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Υγϋταπό

Βε1]θ ει ρον68τ1 ιιε1τοτΙιιΙ

@ΜΜΜ ν6τνί ε1ονε.1ιε1ηΐο11.

νδ«ωι

Κατω δ”. Ει·Βοιι.

ΙΕε!;1οε Μπι τοϋ. ΠΙ. Με. 1.

(Βθέι16 (·ίεΙο 13.)

. ΝΜΉΜΜ~ΦΦ=ΘΜΜΝ~ΜΜ

ν ΡΒΑΖΕ¦.

Νέ.Ι;ΙΜοπι εροΙΙ-ιιι ρω νγάανι5.ιιί ΙαοἰιιῇοΙι ΜΒ; ὁεεΙήοΙι.

που.



  

ΉεΙ;επι ΜΒΜ; Μ. ΕΠ. Θτ6ετε.

ῆτ!ῖ°:›· ¦ 9031'



Ρϋεάω!υνε.

Νει1Ι τοπικ άέ.νιιο, @Με εε ΜΜΜ τοΙ1οτο

ετοΙετΙ, ροΒΙετΙύ.εγ `εγΙγ ρτοετουετοάΜ Βεῇε, ροΜά1η

ε. ρονεετΙ νιΈΒεε Ζε. νεο ροέετὶΙοιι, πι. ιιἱεεωιή νέ

τι1γεΙ 8τεήεΙι ΜΒ ε. οΙιιΈν, Με] @εἰ ιιΙιτύ.ϋΙγ Ιἱἀεπι

πε το2ιιωιήπι άΙοιιΙιε @πεί νεύετγ ε. Με ιιΙτοιιεῇἑὶΙγ

περοΙκοῇτιε @Η ν εεε. Χάο ΜΗ εε ΙιΙέιεὶΙ ρω Ικο

το ιι1ιεν εοωιιε16 νεόε1ε.ιιοεϋ, Καπου 6ο!» ΜΜΕ»

εΙκέ. νετγὸὶΙε, ροΙε1Με.Ι π. ροϋεΒιι πεη·Ιιι1ιιτεΙιιοιι

ἱ π. ενετοιι ρονἱιιποετ, νέεο11 τεΙαονάεΙ1, Με εε. το

ΜΜΜ, μΙοη?ε1ι ρ1οιΝι ωω›ε, ιιενεάεΙειιε ἱειιτεεἰε

ι ΜΜΜ ετάεε ενεΙ1ο πειιεΜάεϋ ε. ροι1Ιε ιιεῇνγέἑΙ

πιο2ιιοετἱ ῇοΙ1 ροτΙεάονωά.

Με Ι:άγέ ν ρτϋΙσόΙιιι Εεεε ε τε εει1ιοΗΒε!εττο

Με νεἀεΙεποετὶ ε πεπε.Ι1Ιε. εε νγνὶιιυΙε εΙευτεειι6.,

ρι·ενε επεΙ1ε. ρε νετΙε ε Ρο Ρτενάε, ροεεΙἰ 11ιιι2ονε,

Ι:τεΗ εε οΜτεΙὶ ε: ροεπεπΙ11ι ενεΙιο Μ.τοάε, ρί·επή

εΙετί ε νγέετἱονετἰ, ῇεοιι-Η ε1‹ιιτεὸιιε ωΙ:ονε Μῇε

ε. ρο «ΗΜ ιιεΙ1οώΙ57, :ιεὐΖἰτε6ιή ε. ιιει16.νιή ήπιγε1

*



IVε

ρτοετεΙιο Με, ε ιιεΙ›ο πιε.]ί-11 ν εοΒε με ετειτεΙ

ει ΙιΙιιεεί ]6.εΙτο? ε. Ι‹οιιεειιε 1ιιιετν με ῇἰεΙι ρϋνοά

ε ροεέιτε1ε?

θε εε ρι·νιιί οτέ.2Ι:ν άοινόε, εΙι1εάε.Ιο εε, εε

ιντε2 `ιιέηε ει ρονεετΙ, εε ν τοιιεε επιιοΜν νεΙ1ι1ἰ

τοεΙἰειιειπι, ιιεΙεειιῇΙ εε σε ιιιίειεεΙι ιιε]ετΙιιεεΙι ε. εο.ειο

Δε. Με ιιιὶΙ ω εε`οε νεάέ.ΙειινεΕι, απο ω τοεΙἱειινεΙι

ιιιιτοάϋ, ΙιτεΙ·1_νειιΕι Μάϊ _ιετΙιιοΙιο μου ρΙει1ιειιε,

ε. Με εεροὶἔι εροΙιι εοιιεεάί τιεΙιο εοιιεεἀὶΙἱ, ΜΙ( Ζε

ιιεΙεε ῇεετ, 811] εε αι εΙιοι1ε. ρΗεΙιετι ιιιοΙιΙε ροιιΙιε

ιιεΙιοάε, εεω Ζε τντο νεοι πιε.]ί ιιειεΙεν εροΙεειιν,

Με άει.ΙεΙαν .ει ρι·ειειει·ν ρτε.πιειι ε ριΈνοεΙ.

Πε.Ιείω εΙ:οιιπιειιίω, ει "Μεινε κα” εε πι. του

ρΗὁἱιιοιι ΒεἀΙἰνε_ϋ ριΉιΙεάΙο Με ειι6.ιιινω ΒεῇεεΙονΙΙιι

_βενεΙι ιι:5ιτοάιϊι ροΙιειιεΙ:νεΙι, ειετνεΙι ἱ ροεάειείεΙ1,

8062 Ιιιάί'ινι ΪἶεΙεἴιν, θετιπειιτ'ιν ει Οιιόϋν, πειενΙο

εε ρἱεενεἀὑειιἰ, Ζε τν ρτοει:ιεΙώ :ιεεε ροΙιειΙΙ:ν ε ρο

νεετι @σε εΒνιΙ‹ν ρτε.ειετνεΙι Με ιιέ.Βο2ειιεΙ:νεΙ1,

;ιωιε ροΙιε.ιιετΙ ρι*εά1εονε Με εοϋτεεονε1ι εοΒε πε

οάοΙειεΙπιε ρί'ιεο'οειιί νιι1οιιιε ρΗτοάν, Ι:ι:ετε νεάέ.

νεΙἰ Μια ΙιοΖεΙ:οιι, ΜΙ @ενώ ρί'ιεοΜεΙ είΙν, ]εέτο

ῇεοιι ρΠειιιοιι ΒΙεΙιοάέ.τενεΙι ἱ εΙ1οιιΒενεΙ1 ωεωωι,

Με. ι Δεη, Με ἱ Λεει, έινοτε ὶ ειιιτιι; ε. Ζε τε.Ιειο

μιά εΙιεττ11οιι ει ν ρτεεεΙιιι ειιειά ωικοιιιω πω: Με

ιιειιειέ1νω ρΐεεΒέ.2ει1Ι111 ε ροΙ:οΙει1ί Μ. ροΙιοΙειιί

εεειο νεΙ:111 εροινοϊειιου ι·οιιεΙαοιι Ιιειε ιιιιιοΙιενΙιτιίιτ

εε ιιΙαι·ννε ΙιΙιιΒοΙεέ. Ρτενάει ρΐΙτοιΙπι1ινέ.Ζιιέι ι1ειτοιΙΜ

ιιιι·ενοιιΙευ. πιέ.ΙιοΖειιε1κε.



ν

ΒνΙε1ΐ εεἰῇε ΜΜΜ ίσιωσε ρἱεἀΙ11ετοτὶεΙαεΙ1ο Β

νοτε πιέιτοόε Βε2άε1ιο, ρτοι1Μψε εεΙε ίιεττο_ϋ πε

ΚάεβΙΙιο ῇεΙιο ΜτΙ: ῇεΙιο ιιεεοΖειιετν1, ῇεΙιο νεῦεῇιιε

ϊ άο111έεΙ 2ιΗΖειιΙ, @Με Ζεπιιεεωεπί, 26.Βενν, 2ρενν

ἱ νεεεΙ:ο @Με επινέΙειιί. ν πι11Ιιονὶτε Με ετει·νεΙ1

Με εττεεεῇί εε ρο66τΙ:ονε οΒεεεε!ιο ἀεῇερἰειι πε

τοάπ1Βο. Βοιιάεε ΚΜ: εε εννωΙ άεετειπιὶ ε. ΡιεεωνεΙ

επίθ, μνο! ν άο1116.ε1ι11 ἀεῇερὶειι πεεεπι ννεευριι_βεί

οεοΒν, 2ε11εΙειιν ῇεοιι Μεσα εεετνεΙι ΒεῇΙ ιιέ.τοάΜεΙι.

Α νέεΙ: ἰ ν ρο2ἀεῇεΙεΙι ρονεετεεΙι ΙιὶετοτὶεΙενεΙι, @Με

Ιω Μ. ο ΙΙῇονἰ Μιιι·οι11εΞ, ο ΜετΚονὶ ΙαέιΙονἱεἱ,

ο ΖἀεηΕονἱ ΖεεπιιιεΙ:ε1τι ε. _νε1ιο ΒΙειιἱεΙκνεΙι τντΙΐίεΙι

ε. τ. τ!. ῇεετε τεΙ:ε Βεῇε εε εΚιιτεετιοετ$ Με εΙοιιεειιε

ῇεετ, Ζε ιιεΙΖε ε _ϋετοτοιι ]εάιιοΙ1ο· ω. άτιιΙιεΙ1ο σά

ιΜεἱτἱ. Βεῇεπιὶ ροΙιειιεΚντι1ὶ ρτοτΙ:ειιο ἱ πέιεοΖειιετν1

Μεε€ευεΚε νε ερΓιεοΒε ιιιεοΙ1νεΙι Ιεεει1‹ἰ ἰ οΜ·εάϋ.

'Με Κυ Ν. ενετν ΜΗ, τιιΙέιάεπεε άνεπε.ετΙΙετν, ῇειιέ

Ζε.ε1]ί άτο.Βε ε ννενοϋο2ιι_ῆε ρεοπιι 1:τεΙονε1:οιι οὐ

ετεττἱ, ῇεετ τέ.Ζ οεοΙσε. “Με Μῇε ι1ετοάι11, Μετάέ

ἰ νε 11ι1ιοΙινεΙι ιιεεἰεΙι ροΙ1έ.τΙΙ:έ.ε!1, εε ν οΒΙεΙ:ιι τοι

τ1Πιιεττι, εε ννεΙπντιιῇε: ῇεετἱί! το εΙιπποε ῇετεΙ, ]ε2 με

άνεπάεϋ 1ι1εείεΙεΙι νντοετιί ροαϋ ενε ιιΒίῇεῇΙε άτε.Ινε

ΜΙ Ιοεεε ΖἱπιτιίΙιο, ννενοΒο2ιηε μμιεεεΙ:οιι ρι*Στοάιι.

Δυο ρτεετετε Βἐῇε ροΙιειιεΙ‹ε ρτοῇ1ωεῇ ροτικ1

μενει @εεε νεεεΙιο ρτ'ιεοΒειι€ ιιονονεΙιε οενετν, πό.

τοάι11 2ἰνο1: Με νε εριὶεο`ι›ε ρονετ, ρί·εάευάΙοΐιν,

οϋνεε]ύν, ρΗεΙον1 ε. ῇἱπνεΙι ι16.νν1:ϋν, ν Ιιτει·νε1ι

ῇεπιε εε ποά3Π ε. νντοετΙἱ. ΝεεΙιτΙοε ε πιενεάουεε

_νετεε νεὶεΒι11 Βεῇετ11ἱ ροΙιειι1εΕνεΙ1 ρΐεάΙ:ϋ 1ιεε1εΙι



VI

ρι·οι1Π:Ιί. ΤΜ: Κα ρἱ·. άέ.νηΙοε 1ιεΙ:οι11ιι ,,άοϋτε βετο"

ι1εΙ› ,,άοϋτν άει1“ ε. ρ., τοτἰΖ ΖάἀεῇΙοε ε1ονει11, 81η·

εε Με ετε:ιΙο, @Μέ Ρτενέωε, ετ1ὶ11ετιιεΙιιιε, Ζε τειιί;ο

ερΐιεοϋ ροεΙιέ.2Ι ρεεε 2 ροΙιετιετνί ε. ννενετΙιιῇε εε

Μ]Ι, Μετά εἰουα ρΠείϊό. τνί'ιτεί ποσο. ΚάνΣ Δωιε

ν ρΠεΙονΙ, 2ε ,,‹Ἑετ£ νττΙιΙ τω. ενεΙ1ο ΒοΙιε,“ οΜ:Ιοε

Ηεὶ, Ζε ρΗέεΙ τονιιν πε τονι1εΙιο, Με εάά.11Ι 1ιει1ιέ.πιε

ο Με, Ζε ῇεπιε ννεΙονὶΙΙ εέ.Μεάι11ιι€ειι5 πέ.Βο2ευεΒε

ροΙ1ωιεΙενοΙι ρϊεάΒϋ ιιεεὶοΙ1 ο ό.νοιι εοΒε τονιινοΙι

ΒοΜεΙ1, άοΒτει11 ε. Λεω απ!.

Ρἱἰετιιριιῇεε Ι: οτέ.ιεε τΙι·ιιΙιε: σώσω ιιια_ϋ ρω

ε$οτήτοάπί Βάῇε ει ρονεεΜ ενί'η ρί'ινοά ο. ροόεϊτεΙ:?

ῇεΙινωἰ εΙετντνωἰ ρὶΙὶΕἰπε11ιἰ π. Με ρΐεἀΠἱετοτὶεΒνοΙ1

ιι Ι:ειΖά6Ιιο ιι6.τοάιι ιιεννΙιιιιιτεΙιιε νειι11κεΙν ε εε του

ν1]εΙν, ρΐεπάεεῇΙεε ρτοετοτιι εΒιιΙ:εόιι6Βο Ζὶνοτε ν ρο

ό1νιιοιι Με πετιιοέιιοετΙ'Ρ ιιιιιε1ι1ιε ννΖπετὶ, Ζε ροτιι‹1

ῇεετε εε περοάειΗΙο, Βετο οτέεΙ:ιι ε ά1ετοτοιι ε Ιω

ιιεειιε 1·οαΐεεΙΜ.

.Ιεετ ττοῇί ερύεοΒ, Μετνιιι 1τιιιΖονό ιιόετιΙ εεε.

τεΙιο ὶ ιιονεΙ1ο Με” ΙιΙεάί ννενετΙἱτἱ ρί1νοά ΒάῇΙ

τιετοάΜεΙι ει άορεττετἰ εε ῇὶεΙι ῇἐἀτε, τοϋέ:

ε.) 7ι€εέοο·60Μ, ῇε_ῇἑ 2εετἐνεΙἱ ετεΐΙ Με Ερἱ

Ιειιτεῇονε ε. Δε1ιτεΗ ιιονεῇέΙ Έτειιοοιι2ετ1 ἱ ι1εωεόΜ

ιιὁειιεὶ, άονοειψεε, Ζε Βεῇεε1ονἰ ῇεετ 2Βοέι1ειιε Μετο

τἱε, τ. _ῇ. Ζε Βο!ιονε ροΙιειιεΜ ΒνΗ πιω εΒιιτεὸιινπιὶ

Ιὶἀπιὶ, @Με Μ. πω, ει έε όειεει11 ε. ρί·ΙωνεΙει1ίω

επτε.6ιινοΙι ρΗΜ5Μι ροννέεπἰ μου πε ΒοΙιν.



VII

Β) εεεεϋοΖεοΜ, ῇειιε Ρο!εΙεάέ. Βεῖ_ῇε εε. ΡΜ! Βιι_ν116

οὶστεεεοετἰ, Μετά εΙΙν ν ΡΗι·οάε ΡϋεοΜεΙ ΡΗοι1Πε

Ροάοϋευετνίω ε. _ῇε εΒοειιΠε. ΜΜΕ το ενειΒο11ε1ιε

οεὶνεΜ ΡΐιεοΜεΙ ΡΗτοάν. Νεειω τει1το, ε εεωπε

ὶ εεε:: ΒΒοὶΙεονε εε ΡΗειιενεΙὶ, εε. Εεει`ὶ 11ονεῇεΙεΙι

ενΙέετε οά 11επιεο!ενοΙι πεεεεϋν ωεο!ιο ΙονΙ Ρεεεονειι

ε. πνι1Ι ν ΕντοΡε νῦΒεε εε. Ρτε.νν Ρεπι1]ε. Ρύνοά

με τε1εοννοΙι Βέιῇί ενπιΒοΙἱεΙινεΙι ΡΗὸΙτεῇἰ Μετα;

Μαϊ άέ.νιινω ιιιυότοϋιιι, καει ῇἰεΙ1 ιιεΙνεΙὶ ΡΗ νν

ι1εονειιΙ, ι1εΒο Ιοεει111ώω ε ύπινε1εωεό.Βενιινω, ε

εεΙ›ο Ι:1ιεείει ε ι'ιι11νεΙε11ι υέ.Βοεεεεενω; @Η ΡΜ:

111εβ εε. το, εε Βέῇε ννεΙν ε ιιετοάιι νΐιΒεο, ῇε11ε

επιεΙοιι ιιι1Ι1ονἰτοιι ενωΒοΗΕοιι ννοϋτεεονεΙ εοΙ›ε

εΒοε1ιειιε ε1Ιν Ρί·Ιι·οάιιί.

ε) βΖοΖορέοΜ εεε νε.ενΙεονν. Ρϋνοά Βέῇε ΡΐὶΡἱ

ειηε εε Με ΡοιιΙιεωιι Ρύεοϋε11ί ΠΜ ιίιετι11 ε. @ΡΜ

ει:ιευεω, εεεΜ τοΙ1ο Ρί·ίε1ι1οιι ῇεετ εεάοΒοι1εΙοετ

ε. ιιεΙ›ο μεινω ΒοΗετεενί Ρι·νοτιιίΙ1ο μιενεε. Με

ιιέΙ11εάιι τοΙ1οτο ι1ε111 `ωϋε Με Ρι16Ι1ο, ιιεεΗ ι1ινΙιιε

Ροῇετε Ροάέ.ιιΙ, Μετε ΡοεΙο ε ΡἱεἀΙιἰετοτἰεΙενεΙι οειιἀἴι

ῇεενΙ‹ε ιιεάοτοειιωει11ω. Βενεεεε Ροκ1ευΙ εΡΙοἀΠο

Ροτο111 Βέι_νεει1οιι νίι·ιι ε. εέ.ετε.ειιε ΡΗΡεΙ1ν. ννΜε.άιι

τοΙ1οτο εεεωΡεονε ῇεοιι: Νει11εο Ηεὶυε ε. Βιιε έεΡΜιι.

Μεωε εε το, Ζε πω” ε «ανω ννΜεάϋ εέ.ιιι

ο Με 1: ννενετΙει1Ι πω] ΜΡ πετοάιι1εΙι Μει·εΙαο

ΜΗ ιιέ.τοάε ιιεΡοετεὶΞυῇε, Με εε Μπεν ῇἰεΙ1 Με

ενεπι 11ιίετε ε. ν Ρετνεϊι οΙ:οΙιιοετεοΙι ωι'3εε Με Ρτενν

.ει ΡΙε.τιιν. ν ΒέιῇεεΙονΙ νέεΙε ε1ονειιε1:εω ῇειι ειπεν



@

ε ν εεε τεΙΖε ι τἱ·ετΙ εεε ερῦεο`τ› ρτοερεεεε ρο

εΙοιιΖἰιἱ 11ιύΖε, Με μενει εεετΙ άο1το1ιεε εε ΜΜΜ.

Νεπι1ε._ϋεε πινει @Με ύρΙιιε με”, οάΒιιά 1ιετοιΙεί

Βιιῇε εεεε νΖεΙν ενῦ_ἰ ρύνοά, πιιιεΙειε εε Ζειιιιι ερε

ΙιοῇΜ ε νεάοικιΙω, Ζε ροεΙιειΖεῇί Ζ ειιεύ ρϊ·ειΙΙιιετο

ιεεενεΙι, ε. Ζε ροάειετοιι ενω νΖιεΙιιιῇΙ εε ε Μοσ

ΖευετνΙ ροΙ1ειιιεΙ:νεΙ1 ρΐεάΙ:ϋ ιιεεἰεΙι, Ε: εειε νεφε

εοοίεΙ ρΗτοόν. '

Οενειιιε Πειεεω ε1τοεε ὰοΙ‹Ιέ.ἀε.τἱ, Ζε ιιειι1

νεεεΙ:ο μενου ετειτοιι ΙΜΣ ιιέιτοκ1ιι1, εο ει ρτοετν

ΙΜ Μπι _ιπ1ετιειτι ννρτε.νιήε ει τιε'εο Με ἱ νε εΒίτ

και] τὶετειινεΙι Ζε. το εε ννάεινε; εεε Ζε ἱ πιεΖἰ

εΙειιτεειινπιἰ οειιεπιἱ πετοι1είω1 ι·οΖάΙΙ @ετ ι1επιεΙν

ροιΙΙε τοΙιο, ιιεοάεΙιν1ε]ε-Ιι εε οειῇε ρΠΙιε σε ρτνοτεί

ρι·οετοιν ε. ριΐιΙιΙεἀεοειἰ ενε, ε. ιιε'εο εμε-ιι @Με

ν ύιε'εεεΙι Με ροΙ:ειΖειιει, ε ῇὶιινπιὶ Ιιενειιιἰ ειι11εεπε,

ε. Με σε εετοΖιιωτινεΙι Με Ι εεενεάοπιιΠ:νεΙι εΙιε- __

τετεΙιὶ ε ρίεειΙΙιτίι Ζ ύπινεΙε ριεεάεΙέιι1ε. ι Ζροτνοἱνειιε..Φ

ν ρΗε1ιιε ιο ροΗ·εοε μια, εον τω, Μο εε ε εε.

_ιεεΙονΙτι1 εΙονειοεΙεντε .οΜτε, εΙυεΙ1ει11 κειιεκνω ιιι1ιεΙ `

τοΖεΖιιετἱ ρτε.νε σε εερτενεΙιο, ροάετειι1ε οι! πιε

ροτΙειετεεΙιο, νεετιε οι! ίοτιιιεΙιιΙΙιο ε εεΙιοοιΙεΙιο.

θά τε ι1οΙ;ιν, εο ΒΙονειεε ροεεΗ εοοε τεεΙιτο

εννεΙι ρετεειεΙ‹ πιει·οἀιιἰεΒ νεΙτιιετι, πειιρ1νειι1ο3εετε

ειιἱ ρΙενεΙι 40 Ιει, ε. _ϋΖ εΙιΙετΙειιιο ῇἱεΙι ι τὶεΒετε

ννιΜ.οο 11ιεοΖετνΙ νεΙἰΙιε; ε νέεΙτ ροτιιι1 Με Ζείι

ιι νεεεΙ1 νετνί Ι:ιι1ειιε εΙονειιιεΙτεΙιο 1ιεπιί άοΕο11ειιιε,

ειιο ε εεΒιετνε1ι εσενα εε ρο6εΙει. Υ ὸεεΪιάεΪι νει
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65.11 δει!ειι1) ΜεΙν ε. Βο2επιε Νεπιεονε ε51ι·1ειι )1ε1ι

με ιιέ.ενε111 ,,Βεὶε1ιοι·1‹ν ε. ρονεετ1“ (ν Ρτεεε 1855),

ροτοιιι .1. Κ. 2 Β.ε.άοετονε. ,,Νετοε1ιιί ρο11Μ1εν"

(ν Ρτε.2ε 1858). - Νε. Μοναυέ ννε1ε ,,81›Ιτ1‹ε. ρο

νεετί ωοτενε1ενε11 ε. ε1ε2ε1ενε1ι“ σε Μ. Μεκεεεκε

(ν Βι·τιε 1848), ρεΙ‹ ,,Ρο1ιεἀ1‹ν ε. ρονεετ1" ε ο1:ο1ί

Β.ο5ιιονεΕε11ο, _)εέ εε5τε1 Β. Μ. ΚΙ11€18. (ν Βι·ιιε 1854) ,

ε. ρο1ετεεεονέ.ιι1 )1ε11 ‹›ε .1. 88 ΜειιεΙ1‹ε ε ο1ιο1ί .Ιε

ωτι1ε1:ε1ιο (ν Με 1856); 1εοπεειιε ,,Ρο116.ά1:ν π Μο

τε.νν“ ο‹1 Π. 8ττά1ιεε1‹ε (ν ΡτειΖε 1888). - Νε. 81ο

υεκεΪσα: ;;8Ιονειιε1‹)ε ρονεετ1“ ο‹1 .Τ. Β1ωενε14ε1ιο

(ν Βενοε11845), ει )111έ. ειπε... θα Α. Η. 8Ι‹υΙτετν1ιο

ει Ρ. Βοεε1ιιε1ζε1ιο (ν Βο2ι1ε.νε 1858); 1:οι1εειιε τε.1:ε

,,81ονειιε1:ε ρο1ιέ.άΙαν ε ρονεετ1“ σε Β. Νει1ιεονε

(ν Ρτε2ε 1857). - ν 11555556 .· 56801111 ρο11έ.άε1: ε.

Μ)ε1: 25.τονεύ ε ρίεεεπι1 ννε1ε.ενε11 οε1 Ε. Ηειιρτε.

ε .1. Ε. 8111οΙεί·ε (ν Βι1ενείπε 1841), χω: @εμε

πιω Μ5.τε1ιειι“ σε ΕΜ. Ψ1ΙΙΙιοπιιι1ε. (ν Ηειειιονι·ιι

1845) ε. ,,8ε8επι1›ιιε11 τ1ετ 11ε.ιιε1τ2°' ο‹1 Κ. Ηευρω.

(ν Ι.1ρε1ω 1882). -- Ροδε1σέ.· Κ. Ν. )Νόνε1ε1:ε11ο

,,Κ1εε11άν, ετε.το2ντι;ιε ροάει11ε 1 ρονν1εεε1 Μάο 1801

ε1ν1εΒο 1 Βιιε1" (νε νε.τέε.νε 1887); ,,Ροννἱεεεὶ Μάο'

ερ1ενιι1ε 2 φάω” ο‹1 Κ. Βε115ε1;ε11ο (νε νωενε

1842), ε. ,,Βιι)ει·2 Ρο1ε1τ1" ο‹1 Α. .1. θ1ὶἰιε1εε1ιο (νε

ν11πε 1858). - Κε!ΜοναεΜ εΒίτ1:ν: 1. 8ε.ε1ιετονο.

(ν Ρεττο11τεάε) ε. Δ. Ν. Μειιεε)ενε. ,,Νετ0άιιν)ε

τυ.εε16)ει ε1κε21:1" (ν Μοε1‹νε 1858); Ι. Α. Ο1ιιιά)ε.

Μ”. ,,νεΙ11ποτεεεΚ1)ε. ε1ιε21:1° (ν Μοε1:νε 1880).

ΜαΖονωε7οέ ε1κε21εν ι1ε1αετε 2 Ηε115ε ο5εε:Σειιν _)εοπι

νε ερ1εε ,,νειιο1κ“ ο:1 Ινευε Β. Ηο1ονειεΙ:ε11ο (νε
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)Πάι11 1847) ο 2 112111 Βιιο1 ν Με ,,28Ρ181ί1 ο .ΤΜ

ιιο_) Βιιε1" οά Ρ. ΚιιΙ1έο (ν Ρο1το11τοάο 1857); Ρο

εΙο2ο ννάειΙ δ. ΒιιόόοηΙ:ο ,,Ν8.1'011Ι17]8. .ΤυέιιοτοεεΙ:1)ο.

ε1ιο.21;1“ (ν Κν_ῇονἐ 1869). - Β'ο·όε(οέ ροά πιέι2νοπο

,,Νει·οάοο 8το8Ι:ο ρτ1ρονοάΙ:ο“ ννάειΙ1 Α. Ν1Ι:οΙ1ο

(ν Β6Ιο1ιτο.άό 1842) 1.1 νοκ Με. Ιαπωω: (νο

νωωι 1853). - Ολανυα287:έ Ζ ο1εο11νοτοΖώοοΕ6Ιιο

ννέΙν τω ροά πιά2νοιτι ,,Νοτοοιιο ρΠοον)οάΒοα ο‹1

Μειτ. Κτειοωειοονο νω;ωωθ (νο νοτοέάΙι16 1858)

ο Κο·α)Με7οέ Β:1)ο ο ετνοΐ·ουΙ ενέτει ο. ο Κιιτοπιτονἰ

ν ,,Νονοιιο“ (ν ΕποΙο111 1858). - Ζ Μ)! ο. ρο

νοετ1 νέοοΙ1 νότνί εΙονοοεΙενοΒ ιιο1ιι1Ι Κ. Ι. Ει·οοιι

ω”, ννοοτ ροά τ1τιιΙοι11 ,,8το ρτοετοοέιτοάοΙο11 ρο

ΜάοΚ ο ρονοετί εΙονειπεΒνοΙι ν πιάίοοίο11 ρΐινοάιιΙο11"

(ν Ριν.ιΖο 1866), τοο21 1162 ροῇοτν ῇεοιι τοΙώ πέ1ιτοι·6

οαΜαο·ε7οέ, ?σαέα68(σέ 1 οϊοΜοΖαέΜοό, @Νεο ρΐοι1 Μπι

ιιἱΙαΙοΖ μονο οοονΙν ννϋέτέον. - 'Ι'ο1:ο νέειΙ: )οοιι

Μι οΜι·Ι:ν οοΙιιο_)έί, ροΙ:ικ1 Με άοέΙν; ο ροΜάΜοΙι,

ρονοετοο1ι ω., _)οέτο Ρο τύπο νο πιοο1ινοΙι 68.50

ρ1εοο11 το2ω·οιιέουν Βου, οπο ιιοΙ2ο _)οετ 88 έίί·1ϋ.

Ζ τοοΜο ποάι)οοοιινοΙι εΙο1το1:, νν)πιοιιο το11Ι:ο

εΜτΙ:ν οοεΒοο1ονω1οΕ6, ννοτοΙ1 @πιο νοο1 πιοΙαοτ6,

@Στο ν οά)οε1ονί εΙονοοεΙώι11 ιι1ει)1 αν1οέτιι1 ΜΜΜ

τοεΙ: ι1οΙ›ο Ζο.οΙπωνοεο, χω: πιοΙετοι·6 ρονοοϋ ο Μ.

)οοιήοΙι τοο1ο1ι οΙονοιιεΙπνο11, ο. Ι:οιιοοι16 «Με πόΙ:ο11Ιε

ρονίάοΙ: π1το.νουόονοΙι 1 ΖοτΙ:οντινο11, Ιποτ62 απο

(:1ουέινετνυ τινιέοπιι1 ροόέ.νάπιο 2 1ιο)νέτέί11ο ανω

ν ορ1ι16ιο @ο ρϊ·οΙο2οπ1 πιο. _)οενΙ: Μέ 11ιοτονοΙαν,

ο. @ο 2 νηοΙο όάετ1, ροΙωά εε π. άο1οτό νΜ61ο, νο
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ερί'ιεοΒιι νΙοο 1116πέ 2Ιετάοοπόπι. ΡοΙιάἀο1‹ 6εεΙ:νοΙι,

ωοτο.νεΙενοΙι ε. εΙονοιιεΙενοΙ1, @Ζω ῇεου νΐ1Βοο ρινί

εωριιν, 2 ύΠ1),818 @πιο ροωἰιιιι1ἱ. Νο]‹1ῦΙοΖ1τὸῇἑΙ

εεψετό ωηθ εΙονωιεΙ:6., νο εΜτοε τ6το οϋενο.Ζοιι εἰ,

ῇεετ ,,ο ετνοϊοιιΙ εινότει," 1:τω·άΖ εὶοο ιι Με μπω!

88 ιιοιιαΙο2Ια, Με 8Ιονειιιϋι11 ῇὶονιπι, τοτἱ2 ν Κταῇιι ό,

ν ΒτϋεΙ:ιι, ν Ηα1Ιὁὶ, ν .ΤΙΜΗ ὶ νωνκε Βιιεὶ μπό

άο111ε. ῇεετ, Μο 8.2 τΙο Αεἱο Ε; ροΙ1ειι1εΙεν111 ῇοἐτό

Βιιτ6τΐ1111 ενο $108ί38.18.. ΒῦΙοΖἰτα ῇοετ ἰ ΜΗ: 2νΙύ.έτό

μασ, 2ο ‹Ιο 11εάέ.νικι ῇοἑτέ ει _ϋετ6 εοιιεοάιιί εττωιν

80 ρι·ετ.ν1Ιο, 2ο ΒΙονιιιι6 1: τότο Β6.ῇ ει€Ιι1ειάυΙ ο ρο

όέιτοίοΙ1 νέο1ιο Βντ1, 1‹ τοπιιυ.το ντοΙιοΙιι 1ιέιτο6.ιιί!ιο

άιΈωνεΙυ, ω11 εε ιι3Ικάν ιιορον21ιεεΙΝ

Μονή Βάῇοπιὶ ει. ρονόετωἰ περονόάοπ1νω1 ιια_]άε

πωσ 11% 6τοιιέιί· ΜΜΕ 11ιιιοΙιο, τοϋ2 οο1οιι τἱοτὶιι π,

άοϋι·νοΙι ετο.τνοΙι 2ι16.ιτινοΙι, Μ ι16Μν ν Ι:ι·ο_ϋ ιι Με

πεοΒνσΕοῇτι6ι1ι, ει το 2ο νέεο!ι καπ εΙοναιιεΙενοΙ1,

ῇοέτο Ι1Ιο.81τό ννἀάνε_ϋ ενόάεοτνΙ, 2ο ρΐοεο νέοι:1η

Μάνο, ρΗΒορν ἱ ῇὶιι6 ρνοΙώ.2Ιαν ροΙΜοΕ6 ῇεπιο Ι Πι

ετε.ιιοιιιο άότιιιἰ ῇεὰιι6 νο11Ιώ εΙοναιιεΙ‹6 τοά1ι1ν. Νε!

Ι;τοι·6 ε πειέἰοΙ1 άοι11άο1οΙι ροΜάοΙ: ει ρον6ετί, ω!

ρι·νοτιι1 Μαη ενό εε οάοΙινΗνέο, ιι8.Βννε.]ί τορτν6

ΡΗΒιιΖιινωἰ ΡοᾶέιΜωὶ _ϋπνοΙ1 ΒΙον8.ιιϋν ιιτὸἱτ6Ιιο

ειιινε1ιι ΒεἰῇοεΙοντι6Ι1ο. ΤΜ: Ιω ρϊ·. νί'ιΒοο ρονόάοι11ά

Μένει ροΜά1:ε. ,,ο ροτι11Κονό οΒιιΙοιιροε" εειι1ιει ο εοΜ5

εο.€πιθέ. ]οετ, ε. ι1εεω.άπο Με εε ἀοωνειΙἱτἱ, ῇεΙ‹πν

ει11νεΙ ενο εΙ:τννέ. ν `Μ_ϋ Μ; Με Μνέ _ῇἱ ετονιιέ.11ιο

88 εΒε.ΖΕοιι νοΙὶΙιοτιιεΙκοιι ,,έρε.ΙΙόοΙ:“ (6. 16), Μο2

Ινό.ιι1ω Μπεν Μία: Βει·οιι Μ. ΜΜΜ. ενά. σ. άοιιέ€ο_ϋ
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άοπιι“'ι, τιι€ 1 Ιιι1εά ρτοεν1τιιε, Ζε Ιυάη7σεωι πιίιιί εε

ῇει·ο ὸἱΗ _ῇετι11 εΙιιι1εε, ε 1111112 Μ" ἀὶνοΙ‹ε εε πε

ντεοιηΙ 2 Ιετεῇἱυ _Μιι1εΙι, ε. Ζε όεεΙ:εϊ Ιἰἀοῇεἀι1ά ?κώα,

ι·ιιεΙώ υέάπια ε. Πα9α-Βαο·α (6. 87), ΙυϋεΙ:έι Ρ]εο·α

ἱ εΙονἱπεΙώ έόάου7:α (ε. 82) μου ῇεἀηε. ε Μέ Βγτοετ

ΒεΕ$εεΙονπά, επε.ωειιεηίσε Ζωα, Μετά νέεοΙαο ετνο

ἱειιί ΜΒΜ ε. ροΖΙτε1, ε 1:τετεϊ τεΙιε τίι11 Ινέι1Ι:εω -

ῇιιτειιι καθ ενι'ὶῇ Ικοπεο. νέε ΜΜΜ ῇεετ με 11ε.Ι1ο

,Με ύρωνει, Μετοιι εἰ Επειέεά Ιετεῇἰηε. 2Ηειι_ῇε Με

Με οΙιιιτὶ.

Υ Ρτε2ε, ν ύ11οτι1 1869.

Ήράαυα2εΖ.



1. Βενούειι1 2ε11ιε.

(2 ΚΜων-)

ΝεεγΙο 111σΣε11ο, 1ιε2Ι1 Βί111, εΙ111ιεε ε. 111οΕ·ε.

ΒΙιι11οε ρεΙἱΙο. ΒϋΙ1 εε ιιΙ11ό.Ι ε. Κουρεῇε εε ν 111011

ροτορ11 εε. Κάγ2 Με νγρΙενεΙ, 2ί1εί;ειΙο 11111 ω.

1ιεΙ1τε111 2111110 11ΙεΙ1ιι. 2111110 νγρειάΙο ε εΐιετεΙο Δε

111ω111ε 111οΐεΙ16Ιε2ε11, Με 118. 1106111111 1(8.Π1 σε

1111111110, Με @η εί'1ετ:1Ιο Ιε2ετ1. Α το 2111110 ῇε

11εεε 2ε111ε ε. 11110 111οΐεΙ16 ῇεῇί νΙιιετ.

2. Βτνο1Ρε111 "Με

(ΠΙε άο11111ε111 @Μωβ 1·αεΙ1οΙ11ίΙών. *)

Νε ροόέ.1:Ι111 ΙηΙε. ιε111ε οεΙε ρο£ορε11υ. νοάοι1.

Βί1Ι1 άπό ετνοΐ·111 ει1εΙ1οι1 2ε1111, ροεΙεΙ 11ο νο‹1γ

άύΜε, Μη εε άσε. 111ο1*εΙ16Ι1ο ρΗ11εεΙ Ι11·ε1: 2ε111ε.

Βει·ε 2ε1111 11161 1ϊάΙπεΙ τει.Ι1το Ηε1: ,,Βε1ι1 τεΒε νε

μπουν ΒοΙ1ε. ασε, εγω. 1 άι1εΙιε ενε.τε11ο!“ Με

ΜΒΜ ροτορ1ν εε, 11ε.Ι11·ε.Ι 11ο 111ε11 ε 111εεΙ1ο2 1111

*) Βε.ε11οΙ111Ιιονε, τ. _ῇ. οάέτερε11ε1, _ϋ11ε.|ε Με Βτε.τονε1·ο1

1·εεει1ί, _ῇεοι1 εε11τε. 118.Βο2ε11εΙώ νεΙ1111 1·ο2είί·ε116. ν Βυ

είεΙ1, Μετά Ιρίε @Πω 1111 ετει·ε111, 11111οΙ16. ροθέι11ί

ε Με ρ1·ε66.ν111Μ1, ε1ιο1ροΙ1ε.11ε11άε11 εειο11ονε!ε, ε. ρο

τιι11 @Με ενο11ρ1·οετ.ο1.οι1 οι 11ε211ε.2ε11οετ1 1111111111 31116

11Μο1. Μεεἱ 11ονο1:ει111 @εε 11εε1εΙ1 11ε11έιν161Ι1Ιεν11ε

ω, _Μ1οέ 11ΕΙν6.Μ ροΙ1Ιε1Μ1 πο. @Πέ 11Ηε11.

Πεβξο 11.111 111. 1. ` 1
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τεει εεεετε; ε. Ι:ενε ρεεε ρίεεεΙ εε ρεντεε νεεν,

εειεεΙ ν :εεε Με. Ι ροεΙΜ εε Με ρεετεεε. ΒέιεεΙ

εε ρετερἱΙ; εΜπεΙ ε ρτειεΙενἰΙ; με Βεε εεεἰεἱΙ;

Με εετεῇε Με εε.ιε εεεε ε τε εεειε Με; νεττεε

Ι‹εεετεεε εε εεεν ε. εετετεΙ: σε Βοεε. εεε τσε

ΙιεεΙΙ τε εεεε ρε νεεε; Πει: ,,Βε2ειεεε εε 2εκεε

ε τεεττ!“ Ι νντοετΙν ε ετ τετ ε1Ιν ενετε; Με ἱ τετι

ΙεεεετεεΙ: ν Ι1εεε εεεΙονε εεεΜ τω, τνΜ·ε Με εε

τεετεΙιΙν ε. εεε«›ιε εε εεειεεεΙ; ετΙιτετε!ε εετεεΙιΙ

Με ννρΙἰνεεετὶ; Με ιεε ΒεΙι ρειεεεΙ. Νε το ε?ε.εεΙ

τεε εεεεεΙ: ρε νεεΙ;ετε εεεε ννρτεΙ:εεΙ, ε. 2 τεΙ1ε

εε εεεΙΜν Μέττη; ρεεετε ε :Μετα εεετεεεε..

ε. εεε ε. εεττ. ·

(Ζ ΜΜε Β.εεΙ.)

εεεεεε ετεεεεε εεενΙο, _τεε εεεεεε εε`εε ε ρεε

εεε νεεε. Τε1ιεν ρ1ενεΙ εεε ρε νεεε ἱ ερετετΙ νεΙΙΙ‹ν

εεε τντεε ρεεν; εε Ιετετε εεεεΙ εεττ. ,,Κεε εΌ"

τεεεΙ εε ΒεΙ1. ,,Νερεντε1," εεΙ:Ι εεττ, ,,Ιεε νε2ε1εε-Ιτ

ειε εε ενεΙιε ε1εεεε. ΒεΙι πω: το εΙΓεἰΙ ε. εεεε

Με: ,,εεεει εεττ!“ Ι @Η ερεΙε, εεε. ιεΙετεε, εε

ροτειε εεττ ριεεεενΗ: ,;Πεει·ε ενΙε τη, Ι:ενεν εν1ε

ρενεε. 2ειεε." - ,,Βεε12," Με ΒεΙι; ,,ρετερ εε

εε εεε ειεεεεε τι ρϊ·ίεεε εΜιετε ετετ ρεεε; εεε

Με 2 εεΙιε ρενεεε εεεε; Με Ι:ενε τεε ρεεε @εεττ

εεεεε; ΜΒΜ: Βετε τε νε ρεεεε εοείτε!“ Οεττ

Πιεεε εε ρετερε ε. εεετεΙ εε. εεε ιεεεεεεει εε

εεεε 11ιτετ1 ρεεε; των: ,,Βετε τε νε ;ιεεεε ιεεει!“

Α Κενέ ρίεεεΙ εεεε εεεετε; εεε1εΙ ν Ιεετεεε Με.

' ΒεΙ1 νεεε εε εε ετΜε; τεε11;τε; ε. ρεεΙΜ ρεεε ῇε

εεεε εε1ε εε. εεε 1εείεΙεε. Οεττ εε ρετερ1Ι ε. εΜ1ε_;ε

εεΙε ρε ρεεε, εεΙ:Ι: ,,Βετε τε νε _;πεεεε ῇεΙιε !“

1ε·ε;εε με; εε. ντεε; εετεεΙ Με ν1εε ρεεε; εεε εε

ε1ε `ενΙε Ζε εεετν 2Με21ε. ΒεΙι ν2Μ τεε ρτεεΙ:,

εεενρΜ ρε νι·εΙιε νεεν; εεεε1εΙε εε ρενεε εεε1ε; Δ
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Με ῇεπ επ πιο.Ιέ. @το Ιο2ε. Κάνέ πειετε.Ιει ποπ,

Βιὶπ ἰ εεττ 1επ11 εἱ εροΙπ πε πεππ, ετη εἰ επρο

εὶππΙἱ. .ΙεΙππἱΙε Βι`ὶπ πεπιιΙ, εττεΠ ῇίπ1 εεττ π νετ

εποοπ, επτε_ῇε ῇεῇ πο νοοΙν εντπποπτΙ, :τον εε πτοιπΙ,

Με 1: ννεποάπ πάεΙεΙε εε πε.ΙεΙιο, ἀεΙεΙ‹ο ρενπε

πεπιε. Ροτοπι πω εεττ εττεἰΙ Ι: 2έ.ρεάπ, ε. τω: ἱ πε

με εττεπν: ε. Μπι ποπ _ϋπι εττ6ὶΙ, ν τπ εττεππ

ροΙππποε πεπιε ἀεΙεΙ‹ο εε τοπε1ΗΙε.

.ΙεΙ;πι11ε εεε ετνοΗΙ πω, νετοπρΠ πε πεπεεε;

Με εεττ πεεπτεΙ Με πεπο επετετὶ ἰ ΙετεΙ ν πετάεπ

π. πΙιπ. 'Ι'π εΙνεεΙ, Ι:τει·εΙ: επάεΙε ΒοΙ1π πρ1νει_ξί

οτινάΙπ, τ ππι·πεΙο πο, Ζε πτΙ:οπο παπά, πόσον εε

επ τε.άονε.Ι π ῇεπο ρΠεποάπ. Ι ρΗετοπρΠ π Βοππ

ο ροεερτεΙ ῇεπιπ: ,,Οο 1πετπι ᾶε1πτἱ, εΙονοπ 1πεΙ ειπε

τεΙ:ονοπ άτπΖΙππ ΡΗ εοπε?“ Βι`ὶπ οάρονεάε1: ,,Ππιεῇ

εὶ :Με ὶ οϋπόεῇ ε. ετἱΙΙεε_ῇ τοπ νοτ1οπ πο. εεοε.“

Οεττ τε.Ι: πὁἱπἰΙ ἱ πάεΙειΙο εε τεΙεονε 1πποΖετνΙ εεττϋ,

Ζε επάε1ί'ιιπ ν πεΙπ Μ ειπἰ 1πτετο πεετεετΙο. Ήττα

το εεε, ροτπϋΙ ενετεπιπ πιππε, ετη ΜιπεΙ π. Μν

εΙ:ε.1. Εεεε ενΙ τοππι τω, οοπϋΙ, ΒΙνεπεΙ ε. Μπι

Ρο 40 οπ1 ει. ποεΙ, ε. τππ ιπποπνιπ πεετεππ ερεὰεΙἱ

πω ε πεπε άο1ί'ι πει πεπι. Κενά ραπ Ζεάπεπο με

πε. πετώ πετηΙο, τεπάν ροὸεΙἰ τει1:ε εΠοιε1ε @Η ρε

άετ5. 'Ευ ροτπὸἱΙ Βί'ιΙ1 ΒΙἱᾶεονἱ, Μη ρ1ΐεετεΙ; ε Με

1:τετν ιϊττοεΙ, πεοηε, ν τσιπ ο1κεπι2επ1 τω, τεπ1τεΙ:ε

είτετε.Ι. Ζ τε ΡΗετπν Με ῇεετε ν ποστ @Ιαν πο

πετπ ΙΙτεῇί, πνπ1 τερτνε τι πειπἱ άορεοπ_πεε.

4. Βο_ῇ ε.1·ε1:ιεπάε1ε. ε 63ε.Ιο1επι.

(Ζε 81·πεΙεπ.)

_ Κάνέ ό!έ.οΙονε οάρτιάΙΙ σε Βοπο. ε. πτεΙιΙἱ πε

Με, τεΙ1άν νπεΙὶ ε εε`οοπ τ εΙπποε π. άεπεΙεΙαν

Με! πετοάππ1 _ῇε ποτοπι πο. @οτ ε ποε11 πε το.

ιπεπε. ΚάνΣ χω: πειπε ΖεΙονειΙε. Βοπιι, Ζε εεΙε

εΙπποεπι πΙ1οιΗ, ροεΙε1 Με ενετεπο ετεπεπάεΙε, ετη·

1*
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εΙιιεεε άεεΙον: ε:εεει οοε:ε:οι:τ:. Νεά ετοΙ:εεοεΙ

εετοι:ε:Ι εε Ζε:ε: ε. ριΗάτιι2:1 εε Β:: Μ:: :ϊέιεε1εΒεε:ε;

ε.Ιε ω:: εο:οΖι::εεΙ το:ει:, εο εΒοε, : ω: εε με:

εεε @Με εε ροΖο:::. ΟΙ:οι:Ιοε τεΒτο εροΙιι ε:: Ζε:ε:,

εεε:: Β :εεε ε. εΙιτε11 εε Βοιιρετ:; ε. ᾶεΒε1 Ζετεε:Ι

Με: εε εΙι:εεεε: εε Ζε:εε. ΚογΖ εε εεν:1Βε Βου

ρεΙ:, ΜΒ! ε.τεΒε.εοεΙ: ,,Ροεί·:Ζε::εε εε, ε':ηεΙ:ο:ε

ν:οεΙ:, Με :είιΖε Β1ου`:›." Α, άε.Βε1 εε: οάρονεοεΙ:

,,'1'εΙ:άγ εε ροΙ:Η2.° Ι ροΙ:Πέ:Ι εε ετεεεεεεΙ ε. ΡΗ

εεεΙ γ Ζι:εεεε εεΙ:οτε :εο:*εΒε:ιο ρ1εΒιι. Με:: :εεΙ

εε ροΙ:Μ:τ: :ϊεΞεεΙ, ε.Ιε ΜΙ εε, ε” :εε πω:: :Με

εεάεΙ εεοάεεεΙ εΙεεεε. 'Ι'εΒάγ εερΙ:Ι εε. Ζε:ε:, ε:

Ζ κε εεε:: εάεΙεΙε εε εττεΒε, : τεεΙε. :εε εΙεεεε

εΙΙοετ:, εοΒι:ά εεάε ροΒΗΖεε ε. ΜΒΜ τε.Βε ν Ζε

εεεε εεείεεεεε ρίεΒι: :εοΐεΒε::ο. Με εε άέιεεΙ

ροΙ:Π2:Ι, :εεε ετεεεεεεΙ Με :::οί·ε::: τι:Βοε ΙΜΣ

ε. εε :εοΐ: ι::ΙεΙεΙ εε Ιεά εε άενετ ΜΒΜ: ΖτΙοι:ετ:;

εστω:: εοΙιορὶΙ εΙι:εεε ει ετἰΒεΙ ε εεε Β ΒοΒιι,

ε. εττεΒε Ζε.εε.Ιε εεεεε:. Κάγ2 εεε: ιιεΙγεεΙ εττε.εΙ

Ι:Ιεε, εΖ νεοεΙ, σε εε ετεΙο, ε εε ιεοΙ:Ι εεῇτγεΒΙε_ῇἱ

πάω εε εεΒοτι:. Ρἰὶῇ‹Ιε εε.Ι:οτε, «πω, Ζε με ε:οί·ε

ροτεΖεεο Ιει1ε:ε ε Ζε εε:::ί:Ζε νεε! Ι ντετ:Ι εε εεΖ

ετοάΙεε: Ζεεε ε:: :Με :εο:*εΒε, νΖεΙ Βέ.ιεεε ε. Ιε‹ὶ

1:11: ρ:οτ1οεΒ1, ε. ρεΒ εε Ι:οεε:ε ρι:ετ:Ι Ζε. ε.τεεεε

εεΙε:::. Τε:: :Με ε. εεε:: Ζε εεε! Α [Με Βάγέ

ει·εεεεάεΙ :Μεσα ::ο!1οιι Βτοο:Ι εε εεεε Β Βοει:,

τι: (εεε: Ιω άοετ:Ι:Ι ε. εεετε:εε @Με Ζε εροοιι

αωεε εεε:: νγεερει:Ι νεΙ:Β:: Βιιε :εε.εε. Α @εεε

ΜΒ ετεεεεεεΙ τε.εε:ή εε εΙιιεεε:ε Νεά Βο:ιε., ΜΙ

εε :Ισ εΙε.εε: ,,Οο ε: ροεεε, ρεεε ΒοΖε, τεΒ Ζώω

νεε ?“ Α Β:Ήι ει:: ΐεΒΙ: ,,Μ1ε, εεΙ:ο_: εε; εε.ΗτΙΙ:ε,

εε): νε:οΒε: ΗΜ εκ :εεε εε εροάι: εοΙ:γ ]ε.Βο

Με άι“:ΙεΙ:.“ Ι :ιε.Πά:Ι τεΒ ΒἴιΙ:, ε: ι: νεεεε Μ:

ιιάεΙεΙ εε εε. εεοοιι οΙ:ο_:Ι εεε): _:ε.Βο εεε” ι::'ΗεΒ.

Α τεΒ ΖὐετεΙο ε.Ζ Ρο άεεεεΞ Με. ·
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6. 8111016111 61ον61161.

(2 Κ16111111

11111 1106111110 11611110 11166110 1162 Β01111 ε11.1116110

ε. Β1'111 611111 11. ε1111. Α 1611 16110 6611 11ν111 110 1161111

1161111. Ι 111110 1101116110, 0.111 εε 1110110011. Ρ1·011·111111ν

εε 16 ε1111111 1:16:11 εε 01111266, ε. 1111111 11011 1101116111,

1111611110 εε 11ν6111:1. Ι 1101111111 εε 1011111 Β1'111, νε10.1

11. 661 εε 1101111101, 00 ε1ν0111 06111111. 881 11011011, 1116

11111116 1161111161 1111116 11111 11101106. Κ01166116 1111661

111116 11 111161 281111 11 11111 116 11611111 1111611611: 1101 εε

11111 ε 66111 11111111. Α 1611110 1111111111 10110 110111 1111111111

111116 1111 16111, 0211111111. εε 11 1116, 10 11111 111·ν111 610ν6111

1100111111 1 Β01111, 1116 11611111 ε1ν01611, 111111 611 ν 102

11061; ε 110111 εε 1111101111 11 1111 1111. 1106611111 11111 11110

1101126110, 111111 εε 1161111 ε. 110111.

6. 81νο1·ε111 6101161181.

(Με 1161111110 ν1111εν0ν111111 1·11ε1101111116 1 011011 Ρ16ε110νε116110.1

Β1111 11116161 1610 610ν661 1 1111111 11 11010211 16

1111 161111. Ρ010111 661, 111111 1111116111 111161, 11 110ε111ν11

11 11611111 11611, 11111 11111111 1111111111. Ι 1111661 6611 11.ν111ε

11111 1116ε116 1610, 011161 16 11161111; 1116 1166 1111118111

11016661 1111. 661111 ε 11011ε111 110 ν 1111116116. 11111111.. Τα

11116161 11011· 0110111000 1111111, 11 1166, 16116 11061111 11111

110111 ε 11611 0111111111, 1111110111 ε. 1161110111 εε 11110011.

Ρ0101ι1 6611 1111ε10111111 11 16111 ε. 1100161101 16 116110

11111111,11 1010 11111 1111610011 ν6611111011 06111001, 6011

26111, 11110116 ε. 116τ10ε11111111. Β1111 111111 εε ν116.111, ν10:211

111161 110 16111, 1 6611011 61161, 00 εε ε1010, 11601161

1610. 11611 1110111601, 111611ν1111116, 20 1 111 ε01126111 11

11 116110ε10.1111 610ν61111 16011 1101161106. Με 11611 11111

11021011, 11111 0110011006, 1111111111 εε 11111 00 1100000660

1181100110, 16116 1110111 1111111111.
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7. Ροτορε. ενετε..

(Ζε 8Ιονἱ11ε1ε8..)

Νε ροεεϊτΙειι ενετε Με 2Ιειτν, ετεετεν νεΙ:: 2επιε

ννά6.νεΙε. νέεΙιο Ιιοῇιιοετ εεε νεεΙἰΚεΙιο ρἱἰε1ι1ειιΙΙἰ‹Ι

εΙτεΙιο, εΙιΙετ› ννττιετεΙ πει εττοι11εεΙ1 ε. Με” ρεεετεπε

των πιει ΡΜ εέιΙιιι άΙοιιΙιε. Μάε τεΕιάε2 ΜΗ άοϋΗ,

Με ροτουε επειιεΙ1Ιε εε ροΙιοι·ετΙΙ ε ετε.Ιν εε ε1νωτ.

ΤεΙι‹1ν τοιΙ1ιιενε1 εε ΒϋΙι :κι ενετ ε ιιιεΙι11Ι Με

ῇε_ῇ εΙιεεἰτὶ. Ι ροεειΙο εἰΙι1ε ρτεετὶ ει ρτέεΙο Με

εετάεΙ, Μ εεΙέτ @Με ννεο!το ενΙε ρο!τητε νοάοιι.

ΗΜ νέὶεΙειπἱ εεΙινιιιιΙἱ, ε. _ξειι εφε 2ῦετεΙὶ πιο. Ζἰνε.

Ο ττεεΙι Δευτ ρονετΙοπιο, Ικτετε.Ιτ εε εεεΙιονεΙἱ; Με

ο ετνττε11ι τοτε εε νγρτενυῇε:

Νε; ῇεἀιιε ννεο1τε Ι1οΐε Βν1 κήπων Ιωιειι, ε. άο

εε.Ι1ονειΙ ντε1ιοΙεπι ειτε εε 1ιεεε. 'Εεεε Ιτιπεπιε εε τειι

(:ΙονέΙα εΙιντὶΙ ε. Μετα με 116111 Με ιιεΙιοτυ. ΒἴιΙ1

Κιιτειιτ νΜε το, ΜΙ τω, Ζε εΙονεΙ<: Νώε ροτεοεἰ

πο. εττοιιιε @Με ροενεεεεεπι τ ει111ΙονεΙ εε Με

ιιΒο1ινω. Μ” ροτοπι εεεεΙε πάει εεε οἀτεΒετἱ

ε. 2ει1ιε οενεΙιετἱ. Ι πιυεἱΙ τειι εΙονεΙ‹ εΙΙΒΜ Κατευ

τονἱ, οεΙιτειιεὶ Νεων, Ζε `οιιάε Με ροτο11ι :Μο

νετἱ άνε @την ενετνεΙ1 ΒνΙἰΙι ει ρΙοειι ῇ1εΙι Με! ρο

2ίνετὶ. Έν ϋνΙἰεν Μήν: νεων Ι:ιπειι ε ροΙιει1Ιστ.

Τει1 εΙενεΙ: νΖεΙ ν @Με τιιΙ‹υ Κατω ε._ν άι·ιιΙ1οιι

ετεΒΙο ροΒετιΙ‹ν ε. εεΙ με εἰτοΚεπ1 ενετε 111εεετ εοΒε

ετά1ε. Ι ιιεετΙ1Ι εε πε Με21εΙι 1εεετεΙιεΙιο πιοί·ε.

Ζ ν1ιιιιεΙιο Ι‹πιειιιι, Ιττετνέ ι1εε1 ν εποε, ιιεε1‹Ι ματ

ε. νεττε11 Μ νεί ωσεί ‹Ιο εειιιε, εε εε εε1έ. οτἰεεΙε..

Α τα τω εεεὶΙ ροΙιειιΒιι. Ροτοπιε1 ῇεΙιο τοεε1ΐἰΙἰ εε

με Κτεψι1ε; ε. ρτοτο Κτεϋτιετ Ρο επεειιΙ εεε νετ

εττ1ι άΙΙειιι εε Ζὶν1 ροΙπειιΕοιι. 'Η εφε Με, ΙετεΠ

εε ν ρονοάιιἰ εεεΒονεΙἱ, τοεεεΙἱ εε ροτοπ1 ν τη”.

εττειι1ν ενετε, ε. Ζωή ορετ 2ΙΜΜΒ. `

Η
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8. Ο τοοετι:ιι τιστιοπτπ.

(Ζ κιεπν.›

, Ζειπε τιντε Μετά, ΜΜΜ Με πετινΙσ πειτ πε

ιπειι1. Ι τ›νΙσ τστισ Βστιπ Ιιτσ ε πιστσέ ρσε1ε1ενετισ

τιστισπτε, ετιν νἰ επισιτπνΙ. Κστιοιιτ πσεεάντ εε πε

νειΙππ νεεΙινπν ε επεεΙ νενεε ρσι1τνπε :ποστ ε πΙετιισ

επ. νενω εε ρισιεπἱΙο ε ννπΙνππΙσ π πετιο εεπιπ

τετ. ττεΙιν πεντε2νΙν εεΙσπ τπ τ:ιεντππ ε. ν Βιετττειπ

εεεε πεπετεπεΙε εε εετε, νεπάε τινΙσ νιτπσ Με

τ ονσσε, εεε νεεΙντιε ριεεε Μετιε ιοιΙντε εε πε ποπ

ρεεπτσε ε πε ετι·σπισνι πετσΙντισ νετΙτ‹ε ε Πεν, πε

τιιέ τ ετιΙετ› πενπειενει ε πενετειτει. Δ ν τσιπ επι

Ζἰνι τιντι Με τιεπ νέεΙντιε ετεισετἱ, ριε.επνισε, πε

ειστε, έετιν τστισ τ›νΙο τιτετιε, πετι2 ετη ντιπ πεεΙ

ω. ε πιο ενε ννιε2επι. ΟΙισΙσ τστισ ιενε τ›ντν τισιν

ννεστεε, επτε τ›νΙσ εε Μεπι πει νετιετισ πεενΙΙ επετισ

νπτετι1ε τ›σπἱε. Απο πεπσετν πε. τσιπ. Δεν Με,

νεσπεε ννπεΙι ενσντ ε ενοτισάπν, ν πενεάσπισεττ ενε

πενπεΙν 2ειτπε ετισιτν, τιτερετεΙ εε ννεστισ πε πετπ

Μέ! Ιιστιοπτ ε Ιιεέπετιο Με ντπι τισΙιιτιετ, Μν πιενι

νετετἱ, των νιεττ ε των πο πεπει. ειπε τιντι ετεετπν,

ε νεπ τεπ τισ21 τιστισπτ νε ιπιπετ πιο ενε πεπετετε

τισταΙιεπι. Ι ροόε1τ πιο ιεπτετν ε Βστιε ρισενττ, ετη

νε τστισ περσττονπετισ πνΙτετε πτσεντΙ: ,,νέετι ι Με

πετισ τ›νετιοιπ πτισινΙτ,“ πιεννΙν, ,,Μν ιπειπε νίετν,

ριεεσνετν ε νετενετν.“ Βπτι νε ννεΙνεεΙ ε. τιστισπτ

πΙετεΙ ε πετιε ε νεπ νεετε νεάπσπ ντιπ πετισπιτιε1:

,,Ιπτσ ιπν πω, επιεπτε εε νεπειε!°' Με επι τσιππ

νεΙππ Μάτ ε πτΜσ ντιπ π2 περιετνεέεΙ. .ΤεάΙν, πιε

εσνεΙι ι νετενεΙν πστει1πε, νετ‹ πε τινΙν ενντιΙΙ ε νετ:

νε τσπιπ Μπεντ Ιιστισπτ. Με επεπό.τιτε “επι πε

τιτειΙ ιιινεΙἱτ1, πε εε πεεΙπει, ετιν Με τετ: στιοστιν

πσεΙσπεπεΙι τιστιπτιτισ τισΙιττιεπΙ, ι Με επ Με

Μπεν πο ενειπ, πτετεππετισ ρσι·ΜΙιπ πεπεετισνενε- .

νιεε. Ζ τσΙισ ρσνετεΙνπειποστ τ νεεΙΙΙιε Με πεεπεπε. '
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Τσιι2οοοο σΙιΙΙἑσΙὶ σε Μο απο χιο -οσΙιὶ, Με ΙηΙο

@πιο οο2Πιο Ι:οΙισιιτει οὶΜγ νΙσσ ιισεροτἔὶΙὶ. -

Ι οΙιτοΙι σερσο ω. ὶσΙισ ροεΙσάοι Μονο. άοέιτὶ; Με

οιΙκάο ιισοιοΙιΙ σε άοΙιέιάσ.ϋ @οι ειιηειΙιι. Μο._ο σε μή

σοονειτὶ ῇσοοτο, ιιορσοιοοιιΙ @οι Ι‹σΙισοτ, ρι·σσ ? νέάγο

οσοι Μάοσιισ _ισοστο. ο το άσΙὶοά τοσο το ρσοοὶιιο

τοκοι εσάιο ἱοΙ‹, ὶσΖτο νγρηνεοί ο νιώσει. Α Ρωτώ.

Ιιο.άειΙι Μο, 2ο το ιιοΙισοροσοσ ῇσιποι·σ _ὶσ απο οσοάσ

πο. Ιιστοιιι:ὶ ο. ρσε1Ιο.Ιι ΙΩΝ;; άσο σΙονέοο. Μ. ντοΙιοΙ,

πιο ὶη σο ιισερο.τϋΙ. ΔΙσ σάιιὶοιιά ιιο1ηΙσ Σέιάιι6Ιισ

ιισοοορσσι, σΙονοΙ: άοι·οιο οΙιοάὶΙ ο. Μο σε οσοι: ορο

ΕσὶὶΙὶ. Ζροοιισσο νο: ει. νισο σε τοΖοιάΙιειΙο; ο ρέο

ιιιοι:ηοΙι Ποσο άοΙο.η Με ὶιο`ιη ρσι1ιστΙο. ει. οιιιΖέτ.ι

ὶὶοιὶ ιισά οσοσ ετΙοΙὶ; ι οοοΙιτοΙο σο @ο πιο οιιὶ 16.26

ου. ετι·οιιι, Μη ειὶ οειοι·ο.Ιι οΙιΙσοο., Ποπ ρσάροΙονοΙὶ·

οττσιιη, 81η ιιρειάη ο. οιιὶ ὶσ οσο Ρώσο ιοοΙιΙὶ '

οΙιτοϋ. ΚάγΖ σε οειεηϋΙι, ΙσοΗ εσιισ ρσάΙο πω,

οΙσὶσὲὶΙὶ ο. ρύ.σΙιει!ι νἑσΙὶΙ‹6 ιισἐΙσσΙιστοσε£ὶ. δοάοιι

νγνειΙὶΙ οΕὶ πο. Μάο, Ζάκωι ΙιΙοινσο ει. ωοιθΡω:

,,Ηο, Ιιτο£ἱ·ὶ! ροάινιιέι. να: τω! ὶησΙι νέάόΙ, χοσέ

ῇο το οσάγ Ιιτεινό ι;σΙΙΙ:, στοά _ὶἰ οσοι οπο: ιιοὶ ιιι6οο?"

ΒιοΙη σάρσνσάο1: ,,Ι 8ο ο” @ο νττοσΙη Μοσο

- τση! ΜΒΜ άσετ, 2ο Ιιο πω ὶοἑτο ρσειΙοοοΙιάιιισ

ο άεινίιιοσ ΙιΙΙάειτ ]σοστο, ΜοτοΙισ πιο ιιοὶηΙσ οοὶ

οοΒοάο. Κάγὶη ΙηΙο χιο οισιιι, ΙιΠάο.ο ιη οπο οπισ

οπο ιισἑσΙ. Δ σο σε @οι πω, ιιηεΙΙτιι, ἔοὶη `ιηΙο

Ισρσ, :Μη ΡηΙσ κά? νΙσ." Βσιιεισά ποιο σοκ: ο Ιον

ιιιοιο ρὶὶενἐάἐὶΙ, ολο ιιηεΙὶΙ, 2ο ὶσ νσάγ άσσο, Μ

σ.2 :οι οΙηι:. οψη οΗσΙιάσ άοάο.Ι, Σο οιο.]ι οο]ὶετ6

σοκ άνευ. ρι·ο.νάο, σ. Ζοὶη ΕηΙσ οο]οισιιάοο]Μ, 81η το

νσ_ὶ‹:σ τσ21:ΙοιιοΙΙ ο ὶοιι ωοο νο‹η Ιιο.Ζάσοιιι ιιιι οσοι.

ΙιιιετὶΙὶ, σο _ὶΙ χιστοσσο.; ο. τσΙιο ὶοΖοτιιΙΙισ 1ιΙ1άο.σσ 2ο

σοιιιοσοσ οἱ ιισρσΗ·οοιιο. Βστνο 88 το το2ΙιΙέιεὶΙσ,

ιιειοΙ:ειΙ χιο άσΙὶοὲ ΜΜΜ: ο. νέισσοσ σε ΙιτιιοΙσ ο Ι:οοιο Δ

πω. Μη _ῇσ ι·σπΙοοο1ι, ο νέὶοοιιὶ ὶοιι 1:σΙισ ΙΙΙ:σνειΙι, ;

2ο ΙιΙιάσ.σ πιο σάοέειΙ, ο 2σῇτοι Ζε το. Ιι1ιάΕοι οιί'ιοδ”
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ρΖεεεειτ1. Με εε ροετενἰΙ οΙτοΙο «ω, τε» ωπεεε

πω Ιώιιιειι ε. ιιΙιοάὶΙ ο οι!. Ψε_ῆ‹:ε εε τοΖτΙοι1Μο,

ῇεΙ‹ο ΜγΖ Ιπο111 ιιάειΖί, οι ΜΗ: νο‹Ιγ νγνεΙΞΙο εε

Ζ παθω, Ζε εΒοτο εε1ε ΜΒΜ ροΙεοΙε111 ΖεΙηιιυΙο.

Μή ιιερΙπὶΙ εε νοοου ο. Μ. τοπι ΜΜΜ 1ιεΙηΙο οεΖ

νεΙἰΙ‹ε ῇεΖετο. νοοε τοετΙο. κήέε οι ή·έε, ει! ὶ εο

@Με εε]νγέέίεΙι «ΜΜΜ Ιιο:·, τεπι Με ετέ.Ι τει:

ΜΒΜ. ' .1

9. Ο Κα1·επτον·Ε.

(Ζ ΜΜ-)

Ροτοροιι ΖεΙι3·ιιιιΙί νέἰεΙειιἱ Με, ΑΖ πιο. το!ιο ῇε

ειιο!ιο Ι1Μεεε, ε. τει: ΜΙ Κτεῇὶιιεε. 'Σεπ ιιτΙΙιε.Ι @έ

ε. Μ, ο.Ζ νοοε ὶ υπο ροεΙεοιίΙ Μπι ροτορἱΙε. δε

άΙε ἰ Με), ΖιιιίΖεΙγ Με νοοοιι ο. ῇεἀἱιή νἰοιή Με

μεσο νγοὶΚο.Ι Ζ ροτοργ. νε ειι1ττεΙοειιι εττειοΙιιι

εΙητἱΙ εε οΙονεΙ: τοΙ1ο τω; Με ττε Μ! τειιΙά ε.

εΙεὶή, ΜετεΙ‹ 11ο 11161 ιιεΙιτὲιιἱτἱ? Ι ερετΗΙ το Κυ

ι·επτ, ]ε1:Ζ ιιΖίνειΙ 'πω Ζε. ΜΙ, ΜγΖ οΙ1οάΠ Ρο ΜΜΜ

«πω, ει Μάο πια ωΙΙο, Ζε εΙονεΙε ῇεΚεἱ ιι 1ιεΙιο

ΙιΙε‹Μ ροιιιοεἱ. Ρτενάε., Ζε Μ! Κιιτειιτ 'Με νεΙιιιἱ

εεΙεοιή, Με Με Με άοοτε ρονιιΙιγ ο. τω ροπιύ.Ιιο.Ι

ΙειΖάειοιι Ζ ιιεΒεΖρεοΙ. εφε» Κτεῇἰιιοε ΜΗΙπο.ϋ, πιο.
ά·οϋπιεΙ τα ει ιιετά11Ι Ιω Με, Ζε ιιΖ ιιαάΙοϋΙε1το άο

εεΙ1ονειΙ. ΡΙ:ήεΙι όενετ Ιετ ττνοΙε ρονοάεύ ε. ρο

εεΙ;9 Με εεε νἰεε1 Κτεῇἰπεε πε πω, Με εε ῇεΙιο

ΙποΖιη· ο. τεΙ‹ εε ΖεοΙιονεΙ. ΠΙΩ ΙΜ: πο». ορειάΙο.

ο. Ζειιιε Ζε.ε οεεΙ:Ιο., εΙεΖΙ @Η ε. άεΙεονε.Ι Κιιι·ειι

τω, Ζε 11ο νγενοοοάΞΙ. Με Κιιτειιτονἱ ι1εογΙο το

Ρο νῦ1ἱ: ,,'Ι"τε τε νγενοΒοά5Ι," ρον1ε16., ,,ει Με ρο

κΙεΙ:ιή, ἰ ιιἀεΙεῇ ειι1Ιουνιι ε Με: π εεΙυε Ζω. ενε

ροτοωΙφ ρω! ρΠεειΙιοιι, Ζε Μ Ιπιάετε νεωε εΙει

νΜ ο. ῇεΙ1ο νΙτιο πιἰΙονειϋ Με νεεΙΠώ _ϋπε ;ΜΙο

ο. ρἱτΙ.° Α Κτεῇἰιιεο τω εε Ζο.ριΖΕεεΒΙ, ε. Ρο τα σ0ω

μ;; ροὺοπυοἰ ]ε!ιο οι·ΖΙ εΙονο, ΜΙυβεε κήπο πεοε ο
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νεε τι τεάοετιιε εροιιιιιιειιεε πιο. Κιιιειιτει, ετε.τεΙιο

οοοιοιΙειοε.

10. Κιιι·οι:ιι: ει. 61ονε1ε.

(Ζ Κι·ε._ιιιιεΙιε.)

Κιιτειιι: ε εΙονε1: ιιεροιιοιΙΙι εε εροΙιι ο το, Μο

πιά νΙειιιιοιιτι ω. πιει. ΝεοΙιτεΙ τοΙιο άοριιετιει επι

Κιιτειιτ ιΞΙονε1ιιι επι εΙονεΙ‹ι Κιιι·ειιτονι. (ἶ1ονεΙε τειι

μη; εμ νεΙιιι1 Με ε. ροετε.νγ οιιτοεεΜ. ,,Ροιιϊ,"

πιο Κιιτειιι;, ,,εΕ νιάιιιιε, Μο _ιε ειΙιιεῇει, ε. ιιι6.ιιι-Ιι

_ῇε επι η πο. εειιιι ρειιονετι. Τα Ιι1ε_ιεει: ειι·οΙιε

ιιιοικε: Μο _ιε Ιερε ρί·εεΜεΙ, εποε ιιιιτι πω, ινέε

ε!ιο, σο ῇε απο πι. ιιιοΐειιι, ε. το _ιε ειιιειε ετοΙιτέ.$;ε

Ιερει ιιε2 τετο ροιιεϋ.“ ΟΙονεΙι Ια τοιιιιι ρι·ινοΙιΙ. Κυ

ι·ειιι: ροΜνἱΙιΙ εἰ ΙιεΙειιιι ε. εΙιοι!ιΙ ρεεε ιιιοϋε, ιειι

Ζε εἰ Μ. ιὶιιιΙιε ετι·ε.ιιε τιοι:Ιιιι ιιοΙιιι οιιιοεἱΙ. Ι εεεεΙ

εε τα εΙονε!ειι ροειιιινετι; Με ιῖΙονεΙι επι ει “Με

ιιενειιιιεΙ, ε. ι1εροενειιιιιιν Μι 1ιιιΙειιγ ειπε νεεΙιο

πειιιέ.Μιι1 ΙιτοοιΙ ρεεε ιιιοΐε _ιεΙιο ριεεε ιιειεΙή ρο

εί'ιεεΙι, επι ιιοΙιγ εοοε ιιεοιιιοοιν. ,,δε νγιιιύ.1,“ ιϊ·εΙιΙ

ειονει‹ Κιιτειιτονι, ,,!ιΙε, ιιιο_ιε ιιοΙιε _ιε ειιοιιέ. ε. Νώε

ιιιοΙιτέι.“ - ,,Ρορινε ῇει πιό ριειιιοΙι1,“ οιΙρονειΙεΙ

Κιιτειιτ, ,,τοΙιε ιιεὶΙε2ε_ῇΙ ι·ονιιιγ, ιιιοι·ε ι οο _ιε ω.

ιιιοι'ειιι; Με το ιιειιι _ιεετε νέεοΙιο, ῇε τει.Ιιε ρεεε

ιιει:ο ροιΙ πετώ ε. Μο ιιειιιιι. Ρο_ῇ‹ἰ, εε ιιοιιιιιΙιε

νιοιιιιε, Μο ῇε εΠιι6_ιει.°' Κιιτειιι: ετοιιρι1ιιο.ιεεΙεγιιι

ε. ιιιιιιιιιιΙ ο ιιι ιιοΙιοιιι 8.2 εε το το2ΙεΙιεΙο, ιε.Ιιο Μιά

Ιιτοιιι ιιιΙει*Ι. ιΤεεΙιγιιε ριιιιΙε. ε `τιγΙο Μαι ῇειιιι1,

Με εε ΙιειΙονε τσάι. Ι ι1ιιιιιιιιΙ ιιγιιι Με εΙονεΙ‹ι

ει εειιιε εε Ζειι*6.εΙε., ι ριοτειιΙ νέεο!ιο 8.2 Κε οπο,

τω Με ειτοΙιοιι ΐεΙ:οιι τεεε τγει 2Ιει.το, ε. Μάονε

ρι·ορειΙΙι ε. ν τε ιιΙε.τε ί·εοε εε ιιιορι1ι. ,,Ι το _ιε τνε,"

ί·εΙιΙ Κιιτειιτ, ,,εΙε πι. οιιικε τε'οε ιιειιΖιιειιι, ΜΒΜ

ιιιιιε @Με Ρο ιι·ει:ι ιιεριειιιί'ιΖεε." 'Γεω Με ῇεΙιοιε

νεΙιιιι νγεοΜ, άοεεΙιιι_ιε ιιιιι1 οοΙειΙιγ ει! ι1ο Δεικ
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εΙκεΙ1ο ετοΙιι, Με εεεΙ Ι:εΙ1οιιτ ε Ι1ΙΙοε ΜΗ Ειπε.

Νι12ε, νεεε1ὶ ετιεεΙιι ε εριιεΒ ε. _ϋ. Με εριιετΙει:

Μο @εε άοεΗ·εΠ, _ῇε ε1ΙεεῇεΙ ε τειιιιι ιιέ.Ιε21 2επιε

ἰ νεεεΒο, εε _ῆε εεε ε! ε Με Μ." Κιιτειιτ εριιετἱΙ

ε ετιεεΙε επι εε εε. εεει (Με εεντετἱΙε; εοτ.οει απο

εριιετἱΙ εΙενεΙ: ε. ετιεεΙε. 1ετεΙε εενετ ω, ε. παρε

<άεεετεΙ1ο εεε ρεάΙε, `εγΙ εε πι! εεεεεευή εεεεεΙή

ΜΜΜ, εε ΙιΙ1εεΙεοΖΙΙ:τωε. ,,.Τεἰ εεϊεω,“ Με

Ιετἰκή Κυτεετ, ”1ε1εε1ει εε Με ῇεΙ:ο εε εε ρεε

εεεεΒο εΙιιεΙ." Με εΙενεΙ‹ ΙΜ άοετά, ἱ ροετε.τϋΙ

εε ε Κιιτεετεει ε. εεΙ, ε.εγ ενε11ε εεί·ετν1 ω.

7 Κιιτεετε με: επεε1ε, Ζε Με εΙενεΙε 2εΙιεεεἱΙ,

ε εεπιοΙιε. @Με οἀοΙετὶ ε1Ιοιι, υιεΙεὶΙ εεεε ι12Μ

εΙΜτοετΙ. ,,νε1ω1 εΠιή ῇεὶ, εΙονεεε!“ Με εε`εε

εέι111, ,Με τιιεΙι11, έε ῇεΙ εεε Με( Ι1Ιειιχή; εῦῇεε

ε. ρϋεεεε Η εεεο εετειε, εε @Με εὶ εε.ι11 @πιγ

εΙἱΙ.“ Ρε τε ετΙεε3Ι κεεεύ 1:ιεεε ε. νγρτήετἰΙο εε

ε ΜΒΜ εεε οετνεεε νίεο. ,,'Γιι τεύε εεε ω: Με

Με ῇεὶ?° Ι εεεεΙ εΙονεΒε εε. πιω εε. ετιιΒε εττειιε

Σε πεειΨειε, επι εο`τ›ε ρεεεετεενε εε εΙετΙΙ:ε Με.

,,Οο, ρεεε, άεΙέιε ?“ οτεεεΙ εε Ιιο Κυτεετ. ,Με

«Με εεε1ε.1 ῇεεπι εἰ Βεεἱ ε εεΙοιι6Ι‹ε ρεειιἱεε ε

ε: ενοεε εει·νεεεΙιο, ε. τα ῇἰ _ῇ1ει ε. ρἰῇε νοειι.“ -

,,ΠεοΙ:ή ρεεε! ρε1ιιήεε ενετεει ε. ΡΜ νοειι: Με

- εεει εεε, ιιεΙ:1ε1 εε ῇὶε7ε1, Ιερείει ιιεροῇει1ι, Ι:ΙΕεή

@Με Η ῇε, τνἴι_ῇ ροεΙΖεε)ΐ εΙιιΙιε, ρΐὶρτενἱΙ.“ ΟΙονεΙ:

εε σε οεἰἀἰτ1, νεεΙ εεε ε εετνεεήιε ν1εειε ε εγω.

,εεωηε ε, εεετεεΐεποε! τ” εεεή, Με ρε Με

Νεα: εερεῇ ιι1εοΙιε :Με !“ Κιιτειιτ εε εεπιτεοὶΙ

ε. εεεεε1, ρἰεπιῇε1εῇε ιιειιετεΙε, με” εΙενεΙ:ε ειοΙ11

εεεοΜ. Ι ετΙεὸἱΙ @ετ νὶετή Βιεειι ε. @Η ηρά

ετὶΙε εε ε εεΙιο εετνει1ε ν1ιιο; εΙε Κιπεε1: ρὶὶιιι1εἱΙ

Με;; εε εεΙ1ε εειεεἰἰεἱ, εγΙἰιιιι, Ικτετε. τοετε, Με

πεεείε ενΙτΙ, ε” Με ε νεετ1εε ιεεΙγ εε _βετ. Ι η

Ι1Ιεοελ ροετιιΙ1ε εΙονεΙ‹ε ε. εεΙεεΙ ῇε_ῇ με «Με πιε

εΙ:ειε, Με τγεί 2Ιετε ἑἱτοΕεε ἱεΙεοΙἱ τω. ,,Οο,
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ρεπε, οσων( - ,ΤΕΑΜ εἰ ΖΙε.τοπ Μπιτ, ὶ προ.

θεοι @επι εε ΡΗ τοπι ε. 1πό.πι νεΙΠεοπ ΖΙΖεπ, Με

πεπί τπ νοογ ε. πει ενετ _ῆε άε.ΙεΙ:ο, εεάιπ ι·πεΙτίι

εεετγ.°' - ,,Ι τποΙ1π Η ροεΙοπΖὶτὶ,“ Με! Κπι·επτ,

,,τιι Με 1πεε εεε νίπε, ΖΙετε εΙπποε Ιερείπο πε

ερετΠ.“ οιονει‹ εε επ Ρἰε1πΙπνἱτἱ, πει σε ε τη

ρ11. ,,πεποπ τὶ, Κιιτεπτε! τγε άοπή, ε. τεπ ΗΜ

πέ.ρο] _ῇε τεΙ›τε ποοή.“ Κπτεπτ ῇειππ εκει με:

]εεποπ πεΙΙτἱ, Με εΙονεΙ‹ πεοπτεΙ; Μάτ σε οπτο

Ζεπί μπε ετΐίοπή ε ι·οΖιπππε?. Ιίπτεπτ εε Ζειπτο.εΠ

ε οοεεεΙ, Ζω τη πεοο ΙερεΙπο πενγιπγεΙἱΙ. Ι ετ1εί:1Ι

πο τίετΙ νἱππύ Ιππεπ ε. νΙπο εε ρτῇετὶΙο εἰΙπεῇὶ, Με

επὶ τεά πεΖῦετεΙο περοι·πεεπε ε. `οεΖ ΗίεΙιπ. ΖΙο

1πγεΙπ)ΐ Κιιι€επτ νΖε.Ι ετΐεΙιι ε οτεντεΙ εὶ ΖΙΙπ ὶ πε

ρπετὶΙ πο νίπε ενε εει·πε 1π·νε. Ροτοιπ επ Ζεεε

εΙονε1‹ε πΙεπετ ε πε1εΖΙ Μ πει νγεοΙ‹ε ποτε Ζε.

οοΖίπι ετοΙεπ1, επ ε ρεὁεπἱ, Ι:τετε.Ζ πεογΙε. _τεπιπ,

πεοι·Ζ ΒοΙιπ Ρεοεπε.. ,,Οο, ρεπε, εεπε ?“ τέ.Ζο.Ι εε

Κιιτεπτ ε ροώνεπ1πι ε. ε τεάοετί, επ, Ζε εε εΙονεΙτ

τεΖοε πτοπὶεεὶΙ. -- ,,'Ι'ιι εεάίιπ ε. ῇίππ ρεεεπἱ, Με

πιέπι πε. ερεοπ, οοῇίιπ εε Βοπε, ετη περΠεεΙ ε 1ππε

πεεποά1Ι.° - ,,Νἰε εε πεοοῇ,“ ΐεΙ:Ι πιο Κιπ·επτ,

,ε Με Η ποΖΙ πεεεπε εππτπε?“ - ,,.Τε άοοτε, εΙε

Μετά, Ζε _ϋ εοτνε ροΙγΙτό.π1.“ - ,,Ι π1οπιι τἰ ρο

εΙοπΖἰτΞ,“ ὶεΙ‹Ι Κιιτεπτ, ,,τιι Με ιπέ.ε πω, πεπί πι?

Ι:ονεπο Με πο. Ζειπἱ, επ1 πε πεο5, πεέ ]επ ιι πιω."

- Ρο εεε 68.1 εε εΙονετε οεπϋτΙ, ε. το ΖΙε. ,πε

Μπι ε, Κπτεπτε!" ΜΗ, ,Με άοπή, Με τεπ ΗΜ

περο_ῇ με τοτε ΙερεΙ; ἀε_ῇ ο. πετοε @Με ῇεπο πε

νετπεπο εΙπππ πεΙεΖΙ.°6 Κπι·επτ πετοεἰΙ ε; ε1ονεΙ‹π

εε ΖεΙιεΙὶΙο οπο, οπο 1 πειπετ πω εε Ζωοτ, τοπ

Ζε πΖ επἱ πε Βοπε. πεπ1γεΙὶΙ ε. Ζτ'ιετεΙ Ζει ετοΙετπ.

ΒτΖγ ποτοιπ Με εε πεντετἱΙ ε νἰιἱε. ί:1ονεπε, ῇεπΖ

πιο επε‹1Ι πεοεπἱ ε. πγπί ιππ Ζε ετοΙειπ @Με ι·οΖ

ππενεΙ εε ε. επο‹ἰπ Μ εὶ1ποιι τπΙαοπ ε πο” ΜΗ,

πω εεΙά ροτΙπἐεπῇ7 ω ροΙγ πιττεν 1εΖεΙ Ρο πιποπο
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Μ. Κάγέ εε ορετ πεἀτενἰΙ, πειπε1 πε 2έ.άπε εΠ_γ,

ε. πεπποΙιΙ επ1 ρϊεε π1οΐε, ππ1 πε άπο 2ε1πε1κε, πώ

πε πο1·ιι Κε ετοΙπ πεπεεΙ:επ1π. Τοπ 1πετοπ Κιιτεπτ

άοεύ.πΙ νΙε.άγ πε‹Ι ενετεπι ἰ πε‹ὶ ‹':ΙονεΙ‹εττιΊ ε Με

ῇεου επ ω άοΒγ εΙειΙπ ε. ππιΠ.

11. ΒτοΗετε πω.

(Ζ ΚτεῇἱπεΙτε.)

ΟΙονεΙκ πει ριΐιτΙκιι ε Κπτεπτεπ1 ο 2ετπἱ. Κάγε ·

εε εροΙπ πε1ποΙιΙἱ ο εεε πιάνο ε1πΙπνάπ, πορεἀΙἱ εε

ε ροτῇπεΙἰ εε εροΙπ πει εειπἱ πΙππεπ εεάιπ Ιετ, ε

πειποπ1. εππ Κπτεπτ εΙονεπει, επἰ εΙονεΙ-: Κιιτεπτε

Ρΐεπ1οεἱ. 'Ι'επάεΞέ- τεΙζε το2ΚορεΙἰ ε. τοετγΙἱ εειπὶ, Ζε

εε τε!κονοπ ετεΙει, με) ῇε ροεπά; Με Με πάνε”

εε.1πε ρι·οεττεππε τονἱπγ, νγάπρεπἱ ρεποπ πτορεεπ

ε. πεπτππΙὶ πω· ε. «Με. πω με του ρπτΙιοπ @Η

ππενεπἱ, ρειά11 εεε Με ῇεΙ:ο ιπττνἰ πε εειπ ε. ΙεΖεΙἰ

ΜΒΜ Με. Μ;; ω ρΗέεΙ πε. πεππὶ @ή ΠοΙ1Ηπ ε.

ενειεΙ εΙονεΙπε ὶ Ιίπτεπτε ε. Μάι! πεπονεπ πω!

ενετεπ1. 'Η εε π άνε ρτοππἀἱΙἱ ε νΜοπεε εε εεε.

πεπε Ιεοπορπῇππἰ ρτονεη, ποἀἰνὶΙἰ εε, Με πε πε

τ), ρενπεἰπγ νΙο2Π. Ι νετεΙὶ ε. τοπττπΙἰ ρτονε.εγ σε

μπε ρπνπεὶπγ, ρορετΙΙὶ ΒοπΗπε ε. ενέ.πε15 ΜΜΜ

οπονγ ε. άε.11 π») οππἰνειππ ἀτεπονἰ, 81η ἀτεὸἱεἱ

περΙίτεΙ νΙ:ιεγ ε. πτπῇνε.Ι μ επε τπεε. 'Ι'επάγ ί·εΙ:Ι

Ιίπτεπτ εΙονεΙεπ: ,,ΗΙε, ππενἱΙὶ ῇεπιε εε ρπτεοπ

ε. πεππ11 ῇειπε, ὶ ρΠεεΙ πε πεε·πὶεε1πε ε Μπι ρε

πονεπ πω! ενετε1π. ΒεΙὶ @Με Μ εἱεε οππὶνεπιπ

άτε.Ιππ; Με επάε1πε-ΙΙ εε ὶ πέ.Ιε ]εετε πεετεΗΙπ,

ρἱ1_ῇ‹ἰε πε Με πω, εἰΙπεῇεΙ πω! ΒοπΗπε ε. ρΐεπιπέε

1ππε 5 τεπε, ὶ ππάεπιε ττρετἰ ῇεπο πγπί ροεεπΙά

Βοπϊ·Ιπ. Νπέε νγππεῇπιε εἰ Ρτενάπ: τ” πτἀἰπε,

ε επε1ιπ, με ειπε, πο” ε .ρτορεετὶ Μπι τοπο Με

ενεάεπ_ϋ, ε” εε Μπι τοεριι1εο.1γ ποπ ρετεπιε. Τεπάγ

ε1γε ε. εεε: :πάω πε.πτεάπ ε. ν τε εεΙππάε οεπςΙποπ
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ΙιγΙΙππ, ετοΙιετοπ Μέι. πω” ενῇπιΙ ρι·οιΙι·αΙα εε

α2 ‹Ιο 2ει:πεΙαεΙιο ιΙπα, ΙπΙεέτο ΙΙπιΙ νύ.2ε ετταεΙΙνε

"Με, Μή οΙιεϊι. Βαι·πιο εε ενΙΙ·ε ερΙιια α τεοΙι Ιω

πεπτι, οΙ‹ονι'Ι ενέεΙι, ΙιΙειΙΙ αΙιανΙτΙ; αΙε Μπα. παπι,

ΙπΙγΙιγε τα ΗΜ ετοΙΙετοιι ν)·τι·ΙιΙ πε Με "Με,

21η οΙιεπ, πτοπιταΙο 'τη εε α νεαεπι α εριέιΙΙΙο τη·

παπι α νεεεΙαο, εο ῇε πια Μ, απο ἰ πιοτε ε] εε ντα

ειιεΙΙο α πεείΙεταΙο ω πὶο πο πειπ πε2 οΙιτοπιπα

ρτοραετ. ΤαΙεοή πιαε π τε τπΖε Ιποίεπ. Με απἰ

πα να» Με πεεαΙιεῇ. ΜοΙιΙ Με Ιιο ειπε επαιΙπο

πττΙιποπτΙ, πεπιτ επι @Με επι νγεοΙή, αΙε πια.

ν εοΙ›ε ειπε εΙΙιτ: Ι›ΙεεΙ‹ α. Ιιι·οπιγ, α τικ 'πι, τοαΙιΙΙγ

τετιε ι πεπιι, ι νεεεπο, πο _ῇε ποπ πι α πα‹Ι πι, α$επ

τα ετοΙΙετα :Με Μ οεταΙα; α ρτοεΙο 'τη πο. ετα

ΙοοΖίεΙι Ιετ, Με »τι οΙιοΙο πι παεε πονα πεπιε πα

ι·οετΙα α παεε 2ΙνοεΙεΙιονε εε τοαρΙοάιΙΙ. 'Ι'αΙ:ονά

πιαε π τε ττ'ιΖε νιτεΙι. Με _ῇε πα πι ταΙ:ε Ιιετί πενί

ιΙαπε; ιπποΙι)τ πεπ εεάαΙ _τεειπ πω. πιιπ α ροεΙοπ

εΙιαΙ _ιεΙιο πιιΙ$,εΙι ιτεΜ α ρίεπί τω: ΙίΙιεππῇεΙι, έε

ῇΙεΙι επι επενπέ. Μα πω), πενγρπετιΙα 2 πετ. Τοτε

νεαΙτ ΙΙετΙ πεπ1 πετιεερεεπε; παπα, Ιιο παττΙιατΙ

α ατιιΙιεΙιο Με ν)·ιτοετε ῇΙπε Ιερει. Με ποειιτΙ ῇεεπι

εε πο πετΙοτΙ:ππΙ, πεπτέ ροαοτοναΙ _ιεειιι ν ποει, _Ιαπ

ραοαΙο ε. παεε ναπΙΙιαΙο, α επατΙπο @επι τοιππ ρο

τοεπιιιεΙ, ΙαΙ‹: εποε! πα πεΙπ Ιινεπάγ α ιπεείε: νεεεΙ:ο

το ναπΙΙ:α Ι παρατΙα ταΙτ, _ιαΙεο Ιιετί πα ΗΜ ετοΙΙετε.

Νπτε μοβ, ατ οεπεΙπα τα ΙιγΙἱπα ι·οαΙιοτΙπε α επιπ

ἱ·1πιε εε. Ρτνπί ΙΙετ ΙιιιιΙε τνι"π, τΙτιιΙιτΙ ιπί'π α. τπετί

πιει, α ταΙ‹ απ, α2 ῇε νεεεΙ‹γ οττΙιαιπε; α Μο ιιτι·Ιιπε

ροεΙετΙπί Ιἰετ, ΙιιιτΙΙΖ ραπονπίΙ;επι πα πειπΙ. Νεπια

νεαΙιτ ραπονατι πα νεΙιγ, πεΙ› ΙιτοιπονΙ ΙιγΙο Μ το

πεεεετπε, πεΙιτΖ _Ιεπ πα ῇεἀπιι ΙιοΖΙ ΙιοτΙΙππ, τοτιΖ πα

ετο 2ειπεΙη?εΙι Ιετ; α ΙιτΙγ2 τα ΙιοιΙΙπα πιἰπε, ατ πο

τοπι παππ]ε ααεε τεπ, Ι:οπιιι εε χιο Με τοΙιο παπί

πεποεταΙο, πεπ:Ιιτ το ῇεεπι με απεΙιο τγ, α Ιιπάειπε

εε ταΙιτο ετιτΙοατι ρτατεΙεΙσ Με εοπτΙπ α εεε πε
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ΙοεεΡεεεόΙιο εΡοτιι. Ονεεπι ῇε :Με ΡοεετεΙ:, ε Ρτοτοε

εΙ›ν _ΙετΙει1 ‹Ιο άτιιΙιόΙ1ο 11ετεεΙ εεάτιόΙ1ο ΡοτΙεειΨεεί

ε νεεεΙ‹ιο εΙ›ν εε τΙεΙο ε ιΙοΙπό ντ'ιΙε ε εεε οΙει1ιν

εΙεοετΙ, ετ τοεΙιοτΙ:ιε ετοΙΙετε. τι'Ιεε, ΡΗ ετετό ιιει11

Ι;Ιει11ιι." Ι ενοΙΙΙ ε τοπικ εΙονεΙ:, ΙιτάΙτιε ΙΙττΙΙιιονΙ

ἀονεεονεΙ. Ρο τό εΙἰ 6ο _εεΙ1ι·εάν, εΙ›ν τιεεε ετοΙΙετε

πιεεΙ ΡΙιεΙ τοεΙ1οτΙΙε. ΟΙονεΙ‹ ιιττΙΙΙ ΙΙετ, Κιιτεετ

ιιττΙΙΙ ΙΙετ ε. τεετί ΙΙετ ι1ΙΙ:οπιιι 11ει1εΙεεεΙ. ,,;Ιε τνῦῇ,

τν 111ῦῇ, Ιιεεάν ενεΙ; μια τν 11ιῦῇ, εφη εντε],"

τεΙκ οΙ›ε άνε Ιιτότεονό ε·ΙΙιεΙΙ, ττΙ1ε_ΙΙοε οειιόιιό ΙΙετν.

Με Με ετοΙΙετό ι1εΙηΙο Ρο «πω, εΙ›ν πε εεπι1 Ρε

εονεΙ @κι _Ιεάεπ; Ι εΙενΙν Ικοπεεεε τε ΙΙετν, @Με

εΙονεΙεονὶ, ιΙτι1Ι19 ΚατειιτονΙ ε ·τεετί Με, ε τεπι

_Ιεάεπι πο. πει εί'ιετεΙ. Το νΙάεΙ Κιιτευτ Ι εΙονεΙ‹,

εε εΙΙ;ο11Ι11 Με Δευτ εοιιεειιο, :Με Μη νΙετΙΙ, ειιΙ

ε`τ›ν εε ΡοΙποεἱΙ; Ι 1·οεεεΙΙ εε εΡοΙιι ν εεΙοετΙ ε Μου

τΙΙΙΙ Ρο εΙτόι11 ενετε, Βο_Ιε εε @εεε ότιιΙιεΙιο, εεε

τ ν ιιοεΙ ιιειιουτΙ εε εεΙΙ. Α Με 1εΙιιιιΙε εοεί εο

εΙυε, ετο εει:οεΙενεΙι Ιετ, τα εε τΙ άντε ΙΙι·άΙπιονό οΡετ

εεεΙΙ. Ι εκ εεεε Ι: ΗΜ ετοΙΙετό, εΙ›ν τοεΙ1οάΙε, ε τε

1ηπιί οετετιονΙΙε τεΙ:, εΙον εε Κοτει1τ ΡοΙκοειΙ Ι ετη

ΡεπονεΙ εΙονεΙ‹, ῇει1ε ιιτι·ΙΙΙ ΡοεΙεάετ ΙΙετ. ΤεΙι‹Ιν

ΡοΙ‹ΙοιιΙΙ εε ῇεπιιι Κιπετιτ. Με εΙονεΙ: εειι111εΙ Ρε

εονετΙ, 1ιόετε 1εΙ1Ι εἰ πε τονΙειι, εΙιτε εοΙ›ε οτΙΡο

εΞεουτΙ ε ιιειιιιΙ. Ι ΙεεεΙ τεΙ‹το εεΙοιι Ι›οε1 Ι1οιΙΙιιιι,

ετο εεωεΙενεΙι Ιετ, ε ενίι*ετε ΡΠεΙιεεεΙε τΡοεπε1νε1ε

εε Ιειιιιι, ε ν ασεπ _τεΙ1ο ΙΙΙΙΙν εε επι ΙΙεΙ‹ν ε ν Ιω

ετεοΙ1 νΙεεεεΙι ΙΙιιτετΙΙΙΙ ΙοιιΡεεεί ῇεετἰεΙεονό. ΒνΙτ

τω: εΙονεΙ‹ νεΙιεΙ εΡοεἀΙΙ;ΐ, εΙε ΡΗ τοτε νεΙ11ιΙεΙΙιή·;

άΙοιιΙιν ΜΙ ῇεΙ:ο ΡοΙε, Με εεετ Ιτοιιεε νΜετΙ, ε

Ιιειοτην _ΙεΙκο Ιεεεετε. Ποτε. Κάνε ΡεΙ: ε1ΙιιιιΙε Ι:οεί

ΙιοεΙυε, ΡΗεεΙ Ι: οεΡεΙε1 Κατειιτ ε πεπιΙΙε Με εε

εεε ννττΙΙΙ. (ΙΙονεΙ: νΜεΙ, εε Ρεπονεπι1 ενό ΡτοεΡεΙ

ε εε ενω, Με ιιωΙενειιο, ιιιιιεί @Με Ιιοεί Ιιοάτειι,

ετο εεωεΙ;νεΙι 1ετ, εΙοιιεττΙ. Ι εεεεΙ ΡειιονετΙ Κε

τετιτ, εΙε εειιειιιιΙ, πιόΙοι·ε ιιεΙνεΙ νΙεάν ενό, εε ΡεΙτ



ἱ νεων οοΙκοποε εε ειποεπὶΙ. ΡοενεΙ τοτΜ οΙονε!τε

πε οεε‹1 ε ρΠεΙππονοΙ ἱ ΙἰοποτἱΙ ῇειππ, Μ ἰ νΙετό.τοε

πω» πο. ενο ποοοεπετνί περοιππεΙ. Ι εποποτονοΙ

το Ιίπτεπτ ε πετοοἱΙ οειππ οΙεἱ οπο, μονο πε ενε

νΙεετπί νἱπἱεε. Ι οεΙ εε εροεοἱΙεο ρεεε ε. Προ,

Με ονΙο τππ Ι:νεεΙε ε πεοενεΙ: ,,Βρετπν πάρε] π

ερετπεπο ποεροοε1*ε Ι" Ι(πτεπτ εε ρτοτο πἰο πενεπ

ΙιπενεΙ, πεοτέ ππτοοἱΙ ῇειππῇὶποπ οπο, εΙ:ετεπο εετ

νεπεπο ν1πε: ,Η ε. πεπεπ, εο _ῇε οοέίπο !" Το εε

πο οι·ππε οΙονεΙ‹ οεὶο1Ι ε, προ, ὶ πεονΙο πιο εν

εεΙε, ΜΒΜ οπο: ,,ννοοτπν πορο_ἱ π ννοοτπεπο

ποεροοειοε!" Ι πετοοὶΙ :πο Κπτεπτ @Με εεε τΐ·ετΙ,

κοπο ννοοι·πεΙιο, σο πο οεΙ πτνπ1 νἱππν πω, πε_ῇ

ρι·νε εεεεπν, ν Ιπ·νπππ ροοεππΙππ ρι·νποιο ετνοΐε

πεπο τοεπ. Το εε πο τπετΙ οΙονεΙ‹ οεἰοἰΙ, ο το πε

πω. ννρἱν νΙπο, οοῇεΙ Κπτεπτε ὶ ενοΙεΙ: "Μ,

Με; το οο!π·ν ποροῇ π οοπτεπο ποεροοεί·ε! τοποτο

νίπε·ππἱ πεΙονεῇ ο οπου ο ροοοέ.π ε τεΙεπ1 ἱ ε οπο,

πετοΙΠεο @οπο Μέ! Ιιοοὶππ, ΜΒΜ πο. νεΙαν νεΙ:ον."

Ι πεοονοΙ εε ΙίπτεπΙ: ο ροΜπεΙ οΙονεΙ‹ε πε εΙεοΙ‹ιε

νίπο, ε. οΙονε1: πο ε. πεπετοΙε εε 2ε.Ι:ΙΙπεΙ, Σε πιο

πετἔεοε ενοποον, οο!επο ῇε οπο. π Κπτεπτε. Α Κπ

τεπτ εε ῇεπιπ ε1πέιΙ, νἰοε, με οΙονεΙ: νίπετπ ροεονΙ

εΙΙν, ε. :Σε εε ῇΜ @Με ε Μπι πεπποΖε ο νΙοοπ πεπι

εΙεοπ ροτνΚετἰ.

12. Ο Κπτεπτονἰ.

(Ζ Κτοβπε!ιε.)

ΟΙιοοε πο ενετε Κπτεπτ, πεΙε2Ι οΙονεΙιε, εΙπππ

ενεΙ1ο, ε ΙΜ ω, Ζε εἰ εποε πιοοὶ ροτοερτενετἱ.

Με οΙονεΙ‹ι επ ΜΜΜ πινεΙἱ ε. πενεεεΙ; νἰοε Κπ

τεπτε, ποοεΙ πεἰΙΙιετἱ: ,,ΖΙε πο εε νεοε οο τε οοον,

πο ῇεεπι εε ο ροΙ:οιοΙ. εεε ο ρονεο: ΜΗ ῇεειπ το

Με πτεον. Ρι·νπΙ ιπεΙ 14επ1εππε Με” ο ετΐεοπιι

οοεΙονοπ. Το ιπ1 εε νοέινεΙε εεεττε. ε. ῇέ. _ῇΙ ννεττοπΙ
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ενετιιιι. Βνιι ιεπιε νεεειι ε. ιιτπιιιιι _ιεπιε ιοεπ πινω

πιω. Με τοιιο ιπι Πιο πειινιο. Νπιεπι ιεεπι νει·

πειιο ροιιτΜιεπεε ε. πιινωνει _ιεεπι εε ε πιπι νε

ιιι·ιιιιειιι Μιεπιιιτειιε; τειι ιονι οεειονν ο πιει ετιεειιιι

ει:ιειιιι·ποιι. Ι ιονιι _ιειιιε πι εροιιι Ζινι νεεειε π ν εποε

χιο εειιπι Με, εε· πιι ροιιτΜιεπεε ιιπιι·ει ε. _ιέι ιιο

ε νειιι:οιι ΖΜοετι ρειεπε ροειιονει; Α τει: _ιειιιε

ιιιτειιιι ειπεν ΜΗ· ειπε; Με επιτοιιο πιι πω πω!.

Ζιιννπι πιι _ιεετε επι πω, επ ΜΗιιι·ιιν ει. πιει

ετιεοιιιι πιειτοπ. Πεειτιιι _ιεεπι εε ν ιιειπ π πειεπι

·ιεεπι ει ιιιιΙεπιπι. Ηει·ιικε ενια, Με Μινι ενιιεπειιιιε

πιε ορειιιιιι. Νιιιιιπ πιε πο νΙππ, πι εε οριι ε. πε.

1·ονΜ _ιεεπι ιι ω; ροειετιπι επι Μπι!. Κάνε ιπειε,

επ ειιτειε, επεειιιιιιι _ιεειιι εε ιι ε. ννιιππιπ πιε

π ιιτε.ιιιι, ιεικοπε, εε ιιεειιεε πιιιονετι έειιτΜπι.. Ι ιι

ι;ονΜ _ιεεπι τοιιο, Με εε πο. πιει? .Τεεπι πνπι πιπε

ι:ειπ ε. τειιε ρι·οιειιπεπι, εε κι πιε ενε‹ιι ι: με

Μπεν· -- Κιιτειιτ, εΙνεε τν πω, ιινι πιιιοετιν,

οιι_ιΜ ειονειαι. ε επι : ,,νιιιιιιι, πε π πειιι εοιιπειιο,

Μινε πω ιιοιιΜ: ε ν ·ιιιινειι άνοι·εειι εε ρι·οειιέπει;

Με πισω ιππε περιοικιιπει, πει με ειπε πιο πε

πιιιιιι ικι·οιπ πέτο ιιειειιγ - ε. Μι _ιεεπι πιπ·ειάι, ιι

ιιι·οπιε ιιοιιτειιο ρι·ιτειε, ιιοιιτετιεεπεε Βνει:ονιιε.. ΝιιΖε

ποιά, πιονειιιι τε ι: ιιειπιι, Μη· π ιιεεο «πι. ΜΜ

τε.πι πι νεοι, πει: ιιιετνειι πειιιιιεεε πω, πισω Ζε

ιει νειιιή οειιιπετε.., Ρι·νπι νεο ιε Μετά ιιΜεπε.:

ιιοιιιε-ιι ιι πει Με πειιο πε ιποιε ε. ιειιπεε-ιι ει

πιο. πι, ροπεεε τε πιο Ισά; Με εε εεε οριιεε, πιοιιι

Με εεε τε ιιπιεπν επεάπο εε πειπιε πτοριτι. ι)ι·ιιιιιι

νεο, ιπει·οιι πιω ιπι'ι_ι ποιιτετιεπεε πιει., ιε ιεετε ιερει

ει. τοΙιε ροϋ·ειιπειει, ειπε μετά πιω. Χάο ιον ιι

ΜΜΜ, ιιπιει εν νεεειω ιερε πω, ιιεέ Με ιιοιιν

πω, ε. Με 'κιν πιιι πε. μπει @Με @Μπι πει

ω εν πιοιιι πειιιιιι ε. ει” ΡΜ, ε. τει: πε ‹ιο ενε

ειιιιττι. Βνε.τονίι; ω πιπειε ιιιι‹ν ιιεροτεειιιιιε, ι ρο

ιιι·οειπι πο, Μη π ιι ω. Με επι το πιπειέ. τυπο.
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Η οοροιιιΐι2ο, ρτοτο 2ο ῇεἰ οΙονἐΙ‹, ῇοιιιιιέ εοιιΜοο,

Μη Μ.ι*ΙΙ;ο.Ι. Με Βνο.τονΙτ ροοκειτιοοιιοο τυο. ῇοἑτό

ῇἱοοι1, τΐοτΙ νέο, ΜΜ ῇΙ τονΜ πει Ζωή ο.ιι1 Μ.

ΜΝ; το νέειΙ: ΜΜΜ πιοοΙιοο ΜΗ, _ῇοετὶ το Μπο

σο;; ΗΜ Ι..ιιεΙ:οέ.Ιορ. Νο. το11ιτο Κοι1ὶ ρι·ο_Μά1 Μ

ετο.η ΒνειτονΙτ Ρο μεΠεω Μ`οὶ εοάπιΒτιθ.το Μαιο

Μο, (Μισο εε πιο2ο.ροτί ο. νοέΙποιηοΙ1 ετειτοετί Μ

ρο2οιιοο πο._ε1:οΙοτ. ΒνοτονΙτ .Με εὶοο ΜΜΜ

_ϋΜ1ιιιι Μ. ΜΙΒ ΜΗ, ο.Ιο οέΜ1πΜ Μ. ΠοοΣεϊΚ οπο..

ονότ ο 11ωηερΙ Μ; ἱ 2ο2ρΙνέι11ιο τον ρ6ΒΜ ρ1εοέ,

ου ιιεΜ, οι χω: οιιάο1Μ Μοἀὲτὶ, ΡΜ: ΙηοΙ1οιι1 τοΙιο

Ι:οιιό άοετο.Β.“ ΤειΙο;ο πιΙιινὶΙ Κιιτο11τ ο. τΙονοεΙΙ Ηο

νιΒΙ:ει ο εοΙοου Ε: ροοτοτϊοιιο1 ενόπι1ιι ΒνοτοΜτονὶ.

ΒνοτονΙτ _ῇο ...ο νΜοΙ, ε. νΙοει, 2ο οΙονέΙ: τοΙιο ρο

Ι;ΐοοιηο, ετειτοιι Ιιο.Ιειιιι ο. ιιιΜΙοιι ΗΜ ῇο111υ Μ.

τονο1. Ρο το @πιο ροὸειΙὶ 2ρίνειτ1; σ. κα” ΜΒΜ,

ΡἰὶοὲΙιΙγ Ι1οεροόγοιέ ιιοοοεΙ:6Ιιο όοπιπ, νΘἑτΙοο ο Μη,

Μη ει: ροοΙνειη, οο _ῇο Ι1οεροάοϋ, 2ο @ο μπε

οΙΜε ιιοοϋέο1 ει. 2ο ιιονοάΙ, οο ιοο_ϋ άοΙο.τΙ. Βρε.

τΗνἑο Κι1τοιιτει πωπω.. άΙοιιΙ1οιιοΜ, το2Ιιοόνο.η εε

ο. οΙ1τσέΙγ Ι1ο Ζοοιιοὶτὶ, :Με οι; 2ΙοτονΙε.εό τοΙιο Μ

άορυεϋη, Μο 88 @τι του εΠιη Ιιτά111ο. 2οΙΙΒἰΙ. Με

κα” χω: πάθη οι), όΙονέΚο., το.Ιώ 88 το2Βοονοη

ο οΙιτοΙγ 11ο ιιετΗΙοτ1; Με τοΙιο Ζοεο ηοοοριιεϋη

νΒΒτὶοο, ρτοτο 2ο 88 @ο @Η ο1ονοΚ ΖοΙίο11. Ροτο1ο

8θ οοο-εττοιιγ ΜΙτι1ό επιΙιινὶη ο Ιιοεροόγοέ νοάΙγ

Κιποοτει Ξ 61ονοΙοι 6ο ἑὶτοΙηοΙ1 άνοτίι ΜοοεΙηοΙα,

Χάο :Μοτο ενΙοί ενίτί οοοοεΚο Ι1νἐ2‹η ο. Μοτο ε.Π

1Μο _ῇο Μο άτοοει. ν τοοΙ1 άνοτοοΙ1 και; τἰ·ὶ Μι

το.111Μ ετοη: Μ. ρτνΜπι Ιο2οΙο. νοΙ1Βά. Ι1τοιοο.άο.

Ισυρ, Μοτο νέ:έΙΕΙοο τιιΙ:ειπ1ο. ευηππο Ι1ττιοιι 2 ρο

νιΒοΗ Μ. Μπι; Μ. ότιιΜπι 182810 ιο11ο2ετνί ίὶοΙοΙ:

ο. ΖοΙοπέΒο τω, κτωηω «η ροεγράνο.ῇ ΜΜ ὶ2οτ11ἱ,

81η εε Μ`οο ωοάτοΙο ο 20111έ ΖοΙοοοΙο; ο. Μ. τἱοτἰιιι

ετοΙο Μη κηοοτι16 ροΙ:τιπη ο. Μροηο, ρΗρτονοοο

νέοιιι νάτειιηι:ιι Μαίου. Ζει τοπ ε.τΐιΙ Ιιοεροάγιι6 Μ
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ΒεεΙ‹ιε Κιιτειιτε ὶ εΙονε1κε ροεεᾶἱΙγ ε. @Με ῇἰεΙι

ιιετἱΙγ. Ροτοι11 ει), εε Ι‹οιι1τιιγ, Με ετάΙ ται πεπε

ω Ι‹ῦἱι ΙΛιεΕοεΙερ, πιεῇε π. ιιερο_ῇ ι1ε_Περεί ν1ιιο,

ε. ε». οετοΙ: ειιΙσ ε. ρεεπἰεἰ. Ποτε ΙΜ ΜΜΕ νεΙπιἱ

εὶΙεπ: Μγέ ΖεϋεΙ1τεΙ, 11εΙ1επι εε το ι·ο2ΙεΙιεΙο, Ι:άγέ

εεευρειΙ, ηεΙ›ε εε Η·έεΙο, ε. Μγέ Βε2ε1 με Με άτεεε,

Ι1ιιετῇπι ρτεο11επι ροτέ.Ι1Ιο εε ιιεεε. ΚιιτειιΜ 6Ιονε!ε

πω. τοΙ1ο 1«›Πε εὶ εεά11 ε. ῇεΙἱ ω. ιιεπι εεεωΙ:1·ετε

εε111ο @πιο Ρο ῇεεεεω ιιεΜ, εε εε εΙονε1: 2εροτὶΙ ε.

Πε νεεεΙ‹γ ενε 1ΜεΙ:ε ετε.τοεϋ 2εροωτιεΙ. Ρο τε άο

νειΙΗ 1«›Πε εεεε ευ Βουίι·ιη ε. νπε.Η σε Ι1οεροάγιιί

εεεεεΕτάεΒ οάρι1ετεπί. Κάμε εε ντεῖτἱΙὶ 61ο ετει1ιι

Βνετονίτονε, οτι 3εεκε ερεΙ ε :ΜΙ περοΒοῇιή εεε,

έε πω τοτἰέ Ιισετε εάνεάΗ Εεεε. Νε το εε ρτοΒιιάΠ

ε. ΜΙ τω, ΜΒ. τα Κυτεπιτει ἰ εΙονόΙ:ε., Με ιιη·εΙΠ,

Ζε ιι ιιεΙιο ΜΗ πειιετεϊΙε. Ροτοιιι εε ΒτεττεΙ‹γ τσε

ΙοιιεἱΙἰ, ε εΙονεΙ‹ σε τε ά.οΒγ εμ νεεεΙε ἐὶν: τΗ

ἀεὶ εΙου2Π ε. ει” ΡΗ, ε. Μγέ εε ορ1Ι, εειτονειιε

ΙιεΙειιο. 11ο εΙ1τειιΠε. Α ροτοπι Μέ ιι11:άγ ιιερτοΙεΙΙ

ΜΙ Κιπειπε.

18. ΡΜ Βϋ1ι άετ1οιιεε1:.

(Ζ ΒιιΙΙιε.1·.)

Ι.

Νε. ροεεΜιιι ὸΙονεΙ‹, 01416 πειιιυε_ήε, οτε.Ι ῇειι

ω ῇεὰεοΙ1ο Ι‹οιιεε ροΙε, ε. @Με πιο. ετω1γ 1‹οιιεε,

ροΙκε2άεν ρίεεεεε1 εεεε ρ1ιιΙ1 Με, οάΙωά ρεεε!

οτεϋ. ΒεΙ τω), Με ΒϋΙ1 νε ερῦεοὶ›ε ετε.ί·εεΚε ε

ιιευὁἱΙ Μ, με οτετὶ πιό., 8Ό7 ΜΗ ρὶῇἀε πιο. άι·ιιΜ

Κοπεο, ΜΜΜ Ζεεε οτε! πεεράτεΙ:. Ροτοιπ Με

ΒίΠι «παει που, Με. 1:Ιαι]Ιε Μι ε ῇεᾶιιε εττε1η

ΜεεΙε. 6ΙιιιιεΙε ε. πο. άτυΙ1επι Ι:ο1ιε1 ροΙ:ε2άε Μ:

ριΨεΙκουεΙε ε. ροόεΙε πονο.. Ι ιιΜ.πεΙ _ϋ, εϋγΙ1ΜεΙε

εε.εε πεερεΙ:εΙ:, ΠΜ ι1ερΙ·ε1:ιιειψε. Βι·ιιΙιε!ιο εεε

Με Με ΒιὶΙ1 εεεε ι11ἰιιιο τοΙιο οτέ.6ε, τεεεΙ εε Μ,
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Μο πο πεπεἱΙ οι·ε.τι'Ρ ,,Ρεπ Βιιιι κ1εοοιιέεΙι" Ζε1ιΙ

Με, ε Βί'ιΙι ῇειπιι άοετοι'ξεειΙ: ,,Βεπ Βιιάεε οι·ετι

ε εεΙν τοι: `οιιάεε πιιτι εε Με” Ροτοιπ τεΖε1 εε

τε Ζεπν, Με ιι πιανει! τιιέ.Ει'Ρ- ΟάρονεπεΙε, Ζε εε.ιπε

εεΙιοιι εε πειιειΙε. Ι ί·εΙιΙ Βί'ιΙι: ,,θε1ν τοπ Βιιάεε

Με ε. ιι1ε.τιιο χω: πω! ρεΖ‹1ι οάπεεεε.“

2

ΒοΒιιά @Με Με 1ινΙι @πιά πιοΙι1 Ριν ο1ονεΙ:

ι·οΖΙιειΖονετι πετοΙἱΚο νεεειπ Ζἰννπι, Με ι πεΖιννιπ.

ΚονΖ ει τοϋΖ επ είν. πεεεΙιεΙ ιΠ·ινι, πιοΙιΙ ῇε _ιεπ μπουτ

Ι:επι ενιΙιιιοιιτι ε. εΙο εειπο, Μπι ΙινΙο τΖεπε. @Με

Ζεπε. εεε Με ει Ιιπε.Ιιι. 6ΙΗνί άο1πί'ι; Με πεεΙιτιο ροάΙε -

με πεεΙεν, εεάΙε εἰ πε πε, ει (ΠΜ Ζί'ιετεΙο Με

ε με επι ε ιπιετε εε πειιππΙο. Ι οάνειΖειΙε ει Με

ε. νΖεΙε _ιε πε Ζειάε. 'Η εε _ῇἰ Ζ_ιενιΙ ρέ.ιι Βί'ιΙι ε. ι*ει;Ι:

,,Ρτοτο Ζε εεε _ιεπιιι οπτεΙε Με ποειιι, Βικιεε ιε

πνπι ιιοειτι εειπε."

8.

.Κάπου τε.Ιιε ιιέιπ Με νε ερπεοοε ετει·εεΙιε

[ιο ενετε οιιοοε, χιιζιέεΙ Ε: ιεάιιοιπιι, _ιεπΖ άοΙιντεΙι

πεεΙ, ΙεΖε ποπ Ιιι·ιιέΒοιι ει πιε_ῆε ροάΙε εεΙιε ρι·ειΖι1ποπ

τνΙινιοι. Ι ρτοειΙ πο, ειον πιπ ν πι ΡιππεεΙ νων;

πιιετποΙιε νέεΙ: πιιέιΖεΙ ιειπιι ποΙιοιι Με ετιιάέ.ιιεε,

Παει.: ,,Μεε-ιι ΖιΖειι, ω ε. περι εε.“ Α ρεπ Βί'ιιι Ιιο

Ζει. το Ιιοιι·εετεΙ Μπι, Ζε εε πιιι νέεοεΙ: ιιοΙιντεΙ:

ι·οΖιιτιΙ‹εΙ, 1κε.Ζάν Με _ιιπο.ιιι, ε. ρεετιιοΙιε ιπποΙιο

Ζε. Μπι εε πεπεΙιεΙ, ννΖπενειε, Ζε εε ρτοΙιΐεειΙ πε.

ρέ.πιι ΒοΙιιι. Ροτοπι ριΖιέεΙ ρεπ ΒίΠι Ι; ονεει.Βονι

ε. τεΙιε εε Ιιο τέιΖεΙ, πιέ.-Ιι νων? ΟνεεΙ: οοιιονεάεΙ,

Ζε ε), πιο πι οοεεΙ, Κάνον εε πια ιειι ονοε Ζε.ι.ιιπ

πει·οΖΙιε1ιΙν. Ι πεΙιι‹Π εε μπι ΒϋΙι, Ζε Με εποε

ιιιισεε. Κα1νΖ ονζιεΙ: οτΙεεε1, νΖε.Ι ρέει Με ΜΙ

ονεεοποπ ε. Ζετε.Ζι1 ιι ευ Ζειπε, ρονέειΙ πε πι ονεε1:ι'ιν

Με ε ονεε νε επίπιι εε· ειιειΙν. ν τσιπ ει ρἰιεεΙ



_.21_

νΙΙ‹ με ενοπ υι·6εποπ ροττενυ, Ιπει·οιι εἰ Βε.2άν

άεπ ΜΜΜ Μ ονό$ιΙ;π. Με πω. άε1]ειππ Ιπιεεπε

μπω π. νΙΙ: πεῇεε εροΙεοῇεπ, ιιοπνοΞιτΙΙ Με, Μετά

εέ.1π πω. Ι νεπ.Ι ρέπ Βι'Πι ονόεεΙεου ττοπϋπ ε.

ΗΜ. πάεΗΙ Ρο ΗΜ, ε.οά τε ω” ρτν Με πιά εΠπν

Με ε. εΙεΙ›ν ΙΜΣ. Με Μ; ΜΜΜ ρϊεοε ε ποΙ1νάεεπνπι

ῇεΙιπετεπι. Τεάν μάτι Βτ'ιΙι νπεΙ άνε. Ιωτπεπν ε. πο.

νΙΙαεπι _ϋππ ΙππϋΙ, ὶ ιιἀἐΙε1ἰ εε π πω. Με. ρεἱ,

ΒἐἑεΙὶ πο. ν11:επι ε. μπω πω οάπεΠ. Ζετίιπ ονόό.Ι:

ρΗπεεΙ νοπιι, ει νΜε ονεε Με νε ετἰπιι ετέ.ϋ ε. (Με

Ρεν οΙιοΙο πἰοΙι ΜΒΒε.ϋ, ΜΜΜ εε ετεϊεόπει, Ιπτετε!τ

Βηςἰε ονοε π». ρεετνπ ΙιοπΜ, Ι:άν2 εε ω. ετἱεὶΙν π

ετων? Ι @Η άε1πιι Με Βί1Ι1, απ), Με! ενοιι

πιέάεποπ ττοιιΒιι ει @π πεττοπΜΙ, πε ππι ρί'πάοπ

Ρο 20111 νετϋι':Βιι, εο π ττοπΙ›ν νεπε. θά τε άοϋν

ονεύ.ε5 τ.:οιιΜοε Ιιοπί πε ρπετνιι ονοε ενε.

14. Βπ11ιε.τε1κε ροποετὶπετνἱ.

(Ζ ΒιιΙΜ.τ.)

δεόποπ, ΙπΙν2 Με Βι'3Ιι ετνοϋ1 Με, @ΜΙ ροτοιπ

Μη νΜετ, Με ῇεοιι ν Μπι Με πω. Ι εΙεπΙ ε πεΒε

πο1ϋ πο. Βτετοιι ρΙε.ιππιι, ..πιει εε εΙονεπετπ ν ροάο'πε

ετο.τοε ε άΙοπΙινιιπ ΒἰΙντπἰ Μπεν ε. ν »ποπ οΜεΙππ,.

νπε.Ι πο τιιΙεν ΜΙ ει εε1ενετεπι πο ΒιιΙΙιετεΙ‹ε πεπιε.

Ι εΙιοἀὶΙ άΙσπΙιο, εεΙἰὸΙ:ν ποπ, ρπεενπιἰ Ιιοι·εππ, π. πε

νεόετ ρΗεεΙ ‹ὶο πἐῇεΙιε νεεπὶεε πο. ποι:Ιεπ. 'Γε

νεεεΙ πο χπνπίπο ετεινεπ1, εε‹ΙΙ εἱ πε. Με, πεπιΙιι

νἱΙ πω, Με ρἱειπνεΙεΙ ο πεεεπι. πω.0 άοιπο.

πεΙηΙο, ῇεπ Ι1οεροάνπε; ω. άε1ειΙε. ενοιι ρτεοἰ ε με...

πενἰἀεΙε.. Με τα ρΗεεΙ @π πιιιέ π ροΙε άοπιί'ι

αἱ ρΙπΙπι, ε. νπΙε. ετε.ΐεόΒε, πετε.άονε.Ι εε· νεΙππ ε.

ΜΗ: ,,εωοεειωι @ε νεΙππ ετά.ι· ε. Μ νεΙππ ιιπε.νειι

ο‹Ι εεετν! μοβ ΜΙ ‹Ιο ετενεπί, οάροόπι εοΒε, εῇεΗὶ

επι1ϊΙν, ροΙ1οετίπιε τε νείπ1, σο Μπι ω.. Βι'ι1ι πει

πω, @κι εΞ ποτυ6.°, Βτο.πεεε1ιροπΙεάεΙ_ Με νεεε
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Ινιιιει οοιιιιιι, νεεεΙ πο ετεινεπι ει. ροεειιιΙ εε. Βαν

ροτοπι εε‹ι1εΙ: ι έετιε. ιεΙιο νετοΙι ει ννεττοιιΙι πο

ετιιιιι, Μ; πειρεΙππειι πιοιιΙι ει. οο ιιειΙερειιιο ιιιεΙι,

ει. ροετο.νιΙι πει πω. Ηοεροιιιιι· ι ιιοεροιινιιε ιειι1ι,

Με ετο.Γεοει: ιιιοειιοέ πεοΙιτεΙ ροέιτ, τοΙιΙ:ο νοιιεΙ

Ε: τοπιιι άοπιιιοίιιιιι ιιιιιιι, ιιιΙοεΙ ο. πίνει εε, _ιο.Ι: εε τι

άνο. τοιιιιιι, ει ι·ειάονε.Ι εε τιιΕν. Ι ιιιιτιιι πο, οιο

ειιι πο: ,,οεαουειω, Με μι; πειίε?2ιιεωπεε ιι1ετιον ;

νεπι ει ε ροοιιιιτιιει ει, ιιΙεεροιι εποε, μι; ιι Πιο:

οο πιειιιε, νεεοΙ‹ο ιε το @επ τεοοιι!“ Με επιιεεει:

πο. το _ιεπ τοΙιι:: ,,Ξεπτε η _ιεπ ειιιιιι, ιεπε! κι ο

πεοεπι ριζεπινε1ίπι.° κα” εε πειειΙΙι, νεπιιι. Ηοερο

τινιιε @Με νειι, ιών ει άπό πειιιτιιιιΙε; ρΙειΕπι.Ιο.

'Ι'ειιτΙν πει ετιιι·εεεΙα _ιειίπιιι ιιιιιέι: ,,νιέ-Ιι, Ιιοεροιιέ.ιιι,

Με Ιονε πιιιε πιοΙιΙ ροΙιοετιι:, ιεει:-Ιι έε οιιοεε? μια

Ιειιειοειιο ιιεπιοΙιιι μα, Με εποε πιι εε ρεοειιειιο

ΙιάεΙιεΙιο ιιιιιεει. Ζειιιί πιι ενειιο ιιιεΙιοΙιοΙιο ενιιέ.οπε,

ρεΙειιε ιει οιιιει ο ροΙο2 οεΙεΙιο πο. ρθω ο. ω;

Ιιο ρεοι: Με οΙιτειιι εε, ει”, τοΙιε πενιιιεΙο. Με 2ειιο,

ειο Ιον ρΙοιπι.Ιε." Ηοεροιιάι πιιι οάρονεάει: ,,Α το-Ιι

_ιειι, άεάεοΒιι, ειιεεε? ι ρι·οο ιει πιι τοΙιο ιιέινιιο

ιιειε1‹1, ειινε πιι ΙιΙειιιον πεεεάεΙ νε ετανεπι ιιοετειιι?

πάεΙι ιεεπι ιι περιεινιΙ, έε νεεεΙ:ο _ιε Με, οο πάω

ριιιι ΒιιΙι πειάειιΙ? νετιι μι πατε Μι, Με τν

ει, Μάιο νεΙπιι ω, ο ετιιοε πιι ρι·ενι, έεε ιιοοι·ν,

ιιοιιιιν οΙονεΙ‹; ει Ιιπειι ιινιιιιε, ιειι ιιιο.ΙιεΙιο φάει,

82 ιι ιιεττοιιπι, οειιο έέιάειέ.“

Ροι:οπι ννεεΙ εετιιέ.ι: νειι, 2ειιιι ιειιο Με πιω

οιιεεΙο Ρο ενε ρι·ιέιοι ει οιιειε πεειιιιΙα, :ιών ει Μάιο

ειιπιο πει ιιιεείοι:ιι, ιιοικιπι πειιειιε, πιο πενειιοιιο,

οο ε με εε πιεΙο Μ. Α με πιιι2 Με νεοι ει

τνοιιΙε πιω; Με ιο οεΙιοικε άειΙ πει ρε1ιειο αν ρεοι

πανω, Μ), ιιο ΜΜΜ. πεερετιιΙει, ιιε2 εε ιιρεοε;

ροτοπι έεΙ πιει» Κε ετιιιεοΒονι, εε‹ιΙ ει ροάΙε ιιεΙιο

ε. νεεεΙε ε Μπι ιιονοιιΙ. Κάνέ ει Μ; Περι? εεε

εχιοΙιι ροτοερτεινεΙι, ετοι·εοεΙ: πεπο.ιιο.Ιε εε 2επιιοεΙ
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ἰ ποοεΙ ωεω ε. ΜΗ οοεροάο.Η: ,,Νιι με εεε, ε.

ΡοἀΙνεῇ εε πο ρεο1πεε; ρεΙ:πε ππ νοπΙ, επε‹1. εε

πε ιιρεΜε!“ Βεκ1ΙάΙε νετεΙ ε. Μ, ἱ οτενϋε1 πω,

απο εε ροά1νετ ε. πεείποιι ννποετ. Με εο τα

νἰἀ1! ροάΜΙ εε ει ιΠνειπ εεΙν εττπιιΙ: εεΙέ. πει:

ἰ εεΙε ετε.νεπί ΜΗΝ εε ενετΙοετί τοΙιο είτε!:ε; ε.

ρεΜε1 το σιτε ρι·οιπεπ11ο εε ν ΖΙετο ε. ενΙτἱΙο

εε ῇεΙκο εΙπποε. Ι)Μ εετΙεΙο πε ρεΙζεϊοΙ Μ σο νεΙΠώ

ρεοοοΙετΙ:ο, Ιππϊεπε, εάτενε ἱ νεεε1ε;πε οΙενε 1πεΙο

Ινοτιιππ 2 πετώ ε. 2 οτεοεοο ΒεπιεπΙ, πο οοΙππ πε.

ρεεε ιπιι νἰεεΙ πιεε, ν εποε τΙτέεΙο Με ρίειπε 2Ιετεοο,

ν Ιενε πω: ιπεΙο ρεεπ1οπν επορεΙ: οΙπ16Ιαν Μεειῖ:

ο το νεεεΙ‹ο τΐρντὶΙο εε με οοεπ, Ιπ·οτο Ζε ονΙο

νὲεεΙ‹ο Δειτε. Βεά1έ.1: εε ντεὶτὶΙ, εον ετειοεοπονὶ ρο

νεοε1, ῇεΙ‹ν ών εε το εαπ ε. εο Με. άεΙε1:; Με ετε

ἱεὸΚε ιιέ τωπ πεονΙο; εαπ Με! άο1πειπ ε ΜΗ

πω: ,,Βιιάτε εἀτεἰνὶ! ε. ῇεΙεο ποτιι6, επί ὶ άέ.Ιε Ζὶνὶ

οιιό!τε @Με ε. ν ροΙ:ο_ϋ! Ρι·ο νεεε άοοτε ετάεε

οποετε Με πωπω έιι·οοιι πε οσο ἱ ν ε1οοντΙο1,

ε. οο2εοπεπί 1 ροοο_ῆ Μ Ηοεροᾶὶπ άετεπι νεεὶπι

ἰ νποποειτύπι νειεππ; ε νέ.ε νεεκπε ο εοοε ὶ ποοοετί

νό.ε ιι νεοπεππ ρΐίοντοπ ενε1π.“ Ρο ω @π ετεί·εεεΙ:

ε οεί εππΖεΙ - εεΙ πεοεπι πικαπ πε ποε1εο.

15. 8πε1ιυ.Ητε.

(Ζ πωπω Βπεὶ.)

ΒνΙ παω εεάΙεΙ:, ῇιπεπειπ Ινεπ, ε Ζεπε. ῇεοο,

ῇπιεπεπι Μετὶε; Με πε ετεί·1 ε. πεππε11 Ζεάπνεο

«ω, ἱ τιποιιτὶΙἱ εερτοτο νεΙππ. .Τεάποπ ν εἰπιε,,

ΙπΙν2 1ποιοεοο επεοπ πο.ρεάΙο πο Ι‹οΙεπε, εεε νεποπ

ΙερΠν 2 πεοο Μου ει Ινε.π ε Μετὶί άίνεΙὶ εε ωιε1‹ν

πε πε οΙππεπι. Το εε Ινεπ ιιε1πεΙ ε. ρονίάε: ,,Ρο_ῆ‹ἰ,

2επο, εΙερίπιε εὶ εροΙπ Μη· Μου." -- ,,Α εεε ?"

@Με κατά -νεεεΙε, ,,ροῇᾶιπε, 1πί'ιέειπε εἰ Ια ε1:ει·οεϋ

τεΙ‹ν εεεονεάετ. Με Με Μου Ιερ1τ'Ρ εΙερίπιε εὶ

:
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1111 11 11 110ε111ν1111 εε νέε1111ν 11111011 11111110 1111 1111111011,
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Μωβ.: Κε.Ζάετ στι. Μονό νοοστοΙτ, ο ΒοοΙιιιτΙ:ιι ρσετο.

νἰΙν ιισῇΖάΖο. ,,Ι)ίνο_ῆ εσ," ΜΒΜ, ,Με Ιον ροσέΞΙι11οπι,

σ. τοΖ τοΙ‹ν Ζει πέσω, σο Ζωα ιιοΖιΐιοτονοῇ !" Ρο το

ΖοοειΙν Ζρίνειτ Βοιρειάσ1οτ Ρίεοίι ο. οΜΙφΙν ῇοἀπο Ρο

στιιΙισ ρϊσε οΙ1οὶἔι. ν τσιπ ποσο ν Ζο.άιι Ζει οὶπιἱ Ζει

οιι1ιιοΙο τι Ζο.Ιοετοσ ΖονΖάοοΙιΙο: ,,ΑοΙ1!° ΠΙοΙκοιιτν

ΙιΙοσέΙν ῇσἀτιτι. πιο άτιιΙ1σιι οι ΖρσΖοτονο.Ιν, Ζε Βοο

ΙιιιτΙ:ν πιοΖ1 οἰπι1ἱ ποστ. ,εΠω εσ11οπι εοΒονο.Ιο.,"

τοΙεΙν ο. τσΖοσΙιΙν σο _Π Ι1Ισοτιτ; νοΙο1ν, 11ουΙωΙν -

Με οὶΙκτοττιΙ‹ ῇί ιισι11οΙ1Ιν οοῇίτ. ,,Βοειά ιιτοΚΙει άο1οϋ,“

ΜΗ), ρστσ111 ο. τω” σο νεὶ - :Με Βιι€Ιιοι·Ιαν σοὶ

νο νετ ιιοσνΙσ. ΗΙοάοΙν ῇί στο”, ττοττ σου, ρτοΙ:1σ

σ:ιΙν οοΙν Μῇ - .Μο Ρο ΒοοΙιιιτσο ιι1ΜοΖ σοὶ ρε.

πιέιτΙ:ν! Κει11ι σε: ρσάόΙσ.? οποσ 2ο ῇὶ σάν1οΙ:Ιο στενό

Ζντι*ο οποσ σο.ιισε.Ι ΙσιιρσΖον ρτάΙ‹? .. . ΝΠεοΠ; Με

ΜνΖ Βι16Ιιιιι·Κο ΙοόΖοΙο Ζει άτιιΖΒσι1ιὶ ο. εΙαοθΙτι @σε

οΙισὶ3: το ιιστιοαΜΙσ νΖιιοεΙο. σε νΖοῦτιι 1οΜτου ρο

του, ενὶιιιιΙει σε ν τοπισιιοΙεν οοΙέισοΙ: ὶ ΖειΙοτοΙτι σο

ννοοετὶ ρσάοσσοεΙώ.

16.ἔ'›ρο.1ἱὁσΙ:.

(Ζ τοπικό 1τω.› -

ΒνΙ ῇοἀοο άοάοοοΙε ο. ῇοἀτιει οτττ1ο1ω ο. οσοιὲΙἱ

ΖέσονοΙι Με. ,δώ άοτ1οσΚιι τΙσ Μωβ ΜΒΜ. ΒοοΝ:Ι:ει,

,,ννεοΙεσ_ῇ Μπι έρο1ΙοοΙε ο ιιἀὁΙσ_ῇ 1«›1ιι›1‹ω ῇετ Μάο

τοπ έραΙΙσοΚ Ι:οΙίσειτ, ΖάειΗ σοσιιάσ Ζ ποσο οστέτΚσΡ"

ΒοάοοοΙ: τών : ιιάέΙειΙ τι ΒοϋὶὸΙ‹ο ΚσΙΙσειΙο. έρεΙΙοοΒ

ει ΡΗ τσιπ ΖρίνοΙο.:

Η:,ιΜ, τΙειάο], έρε.ΙΙόΒιι!

ιινε.Ππιι τἱ ΙντιἑἰὸΙνιι,

όσοι·ου κόπου, ωσπου,

, ονοεπισιι ἱ ρτσεσου.

ΒοσἰὸΒει σο ρσάίνο.Ιο. τι Με, έρο.Ιίσο1τ σέ 11ιοΙ

οσον; ὶ Ζοτειάσνο.Ιο σε ε. ΖετόειΙτι πονο. Ζρίνο.τ ο. Ζρί

νοΙο άοτιι‹Ι, Μ σο Ζ τοσο έρειΙίδ:Ισι ωστοσο σότεττΙ:ο.·

.ε
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ΒεάεεεΙ: Ι Ι›αΙ›ΙὸΙ‹α `ονΙΙ παά1, Ζε ΙΜ άαΙ ραπ Βι'ΙΙΙ

Ι: εται·οετΙ τατΙοετ α. 1ιενεάεΙΙ, σε ε τί111 ενν11ι αε

$ατΙνεω ιΙεΙατ. Βνεό.εεΙ: τοετΙ, Ι 2α.εαΙ ιι2 τνΒΙόΙ:ν

ΙονΙτ α ροωαΙιατ οτεΙ. Ι ἰ·εΙ‹Ι πω: ,,'ΓατίεΙιιι! ιιἀεΙε_ῇ

111Ι 5τιΙίΙ)τυν εΙιιιιεΙ‹ α 2Ιατε νεεΙίδ:Ιω.“ ΟΙ:εε ιιὰεΙαΙ

α ενιιέ.εεΙ1 Μαι τνΙ›ν ΙονΙΙ, α @Με εε ιια_ΙεΙΙΙ, ΙονΙΙ

εάν Με. ΜατΙ:α απο νΖἀνεΙ«τν ρΙΙΙιεϊέεΙα οΙωά αιιεΙ›

νεεεΙΙ α νοΙαΙα:

,,Ινα11Ιειι, ενεεεΙ:ιι!

ετΙ·ίεταν εΙυι1εεΙ:ι1,

2Ιατε νεεΙΙόΙκο,

ρο_ΙετΙ Κε ωΠε, 1116 ετάεεΙ:οΙ

δαΚωΙΙε ενι1αεεΚ ιιεΙνέεΙ ιαατεΙα ΙΙΙαε, ρΙΙΙεΙ

Ικα ΒΙεΙιιι, νεαΙ _]ίΙΙΙο, ΙΙαΙ Ματσε τνΙ›ν ε. ραΙ‹ Ζαεε

_ΙεΙ. Να άΙοιι2ε, πα Ματσε εταΙο εε, Ζε ιιε3αΙκα νεΙΙΙΙια

2 νεΙΙΙεΙἑί νεει1Ιοε, ε ΙναπΙ:οννω1 ωα1ε1 πιαιΔα, Ζα

εαΙα ΒαΜεεε τοΙω ενιιαεΙ‹α νανΙΙΙετ α ιιιι11ιΙΙΙα Μ, Ζε

Ιω εαΙιιιΙοί. Ι ιιεττοΙΙΙα οΙσεεΙ αιιεΙ›ο νεεεΙΙ, εΙα ροτοω

Ι: ίεεε α ΖαεαΙα ταΙ‹ν Με νοΙατ, ΙαΙ‹ο ΙναιιΙΙονα

ωαΙΙ‹α Ιω νοΙαΙα. Με ΙΙΙαε @ΙΙ ΜΙ Μπεν, α 3εΙω

ωατΙ‹ν ΙΙΙαεεΙ‹ τεποιωΙ:ν; Βάνα ραΙι ΙναιιεΙ‹ ΙΙ ιιεΙνέεΙ,

ΙεΙ‹1: ,,ΝενοΙα καιω το πιατΙεΙκα, αΙε νεᾶτιια !“ νωτωα

εε το221οΜΙα, Με Κε ΙΙοναΙΙ α ‹ΙαΙα εΙ ταΙ‹ν ταΙ:ονν

ΙΙΙαεεΙ‹ ιιἀεΙατ, ΙαΙ‹ο ΙναπΙ:ονα ωατΙ‹α ιι1εΙα; @Με

έΙα ναεε ΙΙ Ιεεε α ΖαεαΙα Ιω νοΙατ. ΙναιιεΙ: τενεΙΙΙ,

2ε το @Ιω ωωειω, ΡΗρΙιιΙ Ιω ΜεΙ1ιι α νεΙΙΙ1τια Ιω

ροραάΙα Ι 11εεΙα εΙ τΙοπιι'Ι; α σε Με πιενΙΙΙεΙ, Κατα

Ιω ιιεεε, ρι·οτο Ζε ΙηΙα απο.. Χάνια εἰ νεάωα ΙναιιΙ‹α

@πω ρϊ·ΙιιεεΙα, ΙεΙΙΙα ενε άεετιιέεε ΗεΙειωε: ,Με

άεει·ιιέΙωΙ νεπι τοΙω οΙ1ΙαρεεΙ‹α, ιιωεΙ Ιω, χω; νντορ

ρω α ΙΙεΙ ‹Ιο Μ; α ΙαΙν2 Βιι‹Ιε ι1ρεεει1, το2Ι:τα_ΙεΙ

Ιω α ροεΙ:αν πα ετΙΙΙ, α. με 2αΜπι ΡΐηΙΙιι α μενα

εννεΙι Ιπωοτί·ΙεεΙ:; α2 ρΙΙΙάεωε, Ιωάετ11ε εε @Με

πω. ΙναιιεΙ: το νέεεΙω εΙνέεΙ. νεᾶωα έΙα α άεε

τιιέΙ:α ιιἀεΙαΙα, _]αΙτ ωατΙ:α ροτιιεΙΙα; ροΙ:0111 νεαΙα

1ορατιι, εε εΙΙΙεΙο εα2ε_Ιί, α ίεΙΙΙα: ,ΙναπΙειι, ΙεΙωΙ εἰ
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πο. Ιοριι.τιι, ιό. τε ιιοΙιοιιιι6.πι!" ΙνιιιιεΙ: ει ΙειιΙ πε.

Με; ΗεΙεπΙ:ει οιιτεΙε πο νετιειτ ετ ραπ, :Με νιιιοιιε,

Ζε ει ΙειιΙ ιιειιοτιιτε, ιεΙ:Ιε.: ,,8εάπι ει πε @Η Α οπ

ΗΜ: ,ΠΜΣ πιι το; πενίιπ, Με ει πιέ.πι Ιειιιιοιιτ."

ΠεΙεπιπι. ιιΙοπιιέ. ΙειιΙε ει ιι». Ιοριιτιι ει Ινάπει: εοιηιΙ

ιι πο ραπ. Ι πρεπει εε τε.πι. Ροτοπι ιι Ινό.πεΙ:

νγιιιιιιΙ ι ιιτιεΙεΙ Με, με πειτίιιιΙε ιπετΙπι, ετη πάε

Με ε πίπι; ει. εει.ιπ εεΙ πι. οιιι·ειιιι τι ηΙεπΙ πει μια·

ει τε.ιιι εε ροεεάιΙ. νεό!ιιιτι εεΙιτεινει ενε ΙειιιοτϊιεΙ‹γ

Μπι ε. 2ιι6εΙγ πιτ ε. εε νεεεΙιτ τι τιιπ ιπειεεπι πι

Ιαπεονετ. ΝειπγεΙιΙε, Ζετιγ το ΙογΙο ΗεΙειιειπο, Με

πιγεΙιΙε, Ζε πεετιιεΙαι ιειί ρίιρι·ενιΙε _ιιιιΙο ε. Ζε

ει επι. ε ιιιιι2Ιιεπιι ιιοΙιτειτ. Κάγέ εε τοΙιο ιπεείεΙπι.

ρεππε πιι_ιετιιγ, νγρι·ονοιιιΙε νεάιιιε ενε ΙειιιοτπιεΙσ

τι ιιοτοπι Με πει τει ιπιετιι, Με _ιιινοτ ετάΙ, εε πε

ιιεπι εεάεΙ Ινέπει:; ι πειόεΙε. εε ιιοιιιιιιτ ε. ΡΗ τσιπ

ει πρινιιΙε: ,,Ροιιοιιρέ.ιπ εε, ιιονειΙίιπ εε, Ιιάγέ ιεειπ

εε πειειιΙει ΙνειιΙεονε. ιιιεεε!“ Α οτι ιι ΗΜ: ,,Α τισ

επι ΗεΙεπειπε!“ ΜΚ Ιιο εριιτί·ιΙε, ιιπετΙ εε Μπιγ

ειιΙε, εο μ, ΒεέεΙε ιιοιιιιΐι, παπι εεΙτει·π ιι πιιιΈιιΙιι.

_ιενοι· εεΙπιτ, Με εεπειε εε ιιιεΙοπιιΙε. Ι ΙιεέεΙιι Κε

Ιιονειι, ε Με ει ιιεΙεΙετ Με και” εεΙιει·. Κονέ.ι'

_ῇε ιιάεΙεΙ ει οπει _ῇε εεπι ιιί·ινε2Ιει, ι εεεειΙε. ῇενοτ

εεΙιετ; εεΙιε, εεισι, ε. πω? εεΙπειγ εε Ισ.ιιποιι, ιιι·οτο

Ζε @νει ΜΙ Μπιτ; Με πεεε.Ι εε ιιέ πε ποιεπε νι

πω, Μ: ιτε πειιρειάΙ. Ιν!ιπεΙ: εε οιιΙίπί ει. Με. τιι

επ ετειάσ Ιιιιει, ι πιει με ιιιοειτ:

Ι·Ιιιεγ, ΙιιιειόΙεγ, Ιειιιιιτε!

νεπιτε πιό πει ενε ιιει·πτε;

άοιιεετε πιε Ι: οτει, ιι ιιιιιτεε,

άοετεπετε ιίετ ε. πιτ,

τιιιάετε εε @Με πιιτ.
Α τικ τω, πω: ,,ΝεεΙιτ τε άι·ιιΙιε ιιεεπισιιΙ“Δ

ΜτΙ άι·ιιιιε ε επ τεέ με ιιι·οει, η 2ιιεε ΜΒΜ, ετη·

Ιιο πει”, τω. Ι :Με Ιετι, ει τι· πω, ετη Ιιο πει

Ιιοιιεει·, ω Ιετι ιιεμό.π. Βετι τειι Ιιοιιεει·. Ινέ.πεΙκ
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ποσο1 Ιιο ρτοοἰτ, ο Ειοιιοοτ Ιιο ντοΙ- ει. οιιτπέι οϋποοΙ.

δο.νοτ προοΙ ο. νοιιιιιτι το 2Ιοετι, 2ο Ινέ.ιιΙππ ποιιιοΙιΙτι

οοετοτ, ΜΜΜ εο ττΙιοτ, οοοοιι 1ιέποτ, ρΙοΙπιτ, οτ

τ ροέΙο.. Α Ιιοιιεοτ άοποοΙ ΙνετιιΚο. πο το νε5, Μο

ΜΗ _ιοΙιο τοπισο, τι ροοειάιΙ 88 ο Μπι πο. εττοσΙιιι.

Ινάποτε ροοΙοιιοΙιο.Ι Ιιοπιιιιοπι, σο νο οτεινοπί ποιοι.

Ινέ.πΚονγ τοάιοο πάτο τοΙιοπέ οϊιοπνο.Ιι ο. ρΙειΙωΙι

στο ποῇ, ο οπ ΜΗ: ,,ΝοοΙειστο, ΜΜΜ ο. ιπει.τιολεο!

_ῇά 3οοπι τιι.“ Κάγέ ιιοΙγἑοΙι ῇοΙιο Νοε, νγτοΙιΙι πιο

άτι'ιτ, «Μπι ῇο_ῇ ἀοΙῦ 88 εττοσΙιγ τι τοι νοΙιιιι Μάι.

2ο το.εο πο.έΙι ονοΙιο εγπετσΒο. Οπ χω: @τι νέοσΚο

ρονοάοΙ, σο ει το Μάο. Α. τοιπιι ποιιεοτιι ποντιΙτ

ροτοιιι ροΙ:πο _ιιοτ ο. πιτ, ο »οι έτοετπο ο. νοεοΙο

τω. Νο. Μάτσο, πο. (Μοτο ροτοπι τοάισο Ινάπ1ιονγ

τοιιιτοΙγ; οΙο οπ ιο ροοιιά ;τοέτο έιν, ι·ϊντΙ:έ. οΙιΙοὶι

ει. τγοιοΙη Ιονι ο. Μοτο και παπί; ο τοπ Ιιοιιοοτ

ο πιω. Οποπάγ πιοΙ ΙνάπσΙε "που ο _ῇά ο το ενιιτοο

οΙώΙπιΙ, πια! τι νιτιο _ιοοιιι ΡΗ, ν πειτοοΙι ποογΙο Μο,

Με: Ρο Ιιτο.άο τοΙπο.

Η.ΡοποπΒω

ς2 τοπιο πω.)

Ζε. πιοτιττι1ιι νοὰοιιιὶ, το ρτΙΙετάιιιτ Ιιοτειιιιἰ @Η

2Μ απ· ο. σπιτισο. Κ οτοτοεττ στο @τι ρέ.ιι Βι`ιπ ρι·ο

ροτοέοπί ποτό.τ1ιο ;ωιιι.πιω , Ιιτείεποπ όσοτιιοΒιι.

Ι πονοάοΙι, _τιιΙ: ]ί ιποῇί τΙΙιτο.τ, ετη τοΙιο ῇιποιιει πιο

τιγΙο επι πιοπι τιο]ειτγ, σοὶ ιιιοτι1επίπειτγ, το τυποι.

Κοποσπο ττιετιιΙι πει τσιπ, ετη νγοΙοΙὶ ροοΙο. ο. ΙιοΙιο

τοπ ροεοΙ ροτΙιετ, Μη πο Ι1ο εορτοΙ, Με 88 ῇιιιοπιι]ο

σ. σ! ῇοετ? ο Μοτο _ιιποπο τοπ ροσοετιή τοΙιτιο, το

Ιιοτο το τοπιο ποτάκι” ἀοῇί. ΡοεοΙ οοΙ ο. ροεειοιΙ 88

πιο. τοτσοετι. Ι εοτιοΙ το που, :πιο πω, ο. ττοτιτιο οπο

Β νοσοτιι ἑΙει πιο), πο. ροτΙιέιιιί ειτοτέ.> οποισΚει πο

Κγ_τονπ ράπιι Βοτιιι 86 ροιποάΙιτ. ,,Ροτ‹ιτσν μπι τοι,

ετσιτύ. Ιισ.οιόΙεο!“ τοΙ<ιΙ ιι ροειοΙ; ,,χιονοτ πιἰ πουτσο



ρτενάιι, Μ: ε Μισεί ε εἰ @Πα -- ,,ΜἱΙοετὶνν ρεεε

εε; εοῇεἰίεε!" οάεονεάεΙε ΙοεΙεεΙ:ε, ,,Ι«Ιν2 ῇεειε

εε ε νεΙε Μάϊ εετοάΠε, εεενεΠ ειεε ΚτερεεΕΙ:οε;

εΙε με εε ιει'1_ῇ ΜΜΜ: ῇειεεονεΙ, εεροτεεεΙε ῇεειε

ν οεΙίεΙοεε ενε.“ ΡοεεΙ εεεετεΙ “εεε ε εοεετΙιε

Με; εΙε ΙεΙν2 Μεινε ρενεε ετεΙε εε ενεπε, ρο

ιενεΙΙΙ εοεε: ,,Βεεά _ῇε το εί·εεε ρτενάε." Ι ετο

ρεεεΙ ετεί·εεε, εεν εΙε ενοιι εεετοιι, ε εε Ρωμι

ετεεοε ε εοεετε οεἀετονεΙ. Α Με εε ροτοιε εεεε

ντετἰΙ ε εεε το ννρτενἱΙ, ί·εΜ ω: ,,ΒειΠε Με,

Με εε εΐἱεοἀἰΙο.“ Ι εεενεΙὶ το εεεεεο ΚτεεεἱεΒοε.

Α τε εεϊ·εΙιτε εεετεε1:ε ΚτεεεὶεΙ‹ε τοετΙε ἱ ρτοερί

νεΙε νε νεεΙ1Ι:ειε ιεεεεί ἱ ν ε1οεάτοεε. Α εεε

άοερεΙε, ε1νεΙὶΙ εεε 112 εε το, Ζε Εεεε εν ε ν(ΙεΙ.

Τε εεεεεεΙε Μετά Ι1οτεε ροεεεεΒε νρεάΙε εερἱε

τεΙεΙ‹ν 6ο ῇεεο εεεετνε, ροτεε1Ιε νοῇεΙ‹ο εει"ονο,

εεεὶ1ε εεϊ·ε ἱ εε νέετεἱ ῇεΙιο ΒείΖετν ε εοῇετν, ε

εεΙε νοῇεΙ‹ιο ῇεεο ροΙε1ε; εεε εεε ε ετετε εε εά

νεάΙε ε εεεοε εε εεῇετΙ. Α τοεο εεϊ·ετνΙ ῇεΙ‹ο εν

εεε εεεννεΙο. Ι ἀοετεΙε εε άεετε εεῖεΙ‹ε ΚτερεΗ:Ιιε

2Ιειεε Τετεί·Ιεε εε ΙεοΗετ. Α τεε Τετεείε νεΙἰΙενειὶ

εΠεν ῇἱ ρϊ·επεΙοενεΙ Κε ενε νίι*ε ροΙιεεεΚε; ε 1κάνε

ρι·ενοε1ενεε ν1τν ενε οὰΗεὶ εε εεεετεΙε, εοεε1 _ε

ν τεεΙ:οε οττοεΙιοε ρτεεὶ, ὶ ιεεεΗ ε εεε εΙεε πε

Με. Ρτενε Ι:οεο εεεε εΙε τε εεετε εεεἰὸΙ‹ε εεεε

ε Κν]ενε εεετοιι ώστε ε1ετοιι εοι·άε, ε νἰάοεε

ΚτερεὶὸΙει ν τεεεεε1 οττοετνί, εΙίτονεΙε εε εεε εἰ

ε ρτοιεεεὶΙε ε ν ροΙιεεεί ετεεεΙ‹ο ὶ εεεονεΙε 6ο

Με”. Ροτοει εΙε 'τε εειεεεε άεΙεΙ:ο εε ενετοιι

Βεε. Ι ρτοιεΙενὶΙε Β εἰ ΚτερεἰεΒε: ,,Ρτ0ΚεεεΙε με

1ε5 εΙε2εε εειεεΙοε, ννενοεο‹ΙἰΙε'ε 1εεε ε εεεεεο

οττοετνί; ἱ ροεΙεέ εε Με εεροεΙεε: εε εεεεεε

εε ενετοε Βιιε, εε εὶτοΙ:ε ροΙε ετοεεε, εοεεονε_ῆ

ε1εε ‹Ιο 2ε1εε." Α Βεε1εΚε εε εεεΙεΙε. Κάνε

εεε το ροεεεεί ετεεὸΙ‹ο εε ενετε Βεεὶ νΙο2εεο

Με) (Ισ εεε1ε, εεεεΙο ρεεε; ἰ νντοετΙε ε εεΙιο ρο
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1111.111111 ο εε1111111εε11.1:1 εε111111 21111111ε11.' Ι 2111111111 νε

1101111 εε 11εε1:11 111111· ε1111.11 11 10211εε11 1111111 εε11111

11εεε1.1: εε11111 21111111 1111 εε1111111εεέ11 εε11111 11011. 011

10110 611ε11 1111 εν11111 Β11ε1 10ερ10111111 εε 1101111111111.

111.11 1111111 ε1ει111 1101111111, 11111· 1111111110 10111 2111111.

18. 19111100. ε111.111110. ε. 111111ε1.111111.

(Ζ 112111 1111ε1.)

1111111111 1111111111 2011111111. εε 110.110ν1 11 ε1111111 111.111

ε1 1111 0111101111. Α 1ε110 211111ε11 10111 211 1111111110 11

ε1:ε110 ε11111, εε11 2 1111111111. Με 11111 2έ.111ε11 ε1111

1111111111 11011 2ε1111, 111.110 ν 0111111111 11101111ε. Α 11111

ε111111. 11111110. εε νε11:111 111010 1111 111 τοπΙο111111. -

Α 111ε111111 1111 εε 11ε1οπ1ο1011ε.? Α το. Μετα 11111

111111ε111 011111211:11ει, 11 1111112 11111111 Με, 118.1'011111 εε 11

11112ε111:1: 1:111ειρε1Εε11 ε. 11011$11Ε11:1, 01111. 11111.ε111, 111.110

2 110ε1111. Α 01111. 111116 1111111 11111 11111ε1111. 111.110 11ν11ε11.

111111 11111ε 11 11111 11.111 Β1111 11111111, 11111111.: ,,Ι(1112 εε

1111 1111.1011111 00 111111, 11111111 11011 11 11111 10.111 110

1111:1111ε. νεε11111. 110 21ε.1:ε11ο 11061111, 1101011111. 11111111 1111

111111 ε. 1ε111. 110 νε1 11 11011011. 11111 11011111 1εε1ε 110

110111 11ερ111ε1 0. 112 εε 10110 110νε11ε111. 1111111111. 11111.

810.11 11111ε11 2110111118. εε1ο11 νεε, 11211111. 110ε11 11. Με.

110 1101ε. 11111111 11110111: 1111111 εε11011 0111111011 ε11111:,

1 1110111111ν1111 11ε εν1111 1111111111: ,,Ι.ε11ε, 1110 11111111,

110 1111111111 ν ρ011011ε 111111:1111ν: 111 ε111111':1111 111111 11111.

ν11111ε111 ε. 111 111:ε111ε110 Ζε211111011!“ '1"11 ε 1101111111

1111111111 ε10.ν111ε11 111ε.111111 ε. Ζε211111111εν1111 011111111ε111.

Δ 11011111 1 11011ε 11 νεε1:110 211112ε10. 1 111 Ρ8.Ι11 21111

2ε111, 11. 11111 1111 10111 1111ε1ε ν110ε11ε. 1111111111 1101111111.
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19. 8ο_ι1-πε 1:1ιειιιεε.

‹2 πιω Βιιει.)

Βννο.Ιο ιεάτιοιι, Ζε νεεεΙιε πει ι νεεεΙιο ρω.

ετνο ιιιΙιινιΙο ΙΜεΙανιιι μιενΙιειιι. 'Ι'εΙιάέ.2 ιιιεΙε ντόπια

Ι:Πεε Με άνει·ί; Με Ζε Πεμικ το2ΙιιιενεΙε. ρεεε.

ΒοΙιιι, τεάν πιει πινει Με άνεΐΙ ικα εοιΙιε.. Ρι·οτοέ

Με. @Κε @Με νέειιιι ρωιΙιν οι:νΙτετ ενω ει μι:

εε πι” ντεειιιε.

20. Οτνιι·ε.ει Ιιν11ιιει.

(Ζ Ο1ιυ.ι·νατεΙιε.)

ΒνΙ κάπου ιι6_ιειΕν Μινι, Ιιτει·ν ιιιεΙ ενω.

ιι ΙΜ νεΙιιιι εΙιιιά_ν. Τειι ενιι Ζε.ιιιιΙονειΙ εε άο άΙνΙιν,

Μετά ΙινΙει ΜΜΜ ι ρτεεονιτέ., :Με ω.Ι:ν νεΙιιιὶ

ε1ιιιάά. Μοτο ει ιι ιιειιιο1ιΙ πιτ, εεΙζο1ι Ιιο νεΙ1ιιι

Μιάν». ιιιεΙιι. Κενά τεΙ‹ _ιεάιιοιι ρέιεΙ άοεντεΙ: ιι ιιειε.

ΙιεΙιο Ιεε1Ι‹ε, Ρΐειιι1τειε Πει ιιινεΙἰ, εε σεων, ιών ενοσ

ιιιιΙου ει ιιιοΙιΙ Με, ιιειιειάειΙε εΙνέί εντΙιΙώιιί ιιιΙιιἀνεΙι

Ρωεω. Ι Με (ιο Ιεεε. ε ιιε.έεΙ ν _ιεάιιοπι εττοιιιε νε

ΙιιιΙΖάε ιιιΙειάε: ΒνΙε. το ιιιΙεάέ. άει€Ιετε. Ι Ιιιιεά ει

νεροπιιιεΙ, 2ε τΙει:εΙ Με @που ΒνΙἱιιυ, Μεινε εε

νέεεΙ:ο :κι ενετε ιιιί'ιέε οτενΗτ ε. Ζε εε το. ΙινΙιιιε

ιιιϋΖε άοετειτ, Ιώβ ιιεΙαιο ιιειάε @Με ιιιΙειάε ε. είτε

εετΙιιέε Μίιιετιι ει ρε1οΖΙ.άο1ε εεΐ.ιεΙι. Ι ιιτΙεΙο.Ι ΜΒ.

Κάνέ ΡΜ: Μετά. ρΗέΙει τι «Λεω έε _ιε]ί τιιΙεἰᾶετιι

μου 2ε.ΙΙιιεειιν, οσιε:εω. ει. Ρο ιιεῇεΒειιι· Εεεε ντέ.ειΙε

εε Με ε ιιειε.Ιιοιι ΒνΙιιιοιι ν εοΜΙιιι, ε..3ε.Ιι τα Βγ

11ιιιι 1: τοιιιιι 1ιΙΙιιιι άοιιεεΙει, Ι:Πιι οιιεΙιοει1 ε. ΙινΙιιιει

ερεάΙει ιιει εάτεΙε. ΜΙέιάειιεε νιάε. το, Βε2εΙ με το

ΒνΙιιιιι, ε. @Η ῇἰ ν ι·ιιεε όι·ΖεΙ, ερειι;ΗΙ _ιεεΙενιιι ε. Μ.

τε ῇεειινιιι έεΙε2ιιέι νι·ειτει. Ι ΙιοἀἰΙ τα πάνε ιιε.ντε.τε

ε. πειτε. εε ετι·ειειινιιι ρι·ε.εΚοτειιι εε οτενι·εΙν; ει ν τε

ῇεεὶενιιι ερει'οϋΙ ιι6_ιεΙιεΙιο ετειι·εε, _ιειιέ ιιιιι ΗΜ: _'Γιι

Με ιιεΙιει· ει ρειιε2, εε ΜΗ εΙιεεέι; Με ἀεὶ μια,
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κοκ τε Μάιο; πιά πεεο.ιιοιιιιιεΙ, επ: Ρο ότιιΙιε πε

Βιιάεε ιιιοει πιο ρειιίπε ρεφ." Οιι νἱ‹ιε τιι Ἐπο

πιειάιι άιιΙιέ.τι'ι ει. ιιεπιιιιιε άτειιι6Ιιο Ιπεπιειιι ι;ιπροιι

άτεΙιέεΙι νεοι, Μετε τα ΜΙΧ, εποέιΙ τεάοετι ε. ιιε.οτει!

ει @που τοπια άιιΙ:έιτϋ ει. @που τειπι το.άοετι πορε

Με. Α Μιά Με ναι, (ΜΗ Μπι Με ρεεε πιο

ρειιίπε, Με Με εε οΙιΙεάΙ, ιιεΙιγΙο ιιέ Ρο ιεεΙ:γιιι επι

ρειπετιιγ. Με πιει ι Με τοΙιο ρεπεπ οοετ, ε. Μγ2

ιιι·ιεεΙ εΙοιιιι'ι, νγρι·ε.νονιιΙ Μαι, ω εε ιιιιι ρΗΙιο

Με, ε. στα: ΗΜ: ,,Νγιιί, εγιιιι ιιιι'1_ι, πιιιΖεε ει Μετιι

νων· ·

21. Βο2111111νε. άοΙοπτΙιε..

(2 πωπω.)

ειπε ΗΜ νγρτε.ιτπιι Με, Ζε ιι νεΙιΙ:οιι πω:

πωπω». ερο1ιι ι·οεπι1οπνειί, εο εε ε ιιιιιιι ν ι·οοε

ει.ειιιε ει. εε εε ε ιιιπιι εφε. .Τεάεπ Ιιοεροοεΐ Με

ενεάε.κή ει. νγ1εΖΙ ει πει πιο, Μ” ροε1εοΙιΙ, εο ει

οιπ1οιι 1ιονειάει _ιεΙιο ρονιάειτ. ν ιιοει επι _ιεάεπ νι`ιΙ

άι·ιιιιειιιιι: ,,Ζε πισω ιιονεπεπιε ιιειέεΙιο μάπα πο

Ιιτοοιι.“ ΜΙ: Ιιοεροάειϊ το εΙγεεΙ, νεΙπιι εε ιιΙεΙ:Ι οι

Μπα! εΙεπΙ εε ετέπε, εεΙ :ιο ενει.ιιιοε ε. ρονεάεΕ το

Με έειιε. Με 2επει πεεΙιτεΙει πιιι ι;οΙιο «Με ε. ί·εΜε:

,θεέ 'τη ιιε.εε Ιεοιιε τεοε ιιειιιοΙιΙγ :ιο Ιιι·οιιιι πω?

ε. Με», επι τοΙιο πειιγΙο, Ζηιειε η εοιιεε‹ιε Με

πι ροεΙεάιιι εΙιι2'τιιι Μπι Ι:οιιπιι ετοΙιειΖε1ι.“ Τί·ετίιιό

Με ροτοπι Ιιοεροάειι* εε ι·οειιεπιοΙιΙ ο. πο. οι·ιιΙι)? Με

ιιιιιιιεΙ. Α ιιγτιί εε επιιτεοιιε ετεΙο τοπ, με πω;

οί·εά Μπι ρονεάεΙγ. Νεο τε οσοι, Ι:άγέ πιιιέ εΙ:οιιεΙ,

ιιΚτειιΙΙι πιο @πε πΙοάό_β, οι ιιειΙερειεΙι εοιιεεάί'ιν

Ιιιοπε εε το2ετοιιο.Ιγ, ε. επι ιιεεΙιτεΙι "με Μπι

π πιτι:νοΙε Με. Α επ πιιιειΙι η Με. νοιγ, οο εροΙιι

τοππι1οπνειΙγ, 2ερι'ειΕιποιιτ ει πεοο2τιπε πο Ιιτοιιιι

άονεπ.

ΜΜΜ: Πάιι Πι. ι. 2
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22. Ζνίεεεἱ εεε.

(ε εεεεω

εεε» ενεεε ν Ιεεε ρεεΙ ονεε. Τε Με εε

ῇεεν ενεοε; Με εεε ε Με εΙεειεε, ε ν εειε ενεί

εεε. Ι ρτοεΙΙ εεε ενεεεε, εεν εε ννενεεειε1. Ονεεε

Με εεεεΙ ενεε εεΙ ε εεε ρε εἰ ννΙεεΙ νεε, ὶ εε

νὶεεΙ εε ενεεεεν1 εεεΙε ει·εε. ,,Βεεε ω· εεεεε1

ενεεε, ,,τεε-Ιἰ 1εὶ εε εεεεε οἀεΙεεεὶτἱ, εε ῇεειε τε

ννενοΙ›ε‹1ἱΙ?α - ,Με εε εεεοῇ,“ οερονεεεΙ εεε,

,,ε εεεεε Με ε εεε 1εετεε, εεεεεε εεε." Ονεεε

εενὶεε εεε ρεειεεἱ, εεΙ ε Ρεεε1 ε εεῇεενει ντετεπε,

ετετε ενΙν εε εεε1νεε εεεε ερΙετεεν. Ηεε ενεε

εονἰ εε ετεε εεεἱεεΙ, ε ντετε εεεί εεεε εε εεε

εΙετΙν ε ρτορεετὶΙν ονεεεε. ,,Ρεεεε_ῇ,“ εεε Με εεε,

,,εεεο ε εενεε: εε ρεεε ε Με ε1ειεε, εεεε τι

εενεε, εε εεεεε εεεε, ετείετε Ξ εΙετε; εΙε τν εε:

μεεεο εεεεἀε_ῇ, εεε εενε ειοεΙ τοεεειετἰ Με νεεεε

εν1ίετ.“ Κάνε εεε! εεε _ῇε ερετιεΙ, τεεε1 εε ενεε

ενεεε, εεε εε εΙοεεε Με ε εεε ιεε ννρτενενεΙ,

με ε εε ενω, ε εεετεε ενεεε εε εεεετεεε. ,,Βεεώ

, ενεεε!“ ετενΠ εετε εε ε ενεεεονἱ, ,,ε0 ε ε›ειε

εε το εεε, εεε εε εεε ννενεεεεἱΙ?° - ,,Νεεεώ

εἰε, εεε εενε εε σε τεεενοε Μ, εενεε ειοεΙ

νντεεε1εε1ε νεειε ενεετειε.° - Ηε‹ε εεε εεε εο

ιεΙοενεΙ, εεν εεεεΙ _εεεεε εεεε, το εε _ῇε εεεεερε:

εεε νεε; εΙε εενε ενεεε ρϊ·εεε εε ενεε1 εεε, ρε

νεεΙ πει εεεί εεε, ε εεε εεεε _νεειε, τΗετετε ν εετε,

ε ροτειε εεε1: ,,Ννε1 εεε, εε _νε1 εετεΙ, εε ε Βε

εειε! εΙε εύ τεεε ε1εοειε εενννενΙε, εε: ειεεΙε

εειΠε.“ - Ονεεε εε «Με εεεε εεεεεεε ε ΙεεΙ

ε, εεν εὶ εάεο€εεεΙ. 'Γε εεἱΙεεε1ν ενε ντεεν, εεεΙν

ροεΙε εε εττοιε ε. εονεί·εν ενεε Με ,,Κάνεν εεε

ονεεε νεεε1, εε Με, εεε το εετεε @Με Ιεεί, εε

ν εεεε «εεε ροεΙεά εεεερεε, ννενεεΙ εν ῇεῇ.“

Ονεεε εε ε εονεεεΙ το ενειεε ρεεε, ε εοεΙεε ν),

ἐ



ενειι1ι. ,,θοε εεεεΙ, ῇε Με πει ιειειι εεε, ,,άε

τονεΙ ιι το εεε ΒίιΙι. σε, νγετε.ν ει ι1ι'ιπε, οΖεε εε

ε. Μιά @Με 2ιν.“ -- Ζε Ι:ιει:1ή εεε Με εειοΙιΙ

εε Με Ζε εε εειεοΙιετείει ν εεΙειε Με. .Τεάεου.

εε ΙποΙει1ε άειΙ ηεεοειι ρειεεβύει ενδειε εει εεε

Ιιοετιειι ει εέ.ει·ιε εεε ειίετο ειεΙι ΙιΙιάεΙ άοεγιεΙ:.

Υ εοει Ρεεε ν1ει ει νγ_ιίεε ριενιΙι: ”Μι'ιέειιι-Ιι ει

εειάεινιτι εειει‹ε άοεγεεε?" Α εεε εεεεε;ιεε αἱρο

νεαειι: ,,Ροιάτε ει εειιι1εε εε ειειεε. ι ιη." Με ειεει

ρεγ εμ Με @Με παιδι, Ι:τεή ιιιε1 με εεε επι.

ειπε; εεε οιιεονεάεΙ νΙΙ:ι'ιτε: ,,νει·ιι, ΜΒΜ ει:ιιε

η ειπε. ειιΙιγ, εεάειιε, ειεγειε ιεεειε ρεεε εΙ:ετΙε

- άεΙε11!“ Βε.εο ροτεειΙ Ιιοερεάειί· εεετιιιιιιιε, ε”

νεεεΙ‹γ ε” ροεἰΙι ει εεε τοΙιο ετειι·ειιο εεεΙιε.Ιι, ε. εΙιι

Ιιονε, εε εειειιι, ιιιι1ειΙι ει; εειειτι. Ροτειε _ιεΙ εο

εροάει.ί· εε ενοιι Ζεεοιι άοειίι. Ηοεεοάειιιίιν Με

εειΙιΙιιεε.Ι ε. Με Μιεεε, εε. καπ εεειεΙει Ιιοεροάγεε:

,,Ροῇᾶ ετη! εε εε Μ: 1εεάειέΡ" Α Μιεεε επι οι!

εονεεε1ε: ,,Βεεάεο ιι εο'ειεειι, Μγ2 εεεεε _ιεε ιε

άεο!ιο; Με μι. ιειιεΙιε εε εεετι: 1ιοεροάγει ε άι

τετειιι ε. ενε εεεει·· Ηοεροάειΐ το ε1γεε, Ζεεειέ.Ι

εε ιιΙειεἰτε τι οιιΙεάΙ εε; ε. 2εεε ιεΙιο το νιτΙοιιε, εο

εεε. ΙιτΙιεειι ι εοτίιεΙε εε Ιιοεροόειϋε, Με, ε εο

νεάεΙ, μισό εε εειειεειΙ'Ρ ,,Ι 3εε τεΙ:,“ νγιιι1οιινε.Ι εε

ιιοειιοάειί·, ,,εε εεεο ιεειε ει νιτροιιιεεΙ.“ Ζεεει νέεΙτ

τειι εεεειΙε ιιοΕο_ιε, εεεετέι1ε εε ειοιειε, Με, ιι ρο

νεεε1, εποε εε εεεειέι1; ε. εεε εε νίεε νγιεΙοενε1,

εεε νίεε Με εε ενειε, ειέ ιι εεροεΙε‹1γ ι*εΙ:Ι, κα”

ιι το εονει1εΙ, Ζε 'ιη Ιιεεό. ειιιειΙ ειεΐιτἰ. θεο. νεε.Ι:

εε το εεεεειίε Μάο.: ,,Βιιό! εε το εονε2, ει εεεο

ει επει·ι!“ Με ροτοει Ρειειι άοιει'ι, εοτεειΙ π Ιιο

ερεάει·, ει” επι νγ1:ερεΙε ιιιοιι. ΙηΒορεΙε, ε. σε

ει1εΙιΙάο εεΙιο, Πει εεεε: ,,Ροῇᾶ εεει, ρενιει ε το,

Με ΙΜ: 1ιεεά ειει·ιι.“ Ροτοει εε ρεεε _ιεειιιοιι ροείνει.Ι

οΙ:οΙο εεεε ε «πω, εε εεε Μετά εεε ρΗεεΙ σε άο

`τητ1εει; ι @Η ενεειΙε Ζεεε, Με, ιευ άειΙει. Με ειι1ειιιι.

ε*



-Βθ-Τ

Με 11ε8 1111 1111161 11111 11ε11011Ιε11Ι 1 1111111111. Δ 110110111

1111111 01111111, 1111011111 11. 11011111 1111 1110ν1111. ,,Β011ε1.2

81 1111111111 1108ε11“ 11εΙ1Ι 11111111 11118, ,,002 11εν1111έ, Ζε

11118 Ι1081101111.11 111111·ε 'Ρ“ - ,Α1 11111111, 1111112111 11111

21111 !“ 011110ν1111εΙ 11000111; ,,111 11111111 810 21111, ε. 1111112

11111111 21111110, 81011111 1ε νέε1:Ι11, ε. 111111 10 2111110

8111111111 811111. Α 1ε81-Ι1 211 8ε Μετά1·021111ενέ1., 1110111111

11 11ε11011111111 ει 11111116 162, 11. 11111 1111ε11 11010111 0ε:18111

8111111111: 11 011 1111111 8 10, 111111 11111011 8111013111" Μ

Η0811011111 το 8111811, 1111ε11 ν118110151Ι 2 11101111, 1101111111

11111 ε. 2111111 11011 1101111ε 1111110211 1111. 11111111. Α 11010111

112 11111111 8ε Ι1ΘΡ138.18, 111011 8ε 8111111.

28. 1101111101 1111181.

(Ζε 81118211.)

1111 1ε11ε11 11111111 νεΙ1111 1111111111 ε. 1111111 1111101111

111111, 11111 211 111111 11111 ν1121ν111 1111010111; 111ε11011Ισέιτε

11111 11ε. 10111, 211 1ε 0111111111 11ε11 2111111111, 1111111 11ε1111181Ι

1111 10 1110111111, 1111111111 11111 1111111101 Ι111111'Ρ11, 111ε 110

1182116 11111 2111111. 1111111110.. 1111111011 ν 110111 21111101 88

11111, Ζε 11ε1ε.Ι1ε 111111 11 11111110 1111810 11. 11ε11Ι0: ,,ΟΙ0

ν1111ε! ν1111111, 2ε 01111118 11110116 111511 8νε 2111111111 111181

8ν011 2811110111, ε. 111111 1111111, 2ε 111118 1111111; 111ε 2ε111·11

111110 1111111ε8 110118ν011 11011118Ι1011 2110111110, 0111111106

@111ε 11 ν1181ν11.111 81111111. '11 111 ν111:1 11111115 νε21111

ε. 11ε1111ε.2111 0111011111, 11. 111111 1111 111111 ε. 111111 110 111811,

1111111118 ν 11ε111 1ε1111 ε. 1101116 τε 1111111 1111 1101111

1111110111, 112 111·1111ε8 11 1111111111 111ε1111ε1111, ε. 111111 1111

111211ε8 1111111111 10811011 111.110 8111111111, 11111811 11 81111ν1111

110 1801111100; 111ε 111111 8ε 1111 11020111, 11.111 8ε ο τε11ε

2111 11111 11εον111111: 11111 8Ι0ν11 11 111 8111111011, 111111 11111

1111Ιε 1110111111ν18, 01111.1111ε 111 11. 21116111 11 ν 1111111

1111111110 ν 11111100 1111110 ε. 111111 τε 8111; 11 1111112 11

1ε1111ε, 1111118 11 1111 Μεινε 110ν18Ι1εΙ, 1115111 111.11, ε. 111ε

1111ε1ε νΙ1181 1ε11, 11Ιε11 111118 11118111 νΙ118 1ε111111 εετ



νοιιν _ιοΙιο Ιιτον, τοιι ννττΙιοι ο. οτίι:ο_ι οροτΙιν; ο κα”

το Ροοιιο οροοοι·ο_ιο.ο οοοιιο 2ο το'οοο ΙιοΖοτι, 1ιοά

ο ιιο_ιρι·νο ννοινιιον έο.το1ι, ροτοιιι ΙιοτοΙο ο. ωρο

οΙοάν οι·οοάΙο, τοπ οιιο. οο Μιά!. Α του νΙοιο ροτοιιι

Ιιτοάο_ῇ οοΙιτοτοιοο τιοΙιοτοιιιο οΙονοΙιο, οΙο ΙιΙοά, οΙιν

τοΙιο ιιοοοιάιΙ, ιιοΙιοτ τοιι νΙοο ιού. οοιιιι οοοιιιιτοοο;

ο. τοο ιιιοι:οο 2ΙιοΙιοτιιοο ο άοτι ενο @που Κάνο

οο τοιι οΙιοάν οΙο_νοΙο ιιιοΒοάιΙ, ιιοἐοΙ το νέοοΙιο

ιιοά ροάοο1:οο, τω: Μ; πιο άιτο νο οιιο Μάο; ι οο1

Μιάν άο τοΙιο Ιοοο. ο. πιοέοά ΐοΕπο Ιιτέ.οοΙ ιιοάΙο οι

Ιιοἱοιά, το ρΗοοΙ Κο ρι·οιιιοιιο. ΟΙιΙοάοον οο χιο το

οοιιιιο, οιιοτιοιΙ ο ιιο.ά ιοοοιοιιι, :πιο άο ῇοΙι1νιιονΙίΒο

οΙοιιοοιιο ρορι·οΙαν ο ννοινο ω. ΡΙοτιιο, ιιιο_ιίο ιο οτι

το2οιιο ν ι·έ.ιιιοι, ο. το ρΙοτιιο ΙινΙο ο _ιο1ιοοΙινοΙι

νΙοεον οτΙ:έοιο. ιΤο1ιιιιιΙο _ϋ οροτιοΙ, ροΙ:1οιιιΙ οο ο,

ο οιιο νοτοΙο ΜορτοΙο οο Ι1ο: ,ΟάΙοιά μι, ιιοοιιέ.ιιιν

_ιοιιέ.Βιι?“ Μο οιι οιιι ιιοοοΙ:1! Ι οτοοοΙο οο Ιιο οροτ:

,,Κάο Μ? ο οο οΙιοοἑ?“ ο. ιιιιιοΙιο _ιιιιοΙιο, Μο οιι

οιΙοοΙ Μο Ιοιιοοιι ο @ο ι·οΙοοιιιο. ιιΙιοΖονοΙ, ῇοΙ‹το τον

ΙΜ ω” ο. ΙιΙοάο.Ι ροπιοοι. Ι ι·οΙάο πιο, Μ), οο ιί

ιιοεοάιΙ πο. ω; οοτο, ο. οοτνο. 2ο οι οοάΙ, ροΙο2Πο

ιιιο Μονο πιο Ι:Πιι, :Μη ῇτ ρονίοΙιοΙ. Ι 2οοοΙ _ιί νΙοεν

ιιο Μονο ρι$οοιιοτι, ]ο1ιο τη νιοΙοιΙ, ο οοτνο 2ο ιιοοοΙ

τοιι οοι·νοιιν νΙο.ο, Μιάν κι οά μονοι νΙοοι`ι οάάοΙΙΙ
ο. νντι·ΙιιιοΙ, χιο το τννο1:οοιΙ ο ιοιΙΙιο ἐοτο ο οοοοΙ

οο ιιιοΙιΙ οτΙΙ:οτι ιιο2ροτ. Οοο το οροοοτονοΙο ο

ν ροτέιοΙι 2ο ιιιιιι ορι·Κοιιι. Α οιι οΙιΙοάιιον 88 ο. νἰάο,

2ο Ιιο άοετιιιιιο, ΙιοάιΙ ω. οοοτο ννέίνοιινέο.τοΙι, ω

ιιιο Μάο ιτοοοιιο; ο οιιο νιάοοο οέτο!ι, οάνιιιΙο κι

ο. ροοοΙο ΒοάΙινο ιιιτοΙιΙίέοτι, τοιιιο ννοινοοι οο άινιο,

ο οιι Ζοτίιιι Ιιοάιιν Με οοοτν οτιοΙιΙ. Ροτοοι ριιιιιιο

ποιοι» οοτο1‹ 2ο Μάιο ο. @οτ πι. Μπι. Οιι ρο.Ι:

νἱάο, 2ο Ιιο Μ” άοΙιοιιι, Μάι! Μ. οοοτο οοτνοιιο

ΙποιοΙο, ο Μπι οιιο. οο οιιοτ οάι·2οΙο ῇο ιιτοΙιΙι2ο_ϋο

οι βιο 8ο άινιο, σο ποιοι του οτιοΙιν όΙονοΙ: οροτ

Ιιοάιιν Με οοοτν οτιοΙιΙ; το οο ρο.ιιιιο τοοΙιιιονοΙο



ε 11111111 1 1101111ε Ζε1101111ε, ε Ζε 111111. Κ11νΖ 11111

11111111, Ζε 110 Ζεεε 11ε110111, 1101111 Ζ1·εε11Ι0 11ε εεετ11.

Α 1111111111 1111νΖ 11111111 1111. Ζ1εε111ε, 11τε1ε1101εετε 1111111ν

11εν111ε1ε, Ζ11ν111Ιε _1ε ε εε11ε εε11111 ν 1111111 ν111011ε,

11ενε11εΙε, Ζε 111111 το, 11ε111·Ζ 111νεΙ11ε, Ζε το 1161111111

11111., 1 Ζε111ε11ε1ε εε 1111. 111 11ε1101101111ε 110 Ζ11εε111ε,

ε τε11 111ενε11 Ζετ1111 11011111 11εΙε11ο, τε11 Ζε 110 110τ0111

11Ζ 11ε110111τ1 11ε1110111ε. Α 1111νΖ ν111ε1ε, Ζε 110 11Ζ 110

ετ11111011τ1 11ε11111Ζε, ν1ετ1Ιε εε, ε τε11 1110νε11 εε 110ετεΙ.

11011111 2111111 ε. νεεε1. 1)0111ε 111111 111111.Ζε1 Με τε11

ν1ε.ε 1 11ενε11111 11 νεεε110, 00 11111 εε 111·111011110, ε

Ζε11ε 1101111111. ε1 Ζ 11ε110 τ1·0111τ1 ε1111ε11; ε1ε 011 11ε

1111ε_1ε 1111. 111, 11εε1 τε11 νΙεε 110 _1ε11110110 111εετε. 1111

111ε11ε_1. Τα εε 011010 1115110 ε11111111ε 11111ε110 11111 νεε

1111νε11 1 1111111111: 1ε11ε11 11011ενε1 111111ετ, 111111 11νε,

ε. τε11 11011111 ν1ε ε. ν1ε, εΖ 1111ε1ο εε ετ0 111111ε.τ11ν.

ν τ0111 εε 0 τε111 νΙ11ε11 110νε11εΙ τε11ε εε1 1 11ενε1ε1

τ0110 1101111111 111·ε11 εε11ε ε Ζε111 11111, Ζε 11111 Ζε 111131

1111. τ1ε1ε 1111111111, ε. 011 11111 _1ε1 111011ε1. Α 11εε τε11

ν1εε? 0111 _1ε1 10Ζετ11111111 110 11εΙεε ε 11111·ν εΖ 110111

ε 11ε1εΖΙ ν 1111111 111110110111°11εΖ1τνε11 νεε1 Ζεεεε11νε11,

εε εε νέε 111111011110 Ζε ετε1νε11 εεε1°1 ε11 110εετ1111

ενετε. Τε11τε11 εΙενε11 Ζ11011ετ11111 ε 11111 εε ενε11

Ζε11ε11 ε ε 11ετι111 11ετ0111 ε1εετ11ε Ζ1ν. Α το είτε, εε

εε 11111 νε ε1111 Ζ_1εν110, 11ν1 ε1111ε1 110ε1ε11ν 011 1111111

Β01111, _1ε11Ζ τ011111 0111111, ε11ν το11111 1111011ε11111 ε1ενε1111

11νΙε 110111εε, 1ε11ν 11111111· 11ε1εν0 τε111εετ1, 0 11τε1ν1:11

1100111 11111110 11ενε11ε1.

24. Οε.1·εν1ε 110Ζ116ε11.

(Ζ 11111111 Β11ε1.)

Βν1 1ε11ε11 11111· ε εε110ν11, 111611 εν11ε 1νέ.1111ε

ε 11εε111 1·1ε1ε111111. 0111 ε εε11ενε11 Ζε11111ε11, ε 111111

ε11·ο1ν 1111 110 ε1Ζ111ν 11ο ε11·ε111 ενετε. 1311111· 11 11111

1111111, 011010 1111110 1111.ε10 εε ετ11.11ε 111εν. ,,Ο11εε 1111
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εε είε" εεε Ινέ.εεΒ. - ,,ΝερΙ, οτετἰΙοΒιι! εὶο

'εεεεε τεΙετΒειε,° ιοεΒΙε ΠεΙεεΒε. ΙνεεεΒ ροεΙεοεΙ

ε εε τΙέιΙ. Ρεεε Β εεοε, οΒοΙο Με εΒοά1Ιο εεεάο

ΒοεΙ. ,,ΑοΙ1, εεετεεΒο! ΒτετεΒ εε εε οΙιοε Με!" -

,,Νερί, ΒτετιείόΒε! εὶεε εε εεε1εε ΒΗΒέ.Ι:Βε1ε." Με

Β ῇεεετιι, οΒοΙο εεΒο `εεεεΙο ετέι‹1ο ονεο. |,,Νερί,

εεεεεεε, ΙΜ Με εετεεΒεει.“ Ρεεε Β ροτοΒε,

ροάΙε εεεο2 Με ΡεεΙ1εεεε. ,,Νερί, ει·ετείεΒιι! Μ!

Με ετεεέιτΒεει.“ ΡΗεΙὶ Β νοάε, ρεεΙο εε ειπε ετέιάο

Βοε. ,,Αεε, εεετιειΕΒο! ε εε εεε1]ε.“ - ,,ΝερΙ,

ετεΠ·16Βιι! εε: Ιπεεεε ΒοεΙΙόΒειε.“ ΙνεεεΒ εειεοΙιΙ

εε ρἰετεοοὶ, περὶ! εε ε εεε εε Βο2ΠοΒετε, εΒέΒε.1

Νεά ΗεΙεεΒοε ε. Βε16εΙ: ,,Με-ε-ε! ε1ε-ε-ε!"

ΗεΙεεΒε εε ενέιΖεΙε εε. εεειεεω εεε, νοάΠε 11ο

ε εεΙοοιι ε. έεΙοετεε ε1εΒε1ε..Β Κο2Ι16εΒ ΒεΒεΙ, εΖ

_ξεάεοε εεεεεΙ άο εεϊ·εΒε εε.Βτεάγ. ΙΜε 11ο ερε

τΗΗ ει ρονεὸεΙὶ Με: ,,ν 2εετεεε ιι εεε _ῇε Βο

2ΠεεΒ, άτ21 με εε ρεεε εεεεε., ε. ῇε νεΙιεὶ Βτό.εεε.α

(Με ροτεὸἰΙ, :Μη εε ε εερτεΙὶ, οο _ῇε εεε? -

,,ΤεΒ ε τεΒ,“ οοεονεάεΙε ΗεΙεεΒει, ,,ογ1 εεε ε εε

ί·ονε, εεειἰεΙἰ ε. 11η ἀῇε ρε εἱεΙι ετ'ιετεΙγ: _εέο. εε.

ί·ονεεε.τε Με Με ετετΙ·ίοεΒ οεἰονὶο; ἰ εετεοεΙ εε

εί·επεοεε εερὶΙ εε νοάγ ε εεε εε Βο2ΙΙόΒετε." ΠΜ

ηΗάΠ1 το νεεεΒο εεε, εεϊτ σε ΗεΙεεΒιι Β εοΙοε

εενοΙετ, 2ε11ε11ε εε πει ε. νεειΙ εἰ ε Ζε ε1ε.ε2ε1Βε.

Κο2ΙΙοεΒ εεετενεΙ ε εεεἰ, εεΙιεΙ Ρο εεετεάε ε. ῇετΙΙ

ὶ ΡΗ ε εεεεε1 1 ε εεεονοε. 3εεεοε ῇεΙ εεε εε Ιον.

Ζετ11εμεεΙε όετοὰεῇεἱοε ε εεεονε ιιάεΙε.Ιε; Βε

ΙεεΒε οεειεοεεεΙει, εεεεεεεΙε ε. 2'οΙεεΙε. εε εε

ντετὶΙ ε. με! εε εεεονε: ,,Οοέ εεῇεΒ εεεεεε?“ -

,,Αεο, οεετενἱιε,“ οάρονεάεΙε εεεονέ. Πτεεεεο (Με

ῇεΙ εεε ορετ εε Ιον. ΗεΙεεΒε ετοεεΙε; ρΗε1ε Β εἰ

οετοτΙεάε3εε ε. εεΒΙε: ,εεε-ε η1εείει τε; οΙιο‹ἰ

εεε ε. Με Β ιεοϋ 11ο εεε άε1 2 τέ.εε ει χε τεει

νοειι.“ Οεΐονέ. ροε1εεε1ε ε εε ενΜεΙ ε1ε Β Με,

ε. ὸετοἀε_ῇεἱοε Με 112 εε πε οεΒεΙε, οεορΠε ῇ, εε



-.40._

ΜΚ ,Η ρΗνέ.2ιιΙε. Μαιου ε. νΙιοάΙΙει. μ ‹Ιο ιιιοι'ε. Πε

ΙειιΙαι ρειάΙε. Ιω τΙιιιι; Ιτο2ΙΙόεΙε -ρΙΙΙιεΙιΙ ει έεΙοετιιε

ρΙεΙ:ε.Ι. Α εε.ι·οάε]ιιιοε ειιιειιΙΙιι εε ν οιι.ιΙονοιι ει. Με

τΙο άνοι·εε. θα? ρΙΙΙεΙ ει. ι·ει.άονο.Ι εε, Ζε εε εε.Ι·ονει

εεε ιιΖάτεινιΙε. Ι εειΙΙΙ Ι: οΙιεάιι. ,,Α Με _ιε Ι:οΖΙί

ΙΕεΙιΡ“ τέειι.Ι εε ειιΙ·. - ,,Νειιι Ιω τα ΗεΙιε.,“ ί·εΙ«:Ιε.

εε.τοάεωΙοε, ,,ιιεάειΙα ιεειιι Ιω ηιιιετΙτ, ειιρέ.εΙιά Ιω

ΖΙονιιιοιιΙ“ - Ι)τιιΙιεΙιο Με, @Η ιιιΙΙε ειι.Ι· νγιεΙ πιει

Ιον, εειτοάεΙιιιεε τιιΖε Με. Ι:οεΙ16Ιπε, Ι Ιιτο2ΙΙ:ι. πω:

"ΑΖ εε σει· νι·ότι, ρορι·οειιιι Ιω, Μ” ω άειΙ ειπε

288.” θεά ρΙ'·ΙιεΙ ε. ΙΞει·οάε]ιιιεε Με ιιεΙεΙιειΙο.: ,Βεῇ,

ΙΜ ΙωεΙΙόΙτε. Ζε.ΐε2ετ; εοεΙ:ΙινιΙ ιιιἰ εε ε. 2ρτοΙ:ινΙΙ

όοεεΙει!" ΟειΙ·ι Με ΙιγΙο Ι:οΖΙΙόΙαι, Με ιιειιιοΙιΙ εἰ

ροιιιοει, άοτίω.Ιο. Ι ρι·οεΠε τεΙ‹, εε ειι.Ι· ιιονοΙΙΙ, 8.Ι)]

Ιω εειΙεειιΙΙ. ΚοεΙΙδεΙι Με, Ι:τει·ιιΙ: ιι2 πο. Με; 28.

ΜΗ Ιιι·οιιεΙτ ιιο2ε, ι 2ειρΙει.Ι:ειΙ, Με Ι: εο.Η ε.

ρι·οεΙΙ Ιω: ,,ΝεεΙι τυπο, εειΙ·Ι, Ι: ιιιοί·Ι Μ, νοάγ εε

ιιεριτ, εΙΙΙΙνΙεει. ει νγιιιγΙ:." (ΜΙ Ιω ιιεεΙιιιΙ. Κοε1ίεεΙ:

ριΙΙΙιεΙιΙ Ια ιιιοί·Ι, ετύ.Ι Δε. ΙιΙΙεΙιιι ει. έειΙοετιιε εει.νοΙεΙ:

,,Ι·ΙεΙειιΙεο, πισω εεεΗ·16Βο!

νγρΙγΙΙ, νγρΜι ιιΩ ΙιΙ·εΙι:

οΙιιιε Ιιοτοιω1 ΜΗ,

ΜτΙ), @μια Με,

ιιοΖε εεεΙονε Ιιτοιιει,

εΙιτίεε πιό ειι.Ι·εειιτι !“

Δ εεε. Ιειιιιι οάρονεάεΙο.:

,,Ινέ.ιιΙιιι, ιιιΐιῇ ΙιτετιΗΕ:ΚιιΙ

ιε21φ Ι:έ.ιιιειι Ι:ε ιΙιιιι τε1Ιιιιε,

Με Ζωι1ε ετάεε νγεεειΙει Ια

Κο2ΙωεΙ: πω! εε επιιιτιιε άοιιιί'ι. ν ροΙεάιιε

ορετ ρτοεΙΙ εειΙ·ε, Μη Ιω ιιεεΙιειΙ Ι: ιιωΙΙ Μ, νο‹1γ

εε Πω, ετΙΊνΙζει. ει νγιιιγτ. (Μ ιιιιι άονοΙΙΙ, ε. Ικο

εΙΙόεΙτ τω. Ιιι"εΙιιι 2ειεε Με 2εΙοει:ιιε νοΙειΙ ιι εεεΙΕι·ει

πιω εειεε εκ οάρονεάεΙα. Ροτοιιι Ι: νεόει·ιι ΙωεΙΙΙιεΙ:

Ιω τϋεΙ:ί οιιΙ·ε ρτοεΙΙ, Με Ιω ιιεεΙιιι.Ι Ι: ιιιοί·ι Μ.



©1111 117111 11111116, 111·οε @ΜΜΕ 11ει1ετ111ε 11 111011

11111111? Ι οάρι1ε11Ι 11ο πω, :Με ἑεΙ 111111 2111 111111.

ΡΗέεΙ 11 1111111 11. εΙγἑΙ, Ι11ε1ε1Ι1 Ι1ο2Ι1ὸεΙ1 νγνοΙέ.ν11.

εεε11161111:

,,Πε1ε11Ι1ο, 111οῇε εεε1:ΗόΙ1οΙ

1111111711, 11γρΙγί1 1111. 11116111:

1111116 11ο1οι1ε1 Ι1οι11,

1101111 Ι117111εί Επί,

1111211 οεεΙονε 1111011111,

οΙ111εε 1116 2ειι1ε2ειτ1.α

ΠεΙε11Ι111 νγρΙγ1111Ι11. 1111. ν1ε11 1 11Ι1έ211Ιει εε 111111

νο11ο11. θεέ· 11 ι1ε11ο111Ι, οάν11.211Ι _1ί ε. Ι11Ι111 Ι11έι111ε11

11 17111111 ΗεΙε11Ι1ι1 1111 1111111, 1 ΜΜΜ εε 11, Με εε

το ΜΜΜ) Α 111111. _1ε111ι1 νέεεΙ1ο 1011111111. δεῖ· 11511

το111111:'111, 11 11οΖΙΝέεΙ1 Μη, 1 εΙ1έ1111ιΙ 111.1Ιοετ1. Α 111

1111111111111111 111111 ε111· 1111. 11νοΐε 1111 11111111ε1 1111άΙ11.

Ροτο111 1111· ε ε11ι1°ονο11 ε. ε 11111 Ι1ο21Η:Ι1ε111 111111

Μ1.81116 21111, ε. _111Ι1ο 111116 Ρ08Ρ01ΙΙ 1111111 11 111Ι1.

25. Ο 11ε1.6.11ε. ο οε1.11ον·116.

(Ζ δ12111 Β11111.)

Β7Ι _1ε11ε11 ε111· ε. εε1.1ονά, 11. 1111811111 άσε”. 'Ι'ε11

εεἱ· ο11ε111οε11εΙ, 1 ροε1:11 ενω 11ε_1ετ111έΙ 11εε1ι1 με

1101111. Ο1111 ἑΙε., ε. Ι111112 εΙ116Ι11. 1111111111, τι16Ι111τΙ:

,,Δ Με Με!" 1εΙ1Ι, ,,νε2111εέ-Ι1 81 111ε 2:11 11111ἐε?“

- ,,Νενε211111,“ οάρονεάεΙ11. ε1111ον11ε1. - ,,Νι1, τε11γ

11 11εάέι111 111Ι1ε νο11γ,“ 1·εΙ1Ι 111111. -- Ροτο111 1ε11Ι11

111. ά11111ί1: ,,1Τέ. ρί'1111ιι! 011 1111 116." Ι Με. Α 118.11

11εΙ1Ι: ,,Α Με Με! νε2111εέ-Ι1 εἰ 1116 211. 11111211 “Ή -

,,Νε, 11ενε2111ι1.“ - ,,'Ι'ε11άγ 111 1111116111 111116 νο11γ.“

Ι 111έ.11Ι11. εε ε. 11141111.: ,,ΝεάειΙ 1111 νο11γ. νε1111εέ-11,

111111, 81 111€ 211. 11111211, τεΙ1άγ 11 11έι111." - Α 11111

11111111111 1111111111 ,σε 1111111111 11111 1111 1111 11.1 έ111,

11 111111 11 Με 1ε11Ι: ,,Α Με Με! νε2111εέ-Ι1 81 1116

111 11111211 ?" - ,νε1.111111,“ οάρονεάεΙ11. Τε11άγ ο11



σε σε.στσ.Ι πωσ? σΙ:Ιειάσσ τι όστετν6 σά εσωσΒσ (Με.

Οσίσνστι ῇἱ σΒιισεΙσ τΙσπιί':ι, στα: εε σσσἱΙ σ. ιιΖάτειντΙ

εε. δωσω ν ιισἀόΙἰ σΗῇσΙ @σετ τι νοΙειΙτι

,,Οῇ στονί·1 πατα,

σστσνσσ!

οσε ωὶ16Ι1σ πιἱΙσνσΙε,

: στσάιι νοἀγ σεισττε.Ιει,

. σσ.ιισνσσ !"

Οσα εε ιιΙσ1:Ισ, ε1σ. σΙσόΙσ ει στενί·σΙσ νττιτει.

Α σιιὶ πωσ:

,ω στσνἱ·1 σπορ

σε1·σνσο!

οσε ΜΜΜ σιτΙοντιΙσ.,

σ στσάιι νσάγ ιισσττεΙσ,

στιί~ονσσ !“

Τα ο1ιἱ νσεΙὶ σο ετσνσπ1, σ. Μάτι. σσετσνΙΙἰ σε.

ετσΙσ σε. ΜΙΒ. Α ΜΙ τω; 1:τ6.ειισ, ῇσΙ:σ Ζωή!

Ι @Η 2ο ετσ.νσιιτ σ. ί·σΜτ: ›

,,0_τ σσετιτϊ εε σο Ι;σόέιτιμ

σετσνσο2

οσε ισὶΙ6Ιισ ΜΙσνειΙσ,

2 `στσάιι νσάγ 11σσίτσΙτι,

ωΐονιισ!

Ι @Η ε στ 8.2 άσ Ιισάονσ σιτ1ϋγτΙτσι. Έσω τηΙσ

ε Μη 2ἰνε, 8.2 τ τΙστό.τΙαο ἀσετσΙἰ. Ι ν2ειΙἰ εἰ Ιεπισττιι,

Με τηΙε. Μ.. Βετά.τΙ:σ στη σοτσι11 ιιτι1τσΙο τι ιιισ.τΙ:σ

ΜΕΘ πιστσΙα 'στη σο Μπι. Α τα Ισιιστττι σστσι1ι

ν σσσὶ Με πω, Με β σσστισνσΙἱ, σ. Μισο _ϋ σΒίσ

παω. Α Μγέ σΗεΙσ. άσπιί'1, 2νε«ΗΙσ νσάιι σ. 2σσεΙει.

τσ τοσο σσ.Ητ ε. Μετά στετσσσ ετσ.Ισσνσ.τ. ΤοΒάσ τα.

σεΐσνσει - σέτιι Βἱιτι Με ἀσσιιετἰΙ - σΐἰεΙσ ετ Ι: πι!

στο ενό πιω ἱ ΐεΕΜ: .

,βΙσσὶσσ εσέσ, ὶ τω” εσὸῇτ,

στο ιιισ_ῇσ 1επισττει σσιισσιησ:

Μό τοσο νο νοσέ: σειΗ,

Λεπτό στετεσσ ετατιιηοζ"
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Α κι Βιιιοτι:ει εεΙιονεΙει εε ρω! χιεο. Δ Ιων!

ετών άειι τέιιιο τειιι χιί·ιεΙι, Ιιν1ει ρω χιεει ιιιττνε..

'Ι'εΙιον χι επι ιιο τεΙενε ιιε2ε.χιεοετινεε, ω: πιο _χέιιιιν

ν1ιοάι1ι.

26. Ο 2ει.Ιοοε 1χι·ο1ονιι6.

(Ζ νε1Πεε Βυ.ει.)

ΒνΙ χεάειι 1ί1'έ.1 ε. Με ει ενιιν. Ξεοιιοιι χε

Κ εοΙιε χ›ονοΙεΙ ει ΜΔ: ,,Μιιε σειιι χεχε ιι2 ιινιιΙ

ιιοεχιεΙί; ιιιέιτε ω, εονετε εε χιοετειι·ε.Ιι εοΙιε ο

ιιενεετν. Πεειεχτε ει Ι::ι.Ζάν χιο ετϋεΙοε, Μετα: Πει

2ειΕέιιειιιέ. ΙΜ”. ννετνε1τε ντο2Ιιοιιε ετι·ε.ιιν. ν Μετά

οίιιιι οι ετιεεΙει χιιιοιιε, ν τοιιι εοΙιε νεΖιιιε ιιενεετιι.“

Κτέ.Ιονιεονε ιιάεΙειΙι εοΙ›ε χιο ετιεΙοε, Με Δε. ΜΜ

2ο.ιιέ. Μαι. ει. ννετἰεΙιΙι: ιιεχετετει Ιιτε.ττ ν μενου

ετι·ειιιιι, χιτοετιΨεάιιι ν Ιενοιι, ει ιιεχιτι1ε.άει, Ιιτει·ν εε

ιιεεννειΙ Ινειιι ΙιοΙιετνιμ χ›ιιεϋΙ ενοιι ετιιεΙιι χιΠιιιο.

Ροτ.οιιι εε1 Ι;ιιΖάν 1ι1εοε.1: ενο ετιεεΙΙ:ν. Νεχετιιτει

`ιιτο.τι ιιεεεΙ ενοιι ετΐεΙΙιιι ιι ιιιιιιιεττει ει χιτοετϊεάιιι

ιι χειιετέι18., ι οο8.άνε. ρθω πι. Ζειιν μου Ι:ι·έιειιε

Μαν. Με Ινε.ιι `τιοΙιετνι· άΙοιιΙιο ιιειιιοΙιΙ @κι

ετιιεΙΙ:ν ενε ε. ΙΜ νεΙιιιι Ζει·ιιιοιιοειι; εεΙε Με άιιι

οΙιοοιΙ χιο ΙεειοΙι ει χιο Ιιοιό.εΙι, ε. πιο. ειναι άειι ΖεεεΙ

ν ΙιεΕιιιο ι ερετινιΙ νεΙιΙαοιι 2άΙιιι, εεε. ν ΙιιιΙιε οι·έεΙει

_ιεΙιο ετινε1ιι. Ινειι ΙιοΙιετνι· οΙιτεΙ "με ε. οι! ενε

ιιεΙειχειιε ετων ιιχιιιετιτι; :Με εχω 2:ινοΙειΙει: ,,Ιίνει

Με! Ινο.ιιε ΙιοΙιετνι*ε, χιοχά Χε ιιιιιε ε. νε2ιιιι ει ενοιι

ενι*εΙΙ:ιι, ειε Πω] 2 τοΙιοτο ΒιιΙιιιο. ιιεννχάεε.“ Ρο

τεοΙι εΙονεοΙι @Με εε χιίοεντΙι1ει - ε. ν τοιιι οΙχειιιέειιι

ννεΙιντΙο. εε οι χιιεΙει·ειειιει ΙιεειοΙιε. Ινειιι ΙιοΙιετνι

νεεεΙ 6ο Βεειο1φ. ,,νιιιι,° Μάο. έεΙιΒιι, ,,Ζεε ιιέ

εεε άειι πιο ιιεχεάΙ; ιιεο1ιεεε-Ιι ιιεεεΙιο χιοχιεεἰ?“

' Ρο το @Με οχιετ εε χιιχενι·ΙιΙο. - ε. Ιιιιεά εε το

ννεΙαντΙ ετι'ιΙ εε νέεΙιΙανιιι _χιάΙειιι ο. χιιΜιιι. .Ινε.ιι

ΙιοΙιετντ εε‹ΙΙ π. ει.ϋΙ ει. ιιο.χεάΙ ι τιιιχιιΙ εε. ,,ΡοεΙοιιοΙιεχ,"
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Με πει πεπΙπι, ,σε ειι·εΙε πεΙιτΙε. Ιω πω, ε

ει ιππ ιππειε νπιτι πο. πειιιι; πεΙιΙἰ πενεππιεε,

ιιενν_ιπεε π τοΙιοτο ΙιεΙιπε.° Ινεπ ΙιοΙιει;ύτ εε πει.

τπιοιιιιΙ ωενεπει, πο πεΙετι; ποι;οπι εε τοππινε1ΙΙ

ε. νπεΙ @Με ε εεΙιοιι ι πΙππεεΙ π ποιπιι. ειπε ι

πενεειν πεπεΙΙ εε πιιι ννειπινε.ι;ι. ΝεετεΙ πεπ, ν Μετά

εε πιιιειΙ Ινεπ ΙιοΙιει:πτ οπεπιτι: οιι ιεΙ ν Ι:οϋπίε

ει. πιιΙιΙειι πεεΙΙ πο πνοτοε πε πΙει;ε πιιεε. Κπγπ

πεεπι1ε ιιοε ε πειιιεΙι ε πενεει;οπ. οπεεΙι πο ενποΙι

ποιεο_ιπ, επει.Ιε πιιΙιε εε εεΙιε πε.Ιιι πιει ε. ππεΙο.Ιε

εε πΕεπιπεποπ πεπποιι; ε. πε πιω οπετ εε πωπω

πιΙε ν πεΙιιι. Ινεπ ΙιοΙιεπιτ ΙινΙ ε πι εποποπεπε ι

επεειπε πιν. Ρο πόΙπετειπ έπεσε πει ει Ι:τει.Ι ενε

ενη πενοΙετι ε. Ι'εΙ:Ι πω: ,Με πει πνπι Με

ιιπ νειοΙεπι επ πεπε.τι, τέιπ ΙινοΙι, πω, πιι νει.εε πειιγ,

ε. πιε ιιενεετν, ππεΙεΙι Ιπιππει ΙεοέιΙι.“ Ρο τε ππι

πιιΙ πο Ιπιειι πΙειτπε ε. ΐεΙεΙ, εΙιν εν ΙωειΙε ΙιγΙγ πο

πεπί·Ιζε Ιιοι;ονγ. εεπει Ιπετπι πιππεεΙι πΙιιππο ενέιπ

πεπειιιι, ε εν Ιπιεπ Με), ενοΙει.νειι Ιεοιποτιιε, ιππ

πω” ε. εεΙεΙεε Ιετάεπε πε.πειιΙεγ, πλη πω ποπωΙιΙγ

ΙιοειΙι πω. Κοπιοτπε ε. πιεπόΙεν Ιιπεπ πί·ιΙιεΙιΙγ

π. πεΙγ εε πο πιέιεε: πεπτει·ει ειπιΙιεΙε., ιιεΙπετει. Με.

Μεπι Μπι ποεΙεΙγ πενεετν εΙππΙπι εε ποπινετ, πι(

Ιιππε πε.ΙιΙ:ε ιωειιι πω. ΜΚ εΙιιπΙ‹ε νειοιιπιΙε π Ινειππ

ΙιοΙιετπι·ιι πο ποποπε, επ οιι πτέινε ππιπεεΙ πΙειτπο

ε επιπιππ π: ποΙοπιΙ πε πω. ,,Οοπ ῇει απ: επιπτειι,

Ινεπε ΙιοΙιετῇἱε?·° Ι*εΙπε πιιΙιΙ:ει, π. οιι οππονεπέΙ:

,,Κι;ετιιΙε πεπιέιπι επιπτεπ επι? οτεε πιπΙπι.πεΙ, πλην

π τοΙιοτο πΙπτπεῇεπιιι πο πεπί·Ιπε πειτε. Μπι ΙεοειΙε.“ -

,,Νεπιει πειππε ετετοειι,°° ΐεΙςΙει. πω, ,,ει ῇπι επε.τ;

ι·ειιιο Με πιοιιπιπ_ιει πεπΙι νεπει· - νεεοΙω εε ω

ππεΙιι." Ρο το νπεΙε. ιιιιπΙαν ε. ι·οπετιΣιΙιεΙε το εεΙε

πΙε.τπο πει πιεΙε Ι:οιιεΙεν; ποιοπι οτενιπεΙε. οΙ‹πο ει.

νδ·Ιιοπι1ε _ῇε νεπ πο. νιτι· ι Με: ,,Βιιιιιι νεττονεΙ

τοι:πεει;ε τνΙεοπεΙεγ “εεε τεΙιππονιι ποειιι.= ΒΙιιπΙ:ε

επ ει. ρω·επεπ Ιιτό.Ιονιιιιπι, πε πε.ΙιΙιε. εεΙε μπω



τοποτΗΙιο.Ιο πιο. τιιοΙο Ι;οιιειΙ:γ ο. νγΙιοάιΙο. οΙπποιπ.

Η ειπέ.Ιγο.ο 2οοοο ο. ι·οΙ:Ιγ: ,,θο πε _ιο_ιΙ πιπέ ποιττο

Ιο·έ.Ιἱ ρϊ·ιιιοεο!α Νο. Μη Μπι Μιὰ Ποπ οοπο.τάτ

οι νγοριι.Ι, ροτΙοιΙο. πιο έειοΙιο. Ι‹οἑιΙἰ: ,,Τιι ιιιέ.έ, πιιΙά

Ιπιπο οοΙιοτύπι! οοποο το 1εοέιΙι ενοιιιιι οτοι.“ Ποπ

`οο!ιοτέι· νποΙ Ι:οέιΙι ει. άοποεΙ ῇἱ ενόπιιι οτοὶ, ο. ετοι·έΙ

οιειτί·ι ΜΕΘ ενο ΙιοέιΙο ρΗποεΙι. Νορί·οτΙ ιι ΙιτεϊΙι
οοιο.Ι ποιοοεπέι οπιττ; ΚτεΞΙ ροάίνοΙ 863 πο. πιΔ ει. πιο:

,,Το @Μο με οι ποιοι, Μ: οογόοιπέ οιιοπ.“ Ροτοπι

88 οοτΙινοΙ πο. το, Μοτοπ άτιιΙιή εδώ ρι·ιποοΙ ο. ί·οΙεΙ,

2ο οι @Με πιο Ιορέι οπο. ιιοπι. Με ποιο ποι

ιπΙειά'έι εγπ ποιου Ι:οέι1ι ροάο.Ι, ιιοπιοΙιΙ εο Ι:τοΙ

επι! άοετ ποάινιτι; ιιοΙιγΙο πει πι επι ;ωιπποπο ένο

οπού. Ι Μι: ,,'Ι'ιι ΙεοέιΙι πιι άο.νοιτο @ο ν ποι

οπο; επέιτ1φ.·· Ρο οτιι1ιο ΙιτοΙ 2οεο ρονοΙο.ΙΙι εο`οὲ

οπο), ενο ο. πιο ιιπι: ,,ΜἱΙ6 πω! τω. ογοΙι ποιοι,

ποιοι-ιι νειέο Σε” νγἑινοτι πΙοτοπι ο οι:ΐιοτοιπ;

ιιο.Ιιοι·το εο'οέ Ιιοάοέ.νί, ετιποτε. ι 2Ιοτει,νειογ πιι τΙο

ποιτί·Ιιο πθ.οΙειΙο ΜΜΜ Ρο ΙιοΙιοτοι.“. Ζοπγ ετο.τέίοΙι

ΙιτέιΙονιού ποοο.Ιγ ονοΙονοτι Βοιποτιι6, πιο.τιοΙ:γ ο;

ΜΜΜ Ιετάοπο ρειιιοπιιγ, Μ” ῇὶπι ροπιοΙιΙγ νγέινοτι

@πεταει Τ), Ιιτιοά ρι*ιέΙγ ει. 2ειοει1γ νγέινοτι: ιι€Μοτο

ετι·ίοι·οπι, πόΙιτοιπέι 2Ιειτοιπ. Μω Μπι ορέτ ροοΙειΙγ

ΜΜΜ 8θ ροάινοτ, οο Μάο ΜΒΜ. ποιοι. Ινοπ

οοΙιοτ;ξι· ιπιποεΙ οι άοπιί'ι Μοτο, ετϊίοι·ο ι 1ιοάΒονι,

ο ΜΙ' νοΙπιι ειπιιτοπ. ΜΒΜ, εοάιο πο. ετοΙιοι, πιο;

,,Κνει, Επι., Με! σοὶ Μ ω; επιπτοπ? Ινειπο

ΙιοΒοήι·ο!” - ΗΚτοτο.Κ 1ιοπιέ.πι επιιιτοπ Μπι? στα:

1ιοτιιοιΙ, πω' τίπι ετι·ιοτοπι, 2Ιειτοιπ ο. Ιιοπο:Μπι άο

ποῇΜπι ΜΙ @Μή ΚοΒοι·οο." - ,,Νοιποι έ6.άπο

ετοτοετἰ,°^ πιο πο.'οΙιο, ,με ερο.τΐ τύπο Με πιου

άϊο_ιέΙ ποΖΙι νοοοτ.“ Ρο το πιιΙο. πί'ιΖΙ:γ ο. νέοοΙ:ο

Ιιοοοένι ι·οποτί·ΙΙιο.Ιο,- ειτί·ίοι·ο ι Μοτο τοπττΙιοΙο ο. η

ΙιοάιΙο. οΙειιοιπ, Ηιοιιο: ,,Βιι_ιπι νέτι·ονο! ριιποετο πο

τοπ Βοοοτοο, Μοήπι ιιιί'ιι στα: 2οπήνο.Ι οΙππο..“

Κοπέ το ΜΜΕ». νέοοΙ:ο πονΞοώιπ νηιι·ονιΙο, ιππι



1111ν ε1, Ζε τε11ε τε11 0111111111. Ι 11ε11εΙν 01011110, 111ε

ν111011εε, Ζε νετ10νε 11111 11011ε1ε1°1ν 11ε111111εεε_11, 110

ε1ε1ν 11ο11111τ ετ11111ε, Ζ1ετε 1 11ε1111εν1, 8 1111111 εε 11ο

ννε1νε111 11011ε11111 111110 111νε. 1111110, 111111 11111ε 1νε1

11011ετν1 νετε1, Ζε11118. 11111 11011ε1εε 1101111111. Τε νε1

ε11111 τ11 111ετ11 111111εεΙ1 ενε 11011ε1εε 11 0τε1; 011 1181!

νΖε1 11011ε1εε 11ε111ε11 011 11ε1ετε1ε1110, 110111νε1 εε

111111 ε 110ν11111: ,,'Γε1111011ε1εε 110111 εε 1111 1101111,

ε11ν 11εΖ11101111;“ 110111νε1 εε 1111111ε1:1111 1111 1101›ε1εε

ε 111111: ,,'Ι'ε1ι εε 11111Ζε 1110ετ11ετ1 ν 111ε11111111 110

11011, 111111 111 011 11τ11ε11 11011111 Ροτ0111 νΖεΙ 11011ε1εε

011 11ε11111ε11ε1110 εγ11ε, 111ν11 εε ε 1ε111: ,,Τ1111111ε

11011ε1εε111 1111 1110ετ11ε1τε ·ετ111 1ε11 0 ε1εν110ετεε11.°

Κ011ε1εε Ιν8.11ε 11011ετ111ε 11111 εε110νετ1 ε 0111111111

εν1111111 11011ε1εε 11111111, 1118.: ,,1)011εετε 1ε εν11111 Ζε

11ε.111 ε. 1ε1111ετε, ε11ν ε1 111111 11ε11118.1ν!“ Ρ0τ0111 110

τ11ετ1 1ε111 111-111 εν1111111 εν11111: ,,Νν111, 111116 11ετ1,

11111 11111111, 8.11ν 1111 νεεε Ζε11ν, 1111111111 εε111ε, 1111ε111ν

110 ε111ε1111.“ Κ11νΖ ο τε111 1118110ν11ν 11εΙνεε1_ν, 11111ε11

110ε1ε1ν ε111Ζ1111 εε 110111νετ, εε 111111ε 11111ετ1 Ζε11118..

1' τ11 1111ν111 1111εε1 Ιν811 11011ετ111· 110 εν111:11 110110111ν

ε 11111 νε11111 ε11111τε11. ,,Κνε, 11νε, 11νε! ε0Ζ 1ε1 τε11

ε11111τε11'Ρ" τεΖε1ε εε 110 Ζ8.1111ε. - ,,11ε11 111111 11ε111ε111

ε11111τε11 111111? 0τεε 1101111111, ε11νε 11111 1111ε1118. ε111ε11.“

- ,,Νε111ε_1 Ζε1111ε ετ8.10ετ1, νεεε110 1111111ε.111!“ 1 11εΙε

111111εετ1 111Ζ, 1110111111 ε ν011ν; ννεν11ε18. 1110111111 110

111Ζε, 11ε.111ε 1101111, 1111111111 τεετε, νν111ε 1ε 110 ετ11

11ε11ε 11εε1 ε Ζε111ε1111ε, 11111111.: ,,Ατ εε 1111ε11ε 11111611

1111111111 ε1ε1ν, 11111111 ε. 111111 111110 ε11111!“ - ΒΙ11Ζ11ε.

ν1ετ11ε εε 11 11ενεετε111 ε 1ε1118.: ,,Νεν1111, 111011111.11

Ζ8.111111 τε11 11111111; νΖ11ντ 111ε 11ε1111111111εΙετ11“ Κ11νΖ

11ενεετν το νεεε110 ννΖν1111111ν, 1111111111ν ε1, Ζε τε11ν

11111 1111111111, 18.110 Ζε11111ε; 1 Ζε11ε18.1ν 1110111111 ετ1111ε

11011 ν011011 ε νν11Ιν 110 ετ1111ε11ε 11εε1; ε1ε ν11101111ε,

Ζε εε 11011 τεετ0 10Ζ111ν111110, 11ε1ν ε1 111111εετ1 111111

1110111111, 2111111111 ενε 0111111111 τε111011 ν011011 ε νεε
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Μ), ῇε ‹Ιο νγτορευε ρεεἱ. Ι Με εε, Μη εε πε

ορο2ἀἰΙγ, ε ροερΙεΙ1ε1γ τε.1:, Σε τε ῇεάιιε εΜε`ε εε

ρϋρεΙἰΙ ε πε άτιιΙιε εε ιιεάερεΙ:Ι; εΙε 2ειΒΚε ηπε

άειΙε. ενἴιῇ εποε 2 ρεεἱ ΜΒΜ Εἱεή, @ή ε. Μή

ῇεΒο ειπε. Βιετϋ ,Με Ι; οτεὶ ε. ΡΗιιεεΙἰ ΜΒΜ

εντὶῇ εΙιΙεΙ›. Κτέ.Ι νΖεΙ οά εεῇετετεἰΙιο εγεε εΙιΙε`ι›,

ροάΙνεΙ εε Με ε ΗΜ; ,,Τε.Ι:ον)?το εΙιΙεΙ› ΜΜΜ

ῇει1 2 1ιο112ε _βεύ!“ Ροτο111 νεε.Ι σε άτιιΙιεΙ1ο εγω.

ε. ρονΙάέ.: ,,ΤειιΙ1Ιε εΙιΙε'ε _ῆε τεΙ:γ @ζωή Ρ' Με

Μ” πιο εεῇτεΙεἀεΙ εδω ροάειΙ ενω εΙ11εε, ἰε1‹Ι

ΜΗ, ειΒγ Ιου τω «Μου άενεΠεε ετϋΙ, κα” Μιάου

Ιιοετἰ ιι πω. ,,ΜὶΙε εεε11·· άοΙο2Π ΚΜ, ,,νεεε

@η υτΙεΙε.Ιγ τι1ἱ νεεεΙεο, εε @επι ροτιιεἰΙ, ε ρτοτο

2εάέιΙτι εεε, εΒγετε εεῇττε. εε ενόπι11 Ζεπεκι15 ΡΗῇεΙἰ

εε ωεΙ1ο άνοτεε εε. οεεε.·· ΚτεΙονὶεονε ντετἱΙἰ εε

Ι: 2ει1ε.π1. Ινειι ΒοΙιετἐτ ΒγΙ νεΙι11ἱ εωυτειι ε ρΐε

11ήε1εΙ : ,,Κτει·εΙ: _ῆε ε εεεου Ρ0νε211 έεε!ειι?“ Δ ΖειΒ- -

Με, εεάίε πιει ετοΙὶεἱ, οτεεε.Ιε. εε Μ: ,,Κνε, Με,

πω! μοῦ, Ινειιε εοΙιεήι*ε, ῇεὶ ω: εε.τ11ιοι1εεε ?“

Ινετι εοΙιειάτ οάρονεάεΙ : ,,ΙΩετε.Ι: ι1εττιεπι εε πεσε

τΜ? στα: ροτυὁἰΙ πάτε νεει11, εΒγεΙιε111 Ε: Ντεκ

κάτω ρΗῇε1ἰ τΙο άνοτεε ε ἑετιεττιὶ; Κτετε!: ῇέι τεεε

Με ρονεειι ?" -·,,Νειεεῇ Ζεἀτιε.ετετοετὶ,“ ι*εΚΙε

έεΙΙτε, ,,τειιο εεε. ωοιιάί·εάε1 ιιε21Ι νεεει·; ]‹ϋ ερετ.“

Νε άτυ!ή Με Ινε11 Βο!1ε.!ήτ εεετειΙ εε ε. ῇεΙ ‹Ιο

άνο1εε; ε. πιενεετγ ροεΙεΙγ ορετ εΙιιΖΙ‹υ εε ροάίνειε,

ν εεε @εεε ροῇεἀε? Τα ρι·ενε 2εεΙ:ε οτενΐεΙε.

οΙ:11ο ε Ι:ΗΜε εἰΙιιῇ11ι ΙιΙεεει11: ,,ΟΙι, η Βιιῇτιί νε

τι·ονε' 1ε°ἐτε Με άο Με Ηεε ε ί·εΜιετε, Μη ρϋϋεΙ

ΜεΙΙιειιή Ι‹οεετ εε νε! τΐιρτενου, εε εΙιιΖεϋπιἰΙςσ,

ΒεῇἀιιΒγ, εεΙ1οιιιιγ ε ρἱεἀῇίΖἀιιΙΙΜ°° Ροτοιιι Ζε.νί·εΙε.

οΙσιο ει εεάΙε πε ετϋΙ. ΠΣ εε νεΞεΒιιὶ ε3εΗ εε

άνοτεε, ῇειι @Με εεΙκεΙἱ Δε. ΜΜΜ, τα εεεεάεΙε

ΜΗ ΒεΒοιιιιἱ, ε1ώεΙ ρὶεἀῇ1ΖᾶεΙεἱ, ε Ζε 1ιὶπιιἰῇεεΙε

νεΙπιὶ ιιέάΙιετπά 1:οε6.τ. ΚτέιΙ εὶ ι11γεΙΙΙ, Ζε 1: Δεπιιι _

ῇεάε 1ιε1ε!ή @ή Με εεεεο ΙετεΙονἰε ε. εε! Ιω ΡΗ



_48_

ν1τετ. ,,ΝεεΙιοάτε, οτεε!“ ιεεΙ:ΙΠεε εοΙπετνι·, ,,5εάεΒ

το ειο_ῇε ἑεΒ1‹ε νε ε1εοί·έ.ρεε.“ Κοεάτ ρἱ·1_ῇεΙε π ρεεε

Με Πεεε εοΙιετντε 2εεε ε. `ενΙει Με Ιετεεεε, έε

εε νεὶεΙωὶ ροἀἰνἱΙὶ. θεάΠ Ζε ΜΗ; Ζε.ΒΙ:ε. εεΙ1ο πε

ὸορὶΙε, το ν111ε ‹Ιο τιι1ώνιι ε. Ιεοετἱ ε15.νειΙε άο άτυ

ΜΙ1ο τιι1ώνιι. ΒτιιΒε εενεετν το ν1άουεε, άεΙεΙν _

Μη Μ:: εεΙιο ιιεἀορὶΙν, νΙΙΙν ‹Ιο τυΙζεϊν11; · εεΙιο

εεεώεάΙν, ἀέινεΙν άο άτιιΙαεΙιο. ΚεΠΣ ω! ετοΙιι

νεεε.Π, 2εεε1ε. ΙιιιτΙΙ›ε Ιιτέ.τ1 ε. ΖειΒΒε εε τειιεονε1::

ειέεΙιειιΙε @Μίκη τιιΒενεω - ε Μεά τει ετέ.Ιο πε

ΙοΙιετ νων; ωεεΙιιιιιΙε. άτυΙ1νιιι - ε. Ρο νοτὶε ΡΜ

νεΙν Ιπιεν ε Ιεευτε, Με Ζε νεἱεΒεἰ, το νΜοιιεε,

ιιεἀἰνὶτἰ εε 11επιοΙιΗ ῇε_ῇΙ εΙ1νττοετ1; ε. Με ρϊεεετεΙε

τει1εονε.Π, 211ΜεΙο νεεεΙεο: νοιὶε, Ιιιιεν ὶ ΙεΒιιτε.

Ροτοπι ε), τεεεονετ άτιιΙιε ιιενεετν; ε. με 111ε

εΙιιιιιΙν εννιιιἱ τιιΙ;ενν, νέεοΕν ροετϋίΒειΙν, ει Ιεοετωἰ

άὶν _βτε 061 εενντΙοιιΗν. ν Με Ινεπι ΒοΜετντ

οτὶεεεΙ τ1οιιιί'ι, νΖε.Ι 2ε.Μ11ιι ΜΒ ε. εεπιεεΚεῇε εράΙἰ7

]1. Ροτοιε ρΜεΙε @Με ·έει1ε 1 εεεειΙε ΜΜΜ ενο

Ι‹οἑΙ‹ν, ε Ι«ΠΖ _ϋ 11ειιε.εΙε, ί·ε1:Ιει: ,,Νιι, Ινευε Μ·

Ιιετνι*ε! ΠΠΣ Μ 11ει11οΙ1Ι ροεεονετἰ ι11εΙν εεεε.Κ,

Μιάν :Με 1ινι1Ι ΜΜΜ Ζε τϋΙετά1: @Με Ζειεε11ἱ

νε τΗεέ.τεα1 ε_ειεετν1, ν ροάεΙιιι1εεεεπι ρεπε7νί,

ε. νε2, Ζε ΠΠ ΗΙ:εηΙ ρί·ε11ιοιιότε νεεἰΙΒε.“ .Με εε

ΜΜΜ, ν οΒεπι2ειϋ Ζω12ε1ε. Παπ εοΙιετντ Με εε

6ο ιιεεάενεΙιο ρΙεεε ε εεΙ _ῇ1 Μεάετ: εεΙ εεωω

ηεάΙοιιΙ1ο, ΜΜΜ 11εΒΙΙΖΙεο; επεάπο εε ροΜιάΙο ν),

Ρτενιιῇε, ε.Ιε εεε11εάι1ο εε (Με εε1ε. Ι ρί·1εεΙΙ εεε.

1οιιρεε, Μεινε. ετέιΙε. Δε. ΒιιιΠεΙι ιιο2Μ.εΙι ε. εεωε εε

οϋτεεεΙε. Ινειι ΒοΙιετντ ΗΜ: ,,ΟΙ1εΙουρ1ες, εεε.

1ουρΙ‹ο! Ζϋετείι «εεε Ι: Ιεειι Ζεάεπι ε. Με ειπε

ρί·εάεω!“ Α εΙ1εΙευρ1τε. εε. 3εΙ1ο εΙονσ εύετε.δε Με.

Παπ ΒοΙιετντ νεεεΙ ‹Ιο εΙιε1οιιρΙ:ν ε. Με ν ρΐεάΜι:ε

@Με εεάετὶ ΒεΒιι-.ΤεΒιι. ,,Ροτιι‹1 ο @Η τι;εΚε ειπε

ιιεεΙνεΜεο, Με _ϋ νΙάε5.ιιο; ε. ιινιιΙε1εο Μ Φιεε τιιεΙκε

' ρΐεά οεἰτεε.! ρἱἰεΙιεε1ε-Ιἱ, Πειιε ΒοΒετνί·ε, Με ΠΠ
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11εεΙ1τε?" Ιν1111 11οΙ1ετν1· ο1Ιρονε1ΙεΙ, Ζε ιΙΙΙε111 εΙ1τε,

1ΙΙΙε111 11ε1:Ι1τε, τι ννρ1·ενονε.Ι νεεεΙ1ο, Μ: Ι1νΙο. ,,δε

1111 τεΙ1ε Ιίτο,α 1·εΙ1Ιε Βε1Ι1ε-.Τεεε; εΙ1εεε-ΙΙ, _1ετ1ρο

εΙο1121111, νεεΙΙΙ1ι1 ρ1ε111ο11111ου Η ι1Ι1εΖι1: Ι1ε21ΙεΙ1ο

‹Ι11ε εε111 Ι1ε 11111ε 11111Ιετέ1 ο1Ιροείνετ. .Ι11Ι11111Ιε ρ111Ιετ1,

Ι1Ιε1Ι, ε11νε ΙΙ εΙ1ντΙΙ 211. Μεινε, 11 1ε1111ε1η11ε, Ι1ι11Ιε

εε τ1 111ο111ε11ονε.τ1 ν 2εΙ1Ι111, ν 1ορι1εΙ1ι1, ν Ι1ε‹Ιε

1 ν 11111111 11ε11εετ, ε 11εροεΙε1Ιν εε ρ1ο111ε111 ν ετ1εΙ11.

Τα ετ1εΙ11 νε21111 ε 2Ιο111 1111 11νε:_ε τεΙ1 ροτο111 εεε

Ι1111Ιε 1111 νέ1Ιν τνο11. Με 1Ιε1 110201, Ι11Ιν2 ενο11 2ε1111

εΙ1νττε, εΙ1νε 11 11ερ11ετΙΙ!α Ροτο111 Βεεε-.Ιεεε Με

Ιον1εε εοΙ1ονεΙε, ε. εοτνε Ι1ο εεΙ1ονεΙε, τα 1111ΙετεΙε

ρεε111ο11ότε νειεΙΙΙ1ε. Ινε11 Ι1ο11ειτν1· ρ11Ιο111ΙΙΙ εε Ι: 111

ε εΙ1ντ1Ι 11 Ζε. Μεινε, 1 1111111111 εε 11111 111ο111ε11ονετ1

ν 2εΙ111, ν 1ορ111:Ι111, 11 Ι1ο11εε11ε ν Ι1ε.1Ιε.. Ινε11 Ιοο

·Ι1ε.τν1 11ΙεΙ1Ι εε ε. 1111ετ1Ι ΙΙ, ε. νεε1ΙΙ1ε. ν οΙ1ε1112ε111

211112εΙε. Α Βεε11-.Ι:18ε 11111 1εΙ1Ιε: ,,Κ1Ινέ _Ιε1 ΙΙ 11ε

11111εΙ 11111Ζετ1, 112 111Ι11Ιν, 11ΙΙ11Ιν ντε :Η Με 11εερ11

Με; Με εΙ1εεε-ΙΙ, 1111 Ι1 111ε εεετἱ·ε, 11 111τεΙ«1ε είε

111ο111Ι1ε νεεΙΙΙ1ε 1111εΙ1ε21 ο1Ιροε1νετ. Ινε11 Ι1οΙ1ετν1·

νν1Ι11Ι εε Ι: 11111Ι1ε Βεεε-1Τεεε, εΙε τι1 τεΙ1ε Με

111ο111Ι1ε νε.εΙΙΙ1ν 11ει11Ι1έεΙ; 1 εεΙ Ιεετε Ι1ε τ11ετ1 εε

ετ11ε, ΒεΒε-.Ιε2ε: ,,.Τεετ-Ι1 Ζε 1 117111 ρί·ε111ο111Ι1ο11

νε.εΙΙΙ111 ρι1ετΙε," 1εΙ1Ιε, ,,112 11ΙΙ11Ιν ΙΙ 11ε11ε.]11εε.“

Κ1Ιν2 εε 11111 νεεΙΙΙ‹ε ρ1ο111ε11ονε.Ιε, 11ερι1ετΙΙ ΙΙ ε 111

Ι1οι1; Ι1ο11εε11ε 111ΙεΙ11Ιε εε ετ1τεΙο11 ε Ινει11 Ι1οΙ111τν1 -

ετ1εΙ11 νΖεΙ ε. Μ. 1Ινε 111*εΙο111ΙΙ. ΙΙ το111 οΙ1ε.1112ε111

ετέ1Ιε. 111ε‹Ι 111111 111ε111οι1111ε. νεε1ΙΙ‹ε ε 11181111: ,,Ν11,

Ιν:111ε Ι1οΙ1ετν1*ε, 11ν111 εε τ1ροά11έινε111!“ Βε.Ι1ε-.Ιε.8ε

1Ιε1ονε.Ιε Ι1111 Ι‹οΙ›ε1·εε εε111οΙετ, ε. ο111 1111 το111 11ο

Ι1ε1ε1 εε111οΙετ11ΙετεΙΙ τΙο ενεΙ10 ρε11ετν1; ΙετεΙΙ τ1*1

11111, ει έτν1τεΙ1ο 1Ι11ε ερ11ετΙΙ εε Ι1οΙ1ετεε 111ενε 11ο

ενο1εε. Κ111Ι ρ1*ΙνΙτεΙ εν11ε ενεΙ1ο 1 11ενεετι1 ε τει

11οετί νεΙΙΙ1ο11, ννετ1·οΙΙΙ νεΙΙΙ‹ε Ιωάν ει 11εροεΙε1Ιν

111ΙεΙεΙ 11ε 1111ετε ενε111 Ινε1111 Ι›οΙ1ετν1ε Ι1111Ιε111.
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27. ΟτοονοΜ ιοί·ίεο.Ιιο.

(Ζο ΒιοεΙ:ο.)

ΒγΙ ῇοἀοπ οτοοοο ο πιοΙ οι η” ο. οοοτιι.

Κάγο 1ιοιοοΙ ω, 2ο ετοοοο ιιιοΙ οιιιιΗτι, ρονοΙειΙ

ο οο”οο ενο οι η”, ο ΖοροιοοοΙ ῇο, Μη εοεττο

νοοο 2ο τοΙιο, Μο Ιονιο Μισο ο 2ο. πι ροοοιοο,

Μάιο Μο ΜΗ. 2ο. ιιοΙ:τοιή οειο Ρο επιτο οι:οονο

Ρομι ιιοῇιιΙή οπο: πιο νοοο ο άνω Ι‹οΙοοΙι ο οινο

οι, @ο πιο οοεττο άο1ι 2ο οοπο. Οοο οι:οτοΙ οιιιιοι

ποοοτοΙι πιο ο ΙιιιοτΙ Μο, ρι·οτο 2ο ΜΙ οοιή ο

οΙιοάο; :Μο ποῇιιιΙειἀοί πειΙοΙιοΙ πιο το, Μη πιο ο

σοι, ροιιιοτοῇιοο πιο ροΙοο!ιο, Ι:τοι·οο οοιποι σοι

οι ιοΙιο οιιιτο. Α πιο ο οι τοΙιο ετο.ιιοο «Μι ει.

ετοιοοο οονοοΙ οι ο ο εοΙοοο οοπιο. Ρο ποοτοτοπι

οοοο ἐοΙ ποῇοτειτἑ.ί Ιιτοττ οοετι·ο πονέοΜΙ:; Μγο τοπι

ριοοοΙ, ιιοΙο2Ι τΙοτιι νοΙιΙ«ή, ιιοπιοΙιΙ νεο Μι. Βοοτιοι

νιοοοο οποιο, νοΙπιι εο ο τοΙιο ι·οοονοΙο, ο Μιά

οο ο οι·οο· οτο2οΙ, οκ οοιπο, οτ1ρονοάο1ο: ,,Βοοι·ο,

Ιορο ποιποοο `τιάτι.“ Βιιοι·οο ιιοΒγΙο οοιιιο., ο.Ιο χιιοοο1

πιο ιιιο.Ιοο οΙινιΙΙ:ο ο «πω ονοΙιο ονοΙιτο, 'οδο νοΙιιιι

πω, ι ι*οΙ:Ι πιο: ,,νγοττοιίιιιο οι Ιιοετιπο ο `οιιοοπι

νοεοο; οΙο ρί·οοο νέ1ιιι νοοοιιι πει ιιιοΙιο Ι:οπο ο. μιά?

πιο χιι·ο πονο; ο.Ιο ιιοεοοοῇ ο Μπι, Μο Μο 2ο

Ιιτοοο πο!ιοο, ο πιο Μο οο τοοο Μάο ιιιιιο.·· ΒνοΙζι·

πιο οορονοοοΙ: ,,Ι)οΙιοο, ροῇοἀο.“ Ροτοπι νοο‹ΙΙ πιο

Ι‹οιιο ο. Μ. 'Μοτο _ιοτΙο, ρο_ιοΙ πο οποιοι” πιοετ;

ο. Μιά @ο οροτοΙ, 2ο ιο οοΙ)ΐ οποιο, 2ΙοΙεοπιοΙ,

ι οΙ:οοιΙ ο Ι:οπο ο νγ1οιιιιΙ οποιο οτιοοι·ποιι Μου,

Πει: ,,ΜοΙιο οι ροιποοι.“ Ροι:οπι ποιοοΜΙ το”, Μο

πιο 8θ ΙΓοιΙο, ποοοΜ_ιο :ιο Μο ΖοΙιτοιοο ποΙιοο.,

ο νοο‹ΙΙ οροτ πο. Κοπο ι πω) οο 2ροτογ. ποιο

τω νοοιοΙ, οτέι2οΙ οο Ιιο οτοοοο, οοοοϋΙ-Ιι Ι:οπο ει.

Ζοι·ο-Ιι Μο ττονο? ο σο οάχιονοοοΙ, 2ο οοοτοιΙ ο. 2ο

οοιιο. ,,Βοοῖ·ο,“ @οι οτοΐ·οο, ,,ροῇἀο οο ροοινοτ.°

Ρο το οοΙ οο Μάιο ο. @ο 2ο 8θ Μο οπι Μο”,
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11ε1101Β11111. Ι 1111ε11 11021111, Ζε 11111111 11ε111 111Β 1111

εεεε1:111, _111Β 1111111111; 11. 111010 11111111 ν11νε111 ενεΒ111

νε11, 11111 110 11ενν110.ε10νεν, 1111111 εε1, 011Β1111 1111εε1.

111112 1ε1110 110111ϋ εε 1111ντέι111, 11ε110ν1111ε1 εν11111

0111111111, 111Β εε 11111 11 ενΜ110. 11111110, 1161112 1εΒ1

1110ε11ε1111111111 1111111011: ,,Ρ02111εν111ε ε: ενΜ11, 11111ε

111Βε 11111111 Β 11111110 1111 110ε111111." 130 1115Βτε1·ε111 011εε

εε1 1110ε111ε11111 11111.11· 1111111111: εεε1111; Με 11111110

εε 11111 11111νε 111Β111Βο 1011111 111ν11111111: 11111111 110ε1Μ

110 111Βε 1111.1101101111111110 116.ν11, ε. 011 111·11ε1111 11ε ε111

11111111 1110ε1, 2111Β0111ε1 1162 1:11Β 111.Β0 0111111, 1 1111011111

11101111 ετ111111·11ο11 11εεΒ11, 11 11ε11εεεΒΜ 116.111, 111Β 11111

εν11Β1· 1εΒ1, 1161112 11111 εε 1ε111ι1 ε11111ε11111 1111110.

Κ11112 1111Β εε 11111111 110 ενεΒ10ν11 11011111, 110ε11111 110

εν11111 1111111 νε 121 11. 110ε1Μ 110 11011111, 11111 110 11ενν

ό11ε10ν1ιν, 111Β0 10110 111ν111110. Α Β11112 1111110 11011111

11111111, 1111111· 111Β0111ι1 11ε110νε11ε1, 111Β 11111 εε 11 ενε

Β111 11111110, 1101112 ί·εΒ1 11ε111111111ε11111ι 11111110ν1: ,,Ρ0

211111ν111ε 111 ενΜ11, 1111νε 11111111 Β 11111011 1111 110ετ11111.“

Ρο 11εΒ1ε111111 611εε εε1 1 11ε_11111:111ε1 1111111, 11 εεε1111

Β1112 110 ε1111111111, νε11111 εε π1111.110νε111 11 11ε.Β 11111

11εΒΙ11: ,,11ε11, 1111111ε, 11ει1111111ε1 'ΜΒ, 111Β0 1111611111 1111ε1

111·11111.“ · Ο11 11εν1111ε1, 00 0111111111, ε' εεε1:111 11111 1111116

1111: ν10ε 1111111111 11111, 11112 '1011Βο το. Κ1112 1111εε1

11.111 11011111, 1 011 εε 211 111.111 ενε110 νε11111111110

νΜ, 11 1111Β 11111 1εΒ1: ,,ν1ε11011111ε ε1 110ετ11111 11 1111

11ε111 νεεε11, Με 111ε11ε νε1111 νεε11111 1111 11111110 Β011ε

11 11111 11111. 1110 1111ν11; Με 1111εεΒε1 11 111.111, Β11ε Β1111

2111111111ε 11011011., 11. 11ε Β11ε εε 101111 111111ε 1111111.“ 011

νεε111 1111 Β011ε ε. 1ε1 1110 11111111. Κ1112 11111ε11111.1ε11

1110ε1, 1101111111 εε 111110 Β1111εε, Με νε1111110110 1110

ν111, Ζε 1111. 1111111 1111111110 1111111 1111011 11εεΒ. Α 11010111

Β11112 11111ε1 110 1110ε11*ε11Βε., 110111νΜ εε 110111 ε 11111116

1 ε 11111116 ε1111111 11 111111 11011 1110ε1ε111 11 νε11Βε111

Β0111 ν111101 ν01111,·ε. ν τε ν011ε 11111.νγ 1111εΒ11, 1ε2

01101111 ε 1111111 111011111. 15111112 1111ε1ε1 111εε 11111 1110ε1,
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11111111 11ο _1ε1111ε 11ε1, ε. 1111111. 1111111, 111111 ν 1111ε11

ε1111111 1111111111εΙ1 11 111111. Ι 1101111111 εε 1ο11111 ε 11111211

εε _1ε1111οΙ1ο: ,,Ρ1ο1': 111111, 11111.11ε, 1ε 11 νέ.ε Ι11121111

111.Ι1 211τ1111111εε11?“ Α 011 11111 ο1111ο11ε11εΙ: ,,Κ1ε111Ι1

1111111111. 111111 Ζε.1111ο11εε11, 1111112 1821111111 101111 1111111 1111.

111111 1111111611 ε. 1111 1110111112 11ε11111111ε?“ Ι(11γέ 2 16

11ε1 111_1εΙ, 11εεεΙ 1111 11εε1ε 111111 11ε111ε, 11111 εε 11ε11

ε111Ιε που. Ι 211.1111Ι _1ε 1111 εεΙ1ε 1ο2111111ε11, εΙε 1111111111 ;

ε. 11ε111οΙ111. _11εΙ1 ο11 εε11ε 1ο2ε1111ε111, 11ε1:1111Ι 111111 11.1εΙ

1111111. Ρο111111 11111111 11ο 11111116 11ε1 11111118. 1111111, εΙγεεΙ

1111 11εεεΙ1 ε11ε.11έ11:Ι1 2111111111 ε. νεεεΙ1, 1 1·εΙ1Ι _1ε1111ο11111:

,,11εΙ 1εε111 _1ε11111111 11εε1111:111 11111111 _1εε111 ε1111111111.111111

1εΙ1, 1 111011 _1ε 11 ν11ε 1111121111 111Ι1 11εεε1?“ Βε11111Ι1

ο1111ον1111εΙ 1ε11111: ,,Ρ11111 1111 11εΙ111Ι 11εεεΙ, 1111112 Ι1112

11εΙ1ο 1οΙ111 11111111ε 111ο1111 ε. νέεΙ1ο 111έ.111ε Ι1ο11111ε1?“

1 Κο11ε1311ε 11ο11εεΙ 11ο Ι111ύ 1111. 11111111 1111111111» 11111111.

Κ11γέ 111111 11111·οε11ε1Ι 11111111, 211ε111.Ι 111111 ε111.11 ε. 111

111·11111ιΙ 11011011, 11 1111 εΙ1οε1Ι ε 11111111 ε. 11εεεΙ11 11111111,

ε 138.Ιί εε 1111111111 11011111. Κ11112 1Ιο11111 11111εΙ, 111ε1ΙΙ

11111111 1Ιο ε1ε.1ε 11 11:11 1111 111111, ε. 111111 1111ε11 11111111

211111. 81111ε1: 1111111, Ζε 11111111· 11111 Ι1ο11ε 01111111, 1111

1011111 νεΙ1111 15.11, ε. 11εΙ1Ι 11111: ,,'Ι'11ε 111111 111ε.1111

1111111111; 11 1111111 Ι1ι11Ιε111ε 11ε11 11 11111 ε. εε νεεεΙ111.*

Ρο 111 εε1ΙΙ1 211 ε111Ι ε. 11111111 νε11ε1ε11. ΡΗ 11εεε1·1

1111111 11111 ε1111εε: ,,Νγ111 1111 11111112, εεε 1111111111" Δ

1111 11111 ο11111111ε1Ι11Ι: ,,Ο1, ενεΙ11ε 111111! 11111 11γρονε11111

εε 11ε111112ε, εο _1εε111 1111ΙεΙ. 1111111111 1εε111 11111111

ε1111111111 111οε1 111ε11εΙ1111 1111111111, Με _1ε 1111το11εΙ1611,

111111 ε1:1111.1ε_11 1111 1111111 11εεΙ111. Χάο 1ε 112111, 11.1 1111

211111 111111 11Ι111ε!" Ι @Η 11111 1111 111 ε1111ε1:: ,,'Ι'γ

1111111111 1νο11 11111111, ε. 111.11 1111111111, 11111 εε 1111 111.116

111ε11Ιο. 111111 11ο11111 1111, εεε 1111111 1111111119” 011 ο1Ι

1111111111: ,,Π 11111ε11ε1Ι 111111. 11111ε1ε111 11111111 _1εε111 νε

Ι1Ι111 11111111 ε 11111111 1111111111, 11 11 11ε111 Με” 1111111111,

11 ο1111νε _1ε ε 1111111 Ι1Ι1111ε_11.“ Νε 1ο 11εΙ1Ι ε1111εε:

,'Ι'ο111 _1ε1111 11111116 1111111· 1111. 01111111 Με. Ο11ε _1ε111ε
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γιαεια·· Δ Με» ΐεΙ:Ι: Πισω @επι νεειιιει α ν πι

εαι1ιή 2ατιιιιιτεΙ:.“ Βται'εε: ,,'Ι'ατιι ιιειιί Ζαάιιε ειπα

νειΙΙιιοετι, αει εαάιιε εύοι·ιιοεει, αιιὶ2 τατιι ΒοΙια

πω!. Α εεε ρεεε νιάεΙ'Ρ" 8ναΙα: ,,νι‹ιε1 _ιεειιι

πια εεετε Με νεριιε, αει εε ιιειιεταΙε τνοιι.° Βτα

Ι·εε: ,Τοτε μια Κιι·αςΗ, ΒτεΗ ιιεενοτιιε ειιοΙιι ω.

Οοε ρεεε νιεεια·· 8ναΙ‹ι·: ,,νιάε1 ῇεειιι @ισα νεε

α. ν ιιι εαιιιοιι νεεεΙοετ.° Βται·εε: ,,'Ι'οτο ῇεοιι ΗΜ

ΒοΙιυ. ΜΗ; Βα26εΙιο ρΠεΙιοαιΙιο τω γιά! α ιιΙιοετι,

αει εΙ1ιιάεΙιο ιιεοό2ειιοιι ρια2άιια σε ενύεΙι άνεΐι.

Ρονεα, εεε ῇεετε νιεεια·· 8να1<ιτ: ,Λεω @επι Με

Ιιταειιοιι ΙοιιΙ:ιι. Ι εΙιτεΙ Με τι ταιιι ει ἀεὶ Με,

αΙιγεΙι εε ω Μαη ‹Ιο @τα ιιαΙιΙεάεΙ.“ Να το ιιιιι

Με! εταϊεε: ,,'Ι'αΙιποιή _ιεετ οιιοΙιο ενετα τω; αΙε

τεΖΙ:ο ρεφ άο ιιεΙιο !“ - Ροι:οιιι εε ρεεε άΙοιιΙιο

εαετοναΙι α νεεεΙιΙι. Κοιιεειιε εναΙ‹τ εε πινω πια

εεει;ιι άοιιιι'ι, α εταϊ·εε Ιιο @Με νγρι·ανιΙ ω εεΙιε

ε νεΙιΚάιιι άατειιι, ι ΗΜ πιει, Ζε Ιιο Ιιτιεά ροαιιαΙ,

Ζε _ῇε εΙονε!: ροετική, ιιι·οτο 2ε ιιαΙεΙια1 ιια το, Μη

εε νγρΙιιιΙα οτεονα νΐιΙε, α Ζε Ιιιιι1ε εΒαετειι α ῇεΙιο·

ΙιτατΗ Μιάου ιιεεύαετιιι,

28. @Φωτο νεει·ιΐι.

(Ζ νεΙἰΙ‹ε Βιιει.)

ΒγΙ ῇεἀειι εεάΙαΕ, ιιιεΙ Ζειιιι α @Η νεΙιιιἱ εΙιατΙ1.

'Ι'ειι εεεΙΙα.Ι: ΙΜ ται: ιιιιιιιῇ ιαΙ:ο τεΙατΙιο, α Ζειια

ῇεΙιε ται: Λα, ῇαΙιο Μα εεε; ιιειιεταΙε αΙοικεειΙα

ιιιιι21ενειιια α Μα ιει με άοει: ιιιαΙοιι ρί·Ιειιιιι.

δειιιιοιι νγριεειΙα ω. :Ια 2ειια ιι εοιιεεάα Ι:ι·οειιιι

Μα ιια ΒοεΙιιι16εΙε α ροεΙαΙε ενά-Μο πιιιέε άο ιιι1ῇιια°

αλ” το έιτε εειιιΙεΙ, α. ιτιΙγιιαἰ· ιιιιι τοΙιο με ῇεΙιο εαπ-ε

άοΙιιι άονοΙΠ. Κάγέ εεὰΙαΙ‹ εειιιΙεΙ, έεΙ άοικιί'ι. ντοτιι

ιιτὶεΙαΙ εε Με ιιέιι·αιιιιιύ Με Ζε ιιιιι ν οΙκαιιι2ειιι·

νεεεΙιιι ιιιοιιΙ:ιι ε οεατΙ‹γ είοιι1:αΙ. ΒεάΙαι: · ρεεε

€1οιιιι“Ε α τηριιανοναΙ Ζειιε, σε εε πιο ρί·ι!ιοκιΠο.; Με
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Ζειιε. εεεεΙει. Ιιο ρΠειιιτι ε. ιιειιιιΙοει·οοε ΜΗ, ο. Με.

Μ, ροΙ:ιιιι εε ιι Πωσ, ε ροτοιιι Ιιο ροε1ΙεΙε. Ι: νότιο,

0ο πιο ιιιοιιΙιιι τοείοιιΙιε.Ι, εΙιν πιο ιι εεε κερΙετι1,

ε. ιιεΙ›ο 28.8 τοΙιΙ‹ ιιιοιι1ιν κ1ε.1, οο ιι ονΙο ν οεειτοε.

Βει1ΙεΙι οεΙν ιιρΙεΚειιν εεΙ ε άοιιιονε, ιιενεάει. Μιάν

Μπι, εε μεεε1 οο ΙιιιετεΙιο Ιεεε. Το 1ιο- ροτ1ιο.1ε.

ιιειεΙιε εεειει‹ε ι τέιιπεΙε εε Ιιο: ,,Ιίειιι ῇὰεε? εο

πε εειιι ριεινεοΙο, Μπι ιιιέ.Ιο Ιων ρεεεεΙ: Ζε.11τιιε ε.

ενιί·ε εεεεΙιιιε?“ - ,,Μ1Ι6. ιιιιιτιοΙιο!“ οιΙρονεάεΙ,

,,ρί·ιεεΙ _ιεειιι, Ζε ιεειιι ιιιιιειΙ. ΒνΙ _ιεειιι νε ιιιΙνιιε,

εειιι1ε1 _ιεειιι ττοειιιι Με, ιιιοιιΙ:ιι ῇεειιι ννενρο.1 Δε.

οεετΙιιι ε εεΙ @επι άοιιιίι; ν τοιιι οΙιειιιΖειιι ετι·ΙιΙ

Ζε Με ιιιι.τε.ιιιιιν πω, Ζε ιιιι νεεεΙειι ιιιοιιΙειι ε οεε.τΙ:ν

είοιιΙιεΙ. Βοι1ιε. ρονιάειιι Ζειιε, εε ιιιι εε ρί·ιΙιοάιΙο,

ο. Με. ιιιιιε Ζωα ε. ροε1εΙο. 1: νεττιι, ειον :οι ιιιοιιΙειι

ντέ.ειΙ ε. ιιειιο ιιιι ιι ΖερΙο.τι1. ΝνιιΙ οιιοάιιιι ε 1ιΙειιειιι

νεται, ε ιιενιιιι, Με 1ιο Μπι. ,,Ρομιτ Ζε ιιιιιοιι,"

ἱιεΙι1ε πιο ω.ειειιε, Μ. _ιεειιι ιιιε.τΙιε νει:τονε, Με

τιι6.ιιι ει”. ενιιν: Ιιτνιιι νιτι· ννεΙιοοιιΙ, Μπεν ροΙετιιιι,

°ει*ετι ΖερεοιιΙ ει. ετων ρίιΙιιοειιι. Α ιινιι1 ιιιι χιονε2,

ετων νιτι τι ιιιοιιιιιι τοείοιιΙιεΙΡ“ -- ,,Ρο1εάιιι,

ιιιετιε1‹ο !“ οάρονεοε1 εεά1έιΙ:. ΒεΙιιο1‹ε νεο1ε εεετεΙιο

οέιΙε ‹1ο Ιεεε. ε ριιειε ε ιιιιιι ‹Ιο ιιε_ῇεΙιε εΙιεΙοιιρΙεν

ε ΐε1ι1ε: ,,'ΓιιιιΙε ει'ιετέινέιιιι, εεειεεει ννΙεε ει πει

ρεο ε. @Με εε 28.0Ό8.1, ιιιε εεε ιιέ Με), Ρικιιτ1οιι.“ -

,,Α Με εε ιιιειιι Ζε.οΙιεΙιτι'Ρ" τεεεΙ εε εεάΙε1ι. -

,,Ρι·οτο Ζε ιιιΐιῇ ενη, ριΉιιοειιι νιτι·, ιε νεΙιιιι ετιιοετιν;

ειιιιοιιο Ιινε ιιιοΙιΙ ειιιιτιιοιιτι.“ Ροτοιιι ΖεεεΙι εε

εει.ιεεω ενιιονε εεΙιεεεει. Κάνε ρι·ιέεΙ ροΙεάιιι

νιτι·, Ζε.νοΙεΙε ΙιεΙιιο1ιε εεοΙεΙ:ε. ε ρεει ε @Με ενειιιιι

ενιιιι: ,,Μ1Ιν ενιιιι, Ιιο1εοιιι νετνι·Ιιιι! ῇε το πο. τε

2εΙοεε.. Ρι·οο [Με ιιοΙιΖιιῇεε ειιιιονιιι 1ιοειιι? τοιιιιιτο

εεάΙέιΙιονι τοΖΕοιιΙιεΙ κι ιιιοιιιιιι, Ιιτειοιι ει ιιεεΙ ν

οεεεεε; ιινιιι ιιιιι ιι ΖερΙειἔ εεε Ιιοτοννιιιι ρειιεει ε.

ιιεΙιο ιιεειιιι μιινω.ε - ,,Ι)οϋὶε, ιιιετιεΙ«ιο !" οάρονεάεΙ

Με; Μ. πιο το ιιιοιιΙ‹υ ΖερΙετιιιι.“ Ροτοιιι 2ε.νοΙε.Ι
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εε11111Β11. ε. 1εΒ1 1ε11111: ,,ε11ε11, εε111ύ11ε1 νε21111 ε1

1ε11111ε Β0ε111εΒ, _1ε ν 1115111 νέεοΒ0, 111111 ε1 Β011

110111γε11ε. Α 1111112 εε 1011ε 11111:ε110 111ε1111ε, 11111110

01111112, 11111111 11ε11 116.1101ε 11ε111.Βε110, 11011Υ151(81 ε. 11ε110

111113 ε1 Β011 η10111ε11εε, 1ε1111γ _1ε11 11εΒ111: Κοε16Β11,

11ε1 1111 10 11 10! 11. 11 0Β111112ε111 11 10 1111. Τε11 1111

11011111, ε. 1εΒ 111111 ε11011 111011Β11 211.111εεε11011.“ Βε111έ1Β

11011εΒον111 11111111 211. Β0ε16εΒ ε. εεΙ 11011111. Ι(11γέ

11111εεΙ 11011111, 11111 1111111111 211116 ε. 1·εΒ1: ,,'Ι'11111ε

111111, 211110, Β0ε111εΒ; 1ε ν 1111111 νεεεΒο, 110 εε 11

11111; 1ε11 110 11021111ε1.“ 2ε1111. 11211.111. Βοε111εΒ 11 1εΒ1ε:

,,Κοε16Β111 11111 1111 11εΒ11ε 1110111111 1111 0111611." Α

Β0ε111εΒ 11111 11 1111ε11, 00 1111111111. Ι 0021011111. 1εε111

·1ε111111ε110, 11 Β0ε111εΒ 11111111 11 11εεεΒο ν0Β11.1112ε111. -

Ρο 11εΒ011Β11 1111ε1:11 0111011110 εε, Ζε 11111110 εε11Ι11Β0νο

9121878111 1111 1111111111 1121101111 111111. 111111 1111111 110 2ε11ε

εε11111Β01111. ε1111111·1111, 11εΒ111. ε111111111 1111121: ,,1111111 110111

110 Β 1111111 110ε1ε111 ε. 11ε1111111·εν1ε-11 110 εε111, 1ε1111γ

1611111 1111101111: 111111Β11.α Βε11111Β 110_1ε εε 011 11ε11γ

11111, εε1 10110 11νο11ε1111111. Β ε011ε 11011111 1111. 110111;

11. 2ε1111 111110 21111111 1111111118. ν Β0ε111Β11 νεε11111.Β11011

1111111 111 1111110111, 11111ε11ο11111 1111 ε11'11 ε. εε11111 111 Β 0Β1111,

211.111111111 11111ε ε. 15εΒ11111, 112 1ε11 1111011ε11111 111·1111ε.

1111112 110 εε11111.Β 1111 εεε1ε 1101101111 11 Β ε01111

1111. 1101111 11021111, 1101111111 εε 1011111 11111 11νο1·ε11111,

ε111έ11 εε ε. 11εε111111 Β 11ε11111. 1ε11, Με 1101116111111ε111,

Β1ε1ε 111111 ε εε11011, 11.11γΒ 1011111 εε111έ1Β0111 1ε11 11.

1101011 11111 110νε11611, 111.Β 1ε 11011. Κ11112 11 11116

Β εε11111Βον1 111·11ε11, 11111111 εε 110111ν111, 111010 Ζε

ε01111111 111ε ε111νε111, 11111ε11 111111 1111111111 1111111111, 11 11111

1111ε1ε01111111, Β1ε1·ε 1111111 1111 ε101ε, 211111 εε 11111

1261111101 111111ε111. Ι εε1111 111 ε1111, 1ε11Ι1 11 11111 11.

νεεεΙ1 111111; 11. 111 η10201·ον11.11, 11ε εε111Β11., 11111111

1161'5ε110 110111ε1101111.1ε, 1111. Β0ε111Β11 10110 1111111111, ε.

Βοε111εΒ 11 10 11εεεΒ0 1111111111. Ι 11ενγε1101111: 11111 11ε

ενε111111ε, 110εΙ1111 1ε11111111ο Ζε εν)1ε11 10ν111·γε11ν, 111111
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ιιεΙ Με ρι·οτΙΙειιι ιιάεΙετι τεΙιε τεΙιονν Ι:οείεεΙ:, ε

χω; Μη _ιεῇ Ιιιιεκι ρι·ιιιεεΙ Ι: ιιιιιι, Με εϊ›ν επι

εεάΙέιΙε, επι εεόΙΒε ιοΙιο ιιεροι·ιοτονε1ι. Τονε.τνε

Ιιιιε‹1 Βε2ε1 ει (ΜΙ ιιτΙεΙετι τειι:ε των; ΒοειεεΙ:,

ε. Μνέ κι ρειιιεεΙ, τεΙιάν Ιιοετι εεάΙεΙοΐιν ΙιοείεεΙα

εφε ν2εΙι ε. εε το πιίετο ενώ ροετενιΙι ε. ροτοιιτι

νειεΙαιι οάτιιά οό_ιεΙι ε. ννρτενονεΙι ρειιονι, με

εεεΙεΙ: ιε πω. ΒεεΙΙιε μι: ιοΙιο (Με Ι: νεεει·τι

νέεεΙ:ε Με. ννΙιοάιΙε νειι, ρεστα) Ζε Δε. ευη εεε

εκανε εετετνεΙιο 1ιενεΐιτι. Βέ.ιιο Ρι·ιειε :εεε Ιω

εοειειω ε. 2έιειι.Ιε, εεΙιο ροτνεϊιονε1ε, ε. νιτΙοιιε, έε

ιι Ι‹οειεεΙε ιιιεεΙιο με ι1εάέινε, ΖενοΙεΙε. ιιιιιΖε ε.

ΜΒΜ: ,,8τειι·ν ρΙεειιινεε! @Με ιιιὶ το ΡΗιιεεΙΙνοειεεΙ:?

Με εε, Ζε εΙοιι2ιΙ πάει _ιειι ιιε εεε. .τει 2ειεε

Ε νεττιι ε. ροέέιειεῇ Μ, Μ” Μπι ιιεει ιιιοιιΚιι ντει;ιΙ,

ε ιιε-Ιι, των τε ιιτΙιιΙειι εε ειιιι·τι. ΠΙιοΙιν εεειΙέιΚ

εεΙ ορετ Ι: νέτι·ιι, ε. Μιά ρΗεεΙ Ι: πε ΙιεΒιεεε, _ιεΙιο

ιιιετεε, εΒεέονειΙ ει πει ενοιι Ζειιιι. ΒειιιεΙιε. πιο

ΐεΙ:Ιε.: ,,ΡοεΙιει ω Δε. 1ιιεΙιο ενω; @Με Ιιι·εν.α

Βαν ροτοιιι χιοΙειιιιί ω· ρι·ιεει ε. εειΙΙόΙ: εεεεΙ 11111

2εΙονετι πιει ενοιι έειιιι, ε νιτι· _ιειιιιι ΗΜ: ,Πιο

ιιιι τεΙιε, ε£ετν, :Ζε Με Με ΖΙοιι Ζειιιι; εΙε μι τι

ν τοιιι ροιιιοΙιιι, ε έειιε. τεΙιε νΙεε Με ιιεΙιιιάε.

'Ι'ιιΙι1ε τιάέ.νει1ι ΒεεΙειι, ε Κάνε ριιμιεε άοιιιίι ει

Με. Ζειιε πε `ιιιιάε ΜΗ, τε!ιάν ει ετοιιριιι Ζε. `εεεΚιι

ε Με Ρει:ετο·2 Με” ΜΒε :που έειιιι! ε. Με

ιι @Με ννι1ιεΙοιι, Μιάν ίεΙειιι: ,,Ρετει·ο εεε τισ

ΒεεΙεν!" ΒεάΙε1: νεττιι ροάεΙεονε.Ι ε. εεΙ άοιιιί'1,

ε. 601118 ΐεΙδΙ έειιε: ,,'ΓιιιιΙε ιιιέιε, Ζειιο, ιιιιετο ΚοειεΙιε

ΙιεεΙ:ιι." Ζειιε τοπΙοΙιιΙε. εε Δε. ιιιιιέε ε ι*εΙ;Ιε:

,,Οο ιτε εε τνε εεειω ρεεε ει ιιερειιιεεΙ ιιιοιιικν?"

ε. το Πισω: ρορειιΙε νιάΙε ε. εΙιτε1ει ενεΙιο 1ιιιιΖε

ΜΗ. Βεό1άΙε ροετενιΙ εε Ιιιιεά Ζει ΙοεσΕΙιιι ε ΜΗ:

,,Ρε.τετο ε Ιωάν, ειτε ι1ιοιι Ζειιιι, με ιιέιΙεέι!"

Τα Ιιιιε‹ὶ ννειεοειΙο 2 ΒεεΙιν Ρετ εΙι1ερϋν ε. Ζε.εεΙι

που εεεΙεΙαονιι ΜΗ. Βεε16.1: νιάε, Ζε ]ί @Με
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η·πι1έιτΙΙΙ, ο. οπο. εεεο.Ιο. Ιιο ρτοειτι, ετη εε ειιιΙΙονο.Ι,

ιτεΙ:Ι: ,,Ρε.τετο εεε τΙο ΙιεοΙ:γΙ" (Η τοΙιο σΣεειι Μπι.

Ζεπο. _ΙεΙιο ωππειει. Ροτοιπ επεεΙ εετΙΙ.έιΙτ ο ενειιι

ΙιοείοΙιπ ρι*ειπιτεΙετι ο. Με ειπε Ιιοετγ ν ποοεπικειιι,

2‹ΙεΙι :πο Ιιο πενγιπεπΙΙΙ. Ι ι·ειοιΙ εε ο τοπι εε εναι

ξεποπ, _ΙειΙπΙιγ ενεΙιο ΙιοετοΙειι ορετ ιποΙιΙΙ τΙοετο.τι.

Ζεπει ιππ πε το ιτεΙιΙε: ,Χεχε Μπι Με τω: οινο

τνοτιιοπ ΜΜΜ, Ζε εε τιιι'ΙΖεε ερι·τινιτι πετΙ:ιι ε _ΙετΙπτιιι

εΙονεΙιεπι, :Με ι ε ιπποΙιέπιι Με, τεΙιάγ ῇ‹ΙΙ ει. τοΙιο

άνοϋεπίπε νγενΙ πο. εοπΙιοι, ε. ετΐι_Ι πει. τσιπ, πο] τΙ

ΙζοειοεΙ: ντέιτΙΙ.“ ΒετΙΙ:ϊΙε πΙΙΙειΙ το Ζει άοΜοιι ταου,

εεΙ Ιιε ιΙνοϊεπίπονι ο. νγενοΙ πο πε. εοπτιο_ῇ. Ι)νοί·επίπ

ειιιέιΙ εε τοιππ ΙιΙε2πονετνιεεάΙεΙ:ονπ, Με πιο τοΙιο

εΙιτεΙ οτΙερΗτΙ; ι ιιπιτπΙΙ εἰ ε πεΙιο ιιάεΙοτΙ ροειιιεοΙι,

ε. Μοτο πιο πωπω, ω” νγεεΙ ‹Ιο ιιοΙε. ΒετΙΙ:3Ι:

νεοΙ ενοπ ΙιεεΙιπ, εεΙ ε. οεΙ:εΙ πιο ρεεε.. Ρέπ νεο.Ι

ε εεΙιοιι πιποΙιο ΙΙΙΙιι, τι. Με ιιιΙΙεΙ: εετΙΙό.Ι:ονι πιω,

ροι·ποΙΙ εΙπέεΙιπΙΙ:ι'Ιιτι, απ), τοπιο εετΙΙιτΙ:ονι 2ει·τειιι

Ιιοάιιε πο.τΙοπΙ:ΙΙ. ΒετΙΙιτΙ: Νοε, ιτε εἰ ε ιιεΙιο τΙεΙει$1

ποειιιεοΙι τι ΜΗ ιι2 πο Μπι ΜτΙ, ι·ο2Ιιπενο.Ι εε

πει ονοΙεπιπει. ι πο. @πιο ΙΜ ε. ΜτΙ: ,Πει ρεπε!

ροι·πο, ετη ιιιἰ ντιττΙΙΙ πιι'ΙΙ ΙιοετοεΙ:, ειε εποε ε νέιιιιι

εε νεειπι Με!" Με νιάει, 2ο πο ΜτΙ περπεετάνειι,

νγΙιι·ΙΙιΙ: ,,Ρο πετΙιιο. Ιιε2τΙεΙιο 2 πωπω είτε ποιο.

τΙιιε!" 'Ι'ιι ΙιπετΙ νγεΙ:οοιΙο π τιεοΙιγ πο. Ιιο.ΖάεΙιο

οΙονεΙιε πο πετι οΙιΙερτεΙι ε. Μπιτ ῇε νέεοΙιγ πε

ιιιιΙοει·άπε ΜτΙ. Ι)νοί·επτπ Ιιοῇε εε, ετη Ιιο ιιεεπΙοΙΙι,

2εινοΙο.Ι ε Μινι Με: ,,ΒετΙΙέιεΙιπ! ρί·εετεπ, β. πο.

πω, πω' τι νιάτιΙΙ τνίιῇ Ι:οειοεΙτ.“ ΒεπΙο.Ι:, εΙγεε

το, ηΙάΙΙιΙ: ,,Ηει, Ιιε_Ι, ιιιΙέιάειιοιΙ νειεΙεπι εεε τΙο

ΙιεεΙιγ!" Το Ιιπε‹Ι νειεΙ«ιπι εΙιΙτιπτ πεεΙιε.ΙΙ πιο

π νΙειΙΙ 6ο πω”. Ι)νοΙ·επιπ ρί·ΙΙ:ετεο.Ι εν)9ιιι Ιιάειπ,

Μη ΙτοετοεΕ νι·έιτΙΙΙ ο. τι το ΙιπετΙ τε.τιε ιιοιπΙΙΙ. ΒετΙΙ6.Ι:

νεο.Ι ενιΙ_Ι ΙιοετοεΙ:, ΡΗπεεΙ τΙοιπί'ι, ο ΙΜ ροτοπι εε

ενοπ Ζεποπ νεΙιπι εποΙ:ο_ιεπε ει. τιέε Πιτ.



29. Κοετεῇ πεεωντε11ιν.

(2 νειειεε Βιιεἰ.)

Κτ:1Ιον1ε ννάέινέι εε Δε. εεετιι 2ε £ιΗΙκτετε άενετ

2επι1 εε ΜεάτεΙιο ρειιετνί, κ1ο εενετνί Κοετεῇε πιε

ειππτε1ιιεΙιο άοεννετ Ι1οιιεΙ1 ε8.111οΙ1ιιάι1νεΙ1, 1‹τει·ε Με

ε1ετ1εε 11τέιΙν, 2ε @τι :Μή εειιν 1ιεενΙο. Ψνε11ό2Ι

2 ροΙ:ο_βΙεί1 ΒεΙοΒειιιεππνεΒ ε. Νε άο εειίεΒε ετἐῇεζ

νννάάΙ ενεΙ1ο άοετε11ο εοΒετντεΙπεΙιο 1«›Πε, τ16.νέι ω.

πε] εεάΙο εετΙωε1:ε ὶ-ΡΗΡΙΙιά ρορτιιΙι 2 11εάεάν1

·έει11εεΙιειιεΧεΙ:ιο; ννῇί2‹11 2 ε1τοΕεΙιο άνετα Ι 3ετΙε

ενω εεετου. ΜΙ Ροΐέιά, ε2 ιινΜεΙ @που εΙ1ε.Ιοπρ

Επι; ετέ.Ιε. Ι: Ιεειι ρίεεάετιι ει Κ πε:1111 2εάετ11. Χτε

Ιονὶε ῇε1 Ια 111 ε ννΙά11;Ι Ι1Ιειεειτι `εοΙιετνι·εΙ:νω:

-,,θΙ1ε.Ιοι1ρΒο, εΙιειΙοιιρΙεο! ροετε.ν εε 1: Ιεει1 2ειάε11ι

ε. Κε 11πιε ριεεάε111." ΟΙ1εΙοιιρΚε οϋι·έ.τἰΙε εε Κ ι1ειιιιι

ριεεάεπι; ΚτέιΙονὶε εΙε2Ι ε άοΙοι·εΙιο ενεΙιο Ι:οιιε ει

νεεε1 ‹1ο εΙ1ε1οιιρΚν. Ι εεάεΙε ν Μ Βεεε-δεἔε

ε. ριεεάΙε Με, Μεινε 11ιεΙε. ν @Με ει ιιοΙ1ν ο εττορ

ορϊ·εΙει. Βεεε-.Τεεε ννΙεἱὶΒΙε. εττεεΙἱνν11ι Ι1Ιε.εετι1:

,,Ε'1, Η, Η! ροτιιά ο τιιεΙιειιι τ1ιιεΙ1ιι τη πεεΙνεΙιειιο,

ε. ενιιί ιιιἰ τιιεΙ‹ιν άιιεΙ1 Νεά ο61ωε.. Ρτοί: _ῇεἰ εεπι

ρι*1]εΙ, σεων ωΙεάειι6ε! εΙ1τε ειιεΕ›ο 11εοΙιτε? νέεΙ:

ειι1 ρω: εε111 :;ιε2ε1ετπ_]ε, ε. πι1ιιιο 111οιι εΙιεΙοηρ1:ιι

ι:ι11:άν ειιἰ Με ιιερὶεϋεΙιΙε, ενώ ΒοΙιετνι· 1ιερί·ενεΙ,

ε. τεΙ›ε ΙντετεΙ<π εειιι ΒϋΙ1 2επεεΙΡ“ - ,,Αε1ι, τν

Μουρέ., ετειτέυ. Βειεο Ρ' Μό ΙετεΙονἰε, ,,11εῇΡι·νε ἀεὶ

πω _βετ ε. ΡΗ: ει ροτοιιι Με” εε ιιπιε ννρτενεῇ!^°

Βεεε-ΙειΒε άειΙε Μια! Ιοπἐ1ονἱεονὶ ῇ1ετ ει με, ηρε

ἰ11ε. 11ο ν Ιέ.2ιιἰ, Βιιῇποιι 1ι1ενιηεΙιο ννεεεεΙε, ροετεΙ

επι ρἱὶρτενἰΙε, ὶ 2εεε1ε. εε Ι1ο 2ι1ονε. ννρτέ.νετ:

,,Ρονε2 1111, αει” πι1έιάει1εε! Βεπιι τε εεετε./ νεάε,

ν 1πτετοιι ετι·ειιιι, ε. @Με-ΙΙ εΙιτε εέ.πι ει ιιεΙ›ο ΠεεΙιτε ?“

ΟάρονεάεΙ @Ι Ιετέ.Ιον1ο: ,,.Τεάτω.Κ ειπε. νίεε -νεει!ι

πιεεΙιτε, _ήεάιι 28. 1:Η1ετάτ τ1ενετ 2ειιιΙ ‹Ιο τΠεε.1:εΙιο

ρε.11ετνί, ‹ὶο εειιεετν1 ΔεεπιττεΙπεΙ1ο Κοετε_ῆε τΙοεννετ
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Ι:οιιεΙΙ εετιιοΙιιιάιινε!1.“ - ,,ΗοΙιοΙιο Ν' ιεεΙ;Ιε .Τεμ

Βερε, ,,τεΖΙ‹ο τω Ι1οιιεΙί άοετε.τ. ΡοπιοάΙ1 εε ρεεε

ΒοΙιιι ε. ῇ‹ἰ1 ερετ; τευοι5 ὰῦιιινεΙιιεῇε1 ιιε211 νεεει·.··

Ι(τεΙονΞε εεΙ ερετ. Β.6.εο εεεεε δεεε-Βερε εε ρω

Βιιά1Ιε, νετεΙε ε. εεεε.Ιε Βιιἀἰτ: ,,νετεὶνεῇ, ΙετεΙονἰεἰ!

ω, αει” ι11Ιεεεεεε, ερνε ῇεΙ ενοιι εεετοιι.“ Χτε

Ιονὶε νετε.Ι, οΜεΙ:Ι εε, ιιωνΙ εε, ροιεοάΙΙΙ εε ρεεε

ΒοΙιιι, πο. νεε ει”, εττεεν εε ροΙεΙοεἰ1 ε πεεεΙ σε

3εεν-Βερν ΒτεΙ: οάριιετεεί. ,,Οο2 ρεΙ‹, σεων :Μέι

τΙερεε !“ 1κεΙ:1εΞεεε-Βερε., ,,εΙ1εεε ΜΜΜ ῇετ, ε. ειπε,

εεω·ε Βερν, εε εετάεεε, με Με 111οΙ1Ιάοετετ ΙιουεΙΙ

εειιτιοΙ1υά11νεΙ1? Α2 ρε;εεεε ‹Ιο εειεετνΙ ιιεει1ιττε11ιεΙ1ο

Κοετεῇε, τειιι νεάΙε @Με ροΙ;ορΗι ροεΙεεεενε1ι

ιΜάΙε εεΙει1οιι ΖεΙ1τε.άπ ε. ν τε ΖεΙ1τειάε ρεεε εε

ρτοεΙ1εεετ Κτέ.ετιέ. ρυ.ιιι1ε, άσετε εείεΙ;έ.: 112 τοι11υ.

εεετ Μ, σε Κοετεῇεπι1 ιι1ιεεεεε με. Ι ρϊ·εεΚοε ρεεε

εεε! εε τε εεΙιι·εάν, ε εεε τοΙ›ε ρονΙ, ΙαετεΙ: εοετετ

Ιιοιιε1Ι εεωοΙ1ιιόρνεΙ1.“ ΚτἐΙονὶε εεε! 11ε ενεΙιο άο

ΙπεΙιο Ι:οιιε ε. ῇεΙ ενοσ εεετοιι - άΙοιιΙ1ο-Β, Μετ

Ι:ο-Π, ρΙἰεΙκο-Ιὶ, άεΙεΙεο-Ιἱ - εἰ ρΗῇεΙ Μι ρο2Ιεεε

πινω ροεορΚΐιιπ Κοετε_ῇε πεεωττεΙυεΙιο; τα εϋεεειΙ

ετέιτ ε. τΗν Ζε εε 6ο ει1πϋ 1ιευροε1οπεΙιεΙ Ι1οιιεΙΙ

εε11ιοΒιιάενεΙι: Με ρεΙοιε τν Ι1οι1εΙε ΙιτεΙν, Ζε εε

Ι:ε.Ζάν ιιροεΙοιιεΒεΙ ‹Ιο επιττἰ. Κάνε εε ΙιτάΙονἱε ερε

111ε.τονε.Ι, ρεεεΙαοε1Ι ρεεε εεε! ‹Ιο εεΙειιε ΖεΙιτεάν,

ερετϋΙ εείοντιιι ὶ εεεεΙ εε ε ννρτενετ, Μ: εν πιοΙιΙ

άοεΙ:ετ Ι1οιιεΙί εεωοΙ1ιιάτινεε? - ,,νεεπιεε-Β πιε

ε εεροι1," οάρονεάεΙε εεϊονιιε, ,,ρονΙιε πω, Με

τεεΙι Ι1οιιεΗ11ιοΖιιο άοετετ.“ ΚτεΙονἰε ρΗρονεόε1,·

2ε ρ ε εεροιι νεεπιε, ε. εεεονεε πιο ί·εεΙε, ιών τα

ν 2εΙ1τεάε 2ῦετεΙ; εεπιε με: εε Ι; 1ιεεωττεΙυεττιιι

Κοετερ, ἰ Ζε.εεΙε ῇε_ῇ ορρπιετ, Ι1ρετ ε. εε ννρτενετ,

Με ειιπτ ῇεΙ1ο ρεεε - ,,Ροά ρι·εΙ1εω νε εΙινοετιι,“

οερονεάεΙ Κοετε]. 'ΓεΙι‹ὶν οπο. Ι1ιιε‹1 ρορεάΙε εεε

ε1ινοετ ε. νΙιοτΙἱΙε. τΙο οΙιεε; εΙινοετ εἰεε εΙιοΐεΙ, Με

@Με ειὶετε.Ι πο. Με. θε.ϊ·ονιιε ορετ πεεεΙε Με
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πεετιιρονετ ε. εε ννρτέινετ πο. @το ειπττ. ,,ΤΙ·οοει-Ιτ

τ1 νοάέτ, Με 1110111 ειπττ!" οάρονοάεΙ Κοετἐῇ ; ,,ν ε1

τ6111 ροΙ1 ετο_1Ι τΗ άπον 2οΙο116 ε. ροά Ιαο1·οποιπ τοΙ1ο

1ιο_1νοτετΙ1ο @ετ οο1·νΙΙ:: Ικάνέ τοΙ1ο 6ο1τνίΜ πι11άοπ

ο. το2111άόΙεποπ, τοΙ1άν 15. τοπ1111.α Οε1ϊ·ονπο ρονοάοΙο.

το νεοοΙ:ο ΒτεΙον1οονἱ; τοπ 1οΙ Ι1πεά άο ε11ο1ε ροΙε,

11ο.εοΙ τν Νά τοΙο116 άι1ον, ννΙ:ορειΙ όο1·ν1Βο. ε. τοτ

111εοΙεπι1Ι. Με Κοεττ*:_1 νέάν ρί·εάοο 21άετετΙ 21ν. Οσι

1τονπο. 11οάειΙε εε 11ο τΐοτί Κοετὲῇο ννρτένειτ, ε. το

τοπ” 11 ροντΣάόΙ ροι1Ι1οπ Ρτενάιι: ,,8π1ττ 1ποῇο άτι

ΙοΙ‹ο _1οετ! των. 1ποί·1 πο. Οοοεπό ῇοετ οεττον Βι11οπ,

πο. τσιπ οεττονο τοΙοπν άπο, ροά άιιοε111 το.Ι:οράπο.

ἐοΙο2πέ. εΙ;Ηπο, νο εΙ1Ηπ1 εΙαιτοΙο, νο εΙ:ειτι1Ι1 211.1το,

ν τσιπ 2ε_1το1 ΙαιοΙ1πει, ν ΙσιοΙ1116 νοῇοο;_ 11ει_τάο-Ι1 Μο

το νο1οο οι το2πιστοΕπο, τεΙ1άν ῇετ ν το112 άστυ Μάη

ιο1111·ιι!“ ΚτάΙ0νἱο άοΙ1ν1 τοΙ1ο ροά1νποΙ1ο νήσο,

το21πάτΙά 1ο, ο. Κοετο1 ενε111Ι εε π11ττον πετ τε111.

80. Νοεπιττε1πν Κοετἑῆ.

(Ζ πιω Βιιε1.)

ΒνΙ ῇοάεπ οει1· ε. 1πόΙ Μ ενπν, Ι1νΙ1 112 οάτο

ετΙί. Το 11111 11οε1πττο111ν Κοετο1 ιιποεΙ 111ετ1‹11. Νοτ

ετο.1·έ1 ενπ _1οΙ _ϋ Ι1Ιοάο.τ ε. πον1·εττ1Ι εε. Ρτοεττεάπί

το” Μι, 1οΙ π. ντο το πεερε.τ1·111. Το11άν ΜτΙ ποτ

111Ιε1άε1 εν11, Ινοπ οεἱον1ο, οτο1: ,,Τεττο11π! άονοΙ,

ρά_τάιι Ι1Ιοάειτ 1πτι1π1όΙεν." Οτοο Μετά ο. ΜτΙ:

,,Β1·τιτΗ 2111121111, ο. τν οΙ1ι:εε τε.Ιαν οά1οτ: π1111·ι1 πε

1·111ιιτΙ:ο111!α - ,,'Ι'οτίο1ιπ! άονοΙ 11εάονοΙ, ρο1οάι1.“

Οτοο ν1άο., 2ο @Με πεοΙ1οο, ά11Ι 11111 πο. οοετιι ενο

πο2οΙ1πέ111. Ινεπ εε! ετ τω. νντΙτατ Ικοπό, Με τα·

των εε 11111 11εΙ1οά11: πε. Ιετοι·6Ι1ο Ι:οΙ1 ροΙο21Ι1·11Βιι,

Ι:ΙοεΙ. Ι εοΙ ε1πιιτπό 11ο 1116ετό ε. ροτΙ:ε1.Ι ωτ1τω.

,,θο95 _1ε1 τετ: ε1πι1τπν? Ινοπο οοϊον1οτ!“ - ,,νο.τν,

Βετο! ροΙο2τι11 το πε τιιΙει1 ε. άτυπου ρΗρΙἐοπ11,

Μάο οιπάοΙκο.“ Βετο. άτυπου ιιΙ16Ι:ο11 οτ16Ι111ι ΙτοΙο111
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Ινεπε εειονιει! εεε ει τεΙ: ειιιιιτπν?“ Ινεπ ει πιν

εΙιΙ: ,,Ρτοε εε πιπε τε Βε`ι›ε με? επε‹Ι πιι ιιιι'ι2ε

ροπιοεὶ?“ ι ιεΙ<ιΙ μ: ,,Ι·ΙΙε‹Έ, εεΜεΙιο! πειποΙιιι ει

πειίτ εοεπεω Ιιοπε.°° - ,,ΒΙεπιπ1ιιι! εοιι2ίε εε ε

Βιι.Μόεε εε πεενεΗε!" ί·εΙιΙε πεπιεΙιε; ,ποιά εε

ιπποιι." Ι νεάΙε Μ Ι: Μἰε ε πΙιεεεΙε πε _ιεόπο

πι1ετο: ,,'1'π Βορει.“ Ινεπ εειονιε οιΙΙιορε1 πεπιι

ε. ερετιιΙ ΖεΙε:πε άνειε εε όνεπεετι εειιιΙιν; 2επιΕν

Μεά ιιτι·ΙιεΙ, άνειε οτενι*εΙ ε νεεεΙ Με παπι: Νιν!

τιι ρι·ιΜνεπ πε άνεπεετι ιθιεπει `ιιοΙιετντεΙιν εεε;

τεπ _ιεΙ: ιιειτι1 ενεΜ _ιεεεεε, ι:ει*επτεΙ, εερππΙ εε

ε νεεεΙι άνεπεετε ιτετεπίι ροτιΙιεΙ. Ινεπ εει·ονιε νιτεΙ

πε εε εοΙιετνιεΙιε εεω, ι1ε1 Μπι πειιιι ε. εεεΙο

εει:ΙιεεΙιε, `ιιεΜεΙιιι οπιιειΗΙ ρεπεει ε. Με ,,8 Ρε

πεπι ΒοΙιεπι, ΜΙιι6Μ!" Ροτοιπ νεειιΙ πε Ιιοπε ε Μ.

Ι)ΙοιιΙιο ;ει‹ιιι, επ Μπεεπε @ΜΙ Ι; πειεΙιε νεΙπιι

ννεοΙιε ε ειιιεε πειτε; πιΙιτειεΙι πετινΙο ιιιοέπε πε

πι νν_ιετ. Τα ·τεΙιν πεεεΙ ιι τε Μη ενε Βιεττν;

ι ροεπιενι1ι εε ε με ροεροΙιι. ΡΕ·ι_ιεΙι Ι: 2εΙεεπεπιιι

Ιιειπεπιι, νεέιΙ ρίιΙτΙιιιΙιε ετε ριιππν, ε. Μπι πε πειπ

πεπεεπο: ,,Κτιο τεπ Ιιεπιεπ ννΜάΙ πε Μπι, Μάε

πιιτ πε πι εεετιι.“ Βτει·εί ΒιετΗ πειιιοΙιΙι τοΜ πε

ιιιεπε επι ποενειιιιοπτ, ε Ινεπ τ:ει*οντε ιιεῇειὶιιοιι κι

πε. Μιιι ννΙιοάιΙ, ε· Μεά ιι!ιεεεΙν εε πιιι ν Μι*ε

εεΙιοτιν. Ινεπ πεεΙιεΙ τιι Μπε, πετοει1 ε ιπεΙΙΙιε πο

εΙι1επτεΙιν 1πνε, ροάεΙ Βιετιιιπ ε ί·ε1:Ι: ,,Ιεετ-Ιι Ζε

!ιι·εν νε εΙιΙεπιεεε ι·ιεει·πε, Μιάν πιπε πεεεΙεε_ιτε:

επεπιεπι, Ζε @επι ΖετινπιιΙ!“ Ροτοιιι εε ε τιι·ετιν

το2ΙοιιειΙ ε εεΙ πε τα Μπι. 'Γεω ιΙΙοιιΜ Ιεεεπι

οιιωιι, ε.2 ρί·ιεεΙ Ι: πειεΙιειππ νεΙΠώιιιιι άοιπιι;

ν τσιπ ιιοπιε ιινΙε Σινε εειτονπε, Ιιτει·οιι Κοετει

τεΙιν ΜΙ ιιπεεΙ. Ινεπ εποπ1ΙΙιοΙεπι οΙιτεάν, πειποΙιε

ενώ! πε”. Οεΐονπε Μ ερετιιΙε, Με. πε ΜΙΙιοπ

ε. πενοΙεΙε εεε: ,,'Ι'ιι Με ν οΙιι·επε _ιε εΙιιιΙιπε,

άοτΙεπι εε ιι ιπεΙΙΙιειπ ε. άνει:ε εε πάεΙειί.“ Ι ετιιΙο



_62

εε Με. Μια νεεεΙ ασ άοιαα, Ρεααε ασ ΡΗντταΙε,

ααΙε πια Ρετ ε. Ρίτ, ε. ννΡτεΙα εε τω, Με _ῇε ε εο

ετιεε? Ι ΡονεαεΙ Ρ, Ζε 3άε, εαν ταετΙ:α ενοα ν),

ενοΒοάτ1 στ! Κοετετε. Α Ρεααε τεΙ:Ιε: ,νεα«›

τ; 1αετεε τνε εε άοετε.τ, Ινειαε εετονΙεἱ! οατ τε εΙζα

τεεαε αεεταττεΙαν - 2εΒἰῇε τε. Με τα 1αεε Ρεαε

εάττ Ραάα ε ΜΙ: Ρο2αναιαεε-Ιτ τω, τεττάν με Δεν

Ινεα εατοντε αετοΙΠαο Ρο2αντΙα ταεεε, Με ατα εεε

ν2!ιατα 1αετεαααΙ, ε. μα: εεΙ ΜΙ. ΡΗεεΙ Κε αταΙ161αα

αοταα, ε. νεαε Μ: οτενιατ, νεεεΙ τετα ε τα ενοα

ταετΙ:α αεεεΙ; οτσ_τεΙτ εε ε ΡΙεΙτεΙὶ Με. Ινε.α τ 2‹1ε

Με 2ΙεαετΙ είΙα ενοα, νναοατν Ι:οαΙτ αεῇαΒοα, Μετά.

νε21Ιτι ΡαΜταΙιε. τἱετεε Ραάα. ΝεετεΙ ω., Βαν σεν

εεταε Κοετεῇ τΙοιαα ΡΗεαε2εΙ, ε ταετΙ:ε εεαονεΙε

Ινεαε. Τα -Κοετε_ῇ ·Ρϊ·τεεΙ ε. ΜΗ: ,,ΓΙ, Η! ταεΙ:ε

ΚαετΙ‹ν τα αεντάετ, αἱ εΙνεετ ο αἱ, ε. ταεΙατ ΚαετΙ‹ε

:ια ΡΗεΙε εεααε αει Ματ! @Με τα αιε1ε? ατε-α

εναε?“ -- ,,Ι Ρέα Βαα αεαονεῇ! είπα ῇεἰ Μεε

ΙττεΙ Ρο Β.αετ ε αεα1τεΙ εε ταεΙ:εαο Ραεαα, ε. τεᾶ

εε ττ ο αετα 2άετ,“ οάΡονεάεΙε παετΙ‹ε Ινεαονε,

τΙτεΙ1οττΙε. εε Ι: αειαα, ννΡτέινε1ε. εε αει Ιεττεεοε

ε. Μάο.: ,,Α Με ῇε τνέ. εαιττ, αεεαιττεΙαν Κοετεττ?α

- ,Μοῇε ε1αττ," οάΡονεάεΙ Κοετε], ,,3ε ταια ε τεα1:

ετο_Ρ τετα τω, Ρετ! άαΒεαι ττααΙτεε, ν ττααΙτετ

πατε, ν 2εττετ !τεεααε, ν αεεααε νε]εε, ε. ν·τοκα

νεῇετ 1αο]ε εαατ.° Με 3εετε αε3εΙ:οα εΙιν1ΙΙκα τα

2αετεΙ ει αΙετεΙ. Ηττα εεϊ·οντε Ροτοτα εε το2Ιοαότ1

ε αιετΙ:οα ε. ννάεΙ εε πω. εεετα Ρτο εκατ αεεαιτ

τεΙαεαο Κοετετε. 8εΙ άΙοααο εεετοα, αεῇε‹ΙΙ ε. αεΡἰΙ,

Ι ΡοτανεΙἱΙ εἰ 2 αΙεάα: ,,Ιίν2 τη ταἰ εε ανατ αεεο

ννεαντΙο!°° Α Με, τα νΙεεΙετ Μια αο εαεε 2ε.εττ;

Με 2 `ατΙοτια ννεαοετΙε νΙετεε ε. τεΜε: ,Νε2εϋίῇεῇ

αιεΙπο άττετε; Μάτι τἱ ΡτοεΡεεαε!“ - ,,Βα‹112!“ Ρο

αινεΙἰΙ εἰ Ινε.α, ΡαετἱΙ νΙΙ:ε ε. ετα ΜΙ. νεα ντεταα. ,

,,ΡοεΙ‹ε_ῆ, ατι τε ετ Ροεααταέαα!° τ εατεΙ Ρ 2αετἰ·εΙἱτ.

Α ντεαε. ΜΒΜ.: .,,Νε2ε.τ›ίῇεῇ παω, Βα‹ἱα ττ ΡτοεΡεεαε..°°·
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Ινειι εε τοετεγε1τ1 ε. ρυετΠ ῇὶ. ΡΗεεΙ Ι: :ΜΒ ε ετ'ι-.

ετεΙ 11ε οί·εΙ1ιι εττττ. Σ' τοπι νγωτεττΙε εε Με πιο.

ΜεΙ1. Ινειι _ϋ οΙ1γτΙΙ ε. ροι11γεΠΙ εὶ: ,,'Ι'ειΈ εε εε_ϋ1ο.”

Οά1τιιά οάτιιά ν2εΙει εε ετετε εττΙαε ΠεΕΙε :_ ,Νε2εΒ1ῇε_ῇ,

Ινειι1ε εεϊοντοτ! ιτιε!ιο άττετε; Μου Η ρτοερεεεε."

Μπι τε!εγ το εττε1:ιι ρι·οριιετ11; ροτοπι εἰ εεάτ 11ε

Ιοί·εΙι τι ρϊ·ε:1ήεΙε1, με εε άοετετ @εε 11ιοΐε? 8τ1Ιετι

νεάεΙει, εε εὶ ιιιγε1ί; τ ρο1ο21Ιε εε οιτεε πιοΐε ε

Ινειι ριΨεεε1 Ρο 111 @το Ρο 111οετε. ΡΗεεΙ Ι: τοπια

ειιΒιι, Με 1η1τι επιττ Ιίοετεῇονε; ἀοετεΙ τιι τω

11ΙΞε1, οτενιτεΙ - Ζει_ττε νγεΙ:οετΙ ε ιιτεΙ:1. Τα εε

ρεεε! Ζε. είπε Με, ΒτετεΙ1ο Ινειιι 11εετϋΙ, εΙιχττΙ εε

Ήοε ε ρΠοεεΙ. Νεο ν2εΙ Ζεῇίεε, τοερέιτεΙ, ἱ ὺγΙετεΙε.

2 πέτο Ιεεετιπε ε το. τειιι. ΜΜΜ οάτιιά νΖε.Ιε εε

ντάι1ε ε ντεύετγ ε Ζει ΚεεΙ1ιιοιι, εΙητἰΙε _ϋ ει ρΗιιεεΙε.

[πιο οοετε1 νεῇοε, Με ροτο1τι ῇε υρυετὶΙ ‹Ιο ι1ιεϊ·ε.

8τὶΙ‹ε που 3ε εεε ρΠεεεΙε; με ετ ΙεΙ11ε. @Με ιοοι*ε

ε Ντιπ Ρο οτ ρί·εεεΙ ε. ντεττΙ εεε ι11ειτοε. ν τσιπ

ρΗΙετε! Κοετε_ῇ Δεετ11ττεΙ1ή ει ΗΜ: ,,Ε'ὶ, Π! τιιεΙζε

Μ'ιετΚγ τα ιιενἱἀετ, 111 εΙγεετ ο Μ, ε τιιεττιιε. τα

2ερεεΙιε.“ - ,,ΟοΖ το ροντάιέιε? Κοετε]1! ΜΜΜ

τα εεωεω,“ οάρονεεε1ε 11ιετΙιε Ινεπονε. Α·Κοετεῇ

ορετ τε1εΙ: ,,.Ιεειτι ιιε]ε1‹: ιιειιιοοειι!" - Νεο ετὶ

εΙειιυ.1 νε]ίεΙεο ε Ιίοετεῇ ω τοτε `οοΙεετΙ εε ενττεΙ.

Ροτο111 Νεο νγεεΙ, ιιΙιε2ειΙ νεῇίεΙ‹ο ε Με: ,,Η1ε,

Κοετεῇἰ εεεωττε1ιή, τνοῇε ει11ττ!“ @Με ρε‹Ι1 Νεά

:πιο εε Ιεο1ειιε: ,,Νεεετ›ῇεῇ ουκ, Ινειιε εεἰονἱεἰ!

Βιιάε111 άοεττ?ιο1 ρϊετε!γ, εεε? ενετ Μπι 'εποε οσο

άετιι.“ Με Ινε.πι 1ιεοεΙ εε οΜειι1ετ, το2ωεόΙεπιιΙ νε

ῇ1εΙεο - ε. Ιἰοετε_ῇ ιιεε1τιττε1ιή ιιιιιι*εΙ. Ροτοι11 Ινειι

ε. 1ι1ετΙ:ε _τεΙ1ο _νΖεΙΙ ε εεοοιι, εεΙιο Με ττε'οε,

ε. νγάεΙι εε 11ε εεετιι ἀοπιιὶ; 11ε. εεετε ετεντ11 εε

ο τε εεί·ονογ, Ιω Ιττετε Νεο ιιε3ρτνε ρΐ1εεΙ, ε. νΖεΙΙ

ῇι ε εε'οοιι; εε ροτοει ριΗε11 1: τε Ιιοΐε, Με ΜΜΕ

.Ινειιονἱ ν2άγ @Με εεεεΙ1. Τα ίεΙ:Ιε τε ρειπιε:

,,Ινσ.ιιιε οεΐονἰεἱ! ντετ εε Κε 111ιιε ΜΒΜ: Ζε.ροιι1ιιε
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Ιεθ ιεειιι ενετεοπΙεΙι ειπε, ΙιτιΙιεπτονεπο χιτετεππ ει

πεεἱτῇοΙι ετΓενιεεΙ:.“ Μεπι Μπι εοπετιΙ Ινεπ ιπε.πιιι

ε. ενοπ πενεετιι εεΐονππ ποΙἴι; ΒιετΗ ῇε ρΗ]ειΙΙ,

με νπεΙι ερπετιπΙο ει ρἰεἱεπεΙἱ, εογ Ινεπ πεπιοΙιΙ

εε εοπεειτ,' ε ιπε2εε ι ρειππε ροΙιτο2ιΙι, εἴη ποπιε

πιο ο Ινειιονι πεΐεΙιΙγ. Με ρειειι ποπιίι, τεπονεΙ

εε οτεε, πε εε πιπ εεε ε. πεπε. ντετι!γ, εΙε πιο

Ινεπει εε τπιοπτἱΙ. - Ινεπ ρε!ι νι·έ.ΠΙ εε πο ποιππ

Πε πενεεεγ, νπεΙ ενετεοπί οι·ετεπ, η εεε), ε. Με

νίεε; ροτοπι ΡΠεεΙ πε ω Ιιοι·π, ε πειποΙιε ποΙΐι,

ΙιοπἱΙ ρτετεπειιι π ι·ιιΙεγ πο τιιΙιγ. 'Ι'π εε πιπ ε_ιενιΙο

πνεπε.ετ ιπ1έιπεποπ: ,,θο ροι·οπε1τε?“ ΗΒΗ. "Επε

πεετε πιπε ε τετο Ιιοι·γ.° Α πι1επεπει Ιιπεπ κι ερπ

επΙι. Ινεπ ει πε! ιιι·ετεπ πε ριετ, π. επι ππιιΖεΙι.

πω ΡϋεεΙ πο ω, πεπιε ε πο τοπο ιπεετε, Με

στα: ε. Ιιτει:Η _ιεΙιο 2ι'1ει;έινε1ι, πεετενιΙ εε π 3εππε

οεοιΖΕΙιγ: ,,θο πονεΙιο, ΙιεΕιιεπο, νε νεει πεπιι?“

- ,,Βο. σο, ρεπεεΙιιι! πειεε ρεπί εεϊ·ονέ. Μπι. πεῇετε

π πεεπιτ£εΙπεΙιο Κοετειε; _ιε]ί επι εγπονε επ ιι Με

πω, πιπε ιι ιιειεΙ1 ε. ντετἱΙἰ εε, εΙε πω, Ινεπ εε

πω; εε πεντέΛϊιΙ, ε. πενεπΙ, Με _ιε? ε. πω* εε πιο

πε; τιποπτι. Α ιι εγπονε ε 1πειΕΙ:οπ ρίπνεπΙι πεῇεΙεοιι

. εεϊονππ, ε πεπετει·ει εποε εε ε πι οέεπιτ; Με Με

11ο Με ροεΠε Πεεεω με ενετεοπ1 ιιτεΙ:επ, ε πεοο

Μ; _ῇἰ Μισή επι ππεΙετ, ῇεΙιεΙιο ροτί·εοπιε; ε. πο

ΙιΙιτέι.τ υπ το ηΙιΙειεονε1π - Με ππιπο εε @Με πε

πεεεΙ.“ - ,,.τει, οποιεΙ«ιο! ?θεοι ω, πε 1:επ

ρι·ετεπ ππεΙεε, ε. Μ τι ροιιιοΙιπ,“ Με! Ινεπ εεικονιο.

ΒεοιεΙιε εε Ιιπεπ πεετοιιΙε, οεπεΙε Ι: εε.ΐι ε ΜΒΜ:

,νεέε ωεπε νεΙιεεπεενοΙ με ί;επ ενετεοπί ριεΙ:επ

·ωιε1ειι.~· - ,,π‹ιειε_ι, παω, ιιεπειωι Ιιππεπιε

τεπιπ "πω επι ω; ,μπε πεππεΙέ.ε-Ιι, Ρεμπε

ο Μενπ.“ Βεοιεπε εεΙε πεττε.εεπό. ρεεε ποπιπ,

ε Ινεπ ερε.Ι, πιεΙ π οποιεΙιγ @Με ΒποιεΙιε ρΙεΙαιΙε

ει ΙιιπιονεΙε., πε ιι ροπνεπΙ πο. επιτί:, επ π τοΙιο Με

ροτοπι πεππΙε. Βέκιο με Ινεπ νεί;εΙ ε εεειει‹ε

ο
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ΙππΗΙ: ,,ΒεοΜεο! νεΕάνε_ῆ, ῇ‹Η ε. άοεεε ρτετεε; Με

εε π. Με; νΙοε εενε2ε1εε εεΖΙὶ άιιΚ6.τ. Α 'οεάοε-Ιἱ

εε ρτάτ, Μο ρτετεε άεΙεΙ'Ρ @Με Ζε 1η εε.ιεε;

ο ιεεε εερονίἀεῇ.°° ΒεεὶἐΒε εε εεεεάονε!ε ερι·ετεε

άοεεεΙε.; εενεετε εε Με: ,,'1"εΒοή «Με ιεΙΙ:!“'

Με. Ι ρΠεεεΠ ΒεΒὶεοε εΙεοιι ιεΙειι Δειτε; Με

Με. εἰ νεε.Ιει ῇεε ῇεᾶεε άεΙ:Μ. (Με ΜΗ: "Με εὶ,

ωιεεεο, τω: ιεεϊΙο Ι:ετεε'Ρ“ - "Με πε τοΙὶΙκ τοΙιο,

νεεε οε.ΐεΙιε νεΙΝ3εεεενο! εεειι-Ιἰ ροτοιε ροΗ·ε

εονετ, νεεΙ‹ εε σε· - Ροτοιε Ρο εεετετεει εεεε

τοεεεεεΙγ εε ρονεετἰ, εε εενεετε ροεί16. 2εεἱεεε.

με ενε.τεοεΙ εε.1:γ, ει εεεο ε” _ῇΙ τεΙιονε Με πω,

@Εεεε ροτἱεοεῇε. ΒεοΗΕεε ἱ το εε ροοειΠΙο (εεε

Ινεε ροειοΙιΙ), ε. ενε.τεοε1 Με), ρΗεεεΙε. Ροτοιε ρε

εεεΙε. Με εεεἰτε εθεν161η, ε. νεεΙε. εἰ ροΙ:ειΖάε ]εε

Ρο οεΙπέ.τε, ε. ΗΙιεΙε, Ζε τ), νεεὶ εειιεε εοεΙε.Ιε.. Ρεο

εΜεΙ1ε.Ιο εε, Ζε εεε ε εεε εεε εεεε ε εεί·ε ενε1:οε.

Ιω” τεε εεε ρΗεεΙ, εεΐί(Ι1Ι Ινειε `οεΜοοε: ,,Βέ.νε_ῇ,

οεο1οεο, εποε, εε εενεετε ειΗνεεοε εε οοτΙεν1<ιγ,

τε!ιογ πε ρονεε." Βειο16Ιιε εεριεορά.ε1ε. Ινε.ε απο

νἱε οοΙεΙ:Ι Ιιεεο εε εε ωεεεε εειτγ, @Με ε. ΠΜ:

,,ΗΙεά, εοΜεΙ:ο, Με @σε με· ΒεεἱὸΒε. πει Ι: εο

Ι1οειε: ,,Ρεεε.οΙιε! οορεε$!, έε ῇεεε1 εε. εε Βοοε

νεΙε.“ - ,,Βί'ι!ι οάροεεΜ." - ΡΗεεΙ άο οΙιτό.ιεε;

Βτε2;τε ῇεΙ1ο ασε εεε εεεγΙο. Ροετε.νΞΙ εε ροάΙε

εενεετγ; οἀἀεΙὶ εε εροΙιι· ε. νεάΙ1 άο άνοι·οε. Νε.

εεετε ροτΙεεΙ εε ε εἱιεὶ 2εεἰεΙ:, οι·εττ εεῇετετεΙ, ε.

νΜε, Ζε εενεετιι νεοοιι ε Ινεεειε εεΐονἱεειε, ε εεε

Με 2ρό.τΒγ εε πάω. απο τε.οονειΙ εε Με Ινε.εεει,

Ζνωει ο ροτετεΙεοετὶ Βιεττι"ιν, ε. ΜΗ ογΙο Ρο

ενεεεε, ετε.τεΙ εγω, ενε εε εειεε νγρονεεεΙ ε Ινεεε

εεἔονἱοε εάεΙεΙ ενέιε εεεεερεειε.

ΠΔΠ” Με ει. ι. › 3
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(Ζε 8ι·ΙιεΙκε.)

Βνε Ιιτετι*ι ρι*εΒ)ΐνεΙι εχιοΙιι ν _ιεάιιοιιι ει;ενειιι,

@Με με ρι·:ιεονειΙ νεεεΜ ε. (πιω ιιειιετεΙε _ιειι

ΖεΙιε1ε1 ε ΡΗ ι _ιειΙΙ 2 ΙιοτονεΙιο. Ι ρο2εΙιιιέ.νεΙ _ιιιιι

Με ΒῦΙι πε νέειιι: πει ΜιιιεΙι, ω. Ιιονε2ιι1ι, εεε

ρονειιι ι νερί·ονειιι άειιγτΙ:ιι, πιει νόε1.έεΙι ιιιε νέετιι

μεεω. Τειι Μα)9 ρτεεονεΙ, ροιιιγεΙἱΙ εἰ _ιεάιιοιι:

,,θοέ Με ιό, τεΙ:γ π. τοΙιο ΙειιοεΙιε εεε? Ιερε

Μγέ εε το2ε_ιάειιι ε. Μγέ εέιιιι Ζε εεΤοε Βιιάιι ρτε

εονετι ε. οιι ιιεεΜ εειε, ω εΙιεε!“ Ι ΐεΙ‹Ι τεεγ ιε

ειιοιι ενειιιιι Ιιτεττονι: ,,Βιετΐε, ιιειιί Με άοϋι*ε: Μ

νεεεΜ άεΙέιιιι ε. 837 Με ιιιί:ειιι ιιεεΙιεεε ροιιιοει, ΜΒΜ

ῇειι β: ε Με 2 ΙιοτονεΙιο. Ι ιιιιιιτιἰΙ _ιεειιι ει, εε),

εΙιοιιι εε τοΖάεΙΙΙι.“ 13ι·ιιΙι)9 ΖεεεΙ ιιιιι το ι·οειιι1οιι

Με ,,ΝεεΠι τοΙιο, ΜΜΜ! ιιιέι.ιιιε εε Μ: οΙπιενε.

ΜΜΜ η, ν1έιάιιεε νειιιι, ενέιιι ι Μέσι, ει ιό. _ιεειιι

εροΜιειι, εε ΜΗ τ), ιιόιιι1ε.“ Με οιιειι Ζΐιει:εΙ ΡΗ

ενειιι, ε ως ι τ1ι·ιι1ι)7 Μιιεειιε ενοΙιΙ ε. Μι μπει:

,,Κάγ2 @Με ΜΗ ιιεεΙιεεε, Μιά), αει εέιιιι, @Με

το2ιιιιιίε.“ Νεεεέ οτιειι ροϋεάιιε νεεεΜ ι·οΖάεΙιΙ πει.

Με Μ), ε. ΜΜΜ ει νΖεΙ ενω Μ. ΒειιοεΙι ιιεῇειΙ

εοΙιε Β άοΙιγτΙ:ιι εΙποτέιΙεε, Μ Μιιιιιι ΙεοιἶιέιΙζε, Κ ονείιιι

ενεέιΜ, Μ Μεάιιι ΜΖεΙιε, Μ ενιιιιιιι ενιίιειΙιε ει. Με

νόεΙειιι νεεΙέιΜ., ι ιΐεΙ‹Ι με: _,,Ζῦετενιι_ῇἱ νεεεΜ ειτε

_ιιιιειιι πιει ε. ρεεε Βοιιυ;" ε ΙΜ έιν ροτοιιι άοιιιε

τει: @Μ Με. Α εεε εΙτιιΙιιΐ Μεττ ιιειιιίιΙιεΙ εε ΡΗ

ενειιι ? _ιιιιειιι ω» Με @Με άι*Ιν, ορεττονεΙ ε 61ο

ΙιΙΙΖεΙ, Με ιιενΜεΙ ρτοερεειιιι 2έι.άιιεΙιο, ιιεΒτέ εειιιοιι

εΜάιι, όειι Με Με νεάΙο εε ιιιιι ροι·ειά Ιιι“ιι*ε, εἰ

Μιιεειιε ει:ΙιιιάιιιιΙωΙε .·ἔε ιιέ επι ορειιιεΙτ ιιετιιεΙ

ιιε ιιοΙ1οιι, ιιεΙιτέ εΙιοτΠΙ Με. τω” ΗΜ Ι: εοΙιε

εειιι: @Με εε ροι11νετ Κ ενειιτιιι Ιιτεττονι, _ιεΙε εε

ῇειιιιι νεάε." Α τεΜο _Με, Ρι·ιεει ω. Ιοιιεε Μ ΜΜΜ

ονεε; Με ονεεΙιε ΡΗ :Με ιιειιγΙο 2έιάιιεΙιο, Ι16Ιη·2

Ή9%ΜΉ_"κ » έ.
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εοτ1οΙο. το οοῇοΙεά ρέο!ετέ.εοέτ ρωιιιο. ὶ ρι*οοΙο. 2Ιειτου

ω. ,,Ροιπέ.!ιοτ ρέιο ΒῦΜ°^ ΗΜ ο οτέι2οιΙν εο ]ί, Η

το ῇεουι ονοο? Α οπο. που οτΙρονοάοΙο.: ,,ΟΙ ῇεοιιιῇέι,

τοΙ1ο @του ἱ τν ονοο.°' - ,,Α Η ἀεὶ τν?°' - ,,.Ιό.

]εοιιι τνοΙ1ο -οτο.ττοι ετεεω·· ΤοΙιον ου εο το2Ι111ονο1

ο ΐο1τΙ ῇΙ: ,,Α Μο με πιο_ῇο έτοεττ?“ Ραουτι ωρο

νοάοΙο: ,,'Ι'νο ετοετε ο‹Ι τοΙοο _ῇο άοΙο1:ο.“ - ,,Α

1ι1οΙ1ιι-Η μ. υει_ῇ1τἱ?“ -- ,,ΜύΖοε, _ῇ‹Η εὶ Ιιο Ι1ΙοτΙο.τ.°

Ου εΙνεο το, ο. νΜε, 2ο ονοο Βι·τιττο. ῇοΙ1ο ῇεοιι

ροΙ:οο, :τοϋ ροΙειιοῇεἰ ΜτΙ 1ΙΑ0!1011, ιιοεοΙ ιιέ ΜΙ

ού.Ιο ντο ροτΙΙνοτ πιο. οετο.τιιΙ ῇοΙιο ετ5.άο, τσιπ Μ!

ΜΜΜ πονιιο. Ι: ·Ι›το.ττονΙ. Κάνέ το `οτο.τι· εραττ1Ι,

2ρ1:.ιΙω..Ι οπο υ111ιο. ΜΗ: ,,Κοιο Μ εο ροτΙΘΙ Με του

Με” Α ν1ιΙο. Μο ιιοΙιοΙιο ἱ οοεοΙιο, ΜΙ που Ματ

ορεὶοΙ‹ν ει. ιιοοο ροιιέ2. Κάνέ Ρετ: @ΜΠΕ άοΙεροΙιι

Ι1οάιηΙοο ροο_νΙϊ, ΜΜΜ εο ροτοιο οοοιι οιτο.ττ ο. εο1

@πιο ΡΗ]άει. οοιυι“ϊ, πο! τοτοιι πο. το.ιιιοπιο ο. «τω».

τω Μ, ει 4ο Με): ΙιιΉ,_1 εοΙ ‹Ιο ενοτοΒΙοάοτ ενοΙιο

ετέετ1. Με. τοΙ‹το ενοιι οοετου, ΡΠεοΙ ι1ο Ηοωτοτο

νοΙΙΙ:οΙιο Ιοεο, ο ν τοπι Ιοεο ιιοι.Ιο2Ι ιιοῇοΚοιι ετο.τοιι

εοάάνου άονΚι1, τιποτα οσο ῇοἀοΙιιι Βοί·οπι εμ;

1 περίέι!1Ι ΜΙ ο. ιιΙ1οτΙΠ τΙονΙειι Ρο ΖωοοΙι. 'Η ΡΜ

εοτνοι εο ΜνΜΙο. ο. ενο ΚτΒονο σοὶ οτοντοΙο, Ιρτο

ιο111νΠ8. Ε: 1ιοιιιο: ,,ΠἐΙ‹υ_ῇ ράιιιι ΒοΙιο, το ῇεοπι νιο

ερειΙτι, ιιο'ι› ΜνονοΙι @τη ΜοΙο, σοὶ τω ορόιποΚ

Με ΙΜ οοοοετοΙ!“ Ι·οτέ.2οΙ εο ῇΙ: ,,Α ΜοΜ τν,

2οονοΙι ο.1ΠτοοΙι ορέ.ιιοΙ: ιιοονΙ άοετοΙΡ“ ΟορονοάοΙο:

"Μ ῇεοι1ι τνο έτοετΙ.“ Πο εΙνεο το, Ζω εο Επι;

ν μαι: ,,.Ιεὶ-Η τν 111ο_ῇο ε.τοετΙ, ΒΐιΙι το 2οΜ! ο Μο

111ὶ_το τΙοΙ?“ Α οπο. Ιιι1ο‹Ι πο. το: ,,ΟεικΙ Με τω·

ΜΙ." -- ,,Α Μο ῇο του Οειιο?" -- ,,-.ΪτΙὶ ε. ΜΜΜ

εἰ Ιιο!°ι ο. ρο το -ετιιἰεοΙο. Φώτη εοΙ του οΙονοΞε

Μοάο.τ ΟειιτΙο. Με @ατο ενοιι οοετου, ΜΒΜ οο

3οάοο νεἰ ο. νΜοΙ ν το νετ νοΙἱΙώ Ιιοεμοάο.έεΙιο ετα

νοτιί ει. ν ποιο νοΙΙΙαν ο!ιο13, Π)οι1ηεΙΙΙ εοοο: ,,Ί'υτο

ιοιιεΙ οντἱ ιιο_ῇο.Ι:ο. νοεοΙΙ;ο. ι1οΙ›ο ενέιτοΚ." Ι νοεοΙ «Μ

3*



-ς;8 -

πτονοπι ο πιο τοιπ πο οΙιπι νοΙΙΙ‹ν Ι‹οτοΙ, "πιο

πο ν ποιπ νοοοι·ο, οι [οι οΙιπι ποάοΙ Ιιοπροποπ. ΟΙο

νοΙ‹ι πιο ΙιοπιιοπέιιΙΙ: ,,Ι)οΙιι·ν νο‹Εοι·!°ι οι ΙιοπροτΙέιτ

πιο ποποπονοΙ: @οι Βι'ΙΙι πτοπτιΙ°° ποπ Ιιο ποΙιιιΙΙ,

πΙιν πι ο ποιου ποτΙΙ, Ι ροοιιΙ πο Ιιο ννοτονοτι, οπ

Μιά ιο ο. Μπι @Η ο οιι πιο νποοΙ‹ιο ννοτο.νονοΙ:

ΙΜ: ΙινΙ τοΙ‹ν ΙιοπροτΙοτιτοπι, οι ΙειΙο 2οΙιππππΙ, ο. 2ο πνπι

@ο Ιον Οπιι‹Ιπ πο πρωτ, ρι·οο 1ο ποιών. Ροτοπι

οτετποΙ πο ΙιοπροιΙοτιο, μοῦ τοΙιονο ιπποέπτνι πιο

νο.Η'Ρ ο ΙιοπροτΙέιί· ιπιι πιο: ,,Ο], Ιιτειτπο! οι _ιποιπ

ΙιοπροτΙοΐοπι οι ιπετιπ νποΙιο ιΙοπτ, οπο πνο οοΙοιΙΙ πι

Ιιτοι·ο.Ιε ποιποΙιπ ποπντΙτι, νποοΙαο ._ιοΙ:οΙιν τΙποΙ: πο

2ιιιο.Ι; νπο.Ι: πάτο ιιΙιΙΙιΙοπ, οἱ πο.οποιπ νοοοποτι, πο

Μιάου ποιοτι.·· Α ΙαΙνΖ ποιΙΙΙ Ι‹ νοοοιπ, @ποπ οπι

Ιιοιππ ποιο ννάίτοΙΙ,. οι πο. οΙινΙΙΙππ τοπ νοΙΙΙιν ΙιοτοΙ

ΙινΙ πιο.πτΙπν. Ρο νοοοπι ιιί·ΙπΙο πΙεΙιποοΙππ, ποΙιτοΙπ

Ιοοπτι νἑοοΙ‹ν πο. Ιιτοπιπ‹Ιπ ο ΙιοιΙΙΙοι ιο πει ποπ.

Ι ποοπΙ πο τοιππ πω, 2ο ΙιοΙΙ:ει ΙιοτΙΙΙο Ιεοπτι πο.

πω; το ποποτΙοτΙο πί·ιπΙν (πιο πτοι·ο οπΙιΙινο ποπτεινν,

πποΙιο _ιοΙζο πτιπέιεΙΙο, Ι ποοοΙν τν Ι:οπτι οποο.τι.

Ι οτοτποΙ πο τοπ οΙονοΙ‹ ΙιοπροεΙο.Ιτο: ,,Οο.το ιπετοι

τοιπ, Ιιι·οτΙο πο. ποοΙ'Ρ" Α οιι πιο οιΙρονοοοΙ: ,,'Ι'ο

ιο, Ιιτοτιτο, πιο] οτοο ο ιποῇο πιοτΙππ, ιιιΙεο τιν πο ΙινΙΙ

ιιΙιονοΙι πο τοπι πνέτο, ποοΙιτο_ῇι πΙΙιτοιτο.Ια π ποΙιο

πΙΙτἱ.“ Βοπο ποπ ΡΗ οάοΙιοιΙπ ι*οΙ«:Ι ιππ ΙιοπροτΙ:Π·:

,,Βι·οτἰ·ο, προιποίι πι τοΙἐο πο πο, _ππῇ‹Ιοπ-Ιι τοιπ

ποΙπΙο ΟππεΙο, Ι πορτο_ῆ πο Ιιο, Μπιτ το ποΙιοτΙο,. πο

ποιποΙιπ πΙΙιτοτοΙ: ποπντιτΙ πνο οοΙοιΙΙ, οι ποσο πιι

οτοο οι ιππτΙπο πιιοΙ: ποπιπίτιιΙΙ.“ Οπ ιππ το πΙΙΙιΙΙΊ

2ο πο ποτά, ποπ πο π πΙπι τοπΙοιιοιΙ ο. ποΙ ΙΙο.Ιο

θππάο. ΙιΙοάπτ. Με τοΙιτο τΙΙοπΙιο πνοπ οοπτοπ, ιιι*ΙποΙ

ΙοιΙποΙιο νοοοι·ο πο πιο νπι, ο. ρι·οπΙΙ ν ῇοἀποπι οποι

νοπτ, οιΙιν Ιιο πΙ'·Ιιο.ΙΙ πο. ποοΙοΙι. Οπι Ιιο πΙ·Ι_ιοΙι π.

ΙιτοΙΙ πο Ιιο, Ιπιιπ πιο, ο οιι _πιπ νποοΙ‹ο ποντιιΙι πο

νοάοΙ, οο ει. μΧ. Α οπι Ιιο τιι ποοοιΙΙ ρι·οπιτΙ: ,,Ρτο

ΒοΙιο, ΙιτοτποΙ ΙπΙν2 τοιπ Νοέ. πορτο_ι πο τοπιο ο ποπ,
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ρι·οό εε Μπι Ιιονειι άοογι:ε1: ιιεἀει°ι ε Με ροί·έιο

εε ιιιι2ιιιιι?“ Οτι με ω1‹ε ρΐιρονειιεΙ, Ζε εε ΟειιιτΙε

2ερτε, ε οι·ιιΙιά όειι έεΙ οέιΙε. Με Μάο ενοιι εε

ετοιι ρΗέεΙ Ι: 1ιειεΙιε νοόε ι εεεε.Ι νοΙειτι: ηΟῇ Μάο!

οι νοοο! ρι*ειιεε ωει·· Α Με εε Ιιο εερτεΙε:

,,Κειιιι Με ?" Α οιι μ ρονεοεΙ Βειιι. 'ΡεΙιάγ Μάο.

Ι1ο ρϊειιεεΙε ο ιιε1:Ιε πω: ,,Ρι·οειιιι τε'τιε, Ιιτειάε,

Ζωή εε Οειιάει, μού ν εοΙιε 1ιειιιέιιιι έεοιιεΙιο

ρΙοοιι?“ Οιι ρΐιρονεάεΙ ποιό, Ζε εε Με, ε έεΙ

ροτοιιι άέιΙε. Με. τ.ειΙετο άΙοιιΙιο, ρΗεεΙ Κοιιεόιιε (ιο

_ιεοιιοΙιο Ιεεει ε. 'οι ιιεεεΙ ιι6_ιεΙεεΙιο ροιιετενιιιΒε,

ι 2ερτεΙ εε Μ, ΜΒΜ Ιογ πιιι ιιειιιοΙιΙ ΙιονειιίΠ ο

Οειι6ιι? Α ροιιετενιιί!ε πιο οτΙρονεάεΙ: ,με τω]

@εε Βετο ει ρΗιάεε ει·ονιιε Κε άνοτιι ιεΙιο; Με

Ιζάγέ ετειιεε ΡΜ Οειιάετιι, ιιειιιΙιιν ιιιοεΙιοΖ, ιιεοτέ

εο ΜΗ σε οιιόε ᾶ@ετἱ, ι 'αγ εειε;, άοΒιιά οιι εάιιι

τεοε εε ιιεεερτει." @Με ροἀεΙιονεΙ ροιιετενιιιΚονι

ε εεΙ @εε Ιιοτιι. Κάγέ ρΗέεΙ εε ἀνοτι`ὶ Οειιάο

Με, Μάο εε :πιο ροάΙνετι: Μάο οι ῇεΙ‹ο πε απ*

εΙιιειιι ενοί·ε, εΙιι1ιονε ι εΙιι2Ιιγιιε, _ιειι εε νέεεΙιο

Ιιειιι2-ιΙο, ε. Οειιά εειιι εεάεΙ Ζει ρὶἱριενειήιιι ετοΙειιι
ε. νεοεΐεΙ. (γδΙονειε νιάε. το, εεόΙ ει τοιΙ:ε εε. ετιἄΙ

ε εεόε1 νεόεϊετι. Ρο νεόει·ι ΙεΙιΙ ειΟεικι ερετ, ε. οιι

εἰ τεΙ:6·ΙεΙιΙ. ΟΙεοΙο ρι'Ηιιοει ιιεετε.Ιο ετι·εεΙινέι ΗΠ

έειι1 ε ε ιιεΙιο Μάο ε1γε.ετι ΙιΙε.ε: ,7Ο_ῇ Οειιάε! οι

Οειιάε! ιιειτοόιΙο εε άιιεε Με ε. τοΙΠι οιιεί, Μιιει

·ιιιιι, σο εΙιεεε." Ρο ω Οεικι νεΦεΙ, οτενΐεΙ εΙιΗτιι

ε ρειιεει, ι 2ειοεΙ χιο ενετιιιοι Ιιέι2ετι εε.ιιήιιιι άμ

Κετγ, Με.: ,,(ΙεΙιο ιιιιιε οιιεε, τεΙ‹ @ιι εε 6ο ειιιττι.“

Κάγέ εε τίιιιο το2ειιιιιΙο, ιιέ ιιεογΙο το Με Φωτιά

νεΙιΙεῇοΙι, ιιεΙιτέ ιιιιετο ιιιοΙι ρι·οετεειιιιι ετεινειιι; :Με

ι ν Μπι ορετ εδώ νέεΙιο άοετ. Κάγέ `ογΙο Κ νεοετιι,

εετΙΙ εἰ Οειιά Ε: νεί5εϊ·ι, ε. επι ει το.Ι:ε ε Μπι εεάΙ,

Με Μαιο ιιερτοιιιΙιινιΙ επι εΙονε. Ρο νεοεί·ι επ

ερετ. ΟΙεοΙο ρῦΙιιοεἰ ιιεετε.Ιο εεεε εττεεΙινε ΐιιι6ειιι

ε ε ιιεΙιο ΙιγΙο εΙγεετι Ιι1εε: ,Οι Οειιιιε! οι Οειιιιε!
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ποτοάΙΙο οο οποο τοΙἰΙε ο. ΜΠΕ: ΜΗ, πο.άοΙ _ϋπι οο

οποοο.“ 'Ι'οΜν Οοπο νοτο.Ι ὶ οτονποΙ οΙεί·Ξπ1 ο πο

πο2ὶ, 81ο ποονΙο ν π1 ιΙππέ.τιΈ, ποπ τοΙΙΙ:ο οτΠοτπο

ροπίοο ο. οοιπ τοπ1 ποῇοΙ‹ν άππάτ. ΙποοοΙ ΟοιπΙ πο

ονοτπ1οἰ τοππο2ονοτἰ ροπΙπο, πο: ,,δοΙ:ο ιππο οποιο,

Με @π 8,2 (10 οπ1ττΙ.“ Βτπποπο άπο τόπο «οπο ιιέ

οπἱ τοπο οτο.νοπί το ποονΙο, ποοτέ Μοτο ποΙ1ο οτέ.Ιο

το. τποποί. Α Με Οοιιο οσοι ΚοπΗοπ ποο, ο. Μαε

κοπο ροτοιπ @πο οτονοπί οο 21ποποονο.Ιο, Μ Μπο

οΙοάν π ποπο οποτο.Ιο. ῇοπ πιο.Ι6. οπο.Ιοπρ1εο. Το νπο.Ι

Οοπ‹1 1ποτνΙ‹π ο. ροοπ1 Ιαοροτ1, ο τοπ ο1ονοΙ: νοοΙ

κοπο ιποτνΙ‹π ο. ποπ Ινορπτὶ, ο. τω: ΙεορπΙἰ τοπ οοΙν

όοπ. Κ νοοοι·π νποΙ Οοπο οπο οπΙοοο, το21οππΙ Μ

πο. ρων ει. Μ! ῇοἀππ ῇοιππ. Τοπ νοὸοΐοΙἱ ο. πο νο

σοι ο11 ορο.τ. ΟΙεοΙο ριΉποοὶ σποτ πειοΙ:ειΙο οετοο11ν6

Ηποοπ1 ο. ο ποπο ονΙο οΙνοο1:ἰ Νεο: ,,Ο_ῆ Οοπάο!

οῇ Οοιπἰο! άποο ποτοᾶἰΙο οο τοΙΗ: ο. τοΙΠε άποί,

ποιοοΙ _πιπ, οο οποοο." Τοπάν ΟοιπΙ νοτο.Ι, οτονὶοΙ

οοϋπὶ 1 ποιοει1 τοπποπονοτἰ οοιπο οτΗρΙεν ο, οοιπ παπι

πἐῇοΙιν ροπ12, ῇοΙ:ο άοοτέ.νο]ί πάοοππίοἱ πιπάν, Πιο.:

,,1οπο πιπο οποο, Με @π 8.2 πο οπ1ττἰ.“ Κάγ2 πο.

οτειΙο τόπο, πιποπἱΙο οο οπο.Ιπρο. πωπω π νοΙἱΙώ

ονοτν, Με @Κο πω] ρτνπΙπο οπο. 'Ι'οπάν Οοπά

οτιᾶποΙ οο ῇοπο: ,,Οο οποοο?“ Α οπ πω ννρι·ο.νἱΙ

νοοοΙ‹π ονοπ ποοπο2ὶ Μ. ροόεϊτΙπι ειΖ άο Ι‹οποο, ο. 2ο

ρΗοοΙ οο πο 2ορτοτ, ρι·οο πω. πο.άοΙΙΙ ποοτοοϋ.

πιο] π1ιι ΗΜ Οοπσ1: ,νοκ ῇοἰ νΜο1 οέ.ιπ, πιο

ῇοοιπ ρ1·νπί πω: τοπποπονο.Ι (Ιππάτν Ι οο οο ροτοπι

οεὶΙο_. Α πιο πιἱ ονΙο το. πω, πο” οο Μο ποτο

άΙΙ,τοΙ: :πο Μάο ειέ οο οπιτιἰ. Έν Μ οο ποτοὰὶΙ

ν_οπιιάο ποο1 ο. οποποποο οππάν1π Μ άο οπ1ι·τὶ;

οι τνι`ὶῇ 'οτειτι· ππτοεὶἱΙ οο ν ο1δειοτπο ποοὶ ο. πϋοτοπο

οΒοοτπνπι απ ἀο οππ·τ.1. Μο ροπονειάέ Μ οο τοπ ΜΙ

ποοΙο.Ι ει. τοΙὶΚ ννοώΙ, ροπιάίιπ Η, ῇο.Κ οἱ τπί32οο

ποτποο1. 'Πω οποιοι· πώ (Μοτο ΜἰΙἱοἰ; το ο κοπο

ω: οϋειοτπο @πιο ΜΙ ο1;οο. ΑΖ Μαθε οοπ1ΐι, νοπιπἰ
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πω π εοπε, ε εεπο ποπ πεπποεε, Με, Ζε το

νέεοπο @τί ]εετ.“ Οπ των Οεποπ ροἀεπονεΙ ε.

πετ: π1ιι Με πω: ,Π τε ε. τε νεὶ @ετ ῇεᾶεπ πο

των εεάΙεπ, Με. νεεπο πετ, ε. ῇεπ ν τοιπ ῇε πε

ετεετπν, Ζε εε πιο Ζώα!! πὶπτετεπ πεεντἰτἱ πεπ1πΖε:

επε‹π πε. ῇεὰπο ροεεεεπ1 Με ρΙπν ποτεΙ ε. π1ε_π

τεειε_ πιετΙο. Α οτεε ἰ πιετπε. τοπο εεοΙέπε. ῇεπο `ον

εε ω ππονεΙἱ πε τοπι ενετε, εεετέιτΙὶ, ΖεετπεΙἰ

ε. ννεοπΙὶ με) εττεεἰὰπι, ε πεπ1οποιι ιππιπτἱ. Ι ρτοεἰΙ

ιππε τεπ εεότεπ, ΜνΖ @επι πνΙ π πεπο πο. πεο

Ιεπι1, Βιετε εε τεπε ΖεπτεΙ, μπε τοπο ρΠΖΗπε.?" Ι

οτΙρονεπεΙ ππιι ΟειιτΙ: ,,'Ι'ο _τε νεεεπο ρτοτο, Ζε

πεετί οτεε ενεπο ε. ιπετπν ενε; πεείτ πω _πάΙο Ζε

πω: Με πω”, ποπ πε ετοπι ροεεππΙ πε. ρτνπΙ

ιπτετο, ε τπτ! _ϋπι πτνπί πετ ποΐεΙπν ε. ρι·νπτ Με

ντπε, τεπ‹Ιν 'ον @πο εεΙεά επἰ Ζ ροΙονπ:ε τοππ πε

επεάΙε, ε. τν Με ε? εε οάεπτεΙν πε οάροΕπππτ1.“

Ροτοπι ορετ εε ΖερτεΙ Οεπάε: ,ν τε ε. τε νετ,

πενΖ _τεειπ τεπι ν ]εάποπι ετεινεπ1 πνΙ πε πω, ετε

Ζονε.Ι εοπε ποεΡοεεε, Ζε εε ιππ πονεΖΙ οοπντεπ πε

όει*ί ε. @ε @Με πε. ππΖἱπιι; ἱ ρτοεἱΙ ιππε, επνεπ

εε τεπε ΖερτεΙ., Με τοπο ΡΖΙὁἱπε?“ Λ Οεπά πια

οάρονεπεΙ: ,,'Γο ῇε ρτοτο, Ζε πε ενί'π ενεϊτεΙ: Ζει

επ πεῇποτεΙ τ1οπντοε; πάνπν @Με εε πιο. πεπερ

ετπο, νεεεεπ άοπντεπ τη εε ιππ πεπεΙ.“ Ι ΖερτεΙ

εε πο ῇεετε Με πε. νοεπι: ,,Ξεπέ. τοπο ριποὶπε, Ζε

τε νο‹Ιε από. ν Με πΙοάπ'Ρ" Α Οεπά ιππ ΗΜ:

,,Ρτοτο πεπιε ρΙοάπ, Ζε Με Ζέπτπεπο εΙονεπε πε

Ζεπεντ1ε.; ε1ε πεΖεττπ_ῇ ε Μ, περοντάεῇ π τοπο, άο

Με τεπε περιτεπεεε. επ: πον1ε-π μ το, ππε‹1 τε

Ζεπέ.νΙ.“ 'Ι'επάν οπ Οειππι ροἀεπονεΙ ε. έεΙ «Με.

κα” ρεεε π τε νοτ1ε, οτεϊΖεΙε εε πο: ,,Οο επι

(ΜΜΜ ποπ οάρονεάεΙ: ,,Ρἰ·επεε πιε ε. πετ: τἱ

πονάω." ΚενΖ πο νοοε. ριπεπεεΙε., ἀεὶ εε πο. ύτεπ,

ε. ΜνΖ πΖ `ονΙ ι1εΙεπο ποετ, οπτετἱΙ εε ε. Ζενο1ειΙ:

,,Οτνοάο! ο_ῆ νοόο! Ζέάπεπο οΙονεπε ῇεὶ Με πε
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Ζο.πάν1Ιο, ε. πισω πειπάε ρΙοπιι.“ Κάγ2 που. το

πεΙγεεΙε, @Με εε εε ΜεΙιι“ι ο. πο. Μπι, ο οιι ν ω»,

ε. ε πιπε πτεΙ:Ι. Κάγέ ρπεει ‹Ιο νει Ε: τοπιο Ηο

νεΕπ, Ιιτετειππ εε εοογιεπ πεπο.ΗΙ, οιι εοινιι. εε Ιιο

άοεΙ:οΙ: ,,Ριο ΒοΙιει, οι·ε.τΐε, περιοΙ-ΙΓε εε Οειιἀε?°

- ,,ΖεριεΙ, ε Οειι‹Ι ΐεΙε1, πε Μγ2 ενώ ενέιτεΙι

εΙενΙε, νΖ‹1γ πεβιοτει άοογτεε ΜΜΜ; Με Ι«Μητε

πω, Ιπετε πιέ.ε ιιε;Ιερει, πω· εε π νέεοεΙ: πο

`ιη·τεΙ: ΒεΙιεΙ." Οπ εΙγειε το, ι'εΙ1Ι πιο: ,,πεεωι,

Ιιτοτΐε, π Με; πο πο.έεΙιο Πεετπε!ιο "Μπι πε

ιπάπιε πεπ τΗ ω; ε. οπι1ε-Ιι ιο ρτεινάε, οάπιεπιιιι

εε ιοεε.·· 'Ι'εΙιάγ οιι οι Λεω 8.2 πο τοΙιο ενέ.Ι:Ιππ.

Α Μγ2 τεπ εεε ρι·ιέεΙ, πειοιΙ Ιιοεροάοΐ πεῇρεπιιε_ῇ

εΙΙιο νοΙΙιει, ο. οιι τοΙιο εεειι πεδειΙ εε πιπ οοογιεΙ:

εεεω. Ι άειτονειΙ πιο ροτοπι Ιιοειιο‹ἱΗ με Βιιεί'ι

άοογτΙεει, ει επ ῇειππ ροοεΙ:ονειΙ ο. εεΙ ω. Κογέ

ΡΗέεΙ πο νει Β οποιπιι Ιιοεροπέ.ιπ, Μή πιεΙ πε

εγτοιι εεΙεά, Ιιοεροά6.ΐ εοτνε εε Ιιο άοεπε.Ι: ,,Ριιο

ΒοΙιε, Ιιτο.τεε! με με· σο πω Οειιο?“ Α οιι ιππ

οάρονεπεΙ: ,,Οειι‹Ι Μπι, Ζε πεετιε στα: ενεΙιο ει

ιπειτΙ‹ιγ ενε, ο. Ιιεπιε @τι 3ιάΙο πο. ρεεε; Με πιπε”

με ροεο.ιιιΙ πει επ'ιΙ πο. μπι! πι1ετο, ο. ΜΙ _πιπ

ρι·νπι αει 1Κ0ΜΙΠ ο πινω σε «πω, πε;εάΙο. ε]

τι €ΕεΙεᾶ επἰ π ροΙονἰεε τοΙἰΙ‹, ει. οτεε ι πιει:Βο. Με

εποε 'τη εε τι πει οάροϋιππτι. Κάγέ Ιιοεροπέ.ι' το

ιιεΙγεεΙ, ροτιιειΙ 2επε, Μη τοΙιό.ιιε ι τοΙιγοι Ιιπεά

ι1πιγΙο. ι πεεεεΙει. ει ρεΙεπε ῇε οοΙεΙ:Ιο.; ε. Ι:άγ2 ρΗέεΙ

νεεει·, ροεο.οιΙ _ιε Ιιοεροπέιπ πο. ετοΙεπι πο. ρι·νπιπι

πιΙετε ι Μπι _ϋιπ ρινπι Με ποί·πΙΙιγ ε. Ιιτνπι πει

νιιιιι. 0ο το!ιο εοειι πειποΙιΙο εεΙεά επι π ροΙονὶεε

«Με πω, ῇεΙιο ροτιιά ;εάΙει, ε. οι·ιιΙιεΙιο Με στα:

ι πιειτπο. ιιειπϊ·εΙι. Το πιπ ΜΙ ιιοεροάέιΐ ενο. νοΙΙη,

ο. οιι πιο ροάεπονοΙ ε. ω ἀοπιι'ὶ. κα” ρΗέεΙ πο

ειπε Ιιτ;ι_ιιπγ, ροτΙώ.νο.Ιι Ιιο επέιιιιι ο. ρτο.Ιι εε: ,Οι

ρεΙι ῇεειι το άοογεεΙ:?“ Α οτι οάρονιάειΙ Ιιειπάεπιιι:

,Με οτεττο.π!η ΜιΠεε." Κάγέ ω·ιεει άοπιίι, πειεεΙ
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Ηιιιοιι ιι Μάιου ιιι·ιιττονι ο. ρι·οοιΙ πο: ,,Βιοιτιο! Μι

ιιιι πιω, ο'ιιγ :που τΙοοιοιι Μάο; πιο, 2ο ιιοιπειιιι

ιιιΙιοΙιο.“ Α Μπιτ ιπιι οιιρονοιιοΙ: ,,Βοοιο, οιοτιο,

ποιοι οι ΜΗιοι.° Ι οάνοι!1 οι ΜΒΜ ι1οιιιίι ο ροτοιιι

πιιιοΙιο _ιιιιέπι ιιοΒγΙ, Με νέογοιη· ΗΜ, 2ο ιο το

ΜἱΙὶοὶιιο. .Τοάοιιιιτοτ νγέο1 οι πο. ποπ: Ι: οΙιιΙΙ 80

ροοινοτ, ο `ογΙο Ι‹τάειι6, πο ροΙιιι6_ιέι Μιά ιιοπιοΙιΙο

Νο το Μ πιο] ιι6_ιοΙά οΙονοΙο ροοοει:ιή ο. πορτοΙ

Μο: ,οποιο οοιΙ1?“ ο οιιοο οιιήΙιΙ ιιι*οΙ:Ι: ,,Μοιο."

.Μι πιιΙο το νγί·Ιιιιιι1, οιιιΙι @πιο ο. εειοιιΙο Ιιοιοτι,

ο οτι νιάει το, ΜΖοΙ πει Μπι οιονοΙιοιιι: ,,Ροοιιο_ι, ιιι·οιι*ο!

ιιοπί πιοιο, ιι6Βι·έ ΜἰΙἱοἰπο, πιο Βιοττοιιιφ.“ ΑΜΙ: ει:

οΒἱΙί ιιιιοά ιιάιιιιιΙο οι οτι ο ΜΗιοι πι'ιετοΙ έθοετιιιιιπ.

82. Βιοιιιι οι ποέτέει:ι.

(Ζε Ζάριι.οιιί Βιιεἱ.)

ΒγΙ _ιοοοπ οΙιική οΙονέΚ, ποιπόΙ οιιι Ζέιιιι6Ιιο

ΙιοεροιΜικειώιιο πέιιιιιιΙΙ, επι οοογιιιιιι, πιο πιο πιόΙ

Ιιτοιιιοοιι. ΡΗέΙο @τα ο οπ ιιοιιιοΙ Μπι στοπ. Μπι

Μι ο ιι1ιιΙιοιιι ο. ο άοογι!ιοπι, ο οιι πιο ο ιποογικοιι.

Ι ροτΙιοΙ ανο ποπ”, ο η οπο), ΜΙ; : _ιοοιιο. 8ιωι,

ο. άτυπο. Νοέιέετι. Ι Μπι), επι πο: ,,Κιιιιι, οΙονέοο,

πιει ?“ Α οιι οιιρονοιιιΕΙ: ,Μο :Μο ροιιοπι1η,

ΙιιιέιΙονιιιο1ηι! ιιιιιιπ τοΙιονοτο ιιοέτοοτι: Με _ιοιιοιι

ο άοογιιιοιπ, ο ιό. πιο ο ιιιοιγιιιοιι; ποπιέιπι οπο ποπ

ηιινιιι.·· Τοιιάγ ψ Μο ραπ” οποιον ΙιτοιπΙιινιΙγ

ο ΐοΙιΙγ: ,,Βιιιο_ιιπο πιο ιιέοο.“ Α ειοιιιι ποιο:

πιο” ιο οπο, Μο), η πιο ιιι€οο άοι·ιι_ι.“ Ιιιο.ι·ονο.Ιο

πιο Νοέτοιιιι οοεοτ τιιοΙϋ ο. ι1οιιΙο: ,,Μιιιοπιί'ι Μαιο

εοΒιέ πιο." Τοπ οιι ριιέεΙ οοιιιι'ι οι εοΙιονειΙ η

ροιιιι·ιο 6ο 1ιι·ιιΙιο., ν Ι‹τοι·οπι πιο ροροΙ. Βι·ιιΙιοιιο

οπο ρΐιἑΙει απο εοπεοάΙιο, Βιιιοττο. ΙιοΙιοι.έι, ι ι*οΙιΙο.:

,,Νοπιάτο-Ιι ττοοΙιιι ροροΙο? ιιιοιπ ρι·ΜΙο νοΙιπι

έιιιιιεινό.“ -- ,παπι Μπι πιο ν Ιιτιι6οΒιι, νοπι ει,"

ιιοΙιιΙο το!ιο οΙιιιιΜΙιο (:ΙονόΙπι Ζοπο.. κα” «Μια



@Με ρΗεε!, Ζεεε! εε ο!ι!ΙΖετ!. ε. εεν!άε. !ιτεεε!:ε.

ε ρορε!ειε, εε! εε εε Ζωη, Με!! άΜε. ρειιΙΖε ε ετ

εεε!:ετε? ?εεε Ζεεε!ε εε Ζε.!ε!!εετ!, Ζε εενεάε!ε,

Ζε πω! ω), ρεεΙΖε, ! Ζε!:!ε., Ζε τει! !1τεεΒ νΖε!ε.

!ε1ιεττε εειιεεε!:ε. Βετ!!έ.!: ΒεΖεΙ Μια! Β εοιιεεεεε ε.

Ζεεε! β ρι·οε!τ!, Μη πει η ρειι!Ζε ντΜ!!ε.. Βεεεεά!εε.

Ζε!ι!ε.: »ΜΒΜ μ Ζέ.άιήε!ι ιι τε!›ε εεν!άε!ει!“

8εά!Μ: εε! Ι: Μπεν! Ζε!ενετ, Με ει!! Με! εεεΜεΖ!

ενε!1ε ρτεϊνε; εεε @Με ἱ·ε!ε!: ,,Ζεάε)Ζε!1 _!ε! ρεεεΖ

εεωε!, Με ε!!εεε ῇ!ε!! εερτενε Δε. ε! εο!ηε!.“

Α ΜΙ: ρί·1εεΙ εεε!!ε.!: ε ρεε!Ζε. Ρ!ε!κε.! υεοΖε!:,

νΖΜ ιεοτγ!‹ιε ε. Ζεενε. εε!, ε. τα ρε1;!αε @Η !;γ Με

με”. ΝεροΖεΜ ]!ε!1, Με σε? ρεεεε!γ ]ε!!ε; ε.

ΡΜ: τύ.Ζε.!γ εε Με ει!! 3ε!πε ρι·νε, ε. σε ῇ!τε τΜπε

ω: εάρονεεε! @Με άΗν, ε Νεετεετ1εετενε!ε!εωε

η!!! άνε.εετ τιιε!εν. Βετ!!Με ρΗεε! άεπιί! ε. ρεείΖε

εε!!ενΜ Δε. !ιιι:11εε ν ρ!ενεε!1. Βτιι!!ε!1ε εεε ρι!!ε!ε

Ζεεε τέ.Ζ Κωστα!. ε. ΖεεΜε ετεε!τ! ρ!εν τε!ετι'ἱει

ε. Ζεεε τε!1ε ε!1ι1εέ.!κε εεά!Μ:ε ερετ _ῇΙ Με” άε.!ε,

εενεάειιε, Ζε που ν Με!! ρεε!Ζε. Βεά!έ.!ε ρϊ!!άε.

ι!οιεί!, εε! Μ. !!ιιι1ιεε με ρειιίΖε ε. εεεεεε! ῇἰε!1.

ν!ατοε!ν ι!ε ενετε!εε Με! εε νε.ά!τ! εε εναι Ζεεοι!,

Με!!! άΜε εεε1Ζε ε ρ!ενετε!. Ζει1ε. ρι·εν!!ε, Ζε

!ε1ιεττε. [Με ε. ρ!ενγ νΖε!ε.. Ι Μια!!! τω! εεε!εΙ:

Ζεεε εε _!Μεε ετνε, Περΐεά Ιω !επιετΖε ε. ροτοιτι

Ι: ρεϊεον!, Με ρτενε. ε!!«!εΖ πετιε!εΖ!. νειιι!ε Μ

ετ!εγ!!, Ζε Ζάετήε!ι ρειιεΖ πεπιε!. Βεά!έ.!: εε!›ε

ρορ!ε!‹ε.! ε. εε! εεε !:ερετ,! εετ!κε! @Η τγ Με

εεε”. Ζεετεν!!γ Μ, τω”, εε, ε. ει! !!ει ερετ

νεεε!ιε ηρτεν!!, εε ει με εγώ. ,,ν!ι!!ε," !!ε!:!ε

Νεετεετί Με εεετι"ε, ,,ιεε @η @Με εερτεερ1νε)!;

πω!! τγ ε! Μ ε. ἀετιιῇ Με εεεε.“ Ι ε!ετονε!ο

που Με! επι ετεεε ει ΐε!:!ε: ,,.Τά! Ι: Νοε Νειι1ειι,

Μιάου τω! !ενΜ η!ης Με ε!εε!ιοΖ εεειπ!ειι πιω!

ΜΜΜ!. Ι ρορτοε _!!ε!1, Μη εε. Με ετεετί ΖΜε!!!!

Με." 8εά!έ.!: Με εε!ε!!, εε! Η Νει1ιειι ε εορτοε!!
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ητού.ΐΐιν, εον 11ε ῇεΙιο εεεεε Ζω1111. .Με :Με

2ετεΒΙἰ, τεΙ1Μ τεΙ‹ ππιοΒο τνΙ› ννΙον1Ιὶ, Ζε ῇἰοΙι ω

εετι1εΙ1 Μπι ΜΗ. ΒνούΗ οτέΖεΙἱ εε Με: ,,Οο 23

ωέιιι1ε π. το εεεεε Ου οάρονεάεΙ: ,,Ρ13οεε_ϋε

:Με ῇἱεΙ1 Ζε. Με @Με Ι ρτοὰεΙἱ ῇειειι Ζε Με

ετοεε @Με τνοὶεΚιι, ε ότιιΙιοιι επι ἀεΙἰ Μ.τε11ιμ

ΒεεΙΙε!: νΖεΙ τν Με ηιεεεν ε εεΙ άοιοϋ, ὶ ΜΙ _ξε

2ε1ιε, εΙ›ν _ῆε ι1νεΗΙε.. Ζωα ἱ εεε 11ιεΙν 2 ΗΜ:

τνοἰὸεΙ: νεΙἱΚοιι τεάοετ, εΙε 11ειινεϋΙε ῇεΙι, Με Με

εεεΙιεΙε. ν το11ηεΙ του νεετιἰεΞ ιιεῇεΙεν επ1ιιττιν ρέ.ε;

εεάΙέιΚ ννεεΙ νεο οτενινΙΙ: ντετ ἰ Ζωη εε εωετἰ. ε

εεε οτεεεΙ εε 11ο: ,φωσ εε επτιεῇεε?“ Α οτι αἱρο

νετΙεΙ: Με» εστω. τεΙ«ιονου τνϋὶὸΙιιι: Μο εε τω. εἰ

ροτΙ1νε, ΜΜΜ εε επιε3ε.“ Τοπιιι επιιιτοεπιιι ρεπονἱ

εεεΙιτεΙο εε νεΙ111ἰ ω τνοἱὸΙεν, ἱ ΜΙ Ζε. 11ἱτοπ1ι1 εε

ἀΙεΒονὶ Εεεε, νοΙν ε. ΜΝΚ οοἱΙΙ, εε Ι1ο ῇε11 εεάΙέιΙ:

ε11τεΙ. Α @Με 11εΙεΖΙ εεεΙεΙε ετεετί ενε άνει11ε. Με.

33. Βο!ιεό ε. οΙι11άεΙ:.

(Ζ ΜεΙε Βυεἱ.)

ΒνΙἰ Με 'οτετΗ, ῇεἀειι νεΙπιὶ εσων, ετιιεν

νεΙιτ1ὶ εΙωάν. .Τεάιιοιι ΒΙΙόεΙ εΙ1ιιόν ενειειι ΜΜ

-τετευ Βτεττιι εεορν Πε ροΙἱ, ε Με ρω ΜιρΚου,

ερετΗΙ Μου 2ειιι:, εεε. εΒΙτεΙε. Μπεν, ῇεἑτο είιετεΙν

11ε 2έιΙ1οιιεεΒ, ε εεεττΒέινεΙε εε Ι‹ιιρεΙ‹. Κάνε ρεΙ‹

εέ Κ ιιε11ιιι άοεΙε, οΙιντὶΙ _ῇἱ πι. τιιΙ‹υ ε Μπι! εε ῇΙ,

ε:ο _ῆε ω, ε. εε οι εεε? - ,,3εεω ενεΙιο οι·ε2:τε

Βτεετί ε εοϊτέιω εττεεεεε Ι;ΙέιεΚν, ε`ι›ν 111εΙ νίο ρεε

11ἱοε.“ -- ,,Α. ρτοεΙιτι τε Με ρε1ηε πιοῇε 8τεετΙ?°

οτέΖεΙ εε εΙ1υτΙν. - ,,Νε ννεΕιοάε,α ί·εΜε νἰόπιε

ε 2111Ξ2εΙε. Ινιιιι1ΜΙ εὶ οΙ1υεν, Ζε ρΐήοε τΙο ενετε

ΙιΙεεετ ενεΙιο ΒτεετΙ. Α ΕΜΣ ΜΜΜ 2 τέιι1ε. οἱ εε

εΙ1:Ξι2εΙ 2 εοτεονε, εεεεεεΙε ννεΒοἐὶΙε. Ζε είιρεεΙ

ΒΜε, ε ρΙειΙαιΙε ἰ ρτοεἰΙε, Μ” ·ϋ τε1‹ν νεεΙ ε εεοοιι.

,,Οῇ ιπο_ῇε ΜΜΜ" ΜΗ εΙιεεεΙε "Μ νεΙτι1ἰ εΙεοε ε
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εεετε τΙεΙεΙ:ά - πεεοεΙε Με ; Με πιέιπι Μι Ιιτέιεοποπ

ΙεΙινιοΙ:π, πιπεπει εε, νΙεε ‹Ιο πι ε. ιό. τε ροπεεπ.“

ΒΙ‹Ιε νΙε2Ιε (Ισ ΙεΙινιεΙ:γ, ε. οιι πεπιεεΙ:ε._ιε πε.ιπΙεΙ

ῇ1 ΖετΙ:οπ ε. τΙοΙιι'ε εενεεε.Ι. Ροτοιπ πο. εεετε, Μ”

ριιέεΙ Ι: @άπό ΙιεΐΙπε, νΥπάεΙ ΙεΙινΙΙΙΙ:π ε νεττεΙΙ :Ιο

ΙιεΙιπε ε ΜΙ: εε ΒΙ‹Ιγ ερι·οετΙΙ. Ρο πόΙ:τει·επι εεεε

ρίιεεΙ ιΙο νεΙΙΙ:εΙιο πιεετε ε. Πειειφ ρεπ νεει.Ι Ιιο ‹Ιο

εΙπέΙιγ, σε): πιο. Ι:ορεΙ εΙ:Ιερ: ,,ΡΙετιι 2έ.εΙπεΙιο τι

πεάέ.ιπ,“ ι*εΙ:Ι, ,,εΙε οο Ι:ορε_ῇε Μαθε, εποε Με

Κ:Ιγέ ει: εεεω εεε Ι:ορε.Ι, πε.εεΙ ΙιτοιπΙιι Δειτε.

Ι)Ιε πιπΙιινγ πέ.ΙεέεΙει _Ιεπιιι; Με οιι :ΜΙ @εεε ροΙονΙει

ρεπονι ε. Ι:ορειΙ (Με. Κοπεοπε ρεεε πε 2εΙεεπε

άνεΐε, ε. Ι:άγ2 _ιε οτενΙ·εΙ, ΙΜ ω ροεεειππι εΙ:Ιερ

ει ν πεπι πεεπιίι·πε ΙιοΙιε.τετνι. Το εΙγεί ε _ιεάπε

εΙ:Ηπε νε εΙ:Ιερε ΙιΙεε: ,,ΟΙ;ενΗ, ρεπε τπῦ_ῆ, οτενΗΙ“

Ι ροεάνιΙιΙ νΙΙ:ο ε. εε ε1εωε νγεΙ:οοΙΙε Ι:ιεΙεπε ρεππε,

εεΙε Με., ροΙ:ΙοπιΙε εε πιιι ε. Ι·εΙ:Ιε: ,,Ιεεπι Νώε

ἔτεετΙ, ῇεΙιοΖ μι εκ ιΙΙοπΙιο ΙιΙε:ΙεΙ; ω πγπειεΙ:ε.

οπου ε τεΙιοπ ι ε Μου ι·οάΙποιι.“ Νε το επιιεεΙε.

Οπ χω: ο το ενε ΙιοΙιετετνΙ ορετ εε ροοεΙΙΙ εε εν)?πι

ΙήνεΙῇπι ρεπειπ, ι εί'ιετεΙ πιππο το πεειπιτπ$ππ Ισοπε

οεπι, ε. _ιιπεπΙ_ιεΙιο άειι Με (Με εε πιπο21Ιο. Ρι*ιτοιιι

νέεΙ: ιιΙΙ:άγ πεεε.ροιππεΙ πε ενω πιΙππΙοιι ποιπ:Ι ε.

ειιιι1 οΙιιιτΙιππ τοΙιο πιεετε. ιπιιοΙιο άοΙιτεΙιο. .Τε:ΙποΙιο

:Με ρτοοΙιά2ε_ῇε εε χιο ιπεετε, ροτΙ:ειΙ ενεΙιο Ματια,

μια εεπι ριΙΙιεΙ Ζε ενάπι οΙοεΙιοάεπι. Ι νΖεΙ Ιιο

ε εεΙιοιι τΙοπιίι ε. νγρτενονεΙγιπιι οΙιεΙι·πε νέεοΙ:γ

ρΗΙιοτΙγ ειπε: Μ: Με ιεΙιο $τεετΙ πε ροΙΙ Ι:ΙεεΙ:γ

εΜι·ετι, ω: ε. Με εε ενε Μη ερι·οετΙΙ, ε. @κι «κι.

ΗοετΙΙ Ιιο ιι εεΙιε Ρο πεΙ:οΙΙΙ: επι ε. ροτοιπ επι

άο.Ι πε εεεϋπ ιπποΙιο ρεπεε ε έεπε Ι άετεπι @Ιιο

πιποΙιο άε.τϋ, Ι το2ΙοπεΙΙ εε ε Μπι ΙοτεττεΙ:γ.γ Με

Ιιτε.τι· _ιεΙιο ΜΙ πεπρΠτπτή ε. 2ε.νικΙεΙ πιιι τοΙιο επεεε.

ΠΙιΙτεῇε εε ‹Ιο1πΐΙ πεπετέ.Ιε ρεειπάεΙεΙ, _ιεΙ:Ιιγ πο.

Ιιτε.ττε ενεΙιο ιποΙιΙ εεεε ΒΙάιι ροεΙε.1:Ι. Α Ι:άγ2

ρί·ΙιεΙ Ι: τοπιπ 1πίετπ, Ι:τΙε Ιιτεττ @Ιιο Ιε.ΙινΙΙΙΙ:ιι
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11 11011110 1100110101, 1110001, 01011110 1110001, 11.2 11

200 110001, 0 111100 01011101. 11 0110012001 1110000110.

13100 11011 0 11100 11011110 1011111 10010110, 000010 11010111

110110 1011001110 0111111011, 0 011101101110,1111010 10011011010

11111, 10 11 2 1020111 1110100000 ,,Α 20 10 11000110.

1111011 10110 1 1110 1001110 02 00 0111111, 0 11111011 1100

110011110111111“ 13011110 00 2011101010 111111110111101, 0011110

11 11001101 11 1110101010 1101111: 0111101011 111 1101110111

Β1011 0 1111111 1102111111, 0111 11100011, 0111 00101011, 0111

2011011011, 0111 1110111111, 110110101011111 11110 11 11010011.

211021, 111010 01 11011111 11021, 11001011 11111 110 00010

1000020101; 11001011 00 0011111 2011101011, 11010111111010

0110110 01010111 1110010011 11011010, 0 0 11010 11111 2011111

11101111 1101101111 1101111110 11000. Α 1011 1102001010

2011101111011111 11011001 1110 1100 1011110 - Β100!

54. Β 1 11 ε..

(Ζ 11010111.)

2011110111 110 0110001 11101 11021100 0001001111, 11101011

00110 100011 010111 1111000000, 11011 10 1101, 1101 111001

011101 20 001111 1211;; 010 00 1101110 110 1101110111. 10110,

0 100100 11 1011111 00011111 101111 0110111: 1100111011,

11110110 010111 00111011, 1011 1110111, 1111101101 110 110

10001011 0. 1110 0001: 11101011 1111011111 110101 10 1111,

1011 10 11110111 1100110001 10110 11010 1101110111 11101201

11 00110 1111111111, 20 00 2 10 1101 1110100010. 11 0110111110,

1100 1011 1100110001 0110101101, 00010 11000 00 11001

1120111010; 1 0011011 11000110 111011100011 0 1111100011

1101000011 1101111111 0111111111, 111000 11111011 1110 0011101111

110111. Δ10 1111112 112 00 0100011011 11. 11001001111101001

1111112011, 1101110011 1101001100 20. 11001 11000 1110011011

111201; 1 11001011011011 1101011111, 00 10? 0 1112, πι,

01111, 01111, 1101100110. 20 2011001 0111110 0 111000 00011110,

1100011110 01112110 11011110. ,,Α1 1111 10 00110111 0110101

01100. -- ,,Ρ10 11111110 Β01101° 1111111110 11101110 0



_.·78_.

Ζε εἰ νεεεΙ‹ν εεττ ‹Ιο ΜΒΜ εε ιἱΜν. -- ,,Νεῇεεπι

2έιόεν θέιεεΙ," ΜΒΜ τει ετΙΜετ ΜΜΜ ρειιυε._ ,Με

ῇεεω νεεε ΒΜε, ε Ιαϊνέ εε τω? ΜΜΜ ννετετιιιῇετε,

Μπείτε Με τΜ‹ν ε εεεοι1 νείτ ‹ὶο ενεΙ1ο πιονεΙπο

ρΗτητειι." - Ηοεροάέι.ιε, ε1ρει·εετ Μεινε, νωε1, εε

Με ενε εεεΙιντΙ, ετιἰ ιιευεΙατί; ε Ρτοτοέ ΡοττΙοτιὶΙ

εε 3! ΜΜοοεε ε “ί·εΙεΙ: ,,Βοτ›ἱε, Με Μετά 1ΜΙοετ

φετιἰὸτεο! Κάνε εε τ1 τΜτ ιι Με Με, τεΙΜν @Η

ε πετώ; Με «Με εε111ε, :ἔε εοΒε εεπιὶ νἑεεΙ‹ο

ρϊεεέιείιτιε, 1 ροπιοε Μπι τΜπν Λεω Με, εΒνεΙποτε

εε τνεΙπτε_ῇἰ οἀετεΙιονεΙἱ." Πάει Κ τοτειι ενοΙἰΙε

:ι εΙιτεΙε νεΙτ τιετιοΙἰΚ Ι4ουεΚιΈ άτοεεεΙιο τιετϋεό1

ε εστω; Με ΙιεεροόΜ· τοΖάειΙ άτοεπε εέάεόΙ τω·

τετε, Μη με 1ιεεΙν, ει ἱεΚΙ: έε ῇε πει (Νώε Με

έρεΙΙεεΚ, τετι Ζε εε τΜεν 111ι1ετ νεΙτ. Ρο τε ννέεΙ

Με άνω· ε έρεΙίΙ«τ εεΙτετοιι ε Μαν 6ο ροΙοιι τσε

εττρυι1Ι, ε ΖενοΙεν ΒΜι1, ρεΙσ1ε 31 ρτοεἰΙ, :τεν Με

τεπι ερεΙίΙ: ρουποτιΙε Με. Πάει εενεάεΙει, με Με

τει1 έρεΙεΙε νεΙτ, εε _ῇί ΙιοεροόΜ ιιΙ:ΜιεΙ το Μετε

ρεπιΙ; ὶ νεττεΞΙε._ ενε όΙοΜιε ε ννεέιΜε ρι·ετν εε

εΙαιΙἱτιν, ε. ΙποεροόΜ· _]εΙαοεν ε άτυΙιε εττετινε!1τεΙ

ερεΙεΙτ Ζάν1Ιιεουτ, εετιετιι ΜΜΜ εε ετετΙ›ἱτιν νε·

τΜ1Ι, ε. ]ε3ί άΙοιιΙιε ννεεεΙε ρτετν εί1ετΜν τετ: ρενι1ε

νε ερεΙΙ‹ε νεεετ, έε @τι ΠΞΙ‹τετεΙ‹ 11εωοεΙε νντΜι

11οιιτ. Ι ΧΗόεΙε. σο 11 ΜεΙο ετεε1Ιο, Με Με ι1ετονΙο

Ρωτώ; Ιιοεροόεε νεεεΙ‹ν νέεἰ ενε ε ὰετ.τπὶ εετστΜ

ε. άοΙ=τουεε εε ε εΙιεΙυρν ννετετιονεΙ ε ροτοπι ι1%

ΜΙαΙν εε πιει το πι1ετε εεντέιτἱΙ. Ι εεετενεΙ ν με

νεἱ ε τε εε Με τΜ‹ εοΒϊσε νεάΙο, έε Μπεν ν εεΙε

νε1 ΜΙ πΜεοΙ1ετεέτε. Μπα 3εΙ1ο ΜΜΜ νόΜε εε

εε ροεττνετιο 2ετεοέιιετιε εεΙεΚεεο ενεΙ‹ε ε εεΙ6.

ΜΜΜ ΒνΙε ετεετεε. Ζετί111 ΡΜ: τε ριιετΙεεΙε νετ

Με, εε η· εΒιιάΜεν τετ: ττνΖετΙ, ετ1τεΙ τε ορι1ετετιο11

εΒεΙυριι _ϋι1εωυ εεὸΙενΙζονἰ όέ.τ; τ ριΗεεΙ εε ει) 111

ροάτνετ, ε. νΜε ΒΜιι, εεε Με νε ερεΙΙτιι ρτετν

εενίειιε ε. ΒΜεετί εε ενΙῇ, ε1ΜΙονΜ εε πω! του
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Μεάοα ·ρεααοα ει. ροιαοετ Ι:Βιια ρτετν ῇί Μετα ε.

Ζήτω ῇτ ννενοΒοατΙ. θα τε Με), ΒΙεάέι. ραααε τω.

ΚΜ: αεοάετοαρ1Ιε. σετ ννενοΒοάττεΙε ενεΙιο - ε.

κατά ροτοτα των τε.Ιεν ατττει νε Μετά ρεεἰ ρεα

μια, ε. Ρέα ω. ετατέ. Ι:οΙεαει Ιέ.εΙ:οα εε ετε.αίτιαΙ,
ατι·6.εεΙ, αττετεεΙ, 8.2 αττατὶΙ νέεοΙτο, εε ταιε1._

85. Ρο1ια.ά1:ει. ο ΒΜ.6 ]εάαοο1:ε.

(2 νε1αε Βαεἰ.)

ΒνΙ ῇεἀεα Ματια. ,,Ηαι,“ ρονία6., ,,ῇέ. Παω,

25.άαε ΒΙάν αενα!εΙ. Β1Ιααί: ;τε Βίάε. Μ. ενετε; Ρῦῇ‹Ια

ε. Βίαα εἰ νναΙεάέιια.“ ΒεαταΙ εε, ρεΒαε ννρἰΙ ε. έεΙ

Ι1ΙειΙατ Παν. Ρώπα Ιετεῇόταο. ,,Ρο2άι·ε.ν ρέ.α Μαι·

- ,,Βεῇ2 το Ρέα Βαν - ,,Κααι αιωνα· - ,,111ω,

εταττε! ροίαά ἰ1ΒεῇΙ, Ζε _ῇε πω. ενετε Μάτι, ε. αἱ αἱΙ«Ιν

απατα Βί‹Ξν αενΙαεΙ; ἱ Μα ῇί αΙεάατ.° - ”ΒοΜε,

ραΜεια εροΙα. Μαε εε τελη άοΜε νεαε ε. αε2αέ.τα

ΒΙαν, ραΜεαι ε. ννΜεάέ.αιε _α.“ 'Ι'εΙ1άν έΗ ε. @Μα

ασ Ιεεει, @ο ΒαετεΙιο, τα1ανετιο Μετα ε. ααἑΙἰ 1ααΙοιι

ρἐἑἱαΙκα. δα @Με με τε α2οααΙζε ρεἑἰαεε, α2 Ραεα

Ι: αε]εια6ιαα νεΙὶΒεαια ετανεατ. ΒνΙα ασε ε. αειαεΙτ

Με εε αΙετντἰ. ,,Ρΐαάεαι τα Με ατο τοτιο ετανεαί.°

νεέΠ τεαι; αεααἑΙὶ ν Μπα 1α1«τοΙιο, 'ενω ααα ραετο

ε. αεεαο. ΒετΙΠ εἱ εεεΙαιΙτ. ΗΙε τα ρΗεΙατεί ννεοΙατ

οε.οται 2εαεΒέι, ΜΜΜ, Ι:Ηνά, _τεάαοοΚα. »Μπαμ

ρονΙάά, ,,αιάαι τα Ιιοετἰ. ΡεΙ:αε νΙτέια1.“ - ,Φώτα

]εια ρεΙ4αε, ΒατοΙεΙκο! ΡΗἑΙἱ ]ειαε Ι: τοΒε εεια πια

αοεΙεΙ1.“ - @Τα α0τω εαάα 1αίτ εε νεόείτετ1!“

'Η ανα εε αΙε!;Η. ΤεΙιτΙν Με. Με, ρΗαεεΙε. νεΙαιοα

αέ.ταό ΗΜ, αειτονααΙα ασ ρεε1 α. 2ατορἱΙα. Ροτοια

ρΠέΙα Ι: ααα, πατα _ῇεὰαοΙιο, τοΙ1ο Κτεῇὸίαο, ε. Ζε.

ιτε2ειΙα, νεειαΙΙα ασ ρεετ ε. αΙιΙὶἀἱΙα. Κονό.ΐ εετ1εΙ α

ΙανεΗΙ εἰ: το άε1ετὶ? Με εε τα ρονεαε? απο. μια

Μετα. ρεεειιἰ ε. νεόειτεΙα. Κονέιἰ· @ατα άο ρεεἰ

α. ροντάέτ: ,,ΒαΜεαο, αἱ. ῇεεια Ιεονέ.ϋ.“ - ,Πο Με
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οεαια - ιπονατι?“ - ,,Απιο, μι νέεοιπο αππιίαι.°' -

,ειπεν ππιι αιπονει οΙπο.α - ,,ιιοεπε,·· πιονιπιό. Ιιο

νέιιι; ,,ιπιεε-Ιι πα αειειπν μενω? Ιιαπιε ροτιειιε τειιε

ενει.πε.τι, Με τν εε αεπιέιε; ιό. ιινειι τι ειπε αιπονε.Ι."

Οιιε. Με ε. ρι·ιαεειε πινε ρπονεαν, ιεπιεπι πεαιπν ει

πιπαιιν ειπεν. Τειιπιν οα πι ενέι.πει παπι ιεπιαιππι απο

νεπεππι, Μαν Ιον! πεπιει. ,,Να2ε, ιιε.οιοιπο, πιιιενει εε

πιει. πια!" Οιιο. εε ρπιενε.ΙιΙε ε μενω πιιιετπιιΙε.. -

,,'Ι'ε.ιπ παο πιεπιι, Ιιε.ΒιεΙπο!" πιονιπιέ.; ,,τειι μενω εε

πιειιοπιι." Ρο πε πει πεπι Παπά μενω ε πιοιιι·ε ιι

ενειαεΙ: .πω εε, Βειιι6ιπο, πιπενει!“ Τειιπιν Με εε

ρι"ενιΙε ε πιεριετπιιΙε. ρπονεαα. θα ροποια πει Μάιο,

ποαριιιιΙ ιε, πιεεε.πιιΙ ιι ιε πιο. ειπε, πιε το εαπενε,

πει εεΙπνι·ιπ ε οιιαειιεια αΙιοπιιΙ πιει ειιιΙο. Τα οιιε

_ιεΙπ εε ριιενενιΙε., παταει. πιπονε.2 ε. ροεεπιι1ε. εε

πιει. πιπειια. ,,Ηε., ρεπιοαειια! πιναιειπο παι αεαιάεε.α

Οτι νωει, Ζε ππια @Η πιοιιι·ε πιεαι; ι εεπΙΙ ει ε πιπε

ωνειει, σο πιεΙεπι'Ρ Εοι:οππι πω, ε πιοΙε ονοε; εεε.

_ιε νειιπιε.Ιε. πιο ενειιο επενεαι πιει. πιοε. Α Ιωνία* τα

πειπε πιιιεε πιοε ειιει:ει. Μαιο ρειπ Με. εεεειε. ονεε

ρεαεπεα αεεε νεα. θα πει ιπο2ιειι ει οιιιειιι _ιει

επετι πιενι·ειι, ροποππι ιε_ι Με οιοιιιπι ε ιιιιιΙεεΙ κ αι

πιο οινπεοιι ιε.ιπο ονοε. Οπιε ροαέτειε. πιοιεπι πιο _ιεπιπιε;

_ιεΙπ ιι ρορε.πιιε Ζε Μπαμ Με πι ννΙιοαιΙε. νεα. ν ι;οιπι

οα ειπε Ριαιεει, ε. ειπε Ιιο τεΙπε ροΙιεπιιε Ζε. Ζέ.πιε. πι

ννιιοιιι1ε.. .κι πιιιΙε ιινι νεαιια, πιει ε ρονιπιε:

"Ο ρίι.ιιεπα ΒοΙιεπιι, Βιπιο ι παει! ιεεππι επι πειιε αΙειιο

πιοει; πεπι α2 ππιι παο πιεαάειεε.“ Α οιιε. ΜΒΜ.:

,,Ροειπει, πιο: ρεεε ειπαειέ, μετα. ιπιιπιεαεε1Ι" -

Ρο πε εεΙ Μπι ορετ ‹ιο Ιεεε τοα οααιποα ρεειπι

ιποα. Τα ναι: νε ετποπιιε εειπνπιπα εε αιε.τοα παιπο

νεα, ι εκει ει ιι πιο. Με μια πιιιΙε εε πε εε

ιπνπιπν οιιοριι, ανέαιει ππια αει. ια παιπε, ε. πιιιππεπε.ιπ

εε πιειπιοιιι οπιτπιιπιοατι. Οο εειεπιπ ν ποια εε οιιιειι1

πι. εειιε ε. νιπιί, ειπε. Με ιπιε ιι πιεππια ι πιει:

,,ΗΙε‹ι, ρεαοαειια! πιεαεει ιει Μ." Κονιιιι φαει
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εϋ2, Ι‹Ι:ετν πω!! ν Ι:ερεε, ε. 38.1 εε τα τιιΙ:ιι ΜΜΜ;

ιιιΙεεεΙ εἰ _ϋ ε ιιέεΙ. ΡΗεεΙ 6ο ενε νεετιΙεε ε. εεεεΙ

ιιΚεεονετΙ τιιΙω, ε. 2ε ι1νι1ί ιιἐ νΙάεΙ ΒΙάιι. ,,ΙΙΙε,"

ρονΙάέ., ,,ροάΙνε;τε εε, Με ννΙΙΙΙ2Ι: ΙΙΙ. ρΙΙέεΙ ο τιιΙαιι,

ε. πιεΙιο Ι:εωετάιΙε άοΙεοιιεε επεά1ε.°

86. Βε.Ιοει.-.Ιεεε..

(2 «Με Με.)

Ξεόε1ι εΙονεΙ€ ενεΙονόΙ, ωεῇε άεετιιέΙευ, ε. ΙΜ:

εε εεε οΖειιΙΙ. ΜεεεεΙιε. Βεωωιεω τε άεετιιεΙιν

Ι ρΐεωνέΙεΙε, Ιάετ:ΙΙ: Ι›ν ΙΙ 1ι1οΙιΙε 2εΙιιΙΙΙΙΙ. .Τεάκιοιι,

ω” οτεε ιιεΙιει11 οεε_ΙεΙ, ί·εΙ:Ιε. Μ: ,ΜΙ ΙΙ: τετὶεεε,

πιε εεετϋε, ε ρορτοε ΙΙ, εΙ›ν Η ριΙ_Ι6ΙΙε _ΙεΙΙΙιι ε. ΜΙ

- υέΙ_Ιιι Μ Ι‹οἑΙΙΙ‹ιι.° Με τα τετΙ:ε `ονΙε Βεεε-.Τεεε,

πιοΙιε. Μάτ. ΗοΙεΙεΙω. ΙΙνΙε εΙρετιιέι, Με. Περΐεά Με

ενε νΙεεωΙ τετΙεεε, ε το. ΙΙ ροτειάΙΙει, εε πιά σε”,

εέ Κ τε εεν1ειετιιί τετεε ρΙΙΙόε. ΒεΒε-Ιεἔε εεεεΙει

ν οΙ1εΙουρεε ε ρϊειΙΙε. ,,Ρο2άτειν ΡΜ Βι'ΙΙι, τεϋεΙ:οΙ"

ώ ,,Ι)ε_Ιἐ το ρά11 Βι'ΙΙ1, άεετι1εΙιο!" - ,,ΜετΙεΙω ιιιε

ροεΙε.Ιε τεΙ›ε ρορτοεΙΙ;, ε.Ι1νε ΙΙ ρι'Ι_ΙεΙΙε @Με ε ΙΜ,

Ζε :Με ιιέΙ_Ιε ΙαοέΙΙΙ:11." - ,,Ι)οΙ1ί·ε; Ζωίω εε ροεειΙ

ε. τΙ‹ε_Ι.“ Ι3εετιιέΙπε. εΙ εεάΙε ω. ετε.ν ει ΒεΙιε-,Ιεεε

ννέΙε νεο Ι ΜΒΜ Μ εΙυέεε: ,,.ΙιΙΙ, 2εΙοΙ› ν ΜΜΜ,

11ωε_Ι το ΙΙενεε ε. ρεΙσιε τΙἐνε_Ι ρενω; εΙιεΙ Ιἱ Ιτ ετή

εΙει11 Με." Ι)εετιι€Ι:ε εεάεΙε 11ε2ΙνεΙ, εεωττνε, εεΙό.

ιιεττε.έειιε, Ι ρτοεΙΙει εΙιι2Ισι, Μαν υετορΙΙει, ΜΙ νων

(Ισ ΙΙΙΖτιε Πε11οεΙΙε; Ι σ.ΙεΙε. ΙΙ έέιτεεεΚ. Βε.Βε-δεεε

εεΙτεΙε; ΜΒΜ Ι‹ οΙ:11ιι ε ρτεΙε. εε: ,,'Ι'Ιώέ-ΙΙ, ΜΗ.

ἀεετιιἐΒο?“ - ,,'ΓΙζέι.πι, ΜΝ. τετἱεΒοΙ“ Βε.Βο.-ΙΙιι€ει

χω; οάεεΙε, ει ὸοετιιἑΙ‹ε άεΙει Ι:οεοιιτονΙ Με εΙο.

11Ιιειν Ι ΜΜΜ εε: ,,Μο2τιο-ΙΙ Βερν οιΙΙ;υ.ιΙ @ΗΜ -

,,'Ι'ιι Με Με Ιαι*εΒΙι1εΙε ε τιιόπι1εεΒ,“ @Η Ι‹οεοιιι·,

,,νεΖι1ΙΙ _ῇε ε υτίΚεῇ; ΒειΒε-3εεε π. Μεσα εε ρο

2εεε, ε ΙώνΖ Βιι‹Ιε ΜΜΜ, Ιιοά π. εεΙ›ε ιιεΙρτνε

τιιειιίεεΙ:, ε Παω εε έΙτοΙ:έ. ΙεΙ:ε; ε. ρι*ε_Ιάε-ΙΙ @κι



ίεΜ ε. ΜπΙε Ζεε ΜίΖΜ, Μ‹ϊ Ζε εεΒε ΜεΙιτι1εΙ:,

ει ωειε εε Μετά Ιεε: ε1:τΖε τειι ρειΚ ιιΖ 11ερι·ο_ιάε!“

ΒεετιιεΙ:ει νΖειΙει τιιειι1εεΙ: ει ΜεΙιτι1εΙ: ἰ άειΙε εε πιει

ίιτε1:: ΡΜ εΙιτεΙί ιι ττΙιετ -- ΜΜΜ. @κι Με εΜεΙιε,

Με τετὶεΜ. ροτε.άιΙει, ει ρτορυετἱΙἰ ῇὶ; ντειτε. εε εΙιτεΙγ

ΖειΙ;Ιορττ - ιιεΙΠει ῇἰπι μα!. εφε), ι1ιάεΙΙεΙ‹ε ει. Μο

ρι1ετ1Ιγ _β; ΙιιτΙΖΜ. 3ί .εΙιτεΙει ΜΗ νγεΙεΙιετ - σενά

ΖεΙε μ εέιτεεΜπι ει. τει _ϋ ρτοριιετἱΙει. Α Μεσοι· εειΙΙ

Ζε. ετειν ε τΙ‹ειΙ: ιιεπιειτΜ.Ι τοΙἱΙ‹ι _ιεΜ ΖειιιιοτειΙ. ΒειΙιει

δει;;ε. ρΗεΙει ε οΜιι ει. ρτεΙει εε: ,,'Ι'Με-Ι1, 1τιὶΙίι εεε

τιιεΙαο?τ - ,,'Ι'Χει.πι, 11ιιΙει τετἱὸΜ!“ οάρονεάεΙ Μ

εοιιι· Ιιτιιτήιιι Μεεε11ι. Βεεει-.Τει€ε. ‹Ιο εΙιειΙουρΜ,

ει τα νἱἀί, Ζε ΜΙειεΙ:ει υτεΜει; 1ΖειεειΙε. Μεοιιτει Μι:

ει @Με ιιει.άεινετ, Ζε _ιτ ιιενγεΙαειΒε.Ι οτί. - ,Η τι ιιΖ

Με: ΜΜΜ εΙοιιΖΙ111,“ 1*εΙ:Ι Μεοιπ, ,,ει ιιεάειΙειε ιιιὶ

ΜετΙεγ; ει Με. ι1ιἱ άειΙει εΙειιιιιγ.“ ΒειΒει-δεεε Μιο

ΗΙει. εε πιει μη, πει πειτε, Πει ΜίΖΜ 1 Δε. εΙιιΖΜ,

ει νεἱεΜἰ ιιειροάοΜ1ε οἀρονεᾶεΙἱ, Ζε ιι τειΙ‹ άΙοι1Μ τ

εΙοι1Ζτ ε. Με ῇἰπι τιεεΙειΙει, ει τει Ζε @η ΚειΖάειιιιι άειΙε.

χιο άειτιι. Βεεει-Ιεεει, 1ιοΙιει. Μάτ, τγεΜε εεάΙει πιει

ετοιηιιι, ρεΜΜιι ροΙ1ειιιεΙει, ετοριι Ζε. εεΜιι Ζωοε

τιιΙε ρο11ιετΙετιι, ι ριιετΠε εε ΜΜΜ Ζει ΜΗ:ιτΜυ.

Ηο1εἰεΙ‹ε ριΗΜοιιιΙει ι1εΜ Κ' Ζωή, ει Με, Ζε ιι

ΒειΒε-.Τειεει Μπιτ ει Ζε ιιΖ ΜΜΜ; ι ΜΜΜ. Ζει. εεΒε

τιιτ:ιιτεεΙτ, ει. υιάεΙειΙε εε εἰτοΜ. ί·εΜ.. Βεεε-.Τεεει.

Μ·ίεΙει Η Ζεεε ει ΖΙοετί ΖιιΒεπι1 ΖειεΜὶρειΙε; Με εε

ντειτ1Ιε. ι1οιιιι'1 ει. ΡΗΜιειΙει τι Ζ·εεε ειπε νοΙγ, ε. τγ νει

ΜΙγ εεΙου ΖεΜ. Μ ετετε. Ροτο111 ορετ εε ριιετΠε. Ζει

ΜΙει6Κοιι. Με ιιΖ τηΙει ΜΙΖΜ, ΙιοεΜει ΙιοΙεἰεΙ‹ε

Ζε εεεε ΙιΖεΜιιε1:, ει ιιάεΙειΙ εε Μιετε Ιεε. ΒειΜι

Ξε,εει ΖειεεΙει _ιε] ΙιττΙΖτ, ει ῇειΙ‹ ΜΗ εε ιιειιιι6.ΙιεΙε,

νέεΙ: ιιεπιοΙιΙει. Μ ρτοΙιι·χι·Ζτ τ ντετὶΙε εε ἀοιιιι'ἱ. -

Κι1γΖ ΜΙεἱεΜ. ρΗΙιεΜε άοιτιι3, τεϊΖειΙ εε οτεε: ,,Κάεε

ΒγΙε.Ψτ - ,,Δε!ι τεττεΜ!“ ΖεΜι, ,,τεΙ: ει τειΙ: -

11ιεττΙ:Μ Με ροεΙειΙει 1‹ τετεε με @Με ε. Με ω,

Ζε πει ιιεῇε ΜεὶΙΜ, ε. τετΙ:ει, Βειεει.-.Τεεει, εΙιτεΙει.
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ιεε επίετ." -ε ,Α ΚτετεΙ‹ Μ, άεετιιέΚο, ιιτεΧΙε?α -

,,'Ι'εΙ‹: ε. τεΙ:," νγρτενενεΙο άενόε. Ι τοΖΖΙοΒἰΙ εε

οτεε 11ε Ζωα ε. νγΙιεεΙ ῇἱ. ·

37. 'Τε.8ε.- Βετο..

(Ζ νε1ει‹ε Βιιεἱ.)

ΒγΗ τΗ ΒτετΗ, εεῇετετεΙπιυ _ι*ΙΙ‹εΙἰ Βετειι, Ρεο

εΗεόε1111ιι ΚοΖεΙεεεῇωΙεἀετωιι ΟιιΒΙ-1ΉΙυεΚε. .Ιω

που ευ νεἰεΙαιἰ τἱ·1 εΙο Ιεεει τι ενεπιιι ἀεἀοιιεΙζονὶ;

τη] τε111 Ι1Ιτάεεεω. Τεπι ιι τοΙ1ο ἀεἀουεΙ‹ε Βετειι

ε. ΚοΖεΙ υεεΙιεΙἱ Βτεττε ενεΙ1ο ειωειω ε. εεπιιτ ευ

6ο Ιεεε εε Ιιοε'ειι. ΠΙι1εΙιε άεΙεΙ, εε Με Μάου

εεΙ‹ τη! Με ε. Με Δε. Με εεεεεΙ, ε ἙὶΙιιεΙ‹ε @Η

τοΖρεετε. Ι ΖεεΙ1τεΙο εε του ῇΙετ με1ιειω; ιιτεΙ‹Ι σε

τΙουεΙτον1 εε ΖεΙιτειάγ σε νγΙεΖΙ 11ε ῇεεΙοιἄ. (ΜΜΜ

ετ1τιπΙ νΖειΙε εε τα δεετε-Βυτε. ν 2ε1εΖπιε ετοιιρε,

ε ρίετει11 ν τιποτε; ΡΗεΙΩ3Ι4εΙε Κ _ῇεΙ›Ιοτιἱ ε ΜΒΜ:

,,Ρο2άτειν Με ΒϋΙ1, ΓΠυεΚο! Με ῇεἰ τεπε νγΙεΖΙΡ“

- ,,ΟΙ1εἰ εἰ ῇεΒΙίὸΙ‹ο ιιτι·Ιιεουτ,“ ΐεΜ Ε'ΙΙιιεΚει. -

,Νε, τα Με τ1 (Με Με ῇεΒΙἰὸΒο.° - ,,.Τε ιιεΙιεἱΙε,“

ἱεΙ‹Ι ΉΙυεΙτε. -- ,,Νε τα Με με· - ,,Α το τε

εεΝὶνε.“ - ,,Νυ, ωστε εἰ ΜΜΜ Ζε τ11τιε άεΙετ,

Ρ11ι1εΙεο! νεΖιεἰ εἰ Με ι11εε το Με ]ετοΙΙόΙτο Ζ ΜΜΜ

(το τι1εΙεγ.“ ΓΠιιεΚε 1ιετέιΙιΙ τυΚυ, ε. δεεε-Βιιτε Ι1ο

Ζε εἰ ρορεάΙε, ροεει(ΙΜ άο ετουργΩ ε υεΒεκεΙε ε είπε

ρε ΒὶονἰεεεΙ1, ρε 1εείεΙ1, με ι·οΙ‹ΙΙΙιεεΙι, ετοιιριι

ηεΒΙε χιτετεπι ροΙ1έιεε_βε. 'Η εε Γ1ΙπεΙ‹ε ερεπιετονεΙ

ε ΖεεεΙ 1τΗόετ: ,,ΚοΖΙε, Βετευε! ροΙοεέτε Ιιο11εω:

.Εεεε ειπε ιιτιεεΙε Ζε Ιαιιτε Μ”, Ζε. τε11ιιιε Μ”,

Ζε ρι1ετε ετερἰ.“ Ι(οΖεΙ ε. Βετετι τεΜετέ οάροείνε.11;

@Με ΙεΖεΙ πε πω, 1 ΖιτέιΙο επι εε, Ζε ΜΜΜ ΗΜ.

,,ΡΗΜοτι τ), εε Κ πω!" ΐεΜ ότυΙ1ετ11ι1. - ,,Ηο_ῇ,

το ΗΜ Με ΠΙιιεΙτε!” Ι ἀεΙὶ εε εε ΜΒΜ ε Μεγ

Βτ1τγ ἀοετἰΒΙἱ, ΓΙΙ11έΙΩι _ῇἱ οιΠιεΙί ε. ρἰὶνεΖΙὶ Κ τω·

άουεΙ:οντ, ε. άεάουεεΚ ῇεΙτο τη εε Με Ρο Βετο ρο
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1πἰπιιΙ τοειιιπειπ. Ι ρί·11:6.εεΙΞ αειοεεπω, Μ” πιεΙ

πε ΡΙΙοιιεΙ‹ε ροεοτ ε επ ρι·γό. Με ΠΙιιεΙπε εεεε

ῇεπιπ εε νγτοϋΙ, με. ρτνε, ε. νγΙεεΙ πε ΜΜΜ.

Βετνε εμ νγΙεεΙ, εγΙε τε ορεί: .Τεεε-Βιιτε 1 άενεΙε

πιπ μι.ιεπο. ,,Νεεπεὶ, πεοεπἰΙε ιππε, εΙοἀε]1‹ο!°'

Με ΠΙπεπε. - ,,'Ι'εΙ‹τ, ΡΙΙπεΙ:ο! τρώει. εἰ Με 1ππε .

]ερΙίεΙ:ο επγΒ; Μ Η _ῇε ποάίιπ.“ > ,,Ι)εῖοΐε, Ι1εά!“

.πιπε πω. εεπνεΙπε ῇερΙίεΙ‹ο @πιο ποάΠε; ΓΠεεΙιε

εε εε Με πεεεΙιΙ, εεε _ῇε πω, ε .Τερε-Βιιτε Μ

πεπεεε.Ιε ρορεάΙε εε πιπε, ε. εεε εεεε Μ οάν1εΙεΙε.

τγε1ιΙε εεεε ρε επεσε, ρε ποΙ1πεεΙι ὶ ρε τιπενρεπ

Ιεείεπ; ρΗπεεΙε ε1Ιιε @Με ππηΙε, νγεττερΙε ε.

ρεεεάΠε εε π·πΙι1γ. Βεπε ρεΙ: .Ιε.εε επγετεΙε εε Μ:

εε Ιεεε ἰ ριΉπεεεΙε ενε εεεΗ: "Νε, εεετιιεΙ:ε πιε!

νγτερ ποάπε ρεε ε πρεε ιπ1 ροτειπ Ε"31πεΙππ!"

ε επ ρεΙ‹ πε 1οιιρεέ. Βσετε νγτερὶΙε ρεε εε ποι·Ικε,

νΖεΙε ΕΙΙπεΙ.ιπ, ενεεεΙε 1 ροΙο2Πε πε Ιορετ.π, ε ]επ

πο εποε νεττε1τ εε ρεεἰ - τα εε π πεπειπε ερϊ·εΙ

ο πίετε_ῇ. »Νε Με, ΠΙπε.Ιεο!" ί·εΙ:Ιε .Ιεέ1-Βπϋπε.

εεετε. - ,,Α $εΙ:?“ εάρενεάεΙ ΉΙπεΙιε, ,,πειιιπίπι!"

- ,,'ΓεΙ: Με, ρπεΕ, με τἱ πΙεεΖυ,“ -ἰ ΙεΙιΙε πε Ιε

ρετιι, με πέιΙεεί; εΙε 1ΉΙπεπε 1071 ιπεΙρ επγττεεεεε!

ἱ πεπεάεΙε ε νε1:τϋΙ εε ρεεἰ ε εεπάεΙ ρεΙεπε ρο

ΙεΙερειπ. Με), ρετοπ1, Ζε Με, εε. Μ πσώπγ, εΙτἰΙ

Ε'1Ιπεπε, εε ρεεεπε νεπΙ, εάάεΙεΙ ρεΙαΙερ ε νγπεεΙ

ιιρεεειιοπ ιΙεετιι δεΣΙ-Βι1Ηπε, ροπιεεεΙ ρ πιεεΙεπ1,

ΜΜΜ πε ρεπεεἱ ρΙετπεπι ε ρεΙο2ΙΙ εε Με;

εειπ ρεΙε πεεΙ πε ρεεε, ε. νεεΙ ε εεεειι νεεεπί ρίετ

ἱ ετεπρπ δεε1-ΒιιΗπυ. Τε ρεεε νεεετεπι .Ιεεε-Βπτε

@Με ε ετονπε ντεεὶΙε εε ειπε), ἰ ωεπιε ρε

εεπἰ; επειὶΙε νεεεΙ«›, ρε1: νεεε1η ΙππετΙ:γ εεετεΙε,

τεεΙο21Ιε ῇε ρε Με ιΨεεΙιεκπ ε εεεεΙε εε ρε π1επ

νεΙεΙ:, ε ρε Με εε πεεπεπεΙε - ΙπγεΙὶΙε, έε

ν (πιπε ενετπἰεἱ @εεε νΙππ. Τε ν τοπ1 νε.Ιεπί

δεπε 2ενοΙεΙε: ,Με εεετπεΙ:ε ππΙε! ρεῇά πε πιπε

εεπι ε νεΙεῇ εε Με, εε 1ππειι ρε Ε'51πεΙ:ονρεπ Κε
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ετοο1111.ο111°' Α 15'11ιιέ1:11 ο 11111111 1111131: ,,ν1.111-1 ω.,

111έ1111ο, 11011111] Με, 11ιέ.111ο, Ρο 11οο111έ61111ο11 11οε11οό

11181111· - ,,1111! 1γ 111111, 21111οί·11111ι1? ροο1ιο1, νέ1111

111 11 1111111!“ 28.81(1'1Ρ8.18. 211111111ι11., 28.€111Ρ8.18. 11011ΕΠΙ18.

1 1111111. 1111 11111111. 15'1111έ1111 11ο 11ο11ε1:18.έ11. ρορ11111ριετ

ει. νέί 811011 11 1111ο1111 11ο 1ι11ι.νγ: 111811 1111ο11 1ιιιο1111ι.

1111 111111. 16111111· 11711121 1δ'11ι1έ1:11. 1111. ε11οο1111; 111 11111111,

8111)' 1ιι1εγ 11111, 1 28110181 1111 116: ,,1)ο1το 1111 11ο 111

1·ο111:11, 11116111111 εἰ 1‹11‹16111ε1.“ 1111811 11111 1181), χιο

11111111, 11. ο11 1ο1:ό1 11011111. 1)ο111:1. 112 11111110 1111 1161

ερο1111111111 σο 1111. 1ιο1ιοΖτι111ι.; ροτο111, 111111 11ο ερει

τ1111, 1111211 νέ1ο11111 1ι:1111ιιι1ιο11 11111οειτ, νγε11ο1111ε1ειν116

1ιο11γ 11. 111111 έΒε1ετ1ιέ 1 1111111111: 21111.

88. Μουσικό. 211118. (1(118ε1).

(Ζ Ο118.1νΜε1:11.)

1

Β111 ]θάθΙ1 1101111111 11151 11 1ιο11161 2116111011 1111311.

Βοά111111:11 11ο 02111111 ο. ε 11:1211οι1 2ο11ο11 11111 8811111

1111 2111, Με 1ιοΖο νέο11ο ρ1ο11ι1. Κ11112 1111111110 51111111

1111, σ. 1111118. 1111111 11ορ1ο111ιέ., 1181 11 2111111. Κο11οό116

81 1111111111, 2ο 80 112 1ιο11ι111ο 2111111, ρι·οτο 2ο 11ο

1111111111. 1111 211. 11111211 1ιοο11161ο.. .Το111ιο11 1111112 εε 211

ενέ11 11ο1111 χιο 1881Β28.111011111181 11:1έο1111$11111οιι 21111

ἑ111ιι1. Β 1011 11111 16111. 2111 ο 11161 1:11 11οο1γ, Με

νέοο11γ 1:11 11%”, ε 11ο1111ι1 1ιο11:ι.11ι1 1111 ενότ. 1111112

1111108111, 1101661518. 111111 1118.111(8. 111έ111, 11ο οπο. 1ο

611111 ο. 2111111411. Κ1έι1 1161111. το, 21111111 ν$οο1η 111

11οο1γ 11ο 16211111, 11111111 ‹11οι11ιο 1ιγ1γ 1111111111”. Με

1111111111 11111161: 1111 11110111 11ο11111ίνει_1ο ω, 2ο 38011

11τό.ε116, ορυ.1111 141 1115111.11 1111611 011 1111111111 11. 11116111

11111 οτον1°ο1. 'Η 1ι11ο‹1 11το111γ ει. 11161111 ο1116 110111

11111 211.1111οτ. Ρο 11ο111ο1111611ι 611811 11οέ1ε. 11111111 21116.ν11,

2ο 11111 Μο1·ονό. 11111111. 11ο οο1611ι 111:11ονετν1 1111111

11111. Ι 1ιονο1ει.1 11 εο1ιο νέεο11γ 1θ118.1°θ ι1ο1ιιοο1ιὲ1ὲι,
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ε`τη ειε Με εενε'τιοάιΙι, εεε νέε τηΙο εεεετειο. Με

ετείτεΙὶ εεε εε εεε, ιτε Ζε Ιτοεεετιε Με Ζί“ιετεΙ

εεειοτεε, ε. ετη εεἰΙεΖὶτε τηΙ ροετεετεε, εεΙε ]ετιε

1ττεΙενετνί ρτορεεΠο εε εε Ζετεε, ε Με τετι Με

Ιτι·εΙονε1, _ιε ενει τεοιΖε. .ΤεΙιο ει εεετ·ν με εε τε

Με εε ετ ενετε, ετη τεει εει.ΙτιιιεΙν. ΑΙε Ζε ενει

_ιεετ Με ενετε, ωιωτι εε εεε άνευ οετεττιίεΙι @Με

χιο ετιιτιε. ΑΖ εε ῇεεεεΙττεἰτε ριΗΙιοεί, Ζε εε η ει

εεετη Ζετονεε Μιτου, τετι‹η εε @Με ε. νεεεΙτν

ΦΠ Ζετηεοε.

2.

ΚτηΖ ροε!εάειΚτέιτ .`τινΙε τε Μοτονε Ζεεει, Ζε

ετίινεΙε τι ῇεἀεε εεειεΙη, Μετά εεττιεΙε νε ετενετιί

εει τιετιν ειτε Με. εεε εε με Μοτονε Ζετιε νεΙιει

Με, ενέεΙτ _ιεε τεΙιεὶέιΖ, @ετ-Π Ζε Μαη εεενΙτ Με

ροττιετΙεττι εε ρεεε ειει ΙιΖεΤεΙετε. Ροτοττι εειΙε. εε

εεεεετ εεΙητε @Με εε ετετιε νει, ε το εε ρε

ΙιετιιΙε ω: 3εεεεε νεόετ Ρτεει Ετ τε »εεε εε.

εεεΙεΙι εεῇεΙ‹η ροεεεττη. Μετονό. Ζετιει εΖ `τηΙε

ν εεΙε νει ΖΙε ειστε, ι ετείειΙε ει, Ζε ρῦῇ‹ἰε εέιΙε;

εετεεΙε νέεΙ«τ νοΖιι, ετη εε νεΖΙε, των ροι·εειΙε

τεττιε εΙενεΙττι, ετη ε εεε!. Οτι ιι Με! εε τεειεεε.

ε εεεεεΙ. ΚτηΖ με εεΙι ΙτοιιεεΙτ εεετν, ΖερτεΙε εε

εε Μοτενε Ζειιε, εεε πει ]ε @ΜΡ ΟτΙρενεεεΙ,

Ζε εεεί; ε. με το ιΖεΙεΙ, εεε νει Με. Α τεΙ‹τ

εε1τοΙιεΕτετ εε Με ΖερτεΙε, ε ρε1τεΖάε εάεΙε.Ιε. εε

τεΖεἱ, Ζε ιιΖ ειτε Ζ ειιετε εεειοΙιΙ. Μετονει Ζεεε

«εστω, Ζε με Με ιιΖ εεε εΙτοτο εετεεΖε εΙιοάιτ,

εε1εο1τ ιεΙτεΙ. Ζε τιειιι τεΖΙτε, ρτετοΖε εε εε @Με

ειΙενιτ;, ι ΖεΙ«τΙε εεε ετη ει ^ττοεΙιε οτΙροειεεΙ. ΚενΖ

ει 'ασοεε οεάεεΙιεεΙ, ορετ εε. Με νεεεΙε. ε. εε _ε

εεεΙ ει. ΤεΙιεν ρει.Ιε εε Με μπειτε εεε εεεετεΙε,

με τεΖΙεἰ? ε. οτι εερονιεειΙ, Ζε εεεί; ι ΖεεεΙε εε

@Με ΙεΙιεε$ει άεΙετ, εε Ζε [Με εΖ ττηεΙιΙ, Ζε εε

εεεε ειΙεεΙιο. Ροτοει ρεεε εε Με νει. Μετενό.
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Ζεπε πιιι εΙΙΙιιΙε, Ζε Ζ Με ετε.νεπί πιπετε πεπιιιί·ε

Ζε. το, Ζε ιι εεε!. - Βι·Ζγ ρετεπι, 1πιγΖ Μετονειι

Ζεπιι νγρπάΙΙι, Με Ι: @Με νεεε. '1'εΙιεέιΖ Βε.νε.

ριε.νε εε τοΖνοεπι1ε, ε. εεε. πεπιεΙιΙε ρί·ερτ; ι με·

ειΙε _ιεεπεΙιε όΙονεπε, Ιετειά εε τε νεΖὶΙ πε ε1ιιπππ,

Μη ιι ρΖενεΖΙ, πενεάειιε, Ζε πιό. τειι εΙενεΙ: ρεε.

ρεά περι. Ι νΖεΙ ιι εε εΙιιιιΙ«ιιι ε. ΖεεεΙ νεεΙενετ.

ΚεγΖ ρισιεεΙ εε ρτοετϊεά νοάγ, ρεε εε ρτοεπε1Ι,

ερετπι1 Μετονειι Ζεπιι ε ριιετιΙ εε εε πι. Ζεπε. ρε

εε.Ιε. τεΙιε ε1ενεπε ρτοειτ, ετη ιι εεΙιτέι.ειΙ, Με πε.

εει·πιο: ρεε ιι ω: εΙοπτιο 1:ειιεεΙ ι τιτΙιε.1, εοΙειιά

πεπρεάΙε εε νεεγ. 'ΗΕ εε ε τεΖι εεετε.Ιε πε. άτπΙιρ

Μάι, νγΙιτοΖιιρε, Ζε ενρπι θεεεπι Με ενρεΙι ρεπιετι,

ιεπ εΖ με? ρει ροΖείρερ. Με επνεΙε. ρεεε Βετιπ,

το τω: ει” πεειιτΙε, ρι·οτε Ζε εεε εεε εεε ρεἰ'ι
ρι·ιιιω. ε

39. Μοικ·ον;7 ε1ιι1.1πε1.

(Ζ ΡεΙεΙφ.)

.Τεάεπ Βιιεπι Ζττετιν ιιιετονοιι πέιπεΖοπ Ζεπιι

ι εεε, ιιτεΙ‹Ι Ζε εριιετΙε εΙιε.ττεε ενε εε Ιεεεν ε.

ΙιΙεάε.Ι τεπι εεΙιτε.πγ. Β1οιιάιΙ ρε εεΙΐ εεε, ε Ι: νε

εετιι πάεΙεΙ Με Ζ ετινορ εειιθ.ιι, τεΖπιτΠ εΙιειι

ε. ιιιιενειι πειιιιΙ. Ρε ρί1Ι ιιοει ρι·εειιάιΙ με ειΙπῇ

ρενγΙε. νετεπε, ρεεΙοιιεΙιέ.: Με Ζάε.1επε. Πεειιφ

”Ζρεν ε. με τοπι πω: επειππίιν ε ρίετε.ΙεΙ:. ΡοεΙειι

ω. ε επι εε νεΙιιιι, Ζε εε τε εειωο τω; τεειιιε

ε. νεεεΙί, Ιπ1εΖ νΐιΙιεΙ ΜΗ επιττ. Ρενγ1ε ρι·ιεΙιετΖεΙ

Με ε. ΙιΙΙΖ, ερεεεεεερ ρεάεΙεπ ερετιπΙ, επ επεΙαοιι

γεεετοπ τετιπε ετιιιπιεΙ. ΒγΙ το Ζετετιιρ ροεινπρεπ

ε'εΙιιε, π ρτοετίεά Ζάετιιριι _ιεΙ ω, εειιιῇ ε ν),

εοΙή, ε. πε πεπι εεό.εΙε Μοι·ενε Ζεπε.. Ζε 1εεΖεριπ

ΙαοΙιεπι ρι*ιερνεΙο πειιετεΙε εττεε1ινε ετιιΖιιιγ: εεε

ρε εεετε τειιιεΖ νεεεΙ:ε πε.ρεΖε.ε εε ιιιεπιΙε ν ο'εΙιπ1γ.

Με1ε ΙιειΖεΙ εΙιεἔι ιεΙιο, ραπ ερετε 1ι1ενει'ιιεετε ρεεε

Ρε

“ τι



ιινιιιιι νντΙενεΙει; Με ῇεΙ‹ ιιιιΙε εε ρι·ιιωιειι εΙιαιιιεΙ,

ΙιΙεινεϊι Ζανιιι1ε εε κια ιιοΙιν, νετε.ΙιΙε Με :ασε ει

2Ιιενε αΙιΙΙ ρτοπιειιιΙο εε ιι ν Με ΙιΙνεΚεῇΙειεΙι σει,

ε ιιεεεΙε @Νικ ε _ιιιινιιιι 2έιι·ονείι. ΒεάΙύ.Ιε ει'ϊιετεΙ

_ῇε.Ι‹ο αΙιειιιειιεΙν; αάεεειι εΙιορὶΙ εεΙ:ετιι ε. εΙιτεΙ

οιι1ιι‹ια ιιειΙι1ιέεί αΙιοιιιτ; Με εεΙ:ετε ε ι·ιιΙιν ιιια

νν1ιτΙει, ρι·οιιιειιιΙε εε α ννεοΙ:οα ροειενα ΖειιεΙ:οα

ε εει·ιινιιιι νΙεεν, ε. αρίνειίε ειιιι2εΙα. ιιια Νεα

σάπια ΟΙιιιιιιεΙ τεΙιΙ άειΙε, ε. ροάοΙεΙε νιάεΙ, Με

ετι·οιιιν, Ιάονιιιν, εονν ι Ι:αΙιεΙιονε, α ννεοΙ‹ε χιο

εΒενν εε ιιτοιιιείια_ιιεε, το2ιιιιιο2ονεΙν τειι 26.εταρ,

ῇειιέ εττεεΙἱννιιι Ιιν1 ενεετονετεΙειιι ετι·εεΙινε ειιιι·τι.

ΒεάΙεΙ: αρειάΙ ο εοΙιε ιιενεάε, ε. κανε Ιιο τειιο τερΙε

εΙιιιιεεΚο αΒαόιΙο, ΙινΙο ιιέιί·εάι, Μεινε ε εεὶιοα πω,

1ιοΙειιιιειιο ε. ροτΙιιδειιο, εε.τετνο τοετι·Ιιέ.ιιο ειιοττενε

Διειαειιε. Ι ροειιε.Ι, Ζε ιιιΙ«Ιο μια πια τοΙἱΙ‹ Μαιο

2ΙεΙιο ιιεεραεοΜΙ ιιε2 Βετι 1ιτιοι·ονν εΙιαιιιεΙ; ι εθνο

νε.Ι ΒοΙιιι, έε ει'ιει:εΙ :ιερού πιο. Απ, ει εεΙ τιό.Ιε

ΙιΙεάετ οεΙιτειιν ενε ε. ροττεινν.

40. ΉΙε 1οΗτε11ενιιε

ει. 6.νει.ιιέιοτε :κιαεείοί'ι Ροιαιοοι:ινο1α.

(Ζε 8ΙονἱιιεΙ‹ε.)

Βν1ε. _ιεαιιε Με 2ειιιι, Μει·έ. ενοα νΙεετιιι άεει·ιι

ιιιιΙονειΙε νιοε ιιε2 οΙ‹ο ενε, :Με ενε ρεετοι·Ιφιιε,

αοΙιτεΙιο ε ΙιτείειιεΙιο άενέετε, _ιιτιειιειιι Μετιεε, Ζ εεΙε

τιιιεε ιιειιεϊνιόεΙε, νεειιιι ερίιεοΙιν _ϋ τντειιε ε. ιιιοί·ίο,

ῇειι Μη εε ιι ιιεΙιτει·εΙε αΙιεινι1α. (ΤεάιιοΙιο Με ρο

εΙε.Ιε. οΙιε άενόει:ει, εΙ›ν ιιτεΙν νΙιια; ενε Με αεΙε

νΙιιιι ΙιίΙοα ει ρεετοι·Βνιιι όει·ιιοα ι ρΗΒέ.ΖεΙε με

,,δεετ-Ιι έε ιιιἱ τε @Με νΙιιν ασ ΙιεΙε. ιιεννΡει·εε,

ιιεεΙιο‹ῖ ιιιι άοιιια, ειοε τε εε ετενειιί ννΖειια!°

ΠιιοΙιέ..ρεετοτΙιε ναιοαε, Ζε ιιειιι ιιιοΕαε εκ ωειιιιιι,

ναεΙε ν1ιια ε. εΙε ιι1εέιε πι. ενοα ρο1οιιεεετιοα.

Κανέ Βιιειν αει νοαα,η ιιιιξεΙν χιτέιτι. Τα ρΗτιταέιΙε

ε' ι "Ξἐ
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εε Ε ιιὶιο εεΜΜ3. ΜΜΜ. ρειιιΜ, Με οο1εΜού.,

ὶ ροεάτ:ΜΙε _ϋεΙι: ,,Βοοή (Με, άενΜΜΙ ροΒΜΒο-Ιἰ

νέοι ροιοοε1 ?α Πεετε. πιΜεεἐἱιΜ ΜΒΜ ροετοεέπε:

,,Μιιε Λεω ροποοοὶ τΜΒο, 1ι1ο]ε Νοε. ῇε Με; Με

το Με ιΜέε ρειετοτΚγοε οεοορετε εε ενε ν1ιιγ.“

Νο. το ρεπιιο. ρΐἱετοιιρὶΙε. Β Μοτἱεὶ ει ΜΒΜ.: ,,Βεῇ

εε111! ιιΙιΙΙάέωε, ιιειΜ-Ιὶ εε Μ νΙοο. άο ΒεΜ νγρτετἱ.^'

Ι ροόο.Ιγ Με ριΜ.ϋ, ε. νΙιΜ. ΖΒεΙεΜ @Με εοίΙ1, Ι;άγέ

ογΙο νγρτά1ιο, το. Με ρτειάΙειΜ ποὶ2εΜ.. ΜεοεοΙ1ο.

νΜοιιο το ΜΙοιι νΙοι1, τΙΜΜ εε ἱ 2ΙοΒἱΙε, Ζε οει11εΜ

μοῦ ροετοτΙαγοἱ νγ11ιΜτ1.

Ρο οεΜει·ει11 Μ.εε ΜΒΜ τοΙιέι 2ἱι1Μ εε εεε

Μαη. Το ροτιιὸἱΙε 11ΜεεεΙιε ροετοτΙφοἰ: ,νε2111ἱ

@Με ει _ῇ‹Η εε Ιεεε, ἰ οειτισΙιε] πιἱ Μπο 2τε.Ιάο!ι Μ

ΙιοεΙ 1: ιιονειιιιι τοΙ:ιι; ρο.Ι:Ι1 ΜΙ _ϋεΙι τιεοϋοεεεέ,

εποε Η Ιερε, @γε 2πΐιεΜΜ ν Ιεεε !“ ΠοοΙιεϊ Μετἱοε

ρΜείο ρτοε1Ιε.: ,,Κτετει1: ΜΜΜ, εογεΙι ν τιιΙιε 2ἰιτιε

ΜΜΜ “Με _ΜΙιοάγ ?“ Με Με ρΙετοο, ιιιιιεἱΜ ῇίτἱ.

Κάγέ ΡΗέΜ άο Ιεεε., ροτΙ«ειΙε. άνειτιοετε ΜΜοεοεύν,

ε. ρε1:ι1ε @Η ρο2ἀτεινὶΜ. Οι1ἱ Ρεκεε ροάεΧονιιΙ1 ἰ Μ

Ζε.Η εε, Βετο Με τίπο ετιεΙιεπι ΜΙ: ιιρΙεΙιεηεἰ?° Α

Με. _ϋπο ρεΙσιε νέεοΙ:ο ρονεοεΜ. ,,Μγ Η μειο

Ζετο,“ ΜΙ‹Η 111Μιἰει1εἰ, ,,ιιο11έ-ΙΙ πάω Ηεἱ, Μετά ΜΜΜ

εε16Ι1ο :Με _ῆε ιιε]Ιερέί?" Μει·ὶοε ΜΒΜ: ,,νὲἰοΙ‹οἰ

_Μοι1 ΜΒΜ, :Με ι11εείο οΜ2ετι ῇε ιιεῇΙερέἰ, ρτοτο2ε

πάω ρΜΜέ1 ι1ε_Με πιο.άεΜ." ΜΜάετιοΙ @Η του εά

ρονειΙΙ εροΒο_ῆεοὶ ο ΜΙεΗ: ,ΜΙ Μπι 6ο τοΙ1ο ίι2Μοί

ω. νύεΙιιιιΙ, Μπι ι1ε._Μεέ ΜΙιοο, εο οΙιεεε.“ Ι ΡΗ

οεεΜ_111οεεέε Ε ιιονειο χ τοΙτιι @Με @Με ΙιεῇΒτάε

ιιεῇέΙοΙι ΜΒΜ ε. ρονετΙε Με ῇΙ _ῇε ιιΜΜε1. Ζε.

ιιεΙιοΙὶΙε οπο ροτοιο, Μγέ `ογΜ οά!ενει, ροεΜΙε Με

εεεΙΜ ω1‹ε ενω άεετιι ‹1ο Ιεεει πο. ΜΙ1οάγ, ιιο.άεΜ

εε, Ζε τω τω: ΒΜετιιέ. εποε ΜΙ;ο ῇεῇί ροετοτΙηιιε.

Βοετο εε ρεΙσιε οϋΙεΙ:Μι, ν2ειΙε. ΜΜΕ ει Με. νεεεΙε

εε Ιεεει. 'Η ροτΙιο.Ιε. τεΙ16 Με άνεοέοτε ποΙο.άειιοϋν

ὶ ΜΙ:Ιει _ϋπι εριποε: ,,Τ.ΙΜι2τε πΜΜ.Κ6, Με τοετοιι

θε
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Μιοάγ,_ ῇεΙ‹ο Με εΚέιεεΙὶ εεεί ρεετοτεε." ΜΜάεειε

οἀρονἐἀεΙἱ: Υ,,ΠΚέιΖετε, ῇεετ-Ιἰ Εε εεοάεεε, Μαΐ

ιεεείο εεΙεεο τοΙ‹ε ῇεετ εε]Ιερέ1?" Α οεε`ΒεετΙ εά
νεονεάέ]ε: ,νἑἱεΚεἱ ῇεοε ερετεί, ε 1εεείε `εΐεεεε ῇε

εε_Πιοτεί.“ Νε το εε εε17 Ιεε ΖεπιτεεΠ, ε. Με”

εεεεε ρΗέεΙ εε εἰ, ως Ζε εοτνε ὲὶνέ. @Με ἀοιει'ὶ.

Τὶ ειΙεἀεεεὶ Με άνεεεετε ΜεεΙούν.

Με2ὶ Με άοετοτει ὶ Μπα τε ρεετοτεγεε εεε

ΝέεἰΙε εε άεΙεΚο, ε @Με εεεω 1εΙεάέ· εεε οπε

:ΜΙ πεεεεεε, 2ε εεε ε εεε άεε @Με ε ρεετοτΙηεἱ

εἱ Ζε Ζεεε εεεεοεΒί. Κάγέ Με νεεεε ρΗεεΙ, νε·

ΙιεεΙει πεεεεεεε ρεετοτεγεἱ, Μη εΙε 6ο Βοητε. ροάΙε

ετε.νεεί εμε; ρἱἰρτενὶΙε νεΕεΗ ε. όσετε ενω νε,

εττοεΙε, με εε]νΙοε τεοΜε. Βεεεεονε ρεεε, εεε.

εεεεε ῇε ρεεε εΗνίτε.Ιε, άονεάΙε εε εΒενεεί ε

ΜΒΜ: ,,Τε Με _ῇε ιεο_ῆε εεΙ:1 ρεετοτΙ‹γεε!“ Με

ε1εΠ Με Ιαοεοετε, ε Με εεε εεεετεεί ε εεΙεΙ1ο

ΙιτόΙε ΙεοετεεΙ: ,,ΚεεεηΙ«τε - ΙιεΖΙ‹ά Μετὶεε ν εο

εγτε !“ θεεεεονε ροτοΖετεενέε Ιζοεοετονε Ι‹οΙ‹τΙεἰεί,

ροτεεΞΗ, εΙ›γ ρτεινέι ρεετοτεγεε ρΗνεόεεε εγΙει; ε

νΜοεεε β, εεπεοΙιΙἱ εε άοετ εεὸἱνΜ ΜΙ Βι·έ.εε ε

Πεεεεοετε ε εεε Εεε νεεετ _ϋ νΖεΙἱ ε εεεοε, -- εε

1εεεεεεε εεε ε ΜΙ @Με εεετεΙγ εεεεεΤοεεε ρϊ·εάε

νεεεε Ιἰἀειἰ. Μετἱεε με Με ε£εετεε εε ενέιε

1εε2εει ἰ ε οεΙ$εε άοιεεει ενάε1 εε ‹Ιο ειεττὶ, -

ρτοτο εε νΠε _ῆ1 ΙηΙε ρι*ίεεΙΙφεί ε. νεἰεΚεὶ Μεείεονε

εϊ·ετε!γ.

41. ΚεεΐΩἱο ε. νεο..

(2 ε' Μετε!τε.)

ε ΒγΙ _]εάεε ΚτΠ ε. πεεΙ τε απ), ε. _ήεάεοεο εμε.

.Τεάεοε Χάγέ ετετεεο 1ετεΙε τΙοκεε εεεγΙο, 2ετΙοεΒΙο

ν εο‹:ἰ εεεο εε οΙ‹εο. ,,Κάο το?°' εεε εε Με

Εεεε. - ,,1εειε Ι‹τέ.Ι να», σε; πεΞ εναι εεῇιεΙε‹1Η

εεεετε.“ - _νεΖωι εἱ ε" ΐε!τΙ ΒτἐΙονὶε. ΌτεΙ1011



ιιοε Ζεεε πεπτιο πιερει πε. οπιιο. ,,Κάε με -

,.ιεεπι πιει Βιπποε, εε_ι πιι ρτοετι·οεπι ενειι εεεττπ.“

- .,νεππιι ει με· - Τι·ετι πω: ερετ πεπ‹ιο πιερει.

,,Κάε τε?“ - ,,δεειιι πιει Μεειο, ω; ιιιι ιιειετειει

ενοπ εεεττιι.“ - ,,νεεπιι ει με· 'Ι'επ ει ιι ιιπετι

νΖει ε. εεεεει. Με ρεπ ετε.τν πιει ‹ιοπιιἄ εε ντετιι,

εεε _ιεπιπ πτειιονιο, Ζε εν εε Με οΖεπιι. ,,.πιι,

ενπιι πω( επι ετεε, ,,ε ννιιιετιει ει Ζειιιι, Μετά

εε τι ιιιιι.“ Κιτειενιε εει, ειε πιπειε πεπιοιιι τεπονε

Ζειιν πειίτι. ,,νωι, εε ιισε1εω,·· ροιιινειιι ει, ,,ρἴι_ι‹ιιι

πε εννιιι ενεπιιιπι, τι πιι ρονεάι." Βνεπτονε εμε

ροιιι·επιετιε ε. ιιειιι πιιι ω ιειινιεε νων: Ζ μπε

Με πεπειιο ρεπτορι, τεπ Ζεπιιιε ;'ε. Ζ ετιιιιε πι”

ιιεποιιε ρεπτορι, πτει·νΖ _ιε πιττεν, Ζειε οΖινπε. Κιε

ιονιε εει ε ριιεει π _ιεειιε ιεπιε; τε. ιινιε ριιιε ιιιεν

εεοιι τεποννειι, ιεΖ νῦν ρι*ειποιιιν. Οπ τα _ιεειιυ.

ιιιε.νιι νΖει ε νοεειι οεινιι, ε τε επε.Ζειε πω, Με

νε), ρι·εεννειι. Ροτοπι Ζεε τε ιιιενιι Ζιιιιετνιι ε. εει

εε ‹ιοπιιι νε, τιι ει Ζετειιενει με πτειονπιι ε.

εΖεπιι εε ε πι. Τε. Με πω. Με πιιοε οτι οειειιο

ετενειιι, ειε Ζεπιε, ειι›ν ‹ιο ρεειεειπιιιο ροπο_ιε πε

ειιοειι. κα” πεπειιι εάεειε, εει @εποε ειο τοιιε

ροπειε, ε. Με τιι ετεπειιο ειενεπε, ιεπιιιΖ Ζ πετ

εει οιιειι, ε. ιτπειιονει εε πιει Οιιειι. Τεπ πιιι ιεπι:

,,Αειι τιιιεε εεεειεεεπει τιει πιι ειει νοεν. Χτειονιο

πια ιιει, ε. με τεπ ειονεπ εε περιι, ριιπιε πε πειιι

οιιτπδ:. Ροτοπι ιεπι πιει ειπε: ,,ι)ει ιπι _ιεετε· άντε.

Με νιε, Ζε ιε ερί'ιεειι, ειιν Με επ ‹ιο εετιω.=·

Τειι πια ιε ‹ιει, ε ιιπε‹ι€πε πτειι νεεεπν ειιι·πεε

,Με εμ ννενοιεοΖεπ. σε Με ρεεε (ιοπιπ,

ιιειιορι ιι ε. ε εειιοπ οιιιιε ι. Κι·ε.ιονιε πειιιοιιεεε

Ζεεν ενε τιοεπετι, εει ιι ρε ενετε ιιιετιετ. Ι ριιεει

πε εννιπ ενεπττιπι, ρτεεε ιιειι, ω” επι ο πι ρονε

εεε, ε. τι πιιι ι*επιι, ειιγ ;ιεει1ι1εεετ1‹ιι πτειι Οιιιιι.

Βει, ε ρεεε πε. οιιπινοπ ποτε ε. νιτιει τεπι ενω

Ζεπε ετειτι ν ροτοεε. Με Με” ιιπονεπε. ι αι
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__1ε.“ Ρο1ο111 ΜΜΜ ε11111ε11ε 1”οι1Ι1ετ1 11 1111116

ν112ε11 11 11 ΜΗ εε 1111 1111111. Κ1191Ι ΟΙ1ε11 111111 11111111

Με ηεΙ1ΙεΙ1ο 111.110 111γεΙε11Ι1ε. 'Ι'ε11 111111 1111ε1·1Ι Ικο

ργ1ε111, 11 111111 ΟΙ1εἰ1 ρ11εεΙ 11 τ111211.Ι εε Ιιο: ,,Οο 1;ἱ

εΙ1γε111ε, 111111 1111119 1111111 ?“ Α 111'1111·εΙ1Ι: ,,'Ι'οΒε, 111ί11

ω”, εΙ1γε111ε 01111 νΙΙ11: ρϊ·1έεΙ 1ε_1ί 111112 ε. 111:εΙ1Ιε.

ε 111111. Με 1111 @Με 1111_1ε2 ε. 11:1.111 εε, νε11Ι1 11111

_11εΙ1 11ο11ο111111ε." 011 εε 1111_1εάΙ 11 11ερἰΙ, νεε1ΙΙ 1111

11111116 ε. ν ο!1ε.1112ε11ί _11εΙ1 11οΙ1ο111Ι, 111111 112111 11 11111

Ιον1εον1 ΜΗ: ,,Νγι11 11 1εετε οάρο11ετί111, ρι·οτο 2εε

111ε νγενο11ο111Ι; Με ρο111·1111ε εε111 11εε11ο1Ι'.°' 11111

101111: έεΙ Κε εν11111 ενε1Ι1111111, ε. 11 11111 ΗΒΗ, Ζε ενε

2611111 11111111: 11ε11οΙ11111ε, 11εΖΙ1 Μ112 111'1_111ε Ι: 611.10

1111111101, 1112 οά'Ε111Ι 11ε1111.ΙεΙ1ο ρΐεϊήνέ.. Ζΐ1ετεϊνεΙε

ν 2111111111 2 Ι11Ιε11111:Ι1 Με” ηεΒενε116111, ε. 11111111 111εΙε

οτοόε11ο11 εε111111111 11ε.11γ. ν1άο11ε 1:1έ1Ιον1εε, τεεεΙει

εε 11ο: ,,Ι)11έε Ι11εε€1111εΙ16, 11101: _1ε1 ρ11εεΓΡ εΙιεεε-Ι1

11 11111ε εΙο11έ111?“ - ,,ΟΙ11:1,“ 11811! Κτέ1ον1ε, ,,εΙγεεΙ

_1εε111, Ζε τα άοετο.1111 11οΒή 11Ι11τ.“ - ,Ονεε111,°

οάρονεάεΙε 1111111111, ,με 111 ΗεεΒε11ε116 11111 111 Μπι

111 Μαι ε 111 11111" ΡειΙ1 11ο νεάΙ11. 11ο "111ε, Με

111411 111 Κο11ε, Β11Ιγ το _1ε_1ί 11111111, ει ί·εΙ1Ι11. 11111:

"Η Εεεε Β111Ιεε ρέ1ε11, 119.110 _1ε 1111 ρεεε” νγ2ε11εε

ε. νεέετ 211εε ρί·12ε11εε; Ρ8.Μ1 _11εΙ1 11ερ1"12ε11εε, πάε

Ι13.111 111116 11111111 111111, 1:11 111 111111ε.·· Κτέ11ον1ε πε 1ε

1111οΙιο 11ο11ε εἰ νεε1Π ει 11ε1ΙΙ _1ε 1111 ρεε1.ν11. Κάγ2

τε111 Ρ11ε11, ΜΗ 11ο εΙ1οά1Ι; 1118161111: ε1εε Ι111εά 211εε

νε1.11Ι, Με 110111 112 11ενΜεΙ. Ι 111εΙ 011 Ι111.21ΙεΙ1ο ενε.Ι11τε.

ενεΙ1ο ρεΙΝ31111; 1111 νεόε1, 1111112 εΙ1111εε 112 1.1ειρεάΙο,

111 _1ε111111 1111Ι16Ι111 πώ, ε. 111γεΙ1Ι εἰ 1111 10110 1111111118.,

1111 ν1τ1·. Τε11 Ι111εά ρϋῇεΙ ε. 1εΙ1Ι: ,,ΠΖ 111 σε 1:1

ετέῇε

:εεε νεΙ1ι111Ι. Το 1ε ΜΜΜ. 2111Ιο.. Ι)τ11Βέ 11ε11 Ιη1Ιο

21ιεε 111.111: ενεΙ11 811111εε ρο1':11.Ι ρ11Ι111, ε. 11ο11ε 11111ε1Ιγ

_πειεε 11ο ετ111ε. Δ 11111111. 211.εε _1ε 2111111. 'Ηε1ίΙ1ο άπο

1°εΙ1111, 1Σε 11111εί 1111 Ι:ο1η1Ιγ ροάο11τ1. Τα ρο111ο11Ι 11111

.ενε.Ι1τ Μόε1ε, 11Ι16.πεν 11111 ο ρω 1ιοε1 1121111, Μετο11
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Β1111έ Με. 111Β11 112111, Βο1111Ι11 1111: Μ11 11ε111οΙ1Ι11 Με

11111. Ι 11ο111111Ι 1ε 11ο εΙ1111εε ν111:Ι1ο1111, ε 11ε11ο11Ι

ΜΙεΒε 1111111 11211111· ε 1111Ιο νεί·Ιε1, 1 11ο11εεΙ 1ε 11111111.

,,Οο εε το εΙ11:εε?" 11121111 εε 11ο. -- ,,ΟΙ1ε1 τοΙ1ο

1111116110 Βο11ε νε εΒΙερε." Βε11ε Με 11ο 11εΙε, εἰ:

11ετε1Ιε, 1 11εΒΙε Με, 111111 νεΒο1Σ1Ι 11ο το11ο ΜΙεΒε.

Α 11111 Β1ΐ111 νεε1:Β11 Ι1ο1·Βοετ 11ο εε'11ε 11111111, ε Βιε

Ιο1111: 11ο 111111Βε εΒοϋ1ν, ν11εεΙ ε 11151111 11εεε1Β1·ετε

1111ε11111ε1 1111211 1111115. Ρο1:οΜ Β1111 :εεε 111 11οτΒοε1:

11ο ΜΙεΒε ν1111ε11Ι, ε `11ε11ε 11ο 11ε11ο νεΒο1$1Ιε, 1εΙ1ο

1°εΙε 11ο1·Βοε11. Ρο1οΜ 1111 Β1·εΙο111ε Με ενο11 12111111

1 ο11νεεΙ 11 ε εε'11ο11. Α ο11ε11 Β1'111 εεε 1111εί·1Ι 110111

1:εΜ, ε Β1·εΙ ΟΙ1ε11 11111εεΙ 1 1:εεεΙ εε 1111: ,,Οο 11 1ε,

Μ1`11 Μ1Ι11 Βο111?" Α Β1111 1·εΒΙ: ,,Β.11εΙ1Ιε εἰ νεε11111

11ε Με, εΙε ο111 1111111 111ε111 η1:11Ιε1ε111ο Βο11ε." 111111

ΟΙ1ε11 1111ετ1ν εε εε 111Μ1, εττεεΙ1νε Βο11ε ενεΙ1ο 11ο11εΙ.

Δ Β1'11'1 1ε11εΙ1 ρεεε! 1111. εν1511ο 11τε11·ε νοΙε1:1: ,,8Ι1ο11

Ι1ο, πω, ΒτετεΒ 111 1111161; εΙ1ο11! 1111 ε 21111151 Κι°111

εΒο151Ι ε Β1·εΙε 0111115 2111111. Α ροτοΜ 1111111 εροΙ11

1111111°ε 511111.

42.· 11111110 11111111 11οετε.

(Ζ ΟΙ1ε1·νε11εΒε.)

Β11Ιε 1ε1111ε ΜετΒε ε `1111Ιε εε111ε 11111116. 1Τε11111111,

Β11112 1111 11ο11111 .ε ΒοετεΙε, 11111111 11ε 111 '11οΙεετ1.

Ι εεΙ1ονε!ε εε 111111 Μοετ ε. 111 εε 11 11ε1·ο1111 επε

Ε11Β. Τα 1111ε11 11111111 111 Βο111Β1111:ε (8111111ΣΒ11). .Τεο118

το 11εΙ111':Β1, Βτε1ε Βε211εΜ11 11111511 ·11ε11ει111, 1εΒο11

ε111ττ1 εε111ε ε τοΙ1ο νετε. .Τε1111ε 1*εΒΙε: ,,Ζε'1111ε111ε

Ι111ε11 το 1111115· Ι) ε 1*εΒΙε: 7,Νε 11111111, 1161112 112

'1

· 11ον111·οετε, ε111· 1111111111. 11111 11ε 1111:ε ρΙεΒεΙε.“ 1911111111

1141111: ,,Νεε11ε111ε Ι1ο, 111 11111·οετε; 1111111 11ενεεΜε-11

ε111ο1:οΜ 11111111 Β1·εΙε 111:ε1·γ εε 2ε1111, 1111111111 1ε1

11εΜ1·11111ε. Α 1111 το111 ε1'1ε1εΙο. Κ11112 11οι1οετΙ, 1·εΒΙ

Μετ1:ε: ,,Με111ο, ο2ε111111 εε." -- ,Ο ε111111 1111111

Ο
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Ρτενίε, Ζε εε οΖειιΙε, Με 11ειιί 2έ.άπε, Μετοιι Με

111οΙ1Ι εο'οε πω” - ,Δ Με Μ ΡεΒγΙο?°ΐ -

,,ΡτοΙ:ο Ζε εκ ιιεοικϋΙγ ΒιιἀἱεΙεγ, ῇεετ-Ιὶ Ζε εἰ πε

νεεωεε νεεω ΙιτεΙε εεετγ, Ζε τε υετοι·τί.“ -- Α σε

τΡεΙ;Ι: ,,Νιι, ΡωεΙιι Ρ Μεάετ, ε. 1ιε]Ρτνε εε εεΡτε.ιε

ῇεἀιιοΙ1ο ετετεΙιο Κονέ.ι*ε, νΙ-Ιὶ ο οί, Μη, ΠΠ ΡονεάεΙ.“

Α Ιζονεϊ ΜΗ: ,Βγειι 1:1ύ]! ΜΜΜ. Ρ ι1εΡΙεε, Με

ΡΗ 1; Μεείεονε ωειτοε, τε Η εεῇεΡίε εποε 1ι1οεὶ

Ρονεἀίτ.°° Ι άε1 Με ττο_ῆε έεΙεει1ε ετϊενίσε ε. ΡοεΙεΙ

Με Ε: Μεε1εονε ωετεε: ,,ΑΖ Η οἱ ΡΗΜεε, ῇειι Ρ

νεεπιἱ ω. 1·ιιΙω, ε. Με ιιέ εε τεΒε εει11ιει εεΡτε, εο Με

τω, 1 Ρονί τὶ.“ Ι εεΙ, ε. Βάγέ ι12 ῇεάιιεεΙι εΗενΙού

‹ΙοττΙιέ.νεΙ, ΡΗέεΙ Ι: Μεείεονε 1ι1ε.τεε ε. πε! Ρ πι.

τιιΒιι. Α οπο. Μεά εε Ιω εεΡτεΙε, εο ω Με? Ου

οάΡονεάεΙ: ,,Βέ.ά εμε μεεεΙ νΗΠιο .1ετάΙε ‹Ιεει~ιι.α

Α οπο. ΜΒΜ: ,,Ο] εγω. ΙΜ” 11ενίιτι ο Μ, Με ετ18.ά

νί πιίῇ ε”, Ροε1ςε], εε ΡΗΜε άο111ϋ, πιύΖεε εε Ιω

κεΡτετ. ΑΖ ΡΗΡΙε, οικ1ε Ιυ1ετΙ νεεεε, 2ε]ε1τιι, Με

εεΙ1ονάπι ω, εΒγ Ιι:ιεά τεεε- 1ιεεεεεΙ, εὶε Μ τε

ι·οεττΙιε1, ε τεΡτνε Μγ2 εε `ειπΙε Ρο τΐετί Με

Με μ ΜεεΒειιεΙ:ε άιιεε, οτΙΡονεε: Το ῇεειιι! Ροτοπι

τἰ ι12 εεε11άε πιοεἱ ιιΒΙίΖὶτ.“ Ι εεΙιονειΙε Ιιο Ρα!

Βοητο._, Μεείε ΡΗέεΙ ‹Ιοι1ιί1: ,,Μέ.τοο, :Με το Με

εΕειιιεΚου @εἰ !“ Α Ι«τάγ2 εε με: Ρο τΐετί Ρτε.Ι, Με! 7

ιοΙεάειιεε: ,,'Γιι ῇεεω!“ - ,,Οο υγωειεε·· - ,Μι

οπο ι1εεεΙ ΉΙΙΙιο ΙετεΙε άοετιι.“ Α ιοεείε ΜΗ:

,,Νενίττι ο Μ; πιεν1-Η νεεΙ‹ ο εἰ ΒΙοιιεονε τεετΙ:ε,

οεν1εο, Κάοϋγ @ή νεἀεΙ.°° Ι ιιΙ«5.2ε1 Μι εεετιι, ΙτιιςΙγ

Μ. ΜΜ.άειιεε εειιΙ εοΙ›ε άτι1Ιιε ετύενΙοε, ε. Με _ῇε

ι12 το.Ι4γ άο2:τΒενεΙ, ΡΗεεΙ Κο ΒΙιπ1εονε 11ιετεε ὰ Με!

Ρ Ζει Πω. Τά2εΙε. εε ω, ω @εεε Ο(ΙΡονεάεΙ,

Ζε Ι›γ Με άοετει1 νΠΠιο Ι‹τεἰὶε`. ·ετο, εάειΙ1 νά, Με

Μου Με Ιιτειάγ? Δ (πω. Με τεΙ‹γ ΜΒΜ: ,,Ο] εγειι

πιώ! πωπω ο τιὶεΙι, Με επιε‹1 νά ΜΡ ε”, Ροεεε_ῇ

ασοεε, ΔΣ ΡΗΡΙε τ1οτειΈ.“ Ι εΙ‹1·_γΙε Με ΡΜ Ιαοι·γτ.ο,

ε. Μγ2 εε ΒΙιιιιεε Ρο τιεετ1 Ρτε.Ιο: ,,Με.τΙ‹ο, Με τα

.
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Ηοετοποποο σου ποιά; ΜτΙ: ,Το _ιεοπι.“ Ι πο

ιποΙιΙο πιο ΒΙοποο πιο οάο1οτ, ο οποσ πο πο, οο τη

τω? ΟάρονοάοΙ, πο ΜΜΜ. τοκοι Ιιτοάι°ι ο νιΙΙΙιο

!ετοΙο άοοι·γ. Α ΒΙοποο πιο ιϊτοΙιΙο: ,,Οι, πονίπι ο πιοτι ;

πονί-Ιι νέοιΙτ Βοιτο Ι·τοογΙο (το. Βοι·ει τιγΙο ναι), τοΙιάγ

πονάω, Χάο τη @ή νέάόΙ.“ Ι οΙοΞποΙο πιο οοετο ει.

ΐο1τΙο: ,Α2 ρίι]άοέ τι το Ιοοοε, Με ττέινο ῇο τοπο

χιο ΙτοΙοπο., τοπι το Βοτο ΒοογΙο ποιάοέ; ρο.Μι _ῇἰ

ποπ οοΒοάο, τοΙιάγ φάει, νέειΙτ οπο. ριϊ·ιιάο 8ο

1ιοετ. Με ο οί Ιιποά ποοποά, ΜΒΜ ε1κηπ 5ο πο.

ετι·οοι οποσ άο @πιο ο Ι:άγ2 Ριι_μιο, οΙιγτ ο Ιιποά

πει ο2άο, πιο μια τι άοϋπο ιιοΙιοάο.“ ΜΙοάοποο

οΙιοΙ οι πιο εττονίοο, ο ἐοΙ, :τά ρΗέεΙ Η το Ιοοοο.

Βοη ΒοογΙγ το ποογΙο; ι ΜΗΝ πο ροά πιοετ, ο

Ι:άγέ τόπο οι·ιέΙο Β ιποετο νοάο ρίτ, τοΙιάγ ο οΙιγτιΙ

πο. ιιπάο, π. οπο πο πο ρτειΙο, πο τη τω? -- ,,Βετά

προ ποἑοΙ ΉΙΠιο τω» Μοτο” - Α οπο πάρο

` ποάοΙο: ,,Ι)οοι*ο, νεοάπι οι πιο πιο.“ Οπ οι πιο ιο

ποιοάΙ ο. οπο Ρωτώ: ,,ΖάειΙι νέειΙτ πεερειάποέ 'Η Ι νοο

ρποΙο 88 _ιοάποο, χιο ‹Ιι·οΙι6 ο χιο τω, ο οπ ρο

1τοΖάο πιέιΙοπι τη ΙΜ ερειάΙ, _ιοπ σο πο ποΙιοο πει

άι·ΖοΙ. ΤοΙιάγ πιο τοΙ€Ιο: ,,Το ιπἰ Μάο έΚοάιτ.“ Ι

ΙοτοΙο. ο ποπ @το χιτέ.Ι:, το ΜΒΜ πιο άνοπιο Μαι

1ιοπ1; τγ πο Νεά οί Ιιποά τοΖετοοριΙγ ο ηιοτιΙο

εποε πονο” ο ΒοογΙο ΒοοεοΙτ οΙινοετο οττΙ11γ. Ι

ί·οΙ:Ιο πιο Ι:οτιγΙο: ,,'Ι'ο οπο, _ιπ1εοο :ποιο ἑΙιοάο,

φωτο 2ο πιο ιππΙοιπ ΙογΙ ερειάΙ.“ Ροτοιπ ΙιέΖοΙο, ο2

άοΙιοΙιΙο άο άο νιιωιι Ιιτοάο, ει το πιο Ρονίάετ:

,,Νοοροοι πο, πιο ποπειροπιοπ Ρομπ Ιω πιπο.“ Ι επ

ΜΙ τι, 2ο Ρι-ιμιο, π. χω: οάοἐο1 ιιοΙιοτο. 'Ι'πιπ πο

1ιποά νιτοΙι τι ω.ιιοπιι, ο ΙτοογΙο άτιιι ε.το οοπτο

ποιο; ει. οπ εε τιποά τοΚγ οπο, απο-ιι πιο άοοτο?

π. οπι πιο ο πιω. Ι μπι ο πιο τι άο νοοετο..

Νο νοοοτ ροΙ: πιο, πο ιποεί οτ νεο, π. 2ο πιο

οποιο. δε... το νγἑοΙ νεο τι Βοΐο ΙτοογΙο ο. οο'ιιονοΙ

πιο ο άο οπνοετο. Α στο 11ο ροτοπι π1οάο1ὶ 8.2 άο



:Μια ει. ιιιΜειιι Ιη Ιιο ιιΖ περι ιιο.εΙι, Με τα ΜΜΜ:

ΖεΙιοΒι·ΙιΜ, ε. οιιι ιιιιιειΙι Με ιιεεΙιετ. Ροτοιιι εεΙ

Ζεεε ιιε.Ιιοτιι, ε. οιιι ρ8Μι εε Ιιο, Με ΙηΙ? ,,ΒρΜ

_ιεειιι ρω! ρΙοτειιι," ΜΗ, ,,ρονΜἱΙ @επι εε ε. Μια!

_ιεειιι ιιετιιιΙ.° - Ι άΜι Με Ι‹οΙηΙε Με εετιτι`ιν

εεε». ε. ιιεΙ:οΙιΙκ ιιιετ ενω, ει _ιεΙιο τΜη εεετονεΙἱ

εεΙν άειι 8.Ζ άο νεεετε. Νε. νεεει·ννεεΙ Ζεεε νειι

ε. εΙανΙ εε Ι:ΜινΙε ιιο Με”. Οιιι ρΜε Ιιο ΙιΙεἀΜἱ

εε1οιι Με ει. Η τέ.ιιιι ρω Με νεέτἱεε ρονεάεΙε, Ζε

ῇε ν ΙιΗνε. Ι ΙηΙι !η Ιιο ιιΖ ιιιΜειιι πιειεΙι, Με τα

Ι:οΙιοιιτι Ζο.Κο1ττΙιεΙι, ε. οιιι ιιΖ Ιιο ρΜε ιιειιιοΙιΙΙ ΜΒΜ.

Ι ιιΜι ροτοιιι ν εεΙε νει νεεε!ιν Ι‹οΙιοιιιη ροΙιιτ. Οιι

ρεΙ«1 εεΙ Ζεεε εε Ζέ.ιιιΙ:ιι, ε. οιιἰ ιιιιι άΜι με ει. με,

εε «εκει, ε. Βοεν1ε, Με οΙινεεριε, εειιε ι οΕιιτο1ιιι,

ει. ΗΒΗ πρι: ,,νεόει· ιιιΙιειιι τιεοάεΙιέ2ε_ι, :ιη νεεεΙ:ο -

ε ρΖιριε.νίιιιε, εεΙιο τι Μερα." Κι1νΖ ρεεε νεόει·,

ΕηΙι ροί·6.ά ρί·ι περι, Με ροτοιιι εε ριΖεεε ι·οΖεε11.

Οιι Ζεεε νειι ε. Ι: Βιιί·ε ΙεοενΙε. θε ε ιιίιιι? Ι εΙ:ι·ν1υ. -

κι ρω ιιοΙιιι ‹Ιο ροάΙιονν, ιιεΙι ιιιεΙε ιιοΙιιι νεΙΙΙ:οιι.

Οιιἱ ρΜι Ιιο Με ΙιΙεάΜι. Δ. οιι ιιιεΖὶ άπιετιι νΖΜ άνε

νειεε, ε. Ζ Μπαρ εε ρεεε Ιιο'τηΙε ν ΙιτΙ:ιι ννΙίΙιΙν Ισι

ΖΜΙιε ε. εε νεεετε. ιιΖ ω), ρεεε νντοετΙν. ΚἀνΖ

Ιιο ρΜ: ορετ ιιειιιοΙιΙι Με, εκ Ι; ι·6.ιιιι ρω Με

νεεειει, ε το. _ιιιιι ρονεάεΙε, Ζε ῇε ΚοὶηΙε ροά Ι:0- -

ιητειιι. Ι εΙιτεΙι Ιιο ιιΖ οάτιιά πιτ, Με τι Χορευτ

Ιεονε, Μεί·ι εε ΙπορνΙε ν ΙιτΙιιι ννΙΙΙιΙι, ΖεΙιοΙιτΙιεΙι.

Ι ιιειιιοΙιΙι πιο Με ιιιιΙΙΖιτ, Με η ενο. ΙιοΙιοιιτΙ:ν

ροτοιιι £Μη ΖΜιιΙι. 'Ι'εΙιάν οιι ΗΜ, Μη πιο Με

άεετιι, Μη ιιΖ ιιιοΙιΙ οάερτ. Με Επι! ιιιιι ιι ιιεεΜεΙ

Με, ρι·οε ρι·ν ιιεερειΙ τω, Με ιιιιι ρΗρτενι1ίροετε1.
Οιι εε ννιιιΙοιινεΙ, Ζε ΕηΙ ορἰΙν,Β Ζε εεΙ νειι ε. Ζε πιει

ιιειιιιΙ; Με ΙιτΜ πιο ιιεεΙιτεΙ «Με. 'Ι'εΙιάν οιι Ιιο

ρτοειΙ, Μη ιιιιι άονοΙιΙ άεετιι @Με ε.εροϊι ροΙΠιιτ.

Ι ροτει.άιΙε ιιιιι ρϊ·εά Μπι ΙιοΙινΙε, εΖ τε άεει·ε. ριΗ]άε

ρω ροΙΙΙιειιι, Μη ιι Ιιιιεά ιιεΙιοριΙ ει. νΖΜ Δε. Ιιο

ΙηΙιι, Ζε ε Μ τρωω; οιι ρΜα Μη νΖΜ ε εεροτι
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οΙιτοΙ, οΙιάτΣοΙ. Ροι;οιιι εε Μάι απο ντιιτἱΙ ει. οιιἰ

και Μάι. ΜΙ:ιαοιιοο Βαι·ο ΒοονΙο ρέΒιιέ ροαοικονο.Ι

α. Μαι εο άοιιια αοετιιΙι: ἱοΙιΙτοτἰΖ _ιοιι τοπια ρειεα,

ει του ῇο Ιιαοα ασ _ιοΙιο αοιτια ροετεινιΙ. Βοιιιει νν

ετι·ο_αΙι νεΙιΙ‹ο Μαν, ιροενειΙι ει αει πιο Ιιοετι, ε. ιιιοΙι

νεοΙιο όοετι; ει ια τειΙ‹ιν αει τόσα ΙιοαοοΙι `ονΙ ει

ε ιιιιιιι ,ιεοιιι @Η ει. ΡΗ. -,

48. ναι.

(Ζε 8Ιονιιιε1αι.)

ιΤοαιιοιι ν Μό ια εαν νΘΡωιειν ιαΙιιαοιιοο

ασ Ιοειι, ι ερειτΗΙ αει ννεΙαιι1 ροάΙο οοειν Ιιτέιειιοα

ριιιιιια, Με οΜοοοιιοα, παει ερΙ, 8.2 Βιέιεο _ιο_ιΙ εο

ροαινιτι,ιααειΙ. ΝοοΙιτο ,Η Βαάιτι, ιιι*121 νοΙἱΙιοα νοι:ον

ι νεττοιΙ Με ασ 2οιαιΣι, ιών ρειιιιιει. Μαι νο ετίιια.

Τα εε ροτοιιι ριιοΙιαά11ιι, ει. ναιοαο Μια εοΙιοα νοτον

ει ροάΙο εοΙιο και ιιιΙειαειιοο, τιιΖει.Ιει εε: ,Ζωα

τι' σα, αιΙέιάοτιόο, Μπι ετίιι αιιοΙειΙ?“ -- ,,Αιιο _ιέ.,“

οάρονέα61, ,,`ονΙο ιιιι τοΙιο Πιο, Ζε ω ε1αιιοο 1ιειΙί.“

- ,,Α σο οΙιο‹ιε Ζει τα ενοα κ1οοτοανοεο?“ - ΜΜ

οοιιοο εε ιιοτοΖαινέΙοιο και: ,,Βέιά ονοΙι ιοΒο πι.

2οιια.“ - ,,Βοοΐο, νεαιιια ει το! Μο νο2, ῇέι _ιεοια

νίΙει: ιν ιιιΙαιν ιιοεπιιιε ννεΙονἱτὶ _αιιοιιιι ιιι6Ιιο; παο

1ιο_αιιοααιοε-Ι1 ιιιιιο _ιιιιοιιοιιι ,,νίΙει.," αει νέον Ι:οοει

ιιιαείαι οραετιιι.“ θα ε11ΜΙ, 2ο ιι _ιιαοαονο.τι πιο

ΙιαιΙο, άονοαΙ εἰ ιι ι1οιιια, ρονοάο1 νεοοΙ‹ο ενντιι

ι·οοιόααι, σο ει. μια εε πια ΡΗΙιοαιΙο, ει. @η 28.τειιιΙ,

Μο ιιεινέετε. ιοΒο _ιοετ. ΔΕιιιιιια. εε τοάισΒαιιι καιει

οι οι” ροτοια ονΙει ενιιιιιιι. ΒνΙι εροΙα ΜΜΜ απ

νοΙιιιι εροαοιοιι6 Ζινι ει ιιιέιΙι ΜΒΜ να νεοια, σο ΜΗ

1ιοααιΙ:Ιι, ι ροτοάιΙει πια παώ Ι‹ι·ειειιοα αοοταεΙ:α.

Ροτοια μια» ν 16% εΙνει @εάν :παπι ι·6.ιιο

νοΙιιιι Μίιιιιια; νετιιιιο, Με 1: οΙαια ει πω, ο εε

ΡἱἰΙιΙὶΖαῇο εττειεΙινέ. οοαι*ο. Ι ρι·εινι ενο Ζοιιέ : ,, απ)!

ε1ιοαει 2ο @πιο ιιοροέο.11 παει ρεοιιιοο, ανια Μαι



·--θθ

Ι‹ι·οιιρν νεεεΙ:ο ροτ1ιι1«ιου.“ Α τε ιιιιι οάρονει1ε1ε;

,,Νιε εε ιιεΙιοῇ, Με ρεειιιεε ιιεροτΙιιΕοιι.°' Νε το

νετεΙε, ννέΙε. νειι @Με άνεΐε, ε. Μν2 εε ντάτιΙε,

Ιιοεε.Ιν εε Ειτουρν εττεεΙίνε ενρε.τ1. Μιιέ νΖάνεΙιεῇε

ιξε1:Ι: ,,ΡονίεΙε.Ι _ιεειιι ε, Ζε ρΗιτ1ειιι ο νεεεΙαιι ρεε

ιιιει.“ Τε. εε ιιειιιέιΙε ε. ρι·ενι1ε.: ,,.Ι‹Π Δε. ροΙε ε

ωι1εσεε, Ζάε.Ιι Μπι ροτΙοιιΙ‹Ιο." Κάνέ ΙινΙο χιο Β0ιιἱεε,

εεΙ ω. ροΙε, ει τα νιάί νεεεΙειι ρεειιιει ρεΙσιε νε

ειιορν εΙο2°ειιοιι; ι ντετὶΙ εε ιἰοιιιι'ὶ ν ροάινειιι ε

2ν01ει1 : ,,ΑεΙι, εε ῇε ν1Ιει, νίΙε. _ῇε !" Τα νέεΙ: ν εεε

ιιιΖειιι έειιε. πιο πιιι2εΙε. ε Ζϋετε.Ι ν έεΙοετι Με ιιί

εε ενοιι ιιιε1οιι άεει·ιιεΒοιι. Ροτοιιι ιιιετΙ‹ε νίΙει ΙειέεΙοιι

Με ;θεω ρι*ιεΙιε2εΙε. Ε: ΜΜΜ ενειιιιι, Μαιο νέεΙζ μ

ιιενΜεΙ, ιιε2 τοτε εειιιιο; ι ορεττονεΙε _ῇε νε νεεεΙι

ροτἱεΒεεΙι ῇεΙ‹ο ιιε;ιωιινε;ει εεε, ά01(Ι1ιιιφνέθ πιε

ε1οερεΙο Κε νάετιί. Ροτοιιι Ρεν εε τε Υι·Ιιιιε ιιεει·ε

ρι·ονάεΙε, ι ετεΙει εε ιιιετΚοιι εεε εε1εΙ‹ε τοάιιιν,

Μετά εστω! πιει νερτιιιεΒιι ρΐεΙιννε, ,,ΡεΙΙιεΗ" εε

ιιεεννε._ιίε.

44. Β υ. ό. ι ό 1: γ.

(Ζ (1Ιιετνεεεεε.)

1.

.παω Ζειιε ιιετοάιΙ εε ενιιέ,εεΙε, ειιο ΜΜΜ

άοιιιιι ιιεΙινΙο Ι:τοιιιε εΙιιΙιν, ῇειιΖ Ζε άνειιτιἰ ερεΙ.

'Ι'εΙιάν Με”, :Η ρειιτιν ν ΜΙειιι οΙιΙεΙιιι ε. ροεε.Ιν

εοικΙιτ, εε εε τοπια ΜΜΜ ριΗΙιοάί Ζει ῇεΙιο Ζἱνοτε.

Μάικ. ιεεΙ:Ιε, έε 1ιιιτΙε νεΙιιιι Βο1ιετνιιι; ‹Ιι·ιιΙιε3. ι·εΙιΙε,

Ζε ιιεΙιιιάε, Με χιτε.ειιε ε. τεΖεε εε Ἐιιι‹Ιε 2ινιτι; ε.

των ΐεΙι1ε.: ,,Ροιιενεάέ Με Με @σε νε1ιιιι εΙ:οιιρι,

Ζε Με επι πο. ετιῖΙ ιιεάειΙ, ε.ενεΙιοιπι εε Με ιιιοΙι1ν `

άεΙε ροΖάτέετι" - _ιεετ Με οΙινὑε_ῇ, ν τεΙ«ιονν εεε

ΜΒ πιο. ετἴιΙ εεροι*ι εΙιΙεΙι, νίιιο ει. Με ιιιεεε, ών

εεε @Με `ενΙο ε£εετιιεῇεί - ,,ρτοτοέ εε εε ιιτορί

ν εεάιιιειιι τοεε.“ Ν11ιάο τοΙιο ιιεεΙνεεΙ, ω: τω

4*
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εΙυΙιε, ῇετιέ Ζε ενεΐειἰ εεε!. Ι ρονεάεΙ άτϊ1ΙιεΙιο Με

νεεοΙ‹ο ενειιιιι Ι1οεροάεϋ, εε ρεοεν ωΙιινὶΙν; θά τε

άοεν ιεε1 Ιιοεροάεύ ΙοεάΙΙνν ροΖοτ σε. εεε, ε Με .

που 1ιιεΙο πιΠιουτ1 εετΙπι Μ, 11εενΙο τιἰΒτΙε2 @Πε

Ζἰτοετἰ, Μη εε ιιτορΠο; τιἰεπιειιε οάεεΙο Κε ετυ

ειι1εΙ, ιιεΙς1οιι1Ιο εε τε111 άο νευ561:ν, νε Μετά ενΙο

Πω τιιε.Ιο νοο!ν, ε. Με εε ΖεάιιεΠο.

2

@Με 11τεΒε11Βε 1ιιεΙε ενεεεεε, ε. Μνέ εε εε

τοάΠ, Ριεε1ν ευενω εοιιά1τ. Ρτνιιὶ νεΙ:Ιε: ,,ΝεεΜ

Βιιάε ν0_]ευεΙ«ινιε άϋετο]η1Βεπι;α ενω ί·ε1;Ιε: .,ΝεοΜ

εποε είπε, Μπι οτεε 3εΙιο ῇεετ;“ ε. τϋε1:Ι ΐεΜε,άε 11ο

νΙΙε εε2ετε. Ι εΙνέεΙ το νεεεΒο @Με εεωικ, ΜετεΙ:

εοιιἀἱΙν,ε ε _ρονε‹ἰε1 ροτοπι Βτεεεϋ. Κενέ εεε εν

116.έεΙ: ννι·οετΙ, ρινοεἰΙ ῇεἀιιου οτεε, Ζε 'εν εε Με

Ρο Ιεεε ρτο$εΙ ν Ι:οεεί·ε. Με: 1:τοιιιιι ενοΙΠ, ε. ενη

ῇεΙ άο Ιεεε, Με τοετΙο ΜΜΜ ρεΚι1νεΙι ν·οι:ιενε1ι

τϋΖί. Μ1τι1ο Ι:οεΙΙιο εεΤονΙο ε Με τιἰΚοΒο. Ι ΗΜ

Κοεί111ιι, ιών Με ῇεἀτιιι ΗΜ ιιττΙιΙ. 'Εεε 111ε ῇἰ ροάεΙ

εε 1εοόετιι, οϋτετἰΙ, ε ῇεΙἰ @Με Κενέ @Με ΡΗ

]εΙΙ, οτεο ἰ ΜΜΜ. Με, εΙ›ν Ι1ο ν2εΙἰ 2 εοεεω νει1.

ΟἀενΐεΙἰ Με, ε ννεΚοὸἰΙ 2 11εΙιο νΙΙ‹ - ενΙε το `

τε τί12ε, Μετά. 111ε ν Ιεεε τεΙ: @Με νοιιεΙε. Δ ΜΙ:

εε ννεΙείΙο, εο πω ιιεοιιἀἰΙν ΒιιάΗΕΚν.

δ.

(Ζ Βι:1Μετ.)

Νεῇεενροεεετεν εί'ιετεΙ ῇεἀτιοιι εε ιιοε νε ετε

νειιί, Με Ι1οεροενι1ε.τεε εεε ροι·ο‹11Ιε εενεεεεο.

Ο ΜΙ τιοοἱ,' Μνέ άοιεεεί νεἰεΙωὶ ερεΙ1, Με, Ζε

ρΗεΙν Κ τοπια επεε Βιιά1οε ε εοι1ἀἰΙν: Ρτνεί @Με

Ζε το άενδε Βικ1ε ἑἰνο ρεάεεετ Ιετ; άτυΙ1ε ΜΒΜ,

ἐε εεάε εΒιιάε; ε. τΐετί ί·εΚΙε, ἐε εε νάέι Ζε. τοΙ1ο

ροοεετεεΙ1ο. Τε1ι ροεεετεν το εΙνεε, ροΦ1ἰνἰΙ εε ει

ἱ·εΙ‹1: ,,'Ι'Ηοετ Με ῇεευο Ζϋετε.Ι εεἑεεετν ε. Μίκυ ειιετΙ
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Με ενεεεε Μ; εεεεϋ εε. το άενεε?" νετε.Ι, εεετεΙ

ενε νεεἰ ε. νεεΙ εεε το εετεΙενεέιτΙ:ο, ΜΙοετεε ῇΙει

εοιεΙ εε εΙἱεὶ ε. οοεεεΙ. Π” ροτοε1 ετεεεε1Ιε. εε

ιεετΙ‹ε ε εεΙεεεΙε, Ζε ε1τετε, εεἱ εεεεεεεεεε το

εεε!. Ι)οιεεΞε1 εεεά εε το2`εεεΙἰ ε. εεεΙἱ εεε εεε

εΙοτειε Μνενε, νΖεΙἰ ῇε ε. νγεεεεε2ἰΙἱ εε, Με, :επι

εεεεονε1ἰ 21νοτ. Με εε εεε!τενΙΙο ε. εεεεεω1ε. :εε

εεέ εε ετΙ:ιι 1εεΙύ. _ϋενε.. Τεε ροεεετεῇ εμ ηε1εω

ιεεετε Ζε: ε Ρο ενεεετἱ ΙετεεΙι νγεΙεεεν εεεε εε

νεετε, οΖεεἰΙ εε. Ι νΜε εε Βήτα εεεγ ενε _ϋενε,

τεεεΙ εε ε, σε εεεε το? 'Γε επι νγρτενενεΙε, Μ:

ε εε εε εγώ ετεΙε ν ει·νε1 εεε @Με εετεεεεΙ,

ει με; εε ροτοπε τοεἱεονε 3ε3ί ρἱεετεεονεΙὶ εε ῇἱ

εεεο πεεετει, Με ροευά Ζῇ1. Τεε εΙονεΙ:, εΙγεε το,

εΙεΙ‹Ι εε, εε εε νγεΙεἰΙο, εε ρεεε ενεεετἰ Με), εε

ε1γέεΙ ω θεο1ε.

46. εεε ρεετεί·.

(Ζ Ο1ιετνε.τεΚε.)

1.

.Τε εεεε Με εεεεεἱ Ι‹οεε ε. εῇνεΙἱ ρεεε εεε

εε εεεενε. Ι νἰἀεΙἰ Βε2εοε εεε εοΐετ οΙιεε; εΙε

Με ροτοιε εΙεἀε1ὶ, οεεἱετε εἰΜε2 εεεγΙο. Τεεεγ

ὶεΙ‹Ι @εεε ε εὶεε, εε τα εεε νγΙεεε εε. εεε ε. Βιιοε

εεεετενετ, εε το? Ι @Με εε εεε ε. τε εεεεει

εεεεεῇ εε, ρτενΙεΙ‹Ι εε τε1Μετε εΙ:τε εεωε ἱ Με

εε ετετΪιε εΙονε1κειε, ε νΙεἱ Ρεεε εε. εεε ε εκεί

_ΠοΙι εεΞεεε1 1ειι εεεε ὶ @Ι πει ῇὶ; ε. οε ε ερεΗ,

1εεεο εεεεΙ ε Ιεοετἰ σε νΙΙ;ι'31ε. κα” το εεεεΙὶ,

τεΜγ @ε εετεεενΠ, εε κα” τοΙιο 16τε. εεετε.εε.

.Τεεεεειε ἱ·εΒΙ: ,,Τγ άοετε.εεε Ι:τέινε.“ Α εκ Ι:εεεεε1ε,

εε ῇεΙιο εικ1ε. Α ροεΙεοείειε Με: ,,'Ι'γ εοετεεεε το,

εε _ῇε εε Με εεεε.α Α τεε εεΙερεε εμ εετεεεειε

112 εεΙά εετεύ. Ρο Με νεἰεεεἱ οάεεΠ; Με εεε, Μετχ?

τοεο εεΙερεε εεετεΙ, ει'ϊιετεΙ εεε εεεειε ε. εεεε.Ι Μ
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ροάΒορε.νοτ, ο.Ιιν άπο προ.ιΙΙ οι οπ ιιιοΙιΙ οΙιΙπροο

επίετ, π.Ιο ποροάο.ΗΙο πιο εο το άο Μπα. Α Ι«Ινέ

πει.ετο.Ι τΙοπ, ρΗεΙΙ ριιετνι*Ι, νΙΙ:8. πο.ΙιππΙΙ ει. οΙιΙο.ροο

νεειΙΙ άοΙί'ι. Δ τοπ οΙιΙειροπ ροτοπι χιο οοΙν ΜΚ πΙΙ;ειπι

π όοπιιι άο ροΙο ποννεοΙ, ποπ ;Ιοπ οΙ:οΙο ετεινοπί

οΙιοιΙΙΙ. Κάνέ ιπιππΙ τοπ, εοΙ ε ρειετνΗ Ζο.εο ν ποοι

πο. ρειετνπ. 'Η ρο.ετνιΙΙ πεππΙΙ, ο. νΙΙ‹τ ΡΐιεοΙ, οΙιΙειροο

ρορο.‹ΙΙ οι εο2τει.Ι. ·

2

ΒνΙΙ Με ΙιτειτΗ ο ΙοτΙοπ ο πιοΙι ΜΙ Ποιοι πο.

ετνι*οπι. Τοπ _ιοτΙοπ 'πιο νοΙιπι ΙιοΙιο.τν, ιποΙ πιποΙιο

νορί·ονοΙιο άοΙιντΙπο, ο. πω» _ιοΙιο, τοπ νΙοί ρειετνιΙ,

οΙιοιΙΙΙ ιιιπ Βο.Ζάοπ ιιοο πο. άοοντοΙ: σ. ιιοΙαι.έπο 11111

Με ι Με. Ζω. Α τοπ »πιο εἰ πινε1ΙΙ: ,,Κ‹Ιο ιπι

αει τοπ άοΙιντοΙ: πει.οιΙΙ ?“ Ι εοΙ ροτοιπ ΙιΙίπο.τ. (ΙοΙΩιΙ,

6οΙ:ειΙ ει. ερει.τ1*ΙΙ το.ιπ νΙΙ:ο., π. πονοάει, 2ο το _]οΙιο

Ιστο.τι·, νΙΙΙΙ ρο.ετνι*, Ιοπέ εο ΙινΙ πόΙπΙΙ νΙΙ:οιπ, πΙιοιΙΙΙ

πο Μπι ο. πο.'τιΙΙ Μ. Α. Ι«Ιν2 πο πο.ΙιΙΙ, «πιο ετειΙ

εο πιίετο ποΙιο εοπι νΙο1ιπ πειετνΐοιπ. Ι πόι·2ονε.Ι εο

ποτοπι ιιοπετοτΙο ΡΗ ετο.νοπι, οΙιοΙιά2ο_Ιο Ι:οΙοπι, ο.

πιο το ετο.νοπί κι ΜΗ, πονοάοποο, 2ο το οτι. .Τοοποπ

νοοοι Ριιεθι τοΙ‹ν ποπ οΙππει ι ροεΙοποΙιοΙ, οο ει νο

ετονοιιι ννρι·ο.νπ_ΙΙ. Α οπι ιι6.ΙιοιΙοιι πιάνο εἰ ο ποπι

ννριο.νονο.Ιι. .ΤοιΙοπ χιονίιΙά: ,,Οπ Μάο το.Ιε άΙοπΙιο

νΙΙ:οπι, άοΙππά ποοΙππε1 ροενοοοποΙιο πιο.εει.“ Α οπ

το νεοοΙ:ο εΙνεοΙ. Ζει. οτνι·ν άπι ροτοπι ΙινΙν νοΙΙΙ:ο

παπι! ενό.τΕν; ι εοΙ των οιΙιο.τ, 8.2 ροιιοεοπ Ζοπν

ιπειεο π ΙποετοΙο.. Α νιιΙο. _ιιιοοπιι, οπο. ΙτΙο π ΙαοετοΙοι.

ε ιπο.εοιιι, ο. ΙινΙτι το πιάνο Ζοιιτι 2 @πιο ετο.νοιιι,

ι ΡΗΙιοΙιΙ Ι: πί ; ει. οπο. εο Ιιο πΙοΙεΙο., @Με Ι ε πιο.

εοιπ πει.ΙιοάΙΙο. ει. ιιτι'ΙοιΙο. ιΙοιπι"ι. 'Το εο ππ._ΙοιΙΙ ενο

οοιιοΙιο ιπο.επ π. ετοΙ εο παει: οΙονοΙ:οιπ; ροτοπι νεο.Ι

Με ο εο1 ι1οπιι”ι. Βοπιιι ποπ ΙινΙο. νοΙὶΙ‹6. το.άοετ,

3οτΙΙΙ π. ΡΙΠ ο. νοεοΙΙ ΜΗ.
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46. ν1ΒοάΙε1:.

(Ζ Με Βεεἱ.)

-εεεεε εεεεεείΙα ῇεεεεετετ ννείΙιεΙ, με Μερε

σε εε ρεεντεΙ Ζε εε1εεεει ρεεε Ιεεεε 1 εεεΙεΙ εε

νΠεειε ε εεεε1 εε 1εεε. ,,ΡεεΙ‹ε_ῇΙ'^ ροε1νεΙε εἰ,

,εε εε τεΙ‹ιν ρεεντεεε; εε ε τεεε Ιοεεε "Ρ“ ΒεΙ ε

χεεντΙεΙ εε. Ι ετεΙ εε @η νΙΙ:ειε ε εεεε εε Ιεεει.

ΒΙοεεο 11ο Ιεεε ε ω), εεεει ε ἑτεΙ νεεΙἱεοε εεε

εεεεε; εοτειε τεε νεεε ΙενΙο τεεεεε εεε εεε, εΙε

εενεεεΙ, Μετὰ εε εεε οετετε ν εΙενεεε. Ι ρἱεεεΙ

εε εετεεε ε νἱεΙ εοερεεεεε, 1 εεεε Ι: εεειε ρε

ΠεεΒε ρτοτεΙενἰτ, εεε εεννΙ Ρο νΙεΙ:ε. Δ ρεἰ εεεε

εε εο1εει εεεο εεεεε. Πεο2εΙ‹ ιεεεΠ ετεεὶ εε Ιεεε.

Με εεεεεεεε εεεεεεε εε εεεεεε εοπενεΙΙΙ, εε το

εεε1 Με, ε. εεΙ ἰ ρϊ·ενι·1ιΙ εεε εεερεεεε ρεεε Μεεε.

ΝεεεεεΙΙ: ρειεΙ @Με 1: εεεοεπε. Ι·Ιοερεεεε εε εε

Με εοεΙνεΙ ε εε Με 1εε εε ενΙο: εεεεεν ῇεΙ‹ιε

Ιοεε ε. εεΙν ροετερεεν; το ρεἰ εε εε ροεοεεεΙἱ.

,,Ροεεεε, εεεεεεεε!“ εον1εε, ,,εεεεΙε_ῇ, εεεε εε

ιιεεε.“ - .,
` .ε

. Με

:Σὲ ν

Μ. ν1ε1 ο ε.

(Ζ ΟΙιετνετεεε.) .

ΒνΙ ῇεεεε εεε” πεΙνε, ἱ εεειοεΙ ν εεε1 εΠεεε

εεετενετ, Μοτο εε εε εεεο Με” ΡΗεεεεεΙε εε

Με ν1ε1εε. .Τεεεεε ρεΙεεΙ εε τοεο 1εΙνεε εεῇεΙεν

»·ο_επε εε. εεεΙεΙ1. Ι εεεΙεΙ νε ενετεὶεἰ εεεε ε εεΙ

Φοτοε1 εε. ρεεε, νννττεΙ εεϊεεεεεειε νε εττορε εεε

ε Με εε εοΙε @ο ενετεἰεε. τε εεε εεῇεεε

νΙε1εε ε ΜεεεΙε Ρο 1εΙνεε, Με ε), εε Με 1η‹ειε.

Α κα” εεεεεΙε εὶεεεοἑ, εε Με Ι: οεεὶ ε. εεΜε:

,,Κεεε εε1ε! εεεε εο1ε! Κεεε εοΙε!° Νε το εε

οϋ'·εεΙε, ε. Κεεε ε εἰ ερεεΙε; εεε τε ΜΗ νΖεΙε ε .

εονεεΠε ε εε. 1εεεε, ε. ε τε νΙεἱεε εεε!εΙε εε

-
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άΙνΙσι. Τε. ἀινΙ‹ε Με Ι: οΙιιιι ε τει1ι ιιειιιιΙε. ΤεΙι‹ιγ

οιι εεέεΙ ε χιι'ιάγ ἀοΙι'ἱ, νεε.Ι καει ει χιενιιε ιι ρι·ιιιιι

πιει ιιιΙῇιιεΙιε ΙαοΙο; ροι:οιιι νεέεΙ πιο ιιιΙάιιε 1: τοιιιιι

όενόετι ε. νγΙ:ΐιΙ:Ι: ,,1)οΙιτε _ιιττο, ΙιειιειιΚο! με _ιε?“

Α οιιε πεεεΙε νοΙετι ,,Κίιέε Μ. ιιιε! Κι"ιέε εε. Με!

Κύέε πιει Με!" Με ΙείιΖε άοΙί'ι ιιειιιοΙιΙε, ιιτοτο Ζε

ω». ρΗΙιιτε. 'Η Με χω: εε «Με ει ιιιεΙι εροΙυ.

Με εεε. Ροτοιιι ετειέί εγιι εφε εε σωσει, Ζε

@Ιιο ιιιετΙιε. ῇε ν1ειω, ιίεΙ4Ι μ: ,Πει ιιιειιιιο, ιιιέιιιιο!

εΙγέεΙ _ιεειιι, Ζε Με νΙόιεε ?“ Α ιιιετΚε πιο ώρο

νεάε!ε: ,,θο το ιινωεε:> Με ιιιι`ὶ2εὲ ιιιΙιινιτ, Ζε

_ιεειιι _ῇε νΙειεε ?" - Ξεάιιοιι έεΙ οτεε Με εεε ιιε

ροΙε οτετ, ε. ε” @Ιιο ί·εΙ:Ι: ,,'Ι'ειτο, με ρι'ιιάιι @η

ε νέ.ιιιι!“ - ,,Ροιά!“ ΜΗ Μαι. ΠΙΩ ριΗέΙι τω.

ροΙε, ρω εε εγιι οτεε: ,,Τετο! @ετ-Π ρεΙ‹ ριεινάει.

ὶε με ιιεἑε ι1ιετΙ:ε νΙειεε 'Ρ“ Οτεο ιεεΚΙ: ,,ΡτενΜ."

- ,,Α Με ιε ω. Ιει“ιΖε?“ τέ.28.Ι εε ε”. - ,,Τετιι

_ιε Δε. ιιιήιιεΙ:ειιι Ι‹οΙε.“ ΜΙ: ιιιἱΙε εγιι ρΗέεΙ άοιιιΐι,

τα Ιιιιεά ρονίάέ. ιιιει:εε: ,,Μέ.ιτιο, ιιιειιιιο! νγ ῇετε

νΙειεε, ε. 3έι νιιιι, Με με νειέε Ιει”ιέε.“ - ,,Α Με

]ε ιιιοῇε Ιείιεε?" οτέ.2εΙε εε Ιιο ιιιετΙ:ε. Α οιι ι*εΜ:

,,'Ι'ειιι Δε. ιιιΙ$7ιιεΙ:ειιι ΙιοΙε." Νε το ιιιιι ΜΒΜ. ιιιετΙζε:

,,ΠεΙ:ιήιι τι, εγιιέεΙειι, 2ε'ε Με ηενοΙιοάιΙ!" Ροτοιιι

οάεέιΙε ε. ιιιΙαΙγ επ ιιΖ επι εΙιιεΙιιι ο οι ιιεϊηΙο.

.

48. ν ο ό. ιι ι Β.

(Ζε ΒΙονἰΙιεΚε.)

Μεει Ριιετάιιι Ιιτεἀειιι ε νιάονεειιι χιο ριξειρειιι

_ΜεΙιιι ΐεΙεγ Μ” _ῇε ψι1εΙή έιτο!ή Ιεε ἱιιιΚον;ΐ, εϊ`ρο

Ιενειιι `Ιιι·εΙιιι χιοΙε ΒεάοΙεΚε ει. ΜοέειιεΒε. ΡοάΙε

τοΙιο Ιιιι1εονΙ ρί·εΙιένει.Ι ν εεε νοειιίΙε. @ή ροετε.νγ

νεΙι1ώ, ε. εΙιγτεΙ τει 2ειιεΙ46 Δε. ΜοἐιειιεΙήεΙι ιιι

νιΞιεΙι. ΗΙιιΙιοΙιο ν εεε ΙιγΙο ιεΙιο εΙ«ι1ειιιιε ει:ενειιι.

.Τειιιιοιι ιιιιειιΙ «ιο τοΙιο ει:ενειιι ιιιιι.16 Ιιε2Ι‹6 άενεε
ρεεήξεΕ6, ε Ι:άγέ οιιτοετΙε, Με ῇειιο 2ειιοιι. πιο

..
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νεΒο Ζεπε νεΙιιιὶ εε Με ετνεΒεΙο, ρΙεΒεΙε. νε Με

ν 1ιοεΙ, εροιτευεῇίο πει ενε τοόϋΞε. νοάι1ΙΙε ιιὶΙεοΠ

Με ε Μ εει1ε1:ΙΜεΙ, νεο @πού _ῇΙ 11εοΜεΙ Μιάν

οάριιεϋτ. Κάνέ2 εεωετεΙε ενετι1Μ. ροτοι1εεΙ β, 81η·

11ιετΙε. ε111ετ1 ε ἀῦΙὶ ιιεΙ1οτυ, ε. 1ιεΙιοΐε ρτοπιειιἱΙο εε

το ε11ιετΙ νεόνεΕν νε 2Ιειτο. Ι Μάο 2Ιετε. ε εΜΗΒτει

ν το111 ετε.νειιί Βοάτιοετ, ε. @Ι1ο ἐεπε. υεΙζοΙἰΙιτετ Λε

Βι·ειΙει τοΙιο άο 1‹οεε ἰ ροεΙεΙε Ι1ο ε Με άοπιιῖ Ι: το

ενεεεω; :Με ροΙζεετ1ε πιο ρΗ1νεεονε1ε, εΙον πε εεετε

ιιεοάροείνειΙ: ,,ΒιιτΙεε-Η οάροε1νετ, 11ιιει1 τε ιιΙ1ΙΙάεπι

ε. `οικ1ιι νοΙετ.“ .Τεάεου 1ιάνε ρεΒΙε εΙιΙεΙ›. ροεΙεΙο.

Ιιο Ζεεε άο11ιί1 ε Ιποεεω; ΖειΜιι1 νεει1: ιιάεΙεΙα Ζε

εΙέων ενοιι ρο6οΒιι σε ροετενὶΙε. ρἱε‹1 μια, ε. εειιιο.

ν1ε2Ιε άο Εεεε. ΤεετοΒτεϊτ ΙΜ νοἀιιΠωνἰ Με νεΙπιἰ

“Η” ει εΙ1τεΙ εἱ οἀροεἱιιοιιτ; τα εΙνε1 ενε π”

ΙιΙειε : ”νέεΙ: με σε νΜΙω ! νεῶν Μ τε νΜΙιιι!“ Α Με

__ῇἱ ριΠεεε1 ἀοπιι'ὶ ει εΙο2ὶ1, @Ιω ῇἰιι‹Ιν ετΗΒι·ο ε.2Ιετο

εΒΙέιάειΙ. Ροτο11› ντέιτ51 εε 2ε.εε τΙο ενεΙιο ενε.νει11 .

ει με εε ροάοεν 11 ρεεἱ: ῇεετ-Ιἰ 112 εΙιΙεΙ› υρεεεε?

Ροάο!σει πεοόρον1άεΙε, ε. τα «πω, @Κ Ι1ο Μου.

οεΙόϋε. · · ' -

4.9. νεαωε ρΗ:·οΖεπε.

(Ζ ΠΒιιί Βιιεὶ.) ~ '

(ΪΙονεΙ: ῇεἀει1 εε οἑετιἰΙ ε. νεεΙ εοΒε έειιιι

ε άτυΙ16 νεὶ. Α ν @Ι1ο ετεινετιί εῦετίινεΙὶ Με), Με

οτεο, ΜΜΜ. ει 11ιΙειάεί Βτετἱὶ. Κάνέ χω: @Με 2ει1ε.

ΒνΙε ν _ϋ11611ι Μεινε, τεΙπΙν ΗΜ». @που τοΙινπε:

:ΡΗνε2 _ϋ Ι:ε 11πιε (Μ) Ιεοιπει, με εειτοε ΒνάΙίω νε

ετενε11$." Α σε Με ιιὸὶιιἰΙ. Α Μνέ με 112 πειετει!ο.

ΖετιεΙ‹ε ρτεοε, ννεεΙ νεπι εε ετεινεω ε άίνειΙ εε τειιι

οΙαι1εω. Α σο Βνετε πινεΙἰΙ1? Το1ινι1ε νεεΙε Ρεο

νέιεεΙ: ε πειώΒΙε Μ ρΐεε ενετιιἱεἰ 15·12εω, ε ΜΜΜ

άο ΒουτΚε.. Α·άεΒέι.©Χο 112 πι. Ι:εω1ιν ΙεέεΙο ε. ΡΜ.

Ι«πεΙο. ΤεΙπΙν 01141 ΜΜΜ. ε. αεωωζο εε 2άΙπειριιΙ νν- ·
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εΙ:οεἰΙο ε. χιο τσιπ ρτονέιπΙ:ιι πεεεΙο εεπι τε.ιπ ε πεεε

πο. πωπω. Μπε πάει, Ζε εε τα πει:ο εεττονεπεΙιο

ρτονοππ_ῇε ε. ι·οπΙοεεπ νεεεΙ :ιο ετενεπί: ,,Α τω,

2επο, εε οΊιΙεο, ροῇεἀεπι άοιπί'ι !" 'Ι'επγπε πιιι το

νεεΙΙῇεΙ: εΙιτεΙε. τοπιπΙιινιτ, Με επ ετεΙ πο. ενειαι:

,,Νε, ροῇεἀεπι!“ Ι ῇεΙὶ. Νε εεετε ΙιγΙο @π ρεεε

πετώ: ῇεΒ. Οτι πε.ετε.νιΙν: ,,νει.εϊι, έεπο, π νοππ!“ -

Α εεπε. νετεΙε.. - ,,Β.οπνιπ Με ε. ροΙοε πε. πεπι Η -

(Με. πεεΙιτε1ε. 'Ι'επάγ επ ιι Μεειπ, ι πιιιειΙει ειτε

τοενιποιιτ ε. πε πειπ :ιοΙο2ιτ. Ρε.Ι: ρεεε! νοΖεπι εε

Ζεποπ ρεεε ροτοΙ:. ,,Α Με ΙινιΖάπι !°° Ζεπε. ΙινιπιΙΙει,

ει. :Με εε νπεποριΙο ε. ρεεε νοθ.ιι! ει. πεπε.Ιο Ι:οΙετπ

νοππ. Μπε επετε.Ι οι1ιέιπιεπ, πε πιιι ι·ιιεε εΙ:Ιεε1γ.

,,Οοιε το Με ῇε?“ πε.εειΙ εε εε” νηιτενει:. ,,Οο2

ῇπεΙιο?α Με., ,,πε2Ιι Ζε ῇέ. ει πιοῇε ιπετΙ:ε. ῇεπιε

ΡΗΜ.2επέ νεάπιγ; ΜΙ: π Με ν2εγε1:γ εειενε;ι

ε Μπι. .Τεπ εε πιο πεΒοῇ: ιιϋτοπεπε. νεάιπει πεπι

ω( Με _ιε.Ι:ο αεεεά. Οπα ιεπ εε οιιι·είιιηε πωσ

. Με, Με εειπιε. πἱΙ:οιππ πεπΚιΙιειι]ε.

50. Ροάντεεπε πω.

(Ζ Οπει·νετε!:ε.)

.Τεάεπ εεωι: ρϊ·ιεεΙ πε ροΖάε νεεει· εε πε

_ιειΙ:6 νεεπἱεε ε. ρτοεὶΙ με πάω. Βοπε. πο. πεῇπΙ:ῇ

:ΙέιτεΙ:. Κάγέ ΡΜ: πο τι Με πάτέεΙι πει νεεεἰ·ὶ ε.

άΙοιιΙιο εε οροπ:ϋΙ, ρι:οεΙΙ, :Μη εε Με Μπι επιπε

νεΗ ε. ρορίειΙι :πε επ ποεΙεπιι. Με π Με πετποΙιΙι

εε κ1ΙοπΙιο Ι: τοπιπ οιιΙιοάΙειτ, πεΙο ω ιπεΙι ῇιποιι

πεεπέ.π, εε εε Με ποεροάγπε εεΙ:ε.Ιε άο Ι:οπτε.?4

Με Ζε'πτεΙ: ειπε ῇἰοΙι ρτοειΙ ε. Μ: άΙοπΙιο, εε πιπ

:ΙονοΙΙΙι ερέ.Ι; πο. ντε.1.γ πει. εΙέιιπε. Με πει: 1:επ

ΖεΙιτεΙ: ε6.πι επάεΙ σε. πάω. ΒοΙιε ροεΙε.ιιε, ρι·οι:ο

εε τι Με ΜΗ νεΙπιι ΙιοΙιε.Ιιο_ιπι ε. πάω. ΒοΙιει νεύ

νει1ι. Ι παει τεπ ΣεπτεΙ: επιπ, επ ΙιεάΙινε νγί·ε

- μ· Ζω πε εεε” Με, Ι:τετε επτεΙ τε Ζεπε, 8.2 ε):
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ροτοἀὶΙα, ροάντΒεοιπ α ΜΙ ρτανε Με νε1τ. Κάνε

ραΙ‹ Ζωα Ροι·οώΙα, ό!αΒε1 Μπι ρἰΙΙιε_ϋ ΐεεαΙ, αΙ›ν

Με! ενε Με Ιιοτονε. ν το111 το ῇεΙ1ο 64%: ΒνεΙ1Ιο,

α @Με ΗΜ, :Με εε ᾶαϋεΙ τοΙιο 11αάα1: ,,Ρο2άταν

ραπ Βί'ιΙι ἰ αεάεΙ ΒοέΙ!“ε Να το εε άαΒε1 το221οΜΙ

α. Ι1οτ1ἰΙ ἑεΒταΒονὶ το 61156. εἰ εε εεΙε πια 111αΙε

Ι;ουεΚν τοετΙουΙνΙο, ὶ ΗΜ: ,,'Ι'ιι 1ι1έιε, Δα! 1:άνέ Μ

Με ῇε ΙΙτο.“ Ροτοπι :απο ρονεάεΙ το 2εΙοι·α1:Ιιοερο
όέιΗ α Ι1οεροάαί· πιο ρεΙσιε ροἀεΙεονεΙ. ¦

51. ·1)1εό Ρο 1111·τννο11.

(2 :Με Με.)

.Νάπα 2ε1ια ρΙαΙααΙα άΙουΠο Ρο ενω ενιιυ,

,,Κεέ ενώ 11ο 111οΙ1Ια, τϋεΒα ωττνεΙ1ο, εεε υΒΙίεαΜ"

Ι ροταἀὶΙἱ ῇΙ Με, αΙ›ν εΙα ν 11ο‹:ἰ άο ΒοετεΙα, Βάνἐ

εε νεΙεΙσιἱ υι11τΜ εε_Μοιι, ἱ αΙ:›ν νεαΙα ε εε'εου, ρτο

νεεΙἰΙεοε ρΗΙ1οάυ, ΙεοΒοιιτα. 'Ι'εΙ1άν σπα εΙα α. εταΙα

τι ΚοετεΙα. Ο ρῦΙεοεὶ νἱβΙ, απ Ζε Ι1ί·Μεονα Με Ζα

ετιιρ ιιιετ1ειΈν, α πιε21 τιἰ11ιὶ Με ταΙ:ε ῇε_ῆί ενη

α εεεε 1εοεεν Με: το τν, ῇεέ 1ιιατΙ:α ννρΙαΙκεΙε.

Κάνέ Ιω ερατΗΙα 11ιεΔ ττιττννιεἰ, ι1ΙεΙο111τίω άαΙα

εε εε Με άο1ιιϋι. Α σε υοίτ1ν ωατΙ:ιι εναι, ΒεέεΙ

Ζει Μ. Τα εεε εαέαΙα εΙιαεονατ εε εεΙ›ε οάεν (30

@Η οἀΒοςΙἰΙα, το νέεοΒο ιιεΒορὶΙ α τοεττΙιαΙ. ΑΪώνΖ

112 άοεεΙιΙα άο1ιιί1 Δε. Με, τα ΙποΕιοιιτ παΒοΚι·1ιαΙ!

ΠωτΙεε υρα‹ὶΙ α σπα ω. εεε ιιιιιιΐεΙα τα!εν. - 8νιιονὶ

τεέΚο, κα” τιιατἰ Ρο παπι εανΙΙ:α; α Ματσε νεεεΙε

οάροείνατ, Μνέ εεε Ρο π! ρΙαεοιι.

52. Ρατοναπἱ άι:.εε.

(Ζ Ή211ί Βιιεὶ.)

Σώπα Ζωα 11ιεΙα νὲεΙῆαΙεε ρί·ΙΙιοάν. Κάνε πα

ΡοΙε εΙα Σετ α 1ιεεο ΚοεορΙ ττΙ1ατ, α ροετανὶΙα ν ρω

@Με τεΜν ῇΙ νέάνε1:ν 1ιεΙ«Ιο Ιιτιιεό1εν ε ρεεἱ η

'έ
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τέ.Ιι1 ει νεεοΙ‹ο ‹Ιο Η”. ειιεάΙ. Ιρι·ειιινέΙειε άΙοιιΙιο,

οο Μ το ΜΙο? Με πιο ιιειιιοΙιΙε νγράττετ. ΡΗεΙε

- άνει·ε «ενΐειιν, ο. νε ετε.νειιΙ ιιεΜΙο ιιεέ Με

@πωσ ν ΙιοΙΙΙιοε, αει ρω οι·ιιΙιιι το1‹ιι ν Με.

ΒΙο. Μ), Ι: Ιιει1εεεε; ρορτοειΙε ιι ει εερΙειτι1ει, ε. τα

ρί·ιεΙει. ΡοάΙνεΙο. εε, οοιιιιιοΙιιιΙε.: ει Ιιιιε‹Ι ρο:ειιειΙε,

έε 1ιειιι νεεεΙ:ο, _ιειΙτ έ. Με. ,Μι πο. ροΙε,“ ρο

Με, ,,ιι ιό. εε το. εεΙιονειιι, ι ιιιιΙΙοε·ιιε, σο το

_ιεετ.“ Ζειιε εΙο. Δε. ροΙε, ει. ΜάιιεΚε εΙσόιΙει. εε άο

ΚοιιτΙ‹ε ι άάνε.1ει ροεοι·. Το Με Ιιορ ε ΜΜΜ

άοΙϋ! ει. Με, ιι2 ιιεονΙο άιτετειιι, Με ετετεειιι.

8ι.ειτεο ιιιο.ΙιεΙιν, ε. νοιιεν άΙοιιΙιέιιιεΙ:ε! Ι Ιιτιειί ρορειςΙΙ

νιάΙε, ΙιτιιεοΜ 2 ρεει «φάει ει ΜΙ εε άο ΜΙει..

Δ_Ι:ΜΖ νέεοΙ:ο ειιεοΙΙ, ιιάεΙε.Ι εε ειιεε άΙτετειιι; Με

ιιενΙεεΙ άο Ιιο1ιοΙ:ν, εεε εϋεεεΙ ιιοΙε Ιε2ετ ιι Ιει·ιεεΙ,

εε εε το2ΙεΙιεΙο Ιιο νεειιι ετεινειιί. ΤειιονοετΙεεΙιε

Ια ιιειιιιι, ι ροετενιΙε Μ :κι ερεΙεΙ: ε ροεε.Ιε που

μαι 11οΙιειιιιι έρεΙεΙ: οεεΙώνετ. Με Ι:ΠεεΙο, Με

οιιιι εεΙ:ειΙε Με ρϊ·εετειιΙ. Ροτοιιι νιάοιιο, 2ε ρι$ιεΙο

ιΙο άοΙιτνειι τιιΙ‹οιι, ιιάεΙιιΙο εε εειεε εεετεειιι ει

ΜΜΜ: ,,νεε.Ι: _ιεειιι εε με, Βε.οιόΙ;ο, ιιεεντΙιΙ ιεάτιοιι,

επι άνιιΙσό.τε: ιιεΠιι·νε ΜΙ @επι ι·νοοιι, ροτοπι ιιάεΙε1

@επι εε ρτε.Ιζειιι, ιιιτε.νειιεόΙεειιι, Με, ε. πινει _ιεειιι

ῇεἶῦιε 2ΙειιειΙ Με οιονει:ειιι. Α Με ιιειιι Ιερε, ιιε2Ιι

ει Με ιιιεει ι:ιιτε.νειιοι, ε. ιιειιΙ Ιιί'ιικε, ιιε2 ιιιεει

Βόπιι!“ '

68. 13ιιοΙ;ι ρο1ιΠοεύε1ιο.

(Ζ ΡοΙεΜ.)

έεΙ ῇεἀειι εΙιιιάν ιιιΜάειιεο ‹Ιο ιιιεετε ει1ιιιο1,

ιι ιιει.Ιει·ιΙ ιι οι·έ.ιιν ροάε Μι ιιιττνοΙιι ΙΜεΙ:οιι ιιερο

εΙιονειιιοιι; Μο των εεΙ, ρΙινιιιιΙ χιο ω. ΜΙεεΙΙΙ:

ιιειιιεΙ ιιιιιοΙιο ν Ιιερεε, Με οο ιιιεΙ, νεο ἀεὶ πιει

_ ροΜεΙι, Μ Δε. ιιιτι:νεΙιο ιιερΙιΙι ει. ιιεΙιέ.εεΙι χιο ιιειιι

Μῇἱ. Ροι;οιιι εε οοιιιοτΙΙιΙ Με ῇεΙιο ιιοννι1ι Ιιτοοει1ι
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άεαεσ αάεΙεΙ εε αεΠπνε ετιισα ε. ι·νεΙιΙε Με

εσΐεά, εέ Ρεεε1 πε Νεα ωοεεεν. Τα εε ρι·οπιειαΙ

ν τνσα ε ρ1σνεΙ ρτασεε 1ασϊ·εια, εέ Ε: τοπια σεττσνα;

τα χω: αάε1ε1 εε νι·εασα ε νΙετεΙ ασ ωεσεεεΙισ

Ζεια!εα. ν ΖειαΙ‹α 2α:ιειαΙ εε 2εεε ν οΙονεΒε ε ρσαεΙ

Ιετεεαε ΜεΙσναε σο! οτοε Ιἱετ ὶ ρτσεἰΙ, εΒν Μα νί

τεεαν πωσ ννάειΙε. Κτ%πε Ι‹τέιΙσναε ΜΜΜ εε ρεΙ:εν

ετικεΙεο, ἱ τέιΖεΙε εε Μ, ΜετεΙζ εε άσετεΙ σε 2ετααα,

Με Σε εστω εεεεε 1ιοΙ1ε 11εεεε εετα ιιενΙζτσὸἱΙε.

Τ ενειαΙ εε _ῇ1 ετϋεΙεε, Ζε ααα ί·ΙΙ;εσ1ε, Ιττει·νιτιἰαἀε

Με εε α1αέε εταοα, Μεσα ε. ντεασα. ΚτάΙονι1ε ασ

ρτοεὶΙε, ε`τ›ν εε ρεεε! τα αοεΙεΙ εταοα. Α Με εκ

αὸἱιιἱΙ ει σΙεσΙο τα εΙπέιΙζεΙ, ννττΙ11ε πια @Πε εε

ΜΜΜ τι·σεΙ1α ετετἱ. Ροτοαι εε ααεΙεΙ Μεσα, ε Με

Ισναε (Με ννττΙιΙεεϋεε Σε ΜΒετα εφε εεΚσΙὶΚ

εαρἰα. Κσαεσαε ρτσταεαἱΙ εε τεΙ‹ν α ντεϊαα ε εεεεΙ

Με Ρο ρσΚσῇἱ, .ε ΙετεΙονιιε $ειαα σρετ ννεΙαιοεΙε.

2 ΒΗόΙε αεασΙΙα ρίτεΙ‹. Τα Ι‹τεΙσναε Με οτοΙ αε

εεεΙε Με ε”ν1τεΖιπν αιεο ννοεΙε. ΜΙέιάει1εε μια Με

το ρϊ·ήεν, νε εραεοοα @ν εΙετε1 Μαοϋ, νε ερα

εοΙοα ετ1Ι‹ν αισϊ·ε ριεερΙενε ε ρε.Ι: νε εραεσοα ετη

Βε2ε1-ρι*εε Μη ε. ασΙν, εε εε 6.οετε1 Ι; 1εεα ΙσΠέ

Ι‹τέιΙσνε 2ειαΙια. Τα νέεΙτ Με Ζτεαυν ετΐεΙεε _βέ

Με @Με 'ε. Μπεν Μ, αερῇεΙ ω ε ει·αα Ζε

ετΐεΙἱΙ. Ρσεοαι νων ῇεα1α Με ἰ ν1τε2αν Μαΐ, άσαεεΙ

το Με, ε. ρι·σεΠ, Μη Ιετέι.Ι τεἰὸἰΙ ερΙαἰτ, σο εΗΜΙ.

Κι·εΙ ν τε τεάσετἱ ΙιαεσΙ ῇεπιια ρΗρσνεαεΙ ταΙ‹α άσετν

ενε; Ρο τε νεε‹ΙΙ αει Με ε Ιαε_Ϊε Με ν τασε, ῇεΙ

ει1ιεΙε Με αερἱίτεΙὶ. ο ΜΙ: :Με ερετϋΙ ῇεΙ1σ Ικο

ταΙινε, ατιάεΙιεΙ εὶΙτιε ρτοτἱ αεαια 1αεεεαι ε. Ρο Κενέ

τΙεια ταεεΙιααΜ ρεάεΙν εεΙε Μαν αεριεετεΙ, ε σε

αεΜεεΙσ, άειΙσ εε ν ατεΙ:. Με_ῇε νΙτε2ετνΙ άσεντε

νι·εεεΙ εε ΙετάΙ οσφύ νεεεΙε ε νεαΙ ε εεϊσσα ενοα

Ισεεασα οἰσεταα, ειον _α τοπια ετἰεΙεἰ αε.Ι Ζε. απαι

άεΙΒα, Μετνά πια ρΗαεεΙ παώ. Με εε ρΗρτενν

Ι: ενετΒε. Πέ ἱ ΙιαάΙοε. ΕιτεΙε ε. σεΙν 2ειαεΙα εε @εεε
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011111. 11011 1110101110 0011010 0111111110 1101110 0110100

1102000100; 11020010 0100 1111011, 20 101110 110111,

1110101111 11 20101111 11111010, 010 11010 00 0100 20111111,

110111 00 011011 11011111 0110100 1101101; 1111110 110 10110

0 11011111 1110 1101 101110 01011010.

Α 011 11002011 11 0111111 111121 1020120111111 11011

1111110111, 10201 10111 00111 1011. 'Α2 1011110 11001 1101111,

20 110 2 1111110110 0110111 1111001 0100111111. 1 0101 111011

111111 1011 11111111, 101102 1010 1010110000 1101111111. 1721111

011 110 11 2110111, 1101101101 11111, 00 0 1011 00 0 111111

01010, 0 10111: ,,Ζ01110 1110101110 112 1111110 11111 01011111:

11001110 110 2111111111, 0110 10 1102110., 0 1011 0110100,

1110111 10 21011110 201111, 1102110 10 101111." 1111000000

01101111 110 1101111 0. 1001001101 110 2111111111, 111102 11 11011110,

1101110010 110010 1021111111 1101111 0 11111. Κ100110 1110

101110 1111011 110 11020010, 1111111110 1101100110 0111111010,

0. 0110100 1102000111, 1011 111110 110 01101111, 21110111

0110011001 0 2201011111. Τα 1111000000 1111101151, 1011

110 0110100 2101111 0 201111, 0 110 11111102 10110, 20

1110111111 11111111; 11110101 00 1110110 11001111 0010100201

11111111 01011011 0 1101101 1110101110110110111. Α 1110101110

112010 111 0101, 11101011 11111 11 2111111111 1111111110, 0 1111

102110 11 01110 110. 1111101 0. 0101 11111011 1111100110. Ρ010111

11110101 00 01111011, 0 1110101110 1111102110 0111111111, 111010

111010 0011010110, 110 11011 1111010, 0. 1111011 101111 1111

100111. Κ011011110 11110101 00 11011011 0 1110101110 112010

1111110, 00 11111 11 2111111111 1111111110 2 11111101, 0 1111110

200 1111100111. '1'0111111 1021102011 010111 11101, 11111Γ 0110100

1102011111110 0111101111, 0 0110110000 1100101 1111011011

1110011011 1110101110 20 0100201110 00111 20111011 11111

100111 0011011011: 101111, 11111 0 1100011 11111, 0111010100

112 0001011010, 11011 111010, 00 0111010.
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Μ. 15έιΒε1εΙαν τε.1ιεε. 7'(Ζ ΡοΙεΚν.) › ”

ιΤεάεε εειἀεεεἱεε ειεΙε Με εεετν,. Με @Με

ενΙε ῇεῇί νΙεετεί εεετεε, ε. ‹ειω ρεεισι·ενεε. Α

ροεενε‹ΙΖ εε εε.1εε τεεειΙε-εννε1ει τεΚε.1εε ΜΜΜ,

τεεείΙν ι τν ό1νεν εεενιι εε εεεε - εεΙε με) 1 Βετο

νέεεΙαν ει ΙπορειΙν ν εεεεεεεεε .ε ν εεε 2ειΙν, ε.

ν εεεε εεεάΙν Κοει1ε1.. Κάνε με: εεετειΙ:ι. πω.,

άοετε!ε σε Ιιοεροάνε ει·οιεειεε Ιεε εε ερΐεάεει;

εενεειτει 3εάεν (ΙτεΙινεε εενεεενονειΙν ε @ο ρε1εοει

ερίνειεεε ἱ ροΙιεεΙεν Με ννεεενεεεε, εεεεΙν εεε

1ετε. Με Ζε τν τ1νε όίνΙ:ν εεεν1ν εοεε ρι·εινε εεεττν,

ει·οτο Με: εροΙε ε _εενει εε. ρϊεετνε εεεεοἀἰΙν,

εεει·έ ῇετΙεε. εΙει εε. @Με Ι:οεεε νεὶ ε. ιεεεε εε.

τΙτεΙιν. ν _ιετ1ι1οιε @Με νει ενΙε μετά εεειΙερε.

δετΙεοε ιι νεΕΞειτ εε τε.3εάπει οΠνεει, ρειει;οτενεε,

εε. ρίνειετνε ε ῇἱενει, ὶ ερει:ΗΙει ν εε εΙειΙερε ενετΙο.

.Τεοεε Ζέιάοετινε ενεάετ1, Χάο εε τεει ειει ΡΗετε

ΙιονειΙ, νεεΙε. εε εεειΙερν; ε. τε ε ρορειάΙ εε_ιεΙεν

ειειάν εεε ν ει·έιιεεω εεεέ.τε Ι: εεε, ε. σενα Με

εε Ιιο 1εΙ‹Ιο, Ζε εε ιιάεΙεΙο ΠΠ. .Με :εεε άίνΙσι.

εε ροέεΙιεειΙε εεεεω, Ιιεεό μ εεε ΜΜΜ Με ρεετἱΙ

ε. νεΙεε ρεΚεε ιι ρτοεἰΙ, ε.εν εἰ Με ει ριεεάΙε, εε

ι! εε `εεάε ροκεεΙιετι, Ζε εε Με εοεἰ Ζε νεεεε

εενειι εεῇνίεε εειρεεάε. ΒΙνΙ‹ε εἰ _εεἀἱε ε. ΜΜΜ,

1 εὁεοΙἰ εεε εειΙεΙνο ενω εε ρῦΙεοεἰ, νεεεεο νν

εεεάΙει, ει ει1εάν Με ΜΗ: ,,ΒρεεάΙε'ε, ειιεεο, Κοε

κ1εΙ, ρο]τΈτεε τεεεονειτ.“ Α ι1ίνΙει πει οερονεάεΙε:

,,'Γεεεε με ερεεάΙει Ι‹οιιτΙεΙ, τεεεονε.1: Με3εε, άο

Ιωά εἰ εεο‹Ιροεἰειι ει εε εεεεεει.° Α εεε τεΙεάν

εεε Ιιε2ε1 ε. ρΠεεεΙ ε ετιεοεο νέεΙιενεε ΙεεῦὸεΙ‹,

:ι Ι:άνέ _ιε εεειΠει, ί·εΜ: ,,ΒριεεάΙε'ε, ρεεεο, ΜΜΜ,

ερεεάΙει)ε ε εεεεεΙΙε ει εε, ροΗιεε τειιεονετ.“ Α εεε.

επι εεε οερενεεε1ε.: ,,'Πεεε με εειεεάΙει ΙιοικΙεΙ ε.

εε εε.ιεά1ε., τεεεονει.ι: εερειάιι, άοΙ:ετ1 εε εεεειρειι
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νοτινι“· Α τειι ιιιΙεάν Με τιεέεΙ ο. ρΗιιεεΙ ῇτ οιετε

νων τε ετιιάειιιΙεν, ε. Μνέ εε ιι ιιοριΙο, ΜτΙ:

,,θρτειΤΙε'ε, ρειιιιο, ΙιοιιάεΙ, οάτοοιιιιι1ε,ε, ιιεῇεᾶΙε

εε°ε ὶ ιιερτΙο -- ρο_τοΐιιιε τειιεονετ.“ Α οιιο. πιο οτι

ρονετΙεΙο: ,'Γτεοε _ιεί ερτειιΙε τιοιιάεΙ, οάροοιτιιιΙε,

ιιο_τεοΙε. εε ι ιιερΠο, το·ιιεονετ ιιεοϋιάιι, @Μιά εε

@το ν ΜΜΜ: ιιετο2Ιιοττ~ει ιιετοιιοε μιεεειι.·· Α

ν τσιπ 1ιοτιοιιτ 28Ε010°τιοΙ, ειιιΙοον Με ν τοιιι Βιοτ

Ιιειιι Ιιε.Μτε 2ιιιι2ε1. Ρειετοι·Ιιο. εΙο. @πιο ε. ρτιιιεεΙε

ιιιεοοεε τιιΙντέτ νΙοε ρΐεάιντι ιιεέ Μι ιιενΙοετιιί

εεεττε. Α τετ: τει ροετοι·Ι‹ε 1ιεέάν νοοει οΙιοάιΙει ‹Ιο

ρυ.ετε οΙιεΙιιρν ρί·ίετ, ε τειι :Μιάν Με ροΙαιΖάε _β

ΡοιιιεΙιεΙ ε νἐεοΙ‹ο ῇί ΡιτιιιεϊέεΙ ιετιιιο χιο άτιιΙιειιι;

:Με οπο. νέονοΙτιν ε τειιοειιι οιΙΙζΙΜεΙε άοτιιτΙ, Μ

1ιιοΙιοιιτ ΖεΙιοττΙιεΙ, ο. Με τΗΙιιι·ετε νιοε ρΐεάινε.

οοιιιο.1ιιεεεεε οάνειάεΙε ιιεέ ]ειί εεεττε. Α Μνέ

ονΙο. ιιιεοεοΙιτι 2έοοετινε ενεάετ, Μπι οΙιοιιτ ρι*ίετ

τι Μο _ιτ τετ: ροιιιε.Ιιέι, ρονεοεΙο 3τ Ρεετοι·ενιιε

μενου, ο ιιιτιοεοΙιε απο ροτοιιι ροεΙο.Ιε @αν ενοιι

ν1εετιιί άεετΙιιι. Ι εΙο. τε. ιιιειοεειιιε άοει·Ιιε τΙο μετά

οΙιοΙιιρν ε. τον” ροτοιιι ριτιοεΙιΙ τεΙιν του ιιιΙεάνρέιιι

ν ΙιτοτΙ:ειιι ΙαιΙιέι.τε _ει ΐεΙ‹Ι ιτ: ,,ΚοιιοεΙ, ρειιιιιο,

Ι:οιιοεΙ, ροιοτιιιο τειιοονετ“ Α Με. οάρονεάόΙε:

,,ΡΗιιεε ιιιι _ιΙετ ε. ρίτ, ο. ιιάεΙει οΙιετι, ειον `ονΙο

ενετΙο, ε Ρῦῇιἰιι τοιιοονοτ.“ Α τειι ιιιΙειον ράιιτεΖεΙ,

ΡΗιιεεΙ νεεοΙ‹ιο ο ν Ιτοιιιίιιε ιιοεΙεΙ ιεειιν οΙιεΕι, ε.

ρι·οτο έε εε άοει·Ιιει ιιιτιοεετιιε. ειιιι τεΙ‹ν ιιοροέεΙιιιο1τι

Βικιέειιι, ι3ορετΙΙ ιι τι τειιει, άνεττετε εε ε οι το.

τοειΙ ο Ρο ττετί ῇί ιιΙτι·οιιτι1 ΙιΙετνιι τι ροετ.εινιΙ τΙο

Μινι, ἀιιὲι ΜΚ νεειΙ ε. οάΙοτο1. Οιι.ειιε τιιιιο ροτοτιι

εΙει ιιιοττ<ιο. οτιοΙο ριιετε οΙιεΙιηιν, ε. Μνέ ερετττΙο.

ν @πιο Μενα άεει·ν ενε, τεΙιΙει: ,,Θ_ι, ιιιιιειΙε ω.

τὶοετΙ‹ιε ιιιιιοτιο ιιερΠετ, ρι·οτο έε @Με οΚιιειιι τι

ειιιε_ῇε εε.°τ ΑΙεῇεΙι: νεεΙε (Ισ οΙιεΙιιρν, το τερι·ν

νΜεΙε. νεοεΙ:ο, Μ: `ονΙο.
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55. εποε Βο1·πππ..

- (Ζ ΟΙπιτνε.τεΒε.)

ΜΙΒ... τπειτΒο. πιέΙο. ιπο.Ιοπ πσστπεΒιι. Το. ποσ

τπεΒο. ποετάνσΙο. Βειέπό τόπο Β επίπεπί τπἰεΒυ. ΜΜΜ,

ο ν2πγσΒγ Β πΙ σΙ1οπΙΙ ποπ π. ῇοπΙΙ εροΙπ, σ. Βπγ2

επεπΙΙ, Με. πσστπεΒο. Β Ματσε ε. ΜΒΜ. μ: .Μει

ιπἰπΒο! ποπ Ισετσ, είεει ιπἱ επππΙει.“ Μο.τΒεπισνέ

απ., ΙεΒπ το είεε., π. πε.Ιο. ΙΙ μπω τι το _ῇί το.Β

πέινειΙε. εσπτπ Ιστ." ν εσπτποιπ τοσο ρο.Β ιΙσΒΙ _τί

ποπ: ,,Ροῇπ εε ιππου, ε. Βτστοπ ΒοΙΙ πότοπ__Ιέ. εε

ρτοτύ.ΙΙππ, του Ι τγ ΜΙ, π. Βιιπγ ῇέ. Ρομπ., με τιιπγ

τειΒγ, τι Βπγέ ρί·ππσπισ το.πι ποτπί'ι Βο ιππο, ΜΒΜ

ποπ, πο Με τόπο. Βοι·πππ. Ι ΙΙπποιι τΙ πέινετ πέσο

ΙΙπόπο, Με Μ' πΙσ πω”. ποσά, πσ2 τπ Βοτππιι,

ε. σο εΙ ΒοΙΙ ροπιγεΙΙε, Ζε Με Μπα ιπσΙει, τε Βοι·ππο.

τἱ πέ..“ 'ΓσΙ1πγ επ, σ. @Με ρΗεΙο πο ποπ1ιι Ι1επονε.

ί5τειητ ποπ εσ πω, Βπο το? Ι ἱ·σΒΙ τοπ πω, εΒτο

@πι ΡΗεΙπ, 2ο Μ το πσνέσ, σο ιππ πάνεΙο 1πΙ6Ι:ο,

πόσο τεϊπο. ,,Α σο Μ τέιπο 'Ρ“ τύπω εσ ετπή. Α οπο.

πσΒΙε.: ,,Βάππ Μσπ _Ισπ Βοτπππ.“ Α ετπή ποπ ΐσΒΙ:

,Η Η πω. ΙΙππΙιο πέιτπ, Ισπ τοΙΙο πο2ππο].“ Με

οπο. πΙσ πποπο ποσπτσΙε ποπ τπ Βοτππιι; ΜΒΜ οπ

ΙΙ Βοτπππ πει ε. πΙνΒπ οπσεΙει. κα” ρϊΙεΙπ. ποιπι'Ι,

παπα Βοτυπιι (π. εΒϊ·Ιπό π 1ΜεΙΙΙει εἰ: ,,Ι(62 ΜσΙι

που». τπ εΒΗπΙ νέεΙγσΒγ ρΙποιι ρσπόιπ Ρ' ε. Ιιπσπ ΜΙο.

ρΙπέι εΒΗπό ροπσ2. Ροτοπι (πι... τπ Βοι·ιιππ τπε2Ι

επι; ο ροιΜεΙΙΙε. ετ: ,,Κ62 ΜσΙ1 τπσΙα τπ εΒΗπΙ

ρΙποπ ω” ει Ιιπσπ ΜΙο Με. Ροτοπι ΙΙ πο.Ιει πισ2Ι

οΜΙί π. πηεΙΙΙπ. εἰ: ,,Ι(62 ΜσΙ1 ιπέΙει Ιιοππέ ιπποΙ1ο

οΙπΙΙ !“ ο Ιιπσπ επ το το.Μ ετεπο, ε. ΙηΙο. τοΙιο οΙπΙί

νσΙΙΒετ Ιιτοπιεπει. Ι πεπτειΙε τω. Με. π ππ_ΙιιΒ ε Μπι

ω”, κατω τα Βοτιιππ ο. ροεΙπΙο. π. πΙΙππο., ε. πἱΒπγ

νίσ ΙΙ πσερπτπ:ΙΙε.. νο ιπΙππέ ΙΙ ιπΙγπέ.Ι· τπ.Μ πσερο.

τω: @απο πο νοπγ σ. νοπε β οππσεΙα.
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50. 11111. Μ111ο1000 0. 81011111 1001100010.

12 1111111111 111101

11 100010 1111110100 11111 101100 00111011 0 01111 01100,

111011 11111 1110 Μ111011100. Τ00 00110100010111001 @0110

11011 0011011) 111001 101, 11010111 110101 0 01101111, 0110

11 00110 01111 1101111011, 1 11110101 00110 211101 110101101

011011 0 00011101 1101110110 11000. Ρ01010 1110011 0100

0 01011111, 0111 101 0011001111 110 0101100110 1000101111

1010 Β01111 00 1101000111 0 11012011 111011110110111 Κ11

1010110100 00 1101110011. 0100 1 11101 11011 101011 00

000111 0110 110201111001 0 1110 Μ111011100101. 111112

1111101 110 1010110110 1000, 1110110011 101 1000020101,

0111100 11111 0001100110 1101010110 11000 ; 1110 110.011 11110111

110 00 1111100011 0110111 0 1000020101 00 1011 1101111011.

1 1110000111 10 0 001101000111110, 0111011-11 111111 11111,

011111 00 101111 11100 00011011020ν011. Κ11112 1111110111 1000111

1101010010, 01010 10 11011110 11010110 0011111101011, 011110

100010 1101111111, 0111011111 11011 21102111 0 ν011101111 Ο01·

0100101000 2011001111. 1110 01111011 00 111111 11011

110001 1110 11111 11100100011011 0011101011 11011110 20

11110110 11000111 10 11011111, 00101000 00111101010110110

20101 0 110 1110010 00110111. Τ11 0111010110 1110120001

11180110111 0101100 101 11111011, 11110010110110 0100001111

11010.. 011 1101010010 101 1110 1111101000 11 11100111 ΚΥ

10110 1111110011 0001011, 11101011 112 1111001 101 20101101

81011111 1001101010, 00111·01101101010 01110110; 0 1102001101

γ 1001010, 001112 011110 1111121101111011110201011101. 1110.

11111011 11ο 11010, 11111151 1101111001 10110, 1 101 110 01011,

012 1111101 110 10011 Β11000111011 1100011100, 11 11000

801010111000. 81011111_10211010111 11100 011111 1101100 0

00010011, 1100111111 1111 11 00110 0110001111 110 11110001

110101, 1 2011102001 011011; 010 011100 11011011101110 00

001101100110. Ρ01010 00 110001 1101101 10010 011001120

11102001, 0έ 2 10110 1111121111 11011 111010 111111 111011111

11111. Ι 1111101 1110 1110100100 02 11011 00100 11012110,
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Μοτο ενιιο ΙινΙο πο. εΙνιιιιιιοτι ιιΙιιΙιοοΙι; ει ΒΙιινΙΙ: Ιου

ροΖπιΙ‹ι πει ΙιπίαΙε Μο, νει ειΙοιι πε.Ιινί:αΙειΙ, άπό

ιοι πειπτιιτι. Με ροΙο2ιΙ ΙιειΙοποπ ειι*οΙιι πο. Μ]

τιιΙιν Μια εριιετιΙ πει ΜΜΜ ΒΙεινίΙιτονο, ιννετικεΙιΙ

ιοπιπ ρι·ει.νό πω, ΒΙεινιΙτ ΙοιιροέιιιΙ: ενειΙΙΙ εε ε ΜΙ

2ιιιι _ιειΙ: ονοεπν εποχι. Με. Ιιονιιό Ιιο ρι·ινέωΙ Ια:

ενέπιπ οοεΙονοιππ ειιΙοπιοπιι ει. _ιοΙ Ιιο εΙεινπ6πιπ

ιπέετιι Ιίνιονιι. Νο. οοετο ειειΙν τΙνοιν ΒΙεινίΙσι. Ισπ

ρο2πΙΙιο., τι πω ΙΙιει @ΜΙ Ιι πιω, ΙιΙο(Ι6Ιν ποΙιοπ

ΙοπροέπίΙιονν οι άοοιν. Ποετει πο3ιιιΙειεΙει, ερει.τιπνει

Ιιο, 2εινοΙειΙει. πει ενο εοετιν: ,,ΗΙει Με Μεσοι Με

ε ΜΜΜ ε. πιο Ι: Μπι οΙιΙειρει. ριΙνειΖειπέΙιο Ιιο

ετιοτποππ." Α Ματέι άοοτει. ροΙιΙοιΙενει Ιιοιοο πει

ρΙε.ΙιειΙει: ,,ΝοιοιΙο το Με τιιτ16οΙτ, ιιοΖ ιιἔιῇπΙ‹ν Ηο

νὸΙι πεππειιιιν ει νοπο πεεεΙιο τειι:ιέΙΩι Ρ' Ι πιινοΙειΙν

πει ενο ιπιι2ο, ειΙιν _ιοΙΙ ρωιι τοπιιι οΙονέΙιτπ ει. τει

τιόΙιει πιιι νΖειΙΙ. ΜιιΖονό μι, ειΙιιί ιοπιιοι, νν_ιοΙΙ

ιιι·οτι ΙΙΙονι πει τΙοοινοΙι ΙιτοπίοΙι, οΙιτιοε κι νπίτι πει

οεττό. ενά Μπι. Με 8ΙεινιΙ: Ιοιιιιο2πΙΙι ΗΜ @πω

,,ΖοΕονο ιιιο_ῇι πιιΙΙΙ ποοΙιτειτο ν ΜιιΜ ρΙΙΙΙτι, ο πο

όι·ειέιΙΙΙο τειΙιονοΙιο ειΙποΙιο ΙιοΙιο.ινιει, _ιοει-ΙΓ Μπι

πιιΙν εινα; πισω Ιιο ροΙ:οιιπο ρορτοετο πο ιΙοιππ

ιιι6Ιιο πει επι 2οΙεπεΙιο νιπει “ Κυ ρι·οεΙοέ επι πει.

ΙιιιιιΙ Με. ‹Ιο ποιου, πειιπει_Ιο @Η πΙοετι. εω.ι·ει

ιΙοοι·ει νντιιΙιΙΙι νΖΙιῦτιι πο. ποτόπίοΙι 2οΙο2ποπ Ιωά

νι·ειτπιοΙ, οΙιτιο ΙΙ πο. Μι ειιιιετιιι; Με Με. ερειιΗν

ιι πει νιτσιτοοΙι, ριοΙιοιΙΙ ιι Ιποριπι. Κάνέ @ΜΙ ιΙο

ιιιέετει Κν_ιενει. πει ΜΜΜ ιΙνί'ιι·, ρω εε Ιιο Ιεπι2ο

Κν_ιενεΙαν, ΙιιτεινειΙ: ιιιιι ΗΙιειιί οι οιΙΙ:ιιι1 ιο τοτΙοπι 'Ρ- ει

εΙνεο, 2ο 2 πιοετει Μιιτοιπει, ΜΜΜ επ πω, Μενου

οοετοπ ρΗιοΙ'Ρ Με. ννριο.νονιι.Ι, Ζει ιοΙ πει Οοι·πιπον

ει Ζει πι ροτε.2ΙΙ νοιεΙιο πονοΗοιοΙι; ΜΙ: οάιιιά 2ο

ΙοΙ ρί·ιπποπ οοετοιι ει. @Η ειΙπέιΙιο ΒΙανιΙσι. Ιοπρο2πΙΙιει.

ι ΡΙΙνο‹ΙΙ ε εοΙιοιι. Τιι το2Ιιπόνει.Ι εε Ιιπιέε ΥΙ8.61ιπιτ

ει. ΜΙΑ: ,,Οο Με ?“ ΒΙνεΙοο το ΙιοΙιε.τνΗ ΑΙοεει Ρο

ρονιο ιι Βοοινπέι ΝΙΙ:ντιο, εΙΙ εε πει ΒΙει.νιΙσι. Ιου
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ροΣιιιιπει ροπιινιιι:, ει ιιιιετιιι ΜΜΜ, Ζει ειππτοϋπό

ΜΚ. Τοιιιιν πιιιπέι:ιιιΙ @Με πιι·ιπεετι Μονι επι πειθ

πιιιιο νιπει. Ι πειπ:ιιι€Ιο επιππι2οιι ιιιιΙνέοιι Ιοιιιιο2πι

αν Μπα. Με 2εινιπιιιΙ Ιππι2ο ι ε Ιππιέ:Ιινπι ν όιιιιιι

εοιιοΙΙ, ει νπειν ιο ρο‹ι ι·ειπιππο, 2εινοΙει.ι πωπω ι ΡΗ

πω, ειιιν 2ειιινι2πιειΙ ροΙοιιιινιππιππι εΙεινιάιπι. Με

Βιιινιιπ ιοιιρεΖπιΙπ πειιινιΖπιει.Ι «πινω Ιινι2ιιοπι ιοιιρο

2πιοιπνιπ ι οιιΙιπέιΙ ΙιοΙιει.ινιιν ιειιπ, 2ο·ιιρειπ1Ιι πιει. παπι.

Α Ζει ω Μει Μιιποπιπο πο Ζειιιι1. Με πο πιοιιι·ειιιιΙ

ε Βοιιπνπί Νιιπιτιοπιππ, ει πειιπ ει πιειΙι οεπιιΙειτι Ιποπό

ι «Μπι ει πιο ποιο. .ΤοπιιΙι ιπι ιπιόειοει ει. Ζέιτιιι6Ιιο

οιιιιιιποο πεππΙο2Ιι; ει:2 ω πιοιΙπειιι ροοεπιπέιιο Ζει

ΙιπειΙπει.: ιπόΙ Μπι πει. εοπό, νειΖιΙει ρειάεειιι πιιιιιιι,

ΙπιοιοοιιΙπ πινω μπαι ιιοπΙιι ιΙεειιι εε'ιιιιι. Με

ι·οπιπΙ επ πει Μή, οιιιόιο ε πιππ ΖΙπιιειτι ενοιι·ειΙιι.

νιιιει κι Ζειιπειιπ, ΗΜ: ,,Ηοι, Μο Μιιι·οπιιιΕο! 002

Με πορο.πιειιιιι_ιοέ, 2ο ιεππιο προΙιι οιιοπιιιι πιο πω?

ει. πινπι πιο πει πιό πιει έπιιπειιπει »πωπω ιειΙπο πιο. πέ

_ιειΙπιειιιο περιιτοΙο ! ει τοιιο πιινιέ, Ζε πιει ειεινπό ππιειειο

Κνιπν πιιἑΙο νωπό ιιπέι€ετι: ιιιι_ιεΙ πονέππιν ειιπν

ποΙιειτντ, πωπω ΙειοΙιεΙπο, ιιιεινιι πιειιο ιιιιπο ρινιιν

π-_.ιποιοι, ει πάει πει πω, ω” ο‹Ι επιιιε πει πιά, ιιἑι

ω πεπε ει ΙπειΙοπιοιι ειι·ε:Ιοιι, ει ειπι ροΙπειέεΙ6 πω ει.

ννπιιιο παπι πινει; ει Ιππιιέπ ΚνιενεΙπν νεΙπιιι ι;οιιο

ιιιιι_ιο, Ζε'ε πο ν ιειιπονό πεεπειει οριιιιιιΙ.“ Μει νΖειΙ

πιει επι πιιιπωφ οπιέν ει. 381 Ριππο πει πωπω Μπι,

ι 2εινοΙειι ιιιει.επιπ ιιοιιειτνπεικνπι: ,,Ηοι, Ιππιέε Κν

πωπω πιοέιι ππιπό, ποοοετιι€πιπ πεπτειιπονι, ειΙππιιι

πω." Βρειιιιν ιιο Ιππιέο, πω: ,,Ροι‹ι Επι ππιπό ιιο

ιιοΙιοιιι, 2ειιπιι6οι Μπι τι ιιειι ει μπι, ει πει επειιι

πω· πιει 2Ιειιιι.“ Ι”νιιέεΙ Ζοιιι·ειιι πο ποιποιι'ι ει ετέ.1

π πω, πι1νειιο πο. Ιπιοιιπιπο οιιι:61 πιει. Ι ριιππεΙι

ιπιι οειι6ιιο Μπα ροϋεπ6ιιο, ει οπι Μ Μπι ι ε ιποειιιιι.

Ροτοππ πιω πω. ΡιιιπιπεΙο πιιι ‹ινιιιιειοι Με πιω

πινει, ει οπ νων _ιο_ι Ζει ιιέι, ων νγριι. Ι Μπι Μει

Μπποπππο: ,,Μί'πι τειιιόειπ πιι€Ι οιι2οπιιοπ ΜΜΜ,
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οἑτειΙο. εε οι εάοοΙιΙο. Η ΙάοΙιεΙ:ο πιοιιιοΙιο τοΙιο ειι6ετι,

ΠΔΠ: ,,Ηο], 'η 2οοτειοο ροοοειιή! ‹:ο πιο εττΙ:έ.ε?

ιΐοΒο Διὶ οι @τι ‹1ο :Μη πιο ο. άτοΙ1οιι_ρειρΙειο

οοιιτι, ο. Μάο οποο36Κει! νεειΙ: ιιοῇεἰ, @ή ΜΙ ιι νέιε

Πει Μιιτοιτιοο : ο μι @Οι εε ἰ ε Με ροτΚειτὶ οΜοΙ!"

- ,,Τοϊιάγ νἱ2, @ή ῇοετ!“ ί·οΚΙ Με Μιιτο111οο, ει.

οοΙιοάιν Ι‹1οὶ›ου1‹, ιιοοΗΙ Ιιο άο Με” @ο ροΙο

Ι1οι1οΙειι - ει ετοοιι τ1οπιονοΙ @ο ρτοι·οΖὶΙ, ο με

πο! Μπαρ Ι νγΙιοοιΙ τοπ (Ντου νεο. Α ΚιιΙΖο πι. το

ροοτὶΙ ΙΙιιι Μοτοιιοοο ροοΗνειΙου νοΙὶΚοιι ι ροῇοΙ Μ

ν ροοοτ εἰΙοῇοΙι ποοΙιύτιι)ΐοο οοΒοη?τϋ.

Μ. Μω·ο1: Μο.1ον1ο.

.' (Ζ ΟΙιετνΜεΙεει.)

ΒγΙει μάτια ιιιιιτΙαι ει ι1ιέ1ιι εγοει ῇττιοτιοττι·Μο.τΙ‹ο.

ΜεΙονιοο. Κάγ2 ΜΜΜ: ροηο·οε1:Ι, πιιιειΙ ενἰοο ρεἰειἰ;

ΙογΙ ι11ειΙά ο. εΙειοά, ει ΜΜΕ ροεάοὶ, οΜΙοο Μη @ο

εΙοιιέΠ ε. ω. πιο ρέιεΙ, ΜΗ Μ, ειέ ω οπο ΙοιιεἰΙ

υιεοἰ. ΤοιιΙει_ῇο εε Ρο ρο1ἰ, τιειΙο2Ι Ιαέιει16 Μό σε

ΜτΙζο, ειιιο πει εΙιιτιοΙ Ιο2ί. Ι υοέΙειΙ @του οΙιΙείοοΙ:

2 νέιν1 οι ροοοοεάει εοάΙ ει. Το ρΗεΙει νΠε., Ηωιιο:

,,ΜΜ Βο2ο! Χοσέ το ιιὸὶτιἱΙ? ?ο Με οο ΜΗ,

νέοο!το Με πιο οιιΙει.“ ΜοτοΙ‹ ε1γέο το, ρΗειουρι1

ΜΙΖο, Με: ,οι το, εοεττο, ΜΜΜ - ,,Τγ ΙιτειιΗ

όΚιι? οο Ζει ιο έέιάεΞιε ?α Μο.τεΚ ει 2ροοιιιέΙ πιει ρε.

εειΙεγ ει ρτοεἱΙ, Ζώη πιο εμ εἱΙο)?, Μη Μο τιοτοοΒΙἱ

τΙοοο1. Ι άειΙει πιο νΠει 2ο ενι·οΙι ρτεουι ΡΜ, ει ΡΜ;

Ιιο ροεΙειΙο. Ι‹ _ιοάτιοιοιι Κειπιοιιιι άνειιιέιοτ1 οοιιτϋν,

πΙοΙἱ κι Μάο ιιοοοὶ ρο2νοοιιοοϋ. Κάγέ ρορτνό εε

τιειρὶΙ, πιει @ο Με ΜΜΜ 1ιειτιοΙ1Ι; ροοτιιΙ16 πιο.

ΗοΙ:ο κι ροενοοΙ, ο Ρο πω? Νοε 11οι·ο Μ Μο

1ιω11. νοεοΙο εε ντέιιιΙ Ε: ρειεέιΙώπι ο. Η Ιιιιοά πο.

πιοῇ : ,,Κάοε ΙΜ? εάο.11 Η πωπω ινε ενἰοέ ριἰετἱ?“

ο οΜο1ηοι Μιἰ; οιι χω: ῇοοιιοΙιο ρορειάΙ ει. @ο

οετειιτιί ροοΠ. .ΠΜ ρειεάοἰ το νἰἀοιιοο, ΖειΙονοΙἱ το
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άΗΕίΙπι ροΙΜύκ:Ι1, ε. Η εΙπεΙΙΙΙ εε 11ε ΜετΙ:ονιι ΜΜΜ:

,,δεΕεΙ10°ε το εγω. οάοΙπονειΙε? Ζεο_ΙεΙΙκε, Ι:τετέ Μπι

1ιεεε (ΙΜ Ζε.ΒΙ_Π!" ΜετΙζει τοΙιο εε υΙεΙζΙε ε. ΜετΙ:ει

νγΙ1πεΙε, Μη ῇΙ νία πω. ΜΙ εεοΙ1οάΙΙ. ,,'ΓεΙι‹Ιγ ἀοϋΐε,“

ΙεΙ‹Ι ΜετεΙ‹, ,,Ι«ΙγΖ τω: οΙιεεε, ρι'ῇ‹Ιε εΙο ενετε."

Ι εεΙ; ροτο111 νέεΙ: εἰ νεροιεεεΙ, Ζε εεωέι, όεΙιο Ιε

1ιεΙεονΙ ροτεεεε. ΤεΙι‹Ιγ εεΙ Κε Ιεονέιι*Ι ε (ΜΙ εΙ ι1Ι-:ο

νετἱ εενΙΙ ε ΜΙ ενειιέιετί οειιτϋν. ,,ΑΙε," ρονΙτ.Ιε,

,,πιιιεΙ ΙερεΙ @Η εεΖΙΙ τνε ΙεονειάΙο: 3εετ-Η Ζε _Ιε

ρΐεεεΙσιε, άοετε.εεε 2ο. 111 ρΙετ, ε. _ϋι1ε.Ιτ Με." Ι Ιαο

νεΙο τα εενΙΙ με ε. άνειοετ ΙζονέιιΙϋ, ε. Ι:τΙγ2 ΙυγΙε

Ιιοτονε, Ρενω ΜετεΙ:, εεΙ:Ι, ε εενΙε ρΙ·ετεεΙΙε εε

ο Ι:ονε‹ΙΙο τω. Με ευη. ,,Ηοῇ, Ιζονειΐὶ,“ ΙεΙεΙ ΜετεΙε,

,,έρεττιέ. Με. ρτέεε, εεάοετεεεε Με” Ροτοτ11 εεΙ

Ια ῇἱιιειιιιι Ι‹ονει*Ι, Με Φωτ ῇΙεΙ1 Ι‹ονεΙο, ε. ΜΙ εΙ

εενΙΙ ε άνειπέιετΙ οειιτί'ιν ιιΙζονειΙΙ, ε καρ εγΙε Ιω

τονει, νΖεΙ ΙΙ ει. εεΙ:Ι ε ρἱεεεΙ‹Ι Ι‹ονε‹ΙΙο, :Μ Ι ιΙο

ερεΙΒιι ΖεεεΙεΙ. ,,ΒοΙ›ῖ·ε'ε Μ, Ι‹ονέ.Ι·Ι, εενΙΙ ιι‹ΙεΙεΙ;

εάεΙε3 1ι1Ι τεΙ‹ή ρεΙΙε1, τοτἰε ευεάονεια ‹1νεεέιτἱοεε

Ι;ιΙν, ε με Η νεε 2ετονεύ ΖερΙετΙιτι: Με Ιπάγέ Ρε.

ΙΙε1 νγΙιοάίω, 8.6 εε εερΐεΙοιεί ; ρΙ·εΙοπΙΙ-ΙΙ εε,. 11ε

άοετειιιεε Με." Κονείε ιιόεΙεΙ ρειΙ1οΙ, Με εετΙοεΐ·ε:

Μ” 31 ΜετεΙ‹ νγΙ1οάΙΙ ε.ρεΙτ εε εεΙοε εΙιγΙΙΙ, ρεε

ΙοπιἰΙε εε. Τεει:Ιγ 1*εΙζΙ ΜετεΙι: ,,Ι)οΒί·ε'ε ιιάόΙεΙ εε

νΙΙ, Με ερε.τοε ρεΙΙεΙ: ιιειετειν τυΙειι, ε.ΙηκΙι Η εενΙΙ

28.ρΙετΙΙ." Κονέ.Ι· εε.ετενΙΙ ι·ι1Ι:υ, ε ΜετεΙ: του ΙΙ Με

ιιεεΙπΙ, Με: ,Τα επ1ε, 1‹ονεῖ·ἰ, ΡΜ Ζε ω1ε, ειΙογε

2εόεεωι1 _Ιιιεύ.Ι;ονΙ ιι2 τεΚονε εενΙε πεάεΙεΙ." Ρο

τοπι εεΙ Κε τΙετΙιιιιι Ιζονεί·Ι, ΙπεΙεέ οεπι ε 1:ΗεεΙ: Με

ΙιονεΙο, ε τΙεΙ εἰ ρεΙΙεΙ ιιόεΙεΙΙ. Κόγέ ΙογΙε. Βοτογει,

νγΙΙοτΙΙΙ-ῇΙ τω; νγεοΙιο, 2ε ΙΙΙ ἀεὶ ε. ΙΙΙ εοοἱ ΜΙΒ.

ν ρονσΕτΠ. Α Ιζάγ2 ρΙ·ΙεΙιεεεΙε ΜΗ, πεετενΙΙ _Ιί

Μετὰ Ζέιάε, ε. με πε ιιεῇ ρεάΙε, ροτε.2ΙΙε Ι1ο πο.

πει ε. Με Ι ειιΙ›γ εε επι 2ειΙΙΙγ ΜΗ, Με ρε.ΙΙεε

εΐΙετε.Ιε εεΙέι. ,,Βοϋΐε'ε πιἰ ΙΙ, Ι‹ονέΙΙΙ, ιιάεΙε.Ι, υεετεν

1·ιιΙ:11, ού Η ΖερΙετΙω.“ Κονέ.ΐ τιε.ετενΙΙ, ει ΜετεΙ‹ του
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2ερΙεϋΙ ΜΙ; @Ιω ρι*ετ1εεΙει11μ Ιεενέἱἱ, Μη μη; Σέτ!

ι1ε111ιι ῇυεεΒονἱ ιιΖ τειΙεονε ρεΙἱεε εεάεΙειΙ. Ροτοπι

έεΙ άοιεί'ι Ι; πιετεε ε. Με: ,,ΗΙε, τι1ετΚο, @ή ]εειιι_

_ῇά @ΜΗ Βιιάεε-Ιὶ από Ι1ι1εονεΠ, @Με ε Με Ρο

"Με Ι ροεεΙει Με πιετΙαι Βετετἱ: ,,Ρτο6 _ῇεἰ τε.

Κον)?? Με 1ιε]ε1 Με· @Με @Η Με? ι1ιεϊε νοΙγ, _ῇ‹ϋ :

‹1ο Μη 2εΙετι6, οτεῇ ριιετἰιιγ ει Ιειάε, ε ρεειιῇ Μπι _

ο @Μπι Με ετετε ΜετΙ:γ.“ ΜετεΙ‹ ροεΙεεΙι!, ν28.Ι

νοΙγ ει ω, εΙε εεεεΙ Με ριιετὶι1 :ι Με, ι1εετέ οτε.Ι

ωεεκε εὶΙτιἱεε. Κάγέ 'Γετεὶ το ερετΐἱΙὶ, ρΐἰεΙὶ Μ.

ΜετΙζε, Μ ετε νγετειιη7εΙι ῇιιεεΒῦ, Ηεοι1εε: ,Με

οὶεε, ΜετΚιι, εεΐεΒε εΠι11εε? νέεΙα :Με ρι1εώιη ε.

Ιειάε..“ Ι εΙιτεΙἱ μ; ΜΜΜ. ΜειτεΙ: το νΜε., ε. πεπιε.]ε

ΡΗ εοΙ›ε ει1ἰ εενΙε Με ρεΙὶεε, ρορε.τΙΙ ρΙιιΙι ε. μ».

ΜΜΜ @τι τγ νἑεεΙ‹γ ΤιιτΙα. Ροτοι11 ροϋτεΙ _ϋπι

Λεω, νγρί·:1Ι11 _νο17 ε. ριιετὶΙ _ῇε ρε Ιιοι*ε 2εΙειιε, Πει:

,,Ιτ1ετε, νοΙεεεγ, ρε Ιιοικε 2ε1εεε, τε111 εε ρεετε

ὶΒΙειΐτε εε θα 3ετ11ε εε @Με Μ( @Κο τε. εἱγέ.

Ζε2ΙιιιΙΙω, εεάονεε1Ι Μετὰ νεἰωἱ οτετἰ, ε Με), Μ

ηἰΙαἰγ ηεΒιιάε.“ Α ερ1νεῇε εεΙ τὶοιπι`ἱ: ,,Β)Με, ΜΜΜ,

ω :Με Μετα άοετ, εε: εε, ε. ]ε ριΐιμ1ιι ‹Ιο ενετε,

Μ” :Με πετ11εΙε. πιει οεΙεΕι.“ Α νων εἰ ενοιι ρε.

Ηεἱ ε εενΙἰ, εε1 ει ρΗεεΙ εε @Με Ιτιοεροάγ, Με

Τιιι·εὶ εετνει1ε νΙεο ΡΜ; Μπι εε εονεεε1 ω! πιἰεΙι,

Ζε απ” ροῇε‹Ιε ΟικΙἰεῇ Ι‹τεἰΙονὶε, τειΙφ @Μή @ΜΚ

,,Ι)οϋΡε, ροεΒεπι Δε. Πεμ· ἱεΙ‹Ι Με.τεΙ:; ει ΙαὶγΖ νἱἀἑΙ

Ρεηεεεεε1 Οεἀΐε1ε, ΖενοΙεΙ: ,,Ηο], ροεπετι*ει16ε, Μέ.

Ιονὶεἱ Ουάϋεε_ϋ!" - ,,13ε1ωμ, υεΖπιάτκή ὶ1τἀἰιιο!

τιεῇεὶ-Ιἰ η ΒτέιΙονὶε Μει·εΚ? Πω. Βτεϊ1 τεΒονοιι @Κο

οιι," - ,,Βε ρτεινεει, @σε ΜετεΙ: Ι‹ι·ἐΙονὶε.“ -

,,Τεεάγ (ΜΒΜ, _Μέιτι 6ο Μερα” ει ρίπι1ε εροΙι1 είεἰ

νίτιε., Ζε Με ΜΚ ΙέιεΚε. ἰ ιιάΙ1οάει ῇετιέιεΙ:ε ε]εά11ο

Με. Νγι11 εε υεεοῇΙπιε ρὐτ1‹γ ειιὶ ε ῇεΒἐιι1 ΜΗ

εειΨεενε111.“ Νε εεετε εε Ι1οερο‹1γ ΗΜ ΜιιτεΙ::

,,ΜεάΙε 2εερΙνε] Μ, Οιιἀἰεῇἰ!° - ,,ΒτεεΠεΒιι, πιε

επιίτο, οΒΙεικονέ. νίΙει ε), 111υε ΖεετἱεΙὶΙει.“ -- ,,Νἱε
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εε ιιεΙοοΙ, ιεειιι€ ει τιι.“ ΟιιάΙ·ε] Ρ08ΙεεΙιΙ ε. Ζεερίνει.Ι

Με, εε εε εττοιιιίι νετνε ρειΙειΙν. ΝειιετΙεΙε ρϊ·ΙΙε

τεΙο Ι:οιιι ε Οιι€Πει εε ρι·ενεΙΙΙ. ΜετεΙ: εε οΙιΙιιΙΙ,

οάΙειιι1 το, Ι.ερετΙΙΙ νίΙιι ν οΙιΙεΙιιι; Ρορε‹ΙΙ ρε.ΙΙει

ε. ΙιοάΙΙ ιι 1ιο νΙΙε ω, Ζε ΙΙ ετεεΙΙ Δε. πω. ΜίΙει

χιοοεΙε εεεειι: ,,ΡιιεΒ Με, ΜετΙιτιι, Οιιἀΐεῇε ιι σέι

νιιιι ε ιΙειιι ιι Ιεοιιε`ΙιοιιεεΙτιεΙιο, Ζε Ιιιιάεε ιιιοει

ΙΙιετΙ χιονετΠιιι.“ ΜετεΙ‹ ιι 1ιεεΙιεΙ ε ΙΗΙε ιιειΙιτενεΙ

1ιειεΙιε ω”, ο2ΙνιΙει Οιι(Ιι*ειε. ΜετεΙ‹ @Με Βου

ιεΙιιεΙιο Ι:οι1ε εττεΚοεε, ε. Με ε ΟιιιΙΐε_ιειιι @Η εε

ΙιοεχιοιΙν πιει νιιιεεΙ:ο. Μ ω ΙιοεχιοτΙε ΙινΙει ιιεῇεΙ‹ε

1ιιτεΙιε ιιενεετΙιε; τε εε ν Οτιἀἔε_ῇε ΖειιιΙΙονεΙει, οιι

«Με ειπε ροΙιΙειΙτιοιιτι πιο. ει ιιεεΙιτεΙ. Ι ιιειΙΙΙε πιο

πι. το ‹Ιο ν1ιιε ιιιεεΙιι, εΙον εε νίεε τιειρΙΙ, ε. ΙαΙνΖ

χιοτοιιι ΜεισεΙτ 1ιεΙαιιιιι 1ιοοοεεεΙ, 2εΙοιΙε ΟιιιΙιΙειε.

Κάνέ χω: εε ΜετεΙ: Ζεεε ντετΙΙ, ιιιτεΙιιι 1ιενεετΙ:ιι

1ιο1ιειάΙ ε εε Με), το2εεΙιεΙ: ,,Τιι 11ιεε, ι1ιτεΙιο, πι.

το, 2ε'ε ΟιιεΙιΙειε, Ιιισετι·ε ιιιεΙιο, ΖεΙιΙΙει!“ Ροτοιιι εεΙ

άειΙε ενετειιι. ΟΙιοιΙΙΙ εεπιι 88.111, ε. Με ιιεεεΙ 1ιε3ε.

ΙιεΙιο ῇιιιιεΙιει, ροτνΒεΙ εε ε Μπι χιο _ιιιιιεεΙιιι, ε τω;

Ι ε εετιινιιι Μιιι*ειιίιιειιι. ΒτενεΙ-πε τνι·ε ω” Μυ

ιΙειι11ι πιο. Ιιι*εΙιιι 1ιιοΐεΙζεπι, ε Ι:άνέ ΙινΙει Ιιοτονε,

ΜΗ: ,,ΡεΙοιε _ιεειιι ω ννετενεΙ, ινω πιει, ΙιεΙ:1ιε

ει ννεοΙ:ο; :Με ιιειιιε11ι οτεε ειιι τιιετΙφ, Με Ιιτειττε

ω εεεττν, Με εννεΙι 11ιΙΙνεΙι, εΙιν εε χιο τοΙιε Ριο

εΙιέ.2εΙΙ. Δ Με Μέσι @Με 11ιΙΙοιι, τΙεετιι οειΙε Βο

Ιἰιιιειιε. Νεριέιι πιει ΙιιΙειιι Ιιεχιιί·ε ΙΙετ, ε. ροεΙιι πω.

χιο εετιιετιι Τετεί·ίτιιι: ιιεεΙε-ΙΙ 11ιΙ _ΙΙ, ει6 :οι εε χιο

ετενι Ι‹ Ιιο_]ἰ." ΝιιιιεειΙ Πει ει. ιιοεΙεΙ. Α Ι«Ιν2 κι απ*

ΒοΙΙιιιειι ΙιίεεεετΙ, ΙιοΙ'·εε εερΙεΙιεΙ. Ι ιιι*ιεΙε Ε 1ιετιιιι

εεί·Ιεε: ,,θο 1ιΙεεεε, εειιΗ ΒοΙΙιιιειιιε? Μ ΙΞεειο ιι

Με ιιΠεΙιέι2εΙν, ει. ιιΙΙ:άνε Ιιοΐοε ιιερΙειΙαιΙ; εο ιε

ί:τει.ΙιΙΡ“ Α οιι ιι ι*εΙ:Ι, Ζε πια χιίεε @την ΜιιΙ·ειιΙτι,

· 1ιεεε-ΙΙ _ιειιιιι άεετν ενε, εΙ:ιν εε πει χιοετενΙΙ Ια Ιοο31:
,ε Ι:τειεΙι εε ιιιέιιιι·Δ ιιΙιοΙιν _ιειιιιι Ι: ΙιοΙΙ ροετενΙτΙ?“

Ι ροτε.ιΙΙΙει επι εεί·ιεε, εΙιν ιιερεειΙ Πει ΙιτεΙονΙει
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ΜετΙνονἰ, εἴη ρΗεεΙ, Ζε Με εε ΜΗ; ροΜεάϋ, εε

εεεε1 Με! ιιυεεε. Ι εερεεΙ Με ε ροεΙεΙ Ρο Τεπε

Η11π. ΚάζνΖ Ιει·εΙονἱε Μετὰ ρι*εεετΙ Με, Ζεε11ιεΙ εε

ετεεεεετ ,.Βοάε3Ζ τε, εειΗ ΒοΙὶιτιετιε! Με Μειωσα

τνε ροεΙεάν, @ετ-Π Ζε πε @τον ΜιιιΖεεΙπι ετεΖΙ

Μενα ?“ Ι ΜΜΜ, ει1ἰ Ζε ρΖΜε, ει1ὶ Ζε εεριενάε.

ΚενΖ 'Ι'ε!ει*ίε τα Ζρι·έινε ρΗ:ιεεΙ, ΖετωοιιτὶΙ εε εεε

ΒοΗεπετι, Ζε εειιιε ΖεεεεΙ1ο τεεονεϊιο εΙονεεε, _ῇετιΖ

εν που «Μετα μεεωε ννενοεοἀἱΙ. ΡΗέεΙ ετιιΙιν Με

ω εετεεΙ1ο ΜιιιΖει1ίεε, ε εεΓονε άοετΒε νἱἀουε (Με

ενεΙιο 1›Ιε1‹ετἱ, τεΖεΙε εε Μ, εε ρΙεεε? ε. ΜνΖ ῇ1

ρονεάεΙ, ιΖεΜε: ,Με (πω οτεε, Ζε με @Με

ῇυεεε, ΙσεΙονἱο Μετὰ. Με πω, Ζε Με εεε ΜΗ:

ροΒΙεάι“1, σο όενετ Ινοτιί ετιεεε, εΒν ρΗεεΙ ε. @Με

εε Η Βο_ϋ ροετενΙΙ." θεα* ΒοΗτεεε ορετ @επι ρεεε,

εΙε ΜετεΙ‹ Ζεεε Με εεεΙ1ΜΙ. Ι ριΗεεΙ θα! Με σε

ΜιιΖειι1εε, Ζε ρΗ]άε, εε; εε ΡΗΡτενἰΙ εεί· ε εεΙ

Εεεε εεετε Ρο άοετεεε ε εεεο Ρο ΖΙει1ι, ε Ζε νεεεΙ‹ν

Ι1οεροτ1ν ε Βτετεν Ζ ΙοεΖιιε Νεά Με ΖενΖευν Με

πιιιεε]ί. .Ιεέτε @όπου τεἀὶΙε άοετΚε: με, τ1ι·εΙιν

οτεε, Μετεονἰ ΜεΙονὶεἱ, Μη ριΗε.εΙ, ε εΗ`ε @πει

εοΙιετετνΙ, εε εε άνειιεετε ΜΜΜ εε ιιεΙοΖΜ ιι1ϋΖε,

ε τεΙ:ονοιι ΒοεἰΙἱ, Ιετει·ε εεεΙ Ρϊ·εεεεε ετιἱ τεειιε,

Με ι1Ητε, εεει·Ζ Ζ τνΖΠ1ο ΖΙετε εάε!εεε, ετε!40νεΙ1ο

Ιιεεε, ετων άι·Ζί ν ΖιιεεεΙι τιιΚοῇε1$, ε. πε τε πιεσ

ῇετἰ ΖΙετν ΒοἑΙὸεΙ‹, ε ν Με ΚοείεΙκε ι1τεΗν Βει11εε,

ρἰ·ἱ Βτετεπε εε 111ΐιΖε νεόεϊετὶ ο ρῦΙ εοεἰ Με: ῇεΙ‹ο

ο ροΙετΙεί.“ θεΐ Ζεεε εερεεΙ ΜετΙεονἰ Με, ε νεεεΙ‹ο

επι εΙΠοὶΙ, εε εεετΙ:ε ρτεν1Ιε; εΙε ΜετεΙ: ορετ Μ

εε εω1εΙιει11: ,,Βοἀε_ῇΖ ω, εεΗ ΒοΗιεεεε! Με :εἰ ε

ειιάε Με εοΙιετετν1, ῇεετ-Ιἱ Ζε πε σεων ΜιιΕεε1ιι

ετεΖΙ Μενιι?“ Ι 1ιεί·εΙεΙ Με, εεὶ Ζε ρΗ]άε, ειιἰ Ζε

ι1ερϊ·ϋεε. Ροτο111 ριΗεεΙ Ζεεε Με ω ΜιιΖειι1εε, Ζε

ννρτενὶΙ σε Με μιεεΚύν εεωνεΙ1 ετΖίετεύ.Ιών, νέε

Ι1τἀἰε ννΙπ·ευνοΙ1. Τεάν ΗΜ ΜετεΙ: ΙατεΙονἱε Ιεοι1ὶ

ενε111ιι εττεΙιοεἱ: ,,Ηοῇ, εττεΙεοεἰ, εεε-ν Κοπή πιώ!
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1111111ε «ε, Ζε 1111 νε1·ε11 111111 11111ε1ε; 11ε1111 1111 11ε

111111εε, 11εε11ε1111 11 1101111 ν 11ο1ε11ε1ε11, 1 ε1.15 1111 εε 1111111.

11111111ε11γ !" Α ε11111.11οε 11111 ο1111ονε11ε1, 111111 1111 1γε111ε

οεε111ε1 ε. 1εΙ, Ζε Μ111*ε1111ι 11Ζ 1ε 111ΙΖ11ο. Με.1·ε11 _1ε_1

11εε111111, νεε111 1111 1111; ει 1ε1 11ο 111εετε, 1111ε'11:111ονε.1

11111· Βο11111ε11. Α 1111γΖ εε 11ονε11ε1, 11τε1ο11 εεετοιι

Μι11ε11111ονε _1ε11ο11, Ζι1ε1ε1 11 _1ε1111ε 11οε11οᾶγ πω,

Με 11111 111111.1111 11οε11ο11ε1η1_, ε. 11011111 11ε 11111111. νο

111.1ε: ,,Ο11εν11 ε. 111·111εε ν111ε.“ '1'ε11 εε νγ1111ο11νε.1,

Ζε 11εε1111 11ε11νετ1, 11ε11 Ζε νεεε11γ 11οε11ο11γ ε 111ε.111γ

11111εε1ί Ζ11.111ε11γ 111111 Ζ 116.Ζ11ε 111ε11 εε1·11$1111 Μ111ε

1111111111. Α Μετε11 11111 1ε111: ,,Μ11ε1ε1111111111εε11, 11ε

111111εεεε-11, 11εε111111 11 111εν11 11ο 111111ε1111..“ Ηοε11ο11ε1111

ν11111, Ζε 118111 11ο111οε1, 11111ε11 1111111εε1:1 Με 1111111.

Μ11.1ε11 ρο1ον1ε1 11111111 εέ.111 ε 11ο1ον1ε1 11111 ε11ε11οεον1.

'1'ε1111γ 111111εε1 11οε11ο11ε1111 Με εεε, 1ε111111 Μετ11ον1,

1111111ο11 ετ1·ε11οεον1. Ζετί111 ο11εεε1 Με1ε11 11ο Ζε.

11τε.11γ, ε.11γ εε 111.111 11ο111νε.1. Ι ε11111111 111111 11 1101111111.

1111.111111 11111116 111άεγ, 111ε11ε.111. ε. 11ε.1111ε1ε.: ,,0_1, 111ο1ε

νο111ό11ο! 11111111 11γε11 ν 10116 111ε11άνει1ε 11εΖ11 ε όε1

1111111 Μ111ε11111ε111.° Με.τε11 1111111., Ζε το 11εε111ε. 81111

111ε.11ονε, 1ε111: ,,Οο 11_1ε, 11ε11ε1111ο, Ζε 11111 11111ε

1115.6εε 'Ρ“ Ι ο11ρονε11ε1ε 11111: ,,11111 111116 ο1111111, 111

11111ο 11εΖ11έ111111! σε εε 11111ε με, 1111)·Ζ 111111ε11111Ζεε

11ο111οε1'Ρ“ - ,,Ν11 11:11 1111 11ονεΖ, 111οΖ11ε1, Ζε 11110

111ο11ι1.α Α ρε1111ε νγ111ενονε1ε, Ζε χ111εε1 61111111 Μ11

11ε11111 1 06111111 11 οτε1 ε. 111ετεε; ε. Ζε 11112111 6101161111,

_1ε11Ζ 1111 11 1110111 νγενο11ο11111, Με 11εο111:ε. Ι εφετε

νον11111, σε νέεο11ο 11111 11ε.11ίΖε1ε., ε. Ζε 111ε11οε 11εε11εε.

,,Βο11εῇΖ 11ο ε11111εε 11εν111ε1ο ε. 111εείε 1111. 11ε; 11ε

εν11111 11ο11ε_1Ζ 11111111' ν1εε 11εε1111.τ111 11111.111γ ενε ε.

Ζεά116 11τέ1.6ε 11111 11εΖ11ίνε1ο!“ Α Με11ε11 11 ο1111ονε

αει: ,ΝεΖνέιετε_ῇ, 11εΖνεετε_1! 11εΖ 1111 ε 11ε11111, Ζε

1εε111 11111εε1: _1εε11111 _1εϊ Με1·ε11. Οτεε 111 111 11611116 1111

1111.ειν1 ε. νεεε11ο 11 1111, όε1111 11111 111ε11ε. ε. σο 11111111

ε111;111.“ Ι 11εΖε1ε1. 1111ε11 11 111111 11 νεεε1111 μονε
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οο1ι›., οο ῖιοΙ‹Ι Μοι·ο1‹. Ζοτιιιι ροΙ‹, οο Μεο·οι:

ο ριιιιιιοιι ι·οΖοιΙοονοΙ, ριιιοι Μιιιτοιιιο; ο «πιο Ιιο

οροτΙο οτονιοιιοο ο ρίοά οι Ι‹οι1ο ονέιτοιιοτιο Ιω

οΙοοιιο, 1οΙ‹Ι, Μο 2ο ιο τοιι, ῇοοΖ ιιοιιιέι ι;ιί·οο ιιιιιι

Μαιο? ο 2ο Ιιο ιιειοοί, _ιοΙιο οο ΜτΙ. Ι οὶιιέιτἱΙ

Ι: Ιιοοιιοετο Ι‹οιιο ονοΙιο ΒοάοΙιιο, Μο @ο κι ιιο
οΙιοο. ,,Νο, ιιοιοτΙο τοιιι, ιιοοΙιέ.ιιι @τον ιιιοέιιο 2ο ο

οοετοοο ρειιιιιο Ρο οοΙ:ιι·οιιι.“ Α ν εΒοτΚο, _ιοΙ τοιιι,

οοετοΙ Ιιτιιιιιο ο. νέοοιιο, διοΙιο πιο τονΙο ιιοτιτοοί.

ΤοΙι‹Ιν Ριιιοι πιοο Ι: το Ιιοοροτιο, ο νιοΙι, 2ο τοιι

τού το _ιοέτο ετοιι. Ι οτιτοΙ τοιο ιοο, οιον Ιιο Ζω,

Μο οωθιιιιι οτι οοοτιοο. ,,Νο, οοοΙιοι Μη τισ

τω, Μιά _ιοοιιι οοετοΙ ρειιιιιο `οο2ο. »οι οιιτΙ«πν."

Α Μνέ Μοτοιιιιι :ΜΙ οο_ιοΙ, ριιέοΙ Μετὰ 2ο 2ο

Ιιι·ει.άν, ει. οτιοΙιοέ πιο οι: ,,ΙίοΙο2 οι οκ άΙοιιτιο ΜΙ?

ειιοτιιιο ποιο ιιιοΙιΙ .Μοί·οοίο 2οοιτι!“ -- ,,Νο ιιιο

οο ιιοτιοι, οτι·οΙ‹οἑι ιιιτ'ι]Ι οιι-ιι ρου οι'ιΙι, 2οιοιιιι ιό.

_ιοτιο, ιιο οιι τοτιο.“ Ι (οι οι Μο _ιοοιιο οιι νιιιει

ιιιιΙιτι, ο άτοΙιοο οτιο1τοέονι. Α Μιά οο ιιοριΙι, ρο

οτιΙὶ οο Ζει Μοτοιιίοοιιι. Α Μοτοιιιιι βέτο ριοά του

ΜΗ νΐιοοι ονοΙιο νοιο1το, οταν οο οτιΙοάΙ, 2οοΙι 2έιοιιό.

τιιιιινοτ ιιιΠιει ιιοιτιο ω. ιιιιιιι. Τοιι 5ο οΙιΙο‹ΙΙ ο Με:

ιιοντοο!. Α κα” οο ιιοτοιιο ΡοιιιτιιΙιο οΙιΙοτΙΙ, οροτἰἰΙ

τιιιονοο ιιιΠιο ο @Η Μιιἱοιιίιιονἱ: ,,Ηοι ροιιο! Με

2ο 11οιιιι τι1ιονο οέΙΩινέ. ιιιΙΙιει." .ιοοιο οπο ιιοάο

ιιιΙονιΙ, ο ιο ΜοιοΙ‹ Ζοοιιί Ποιοι ο Ιονιο ετοιοιΙ ο.

ιιοτΙοοΙεΙ. Μοΐοιιιιι πιο οι: ,,Νοτιωι, Μειι·Ιιο.! οο

ο τύπο ΒΙέιΖον ττοιιιέ? ιιονίοι, ΖάειΙι Ζοττοῇοἑ. οιι

ττοριέ Μέι2ον?“ -- ,,Νιο ιιοΖοττοιο, οιιι ΜεΞιοιιν τισ

ιιιιιι, Μοτο ορτονοο οοΙετι1ι." ή ,,'Ι'οΙιον οοιοι, οο'ε

οιιιιιιιΙ, Μάϊ οο ιιιέιέ.“ - ,,ΝοΙιοοιιο, Μαΐ τν ονοο

· · ροΙιοι.“ Α Μειι·Ιοί'ιν οττοΒοἑ νττιΙ οο Κ Ζοιτιι ο ροΙιοο

ρι·οΙοτοΙο Μειι·Ιτονι Νοε Μονο. πιο ΜοιοΙ‹ ΙιοοιΙ

°ονοο ροΙιοι ο. Μοτοιιίοει οι·οιοιΙ οιι. 2οιο; εττοΙποέ

Ριιτιοοιι ο ΜειτοΙ: οοοΙ‹Ι Μοτοοίιιονι έειν1ί Μονο.

Ι τω το Μονο ιιοιιιιο, Μαι: ,,Μιιιη ιινιιί ιιιιττνοιι,
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Ι:άγέ εἰ ῇτ ι1εστ1τεΙε Ζει έτνε ωἰΙονετὶ.“ Ροτοι11 @Η

άοι11ϋ τι στά· ΜΙ Με): νεΙἱΙ:ε νγεττοῇἰτἱ, τι ΜΜΜ:

άοετΜ, σο Με ΙογΙο εΠεειιο. - ΤΜ: Με εε ρο

τ)τΙ:εΙ 3ιιτιετσ1:γ ε Μιιεοιι Αττευεεεω, ῇει1ἑ ιποΜ Μ

ετσσε. ΒτΙτ εε ειιίτι1 τϋ Με ει τἱ·ὶ 11οΜ Με οτε

ετεπιί, ω: Ζε σέ ε ΜετΙ:ετ Με Ρετιε Ι:τνενετ, ε.

2 Μι1εγ ΑτΒειιεεε μετε :τετ Με 11εε.Ιει. 'Ι'Μιάγ η

Ι:ιττΙ:Ι ΜετΜ: Ι:τάΙοντσ: ,,Ηο_τ, εσεττο ΜΠο !“ Α Μ11ε.

οάρονσοεΙε: ,,ΝειηοΙιο τ1 ροττιοστ, εεε πιτ σιτε

υετιι1Ιο Δε. ι·υσε; εάε.Ιτ τω: 11ενίε ο Με @το

2Βτεπιἱ?“ Τετιάγ @Η ΜετεΙ: Ι:τέΙοντσ: ,,ΚουΙ:Μ,

Μι1εο Αι·ετιιιεεε, ΜΜΜ ι1γεί εΙιπισε νγσ1ιετεί ΜΗ Ζει

στιέι2Ι.“· Μι1εει ροΜεάΜ Με εΙι1ιισε ει ΜΜΜ: νγτέ.τ1Ι

Μέ ε Μιιειι τοΖΗΜ, ε τετ: Ι1ο Με ρορε‹1Ι Μιιεε,

Ζε εε ΜετεΙ: Ζ ρω ι1εΙιο εοτνε άοΒγΙ. Τα εἰ 1ΜιΙ

ΜΜΜ: ει οόάεσΒΙ Μ, ε. ροτο ήε εΜ ροάΙνετ, σο ]ε

ν τοτε ΜονέΙ:ιι τε.Ι: ετΙιιεΙιο. ΜΙ, Ζε ωει Μιιεει

τῇ ετάσε: ῇεἀιιο ε1:ττΙ:εΙο, άτι111ε πιΜίοΙ:ο ροσεΙο,

ε τίεττ ο τουσ ῇεἑτε επί 11εν9ο. Α σε τοτε ττεττπι

ετάστ Μάτ Μάτι. Ιε2εττ, ε. τετι τ'ε.τΙ:ονἰ 1*Μ:Ι: "Ι)Μ:υ3

ρεεε Βοτ1ι1, Ζε @επι ο τοτε πιενεάεΙ: 1ιετηΙ Με ιιΜι1τΙ7

σο°ε ιιΜΜΙ! Α τω: είνιιὶ, ΜΜΜ, ετ νε]οπ άο τΜοε,

ειΒγε ΜΙ στη τΜ: Μιά, @Με τειι ΙΜ." Ι τοπΙΜοὶΙ εε

Με.τεΙ: ει Μάτι το2εεΙ:ο.Ι. Με: ,,Νετἰ·εοει ΠΜ τΜ:ονε

ροτνοτγ, ῇεΙ:ο 3Μ @Η Ροτοπι εΜ οΜ.Ιε ε. σΙ1οάΠ εει11

τω», ε2 11Με2εη τηΙγ τιισυτσε ; τα ΡΗεεΙ 1: _τεάι:ιοπιιι

ρεετάΗ, @πιά ετΠΙεΙ ρτετΙ:γ. ,,Οο το οΜέιε?“ τέ.έε εε

·Ι1ο Μει·ε1:. - ,,δετ: ντάτε, ετΓίΙΙιτι ρτετΙ:γ, ε. ΜΜΜ

Βγστι τ τΜοε εεετΐεΙἰτἰ.“ - ,,Α Μεττή: Με τ] Με

τίπι ΜιστΙΡ ῇυΠάσἱ ιιετιιοΙ1Ιτ ῇεου πιω Μετα ε. σοὶ

ΡΜ: τγ?“ ΡΜ: Πε.τετΙ1Ι τιιΙ:ιι ει ί·ε1:Ι: ,,ΈεΙιάγ :Μ ετιτεΙ

άο τιιΙ:γ.“ 'Με ετϋΜΠ ε. ρτοεττε1τΙ :σε τιι1:ιι. ΤΜιάγ

ΐ·Μ:Ι Μετε1:: ,,Πέ πιτ 11ετιτ οΜε σε ενετε Μ” ΜΗ,

Ιεο]εΙ:ά οττερε τη Με εγώ ΜΜΜ; τεάε_ῇἱ οάΜάιι.“

Ι οάεεε1 τ1ο @Με τεεΙ:γοε τι τειιι ροάιιεε ῇεετε_

Μ3ε. @οπου εριιετΙΙτ άο τε _τεεΙ:γιτε ιιΜεΙ:εΙιο Μο
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νεΙιτι χιο ιτετεεε, τι των τειιιτριαέεΙ, ιΙιαεα Ι: αεαια

_ιαιετοαρι1ε νται, Πισω:: ,,Βαέε Π·εετε.αεΒέ.! ‹:ο τα

ε!ιοεέ ?“ Α τεα α ρονοοΙεΙ, εε ει. μας. ΑνέεΙα Μα.τεΙ:

εΙνέεΙ, Ζε τα αθώο αιΙανι, ι Ματ εε τέ.Ζε ναν,

Μο το ΜΒΜ? Ι ρονεοΙεΙα ιιια, Ζε ριτιέεΙ όΙονεΙ:

α οιιοΙιο ανετα εε ροαίνειτ, σο _ῇε ν τε ιεεΚναι.

Τετιαν ί·εΙ:1 ΜατεΙ:, Μαν 14 αεαια έεΙ, Ζε αν »τα

νεαεΙ, ῇαΙ: _ῇε ενετ μια Μαν, ι τα” ροτΙαΙ _ιεαια

ι·αΙ<τα. Με να». άτι.Ια τοπια «ΕΙονοΙτα Ιιοτοαεί έεΙε2ο,

τι ΜατεΚ _ῇε ντο.Ι ο ΜΒΜ ταΙιαιιια το.τι, αἱ νοτια.

2 1ιεΙιο ειέεΙα, ι ΜΗ: ,,Οοτι, @Με ανετι αιοΙιΙ πο.

ενετε έιν τω, τω: ι @Με τα ω ο τιιιιε ιιεαιΙα

να." Ι ροταοἰΙ πια, τών ἰε1‹ιΙ ρετιια ενειιια, _έε τον

ανια Ζτιεε ια·ιέε1. Α ατα πια ρεαια ει ενοα ι·αΙιοα

Ζαρεοετι1 ι ραετι1 τετ ααΙιοι·α. Α Βαντέ τοτιο 61ο

νεΙετι αει.εε νντέ.ΙιΙι, στα το ρατιιιί ενειαα ρετιιονι, Με

Μαι, τιοαοε εε, τα” ' ΜατεΙ: αενταττΙ, τοΙιο ρεααί

ωααιιι, στον Με α σαι, Ζε ΜατεΙα ῇε ν τε ῇε

αιμα. Βρατιαα εε ῇ# εΙα.ροτν _ιεΙιο Ι:οιιε.

58. Ρετι· Βοϊοτοντο.

(Ζ Ο1ιατνατε1ια.)

ΒνΙο 3εάιιοα ῇεἀιιο νεΙαιι Ικτέιειιε τΙενεε. Μιιο2ί

οτιοαι1ι ατι ια, Ιιτοτο Ζε τε.τιι ΙινΙα Ιιτειιιτι, τι ΙιΙετΙεΙι

εε α ΖεΙίοιτ; Με Με. ο Ιό.εοε ετα νεαετ αεεΙιτεΙα.

Ι ρίειιινέΙεΙι, εε _α πατα αει το ααεΙε.τ. .Τεάειι ρο

νται.: ,,ΒοαΙιέικειιιιε Βοοι·ονε εεαιειιο Ρο ενετιιιοι,

ειπα! @ανα ιιεῇαΙιε ει·αεοΙ:ο, _ιιιιαΙι _α πιο ιιεαάε

16.ιιιε.“ Ι ιιαενραΙν α `ιιοΒι·ον6Ιιο πια. Κανέ μια

ι·έ.ιιο νε ενετιιιοι ιιιετΙα, τα νται ρΙαο πια, ε. ιανεΙίε

Με, μια το πια, οΙεαετΙα ῇεἀιιο πιιεθιο, Με αε

οτιατιιαΙο α ο. ΖαΙιοάιΙα α. Με οο εΙιτεΙι, αιΕ ρϊ·εάοε

ρι·ονεαΙι. Οιιο. ατεΙιοτιιεΙα άττετειιι, τι και `ον1ο

1: ροι·οαα, ιιιγεΙΙΙα εο'οε: ,,Κτεια.Ιτ το? αεροιιιια1α.

ῇεειιι ιαΙιοΙιο, ε. @εεε _τεεπι εει.ιιιε. άταΙιετ? Ιιτετα.Ικ
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ι·ειιιιιυ, ει ιε'Ρ θά τε όσον, πιο ιε.επι οπιιειΙε. το Ἐπο

ιπονε απο, ιιοεπενέιπι πε εοοε πεοο πεοιινεει-·

πειιο; ΒιιιιιιΖ, Ιιιιτιιι ιπιι Μπιτ Ρεττ Βοιιι·ονιε.“ Ι πει

ι·οειιι εε ιι ενπ ει ιιέιιιε. _ιει οιιπεεΙει πε πω. ΚιινΖ

[Με ενπ με ιιοννι·οετΙ, ειιωιι πε Ιον, ει ΖινιΙ άΙοιιιιο

εειιε ι πιιιτΙ:ιι Ιονεπι. .Τεάποιι 1π1νΖ ειιοειιΙ τεΙιν νε

ιιι:νπι ιεεεπι, ιιιιέεΙ πεπειιειε ι: πειεπειιιιι ετενεπι.

ν τοπι ετε.νεπί `ονιο οεπι ενετπιε ε. Ι:ιιεΙινπε. Ι πιν

ε1ιΙ ει, Ζε το ιιοειιοπε Πετιπά ε. Ζεεε1τειιι πε νιπο,

εΙε ΙπινΖ τοπι ιιιιέεΙ, πεΙεΖι νέεεπο ιιπετε. Με τισ

ιειιιιε ενετπιεε, Με πο οι·ιιιιε, πο τιετι ει. τεΙ‹ τιειε,

εΖ ιε νέεει:ν ρτοιιΙι‹ιΙ ι ε ιιιιεΙινπι. ν οεπιε ενετπιει

πεΙεΖΙ εει·τε. τι·επιι οΙιτιιόειιιι πιιονεπειιο. 'Ι'ειι εεττ

ιιο ιιτοειΙ, ειον πιιι επ νων πιτ, ι ε.ιιν πο τεειι

οιιτπεί ΖΙιενιΙ, ειιν πιοιιι ν τοπι ετεινειιί ει ν τοπι

Ιεεε ιιοεροοειιτ: ,,πειο τεΙιτο πειιιοιιπ, ιεειπ πιεσ

ντιπ.“ Ι.ιονεε οιιρονεπει: ,,Νεπιοιιιι τι ιιοπιοει, πιπ

είπι ετη πω· Ι οτιεεει ι: ενε ιπετοε ε ι·ειιΙ π:

,,8Ινέίέ, ιπειιιιο? πεεεΙ _ιεεπι _ιετιιιο πιιετο Μπι ριπ

Ιιοιιιιε; ποιό), ιιιιιιιειπε πω, πειιιιιιειπε ριετιτ Ζ οτι),

απ, ε. ιέι οποιο ειιέιΖε πιοει πέιπι ο ετι·ενιι ιιεεονετ,

ρι·οτο Ζε ιε τεπι πιποιιο Ζνειιτιν, εποε ν τοπι Ιεεε

ιιεΙονί, ιιιιπιο ιι πεΙιοπιπεΖ ιι ε.έιιιι; ε ιιενιπι ειπι

το, Ζε ιε τεπι τοπι: Ζνειιπν, ειιε‹1 πισω, Ζε Με

_ιε τειπι ιιοειιοκιειειιι, πεπιιιΖε ιι Μπιτ." Νεο π πε

εΙιτει ιιονειιίτ, Ζε ν τοπι πιιετε εεττ ρειιιι_ιε. .Επι

Ιονει ει), ο τοπι νειιε1ι, ει ιιτοτο τεπι πεειιτεΙι πι

Ιονιτ, Ζε ιε το ιιιιετο εει·τονο. Μετ‹:ε εε το ιιιιιΙο,

επ τε.πι ε. ιιν1ι @Με Ζινι; ιιειι πιειι (ΠΜ ιιοετ,

οιινιιΙι Ζιιει·πιε, επ ρεεε ποειΙ ΖνειΖιιιιι. .Τειιποιι ΙπινΖ

οιιεέει πει Ιον, ι1ιετιπι ιειιο ιιινειιΙε εοιιε: ,,Ρωσ το?

επι πιι, Ζε πιοιιιι πο νέεειι ενετιιιε Μ, ιειι πιο

οεπιε ιιιινειι πεειιοιιιΙει, ε. πει πιι @εποε Ι‹Ιιεε ?α

Ι Με τεπι ε νιιιι όεττε οιιι·πεειπι πιεονεπειιο. Οει·τ

ιι τει” ρι·οειι, ειιν πιο ροοεΙε νων, εε ιε πε Με

πιιτι πε 1ιέτε. Ι ειιτονιιΙε εε Με πιπι ε ροοεΙε ιπιι
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ε, ε. Με εε ε εερἰΙ, Εεεε ῇεεεε ε'ετεε ε εεεε

- εεεεΙε. Οετε εεετεεε _ε ρτοεΠ, ει1η εε Με εεΙε

Με ε. εε τε εεεει εετεε ε εεεε ερεεΙε. Ι ετο

εἰΙ ε ρε εεε, εὶη 111ε εεεεΙε νων, Μη εε @Με

με ιεεΙίεΕο εεεἱΙ. Τε ερεεΙε ειε τεθεί οετεε ε. ΙηΙ

εεεεΙε ενεεεεεε, ὶ εεεεΙ ε εεῇἱιεετ ε. εεε Μ). Νε

το Ρεεε1εοιεε ενε, ε Εεεε τεεεΕε Εεεε ε Με

νεΕεὶ τεεεεενεε. Ρετεεε τεΕν εε εί εΕεεΠ εεττ ε.

Ι·εΕΙ ε: φαω, ῇεΕε `Ιηε `ενΙε εειεεεεε, ει ρεεΙε1Πε

εε εεΕεπε, Εεε ,εφε ε Μεινε, ε εεεειεε ερεΙε

ρεΕεεεἰνὶ, νεεΕ _ιε τοτε νεεεΕε 1εο]ε. ΒεΕεἰ ιεε,

εε νεΙεε ειεεεε, Μη Η εεεεΙ τεπε εε ετεινεεί εε

εεενε, Με εε ενε Εειεεεν ερεΙε τΙεΕεε, εε ε εὶεΙι

νεεε τεεε." Με το εεενΙν ενε. Εεειεεν, εεετε ενε

εετε. νΑ εε εεεεεΕ εεε1εεεΙ ε εε ειτε με τε

νεεε1. ΒεΙ, ε ρεεε! Ε εεεε εεε1εεεεε. Ι εεει ε

εεεεεε, εεε τε εΙνεί εεεεΕε Εεεε, εε εε νεΙε..

Ι ροεΙεεεΙ ε. νεεεΙ εε εεεΙεερΕν. Α τε εεεεΕε `πηΙε

7εΜοά Μεάά ΝεάέΖε, 1 τεεεΙε εε εε: ,,Ιζετε ]εεε,

τεὶη εΙενεεε ?α ΟερενεεεΙ ε: ,,ΜετΕε εε ειπε,

ει εεΕΙε., ε'τηεε ε εεΙ τεπειε με νεεε: Εενε εε εε

νων εειρεε, εε εε εεετενΙ; Με” _ιεετε εε εεε

ννεεΙ." - ,,Ο :Μη εΙενεεε! Μ. εΙειι εεετε εεε.

ννεεΙ, τε νεεν εε εἱν εεεεετεεεε, εεεεεε τε111

ε Μεινε. Νε, Εενε ῇεὶ νεεΕ εε εε εεετε, ιεεεν Με

ε ῇέι. Η :Μπι ενεΙ1ε Εεεε. Νεηεεε το Εεειεεν, @σε

το εεε. Κάνε τε111 ρε;εεε, εενεῇ ρεεετ, εε εεεεε.

Ο ρεΙεεε1 εεεεε ενε ειἱεετν ερέιτ. ΟεΕε], ε Εάνε

εἱ Ιεεεεε, Μπεν εΕοε ε. εεεεί· ω] ει ρεΕεε εε

Εεεε, εε εεὶ εε ρι·ε'εεεί, εϊιηε πεεεΙ Εε πεεε εεπε

ετεεΙ; τε Η εἱε εε εεεεεΙεε; ε Εεεε εεεΕ, εε εε

Εεεε νεεετ, Εεεε 1εέ, Μ, ε. _ιεε η εε ότε ε. τε

νεεε εοιε·ε εεΙιενεῇ." Α τεΕ τε.Εν εεεΙεΙ. Κάνε

`ενΙε ενεεεετ Ιιεεἰε, ρἱεετεερἰΙ, εεετεΙ ρεΕεε νων,

εΕεεἰΙ εε. Εεεε ε. ν ετεΕ. Ρε άνευ 1εἰεετεεε εετΙε

νετεΙὶ ε εε. εεε. Βι·εγ Ιιο εεεεεἰΙὶ, εεε εε πιείτε εε
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αιεΙ Β νειιι‹ε πεεειι ε. επι πια πειποΙιΙἰ πιο αεΙιΖιτ.

νε1ιΒό. ΝεεεΙε πια ιτεΒΙε: ,,Β επι-ινε αεεΙ'Ρ“ Οπ

οτΙΙιονεπεΙ: ,,Β τω, Με Ζε ιππε _ιεάεπ πεεΙιγτιΙ.“

Τάκι), επε. πια ΐεΒΙε.: ,σε απε.νεπ, ΙεΙιπι ει εΙινιΙΒα,

ροτοπι Ρειεθε άοιιιί'ι ε ρι·ιπεεεε ει νοτια.“ Οπ ρο

εΙεεΙιΙ, ι εεεΙ ει πε. ροετεΙ ε. ιιοτοπι αεπαΙ. Οπα

νεαοαε, Ζε πιετΒε με. τε Με περοτί·επαιε, νΖεΙιι.

ιι ε. πε1ιΙε. πια εταάπιειιε «ω. Ροτοιπ Με εε

ριο!ιατιιΙ, πε! νοτια ε πεεΙ πιε.τεε. Με ι τω! πεεεΙ

πιει: εειπειιο ιι ροετεΙε. Με.τΒε. αεΙεΙε, ιε.Βοτιγ μι...

ε. ιιοτοιπ ορετ ΜΒΜ., Σε ιι άοτιι*ε πειιί,` ετη ιι με

αοεεΙ πιο το ιιτεεε, εε _ιε πιό. Με.. ενιπε. Α το

ιι πε.ιιι*εά εεττ ιιοι·ε.άιΙ, Με.: ,,'Ι'ειπ τι 2εΙιγπε.“

'Ι'εΙιτΙγ επ εεΙ πε.ρϊ·εά Β Νεεειι, ε. τε. πια άεΙε. ενε!ιο

Βοπε ι ΗΒΗ. πια, ετη εεεε αύ.νε1 ροεοι·, εε τιατΙε

άνεπε.ετ Ιιοαιπ, τα Ζε τε ενιιιε ε ριεεετεπι Με πα

πα” ερενέ.. Ι αειιιιΙ τεΒ, ιε.Β πια ροτεειΙε.. Κάγέ ΙιγΙο

τινεπεετ Ιιοάιπ, εε ε ιιι·εεε ροιιε.εΙ, Ιιτεεε νεεΒ αν

Βνι6εΙο ε. ενιπε εΒοόιΙε. ΖΙιτιια. Με επ ε Βοπε πε

εΙεεΙ, πετιι·2 πε.τειιΙ ε πεΙιο ι·αΒα ε πορεάΙ ρτεεε

εε. έτετιπγ, εάνιΙιΙ _ιε ε. πει. Βοιιι Ιερε αεΙιγτιΙ. Α Με.

ΜΙ εε ιιέ πε Με, _ιε.Β ριιεεε ΖεΒνιέεΙο. Α ενιπε

χιαετιΙε. εε πι. πιιιιι, ε εεε ιιιεΙε. »με τη· πε Βοπε

εΙιγτιΙε, ε.Ιε ν τσιπ Ρει.ειιι πε 1ιτειιιεε νειιιιε Νε

τ1ε1ε. Τα εε ορετ νγερε.Ι, ε. Νεεε1ε πια τα ριεεε

επιειιιΙε. ι άε1εαπα ενε ω. πε. Κάγέ εε ρι·οιιιιειΙ,

πεεΙ _ιε άοπιιὶ ε ότι! ιπετεε. ΜετΒε. ει ῇε ιιρεΒΙε ιι

ῇεάΙε, ειστε Ζε ροεπεΙε., Ζε πεπι εεττονεΒε; εΙε πιε

μ πο πεπι Ιερε πετιγΙο. ΡεΒ α εεε εεττ ροτετ1ιΙ,

ετη πο ροεΙε.Ιε. τειπ, Με ει άνει.ιιεετε ετιΙερείι Ιιτειε

_ιεόπιπι ιεΙιΙίεΒειιι. 'Ι'εΙιεγ ιπα ΜΒΜ. ιπε.τΒε.: ,,Κάγ2

επι το _ιε.ΙιΙίεΒο ΡΗπεεεε, τεΙιτ;Ιγ Ζι..]ιεεε Ιιαεα πειε.νε..“

Οπ εε πειειΙΙ ε. εεΙ τειπ, εΙε Με ετε.νιΙ εε Β Βνετε

Νεεειι. Βνετε. ΝετΙεΙε πια ι*εΒΙε.: ,,'Γ0τιο 2 τε2Βε.

άοε5.Ιιπεε; πετι πειιι τα ῇεἀεπ επι τω, Με τε τα

τ1νεπεετε εετττι.“ Ι (ει... πια ορετ Βοπε ε. ΜΒΜ:

_Μετιεε Μια ΙΝ. τ. 5
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,,Αε εεεεεε ΜΜΜ, εεσεσιϊ εεεε με το ῇεεΙ1εεσ,

εεΙστε εεεε_ῇ εε εεεε ενεεεετ εσεἰε, εεε ὶοεΞ Με

εεεετγ ερεε. Δ τε Με τεεε εεεεεΙσ, ε'ετεε ε Βετ

τεε: εε τεΙ›ε `εεεσε εσετἰεσνετ, εεεσᾶ εεττεε; εσ

τσει εε τεεε εεε εεεοε εσεεεετ, εεεσεεεεεεΙσ,

ε. ροτσει με εεττ πιεσε? εετεε, ε Μαΐ ῇεε, εεγε

εεε1, εεε _εεεε @ε εὶετετεε εεεεεεε ειστε @Η

Τεεεγ κα” σ ενεεεετε· ν εσεἰ εεεε1ἰ, νεεΙ ετ

ε11‹σ ε ἀεὶ εε ν εεε. Οεἰ εε ρστσει ρτσεεἀὶΙἱ, ε

εε εεε; εΙε σε εε σεΙΙεεΙ ἱ νἱεε1, εε εε ῇεσε εε

εεε. Ι εεΙιστεΙ @Με ε. εεεΙεΙ εε εε εεε νε1ἰΙή

Ιεε, τεΙε εε εε εετεε εε; εΙ:οτεε1 εε1 ετσετετ εε

ιεσεΗ. θε εεε εετίει εε @Η εεΙεεο, ε σεἰ -ορετ

εε εεε ε εεεε Μ. Ρστοει εε εε ε1‹οι·σ επε1ὶ; εΙε

σε σεΙεεΙ εε ε. Με, εε εε εσ εεεει σε)πτ1τ, εεεσ

Μ· εεεεεΙο, ε εεεετε εε εε εεε νεΙΙΙιε ρεεε

εοφ τεΙα εε εε τὶ εετετ ε τεεΙ εεε ε1σεΗ σενσεο

εἱτ. Α σε εετ11ε εε εῇεΙ εεΙεΙ:σ. Οε1 εεε εεεε εε

είει, ε ορετ 11ο ε1:οι·ειε εε εεγτἰ1ἰ. Οε σε1εεΙ εε

ε εε.εσε11 ε'στεε, ἱ εεεΙεΙε εε εε είπε νεΙΙΙ:ε Με.

Με εεετ εε εεε ρεεεε ἀσετεΙσ ρεεε εε Α εεε

εεετ, ετεεΙ ρεεε, εεἀΒεΙἰ εε Με, εεε ετη Ι1σ ω·

εε, ε. εε εε Ιεσεὶ «εεε εε. σεεε ε εεε τεν εε

ρεεΙ, εΙε ρεεεε ε εἰεε εσεεε1 εε ετεεὶεε ε πεε

ε1Ιἱ σεετοερἱτ. Πεττεεεε επί εεεεΙ ε νε1εεε Νε

εεε. 'Γε ῇεῇ εεεε Ι: εσεε εἰῇεΙε, ε εεε εμε, εεΙε.

1εε εε το ῇεεΙΙ:σ εεε ε. τεεσνεΙε εε, εε τεει εετεύει

εεεΙ. Με εεε εε ρτσεεείΙ, εεΙ Ι: 1εετεε. ΝεεεΙε

ιεε εεΙε εε εεετε ενεεσ Ι:οεε, εεε Με τω: ε1ε

Κεε, εε εεἱ ετ εεπεσεΙ. Με ρεεε! εσ1εε, εεε

εε πω, εεεεεε, ε εεττ Με! εεεε ε εστεεε: ,Με

σο? εε εεεεε, Ιεεεὶ εἰ εε εεετεΙε ε νεεεε ῇεεΙΙεο,

ε. ;ε τἰ εειεεεε ριεει·γνεεΙσ εετσε ε1εετ1, ε· εεε

Με ΐεεεἰ, Μη τε ριεετγΙ. Με, σε εε εεγτί εε

ρΗεηνεεΙσ ε ε. εε εεεήε 1 τσεεεεειεε Μ, ετη

εειε εεεεεΙ, Μ” εεεΙ τεει.“ Με ρεεε! εσε1ε,

'κ
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σ

ρΗνέιΖειΙ Ι‹οιιε νειιΙΜ ε. εεΙ ιτε ενετι1τοε; τε Ζεεε

ντι11 εεΜεΙιο ιι ΜετΙη· ὶ Με ῇἱ Μοτο Ιιιιεονε.τ ε.

ρε.Ι: β το _τεοΙΙ:ο ω. '1"εΜγ εεε. Με ΜΒΜ: ,Με

ω? ριΉττε_τ Με, εΒγεΙ1 ιιεεεετγάΙε.“ Οτι ]τ εΙ1εε

ριΗΒητ, νεΖΜε ρΗΙ:ηνεάΙο ε ιιεΜοΙι1 :που ο11τεΜ;

τ εΙιτεΙ _ῆε οάΙ:οροοιιτ ΜΜΜ, ε εστω. Με εε Με),

ετητ1Ιε.. ΤεΙι‹1γ εεττ ρορεο1 εο.νΠ ε. ιιεεΙ‹Ι _ῇεΜιι

Μενα ε. ΜετΙ‹ε ροτοΜ ι·οΖεεΙκεΙε Μ Δε. άτοΕΜε

ΜΜΕ), τ Ζε.νέ.ΖεΙε. 6ο ργτΙε, ε. εεττ ΙΜ ρΗνεεεΙ

ΕΜΗ νεΙΠεε ΝεοεΙε Δε. οεεε, ε Με Εεεε, ετη

ε οίΜ ιιττΚεΙ ε. Μ τοΖοεεΙ. Με Με άοεεεΙ Ι1ο

ρε1Με Ι: ΝεἀεΙἱ. θεο. χω: τ), νεεεΙεγ ΙεοιιεΙ:γ, Με

ιιεΙεΖί, εΙοΖ1Ιε. ἰ ροΙκτορτΙε ῇὶεΙ1 του νοοοιι ε η

ΙτοιιεΙ:γ άοΜοΜεογ ετοετΙγ. ΡοτοΜ άοτΙΜιιΙε. εε ΙΜ

τΙΜ ρτεεετεΜ, ε. τεΙο ῇεΙιο ιιάεΙεΙο εε εε1ε απο,

ῇειι Ζε 11ετη1ο Ζὶνο. Τα ῇεετε εε Ι1ο άοτΙΜιιΙε ῇεΒΙ

ΙτεΜ ε. σε οϋΖΜιιιΙΠεΕΙ: ,,Οτ, ΙπτετεΙ‹ _3εεΜ ρεΙ;ιιε

ερε1!“ Α ΝεάεΙε Με Μάο.: ,,Ν1ΙτοΙΙ _τε1 1ιεερεΙ,

ι1ετοι·Ζ εεττ τε 11ε Μ” τοΖεεΙιεΙ, εοΖ Πεντε ?“ Οτι

ΜγεΙὶΙ, Ζε εε Με το Ζάέ.Ιο, ττοΖΙ1ι1ενεΙεε ε. ]ε1

άοΜϋ ε Ι1οΙοιι εενΙΙ. Ι)οΜε εε 11ο ιιΙεΙεΙἱ, νἰἀοιιεε,

Ζε εε Με ντό.ττ1. κα” ρΗεεΙ, ιιεεεΙ ΜετΙΜ ε εεττεΜ

ροεροΙιι. Ι ΙΜεά οϋεΜε ιιεεΙ‹1 Μεινε ε πε άιοΙΜε

1αοιιεΙ‹γ _τε τοΖεε1τεΙ ε Κοπή ρΗνε.ΖεΙ Δε. οεε.ε. Α Με

ιιττΙτε_ῇε Ι:οιιεεΙ: Ρο Ι:οιιεΙειι _ῇε τοΖιιεεΙ.-Το νΜεΙε.

ντεεε ε. ΙιεντιΜ, ε. ντεοε. ΖτεΙε ιιεΙιάγ 6εττε. ε. ι1εΙ«Ιγ

ΖεΜι, ε. Ιιειντεπ Ζτε.Ι ]ει1οΜ εεττε; ε. Μοτο τε ντε.ιιε

Με. ε. εετεε, ε. Βεντευ εεε; εετπή, Μοτο Ζε με εεττε.

Ζτε.Ι. Α Με ΜΙ εενεΐί, ετ Με εε ροάτνετ, ε. `Μπ1ε

«Ασεπ, Ζε τε οτε.νάε, Ζε _ῇε ντει1ε εετιιοΒε1ε ε. Ι1εντε.ε

εεΙΜή εει·ιή.

69. Κ111τΙιτεεε1:.

(Ζ ΒίΙε Βιιετ.)

Μι ΜιιΖ ε. Ζωα. Ιεάι1οιι Με τε. Ζωα Με νοάιι,

ε. εεετενετ εε Ικοοντ πώς Με άοΜϋ. Α τα ντάτ

! ` δ*
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ϊ

εεε εε νεΙΙ Ρο εεετε ΙιτεεΙιονε ετηΚο. ,,νέογύ _ῇε

το 'οο21 επ!" ροι1ηεΙ1Ιε. εοοε, εᾶνἰΙιΙε. ιτεΙ:ο ε

εεεάΙε. Α ε το11ο απο. οΙΜΣΙιε1ε. ε. ενήπι εεεειο

οετοιὶὶΙ εε ῇί εγεεεεΙ:. Α τειι εγι1έ.όεΙ: τοετΙ πε ρε Ιε

τεεΙι, ΜΒΜ Ρο Ιιοο111εεΙι, ῇεΙ:ο ρεεπι1ιε τεετο Δε. Ενοε

ι1ἰεΙεΙι. Ι ρεετονε1Ι ει 111ΠονεΠ εε ε Με εε οεῇν1οε,

ε. άε.Η Μ τΙο εΙαοΙγ. 'Ι'επι πεπεΙΙ εε Ζε :σε νΙεε

εεε ῇἰιιε σε: πι. Μ, ει” Με., ε. 11εογΙο, οεπιιι

Μ εε 1071 :ΜΝ ρεεε ΜΒΜ. 'Ι'εΙιάγ ρΗεεΙ Ζε ΗΜ]

άοικιϋ ε Με: ,,Νιι, τε.τ1εΙειι ε. ωεωὶοΒο! ἀεῇτε εά

ιοεοιι 11ηΐω οεἱτεΙτἶιω, 112 Μ ιιετἱεοε τΙο εΙ:οΙγ ε11ο

61ϋ; πε ιποίι11, εΙινεΙε. ρεεε ΒοΙ1ιι, νίε Με οιι1.°

Ρο το εε1 εἱ Δε. οΙἰεὶ ροεΙαοό31: ε ιιο.εεΙ ενοοεΙ‹

ἱ ρΗτιεεΙ τΙοποί'ι. Ι Με οτεὶ: ,,'Ι'ιι Με Με 2εΙειο,

_ῇ‹ϋ ει άουεε _ῇε Ι:ονέ.ιΗ, Μ :οἱ ω1εΙ.ε ε ιιεΙ1ο εεάιι11

ριιάονοιι ρεΙἰε1.° Οτεε 11ὶε εεοάρονεοεΙ, :Με μειγ

εΙὶΙ εοΒε: ,,Ρέ.τι ΒϋΙ1 11ο ΜΙ 61%, Με εε τε.Ιεονε

ῇεΙ‹ο ῇἰιψιι: εοτνε. Ζε ῇεειιι ῇε ρΗνεόΙ ττοεΕιιι Ετο

ειιιιιιι, Με εἰ εε 11πιε ΒΙεειιε.1 ιιιί12ε-ΙΜο Μϋ, ολη

ε ενοο1τει εδώ. εει1ιΜρεάονό. ΡεΙὶοε ?“ Οτεο πιεΙ

οο111ε 11ειΙ:οι1 ειιοοιι ρειιε2, ΖἱεἰΪοΙι, ετϊΙοτιήεΙι ὶ ρε.

ρΙτονέεΙ1, νεεΙ _ῆε ε. ῇεΙ άο πιεετε., ΒοιιρΠ εεάιτι ριιιἰι`ὶ

2ε1εεε. ε τΙειΙ ΒονείΗ ιιάεΙετ ρεΙἱεἱ. Ι ιιάεΙεΠ @Με

ρεΙὶεὶ, νεἑὶΙε εεάιο ροοϋ, ε ρἱ1νεεΙἱ εε Μαιο. Κο

ΙὶΙπέιεεΙι Με Ζε ενετοἰεε, νεεΙ ενω εεἀωἱριιᾶονοιι

ρεΙἱεἱ, ε. ω. εΙγεί ΙιιΗ11ιεϋ ἱ νγΒοᾶἱΙ _ϋ Με οΒΙεΙεγ.

Ροτοπο εεΙ Ζεεε 6ο ενετιιὶεε ε ιΨε1:Ι: ,,Μεπιο, ρι·νε

1ιε2Π ρι'3_Μιι, ρονΙεΒεῇ 111ὶ Μ. Μεινε, πεεο 111ε εΜρε,

ῇεειι1£ ρεεε ιοΙε‹ϋ οΙ1Ιερεε . . ." Ρο τε ΜΜΜ εε

111ετοε ε Ι:Πιιε, Με πε. άνί'ιτ ε ν1ἀεΙ 111τε.ει1ε. Δε

ιιεΜ. Ι ροΙο2Π εε Μ. εει11 ρτε.κήιιι ι1εΙ1ε11ι ε. ΡΜ:

2εεε νετε.Ι ε. Ζε.νοΙεΙ ενεΙιο οτεε: ,,'1'έιτο! μοβ ειπε,

ροεΙοιιεΙιεῇ, Με το ειιιο1 ε. Βιι6Ι, 1116. ρεΙἰεε ρΠεΙ16.2ί

ε εεωΙ.“ Ι πεετεν1Ι Ι‹οΙεπιο εερτοτἰ ενε ρεΙἱεἰ, Ρε.

Ιιεε ιιἀεἱἱΙε. Ιω ‹Ιο Ι‹οΙεοε. ε ρἱετεεἱΙευ εε ν ρίΙΗ.

Το εε το2ΙιιιενεΙ πο. οτεε: ,,Νιι, εποε μοῦ ῇεἱ 111ὶ
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πειιεΙ ιιι1εΙετι ρε.Ιιεε ε τοΙιο 2εΙεπε, ω ιεεπι τιι1ε19

Ιπογογε τη! ροεΙεεΙιΙ, πετιγΙτι τη εε ρί·ει·εειΙε, πεέ

ιεπ οτιπιιΙε! τα' Με πιέε το ειιπιο 2εΙεεο, κι ε. ἀεὶ

πάεΙε.τι; :Με ενεΙιο περτιάεινει πιε.“ Κονό.ί·ι νΙιοοιΙι

έεΙεπο ατο οΙιπε ει πειοεΙι Ι:Ιειάινγ τΙοιιοι ε. πεπιεσ

Με, ι πάεΙεΙι ρεΙιει εεάιιιιριιάονου; ε. ῇεετε ΖΙιγΙο.

ΚιιΙιΙιτέέεΙ: πε! ενω εεόιιιτρπάονοπ ρειΙιει ε νιτ

6εΙ εε πει εεετιι τΙο ενετε. ΒεΙ, εεΙ ε χιοτΙπιΙ νει·

ιιιτιοι·ιι. ,,Ροεότεν Ιιεπ Με, Ιιι·ετἰ·ε ΚιιΙἱΙιτεεΙιιι! Μπι

ῇἀεἑ?" Α ΚιιΙιΙιτεεεΙ: οτεπε.Ι εε πο: ,,Οο ῇει τη 28.6 ?"

Α επ πια οάρονεάεΙ: ,,.Τετ ιεεπι Μπιτ πισω νωπ

Ιιοι·ε.° - ,,ΖοεΙι εΙιοεέ ΜΗ πιιτπι τονε.τγεειιι?" ίεΙ:1

ΚιιΙι|ιι·έεεΙ:. Δ επ πει το: ,,Βιιᾶ ει! εΙιει τι εΙοιι

Πτι." Ι επ ειιοΙιι άετΙε ε. ιεοτΙιεΙι εἱΙπεΙιο Ιιτοιιιιι

νετιιιοιιΒε.. ,,Ροποιεν μπι Βί'ιΙι, ΙιτετΗΡ° - 7,Ρο

2άτειν Μπι ΒιΐιΙι!“ - ,,Οο ιετε Με ?" οτεεεΙ εε

νετππιιιτι. - ,ΚιιΙΠιτεεεΙ: τι νετπιιιοτε..“ - ,,Α

Μπι ῇεἰετε?“ - ,,Μεπιε τεπι ε. τεπι 6ο ιπεετε.

Βι·ειΙ: τεπι 2ει·ε και, ι @ειπε 1ιο πετιιτ." - ,,Νε

εΙιτεΙι τιγετε πιπε Με ε εετιοιι Με Ζε. τονετγεε ?"

- ,,Βιιο' ω· οάρονεάεΙ ΚιιΙιΙιτέιεε1ι. Ι ρι·ιειι άο

πιεετε ει ιιΙππε.Ιτ εε εειΗ..,,Οο 3ετε Με ?“ - ,,.Τεπιε

ει1πι Ιιτάιπονε." - ,,Μο2ιιο-Ιι νέπι τοτε ιιιεετο εε

'εΙιτἑιιιἱτἰ? ιιεεάιΙ Μπι εε τα οι·ειΙ: ει. Μπιτ ιιιποΙιο

ΜΙ; τιεΙιε Ιιο 2ετιιτι.“ - ,,Ρι·οε ΙιγεΙιοιπ εε παει?

νε.Ιι εἱΙπῇπιἱ Μαι”, Ιπιγέ ΒγεΙιοπι Ι1ο πεπετιιΙι'2"

ΝειετεΙε ρί'ιΙποο ε. επι ει πω! ΙιεΙιιιονύ πιοετ, πε

οτιιιινοιι Μπι. Τα ιιιτιέεΙ εεετιπΙενύ άι·ειΙα ι εεετεινιΙ

εε πε πιοετε, ε. ν τοπι Με ειιιτεΙιτεΙ, τι εοΙ‹οΙ πι

` εεεεεωι, ε. εΙιττ ΖενγΙ. Α επ Μπα! ιιάεΒΙ χιο ΙιΙενε:

,,'Γγ εεττονε ιιιι·οΙιο, πεΐεΙιτεῇ, ε τ? εοΙιοΙε πεετε

τιετεῇ, ε τγ εΙιττε πενγι! πετ τα _ῆε ΚιιΙὶΙιτεεεΙ‹.

,,Νιι," Ρωιοιι, ,Φεβ νειι, ΚιιΙιΙιι·έιεΙαιι!_ εάειΙι εε

τιιιοεπιε Με, ει πόσο εε ειιιΙΗιιιε 'Ρ“ Α. ΚιιΙιΙιι·ιτεεΙ:

`οόρονεάεΙ: ,,ΒοΙιή @πάτε ρι·οτο πεεΙιοάΙ, ετη εε

πιίΠΙ, Με ρι·οτο ῇεπ, ετη εε Μ." Ι 2εεεΙι εε ρο
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τνΙιστΙ; ΙίαΙΙΙιτέσσα ο. νοΙιο τονο.τνέΙ στοα ατο.ΙτονΙ

σροΙΙιοαι τΗ αΙονν. 1)τσΙ: νΙαο., 2ο αστο ιαασΙ ασαν

αοατΙ, αοΙ:1: ,,Να Ι›ι·σ.τἱ·ί! νοα ΙίαΙΙΙιτάσσα πα ναοί,

νέ.σ α” Ι›νσΙι να οσων Δ τα σο αοσο.ΙΙ ορότ ρο

τνΙσο.τΙ σ. στο.σΙΙΙ ατοΙ:ονΙ οσταταΙ ΙιΙσ.νν., απο νσΙιο

ναο.ΙΙ ιΙο ΙκοαΙταν, σοΙιοΙο. ‹Ιο Ι:Ιοσο ο. σΙατο. ‹Ιο

ασέιταν; ο. Κα1ΙΙιι·έσσα ννἰ·οΖειΙ σο νσοσΙι σοστΙ Ντιν

νοσνΙαν ο τΙο.Ι σΙ νο σο Ιταρσν, ο. τοΙο νΙιοάΙΙΙ τΙο

οΙιαΙνσ Μαν. Κανέ ρί·ΙέΙΙ Ι: οσα, ροεΙο.Ι νοιαα Καα

ΙιτσσοΙ: @εναν πιο. ααΙαια ρτο.ναν. στα βια μασο

Ικονο.Ι: ,,ΙΠτΙται," ρονία6., ,,2ο νστο σΙΙαΙ ΙιαΙΙαονο ο

οσΙιισσασονο αιοστει Ι νσσαο Μα! @στο ο. απο, σο

ΜΗ νέ.ια ΗΜ, νέο το αάστιαο..“ Ι στα το2ΙιΙασΙτἰ

σ τοτΙοστ1 Ρο σσΙοια αιοστο, σαν τοαι σἱΙανια απα

αι'αα οαονΙσαν Ι1νΙν νσσσΙ‹ν ΙΙοστΙασο, Ι1οσροαν Ι ιαοΙο

στων. Α οαΙ ροτοαι νσαασ σαοτΙΙΙΙ, _τοτΙΙΙ, ΡΙΠ σ. νο

σοΙΙ Ι›νΙΙ ο. ο νσοΙΙσοα1 Ι1ονοιαΙΙ. Μεσα αοσ, σ. ν ατο.

νοα ριΙΙαοσ σα σπα οσα ΙαιΙΙαονν αιοστ, ασ. οΙ1αΙνοα

ί·σΙ:α, ο. Πασά Με σσ1α ΡΙασΙ σστΙ1αΙΙ1Ιονν στοα.

Τα ααα νοΙιο 2αἰοΙιταΙ, σοΙζοΙ Ζαστσαοτο.Ι σ. σΙατ 2ο.

ννΙ. Ι)ι·σ.Ι: ααοΙ·ΙΙ Ιαοαο Ρο Ι1Ιονο: ,,'1'ν ιαι·σΙιο σοτ

τονα, ασΙ·οΙιτον, τν σοΙτοΙο αοστοΙ:στον σ. τν σΙα·τσ

"' αοννν! ασΙ› τα νοστ ΙίαΙΙΙ1τέ.σοΙ:. Να,“ ρονίαέ., ,,νν

Ισα νεα, Κα1ΙΙ115.σΙια! ΜτΙ σο Ι1αιΙσιαο ΜτΙ σ. αοΙσο

σο σαι1Ηπαο." - ,,Ι)οΙαν νοαέ.Ι: αποτο αοσΙιοάί, σον

σο ΜΗ, οΙσ σαν σο ΜΙ !" Ι 2ο.σο.ΙΙ σο αοτνΙισιτΙ σ.

στο.αΙΙΙ άτσΙεονΙ σσστ ΙιΙαν, _Ιοα σοιΙαατ 2αστοΙο. ,Βο

νοΙ, στ σΙ οτΙροσΙαοαι !“ ροναΙέ. αστα; σ. ΚαΙΙΙαεἰσσΙ:

ἔσω: ,,ΝοσοΙεον, 2ο Η τΙέια1 οεΙροσΙαατΙ!" Ι σεισο.ΙΙ

σο οροτ ΜτΙ ο. οα στοαΙΙ νσιαα Ι ροσΙσααΙ ΙΙΙονα,

ννΐσΖοΙ _Ισ.σνΙεν ο. σσΙιονοΙ ασ Ιιορσν, σ. τσΙο νΙιοάΙΙ

‹Ιο οΙιαΙνσ Μαν. Ρο το σοΙ Ι: οσα ο ραΙαοσΙ ιαα

_νο.σνΙαν αει. ασκ” ατο.ναν. Α ασ τιτοτί οροτ ο στα

αοσΙ Ισα Ιαι.ΙΙαονσαια αιοστα σ. 1: οΙιαΙνσ Ποσο; τα

ασαο.4Ι6.Ιο ρΗσοΙ Ι: ααα αονττΙΙιΙονν στα. ν τοαι στα

νσΙιο αο.Ιοατο.Ι, σοαοΙ ωστοσστσι ο. σΙα·τ Ζο.ννΙ. ,,'1'ν
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ετ1*ενο σεττσνο, 11ε1'·εΙ1τεν, τν εοΙ:σΙε, αεετεΙ1ετεν, ε

τν σΙ1ττε αενν_ν ! αε`σ τα νε ΧαΙ1Ι1τεεεΙ:. Να νεα ννΙε2,

ΧαΙ1Ι11άεΒα! Μα εε Ι1ααε1αε 'στα, σ. πιεσε εε επα

Πα1ε." - ,,Βσ`11τν νοαέιΒ ρι·στσ αεεΙ1σα1, ετη εε

111ίί·1Ι, Με εΙ1ν εε ΜΙ!“ Ι Ζε.6ειΙ1 εε ρστνΙτετ1, ε. 111·

α111σνε ετε.2111 ατεΙεσνἰ σε111 Μαν, αενετέ. εαετε1Ιε..

ΧαΙ111τέιεεΒ ρσνία:'1: ,,Ι)ονσΙ, ετ εἰ οαρσὁἰαεα1, εΙν

αασΙ1αΙ“ Δ σα οαρσνεαεΙ: ,,Οαροετνεν, αεσαρσετ

νεν, 11εαε 11111011 11εεν1τε21ε; τνε 1 1116 Ι1τε.ττν Ιετί

εεΒ1Ι, 11ε εΠσα."- Κα11Ι1τε.εε1: σε τω: εε ρστν1κεΙ,

νεΙ:ο ριτε111νεΙεΙ, Μπεν ατεΙ:ε. σΙαετσεΙ; ὶ ννα1νεΙ1Ι

εὶ Ιεετ ε. πω: ,,νέεΙ: σα τννεΙ1 Μεττα _ντεΙ1 νεετε

1αασΙ1σ ε εεαα ρΗεΙ1αεΙ - νεεσΙ‹ν νε εκαεω11·· Τα

εε @Με σΙιΙταΙ, ε ν τοπι σα ἰ αενετσα Μενα νεα1α

ετεΙ, νν1τεεεΙ νεενΙαν ε. νΙσ2ἱΙ εσ`1›ε ασ 1‹ερεν, ε τεΙσ

νΙ1σα1Ι ασ σΙ1111νε ίεΙ:ν. ΡἰαεΙἰ Ι: σεΗ. στα ί·εΙι1:_

,,Ι)εΙ:ανα νέ.111, ε1Ιατ Ι1τα111σνε! Ι1αατε ε Βο11ε111 σ.

νεεεΙε 1 εα1εΙε 21ν1, ε. αεσεττε εσσε, σε νεται ΜΗ

τἔεσε εΙε.τε, ετατω ἱ σερττσννσΙι ρεαεε.“ Ρστσ111 εε

εΙν εε νεεσΙ:ν τἰ·Ι αεαν τεσΙ1 ατεΒα 1 τεια1Ιν εε νε

ερσΙεΙ‹: ,,σαιωα εε τα νεσ.Ι1 ε, σε Μια ρσΜΙ1

αε.εε α1α2°ε? ετ νεαιε Βε.Ι1ν, αεενεαειαε-Ι1 νὶεΙι

εε ενετε !“ Α 11εν1111εαετ ΜΒΜ.: ,Να ρσνα111ε, εεεττν,

με εὶΙαἰεἱ, @αν στα Ρανασα. Η. εε ααεΙεα1 ρἱε

Βι·11εαν111 ΚσΒε1·σεια, ε σπα Κανέ Ι1ααοα ααενεαὶ ε.

σσεσ.α1 εε 11ε. Ι:σσετεε, τεΙ1αν νε1σΒα1τϊα28.11νασα!“

Α Με _ῇ1 ΐεΙ1Ιε: ,,Α 11εενεαεε-Ι1 τν α1εεΙ1σ, τεΙ1αν

νε εε ααεΙεια ρεΙ;ασα νε11Ισα1 Με εἰΙαἰε1, ε. Κανέ εε

π1αε 11αασα ρΗεΙ16.2ετ1, 2ετεεΙ νε ρΗνεα1αέ. νααε, α.

Με τεεΙ1 ῇεΒ1εΙ‹ σΙταεί, τεΙ1αν νε1εΙσ11 ΖεΙ1ν11σα!α

Τα ρΗνεΙ1 Ι11·α1ασνε Ικα ρί·εΙετάεαεα1α ΜΜΜ, Κα

Ι1Ι11εεεΙ: τεΙ ασ Μέσο 11ε. ΕΒΖ α1εσε111 ει Ι111εα νν

ρτνετ11ε. εε Μπεν! ΡιανεΙἱ Ι‹ νε'11Ισα1. ,,ΙίαΙΙΙ1τάεΙ:α

ΜΜΜ! αονοΙ, ετ ε1 Μαν εα1111ε ασ νε11ΙΙεΙ:α,"

ΗΒΗ Ι11·α1αονε, ε. σα σαρσνεαεΙ: ,,Μο2ασ-1ί 11τετϋ,

εα1111ε, ε αεα1οὲασ-ΙΙ, ρσνεαε111 ΜΙ." νντεε1Ι 111εσ

·θΒ
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ε. εε εε _ειεΙεεε εε 10%, εεεε εε Ζ εἰ ετάετ5Ιε. Εεεε.

Α τε εε Ζε εἰεε εεεΙε. εεε ετεὁἰεεε ε0ΖεεεεΙε

τΙεειε ενω εε Ζεε1ε ε.Ζ εε εεεε. ΙζεΙἰετεεεΙε νἱε1,

Ζε εε επι ΖΙε ρενεεε; Με εε εεετεεε? ΟΙεεε1 εε

ε. Με, Ζε ετεεἱεε εεε εετΙτε, νεοε1Ι _ϋ εε τ1ειεγ

εε Εεεε. Βτεεὶεε ΙετεΙε. Ι: εἰεειεε πεοΗ εερὶτ εε

νοεγ, ε. εεἰ εεΙὶεεΙε. Ρετοιε ντεἰτὶΙε εε Ζεε ε. Ζε.

πειτε; σε Με ε εε. ΜΜΜ, νεεεὶΙ ε εε Πει” πε

εοΙ:εΙγ. Ι ντετἱΙε. εε ετεεἱεε Με εε. εἰεε πεεεε

εε.ρ1τ εε νεεγ, ε. ειτε εεε εεΙε. 'Γε εε ΚεΙὶετεεεΙε

εεΙεεΙ ε ετεεἰεε ιιΖ @Η εε εεεεε1, ε. εε εενὶεε

εεε ρεειεεὶ, ρορεεΙ η εε εεττγ ε. νΙιεεἰΙ _ϋ εε

τΙεειγ. Πτεεἱεε ερε1: ΙετεΙε. Ι: εὶεεειε ειεῖ·ἰ νοεγ εε

εε.ρ1τ, ε. εεΖ εε εερἱΙε, οεὶ Ζε.Μιε εεε εεε εεΙε.

Οε με; εεΙίεεε εε ν1εΙ, Ζε εε εεωω ερετ εε

ΜεΙ; τε ρερε.εΙ Κεεετεεε1: εεε. Με τονετεεε ὶ νεε

εἰΙ ε _]ε εε τΙεειγ. Πτεεὶεε ΙετεΙε Κ εἰεειειι ε1εΗ

νεεγ εε εεεἱτ, ε. εε ετί1:ε1εεΙε. θεο. @Η Ζε. εεε;

εε εεΙεεΙ εε ε. νὶεε. ε εεεεΙεΙπε, ΖνεΙε.Ι: ,,Ρε.εε

ΒοΖε, Ζεεεενεῇ ε1εε ε. εμε εεεἱ 1εεε!“ Ι Με τε

ρεεε εεεεε ΖεΙεΖεοε εΠεε ε. Με εε τε Βενετεγ

νεεε1. Κενέ.Η τε.Ζε3ί εε εε: ,,θε'ε, εἱΖί εΙονεεε,

ω: ρεΙε1κεε?“ - ,,ΥΖεεε1 ρεεονε! εεετεετε 1εεε

εε ΖΙεεο εεεεε ε ερεετε εεε ιεεε!" ΚενεΞΗ Ζε

νἱεΙἱ Ι:ενετεε ε. ενεΐε ΖεεεεΙἰ Ζέ.νοτοε. ,Πεῇτε εε,

εε εε εεΙεΖΙ!°' νεΙειΙε ετεε1εε. Α Βενεὶε ῇΙ εερε

νεεεΙἰ: ,,Ρι·οΙίΖεῇ ΖεΙεΖεε ενεί·ε ε :η ε εε ροΙεΖ$ειε

εε. ῇεΖγΙε.“ Βτεεἱεε ενεεε ρτεΙίΖεΙε. ε. νεὺτεἱΙε ῇεΖγΙ1

εε νεε:ί·. 'Γε _ε μνεὶεΙεεὶ εε Ιεονε.ιε ρορεεΙἰ Ζεενῇιεἱ

Ι:Ιεεεεεε Ζε @εεε ε ἴεΙεΙἰ: ,Με εἰΖΙ εΙενεεε! ε.

Με; ε ε1, εε εεεεε.“ Οε νγεεΙ εε ενει· ε. εεεεΙ

ετεεἰεἰ εεεε.ϋ ὶ τοΖεεΙιεΙ εε εἰ ΗΜ ιιΖ εε Εεεε,

ε Ι‹οετἰ ε.Ζ εε ειοΖεε, ε. ρετοει ῇἰ πει! ε ΖεΒορεΙ

εεΙε το Με εε εεειε εεεε ν εΙειεε.
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60. Ινα.11 Ρορα1ον. 1 ;

τα παπα Βααἱ.) ·

ΒνΙ οταα α 111ατΙ‹α α 1παΙὶ τα εναν: ανα »να

1σαα1ππί α ττατί Ι11σαρν, ῇ111απα1π Ιναπ, ΡΗ11παπΙ1α

ΡοραΙον. Βναπαστα Ιατ ΙαΖαΙ ν ρσραΙΙ, ροτο1π π παπα

νεταΙ, α· Κανα εα στταεΙ, αρααΙσ α παπα ααατ ραααν

ροραΙα. Υ τσπ1 σα1*ετνί, ααα ΕΠ Ιναπ, πασνΙσ Ζαα

πατ1σ ααα , ααα εα1πα πω, το αραασΜΙ αταΙ1.

Ι σΙαα.ετΙ αα Ιναπ, έα τσΙ1ο αταΙκα ααΙιαΜ, α ἱαΙα

στσἰ ανα1πα: ,,Τατο! αααΙαῇ 1111 ραΙἱσὶ ρατη1αααν

2 των Ροτο1π α τοα ραΙἱστ ἐαΙ πα ρσΙα, α ννποαἰν

α ασ ννέΙ1ν, "αει αα ασ1πα. Β1αΙ1ν ααα παω

Ιναπ ααα πα ρσΙα, ν τα Μετα, ααα ραΙἰσἰ ννΙ1σαἰΙ,

1 παατανἱΙ ασΙσ, α. Με τα ραΙταα ΙαταΙα, αΙ1σαὶΙα Ι1ο

ασ ααΙα α ραατα:1Ια αα πα ανα Μαν. Ινα11 ατακα

ασ1πα α Μα ααα: ,,'Ι'ατο! αααΙα_ῆ 1πἰ απου ραΙἱσἱ

ααεττἰ ραααν.° Ρστο11ι παν τα ραΒσἱ, ννΙ1σαἱΙ Έ πα

ααα ασ νναΙ:ν; ἱ ΙαταΙα τα απτ α τα αστα. ἐτν1·

ταΙ1ο απα ατα Ιναπ ν τα παατα, 11ααταν1Ι 11οΙαπο α τα

ραΙ1σα Ρ1ατα21Ιααα πα τΗ Μαν. Ι ρσααααΙ Ιναπ

στοα, ατ1ν 11111 αααΙαΙ μια ῇααπα ραΙταί Ρατααστὶ

ραααν. Ρστο1π τα ραΙὶσἰ νεαΙ, τα πα ρσΙα α ννΙ1σαἱΙ

11 ασ ννέΙκν; 1 ΙαταΙα έαατ απΙ. Βαα111απο ααα έα!

αααα ν τα Μετα, α. ῇαΙ‹1 ΡαΙἰσα ΙαταΙα, αΙ1οατΙα Ι1ο

ασ-ααΙα, ταΙ1 αααα όαΙσ ρσααΙσ. 'Ι'αΙ1αν ΗΜ: ,,'Γα

Μα ρα11σα απατα ννα12ττ“ Ρστσ1π Ιναπ αα ενν1πΙ

Βτα.τ1·ν πα τοΙ1ο α1·αΙ1α Μ. Ρϊ·αα11 Ι: απα1οαρσα πα

ΙπαϊταΙ1 11σΖΙ1ααΙ1, ν τα τα11 αταΙ1 2ῦεταναΙ. Ι 21ΐ1αταΙ1

τα ετατ. Ιναπ ροναετΙ ανα 1αΙναν1σα α Με! σταταπ1:

,ΑΣ α 1ανσΙ1 1αΙκανἱσ ρστααα Μαν, ταΙ1αν 111ἱ π1α1ατα

πα αο111σσ.“ Ροτσ1π ἑαΙ ασ στ1αΙαρν α εααΙ εἰ τα

ααα 1ποετα111. Τα _τααα αταΙ1 σ ττααΙ1 Ι1ΙανασΙ1: καπ

11111 11ΙσρντααΙ, ααα ΖαννΙ τ·ασΙτσΙ αααταβαταΙ. Β1·αΙ1

ΐαΕΙ: `,,Οσα _τα τν, 11σπτ, ΙσρντπαΙ? ρεα, ααννΙ?

αο1τσΙα, ααέτασαταΙ?“ - ,,Κτα1αΙι πα1πα111 Ι:Ισρντατ,"

έ
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ίτσαΙ ααα, ,,αανέ οσα πασστοπα σοαί Μια ΡσροΙσν?“

Ι τοαΙ ατο.α: ,,ννναι νοιι, Ινσίααα! αιπισττπαο σ τοΙισα

στ1α.“ Ινσ.α ννσοΙ ο. ποστ σο σα. Μετα τσΙιο ατο.αο.

στα ο. σοαΙ στ ποσο οσα απσστ. .ΤοΙ απαΙιν απο.α

ο σοστι Μο.νό.σΙι; Ινο.πι τ τσΙπσ αο.ΙιΙΙ. Τα νοασ ττοττ

ο ανο.αέ.στΙ ΙιΙονέ.σΙπ. Μια π σ Μπα σο τα ασ Ι›σνο,

σ. αανΙ.° ππιιι σι·σαΙΙ αονοτ ΙιΙον, αοαιοΙ σα αι·ο.α σαν.

ΕνΜο τα Ιοττ ατασνοσ σ. απο: ,,Ιίπον! αι·ον!“

Ι ἱ·σαΙ στα τσαια απασ.νοι: ,,Ι.στ α αισ Ζοααστ:ο;

οσο. Ινσιασ. ΡσσσΙσνο αοασασαο.“ Α Ινσ.α ἱ·οαΙ: ,,Ι.οτ

α πανια Ιιτοτττιπι, στα σταοασα, τοΙιαν τοΙπσ αστα..

αο.Ιιαοαπ σ. τσΙιο παο.σο. ασσαεταιο.“ Κτασ.νοσ σσσΙοσΙπΙ

Ινσ.ατι, ΙοτοΙ α νοΙισ Ιιι·ο.τί·τια σ. ασ.6ο.Ι _απα ασια Μο.

νο.πασ. ατέιαστ. Βτο.τια σο ρποΙιααΙΙΙ, σ. σΙνστσο απασ.νσο,

Ρατσιπιι Ιστοτποντ σο. σσπασσ; τοΙισ απο.αο. πατα,

νοτια αποασνα Μονα σ. τοατΙσααΙΙ _α - οι ασ σοΙοια

σσ.ί·στντ ααοΙο.Ι σο τον ω. Μ( νοΙΙ νσισααι ασαια.

ΑΙσ Ποια το.πα αο.ρσαιαοΙ σννσΙι πααοντσ; πασα απο

Πάπα, στιν πιο πιο; ρσσασΙΙ, σ. σττπα σο νι·6.τΙΙ στο

παασ.νισο. Κανα ρΗνοΙ α το σΙιο.Ιαρο σ. σΙιτοΙ Μασ

νισο ναττ, τα σΙνστ, να το.πα ατοοισο ο. απο.ασνν

ασοταν ιιιοΜ σοΙισα σ ασια πσοπα1οανοΙν. Ινο.α νν

σΙοσΜ νέοσασ, σο σι ρσνίαο.Ιν, ρσροιαΙ τααο.νΙσο σ.

ατοαΙ. Ροτσαι αανα ρι·ισσι ασ σννπα Ιιτοτιαπα, σοαΙ

πιο. ασαο ο ανααο1ι. Ρια_τοΙΙ αα απασασ οοΙοπισ Ισασο,

σσαασαν σο. αι ΙινΙν Ιιοασέ.νασ. Ι ἱτοαΙἰ απατα: ,Ρο-

ροσοπα τα ασια σ. σοπαι σι σαρσσιαοαι.:° Ινσ.ιι ί·οαΙ:

,,Ρσααοντο, Ιιτο.τί·ί!“ νεοΙ ρο.ΙΙσι ι αΙισαΙΙ τισ τοσα

σσαασασ.σΙι; Ι τοαΙο. ο αισΙι απον. .Ισα αέ.Ι, σ. ραϊοΙΙ

α νοσΙσα1, ΙινΙσ πιο. ια σΙσ.τετ Ι στιαΙΙιπ·ιι6. οποια: α.

Ι Ι'οαΙΙ Ιιποτί:Ι: ,,Βαίιπιο στ τα τισ _ιαΙιΙΙσαα.“ Ινσ.ιι

πιο: ,,Ρσσαοντο, Μετα! σααστπα τσ.“ νοσ.Ι Μια

σ. ααοί·ΙΙ πιο το νοΙιΙσιπι· Ι τοαΙο ο αταπον. .Ισα στα
σ. Ραμ.1ι ασ στααέ.ασο. ΌΒι·σ.τΗ ί·σαΙΙ:- ,,Νοραοαι σο

νσαν.“ Α Μπα σαοσνοαοΙ: ,,Ρσσαοντο, σωστα νοτια

πιοΙιστ σ. αασΗΙ πιο στιιασ.ασο, σ. ο το νσαν ααοΙο.Ιο.
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εε Πεν. ΙΖουΒε ε Ι1εᾶΒενιιῇ11ἰ ροάιιέΒειώ, ῇεΒΙοϋ

ε τε ετιιόεεΚε - νεε το `ιηΙγ @Μη άτεΙαονγ.

Ροτο11ι με Πειι ε Μετιεπι1 εοιπΐι; ω Ζε ΔΗΜ ΙετΙ

άτεε1εε, οόενϊε1ε Ιπ1Βιι ο‹Ι ιιεΙσε εΖ 6ο Ζει1ιε ἰ εΜεΙε

Πεπιε ροΙ1ΙΜ. Πω ε Ι:τετΗ ῇεΙιο ῇΙ Ι1οᾶἰΙἱ :Η μιά),

εοΙἱ. Βτεὸἱεε τα εί'ιΙ ροΙ:ΜΙε, πηεΒΙε, Ζε το Πειι;

εΙε ροτοπι Ι«ΠΖ _ῇὶ τοΖΙιοιιεενεΙε, εΒΙε11εΙε, Ζε Πετι

το Με!. ὶ ΒεΖεΙε Ζτιονε Ζε ιι1ιεΙ. Πειι Πάει, Ζε _ῇε

ΖΙε, ρτοριιετὶΙ Εεεε ε εεΙιονεΙ εε εο Μπάτη Κε

ΙίοΖωονὶ ε. Βειιιὶεπονἱ Ζε «Πεεεετε ιΠεί·Ι. Βτεὸἱεε

ρΗΙετ6Ιε ε @Με ΙἰοΖιτιονὶ ε Βετεὶευονἰ: ,,νγάιήτε

:Μ Ινει1ε ΡορεΙονε.“ Δ οτε ΐεΙ:Π: ;,Ρι·οΙΙΖώ ῇεΖγ

Εεεε άνειιεετε ιΠεΗ ε νεΖωἱ εἰ Ιω Ν· Βτεεὶεε Ζε

εεΙε 1ίΖετ :ΠεΗ, ε ο1ιἰ τοΖρεΙὶΙἰ ΖεΙεΖιι6 Μεετε, ε.

ῇεΙσεἱΙε ΡτοεττὸἱΙε ῇεΖγΙε εε Ιεονετι1γ, ρορεἀΙἱ ῇὶ Ζε

με; ε ροὸεΙὶ ῇἱ πιΙετἰτ ΜεάΞνεωε. ΚεγΖ _ϋ ΖεΜΙΙ,

ερεΙἱΙἰ ῇἱ ε ρορεΙ τοΖεγρεΙἱ Ρο νεττιι ε. ῇεΠ άοτείι.

Ροτοπι @Η νεεεΙε ΖΜ, άοϋΐε εε ωεΙἱ, :Με ε.

Πω ρΞΙὶ.

81. Σ? ε. ε ἱ 6 ε ε.

(Ζ νειειεε πω.)

Βγωεάειι εΙ1Ιερεε, εἱτοτεΙκ, ῇωειιονεΙ εε νε

ΜΜΕ. θεΙ ‹Ιο ενετε ε. ρΠεεΙ (Ισ Ιεεε. 'Ι'επ1 ετεΙε

εΙιεΙουρΙεε, ε. ν τε εΙιεΙουροε ΜΜΜ εεϋγΙο; εΙε

Δε. ετοΙε ΒγΙε εΒΙεεὶεε ε νοάοιι ε Με εΙιΙεΒε. θα

ε1 εεάΙ Ζε ετϋΙ, με ε ω, ε.Ιε εΙιΙεΙ›ε ειιἰ νο‹Π 11ε

ιιΙήνεΙο. ΡεΙε εἰ ΙεΙ1Ι, Μ), ε! οἀροεἰιιιιΙ; ε. ΜγΖ εἰ

οὰροἐἱειιΙ, νετεΙ ε. εε! σε. ΒεΙ, ω, ε. ρΗεεΙ Κοπε

εεε Ζεεε 6ο τε εΙιεΙουρ1η. Α τα Ζε ετοΙει11 ΙεΖεΙ

άεάεεεΙ: ε. Νεά Με πε ετοΙε τε εΜειιἱεε ε νοεοιι

ε τετ Με εΙ1Ιεϋε. ,,Ι εεεεωι·· ἱεΙιΙ νεείεεΙ:, ,,ϋ.

ῇεεω εεΙ ‹Ιο Με» ε »Με _ῇεεπι ιΙο Με εΙιεΙουρεγ,

ε τε ῇεεπι εε ι1ε]εάΙ ε ιιερἰΙ.“ - ,,Νιι, ι1ἱε ιιεἀεΙε,“

ΙεΙ:Ι Μεσα, °,,ιιε_ῇεΖ ε 11εΙ›Ι εε Ζεε.“ Α νεεεω



ε11ο

11111ε111 εε ε111ε1111 11. 11111111 εε νο11ν, 11 211ε11111 ν 111111

1ο11111:ε ε 111111 11ε11ε1111ε111; 11ν11 1111 ε11ο1ε 21ν1.

1ε1111ο11 11ον11111. 111111ε1Ἑ11ον1: ,,1)ε11εε1111, 11111111

11νε 11111ε 112ε11111.“ Δ 111111ε11ε11 11111 11111 1111εε: ,,Ο11εν1'1

νεε1:11ν 11111 ενε1:1111111ν, 1:11 11111111 ν 2111111111, 1111111111

1111111 111 11εν11ε1ν. Μετά. εε 11 11ε_1ν11:ε 111111ε 1111111,

111 ε1νε21111.α 1111111111 ν2111 11111ῖε ε. ο11εν1·ε1 νεεε11ν

1:11ενε111111111ν. .Τε111111. 1:11 11ενεε1ε1 1111111111 2111111111,

11111116. 1111111 1ε11ε1, 11 1111111 1111111 1ε11ε1. 1 ν2111 ε1 1:11

111ε11 ε. 112ε1111 εε ε 111. Ρο 11ε111ε1ε111 111111 1111ν11111:

,,1)ε11ε1$1111, 11ονο1, 1111νε11 εε 11ο111ν111 11111111 1111111.

1111111:ε." Α 1111111111 11111 11ονο111.

Ρ1'11ε1 εε έε1111ι1 11ο νε1, ο11111111 11111, 11. 11116 11111

1'ε1111: ,,ν111111111, 11νέ. ·1111111111111ε ν1111 εε ν 1111111111."

Α 1111116111 1·ε111 2ε11ε: @να 11ον11111, ,,11ο1:11ε_1 111,

111. 11111111 εε 1101111111, 211ε.11 εε 111ο_1ε 1111ι1111111111. ν11.11

ν 1116111111 έε1 11ο 1111111111, ε. 2ε1111 11111 21111111 111ε1:ε1ε.

,,11ε1111111:ε 1111111111 111ο1111ε11111 1111121/ 1111111111., ,,11.11ν

11111ε 111ε11111 11ο 15111 11111, -11. 1ε1111ν 11111 εε 21ε 11ονε11ε1“

1 1111νε111111 11111 111111: ,,Ζε1111 11 1111111111, ε. ν21111.2111ε

11, 11.11νε 11111ε11111 11ο 111 11111, ε. 1ε1111ν εε 11 21ε

1111νε11ε." Ι ν1·:1111 εε 11 11ε11ε1111ον1 ε. νν11111νον111, 11ο

εε 11111 111111ο1111ο; ε. 11ε11ε11ε11 11111 11111 11ο1111: ,,νεε11111

111111,“ 11ον11111, ,111ε 11ε11111112ε1 11ο, 111 ε11111111ε, 1111111

1111εε1“ ν11.ε16ε11 νεε111 1111 11ο11ε 11. 111111 11ο 1111νε21

1111 1εε11 11. 1111 211ε111.1 ε111.11. 1111161111 ε1ε21 ε 11ο11ε ε.

11111 εε 1111 1111111ε. 11ε1;11111. ν1·έ11111: ,,Κ111, 11111! 11ο 11111.

11εε, 1111111111· - ,1111 111111 11ε11111111 1111111111? Εεεε.

1111 1111111., 11. 11ο111111111 1111, 1111ν1:11 11 11ο 111 11111 1111111111,

ε. Ζε εε 1111 21ε 11ονε11ε1“ - ,,Ο11ν1 εε 11111ε, 1111

1111111, 211. 11ο11ν; 111. 111 11ο11εε11 11 11111 2ε1111. Τε1111ν

1111 εε 1:11ν111 ντέι11ν 2.11. 1101111, 11. 01111 11ο ν211.111 11 η

11εε111 1111 11ε11εε11., 1111ε _1ε11ο .2ε1111. 1111111. Α 2ε11ε 1ε11ο

1111ν11111: ,,Ρο11ε_11ε 1111 111111εν νο11ν, 11161111 11. 21εε.

11111111 811111ονε 11 1101111111, 11118. εε 1111111111., 11ο1111111. 11ο

2111111111. ε. 11ον11111 ενε11111 111111 11. 11111τεε: ,,Ν11, 111

ο
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Ραπ οΙιγττέ.ε; Με 11% ΜοαΡά πού ῇε @Με εΙιγ

Φεβ: ντέι1ο. Ι1ο νγτιεοΙο. πο. 11εΡεεει!“ Α ντέιι1ο.

νοἐΙοΙεονἱ Ρον1άεϊ: ,,νοέ16Ι:ιι! Μέ εε ΙεΡἑΙ πι. ιιοΙιγ,

εἰο το Σεπ ΖοΒῇε ε. εε Μισο. Βιιάε Δε” Ρο το

°νι·οοε Ιω ειιεεΙοε @Η πιο πω.

νο.έίοεΙ: ω ο. ΡΙο.Βο.Ι. ΒγΙ›ε ο 11ιοΐε πιο Ρο

ΡΜ: ,,νεείοΙοι! οο ΡΙό.οεέ ?“ - ,,.Το.1: ΡΜ: ιιεποέ.ιο

ΡΙο.Κατ? Ζε1ιο ι11ἰ ιιέΙο. ο. ΜΒΜ., εΒγοΙι Ρ Ρο ΡΗ

άοἰ Ι1ΙεάειΙ ο. Ζε εε ΡΗ Με Ρονεοε.“ - ,,Νιι,°° Μάο

τΡοο, ,,νΙεε :οἱ ‹Ιο ΙιοΙη!“ νεεεω νΙεοΙ τγΙ›ε τΙο

ΙιιιΒγ; ο. Ζειιιι ῇεΙ1ο ΡονΙάέ.: ,,ΡοεεΡ:ε 1ιιἰ Μπεν

πώς τυ.οοΙΙ: ε. ΖτοειάΙο Ν· ΡοᾶεΙὶ Ρ; ιιιογ1ε. εε, Ρο

άΙνο.Ιο. εε άο ΖτοειάΙο. ε. Ρονἰ‹Μ οτοὶ ενεοιιι ο πιοτοε:

,,'ΓοτίοΙειι! πιοπιἰοΙεο! Ρ1 Ραπ οΙηο:τά, ο.Ιε πω] Μου”

111112 ῇε ῇεἑτε οΙιγτἰεῇἑΙ: ῇε ιι ηϋγ ν ΙιιιΙ›ε !“ -

Α τγΡο. ΜΒΜ. νοἑίοΙεονἰ: ,,νο.έιίοΙοι! Ι1οιιειπ @Με

νεο, εἰε 'ουάε ο τεοοιι ἰ εε πιοοιι ΖΙε!“ Α νο.έΙοεΙ-κ

νγΙε2Ι_ ηΒε 2 ΒιιΒγ.

ΒεΙ ο Ρ1οΙ‹οΙ. ΝεῇοΙεέ. ΙιοΙΙ:ο. ιού.ΚειΙο ΡτεοΙο ο

εεΡτοΙο εε Ι1ο: ,,νεέ1οΙ:ι2! οο ΡΙέ.οεέ 'θα - ΜΜΕ

ΡΜ: ιιει1ιο.ιο ΡΙε.Βο.τ? έειιο. :οἱ ιιέΙο. ο ιΨεΙ;Ιο, εογοΙι

Ρ Ρο ΡΗ τΜ ΜεάοΙ ο. Σε εε :οἱ Με Ρονεάε!“ -

”ΒεΙιοἱ οἱ τοΙιΙε ‹Ιο Ι:τιιΙ1ΙΡ,“ Ρονίάά, ,,ο. Ρἰ το ΡΗ

ΚηΡι Ρι·άοΙεω." τωειοεκ οἱ ΙεΙιΙ ο Ι1οΙΙ‹ο. Ι1ο ΡΗ

Κι·γ1εξ Ρτε2άΙεπι. 'Ι'εΙιάγ Ζειιο. ΡΜ Ρονίκ1ε: ,,ΡΗοεοτε

πιἰ Μπεν να”, τιιοιιΙΙ: ο ετοο.άΙο !°° Κάγέ Ρ το Ρο

ἀεΙἱ, ΡοοϋπεΙο εε ‹Ιο ετοο.άΙο ο. Ρονίάεϊ οπο ενειιιιι

- ο. πιοτοε: ,,Το.τΙοΕιι! πιειιιὶοΙκο! ωεΙ1ο ΙιΙοιιΡεΙιο

11ιιιέε το 11ειιί, 2τι1ΜεΙ; Με ιιέ ι1111ι*εΙ Ή' - Α νο.

Με Ροτοπο εἰ το ΙιοΙΙ:ιι νεοΙ 2ο. Ζωα, οο Ι1ο ΡΗ

Ι:τγΙο Ρτέ.άΙει1ι. Α Μγέ ῇεΙἰ οτΙ οάοενεΙ:, κατά. ῇεΙιο

@επι ΡοτΙ:οΙο. Ι1ο πιο. εεετε ο @η ; ιιιεΙο η, @η

πο. το.ΙΙΗ ε. οΜεΙο Μ το.Ι: οττέ.νΜ. Α Ρ.Κι111ηε Ρο

Μνο.Ιε, νε.είοε1: ε1:οκΗΙ, ΜΗ Ρ νγτεΖἰΙ ο νέεοΒγ

η ω? το2Μ2ε1. Ροτοπο Ρ πώ ο. ΡΗνάιο.Ι Ι:οιή

1: οοειειι ε. Ρο έ$τεπι ΡοΗ Ρ τοενΙοεε1.
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62. Βτοῇέε ε. Μ1Μ.ε:ι.

(Ζε $τεεΙει.)

ΒνΙ ῇεᾶεια εεἰ· ε. ιιιε1 Μ εεετν, ὶ εΙιενεΙ ῇε ν

τιει1ετέιΙε εΕτντε, ε. εἱΙζιἱν εεννεΙν νε11. Α ΙαἰνΖ ιιΖ

άεερεΙν Ι‹ε νάειιί, ριιετΠ ῇε στα: ρορτνε ν Ι:εΙε.

Με ῇεΙτ τεἰΙε »Με άο Ι:οΙει, εττΙ1Ι εε εεῇεΙ‹ν νἰεΙ1τ

ε. νεεεΙ‹ν εε εάπιεεΙ. Οεί εε ιιΙεΙεΙ, νἰ‹1ε Ζε ΖειἰΖεΙν,

ὶ Ι1ι1ετΙ ροεΙε.Ι Μπεν Δε. νεε εττε.τιν ῇὶεΙι ΙιΙεάε.Ι:, ε.

ΜνΖ εΙιιΙιονε εε ντάϋΙἰ, ρτενΙεε, Ζε ῇὶεΙ1 ΜΜΜ ιιεῇίτἰ

εετεοΒΙὶ, τεΜν απ* εε τεΖετειιεΙ ε. ΖεΙοετί Ζει111ΡεΙ.

Ι ΖΐιετεΙει ρε ιιεπι Μενα εειΗεε ε. `ενΙε εε.11ιε. ότιιΙ15.,

ε. ΜνΖ Ρεεει ω, εοετε.Ιε ενεέιεΙιε, ΗΒεΙἱ πιο Βτεῇεε.

ΚόνΖ Βτοῇεε ρενντοετΙ, ετε.Ι εε ετώπου, Ζε πιέιΙο

ενω τεΙ:οννεΙι. Α ΜνΖ που ενω εεπ1εύετ Μ, ετεΖεΙ

εε πιετΙ‹ν ενε: ,,ΡονεΖ Μ, πιετΙ:ε, με Μάι, ΖάεΙΙ'ε

εεπιεΙε νίεε ΜτΙ ιιεΖΗ ειπε ?" Α εεε εἰ νΖἀεεΙιΙε.

ἰ άεΙε. εε εε ΡΙ:ϊόε, Με εεε11ιεΙε επι ΡενεάΜ, Ζε

1πιεΙε Μ Μαν ε. Ζε εε ΖττετὶΙν; Με εε Με, ω),

ῇὶεΙ1 έεΙ Ρο ενετε Ι1ΙετΙ:ΜΒ ε. Με), Με ἱ εεεά @Με

ΖττεϋΙε. Με επι νὶἀε, Με ωε.τΒε ρΙεϊόε, άετίι·εΙ

@Με νΙεε ἰ Ζεεε.Ι _ϋ ΖεΙκΙίιιετὶ, ιών Με ρονεάεΙε,

εε ῇε. 'Ι'εΙιάν Με ωεω. νεεεΙ‹ε Ζεντι1Β ννρτενἰΙει,

ῇεΙ‹ Με τἰ·ὶ τΙεετν @Με τἰ·1 Με, ε ῇεΙ: εε πτε

ων, ε Με ῇεεε _βεε νειιτ1ε ΙιΙεἀεΙὶ, Με εεεε.εΙ1.

ΤεΙ1‹Ιν Βτοβε, εΙνεε το, Με 11ιε.τεε: ,,Νερ1ε.ε 11ιετΙπε!

ενω ρί'1_Μιι ῇέ. @Πι Μεάετ." Τα πιετΚε Μεί·Πε εε

τιιΚε11ιε ν ετεε, Ηνευε: ,,Βεάε. 1111ιε ΜΜΜ! ιινεί

ειιειά ἰ ε ενω. ΡΗ]άιι1“ Ι Ζε.6εΙε 11111τε ννωΙοιινε.ϋ

ε. ῇεΙιε ρτοεὶτἱ, 81η ΔεεΙιοάΠ, Ζε ιιΖ το άεϊνιιε ενΙο

ε ΒΐιΙ1 Μ, ῇεοιι-Ιὶ ρεεε Ζὶνν. Με οτι εεάεΙ εἰ τοΙιε

ννπιΙενἰτἱ ε. Με: ,,ΡονεΖ Μ, ΜνΖ `ενΙ 111ϋ] ετα:

εε.Ζεπι, Με ῇε ῇεΙ1ε Ζετε.ιό, Ιπετειι εοεΙνεΙ, ε Με

μ Με, τω, Μ;ετει1ι ῇεΖᾶΙνεΙ?" ΜεΙ;Βε νΜειιε, Ζε εε

$το3εε εεΙεντἰ εεάά, ΜΒΜ. πω, Ζε ετα: Με ιεεῇε

τεΙ:ενειι Ζε.1εετ, ριιετΠ Εεεε πιο. ΜΒΜ ροΙε ε Ζετείι
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211 1101111 1111 11111111. ε11111111 1111.εε1 1111ε11 1111 11111111

21111111 1:ε1ο11 211111έ.εε11ο11 1 1·εεον111ο11, 11ε 1111111111 11

111$1ε111 1 1εε11111 εε 1111111 11ονέ1; 11ο1ο111 εε1 1111. 1111111111

11111ε 11 11111111 ο1εον11 11111111, 11ονε111 11ο 11011111 1111 11ο

111111ν 11 21111111 1ε1 1111111111 11 111ε11ε11:11ν8.11, 11111 2ε εε

111111 π. 111εε111 ε11111.ν11 111111 1111111, 11 111111 111111 111110

1111111111 ε. 11111111ον111. Κ11νέ 118.11 εε Β1111εε 112 1111

εεε111 111111111.ν11, 1111111 11111.1εε: ,,Μέ.ε-11, 11111.1111ο, 1111

111116 21111.111ε111 1111 11111111 εεε1ε1·, 11.11νε11 111 νε111 ε εε

111111: 11ε-Η Β1`111, 1111112 1111111 1ε 11111111, 11.11ν 1111 νε

111ν, Σε 1εε111 111111 11111.11?1° 1111111111 11111 11111611: 11111111

ν1111111:1: ,,11εο11 111, 111116 11116, 111 111111, 1111116 ουν

ε11111ν εν1111111. 1111181118. ννε11ν.“ Ι 1111111εε1:1 11111 1ε 11

111.111.. Τε1111ν σε111ν111 11ο111111 1111111111 1111111, νεε111 1111.

11111111 ε. 1111 11ο εν111:1 1111111111 εν11:11 εεε1ε1. Κ11112

1110111111 111.11 11ο ενέ1:ε _1ε21111, 11111ε1 1ε11ε11111111 111 11111

1111161111ι νε111:1111111 11111ε111. Ρ1·ε11 11111 111εε1ε111 1111111

11111111, 2 11111111 111111 111εε1ο 11οε1111 ν111111. Κ11ν2 81ο11111.

11 111 11111ε11ε 111·1εε1, 1111.1111 εε 1101111 11 111111 ε1 11ο1:11ι1

1111 1:11111.111111, 1111111 ε1 ο111111111ι111, 11. 1111111111 ε1 ο111111ε1

11111 1ε11111111 1111111111, 11.111 11ο 1110111311 11εέ1111111ν.

11 111111 11111111 11111118. 1111111 111ο νο11111 ε11111111111 81011111

1 11111116 1111111111 ν 1:11111.111111. Α ν111ο111: 1111 1 11111111, 211

ν111ε1:11111. 1111111, 11. ν111111 1ο1:11: 11ε11ε1111ε 111ε11111ε1. 1111.

11111, 11. 1 11111112 1111.1ο111111., 111111ε11111 εε 11ε111ο11111. ο1111111

1111111111ο1111, 111ε 11011111 1111. 111111 1111111618. Β1ο1ε11 1ο

211ο111111ν1111 21111111 εε 11: ,,Οο 111, 11111έ ἑε11ο, 111116

1111. 11111 11111: 1111111111 2111111°ε 11εν111ε1ε. 1111ν11ο 1111116111

11 111111 11111ν1ε111 11111:ο 11ο21111νέ1ε?“ Α ο11:1 11111 011110

1111111111: ,,Ρο21111.νέ1111, 11111ε11, 11 11111ε 11111111, 111ε111

_1εε111 ε11.11111. εγε1νε.111..1° Τ111111ν-81111ε11. νε1ε11 1 ο111.211.1

εε 11, ο11111111 _1εε1 ε. 1:1ε1611ο 1111111? 11 111111. 11111 1ε1:111,

11ε 1εε1·`11εε1ε εε111ε11έι”2 1ο11ο 11 2 10110 111εε1ε, 11 Ζε

11ν1ο 111111 11ε εεε1ε1, ε. έε 1ε ν111 ο1111εε1 νεε1:11ν

111. 81ο1ε11 ε1νεε 111, 11111 εε 11 11111111 2111111: ,,111.1εε111

1ν111 11111111. Ρ11.111111111εε-11 εε, έε 1111111111. 1νε1 1111111.

.η
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εεωε ότιιΙιε, κα” νεε οάι1εεΙ ντττ?“ Δ Με εε

Μεά ιιρεωετονεΙε, εεεεΙε ρΙεΒετἰ ἱ οϋῇεΙε Μ:

,,ΡΓει11Μ Βτεττε! πι), @ειπε νεεε!η τΗ ν·ετεείοΙι

τυΙ:οιι. δεοπ ΠΙ ΒτετΙ·1 άτεΙεονε, ε τἰ Με οάι1εεΗ ε

άτέτ Με ΜΜΜ νε ενεπι ενοΙ·ε.° Ρο τε Ιω ν2ε1ε

εε :Με ε νει1Ιε Ιιο τΙο ότετΙΙιο τΙνοτε; τε111 ρεΙπιε

Βτεττε ενεΙιο ρωεΙε ε νγεεετονεΙε, ε Μγέ Μάο

Β θεί:ετιι, ίεΙ;Ιε πω: ,,Ν_γεί, Βτετιτε, ρϊ:Ι]άε Με;

οὶειιἱνά άτεΙ:, Μή οΙιεἰι ει·ετ ε ιιεΙ1ο; 3 τε‹ἰε εγώ

τε εεΒε111 ι1Ι:τγΙε, Μη τεΙ›ε εερορεΙἱΙ, ροῇ‹ϊ ε εεΙιο

νε_ῇ εε.“ Δ Βτοβε ῇΙ οάρονεάεΙ: ,,Ρονεε Μ, εεεττο

πι1Ιε, μεσα :εε ροττενυ ?“ 'ΓεΜγ εεετι·ε οάνεάΙε

Μ άο ότι1Ιιε ενετπὶεε ε υΒεεεΙε επι τε111 ρεεεεεΙ1ο

νοΙε, εεΙε ρεεειιτ εΙιΙεΒε ε νεάτο Με Ποσο: ,,'Ι'ο

Με _ῆε ῇεΙ1ο ροττενε.“ Α Βτοῇεε νΙάε το, εε‹ΙΙ εἱ,

11οΒγ Ι:Η2ε1η, ε ειιεόΙ νέεοΚο τΙο ὸἱετε, ρεΙε ν;

εΙαοείΙειτεΒΙ: ,,ΑεΙι εεεττο, μετε ΒγεΙ1 ῇεὰΙ!“ Με

τεΙ: νεεειτεΙ, τεΙεΙε επι εεεττε: ,,Νγετ ό.τεΙ: Μάτ

ενω ρεΙὶεὶ Ρΐεά εΐιιιι, ετη εε νεάεΙο, εε _Με άοπεύ.“

Βοτνε εε το ἱεΙκΙε, εεΙυεεεΙε ρεΙἱοε εεε άοιεεε1,

ε Βτοῇεε τγεΙ1Ιε νεε111 νε1ι ε ιιεάεΙ ῇΙ ει1ἱ πε εειτι

ἀορεἀιιοιιτὶ, ΜΒΜ εΙιγτἱΙ ῇ τιιΙαοιι ε Ι1οτΠΙ _ϋ @ετη

υερτοτἰ 11611111 εε άο·άτυΙ1εΙ1ο Ιετε]ε. Κάγε άτεΙα το

ερετϋΙ, ροἀὶνἰΙ εε: ,,.ΤεΙ‹ε το Με ριιάί α! 11ιεΙιο

ενοτιι?“ ΡεΙτ εε ντετΠ ερετεγ, νεεΙ ρεΙἰεἱ ε εεΙ _

ε 111 @Με Χεχε ρΗέεΙ ρεεε άνω; @Με εείεονιιε

νεο ε οιι εε πε :ή οεορτΙ: ,,Κοτιο τε εεε νε ενοί·ε?“

Α εεε του οάρονεάεΙε: ,,ΒνεΙ1ο Βιεττε." Βι·εΙα ορετ

εε το: ,,Α εε εΙιεε ?“ ΟάρονεεεΙε: ,,Ρϊ·τεεΙ εε εε

Με ρεάΙνετ.“ Ι ἱεΙ‹:Ι 2Ιοετι1ε ετε!:: ,,Μιεε εερΗέεΙ

εε εε τε ροάίνετ, εΙε εΙ1εε τε οἀνεετἱ." 8το]εε

εΙγεε εε άνοτε τα τοΖωΙιινι1, Με νεπ ε ἀτεΙ‹ Με

1ετΙε Ιιο ερετΗΙ, ΜΗ εε εε Με ε Βτο_ῇεε'·εεΚεΙ,

3 ρορεάΙτ εε εροΙι1 ε ροτἐΙιεΙἱ εε. Νεῇεἀτιοιι Βτο_βε

άι·εΚε ροτεεἱΙ ε Ι:ΙεΙ1Ιι1ε πεῇ, ἱ ί·εΒΙ πιο: ,,Οο

τιγετ εεωε.εα Α ετε!ι οόρονεάεΙ: ,,ΚάγτηεΙι τε 111εΙ
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ω; πω! 1:οΙοποπιο με το πιο, «πιει Μαιο οο !"

Α Βτο_βο πιο που »Η τοπιο πιο πεοΙιεἱ,° ἰ ροετιΙ

με. ·'Γεπάγ άτοΙ: Ι1ο πο! πο τυπο ο οονοοΙ Ι1ο άο

άνοτο, ἱ νγει:τοπΙ πω”, Μοτο χιο εοΙῇ @πιο τι·

νοΙγ. Ροτοπι Ρο τοιποπι οτοποΙ εε Βτο_ιεο άτοπο, Με

ρἰοἰήνο_ϋ ο οπο! :Νο 2οίονο, οπω οποιοι? ο οιιοΙ:

οΙεοποΙ πιο, Βοο_γ οι Κ ιποετο, Με ῇεοο άτοΙιοΙιο

άτοΙ:ο ονοι·γ, ο τοπ 2ο πιο ροτοπι ο οοοπ ποιο.

Ρο το νγρτονιΙ εε 8το;]έο πο οοετο, το2ΙοοοιΙ εε εε

εοετι·οο ο εε ποτοπι ι εεΙ πο οι·οΙιοπιο οτοπο. Με.

τοποσ ενοπ οοετοο ρί·ιεεΙ ο πεῇοποιπο πιοετο ο Νεά

πιο πιοετοπι ποεοΙ πιο Ι:οΙ:ονοο ποεπο, Ζε Μοτο

οοΙο 1ποετο ποεἰΙο νοοπ. 8τοῇεο εε πο πορὶΙ κά),

ο πιο ει ττοοΙιο οο οΙιΙοοπο, οογ ει οοροοιποΙ ο

ρωΙ οι οΙιΙιοει ιοάπίπι εοι.Βοτπ 2 απο οι, οπο·

Ι1ο πιοοοΙιγ πεετίροΙγ. Ζο πιοΙοο οΙινιΙΙ:ο ΡΗεΙο πιο

παπι @οπο ροπί, ο νιοοοο Βτο_ιεο ο τοπ εοτεΙ‹, ρο

νοοοοΙιΙο εο`τ›ο ο ποπιοΙιΙο ε πεΙιο οπ1οει οοντοτπ:ι.

8το_ιεο οτέιποΙ εε π: ,,Οο ιο, :οπο ποπο, 2ο πο πιο

ιοπ ΙιΙειιίε? πάοΙΓε άονπο·πονιάεΙο ο1ονοπο ο ποπ

οιπγΙοιπ πεοο ροππονοε ?α Α οπο πιο οορονοοεΙο:

,,Ροππέινοπι, ρΗτοΙι, ο τοΙιο ἑοτοΙ‹, Μοτο _ιεοιπ εοπιο

νχείνοΙο.“ Ρο το 8το_βιο Ιιποο νγεΙ:οοιΙ ο οο1 εε ο

° οποιοι, πο _ῇε ΜΙ Μοτο ι Ρονοοοι π, 2ο οέ ο @Με

__εοεττγ πο. Α οπο νιοοοο Βιοττο, ροεοΙο ρΙοποτι ο

κι οοῇΙὶποτὶ; ροτοπι Ιιο νεοΙο πιο τοπο ο άονοοΙο.

οο άνοιιο, ποπ πο ροππο οοπΙο, ο οι” ΙιγΙοπ νο

οει·ο, Μάο: ,,Βτοτπο, πγπι @Με 21ο οΙιπινῇι οτοΙ:;

ι ι·οοο οπο το πεποπι οΕηΙο, :πιο “πιο ποροροιιΙ,

Με ο εοΙιονε_ῆ εε.α Α Βτοῇεο ο οορονεοεΙ: »Ρο

νεο πο, ιππή. εοεττο, ῇοποο πιο ροττονο?° Ι άονοοΙο

πο ‹Ιο ιποποενοι;πιοε ο οποοοΙο πιο όνο ποοεπε

ο πώς :Ποιο ρεοοπί οΙιΙειιο ο άνο νοοτο πω. ,,'Ι'ο

πΙο _ιε ]εΙιο ροττονο.“ Α Βτοῇεο, «οσο 8ο, εοοΙ ει,

. ποπ: Ι:Ηπειπ,· ο εποιΙΙ το νεοοπο 6ο οιετο; ροτοιπ

νγεΙ:ο05Ι ο Μιά: ,Λώ εεεττο, Με οπο ιοάΙ!“
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Κάγέ τει: νεύει·εΙ, ἱειιΙε πιιι εεεετε: ,,Νγπί ρι·ιΙετΕ·

Ιιε.1ιεε Νεά Μπι ε2 ε άτιιΙιεΙιε 1π·ειε, εΙιγ εε νε

άεΙο, ι.ΐε άτεΙ: ῇάε,“ Βοι:νε. έε το ί·εΙάε, 2ειιιιεεΙε

ρεΙιεε πεά άοιπειπ, ε Βτοιέε τγεΙιΙε @ΜΗ νεπ ε.

πεάεΙ π επι πε 2επι άορεάποπτι, πειιι·2 εΙιγΙ;ιΙ ιι

τυπου ε ΙιοάιΙ ιι Με” ε2 άο Η·ετΙΙιο Ιιτειε. Ι)τεΙ:

νιάε το, ποάΜΙ εε: ,,άεΙ:ε το είΙε ρπάί οά πιεΙιο

άνετε!“ Ροτοιπ εε ντειιΙ ερετΙ:γ, πεΙ ρεΙιει ε εε

ε πι άοιπιῖι. Κάγ2 ΡΗεεΙ Νεά άί'ιπι, νγεΙε εεΐονπε

νεπ ε. οιι οεορἱΙ εε πε πι: ,,ΚοΙιο επ πιεε νε εεε

νεπι?“ - ,,ΒνεΙιο Ιιτει:τε.“ -- ,,Α επ επεε?“ -

,,ΡΗέεΙ εε πε πιε ροάινετ." Ι ιεΙά πε το.2Ισει:πε

άτε1:: ,,Νερι·ιεεΙ εε πε εε ποάίνετ, εΙε εποε τε

οάνεετι.“ Βτο_ιεε εΙγεε εε άνοι·ε οι τοεπιΙιινιι, °νγεεΙ

νεπ, ε άτεΙ: με πο ερετιιιΙ, ΜΗ εε πε Πει, ε δτοιέε

εεΙιεΙ, ι ΡορεάΙι εε εροΙιι ε ποτάΙιεΙι- εε. Κοπεεπε

Βτοιεε. άτεΙιε ροτεειΙ ε Ι:ΙεΙιΙ πε Με, ι ίεΙ:Ι Με:

,,Οο Πω επεεε 'θα Α άτεΙ: πιιι οάρονεάεΙ: ,Κάγ

ΙιγεΙι τε ιπεΙ 'Με μιά ΙιοΙεπειπε, μια: τ), ω,

Με `τηεΙι εε πάεΙετι.“°-Α Βι;οιεε ιπιι ΗΜ: ,,Α με

εεε πιο πειιάεΙεπι,“ ι ριιει;ιΙ Μ. 'Ι'εΙιάγ άτεΙ: πο

πε! πε τιιΙιιι ε νεάΙ πο άο άνετε, ε νεεεΙε εροΙιι

ΙιοάονεΙι πο εεε, τιιάειι. Ροτοπι πο τεπιάπι οτεεεΙ,εε

Βτο_ιεε άτεΙ‹ε χιο Ι:πετιπι Μ, ε άτεΙι ιιΙιεεεΙ πω, °

Μιά; εεετε Ι: ιιιεετιι, Με ῇεοιι Η·ετΙΙιο 2ετε άνοτγ.

Ρο τε ,νγρτενιΙ εε Βτο_ιεε πε εεετιι, το21οιιει1 εε εε

εεεττοιι ε εε 2ετειπ, ε εεΙ τἱετίΙιο άτεΙιε ιι1εάετ.

Με τεΙ‹ιω άΙοιιιιιι εεε, ρί·ιεεΙ ορετ1ηεάποιπιι πιεετιι

ε ριεά πίπι πεεεΙ Ιιεεπιι, π Ιιτετε εεΙε πιεετο νοάιι

ποειΙο. εεεεε εε 'οι περι! νοάγ, ΙεΙιΙ ει άο ειιΙεάΙειι,

Με, ει οάποειιιιιΙ, ε. ριΉει·γΙ εοΙιε οιιΜει ῇεάπιπι

εετΙ:επι ε τεεΙι ει, ειιγ πο πιοιιοΙιγ πεει:ιρεΙγ. Ζε

ιπεΙοιι εΙινΙΙι ρίιεΙε εε;ειε ρεπι πιο νοάιι”ἶ° Κάγε

ιι1ιΙιάεΙε Βτοιειι ε. ΜΜΜ, ρονεάεεΙιΙε εο`ι›ε ε πεπι

εεεΙε πε πει ρει:ΗΙε. ,,θο ιε, ιπιΙε ρεπι, Ζε πε Με

_ω]ί Ιι1εάιε'Ρ εάεΙι'ε άειππο πενιάεΙε εΙονεπε,'ε Με
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εεη·Ιειε εεεε εεεεενέιε Ψ' -- ,,Ρεεεενεει ε τεεε

εάτεΙ:, 1:τει·ύε ῇεειε εε.ιεε. ηεΙνε.Ιε.“ θτεῇεε. εΙγεε τε,

νγεεεεἱΙ ε εεΙ εε _ῇἰ Ιιεεά εεὲτἰ, έε _ῇε ΜΙ »Με ε

εε Μ! εε Με? ε εωεω1 εεεεετ. (Με νὶεεεε

ετε.ττε, εεΙε εε εε ρ15.6ε ε ρεεεΙε ῇε] οεῇΙιεεε.

ΡεΙ:επι 11ε Με εε ενετε, Με εε ρεεε εεεΙε,

ε Με εγώ Β νεεετε ΜΒΜ.: ,,Βιετεε, εγω @Με

Με εΙιεἰνά ετεΙ:; :Με Με τε εΙ:τγΙε, Μ), τεεε

εερερεΙὶΙ, Ρεῇ‹Ι ε εεεενεῇ εε.α Δ Βτε]εε _ϋ ωρε

νεεε1: ,Με εε, ΜΗ. εεεττε, ῇεεοε από. ρεττενε?α

Ι εεεεεΙε εε εε εωεε ενετεὶεε ε εΙ;εεεΙε ειε

Με ε1_ρεεεεε νεΙγ, £τε_ῇε εεεεεΙ εΙ1Ιεεε. ε. εε

νεετε νΙεε., Ηεεεε: ,,'Ι'ε Με _ῇε -ῇεΙιε ροττενε.“

Βτεῇεε° νΜε το, εεε1 εἱ, εοΙιγ Με2εει, ε. εεεεΙ νεεεΙ:ο

εε είετε; ρετειε ηεΙεεε1Ι ε Με: ,Με εεεε·ε,

εεε εγώ και Ρ' Κω εε νεεεΐεΙ, εεΙ:1ε. 1εε

εεεττε.: ,,Νγεί ρί·11ετΙ ρεΙἰεε ρεεε εεει εε εε τἱε

Με Ιετεῇε, εε. εεειεεεΙ, Ζε ῇεε ετεε.“ 'Βετνε. Ζε το

ΐεΠε, εεεεεεΙε ρεΠεε Με εειεεπε, ε Βτοῇεε τγεΙ1Ιε

εγεεΙ1Ι εεε ε εεεεΙ ε εεἰ εε. πει εερε.εεεεε,

εεω εΙ1γΗΙ ῇἰ τεΙ:εε ε ΙιεεΠ _ϋ φως, εε εε

ετνττεΙιο Ιετεῇε. Βτε1: νὶ‹ὶε το, ροτΙΜΙ εε: ,,δεΙ‹ε το

ε11.ε εεεί σε ε1ε11ε ενετε!“ Ροτειε εε νι·5.τ1Ι 2ρέιτΙ:γ,

' Με! ρεΙἰεἰ ε. έεΙ ε εἰ εειει'ὶ. κα” ΡΗεεΙ Με

(Με "Με εεΐονεε νεε ε εε εε εε εἰ εεορἰΙ:

,,Κε!1ε τε 1εεε νε ενεΐε ?“ - ,,ΒνεΙ1ο Βιεττε.“ -

,,Δ εε εΙιεε?“ - »ΡΗεεΙ εε εε Με ρεάΙνετ.α -

,,ΝερΗέεΙ εε εε εε εεε1νετ, εεε εΙιεε τε οενεετἱ.“

Βτεῇεε. εΙγεε τε τοεπεΙενε, νγεεΙ εεε, ε ετε.Ιτ Με

11ε ερε.τ.ΗΙ, εεε εε εε Με, ε. Βτεῇεε εεεεΙ, ἰ ρερεεΗ

εε ερεΙε ε ΡοήΒεΙἱ εε. Κεεεεεε Βτε]εε ετε.1ει ρε

τεεἰΙ ε. ΜεΙ:Ι εε. Με ἰ ΗΜ Με: ,,θο επί εεεεε?“

Δ στα ιεε εερενεεεΙ: φευγει] ιτε ειεΙ εκ εεε

Ι:εΙεεε.1εε @Με τε Με, νεεεΙ Με εε εἀεΙετἰ.“

Α ΒΙ:εεε Με ΗΜ: ,,Α εἰ. Εεεε εἱε εεεεεΙεε1,“

ἱ ρεεε ῇε_ῇ. Με; ει·ειΙ: εε νΖεΙ εε. τεΙπε ε. νεώ
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(ο Μοτο, ι ΙιοάονοΙι οροΙιι νοοοΙο Ρο οι” ποιου

.Τοάποιι νγοοΙ οι Βτοῇἐ8. πιο ρι·οοποποπ ο. ορειΗ·ιΙ ιιο

ονοϊο νοΙιΙ:οπ άπο ‹Ιο ποιοο, ι ἱοΙο: ,,Α οο 3ο το,

πιο ? 38ο οιί?ι2οέ νο ονοπι άνοι·ο τοΙιονοο ριοροοι;

ττροτὶ? ρι·οο ο ποποογροέ 'θα Δ άτο.Ι: πιο οάρονο

άοΙ: ,Οοο ιού] ονοΙπ'ο! ποιοοΙιπ ο Ιοι.οοοο οπο ρωτο

Μ, οο το. Μοιοο το άτοοΙΙιο οοϋο ο Μοτο ο ποιοι

νο1οι, οι πγοΙ Μάο οτ” οπο, οΙητοΙιοοι οο ποοο ρο

τάΙιοΙι; ο. Ιιάγ1εοΙι 8θ ο οπο οι_ῇοιοο, πο), ιιέιο Ριο

πιί'πΣο νέοοΙιγ Μ, ο. Μο άο το άΙτγ πτοοο, ποοΙιτύ.πί

ειο.“ 'Ι'οΙιογ Μο! 1οιι Βτο_ιοο: ,,Ρομι, πο, οιιοτιίοιο

ποιο, @οπο με το ῇοοιιι, ο ροιοοιιο πιο, οι.οπο.ά Ιιο

ποιοΙα 2οοποιο.'^ Α οι·ιι.Ι: οάρονοάοΙ: ,,Νοοιοίιο πι

ΜοτοΙτ, Μισο! οοριοπΙο ο ι:οιπο 6οο.“ Βτο]έο.._νιάει,

πο οπι οο Μο οάνίιΖιτι ιιοοιοο_ϋ, ι έοΙ οείοι ΙιΙοάο.Ι:

άτοιοίΙιο οπο. 2ο Μια; ω ροοοΙ Ιιο άνοτο ο.

ο. ερο.τι·ιΙ 2ο_ῇίοο, οιι πο. ντοΙιο άνοια οτο$ί. Ι οτέ.πο.Ι

οο Μ! ονοτο1ιήοΙο οο τοπ πει]ίο οοΙιοἱ·ο τὶοΙέ.? Δ ο

ίου οάρονοάοΙι: ,,Κάγογ οο ποοοΙ, ΜΜΜ τοΙιο 2ο.

_ιίοο οποιοιΙ, τοΙιάγ Μ οο ποῇιο οειπι πιο οοπι οτέ.ΙιΙ,

εάιο τοποοΙιοΙ, οέι.πι Ι: οΙιοι οϋοτονιΙ ο. οέπο εο οποιο;

ολο τοΙιο ποιοο ποιοιτι ποοιοί, @πιο πιώ, έινοτ.“

ΒΒοῇἑο οΙγέο το, νγΙοτοΙ ποιου πο. Μο ο. οιιπάο1 .

ποῇἰοο, οι πιο οοιο οο Ιιοοά πιω, οτάΙιΙ, ι·οοοοΙ:ο.Ι

ο ο6.πι οο ρΗοτονιΙ Ι: οΙ1οι. Ρο το Βτοῇἑο. νγΙοίΙ πο.

όπι.Ι:ονιι «ο ι ΙοΙι1 οι το άο οοΙοάΙιπ, ο. ονοϊοπο

νιάοποο οο ποιοιΙ, ποιοο.Ιι ιοπ άοοιΙοονοτι, οι” ι1τοΙ:Ι :

,,Πτοο, οιΙέ.άοποο, οπο), το σοι ρονοοοιι, άοΙοιιά οο

ρΗ]άο άιο.Ι:; οοο ΖοοϋΙιοο-Ιι το, 2Ιο 88 τι.ρονοάο."

Α. Βτοῇἐο. _ππι οορονοάο1: ,,Οο ιοι ιΙο νοέο!ιο άτοΙιο,

ιού ρἰιῇἀο οι ποιίοο 88 οεοΙ.“ Ζει ιοο.Ιοο οΙΜΙΙ:π ατο

ρί·ιοοΙ, ο Ιιοοο_ ροοἱοἑἱΙ πο]Ιοο, ι ΖΗΜΙ Μ. ονο

ΐοογ: ,,Κάο το ποιοιΙ?“ Α σοι πιο πιο ,,ΡΗοοΙ

Ποιο” _ιοπάΙπ οι 2οῇΙοο οποάοΙ, ιι_._ιο τοπιοΙο οοΙιοΐο

11ο που 'Ι'οΙιάγ Μι @ο οπο:: ,Μάο ο. ο Μοτο

πιο, :ο οο :οι Μάι πο όνοτο, οοοο @Μο-ι οοἰι,



έ ιππι

πεει'ιεπεπε ν πεπι επι ιποετι εειε." Πνοί·πιπε νγιεπιι

πε Μπι π Βι:ο_ιεονι ει. Με πω, π:ο πιστευει πω.

ε. εποπε εε πε. πε οεοριι: ,,.ιπιετε ε. ιιεΙπππετε πιπε

ιπονι, πιει-ιι ππιι Με 2ε_ιιπ:ε, ει εε Με εε πιποπ

ιιιτι.“ πω το πιτειπονι πιονεπιειι, πεεγεεΙ, πιέ οιιειι

π πειιο επεει, ι νγιεπει πε. νε:2, πι εποε. εε πιπ

ροεπενιι ι ρορεπιΙι εε: Με πιω Ζεπιπειιο πεπιοιιι

ροπεπιει, επι Βπο_ιεε. πιπειπε., επι πιει: Βτοῇεἰ; Βο

πεπ'Επιε πειπι Βτοιεει πιπειπονι: »Με πι πιω ?“ Α πιπε.ιπ

επι οπιρονεπιεΙ: ,,Μιε.πιεπι πιι ι·ί1πειι.“ Ι πιει πιιπ

Βπο_ιεε.: ,,Α με @επι ΜΧ πειιπιπιπιεί ε” ι·οσιεπ

ενιπειι.“ Ρο πε εε ριιεπιΙι ε. ειιπετι·ιιι εε, πι. ενετε εε

ιεπιεπ πιπιπΙιεπιιι περιιεειιιι, Ζε ιιππιοιπ εροιπ ιππι

π.πειπγ Μιά. Ρο.πειπτει·εππ Εεεε Με 8τοιεε πιππιιπονι:

,,θο δειπέ.ε πε. τγ πιτειπγ, ιπτειι τε.ππ πτιιπε_ῇΙ πιο Μη?

ποιά, ππιει*Ιππε πε πε ρπνε, πεΖ ρι·ι_ιπιε Με." πιω

πιει· Ιπ τοπιπ ενοιιΙ ε επ οι›ε Μπι επ πεεππ πε

πιππιπγ. πω πι πι ιιπετι·ι πιπειπονε πειγεειι, Σε·

εποπεπ εε εροιπ'Ειι ε ειιπετι·ιι ε πωπω επιί·επι πι. Ζε

ιιγπι ειπε. οπο. ῇπιοιπ πο. πε, π1ειπ1ι εε ε. εεοτειι ειιπε

ποιειπο, ι ηειι ε νοιειπεπι περποτι πιπι; ε. επι πάε

πει πο. π:ειε νοιεΙπο ε. π:ειε ιε ροτιοιιιπιι ε. ποππιιε.ειΙι,

ιεπι πι πι πιω επιππιοιπι πτειπΙι πιο πε Μ”. Τειιπιγ

πι πινει. τγειιιε πεποειιι ει6.πιγ πι πιο πε ιέ.πιγ πεπει

πειι ε. πιει; πι παπι ΖεΡειιιι, ε. πωπω νειπ:ιππι πι πιπε

πειτε Μπι πιιγπιιιι. Ροποπι Βτο_ιεπι. νγρπε.νιΙ πο. π:εει;ιπ

νεεειπγ πι εεεΕπγ ει εειιπει πιοιπ1°πιπιγ νεεειι πι πιπειπι`ι,

πι. πιπε.ιπονι, ενειιιιι πιοιιτετιιεπει, πιιεπενιΙ επι πινοππ

ε. π:ειε πιει ρεπετν1. Ροποππ εε ενιπππι εεεπτειπι εε

ιτγπιει πε π:εε'πιπ πιο ενειιο π:ειετνι ε. ειδε.ετπε πιω

ι: πιειτπ:ε, πππιτιπε. μια ππιπ πιο.ιετνι οπιενππιειε πι. επι

πιπιπονει επ πιο επππιι.
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68. Μι1ποπ.

(Ζ ΜεΖἱπιοΗ ο ΟΙιετνειεπο.)

.

Ξεοεπ εΙονε1: πιεΙ Με πο, εμπε- ε οοετΙ:ο.

Τεπ ί:Ιονει: οπο, εΙη πιο επι πο), τεπο ιηρι·ενονεη,

πο εε πιο ν οσοι πω. Βοει·ιιε1ιε το τε!η νΖάγειη

ειιιιΙε, εΙε εγπεεεπ πεεΙιτεΙ; ΜΙΒ εε ιηρτενονετ, εε

εε πιο ΖοεΙο ΙεεΖοοο οσε (ε εε εε ιιοτοιπ Μη ιπποε

οπο): Ζε απο _ιεπποΙιο πειε Ζεοι1εηεοποπο Ιιι·εΙιετε

πεετιι ει πιο Ζε ιπειιΖεΙΙιιι, ε Ζε εε ετεΙ 1π·έιΙειιι

το1ιο ΙιτεΙονετνι, Με ΖεΙιιΙ τοΙιο ΙιτεΙε. Ι ιιοΖΙιπενεΙ

εε οτεε, ι·οΖΙιειιε εε οοιιηεΙε_ιε Με πεοΙιεε ενηεΙι

ειιι'ι ιιονεοιτ; εΖ Η ιηνεοΙ νεο ε μπω ω” κι

ροοεΙ πι, Με Ζε εΙιΙερεε ΖεΙοετπε ρΙεΙιεΙ. Ι εεΙ

πιο), πειεΙη ΙιτεΙιε ε εηεε [Με τσιπ! επειε, 1ιοεΙεΙ

εΙοΖεΙιπιΙ‹ε ενεΙιο Ι: τοπιο εΙονε1εο, Μη ιπο πιο,

ε`ιη Ιιο πειιι1, εΙε εε πιο Ζε πιο εε, Ζε ει πο νεΖιπε

ε εειιοο. Α εΙονε1: πιο οορονεοεΙ, ε`τη ει Ιιο _ιεπ

νΖεΙ, Ζε Ιιο πεεΙιεε οπο. οπο, ΙιτεΙιε ει πο νΖεΙ,

ε ρἱινε‹ΙΙ οοιιιο. Ι πιεΙ τεπ ΙιτεΙιε τε1η οεετιιεΙιο,

Ιπ:ετε ει τοΙιο εΙιΙερεε νε1πιι οΙιΙΓοιΙε. Α τεπ Ιιτε`:›ε

τεΙη πιεΙ Μεση? οΙιγεε], Ζε ιπο πιο ιποειη ρονιάειι,

εε εε _ιιπι ΖάεΙο. Με ειιΙειιεε πιο τοΙιο οικω πεοΙιτεΙ

οΖπεπιιι:, ε. ΖπενεΙο εε πιο Ζεεε το, _ιεΙιο ΙπηΖ ΙηΙ

οοιπε ο ενεΙιο πω. 'Ι'εΙιτη Ιιτε`ι›ε εε ι·οΖΙιιιενε1 ε

πιο πε ΖεΙιτε‹ιε ιηετενετ «π, ε τοΙιο ειιΙερεε οεΙ

πο τε νεΖε εεΖάιτ, πιο εὶη πιο τειπ οποιο πεπιοΙιΙ

πενετ πετ ε ενετΙο ε`ιη Ι: πεπιο πειιιοΙιΙο. Με

οοεί·ι _ιεΙιο Με `ιηΙο τοΙιο οΙιΙερεε, ι εΙε Ι: Ζειιιιιικοπι

ε εΙΠιιΙε ιιπι πιιιοΙιο ρεπεΖ, ιεπ Μη Ιιο εεΖοιΙι ω, Μη

πιο ιποΙιΞε ν ποει Μπιτ πετ; εεεοιιιει το Ζε οοΙιτέ

ιιΙει: οοεΙεΙι. Α ΕηΙ ν τοπι νεΖεπι εεοπι Με, ε

πειποΙιΙ τεπι επι εεοετ επι ΙεΖει;. Ι ριΗΙιοοιΙο εε

εεεο ιεπποΙιο, Ζε νεοιε;ει ΙιτεΙ ροεΙεΙ τοπιο ΙιτεΙιετἰ

πι, ε ιιεΐεΙπιε-Ιι πιο, Ζ Ιπετε εττειη εε τε ΜΙ

οενίτε, Ζε ιιιιιτεΙιπε πε πι; ε νοιεΙ:επι. ΤεΙιογ τε

· 4
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Ρο.ππει, ω” πιπ ν ποει ρΗπεεΙε ω, ι*εΙ:Ιε: ,,Ννπι

εεπι τι πειροεΙεάν ΡΗπεεΙε. πετ; πετι $εάεπ Ι:ι·έ.Ι

παπι ροε1ε.Ι πω, ει πιί°ι] οτεε β ιππει οτενι*Ιτ, τι

πεοτενιε-Ιι τι, Ζε πο. Με ρί·ιτέιππε ε νο]ει:ειπ. Ι πιιιει

πιε πεπεάειΙε Ζε.!ηποπτ, ε. τν νε νεΖεπΙ τω· Οπ

οάχιονεάεΙ, ετη· εε πιο πεπεϊΙε, ,,πεΖ _ῇ‹Π ε. Ιειιπι ει

ει ροτοπι ρεΙ:πε πω: ννεΙ:οε ε. ι*εΙ:πι οτει: ΜΒ

άτσι1ιν οτεε! ΖάειΙο εε ιπι πεεο Ι: πειεεπιπ έτεετι.

Οπ χω: εε `οπάε τέπει.τ: 0ο? Α τν ιεεπι: Ζάει.Ιο πιι

εε, Ζε τι ρονιιπ, Μ: τιι Ιιί'ιΙ οτενι*εε; ῇειι πεΙεῇ :ιο

·εΙιει·ιι νων ε. ἀεῇ τιι ΜΙ :ιο πι, ε. ΜΙ εε οΒιετι

Ζπΐιτιι τιιπ 1:οποεπι, Με εε οτνίτε.°° Α τε.Ι: εε τεΙ:ν

ετ:ιΙο. Οτεε το ιιειιιιΙ ε. Ζηιεεετι1 ΜΗ πο. τοπι Ι:οποι

ε. ιιοεΙεΙ Ι:τέιΙι. Με ρε.Ι: ῇειπιι ο:Ιερεε.Ι: ,νότα

' Με πάεΙειΙ; Με πειπέ.ε τοΙιο Ζε ενε ΙιΙοπιιε ΙιΙενν,

π6Ιιι·Ζ πιέ.ε ΜΜΜ ΡΗ ετε.νεπι, ο Ι:οπι πενΙε, ε. τεπ

τι το πάε1εΙ.“ Ροτοιιι ορετ ΙιτεΙιετι ρεειΙ ει πω:

,,ΡοεΙιι τι τΖι Ι:οπε _ιεόποετειπε, ει. ιππειε ιπι ρονεάιτ,

Ι:ο1ἰΙ: Με. Ι:τει·ν 1ετ.° Α ω: τι Ι:οπονε ῇεἀεπ ιε.Ι:ο

άιπιτη: ῇεἀεπ ιπεΙ,ν ετ6.Η τοΙ:, άτιιΙιν Με Με ε.

Π·ετί Μ. ΙΩηΖ με το. άΙνΙ:ει ιπιι Ζε.εε πω:: βετ,

ι*εΙ:Ιει: ,,ΠΖ τι πεεπ πε.ροεΙεάν, Ιιπάεε τπ πιπειτ

ππιι€ιτ, ε. :ιη τω, Με πειπ ροεΙε1 Ι:ι·έιΙ τει Ι:οπε

ῇεἀποετεῇπε, ε. πιιιείιπε ρονεάιτ, Ι:οΙιΙ: Με ·Ι:τετν

Ιετ.° Οπ οάρονεάεΙ, εΙη ει _ιεπ επι ΙεΙιποιιτ ι ετη

ΖεΙ:Τε οτεἱ, Ζε εε η: ΖάεΙο, εὶη άειΙ πεενρετ οΙιι·οΙ:ιι

τΖἰ ΙιτειπάτΙΙ:ν Με ε: Ιετ, τι η Ι:οπε ετη Ι: τοπια

οΙιτεΙ:π ροετε.νιΙ, ε. Ζε ριἶιῇἀοιι εειπιι Με; Ι:ε ενε

Ιιιοιπέιάεε: ῇεἀποιοεπι εεε Ι: ῇεᾶποτοεπιπιιι οΙιτοΙ:ιι,

στα” Ι: άτιιΙιεπιιι ε. τΖετί Ι:ε τἰ·ετΙπιπ. πω”, οπε.

το τοπ: οτει ροντάεΙε., ε. τεΙ: εε τεΙ:ν ετεΙο, Μ: πιιι

Ζε1:Ιει. ΗτεΙιε τοπιπ ωιι οτΙερεει.Ι, ε. Με! ροτοπι

Ζεεε ῇειπιι: ,,νει·ιι, το'ε πάεΙε.Ι; ε.1ε πεπιέιε τοΙιο Ζε

ενε Μωρό ΙιΙενν, πετιι·Ζ πιιΞε ;ιπεπο, ο Ι:οπι πενιε

ε. Ι:τειν τι το ΜΗ. πω: @Με _ιεάπο τι ροεΙπ:

@Με τι ν τοπ ε. τεπ άεπ, ν τιι ε. τιι πωπω,
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οι” Ιιιιοοε Ρίο οιιοοο, ΡιιΙισι, Μοτο νέοι οι οοιιι:ν,

το ο ηπα! Μπι ο ιΐιετ, ο. τν πο Ρ ιιιιιειο Ζοεο

πο; ιΡοτΙ‹ν Ιιοοιτ, ῇοΙ:ο ιοτοΙιο." Δ εΒιιι:οοιιο εο Με

ετοΙο. Ρι*ιΙοτοΙο. Ρο.Ιισο ει. νντο.ειΙο πιο ΙΖισι ο ι·ιιιεν,

ο νΙοτοΙο οο εΙ:1οΡοι ο οκ εο το.ιιι Ζοι·ο.ιιΙο, 2ο

ονοιιοστ νοῇέιΙιιὶ ο ιιοιιιοΙιΙο 1ιιιοιιτ, ο. σοὶ τοΡι·ν Ιιοοιτ.

Το” οποιο εοΙιτο.Ι ο. εοινοΙ νοοσΕν και ενο, ολο

απο _ιοοοιι ιιοιιιοΙιΙ τοΙιο ιιοιιιι€. κα” ΡΜ: το. οσοτει

πιο 2:ιεο ΡϋιιοεΙο Ρετ, ί·οΙοει.: ,,ΌνοΚτοτο οι Με

ννενοΙιοοιΙ, ο.Ιο Ροτιοοτι Ζομοιο ιιοΙιιιοοε ιιιοσι, ο Ιιιιοοο

112 ιιιιιειΙ: οιι ΖοιΙινιιοιι€ ο. ιιιν Μέ νέισΙ:ιιι." Οιι ΡΜ:

εο τοπι1, μοι ῇο το Ρώσο? Ι ΡονοοοΙο πιο. Α οιι

ιιο το ι·οΙο: ,σοι οοιιιο οι ΙοΙιιιἰ ει, ο. Ροτοιιι νει;ει.ϊι

ο ί·οικιιι, 2ο εο τι σού.Ιο, 2ο τοΙιο ιιΠεοο Ρον ιιο

ννΙκοιιέι ιιοΖΙι μι. ο Ητεοοο ο Θεο!ιο εισο' Ιιιιοο ιιοΙιιιοο

νοοιι, ο.Ιο Ροτοιιι οι Ροιιινε1ι, 2ο εο ο Ρο ονο

Βτέτο οοοΐο 2οοΙο, ο. ιιιο2ο σο, 2ο το τοΙ:ν Βιιοο

Ρι·ονοο." Α Με εο τοις): ετοΙο. Ποιο οο.Ι ῇο_ἱ

° ο το νοΖο νν1<ιοΡοτ, οι νιοιι Με ῇο εΙοΙιν, ι·οΙο: ,σε

_ιεοιιι οι1ιιο;ει ιιοΖΙι οιι, ο ιιοιιιοΙιιι του ΡοΙισι Ιιοοιιι, -

οετοιοΙ: οιι ω· ΙιοοἱΙ?“ ο οιι ΜΗ: ,,.ισι Ι: ῇοοιιοιιιιι

Ι:ιοΙι, οοιι πιο. οονοι εοτ Μ" ο. πιο νέοσΙ:ο 2οιΡεέ.ιιο,

Ιων Μοτο. Ροιειο πο. ενοτ. Το ιιι1 ΜΡ ιοοτιο τοΙο,

οΙο ει” ιιοϊινΙο ε'σειι·ει ω ιιιΙοοει :Ιονιο Ιοι:, οι ω·

ΙιοΙι πο. ιιο Ιιιιοο σΙιτίι5, @πιο οοῇ. Ρο.Ι:Ιι ιιιιι οπο.

ο Βι·ο_ισοτ ιιιοιιο, τοΙιον οπου ο ονο σοιιτν `ΙοΙιοι.°°.

Βοοιοο; οιι ]οο "απο ο. με εο, ιιιεϊ-Ιι τοΙ:ονο τοΤο2

Κι·ο.Ι οοΡονοοοΙ, 2ο πιο· ΤοΙιον εο 2σΡτο.Ι, "σο π.

πο? Ιζι·έιΙ ί·οΙ:Ι: ,,Βονοι; τιείσ ει:ΗΙιτο." Ητο.Βο πι·

ΡΙοτἱΙ, νεοιΙ τοΙο οοιιιί'ι ο. οο.Ι ῇο Ιιιιοο ωιιιι. Τοπ

ιιιΙέιοοιιοσ χω: ΐοΙκΙ, 2ο ιιιιιεί ΡΗ ιιιοείσο εοιιι νο

ενοτιιισι 'πινσ, ο.Ζο ιοΒοο ιιοειιιι Ι: ιιοιιιιι Ριιιιι. 'Ι'οΙιον

οοετοΙ Μισο ονο ΙἰΙιι·ν ΙιονοιιΙΙιο ιιιοεο, Μο οιι ιιοῇοοΙ

ιιιοεο, ιιοΖ _ιοιι Ρο1ίνΙ:ιι. Το 1:τνειΙο Με Ρο οι ιιιοοισο.

Ι ΡονοοοΙ Ιαιισιιοΐ· ΙιτοΒοτι, 2ο ιιοσΙισο ιιιοεο. βετ,

οι” εο 2οτο.νιΙ. ΤοΙιον οποιο εέ.ιιι Η ιιοιιιιι έιοΙ οτι



ΗΜ,

ενετπιπ:ε ε πτει εε πο, πποπἙ πειτ πιεεε'θ Οπ πειπ

οπιπονεπιει, ειιγ ππιπ πεπεειι ,Με Δ πω πιιπεειι,

πει ππτειπ ε πιπετιι ε πιω ο ετπιππ ι ι·ειπι ιιτειιετι:

,,νιεπε, ππεεο επεπιιο πιοιιι ε. ποιτνιπε εε πε ειπε

οιιγτιιε: τεπ τεΙππ ιππε εε πεπ ποιινιπε πιι·2τ ε ππεεο

πιεπίιετεπε.“ 'Ι'ειιπιπ εει εε ποπιινετ πε το πειιει,

ε. πε πι πιοιιι ποιπινιιιποπτ. Ροτοπι εει ππεεε πο επι

ππεειοε πετ, ε πει: πε π πιοιιι ιενοπι πιιιποπ πε πινε

ετε ειπε πιο ννειππ νπιιοπιιτ. .ιεετε πεπιποιπ εει πετ

. πο πι πιπδειπ:ε ε. επι ποτοπι 112 νειππι ειιππ. Ι ί·ειπι

ιιτειιετι, ειιγ επιειε οπιεπεει τοπιο Με, εε ν τεπ

ε τεπ πιειι, ν τε ε τε ιιοπιιπιπ .πειιοε :εεε πιιιπιε

ε πεπιιι πιιοπεπιε Με ε πετ νππεει. Α τει: εε

ν ειπιιτιππ ετειο. Ηοπιιι τε πειιπ:ι πιο πιππιιειιο ιππειονετνι

ε. ιιγιο τεπι ετο πετ ε πινεπ:ετ ιιοπιιιι π:εετπ. Τειιπιπ

παει ιππει, πε το ετη νπιποπεπο, ι οπιεπεει τοπιιι

πεπεεω ,,νωι, νπιποπει πει νεεπ:ιπο, π:ο πεεπι τι

πω, ειε πεππεε τοιιο πε ενο ιιιοιππε Με”, πειιι·2

ιππιειει τι το τεπ, ιπτεπειιο πει πιει πειππιιτ. Με ιππειε

ππι ιιο εεπι ποειετ, ειιγοιι ωνιεει.·· Ι ειπε ιιο

πειιιτ. Τειιπιπ τεπ ιιπειιε πεπεπι ιη ιιο επι τεπι πιιετιι,

ειε πιιιειι. ,,ιΠε-ιι ω, ιιπειιε? πω; εεπι νεεπ:ιππ

ενε ιιπιι ενοιετ, ε νγιιεπ'εππε π πιπ:ιι ιποιιιπ πεινιπ:ε

πιοεπιο τειποννπ:ιι, ιπτειιι πιι "επεσε ποπιοιιπι.“ Ι πεε1ο

- εε τειποννειι ποπ πιενετ, οπ επι εεεπεπ. πω” εεε

επεπεπι, ει” πιει νέεππ πετ ετεππε εετγ, ειιγ πιιππιο

πιεπιοιιι ι ν πεππιεπειπι 3επιποιεο επι πιπιιιιειιο ποεεεπετ

ε νέεπιι ε” ορετιιι ετεππιε ιποπε, ,,τειιπιπ τεπι πωπω·

Α τειπ εε τειππ ετειο. 'ι'ειιπιν τεπ:ιι πιεεετ πει ειο,

ε. ππνε πεΖ τεπι πιο ππεετε πιιειι, Με πω: ,2επεπε

η πενιτε, ππ·οπι τεπι ππιεπιε? ιπιεπιε ειτεππ πιο επιττ;

`ειε πειιο_ιτε εε πιο. ΑΖ τεπι πιιιπιεππιε, 'οιππιε νεπι

τεπ ιπτει ποποιππιετ: Μιιιιτιιιε! (τει: εε τεπ ππιεπιεπεπ:

πεπένει) με οπιτππι! πω”, πιιιειτε νειειππι οπιιετ,

πιιππιο εε πεεπιι οποεπιιτ, νειειππι πεπονεπ ε πειεπιποπ.

'Ι'ειιπιπ ποτοπι πειππιε: Μιιιιτιπει ποιοι πιο ενετπιπ:ε;
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οι. ιτιοτο νειοι:πι τισ ενοτοιοο. ·Μιιοτιιιο! “οι νι·οτο;

ο. Μοτο νέιοιππι Μπιτ. Μιιοτιπο! εοειπι 2ο επι;

ο. νέιοιιπι @το πιο _ιοτιποο. Μιιοτιπο! κι εριι.τ; ο.

«ποιοι οιιτονοιι Μοτο Μπιτ." Τοπ εο τω, ετοιο.

Κάνέ ιιο Μάι οιικτοιοι.ιι ποπιοιιι ροπποτ ο Μπιτ ει

ιιο ποττοοίοι, πιο ιοάοοιπο ενόπιο ειοΖοιιιιιιιο, ιών

εο εοιιονοι οσο ποετοι ο ροειοοοιιοι, ιιτοτν Μάο

ποιπιοοτιί·ο_ιι πιιονιτ, τοιπο οιιν ποινικό πιιοιποοι πάθει.

Τοπ εο τοι:ν ετιιιο. ποιοι ει ο. ιιοοοιι ει τοπνοΖονοτ,

οο ο τοιιο Μάο? Μιιοτιπ μι; πιο: ,,νοτο, ποτού.

πιπο ιοετο πορο2ποι; οιο οι” πιο οποιοι, ι ρο_ιοοο

πι. πιιιοο ο. τιοιιοπι Με; :ι.ιο πιο ποτιοιέ.: νν ει πιο

ιποοποιο ο. ιποοιοτο εο ι: ιιοπο Βοιιο; μια ιι6.νο_ιτο

οοιιτν Ιιοποι·: ροετιιπ-ιι οι ιιο_ιπτνο ριο.πιοπ ο πετ,

τοπον εοπιι εοιιο οιιιιίτο; ποπ-ιι οιι μνο πιοιποπ

οπο, οπο] εο πιο οοιιο_ιτο, ο. το νέοι Μάο οποιοοπιιπ, _

.πο εο Μάο οιονοοι ιποεο ν οιονοοι πιο νο.ί·ιτ." Τοπ ..

1ιοτι ροετοιι εινέοι το Μο ο. οιτοποι πιο πο. ποτό

ι:οε σο”. ΚάνΣ ποια εο τοποάιιιιο, οπο Μιιοτιπ,

ιών νέιοιιπι @Με ιιτοιι1οιιιι ενι'ι_ι οτιον, πιοιέπο οοιιν

πο. ποοιπι οιιιοικο ιινιο ποιοι:ο οποτποπι. Το νεοι;

ποποοιιιο νιοι, 2ο πιάνο οιι πιο οΐοποποοιιοτο, ι πιο:

,,ι)οιτο εοπι νέιοι:πι ενο οιΣιιιν, οτ νέοι ΜΜΜ

το.ιον οίο2ο ροτο, τοι: ιιιιω με ιποιπ.“ Το πιι.νοιο.Ι

ικτύ.Ι: ,,Μιιοτιοο, ποιά ι: επιτιοπι." Α νειοικιιι ειι

ποτονοιι. Τοιι‹ιν παει Μάι, 2ο πιοιι νέιοιππι παπο

ετοιπο οπο.ιιιοπι, ο οι πονοτιοι ι:οιιο Μπιτ. .Ι νιο

ιιοτιονοι τοιιο ειο2οιιιιίιιο.. Ροτοπι πιο πιο ,,Μιιο

τιπο! οι ειοπιο.°' Α ειι νειοι:πι ποιοάοοο οοπιιι.

..Μο μια Μ” ροοπο.ι Μάι Μιιοτίπο χιο Μπι, Μοτο

`2ο πιοι οιιοιιο ιιτοιιοτο πιο ι άοιιοπιι πο. Τι

ιιπο‹ι Ροιιιιιιοι, πιο _ιιπι ποριιοιι πιο, ει. οπ ροοο.ι

ε Μπι ιιο_ιρι·νο πο. Μπι ιιο_ιονο.τ, πιο πιο οι ποιινιο.

Τοιι‹ιν εεοοιι οΜτινο ε ι‹οπο ο. ιιιιι εο οποιο πωσ,

απο εο 1ιοιιπιπιι ποιο οπο.. Τοπ ροτνικοιι εο οποιο

›εττοεοο ποιον Με. Μο το ποιοοποο επιτπιι, 2ο
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ιιτειι ννεΙεΙιΙ ρΙε.αιεα 2 αει; ε. Ιιετοαι εερι·νε Μ1Ιατιαενι.

Ιίτε.Ι ρεαετεΙ αει ΜιΙατἰαε 2 αετ εΙιεα, ε. ΜιΙατἰα

2εεε αει Ι:ιεΙε. Τα 2 αεαε.άε.αι Μι1α1:Ια ΙιιιειαεΙιΙ ε.

ρετε.2ι1 Ι:ιειΙε, ἱ αεεΙι1 αια Μενα ε ρΖ·ιαεεΙ ιι εεαιί'ι

ΙιτεΙιετι. Τα ενΙν νεΙιΙιε τεεενεαΙεν, ΜἰΙατΙα ει .

ν2ε1 2ει Ζεαα αεετα τεΙιε ατεεετε, ε. εαεΙιτε.1 εε ε αι

εε 2εαιε τεΙιε Ιιτε.Ιε, Μ;ετεαε πω, ε. ΜεΙενεΙ ειπα

ε.Ζ εε εαιτει. Α το ῇε Ιιεαεε.

Μ. Βεάιιι Βιιαεε:ιαν.

(Ζ νειικε Βαει.)

ΒνΙ ῇεἀεα εεά1έ.Ι: ει ΙινἀΙἱΙ εε ενεα ετατεα νε

ετενεαι α ατεετίεά εννεΙι ρεΙΙ. Ι ρΠεεΙ εεε ε. εεάΙεΙ:

- εάεν2άεΙ ΒοΙια εαει ενεα; ε εεΙΙιε Μ" ρετοαιρε

τοάιΙε. εεεια εΙιΙερεαν `εΙΙΖεαεί'ιν, ε. Η1κεΙι ιιια εεάαι

Βιιαεεααν. Βετἰ τεετΙν ε. τεε1:Ιν, ε. ννρεάε.Ιι νειεΙ:αι

. ῇεἀεα @απο (πω ν τνεϊΗ ι ν ροετενε, ε. Βε.Ζάν αεα

κάτω εΙιεάι1ι ω. ρεΙε εαπ, νεεεΙι εεαιαετε. Ι μια

Ιιετ1ιΙε εε _ιεάαεα, Ζε τεα εττεαεα ῇεΙ εειιΖ; ι νιάε1

εε ειΙαὶεε, Με άε.ΙεΙ:ε ν ρεΙι ιααεΙιε Με ατε.εα]ε

ε ιιεΙινΙε το ι·εΙιετε; αε`ε νεαεΙ, Ζε ν τε εττεαε

Ζέιάαν νεΙΙιν μια αεαιε ενεΙιε ρεαετνί. Τεαάν ρεεΙεΙ

Με? ενεΙιε ρεαΙιεαΙΙιε, εαν εε ρεα1νεΙ, με το Με

τεαι ρι·εειιιι, ΙιτετεΙιε ιεεα τε‹Ια ε. _ιαιεαε? 2εεΙι

Ιιο_ιειρετι, ειιί·ετι, αεΙ› 2 αειεΙιεΙιε άνετα ε. ιιε'εε αε

_ιεαια1? ΡεάΙ:εα1 ρϊ·ι_ιάα Ι: ααα, ε1:έ.2εΙ εε: ,,θειετε

νν ω, Μει·εΙιε τε‹ὶα τι _ιταεαε ?“ ΙεαρενεάεΙι πια:

,,δεαιε ΙιτετιΗ 1ιΙίΖεαει, ιαετΙ‹ε ροτεαιΙε αεε εεεια

Βααεεαίιν, ἰ 2αε1ενέ.αιε 2εαιι , Ια:ει·εα ῇειαε ρε

ενεαι ετσι 2αεειΙι.“ ΡεάΙιοιιί ε2αέιιαιΙ εεϋ, εε εΙν

ω, ε εεε νεΙαιι εε τεαια ρεαινιΙ. ,Με Ζἱν _ιεεια

Με Με ρεἀἰναεΙιε αεεΙνεεΙ!“ ΖεΙ:Ι ε. Ιιαεά ρεεΙειΙ

Ια τεια εεάιαι Βιιαεεαίιια `εΙΙΖεαεΐιια, ρενεάετ _ατα, Ζε

_ῇε Ι: εεεε εε 1ιεΙ:ε]ε εεεεενε αει εΙαΖΙια ε. Μ. ρε:

ειίΙ1ιν. Ι εεει·εΙι εε, νεεεα εεεια, ε ραειι εε εειΖεΙ:νεΙι

ρεΙε.εα ι ιιεετενΙΙι εε Ζεάεα. ,,Να," αενΜε εεί·,
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,,οΖιιωιιτε ιιιι,εο Μο Ζ Με ιιιιιι ο ιιι.ΙιεΙιο ΐειιιεεΙιι

ῇεει: ?" Νεῇετετει νγετοιιρἰΙ ο. πει: ,με ιιιιιιιιι οικο

νεο ΖεΙεΖιή ε1οιηι ιινοεετι @Μι Ζ νύει.ε - ,,Α ῇέ.,°

ί·εΙ:Ι άτιιΙιά, ,,ιιιιιιιιι κι ροετονιτι ε. ύ Ζειιιι ιιρεντιιτι."

-.,,Δ _ιό.,“ ΠΕΙ τΐετί, ,,ιιιιιιιτι πο. “κι εΙ01ιρ νγΙεΖι:ἱ

ο ερει:Ητι νΐιΙιο1 άειΙεΙ:ο, άε.Ιε1ςο, νεεεΙιο, εο εε οιι

`οοΖίιιι ενετε άε]ε." - ,,Α @β ί·ε1:Ιετντή, ,,ιιιιιιιιι

ωεωιι Ι‹οι·έιΙ›, εο ρΙονε χιο ιιιοΗ Με _ιει_1ιο ιιο ειιοΙιιι.“

- ,,Α ]έ,“ ιεεΙ:Ι ροή, ,,ιιιιιιιιι εε ΖΙιοΖιιιι τοΖΙιειι$πιι

οιιοΙιοάγ ν6ετι χιο Μαι ΖειιιιεΙι.-" - ,,Α ῇέι,“ Με

εεεή, ,,ιιιιιιιιι εε ροτοριτι ε Βοι·ειοειιι, ε ΙΜιιιι ι εε

ΖΙιοΖιιιι ν ιιιοἰε, ε. ροά νοτιοιι 1ιΙεινετι ε. οέ.Ιε ορετ

νΠιΙγιιοιιτι, Με ιιιι Πιο.α -- ,,Α-ῇέι,“ ί·εΙιΙ εεάιιι$ς

,ῇεειιι Ζ1οοεμ _ιέ. ιιιιιίτιι ιιΙιτοετἰ, σο ιινιοίκιι ο εο

οιι εε ΖΗΜ.“ - ,,ΤιιΙιονοΙιο ΐειιιεεΙε. @ι νε ενειιι

οειί·ετνι ιιεττρΙιιι,“ οάρονεάεΙ Ιιιιενινε «Μ τοπικ ρο

εΙεάιιιιιιιι, εεάιιιειιιιι Βιιιιεοιιιι, ,,ι άεινειιιι Η οι άιιι _

ΙΙιι'ιτιι, ειογε εε Ζ πιο Ζειιιε νγκιιοιι, Μπι τι Μο;

ενέειιι οετ:ιτιιιιιι εεετι Βιιιιεοιιί'ιιιι ρϊ·ιΙ:ειΖιήιι, Μ”,

οετο.Β Ζάε.έξ Ι Ζετιιιοιιτι1 εε Μπι εεόιιιή- Βιιιιεοιι,

εΙγεε το Με εο.ΐονιι, ει. ιιενετΙειεο ει ροειτι. 'Ι'οΙιο

«Εεεε ΙΜ εειῖ· ΖειιιιιΙονέιιι ιιο Ιιτε.ειιε οειι*ονιιγ, Μετά

Ζί'ιετέ.νειΙε Ζε. Ιιοτειιιιι ει Ζει νοοετιιι, ει ιιιΜετο.Ι: _ῆἰ

πιειιιοΙιΙ όοε'αιτι Ζει. Ζειιιι. Τα” ρΗρειάΙο Ιιοῇιιτῦιιι,

εοΐεΒάπι νοῇνο‹Ιῦιιι, Ζώη εε ιιιοΙιΙο ροάειΗτι Ζιο

ἀεῇονὶ, οιι? το Μάειιοιι ειιι*ονιιιι ε1ιγτι1; ι ροοε.Ιι

Ιιτοειτι εειι·ε, ει” Βιιιιεοιιιι ΖΙοἀεῇε τα @Με ιιεε!ιο.Ι.

θεί· εε τοΖιιιγεΙΠ ο. ρΗΜΖειΙ Ιιο το ιιεε!ιοτι..'Ι'εΙιάγ

Δε. ω” Με ενοΙειΙ ω ενε οο_ιιιι·γ ει. νοῇνο‹ἰγ

ι νεεΙζετειι Μ, ε ρΗΒιιΖο.Ι τόπι εεοιιιι Βιιιιεοιιι',ιιιι,

ιι'ιιγ ιιΙιεϊΖοΙι Ι:ειΖάά, οο ιιιιιι. Νεῇετοτει Βιιιιεοιι

ν ΒτεϊτΙ:ειιι ειιεε υΙεονεΙ ΖεΙεΖιι›? εΙοιιρ άν:ιεετι εάΙιι'ι

Ζ Με. Οο.ί· ι·οΖΙ:έιΖειΙ Ιιάεπι εποε, Μ” τειι εΙοιιρ

ροετενιΙι; Με ιιειιιοΙιΙι ιιιΙιτετεΙ:. τω), ιιειΗιι51

ιὶτιιΙιειιιιι Βιιιιεοιιονἰ, ω· Μ ροετονιΙ, ει. απο; Βι

πιεοιι, ά1οιιιιο εε ιιειιοΖπήεΙειε, ΖιΜΙιΙ εΙουρ ο.
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ιιΡονιιι1 ν ποιοι. Ρο τοτιτοττ Βιιιιοοιι ιιο. του εΙοιιΡ .

νγΙο2Ι, εο‹ΙΙ ιιο. ιιιο.Βονιοι ο. οτιοοΙ νιΉεοτ άο1οΙ:ο

ΙιΙοάοτι, Με ο. ‹:ο εο Μο Ρο ενοτο άο_ιο; τ νιάο1

:Ποίο ιιιοτΙιο.τι εο, τι ιιο. τω 11ιοΗοτι _ιοΙ:ο ΡιιιιτίοΙεγ

ΡΙονοιι Ι:οιοττιγ; πιο νει, πιοετο τι ιιιιιοΖετνί Με:

οΙο το Ι:1·ειειιο οοιιτονιιγ, τισ Μοτο εο στι· οτιιιιι1ονο.1,

1ιοιιιοΙιΙ εΡειτἰιτἱ. Ι @οι @το νιοο ιιοΡιιιοτι ετοΙώ

ενττοΙι, ο το Με: ιι οΙπιιο ν άειΙοΧοιιι ΡιτΙογτΙιιιι εοότ

ΜΜΜ οτιιτονιιο, οοι·νοιιο ο. Μο τνέιἱἱ, ει. τοΙωνοιι

ιιιοΙο. Μέι τοπιοιιιιΕοιι, :τά `ογΙο νιάοτι, ΡΗ: εο _ιτ

11ιοτοΙ: ο οικω 6ο Ι:τ?ιετ1ητ Ριοιωτ. ,,νταιεν νοΙετΙ

»οι στι. - ,νιαιω.·· - ,,'1'οΙιογ εΙο2 Ιιοιιοιιι κ1οΙίτ "

ο. άοετού :οι το οο.ϊ·ονιιο, @ο ιιγιιί1«1ο3οϋ Ι εο

ΙιτοΙο εο νεοοτι εοάιιι Βιιιιοοιιϋ. ο. ιιιιοΙειΙι Μάτι,

ιιοιΙο2ιΙι ιιιιίι νεοΙΠώ οτιο2ί ι ε οΙιοΙιοάιιτΙ:γ, ο Ρ1γ

ΜΗ νει01ωι εΡοΙο ιιιοί·οιιι Ρτο το οο.ιτονιιιι, οο ΙιγΙο

και εοάάιιιι Ιιοτειιιιι ο. Ζει. ιιιοοιήι1ιι νοτιειιιιι. ΜΗ,

ῇοΙἱ 11ιο2ι ιιοοοιιι ο. Ζοιιιί, ειέ ΡΗετοιΙι Ι: 1ιοοιι6.ιιιοιιιιι

οετι·ονιι. Α ιιο_ιιιιΙοοει Βιιιιοοιι νοοΙ ε εοτιοιι ιιο. οοετιι

ειοιι·εΙαοΙιο ιιοοιιοτιο Βοοοιιτει, Ι‹τοι·Ρ ιιιιιί Ρο ιτοτοοο

οΙιοάιτιξ νέοι Ροιιέινοτι ο τοΖΙιοιιο ιιοιιιοοΙ‹ο ΚοιιεΙσ

Ριονοοοτι. Ι νγεοΙ τοπ Μαιο] Βιιιιοοιι ο Μιάου εο

εητιιι ετοιί·εΙ:Ριιι Ιεοοοιιτοιιι ο. οΙιοοιΙ Ρο οεττονο, ει. ;

-τονοηεύ εήοΙι ΡτοειΙ, ει” ιιο πιο 1ιονγοτιο2οΙι,

άοΙ:ιιά οτι εειιιι εο ιιοντέ.τί. Α οΙιο·οο Ρο οεττονο

Ρι·ιεοι πιο ιιιοετο, ο πιο. ιιέ.ιιιοετί Ρί·οο οειτονιιιιιέιιι

οτιγο!ίιιι ΙιτττΙ εοτιο εο επήιιι ιιοοιιι?ιιι ειτιιτεΙήιιι Ιω

οοιιι·οιιι: Ρί·ιΙποτονοΙ, Μη πιο νέοΙἱῇοΙ‹ο «κι Ροτ1έι

νειΙ, Ρι*οε ΜΜΕ εΙώΙιοΙ ο. ιιοιιιοοΙ‹ο ΙεοιιεΙ‹γ μονο.

Μ. Υ το οΙινίΙι εοάο1ο οοιτονιιο.ιι οΙ‹ιιο. 1 εΡοτἱιΙει

ιιοοιιετιιιο "Μ, Ι:τοτοΙιο ιι ιιιοΙι ιιοιιιοΙι. Ι Ιιιιοτ1

ΡοεΙειΙει. ε1ι12Βιι ενω εο 2οΡτοτ, , Με το ονίΐο τι

_ιοετ-Ιἱ ιιο. Ρι·οοο_ιΡ - ,πω ῇο ιιιο," οάΡονοάο1

2Ιοἀοῇ Βιιτιοοιι Ιετάειιο ε1ιι2οο, ,ῇο το ε1ΙιιιτεΙή Μ:

σουτ; ο. Ρτοἀιιτἰ? - ιιοΡι·οοοιιι τισ 2ο. Μοτο Ρο

ιιΞεο, οΙο @ετ-Π 2ο εο @πιο τοπ 1ιτι,·σεω πιο 1ιο
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άετεω.°' Ι οεπειπἰΙε το εΙπ2Ι:ε ενε εει:ονπε ε εε

ΐονπε ροεΙεΙε _ϋ 2πονε Ι; Βἱιπεοπονἱ 2Ιοάεϋ, Ζε

,Με ενίιεε ιπὶ εε τιιΖε κι” 'Ι'επάν εεΙ 8ἰπιεοιι

‹Ιο οεἰονπὶπε οϋνάΙΙ ε. ρΗπεεΙ ῇΙ ενεΙιο εἱοὶἱεΙιεπο

Ιαοεοπτε άετετπ; ε. ῇεἀὶπε Ζε το ρι·οε1Ι, εον πποΙιΙ

επ άπἱ ν ῇεῇΙπι οϋνιΙΙΙ ροοντἰ ε. εεϋεΚεπο επΙεοε

Ι εοΙἰ ροῇΙετἱ, ε. Ε: τοιππ ΜΜΜ: ,,πειιεΙει τεπε,

πΐεΙετεεπε εεί·ονπο, Με εἰ ιπϋ2εε ε τΙιπ πεεπεεινιπ

ενΙἱετειπ, εεε·εκνω Βοεοπτειιι, Με ε εε ε Μπι

ννι·εέετΙ.“ θεεονπε 1: τοιππ ενοΙἰΙε. Ι τοεπεεΙε εε

ρονεετ Ρο νέεπι εεεε1:ειπ άνοιξε, Ζε ιι οείρονπν εε

ιιεεἀἱΙο ά1νπε, πεεπε.πιε ενΙϋε; ε τιι εεεΙἱ εε νε1ι:Ιιπ1:

εεί·, εεϊ·1οε, εεὶον1οονε, εεί·ονπν, οοῇετονε ὶ νοῇνο

εΙονο, νεἰεΙππ εε ἀΙνεΙἱ ε πεπιοΙιΙ1 εε άοετ πεπΙεἀετὶ

πε το νεεεΙε ενίἱε, τοΙιο πεεπεπο Ι:οεοπτε. πω;

ω· `πνΙ Με εεε τεΙ4ονε1ιο 1πεΙ; εΙε Ιετεεπε οε.ΐονπε

π11:οιπιι πεεΙιτεΙε. εεε ενεπο ε1οϋεΙιεπο Βοοοπτε,

πΙεάΠε πο πο πεάΒενπε ετετἱ ἰ τεε.Πε εε ε π1ιπ νε

άπε ὶ ν ποεὶ,· ε Βἰιπεοπονὶ ΙΜΒεεεΙε εεε ΡΜ ε.

ῇίετἱ Ρο νΐιΙἰ, εοΙ›ν εε πιιι ΗΜΙο. Ι εΙεΙ:ονε.Ι 81ιπεοπ

Ζε εεε» ε. εε ει'3Ι, Ζε ροποετὶπετνΙ ὶ Ζε. νεεΙ1Ι:οιι

1εεΚενοετ, ε άετΠιο ἀπερτοεὶΙ εεί·ονππ, εΙ›ν τεεΠε

1: πεπιπ πε. Με», ροπΙεάετ πε άεπο εί·πτειι1 ὶ εε.

το2Μπε ενΙιζετε, νίάεπε ὶ πενΙεΙεπε, επειπε ἱ πε

επεπιε, Μετά ε εεΒοπ ρΗνειΙ. Οεΐονπε ννρτοε1Ιε.

εε ιι τετἱοΙ‹ε εεϊ·ε, ε. Ι: νεόετε εε εΙεΖΚειπὶ ε. ΜΙ

τΙεοΒεπιὶ εΙε εε ροάίνετ πε ΒΙ1πεοπί'ιν Κοτέ.Β ε. πε

]εΙ1ο ενΙιεετε, νίάεπε ἱ πενΙάεπέι, επε.1πε ὶπεειιεππε.

ΡΗεΙε; ε. πε Μάικ οόεΒενεΙ_ ε πενπ1Ιεάέί Βππεοπ

ε ρτοεΠ ῇἰ, εΙ›ν εε πεΙιπενεΙε ε πεεπεΙε. ΙιΙ1άεοε1:

ε. εΙιιΖεΙ‹: πε ΜεΙιπ, ε. εε1πε ῇεπ εον τεὸἰΙε πε. Ι:οτεο :

,,τε1π ῇε Η ιπποπο τοεΙΝΕπνοπ ε. ρεΙππνώ εν1ϊ·ετ;

Ι‹τει·ε εε Η εε11Μ, ΒιιεΙε Με! εΙε νεεεΙι ροάετο

νετἰ, Ι:οιπιι εε ‹:ο ΜΜΜ, ΜΙεΙεεε1: 1 εΙιιέεΙ: - πε

ενΙο ον τποΖπε.“ Οειΐονπε ενο1Πε ἰ ΡΗΙπεεεΙε Μί

άεόΙιε1π ε εΙιιΖΒειπ, εον πε πὶ πε Μεπυ. ροόΒε1ν,
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ε εειαε Με Ζε Βιιαεεαεαι αει @τέ.ε εε ρεεινετ αει.

εν εινεαεί εινν, ω. ει. Ζωεεεε 2νίί·ε.τε. Με ια11ε

ειπα νετεαρὶΙε,_ @τε.ε ιεαεε εετε2ιΙ εε εϊ·εεα ε.

ρΙνααΙ νεεεΙε ρε ιαεετεαι αιοί·ι. σε εεεε, εεεε-

ε.Ιε εε.Ζεναν εεεεετι εε αεαιί'1Ζε. Τα ριεεεεΙν εε

εεεεν ει εΙαΖΙ‹ν ρΙεεΙεε, ε. ννρτενενεΙν ενε αεεεεεΙ:1.

Ι τε2εαενεΙ εε ω· νεΙιεε ε ρι*ι1ώ.2ιιΙ, εεν εε Ιιαεε

ρε αιεε ραετι1ι. Ι 2ΠειΙι @τέιε, αεετα1ι Με 11εα

ε. @τέιε εεεεεν ΙιαεΙ εε Ζε εεεεναεα. Βιαιεεαειν

Ι:ετειε εεε Με εεΙε@ αεαρΙνααΙ ε. αενεεεΙ, Ζε 2ε.

ααα εεεεΙιν @Με αεεΙ«ια ρΙενε -- Με! Α εΙε αΖ

_ιε εΙ12@! Με αιιΙε Βααεεαενε ερεεί·ιΙι, Ζε εεαιει

@Με αΖ _ῇε ε1ι2@, ῇεα ῇεα _ῇιεε εεΙιεαιτι, ρεεεριε

εε ι ε εεεεναεα, ι ε @τεεεια. ΒΙοαεε ρΙαΙ1 ρεε

νεεεα ε. ννρ1αΙι αει ντεε εερι·ν τεεεεΖ, ΙιενΖ αΖ εε

ενε 2εαιε αεαιεΙι εε.ΙεΙιε. Α εε.ΐεΙ:_ν @εεε ρΙενεΙ

τει εαι ε. τα αεει, ε. αιεεεεΖ αεαεεεΙ, ε Με εε

ροτεαι πεειι. ΚενΖ τεεε εεεια Βεαεεαεν ε εεε

ριεεΙιτεεαεα εεεεναειι ρα;ειι εειιιε, Με, τα εε ω.

εΐεεα ννενρεΙε 11εα ρεεε ετεεεα, ρΖενε1ι1ιε αιαεΖ

ετνι! Βάια εεε ` εεεε.Ι αει αε ν ριεετενα ε. ρί·ινίειΙ

@Με εεωοεειω, εεεαιετε Βιαιεεαίιν ε ριεεετεεαεα

εεεενιια, ε τεεεετί νεΙιΙιεα. εεε ιιιιΙε εεεε αει ει'εε,

2εεεΙ Πε νεΙετι ε εΙαεετι; ε. εεε ρε1ίειΙ εεεεναα

ν αετε. εαΙιτενέ., ανεεΙ _ε εε ρεΙ.έιεε είΙεΙιε αιτε.ιαε

τενεεε, ρεεεε112ε. εεεΙν εαεενε, Ζε αει·αεν ειαεα

τενε,· ροεεετι1 νεεε1ινιιιι αέ.ρε]ι αιεεενναιι ε. μια,

εαετενάαιἱ, ε ετη ρετεαι εΙε.νιΙ ενετεα εε ενεα

ιιιιΙεα εεεεναεα - ε. .ενω τε.εενεαι ε εεεονεα1

νεεεε, ε. εεεεεε εετεΙ, ιιιεεΙ αει τα ενε.τεα ρια;ιι.ι.

.Α τεαι εεεαιι διαιεεαί'ιαι εενε1ιΙ, εεν ιαεε1ι ν εε

16111 _ιεΙιε εειΡετνΙ ρΖεεννιιτι, εεε εε βια εαεε11ειτι,

ε. εεεΙιεεν νεετι εε2ε νεεεε ρερΙεεεεν, ε. ετΖεε

2εαιι, @ετεα _ιιαι εει·ενε.Ι, εε2ε νει ριεεεεΖΙ:ν;

:ι αεεΙιΙ επι αιιΙεεε το2Ιιεαε ε ρτεραεε1 ῇε εεωε,

ιααεεε ρεαε2 επι εει·ονεν, ιιεν ει ρειαεΙιε.
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πιο _ιεοπι ιό. ιιοπο πιι·έιιιιι, πιοι νοοιιονοτι πιο

οιπα ει. ιιιοιιι ιιι·ο.οιιονν. Κοαιώ.ιπ: τα ειοιιιέ.ικονι

ποπ επέιι·πα; με πιτὲιπα ροειιιανιι ε. πα Μπιτ. Ζαι:ίπι

πο ιεοπι ιό. πω, πιτέιπει. ιπι ι·οπό.ιει. ει. ιιιοιι: νι·ει.πν

ι·οπιιιονειιν. ΠαπαΙονο.ι _ιεειπι ν οιιιιει.οιι ει ΜΜΜ

_ιειοιπ πει ιιοιιόιώοιι ο. τ. π. '

.' 66. Ζ1ει.τέι ποια». ει. άονέι: πανια.

Υ (π πωπω.

Βνι ιοάοιι ω, πει πι ενη α. να ιινοιο πιαιοα

_ιαιιιοιι, Χιού. καπου πω: ιινοτιο. ι α2ι·ειια; πιο ποιαιο

ιι οιιιι·ειι, ει. πιά πιιετοι·ειι: ιιο ποπιοιιι ποιο.ριτι. .Τοκιποα

μπαι! εννιπ αγαπω: ,,Νονιπι, πο πο ε Μπι ιειιιιιεν

ποιον Να το πια ί·οι:ι ποιετατέι: ..τι παπα άποο

ν ιιοοι ιιιππιπ, @μια «πω, Μο ιο ποιο." Κανέ

πο επιπιέιο, έοι ει ιειιι ει ποπ ιειιιιοπ; πιο πι”

ροϋπιν μπω. Μπι, αεπαι, ει. ι·σιπο ικανά πιο ιιι·οιιαάιι,

ιινιν οιιτάπν. Ι έοι των π οιοι ει πια πια ρι·ει.νιια,

μπι πιο Μαιο. Ροιοιπ πω άταιιν ενπ 1ι1ιαιιι, α. «πιο

πο 1πα Μη απο ρι·νπιπια: Κανέ ιο.ιιιιια ροοο.ιν

πω, αεπαι, ει. ι·ειπο των οιιτειπν. Ν πι ιινι πω

πο. ποιππιο.ιιέιπι ενπα, παν ιιιιοιειι. Ι έα νοοοι· μια

ποιοι, αΙιτεινιι ει ιοΖο, ιοιιι ει. παπι; ο Ρία ποοι

νέο.ιε πο ρωπααιι, πιάνο πο” πιω ροοειιν πτέιτι,

ο. »και πιο οιι πιοιι «αν Μι. Τα ριιιοτοιο ειονοτ

ρο.νιο, οειπ ποπ εοτιιο πο. ιειιιιοπ, ει. αονιιιιι π π6πια

πο. ιοΖο,ι ρι·οπιοπιιει 80 ν ρειππα ιπ·ειοποα πιο

_ιει.ε.πό ειαποο. Χάρι ροοειιο ενιιατι, νεταιιι ει ρο

ποπονπω ιπα πο. ιαιιιι:ει; πιο οιι ιι ιιι·οοιι, παν πια

αεροπ ιοάπο ιαπωνια. Ι Μια πια ανο :|ιο‹ιπο ιοπια

α τιι·αιι6 ει” κιοποει οτοι. Ροτοιπ πο παει: ρι·οιπόπιια

ν ρεινιοι ει. ει τόπιι οεπιι οτιιοτοιει. Οια: ιοιιο πιοι

νοιιιιοα ι·ο.άοει, Κανέ πια ι·:ι.πο το ιο.ιιιι€ο ΡΙαπω,

α οιινιιιιι Με ριιοεπειιιι "απο ποιαιιπἀἑιιιο ηπα.

Βιιιιιιν νοοοι· έοι σποτ ποιπιιααέι ιιιιααι:, α. τόπο
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εεεε ρΗεεεΙ οτε ῇεἀεε _ριεΙΙ:ε, ε. Με εεεεΙἰΙτ εεε.

ρε εεεε. Ι ρεεεΙἰ επι ΒιετΗ εενἱἀετὶ, Ζε εεπεεεΙἱ

εεΙ1ἀετὶῇεε1εΙε ε -εε Ζε εε _ϋεε ρε ΜΠΕ εεεΙ

εεεΙΙεε1; ε τέι‹Ιἱ εν εε Με εονεεεε, ΜετεΙ‹ το

εἰεί. Ι εεεΙἰ εεῇεΙεειι ρεεε εετεἀεῇεἱεἱ, Μετά εε

ρω εεεεε, ἔε το ννεΙεεεπεε. Νε νεεει·, ρτνε

εεε εεἰενὶε εεεεεΙ εκει, νΙειιἀἰΙε εε εεεε ρω!

ρε›1‹›ε ε εεεενεΙε εε ρεά @Με Ιο2ε. Ο ρί'ιΙ Με

Κενά ριεΙΙζε ρεεεΙε ΖΗΜΙ ε. εεΐονὶε εε ριεεεεε1Ι,

ριΗΙετεΙε εεεε εενετ ρενἱε, εετε με εεάΙε εε. 3εεΙεε

ε. τ1ενετε εε @εε Ιεέε ὶρτειεεεεε εε ν ρεεεε. Τε

ρεεεε. ειεΙε ρεΙιεε άΙεεεε νΙεεν, ν1εεΙν ε εε εε.

πω; ε. ρεεε εεε ννΙεεΙε ε εεε με εεεΗεΙε.. Ρεεεε

με; το εεΜΙε, ν οΙζε1εέεεΙ εε ρτεπεεεΠε ν ρενἱεὶ

ε ε εεεετείιεἱ εεεε εεΙεεεΙε. ,,Οε τε?“ ννΙζΗΒΙ

εεῖενἰε, ε. ννεεεεἱν, «Με ρεε ρεετεΙί ρεεε; ὶ νντέιεΙ

ε νεε ε τεεε ε εε! Κεειεε τοεετεετὶ. Ρενἱεε ρεεε

εε νΙεε εερεεΙν ε εεἰνεν1ε νεΙιεὶ εε ρτετε τιεεεε1.

Κεεεεεε εὶ ειείεἰΙ, Ζε @Με ενε ρεν1εε ρε ενετε

εΙεεεε; 1 νεεΙ ε εε`εεε ῇεᾶεεεε εΙεεε ε. έεΙ. ΚάνΣ

εε εε τΙΙεεεε ρεΒενεΙ, ρΗέεΙ Ι; ῇεἀεε1εε ῇεεετε,

εε Μετειε ε ρτεετεεά Με ΜΜΜ Με”, ει ν εεε

ενεΐ1εΙ1 ενΙεεεΠεε `ιτε'εε. ἱ πεεΙε εεετε. θεἱενἱε

τέιεεΙ εε τε εεεν εε.Πεε, εενί-Ιἰ ε εεε εενΙε ρενὶεΙεε ?

- ε εεε πει εερενεεεΙε, Ζε νΙ, ε. εε η ρενὶεε εεε

αν εεε εε εεεε1 εε το ῇεεετε Μερα; εεε Ιιεε‹Ι

εε ριΗτεει ει·εεεΙε, εεν ρενἰε εεεεε1: ,,Μετε Ιιε21‹εε

εεετιι ε νεΙἱ1‹ε εεεετεεν1, νεεεΙκε το `εεεε τνε.“

Με εεΐενὶε εεεετεΙ ε εεεἰεε εεειε εεε εΙνεεε,

εεετε ρετεεἱΙ ενεπειι εΙεΙ1ενΙ, ε”, τέ.εε ρΗρτενἱΙ

Εεεε, Ζε ρεῇεἀειι εε ῇεεετε. Ζετίει νεεΙ‹ ερΙετὶΙε.

Με. εΙεΙ1ε _]εΙ1ο, εεΙε. πει 1εε.Ιν ΜΜΕ: ΠεΜε Με:

,,Αέ ρεεε εεε, εάν ρενἱεε ρεεεω;ί· εε. _]εεετε,

ετενεεεἰ εεε τείεεειε ρεεε ενειεε ρε εεεε εε Με,

- ἰ εεεε ε. εεεεεε με Πάω." Νενετεν ε1εεε εε

εεἱεΙΙ. Α με; εεΙε ρέιε ρεεε εεεεΙ, ρενὶεε ρΐἱ·

ΜΜΜ» Παω Π!. 1. 6
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Ιετ.εΙγ, οεπι με ρεάΙο πο. @πιο ε. τΙενετέι _ιεπιο =

πε Εεεε ι ροεε.Ιε. 1ιοΙιιιο1τι: ,,ΡτοΙιοά εε, πιε ρώεε!

ω; ΒετεπΕο! ω; 1ιο1οοεΙ:ο !" Με οιι πιο πεεΙγεε!,

ειιε.Ι _ιεΕο πιτ'ενέ. Κογέ εε ρεινιεε νγΕοορειΙ; _ε.

οο1ετεΙγ, τεΙιογ εε ρτοΒοοιΙ εω εε εΙοΙιγ: ,πιο

ΜΜΕ ρΗεΙγ?“ - ,,Ρπε17,·· ί·εΕΙ εΙοΙιε. ει νγρτειτονε.Ι,

μι: οεπι με ρειάΙο πε. _ιεεει·ο ε εενετε πε. ῇεΙιο Εοπε

ει με: Ιιο ΙιοόιΙει. θε.ΐονιε εΙγεε το, :Εν ει ΖεΙοε:.ί

ι 2Ιοετι ιιεεοοίειΙ. ΒτιιΙιἐ άειι τοπιο _ιεΙ πιεσε Ε @πιο

ε εΙοΙιε εεε τω: οοιιιιΙ. Ρε.νιεε οϋΙετειγ ε. οενιΜ.

πιο εε:Πε πε. Εεεε; ε. Εογέ Ιιο πεπιοΙι1ε. Ρωειιοιε,

ί·εΕΕι. εΙοΙιονι: ,,Ρονει ρέ.ιιο ενειιιο, έε @Με εε_ιττε.

πιε το παει τιιι“ιέε ο Ιιε.Ε ω” Με." Α με: πιιΙε

οάΙεεεΙγ, εει.ί·ονιο εε ρι·οοοοιΙ ι ΜΜΜ εε εΙοΙιγ: ,πει

ρἱἱεΙγ?“ - ,,Ρί·ιεΙγ,“ ΐεΕΙ εΙοΙιε. ε. νγρπενοεεΙ, εε

πιο ρεινιεε ρί·εο οοεΙιοάεπι ΙιοτοοιΙε. νγἱιἀὶτἱ: Ζε

3εειε εε_ιττε. ο το νιοετι πιί'ιΖε, ε ρεΕ οΖ πιΕ:Ιγ είε.

θε.ί·ονιε το εΙγεε, :ιενεοεΙ εε Ποιο ΖεΙοετι νεΕΕοο.

'ΗετΙΙιο ειπε ορετ εε Ε _ιεεει·ο νηιτε.νιΙ, ε. Ιιο]ε εε

:Μη πεοεποΙ, μπει ιιεοετεΙε :ιο Ιιϊ·εΙιο. Με εΠ

εΙοΙιε. ιιιιΙεεΙ ιιΙ·εοε ρΗ1εέιτοετ χιο πε.οο πιο άιπγεΙιποιιι:ι

πο. ΕτΕ, ε. εε.ϊονιε οειιοΙ εεε :οι Εοιιι. Ριινἰεε οδ

πω] ε. :1ενέ.τέ. πιο πε. Εοπε; ε. Ε:1γέ Ιιο πειιιοΙιΕι

ΙποΙιοο11:ι, ΐεΕΙε. εΙοΙιοιο _ιεΙιο: ,Α2 εε @οι χιέ.1ι

ρι·οοοο1, ΐεΕιιι πιο, εε), ενεΙιΙ Ιιοἱεπι ΕΙιπ πο. ιιοΙειιΙ,

ε. μι: Ζε πιε πειοε.“ πο” εε εεϊονιο ρι·οΒοάιΙ

ε. εΙιιΙιε πιο το ηιπειι, νγτέι!ιΙ εειΕονιε εενΙι ε. εΙοΙιονἱ

ετε.1 Ιι1ενο. ΡΜ: :Με ροεονε1 εεπι, ε. χιο εΙοο!ιεπι

:Εεεε ρΗεεΙ ν Ιεεε πε πο:: Ε πειε.Εειιιο ροοει.ειπι(Εο,

ι τόπο εε Μ: ,,ΒεάοοεΕο! ΜεΙι'ε πεεΙγεεΙ ο εκει

εΙε.τάεΙι ρενιειεΙι ?" Α ροοετενιιιΕ πιο οιΙιιονεαιεΙ:

,Με εεεετι, εγιιΕο! Με ρΐιεεΙ Εε πιπε εε ιιιι_ιιε

2ερτε.τ: πειιΙ Ε :πιο οάτοο ιιε2 ροΙ :Με 009.71."

Ι ρονεοεΙ πιο οΙιειι·ιιε, ΕΝΕ· Ε ιιιεετο, Με @σο

με ω”. πω Ε τεπι άνοιοιιιι Ροε.ει ε. Μέ

εο.Ηει οεπειιιιΙ, Με το Με, ηΙιε1ι1ε. Ι: ιιειιιο "τι,



--1θΒ

«Με πο π. τυπο. ε. πνεοΙο. πεΙιοτπ. Ι οΡΙε. νεΙἱΚά

τεάοετ ε Ρο πεποπ1τε. (πω πιεΙ1 ενε.τοπ.

Ρο "εποε εε1εω άεπ @Με εἰ εετἱεε πο.

Ρτοεπέ.2Ιππ ε. εετονὶο 2ἴ1ετεΙ άοιπε.. θάεπεεε_ϋε

άεΙε πια ΙιΙΙ‹`Σε σε άνεπεοϋ εΙιΙεΡι'ὶ ὶ τεΙε1ε. πω:

,,ΨεεεΙ:γ η εΙτΙεΡγ πιί12εε οάεντΜ, Με άνεπέ.ετεπο

εε επτε.π.“ Κάγέ οάεεΙε, οάν1τε.Ι οετονὶε ῇεἀεπ εΚΙεΡ

Ρο άτιιΙ1επι, επ ΡτἰεεΙ πε πνεπέ.ετετπυ. ,,Οο ν πότε

εε1 Με? ΡτενἰΙ ε. πειποΙιε πνεἀενοετὶ ενε ΡοτΙεεὶτἰ,

οάεντεΙ Μ Ικοπεεπε τεΙ:γ. Ι »Με Μπι νε11Ιά εεε

ΖεΙε2πΡπ1ἱ οϋτιιεειπὶ ΡοΜΙ:Ρ, ε. εε επάιι εε οενε1

ΙιΙεε: ,,Ρτοείτπ τεοε, Βτε.ττε! εποτΙπι Πω!! ἀε_ῇ ππ

νοάγ." θετονἱε νΖεΙ σε νοάγ ε. νΙἱΙ Ρ άο επάπ,

ε. ν τοπι ΡπΙτΙε. ο`οτιι6 πε' επάε. Ροτοπι οΡεΙ: νοΙειΙ

1ι1ε.ε: ,,ΡτοεΙιπ τεοε, Βτεττε! εε] τπἱ ωστε @Με σε

νοάγ, εποτ1ιπ!“ Οτι νπε1 άτυπου ΜΗ νού), ε νΙἰ1

Ρ εεε τΙο εποε, ε. τα εεε ῇεἀπε. οοτπε ΡιιΙ‹Ιε.` Α Ρο

ττεϋ εε οενεΙ Ι1Ιε.ε: ,,ΒΙ1οτΙππ! εεῇ πιἱ, Βτεττε! ῇεετε

@Με Με νοάγ !°° θετονΙε @Με ῇεἀπι1 Με νοάγ νΙὶΙ τΙο

ειπΙα, ε. τα Ριι1:Ιε Η·ετί ο'οτι1ε, ειπΙ εε τοπεγΡε.Ι ε. π πετιο

νγΙετεΙἀτεΙτ,ΡιιετὶΙ εε τω. εετὶεί ο. οάπεεΙ Ρ. ΒΙυ21φ ΡΗ

εΙγενγΡτενονεΙγ ενειπιι Μπιτ, εε εε ετεΙο. θετονἰε

εἰ πιπΙπὶΙ, πε Ρ Ρῦῇ‹Ιε Ι1ΙεάεΙ:. Ρο εε1εωεω εεεε

ΡιΗεεΙ Ι: ῇειἰπε Ιοιι2ἰ ε. Με ν Μ 1πε.Ιοιι τγοἱεπιι,

απο. εε πεπιεπεΙε, εΙ1τΞε ‹Ιο νοάγ νεΙτοἐἱτἱ ε. πεπποΙ1Ιε.

,,Ρτοείπι Εεεε, Βτε.ττε!“ ΡτενὶΙει τγο3επε, ,,εππΙιπ εε

ε. νποᾶ Με τΙο νοάγ, οιπ!π Η πεΙαἰγ ΡτοεΡεεπει:

ῇεπ εἱ νεεππ πό]εΙτοιι επΡπιπ εε πιπε ο Μ” Βιι‹Ιε

Ροτί·εοε, ττἱ Ρ ιπεπὶ Ρτεϋγ.°' θετονΙο Με πὸἱπὶΙ,

τΡΒΙεΕπ νΙ1οτΠΙ ‹Ιο νοεἰγ ε επΡἰππ εὶ εεΙιονε.Ι τΙο

εεϊτΙτπ. Βό.Ιε με πε.εεΙ πω, Μετά εε εΙιγτὶΙε εε

εΠ·ΙΡεε. ,,Ρτοείπι Εεεε, `οτε.ττε!“ τεΙ:Ιε 1εε1ω, ,,Ρυειἔ

πιό π τοΙιο εΙτιΗΡεε, ΙππΙπ 'οτ Ποτε] ΡτοεΡεεπε: ῇεπ

εἱ νΡΦτΙιπἱ εε ιππε πεΙτοὶἱΙτ επΙου.ΡΙτί'ι, ε. ΙπὶγΖ Βπ‹Ιε

Ροττεοε, ττὶ _ῆε πιετπ Ρτετγ.° θετονὶε ει( π6ὶπὶΙ,

11ειω Ριιετ1Ι ε. εεΙ Μ!. Το Μάο ε. τπἰππΙο, Μ Ρο1:οπι

Θ*
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ρΗεεΙ εε ιεειιοΙιο 1εεε ε. Μπι ιιιιεε1 "Απο, Μετά.

εε εεε εΙιντιΙε 6ο εΙάιρεε. ,,Ρτοειιιι ι.εΙιε, ροιιτιιιεε!

Βιιόιέ τιιι Βι·εττειιι, ιιιιεθ Με 2 τοΙιο εΙάιρεε, ιιιιάιι

τι πιω Ιιτοερεειιε: ιειι ει νντιεΙιιιι εε πιπε ιιειεΙ‹ε

1ιίτιεο, ε. ΜνΖ ιιιιάε τιεειιε, ει _ιε ιιιεει ριετν." θεϊονιε

Με ιιειιιιΙ, νι·ειιιι ιιιιετιΙ ει εεΙεέιΙ. ΚάνΣ εκ ενετει1ι

ειιο(ΙιΙ, ΙιΙεόειε ενε εει·ιεε, ροτικιιΙ ιειιιιοΙιο εΙονεΙ‹ε

ι οτέ.2εΙ εε Ιιο: ,,Ρι·οειιιι τεΙιε, Ιιτε.εεεΙ ιιενιε-Ιι, Με

@οιι εναν άτειειΙ:ιο εειι·ε?“ Α τετι εΙονεΙ‹ ιιιιι ιιιώεε.Ι

εεετιι ι ΙιονετΙεΙ, Ιων επιει εεί· Με εοιιιε. θεί·ονιε ·

ιιιιι ροόεΙεονε1 ε ειιειιέιΙιΙε τΙοεε1 (Ισ ενοκι'ι ιιι·ειειΙιο

εεεε. Τα ιιε.εεΙ ενοιι ιιιιΙοιι ει οΙιε τεεονειΙι εε

νε1ιιειι, ιροόεΙι εε ιιιιι1οιινε.τι, Μετὰ Ιον εε ννενοΙιοι1ιΙι.

Ιίοιιεειιε οεεάΙενέε ει @Με ιιιεΙι. Με εοενει εε

νν_ιεΙι, ντετιΙ εε (Με, ει νιεει, Ζε εειιεε ιιτεΙιΙε,

ρισενιΙ ενειιτιιι Κοιιι: ,,Οο τω? ιιιειιι-Ιι ῇίετι ε. ΡΜ,

ε ιιεΒο Ιιοιιιτι?“ Α Με ιιιιι οόρονεάεΙ: ,,Νεεεετε]

εε, _ιεε ε Μ!" Ι(τΙν2 εε ί]Ι'ί:ΙΙ( ιιει_ιειΙΙ, νεεᾶΙ πιο.

Κοιιε ει Ιιοιιειιι πι. ιιιιιιι, ει. Μ” _ιε άοΙιοιιιν, ειιΐιει

νΖεΙ ει ειιιιονιει ΗΜ: .Τει ε ρέιιιειιι ΒοΙιειιι ! ιινιιι

τιοεροιιετιιιι,.ρι·οτο Με ιιιι ι1εΙ νε εΜερε νων:

Με ιιοει·ιιΙιε ιερειιοᾶ, @ετ-Π ιι ιιιιΙν ΖινοτΙ“ θεὶονἱε

εεΙ Με εεετν; εΙε ροτοιιι ιιειιιοΙιε οάοΙειΒιεετάει

ενειιιιι, νι·εΞιτι1 εε εεεε 6ο άτειεΙΙιο άνετα, ι ιιεεεΙ

τειιι εειι*ιει, εεε ιρΙέιεε. Τα εε ροεειΙι εροΙιι ι·ειεΙιτι,

με εν εε ννενοΙιοει1ι. ,,Αέ ρεμιε επεΙιιβ χιι·ενιΙ

εειϊ·ονιε, ,,2ε1ιτει εε Ιιο, σε Ι‹οϊιο ΙεοιιριΙ τοΙιο Εεεε 'Ρ

με ιιιι ρονεε, εΙινεΙι ι μι τει1«ιενεΙιο ννΙιΙεύει, ε.

Με εε ννενοΙιοόιιιιε.“ Ροτοιιι οάεεεΙ Ζε τΙνοτει, 81η

Ιιο σει( ιιεερετιι1. Κάνε εε ει·ειΚ ντέιτι1, ροεει.Ιε

εε εειι·ιεε Ι; ιιειιιιι ΙιεΙιοτιτι, ι ιεεΜε: ,Με ιιτιέ.ε το

ι·νεΙιΙεΙιο Ι:οιιε! οι! ΒοΙιο με Ιιο Ι‹οιιρἰΙ? Ιιονει, _

Ι›ι·οείιιι τεΙιε Η Α ἀτεΙ‹ οάρονεάε1·: ,,Κ‹ιε ει Ιιο Κου

ιιιΙ, τε.ιιι ιιιΙ«ιο 1εοιιριτι ιιειιιι'ιιΖε. 'Γεω ε τειιιι ιιε εε

Ιιοιἶε @ετ ιεειιε. ΙιεΙιει, Μετά πιό. άνειιέιετε Ιιοιιί νε

88ειι,ιεάιιοΙιο 1ερεΙΙιο ιιεέ άτιιΙιεΙιο. Α 1εάειι _ιε ν @ατε



-ιεε

εεε_ῇε εε Με Ιιε'ιιεεξ·: Με εεε με εεῇΙεΡεί, εεε ῇε

ειεΙιο Ιιτετι·; εεε ιεί'ιέε ι πιο εεεεε νγ1ετετι. Χάο

εΙιεε οὐ. τε Ιιε`τ›γ ΜΜΜ Εεεε, ειιιει Ρ Ρο σε ἀεὶ

εΙοιιέιτι. Τε. ΙιεΙιε Με Ι‹οεγΙιι εε εεεεεεω, ε. Με

εε τε ΚοογΙγ Ρο ει ἀεὶ ε. Ρο σε εοει άο1ιιίεΙέι,

ΙιεεΙε ει ειοει νχετετι Ιαοεε, ΜετεΙιο εΙιεε; ΡεΙ:Ιι

εε ε εεάοεΙιάέ., ΡΗιάε ο έινοτ.“ Βέιιιο Ιπάγέ άτσι.Ι:

οάεεεΙ, Ρι·ιεεΙ εε.ιεονιε ε. εει·ιεε ειιι νγΡτενενεΙε,

εε εεε εΙτεΒ. Ροτοει εεΙ εεΐονιε εε τε Ιιοτε, Με

`οιιΙιε ΡΓειι)ΐνεΙε.; ε. ει” ρεεε ‹1ο @βιο όοειιι,

ΠΙΩ: ,,Ι)οετ_ύ εεε, Ιιε.οιεΙ:ο !“ Α εεεε·οάΡονΜεΙε:

,,Βεῇ τι Ρειι Βί'ιΙι ετεετι, εγειιιι! εε τε εεει νεεε?“

- ,Με Μάι πι “Νοε εΙοιιέιΙ." - ,,νεΙειι άοιιι*ε,

εγιιΙιε!“ ΜΒΜ Ιιεεε. ,,Με.ει Βοϊιγ1ε εε εεεεεωιε

@ετ-Π εε εε Ρ Ρο ει ἀεὶ άοΙιΙιάέιε, Βιιάεε ει ειοεἱ

νγετει.ι ιεεεοΙιο Με εε ενεεεετι, Μει·)ΐ εε ει ειιιΙε

ΜΒΜ; ΡεΙ:Π εε εεεοΙιΙιάειε, νεεειιι τι ΙιΙε.νε.“ Ροι;οει

Ιιο νεόΙε εε εεε; Με `εγΙο ιεεοΙιο Με 2ετεΕεεάεΙι,

@Με ΡοόΙε οιτιιΙιεΙιο, ε. εε. Βε2άειε ΙιεεΙ:έι Μινι»

εεεετεεεε ; ῇεε @Με είιετει Ρι·έιετιιή ε. τεε εεεετάΙε

νοΙειΙ: ,,Βεῇ, `εειΙιο, ΙιΙενιι!“ κα” ειε Ιιειιε. το νεεεΙαο

εΒέ.ΖεΙε, Με ,,νειιε, ιι νειοΒει Με εε εε_ιεΙι,

Ζε Μιάου ΒοιιγΙε ΙιΙιάειτι, ε εεεοΙι1ιεεΙι εε μα· Με

εε.ϊ·ονιεε το εεεεεει·εειΙο. Κ νεεετιι εεε1 εε. ΒοΙιγΙε

ε τηεΚειιι Ρεεε Μ”, άοΙγ! ε. εεεε ΙιειῖεΙο ΡοιΙΙε

ει. Τει: εε εε ΡιΉεοει; :Με ε Ρί'ιΙεοει ΡΗεΙε εε

εε_ῇ άΗιεοτει εεειιΙ. Κάγε εε 1; ι·έιειι ΡτοιοιιάΠ,

εεεεΙ, ειιετο εε. ΜΜΜ, εε 1εωε, ει. άτέεΙ οΙιΙε.νΙει

ν πω. Ι οεεεεΙ Ιιο ετιεεΙιειε 1ετε.ε, ειωειι ε. εε!

Ρ ΙιΙεάετ, εε Ρί·ιεεΙ Ι; εεῇεΙ‹ε νοε1ε; ε. Με νοϋ.ιι,

πΡοειεεΙ ει εε. τγειεΙειι, νγεεεΙ Ζε εέιτΙ:ιι ειιΡιε11,

ΡοτιεεΙ ιι ειεει Ρι·ετγ ε. τγειοΙιε ε νοεγ εεοΙεεει ε.

Ρί·εά πιει: ,,Οο με· ΡοϊιτετϋεεεεΨ - ,,ΠτεΙ‹Ιε πει

ΙιεΙιιιιε. Ι:οΙιγΙε. ει εενιιιι, Με ῇε.“ - ,,.Τε ιιιεει

εἐιει,° @Με ηΙιιόΒε, ,,εάεΙεΙε εε η·οοιι ε. ιιει›ε

τγειοΙ:οε; εεε Μια! οιιΙενΙαοε Ρο νοειε ε. εενο1εῇ:



-1θθ

Ρο111, ρο111, 1ιει11111ει 11ο1›γ111ο !" Ο111°ον1ε 1111ο1111ο111ε1.ν11ο11

11ο νο‹1ε ο. 11εινοΙε1: ,,Ρο_1‹1, 11ο111 1›ε.1›111ε. 11ο11γ111ο!“

ει 111 11111111 εε εεε 1111111111 1101111011, ε. ε11ο11ε111 111ε11

Με, 1 11111 11 ο111ό.ν1111, εεε! 1111 111 ε. 11ο1111ΐ1 11 11ε.11ε.

Βε11ει 11111 1111111. ο11ε11 ε. 11ο11γ111 νε1111ει1ει 11ο ετέ._1ε

1 11111›ονειΙε 11 111ο11ο: ,,Με11 1111111, 111το11ο1° Α τε.

11 οάρονε11εΙε: ,,ΒγΙει _1εε111 Ι11θ21 1111111, ει1ε νγ11·ε1111γ

111111, 1εο11 1ε11ο ρ1·ε11εΙε.° Α 11111111. 1111ε11Ιει: ,,11111

111ε11 11έ11γ.” Ρο1ο111 11ει νεοε1· εε11Ι111εε 1111. 11ο11γΙ11

ε. ε11ο11ε111 @εε 11ο”, 11ο1γ! ει 11111116 ρο11Ιε 111. 'Ι'ε.11

ειέ 11ο 111'1111ο1:1. Ο11οΙο 1111111οο1 1111έΙο 11ει 11111 ερε111,

1 11ε1111Ι 118 11ο1ηΙε. 1111112 111111 εε Ι: 1·έι1111 ρ1·ο1111111Ι,

εεάεΙ 11ο. 11111116, ο11111.111111 111ει1ε ν 111οε. 111118. το,

ε11οο1Ι ο. 1111111111. Α 111 ε1 νη1ο111εΙ, οο 11ε111ει 11ο1›γΙε

11ε111ε., 11άγ11 11 11111111ι 11ο ε1ε11ε; 1 νγ1111ε.1 Ζε έ.1111111

111151 ο11Ι11ργ. 11·ε1 1ε 111ε21 11111111, ει 11έ11ε. 111 111ετ1 1161:

,,(1ο _1ε? ρο111·ει11ε11οε 11' - ,,Πτε11Ιε. 1111 118.111Ι18.

11ο11γ11ι.“ ,,.Τε 111ε21 11111111/ 1·ε11Ιει 11έ11ει, ,,1111ε1ειΙε εε

11ε11ο11 ε. 1111111 11εοετε111; 11ε2° 1111ο11 ο11Ιεν11ο11 ο 2ε111

ε. Ζενο1ε1: ,,Ρο111, @Η 11ει11111:1 11ο11γ111ο !“ 1111110111:

111.11 11611111 ε 11ο11111ε. 1111ε11 111 1111111. 111ε11 111111; 1 άε.1

11 ο11111111111 νεε111 1111. 111 ει 11 118.116. Βε.1111. 11111 11ε1.Ιει.

ο11ε11 ε. 11ο11γΙ11 νε1111εΙει 11ο ετει1ε 1 1ε111ει: ,,Με21

Ι1έ11111, 1111ο11ο!“ Α11ο1η1ει _11οτ1ρονε11ε1ε1: ,,ΒγΙει1εε111

111ε21 1111111, ειΙε 1εο11 1ε11ο 111έιτεΙε, νγ11ε.1111γ 11111ε!

Α 118.118 11 1ε111ε: ,,1111111ε21ν1έ.11γ.“ Τ1°ε1111ο νεοε1ε1.

εε11°ον1ο Με εεε! 11ει 11ο1›γ111 ε. ε11ο11ε111 111εε 11ο111,

11ο1γ! ει 11111111 ρο11Ιε 111, 112 11ο 1111111οο1. Ο11ο1ο

ρ11111οο1 11ει 11ο11γ1ε 11ε11111, ε 11 1111111 εε ρ1·ο1111111ν,

εε11ε1 1111 1111111111, ο111ε1ν1111 ν 1111:ε. 1111111 το εΙ1ο111Ι 11

11Ιε1111.Ι 1101111111; ει 111 ε1 νερο11111εΙ, οο1Ι1›ε1›ει`ν1Εε1ει

11ε111ε, Μιά 11 1111ε1.111 11ο ε1:ε11ε. Ι 1171111111 εε έε1.1:1111

11111111 11111111, 11°εΙ 1ε 111ε21 111·ε1γ, ει 111έ.11ε1. 1:11 11!

111·ε11 1161: ,,Οο _1ε? ρο111·ει11ε11εε!“ - ,,Π1:ε111ε. 1111

1111111118. 11ο11γ1ε..“ ,,εΤε 111ε21 116.1111,“ 11ε11111. ν1·111111.;

1111ε1ει111 εε 1111111ο11 11 11111111 ν11111οετε111; 11εέ 1111011



-1θ'ἴ

0111611100 110 1101116111 11. 10161: 110111, 110111, 1161111111

1106111110” - Ο6.101111: 10.11 11611111, 11 1111611 εε εεε

111161ε.1ε. 1101111100 11. 111611 1161; 011 1161111 11111 0111611111,

νε6111 1111 11111 11 110.116. Β111ξ18. 11111 111116. 011611 11.

1101111111 1101161116 110 811618, 111111. 11 6 161116.: ,,ΜθΖ1

111111111, 11116110 1" Α 1101111111. 11 01111011611616.: ,,Βγ111.

1ε6111 111621 1111111, 1116 1ε011 16110 Ρΐέ.101ό, 1112161111]

11161” Κ11γέ 118118. 28 ετ111ε 11116111, Ϊθ1ἰΙ 11 08101110:

1161 118.110! 16 11 11001116 ε1011211, 1111111 26116111, 11.11γε

1111116.16., 00 _1ε111ε 1111111111111.“ - ,(10 1111111111ε110,

1111161 εε 1111.11,“ 11611111 11111111.. ,Τα 11163 11166 6111116016

110111, 1111161· ε1, 1116111 εε 11 11111.“ - ,Ο011 11111111

1171111611? 1161 1111 10110, 110 ε1011 11 11011116, 16 1111110ε1

11011111” Βε116 161 1106111111 111611111111ν611, 11106 10110

1100611660, 11110 111 101111 111·11ε1111011? ε. ε6111 111111 εε

1110111116., 6.16 1111γέ 1161101111: ετέ1.1 1111 "ω, 116 11116110

1161111116, 116.111 11111 110 1101166116 1111611. 011 116. 1161

νεε111 11. ,Β Β011ε111, 1111110!" - ,,8 13011601, ε11111111!"

-- Κ11112 110 1101111111 110 1611110110 16181118., 06εε11.1 161

6. 111111 εε εν1111_1ε110 211110; 11010111 116. 1161 νεε111,

11011001 161 11 111111 1111111111 111110 111611, ε. 26 1111111111

6116 110116ε1 161 110 11110111 6161101111. 11111106 εε 1111611

ΥΥΡΙ'8.Υ1181, 01111 111111. 1τε61111 1111. 110116 6. 1111 111611.

8011111 26 11111611, 11111111 εε 1111111, 11 ν11111, 26 01111116

1111111111., 01111111 ενε11111 110111: ,,Μ6111-11 11ε1:1 11. 111111,

11. 116110 11011111?" Α 111111 11111 0600116661: ,Με 116162,

111 116111, 11011 11611011: 1161111 110 Ι18(10110Π1131“ 811166

10 1111111, 11ε110611 116. 110116 11. 211. 1111111. Κ11γέ 01110110

11. 01111116 ε110.11111, Ζε 010.11 16 110111, 11161111 εε 11611111

11 1101101111 110116, 111111 Ι']Ο1118]1 11011111; 1116 111111 11111

0000116661: ,,Νε110116 εε, 1161161111. 1111116111” Α 1111111

1111 1111 ν 11616011 1111 1111111. Τα 111111 16110 1111ν016.1

1111 110116 111111: ,,Ρ1·ο Β0116, 11111.1161110111161, 0011116111

εε πο. 1:ε11011!“ Α 1611 11111 0600116661: ,,Κ110 211. 10

11111116, 1111112 1111 11111 1110111111 0. 1111 118111 1111. 11111616

110ε1ε? ε1106 ε. 1111011 110 1111. 28111 11110111 161116 11111611ι
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81ν11ο το 1111111111 111111, νεορ11111 111:1ν11 ε. νν11ο1111

2ο.111ιο111, οι 111111: Μο! ο 1:11111ο11 1 το21Ηο11ο.1 11ο 1111.

Μ”, ο 111111 _1ο11ο ρ1·1τ1τι1211 οο 11 1111011111. Ο1111οο

11111: 11ο 11111 οο11111. 1 ὲΕοετ11ο 11ο1ο11 1111. 1ο11 ρ11.11ετν1

ε! ρο.11ονο11 ο11νο11το1111ο 1111 11ο 11111111.

86. Ο 1:11οο11 11τέ1.1ον1ο1ο11.

(2 1111111111 111111.)

Βν1 1οάο11 111111 ο. 111151 1:11 η”, 11ο11111ο.τ1έ111111

11111111 Ινο11. Κάν11 1.1 ον11ονο 11οτοο1:11, 1ο111 11111_1οά11ο11

στοα: ,,Μ1Ιο 11611! 11161111, 2111811111 νο11111οτ11τ; 1οο1-11

2ο πιο 1111111_1οτο, 11το1:112το 11111οο1εονο11 8111111111. 8111

έ11111, 2ο πο. 11·11:τά.το 11ον1τ1 2ο111ο1111 νο 1111116111 11111·

ετν1 ν ροάο11111οο116111 ρ1111ε1:νί 1ο 211111 1111111111 1101111,

ο 11111 1:ο111 @η ν 211.11το11ο _111.111ού, 1111 Μοτο τοετοιι

1111111111. ·1:1111ον11, 2ο 111111 ετο1·ν 11111211 ο1111:1‹111τ›ιι11.α

'Ι'ο11ι1ν 111111 11ο1111:1ιτέ1 87112 ,,Μ11οο11νν ρο11ο στοα»!

11ονο1το, 1111νο11 11ο1ρτνο 11ο 1151111111 1111 οοετιι.“ Οτοο

11ν1 το11111 τω, ε. 1116101111: 11111 81 ο11ο111111:1 11111111, 1111

111111 81 11111ο11ο 11111162 ο. 1111- 111οι111ο-11, 11115111:ο-11?

1111211ο-11, 11111ο1εο-11? 1111111111!) 88 ρο1115.111:11. ννρ1·11νι11ο,

' - Μο 11οο1111.1111ο 88 1111111111; ννρ111111ο. 1101111611!! 88 11111

οοετο. ετ1·ο.11Ιο, ο. ρίο11 8811011 1111161 νο111ιο 11017 ει.

Ρ1°0Ι188111 ο 1οον 11ο11το1111:Ιο; 1 1111116118 8011ἐ 1111111

ροτο11ν, 11111111 οο ο. 1·ο111 οτο1, 2ο το1ιονο11ο Ρ81181Σνί

1111111112 11ο1111 Ροτο111 εο ννά111 11τιι1ιν ενο 1111 11118111

ο 1ο‹1ο του.2 οοετο11 1111111 1111111 1111111, 111·11ο1 Μη

11: 16111 ρ1ο111121πέι111 ο ντ11τ11 11ο ‹1ο11111 ο 11οροΗ1το11ο11.

Το11άν ρ1·οο11 11ο1111111.11ο1 87112 ,,1)ονο1το 1111, οτόο,.

1111νο111111:ν 1111 ο 88 11118111, 2111111 1111111611!! 2116116110

1110114110' 1111.1111τν1 11ο111.“ Κτ111 1·ο111 1ο111ι1: ,,Μ11ν.

1171111! 3111 _1οέτο 11111111 ο 11ο1111οεοέ 111.11 ο1111211ο οοετν.·1

Μο 1α1γέ 81111· _1ο11ο 111·οο111 11ορ1*οετονο;1, 11111 11111111

11ο11ο1511ο 111·οοο ενο ρονο1ο111, 11 Ιν11.11 1111. 11111111 νέ111ο

ω11·οοετο11, 111:ο1·ο11 1ο11ο .11τ11.1:1·1 111111 11611111 4111011, ε:



- Ι.Βθ ·

ρεεε Ικοπεοπε Ι: @πιο νεΙ:πι :ιεΙ:πε άοΙἰπε, ιι

ρτοετἱεά τε ιιοΙιπν νιιΙεΙ εΙιε.ΙοιηιΙπι πε @Ποπ ποπ

ΙαιοΙι, Ιο;ει·ιι2 εε εο.:πε οΙιτεεεΙε. Κάμε Ι: π: μεμε,

έεΙ:Ι: ,,ΟΙιεΙοιηιΙ:ο, εΙιεΙοιιρΙ:ο! Ζι'Ιει;.επ πω: Ι: Ιεειι

2ειΙε:π ο. Ιω ::ιπε ρι*ε:Ιεπι.° Νε. το οΙιε.ΙοιιρΙαι επ

ετιιΙε Μάτι ε. ετέΙε Ι: πεπιπ ιιΐε:Ιειπ, ε. Ινεπ Με

Ιονιο εΙε:Ι ε πω, πΐινό.2ε.Ι κι ε νεεεΙ ‹Ιο επει

ΙοιιιιΙαν. Ι εε:ΙεΙε ν π: ΒειΙιε-δεεε ε. ΖΙοει;πε ιεεΙ:Ιε:

,,Ροειιό ο ιΙιιει :Με «Πω πεεΙνεΙιεπο, επι ΙΙ νι

αΙεπο; ε. πνπιοΙ:ο ιιιιέε τιιεΙώ. @πιο οοιπιε.! Ιιι·ιοΙιε

πιει-ΙΙ εποε επι πεοΙιτε ?“ Ινε.π ΙσεΙονιε οιΙ:ιονετΙεΙ,

Ζε ιΙΙΙε:π πεοπτε, Με πω ιο νιεε άοΙιτονοΙπε; : η·

ρι·ενονεΙ, Μπι _ιειΙε. - ·,,ΒΙ‹ο‹Ιε,“ Ι·εΙ:Ιει ΒιιΙιε.-δεπε,

,,2ε τοΙιε πεπιοΙιιι ρονετΙιτι; Με ροἐΙιεῇ τι: ‹Ιο πλω,

ε. Ζειττιι ιι (Μπι ιιπεΙιο Ιεοπε;· τεπ τνιΙῇ ;Ιε νεΙ:πι

πετε.Ιν.“ πω χω: πο νε:ΙΙε ιΙο ει:έ._ιε, ι ρι'ι_ῇεὶΙε.

:πιι ενεΙιο-·Ι:οπε, ιΙΙ:οιιε: ,,.Τε‹Ι :ιιΙίι:ιο εεετοιι, ε2

ριιιωθε Ι: εΙιεΙοιιροε, _ιε.Ι:ο @ε ω. πιει, ιιΙεπινε ν πι

::ιο_ιε εεετ:ει; :ιεΙεπι μ, έε _ιεειπ οι Ι: πι ροεΙεΙε.

:σε ο τσιπ, οεΙιο ΙιΙεάέ.ε, ρονι ω. Α ροτο::ι 8.2 :ιο

κάθε ηιό.τΙ:ν, :πεΙιο Ι:οπε :οι :εεε νι·ειΕ.“ Ροτοπι

ΡΗιεΙ Παπ Ιιτό.ΙονΙο Ι:ε άτυπο ΒειΙιε-δεεε, ο. Μ. πιο

Με ριιμειω ενεΙιο Ι:οπε Ι ροεΙο.Ιε πο Ιιε Με εε

εειΙε, Μετά ω: ΙινάΙΙΙο. ν τεΙ:ονε εΙιειΙοιι:ιοε πο. ΙιιιΙ·ιοΙι

πο2ΙοιοΙι. Κάνέ :επι Ι: πι Ρ:·ηθι, ε. Μεσα ω οπου

εεετει· ροπΙιενεπι, ο2πε::ιιΙ, παπι :Με πι'Ι_ιοιΙε. πιο

Μπεν ενεΙιο Ι:οπε ο. ρονεοεΙο, Ιωάν :πε @τι ε ω

πιω: ,,.Ιιπο.Ι: πειιτοιεάεε πεΖΙΙ ν ποει, ε ιππειε 2εά

τοΙιο ::ιεει:ε Ικοπεπι :ι:εεΙ:οοπ.Ι; ε. Ι«Ιν2 Ιιιιάεε ν :πε

ετε, _ιεά ρΗ:πο Ι: ιιιΙιτιιάπίιπ ντετϋ:π. ν 2ε.Ιιτεοε

:εαπ πνιάίε τα _ιεΙιΙοιι, πει Ιπτετε :οπου ::ιΙειάιοι Ιε

ΙιΙΙ:ει, ε :Με μειοπε τν άνε ετιιάέ.πΙαν ε Ζινοιι ε.

:πττνοιι νοοοιι. ΝειιιεεΙκε_ῇ εε τε:π ε. ροερεε; ο. Ι«Ιν2

ειι.εε χιοιεάεε :Με ::ιεειεΙκοιι Ζω, εε] μποτ, εΙινε

ο 26.:Ιποιι ετι·ιιιιιι πεεενεάΙΙ, εο τι: ιεοιι πετο.2επν,

ειοε ειπε εε ΙιΙιιΙ: ε: πεΙ:ε 'εποε τοΙιε πιω." Χτε

ε .
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67. Νοιι·Ι:ο. ενόΐ·.

(Ζ πιπε πω.)

ΒγΙ _ιοάοπ πιώ· ει. οο.Ηοο ο. 1πόΙι τι'ὶ εγιιγ: Με.

οΙιγτι·6 ο τΐοτΙΙιο ΙιΙοιιιιοΙιο. Α τοπ απ· πιώ οΙιοι·π,

ΙιγΙο ν· πι πιποΙιο ι·οπΙιοπο πνοιτο ; ει. πο. το "Η πιο

1ιώ.°οοπ ποπ ώιοοιΙο πομπο νωπό πνιιτο, ι·ικώι πιο

Νοι·Ιιο, ει. πιποΙιο εΙτοάγ πιο το πώΙέΙώο. Οει.ΐ· πο

ιποΙιΙ @Ιιο πιπτετοΙτ ιιώιπΙιιτι, επ πειροεΙοάγ ιιονοΙει.Ι

Ι: εο!ιο ενο εδώ), ει. ΜΗ: ,,Κάο "Με ΝοτΙ‹π πο

ΙιιιΙιι, τοιπιι πέιιιι χιοΙονιοι οώ·ετν1. Νειιιί·οο εε ποι

Βοοει νγιιι·πνι1; 'Με πιιΙο ποετώο. πω, πώ οποία

ο έιώ, πιο πιΕοΙι πο ώστε', ΜΒΜ πο Ιιοεροάγ, ει.

ΜΙ τοπι σώου ποο νοεώ. Νο. οπο;; ποπ ιιπώειΙ

ἀιιιΙιῇι επ τώεγ τσιπ; στα: εε Ιιιιέπ.Ι, Ιώ ει. χιοτοπι

Ιιι*οετοΙ. Τί·οτί!ιο άπο νγιιτονιΙ εε πο. το ποοπωσει,

ει. νειώιιιι ει: ιοιιιιι ΙιΙοιιιι6ιππ ειπώι, 2ο πιο περσ

ποι, πώ Με ει. εοΙ μπω ‹1ο οτιοι·γ ο πιο ει

εαπ πω! τω, πο), Ιιο πιιιώιΙο, Ιπ1γ21η ποοώ πιο

ιιιοτι. Ρο ιιιώποοιιώιιιιι6Ιο. ποιπέ: πιπε Νοι·Ιοι. »ο

2οΙο ει. πτονιιο. Νοε οΙιι·οοιι πο οπο”. Οειτονιο

ιτετώ, πάόΙώ ΗΜ ει. εε! πο. πνίι·ο; το πτίΙ:ώο πιιέ.τ!η

ει. οιιπονιο πο. Μπι; ώο πώ; πιο, 2ο τη Ιιο ιιοεΙ:γ

ποοοΙιοιιιΙ, οπο πιο ετάιο, πώ ιιο]ΙοιιέιΙιο Ιποπο

ο. πο. πνιΐοτοπι, ο. άοΙιοπιν Ιιο, ροόο.Ι εε ε Μπι πιο.

Ρο τΗΙατειτο εο ε πιπι ΜΙ 8.2 τΙο ιιιπάΙοπί ο Ιιο

ΙιοΖά6 οάποεΙο πνίἰ·ο χιο ποσο ι·ει.πετοΙι ιιιοίιώο οτί

Ιιοτι, επ Ιπιποοπο πτοΚΙο οσο νοΙιΙή ΜΗ Ιστιποπ

ιιι·ί'ιοΙιοποπι πο ιιιι6Ιιο ενοτο, Πισω:: ,,'Ι'οΙι‹Ιο πιο

ιποΙιιιτι1ε, _ιώι τιιάγ Ρι·ιμιοε.·· Οιι.ΐονιο οτοι ενέπιπ

νεοοΙτο ιιονοάοΙ, ιιιι·οε1Ι Ιιο, ώιγ πιο (οι ιιάώοτι

πω” ιιτοπο τώ: ἀΙοιιΙιῇι, τι τη άοεώιΙ πο άπι

ΜΙιο ενιΣτο. πο” Ιιτονοπ ΜΙ ποοΙοπ, πώ οοὶονἱο

ενο Ιιτοτη ο εΙπ'τιγ, ι απο ιιοτί·οΙιει. ΙιγΙο πει οο19

τοπ, _ιοΙ Ι: τοπιιι Ιπιιιιοιιπ, Μάτι "πε ιιεΙο. Τοπι ει

πγετεινό1ι άνοι·ειο τι επετονοΙι κι ποπ. πω τιγΙο



πιο. -

νέοοΙ:ο Ιιοτονο, πιο πιήιιιΙοπέι `ιιτο.ττ άτοιιέιιι: ,Νο

οι·ειτΗ! Μο ροπάνιΙιιιο τοιι Ιπιιιιοπ ?°^ Με @πιο πο

ιποΙιΙ; οτι πιο: οοιιοριν Μ, οτΙΙιοοιΙ πο.Ιοπο, 8.6 ΕΜ

Κάποιο νεΙιπι νοΙιΙή _ιοΙιο ποιο. ΗΕ πο ποσο μοι

ποιο: ,,Α Μο Ρομο πο. οιιοιι ενότ, Μ? πιο

ΝοτΙ‹π ποοιΙ'Ρ" ΝὶΙπΙο ιιοοΙιτοΙ. Οπ πο πιο νγειπιέ.Ι,

Σο ,ποσο το”, τι οπο: ,,Νιι οι·ο.τί·ι, ο ΒοΙιοιπ! ειιιιεττο

πιο ποιο πο οιιοπ ονότ, 'ο ποοοοιιέ.ποιτο οπτπο, ο πο(

8ο ρτονοπ ΖοΙιΙάτι, νγτέ.Ιιιι6το.“ Βτοτι*ἰ Ιιο ποιο ερπ

οτιΙι. Κάγ2 ΡΗἐοΙ πο. οποιι ονοτ, πο.€οΙ Ικοπό Ιετάειιο

ρΗ8τι·οιοιιοΙιο, τι τοπ πιο πιο: ,,Ι ροΖοι·ον ποπ Βοιι!

Ινοπο οπί·ονιοι! οΙοοΙιο @επι πο. το 6οΙιοΙ.“ 0ο

ει ποιοι πο τοΙιο ·Ι:οιιο εοοΙ ει. ποιο τι πιόποποιοο

ονοι·οι. πιο πο Μοτο, Ριινωιι Ι:οπο ει. ἐοΙ ‹Ιο ρο

Ιποιο. Τοιιι το ριορτονοπ οΙιόπ, οσιϊονιο απο ρο

οϊιόονοΙ ο ἐοΙ πιο Ιοπιιιοο ει οάροοιιιοιιτ. Το οπο.

Ιει·έ.επέ. ιιοπιιο, Πτοοο: ,,Κοο @Η @πιο ιπέπιι, σπιτι

πο: πιο πω, Ιοιιοεέ πιο οτοοιπ; ῇει-Ιι,ρι·οετΐο‹ὶ

ιιΠιο νοΙιο, οπιτι·οιπ, ο πιο ιππική, οικω πιοΖοπι;

;ιο1ι- ετοιο ποιοι, οιιοοἐ πο ΒοοιοΙτοιι; ρτοετϊοοιιίοΙι

Μ, πιοτιοποιι; τι οτι-ιι ΜΜΜ, νΙοετιιι εοετι·οο.“

Ποπ νγέεΙ, ο οπο. νιοοοο Μ, ποτοάονοΙο εε ει. ΐο1:Ιο:

,,Ριποο οι ποιο ·ριηθι, Ποιοι οοΐονιοι?“ Οιι _ῇΙ ρο

«οπο, το ο οι, τι οπο. ΐοΙιΙο: ,,'Γο "πο, σο οΙιοοέ

2ο.Ιιι·τ, ῇο πιο] οι·ειττ. Νγιιι ῇο ο ρτοετι*εοπι ποεττγ

οποιο ποοοΙοΙκο· νο ετιιιοι·πόιπ άνοι·οι; μι. πιο πει

ΙιοιιΙο οι το”, οο°ε. πιο οοοΙο.Ι." Ροτοπι εροΙο πιο

ο @Η ο @πιο πιγειι ΜΗ; ο πιο: οπιςονιο Μ Κο

άτυπο εοπτικο το ετϋπιτπο!ιο ονοτοε·, ο τοΙ‹6 το ο πι

Ιιοετοπι. Το πιο ΜΒΜ, 2ο Βιοτι· Με Νοι·Ιπι. ιιχιιί ιο

ο ποῇπιΙοἀἐι ακτη. Οιι τοπι οπο Ι: οι το 2Ιο.τοΙιο

όνοι·οο, ο. το πιο ποεο ποιο, πο ποιο· πιο ιιγπί πο.

Βιπ6ιπ πιοΗ ερτ; ι @οι πιο πο πο.ριτιειΙπο Μπιτ,

τοΙιγ πιο απο ιιιο‹`Ξ οοοΙοή ο. ΜΒΜ, ει.Ιιγ ΖνΙΪοτι

ιεοποο τοποο Μονο πω. πο” οοϊονιο @ο Κ Βι

ιι6ιιιο ποπ, οπο απο Νοι·Κο, απο ειρί ο ιιι·οετι·οο
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πω π εινε.Ι:πό πιιέάτ το.πονέσπ έο.τϋ, πιο που πει

οποιπ ενέτσ; ο. σοὶ εσ2νο.Ι νέσσπγ Μεση, απο οτι

ῇσἀποιπιι σο ‹Ιο το Ρώσο ποσπσσ.“ Οπ.ΐονισ το εΙγέσ

πσπΙ: ρω, ιπιεισϊ·σ, π σοῦ ει ί·σππι πω, 2ο το πτώ

σονοποιι ρι·έ.σι πει ει: νσ2ιποέ.“ Μιεττ ΜΗ: ,,Κιστοπ

πιοπιι τοπονοπ ρι·έ.σι πο. 88 ν2Ιτἰ? ῇέ. πιο πο εισΙ

επιι!“ - ,,.Τσπ μια @Η σο.ί·ονιο, ,ῇέ. πι. νέοσπο

8τοπιπ." Μιετι· έ.σΙ, π. σοι· ΜΙ τύ.ά, 2ο 8.εροπ ῇσιὶσπ

σε πο.έο!, ι ΜΙ _ισιπιι ροπο2, σο @τι πισω. Κάγ2

ρι·ιέεΙ πω» άοπιι'Τι, πιο πιο σοϊονισ: ,,Ροιπο‹ιπ εε

ο. ]άι ποστ; @πιο τόπο πιιάσ νέοσπο ποτονο.“ Ο

ρί'ιΙποσι σε.ϊονισ νοτοΙ, έεΙ 2ο 1πόστο ‹Ιο ροΙο, ηπάιιΙ

2 Βαρη τι, Μ Μαιο, σο πω”, ῇσιπιι άο.Ιγ, ο

παπι 2 πισπ οι ονοι·σο; ποτοπι ΜΙ, πιιπιπΙ 2 πεπ

άσπο πιο, π. 2 «κι άνοι·σί'ι πιο πάσΙει.Ι νει_ιΙσπο

ι ντέΛ:ιΙ σε πωσ, @πιο το2νοέο1 Μ”, πο πισω

ο. σο! σποτ. πιω, Μιά πο ιπιιιτι· νγερο.Ι: @πιο το

ή8θΙ.7 έιι.τγ, πωπω σο 2ιν πονιάθΙ; νέισ Με 8ΐργ

τι1ο 2Ιοι:οιπ, ει:Ηπι·σπι ε. άι·ο.πέπι Ιπι.πισπιιπ. 28111.

τΙονειΙ πο τι. άοπσε1 η· ω? Ι: σιιί·ι. Ραπ” νιάοιισο,

2ο που το πω, σο πιοΙγ πο. οποπι ενοτό, Μπιγ

πιο πο, 2ο Ποπ σειι·ονισ ,ιο πιο; ροπΙσάΙγ ,κοπο

πο. άτυπου ο πσπ'ποΙγ πιο. Κά)·2 ΜΜΜ· ιιοπιιΊι ρπέο!,

τονοιγέσ ενσπο το. Μ πο2ειοτιπΙ; έεΙ6 πιο Με

π έσνσι, ο. :οπο ως, τω: ροεΙειΙ π σοῦ. Α Με οποέσ1

νέσσπγ ιπιστη, ο. πωπω πιιι 2 τοπο άσπονοΙι, 2ο

_ϋπι ιι σπϊσ 2ῇοᾶποΙ· όοπή ήάοΙσπ. Ρειππγ ιπόΙγ

ιι2 Μπι νέσσπο, σσπο 26.άοΙγ, ι ιπιιοιΙγ εσ οποιο

π ενιιτπέ. Κάγ2 πιο), ιιεττοῇοπγ, ρι·οοιΙο. πσῇπιΙπἀὲπ

σεί·σ: ,,Ι)ονοΙτο πιο, οποσ, @οι Με ευ.πιο. ρωσ

Ιονοτ 2σπιππι'ι.“ θεέ· άονοΙΠ, ει. οπο. ι·ο2πάνειΙει. άο.τγ,

Ιππ2ιΙσπο 2οπτέ.πο ρι·οπΙιάσπο. ΡΗέΙο π ῇοᾶποπιιι, ει.

Μνεπισ πιπ ροπι2ο, ερειτί·ιΙει πει ῇοπο τιισο πωπω,

σο άειΙο σιιΐονισι πο. οποπι "πιο, ι Μη ρι·ειτοπγ

σιάσπ εσετσι·, ι ππσά πο ν2ο.Ιο. 2ο. τυπο, νσάΙει. πο

ποποῇσ ο. Μπι σοΗ: ,,ΗΙο, τοπιο Με νγενοποάιΙ
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Ζ οιιοΙιο ενετε. ·Βτε.τΠ ΖερονεοεΙΙ :Με τω, Ζε ῇε

Ζτν, ε ροΙιτοΖ11τ Μπι εωττ1, ιΖεΙπιειι1ε-Ιτ το.α θεά

εε Δε. τ? Με εφη τοΖΜενεΙ, ἱ ροττεετεΙ Με, Με

ιιΖιιεΙΖε άοϋτε. Α ροτοπι τηΙγ τιΗ νεεεΙ6 ενετομ

68. νου” Δε. 1ο1:ετ ε. @Με Δε. ρἰ‹ϊ.

(Ζε ΒτεεΙαι.)

@Με ωΙε.οή νεΙι11ἰ εὶΙιή @ΜΚ εεΙ ‹Ιο ενετε

Μεάετ εεΙ›ε εἰΙεεῇἐίΙ1ο Με εοΒε τονιιεΙιο. ΡοτΙ:εΙ

ῇεάιιοΙιο, $ειιΖ Κειιιειιί Δε. ιιιοιιότειι οττἰΙ; Ρορεο11

εε ε. ῇοιιεΙ: τοΙιο άτοΙιεΙιο ροτεΖἰΙ. Ροτοπι εε ροοτε

τΗΠ Με Μ!. ΡοτΙ:εΗ Ζεε _τεάοοΙιο, ῇει1Ζ ν Ιεεε

εττοτογ τονιιε Ι:ΖΜ1 ε 1:ιΗνε 1ιετονι1ενεΙ. Ορετ εε

ρορεάΙΙ ε. @Με ρί·ειιιοΙιΙ τ τοΙιο τΖετ1Ιιο, τιΡετί ρεΙ‹

ροτεΖΠ άτιιΙ1εΙιο; ἰ ροΒτετιεΙτ εε εεε. Ροτοπι ρεεε

τἰ τῇ ροϋτετἱευεἱ άο νεΙὶΒεΙιο Ιεεε, ι1εεΠ εΙ1εττε

ε. ν 111 νεΙἰΙή Ι1τι1εο ε. Με εΙεπὶιιγ. ΠωΙονἱΙὶ εε,

Ζε τα Μιάου Ζἱνὶ ροΙ1τοωεάε, Με Ζε Μιάου εΙιοάΜ

τΙο1εεε Δε. Ιον τι τΖετί Ζε `ειιάε εΙοιι1ε νεΗττ Με.

Πω! Με εκ τἱ Με ετΙιιε]ετ άο Ιεεε, ε. τω, εε

ΜΜΜ! ἀττἰΙ, Ζι`ὶετεΙ όοπιε Βεεἱ πω. ΚτΙγΖ ιινεΖἱΙ,

ΡΗεεΙ ρἱἀἰωοΖΙΚ, πιε_ῇε νου” τω. 1οΙ:ετ, ε τοΙιο εἰ!

1ιεΙ1ο ρΖειτιοΙιΙ, ΜΗ Με ε οεΙεεεΙ. Τεο χω: ηοΜε

ροετενὶΙ _ϋιιοιι τ: οΙ1ιπ, Με Με ιιεΖ εε ιινεΗΙε,

Ιεεε. τἱ Με ε Ιονο, ῇεετ-ΙΙ οϋεο Ιιοτον? Ι νγιτι1ιιν11

εε, Ζε (ΗΜ τη·Ιο εγτονε, Ζε 11εωοΙιΙ υνεἱεἱτ1. Ι)ι·ιιΙή

εεε ΖῦετεΙ τΙοπιε νεϊ·1τ τω, ῇετ›Ζ τονι1ε εττοιιιγ

Ιει*Μ1 ε. Ι:Πνε υετονι1ενεΙ. Ι νεοΙο εε επι τε.Β _τεΙαο

οτιοπιο: ρΜπιιιΖΙΙ: Ι1ο ρἱεπιοΙ1Ι ε Ι‹εἐ.ὶ ειιετΠ, ε. οιι

τεΖ εε νγωΙιινἰΙ, Ζε τηΙο εΠ·ΙνΙ εγτονε. 'Ηετί ω

ΖϋεττιΙ όοτι1ε. τετι _]οιιεΙκ. καπ ΜΗ ΜΗ ονε.Ζειιου,

ρΠεεΙ ορετ ρὶἀΙωιιΖΠ: ε εΙιτεΙ οοεά. Α ΜγΖ οιιειι

:ευ 11ο πεεΜεΙ (Με, ρορετΙΙί εε ε. @ΜΒ ΖνίτέΖΠ,

ρἰᾶὶπιιιΖΙΙ‹ε οἀνΙεΙ‹Ι Ζε πο” Η _τεοι1ο1οιι εττοιι1ιι ε.

νοιιεγ πιο τὶο ΜΜΜ ΖεΚΙ1ιιονεΙ ὶ τιεεΙ1εΙ Ι1ο τεπι.
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ποπ ιιι·Ιππι ενά, ιιπν πο ῇιοπ#οτόο ν ιιτνπίπι οια

ιπποπι πόιιοπιτι1. πι” πω” ποπ ιιιιιότόΙ, ιιονοιιΙ

ιπιι, πω' ει πει πόπι πόσο ννπέπειι. .Τοπό.ιι Ιιο Ιιτοπιι,

ιών πο ποπ ποποεΙ από πο. πιπιπν ενόι:; πιιιειΙ

νόιιι: ε εοποπ νπιτι πει επειτα πονόπ ποοππιππ οπΙόπο.

ιι πόνότ μπω, ο. ππνιιοΙι ω, Μό ε ιιίπι πιιποι·ιι,

πειενόόι, πιιιειι πιιι πόσο ποπο πο πτπιει. νποπιτι.

Κπνπ μια ιιπ ρπόπωιι πειποι·ιι, σ. ποπ οιιότ πει.

ενόοΙ, πόιπόΙ πιιι _ιοπύ.Ι: ιιπ πο Μπι; ι :Μπι πι Με

πω π πειι ιόπιιι. Νιι.ποιιό πο. πόπιι πιω πο ποπ,

οο πιιι το πειροεΙοπν απ? Οπ: πο ππει ενό,ποπν.

Μια] ποπ από τοπ Με ννριιΙ πι π ποπο πωπω

ι πποιιΙ, πιο.: ,,Ι)όπιιι 1ιππιι Βοπιι, πο ιεόιιι ποιό

ιιονόπόΙ, πο ιπιιέ ω επικό ιπιιεο: ποπνΙ πνοπ

τόπο πιι.ποι·ιι ννποει!“ Ροποπι ποπ πι: Με Μπι π.

_ιοιιπιπ πο! πο. εννπιι πρτοπονόι·ιΙνιπι 1ιοπιππιοιιοι, _

ι παπι! οι». πνπ ει ραπ πό οπόπιι ε του Μι ποιπτει.

ειιόιέι ρπ.πποιι.

πο. 13ι·ιιπ π. οει.ϋπν ενιι.

(Ζε Βι·πεπει.)

ΒνΙ ιοποπ απ :ι πιόΙ πι ενη. @που επι ποι

ετπτὲι πνπ πει Ιον, ει. μπι ννέειΙ π πιόπτει, ω ννεπο

όιΙ π οπτιιετι πειιιο π. οιι πε. πππ, ει πειιιο ποπι πω,

επ ιιτόπι πο πόιππόπο ιπΙνιιει, ει. οιιι·ονιο πει πίιπ,

τι πι” τπιιι πω, ννεπντπιιΙ πο πι ιιιίιιτο πιι.ιιοό

πιιι.π π. τοπο οπιόονιοό πωπω. Ροτοπι Ιιο ιιόποΙιππ

ππόοπ, πω οιιιονιο ποπιπ πόρι·ιοπέιπόΙ, Μπι πό

πινιτι, πο το, πο ποιπό? 'Ι'οιιπν όοΙ πιοπιωπι ενιι

πο. Ιον, ει μπι ννέεΙ π πιόπω, πι απο π οιιτει.ετι νιπ

εποόιΙ παπα, ει οειι·ονιο πει πίπι, ει. παπα πιο. παει '

ιιτόπι πο τοπο ιπΙνιιπ, σ. Ιιπνπ οιιιιόονιο τπιπ πο. Μπι

πω, πνι τα πιιετο πιιιιοο πιει: ιι εεπι·πΙ Μ. Κπνπ

ποι:οπι Ιιο πόΙιοΙιππ ππόοπ επι ιόπόπ επι πιω

τ:ιιι·ονιο πο ποντεοει, ιπόι οόΙν πνι'ιι· ο πό επιτοετ.
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,ΒιέειιιΒιι! ιιειιΙ τα ιιιοιε Με. Μοῇε Με ῇε Μπι Με

ν τοιιι εττοιιιερΐεά άοτιιειιι." Α Νώε. εεεεΙε εεε

οΙιιίιιιετι ε Μπι ετι·οιιι, ε ἀτεΙ‹ι ορετ εε σε πιο

ειιιίεΙιιι ι ΜΗ: ,,ΝεεΙι τοΙιο, Με.ειιιΒιι! Μι ιιιο]ε ε1Ιε.

Μη Ιιειιί." - ,,Α Με _ῇε ?" οτεεεΙε εε ΙιεΙιε. Α

άτεΙ: ιι πεσει ννρτενονετι: Με· ειΙε ῇε άε.ΙεΙ:ο,

Εεεε τν Μάο' ε. ΒειΙεΙιο πιει νε ότιιιιειιι εεϊ·ετνι

τι εεΐεΚεΙιο πι ω. _ῇε ιεεετο, ν τοτε _ιεεεϊε _ῇε αιτε.Ιτ,

ε. ν άτε.Βιι νερί·, ε. νε νερί·ι ΙιοΙιιΙι, ε. ν τσιπ ΙιοΙιιΙιιι

ιιιο_ιε εΙΙει.“ Κάνε επεσε. το εΙνεεΙει, ί·εΙ:Ιε: ΗΒε νει·ιι,

άε.ΙεΙζο ῇε το, τοΕιο 1ιωτι ιιεπιοΙιιι.° -- Ι)ι·ιιΙιεΙιο

Με, Κάνε άτειι€ οόεεεΙ Ζε ιιιΙνιιε, @Με εε.ΐονιε

Ε ΜΜΕ ε. ει. ιιιιι νεεεΙ‹ο ρονεάεΙε, εε ῇί άτε.Ι: ΜΗ.

'Ι'εΙιτ1ν οιι εε1 6οιιιίι ε ρϊενΙεΙ;1 εε: νεειΙ Δε. εερε.

ετνιΨεεοιι ΙιεΙειιιι ε. Μ· ι·ιι1‹ν ρεεενι*ε1εοιι ΙιιιΙ ε. εε1

‹Ιο ενετε. Ι ριιτονεΙ τεΙ‹ Με νει Ιω νει, σε ιιιεετε.

Ι: ιιιεετιι, εε ιιεροεΙεάν ρειεεΙ ‹Ιο άτιι1ιεΙιο εεϊ·ετνί

ε 0ο τοΙιο εεεεεεΙιο ιιιεετε, μιά Ιαετνιιι ν _ιε2ει*ε

ΙινΙ τειι ιιτεΚ. Τα ν τοτε ιιιεετε ρεύεΙ εε ννρτέ.νετι.

Θ·εΙιε-Ιι Ι«ιοιιιιι ρεετνϊε? Α Με ιιιιι ριενιΙι, Ζε εεΐ

ρειετνΐε ΜΜΜ. 'Ι'εΙιάν έεΙ ρΗιτιο _Ι‹ (Μ. Ι οτεεεΙ

εε Μ εειί: ,,ΟΙιεεε-Ιι Με ονεε?“· Α οιι οόρονε

αει: ,,0ιωι, @Με Ιαοτιιιιο !“ Τεϊιάν εε.ϊ· Ιιο ρΗιεΙ

ε ροέεΙ πιο όάνετι ι·ειάιι ε ιιειιεειιί: ,,Μέ.ιιιε Μι

ῇε2ετο ε. ροάΙε ιιεΙιο _ιε ρειετνε νε1ωι-Ρειωε, ε. Με

ιιιιΙε ονοε νννετΙεε, Ιιιιεά πιει ροϋεΙιιιοιι ε. Ι:οΙειιι

_ιεεετε εε ισο2ε_ιεΙου. Με κιαν ονεεΙ‹ τειιι ΖεεεΙ,

πο” εε νΙοε ιιειιεντιΜΙ. Α ρτοτο, ενιιΒιι, τοΙιε

ι·εεΙιιιι, ιιεροιιετει ονεο, Μπι εεπιν ειιεε;ι, Με εεε

κ, Ισι.ιιι εΙιεεε εε.ττι.“ Οειιιονιε 1επιιι ροάεεονειΙ, ε.

μεσω εε ννριβενι1 1 νννεεΙΙ ονοε νειι; Με νεειΙ

ε εεεοιι @Με Μη Με. ειΙιιε εΙιι·τν ει εοΙε:οΙε, ε. Ιπτοιιι

τοΙιο άιιάν. Κ(Ινέ ονεε νννεεΙΙ, Ιιιιεε1 _ιε ριιετιΙ Ι; ιε

εετιι-ε ονεε εε Ιιιιεά οΙ:οΙο ιεπετε το2ΙιεΙιΙν. θε

νονιε με ροεεάιΙ τεπι εοΙαοΙε. Δε. ΜεεΙιι ε. εΙιττν

ι ιιιιάν ιιΙσ2Π Ρο‹1 Μεάιι, εέιπι με: ει οιιτιιιιΙ ιιο
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01111111 1111111 ν11εε1, 11 1111 11ε111:11, ε1.111ε11111ε 1111111111.

Τα εε 11111111 ερο111 0011111111 Ζε 1111" ε. 1501111111.11 εε

1112 110 1101ε1111ε. Λ 11111111 1111ε1111ο 11111116 11ο1ε1111ε,

τε1111γ 111111 1111111: ,,Ρ11ε1 11111, ε11.1·ον11:1, 11.1 ε1 ενο11

1101011 1111111111 0111061111 11 _1ε2ε1ε1 111 111111 τε ν1111011ί111

110 01111111 Α ε1111011ε 11111 ο11ρονε11ε1: ,,Μ111, 111·11.1111,

ε. 11ε11110110_1; 1111111111 11111ε 1111101111 1101111111. 1101111118. 1111

εε10, @Με ν1111ε 11γε11 111 1111101111.α Νε το 1111111 011

11115110 1111ε11 111111ε111 11. 1111111 11ο 1111111111. Κ νε15ετ11 011

1101111; 11611116 εε 11111111 ε. 11εε1:110 1111 Με 1110111111,

ε0110111. ε1 11111 1111 1·11111ε110, 011111, 211. εε11ε ε 1111111

111111 11112111, 1 11111111 0ν11ε 11011111 110 11111ε1111, 11 11εε1011

ει 111111 11ε 11111111. 1111112 110 1111111111 11111111, νεε0110 εε

-ε11ε1110 1101111111: 111.110 1111 1111111111 11111, Ζε εε 11111111

1111 _1ε2ε111, 1111ε21ο 111116 111.201 01161111 1111 2ε11γ11111.

1311111610 1111ε 1111101111: 011111 εε 1101111111 11 νε1110νεε

11111110 11 1εεε1·11. Ι 110ε1111 εε 111111 11111 1101111111 111111

_1121111ε, Μ», 11111611, ε0 1111111, ε. 11 1111111211 11ε 1111111111

11γε0111 11011, 01111110 111110 110111·ε 11111111. Τε11111 1ε11

0111111111 111111 111111 11111111, 1110211 1:111·1γ-ε 11111111 11011

111έ.1111 ε. εο1101ε 110ε111111 1111 111; 11010111 ε1 1111111111

11ο11111111ε 1 1111111111, 211εε1 110 1ε11ε111 ε. Ζεν0111.1: ,,Ηε1

1111111111 11ε1 1111111111 110111 111111, 111111ε111ε εε ε110111

211εε 1111111111, 1111 11ε1ε1-11 11ε1111.“ Α 11111111 εε 11111 01111111 :

,,Η11ε11 01111111, 0111011101, 1111ε111“ Ζε 1:11ν111111 1111111

11111111 11111 1111111111, ε111ε.ε11ν11 ε. 0ε1111ν11; 1 11011111111εε

11110111 2111 1111.” ε. 1101111111 εε 112 110 1101ε1111ε. Α 11111121

1111ε111.10 11111116 1101ε1111ε, 1ε111111 1·ε111 1111111: 1111111

11116, ε1111011101, 1111 111 ενο11 1101011 11111111 0111061111 11 111

201811. ·1›ε1ς 11 1110111111 110 0111ε111.“ Α εε1°ον11: 011

1101111111: ,,Μ111, 01111111, ε. ·11ε11ε1:11ε1; 1111111111 11111ε

0111111111. 111:ε111ε. 1101101111 1111. 11εΙο, 11111111 1η1εε 11111111 11111
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ννΙιετιιι." Να το στα οιι ιιειιε Με ιιριιετι1 α ιιεεΙ

εε _ιεεετα. Κενά ενΙο Ι: νεοετιι, ιιιιαι οειιενιο ονοε

εειιιιι ιαΙιε ρι·νε, α Με οεετειι ιια ιιιιάγ. Το εε

ερετ απο ιιιεετε Β ιιειιιιι εεειιιο ε. νεεοΙ‹ε εε άινι1ε,

2ε του ενεέιΙ: ιιαέεν νεοει· ιιοιιιιι ριιειιω, Με2τε

Με Μεεε ιιειιιοΙιΙ ιιανι·ετιτι. Ζετιιιι τι ενα ;εωει

ιιΖ ρι·νε ιιε2 οαΐονιο εε ιιιεετα ριιεΙι α οαιιι ειιειτιιε

νεεοΙιο ννριανιιι, εε νιτιεΙι α εινεειι. 'Εεεε οαιἔ

νιτια, απ ενοαι: εοιιιιι εε νταοι, ιιιιεε ΖανοΙαι ι: εειιε

ενοιι τιοετιι, α ρωεεει ιι νέεοΙ:ο, οο α μια πω:

,,Ζειττα ριι_ιτιεε ε ενέαΙιειιι τι ιε2ετιι, α Ροιιειε Ιιο

ιια οεΙε.“ Α Μετα εαόαΙα ρΙεΒετι α ετοε ρι·οειτι:

,,.ιιιιεΙιε ειιτετε ιιειιιαε ιιεΣιι ιιιε, α ιινιιι οιιοεε,

αιινοΙι ΖαιινιιιιΙα.“ Τα ιι εαοαι οτεο ‹ι‹ιιιιΙειινατι:

,,Νειιο_ι εε, πια άοετιιεΙιε! νιειε, ιι2 ιιιεΙι _ιειιιε ωιιι‹

ενεέ.ιιιι, α ετων Ι‹οΙι εεΙ ταιιι ι: ιεοει·τι, 2ατιιιν ερ

ιιεντατιΙ, α τειιιιΙε ιι2 ρε ιινε σει 26.ραει ε τιι·αιτειιι

ε. πιο πιο ιιειιεΙεεει. Βενεί·ιιιιι ν ΒοΙια, έε τειι ονοα.Κ

τειιε εταιια ρι*ειιιιιέε; _ιετι με αειτι·α ε ειπε, εεεειέ

Με ειιανιΙ τειιο αΙειιο, Μεινε ιιΖ Ζαιιιιιιιιε ωιιι‹

Με· Βειιο Με ενίταιε ε ειιιιιοε ννοιιιιΖεΙο, ονοαι:

νεται α. ραιιιια τω, ι ιιιιιταιι εε ε _ιε2ετιι. ΟνοαΙι

τινι νεεεΙ, νεεεΙειει ιιε2 με”, ε. άοετιιια οαιενα ρΙα

ΒαΙα. Ονοει.Ιτ ιι τεειΙ: ,,ΝερΙαο, ραιιι α εεετι·ε πια!

_ιειι πω, οε τι ιΈ·ειιιιιι: Κάνε εωιε εεε, τειι‹ιν ετι

Βειιιιι α ρειιιι πιπε, α ιιιο εε ιιειιοι." Ι ειι ταιε εροιιι

Ζα ενοειιιι, ενοεις νεεεΙε ιιτέιΙ πια ειιάν, α ρειιιια

ντεκ ιιειιε _ιεειιο ρΙαικαΙα ιιειιεταΙε, οιι ραι: εαεειιι

ριιετιΙ ττιιιιιιιι, εΙιΙε‹ιΙ εε α ιτεΙ:Ι: ,,ΝερΙαο, αΙατοιιειιιι.

πιο εε ιιειιοι.° Με ιιιιεΙι Κ _ιεαετιι, ενοε ιιιιε‹ι

ειιοΙο ιιεΙιε εε τεεεεΙν, α οαι*ενιο ροεατιιΙ εειιεΙα

πια Ματια, α οιιι·τν ι απο] ιιιοέιΙ εεε ει, ροτειιι ει

ειιι·ιιιιι ιιοιιανιοε ι ι·ιιιώνν, ΖαέεΙ τισ νο‹ιν α νοΙαΙ:

,Πει ωιω: Ιιε_ι εταιειι! ρο_ιά νειι, ιειιάειιιε εε

εροιιι Ζαεε ιιιειιιι, :το ιιειει-Ιι :Σειια." Α εισαι; εε

ειναι: ,,Ηιιεει ριιιιάιι, οαι·ενιοι, ιιιιεε.“ Ζα ιιιαΙειι
:
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01111111111 111011 1111001, 0 11111 11011111, 0110011111, 0111211111

11011111. '1'11 00 1111011 0110111 1101101111 20 110011 0. 110

1111011 εε 00 110 1101011110. Α 1111110 11001010 1101110

1101011110, 10111 111011: ,,Ρ11ε1 1110, 0010111011 01 01

011011 1101011 11101111 0111001111 ν 1020110, 0 11011 10 1111

110111111 110 0111011.“ Α 00101110 11111 0011010001: ,,Μ10,

11101111, 0. 1101100001; 1111111111 111110 0010110 11001110 110

1111110 110. 0010, 10010 ν100 1111011 10 ν111101111.“ Α 1011

10 10111, 111 0010110 11001110 1111001110 1 1101111110 110

110 11101, 110 0110 1 110 0010. Ρο 10 011 1110110111 1110

001101 0 1111101111 101 110 0111011, 0 1111110 0110111 111011

2000 110 20111, 110. 001110 1111011 00 1021100111. 1110 111

ν110110011 2 110110 1111101111 ν0111· 0. 1101 00 110 111011, 0

00101110 20110101 110 0110 11011: ,,1)1·0 110, 0011000101!"

0 1101 1101100111 0. 20. 1101110111, 0 1101100000 110, 1111011

110 10211011. Με 111 2 ν01110 ν1110101 11011111, 0 00

110110 11110111 0011010, 0 ε01101 110111110 11011001 01011111

11110001. Ι 110111 00101111 1011111 1101111111: ,,Ν111111111

1101102, 11110 10011 111011 1110111.“ Α 11011111 11111 011110

1101101: ,,Ρ0ν1111, 1011 1111 1110 0011110101. 1111011 20 1110

010111 0100 110110 10 11111111 0 ν 10111 11111110 10011 1111

11111111; 11112111 111 111 1111111· 0 1111011 111111 110 1101001111;

111 00 1111011 01011011 00102110 111010. 110 1101111000

01110110, 0 ν 10111 01110110 10 101111 11111ε1011011111110

01011, 0011011011 1 0110111011, 1111111011 1 1011111111, 11011

1 11011011, 00 111111 11111000 00011111 11010 00101111.11 11111111

11011111 10 11000110 11010001, 11201 110 00101110 20 11111 0

2110111111. 2011111 0011 00111 101111 11111 11110010 11111021 110

0011 111011, 01111011 11112111110ν00110 11111011, 0. 00111 101111

11000110 1111101, 00 00 110.10. Α 1111110 0110011 101110

11101111 1110110111 11011111, 200010 00 110 11011110 0111111011;

10111111 00 11011110 11111111; 0011010 11201 110 1111110110,

11111111 20 εε110 0 11111111 11011 11010111, 11101 0111101 01100

11011111 110 0010110110 1111010, 0 11011110 010 1101110 110110,

10010 111110 01100110. 1111110 1111011 110 1110010, 111101 00

11000110 01101110 10.110 110 11010111 11111. 1101, 111011
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Ιιτάιιιετνι ιειιο ΙιγΙ Με, Ιιιιετι Ιιο Ι: εοΙιε ΡονοΙε.Ι

ε. στα πια ενοα ειοετα αει έειια, τι ενετΙ›ε τενεΙε.

εεΙΡ τιιιιειι. Ροτοαι εε εειιονιο Ρτο_ιενιΙ, Με ιε τι

'οιιιιαά, ε ι:ε.ι ι εεΙε ιιιεετο μια νιοε εε 2ετετιο

νεΙο. Α κα” Ροτοαι εειονιο 112 Ζε.εε «Με αωιιιι,

οει· πια αει ε εεΙ›οα ιιιαοΙιο ΡτανοοείοΙι τι αγΡτενι1

Ιιο πιο. εεετα. Κιιγέ Ριιειι 1: τοπια ιιιιιιια, Ζεεωνιι

εειονιο εεε, Ρτιινοτι Ροεειεια ε. εεΙ τεια, αεει:Ι τη

τει μα”, ει αι1ειιι ιιιιιι Ρο ι:οιειια, ε. τα εε Ιιαετι

οτενι·ειε 2ειεειιε πειτε, οιι Με :ιο ειαιερε ει νι‹ιι

τα ιιέιτειιιιιε ιιιιιοέεται Μια. Τειιιιγ οιιι*ονιο ΡοταΙ':ιΙ,

Μ), πισω οτιτατι Με _ιετιειι Ρο ιιιαΙιειιι, ι Μη· ει,

Μαι Ιιοαια ΙιΙιο, ε. εέ.αι εε ΡοετενιΙ ιιιεει νιετε.

καπ ται: _ιεειεα Ρο ΙιταΙιεια νγειιιιεεΙι, τα Ριιειι

πιει' ιεΙιο Ιιτιιτιιι; οιι _ιε ιιιιεά οΙιιεΙ ει οιιιιεΙιο τεέ,

ι ΙΙΙιεΙι εε. Α Με α2 ΙιγΙι νειεΙειιι νειιΙ:α, αειωνειι

απ, 2ε _ιε νγενοΙιοτιι1 τι Ροτοιιι εεΙ ΜΜΜ ιιοιιιίι.

Α οιι εε ενιιιιιΙιτε.τη, ε εε ενοα ιιιΙειτιοα Ρετιι τει;;;

εεΙ @πια Ι‹ οτοι ενειιια, ε Ροτοαι τα Ρειιονε1 ε

«ιο ε11ιττι. . είν.

ο·

70. Ο τἱ·εεΙι άι·ει.οιοιι.

(Ζε ΒΙονιι1ειτα.)

Βια ιεάαοα ιι€_ιεΙηι ΙιτεΙιε. 'Ι'εα-Ιιι·ο.Ιιε ιιιεΙ τιι

αΙεεη ε. ετο ενια. Α ν τοιιι οιιοΙΙ ΙΜ ειι·ειι, ε. Ιιτε.Ιιε

ιιιαειΙ ιετιια εεε? ιιειι ιιενετ Ρο ενιιιι. Ι ἀεὶ τεα

ιιτε.Ιιε ι·οιΙιιό.ειτ, ιιιιεεΙ-Ιι ε; εε τειιονά οΙονε1‹, Μετα

Ιιγ···τγ ενιιιε ΡιίεΙ ε. Μετά ε), _ιε νεεεΙιγ ιιοιιιιι ΡΗ

ΙιιιεΙ, εΙ›γ επι _ιετιιιει. αεοΙιγΙιονειε, ω», τιοετιιΙ πι.

Ζειια _ιεΙιο Μετα, Ικτετοα ιη «Με. Ι ιιεεει εε τε

1:ονιι ειονειε ιι ιεΙ:1: ,Η Ιιατια Ρέ.ετ, ει νεεει‹γ _ιε

άοιιιι'ι Ρι·ιΖειια, Με τΙει ιιιι τει Ιιοειιαιιφ οΙιιεΙιε, τει

Ροιιΐινιιγ ΙποιεΙΙιιγ ε _ιετιιιοιιο εΙαΙια.° Α Μ! το πει».

εΡτοετ$ι ειονειι ν Ιιο.Ιειιε. 'Ι'εΙιτιγ εεΙ ε ιιεεΙ ει ενοα

Ροττεινα ι 1ιαεΙ ενιιιε ΡιεΙι εεΙ›οα. Κτιγέ ρειειι ω.
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ιιιιετο, Μό εΙιιΙιονι: ,,ΒειΙτιιιι τα ιιοττεινιι τσιιιι ρω

του ετι·οιιι.“ Ι ιιιιόΙειΙΙ των, τι ενΙιι6 νεοοΙιν εε τοτ

ΙιτΕΙιΙν. Τα ιια_Ιθάιιοιι ροόειΙ νίτι· ίοιιΙιετ ει. ρίιεοΙ.τΗ

Με” άι·ειΙΙ ι ΜτΙ τοιιιιι όΙον6Ι:ιι: ,,Βιιει‹1ιιο ιιιί'ιΖεε

τω: εΙΙιιν Ιιντ, ΙΙΙινέ Μι ειιιε; νέειΙ: 8.ὶ ιό. το ειιίιιι,

@αν τει!ί Ιιιιάιι εΙΙιιν.“ Α εΙειιτο6ιιέ, εο2ι·ειΙ το Ι ννρΙΙ,

ει. @Η εε. Κάνέ εο·τει.Ι: νοΙιιιι ν ορτΙετνί ροτειοεΙ,

Μιάν τοπ ΙΙΙονόΙ: ΡΗεειΙ ει. νεοοΙαν ΜΗ Με” πω'

ιινο2ειΙ, τι ροτοπι έειΙ ενΙιιό άοΙιτοιιιιιάν εΙιἀιιὸτ; Ιρί·ιεο1

Ι: ιιιέι16ιι6ιιιιι εάιιιΙ:ιι, Μαν εε: ροιιιειΙιι οτέ.6εΙ τα

εττεΙΜ ιιοΖω. Οιι ΜτΙ: ,Βτι`ῇ, εάιιιΙιιι! _Ιέ. @επι τοΙιο

ΜΜΜ ράτι.“ Α Ιιιιο‹ι 2ι'Ιετει.1 ετάτ. · Ι ννεΙει. ε ιιΙΙΙιο

ι:ιόΙειΙιέι ΙιειΙιτι, ε. οιι _ΙΙ ΜΔ: ,,1)οΙιτνάειιι, ιιι:ιτιόΙιο«Ι“

Α οπο. ιιιιι οάρονόόόΙε.:- ,,νε2, 1«ΙνΙινε πιτ ΙινΙ πιο

ί·οΙ:1: άοΙιι·ν Με, ιιιιιτΙΙΙΙ:ο! πιο. ρι·τεοΙ: ΙινΙει ΙινοΙι·

τ‹€ το2ΙΙι·τΙΙει; Με ΙΙΙΙν2 μι ιιιι τω: ΜΗ, τοΙιάν μοβ!

και ‹Ιο εν6τιιιοο. 'Ι'ειιιι πι. τι·έιιιιειιι Μαθε ιιιΜέιιν

ρτοιιτοΙ‹ ε. ν ετάῇι τιΙΙ ΙΙοιι6. Κάνέ Μάθε οΙιτιτ Δε.

τιΕοΙι ΙτοιιίοΙι τω, ·νετιιιι με του ρι·οιιτοΙ: ει ΜΜΕ

ιιΙιοά, τι ρονέτΠιιι ροΙοτι.“ ΒοΙιἱ·‹ι. Ι ντιπ τιιιι ρι·οιιτοΙι

τι Ιιιιο.Ι ενιιιέ εΙοτιιι'Ι. Α Ιιτει.Ιι6 πιά ννΙιΙ12ο1 οΙ:ιιοιιι,

:ΜΙ εταιι·οετ, Ζοιιο-ΙΙ νεα:Ιαν ενιιιό, ὸΙΙΙ ιιοΖοιιο, :τι

ῇεΙιο τἰ·ὶ @αν τειΙ‹ν ννΙιΙΙΖοΙν. Ι ροόΙτιιΙ ενιιιι'Ιι, ει

ν εΙ:ιιτΙ:11, ΙινΙν νεοοΙαν. Τα ει ιιινεΙΙΙ, Ιιτοτε.Ιτ το

ιιιι'ι2ο Ιιντ'Ρ Ι ρτοεΙΙν Ιιο τν άοει·ν, ει.Ιιν ῇΙιιι του

ιιτοιιτοΙ: ΜΙ, Με σε το ΖΗΜΙ τε.Ι«τ,_ το Μ €108ΒΙΙΙ2.

ιιεήιιιΙε.άει. ΡΗέεΙ άτιιΙιν τΙοιι ε. Ιιτει.Ιιέ εε Ιιο τέι2ιιΙ:

,,Οο οΙιοοε, αΙινοΙι τΙ ΜΙ ε @του ?°° Οιι οάρονόάΙΙΙ:

,,διιι6Ιισ πιο ιιο21Ι εοετ ΙιοοΙιτιίΙ:Ι'ι οΙιΙοΙιει, εοετ ρο

ΙίινοΙ: νιιιο. ει. εεετ ροΙϋνοΙ: Κοΐο.ΙΙτν.“ Ι Μ! ιιιιι τοι

ΤοΙι‹Ιν οιι ω ει: ενιιι6ιιιι, Με ιι2 @τι Νεά -εεΙιοιι

ιιοΙιιιαΙ, τιι6Ιιι·2 ῇειι ριεΙαο.Ι ει. νέοι:Ιιν ενιιι€ ε” πι.

πω., Κάνέ τιι.ιιι ρι·1εο1, ΜΙ τα ροττανιι μιά _ιοάοτι

ετιτοιιι τι ΜΗ ενόιιιιι εΙιιΙιονι: ,,Ρο3ά,τ ροοάοΙάειιιιιι

τιιιιιι Με άέ.Ιο, ΙεΙιιιοιιιε εἰ ε; Ιιιιάειιιο ΙιεεΙινωιτιοΙιει,

άινιΙε ριΙΙΙάει ΜΒ." Δ ν εΙ:ιιτΙ:ιι, τα ιιιτι1οιι ·οΙινΙΙΙ:ιι
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28ω 11111 18811111 8 1111881 111811, 8 11181 8881 1111”.

1 18111 1811111 11881111: ,,Ο82 81 11118111, 1181111118111111,

28 1118 181111 88111188 18118 1118118 1118118? 818 111 11111

11118 8118111111 1811 8111111 11111, 1111112 110111( 8111έ; ν8811

8.11 111 18 8111111, 181111 1811 11111111 811111 18118 1ν.“ Α

ν 8111111111, 8118111 18 8. νν1111, 818 181111 88 81111. '111

81181111 118.811]Ϊ' 8. 1188111 1811111 νέ8811 έ8811ι18ν. Ρ818111

881 11818 1888111 8 1111881 118 811111111811111 18111118. Τοπ

181111 ε11 81111181 118. 81111111 118288. Ι 81111 118 118118

1118111, 18111 11111: ,,81111, 8811111111 1.11 188111 11111111 118

118111." Α 1111811 2118181 8181. 'Γ11 ννε18 Ζ 118118 11111

18118 118118, 8 811 11 18111: ,,1)811119 11811, 1118111118 1"

01111. 11111 8‹1ρον8‹1818: ,,νε1, 1111]1))18 1111 1111 11818111:

11811119 11811, 1118118118! 11]11:1. 1111811 18 118 11188811 182

1111118, 28 1ο 188.11 11188 18111 118 811111 8881 118111 8

8881 811'113Ι'Ι151011 881181 8 8881 8111818181 11211, 8 ν8

8118111181 28. 1181118111 1181111111 ε1111111111111111. Α2 11111188

811111 181, 1381111] 1811 11111 1111118111 1181111 1111811' 8 118

18118 1811118 1118111811 8811811181 118211 118. 8111111111 118111

π 1118888818 8111111111." Ι ν181 81 1811 111111 8 881

1118 εν8 8ν1118. 1111112 18 118881, 1811 8811ν12111ι111, 8

νέ8811γ 8111118 8111 281 111111 88111), 11811111. 1118118 1111

28.88 1111111281 8111111111 8 11881γ 18118 1811. Ι 1181181

8ν11111 8118 11881181, 81 ν 8111111111, 11ν1ν ν118811ν. Τ11 81

111νε111 1118118, 1118181 18, 28 1111128 ν88811ν εν1118

11811111 8111181181? Α νέ8811ν 1111 1113817 1118811ν 118,

11.117 11111 1811 8111111111)9 1118111811 1181, 818 811 18 21111111

1811, 28 181 28.88 11881818. 1181111181181. ,,Ρ881181,“ 118

11178111 81 1118118, ,,1188111 8 1811811 8118118 81111111, 81111

1111 11888118 1181181181, 11181811 18." Α 1811 88 ΜΙΚ] 81818.

ΠΙ'811ό 11181 88 110 1181 138.117 1181111811, 8ο 81188, 1111]

11111 1181 ε 8811811 1111. 118ε1νι1. Δ 811 ο11118ν81181, 20

11116118 1118, 1182 1811118 1111811881 8881181111 81118118,

11ν811881 Ρ0111.νθ11Ι 111118 11 11ν811:181 1181111811 1181811111.

Ι 8811181111 18118 8111 881111 11881, 818 ν8811 51 18, 811

8 18118 81111111., 118 νο211111. Τα 881 181111 28. 1111111 1118.
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11661 6111116; 61ε 1111116 τ6111 1111611, τε111111 011 1111611

16111 6ν6111α 6111116111: ,,Νθ011ΙΠΒ τ6116 166116, 66 11161116,

τα 1116 11611 6τ161116111 6 1161111116 τ6111 1118 1161, 6 11111

61166 1111τ 11611111 6τ16116, 1110110 66 111611 611111 11111116."

Α 6111116 ν6661111 80 16666116 26 11161611 6611111111 116661

ν1τ1 16α116τ 6 666616 11166τ, 6 τα 1111661 111611, 1116111ν6

1161:τε 111811, 6 61161111 61111111 66666111 τ611 11ο 130111 61α

116ν1, 66 61161616 6116111, 1 16111: ,,.161 τα, α61111116111111.

11τε111 181 1116 (ΝΒ 1116τ111 661111? 6 11116116, 66 1116

61111· 66111166? 10110 11611α1161“ Α 116τ11111 116111: ,,116

11111, 66 ΙΙΙῦἑΘἐ τ611 6116111111, 1111116 το1111 110110 61116

6 1111111166; 61ε 1161111661 τ1, 66 τ611 16 το 11666116 6111111

11 1111111111, 6 118.11 116116 τ6116 !" Α ν 611ατ11α, 111611

66661 116τ 6 111τ, 616 661161 τ6.1111 1111τ 11111111 6 66 116

τ1166τ. Τα τ1 11116 1116666111 6 666611 1116116ν1 1116ν11

ατ1116τ. Με 61161616 1111 11111 11111 111611 61111161, 6 6 νε

1111611 τ661166τ1 11661111 16111α 111161166τ6α 1116να. Τα

661 13811 6111116 11011111 6 1161161161 1116116τ1, 1611 6ε 11111

11011110. Α τ611 1166τ111 661116τ6111 11616 18810111, 6 1111661

118 616τ6111α 6111111111, 11τ61·11 88 τε6 οτ6661 116 6τ1661

1166116. ,,Βτ111, 6611111α1 16166111 τ1111111 11666111." Α 66

1 111611 1111611 6116τ61 6τ6τ 6 11116111. 6 116116 11616116 116116.

,,1)611111 11611, 1116τ1611ο1α Α 6116 111α ο111111ν611616:

,,1766, 1111111116 1111 11111 11616111: 11611111 11611, 1116τ161161

111116 1111111 τ6 116 11166611 166τ111616; 616 66 το, 66'6

1111 τ611 16111, 1111 110 1611116 6116111166, 6 11611166 τ6111

616111 111ατ, 6 νε 6τ611 11611166 11ν61166τε 116111 6

11ν61166τ6 616τ111:11 661161 ε. 6116666116 6161111611 11611,

6 1111116 1161166 1:11τίτ 16τ, 11611111 1611 τί111 .Ρ1°1111ΕΠΠ

116116 6111111166, 6 166τ6 1116111611 1161ετ16 11ον6τ11111,

116611 116 116111 66 6τ11111116116 111·11.11α.1ι Ρ6το111 661,

6611ν161111α1 6111111111, 6 6111116 6111 11611116 11 1161661111

1111661111 11611111 66 111111. Κ1116 1111661 11611111, τ6111111

1116116 616116 11116111 6666111 τ11 6111116 6116 1101111211,

8 116111, 16661111 1111111. Α τ11 1:11 1166111 11166111 1111

1166661111, 61111 11111 τ611 1111111τε11 11111; 6.16 611 το 6111111
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επεο πε, πο με ιιοεΜιε ποιπιιιιιιει. Α Μι: Με

ιπέιει. νεοοιη πι ρι·ιιιγ. Με ιπειιέ παύει Μπι ιι

ιασει, 2ο Με ιιοοτιι ενοπ πει ι:ειεονέπιπ ερτοετοπιπ

ρειει;πι·ι πει Ζοπιι; ποπ πενειι€ι, πε πιει τοπ ρειετιί·

ι:πικονέι πι πω”. Ι ροτπόιι, ειιγ ιοἑΜ πι Δειτε

ιιιιιιιιε ιιειιι πε Μέ, ει πω, κοπο? Μ μι.ειιπι εππιιειι,

Μι: 2οιιγ Με ιοιιο ΜΚ νγεοι‹ο ηεποπιι, τοπιο πω,

ενοπ ιιοει·ιι πι. πιω Μπι νειοι;πι· Μπι ι‹ι·πιιι

ικοπο ενο πεοπιοι ε ιαπιεπιιοι. πο” πει: τοπ ποπ

ρι·ιεοι, ν_γρτονιιο εε Μιπ πιποιιο ρό.πιι πε. Μπι

ι:οπ1οιι; κι πω, πεπωπ με ι πε Με. Με? νγεοικο

νγει:οι*Ειιι, πιει οο _ιεοπ Με ω] πει οειοπ πιει -

Ι επιι Μπι τοπ πεειδιιι ν @πιο ει. πιο: ,,Ριοειπι,

πιοιε ρεπετνο! πιοιιιι-ιι ιιπι‹ με τω, πι εε ενιιιι

ιτοποπι? πιω ποπ εε Μιπ πιο ρεεε πιει. οιοιιι.“ Α οπι

ει πιγειιιι: ,,Κι;ετιιιιι η πι; Μπι Μπι ιιοει:οοιι?

`Ξιιιιεο @Με ιορει οιιτοι‹ ποτοπ ε ποιποιιοπ Μπι πιο

ειιοπιιι·· Ι τιονοιιιι πιιι. Τειιιιγ οιι ει επι πιο ενειιο

ιιοπέ, οιιιοιιι πει εοιοε πωπω (πει ε. επι. Με πε

:ποπ νέι·π, ποιοι πο ιιοπιι, ποΖ ρονιιιιιιιιι Α Μιά

Μπι πω, το εε ενιιπι ιιοπέιπ ιιιπο‹ι Με επειειει,

_ιειιπο ιεπιι‹ο πει ε. ιιποιι Με πω, πιέιιέπιι Με

εε εειιε ενιοι‹ι π οιιιοι‹ι ει ενοιι ιιειιοπιι, ει το ιειιιικο

επιιονειι ει ‹ιο τιιιτεινιι ει εκει ‹ιοπιι`ι. Α πιιπιο ιιονοποι

ο τσιπ, Σε” οιι τει το ΜΜΜ εππει:ι.ι. Τιι πει πωσ

πο ποπ τοπιιιειειι, Μο το ιειιιιικο ε νέέο εππιιε, 2ο

‹ιοεΜπε μπω ειοοπι. Ι εοειο εε παει: ιπποιιο πω, πιο

επι _ιοιιεπ ιιο πεπιοιιι επιιάειτ. Μια] οπ ορετ ριιεει

ο πω, πιιγ πιιι ιιονοιιι ιο επποει. Α οιι πιο οπΡωε

πι, πο ιπι'ι2ο. Τιι ποιοπι επ :ι οικω πε εειιε ·ειπιιπιγ

οιιιιν ε. το ιιι·ιιιιό _;επιι‹ο Μι:γ ειιπιιιιι ε ιιπο‹ι Με

πω, ειιιιιτιιέ οιιέιν εε εοιοε ενιειζι, οιοιοιιι ει εποπ

ιιιιιοπιι ε. εκει ιιοιπιι. Α Ρο Μπι-το Μιεγ ΜΚ πιι€ιει:

οπιει‹ι πο. εποε πιω παπι ε επιπιει ποπ ιιιιιιιιο.

Α Μια πιπ ιιτειιέ πγπι πιπειι ιιοοιιιι Με. 'Ι'ειιιιγ εε

02επιι ε πει τιιΖεπιιη ει. Μι Μπι νοιιιήιπ ράπ0ΠΜ
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71. ΒνοέιΙ·ι'Ιν ενο. · _

(Ζε 8ΙονΙΙιεΙΙε).

ΒνΙ _Ιεάι1οιι 11ο Βιιιιο.ΙΙ ΙιεῇεΙή εεε, ο :ΜΙ ενεΙιο

ηοεΙΙ·ε. .κάπου εΙιτεῇε εττοΙΙΙΙ ΙΙοετΙοιι, ροτοοΙΙ

τνοέιΙ·Ι, Μη πιονε ΙΙεοΙι ά11εοΙ1 ΙΙΙ οεοΙν τν`Ι› οάνεάΙ.

ΒνΜΙ· οΙΙοάΙ ΙονΙΙ ρτνοΙ, άτοΙ1ν, ΙΙετΙ άεπι -- Με

εοΙ Ιωάν άοετοΙΙ ΙιεπεοΙΙΙ. ΚάνΖ ρεΙα τΙετΙΙΙο άπο

Ρο ροΙεάο1 οεΙν 2ετοιοιιοεον πιά άο1οΙΙ εε ντέιΙΙΙΙ

οΙ:ιτεΙ, ρΙΙρΙιΙΙ Ι: οεπιιι πιο. Ιοάοε Με ν 2εΙεπιειο

οοΙεΙ‹ο Ι ΙΙΙΖεΙ εε Ιω, ρτοο Ιε τοΙ‹τ εοιιιτον? ενω

πιο ρονεάεΙ, ε. ροη Ι·εΙΙΙ: ,,ΒΙΙΙ› Μ, οο Ιοεε, ο τοπι

1ιενεάει, ε @Με ά11εε άοεΙΙ :νο ιιεΙον1ε.“ - ,,θο

οενεάει ΙΙΙΙΙΙΙΙ, επεάοο ροΙΙΙ·εείω,“ πΙνεΙΙΙ εἰ ι·νοΙΙΙ,

ει εΙΙΙ:ΙΙ, ο άο νεοετο ΙιεΙονΙΙ ινε ΜΙΚ, 2ε _Ιε εοΙνε

οτντ1οΙ ΙΙοαΪιπ1Ι πε νο2ε οάνεεΙΙ. ,,Α νίε-ΙΙ οο'ε ΙΙΙΙ

εΙΙΒΙΙ?°° ρτοΙ εε Ιιο ροτοπι ρεο. ,,ΝενΙοι, ΙεΙΙΙ τνοΙΙΙ,

"Με 11εοΙΙΙΙ _Ιε οο ΙιοΙΙ.“ Με εε υειοεΙΙ οι ΙεΙΙΙ:

πω, Ζε Ινο]ε 2εοε ῇε εειτοει άτοΙΙΙΙ, ο Ιοοάε ενιιΙΙο

ι11ΙτΙ:,τοΙιο°ε πιά εΙΙΙοΙΙ, ω. άνεοετ Ιετ εἰ ρω οε_Ι

εετο ρΙΙΙάο.“ - Α τω: εε Με), ετοΙο: τνοεΙ·ονΙ

πιοι·οάΙΙ εε εΙωτεοοε ενοΙΙ.οεΙΙ. Κάνέ οονντοεΙΙ,

ροεΙΙε.ΙΙ ΙΙο άο εΙεοΙν, ε. ρτοερΙνοΙ ν οοεοί τεΙ‹, ἑεΙ›ν

ΙηΙ111οΙΙΙ εννι11 οεεεω π. @Με ννενεοεο ΜτΙ. ,,Ζε

Ιαοε2ε ΙΙο οεάάτοε,“ ΙεΙΙΙΙ τοάΙοε, ,,ρτοτοέε ῇε Ζει

εΙίοεο; Με άεάο1ε ΙΙο τεάεῇΙ άο οετιιε εΙ:οΙν.“

Κάνέ εε ν οετοε εΙιοΙε ννοοΙΙ, νεάεΙ νέεοΚο, οο

'ονΙο ε οο ουάε. ΤεΙΙάν Με! οτοΙ ενεοιο: ,,Οτοε!

νε ῇε ω, ε.ονοΙιοπι έΙΙ.“ ε- ,,Α Ιπεει?α --$Ι,,Οοέ

ιιενΙΙε, Μαιο _Ιετε Με ρΙεά άνοοετΙ ΙεΙνεΙίοΙΙΙ,

Χάνεϊ _Ιετε τεΙιάέιέ ευ ΙονΙτ πονο? νων οΙο εε εε

Ι›οΙΩεΙ ῇε11 ροῇάτε 2ο. ιοΙιου, Με εε νέοι ΜΙ ΙΙιοε

εΙεΙΙο 11εετε.οε.“ Κάνέ ΡΙΙεΙΙ Β Βοοο,ΙΙ, ΙΙΙΙΡΙΙΙΙο

2εεε το. ΙοάΙ‹το ο. ν οί μοι ν πεΙεοεΙο οοΙεΙιο, δνε

νεοοιιρΙΙάο ΙοάΙεν, ρέει οάεττοΙΙ, ε ΙοάΙ‹ε ε οοετοο.

εε ροτορΙΙε. Με2Ι οπο, οο :ΗΜ ΖετοιοοοεΙι άοιοι'Ι
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εε νι·εεεΙ, άοετε.Ι εε @Ιιο ε” νοάοιι ‹Ιο ιιειεΙιεΙιο

ΖεΙιΙειιεΙιο ιιιεετε ν ροάΖειιιί, ΙκεεΖ επι εΙονΙόΙ‹ε

«παει πιεΙιγΙο. Μεῇε ΙιΙειι, ιιεΙονιΙ ει τῇ), ιιρεΙτΙ ῇε

ε. ιιεῇε‹ΙΙ εε, ε. ροτοιιι ιιειιιιΙ. Τα εε πιιι ΖάεΙο, 81η

ω πιει ιιοε άο Ζύ.ιιιΙιιι, τειιι Μη εε ροεει.άι1 Ζε ετιιΙ,

ι·οΖΖΙιεΙ ενΙεε ε. εεΙκε.Ι. Ι ιιειιιιΙ Με. Ο @Η ιιοει

οάενιΖεΙγ εε άνεί·ε ε ‹Ιο ροΚοιε εε ρΗνεΙιΙ ΜΒΜ

Με, ροετε.νιΙ εε ρωε ιιιΙεάετιει ει. ρι·οει1: ,,ΡσΙιΙι

πιιιε.° Με ιιιΙ6.άειιεε Ιιο ΖεΒΙεΙ: ,,θάεΒιιρ οάει1ιιιε,

ᾶέιιιΙε!“ τιειιιεε Κε Με πεσει Ζάάπιε." Νε το ΙιειΙ

οάεεεΙ. Ι)ι·ιιΙιέ άειι χιο ροΙεάιιι Ζε.εε ιιειιιιΙ, ι Ζά6.Ιο

εε του, Ζε ε), 1071 @Με ιιάεΙεΙ, Μγιιγ Με τοΙιο

Ιιε‹1ε ροΗΜΙ. ΡτοΙιιιάιν εε, ιιτιιιιιιΙ εοΙιε, Ζε τειιι

Ζειεε ρΐι_ιάε ε. Ιιειὶε ροΙΗιί, ΡΗιάε-Ιι. Ο ρί'ιΙ ιιοει

ρΗνεΙιΙ εε ῇεετε νειει Με, τιιεΙ Με ΙιΙσινγ, ε χιο

ετε.νιν εε Με ιιειιιιι, ρτοειΙ ορετ: ,,ΡοΙιΙ› πιπε”

ΜΙεάειιεε οΙιεεΙε Ιιι·ιΐιΖε ε Ζεεε με οι! εεΙιε ΖεΜεΙ.

'Γἱ·ετίΙιο Με ΖάειΙοεε ιιιιι Ζε.ε: ,,Ι)ο'ιιιΖε Με εμ

ιι6ιιιιΙ, Ι:άγΙιγε εμ ροΗΜΙ Ματια!" Κά)ιΖ εε Ιππι

ΒιιτΙ51, ιιιιιίιιιΙ ει, Ζε Ιιο ροΙίιιι, Με ι @Με ΜΙ εττεε

εεε. Ζ νεόετε. έεΙ Ζεεε άο ΜΜΜ, εε‹ΙΙ πι. ετϋΙ,

ι·οΖΖΙιεΙ ενίεε ε εεΙιεΙ. Ο Με πιοειρΗρΙειΖΠ εε Με

τΗΙιΙενή, εεε νετεΙ ε. επι-εε1ινε;ει ιιεΖ ρϊ·εάεεΙε,

εεριιιιΙ εε ιιι·οτι ιιειιιιι ε. ρτοειΙ: ,,Ρο1ιΙι ιιιιιε.°° ΜΜ

άειιεε ιιεΙ;Ιοιιιν εε Ι: ιιειιιιι, ροΙΙΙιιΙ Ιιο. ν Μπι

οΙ;ειιιΖειιι ιι‹ὶεΙεΙε εε Ζ Ιιε‹Ιε ρι*εΙετάειιε ρειιιιιε.

ΒγΙε το ΖεΙ:Ιετέ. εεετε. ρεεε. τοΙιο Ζέ.ιιιΒιι, ε. ε ιιί

τειι ΖάιιιεΙ‹ ι εεΙε ιιι'εετο νγενοΙιοΖειιο μια. Οτεε

ι πιεα1ηε_ιί ρι·ιεΙι ε. Ρεινιωιι κι ε τε.άοετί νεΙι

Ιιοιι ;«δεεε ρεΙ‹ ΖεΙ:Ι: ,,Βό.ιιι τι ειτε ΜεΙονει:νΙιενοιι

άεει·ιι, ΙΙΙιι-Ιἱ εε ω· ΜΙ6.άειιεε ονεειιι Με ερο!ιο

_ιειι, Με _ιειιιιο ι·ιιιοιιι;ιΙο _ιει, τοτἱΖ ροιιιγεΙειιι: ,,Μιιε

εε Με Με άοϋί·ε ΜΗ, ε. ιιιι'ιῇ στα: Δε. Βιιιιεῇι

ιιιγεΙι, Ζε _ιεειιι εε ρι·ορετΙΜο ρεΙ:Ιε. Ι(τΜιγε1ι ιιιοΙιΙ

@Με _ιεάιιοιι ρε;ιιι Ι: αει ενειιιιι πε Βαση, εϊη·εΙι

11111 ἱ·εΙς1, Μ: εε ιιιι νεάε, ΙΜ Ιη·εΙι Ζτ'ιρΙιιε ερο!το
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ιειι!“ Νε. το πια @Με τα ρεαπα: ,,Μ6.πι τα!ιονοα

νεο, εε Με ΙειιΙτο ρι·ιεει ιι οτειενεπια, ιεπ Ι:ΜΜε

αστεια εε εαεε νι·ειιΙ.“ ΜΙετάεπεε εΙΙΙιιΙ, Ζε εεεε

@σε τι ρεαπε εε ανοΙιιει, Ζε Ιια‹ιε εειιπι Ιετ πε.

πι; (:ειαιτι. Ροτοπι πια αεΙε. ιιιιετειι ε ΜΒΜ: ,Ρο

ΙιΙεᾶ ειστε τεπ ιιτετεπ ε. πιγειι ει, Ζε Με ΜΙ “τα

α οτεε Μετα πε. Πααειι ει. τιατιεε τεπι. Α πω

αστεια ιιαιιεε ειιτίτ ιτε ιαπε ριιιιίτι, ροιιΙεά εεεε

@Με τεπ ρι·ετεα, ε πιγειιει, 2εΜε ΜΙ Με α πιτιε.

Με ετ ιιο πιιτοτπα πεαιαι.2εε, ειε ο ω; ριιμιεε, ε

μα: εε 2τεΖΙτα ΚΜ Ι: Μπι αοετεπεε." - Οτεε

ιιπετιπε νεΙπιι εε τατιονε.ιι, Ζε ενειιο εμε. Ζαεε

«παει Ζατανειιο; τι πιαειΙ _ιιαι οΙοειι·πε νγριενοντιτι,

εε α. μια εε πια νεαιο. _Ροτοπι ιιο τιονεαΙοτεε Με),

ι; ενειιια ρειαα, ικτετεπια Μάτι _ιεετε τγΜ ΙονιΙ, ε.

ι τα εε νειεΙειιι ιιαάονε.Ιι. Μια μια τεπ μια Με

Με”, ε. Με πια: ,,Ζί'ιετειιι α Με: Μπι τι Με

ενειιο ιατεΙονετνΙ ε. _ιειιαα ενω τιεει:α, `ιιατιε-ιι εε τι

Ιίιιιτι.“ θα πει: ει ιιιγειιΙ: ,,Με τε.πι οτειιενέ. εειε

ει. «καει ΙττεΙονετνι, ε. ιιτεειιειεί έειιε πεΖ απο. Με

εεε μ? ειιετειια τα πεεοΙιΙτ απ, «Με Ιειιιιο εε

πιοΙια εεεε ‹ιοετετι ηιετΜ.'^ - @αποτο ααε εεΙ

ε τεπιι αεεταπιι πει ρι·οειιέ.ΖΙ:α ε. πο. εεετε ιιπι τεπ

ριετεα αιτεεε.Ι ι ρονετιει, Ματια Με ιιιοε. Ι)εει·γ ει

πιγειιιγ: 2Καγτιγειιοπι _ιεπια τεπ ρι·ετειι ιποΙιΙγ Πίτα

αστεια Μ πια α Με είιετε.Ι !“ Α ροεει.αινεε εε ε παπι

4ο ετιιια μαι πειαΜ εττοπι, αερε.ιγ _ιει ε. ιπετεπ

πια νεειγ; ι αεεΙιειγ ιιο αστεια ν αοιαπεαι, 2ε

ιει ιιττατιι ιιο εεετε. Ζαετε.Ι α ιιιετι πετ Ιε ε μα:

ει αιπιπιΙ, Ζε ιιτιιαε τ0ιιο ροά2ειιιιιιτιο πιεετα Ιειιε.τ.

δε!. ε ιιι·ιεεΙ ιιοετιε νεεει· ν ιεεε ιιο πειειαειιο ετει

νειιι, ε. ρτοειΙ, .ετη ιιο τα αεεΙιειι Ιιι*εε ασε. ΝεΜΙο

ιιιικοΙιο επιασε., πεΖ αειειιέ. Ζεπε; τα ιιεΙ:Ιτι: ,,Β.εαια

ΜεΙι τι τα ιιορίεΙει αοειεΙια; Με πιοιι τα »Με

_ιεοα 2Ιοαειι, ιιι·ιιτιοα τιοαιιι ε. 2ιιιιι_ιί ει· - ..Με

εε ιιειιο_ι," και πιιειαειιεε, ,,ιιι·ιαεε ται νίαο, ιιααα
Ψ
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τπ πει πο οοΙιοτἱ.“ Ο ράΙποοτ ρττοτὶ οτοτΗ άοτπά:

"Χάο ῇοἰ?“ -- ,,άστ οέτπ πονίπι; ῇοοπι τιιΙέ.Ιτ, οοπι

τοπι Ρο ονοτο οποάίπι, ρτοτο2ο π1ιιοτιπ.° έ ,,Κτο

τοπο τω: _τοτ τοάιι?“ - ,,Νοντιπ; ΒΙοτίπι πο πο

ονοτο ποπετοΙο; ποτε.οπι πὶΚάο άοιπο.“ -- ,,;ωπ ττ

ΗΙεσηΙ?“ ΜΙετάοποο νοάοΙ ο ἐοτπο έΙτοΙγ, 2ο τΙ τΗ

ιΙοάο_ῇἰ 1πο11 Βτοττο ο πο πο πττοτἱΙὶ; τ ]πιοπονο.Ι

@κι τοπο εττοοοποπο οι·οττο ῇιποπο ο. ρΗ]:ποπτ. -

φωτο άοἰ τγ Μέ νΙοο.τπί οτο.ττ, Ικτοτοπο ῇοπιο

ΡΜ ποπο1ἱΚοι Ιοτγ 2ττο.τ1Η." - ,,Βοοτ ιπο2πά/

οάρονοάοΙ _ϋπι. Ι ΖπὸοΙἱ 11ο ρΐοππΙοπνοτἰ, ολη επετοΙ

ο πππτ ο νγοπνοΙονο11 πιο ενο πΙοάοῇοΙ‹ο τοπποεΙο.

,,Α οο @το άποε άοετο1τ?“ τετπεά οο πο). - ,ω

νοΙππ π1ποπο, @Κο πΙΙ:άγ _τοέτο. Βοετο.Ιτ _τοιπο οτί·ο

πω, ρΙετέτ ο Ιάοποπ1:: Χάο η οτί·οντοο οοπῇο, Μάο

πο. ρί'ιΙ Ι1οάτπγ άνο ετο ΜΙ; Χάο τοπ ρΙοέτ πο. 88

νοππ1ο, πτΙεάο πο ποπντάΙ; ο Χάο τοπ Ιάοοοιά: πω!

οοοο Μάτ, Ι‹οΖάέ. ποιο οο τπιι οτονπο." - ,,ΑΙο

@οτ-Η το τοπ), ρτο.νάπ ?“ - ,,Ονέοιπ ρτο.νάο!“ Μάτ

ο. άονοΙ1Ιτ τω, Μη τοπο εοπι πο. Μοτο πάω. Οπ

ποπ πιοῇο πο οοπο Ι‹ΙοοοπΙ:, ΡΙοτέτ τ οτϊοντοο, οποοἰ1,

το 80 ποιπο ποτί·είοΙο. ο. τοπ Μπι. Νοάρτνο έο1 πο

ΒΙπποὶ, Χάο νγοπο2Ι; 1πγοΙΠ οί: ,,8Ιπποο πο νέοοπ

ποιπίοΙ1 οπο, Μάο @Με το.Ι:ο «Ματ οοοτιι άο

π1οετο·ροάποτππ1πο. Μο ΒΙπποο τοΙ:Ιο: ,,Νοοπέ.τπ

το οοοτγ; πιποΙ το ΜΗ πο!:άο πιοπἱ ποτο.ππ ν (απο

άοΙἱπο, παπι πτΙτάγ ποΡΗῇάπ. ΑΙο Εππο. ονΙτέ Ρο

νέοοπ οπιιϋποοπ; ῇάἰ, πορτοῇ οο 31.” ΜΙο.άοποο έο1,

Μο ΕΦΔ νγοπο2Ι, τ τοποΙ οο π, νί-Η οοοτιι άο

πιοετο ροάποιππίπο? Α Εππο ποοο ΐοΕΙο.: ,,Νοντπ1;

ιπποΙ το ΜτΙ πιοπτ Ι1οτοπ1τ, Κοπ1_πτΙ:άγ πορτπάπ.

ΑΙο _ττΠ Ι: νοτω; οπ νέοπά οΕπΠποπιτ ΡτοΙοτιιτο,

ππ_ϋοτο τὶ Μη· οοετιι ποτά." Ι ἑοΙ τοπι, Χάο ντα

Μοτο, ο. τοοοΙ πο σποτ, Μάτ, Ιππάγ οο ῇάο άο

πιοετο. ροάιοιππΙΙιο? -- ,,Κτοι·ο.Ιι τω] πονοάοΙ 'Ν

τοΙά νεο; ,,ποτττο. πϊ·οάο άποιπ τοπι πο.εο ρά]άπ:



--1θΒ

1111011. 111:ε1ε εε 11111 1111111111; 11111611 11111 1111. ενε111ι1·

1ο1111ετ, 111111 11111 11ε11γ1ο 1111111 1111111051 Ρ11ε11ε 11111121

111. 111111 11 ο111ο111111111 ε11ε.111111. 17111 εε 1110111111

ε111111111111 ε. 11111111ε11εε 211 11111 1111111011. Ι 112111 11111

110111 11 11ο1111 11111 ο 1111111111, 1111111111 εε ο11εν1ε1ε. 11 11161

211. 1761111111 εεετ11 11111;ονο11. Κ 111111 11111111 1111112ε111111111

11111Ξε11ἔ. 111111 εε1 1111. ενε1.τ1111 1111111111, 11 1111έ.11ε11εε 1111

1111ετε1ε ο11ε11άνετ εν11.1ε11111111ι. 81111ε111111:11111ε11ε

11111132 11116111 ο111111.νε11; 11 10111 1111ο1111 11111111 1111:111ε11ε1:

11ο 111112ε, 11Ζ 111111.111ε 1111 2ε111. ,,Ζ 111.11 _1ε11ε11 11111ε1

1111111 νε111111 1111ε11 1111 εο1111,“ 1ε111 11111112 Ζε1111111ον1

ε. 11εν11ετε, 11 τε 1111ε11 1112111111., Ζε ε11111111 ενε11111

11εν1111ο111τε11, Ζε 1111. 111111 11111111 1111111111 εε11111 1111, ε

η Ζε 1εετε 11ε11111ε1γ. 1111. το 111111 1111112, Ζε 11111ε1

11ε11ετ1 11ο εε11ι1111ετ, 11. 111116 Ζε ε1 _11111111ο 11εε1111

112111. Ι 162111 εε 11, 111ε11111ο 1111 11111111 1.11111111: 111110

111111 11110110? - ,,Ο11ο11ο,“ 1ε11111., ,,11111111γ 11111111, 11111

111111, Ζε 11ο 11111111, 11111 11ειι111111111111“ Ι 11γ1ο το 111111

11ε111:1 1111111 ε1γεε111. Κ1111Ζ εε εν11.τε11111ε1 1112εε11,

1111111111 εε εε11ε 11 111111ονε116111 2111111111 1111111 ε. 11111111

1111 111 1102111111. Ρε111111. Μ ο111ε1ε 11. 1ε111ε1.: ,,1·11ε11!

11111111 1111εε °111ε11 εε 111111 211. 1111111111 1111111111, 1111111111

11111ε 1711111101: 11ε11γ1ε. ν1ε11εΖ1111.“ 131211 1111 το

11111111 ε11111ι1 0111181711] ε. 1111 111111εν1111.1:11 1011111011 11ο

ε1:11111. - Α 1111111 111.111 1111111 1111111 11111111 2 1ε11ε111,

ε111ε11ε Ζε ε111ε1111:ε ε 1111111.το11 1111 1111111111. Ρο τε

1εε111 εε1 11ο111ι'1.

72. Ο 1:17·εε1α 111111.11·1ε11, 11111111 1111111111111111

ε. 1ε:111ο1:11 111ο1111111111.

(Ζ 1111111111.)

Β1111ε11111111 111111 11. 1111111 _1ε11111οι1 1111ε111ε11ι1. Ι 11111

1111611111, 11110 1111 1111ε1111 1111101011 11111, 11111111. 1111 1:1111

111111 1111 2111111110 1011111, 1011111 Ζε 1111 ενω 11εε1ι1ε1111

11111. '1'11.11 11111 1111111 εε111111, 11. 111111 1111 εφη, 111111

1111111111 111111 111. 1. 7
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ιοοοάτο ει τΙ·οτΙΙιο Ιι1οιηιοΙιο. ΤΙ Με. ΙιοΐειεΙ οτι τοπιο

ΙιΙοοροοιιι νγοιοινοΙΙ ο οΙΙοιοι Ιιο ο οοΙιοο οοοΙιτοΙΙ

πο. ΤΜ; _Ιοοιιοο τω” τοπιο ΙιΙοιιροοιο οιο ιιοϋοΙιΙΙ,

ο @Η εο- ιΙο οι·οοο. Κάγέ το ΜΗ ν το ρι·έιοι, ἑοΙ

τιιάγ οοοτοιι ετοι·οοοΙε ο. ιτοΙ;Ι: ,,ΡοοιέιΙιοι μοι ΒιῖιΙι,

εγο1κονο!“ Α σοι οορονοάοΙΙ: ,,Ι)ο_ΙΖ το μοι Βίοι”

Τοο άοτΙοοοΙτ οπο μέτο άετΙο ιιιΙονΙτ ε. ΐοΙεΙ: ,,Ι)ο_ιτο

οιι ΖειρειΙΙτ τοΙιέ.Ι:ο.“ ΑΙο οιιι, ειοι 5ο οοοΙιΙοτΙοοοοο,

οιΙΙιγΙΙ Ιιο ο ΙζιοτΙοι: ,,Νοιοέιιιιο Ιτάγ.°' Το.Ιτ οο σο

οΙιέι2ο_Ιο @ο ΐοΙεΙ: ,,Το Μάο, οο άοΙοτο, Ρωτώ!

·ονιοοΙ:$ι 2ΙττΙιοΙ:, οι Ιει·έΙονοΙ:ο άοοιτιιέΙιγ ιιοτΙοετοοοτο.τ

Α πιο τοΙ:γ ΙογΙο.

Ζειτίιο οο τοο ΙιΙοοριτ Ποιοι άονοοοΙ ο @οι

Μαθε τι οΙιτοΙ τοΙ‹γ ἐτοοτι οΙ:οειτ. ΤΜ: οιι ἑοΙ ο. Ζο.6ει.Ι

ιΙοΙειτ Ιο‹Ι, τι ρΙΙοοΙ Ι: οοιιιο το.Ιτιγ τοιι ε.τοΐοοοΙτ ο

ι*οΙ:Ι: ,,Ι)ο_Ι Μο ΒἴιΙι έτοετιΙ“ Α ΙιΙοορέ οοιιονοάοΙ:

,,Βο_ΙΖ το Μο ΒΙΙΙι, τοτιοΙτιιΙ" Α ροτοιο 2ειοετΙ ετιιο

ι·οορι·οινοτ: ,,Βοά ΙιγοΙι οο ο τοΙ›οο, τειτισΕΙιο, ροτειοΙΙ,

@ο οτΙοΙο.τ τοΙικονοο Ιοά, Μη οΙιοάΙΙο Ιιο ιοοϋ ι χιο

2οιοι.“ Αοτο.ί·οοοΙε πιο οορονοοοΙ: ,,.Ιοο ἀοΙοΙ, οριο

οιι'Ι_Ι! οοο‹Ι τι ρειο ΒΓιΙι Ιιοιοΐι2οΙ° Δ το.Ιτ το.Ιιγ ΙιγΙο:

οιι οτΙο1τιΙ Ιο‹Ι, Μοτο. οΙιοτΙΙΙει χιο ποιοι ι Ιιο πω.

ΜΙ: ΜΙ ο του ρι·οοί Ιιοτον, ροοοι Ια οοιιιιι· πιω

τοο ετοί·οοοΙτ ει. ι'οΙ:Ι οιιι: ,,Δ2 ριΐι_Ιοοέ Ιιο Ι:ιιέιΙΙ,

τοΙι‹Ιγ νοοοιι ο οοΙιοιι Ι‹ο2ἀοΙιο, Ι:οΙιο οιι οοετο ρο

τιω.·· Ι ροτΙ:ο.Ιοο_Ιρι·νο ο ετι·οοΙιγ ΖοΙιτέ.Ιτο., Ετο

ι·οοιο οοΙέ. ετι·οοΙιο. ιιοιοοΙιΙο. οοετ νοογ Ι: ρω ορει

τι·ιτ, Ι πιο Ιιο ο εοΙιοιι. Ροτοιο Μ; 88 τΙοετοΙ οτι Ιιοι·ο,

ροτΙιειΙ οτειι·οοΙιο. ἐοΙιτοΙοι. ν τορΙοιο ΙιοΖιοΙιο, Ι:τοι·ύ, :ιο

οΙοοοοΙαο ιι.6.ΙΙΙο, νοΙειΙ: ,,Ζοιιο οιι ιο, 2Ιοιο!“ Ι νοειΙ

Ιιο ως, ο εοΙιοο. Ροτοιο οετΙο ενοο ΙοεΙί κάτι, ρο

τΙ:.ειΙ οροτ οτειι·οΙιο, Ι‹τοιηἄ οΙιι·γοονοΙ Ιιού.τ ο Ιει*ΙοοΙ:

,,ΟΙιοο οιι οο ΙΜ! οΙιοο οιι οο _ΙΙοτΙ“ Μαιο τι· τῖ·Ι

ειται·ο ν ΙοτΙΙ, οτειοιιΙ οέ.έ ροοτοΙΙ: ριΙοτΙ ΙιτέιΙοιο, ο.

οτι νιοοΙ, 2ο το νοο ΙιγΙο εΙειιτοοιιο τειΙ‹ οάοΙοιιο.,

2ο οιοΙιΙο. οΙιοάΙτ Ρο οιοιΙΙ Ι χιο 2οοιι. ΒγΙει το Ιοά
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0111001110, 111010 110011 11011 ε01101ι 0ε11 0 11010. Α10

111011 11111010 ε0, 20 1011 01011011 10 1111110 1111111111, 0

111010 1111 11111 11111 1101011 011011 1111011111 1101 20 201111,

1102 1111101101 11111 10010 11110 1110110. '1'011 11101110ε101111

111011 1010110110 1110110110, 11101111 1111 0110110010 1101111

1111111 01110110 ε110111 20 10111111 1101:; 0 11010111 1011011000,

1110111 1111 20 10111111 11011 11ν01101110 110111 01101110 11110

110010 0111111 111110 11111111; 0 11010111 10010 1011011000,

11101111 1111 ν 20102110 1020010110 110111 1111001101 1101011
11011. 1111 11101 1011 20011111 1101111011 0101001 0 001 00

00101111 ε 101111 0101111111, 1110110 11101 1110111 20 ε011011.

Τα 110011 11111 1011 1011011 1101111111, 201111 ε0 11111 11.111

11001 1100010111, 0 1111111111, 201111 ε0 11111 0111 1100010111

01111101101111, 11 1011 110011, 201111 ε0 0111 11001 1100111111.

Ζ 111110 1111001 00 11101 11 111111 1101111111, 110 11000110

1111011011 0 110 10010 0111011; 0 0111 10010 1101011: ,,.Τ1ε1!

1111! 2111101" -

11110 111101 1111 11011111 εν0111111111 0 1121111 11110110 1011111

11001111 εν0 1101111101 1101. Ι 0110110001 1011110100 εο11

ε01111111111 1111111 10111102 1110110 ν011111 0 01110011, 11110

ε0 1110111120 1110110 201111 0011000110 1101011010, 1011 20

1110 10110 1111011111 11111. 'Ι'011 11 11ν0 1110111111 1111111 1011

110 11011111 110 1101111011 1101111111. 0 111111 1110111111 111011

101 110 1111110110 111100. Ι(11112 00 1011 110ε1011 1110111,

11011101 0101011110 0 110111 1011111: ,,Ρ01:11ν01011 111111 110210

Κ1·101110!“ 81010001: 111110 11111101 10 0020101011 1110

ε1011ε110 0 0000110001: ,,1110 ν0111· 11011111, 01110112·

11010111 200011 0110111 11010 1021110ν01, 0 1011 10 1111110,

ε10101 0110001100 1101101 1101110 10111, 0 111021 1111111111

11110: ,,Α2 1111101100 110 1011011011110110 10ε11. 0 0101100

110 1111120110 00010, 10111111 1111111100 110 1110110 111110 11110

ε101011 111111; 1110 11110 10111100: ,,11111110, 1111110, 01101111

ε0!“ 0 111 11111110 2 111 0001110111 11110, 110. 1110110111

11111100 10201 110110 00111, 0 1111 1111110 1111110 111001 110

20110 101110. 110 10011 0010 00 01110000 0 1100111100 1111.

110110, 0 1011 00 11011100 0 1101110101ε1111111 1101111111,

7*
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τοΙιάγ ῇοιι πιω: ,,νέοοΙιο νοιει!ιο 2 τοι·Ιιγ!“ 'ΜΕ

τιιιιιοέ ιιιιτ ιιιιιοΙιο Μοτο ιιιιιέι'ιν, τι τι Μιάου τω: το

_ιονο.τ, 2ο νέοο!ιο οστικά Α ιιγιιί ῇεά ο Βοτιοιιι2°

Με Μπρικ: νἑοοΙ‹ο Με ιιιιέΙειΙ, Μι πιο του ροοτική

ετιι.ί·οοοΙ: ροτειάιΙ. 'Πιο ερΐιεοτιοιιι οιι ειιιιιι ιιοΙιιΙ τοΙ6

νοιεΙ:ο ιιορΐὲτοΙεΙ‹6 ιιτι οιι.ροι·τγ; ιιΙο μάτια νοιό.Ι:

τω μι; ν ιιοτιιι. @τι το νιά6Ι, ντελ ροΙονιοι πέτο

ἑἀτΙιιι τι τιοΙιιι @πιο 2εινιιιιιΙ, ο. οι·ιιΙιοιι ρο1ονιοι οοιι€

ροάι·2ο1. ΙΩ1γέ εε νοιιιιι εΙιοιι6ιΙει, _ιοΙ ιιέιέ ι·γτιιΐ ποτε

Κ Προ ο τιιιιι νέοοΙιο «τοι. Το 5ο τοπ Μι ιιι1ιτο

ι·ιι.Ι: ιιοιιιοτιΙ άονοάέτ, Μο του Ιιτάιιιιι ΜΙ, ι νγεΙιι.1

Με ε1οιι2ιοι, Μη Ιι1οιιιι1ι τοΙιονοτιο, Μαΐ τη πιο!

ροτειτοιι ιιοΙιιι ο 2εινέιτειιοιι ροΙονιοι _ιοΙιο νΙοετιιιτιο

έ.6.τΙ:ιι. ΠΙοιιΙιο, άΙοιιτιο ιιοιιιοΙιΙι ε1οιιιιιοί το.Κονοτιο

τΙονέΙ«ιει ιιιιιίτ, Ποτ οΙιοοιΙι Μι Ι: `ιιοΙιιιτιτιιι ρό.ιιιιιιι.

ΤοΙι‹Ιγ ΜΗ @η ντΙ:έ.2ειΙ, Μη Βιιτά6ιιιιι 6ΙονσΕΙιιι ν οιι

16ιιι ΙιτοΙονετνί ιιοιιγ ρι·οτι1ίΖοΙι. 'Πιο ειιίιεοτιοιιι ρϊ·ιέΙι

τει!ιγ ιΙο οΙιειΙιιργ, Με τι Με. ιιιοιιοι*ί εγιιΙιονο εοάόΙι

οιι οτιοιιέ, ο. Μι ΙιΙοιιιή Ιιτο.τι· ΜΗ οοιι6 ν ρορο1ι

1ιοτι1ι2!η. Ι 1‹τοι·ειΙι το ροάινιΙι, Μγ2 ιι τοΙιο. ρετι

νειΙΙιο. ειιιιιτί·ιΙι τ02τ8.τ011 ιιο1ιιι, 2εινό.τειιιοιι ιιοΙονιοι

έέ.τΙιειιι! Με ροοινέιΙο14 26.άιιοιι Μέτσο ιιετ:Ιιτέ1 βιο

οι! ενέο!ι ΙιοΙιΙι2οΙ: Μ. Βτιι.ι·έιιιιιι εΙιιΖοτιιιΙΙιονι Μάο

τοΙιο 1ίτο, ετη οοοιι1ιο. _ιοΙιο Ιει·ειΙο, το.Ιιονό. ειιιΐιεοΒιιιι

Ιει·ιι1ονιιιοΙιο, τιιιτονι61ιο ορτοετοΙιο οΙιΙο.ρει. ιιι€51ο. άο

ετιιτ, ι ΙΜ τη ιι εέιιιι το. Ζειιιιι :ότι τΙοετοΙ. ν τοιιι

ίιιιιγε1ιι, Ι:άγέ ρΗέΙι ‹ιο Ιοετι, Μιά), μοι οοετιι Με,

πιω ιιορί·οτΙ ενόΙιο τονιιηέο ο ιιοτοιιι τοΙιο τιιιΜΜι.,

ρο1‹ εοΙιο εέιιιι ιιοΙιιι τοετοΙ τι το.νέιτοΙ του ροΙονιοι

έιιτΙ:ιι, Μιτου ντιπ πιτιιτοιιιιι. Α το!: ριιω Ιαιι Μαι.

Ι ΙΜ το οΙονέΙ: ερι'Τιεοτιιιύ, ο. ρι·οτο Ι‹ι·6.Ι ι @τισ

άτ:οι·Βει τἐιἰὶ τοπιο ΜΒ. Με του ροοτινή ετιιιςοοεΕ

νιά61 το ντοΖάιι, ι ρι·ιετοιιρ1Ι τι τοιιι πο.τιιτδιιιι ο. 2ΙιιιιιιΙ

ιο ι ΗΜ 3ιιιι: ,νωιιιω ε. @οτα ιιοτι ΚτεἰΙονιιἰ6Ιιιι.

πιο Ζητω ιιιιτ ενοττιι.°° 'ΜΚ οιιι οτιιιονο. ι·)ιοΙιΙο ρο

ειιιτι1ι τΙο ΙιΙονιιιΙιο ιιιέετει ει. οι ρΗιιιο Ι: ειιιιι6ιιιιι
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Ιειέ.ΙΙ Ι νέεοΙιο _ιειιιιι νγρπινιΙΙ: Μ: πι τειι εΙοιι2Ιοί

επΙιΙΙ τι ποτὲ ποΙιπ τοπΗεπιιΙ. Τοπ Ιει·ιιΙ :ΜΙ εἰ Ιιπιι‹Ι

τοΙιο πειτοΙατ τι οτέιτιιΙ Βθ πο: πο Ιιγ ιι.ειΙ πιω πε

ιιΙοι12ΙΙ, Μετά ω· τω: τι ττιΙα πάόΙπΙ. Δ οπ οτΙρονό

ΙΜ πει. το ΙιτάΙΙ: ,,'Ι'εΙ:οηΙ πεπειεΙου2ι πΙο _ιιπ6Ιιο,

11εΖ Μη πο ΖεΙεππέιπΙ Ιιτειπειιιιι το2τι·ΙιπΙΙ.“ Ποπ

πο πΙΙιοΙΙ πεπειάόΙ, Ζώη ῇοΙιο ππάο. πιοΙιΙ:ι. ΙΜ πει

@κι ΤΙΜΗ ι*ειΙιΙ _ιοιππ πιω: ,,.ΤειΙιοιι Μπιτ πετειπο

ΜΙ κι ΜΜΕ εέιπι, τειΙιονοπ ε τοΙιο Νότο. εο_Ιππέ."

Ι ΙΙιιΙ πετρα ότιτπι€ τω? πο έεΙο2πάοΙ:ι Ιπιιπ παρτέ

Ιιποιιτ τι Μ τοιττΙιτιτ. Δ τοπ ΙιΙοιιιιά άοετιιΙ τπ Ιστι

ΙονεΙιοιι άοετΙιιι πιο. Ζοπιι ει ΙιγΙτι νεΙΙΙώ ΙιοετΙπει. - .κι

τιιιπ 'Μη ΙΜ, ῇειΙΙ ει. ΡΗ _Ιππιπ Ι τειποονο.Ι; Με έρειτπ6

πιι ΡΗ το ΙιοετιπτΕ ποεΙουέιΙΙ: @Η πιι εΙ:Ιεπππ6 πάει

νισο, ρειριιονύ ΜΒΜ τι ιπἐεεΙπῇ· ΜοΙιοπΙ:. ΜΙ: _ιεεπι

επ ΡΗ τειποι πιιΙιί·άΙ, πιέιεΙο επ το2ριιετΙΙο, πω» πο

..ι·ο2τιΙιεΙ ο. εΙιΙο ιτοπτΙοπΙιΙο. 'Ηλα πιέι ροτοπι ππΙιΙΙΙ

‹Ιο @Ια ει. νγετΙεΙΙΙΙ, Με 2ο μπω τι εαπ ρΗΙοτι"ΙιΙ

.πι 8τι`ΙΙ τ. τιι εειΙΙπι. Δ Η Μα ιιιΙο.τΙΙ πιππΖεΙ6 Βου

πο τα (Μπι ΙοέττΣ τω, πω, @ΙΙ τι Ιποιι νεεεΙΙ, @ετ-ΙΙ

2ο Με”. πεπιπΙΙο11.

78. Ο Ινει.πονι ΙιΙιηιοΙ.

(Ζ νοΙΙΙώ ΒιιεΙ.)

ΒγΙ _Ιεπεπ εεΙΙΙειΙ: π. πιέιΙ τϊ·Ι η”, πω. ΙιγΙΙ

το2πιιιπι τι τϊοτι ΙιΙιιρειο. Κάγέ στα: επετ6.τπιιΙ,

ιιονοΙιιΙ ΙΙ ποτέ εγώ ενέτ:Ιι ει ΗΜ: ,,ΜΙΙ6 Μι

οιττπι, 2ο ιι2 τΙΙοιιΙιο ΖΙν ποϋπτΙιι; 8.2 πιιιι·π, νγΙιο

πεῇτο :ποπ Φωιωπι νΙΙΙΙ, ΙιΙίπεδτε πο τἱ·Ι ποοι πα

πι€πι Ιιι·οπτΙ, Μια; ΙοιΙπιι πω” Δ ΜτΙ πιιι το επ

ΜΗ. Ρστοπι στα: ιιιιιιοΙ, τι. ΜτΙ πο ροοΙιοντιΙΙ, Με

πέιΙο2Ι. ΡΗΔΙο πε ποΙετιιτέΠιο, απ), Μ ΙιΙΙΙΙο.τ. Τοπ

ρονιά6. Ζεπό: ,,Ι)ε_Ι ΙιΙιιρωνι ΜΜΕ, ει. Ιιι°ι_Ι‹Ιο πι. ιπέ

.ΙιΙΜο.τ πο. οτοτ'ιν ΙιτοΙι.“ ΗΙιιρεο νιτει.Ι οιΙ ένπΙει·ον6

ΜΜΕ, τι πει τειπιοπο Ι‹ΙειοεΙ‹, ει. έεΙ Ι: οτοι ενόπιπ



-198

118 111811. 881181 111 11818111 888, 8 11111, 11181811 11188

18118 1818118 8 11181111. ,,Κ8111 11811, 18118118, 1818188111

- ,,Κ11ο 18 1111881 1111118111 18.881 88 8188. - ,,118,

1181181111, 11111 81111 11111888." - ,,Ν11, 1111111811, 1111118

181 111 1111881 118 111118 11111181, 11888 11 28. 10 11811111

ΝΒ. 18 8118188811 111118111111Ι 1111811.811881111111 1118888111,

118118111181111111 1118888111: ,,811181111, 1111181111, 118811 111

8811111 8188 1118118 11111811 111.110 1181 111811 11811811!“

Κί18 11881, 881118 88 11888, 8 1181 1811111 1111111 18118

8181111, 8 88 81111111 1118111811 11181. 11111118 1111118111, 8118181

1188 81811 111811 8181888881. ,Τα 1118 11188, 1111111 8111111,

118118, 11811181 110 88 118 8111111.“ Ρ811 1111888111111181111

881811 1111181111, 18118 118111, 1818811811 11811818 11188

88818111. Ρ818111 81 8181881111 8888 118 11181111 18111 8

1111111811 118 1118118 881181 88 118 18118. 118118 111811 88

118 1118111: ,,Κ118'8, 11181188, 11111?" - ,,Α 11118 1111811

11111?“ 18111, ,,11111181 188111 11 18118118 118 11101118." -

118, 118881· 18111 1111111111 111811· 1118118811: ,,,11118 11111181

181111 88 1118, 118111 11 88 18 118188.“ 11181188 1111111811,

11881 118188 8 881 8888 11111181. Ι 181118 88 11111 1811

18118 11881181: 8188 18118 118181, 8 111118 111 8888 1181

1111888188 811118, 1181811111 11111 18818 11188118181118118118,

1118 : ,,Κ11118 11 110 1111118 1181181111, 181111 1811 8811ν1811111.“

- Τ1811118 11118 1188811, 1111118 11118 118 1118118811, 8111

881 11111181, 11811811 11111 1118111 8811118118 1181888, 1181118

8118181188 11811111 81118118.. 0188 8888 Ζ 11181111 118181

8 1181 1811111 11811118 88 1188811 1181111·88118181118 118118,

1 11818811: ,,1811 11188118 1111111181 8111111 1118111111. Α

1111111, 1111111 8111111! 118 11188 111118 118111111118.“ - Ρ818111

1181118 888811 88 1118111 1181111 8 11118111 8188118118,

1 1881181111 18 8118 1118111 111881 88118, 8 1111111811 18111:

,,(188, 1118111, 111118 11181" Α. 8111 81111811811811: ,,'Γ11

111111 1811, 88 18 1111881118 8111111."

1188818118 18 1781, 11118 1111111811 8118181181, 11710

1118818, 8 ν 18111 1118818 11181, 1118111 11181 111 1188111

1111. 11118111. 1111111811 11818181 111 1188111 11 88118 8 18111:
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,, ΜιΙε εεεηΙ αέ υγιή @εεε νεεεΙ‹γ οοερεΙε; ]ε εεε,

εΙιγετε εε ΙιΙε(ΙεΙγ νεΙό.'οι.“ Ι ιΙονοΙΙΙ ΙΙιιι, Μη ει

@Με εεαιε έειιιεΙιε νγοτεΙει. ΤεΙι‹Ι.γ ρι·οειΙε αει

ιιιΙετΙει @σε _ιεΙιο: ,,Ι)ε_ΙΙ:ε πα, οτεε, ηωειιε εοιιοαί

πιίειο, ε πιει τοια ιιιίετε ροετε.νιτι άνειιεετε νειιεί'ι,

ε. Μο εἰ ιιιε εΙιεε πω, ΙιιιεΙε ρονΙαειι αει Και!

νεεεΙι άνειιεετε νειιείΙ ρύεεΙαοεια. Δ εΙεξτε το, οεεε,

το2ΙιΙέ.ειΙ;ι ρε νεεεΙι 2ειαιεΙι, Μ; εε νειεΙειιι Με,

ιαετειιονΙ:ε, Ικα Ιετει·ειιια Δω εε ιιιεῇί εΙΙΖάετι."

Πει ιιιε_ῇε ενοα 6.εει·ιι ω, ιιο νιΙΙΙ Με ΜΙ; αειιιιΙ.

Ι ι·οΖΙιΙσέιειΙε εε τε ασκοπα νειιτΙε, ειέ ι ασ τε νεεαιεε

ρὶιεΙε, Ιιοε ΙιΙαρεε εε ενῇιαι Ιιιιετι·γ ετ'ιετενε1. ΠΙΩ

ρΗεΙιέιΖεΙ Πισω τΙειι, εΙι·οΙΙΙΙ εε ΜΜΜ _ΙεΙιο ‹Ιο

ιιιεετε εε ροεινετ, Ιιτει·εΙ: Ιιτέ.Ιονε ε ιιιοΙιέιται ΙιοΙιε

η?ι·ονε ρί·εεΙιεΙεονετι Μάσα πιει Ι:οαίεΙι ρΐεε άνε

τιεετε νειιοι'Ι. ΙΙΙ‹Ιε ΙιΙαρεο, Ζε Ιπε.ΙΗ _ΙεΙιο εε 82ι°0_]ί

αει εεετα, τεεει1 εε μου ,,Βιετΐι, Μαι ρεΙ: ρο]εεετε?

νε2ιιιειε ω απ; ε εεΙιοιι!” - ,,Ι Μαι Με η

ῇεΙ?“ ωκιικιι Ιιο Ιιιατι·ι, ,,ειιε.‹Ι εΙιγεΙιοιιι πε νεειΙΙ

Ζει ετι·εει‹1Ιο!“ - .Με ιιιιΙε οεΙΙεΙι, εΙεεΙ ΙιΙαρεε

ε ρ·εει ε ἱεΙ‹Ι ενεΙιΗιι€ιια: ,Πειτε ιιιἱ Με, ρτ'ιιάα

εε Ιεεε πε ΙιοιιΙιγ, ω” ιιιιιε ΒιετΠ ε εεΙιοα αε

ν2εΙΙ." Τγ πια τ1εΙ_γ @Με ε._ΙιΙαρεε εεΙ. κα” ,Με

6ο Ιεεε, εονεειΙ Ι‹οειΙ‹ι πε ετι·οπι, ΙινιπΙιιαΙ ιιιΙέιοε

ιιεεΙα)?ιιι νι'εεΙιειιι, ΙιοΙιεηΙτεΒ)?ιιι Ιινι2οεια: ,,8ιγάΙια,

ΙιατεΙ:α, «εεε ι·γεεΙαα! Μια @Με ιιιιιοα _ιε.Ιαο Με

ρϊ·ειΙ τι·ενοα.“ Κίιίι ΙιεΖΙ, 2επιε εε τΐεεε, ε εεε ῇεαια

Μια @Ιω εΙουρ ε. Ζε εΙιΠρι ρΙειαειι ίιιΕΙ, ε Μ”

ρι·ιεειιι, 2ί'ιετεΙ ρϊεά Ινειαειιι ΙιΙιιρεειιι εεε πω.

Μια _Ιειιιιι ν1ειΙ ν οαεΙιο, ε οτιιΙήιιι οιιεΙαειιι ειπε

νγ1ε2Ι, ι εεεΙ εε εκ ΙιτεΞειιέι1ι ιιιΙεάειιοεαι, Ζε ιιεΙΖε

ειιἱιροιιιγεΙια, Με εοΙιε ρΐεάετενΙτι, ειιι ν ροΙιέιοοε

νγρτενιτι, ω ρει·ειιι νγρεεει. Ροτοια νεειΙΙ απο. ενεΙιο

άοΙιτεΙιο Ι:οιιε ε _ΙεΙ Ρἱαιιιο Ια ιαεετα; ει άοΙιοαιν ενδΙεΙι

Ιιτετίι, ωεω _ῇε Μεειιι ιιιτεΙεο.τι, Με εε πια ε εεε”,

αενγΙιβιεΙί. Κάγ2 ρΐΙΙεΙ Ι‹ τοπια εοαιΙιιειιια Μετα,
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Ιη·Ιο ῇὶέ Ζενΐειιο τοΙιετΕετεἱ; ε.Ιε ἀἰνάεἰ νἰἀοιιοε τε

ΒονεΙ1ο Ι:τέιει16Ιιο ροΙιετρτε, οάοεΙεΠ τοΙιετΙ‹γ ε. νριι

ετἰΗ Μ. Κτε.Ιονε ε. ΒοΒετῇΉ νεἱοΙσιἰ εε @πιο ε. ῇεΙιο

Ιιτε.ερειιιιι Ιποιή ι1ΜΙΞ, ε. :ἀεὶ ερ ΜΗ «πεσει Μο

το? Με ΜΜΜ εε Μ ιιεοειρεΙὶΙ τεεετ1. ΡΗεεΙ ω,

Μη εΙ:εΙ:εΙ1 ρεεε νεροε, ε :Μάο ιιειροΙιΙ ρεΙι νία:

ρΐεεΚοὸἱτἰ εεε το1ϋπο Μ. πο” ρικ1εεΙ ροϋεοεΙτ ρε

ΙιΙιιροε, τεΙ1άγ εε ιιερΐετΙ ι1εΚοΙἰΙεΒτάΒτοΖ]εΙ·ρο εορ

άιι1ιρ πι1ετε, ροτοι11 εε το2εΙιιιεΙ Ι: νει1ώω ε; ρΐ·ε

εΙ‹οἐὶΙ Με εεετ. Με ενω ιιεΙιοάι1, Ζε ι1ειιιιΊιέε

νέεοΙ1 άνερεετὶ ρἱεεΙιοόἱτὶ, τρεΙ1Ιε οάτιιά ιι]εΙ Ζεεε

‹Ιο Ιεεε., το εε ρί·εεττορΙ ε ρτορι1εϋΙ Βοι1ε, Πε:

,,δώ, ω” Μαρ! ρεεε] ρο εφε ροΠοΙι, ρο Ζε

Ιερέο!ι ΙιιΙώ.ο11, ε. Μγ2 Η! 2ενοΙεπι, Ζε.εε @σε

Ροτοπι πω Με ε. ρε.εοΙτεΙ @ή Με, ρεεε πεεεΙ,

ὶρἱὶιιεε1 @Με ένεεϋογ. @Με ν1άοιιεε, Ζε ρεεε

εεριε ρτεεὶνεγ, το2ΒρενεΙρ εε πιο. πώ ε Με:

,,Οο)ε, Μαρόκο, τεΙκονρεΙ1 Με ιιεεοἰτεΙ'Ρ Ιεεε οροϊιοτε

ῇε άε.Ιγ ί;ορε ειι1ετ!" Α. Ι1Ιι1ρεε ΜΗ: ,,ΙΙΙεόΚε ! Με

ε πεεο1τεω Με, ε. ρεεε εε ιιεεεεεονει11 !“ Ροτοει

Μγέ οτειτΗ ρἱῇεΙἱ άοπιί'1, νγρτενονεΙὶ ορείτιιε, εο

νεεεΙ‹ο νὶἀεΙἱ, ε. Μη ο Με οοΙ1εάτι1, κε” ρω

εεετοιι ἀοῇεΙ, Ζε ΜΙ τεΚονρ ΜΜΜ, Με με ορο

νεεω, ,,ιιει1ιἱΙοει·‹1ι1ε πείτε νγρι·εεΜεΙ, Ζε ῇειρε εε

Με ε εεετγ 11ενγΙ1ριιΙἱ.“ ΗΙιιρεο ρε ρεοἱ εωε ΗΜ:

,,ΗΙεάτε, ΒιετΗ, ῇεΙε ῇεεπι μι νέιπι νγρτεεΒεΙ !" -

,,θο το, ΒΙιιρεε, :Ενεετάε !“ εεΒΗΜἰ Ιιο ρι·εΜ, ,,εεᾶ

πο. ρεεὶ ε. Με; ῇεετ-Η Ζε το ρεΙαὶο ιιεΙγεί, ενε2οιι

τε ε Με τεΙερ.“ Βτιι1ιρ ε. τϊετΙ εεε `ογΙο νεεεΙ:ο

πεεε τεΙ‹ @Με ρτνιιΙ, Ι:ι·οιι1ε Ζε Ινειι Μερα: ρο

ότιιΙ1ε ρίεεΙκοϋΙ άενετ, ε. ροτΐετί νεεοΙι τΙνε.εάετε

«Με. ν τα οΙΜΠ νγτἱεΙκΙε πιο εερ1ιΙεάεΙ άεετε

ΙπτεΙονε1ιε Δε. εεΙε @εποε Με2ου, Με Ήπαρ ορετ:

υῇεΙ, πενεεεΙ εἰ εεΙο Ιιεότει11 ε. εε‹ΙΙ άοτρε Δε. ρεε.

Ροτοπι νάεΙγ εε ετε.τεί άοετγ ΙετέιΙονεΙεε π. Με.

Ι‹τέι1ονὶεε. 'Ι'εΙιογ ρι·οεΠε άοει·ε εερ11ΙετΙεί οτεε
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ενεΙιο, Βι·ιιΙε, Με, ΜΙ χιο εεΙε εειιιι ενε ι·οΖΙιΙεειτι,

ον εε ΒιιΖάν ν ετων άειι Ι: ιιειιιιι άοετενι1 πιει

οΙιεό; ιιινε1ιΙε ει, Ζε Μη @Με ιιετιιιιονειιν με

2ειιιοΙι. Ι ννρι·ενιΙι εε Βιετἰι Ινειιιονν ει”, όο ιιιεετε

ει ν2εΙι Δε. ρΗιιιΙιινιι εννοΙι έειι Ινειιο. Ιι1ιιροε ε εεοοιι.

ΡΗ ετοΙε υε_ιιιιΙειάέΙ ιιοετο. ΒτέΙονεΙώ. το2ιιάεεΙε. ού.

ροιε, ε. Μνέ ρί·ιεΙε. Ι: Ινε.ιιονι, νιάοιιο έε Με. Μεινε

Ιιειάι·ειιι 2ενέιΖε.ιιου, τέ.2ε.Ιε. εε Μ, οτο6 το? ,,ΒνΙ

_ιεειιι ν Ιεεε Δε. ΙιοιιΜ.οΙι.“ οορονεοεΙ Ινιιιι, ,,ιιρε.ιι1

ιεειιι ε. ροτε.ιιιΙ _ιεειιι εε” Με Ιιτ6Ιονιιο. ιιενεϊ·ιΙε,

Ινειι ιιιιιειΙ Μάι· οιΙνάειιτι ε. ΙινΙε. θα Ιινεεάν 26.ί·ε

@ο εεΙειιι ρε.Ιό.οι. Ι Μια! Ιιο νεοΙε. Ιω ΧτέιΙι ε. ί·εΜε.:

,,ΗΙε ιιιι°ι_ῇ 2ειιιοΙι, Μει·εΙιο _ιεειιι Ιι1εοει1ε. Ν Α ΚΜ,

εε παπά, 68.1 1: τοπικ ειιετ1ιιι ρονοΙειιι. Ρο ενετΙιε

ννΙζέιεεΙ @Η ΖνΙέετιιι ρο1ιοιε ε ἱεΙ‹Ι ενε οοειΗ,

Ζε ιιιιιέε @Με ΙνέιιΙ‹ε ΙιΙιιρεε 02 »Με ιιεοΙιεε

νισειι. - ·

Ροτοιιι άονεάεΙ εε Βιέ.Ι, έε Ρο ιεΙιο ΖεΙαιω

ιινεΙι ΙιιΙιέιεΙι Με _ιεΙειι ΖΙειτοτοΙιέ.Κ, ι ρΐιΙ182ε.Ιτειιι

άνειιιε εννιιι Ζείι'ιιιι, ιών πιο Ιιο οΙιντιΙι. Ζείονε

«Με ει οεεάΙει;ι άνε._ Ι‹οιιε ει @Η ‹Ιο απ» Με 'Ι'εΙιάν

ΜΒΜ. ιιειιιιΙεάεΙ Ιπιε.Ιονιιε. ιιιιιΖι ενειιιιι: ,,Οο οοιιιε

εεάιέ ιιι6ε1ιο ιιενεάει? ιι Με. οτεονι 2εοονε με

ΙιΙετΙειτ ν 2ε1:ειΖειινοΙι 1ιι1ιέιοΙι _ιεΙειιε 2Ιε.τοτοΙιέιΜι,

ε. τν εε‹ΙΙε!α - ,,.ϊιι!ι το ιιιιιιιι «εσενα οιιρονεοεΙ

ΙιΙιιρεο; ,με ε. @εποε οτεε ενεΙιο, Μη· ιιιι ΦΠ πε

_ιο.ΙιεΙιο τεεω ερετιιεΙιο Ιιοιιε.“ Ζειιε. _ιεΙιο Με, ε Ισό.Ι

ιιιιι μισά! Με @11ε ΙιιιΙιειιεΙιο. Ινειιι νεε‹ΙΙ ει πο..

ιιεῇ Με εεάΙε. ει ιεΙ άο ροΙε; τιι ε ιιεΙιο εΙειΙ, οάΐεΙ

;ε; ε. ιιεοΙιεΙ Ιε2ετι, Με: ,Τα Με νέιιιι, ετι·ιιΙεν ε. ντιιιιν,

ΜΗ άέινέ. ΙειΙιι”ιάΒιι!“ Ρετοιιι Ιιν12άιιιιΙ, Ιιοιι|ιιιιιΙ Με·

άειιεοΕνιιι Ιινιι·ιάειιι, ΒοΙιετντεΚνιιι ροΙ:ΗΙπειιι: "Βι

νάΙαιι, Βιιτέ.Ιιιι, νεετι ΙἱἑιἰΙειι !°° ετειιι @εεε ιιιιιοιι @Ιω

Πει ρἱεο τι·ει.νου.“ ΚΜ ρΗΙιεΙιΙ, Ινειι ιειιιιι ριιοΙε:Ι

0ιιέΙπειιιε. ε. ρΐὶετιοῇιΙ Μ: σε ιιιιι εεοεΙΙ:ο εει·Ιεε

εΙιε, ροάρτιιέΒιι ΙιιιοΙιε.ι·ε1εοιι, άνειι€οτε ροάρτιιΙι ε Ιιετ1
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Μινι εειιιαεΙιαιιεΙεεΙιο: Ιιεάτιανι εε ιιεττΙια, οεεΙ εε

ιιετΐε, ατατιεΙ‹ε εΙατο ν »Με ιιει·2ανι. ιΤαΙιο Με

Με Ιναιι πια Ιιοιιι ενειιι Ρο 2αΙ‹αεαιινεΙι Ιιιιιέιετι ει

ω”, _ιεΙειια 2ΙατοτοΙιαΙ‹α ετιντιΙ. Ροτοιιι ,κι ιιναεαΙ

Ζει ι·οΙιν α νννεάΙ 'πιει εεετιι; τα ει ΡοετεινιΙ ΡΙειτειιν

εταιι, Ιτοιιε ι ιεΙειια ΡΗνειΖαΙ α ΙεΙι1 ει. 'Η ενα Ετα

Ιονιεονε ιεπΗΙι Ρο Ρο1τεΙι αιιιΜε2 :ιειιιοΙιΙι τοΙιο

ιεΙειια τιαῇιτἰ; ι ντατιΠ εε Ρο τε εεετε 2Ρειττιν,

εΙιτίεε ι‹εε1ι Με, Ζε τειΙιονεΙιο _ιεΙειια 1ιειιί. Το εΡα

ΜΗ εταιι α` ΡΗ πιειιι ιεΙειια ΡΗνεἰΖαιιεΙιο, ι ΐεΒΙἱ

ιιιεει εειιοιι: ,,ΗΙε, τιταττε, εταιι τοΙιο ΙιοΙιειτνι·α,

ῇειιΖ Ρει;ει πια εοιι6ιιι Μετα ει Με ταΙιε _ιεΙειια ΡΗ

ναεατιεΙιο! Ροῇᾶιιιε Κ σέπια α. ΡοΡτοειιιε Ιιο ιιετινε,

αΙιν παπι τοΙιο ιεΙειια Ζει ιαΙιοιι @Η εειιιι Ρι·οάαΙ.“

Ι ειιιεΙιτΙτ 1ι1οΙιοιιιιν ει νεεΙι ιτε εταιιυ, α ΙιΙιιΙιοΙ:ο εε

ΙιΙιιΡεονι ΡοΙ‹Ιοιιὶνεε Με ,,ΜιΙοετινν Ραπιε! ΡΗῇεΙὶ

_ιειιιε 1ιοιιΡιτ νειέεΙιο _ιεΙειια.ξ Α Μερα: οάΡονεάεΙ:

,,Βέιά Με ναιιι Ιιο ΡτοτΙαΙ; αΙε ιιειιΙονι1 @επι Ιιο,

αΙινοτι Ιιο Ρτοάανα1 Ζει ΡειιιΖε, ιιετιι·2 Ζει @του νεε.“

- ,,Α 2α _ιαΙκοιι?“ τα2αΗ εε ΙεταΙονιεονε. ΑΙι1ιιΡεο

οάιιονετΙεΙ, έε το νεο ιιεΡαττιιει, ῇειι ε ιιοΙιν Ρο

Ρι·ετιι. ΚιταΙονιεονε εΙιτιοε εε ωειιι, τοΙιειιιιι ενειιιιι,

εειΙΙΙιιτι, Ι: τε ΙτοιιΡι εε οιΠιοτΠαΙι, ειπιιΙι εε α ΙιΙιιΡεο

@τι 1ια2άειιιιι πετώ Ρι·ετ; Ροτοιιι εε Με οτιιιΙΙ, νεαΙι

ε εετιοιι _ιεΙειια α @Η @Με Ιναιι ΡΜ: τν Ρι·ετν

εε1ιοναΙ ειο ΒαΡεν, εεΙιταΙ εταιι, νεεάΙ ιια ενεΙιο

Εεεε ει _ιεΙ Κ, τοιιιιι ιιιίετιι, Με ιιεεΙιειΙ Ιε2ετι 1ιοιιε

Κτει1ονεΙιεΙιο; τε 1ιοιιεε·ενεΙιο Ρι·οΡιιετιΙ, α νιάει πια

τε πιτεε ιιιιιοΙιο νταιι α ετταΙ‹, ΙιοάιΙ ιιιεει πε Ι‹ΙαεΙ:ειιι

α ιιιιιοΙιο @τι 2αΜΙ. Ροτοιιι _ιε ιινέι2αΙ ι ε του Κοπ

εΙκοιι Με! πια Ρι·οναε α ειιινΙιαΙ το Ζει εεοοιι τΙο

άνοια 1«κι·ειΙονεΕεΙιο. Α ΙινΙο το Ρι·ανε νεΙἰΙ‹ε νεεεΙΙ,

Ζε 2ετονε Ρί·ινεάΙι Ιτι·έιΙ1 ιεΙειια. 'Ι'εΙιτΙν ΙιΙιιρεε εε!

Ρα! οΙιιια α εανοΙειΙ ειΙιινιιι ΙιΙαεειιι: ,,Μ1Ιοετινν

ρεεε! ι1αι·οναΙι Με ιιιι Ι:οιιε, αΙε ιιειιιοΙιΙ πιπε άοιιιιΐι

ιΙονεπτι; τα Με _ιεειιι νεπι ΡΗιιεεΙ ῇεΙιο καει, α.
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ρι·ιτοπι ιιεεο εναι” πε νεεε νεεεΙι.“` Καπ ε. ιν

Με @αν νεΙπιι εε τοπιιι ειπεΙι, ει ΙιΙπρεε ιιοιιιΙ

ενει·ιιιοιι ι εει ιιο ενειιο 1ιοιιο_ιε. Ροτοπι ριιέΙε ιειιο

2ειιιι, ννχιτενιιιιε, Μει·ειε εε ιι ειιι6.ιν εεετιεν με, Ζε

εε π. 1ιειιο νάειΙιι; Με οιι ι*εΙεΙ: ,,ΝεεΜ εε επιειι,

ιιι·ιιιιε εεε, Ζε τν εε _ιιπι ιιιιτιεε ειιιέιτι.° -- Βαν

1ιοτοπι ειιεε ιιεινεει πιει, εε χιο ιειιο κεΙιειειιιινειι

ΙιιΜεΙι πω. ενιιιιτε ΖΙετοέιτετιπΙιε εε ιινεπε.ετι οτε

εέιτΕν; ι χιονοΙεΙ Β εο`ι›ε ενε Με Με ε 2ιιιιεΙ που,

ιών πιιι τα ενιιιΙ:ιι ε τειιιι ριιεεετιιν ειινιιιι. Ζετονε

επι ει ιιιιειι οεεάΙετι Ι:οιιε ε _ιεΙι. Ροτοπι πε πιπιι

ννιεΙ ειπε Ινε.ιι πο. Μπι, Ιιτει·ειιο πιιι πω. _ιειιο

οχιετ πιει ΙιτέιΙι ννρι·οει1ε.; ει Κενά ιιι·ιιει ιιο ροΙε,

τοΙιο Κοπε πεεε Ζω, ε. ενειιο Ιεοπε ει εεινοΙειν,

οι" ενιιιΙπι εΙετοει:ετιιιιιιι ε1ιντιΙ, ε. ΖεΒιιιιι Μειον

εικνπι ενω ερι'ιεοοεπι. _ιεΙιο Ρενέ, πεεε ρι·οιιειΙ,

τιοετιιν Ζει πι π ι·ιιΙιν ιιο ρτετιι. ΡειΙ: ιιο πει:τει·ειιι

ειιεε ρονοιεΙ Ι: εοΙιε Με ορετ ενε Με Με ε Μπι

ιιπι: ,,Ζει ιιιιω6.ιε ιιενιτι πεπιεπιι. νε Π·ιοειτειιι ειιι

ετνι, ν ροκιειιιιιεεπειιι ρεπετνι, _ιε εοεπει Με ιιΙετε

ει νετνε ιε_ιι ετι·ιιιι·ιιε, ει πε πι εειιι πτε.εινο ι·ειειαε,

ερινιιιιε ριεπεεει·εΙιε; ε. εποε-ιι Με επ εοειιιι Με

ει ιιιοπιι ιεοπιι νετνιεΙιιι ι ριιινεπε ιιο ενε 2επιε

ιι νεειιιι ιι, τεΙιειν ιιιιι πε. τιι·ιιιιν τιειι τε.Ιιν τιιιιονέ.

εοειιε ιειΙ:ο ν τοπι ρεπει:νι ννιιοετε. Ι ρι·οειπι νέιε,

πιιΙι εε8ονε! ρι·οιπι2τε ιιιι τιι εΙιι2ιιιι ε ω εοειιιι

πιι ρι·ινεπε: Μπι νεπι πο. πι ροΙονιει ενειιο Ιππι

Ιονετνί." ΖεΒονε ειιτίεε ιιοε'ΐετι ροΙονιει Ι4ιεΙονετνι,

το21οιιειΙι εε εε εννιιιι Ζειιεπιι ι ε Ιει·ειΙειιι ε ννιιιιΙι

πε εεετιι. ΤεΙι‹ιν πειιιιΙετιει Μετα Ρονεεεπ ιιιιιΖι

ενειιιιι ιιιιιρει, Μπι στα: Με ροεΙε1 εεε. εετε ει εε

_ιιπι Ρπειιωι. ΗΙιιΙιεε ιι ΗΜ: ,,.ι‹ιι ε. ρορτοε Ιει·ειΙε,

Μη πιι άεΙ πειειΙιεΙιο τι·ειιιι ιιιιΙιειιεΙιο Ι‹οιιε.α Ζειιε;

_ιειιο επι, ε. πιει ιιειιιίνε_ιε εε πω: ,,Μιιέ. ιιεετοΙ

ενιιι ιι1ιιρεε εποε πιε νε άνετοι ο νεεειιν @πε

ρι·ιοτεινιτι.° Με ιιεει·ει ρι·ενιΙε.: ,,ΝειιιιιΙειει οιι6ε!
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ε. ε ταὶαἱεττγ ῇειαα νε8Ηε, ὶ ανω! Μ ω. ετοΙγ Φι

Ιτονε, τω. ιαεΙι2 ΕηΙε _ΜΙε εαΙετονε ε. αερο_ῇε παε

άονε, ἰ ροεεΙὶ ρΜ, με ε. νεεεΙὶ Με. κα” μια

εε τοΖνεεεΙἰΙἱ, 2εεεΙἰ το2αιΙοανετἰ, ε. Ινε.α εεεΙε

ροαΙε ΙιτεϊΙε ΓεΙ‹Ι ῇεαια: ,ΜἱΙοετἰκή ρεεε! εΙγεεΙ

ῇεεω, έε ια6.τε Μ Με” ε νεεεΙιγ νάεαε: Με 2ετε

νεεε τα νΜΙια, Με εϊ·ε1:ΙΙιο αενΜΙια." ΚτέιΙ ωρο

νεεεΙ: ,ΡΗτεΙἱ ωεμ άοετε. πιοῇε αεριιΙεάε1 νεεΙε.

εορε ΙιΙαρεε, ρτοεε2 ῇεεαι αειαάΙΙ, εργ Ζε Με]

ροΙκο_ῇῦ αενγεΙ1εεεΙ.“ -- ,,Δ με εεΙινέ1αε ρι·οτο ρΠ$ε1,“

έεΙ:ΙΙνεα, ,,εΒρεα εε ε ΜΗ αερι1ΙεαεΙ ἀεετοα Με

ιαΙ.“ Με ΜΙ τωρα νεΙταὶ πω, ἱ ΗΜ, Ζε Φορο

Ι1Ιαρεε νγΖεαε Ζε ενε εεαιε. Νε. το νετειΙ Μια Ζε

ενεΙ1ε Παω, Ηπα: ,,ΜΠοεϋηΐ ρεαε! η ρτο :εε

εΙιεετε εε ιεπιε νγΙιαετὶ ενε ιιεραΙεόεί τ1οει·γ αιαέε

αΙαροε: αα2ε νεετε, Ζε με το ῇεεπι!“ 'Ι'εΙιάρ Ιιτό.Ι

ροεεηε] ιαιάοετιιε ΙΙΒετἰ, ε τεΙ‹γ άεετε ῇεΙ1ο ριΗ

'ετοαρὶΙε, Μετοα Μια ντοαει1ε ορ]εΙ. Ροτοαι ΜΔ

ατεΙἰ: ,,ΒονοΙτε, πα1Ιοετρή ρεαε! @με εε οτεεε.Ι,

Με Με ααΙΙ εεὐονε εε‹Ιί ω. ετοΙετα ν ΗΜΜ

ΜεΙι?“ Α Ιο·ο51 οάρονεαεΙ, Ζε αιε_ϋ ροΙανε ι·αεε.

Νε. το πιο Ινεα, σε εε _ῇε νέΒοταρ άοΙιτοι·, ε ρτοεἱ1

@Με πρ] αεΗά11, ε] ε] ταΚενἰὸΙ‹γ ενἰΜὶ. Ι ιααεὶΙ1

ΜΙ: αὸἱαἱϋ, ε αι εε εΙ11εάε.Ιο, Ζε ρω Κεεεειαα αει

ταεε εΙιγΒενεΙο ρε μετα. Κτε.1 εε τε2ε, @Η ρΗεΙ1

ο ενε ρεεε” ε. Μαρεε οαρονεάεΙ: ,,νίω, με ο πε

ρΗεΙὶ.“ Ι ηταάεΙ _ῇε 2 @με ε. Βτό.ΙΙ αΙ:έι.εε.Ι: ,,'Γα

Με @σε άεΗ πα ]ε εε εν1αΒιι ΖΙετοετετὶαΙεα.“

Ροτοια Ι: Ζέιάοετὶ 3εΙιο ηεΐίεΙΙΙ ΚΜ, Μη ε2αΙὶ σεως

› ε εΙ11εόεΙο εε, εε ρω εεε και. αοΙ1οα εΙιγεονε1ο ρο

μετα. 1 ΐεΙ:Ι Ινεα: ,Τα Με ῇεοιι η ριεη·, @Η πα

3ε εε. ῇεΙεαε. αΙετοτοΙ1εΚε." Κοαεεαε αιαεἰΙἰ εε εε

Ώονε ενΙεεἰ, ε. Μια ΜΜΜ ΙετεΙἰ, Ζε ωε1εω ιέ.άεεΙι

ρε ἰε1αεαα νγϊ·ε2εαο; ε. νγαάεν τ; ΐεαιεαγ α Κερεγ,

ΗΜ: ,Τα Με μου ρεΙ1 ίεαιεαγ!“ Καὶ! νἱἀε. το,

νεΙ1αὶ εε ω. Με τοΖΙ1αενε.Ι. Ινεα μια νγαάεν .ε Χαρη
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11νε 111.11ν16Ι1ν εε 2111011 ε. ε 1111τνο11 νο11ο11, 111·1Ιο21Ι

τν 1·ε111ε11ν ε τν 111ετν πω, 118.111 1111Ιε2ε1ν, 11ο111ο1111

1ε 1111·τνο11 νο11ο11, ε. ν οΙ1ε.1112ε111 11111οετΙν; 11οτο111

111 ρο11το111121νο11 νο11ο11, ε 11ε11νΙο 11ο 111.111! 11.111

11ε.11111τΙ1ν. ΤεΙ111ν 11ετονε, _1εο1115ε ννΙεόε111, 11ε11ον1111

11111111 11 111οε111211 ο111111ετει11, Ζε 11ε111:111οε 11ο, 1ε11111

εε 111·νε ε111ε11, ε Ινε11 1611 11111 ο111111ετ1Ι. Ροτο111

1111111 εε ενο11 11τέ1Ιονε11ο11 1:11οτ1 ν τε 1111111 ετ11ετ1111

111111ονεΙ. '

Μ. Ο 111ο11ρε111 Ρεο1νε1ον1.

(Ζ Ρο1ε11ν.) '

ΒνΙ 1ε11ε11 ετ11.1ε15εΙ1 11. 111151 τ111 εν11ν: 111111. ετ111ε1

11νΙ1 2ε1111.τ1 τι 1ο:11111111, 111ε τ1·ετ1, Ρεο1νεΙε11, 11111 Με

2ε11ν ε 111ο1111ν. Οτε1: εε 11111111 1·ο111ε111ο11Ι ε. 111118.

111ε11 εε1οο11 ε1111τ, ο11Ι111.211.Ι 1:εΙο11 ενο11 111ο11ον1τοετ

11νε111ε ετ111ε1111 εν111'1111, ε. 11ο ετ11 2111τν1:Ι1 ν 11οτονοετ1

11:11 νεε111 τ1·ε111, 1 111111εΙ. Ροο11ον1111 11ο, Μ; 1111Ιε21,

ε. 11οτο111 τ1 11νε το211111111 Ι11ετ1·1 Ζε1'ΕεΙ1 Ι1οερο111111τ.

Ι 1111111 1ε1111ο11 Ρε1:1ν11Ιον1: ,,ν1ε-11 ω, 111ετ11ε, 11111

1111111 Με 1111111111: 111ν ρο1ε11ε111 11ο ενετε ε11 ενν111

νν11181Ι1ε111, 11.2 εε ν1·11τ1111ε, χ111νεεε111ε τ1 11ε1νε11ο11

1Ξε111ε1, 11ε1·νε1111 ρέιε ε. 11ε1·νε1111 11οτν; 11111111 11ο11111.

εεε? ε 111δΙε1, οο τ1 11ε11ν 11εεε ρο1111$1." ΙΙ11111εο ο11

1111ν1ιε ε1 21111εΙ εε1νε11ε11ο ρεεε, 11οτ ε. 15ε1111:ε, 1 ενοΙ11

111ε νέε11111 τι 11ε1111ε 11111 1111.!. Β1ε.τ11 ε11 11ο ενετ11, ο

11Ι1111ε1: 111ετ11Ι 11ο11111.; 111ε 11111. 1111111.11111ν Ιε11οε11, εε

11ετ11Ιε 1ε11 εε 11ον11ΙονεΙ 1111 ρε1:1, ε ενε.Ι11οννο11,

1111112· 11111 111Ξεο 11ο1ι1111Ιν, 11ε1·1111 11οεΙο111:Ι1εΙ; Ζε το

νεε111 11ε11ε νεε1:Ι11ο 11111 1:1111τ1111νεΙ Ι1νε.ε, 1111111111 ε.

Ζε.111έ12Ι1ν. - ,,Ρο111, ·Ρεο1νεΙε1" 1ε11Ιν 11111 1ε1111ο11

ενε.111ονε, ,,111111εε 1111111 νεῶν." ΒνΙο το ν 1111111,

νε111111 1111·2Ιο 11 Ρεε1νεΙον1 εε ε 11ε1:1 11εο11τεΙο, 1 1·ε11Ι:

,,111εω ε1 εε.111ν, 11ε1:111:ε 1111 εε." - ,,1Τε11 1111, 11111ρ1ΐε,

11η τ1 211τ1111 111:11νετέ1111ε 11νεε11, 1ε1116.2ε11 ε 1:11111Ιε;
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ε ιιεροε1εεΙιιιεε-1ι, ειΖ εε ιιειιι ιιιιι2ονε νι·ετί, ιιε-"

άεετειιεε επι ρεεε, επι Με, επι εει·νειιε εεριεε.“

- ΗΙιιρεε εΙνεε το, εΙε2Ι ε ρεει, Μελ Ι:ειινε, εε

Ι:ει·ιι ε. εεΙ ρω νεάιι. ΡΗῇάε. Μ. ι*εΙζιι, ννεεΒεΙ

ά1ι·ιι, ιιεει·εΙ νεάν, Ι:οιινε ρεετε.νιΙ πει Ιεά ε. εω

Ιιε_ῇε εε εε. ιιειιιιε ΙιΙεάεΙ άο νεάν; ν τσιπ εε ιιιιι

Με εΙιέιΖεΙε ει:ιΙιε. Μεινε! εΙεεειΙ, ρερεάΙ ιι ν ρήτ

νεεΙι ε νντεΙιΙ. ,,Ρεεε ω” ρι·εειΙε ετ1Ιζε, ,,ε μι ιι

ιιάεΙειιιι Ζε το, εε ειιάεε εΙιτιτ." - ,με εΙιει Με

τεΙ:ενν άει·, ιών εε Ιιιιεά νεεεΙ‹ιε ετε.Ιε, εε ει Ζε

Μπι." - ,,8τε.ιιε εε Ιιιιεά, Μ; ιιιιΙε ννί·Ιειιεε εεε

εΙενε`:

Νε. ιιιε ιιει1ιιε 2εάειιι,

ε. Δε. Με ι·ει·ιΚεεε.ιιι

ε.Β εε ετε.ιιε το ε το!" -

,ΠΙιΙιάε1ιι,° οάρενεάεΙ ΙιΙιιρεε ε πει:

,Νε ιιιε έιειΙιιε 2εάειιιι

ε. Δε. Με τε2ΙώΖειιι

εε ῇε τα εΠιιιΙε, Ιινεε ε. ΖερτεέΚν!”

Α Ιιιιεά το τε νεεεΙ:ε ενΙε. ΗΙιιρεε ιιει_]εάΙ εε

ε. ιιε.ριΙ, ε Μι: ,,Βεεί·ε, ιιΖ ιιι6.ιιι άοετ, 112 ιιεεΙιει!

ε. ειιάε-Ιι εκ ροι·εά ?“ - ,Βιιάε,“ οάρενεά-εΙε

ετιΚε. Ρε τε ιι ΙιΙιιρεε ριιετιΙ άε ι*εΙ‹ν, ροετε.νιΙ εε

ιι @τινι ε. ι·ε1:Ι:

,,Νε. 111ε ύειιιιε Ζέ.άειιιι

ε. Μ. Με το2Ιτεεειιι

ε: η· Ι‹ειινε @σε άειιιιΉ“

Νε το ιιοειάΙε ε Ι:οκινειιιι εε ΖάνΗιΙν ε. εΙν ρε

ιιιεΙιι άειιιι'ι, ε ΙιΙιιρεε Βιεεεῇε Ζε ιιιιιιι, έννΙιεΙ ει

Με ε. Ζερι·6.2Ιαν ε Ζερι3εΙ Ιενεεειιι, Ι:ειινε ρΐεά εε`εειι

Ζειιε _ιεΙ:ο Με”. ΚάνΖ ΙενΙν Κοιινε άειιιε, ννΙειΙ ει

ΙιΙιιρεε 2εεε πιο. ρεε ε. ιιειιιιΙ. Βαν ροτειιι Με),

Ιιο ενεΙαι·ενε εεε νντι·Ιιενετ: ,,.Τάι, ΡεεινεΙε! πιε

εϋρε_ι περι άΗνι.“ - ,,Α εε2 ει ιιειιιιΐιΖετε ειπεν

1ιεετιρετ 'Η -- ,,Α ιιιε3ί-1ι το 2ειιγ Μπα ιιειιεετι

ο
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ρεΙΙΙΙ Ζε Με”, ε εεεειΙΙ Ιω ροΙΙΙ:Ιωνε.Ι;. ΗΙιιρεε εΙ

ΙΙεΙρτνε ΙΙΙγεΙΙΙ, ΙΙε Ιω εΙΙτε_Ιί ΙεΙΙ ροΙεεΙΙτετ, Μη εε

ΙοεεεΙΙΙΙΙΙ; εΙε Μ” Ιω το εεεεΙο ΙωΙετ, Με

ν ΙΙΙΙεΙΙΙΙ: .

,Νε ιΙεΙΙΙΙε πω έ:ΜεΙΙΙ

ε. Ιω εεε τοΙ.ΙΙ:έιεΙΙΙ .

ΙΙΙ εε ΙΙΙΙ.2ΙΙεΙΙΙΙΙ ΙΙοεΙειΙΙε ροΙετΙεΙΙΙ!°°

Ρο τε ΙΙΙΙε‹Ι ροΙεΙω. εε εε.ΙΙΙ νγεΙΙοεΙΙγ ε εεεεΙγ

εΙΙΙΙΙ:ετ Ιω ΙΙΙΙεεΙΙ, Με Σε εε «Με ν οΙΙειΙΙΙΖεΙΙΙ

τοερΙ·ύ.εΙΙΙ Ιω νέεεΙ‹γ εττεΙΙγ; ε. ΙΙΙιΙρεε ών Ζε πε

ρΙΙΙΙΙΙΙΙΙ εΙΙΙίεΙΙεΙΙΙ, ῇεΙ ΙΙΙΙΙε ενοιι εεετοιΙ ει Μ” εε

:Με οεΙΙΙΙΙΙ Ιω. ενε ρεεΙ. ΟΙΙ τοΙΙο εεειΙ ΙΙεΙεΙΙο εἰ

Ι·οΙΙο εοΙσε νγρΙενονεΙΙ ο ΙΙΙΙΙρεί ε. εΙΙοάΙΙΙ εε Ιω

ΜΙ Μπιτ @Ιω εε ΙΙΙνοΙνοΙεε, ΙΙΙ ΙΙοΙΙεόΙΙε εε ο

ΙΙεΙΙΙ ΙΙονέεΙεΙ Ι ΙΙΙΙΙΙ, ε. εΙΙτε_Ιε Μ τω Με, χωεΙΙΙΙ

με ω; εεΙΙνε.ΙΙιε νοΙνοΙΙΙΙ. - ,,8Ιει ε ρεεΙ, ΡεεΙ

νέιΙε! ΙΙεττοΙ εε ε. @Η Ιω ΙΙΙΙΙΙΙΙ" ΙεΙΙΙ ΙΙΙιΙ νο]

νοεΙε.. - ,,Α ρτοε? νέεΙΙ ΙΙΙάΙΙΙ εΙΙΙΙΙΙε, Ι:νεεΙΙ Ι Ζει

ρΙ6.έεΙΙ ΙΙοΙΙω ΙΙοετ.·" - ΡΙο ΙιεΙΙονοΙΙ εΙΙιεΙοετ ΙΜ

ΙεΙΙΙΙΙ νο3νοΙΙε ροΙΙΙΙΙνεΙ:; Με ΙΙΙΙΙρεο, ειιΙΙ ε ρεεΙ εε

ΙιεΙΙΙΙε, ροεερτΙΙΙ:

' ,Με ιΙεΙΙΙιε πω ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

ε. Ιω. εΙΙεΙ Ιο2Ιώεε.ΙΙΙ ·

ΙΙΙ εε πω ροΙΙΙετΙεΙΙΙ ΙΙοετε.ΙΙεΙ“

Ρ0ΙΙΙεΙ:Ι0 εε16 εεεεΙΙΙΙ ΖΙΙΙΙΙΖειΙΙε οΙΙωεΙΙο εε ν ρο

ΙΙΙ)ήίεΙΙ ει εΙΙοεΙΙο Ιω ροεΙε. - εστω. εΙΙιΙάέιΙΙ ΙΙτεΙ‹Ι

οΙΙΙΙεΙΙΙ, Ι νεΙΙοεΙΙ ‹Ιο ΙαοόΙΙΙΙΙ ε. Με εοΙ·ΙΖεΙΙΙ Ιω

ΙεΙ·εΙΙ εε ΙΙενΙΙΙΙΙΙ. ΚΙ·ΙΙΙ Ιω. το ροεΙεΙ _ΙΙΙΙεΙΙο χωεΙΙΙ

ορΙΙΙΙΙιε]εΙΙΙο; Με εε ΙΙερΙΙεά η·ρτεΙ, εε Με ΙΙΙΙΙρεε

πω, ε. ροτοΙΙΙ ΡΙΙΙΙ‹Ιε ΙΙ εεεΙ, ροΒΙοΙΙΙΙ εε ε ΙεΙΙΙ:

,,ΡεεΙνάΙε! ροῇΙΙ εε ΙΙΙΙωΙΙ ΙΙΙΙ ΙΙΙεΙΙΙ, εΙΙεε ΙΙ Με

εεΙ·νεΙΙου. 6ερΙεΙ, εεΙνεΙΙ)Ι Με ε. Ιωτγ εετνεΙΙε !" -

,,.Τεετ-ΙΙ Με, ρο_ΙειΙΙΙ; ῇεᾶτε _ΙεΙΙ ΙΙερΙ·εά. Μ νεε άο

ΙΙοΙΙΙΙΙΙ." ΡοεεΙ Μ, ε Μερα: ΙΙεῇειΙ1 εε εερτέέεΙε

ε εΙΙΙΙΙΙΙ, ΙΙερΙΙ εε ΙενειεΙΙ, νγερΙΙΙ εε, ε ΙΙΙΙγΙΙ Ιω
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»Μπι ΜΜΜ Ζε ιιΖ πε εεε πιο. εεετιι, ε.πιπ ε ρεοπ

εε πιεΙιπιε., ΜΙΒ:

,,Νε ίπειΙπιε πιπε Ζάπιεπιπ

ε ε πιει ειπε ποειπάεπιπιί ·

Μ πιει τε ρεοπ Ιιπιεπι _πεειπι ρπε‹1 ΙππεΙειπι!“

ν ρεοἱ εε Ιιιιεᾶ 2ε1ποιππϊΙο, Ζερε.1ι1ο, άνεπ'ε εε

πιο @Μπι οάενπεΙρ, ε ρεε εε ΙιΙιιρεεππι Ιιε2επε πιο

ειιιιιει, ροεΙε ρπεπΙΙιοπιπΙε ε. Με! ρειΙ6.οειπι Ιππέ.Ιονειπέιπι

εε εεεπενι1ε. ΚπεΙ ε εεΙριπι πινοπεππι νγιπεΙιΙ ν ρο

ππινεπιπ πιει ρενΙεε, ε ΙπΙπιρετ: ρπενε άο_πίάεΙ 2ερπέΖΙπγ

ε εΠιιπΙί ει @πιει Ενεεεππι, ε εε ειπε” πιει ετι·πιπιπι

εε οοπεεεῇε πιπΙποπιο ει πιενειππιεΙ. - ,Χάο μι? πιο

πιεπεεε ε ρι·οο πει ρπκἰῇεΙ?° τεεεΙ εε Ιιο πω. -

,,.Τεεππι ΙιΙπιρεο Ρεεινό.Ι, με εερπό.ΖΙπγ ε εΠοιπΙΙ :ι

. Ζερπρπιι Ενεεεππι, ε. ρπιπεπ με Ι: τοΙιε, πω, ρι·ο

εεπνειιοιπ πϊεριοι, εεπνειιρ Με πι ρι·ο εεπνεπιε `πποεγ.“

- Οο εκ Ιι1ιιρεε οππρονιάεΙ Μπι, ε πειι εε πιο

εεε πιει με νεοι νγρτέινε.1, @Με πιο. ρενΙεε εεεπιπει

ΙππεΙονειπε πι ογ1ε νε1πιιι Ιπιεεπιει. ΜΒ πι ΙιΙπιρεο

ερετιεΙΙ, Ιππιεπ1 εε πιο πιπ ΖεππιιΙονεΙ ει ροππιγεΙιΙ ει:

,Νε ίπεπΙπιε πιπε Ζεπιπιπιπ

ει πιει ειπα πο.2Ιπεεεπιπ

. Μ εε ΙππεΙονπιε επεπιε πιιοπι ππιπΙοιιΙα

" Ρο πε πιει πεΙιο εΙονε. ρεε εε εεεε ΙιπιιιΙε ε.

Ιι1ιπρεο με πωπω; π10πππει εε πινεί·ε εεε οπιενπεΙρ,

ρεο εε ροετενπΙε πω. ενειιι πιιπετε, ε. ΙιΙππρεε ορετ εε

_ πρι. πιι ρονεΙονεΙ, και οποππΙπ εε 2ειρπέι.ΖΙπε.πιιι πι Ζερ1]εΙ

Ιπνεεειιι. Ζε.τΙππι ρπεΙππεπεπιε ο πιεεπιπε ΙππεΙονεΙπε πιο

ΙιΙπιρει ΡεοινάΙονι εε ποετοιιέιΙει. ει εκ επ πιο 2εππιπ

ΙονεΙει, Ζε ΙππέΙπ ρεάΙε. Η πιοπιοπιιπι ε. ρππινάιι ππιιπ η

2πιεΙε. Κπό.Ι πι το πεεπιμπζ νγππιΙοπινεΙ, ε. Μρ2 πιπε

πιερι·οερεΙο ε. Ιππά1ονπιε Ιεε!ποππ ΙιγιιιιΙε, ροεΙε.Ι ορετ

ρπο ΙιΙπιρεε. Με ΙιΙππρεο πιππεύ.πιπιοιπ ππιεποπι πιεοΙιτεΙ

πιά 1πιπ Μπι πετ, ε.ἑ πιο ροτοπιι ροεεΙ ορἰΙ, ενεεεΙ πι

1πιπ Ιππ6.Ιι ρΗνειπΙ. Με Με ιιιεεΙπέιπιπ ΖενοΙεΙ Κ εοιπε
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6ετποΙαπε2πΙΙιε, ΜΙ ΡεεἱνεΙε ἰ ε Ι;τεΙονποπ ε τι·εετπ

εεΒεόπὶτ εε εΒΙεπεπεπο επάπ, πεεπιοΙΙτ ε ρπετἰτ

ρενετΗπ1. Βιι‹1 ΙετεΙ ε πὶιπἱ εε εΒΙεΙ‹ @Με Με

ΚτεΙονπε ν επάε ποἰ·εε ρΙεΙπεΙε ε. ρτοεἱΙε Ιι1ιιρεε,

ών ῇὶ ννενοΒοτΙὶΙ; εΙε Μερα: οάρονεεεΙ, Ζε ιππ

_ῇε ν ειιάε εοΙπε. Ροτοπι εε επεσε ρτοεπειπὶ ῇεῇΙπιἱ

οππ1εΚω ε. ΜΗ:

,,Νε ίιεἰΙπε από 2ει!επί

ε. πε. Με το2Ι:Μεπ1

επ εε ππεά οετπιι πε. ποετΙππειπ οεττονε!“ ·

πε εε Μαν ετεΙο: εεε εε οΒτε.ϋΙ Με ιποΐ·ε,

ερπετἱΙ εε πε ποετἱππν οε1:1·ον ε. ι·οεριι1εππΙ εε

ν Μπεν. Α τεπ οεττον Με τεΙαονν, Με πο. πεπι Ιη·Ι

ε πεεο Με, εε νεεεΙαο άοετε1. Ι ρτοεπεεεΙ εε

Μπρεε ρε οετι·ονε ε ΒτεΙονποπ, ε. πε πὶεειπ ῇιπ

πεεεΜεεΙο, Πεκ _πετ ε Με, εε Ιπ·άΙο τέιΜΙο, ετπ1

είιπι ω εεπε εε ροΒι·ννεΙ, ε Μν2 εε πεῇεἀΙἰ ε. πε

ρἰΙἱ, εεεε 21πἰ2εΙ. ΗΙπρεονὶ εε το Με τπΙτπ ΙίΙπΙο,

Με ΙκτεΙονπε πεπιεΙε (Με πο. τσιπ, ἱ ρτοεἰΙε πΙπποε,

Μη εε ροετετεΙ ο ρεΙε.ε. Νε πΙπροονο ύεἱΙπε εεεεπΙ

ε. πε εεε το2ΚέιΖεπί ετεΙ επ ππεά πε. οεττονε ωκε

π1οτονν ρεΜε, ε σε” ΙεἰὶεὐέιΙοννπιἰ, ρο2Ιεεεπνπι

πάεντΙ:επι ε. ]επτετονοπ ετΐεεΙ1ου. Ζε ΜΜΜ: επί

ΙετάΙονπε Με ρτοεΠε πΙπροε, εΙ›ν πάε1ε1 πεῇεΙιε

ερο]επ1 ε ρενποπ εειπΙ ε ρΐἰνεκ1Ι Ιἰ‹ϋ πο. οεττον,

εε εε ε ω πετειππε ετνε!κε, Ζε 'πεΖ Ι:οπιοτπνεπ

πεππι"ιΖε Με ε τειΙ:ν πι” τεάε. ερετϋΙε ενεπο (Με.

Δ Μπρεε ΜΗ:

,Νε ὐεἰΙπε :πε ΜΜΜ,

ε πε ΜΗ το2Ι:Μεπί,

εε εε ετεπε, εε ΙετέιΙονπε εποε ΜΗ"

Α ετππεπο Με τύπο ετεΙ @εε ιποἰ·ε Μικε

Ιονν ιποετ πε εΙετνεπ οΜοπείεΙ1, ε Φειπεπτονντπ

26.πτεάΙΙιπ, ε. το ΜΒ ά1οππν, εε άοεεπονε.Ι εέ επ

ρεΙέ.επ ΚτεΙονπἰι1ε οτεε. Ι·ΙΙιιρεε εκει εε ε Ιανό.
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Ιονιιοιι ιιΖ νγιιιιι; πο. εεειιι, ει ν τοιιι ιιειιο.ιιιι1ε ει

εροιιιιιει, 2ε νειειιιιι ιιιιι Με _ιεοιι Με Με, ε οιι

ειιιιι Ζε ιε ιιιιιιιεε, ι πω' ιιιιιιιιε Μια, ιιἀγιιγ εε

τει: ιιιιιι2ιιι ω. άνοιε ιιτεΙονεΙιειιι ε ιεΙιο ιιεει·ικοιι;

ι ιιιιιιιιιΙ Με, Ζε ιεειε ιειιιιοιι, Με ιιέ ιιεροεΙειιγ,

ιιέι_ιε ειιειιιο Μπι, ει. ιειιΙ:

,,Νιι ιιειΙιιε ιιιε 2ειάειιιι,

ει. ιιε ειπε ι·οπιώειιιιί

επι εε ιιιιε‹ι ετε.ιιιι το2ιιιιιιιιιιιι ν·

' Βοτνει το νγιιιιιιιΙ, Ιιιιεκι ιιειιγΙ τοιιιιιιιι ι ειιιε

ιιοετι, Πάει εε ε 1ετάΙονιιοιι ιιιι ροιι€, ε ρε τοιιι

εει.ετεειιειιι ιιιοετε ιιιιε.ιι :κι ρενιιοιι Ζειιιι ει·ονιιει ιιιι

ιιι·ειΙι, ρειάιι ιιιιι ι: ιιοΙιοιιιιι ε. ρι·οειιι ιιο Ζει ροέε

ιιιιιιιιι. Α ιεειε τοΙιο νεεετε. Με εε εροιιι εωεωε

οιιάιιτ, Μι νγιιΙιιειΙ Με ενειιο Ζει ενειιο ιιιιετιιιιεε

ε. νγει:ι·οιιΙ ειεινιιε ιιοιιιι:

_ιε61ι, ιιιιι

ει νεεειι Μάι;

ει μι ι:ειιι ι:ειιγ ΙΜ,

πιει! ε. νιιιο Με Με _ιεειιι ΡΗ,

ει νεεειιο, εειιο _ιεειιι εε ιιονειιει,

μι: ιιιοιιιι, νει·ιιε ιεειιι ρονειιεΙ.

'75. Κοεοι·ιιό1κε.. ..

(Ζ νειιιω Βιιει.)

ν ιιειιιιιειιι ειιιετνι, ιιε ν ιιεεειιι ιιιοειιιιιετνι,

ιιιιιιιιΙ `ιιοιιιιτι, ιιιιιιεε, ει.ιιιεΙ Με ιιετι, εγιιιι.ει. Μετα.

Ροιοιιι στα: ι ιιιιι.τΙιε. ιιειιιιειι. 'Ι'ειιιιγ ιτει:Ι ιιι·ιιιι· εε

ετιιεεε: ,,Ριιιιιειιι, εεετιι6ιιο, ι τοιιο ιιιεετει ρι·χε;

μι. ει 2ἰ·ι‹ιιιιι Κιάτο ε. ροιτειιειιι οιιειιο‹ι, ε. τοΙιε 11ε.

11ιιιι ρΗΒγιεικ ε. ιιιιιιεε τω» ειιει:ίινιιιι." Ι οιιετειιονειΙι

εε ‹ιο ιιιιε Βιιιιειιιιε ε. Με ει τω» ιιιι._ιιιΙ ιιι·έ.ιιι

β Ρθι€τιέιιι 2ιιο2ιιιι. Τιι ει ηι0ιιιιιει, εε εε ο2ειιι;

ι οΖειιι1 εε ε. πει ει 2ειιιι 9- εει·οσιειιιιοι. Βι·ιιιι·
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ένα ασ 1αι·έιαια ρι·οαάνατ α. ιιαΐωιΙ Μια: @οι ρο

Ζοι·, εοετι·ο, ν ἀοιιιἐ!°° Ζωα ια6Ια 2Ιοετ, 2ο καινε

ααΐι2οναΙ. και ΜΜΜ, Σε: ιιια2 πιει» Ριααθ, τσα

τΙοαΜα αοιιιο. νέααΙισ α·61°ααι α. μια πια ΜιέεΙα νατΗο

ι ιεΙιΙα: ,,ΗΙικΤ, ῇαΚοα :Μέ εεατι·ιι, τοπΙσααΙα ιιαιαι

ν Ι:οι·αοΐο νέεαΙιο Πειωιι·· - ,,Οο α τοΙιο, νέαΙ‹ αει

ιιαιοΙιο ιιοεταΙο,“ οαρονσΒιι€1 πια2. Ι)ι·αΙι6Ιιο ααα έεΙ

:ααα «Ισ Ιιταιιια, :Μ 2οιι€ ι εοειἰ·ο ε ΒοΙιοια, α. αα

Μι εεετΙ·ο: ,,Ρτοειιιι τοΙιε, εεειτι·ο, ‹Ι€νοῇ ται ν αοαι€ι

σο ιιαῇΙ6ρο ρ‹ιαοι·.°α Καν2 μια -2ειαα «ααα, 2ο αια2

παο Μ” ρϊ·ι_ιάο, έΙα ασ Ι:οιιιι·ιιν αιιιαέονα αει

ιιιιΙοιέιιιια Μια αΒαΙα Νανα ένανΙΙ, α. μαι: ααα οάοΙ:α

ναΙα-αα ΙιταΙια: ,,ΗΙ6ᾶ,"› ρονωά, ,,_ιαΙιοα ιιιάέ Ματια:

τν6ιιια ιια_ιαιιΙοιαιαια «θα αΒαΙα ΙιΙανα.°' - ,,ΒαεΙ

αν οαρονόαθΙ αια2, ,,Ιη·Ια το ιατοΙια, να ιι ικα αε

Ζετοα.°° - ΤιαθτιΙιο ααα ἑεΙ @Η αια2 ασ Κι·έ.ιιια,

αο.Ι ε ΒοΙιααι αΐοΕΙ εααιι*ο: ,,Ρι·οειιιι τοΙιο, οι; μποτ

αει. Ιιοειροανιια Μη εαιιια εο·Ει6 α Μαιο αιιεα τιιο αο

αιΙΘΙαΙα; Μα ροαΙιναν Σε: εΙεΙιιια.° ΜΙ: :Με εΙαΙιΙα,

ν2αΙα από α. ααοΜα πια ΕιΙανα. Ροτοια εεα€Ια ααα

παπι α. ρΙειΙ:αΙα. Τα ρΗέαΙτ ιιια2. ,,ΗΙε, ῇαΙ:οιι ι1ιέιέ _

ειοαττα! εοτνα έειιιιι Μ: ιιαι·οαιΙ αΙιΙαραΕοΙ:, σπα Μ

νεαΙα ι αεεΜα πια Νανα έανΙΙ.°' Μα2'αεοαρονόάόΙ

αει το ιιἰο, 0251 "ω, εε πια ε12αιιιι α. οαεω. Ο ραΙ

Με νατο.Ια ΜΗ Μια: ,,ν5.αιι, Μαι. εεεττο! ρο

ῇοιὶειιια ειρο1α Μ. αιὲὶ.“ Οιια οάρονέαέΙα: ,,2‹ια πα

εε, Ιιτατι;α3 2ο ιιαιιι Ζειαιι6Ιιο ανατΙαα?“ - ,,.Τα ανα-

€εΙ:, Ρ:ήεάατιια." - ',,ΑΙο, ΈιταΗιο! ῇοέτό _ῇα Μια

όαειι6.“ - `,,δειι ει: πιώ, ροερέέ, ῇα Εαει.“ Βαεττει

επι αετι·ο_ιιΙει, εααΙι αει ναι α. Μι. Ριιμαι α Μια;

,,δο.Ιιν μια ῇα το Ιοε?“ οτέ.ΖαΙα αει εεατι·α, α σα σα

ρον6ασΕΙ: ,,Το ῇα οΙιτα‹1α αΙ:οΙο ΙιοετοΙα “ Ψ τοαι·ανέιαΙ

νοαιΙ‹ αει Καὶ α. μια ΗΜ: ”νεται5, εοια:ι·ο, σιωπή

ναι” - ,,ΑαΙι; ιιιιΙύν- Ιιτατια! αειιιοΙια, Ζαιιια.2αΜι

ΒνοΙι` ειέατν.“ -# ,,Μ α, Ματια, Βοαρίαι πιονό, Καρέ!

αε2 τν2:σ.“ πιο? ααα ε1ο:Ια α νοεα α εαόαΙα νν- _
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ΜΜΜ - ν τοπι πιω πι πεεΙπ1 πποε επ πιο Μπα,

ρεΙπ εΙεΙιΙ Ιποπε ε ιιπεΙ. θεεππε επεπεΙε επιππε, εΙεν

πι Ιπεπιι1ν π σε ε. εΙε. Ιεεεπιπ. Οποπιπ1πι οΙοπιπιο πιο Ιεεε,

εεΙει εε ι·οπεπιπιιΙε ε. πιιΙππει·ιι.Ιπ πεπποΙιΙει 2 πεΙιο κιν

πίι:ι; Με ροποπι πέ πιο πιεΙποΙπΙπιι πιπεοΙι Με ρεεππιΙππ

ει το. πι π Ιεεε νννεπΙει. Κενά π τοΙιο Ιεεπι ννεΙει,

πιππεΙε πο πιεετπι ιι ποπ πιοπι οΙππν ιι πεπε.Ιπεπο πιο

ΙιεπεΙιο Ιππροε 2επιπεΙει. Τεπ Ιππιρεο πιεΙ πεπιππεΙιο

ενπε, πει: πιιπΙεΙιο πει: οπο ν Ιι1ενεπ ε. πεπ εε ν το

περιπισΕΙππι πεπππΙονιι.Ι. ,,'1'ει:ιιιΙππ πι. ιπιεπιππΙπο !“ πιονιιιιι.,

,,οΣεπτε ππε.“ - ,Α ΙποΙιο επ οποεε νπιτπ?“ - ,,Τπι

Με 2επιπειεΙππ." - ,,Απ:Ιι, ενππι ιπππ! ε0Ζ ραπ πεπι

πιπ νππεετε ιπιεεπ Ιππιροπ τΙοετπ Ιππειεπνεπι πιοεπ?° -

,,.Τειι νν ιπε ετοπι οΣεπτε; πεοπ2επιτε-1ι πιπε" πιονιάίι,

,πε επ πεοο πάεΙ6.πιι." 'Μπεν οππ εεπιπιι.Ιπ πει. παπα

νεεεΙπν Ιππροε ε. νεεοΙππο Ιππεπετνο: πιο πιπε? πιπιπι-Ιπ

πεπ ε του 2επιπιιοΙποπι ο2εππιπ, επι πιεππιεπι? Α ιι Ιππε2π

ιπειπΙι: ,,.Τε πιπ Με υπ εοππεπο; ρεπ ΒπΙι ειπε, .ιών

επ νειιΙ 2επιπεεΙππ." Ι ΙινΙπ εροΙιι Ζπνι ποπ, πνε πιει,

ε. ραπ οπ οπιεπε1 πιο πιππιπιε επιπιεπππε, παπι Με πιει:

πεπι νεπΙΙ ενππ οΙιοΙιο‹ι. Κάνε οππιπάεΙ, ρποειΙ εποε

ι ππιε.ι:Ιπν: ,,Νεοροπετεπτε Ζεπν πιε; με πππΙε Με

εὶεΙιπε, Με ππιεεΙππιππ πιπ ρπετε.° κανι ενιι οπεπεΙ,

τεπ‹πν ροποπι πε. Με. πε οι ππεειοε 2επε πεΙιο ροι·οπιπΙε

ιιιιιιιιο, πιο ΙοΙππν 1ινΙο οεΙε πω, πιο πιοειοπι πιεΙο

ρ1πο Ιινεεπι, πιο. οεΙε πεεπν ιιιεειο ει. ρι·οτι επάοι

Ιππι€ιεπε εΙιπποε. Οτεο π πιει.ιΙπε ΙινΙπ πάει ει Ιιπεά πιο

πιειιΙπ ενεπππι πιιΙεπιπ ενπιι, ι ροεΙειΙπ ε Μπι ρειι.πιππ

πεπιποπιο επεπεεΙπε. Με πιιπετι·ονέι πε ο τοπιι, πΙειΈπει

"επειιι ει επεπεεΙπει νοΙεΙε: ,,Ροπππτε εεπι, ρεπτέιτο.

οάροεππιτε επ” - ,,Νεππειπ 1πάν,ππεπι πε ερεοιι.“

,,Ι πεπ πιοπάτε, πεππι νιι.πι πεοο Ιπ οΙιετΙπ.“ Ρο πε πιιι

πιεΙε. πεοο πιεππ ε. νέ.εεΙπ πιο οάπεεΙει, ρειι.πί π πεΙιο

ννπιπιεΙε., ριεεειΙει ε. πει 1ποπεΙπν ποεπιπιιι1ε,ππερεεΙε

πιπε: Ζε ινε. πεπει ροποπππ1ει πειτε πιιπιοΙν ρεΙΙιο, πε

ροΙν πιιεπ1νεπιπο; ιπΙιοπιΙε επ το ν Ιεεε. 8πεπεεεΙπ
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ρϊ·1εεΙ ε αοαεΙ Ι‹αρεονα ενιια Ιὶετ, τεα Μ Ρεεετι

ε εΙεν Ι1ο ροΙΗν. Με οαερεεΙ, ε'ι›ν τοΙιο αεεΙιεΗ,

εε εεια ριΉεάε ε εε ροατνε, Με εε το αίτε αετο

άΠο. Α τε ὁε1·ο‹1ε_ῇεἱεε ροτοαι ορετ νοΙεΙε τοΙ1ο ετε

ι·εε1‹ε: ,,Ρο_ῇᾶτε, ροεεᾶτε εε ε οαροϋατε εἱ.“ Τεααν

σε εε! ε εεε Ι1ο εεε αεῇεΙε ρἰεταΙανὶΙε, ρεεε! α1α

νντε!1Ιε, ρΐεεετΙε, τοεττΙιεΙε, ε εεττ αερεεΙε: με ααΙε

_ϋεΙ1 το ρεεε! ἀοῇαε, ετη ῇἰ Εεεε εε ανοτε ννΒαεΙἰ.

Κάνε οτεε ε ιαετΙ‹ε το ρεεαί ρϋεὸετΙἰ, Με: ,,Οο

116111 αεΙεΙ ατι·ετν? οΖεαἱΙἰ ῇειιιε Μ ε τεᾶ εε ταα

2εαε αεΙΠα!“ ΝεενΙο Με τοτε Με Ζωη· ῇεΙ‹ο (τετοιο.

Ι το21οαετΙ1 εε ε ια ε ε τ1ίτετετε, ρϋνεεεΙὶ ]1 εεε

εε εε‹Ιε ε ρτοραετὶΙἰ _ϋ εε ανοι·ε. ,Με εεε ε1ε

ε έεΙοεταε ρΙεΙσιεΙε; εΙε ροϋ.α επινω ρο1εα1, παΜε2

ετα Ιεεε, ετα νεειαεε αεενΙο. Ι ρίαεΙε Η αεῇεΙιε

τοΒΙὶ, εΙιτεΙο εε _ϋ ΡΜ, ε τα νἰαί ετααεαΒα. Βε‹ἰε ·

τη· εε ενΙε αερὶΙε, εΙε Μαι εε αεΒαοιιτἱ, ετη β ἀε

τετΙ‹ο εεννρεαΙο. Τα εε _ῇΙ ΜεΙο, ῇεΙ‹ο εν ενΙε νοαε

Με, 1 πεαααΙε εε ε ἀετετΙ‹ο αρεαΙο ῇΙ ασ ετααεα

Εν. Ι εΙιοἀἱΙε !ιοΙεια ετααεαΙεν ε. ρΙε1κεΙε, ῇεΙ‹ εεε

ε νων ὰοετετὶ? Τα εε ννεΙη·τΙ αε]εΙαν ετειτεεεΙτ ε

εεε: ,,Ρι·οε ριεεεεε· - ,,.ΙεΙ‹ εεε αειαάαι ρΙεΙκετἱ!

αεΙιααΙε ῇεεια εε εε ετααεεεε, εΒνεΙι εε αερἱΙε, ε.

_ετΙ:ο πα αρεάΙο ασ νοαν.° - ,,.Τ‹Ιἱ, εΙινεα1 εε

ε @μια εὶ _τε.“ -- ,,οεεεειω, αεταοΙ1α, εεκαεαι τα

Ι:οα, ῇεα 1οΙαντεν.“ - ,,.Ιεα _ῇ‹1ἰ ε εΙινΒαἱ εε, νντεεεἰ

το αεεεεω·· πιω εΙε Με ετααεαεε ε εεεεΙε εε

τεεονετἰ ταεε, ε εεε ΒαΙι ῇί ω, Ζε ν τσιπ εεε

πεεεατ αιεΙε εεΙε. Ι αεΙ1ααΙε εε, εετεαο νντεΙ1Ιε ε

ροιαοἀΙὶΙε εε ρεαα ΒοΙια εε νέε ετνία εττεαν. Ρο·

τσιπ εΙε ε @Με Ι‹ε ανετα, Με ΜΙ Βτεττ ε ιαα2

ΜΗ, ε. ρτοεΠε, Σε), _ῇΙ τα αεεὶιεΙὶ ρί·εε Με. Τα πει

Μ! ιαα2: ,,Βτετεε, ραετ τα εεετεεεα εεαι; εεετεεεν

αιαίνε_ῇτ ρονίαετἰ ροΜιαεν ε. νέεΙαεΙ«τε ρι*ΙεεΙιν, ε.

τετ” ρτενώνε.“ Με Μεττονε εεαε ΐεΙιΙε: ,,Νεα1ειαε

α Μαι ροΙο2ὶτἱ, ααα ιατετε!" -- "Με ῇὶ εεα1, ετε
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Με 'ρεεε ρι·οειιιι τειιε; ιιιε ιιιι ιιειιι ιιιιιειέΠιο σε.

ενετε, ιιεΖιι Μινι Ζειιτεὸι‹ιν ν·νιιτεινιιιι ροιιέ.ειιιν ει νεε

ιιιε.ιιε ρονιιιιιν!" 'ι'ειιιιν ιι μιετιιι ε οιιιι ει εειιιιι

εε εννιιι :ιεύειιιιειιι ω. χ›ιειιιι. ,,Νιι, ιιιιιιι πω” ιειιι

ιι ιιιιι2, ,,ιιονιιιε_ι ιιιιιιι ιιειειιοιι ροιιέ.ιιιιιι . . . ιιιι,

ιιειιε εεειιιν ρειειι ιιέιιιι χιονε2.“ Α οπο. Μπι:

,,Ροιιτιιιειε ιό. ιιειιιιιιιιι ννιιιενενειι. ειιι Ζειιιινειι ρο

«σει, ιέι _ιειι ιιιιιιιιι ννιιιενονε.ιι ριενιιινε ριιιιειιν.

. 'ι'ειιειν, ιιιιιιονε! ροειοιιειιειιε,“ ρονιτιει, ,,ιιιιιιιι νέ.ιιι

ιιι·ενειινν ριιιιειι ρονιιιιιιι“ ε. ιιιιειιιε ρονιιιιιιι: ,Ν πε

ιιιιτειιι εειιετνι, ιιε ν ιιεεειιι ιιιοειιιιιεινι, ιινιιιιι εο

Μη? ιιιηιεε, ε. πιει ινε σειι, ενιιει ε. άεει·ιι. Ροιοιιι

στα: ι ιιιιιιιιε. εειιιιχειι. 'Γειι‹ιν ιε ι ιιτειι· εεειιιεεε:

Γιιιιιειιι, εεειιιειιο. 2 τοιιο ιιιεετε. Με. Ι οιιετειιονειι

εε ‹ιο ιιιιε ειιιιετιιιε. Βιετι εε τειιι ιιεεάιι ε ιιειει

. ει ιιι·ιι.ιιι ε ρειιιινιιι ειιο2ιιιι. Τα ει εροιιιιιει, 2°ε εε

ο2ειιι; ι οιειιιι εε ε πει ει έειιιι ειιι·οιιειιιιει . ..“

Τα εειέειε ιιι·ετιιονε ιιιιιιονετι: ,,Βοκιειέ τι, ιιιι·ειιο,

Με 2ειιιι2ιε!" Α ιιιιιέ ι*ειιι: ,Με ρονιιιει, ιιιει:ι

Πιο, ρονιτιει, ιιιιιονε ρειειιν ιεοιι ιιιι ιιιι ενειε ιιει

ιιιιιειει!°° -- ,,Τειε τειι ιιιετι," ννρι·ενονειε έειιι·ει

εεε Με, ,,εει ιιο ιιτε.ιιιιι ρτοιιέινει: ει ιιειιιίιιιι εεειιε:

Πει ροεοι·, εεειτο, ν ιιοιιιει Ζειιε ιιιειε ειοει, Ζε

νεεειιο εεετιε ιιειι2ιιιε, ε ν τε ειοειι ιοειιοιιιιιε

‹ιοιιιιι νεεειιο ιιειε‹ιι . . .“ Ι ννριενονειε νεεει:ο,

ιιιιι ιι Με με νεει ιιε ιιιει, με ιι ιιεειιιιιιιιεε, .

Με ροτοιιι ροτοιιιιε, με ιιτειτονει ριιινοιειε @ωκε

Με - ε. ιιτειιτονέ. εεεειε ορετ ιιιιεειι: ,,Βοάειέ

τοιιο ιιιιτειιιιιειιο ιιε.ειι6.ιιι ιιεειιειει° Α ιιιιι2 ι·ειιι:

,,Βιετιιε, ιειιιιι ενε έειιε, ει ιιιιεί; νότα, τοι ριιιιειι

ειιε.ιιιειιιιν!“ Τειι‹ιν οιιε νιηιτε.νονιιιιι Με, Μ: ιιιιιιι

με· ρειιι, ειιν ι:οιιο ειιειε ιιεοιιιιιι, ει οιι εε ντειιι;

ει ιιιιιτιονε Ζειιιι ορει ιιιιιιονε.ιε, ιιιιν ιιιι ριεετειε.

ιιεειιειι. Με οιιιι άιιιε ννριενονιιιε, με ιινιιι ρεεε

ι τοιιιιι ‹ιοιιιιι; ε. ιιτιιι:ι·ονιι Ζειδειε Με: ,,Βοάειιι μι,

ειιιιιιο, ετειιιιιιιι“ πω” ιει‹ι πω: ,,Βι·ετιε, ροι·ιιε
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α, ει! Παει, οσα αοϋ.ά ασ ιοΙιο νεαιιααιε 'θα Α οαο.

@Με ρονισιιΙει, ω: α ραειαΙ1 ασ ενειαισε σ. Για @τι

:ιασειΙα ατειναινε Ρααεω ναρτανσνετι. Ρο το ααα

ιο.Ια ασ. αε α. ι*εΙαει: ,,'Ι'α Με _ιε ααα 1αα2, τα Με

ατα Μετα, α. τα Με πασα: στιιιτονα!“ Τα νεΙαοοιΙ

αιαέ ασ. ριοΙ‹τα Ε αι ει. ΜΗ: ,,Να, τεΙ1‹ἰγ πα αΙαι.έ εγ

Πέσια, πΙο.Ι1 στο:: ει ιαατΙαι. ρεειΙ1 ατεινάα.“ Ι νααΙι

σεΒατΙ:σ, ι·σανιααΙι - ει σεΙέ. ενεταισε ααρΙαἱΙο εε

σΙεεΙπεια! ,ααα εΙ:ατεσαει το στεναα, έε αοααόΙ:γ

αερονίαο.1α: τα Με αισ_ῇε παει, τα Μία ααα - Ρο

Με), σεΙα 21ο”, ασ Βσεισα ρΙαο ΙινέΖά, αει σε1ε

ακα;; αιεείσ ει οποία ετάσὶ Ι:τέεαε εΙαασε μ' ·'Ι'εαάγ

ααα νγνεάΙ Ζε ενο ΕτσαΙταγ αεῇρεΕαεῇἑΙ ΚΙἱεαα,

σϊ·ινέ.2ειΙ α ενοα αεαα Ιισσεεα α. απατα α σο έίτεαι

οσα. Ι εαήααΙα _α ασταά, ροΙεαά αερϊααεεΙει 11εΖ

ωαιω ῇε_α νΙαεγ, σ. α ειιαια τοαιτοαε.1Ισ. ασ οσα.

Ρο τε αειρΐειαΙἱ Με Μαι α. @Η άσαια Κ στσἱ ἰ Ι: αιαισε,

α. @Η ρσισια έΒιιειαε ααα ααα ασ εαιττ1.

76. Ζέιατα.ότ19 @ειπα αέιταοΚ.

(Ζ ΟΙιετνατεΙ:α.)

Β]18 Μαιου ῇεὰαιι απο. σ. Μια απο. 'Ι'εα ααα

2ΜΙ ιαειτΙ:α ι· εε'σε: ρέιε1 Καινα ο. σαοάιΙ αει ααα

ι αοεα1 ιο ασ αιεειο αει ρτσάεῇ σ. 2ο. η ρεαίαε Ικα

ρσνειΙ σα1εα. Ι Ραιιωιιο εε 3εάασα, Ζε αεεΙ τοέιΙ

ασ. Μι, ι @αρα οΙαεΙσ σ. έεΙ άσιαα. Μαι Ιεεεαι σ.

αΐαάε 1: Ραεταίααι σ. ω, έε ααεα ααα. 2αΜι, πω:

,Νεααοαεῇιε 11ο, νέο.Ι: νέιια το αΙισΙιε "Με αἰσ αε

ωαααο, Με; ιαἱ _ιε ᾶεῇιε.“ Α ρο.8ιβα πια ΝΕΠ:

,,Οσ Μια Με? α; Μαι τεα σαΙεσ." Ι άειΙ _ϋια τω·

εαιει, πια εἰ ρω. ο. αεεΙ ασ άσαιιΐι. Ραμιε ασαιί°ι

σ. ιααιΙαι. σε α5.2ε: ,,Ζαο.Ι1'ε ρΗαεεΙ εαιω· -- ,Νε

ρααεεΙ, Με μαπα ῇεεαιασαρἱΙ απ. σΙιΙεσ." θεια. μια

ααα ,©1111 ασ οαάεαιε 2Μι'Ρ νέο.Ι: σπα αεαιειαε

σο μα· - ,,Να, Ρομπ ασ. τσέτι,ρτσσό.αι σ. Μασα
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ρ1ιτι οΙιΙοοει.“ Ι ΜΙ Ζειεο πιο. τοετΙ, ρτοάειΙ Μ ει. ΒοιιριΙ

οΙ1ΙοΙ›, ει Με Ιοεοιιι, Με, 2ο ρειετ)ά·Ι οΙιτοϋ Βοοοιιτει

εεΙιΙτ, ι ΜΙ:Ι Με: ,,ΝοεειΙιιῇοῇτε τοΙιο ενΙΜτο, νεειΒ

νεοι ιιοιιοΙΙΖΙΙο, ι·ειάἑ_ῇ οιι Μ άο_Ιτο." Α οιιἰ πιο ΜΒΙὶ:

,,θο Μπι άεϊε?" έ ,,Οο Μάι «ω άειΙ? ιιοιιιεἰιιι

Με." - Α ρειετύιΙΙ ΜΒΙΙ: ,,'Ι'ειι ΙιοοΙιιιίΒ οΙιΙοΙιει.“

Ι άειΙ Με οΙιΙ6Ιι ει πιοεΙ εἰ άοιιιίΙ ΒοοΒιι. Βτειιιτ ορετ

τοιι2οοιιο ΜΒειΙε, ε. Βάγέ ΡΗεοΙ άοιιιῦ, ΜΒΙε: ,,Νο

εεε-ΙΙ ρειΒ τοι οΙ1Ιοο'Ρ" - ,,Νεοεευ, τιι Με _Ιεοιιι

Βοοοιιτει ΒοιιρΙΙ Ζε. οΙιΙοΙοΗ Α ετει.τό. ΜΒΙει: ,,Νοιιιετε

εει.ιιι οο _ΙΙετ, ε. οοέ Μουτ ΒοοοιιτΙ“ Οιι χιειΒ ΜΒΙ:

,,νέει.Β το τοΒγ Ιοιιάο Β ιιέόει1111.άοοτε! οιι, ρΐι_Ιάιι

Με Δε. ι·οετΙ, Ιιτοάετιιι ε. ΒοειρΙπι οΙιΙοο.“ Ι ΜΙ Ρο

τΜτ1, ΙιτοάετΙ ει ΒοιιρΙΙ οΙιΙοΙι. Με άοιιιι`Ι Ιοεοιιι ει-νΙάι,

2ο ρε.ετάϊΙ οΙιτ6_ΙΙ Ιιε,άε. εε.Ιιιτ, Ι ΜΒΙ: ,,ΝοεειΙιΙΜτο

τοΙιο Ιιειάε, γεειΒ νετιιι ω: ιιοιιοΙίΖΙΙ.“ Ι ρι·οεΙΙ, ετη·

πιο Ιιο άε.ΙΙ, 2ο εε πιο ΗΜ, ρι·οτο 2ο _Ιο τειΒ ΜΒΜ.

Ρειετβ·ι ΜΒΙΙ: ,,Οο 1ιέιιιι εεε, Βάγέ Ιιο ιιεεε.Ιιι_Ιοιιι?“

Α οιι ΜΒΙ: ,,'Γειι ΙιοοΙιιιιΒ οΙιΙοοει.“ Ι άειΙ Με οΙιΙ6Ιι

ει οιιΙ τοπια Ιιετάει. Ι ιιοεΙ ει Ιιο άοιιιἴι ε. Ιιειά πιο

ΜΒΙ: ,,ΖΙν πιο, εε νγι·οετιι, χιοτοιιι Με Βιιειιιι άοιιιίι

άοιιοεοε.“ Κάγε εἰ Ιιο ρι*ΙοεεΙ άοιιιί1, ΜΒΙει ιιιειτΒει:

,,Ρι·οο Ιει ιιορΗιιεεΙ οΙιΙοΙιει? ε. οο'ε το ΡΙΙιιοεΙ?“

Α οιι ΜΒΙ: ,,Βιιάο το τειΒγ ΒιιοΜιιιιι άοΙιτο.“ ΙεοΙ

πιεσε χιο Μικτό πε ι·οετΙ, ιιειεΙιίτεΙ Ιιο ο ρτοάο.Ι, Ι

ΒοιηιιΙ εφε ΙιοοΙιτι1Βγ οΙιΙοΙιει ει ρί·ιιιεεΙ άοιιιι'Ι. Α το.Β

εε νειοΒιιΙ ιιο_ΙοάΙΙ: Με, Βοοοιιι·, Μιά, ι1ιειτΒει ι οιι.

Α οιι νέεοΒε. το ενΙΜ.τε. ΜΙΒ. Ι·Ιειά νγι·οετΙ ει. ΙΜ

νοΙΙΒιτ; τοΙιάγ Ιιο ροτοπι ιιοεΙ άοιιιι?ι. Ι ΜΒΙ πιο

Ιιειά: ,,ΡοεΙοιιοΙιο_ῇ! ιιιο_ῇο ι1ιε.τι Μάο τι ά6.νειτ Μοτο

Ι ετιΙΙΙιτο, Με η ιιοΙιοΐ πιο, Με ετ τι άίι τοπ 26.

11ιοΒ, Βτοι·ῇ τειιιι Ζε. ντε”, πάει. Α Βάγε πέσο Ιιιιάοε

οΙιτιτ, Με εεΒΙοροῇ πο. τοπ 2ετιιιοΒ, ει ρί·Ι_Ιάο Ιπιεά

. άνειιι6.οτο ιιιΙειάειιοτι ο. Μιάου εε εε με: Οο ρο

ι·οιιοϊτο? Α τγ Με ΜΒιιΙ, σο Με Μιά, ει Ιιτιοά το

`οιιάοε ιιι1τ.“ Κάγέ Ιιο τειιιι άοιιοεΙ, ρτε.ΙΙ εε Ιιο Ιιε
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110111 10111εε, 110 Ζε το 11111:ε, Ζε 11111 11116 11011εε1

11011111. Α 011 11ε111, 11111 1111 11ενε11ε11: ,Με 11116110

11εΖ 1ε11 Ζ11111ε11, 111ετ11 Ζε 110.111 111ε1." Δ 0111 11111

111111: ,,Ο1 εγ111161111! 10110 11 11ε11111Ζε111ε 116.11, ε. 110

1111 11 11111 τε11 Ζ11111ε11 1111111111? 11111 11 11111611 1111.111ε

111110110 11ε11εΖ, 110 111111εε 1110111 1111εε1." 011 111111 1ε111:

,,Νεε11ε1 ν11ε1011 11ε11εΖ, _1ε11 1111 1ε11 Ζ11111ε11 1111_11ε.α

Α 111112 11111 110 1111111110 11ε01111111 11111, 1:111ε1 011ε_111..

Α1ε Ζε 1111111611, Ζε 11εΖ Ζε111εεε111 11εε1111 011ε_111,1111111

11111 1ε11 Ζ11.111ε11. 1111111 1111 11Ζ 11111111 11011εε11 011 ετε

νε111 011εεε1, Ζ11.111ε11ε1 1111 11111 Ζ11111ε11, ε. 1111ε11 νγε10

Ζ11ε110 11ν11.11111:1ε 11111111ε111:11 ε. 111011 εε: ,11ο 1101011

01τε?“ - ,,11110, 11εΖ 1111γετε 11111ε 1111ε11 ‹1011εε11 11011111.α

Α 11 10111 01111111Ζε111 ε1111 11Ζ 111ε11 ε11011 0111110000.

Α 111111Ζ 110 1111111111 ερε11111ε, 1·11110νε1ε εε: ,,1)01111ε,

1110161111, Ζε°ε 111·1εε1 11011111; 111111 111Ζ0ε 1εε111 1έ1 11γ1ε

Ζ1νε, Ζε τε11ε 11011111 11ε11γ10!“ -- ,,Ν11 1111111ε, 111111

1111111101 1111111 111111ε111 1111111 Ζ1ν1, 11εΖ 1ε111ε 111111 11011111;

111111εε1 1εε111 1111111 11ε00, 01111 1ε11110 Ζ1ν1 111111ε111ε."

1 Ζ11.111ε11111 1:1έε 118. Ζ11111ε11 11 111·11ε1ε10 11νε11έ.01:ε 111111

11ε1101'1: ,,θο 11010111511ε'Ρ“ - ,,Μ1111, 11111.τ1:ε, 11ε1110ν1

ε. 11011εε 11ετ 11 1111.“ Α 1111ε11 10 111 111110. 81111ε11ε

εε το 1111110 11. 11111111 εγ1111 11110110 1ε11ε 11111111. Μ”

11010111 ε1 νΖ11011111111, Ζε εε 11111111 Ζε1111, 1 1ε111 11111.1:0ε:

,,Με11101 111ετε 11 1111.εε11111 1111111, 111111 1111 11111 εν011

111:ε1·11 Ζε Ζε1111.° Μετ1111 110 1111110ν11.111: ,,Ο0 το Ζν11.

11111111 - ,,11111 _1ε11 111ετε 1111 1111111 ε 1ε1111ετε 11111

10.“ Β1111ε110. 11ε110111111111 ε1 111.111 1111ε11_111, 111ε 11010111

@Με 1111 11 1·ε11111 111·έ111 , Ζε 1ε_11 ε111 1111 11111

1ε110 111:ε1·11. 111111 11 11ε111: ,,1)0111·ε; _1εε1;-11 Ζε 1111

1111111111, 00 11111 0011101111, τε1111γ 1111111 1111111: 1εε1-11Ζε

111.111 111ε 111 110111 νεε1:11γ 110 Ζε11111ε 110 1111111 10Ζ

116.21, 111.11 11111ε110 11111111 00111111. 1111111, 11. 11010ε1ε-11

111.111 11ε11ε11ε1 11εε1110ε, ε. 11111111-11 Ζ 111 Ζε111ε 1101111111

_11ετ, τε1111γ 1101110; 1111.1111 11111 11ε111111ε, 111·1111ε ο 111ε.νι11“

Με1:1111.- @Με 11011111, 11111611:: ,,Α011, ε11110.1111111 Ζ1ε°ε



αο1τιιΙ!“ τι νγρτονοναΙει, σο Ι;τέ.Ι ΗΜ ,,Να. τιιέιιτιο!

ῇοετ-Ιι 2ο ῇοιι το τω, τοαάχιιαάο,αοατα ῇοΙιο αιοιι.“

- ,,Ο_ῇ, εγιιααΙιτα! Με α] ιι το αγΙο ιιιοΖαο Μο

Ιατ?“ - ,,ΜΙοτο, τατιιτιο! Μιά ρα_ιαοιιιο ερα.τ, ει αφτο

τοπιο αΙιΙΙαειτο, ιιααο-Ιι νέεοΙτο .Ιιοτονο ΜΗ ιιοΙιααο.“

Ι αειτοοοτοΗ εε τι ιιιιιτΙτα Με αρτιο., Τα οιι Ζτι1:ΙοραΙ

αει 2έ111011 τι Ματιά ντεΙτοοιΙο ανααέι.οτ ιαΙέιαοιιοιὶ:

,,θο ροτοαοιω?“ -- ρω, ααα Μαι Με ω Ιιοι·γ

ΜτΙ)! το2Ιιειαετιγ.τα1τ ααΙοΙτο, Με Μάο Μια οοιιτιο

νιτιότ,ο. ιιιαει Μαι ιιο_ιΙορέι ρέοιιιοο ταετ.° ΑνέεοΙτο

αει το ετ.ο.Ιο._ Β6.ιιο θα ατειι·6. Κα ΕΜΗ ο 1τοΙαοοιιι.

Ιίτι€1 νεταΙ ει ω, έα εΙται:οοαό _ῇο νέοοΙτο Ιιοτονο ο

Μετά 2ο Μαιο. τι ΙτοΙαοοαι. Ι νγέαΙ νεα ο οπο πια

τοΙ«ιΙει: ,,Βοϊοτο μπαι τα Μο Βοια, ρτιτιοεΙα.·° πω·

και και: ,.ΠοΙιτο, .το ν_γΙτοιιο.Ι; αμα πια ΜΒΜ, 2ο

ασ 2ο_ιττΙτα φαει νέοοΙιγ Με), νγιαατιτ, μια αειΙο1το

_ιέι αυτια ιιιοοι·νιάότ, τι ιτιαεο_ῇί πιο απο Μοτο αοι

@Η νιτιοΙιτειάγ τω, ο με 2ο Οια α αιοΙι το]ττει

Ιιτοαιιγ ῇιετ ο τω: μι; ο. ιιονγιαοιιέι-Ιἰ τοΙιο, ρτατΙο

ο Ι:ιΙει.να.°ι .Βαιι·έ. ΙιτιέΙο. απο ε ρΙάοοιιι αοιιιίι ε. νι·

1ιτανοναΙα ομοια, και ῇιΒταΙ ΜτΙ. Αοτι εε: @τι αει

ειιιέ.Ι α. χιονιού.: ,,Να αοΙιτο,τ _ῇ‹:α βάτα εινα, ο. ατα!

άει.το, ιιααο-1ι 2ο_ιττα νέοοΙτο Ιιοτονο, όιιααοιιααο.“

κα” 88 τιειτοοοτοΙι, Μα ποτέ ερο.τ, ει. οιι ΖοΒΙοραΙ

αει εάτιιοΙ: α. ναέΙο ο αόΙιο άνοαάοτ ιαΙΜοαοα: ,,Οο

χιοτοαόίτε?“ -- ,,Ροτοαοται, Μ; τισ τοιιτΙτα Μαι Με:

τγ Με), α” νγιαάτοαγ ει. ιιο_ιΙορέι νιτιο το.ιιι ιιιαεί

ταετ.“ Ανἑοοαο οιι το ετο.Ιο. Κτό.1 τό,αο νοτια ο Με,

2ο ῇο το εΙτατοοαο Ιιοτονο. Α ετειτέ. ααα α2 6οΒοΙο.

ετιτοιιιγ α. ειιιοετοια. ,,Νιι ἀοΙιτο,“ τοΙ‹Ι και ;_ ,,τοΙται

ομοια, αστεια-ιι ματι _ιοααα_νέο, 2ο πια αοοτα Μια:

ΙιατΙο-1ι ιιιίτ Μη Μια άοιητιτα α. οπο” Μια ῇαιτο

Μ, ω” πια Μετα Μαι; Μαι τιοΙιαάο, τοΙιαγ Ριιααο

ο ΙιΙο.να.“ Μοτο Μ». Μαιο αοαιίι ο. χιονοαοΙα πια, οο

Μιά! ΜτΙ. πιο] οιι το.1τΙοριιΙ αει τοπια ο Ιιιιοα

ηιειτοοιΙο αα€5Ιιο ανο.αι$.οτο ιιιΙοαοαοίιν: ,,Οο ιιοτοα
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είτε?“ Α σα Μι, έε ασ εε_ιτϋΒο. τα αιαει εεττ Ιεροί

Με, αε2Ιι Ιιο Ιοι·έιΙ Ιια1γ Με, ο Ζε αιαεί νιεε άο

ογτ1·ιει Με αε2Ιι 1:ι·έι1,ιι έε ιιιαει Ειδα ΙιιΙειιατι ε ιειιο

Ιιτειάα ασ Ιοτέ.ΙονεαεΙιο Ιιτειαα, ε. Ζε τα αιιιεί τε.Πη

ετει.τ @Με εεΙ·ιι·οοε ει ναί νέεΙιαε εττοταονι ει νέε

1ιΙ:εΙιο ερι'Εεοοα οτε.οτνο ετη απο ερινε.Ιο. Ι το εε

ετιιΙο. _Β.ειαο άειΙ ει πειριεειΙιαοατ εειρεαιιειειειι εεετ

@οι ει ιεΙ ει με αεετα, ετη ειι ασ. οαάειν1η. 'Ι'εΙιάγ

αο.Ηαι1 ΜΗ, ε.ογ ογΙγ Ιιοαγ ασ Με Ιετ. Ι-οέεαιΙ

εε ε αι ο. ο” Με, ο Ιει2Μ ποσοι αει »ο μεμε.

Κάγέ με: αέ ο; Με το Ιετε. ττνε.Ιγ, Ιιτε.Ι Ζε.ειαε.Ι

πατ- αεοοετειτει:. 'Σώοι οιι Μι: ,,Νιιαί με οαάα χιο

οι Ιετε εειετονοτ.“ Ι Ριιεει ω. η Ιιο‹1γ @η ιαοἱ·

Μή Εκει, ε. ΙιοιΙει εε πιο το. αεετε ατέιΙονεαέι, ατε

τοα οαειι ει νεοι. Ι Με πιο. αει ροεοι·, Ι:τει·ε.Ιε το,

2ε Μαιο αενο.Η ει @Μα μια αοετ. .Τεαιιοα «πω,

με οα ιιειιιΙερειΙ ιιε Ζειαειε ει Ιιαε‹Ι εε ετο.Ιο, οο εΙιτεΙ.

Καγέ οι ερετ, τεΙιάγ αιοιτε1ο_έ εκει αΙιτειάΙ τεα Ζει

αιεΙ: ι 2ε1:Ιερο.Ι Με, ο ρΗΙετειο ανειαειοτ ιιιΙοἀειιειῖ:

,,Οο ροτοαειτε?“ - ,,Αογετε ιααε, ι τειιτο Ιιι·εια,

ι τα Με 2εαα αει. @πιο ιαοι*ε ιιί·εαεε1ι.“ Ι ετε.Ιο εε

το. Βέκιο αΙε1:Ιι εε τι ρειαι, νιτιοαοε, Ζε Ιε2εΙι νε

. εχιτοετε εΙιο.ττει. Α οιι Ιιαεά νεαει, 2ε ρΗεεΙ ο Ζει

αιε1:. Τει:ιαγ εεΙ Κα Ιει·6.1ι ε. ρτοειΙ Ιιο, ει” πει ιεΙιο

ιιιιιτΙ:α Ι: εοοε, έε μιμιε ενεΙιο εάαιΙκα ΙιΙεάιιτ. Βο

Μ», Μ, ε. πο! χιειαε._ι Ι:οοοαιτε. ε εεοοα. Ρια_ιοε

Ιετοιιια αιοί·ι ο Με ε ἀειΙεΙ‹ε εναι 2έιιιιεΙ: ει ρονίαο:

,,ΚοοοατΕια! ρειιια! νιτΙιτε Με εποε? ειΙε Με εε ι:Ιο

ιιεΙιο αοετοτΡ“ Τ εεα1ι ει τα :ιο οΐεΙια, ο οτι ΙπτετοΙε

'οδο ααο.νεα, αειιαΙ. Τειιαγ ρείΙ‹ ει ικοεοαι· πιει:

,,Ροιάιαε 11η με εέ.ιαεΙ:.“ Ρεε ρονιάέι: ,,'!'γ αεααιιε

ΡΙονε.τ, εεάαι ει 11ε. αιε ο ιό. τε ροαεεα." ΒΙἰ ο Ραειι

Κε ω. Τα ματιά μια: ,Η μια ιιεααιίαι χιο Ζει

Ιε2τ.“ Δ Ι:οοοιιτ αια Μι: ,ΟΜΕ εε αιιιε αειε.1:."

ΑτεΙ: εε αοετο.Ιι ω. ανατ. ,,'Ι'γ ροεαει καιω" ρο

Με Ι:οοοαι, ,,ε. ;ε το.ιιι αιμα εειιιι.“ ΜοἱεΙη? Με
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ιιιεΙ ως, τειΙεονεΙιο Ι:οοοιιτο.. Α οιιειι Ι:οοοιιι· τω»

Ιτε άνετιιιι ιι ιιιίιοιιΙιεΙ: ,,Μιιοω·· ΜοΙ·εΙαΐ Ιιτό.Ι ρο

νί(Ιέι: ,,Ριιετ τη ΙαοεΙειι εειιιΙ" Ι(οοΙοι τειιιι νεεΙει ει.

νεο.Ιο. Με ρεΙοιε τειι 2έ.ιιιεΙ:, έε ιιιοΙ*εΙή Ι:τό.Ι ειιΙ

τοΙιο ιιερο2οι·ονο.Ι; ροτοπι Με Ι‹ε τΙνειΙΙιιι ε. Μισε

ΙειΙει: ,,ΜίιοιιΙα - ,,Ριιετ το ΙποεΙκιι να” ΙεΙ:Ι πιει!

εΙή ΙσάΙ ει. Μεσοι· νγΙιεΙιΙ. ,Μεεε·· ρτειΙ εε Ιιο ρεε.

,,Μειιιι, Ιειι ροβ.“ Ι ρϊ·εΙεεΙΙ ρι·εε Ζω ε. Μ. ειστε;

ει Ι:άγέ εε ΜΗ ΙιΙΙεΙιο ενεΙιο ρεεε., τεΙιάγ εε εΙιτεΙ

ρεε ροοΙιΙιιΙιιτ, Ζε οιι ρί·ΙτιεεΙ ειιιιιεΙτ, ε. Μι Ιαοεοιι

τονΙ: ,ηΙ)ε_ι ιιιΙ τειι εύ.ιιιεΙ:Ι ΙιεΙτΙΙ ιιετΙΙιε, εΙιοάίιιι τε

‹Ιο ιιιοιΙε.“ Ι τετΙιειΙΙ εε εροΙιι ε. ν τοιιι @τι 26.ιιιεΙ:

ιιρο.‹ΙΙ ‹Ιο ιιιοί·ε ει. ω» Ιιο ροΙιΙτΙΙει; Με Ιτοοοιιι· ι·γΙιιι

ρορει.‹ΙΙ ιιιεΙεΙ: ;,Νεάάε-ΙΙ ιιιι εύ.ιιιΙ:ιι, 28.ΙΙ0ΙΙΒΙΙΙ1 αν

Α ι·γΙιε ΐεΙιΙει.: ,,ΝεεοΙ:ιιειι_Ι τιιιιε, (Με τἱ τειι Ζε

ιιιεΙ:.“ .Ι Ιιιιε‹Ι Ιιο ειτε νγρΙΙΙει, οι οιιΙ χω: εωεωε

εεεε ΜΙΝΙ πιο. Ιιι*εΙι. Κάγ2 εε Με ρι·οΙιιιάΙΙ, πω:

,,.Τ8.Ιτ εε τιιιιι ‹Ιοετειιιειιι?“ Δ οιιΙ ΐεΙεΙΙ: ,,Ριι.ιιε ιιέ.εΙ

ιιέ _ιειιιε τΙ ετιι1ιεΙτ ρϊ·ΙιιεεΙΙ.“ - ,,Α Με ΙΜ" -

,Τα ΙιΙε.“ 'Ι'εΙιάγ Μ Υ28.Ι ι εειτιιΙ:ειΙ ει. ιΙνειιιιτοτ ιιιΙΙΙ.

άειιοί'ι ε ιιεΙιο νγεΙιοεΙΙο: ,,Οο ροτοιι6ίτε?“ - ,Ρο

πωπω, εΙιγετε πιει Ιιι·ιιιΙ ειιεε ροετενΙΙΙ το.ιιι, Με

Με τω, Ι ε τίιιι Ι;ι·έιΙειιι ει. ειιιοΙΙ 28Ι10ΙΙ.“ Α Ιιιιε‹Ι

εε το ετοΙο. Ι νεεεΙ τΙο Ιιτει.άιι ει. Με Ιιιιε‹Ι Ια ιιειιιιι

ι οΙι_ῇιι.Ιἱ εε. Α ιιιοί·εΙώΙιο Ιιι·έιΙε ΜΙ νεττοΙτ πω. ΜΙ

‹Ιο ρτοετἱεά ιιιοικε. Α τω; Ζειεε άοετιιΙ ενι'Ιῇ Ιιιιι‹Ι ει.

Μ! ροτοιιι εε ενω Ζειιοιι ειεεωε 2Ιν, ο. τειι ιιιοί·εΙή

ΜΙΒ ΜΙ 28.Ι111Ιιε11.

77.13οΒι·ε “τι

(Ζ ΗειΙΙοεΙτε ΒιιεΙ.)

Ρειι Βι'ΙΙι το2ΙιιιενειΙ εε πο. ΙΜ ο. ροεΙιι.Ι Μ. εε

Ιοιι ποιοι χιο ΙιεΙωΙΙΙ‹ Ιετ Ιιο εοΙιε νεΙΙΙ:ε ειιοΙιο; σε

Με εειεΙΙΙ, πιο ιιενεεεΙο, ιιΙο εε ιιειιτοτΙΙΙο. Ι Μετα!

νεΙιΙηΙ Ι11ιιό, Με ιιιτεΙΙ ι ἀοΙιγτεΙα ΙιγιιιιΙ ΙιΙει.άειιι.
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Δ 1111 1011111111 ν 1011110111 0111ε1ν1 111111.111 01111, 11 11111

0111001110 εε 111110, Ζε 11111101 111ε 11ε 11110.11011111, 11111

1 011 111110110 1111111101 11010111 εε11ε, ν 1111111, ν 1111111111,

11111 11 ν111ε1111, 11εΖ ε111111 1011110 11110111 1111; ε 10.1111Ζ

11110111, 11εΖ1·1111 1·οΖ111110νε 11111111, 1111 1 11εΖ1·ε.111 111111

11011 1111111. 1111101100 νε1111ε 1111101 1111111 νε1111011, 110

1011111 01111, 11.111 11111 νεε011 ε11111011 11111 11101111,

11.111 1111·1111ε.111111 11ε1ε1111 11011110 0111ε1111. Ι 1101110Ζ11

0111· 110 11011 111110 1111Ζ11ε11111 0011111011 ε111111, 11110111

ε1111ε110 010νε11ε 111·ε0110νενε1. '1'11 1·0Ζεε11 εε 1111100νε

110 νεί Ζε1111, νε11110 ν111111ε11110ε 11111 011.1·ε11011, 11. 11110

1110111110 ε111.10ε 111ε1111111, 111011111 110 11εΖ 111110ε11.

Ι 11111 ν 1011110111 111εε1ε 111 1111111111, 11. 11111111 0100 ε111

1101111110; ε 11.11.11 110 11εν1111111 1111 ε11111, 11εΖ 11111111

110 11011111 1110111010 11011 1100101100. Ι εε11ε1 111.111 ετε

1·ε11ε11 1101101111 111εε1011, ε. ε111ονε 11111 1111111111, 00

11111111. 1111011111 Ζ111111 ε. 1111ε10 11110, εεε ε11ε, 111ε 111

1111εΖ 11111 Ζ1·111111. 11ε11110 11 Ζ11εε11; 11000 εε ε110111ε

11011110, 111100 Ζ11111111ο νΖε1111. Ι 11111111 11 111 ε1110νε

11 0101 ενε11111 0 11111111, 00 1101111? ,,81111ε11ε, 1111511,

ε1ε1·011 ε11ε01111 εε ε111.νε111, 11011111 ν111110.11ε ε 11

111111.1111 Ζεεε11ε.° 8111010 11111 1111111111 11. 111111 Β1111 11111

ε1εε11: Ζε 1111011 Ζ11Ζε1ε1111.10 εε 0εε1110110 111.110 10111111;

Ζε. 111εε10, Ζε. 11ν11. ε11110 011111 111.110 1εε, ε 1111111 ε111εε

011111 νέε1111ε110: Ζ11ο, 11εε1110ε, 10010011 ε. 1. 1111011111

11116 1011111 εε 1111111 ε. 110νεε1 0 10111 1·0Ζ11εε111. εε 110

1.111 Ζε1111, ε1Ζ 1 11 ε11.111ε11111 011.11 εε 0011111111. Ι 110

10011 0111, 11.111 εε 11 111 1110111 111011 111111 110ε1εν111.

Β1·11.1111 νε11111 εε 10110 11101111: ,,'Ι'ε11,“ 1111, ,,111111ε

ε 11111111 Ζ1ε1“ 11. 11111 Ζ11.εε 11 0101: ,,'Ι'1110, 11011111, 00

11111011' - ,,1ε11 111010, 1111111 111 1111110, 00 111111ε, ει

01111 1101111011 111·11.ν1111 110νεΖ1ε.“ Κ111Ζ 111111 1111111,

0111· 1111ε11νε εε 111.Ζ11.1, 11100 ε0110νενε11 011111, 1111εΖ10

1111 111110ν1 1111111, Ζε 111110110 11111 1101111010 1111111010?

Β111111 νεε0110 1101011011, 00 11. 11111 11110, 011 1100111110

11Ζ 110 1101100: ,,11 111111, 11ε1111110ε11νε1ε1 011.111, 1111.10Ζ

· ε..
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ε 11111111, 1111 ε11εεε!“ Τα ε111ονο εε1ο εε νν1εε1111ο,

1 11ο1111':11, 111111 11ε1 1111111111 111ε11 11111 οτεε ε111.1εό11ε.

1111νε1111; 11. 118.11 1ε1 11οε111111 εο11ε 11ο 11111111 11111116

ενε11ο 11111111 1 11οε1οι1ε11ε1 1111111 1ε11ο 112 11ο ε1111·11,

ε. 1ε11ο ε111111111 ο‹1111ε1111 11ο111ε.

'78. Β1111 111 1111111 61ονε11ε1. 111·εε1:11111.

(2 1111111111 111111.1 '

Βν1 1ε‹1ε11 νε11111 211111ο21111 11οε11ο1161, 111111 11ο

11ο11111ε ετ11νε111 ε. ν 1111111 νεε11ο 11οετ111ε11. 1111111011

111111 ιι εε11ε 11οε1111 1ε111 11111: ,,Κάν111 1111 το ε1ενε111

ε11ο1ε1ο, νε11ε1 11111111, 111111 ε1 11ο111οε1." 811ο1ε11:11 εε

11ε ενε 1111111111 11 111111 11ε11 1111111011 111ο11111111111.

11111111 11 ετε1ο εε; 116112 εε 111.11 ε 11οετν νεεε111, ννεε1

11110ε1 1111. 11ν111, ε. 111111ε111 εε 2εεε 11111111 11 1101111:

,,Ι·Ιο11 11 νέ1ε!°° ,,Κ1112 11ο111, 11111ο111α 1ε11111οε

11ο1111·, ε 11ε11εε11 111112 11111 1111611111 11ε.ε111, ε. 111.11

νεεε11ο 1ε111ο 11ο11ε1ε111, 1ε11 1111ετο ει'1ε11111ο. Ι 11ε

1111ο11111 εε 11111ο11ο 111010; 111ε111 11ε1112ε νε 111116 11ε.‹1

νο11ο11 εε1ιονε11ε ε. 11111 εο11ε 111111 11ε111ε61111. 211111111

11έ1111 1111ε1:1 11ονο11ε11 ε ν11111 11ο11ε1111ε111 1 ο1111εε111,

Ι 111111 εε 11111 ε1ονε11 1117111 11ι1111.11ε111 ε. 11111ε11ε11ο1111:

11εεε1ετν1111:11οε11 11ε11ί1111 11ε11. Ι 1111111ο1111ο εε 1ε1111ο11,

Ζε 11ο 11ε εεετε εεε1111111 πω, ε. 111ι1ε11 εε 11οε1ε11ι1

11ο111οε1τ 11 1ε‹111ο11ο 111ε1ε111ε11ο 1 11ο11το111γε111ε11ο

151ονε11ε. Ρο νεόε11, 1111116 11ε211 111 ε11:11, ο νεεΙ16ε111

ε11ο1ι1 1ο11111οι1νε11. Ι 21111111 11οεεε1:1111 111111 ηρω

νονε.1, 111.11 1 εε1111 111νε1 2ε1111ο21111, 11 11.111 11ο11ο1ε1

1 ν 11οι121 1111εε1. ,Με 1εε111 ε1εε,“ 11ον11111, ,,1εε1ε

11·οε1111 11ε11εε ε. εε11ον111 1εε111 ε1 1ε νε ν1·11ε; Με

1111111111. 11ονο11ε11, ν11111 11ο11ε1111ε111 ε. 1116 11ε1112ε 1111111

ν11.111! 'Ι'11.11 1εε111 111·111ε1 ο νεεε11ο, ε 1111111 11111ε1111

11 11111 11ε1111ε ε111ε1111 111οε1τ.“ Βοε11ο1111.1 ε11·έε 110,

11ο111ε111 1111. ενοσ 2ε1111 - τε ν1·11ε. 1ο112 11111111ενε1ε

11111 111111 ετο11ο111, ε. 1111111 11 εε1111.11, ν1εν11ε1ν εε 2 111
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ροπιπο. Ι "οι εποΙιι πο Ιοοιποτν ο. Μπι εο Μπιτ,

μι: 'την πιο τν ροπιπο ντάτι!ι, ο.Ιιν πονοοο!, Μο πο

ιι ποτιο νπο.Ιν. ,πιο οο ιιοἐΙοιπο?“ Ρωτώ. Ιιοοροποπ

,,ννΙιτοπιπο π. `οοοΙιπίΙοι ερωτώ Ι‹ι°ιτ1‹ιι, ετΠοπ νιν

Ιιοτοπι, τν ροπιπο τοτπ άο.ιπο ο. τοπ ΙππΙαοιι οποιο

πο.Ιι:τν_τοπι, ο. πιο Μάο οποτιο.ποτ, ά!ιπιο πιο τοπ

οΙιΙοτι ῇειΙιο πο. οοετπ.“ Α τοπ ι ποοΙο.Η. Βέ.πο,

πο” «πιο οοίΙο Μ, άο.Ιι πιο ΒοοτιπΙΙ: οτιΙοτιο ο.

ΜΜΜ ,,'Ι'ιι πιάτο! πο. οοετο νο.ιπ πο Ιιοάι." νποΙ,

ποοο!ιονο.Ι ο. έο1 εναι οοετοιιξ Νο. οοετο Μπιτ πο

Ιπιροι Ιιοποτοτ, οο νοοι·ονν οοπντοΙτ @ποπ ο μνο

ι Ι: ποπιπ οοοτο ΡΗοΙιεἰποΙι; ι οτοΙτ ω, ποπι-Ιι οο

το.ΙκονοΙιο πο ρτοἀο_ῇ? Οπ οάρονοιιοΙ:4 ,,ΜίνοιΙ _ιοοπι.

τοπιο! ολο @Μο πο ιπο ποέτοοτι - χιοΙιοι·ο1 ποιοι

ο πνπτ πιποίπι οιΙοπέιτ.° ν τοπι εο.τιππΙ οι ο πο

πιιο.οπί πο τοι·Ιιο ο. ΗΜ: ,,'Ι'ιι ΙιΙο οποτε: οι οΙιΙ€`ιι,

ποιποπι ποιοι ΙιΙοοιι ο. το πιἰ πο το2Ιιο ποετ: Ιοπο

ιπι 88 Μάι πο. οοετο πομπν πτοέ.“ ΒΙιοάτι πο, _

Ώροι ποπ οΙιΙ6Ιι ο οπ ροπίπο, ιι·οποέΙι πο. Ροτοιπ

»ποπ τι Ιπιποι τοπι, πο το νοεπιοο ο. τοιΙιν Ι: τοπιο

Ιιοοροάο.Η, οιιΙ:ιιο ΙΜ τοπ οΙιΙοτι, ι ρορτο.νοΙν εο,

πιο-ΙΙ οο πο. ρτοποτ? ,με ποπιο.πι, οιΙο Βίιτι ιποι!°°

οάρονοάοΙ Ιιοοροοοιιτ, ,,πειτιπι πο ροεοάτο ο οποσ

όιίιτο οι." Ι ροοΙο.Ι πιο ιιοοο, ολη 3ο ιιοτιΙ. Α οπι

πιιι πω, ιών 88 ποττπιοἰοοΙ; ,,Ι‹οπριΙἰ @πιο πο.

οοετο Ιιοοιιπ16οπ ροΙεποΙιο οΙιΙοτιο. ο‹1 ποιοποπο 61ο

«οπο, ῇοπιτ ποεΙ ρεοπί.“ Α τοτιο Ιιοει @απο ι πο

οροάνιιι ο.έ Ι: πατώ ΙιοάΙο, ι Ιιποά πο οοπινοΙιΙι. Δ

πο” 1ιιιροι ννποο.Ιι οιι1οτι οι πο' ετι'τΙ ρο1οπ1ι, τινι

οΒιιτοϋπο τνέ σο. πιοΙι, Μαν άειΙι το πιπ `ροοοετποιιιιι.

Ποοροποπ ροΙιΙοο1 πο. Ζοπιι ο. ΜτΙ Ιιοοτἴιπι: ' ,Νοι

τΠ·ινο 5ο ροῇᾶπιο ροάίνοιτ, επο.ά 2ο ποοο Ι:οπρττο.“

,,Ροτάιπο!“ Μπι οι ννέΙτ πο ετονοπτ, ο ποεροοοιπ

πιι·Ι:·πιιΙ πο. Ζοππ οι οπο. υπ «πιανω πο οΙιοο. πο”

ννέΙι νοπ, ρπποεΙει _ϋπν οοοτιπίπ οι ροΙοέιΙο πο

8ττ'ιΙ ο. τοπ οάποεΙο. ντοττΙι 8θ, χιο οπίοοι1ι, οι οπιΙιι-

ΜοτΙοο1ΗπΙΠ.1. 8
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ν111 εε 11. 110110 11111, 1 1111εε11. Ρο 1111111111 6111111

εε1 1ει 6101161 01161 εε 11ε11.111111 11 1111εε1 1111111 11 1011111

1ιοε110111111 1111. 1100 116 111110 1111 1111111111. 1·10ε11011111

1110ε110111116 11111 1011111 1131111; 11111ε1111 ε1, 211 11111

11111100 1111111 111001 111 11ε1111ε 11611111 1111111. 1161111 110,

111.11 11111 1101:1ε11, 11 111112 111111 εε ε10.11ε111, 1111111111

11 11ε1ι11ε 110 ε111111ι ει 11102111 11111 111 110 1011111;

1101011 11111 111111 ε11111:1111 11. 11101111ε11111ε1. 8111, 11

11111 1166111101 110 ε11116, 1101111ε111 ε0116: 1111 1111! 1111111

11111ε116. 10 11111111! 1111611111, 1111111111 ει 11611116 1111

εεε111.“ Ι 110116ε11 1011111 1111. ε1111111, 11.111 11111 1ιε111ε

111Ξιέε111, 11. 1111110111 εε 11ο 1111116011. Με 111 11111116

1111011111 110ε11011111*. 1711111 110 1ε1ι 61011611, 11011ε111

111ε111 11 1011111 1111011111 1111 ε11011ι6 1111 ε0ι16111ι ν1εε1.

Η0ε11011ό.1 ε1111.11111 11, 11001111 εε 1111111ε111 11 11010111

1ε111: ,,Π1102ε111 1101ε11111 εε, 1121 1011111 111.1101111161.“

Βε1111111 11 ε. 1101111111: ,,Β1111ε 1111ιε11 111εε 11111111, 1110

ε111ε111ι 1111111 111ε 1110111111, 111111 111110 1101111161, 11 110

1021111 11111 111 1111111211 ε 10111011 1111.111.1111ιι, 11111111

ε101116 εἰ 11 11ε111ιε.“ Ι 11611111 11111. 0116111 110111111,

11010611 11ε1111ε 1111 11111111 ε. εέ1111 εἰ 11ε11111ε110 εε111

211 1:11111ε1ε111 11 1111111111 110101, 00 εε ε111.11ε. 211. 0111111111

11111111 1111 1100εε1111 11111111:ε 11 ε111ο1›1ν 061 2111111ε111

εε, 11. 1101011 1101111111: ,,1)0111ε, Ζε 111616 11111111,

1 11101111 01101111110εε1ε1ν1111 ε. ε0116 1111. 0111611 1111161111!

002 1111111 111 1161111, 1111111011 11111 0ε1ε111, 11111111 11111111

111εεε1 111εε 11 1111111111? Ρ0611ε1, 1111111111, 1111111 1111

εε 10 110111111?“ Ρο 16 1111111101111ν 061, 1111111 11ο

1ό.11εε 11011, 1 111'έξθ1 11111, 11ε1ιίΖε 111ε111061111. 1111εεε1.

Α 110ε11011ε11 11111 011111.11ιε1111 1111 10 11111111, 11. 11010111

11011111. 1111 11111.ε: ,,Β0111ι161111.1 116.111 1301111!" 1
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Μ. Δ1ιεε.ειιο..

· - (2 Ρ0]81η.)

.Ιεάεε εεεε)9 Ζεοτέ.Κ έεΙ Ρο νεἱ Ρτοεὶτ ε. ΡΗέεΙ

1; ΒΙε.2Ι:ονε. Με ΒΙε.21:ονά Εεεε εΒοεΡύ. ε Ιο.Ιποειά,

εεἱ ΙαοεεΙζε εεεεεεο εεΙεΒε Σεϋτέ.Βοή εεεεΙει, εεε

@Με εε εεε οεοΡΠε ε. εε ενετεὶεεν Ι1ο νγεττεΙο,

εεὶ ιεε εεΐεΜε ,,ΝεεεΙ Με ΒίΠ1Ι“ ΖεΒι·εΙ: Μ, ε.

Με νγέεΙ ω ΒΙε2Ι:ονε, έεΙ νεοΙε Ι; Ξεεονέ. Μεονέ.

ΙΜε εοοτέ, ε. ειἰΙοετἀεέ. Ζεεε; με ειἱΙε τοεο Ζε

ετέ.Ιει εΡετΗΙει, νεειΙε. ενέει @Με ο‹Ι Με; ε"

Ιαοεεεγ εεε», Μετά ῇἱιε εγεί Ρτό.νε ΡοειεεεΙο επά

εΙεει, ει ΕεετάΙκον1 _ήε εετονο.Ιει, Η:οεο: Μη 1εε Με

εεε εεεο ΙεΡἑΙεο εεεεΙΠ, απο. »Σε _ῇε ΜΜΜ ε. Με

_εεεΙιο ν εεεΙεΡε εεεεἱ.- ,,ΖΑΡΙειθ Ρέ.ε Βί'ιε. 1εΠο

ετάεύ. 2εεο! ιιο] Η το Ρεϊε Βεε ωεωε1ι εεεετει·ο

εάεοεεε, @γε πεοεΙε ενε εειεε εεε οἐετὶτ ο `τη·Ιο.

ΜΜΜ, ε εο άεεε εεεεεέ άεΙετ, Μ” εεΙεΙε εε'

2ε1Ρεεε εΙεεεε.“ 'Με ειΙενΙΙ οεεεεεε]ε Με εεωεε.

- ,,ΖεΡΙειΒ Με Βΐιε! 2ο.ΡΙεβ Με Βεε!“ εεΙζονε.Ιε

.Τειεονέ. ἑεΒτεΒονὶ εε άοΙποΐεεεεΙ; Με εο 1εΙεκεΙ.

:πε άοοί·ε εεΡονεέ3Ιο., εεε τοειε εει·οεειεεΙε. .Τε

εονέ. ογΙε εεεεό. Μονο. ο ΜΒΜ. Με εεε, Εεεε

ενέπειι τεΙιεεει 2ΜΙε; ο. κα” έεοτέ.Ια σε εἰ οεεέεΙ,

ω Εεεε Ρο ΡοΙεἀεἱ, ε. ῇε_ῆἰ εετὶ ρεεε εἰε εεοοεά

νεΙγ, ο. Ι: νεόεϋ @ε Με), εεειεΙε. οο εεε Ζ @τα

εοεω.Ιε. .Τεεονέ. ο‹1 ΒΙο.ΖΙεονε πε Μεση Με, πι.

Μετε Ρο πεεοεο ἀεὶ ιεεεὶΙε τε2εε εεωτ, Με οΜε

Με το; τεε Ιεε εετεε. εο'οε εεΒτεΙε,εειεοὸὶΙε, Ζω

εΙὶΙει, νγοεεεΙε ὶ ερεεεΙει, με εε$.Ιεέί, ε) Ροτοιε ε

ε εεεο τΙ:ετΙΙεο εεεΙεΙ εεὶ ενεεετ Ιο1κετ ΡΙό.τεε, ε.

το ΡΙό.1:εο, εεΙ6 ῇτεεεὶ Με, εεεογέ.νεΙε «Με εε. εὶειε,

εετεπε ε εοεέ εε Ικο!εΙε. Κεγέ τεε »ΜΜΕ ΜΜΜ

εεεεεΙ, ΙηΙε ν ΜΜΕ ωεονά Μάο., 2εογ εεἰ εεΙπετοε

.εε1ηΙο σο ετεοετ; εεε ΡΙε.εεΙγ, εετε!γ Ρετ, ε. Ρ

το!η.ΙηΙο ι1ο ΡΙ6.(:ε. Ι εενόεε1ε,εο εἰ Ροε1τ, :Με ῇΙ

. 8*



1.118.

111·1610 1111. 11111ε1, 1.111 1161101111 101161 10110 1111111111 110

116ε111 21110111 1111 11101161 11.211 10 111111 1101111116. 1111161111.

1 ε011. Ι 21161116. 10 11111110 1116111, 11611 εε 11116111,11

01111. 11161116, 11161110. 11011611 1162 1101106, ε. 1116111111. 11.2

110 2611111111 1111111116. Ζε 1111111111 11νε10111 101161 11ε11κ1

101161 0611161116 1111111111. 1111110611 1111111 110116110ν11.111.

1111111611 1161111 Β01111, 11 011111: 11611 00 11611111νε 110

ε111111, 1161626111 1ε111·ν 118. 11111160 ν6ε1110ε 11 21110ν1,

11611111 11211111. 1161101111 1111161 1111111111 11. 1110111110 16

Β1112110νε, 11066111 26 211 11ε1 11611126; 8.18 00 1116111.

1161111, 1111112 εε 11616111 0111610 11ε1? -1111. 11111111 11611

11111 ν 1116ε16 ν11106111 1111, 11 .111110νέ. 111111 116ε16. εν6

11161110, 11. 11ε 111110 1611116 1 11611116, 1101116 11 211. 116

2611101111. Δ 111.11 ε0106 .Τ11.110ν11 2 111111 11011111 1111116ε111

111110110 ν601 1021160106 11 1110111 111110 16616 1111111

1111111 ν116611 1161162. Β1211 11010111 1101111110. 110116 1111.

110ν11 11ν6 11111111, 1101111611 11016 11. 10061111, 11611116. ε1

6616111111, 011ν611111. 1301111 1 111ε100ν11.111.. Το 616611 1611

11ε111110 ΒΙ112110νε ν11011; 1 11611011 1111111 ε110111 611.610

111111 1611111 1111111, 11110 εε 12111110111111, ν61111 0111111116

ν2111101111 1161111111 Β111.211σν11. 11 .1ε.110ν6. 1181111011 1111

ε111611160ε 1161611111 1101116.ν11.111 εε Β10.11110ν11 1111.. 16110116,

16111111 10 ε1111ε0116111 11111616. 110 ενε 0110110111 11. 11111

ε1 Με 1101001116? Α .111110νέ. 11 ν660110 11611116 011 110

6611111 ν11111εν0ν11.111, 11111 00 111110: 111.11 1111661 11 111

1110ε11 1611611 26111611, 11111 11616111 011 11111111 1121116. 11ν11

11011ε1111 01116116. ε. 1611111 16 1111111., 11111 011 11211. 10 110

111·016611 11.·111οε11 Βο11:1., 11111 01111. 10110 8.111 116110ν11

21111., 111.11 11010111 11611 01116111 11ε1 11 111ε11ε.111, 111.11 01116111.

11161110 11 21110111 11011εε1, 111111 1116111. 1111 0111611 11. 1111.

εί'11, 111.11 10 11111110 11161116 112 110 2111161111 ε1111106 -

ν660110, ν660110 11 1111160611. Β1112110ν11., 1111112 10 ν11

ε160111ε., 1111111111 11 1111611111 1111611111: ,,Α011 11111 21111111

1100111610! 1111111111ε16 1161161111, ·111.1111 1111116111 11 111116

1111ν11 1111111 11111111 ·ν61111 16. 1116111 111.111 11111111, 11 111111

1161111126 8.111 ν1ε111.611; 1 11611011ν 0111111110 1160016100,
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νέιΙ: το ·νέεα:Ι:ον _ξειι εε Ρτοῇί -ειεΙΙ ΜΗ. ΙΙιποΙΙΙΙΙΙ:οΙ

· @ετ-ΙΙ εεε 'του ἐεΒτύΒ πόΙωγ εεε πανετΙνί, ΙεΙεπετε

πω, εϋγτεΙιχ ΡΙΙΒεΙ Ιω ι:1ι1ε.°- ,,ΜΙΙΙΙ Ι:τιιοτί·ΙεΙαο Ψ

οιΙΡενΜεΙε. Ξει10νά, ,ΡΜ-ΙΙ Ιιο ΡΜ ΒιΐιΙι Ιω Με

ΡοΒΙε, ῇἰετοτιω ΙΙο ΡοΡτοείΙ11, Μ? εε ετο.νΙΙ ιι νάε.“

ΒΙε2Ιεονέ. τΙεΙε ρεεε @εποε πο.ΙεΙΙ:, ε. ΡΜ: εἰ άειΙγ

Ρο Ι1ι1ΙΜοε, οΙῇεΙγ εε ε. ι·οεεεΙγ. ΑεΙ πει Ι:$πΙεπι

@Μπι έεΙ Μπι έεΙπεΙΙ: Ρο νεΙ, @ΙΙΙ 2εΒι·έιΙ:, Ρο Ισ.ιιονε

πο. Ρ6.ιιιι ΒοΙιιι νγΡι·οεΙΙ έτεετΙ, ε. ΡΙΙέεΙ Μη Ικ Μ.

ΜΙΙό. Ζωα τεἀοετΙ :Μή ιιενεάεΙε, Ιωτι1;Ιιο ΡσειικΙΙΙ,

άεΙωνεΙο. πω, ποτΙΙε. Ιω Ι οϋἀετονεΙο., ε. ΙκιΙγΙΙ ΙΙ

ΖεΙ:τάΙΙ «ΙΜΙΑ ε. ΒοΙ1ε11ι ει οάοΙππεΙ, ΡτοεΙΙε Μ, Μη

εε Μη ΖεετενΙΙ ιι ΜΙ Κωοτι·γ ΒΙαέΙ:ονε; ε ΖεϋτάΙΙ

ΜΙΝΙ, ΙΜ οΒεΙ‹Ιε νεε, Ζε Ροτοι11 ΙΙ 111 Ρῦῇἀε. Κάγ2

ΡΜ: Σεϋτό.Ια ΜΙ νεε οϋεέεΙ ει ΡΗεΙιέ:ΙεΙ, ΒΙε.2Ι:ονά,

2 «ΜεΙω Ιω νΙ€Ιουι: οΙει1ειιι, ι:.εωε2εΙο. "ΡΙΠ άετ.ει11

.Ρο Ι:οιιεΙΙιι ‹:ΙΙΙεΙ›ει, ε Μ: ι1ιΙΙε νεΙοιιΡΙΙ ‹Ιο επενειι1,

Ιιοπεπι @τι ιιττΙΙΙε. οΙιΙεΙ› οΙΙ ΜΙΡΙ ε. ΖεΒιέΙΙ:ονΙ ῇε_ῆ

άε.Ιε. ,,ΖειΡΙειΒ Ρέ.ιι ΒίΙΙ1!“ ΙεΙΙΙ ΖεΒΙἐΙ‹, ,,8. Με εο

2εδ:ιιεε άεΙετ, Μ” ΙΙεΙεΙε ‹Ιο 2έιΡεάιι εΙιιτιοε." Α Ρο

τε οάεέεΙ. ΒΙειΖΙΙονέ. ΠΙΙΙΙΒ Ζειτίπι ιιέ ΡΗΡτε.νειω ΡΜ

τιιο Ι‹ ωεωΙΙ ε. αἱ ιιέ νγτεΙιονεΙε 2 @Με ΙοΙωτ,

Ι εΙ1τεΙε ιι1εΗτ; Με ν τοπι εεε εΙ1τεΙγ ΡΗ. ει εε.111ε

τεΙ‹γ άο5τεΙε Ρέιτεπιιιοιι ΖΙΖεΙΙ. Μη Ιιεειιιεί·ΙΙε ιιιιιοΙιο

68.80, άοεΙΙοόΙΙε Ιιουεπι Ιω ετιι‹Μ με νοάιι: ε.Ιε

μι( @Με Ι:ο1ηΐνΙ:ιι ΡΗιιεεΙε, Βε2ε1ει Ρτο άτιιΙιοιι, ε

Μ: ΡΙΙι1εεΙε ότιιΙ1οιι, Ι›εὶεΙε Ρι·ο τΙ·ετΙ, 6τνττοιι, εε

εύτοιι, ε ω Με ΡΙεετ.επί ε. Με ΡοτΙεΙη νοεΙιι ιιοεΙΙει

82 τΙο 2έ.ΡεαΙιι εΙιιιιι:ε.

80. ΡΙ5ίεΙΙιε.

Ι(Ζ$ΡοΙ8Ιη.)

Β)·Ιγ ΙΙΙ εεετη, νέεοΙ:γ 2ι·οετΙε ε. ιωεωε, Με

ιιεΙπ1Ιε.άεί ΙητΙε ιιεΙΙιτέει1ε]έΙ. ΡΙΙΙεΙ Ρέ.ιι Ζ κΙε.ΙεΙω

ΠΙττε_ΙΙιη, Ρώπα! Μαη πο. Ιοιιοε, ω” τι·ΙιειΙγ ΜτΙ
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ιι ΜΗ” πει ν6πεο, Ι οπΙΙΙπΙ εοπό ποΙπΙΙε.σΙεΙ π. κ:ΙΜΙ

επ β νπίτ πει πω". Ζει πόΙ:οΙΙΙ: ἀπΙ επ εοετη ‹Ιο

Ιεεε. πο. ,εφ π. πσ_Ιετε.τεΙ, ιππ1ΙΙονέ.πε. _Ιεοπο 4;Ιο

ρύ.πει, ποῇπιΙει εἰ εοε1:τυ. ενοιι πε.ΒΙΙει. Ρτοετϊεάπί εΙω

πωπω _Ιί, Με πΒτό.πϋ. πεπ1οΙιΙπ. Ρο τό ηΙ:0ρο.Ιπ

πωπω Ι1το`π οι τ6Ιο Μ! παω ποοΙ1ονπΙα, τοάΙ6ππι

ΜΙ: ί·οΙιΙει, πο επεττπ εοπτεΙΙΙ νΙοΙ. ΡΗΙε:Ι 116.11, Με

εε πο εν6 πονέετέ π. νέΙεΙππΙ ῇεππιι ρΙπ.6Ιοε πρεπ

νιιΙΙ, Μιά ποετέετί εε _ῇΙ πϋΙ1οάΙΙο. Ηοΐοο π Ζε.Ιοετπέ

ορΙο.Ιππ.Ι ῇο_ῇί ειπττ; Με όπε πΙ;οΙΙΙ πέ.τπ1πτοΙε _ΙεΙιο,

π. νταέειΙπΙοο ωεω Μπα, πε.Ι:ΙοπΙΙει εοπό ει·‹Ιω ῇεπο

Με, 2ο πο2έιάο.Ι πο. ΜΙ :Μπι π. ποπ Με επε.τΙειι

ΜΙ πετειπονοπ.

Α πο. Νώε ΜΒΜ ακτη νγτοετΙα ντΒει; Μ

πω, ρπ.ετέί·, ιπΙ6Ιε.Ι Με π. πτοπτΙ:ιι Ι;ό ντΙ›γ πί

εΒειΙΙ:π ει πο.6ειΙ εΙ ρΙεΙππτ. Με Με επ ΡοπΙνΙΙΙ ρίεΒιιΙΙ:ει

πεπΙεΙ:ειΙπ μπω _ΙΙπό, π6πτέ πρ1νειΙο. πεπετάΙο πίεπΙ6Ιππ

ΙΙΙειεππι ττπσπΙ-Ινάπ1: '

,,Ι·Ιπεῇ, πεετάΙΙ, Ι1τε_Ι!

Βί'ιΙ1 ή ροιπέι.Ι1εμ

Με: εεεττει πιό ωπειε,

ιπΙΜεΙ εοεττε. Μπα: ΙστἐπἱΙεο.:

Ιιτοῇ, ρειετβ·Ι, ΙΙτεῇ,

, ΒίΙΙ: Η ποτπεϊποῇ !“ 5

·· Ραετβ· εε:Ι Ι: ιππτοε ει Ια οτεΙ 28.ΒΙτό, ει ρ1Με.ΙΙππ

πεπετύ.Ιο επ οπό,νειΙο. Μπ1Ι2 Μο”. Κάγέ ραπ πιπ.τΙππ
2ΜεΙει π1εΙ:ειπ, πεΙγἐοΙπ' ρίεπ56Ιειι: - Ι

,Ητε_ῇ, πιππ1ΙόΙιο, Ι1τε_ῇ!

ΒϋΙι ΙΙ ροπιπποῇ!

ετατεΙ εοετπωπι6 επ.πΙΙΙι,

Δ ιπΙε.6εί επε1:τει πιπε πωπω:

η πω, ιπο.;πΙ6Ιφ, πω, η
°° Βί'ιΙι π πσπιἐποῇ·!·¦°` Δ Η

01; Ι; ·.:·ι:»ΙΙ &Ι'ε Ι "δω.=π ‹=θ. ' Ι ' Ε]

Με Ρο€01π ΜΗ οτεο;π1ΒΙ81Επ ο ε1πι€ροτεεω.1

ν;ἔ



-231-

,,Ι·Ι161, 1611111111, 11161,

Β1111 11 1161666611”

Ρϊ0813Ϊθ11111 666116 1111 16 6 1116116111 1126111 111

6161116 66 6166, 6 1161166 1661111. 1116616116.:

,,Ι1161, 6661116116, 111611

Β1“111 11 1161661161!

6111161 6661111. 1116 21111116,

111°6, 6661116116, 111116 1111111116:

11161, 6661116116, 11161,

Β111111 1161661161 !“

νΙ'1.12811Ι110θ 6111616 111 1116611, 21116616; 1611611

6166 6. 11161116 11666111 11 1116161116: 8.18 6611111 26 66

11 66111111. 11611, 1111166 111611 2611116 6661111 1161116. 11

116.16, 81 1116161116. 2621111616 1161166166116616111611161111:

,,Η1'81,181·18151'16110, 111161 1

Βι'111 16 1161166161! .

116 16, 666116, 1116 2111111111,

11116661 666116 111116 1116111161

116 16, 666116, 1116 2611116.,

11611'6 1111 6166111 2611111616! _ 1 1

110 1111111'6 111118 1661161616., ,

- 66111611 261111 2661116111; - _

. 1111166111 11 16111 1111112111, 11

6ο 11116611 21111161 1116616111:11161, 6661116116, 11161,

Β1111 16 1161166161!“

'Γ611 1611 2166111 1111661 116. 16116; 1 1111162611
1162666161 26 11166 1 26. 1161111111 6116111111 11661111 6.

26 2111611 1'02131°111111. Α 111111 11 11111611 1161116161, 818 ,

11261 66116 211 2131111 6661111 6626616166.

1

.11 1. · ··-:1:·> 1. ·.,11..11
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81. ΤΜ: "Η οάρ1ένει.

(2 Μιι.Ιε πω.)

.Νότιου ιιεεΙ εειΙΙό.Ικ ε Ιεεε. αιινι, ε. σΙιτειε ει

οιΙρσειιισιιτ, ΙιοιΙΙΙ ιΙΗνί ιιει. πιο ε. ροεειΙΙΙ εε ω.

Ιιέιιιιειι. ΙΙ τσιιι εΙγεί ιιεκιιιΙεΙισ ε ῇειιιγ ΜΜΕ: "Ασε

σΙσνεεε! ειιιΙΙιι_ι εε, στΙιτεΙ Ι:έιιιιειι, επ ιιεεεΙιγιιιι; νει

ενοΙιοιΙ ω, ε._ῇέ. τι Με σερΙετιιιι, ω: ιιειΙερε

ενετ σερΙέιει.“ ΟΙσνεΙι σιΙνειΙΙΙ Ιώιιιειι σ. ε μι” νει

ΙεεΙ νεΙΙΙήι Με, ενιιιιιΙ εε ιι ΙισΙεσΙιε, νγιιιιετιΙ εε

@Με ε. Ι·εΙιΙ: ,,νεπ, έΙσνεζΞε, Ζε ιεειιι _ιεϊ .Τεεε; ΡΗ

ιιτειν εε, ιιιιιειε ιιιιιι·ιτ!“ ΟΙσνεΙι ιιΙεΙιΙ εε νεΙιιιι, ε.

ιιειΙΙιε.ιε νγιάΙιεΙ ΙιειΙσνι ιιενιΙεΙιειιι: ,,ΖεΙεΙΙ ;ει ιιιιιε

ιιενσΙεΙ ιιιι ρσιιισε? εσε.Ιι _ιεειιι κι ιιεεεεΙισνε.Ι ιι

νστε. ?“ -- ,,Ονεειιι," Ι·εΙιΙ Με, ,ει νέε.Ιι ιιεσιιιιιιι, ιιε2

σε ιεειιι εΙΙΙιιΙ, πιω σερΙιιιιτ Ιεεε τεΙι, _ιεΙισ Με

οάρΙέεΙ.“ Ι εΐιεΙ;ειΙΙ Ιισιιεδ:ιιε Μ. τσιπ, Μη τα το2εριι

μια ι·ο2εσιιιΙΙΙΙ, ε. εσ εοιιάσε νιί·Ιιιιε, ΡΗ τσιπ Μ”

είιετεΙο. ΒΙΙ ερσΙιι ΙιΙειΙσ.ιι εσιισεε ε. ιιειΙε2Ιι πο. _ιειΙιισιιι

ιιιίετε επιτεΙισ ρεει Ιιε ιιΙστιι ρεινεεειιεΙισ. ,,.ΙεΙκ εε

ιιι6.ε? νότο;; ειι·άΖεε ιΙσιιιιι!“ -- ,ΜΚ νιάιτε.“ -

,,Βιι‹ΙΙ ιισΙιι·στιν ε. τοπικά Με, ιιιειιιε ειισΙιι τσεερΗ.“

Α εειΙΙειΙι ηρτενσνεΙ Ιειιιιι σεΙσιι ενοσ ρι*ΙΙιστΙιι.

,,'Ι'ειΙιΙΙ το ΙιγΙσ?“ πεεεΙ εε ιιοτσιιι ρεε Ιισ.άει. -

,,ιιιιι,·· σάρσνεάεΙ Με. _ ,,(ΙΙσνεσε!" Μι ρεεε,

,,ιιιιιείε ιιιιιι*ΙΙ:, ιιεΙι τεΙιΙ;ο εΙιιιτεσιιε ενετ οάρΙέ.ει.

Κάγέ _ιεειιι ιό. ΙΜ ιιιΙύιΙ, ΜΙ _ιεειιι ιιιΙΙό.εΙιειιι ενεΙισ

ρεεε; Ιιεεε ιιιιιε ιιεΙιγΙσ Ισια, ιό. ιιερΙιισνεΙ ρ6.ιισνιι

ΙιιισΙιγιιι ενειιιισιι; Με σΙισιΙΙΙ ν ΙιεσιιιεεΙι ι νΙσιιιεισΙ1,

ΙιτετιισΙι ια ιιειΙονιΙ. Ροεἀεῇι ΙιΙΙτΙιιΙ _ιεειιι ιΙσιιιιι _ιεΙισ

ρἱετΙ 21οιιε;ι; Με ιιιεΙ ιιιε πω, ιΙείνειΙΙ ιιιιι πι. απ!

Ι‹σόετ Ι ε Ιισίιιιιι, ιι ρἰεσε ιιιιιε ιιερι·σιΙ:ιΙ. Α Με!.

ΜΗ _ιεειιι ιι2 ετει· ε. ιιειιισσειι, ΙαΙγΖ ιιέ εε ω σύ

Ιιειτ :ιιιι ετεΙιιιτ ιιειιισΙιιι, ν7νειΙΙι ιιιε εειιι ε ρΗνει

ΖΐΙιίΙΐε ωστε, ιι.Ιιγ Με Με εε.ΙιΙΙ. ΤΜ: ΙιΙε Με: οιι

ιι εε “
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Πποπν οποιο πιο, οο ππι·οπΙ πιο, οιιι1 το

νοηοο ονοΙιο, ειπν ιιιιοπο ιιοιιιιοο ννπΙοο “, ο. πω!

ι Ι: τοιπιι ονοΙιΙ. Ι οι οιιοΙπ τοΙ:Ιιιιοπιι ο Ιοοιπο.ιιιι,

οι πιιοΙι πο _ιοπποιιι ·ιππιο οι.ει.τοπο ππΙποΙιο Ιποπο,

ιιιιοΙ πΙονιι ονιοΙοιι, ποιεν νιιο.άΙο _ιο.Ικο τΙοοΙπι, ο. πο

νοοιοο πιοποιιν ποιο τοΙο πιιι ποικι·νΙν, έτιππιίοο Μ;

ποιποΙ ιιιπι οιΙν Μπι, πο πν _ῇο οποππιιΙ. ,πιο πο

οπο, οΙοοποτπο ΖΗΜΙ" - ,,διιΙα νιοιιο.·· --Ι ρι·οοιΙι

πο, οπν ιο ι·οποοιιοιΙ ο. :ιοΙοοιΙι, 2ο οοι116.Ι: πο ιι ιο

ιιποΙιο οοιιποο ρι·οριιοΙ. Χοπ ννοΙνοον οι·ροΙινο πο»

ι·οοοιιιι, ιιο.Ι Μη πιπιονι πο. μονο, οπο., Σο πιο»

ονοτ οιιρΙοοι. ,πανι _ιοοιπ με πι πιΙοπ,“ χιονιού.,

,,ιιπιοΙ ιοοπι νοοιιιιιιο ιιοπιιο πιο, πονο πιο φωιι

:ο οποιο, νοιοππι Μοτο πιι πο πω. Με το ποπ _

ποιιινοΙ @ποπ ροπο ονοΙιοιπει νοιπο, ο ποιοεπιοπ _ιοοιπ

_ιοπιιι ονοπ ι·νοΙιΙοοιι εποπονοΙ πω ι πο επινο πιπ

&οιιοπιοπΙ. Ρι·οτο πιο πι.Ιεν ιιΙνο Μο οποιο οποΙπ

πιονοΙι, ποιον ποπ πωπω πιο Μπι, πο,ιροπιιο,ιοι

:απο ιοοπο πιι άονοΙι, νο ποπ πιο πνΙο Μπι προ

ποπ, ν Με, ειπν πιπο Ιιονοιποο ιιοοτιροΙν, ιιονοΙι

πο πιο πιο, .ο πιί”ι_ι ποπ πνΙ πν πιπο ποιπι1 πο. @Η

νει. Μο πονο ιοοιπ οοοτέ.ι·πιιΙ, πιοΗΙι πιο πΙοποιιι,

ω ο1οιιιν πομπο πιι πο ποοπΙι, ο ποροοΙο‹ὶν πιο νδ·

ποπ 8οπι πο. ιιιοποπιι, ιών πιο νΙΙ‹ “οποιο

·. ,,Οο οποοο πνιιι κοπο, οΙονοοο?“ τόπο πο πω!.

Μο οοιΙΙοπ πο ποιο πιο πριιοοιΙ, οπν οι πο Μπι:

ο ροοΙοππιπο οοποοο ιιΙοιπιτ. επ, ο. πι ροοΙο Ιοοιι.

ποπ Μάικ. ,,Ηο_ι, ιιιιπο ιππιπι ροοποι ο. ιιοποιιά ποπ,

πιοπιο οιιοΙπ ·ποιοριπ; πο π άνω οοπιιοπ ριιοπιππο:"

οπο, οπνοπει πιονο, οπο ιο ννοΙοοπππν,ιπιπππιφο

οποπο πο. ο1ονοΙπι ι ροοορτο.Ι ιππ: ,,Βοο-Ιι πιι νοο

οπν ενο ο1οριοο, ιιοιποΙιπ ο ο ιο ποοποπο.“- ,οπο

οΙορπ:ο!" ί·οΙ:Ι οΙονοπ, ,ι πιιον ο Μπι, ο π'οπο οοΙο

ενο _ιπιοπι.“ ΗΜ; πο! πο. πο ορίιοοπ οοιιποο πο

·ιπιιιιπποπο ο που ,,Βιιοι· το ·νο1ιπι ιιοιπιιιν, πιο

ο πινω; ο ο οπιττ. 'Η πινω οοιππ11 Ιοπικονοοπο.
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.Με ε» το2ερϊ·ε το2εοπεεπε Με πεπιεεε, Με πε

πι1ετε, Με εε ρΗΙιοει1ε, ε. ρι·οτο2 Με πιπειπιε Μ;

τε.πι εε εΙιΙεεέι, Μετά. ετι·επε ιπε ρι·ενειι.“ - πω:

με πε. το πεεειετπε ιπιετο @Με Με -Ιιεε.Ιε εε εε

τει νεο πιπει νεα σε ροεέιτΙαπ: ,,'Ι'επ εΙονέεε πεεεε

εε πε. Ιπεπιεπ, κάθε τεΙιεεέ εεεεΙ, ε. τν Ιιεεε Πει

εεεε εε ῇάιπγ, Με μι ΙινΙ.“ Κενέ εεε. Με: ιιειπει

ε. Με εε νεοπΒεΙ εε @ως πιι·Ι:πιιΙ 1ιεει‹ πο. εΙονε!κε:

,,Νπέε ι·νεΙιΙε Ιιεινε.Ι Ικεπιεπ!“ ε. εΙονεΙ: πεεε.Ι εε

ροετιιΙιε ροΜεετ. Ι εεΙ:ονε.Ι ΙιεεΙ:ονε πι. ννενοποιεπι

σε Με επιττἱ, ε. ΗΜ: οερονεεεΙ: ,,ΑΙε πεπεροπιεπ

πο. εΙεριεε; @τινι ρϊεεε επεπι..ρἱ·ὶ_ῇεπ ει Ι: το`τ›ε πε
ειιΙΦι.ιιΙΙα ο Δ

θεεΙεΙ: ρεεε εοιπί'ι ε ι·εεεεε, Μπι ον εε εμ

π ιιονε πετοεἱΙ,ἱ ννρι·ενονε1 έεπε, πιο εε πω. ρΗΙιο

·εἱΙο, νεΙεΙιιΙ ΙιεεΙ:ονπ ιποιιει·οετ ε εοΙο2ιΙ, εε ιππ Μ.

το ΜΙΝΙ νεεεΙιν εΙεριεεε Ζε εἱ 2ε_ιΙ:τε @εεε επειπ

με εε ρεμιε. Ζειιε Με εἰεε εεε, Ζε ιππέ Με

πεεεΙινιιπΙ, Με ΙινΙο μ. Μη Με εΙεριε. Βι·ιιΙιεΙιο

επε εεεπε ι·ίειο εΠεΙε 2επε ΙιοΙ;πιι, ε. νἱεοπε ιιε.ειω.

1ιεεεΙιεεετ πο ενοΐε ε. ν οΙ:πο ιιεΙιΙΙΖετ, ΖενοΙει1ε

πιπέετ ,,εινειε, ε1:ει·ν! πεΙεεε εε τα νειιΙ 1ιεεΙ: ρϊεε

σΙππν.“ - ,,Ι το τεπ,ιεο· ·ιπε ννενοποεὶΙ, ρϊ·ιεεΙ εὶ

με εΙερὶεε.°° - ,Με ΙινεΙι εε 2ι›ιεΖωιε, ε.Ιινε!ι

ιππ εΙεριεε εε.ΙΜ Με μπι ΒΕιΙι ροε!ινε.Ιεπ, Με τν

ειπεν! νε2ιιιι ΜΒΜ ε. ΙἰεεΙ‹ε πεί, εοετεπεε μπε

ΜΜΜ τεπε!ανεπ Ζε Με· - (εΙενεΙ: ιιροεΙεεΝ

Σε”, νεειΙ τπεπιει ε. οΙ‹πεπι εε Με Μ.

Πιπιιτεῇε ινσΒιι.Ι 2ο.Ιοετπε 1ἱεε1‹: ,,'Ι'εΙα Με ενετοε

Ρεεεί."'--=
επ.. ο :.#- Δ ' ¦ε··.ὶ

ν "1.. ο π ε; ε - ο .

Μ 82."Μεεεε1ιε οι. εεε”. πεν1αετιιι.. _ι .
) Γ' · ή _ (Ζε·8ΙονἱπεΙιε.)“ · ' ;)ξ!'Ε:'*

Δι;" Ψ” “π ς;. .ς·· ·. ι ·Ν.Ήιτ :

@Η εεεειι νεονεε πιεῇε ενε οίκω, ενπ1κειι εεει·Ιιτι,

·ωΙ)1εεΞπεϋπονο πε νεονοιι, «Με ειιιωωειε

.4 `..
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εεετιι. Τε. προ. Μετα ενοιι ρεεε νέε ωὶΙονεΙε ε.

εεε 111ιιΖεννεΙ1 εερενἱἀεΙε. Κοιιετπε ρῖεπιΙιινἱΙετ

ενε!ιο ιι1ιι2ε, ερνήε εενεεΙ ιτε Ιεεε ε. Με με]

ιιεεΙιε.Ι. Βετἱ ετοειιι1ιενέε τοπιο, σο εε ε ι1ἰπιε. ορ

πινεΙἰ, εερτεΙν εἰ 6ο Ι:ερεε ρορεΙε ε. ρε εεετε @τι

π. εεροιι ττοιιεὶΙν, ε κα” με οτεε _ῆε ν Ιεεε

οριιετΙΙ, νι·6.ττΙν εε ρε τε ετορε εεεε άο11ιι“ι. Νε. άο

ΙεΙ1επί ιρεεεετιιο νε‹11 ῇε ροτοιιι εεε οτεε τΙο Ιεεε;

Με ροιιενε.τ12 1ηιιτ ιιιεεεεΒε ρορεΙ εεῖιονεΙε, πε

Μη εἰ εεττ 6ο Βερεε ιι1εΙπΙενί1 ε. τω ρο εεετε

ττοιιεἰη. ν Ιεεε ιιειιοεἰΙ οτεε Μ. Ιιτοιι1ε.άιι σεντ

ε. περάΙἰΙ; ρεΙ‹ ἀεΙεῇε, μεσον εεΙ ρω νοάο, ιιεεΙιεΙ·

εεττ ν Ιεεε ιι οΙιρε ε. εεΙ εοπιύ. ΜτΙ ρειποΙιοιιεε

εε Ι1ο ἀοὸΙκετἰ, εΙ1τεΙν εε ροτοπι ρε πι6ΜηιιΙοτι- »Με

Μπιτ ντετἱτἰ; Με πεί· 2ε.ττπι ωεκ1ηΠε εε2τεΙε., ε

Με 11ιιιεἱη 2ι`ἶιετετἱ ν Ιεεε ιι οΙ1ι1ε. ν τσιπ ρΗεϋ

ιιεῇεε1 2Με ε οἀνεἀΙὶ ε εεοοιι άετἰ ‹Ιο ενεΙιο άοιηιι;

άσπρο. ΖενἱεΙΙ εΙ1Ιερεε πιο. 1ετιπιειιτ, ε. 6ενεετε ιιεεΙιεΙἰ,

ετη @Η πιετοε εΙοιι2τΙο. Με ΙηΙ εΙιΙερεε @Με

ννΙ:τωειι, ροτυὸἰΙἰ Με ενε ωετεΐἰ, ετη @τι τισ

ιιρεΚΙε: εε άοιιιί1 ρϋ]άου, Ζε το ερεάί. Νώε

ν ρεεὶ εειτορΙΙε, ρΗνει1Ιε. εΙιΙερεε ε. εΙ1τεΙτι, ετη εἰ

νεεάΙ ω. Ιορετιι. Ι)ενεε νεάοιιο, εε εειιηεΙΙ, τεΜο:

,ΜετὶεΙκοΙ σε ῇε ρεεε ιιιΙετη ε. εΙε.τη; ιιενΙ, Με

εε το ιιιιιε1 ιιάεΙετ5; εεάι1ετε η εἰ ι1ερΐεά, ετη

νὶἀεΙ." Α ῇε.Κ 1ρΠε εἰ ρεεε Δε. Ιορετιι εεάΙε, εεε;

ε νεττὸἱΙν ρ 6ο ρω, ε ρεΙ‹ εε ετενειι1 ιιτεϊτη. εεε;;;

Η 1ιε]ε.Ιτε νοάε ε ρο 111οετε ρεεε] :κι επεσε επειτα,

Ήε!ετνΙν εε ν Ιεεε:1(τΙν2 νεοει· πιο ρΗεΙτ άοατι'ϊ

ε· ιιιετΙ:ιι ενοσ ν ρεεἱ Με ιιρεεεεοιι, ριιετὶ1ἱ εε

π. άετ1Μ; Με @Με ρΗντι1 οάιιεεΙ πιοετ, ε. Ζἱά

εεωοΒουεε ρΙεε νοάιι, ·ντέιτἰΙἱ εε άεπιί1. εεττ με

ΜουτΠεε ροΙεεε,Ϊ ρΗεΙν Βορεεπε Ι:ρε_τε|τε εττιόό.ιιεε

τι πω; τα ιιετεΙ:οιι -2ετιιι. ,ΡοτεεΒε_ῇ Με ΒίΠι!"

πω), :Νεών εὶ Χε ετιιάεπεε. 'Εεεάν!τε προ. ίεΒΙε

« Ο...|"τ

· - 2-..πω ε» :Μεση :Με η ε: :ζ
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αόντιιττ: ,Νοτια ΜοταέΙιο, @ΡΜ τι ΜΜΜ Νανα

πιο τν6Ιιο- Μπα, σ. ΡονίαΕο5; ω· Δ άστατω

οάΡονΜό1ο: ,,Ροῇᾶ, ι1ιατιτΙιο!“ . Ζωα ΡοΙαάὶΙα Με»

να ά6νόοτι ικα Μπι τι νΡΡτετναΙα ΜΡ οιΙιτιαΠ 380Πι2€

τι αέντο ΡΙατίο ηΡτανονα.Ιο, το οι μια. τι Ραιτι Ρ

ἔοΙιΙο: ,,.Μωτεεω, Μετὰ! τι ΡτΕΙιτιέ· Νανα νοιι11%

οπο. νετε.Ια α' ι*οΙεΙαν ά6νέοτι: ,,ξΚαάγ Κιαάοέ τετοια,

Μ Μ €ιττιετιιέ.; Ιιάγι.7 Βακ1εέ ΡΙειΙιατι, οτ ΡοτΙγ`τΜ

Ραάαῇ1 ιι οτι ιιιίΒτο ειΙΖ, τι ΜΗ τιιιάεέ αιΙανιτι, Μι;
Ματιά. Με α τετ τοτιτ η·ι·οετε!“ τ Ροτοπι Ρσν6ιΜεικ

αέιτοιιι, Μάι· Ρϋιάοιι πιει οεειτα άοιιια ει; ετιιιιιιι-πιτ-=ι

τω». ΡΗ εταιιέ.ιιτο. Κάγέ άττντο 8ΡειτΗΙο ιιιατα:Ιται

ο. στοα Νότιο; ΡοτΞαΙο ΡΙαΙιατι, τι ιιιιιοοαΙια νιτΙοιια,α

2ο Ρ Ροι·Ιιτ Ρο.«Μι ιι οτί, οτιια1τι β ιι τοΙεΙα: ,,Ι)οΒΜ

2ο Μ ΡΗέΙα! ει. τω. τω: άΙοα!ιο τη1α?τ Βόιιττο

Ροτιιο ηΡτανοαατι, α. 1ιΙα!ι·τιέο 21ατιτ· Ρ αν ω. η·

τοετΙο.. Β Ροι1ινοιιτιιι τέαα:Ια ει: ιιια.κ:ιιοΙιει.= Με τει-ιι

Ιιον6Ιιο= Μια ιιαΙιγ1ει.? ει @νέα Ρ ιτεΙπΙο, Ζε ν Με

τι εταιιέ.ιιΙη ω ιιΘῇαΙι6 Ζωη. Τα Μια ιααι:αιοΙια

Μη που· αστεια νγΡτεινιΙα τα» Μετα Με ε.ταάιται:ο,

Μ: ιι τα πω. Με;; @τα Μισή τω. Κάγ2 τα

Με ατακα Ιιο·ειταάέαιοε ΡιτιέΙει., ιιοί·οΜα: ,,ΡοιιιαΙιο_Ρ

Ρόσι Και!" ιιέιτιι·2 αιγαΙιΙω τι: ,,.ΠΙαϊτιι. τα Ιιατια,.

Ιιοἀο_ῇΖ ιι Ιιτοιιι Ζατιι1Ι“ ΡΜ: τα ιια.ΡιΙα πετ; :τα

ειιάΙατιι Ρ«κΙ16 -ειταάό.ιιΙιγ. Τοτό): τα τοπια ΜΒΜ·

@τι Ι: Μ τι ΜιΙα: ,,Νεο1ι, άωι·ιι5Ιιο, Μογιιτι τι μι”

Μια Μενα Μ· τν6Ιιο Μπα, τι ΡοντεΙ:ιι_ι ω· Τα.

μια Ρ οάΡονέα6Ια.ι: ·· ,,'Ι'ειΙτ ΜΗ! άαε και _ιιιΙτοαι το»

Ρα1τοτ ιιιέιέ Η α. τα αε.άι.Ια ΡΙα!ιαιτι ι ,,νέαΙι τητα· απ.

ιιοτιγΙαι Μια. Ι:άγΙιγ ιιιιια ΙΜα-ιιιατΙ:ειι ιιοΡΗιιαϋΙαιτ γ

Δ το. Μπιτ» Ρ ιθιω: ,,Ατϊ Ιωνικό 8127: τοΙιἐ ια στι!

Ραάα]Ιι, και: ΡΙα!ιατι Ρωτώ; τι τω» Ρι·οαιΙαπίέ, ετ

το τι ]ττ271Κί αανααιιῇα·ἰ ΙιοΙιττήτ Μη ΗΜ ιιοιιιοΙιΙι

τοΒαΡσεΙοατιιατι!“ κατι Ραλι το άόντσΡΗέΙο άοιατι,ιι

αιατΙ:α το αΙιι·οαιΙα, Ι:τιιαιΙ: ΙιτοΙιτο.Ιο; τι Μιγά ΡΟΜ·;

ιιαΐίΙ:ατι: ,νέα τη _ξετε τίιιι ήπια!" Κτνα.ν6 Ν”

τι τοΙι1γ Ρο ΙΙοτι:Ιι. Ροτοιιι ει: Ρονέετ ο τό οΙιαιι6
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είπε. υεν1εετυί εεεΗ, ε.2 Ι: οεἰ·ἱ άουεεΙε., ε. Με

με Μ ροελε.1 1 νεε.1 _ϋ πε 2ευυ ενεΙιο ενυε; Με.

μου ναεΙε ε. εεεου ενεΙιε οτεττε ε. εφ εΒε.εωε

ΠτυΒε @Με ά1νΙ:ει εε ενω ιυετειΗ εε οτεἰωεω

Σύω ν 26ΜΜΕΠ. Μ6Έ:εμ

ο 4. ή..:`...ΐ:. .› ε

88. Ρο ρε Μ: ει.

(2 ΒυΙΙ1ε.1·.)

.Τεάυου εεετεΙο εε υεΙεοΙἰΙε υενεω πε Ντάετνε

@Με »εμε _ϋ.πυν ε. ρἱεὰουεε ΙιονοΗΙν νεεροΙεΙε.

'Ευ ΡΗέεΙ Ι: υἱυι εεων ευιἱεε, ιυε_ῇε απο νουεν,

ε. ἱεΚΙ; ,,Βενεε.τε! Κάνε Με: 1ιονοΠεε ρϊεεεεε ΙεοΙεπι

τε 3εω, εεήτε μποτ: Με υευεε1«Η Μετά εε πεί

νἱετεεο‹, ετευε εε ιυετΙοε.. ΜΙ Ιει·ενου.“ Το ίεΚΙ ε.

Ζωπε!. Βενεετε. ἀΙνὶΙν εε τε _ῇεΙιο Με. ε. εεοτενεε

εε οΙ:οΙο Μ”, ‹Ιο 111 ρου112ε1νε ΝευευάΙε· ῇεἀιιε.

ε πω, ωιωΖει, υρυετϊ.1ε 6ο πι! νί·ετειιο. Νε νεεετ

ω” οϋεΙε άοι11υ, ερε.τϋΙε @ευ ντετν φαω

Ι:τέ.νυ -> εν0υ υιε.ε1κυ; ἱ 1ιοιυΙε ῇἰ ρετεπι εάτυΙινω

άουντεειυ πιο. ρεετνυ. Ρο υεΜετεω Εεεε οτεε .Με

υενεετε ο2ευ1Ι εε ε ιιεῇευου Μενου, Μετά :ευ ε εε

`οου τεΙ‹ιν υεειευ ρΗνευ1ε.. Τε. άτυΙιε ῇεΙιο ἐευε ρο

εε.Ιε υευενἱἀετΙ τοΙιο πενΙεεευΠιο υενεετε, υε_Μεε

υτεεο,. Ζε ενΙσ ΙιεεεΙ ὶ ρτεεονἱτεῇεί 11εΖ τΙεετε ΜΙ,

ε ΜεάεΙε νέάν Με” Με, ῇἰ 1υοΙ1Ιε τντετἰ ε, ε ε!

εε νευΜ, Μ. ειυ υεὰορουἑτεΙε, ω” εε το υενεε

υιὶΙο, εεεεΙο ε. ρϊεν1εΙντεΙο. Μάνιου β τΙε1ε ε εε'οου

τω. ρεετνυ ΡΙυου τσι·Βυ Ι:ουτΙεΙε ε ΜΒΜ.: ,,.ΤεεΕ-Ιἰ

Σε ῇί υεερί·εεεέ ε. υευενἱυεε Δε. Μυ'εΙ:ο, υεοΙιο‹Ι

πυ πω· 6οιπιΣ. εἱε ευυεε Βὶτε. υιωυε εενεε, ευε

άίε ροώΙε· ΜΜΜ, ΡτεεονεΙο πιο υιοΙιΙο; ε Μνέ Ρο

ροΙευυ2 άοεντεΙ: ουροε1νεΙ ε. εενεε νἰὰεΙο, εε Βου

άεΙε ν τοιτΒε εΚοτο Με υευεν1ο, υεΙο εε εε ρΜεε.

Το Μάσα το. Μενε, ῇεῇ1 υιετΒε., ΡτεΙε. εε _ϋ, εποε

ρΙε.εε? ε. τε _ῇΙ ρονενΙε1ε. Τευάν τε Ι:τύ.νε. _ῇΙ ΜΒΜ.:
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Ι

,,Νεεο] εε, ῇε Η ρειιιοΙιιι: με νεειιιιι τα ΒοιιεεΙ 6ο

σε ε ειιειι ῇὶ ΖννΒετἱ, ε. πε 111ε ιιεΙιο εε ροτε

Ιπιε Με; τν ρεΒ _ϋ νεειιιἱ ε. εενΙ_ῇε_ῇ ω. ΒΙιιοΒο, ε

ειιάεε εε νεόει·ε Βοτονε.“ Α ῇεΒ ΓεΒΙε, τε.Β τεΒν

'ενω. Μεεεεεε. νεόει· εε ΜΜΜ., νΜοιιε τοΙἰΒ ρτε.εε

εεε1εεε, ε Με _ῇΙ εε άτιιΙιν εεε εεε @εποε τοΙἰΒ

ΒοιιάεΙε. Βενεε ριεεάΙο Με εε ροΙεεεε; σε ρο1εεεε

ρεΒ, ΒενΖ εεεντεΒ οεροε1νεΙ, ρΗεΙε. Βεί ω. Βτενε

1 ροπεοΙ1Ιε ῇΙ εεε ῇεΒο νεετε. ΜεεεεΒε νΜειιε νεε

εΒιι ΜΜΜ ερἱεἀεεοιι ὶ εενὶευτοιι, άειΙε. ῇί Π·ετΠιο

εεε ῇεἐτε Με ρύειΕνε, ε ροεΙεΙε ενοιι άεετιι, ε.εν

άενεΙε ρο2οι·, Με β ρε111Μ1ε. 'Γε εε Ζε. εἰ ρΗΙοιι

Με ε. νεεεΒε »Λεω εε ε. ῇε.Β εε άΜο, ε @Με

εεε ρονεεε1ε ενε ιι1ετεε. 'Ι'εΜν πεεεεεεε άοτΙτ.Με

εε ενεΙιε 11ιιιέ2ε, Μη Μένη εεεὶΙ, ε. Με εεειοΙιε

_ϋ σε τοΙ1ο ίιι1ηεΙιι οεντΜΜ, Βοιιεεεε εΙίοὶΙ, Ζε εε

Μετν εεε τεΒ ιιεἰεἰ. Βενεε το εΙνε2ε, ροεεΙο Με

Βεϊ.ἱ ε ρονεεεΙο το 1«ενε. ΑΒτενε _ῇί εεΒΙε: ,,Μ1ε,

εερΙεο! :Μ 111ε εεεἰῇειι, τν ω πιεΙ1ο 111ε.εε. εεῇεε;

Μέ Βοετὶ εεεεΐ ε εε εεενεείπι εεΒερε_ῇ, ε. ΒενΖ Η

ειιάε εεεεεο τΐεεε, ΡΗΜ εε. Μ; Βτοε ε. τε.ιε εε

Ιεεεεε ροιιιοε.“ - Βενεε νε νεε111 Με εε πεεΙιο

νΜο, ῇεΒ εεΗάΠε Βτενε, ωετΒε ΜΙ: πιεεε @Με

εεῇεἀΙο, ε. Βοετ1 εφε εεΒορΜο. Το άενεε εε @εε

εονΜο Μετε; Με ροιιενεάΖ ιιιιιε1Ιε ροτοει νέεεΒν

ετεεε νε ετενεεί ε ΡΗ οΙιΜετἱ εεΙετἰ ε. ειστε εν

νεΙε ιιι11εεεεε ὶ ιιρορεΙεεε, εε.ενεΙε. _ϋ πιειοεεΙιε Ρο

ρεΙΒοιι. .Τεάεειι ν εεἀε1ἰ πεεεεεΙιε. εε ενειι άοετοιι

οάοΙιε.Ζεβο εε ΒοετεΙε., τοΖενρεΙε Ρο 2ειεἱ νεΙἱΒοιι

εεάοειι ρτοεε. ὶ ιεεΒΙε: ,,ΡορεΙΒο! ῇεετ-Ιὶ Σε νέεΙιο

τοΙιο ρτοεε. 1ιεεεεετεε ε εεεεε εειιεττοῇΕε, εεΖ εε ε Βο

ετεΙε ντεΜιε, εεεΙιο6! πιἰ εε. ΜΗ, ιιειεττΙπι “Μ”

ΚενΖ οι1εεΙν, ρο6Με εενεε εεΗΒετἰ: ,,νεεεΒο πάε

Ιέιει, εεειετε, εεεΙιεει: Με ΒτετεΒ υ'εοΒε τοΙΙΒ ρι·εεε

εεεετε!“ ν τε111 εἰ νερει1ιεεΙε, εε _ϋ ω". ΐεΒΙε:

Βεν2 _ῇΙ ειιάε εεεεεο τι'εεε, εον ρΗεΙε εε ΜΙ ω»,
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εε ιιιιιι ιιει_ιάε ροιιιοε. 818 ι:ειιι, ε. Με εε ΙιτοΙιε

ειιί·ιιιι οιενί·ειιοιι, ρΙιιοιι ιιοΙιετνεΙι εε.ι;ί'ι, ε. πε νιΙιιι

ε” Με Ιιο1οιιιιΙ:ν. 1°ηιεειι1ι: ,,Μεωι νεειιιι οάιιιά

ω”, οιιΙεε εε ε με ιιο Ιιοει:εΙε; ιιιν Ζει τε ρτοεο

εειιετειιιε ε. οεεε ιιει;τοιιιιιε.“ Ι οιιΙειιΙε. εε ιιο επιε

ενώ Ιιε6ΙιέινιινοΙι Μι ει εΙε. νΙιοειεΙε νεεεΙιο εε

άινιΙο με Με”, ε. ιιε]νιεε ι1ιΙεάν εε.Ι·ονιε; Με 111

Ιαιο ιι ιιεροειιεΙ. Ρο εΙιιΖιιειειι ιιοΖιεΙι ννεΙε. τειιιε

ε Ι:οει:εΙε νειι ε. ΙιεΖεΙε ἀοιιιι'ὶ, Με πινιεΙε. ‹Ιο

εΙει·ιιιε ε. Μ. εε Ιιιιε‹Ι πτετιΙε. Βοιιιε πειτε ΕινΙο

ρι·οεο εειιι·ειιο ε οιιειι Ιιοτον. Βιιιιιοιι εεεειι, Μν2

ιιιεεεεΙιε οάοΙιέιεεΙε ιιο Ι:οειεΙε., τοΖενρεΙε. Μαι νιεε

ρι·οεε ιιο εειιιι ε. εεεε ροτιιοιΙε. ΡορεΙεε, ιών _ιε εε

ΙιτεΙε. ι ιιεττοιιΙε οΙιε‹ὶ, Με ιιεΖ εε πάει. ΜεεεοΙιε

ε άοει·οιι οάεε.Ιει, ε ΡορεΙΙ‹ε πε ΙιτοΙι, ι ιιε.εΙε τα

εεεε ιν άνε. ΙιοΙοιιιιΙ‹ν ει εει·ιει οτενιιειιοιι. ΙοιιΙεΙιΙε

εε ‹Ιο ειπε ε οιειεΙιο ειιιίω. ε. εΙε εεε πιο ικοειεΙε.

Τα εε ιι νεεεΙιο _ιεετε νιεε ‹ΙινιΙο, ε. εειονιε πιε

ιιιο!ιΙ ω σει ειιι εριιειιιι. Ρο εΙιι2ΜεΙι ΙιοέιεΙι 2ε.εε

Με ιιεΙε. ε ΙεοειεΙε άοιιιίι ει εετν εεΙιονεΙε. Μια ιιε

εεε ι·οεενρεΙει ιιιεεεεΙιε Π·ιΙιτει.ιε Με ρτοεε. Ρο

εειιιι, ε εεε ροτιιοιΙε ΡορεΙεε, 81η το εειιιε1ειοΙιε‹ι

ιιετι·ο_ιιΙε. Κάνε οάεεΙε, ρι·ενΙεΙ:Ιε εε ΡορεΙΙ‹πε ω.

Ιιτο'τιε Μπεν ενε ‹Ιο Με ε τνειΙιο Δειτε, ε. εΙε. τεΙιν

ιιο Ι:οειεΙε.. Οειονιε νιάε. ε, ιιιιιιιιιΙ εοΒε, Ζε ιιο

εΙιιΖΙιε.εΙι εοειειι @Με πι. ει, ει”, «Με Με ΙινὰΙι?

Το. νέεΙε ιιεΙε ιιιιι εεε; ε.Ιε Κάνε εε ω: τΙειειΙε εε.

νειιι Με, άοιιιιὶ ροεριεΙιειιο, πτετιΙε. ει.ι*ενιοεΙ: ει εε

Ι·ονιο _ιει ιιεεεΙ. Βοιιιιι εειιονε.Ιε ω), Ζε.εε εε εΙ:ϊιιιε,

Μετά ιιιιειι Μαν ειιιι2εΙει, ε εεάΙε. ει ιιιι. οιιιιιετε.

Ζειιιιιι ιιιεεεεΙιε ε άοετοιι ρειειε άοιιιί'ι, ε νιάοιιε

νεεεΙιο Ιιοιονο, τιειιιεΙε Με εε ε ει νεάιτι. Ροτοιιι

ειιιιονιο Με ετιιενιοεΙ: ε. οιιοειε πε επενειιι ‹Ιο εεε.

νειιι, ιιιεΗΙ με ω. 1ιοΙιιι ΙεεΖάειιιιι άενοειι, ιών εε

άοενεάεΙ, Ιιτοιιιιι ιι6.Ιε2ι: Με 2ειιιιειιιιι εε ιιεΙιοάιΙ.

Κοιιεειιε ρί·ιεεΙ @η ‹Ιο ετε.νειιι, Με ΡορεΙΚε εε
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ετέ:νεΙο.. ΜεεεεΙιε το νἰᾶοιιε, ΡορεΙλειι εε!ιονε!ε ροκ!

.Βοητο, ε. Μγέ εε εεἰονἱε τύ.2ε1, -ωε;π-1ωεωε

σΙ.εκτεε, ρΗνεάΙε που ενώ άοετιι; Με ει1Μεεε εούε

νίοεΙ: οεΒοὰἱΙ. Ι Μπι! εε οεΐονὶε, 11ιεῇΙ-Ε ρεεε @ιό

οενεε? ε. ΜεεεοΒε εε1:Ιε, εε αιεωε]Ι. Το ΜΜΕ ν?

εϋιοι'53Ι ΙποΙ1οιιτ πε @εχω ε 2εΙαοΙιτΙιε1: ,,Κρ1;γηΙ:γ!

Ιιε21ώ άενδετΙκο ρω Βοηη!α Α 1εεεεεΒε Ι:ΗΜε:

,Με οοἀεῇέ τε οτε1 ν2ε1!" (ΜΜΜ: το εΙγεε, ρΗ

ετοιιρἱΙ ε Ι‹οι·γτο ροεονΜοον, ιιε.ΙεεΙ ροά Με «Με

εεεεεεεο, Μετε ΙΜ Με ν ΙεοετεΙε, ε ν τω

ρεΙπτήεΙι εετεεΙι, ῇειι έε 11ε ρεεε ρεεε εεωεΙο·εί:ΐε

ΜΒΜ. Ι ρεῖἱιεεἱἰΙ _]Ι Μ. ρεεε ετΐενίοεΙ:, ε. Με! ερ

ρι·ενε τεΙΙ:οή, @Με πιιεΙε πο. ο1·ιιΙιε ειπε. Το 1πιεά

ρ εεεΙ Ζε :Μαι ει τΙονεάΙ ‹Ιο ενεΙιο ενοτε 1 68.1

εε ε ε!. οτ16ετ, 1τιεεεεΙιιι χω: ρτο Με πΙε ειτἰεε

ροΙ:τεετε;Ι.

Μ. Ο 216 1:ιε.οεεε.

(Ζ .Πέιιί Βι1εἱ.)

Με εμ ῇεἀετι ιιιυέ ε 3εό:ιε 2ερε, ε οιι ΜΙ

ειναι άεεει:ιεΙ:ιι ε. οπο. ως, ενω. Α Με εΙονε!ι

Με Με), Μόνο. Φεωη τε τοε.οεεΙ1ε. @Με ω εεε

τεεεεενεΙιο 1οιι2ε: ,,2εύ Μενα πιει ρεετνιι.“ Ι (Με.

ρ Ι:ϋέεΙ ε ρϊεεΙΝεο1, Μ», το ερεεάΙε.. ρενω Με”

Ιιεε.Ιο ε εεε2:οιι ρΙεΙπεΙο. Α ΒτενάόΙιε εε Με: ,,Ρτοε,

ρε.οεοΙεο, ρΙεόεε ?" - ,,.Τε.Ι: ρεΙ: πεποέ.111 Με.Βιιτ,

ἀεΙὶ ω ΜΜΜ ρἔεἀὶνε, @με το ερΐεάΙε.“ -- ,Νε

ρΙε6,“ ΐ·εΜε Μένει, ,κατά επ το ριΨεάΞνο εο ρω

νεΒο ιιεΙιο.." Ι)ενοε Με οὸΙιιἰΙο, ει ε Ιενε1ιο :ιοΒιι

_ῇε εεε νγτέ.ΙιΙο, ε. Μάο 112 ερἱεἀειιο. Α ροτοπι,

ΜΥ! εε ιο.6εΙο ετπι1νετ., 1ιοεΙο εεε οοιιιί'ι. ΜεεεεΒε

νὶἀ0υε, Ζε άενδε τεΙ‹ ρεΙωου. ρΗεἱ εοεΙ, ί·ε!τΙε. Με

νΙεετοί άοεΗ: ,,Ζεύ, άεετιιεΙιο, ΜΕ:: το ΙπενἰὸΚιι

πιο. ρειετνιι, ε. νεειπἰ ε εεροιι ΜΒΜ ρἱεᾶἱνε..° Βεεεε

1ιιιε.Ιο, ο. κα” Ιη·Ιο πε ροΙἰ, ὶεΒΙο: ,,8ττεΙ:γ, πετάω!
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ΜΜΜ Με Με εοιιι ο ερἱοᾶτο το !“ 'ΜΒΜ ιιτιοΕν

ο νι·έ.ιιν 5ο εΙΙοοΙν ο. ρί·οοινο τοιοιιτο.Ιν ι το2ιιοεΙν

πιο Ιιιιιιιάσ.. Να νοοετ ΙιιιοΙο @Με ΒαιινιοΙ:ιι Μωϋ

Κάνέ οοιιιι?ι :ρΗΙιιιο.1ο, τέ.2ειΙο εε ιιιο1:Ι:ο.: ,,.Το.Β ΜΒ.

άοοτιιοικο? ειιικοιιΙο. Μ ρἔοὰινο ?“ - ,,ΝοερϊοοΙο,

έιιιιο: οπών ο. Μ” ῇο το2ιιοεΙν.“ Τ81ιιιν ·ἱοΙ‹Ιο

ιιιιιοοο!ιο. ιιιιιΖονι: ,,Ζο.Μ, ναοί, πω, το Μάνο:

οπο. ο οι οοΙιοτιιο.“ '1"οΙιον το. ιιιιιΖονο άοοι·Ιιο. ΜΜΜ

:εεε ΙιπινιοΙιιι ω. ρειετντι ο. Ρο @το ρΙο.Ιοι1ο.. Δ το

ΙιτονιέΙιο. εε ο τω. ,,Ριιοο μΧ, ρο.ιιοιιΙιο, ρΙάὁοἑ 'θα

- ,,.ΙειΙ: χω: ιιοιιιό.ιιι ρΙειΙαιτ, Μνέ οΙιτοιί το

πιο ?“ ΤεΙι‹Ιν _ῇί Μάνο. ίιοΙ:Ιο.: @οι μια, ρο

ιιοιι!ιο: Με πιο Μιάου ιιιιοΙιοτ, Μιάν ρι·οε, ω·

τι ἀιιΙἱ ετΐονο., ο. Εάνέ ιο οι1άοέ Μ, ιιο._ιάοέ ν ω»

Μέ ῇοοΙίὸΙοι.. Έν νεο.‹Ι', ο νντοετοιι ο ιιιο1ι μο1οιι6."

Ροτοιιι οι 1ετε.νιοΙ:ιι ποιο. ο. ιιιιι2ονο. οοοι·Βο νδ'

ρτοει18. οι 2 οι ετι·ονει. Ι έΙει ε. ιιιιιιι πει πιο, ιιτο.Ιο

μ, ει. παω. ν ιιιοΙι «Με μο1εω: Μ... @Με Ζωιο

ο άτιιΙιο ετΠοτιι6. Α το. 1ιιοοοέιιιο. άοετο. το ερε.τιιΙο

'ᾶ ΙιιιιιΙιι εε π. οι - οιιτόΙο. ῇΙ , _ῇο Με. Το!ιον το

@Με ·νΙιοοιΙο ιο ιιιοιπι Ι:ορί·ινν. Α Μια! ^ννι·οετΙν

το «Με ῇιιο1οιιὲ: .πει ῇοᾶιι6 ονΙο ετΗοι·ιι6. ·μο1ιοιω ο

πιο. 6ι·ιιΙι6 Ζωα, ο. οσο ιιἱιιἱο ΙινΙει ·ετιιούιιΜι. 'Ι ῇοΙ

ω” Ποιον @ο ε. ιιοΙ:Ι: ,Χάο ιού το Με _Μι!Ι

Πιο ιιτιοΙιιιο ο ο ιο ετιιάιιιιΙεν ·νοτιν ιιο.Βοι·ο, τοπιο

«Μπι ροΙονιοι ενοΙιο ριιιιετνΙ." Το ρι·ιοικοοιΙο. ιιοετο.

ιιι·ειοεΒιιιο, οΜΘΙο _ιαοΙΙόΙ:ο πιττΙιιιοιιτ, Μο _ΜοΙού _ὶο

·ννπΙνι1ιΙο. 6ο ννέΙ:ν; ι οΙινοΙο. 2ο ετιι66ιιΙεν νων

ωοιω., Με 'οτειιιοιι 88 ιιττειτἱΙ. "Το @Με Ποσο

τιιιι2ονα, ω. ιιιιοιοΙει ι ῇιιοΙΙϋΙ‹ο ιιττΙιΙει·-ο. ροΙΜο

·μιιιονι. ΤοΙι‹1ν οιι _ῇΙ ·ἰ·οΙ‹Ι: ,Η ει·ικΣ νου.·ιιιιι πι.

εναι πω· Ι νιο.Ι ο ο εοοοιι. Ροτοιιι 8Ιδ _ϋ·ιιι πει

ΞτοιιιΙο άοΕύ.τ1ιο. Ι ·ροεΙειΙι Ι: ποιο 'στά ε οποιο

νοιιίιιι ει. ρτοειιΙι Μ, Μη ριιμο οοιιιιι- οικειι Μ.

πιο”. Με Μι ιιιαοοοΙινιιιοροινιι1ι. ΤοΜν ιοιιιι ΐο1:1α:

,,Κτοτο.Ι: μιά: αιιοιΙιιο, :νομο @ο ιιοῇοΙο Κ εννοι σο
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τοια 'Ρ“ Ι ῇοΙτιε ιιια2οιιι α. νασαι. ενσα ασοτα τω”,

πιο. αίτια, 1 ρί·ιΙ:ι·γΙτι ιι ΚσΖὶσΙιοια τι ριΨι_ιοΙσ. τσιπ. Α το.

ιασ.σοοΙτα ΙιγΙι.ι νοσταα.. Ι αάο1τιΙα το αιαέσνο ἀοοἱ·ι

ταΙ:, το εο εταΙιι Μεσα, σ. ροτσια ιι νγτιιιαΙιι ασ

Μη, στη εο ατσρἰΙιι, ει· ενω ιΙσοι·α ρσΙο2Πιι ασ.

Μι αιτετσ. .Μο το άοτέ.τΙ:σ αοαετέ.Ιο ρΙο1τσ.Ισ. Α τοπ

ααα αιοΙ ῇοᾶιισΙισ εΙααοσαΙΙ:ει, σ. τοα ΜΗ ῇοαια:

,,Ρστιο ιαα_ι Μή, ριι.ιιο σα; Πιστή! αο_ιτο πια άο

τι'ιτΙιο, ρσαοειι ιο ασ. ρι·σοΙιετΖΙια." Α μαι Μα: ...Τσι

ε α1ια.“ Τοα εΙα2οσαἰΙ‹ι αοεΙ τσ τΙοτε.ττΚο τ; τω.

ει. νσΙσ.Ι: ο .ι

,,Ρσῇιἱ. Ιεσεο, μοβ! τνιΐιῇ εγιι ρΙτισο,

“τη εγα Νασο, σΙιοο εο πια ιιει.·ε

Α Με. οιΙρονοαοΙα:

' ,,Βο21ια, ΙοτΙαι, ιιιι°ιῇ εγαετοΙια!

ρτεο1: σοι αιι.νειΙαιο,

τττια:.ι ασΖΙ‹γ ρσάιτοαα_ιο,

Μετά. Μάτι 2ειάι·Ζαιο.τ

Τα ααα! Ρειτοιιιιι, @Η εο εο`σο εντΙιΙο. σ. απο

ει νεοΙσ.; εοιΙΙα, ΙτσιιΙει. ῇο ο νοΙαιἰ έσ.Ιοεταο ρΙσ.Ιαι.Ια..

ΠΙΩ εο αοττττΙισ αειρι1ο, νττττιΙα. το εΙαΖοτιαΙΚσνὶ α.

Με οάτιοΙ1Ια. ΒιταΙιοτιο σαο οροτ αιτο ρΙσ.ΙαιΙσ. Τοτιάγ

ε1α2οσιιΙΙ: εο ασ.εο νγρι·σεοντιΙ: ..Ρειαο αιῖι_ῇ ιιι11$9,

ιισ.αο αυτι αιτι1ι)9! άοιτο πια το άοτεττ1ιο, ρσαοειι ιο

1ιο. ρτσσΜπα." Ρστοιιι απο στΙαοεΙ, 2εινοΙει.1 ασια,

Μπι. ριτισοΙ1Ιει, κατι εο εοτιο εντΙ1Ια. σ. αοττττΙισ αιι

ρσ_ιιΙσ. ΒΙαΖοσαΙΙ‹ ῇο ασε σσαοεΙ σ. σιισ Ζτιεο ερεΙσ

οοΙ$ιοτι οτγι·γ σ. άνεισοτ Ιισάιιι. Τοτιάγ Ρέια ῇοΙισ εο

απο: ,,Κτοτστε το ?“ ρσνιαττ, ,,2ο νΖαγ ιιοειε απο

αει. ρτσσαεΜια οι 2ο ρο.Ι: αοαΙύ.το ?'^ Τα του εΙα

ΖοσαἰΙε εσόσ.Ι εο _ιοιαα Ρι*ιοαέ.νατ: ,,Κτοτο.Ιτ ?" ΜΗ.

,σε 2οιισ., ρειαο, εταΙο. εο Ι:σ2σα σ. οάτιοΙιΙσ..“ Ι ειι

τιγιιί ερσΙα. 8ΙαΖοσαΙΙ: ιι 2εινσΙτι.Ι: . 1

,,Ρσιά, τω, μιά! σπίτι εγα ρΙαοο, _ :!

τνι°ιῇ εδιασΙττοο, σΙισο εο πια ῇίετ.“ . Ε..
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Δ @κι ΜΒΜ:

,,Βό2Ιπι, Ιοτίι11, :Μή ενιιάόΙ:ιι!

ρΙοοΙ: σοὶ π.νε.Ιιηο,

ω» ιιοΙιν ροοϋο2ιινο,

ονεττό. νοοο. 2εάτέι1]ο.α

ΡΙ·1ΒέΒΙο., εντ11Ιει ει: εοΒο ΕΦΗ, ν2ο.Ιο. οόϋ6.τΙ:ο

ο. νοΙιι1ὶ ρ1ειΙωΙο.. ,,Ννιιί," ρονίάέη ,,ᾶὸΒέ.τΙ‹ο ωοῇο!

ροεΙοάιι1Βτέτ εε νὶἀΙιπο; άειΙο1πο Με ΜΜΜ 2ο.Ζο

που; 1ιοιιοΙνίείω, Ικάνέ πιο Μιάου νοΙυ.2;!" Με ρύ.ιι

ν2ιιΙ @ί ΗΜ ε. ν11οὰὶΙ ‹Ιο οΙιιιὲ!. Κτοτο.Ι: εαρι·νιέτι€Ιει

το. ει·ετ! Κάνέέ οπο. το εΙνέεΙει, εΙ:οΙτοι11 άο ΕΜΠ;

Με Μάο το ιιεονΙο! 'Ι'εΜν μία _ῇἰ ρΗΕτνΙ ρΙάέτό111

ο Η! άοωι'ι, ε. ονΠ εροΙιι 21ν1. Α τν Μό ων ΜΜΜ

το2ττΙ:Μ:.

85. Ο 1:1·ύ.ιπιό ρο.πιι6 ε. ο 216 Μ.Β6.

(Ζ δὶΖιιί Βυεἱ.)

ΒτάΙ:ι ν Μπι οΙιειΙουρΜι, ΙΜ τω1ι 2Ιν ιιιι12 88

Ζειιοι1, ο ιιοπι€11 ΖέιάιινοΙι (Με. Ι ἑΙὶ πει ροι1$ ρτοεὶτ

Μπα Βο11ει, 8.13] @ο ΜΙ άσΕΒεϊτΙ:ο. Α ρου ΒίιΙι _ϋπι

ΜΙ άοοτιιέΙ:ι1. Κάνέ το. άοοτιιέΙω. ρονντοετΙο, ω”

τω ρΒ_Μ οεῖονὶο πιο. Ιον. ί ροεΙο.Ι ενόΙιο εΙιι2οο

πι1Ι:ει: ,,!Τώ απο 6ο το οΜΙοιιρΙεν ο. ρορτοε νοόν.“

-48Ιιι2οουΙΙ: απο νοέεΙ νων ρτοεὶτ, οι ρτέ.νο Μν

εκεινο ΡΙέιοο ε. ρων εε πω ενροιι 2 ΜΗ. ΜετΙ:ο. _ϋ

ιιοΙ11άο11οΙΙΙει, ά6νο6.τΙ:ο Με ειιοπιάΙο - ο. νἑοΙἱΙώ

ΙενΙτί Μοτο. ΒΙιι2οοιιΙΙ: ννέεΙ να: ο ρονόάόΙ "απο

Μου: ,,Ο_ἱ, οοϋονὶο1, ῇοΙώ ῇεοπι _ϋ. -ωω ΜΠΕΙ 'Μν

ούτ1:ο! ΚάνΣ ΡΙ.άοο, ροτΙν αν ονροιι, σ. Μνέ 8ο

ειιι6ῇε, τοΙι‹1ν νἑοΙ1Ι‹6 Ι‹νΜ ΜΜΜ #-- (Μον1ο νοέεΙ

‹Ιο ο1ιο.ΙουρΕν ο.εΙ11εάει1 Μπι ιιο ειν6 σοὶ, Ζε πιο Μπ

2οΒιιίΙ: οτεινόιι ΜΗ. Β6νοΜεο τοετΙο, ε. ωΐονἱο,

Μνέ ΜΙ πιο. Ιονιι, ροΕΜΜ εεω ρΐἱῇίΖὰὲΙ. Βόνοο

νντοετΙο, ει οεϋονἱο ΠΜ: ,,88ειτν, Μ! Μ το ΠοοτΙ:ιι
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πιο έσππιπ.“ Α οπο. οπο: σέ ννεΙνσΙο έέιτππν οπΙοννπππΒ

Ιπνστν. Α σοὶ· πω: ,Καπο πο οπο, ενοσ, τοπιο, 2ο

επ σΙ1σσε εσΙεΙπο πΙσνσσ νσΠ2!" 'ΙἶσἙπτῖν σοϊονπσ ν.σο.Ι

τοπ @άσο εσωπ, σο οσο: ννεἰΙο., ο. ρπ·πνσεΙ Ισ στοπ,

ο σοὶ, νπ‹1ε Μ, σέ πιπΙποποο ερ1σεΙποιππροάπνσοππο,

π πω: ,,νσπππ εἰ _ϋ., ενππΙπιπ, νσππι εἰ ,Μα 'ΓσΙππΙν οιι

εσ στο οέσπιπΙ ο ·νσέΙ οἱ _ϋ οσωπ. Ι @Με Με οσοσ.

πποΜεά ο: ππισ1οοσσπο. Νοπσσετσ σο.ϊ·ονπσ ροσάσεσΙ,·

πισω επ τσιπ 2σετπσΜ, ο ποσο σε.τίο·π ε ῇσΙεο σεων

νέσσ1πο ·ενΙ6Ηιπ, ννοΙσΠεΙο ο σοὶ ο νΙποἀπΙσπ ο οι»

ποιον, σ. άσσπππ· ενοιπ··οοΙσΙπΙο ν Μέ οσον; ο. Μ: σο

ΐονὶσ ο ππσροσππον, πΙονσεΙ επ _β @απο σο. ενοσ άσσο.

ΟΙποΙο σε ω” ραπ ποετΙο· ποιποοο ποετ1, ο. οσων

οσοσσσ1‹ @οι εσπππ τοπιο ποστ! επ πποΙσποστ: Ι «Με

το άπνΙειι ν @πιο σ. οποσ οί νσΙππποιπ Ιπποππποάπι οσ

πσΙ, σο οι εσάίσ ππερΙο.ΙποΙο; ο πισιπποΙο ΣέιπΙονσπι οσί.

,,νσΖωπ πω (κιμά, οσάσσ1πιπ!“ °έσ1πΙο, ,,ο1εν οστο

π σΙπν επ οσοσπ.“ 1)σοσσσ1ε β ΜΜΜ νσοΙ, οσπΙ16Ιεν εσ

οπο.Ι, π ρΗνσάΙ επ ῇἱ άοπππί'π Ι: ενο 2σπισ. Α. τσιπ οσ

άσσσΕ ε τσιπ έσπποιπ πισπππσΙπ έπλοππνσΙπ οσο. ΈσΙιον το

ο1νσποσ. οπο” ,,Υσσππππ, οσάοσΙπιπ, τν οσπΙσ σο τοπ

οπσ1η, αν άοοσε _ήσ 6ο- πιπέετα πιο. ρποοσῇ; ο. ΙππΙν2

τοσο Ρώσο, Μισο πισῇοΙπο,-.£σΙπἀν @ο το ποσο. ῇἱπποΙο

οσοποοέ.νσ], σ.. πσΙσπιπ: 13η πιο σο, πιο, σο. οποσ τι

εσοσ.“ - 'Ι'σΙιάν οιι τν οπο» οοπισεΙ σο πιέστε. π

ροπ:ΙποΙ το Μου. Βοσο ΜΒΜ: ,,Ρπο‹1σ_ῆ ποπ ο· ρσπΙσ-!“

- ,Κιπρ.“ -- ,,Α σο σε @Ρα -- ,σο σο ποσο πι.,

ΜΒΜ* - Δ Βοοο. που τΙο1ο. @άσο οσο. πιο που

άΙν1πο, σέ νπάοσσ ῇσἀοΙπο οπποπππ, ροσοΙο νχείνοσ εε.

Με. Δ άσεΙσσσ1σ ·οοστ πισω ροπΙσ σο ππποετο πιο ρποἀσῇ.

Το Μα. Μονο.: -,,Ρποἀσῇ πιο τν ροπ1σ, πίεδάσω!"Β

-- ,,Κιποπ." - ,,Οο :ο ππσ?" -- ,,Ι)σῇ, σοΔ ποσο ο

εσοσ.“ Δ οσο. :πιο άο.Ισ. σωππσ ο!πο. ΑπἰΜεο. οοδοΙει._

11νοΣ μεσο Ισπ·άεπισήπ ννείνοΙ:. πεσπισσσωσω ,Με

ο @Η πε: Μοϋπιο.“ Α, άίνΙ:ο. πιο οπο: ,ποπ οπο,

άωΒόΒΒ,«11οώποοϋοπ, σ. νσιππππ ο εσοοιπ ΙππππἐσσΙε ο.),
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1: ΜΙ οοετΙο, Με ιιονοιιοΙ, 2ο το :Μοτο ῇεΙιο Ριι.ιιι.

Ι ΙειιΙ οι ειιιι.τ; ο. ν τοιιι οιιιι πιο Ροιιιιί ποιο., αιο

νΐοΙο. ο. Με ΙινΙο ιιιι.Ρ86.ιιο: πιο. οεΙο Ρο ιιιοειει ο

ν Με Ρο Ιινοπιιοοε, το ννέΙιτοΙιιιΙο. ο. ιιιἰεοο°τοιιο

ιιιιΡεοΙο, 2ο το ιιοιιι Με _ιεέτοι·Ιιο. ο.ιιι Με ει. Ζε εε

ιιενι, οο το Ροι·οοιιιι.. Τοπ οΙονοΙι άοέεΙ Ιου Μαι ιι.

ΡοιιιιΙ ιιιιι Ρεει.ιιι. Και! ιο ΡΓοοετΙ ε. ΜΗ: ,Πο _ῇί

Βιιιι Φιλ, οπο ιιιιιε εε ιιοειιιί ιιτι·ιιτι1:ι.° 'Ι'οιι οΙονοΙκ

οοΙ Ροτοιιι εποε @Μαν ο. “ΜΜΜ εε απο οΡετ πιο.

ιιοοΙεΙι; οπο. πιο οΡοτ νεο.Ιο Ροειιιί, οοενιοΙο., ο. σο

1ιι·ιιΙ ιιιιΡειιιΙ, ννέΙει·οοιιΙο ο. ιιιιΡειιΙο Μ:: Ρι·νο πο!

οιι εε νι·ιιτι, 813] η ενιιν ιιιιιι·οοιιΙει. Κιιν2 μια τοπ

ΡοιιοΙ Ρι·ιέεΙ, Ιει·ι5.Ιονο έοιιιι. Ρι*εοετΙο Ροιιιιι ε. Ροοιι.Ιο.

ΡΙοιιοτι; ονΙο ιι ΖεΙ τοΙιο, Ζε ιι Ιιτέιειιι ενιι!ιονε ιιιιι_ιι

»νει ΡοοΙιονιιιιι. Ι ννΙιοΡιι1ει ιιο. τΙνοινο πινει ΙιτοοεοΙιν

8. Ζο.ΙιοΡιιΙο. ιο; ο. 2 απο Ιιτοοεο!ιί'ι ννι·οιιτΙν ονο

μνο”, οιι Ιιο.Ζάοιιι ονΙιι. ῇοἀιιιι Από ει. _ιειιιιιι. πιο

ιιι·ιιιι Ιιο.ΙιΜιο.. ΚΜ ΡΙ·ι_ιοΙ οοιιιί'ι ιι ειιΡιιάιΙ οι! εεΙιε

ι.°ειιιι ενω, Ρι·οτο 2ο τν ιιοτι πι1ιοΡιιΙο `οει ιιοΙιο.

Κι·ιέ.Ι εε Ροτοιιι οΡιἔτ οέειιιΙ, ι νεο.Ι οι οοετι·ιι ενο

Ρι·νιιί Ζουν. Κιιν2 ιιΡοΙιι ονΙι, Μιάν οπο. ιιιιι Μάσι:

,,Μΐι_ι ιιιιιέι ιιοῇοοιιεῇἔιΙ! ΜνΙινοΙιοιιι τν ιιινοι·ν άειΙι

Ροι·οιιτι ο @Η οι 2 ιιἱοιι ιιάεΙιιτι ΡοετοΙ.“ Α Ρο

ιιοΙιτοι·οιιι οιι.οε ιιοΙ:Ιιι οΡετ: ,,ΑοΙι, ιιιιιΖι ω; πιει

_ιιιοιιο_ιοΙΙ ιοιέιτιΡοιιιιο το ΡοετοΙ ο. οΡειΙιιιο μ, ο

ΡοΡοΙ ννο:Ρε;ιιιιο οιι. οοοι:ιι.“ Ι ιιιιιιΙ Μιάν ονοέιΙι

ονοο; _ιοοιιιι ονοο ι·ιιιΙιοΙιΙο ι ιιοΙινιιτιΙο ιιοοο τοΙιο

ΡοΡοΙε ο. Ρι·ινειιΙιι Ροτοιιι ξιιιι "οι «ινε. Ιιετέιιιι:ν:

ιιιοΙι ιιιι Με Ρο ιιιοειοι ει. ν Με Ρο Ιινο2άιοοε.

'Ι'εΙικιν το. οι·ιιιιέ. Ιει·άΙονιιο. ιιειιέινιιιοΙο τω Βιοτοπ

Ιιιιν, ι ειοΙο. ιο 2οίοινοτι οι ετι·ενιι ιιιι ιιΙιοι ννιιοοιτι.

Α το. Ρι·νιιί ΙιτοΙονο. Ζοιιο. ννέΙο νεο, τν οι:ιονει. εο

ιιιιιΙοι, ιινοι·ιΙο ο. ειιιοιΙΙει, ο ιι τοΙιο οΙιτο2Ιιιι1ε. ι Ρο

τοιιιΙιι :ινε ενιιν: ιιει οεΙε ιιιεΙι Ρο ιιιοοιοι ει ν τνΙο

Ρο Ιινοποιοοε. Τι ενιιονο τοιιτΙι ο ι·οετΙι, Με ιιιεΙι

νιΕάν πιο. Μεινε οεΡἰοΙιν, Μιάν μου ιιεοιιιιοιιΙι. Ι 2ο.
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εΙιτεΙο εε ΜΒΜ τοπικ πω, ιών πιο :Μαιο ΡΗέεΙ

ροΙιε.άΙαν ρονιάε.ε; ε. οιιι ιιιιι Μπι ι'εΙιΙι: @σε τα

άνε ΙιτεΗ·ι, τι ιιιιιε_ῇι ρονιάετι ροΙιεάΙεν. '1'εΙιάν ρω

11ε ροεΙεΙι ε οιιι ρί·ιεΙι. Ι εεεεΙι ρονιάετι ροΜάιιιι:

,,ΒνΙ ῇεᾶειι 1αέιΙ ε Ι:ι·εΙονιιε; Βι·ε1ονιιε ροι·οάΠε Με.

ενιιν, ιιιεΙι σε. εεΙε ιιο ιιιεείει ε. ν 1:νΙε ιιο Με;

(Με. Με ποιοι ΙΜ οἀεῇεΙ πε Ιον, ι ιιερεε.Ιε

πιο ΜεΙονιιε ρεε.ιιι ε ροε1ε1ε.. ΡοεεΙ εεεεΙ πο. Με

1: με εεει;ί·ε; Με. το ρειιιιι νεε.Ιε, οι;ενΐεΙε.- ε ιιε

ρεεΙε, Ζε το ιιειιι επι ῇεετετΙιε. ε.ιιι ω, ε. 2ο εε

ιιενΙ, εε το ΒτάΙονιιε ροτοάι1ε. Με ρΐεεετ1 ρεε.ιιί

ε. οάερεε.Ι, Με' τοΙιο ιιεεΙιεΙἰ πε έινε, επ ῇε εοΙιοΙι.

Ροεε1, ῇἀε ὐοιιιι°ι, Με εε τε.ιιι- εεεεενιΙ, Με ενΙ

πιο. ιιοεΙεΙιιι. Α εεε Με οτενί·ε1ε. ρεε.ιιι ε. ιιερεε.Ιε,

Μη· το εεΙιορεΙε Με ιιε2 εε νι·ετιιιι. ΤεΙι‹Ιν οιιε

ννΚορεΙε άνε άοΙιΙεν - ετών, ι πε.Ιτερε1ε. ενε ΜΗ;

ε. 2 Με ΙιτοΙιεεΜι ννι·οετΙν άνε.__ιενοι·ν, πιεΙν εεε

κι ετϋει·ιιε νετνιεΙεν. ΤεΙι‹Ιν ω- εΙε. εεεττε πε το

ιιεΙ6ΙιεΙε, εΙιν ῇε ρωωιιι ε. ε ιιιεΙι ιιάεΙεΙι ροετεΙ;

ε. Μν2 εε πε οι ροΙο2Πε ερετ, 2ε.6εΙο εε β τεΖΙ‹ο

ε1εΙετι; ι ιιεΠάι1ε, ε`ι›ν ω ροει:εΙ το2ετΙρεΙι ε. ερεΙιΙι,

ε. ρορεΙ Μη ννενρεΙι νεο. Ηιιε.Ι Μιάν μωβ· ενω;

πάω. ονεἰὸΙ‹ε ιιεεο τοΙιο ρορεΙε ιιεΙινάειΙει ε. ετεΙε.

εε `ιιί·εει, ι ρΗνεάΙε ροτοιιι πε. Με Με. ΒετάιιΙ:ν :

ιιιεΙι πιο. έεΙε ιιο τιιεείει ε. ν @Με ιιο Ιινειάιόεε. 'Γε

άτιιιι6. ΙιτεΙονιιε. τΙε.Ιε τν Ιιετέιι!ιν Ζειΐεεετι ε. ετἔενε.

σε Με ννΙιοάιτι; ε τε ρτνιιι 1ιι·ύ.Ιονιιε ρΗεΙε,ιν

ετΐενε. εεΙιτεΙε, ρι*ιιιεεΙε άοιιιί'ι, ιινε.Ι·Πε. ι ειιειΙΙε. ε.

ιι το!ιο οΜε2ΙπεΙε. ι ροτοάιΙε άνε ενιινι· ιιιε.$1 πο;

εεΙε με ιιιεείει ε. ν Με Ρο Ιινεεόιόεε.“ ΡΗ Μάι

εΙονεεΙι τι Με εΙιΙερει εε ροΙ‹ΙοιιιΙὶ, εεριεΙεν επιε

ω, Με Ζε εεΙν ροΙεοῇ ΙινΙ οπό.ι*ειι. «ε- '1'ιι ετιιΙιοπι

·Ιειιιι. ΜΙ Με! Μπειι, ε μπι εοΙιε Με! ε. τω

ε ει! Μεετιιεέιν. '. ω. -. 4

. Γι· ω _« ι Μ· Η · . ι

Η Δ πι. Η ...Ω .- · ·- ·.
·Ι·1 ω. # ν _: Σα; · Μι! . ι “Η_. - -`_·· ,"
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87η 1 Σ. 'Σ

(Ζ Βοειιγ.) .Μ °· · ·'

Μαιο 1οριΙ νιιέιιιο, ο Μ” ο ρΗιιοεΙ ιιοικιΐι,

οιιτοΙο. Ζοι:ιε _ιο!ιο, 81η ο πω. νιεω νοο!ε ρι·οείΙο,

ω? β .ποιο ριιετιΙ, ποιο πιο Μάο ιιοοΙιό.ιιοτι ρτιιοι:νο

ο Μ ω οΕοετιιάιιι απο. Ι ριιετΠ _ϋ ο. πάπια πιο

·οτιιΙιά οοιι ιιο.οοιιτιοΙο (Με. ρο.ιιοιιοΙ:γ. Ι)ονοοον εε

ο ιιιοΙι ποιοι νοειι·, ρτοοιιιΙ:ονι _ιο οοίιεΙ, ο νο2ι

ι·ονι μια _ῇο 2οεο ν28.Ι ικά, ο ρω ρτέ.οιιίΚο ει ρο

ειον, οσο ετι·οοοιιιιιι ΙιτοΙει πιο ιοΖΙιο2ο.Ι, Μη πιο

οιιγΙ:ιΙ Με), ετο.τοιι 1.οοΙι ροροιιοΙάι. νιεω που. ρο

Πισω Ιιτοι·ο.1: Με ιιοιιιιτι, ο. , τω: εΒοετιιο ετο.ιιοιι

οοει:ει1 ο. «οι οοιιοεΙ. Ποιο πιο σε (Μιτου οάιιιοιιιι,

Με ροοοιι11: ιιιιιειΙ, με ιιοΠοιΙο ντοιιιι., ενο απο

οοιιιο Μπι 1ιοάιιύ ν$φτειεΙ:. Ρο ιιοΜοτοιιι οοεο τοι

-Μ2οΙ οπο, ει” πιο μεσω νγΙιΙοοοΙ οπο! ΒοοΙι

οπο. νιιέ.ιιο ροι·οοιΙο, ε.Ιιγ ει νγ26.οο.Ι σο οει.ι·ο Ιοιἰ

ρ1ιιοιι Ζοιιε1ήοΙι οάονι'ι, Β· «ο» χιο ενοτο ιποοό.νοΙ,

2ο το. ροιιι τοΙιγ Ριιμω ουρανιο. Κάγο ει: το εΙιιι

τοοιιο ετειΙο, ει. το. ρειιιι πιο Με ιέετγ ΡτοΙιΒοοΙο.,

οοΙο. ντοιιο. ειιο.ιιιοιιι, ο εισαι το ρειιΙ

Ι; αει, ῇοιι2_ ει μ νοιιιιι ωιιιιιιονοΙ. Με οοιιο ΜΙ

ευη? ο πονο. ειιιτέ.ιιΕο. ινοΙιιιι ιιοερο!ποιοιιο. οικω

ιιο ρτοοιιέΙιονι εε οιοι:ιετΜ, ρΐοιιιΙιινιΙο οοΐο, 81η· Ιιο

ροεΙο.Ι ΙιΙοοοτ 1ιο1ονιοι ρωταν, 1:τ.οτέ.2 ,ο ΜΙΑ το1ιο6.2

ειρο.οΙο οο Μάο, κα” ΜΜΜ Μ. Οροι ροιιιοιΙιι.

πάω., 81η, .Με "πω ω :οοί·ο ΜεΙο ιιιοιοἱο νέ.ριιο..

κι” ρω: ε Μπι νοριιοιιι ρεεε πιο Μοτο, Μο το

@που ω, ιιιιιεΗ _ῆο νγεγροϋ οο ιιιοιοο, ιιιοΐο ει:

ι·οποοϋΙο ε. ·-νι·έιιιο το ροΙονιοι φτετοιιιι·οοοιιο ιιοοΙει.

θεέ· εο οΙιτοΙ ε Με ριιιιιιοιι πο.ειιοοοϋ1ι, . Με το

ιι τοπιο @πιο ενο1ιτι ιιοο!ιτοΙο., Μ: ο; ρτοοιι1Βο πο

ΙιιιοιΙ. ΡονοΙον Ιιο Ι: εοΙιο ω, οιιιοιιιΠ πιο, 2ο

ιιιιιεί νε1ιοοιτι οο οΙιιιο. Ι Μεσοι εοΙιο μεσω,

Μισο 1ιο ντάιιο. απο ΜΜΜ., Μη πιο απο Με
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άονοΗΙ μπε @Με εε ρτοῇετἰ πε. Ι‹οπὶ. Κάνἐ εε

ρτο_ῇ‹εΙ π Μιά ΜΙ περοεεπ, πετπαππΙ εε πτάΙΞπίΙ:

ῇεπο- ρεποπ π. πως εε νι·ΙπππΙ άο οΙιπε. Ροτοπι π οππε

ννεΙιο6ἰΙ Ζάτεν ε. Ιπ·άεπν με) άνεπεώΙεΕν _πποεπ.

@Η εε τεΙεν πεεπτεΙο ΜΗ ιπΙεάνπι, ὶ πόΙπίΙ με

@Με νεΙππνπι νεππ·ειπ, Σε), πια το τεῇετπετν1 οπε

Μ!. Ρωεππ‹ πιιι ροτεεΙΗ, :ών εε ποεπε πε. Ι:οπΞ

ρτοῇεΙ, [Με :ών εε πειπεπε.Ι Ι4:οπεΙενπι πποόε1π ε.

ε!εοείΙ πο οππε. θε.ΐ τών πὸἰπΠ ε. εποΐεΙ. Ροτοπ1

πτἰεΙπΙἱ ρτεεπίΚε εππειπ ε. τε. ρειππε ετε.Ιε. εε @πιο

επ.!τεπποπ. 4 ·

88. ΟΙοτιεππ ΙινΒε_ῇ εε!

(2 πωπω.)

(Τεάεπ ένα: ερτενονεΙ ν εοποτπ επικό ε!;ί·εν1εε, '

8.Ι)] ν πωειι ιποπΙ Μ ‹Ιο Ι:οετε!ε. Μπι. ροεπε πο.

πω, ει πωσ, Χάνεϊ εποπτΠΙ ενοπ Με, ροϋάπε εε

οΒΙεΙ:Ι ει. να” εὶ Ι:πΙ2Ιππ Ι: πιοεΙΙεπ1 εεΙ. Τα εΙνέεΙ

ν Κοε$εΙε ΜΜΜ ῇεετ-Π Μο ῇπιεπΙ ενε οπεΙ:πξε Ικο

ετεΙπ, Ζε πω επ το ρέπ Βι`ὶπ ῇὶπνπι ερΐιεοπεπι ετο

1‹ι·έιτ ν1ε παΙπεπί. Α Ζε ΜΙ εππάν, ππππἰΙ εἰ ενοπ

επεΙπππ ἱ Βεργα ρι·οπετ ε πο εττ21,νέεοΙπο ποπεε2

ΕΜΗ πει ΙαοεΙ:εΙ. Ιων! ΡΠεεΙ ποιπι"ι, ρωεπει πω,

σε εποε πάε1ετ, ε. πε πεΙπσΙἰΙπ ότι! πω] ρεπίπε υπ

π ίετεϊ·ε. Με ποπ επ άπειπ πεπ6.πί, «επ ρΙέ.εοπ

Με.πεπ1, 2επε με επ- πε Ιενῇειπ πιπϋ ενεππι πε-

ννπ1ΙετΙ, ε. πάΙιι·ο.άν πἰΙπΙε2 πενἱἀετ. Κοπεεπε πω

πέ πε εενεε Μιά Με; πυ.Ιόπο.Ι,' πεττοῇἰΙ εε πε ετε

τεΙιο Σεπτε1κε, νπε.Ι πο :Μην ΜΙ οι εεΙ πάπια Βσπε

π1εάπτ. οπωε ῇεἀεπ ἱ άτιπή πεπ, πε.ΙεπΙ ετεπεπο

ριιετν1νε, ῇεπ2° ρω νεΙἰΙ:ε ετ6.ιΙο ονεε. Α.1πε_ῇε νεΙΙΙαν

Μεά, ρἱπϋΙΙΖὶΙ εε Κ πεπιπ, απ), εε πιπ ΜΙ πεπετ

πϊσωπ, ω ιππ. πί'ιετεΙν ν πτπε61:έ.επ.. Κάνε ῇεἀΙ, ν),

ΡτενονεΙ νεεε1:ο, σε πεὶπΙΙ ε. Με εε πιιι πρι! νεἀε.·=

'Ι'ιι εε τοπ επη- ονεύ.Ιτ πω! πεοπνιπ Βενεεπ1 Μπεν
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11111, 8. 1111101111 11111 1181'11.11118,-.2 11161600 1111 1111216

2111016111: ,,Βε16.111:11 0111111 εε!° 1111111111 1116611. 8.16

11811 11111 110 ε ν1ε11·8.11σ11, 8.111 εε ν 1ε11116 νε1, 11111111

11111ε11 111, 11εε18.1·ον81 ν 1101100116 11 ε116 1111101111.

Β ΥΘ111!011 τε11σετ1 112811 ένα: 0616111111 118. 1ε111ε118.,

0006110181 ετ8.101 8 11σε111011ε1 11011111, 611111 Ζε1111 8. 11611

11016611. 11111 111116 2111181 Ζε 1116611, 281681 0ν66110111111

ε10ν11111 11ε110161·0ν8.1, 11611 ε1 1161110111 1101111ε111:, 8.111

Ζ 01116ε1116110 1161611118. 1111116111 1111116111. Α 11111616 εε

111εε11611611 0 11181116, 110ετ8.ν11 0616111181 118. Ζε111 8.

116111: ,,Βε16111111 0116εε εε 1" 8. 11 10111 0118.111Ζε111 1181

10111 εε 1111118111 11σ11_11ε1811111ε111 8. 61011611 εε 0011160111

28. 11ε166εετ1161ε1110 118 ε1616. ΒεΖ 0111118110 111110Ζ11

ε111ε11811111ε 118. 1811116118. 8 11111181 εε 111116 1: 1100101111.

Α 11111Ζ ἔθ1 11111116 16 110ε110111, 11116111 11111 1111101111

'ν εεετ11, 111·0ε118. 110, 811111 11 1181νε11ν11, Ζε 11Ζ εε 11111

11111110 1161111611. 81160 σε 1106611111 11001111 εε 1111111181,

8.1εε11161ε εε 0001110011, Ζε-1116. 11 118ρεε 1111116111 11

18.116 ε16ε1:1 110 11στ118.10, 81381111 εε 11 1111101111 8 1181

11 1111111611 εε11σνετ 1611 11111, 00 110ετ111 011 0116111111,

ε ν1ετ1·ε11σ11: ,Με 0611116116 11111: ·Βε18.111111 011εε

εε!" Ρ010111 εἰ εε111 118. 11111101 8. 111111 ε111ε11161111110

111.1111. Με 1111101111, 118.118. 11101111ε1111, 1111ε11 εε 110

1111ε1118, Ζε Ζε 161111 ε1σν1 11111ε1 11111 1161111111 1181110815.

1 28110818. 1161611118 110 11116 εν6τ1111:ε ε. 11111Ζ 1:11 111118.

ε111118., 161118. 1:11ε1:1111111: »ΒθΙ'έ.111(11 011εε εε!" 11111

11000, Ζε Ζ 116110 1111111111 1111111111, 28.68.18 111ε1111ε1ετ,

18.1: 1111 εν6110 1111101118. 06101181. 1010111118. ε1, Ζε 61111011

011116 8. 111611 1101: 11 εε11ε Ζ111·Ζ1, 8. 1111. 11111111 11611

18.110 Ζε 1611111 1111 11116110 1161611118. 1011111 0000011600

Ζε ε11611σ Β13έ1181ν8. το εε 11 11660110 18.111 1110111110

1101116 Ζ11110ετ1. (18ε116 111110 12111 ένα: 1161611118 1111

1811111118. 11 110ε11ἱε11ε1 11Ζ 2101118. 11011111 11 Ζε116 1 116

16111; 11111111111 1118116111 11011 11111 1101111 1161101111 1111

1:111:1'1,(111›1 261111· 11ετ1·01118 1101111· 011611. 28118. εε 118·

11101118 111111111111, 01110111 1611 ετ111·1 1111111111 101111 ρε
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πει, Με ΜΙε. εε πο πρωτ. Ρο οΙιε‹ιε ροεωνιΙ ένα:

Ιιετέ.πΙει πιει. ΜΗ, ΜινοΙΜ Μ, Μιν εε τει.άονε.Ιν

ε Μπι, Μ εε Μιάου Ικοιι1ετ άιιΙιετν, ει. ννΙ:ΗΙε1:

,,Βετό.πΙππ ο1:ι*εε εε!°° Με `τιετ6.πεΙ: Με! ῇΜκο Με

νεπν, επι Μενου περοΙιπιιΙ. Με πεπιε._ιίοε ΙιΙΜιιι,

εεεεΙν εε επιό.τ, ε. 2ειιε. πινεΙἰΙε., Ζε εε πιιιέ :ΙΜ

ππιΙ. ἐνεε τοΜιπενεπν, Σε εε πιο πεε·Ι.εΙο ιιο νΐΙΙι,

μειε ῇεἀποιι ορε.ΒονιιΙ Μονο. επιτεονε., Με Με πε

οει.τιπο, ι εΙιοάιΙ Ιιετύ.πΚε. εε ετοΙιι. Ι)οΙ:ιιά άιιΙειέιτν

εεεειΙν, ΙινΙο_ᾶοΙιἱ·ε; Με Μνέ Με εε εε.6ε.Ιο Με πε

οοετέ.νετ, ιπιέεΙε. πω. πιιιΖε ρι·οΙεΙίπε.τ, Ζε πιο πε

· εεε, ο2ινποετ εε πεετετε.. Τιι πεΜινΙο εενεονὶ εεεε

πιο, πεΖΗ ΜΙ εε ω” «Με ει Ιι1εοετ ετε.ι·εε. νωει

ειεε άοΙιϊ·ε, Ζε Ιιο Με Μετα, Με εο αευπε 88ετν

ονι'ΕΜε εΙι€ονΜ εε «Με ορεΙ: πεοπΙιοΙιοιι τοάιποιι

ι άΜ πιο πνιιΙ ΜιτοιιεεΙε Μαν πε. @Με πενοΙέιπ1:

,,ΠΙιτοπεΙκιι ρι·οετΗ εε!“ Μέσο εε ιιτοετεε1 ε ιιει1ερει

μειω πείροιε Με”, πο. πεπι; Με ΡΗ Μπι-πιο @η

ιὶΜ ννεττεΙιιι, Μιν εε ιι ενε Ιεπιιοττν πεετενονεΙ. Βνεο

Ιιν1 τοιππ επτα πω, ροοεΙ;ονειΙ ω” ε. εε! άοιπί'ι.

ΙΜ: ιπιΙε ΙινΙ Ζε ντεΙιεπι, ροεεάιΙ εε πε Ζεπι ε. Μό

υΒτοιιεΙειι, Μιν εε ρτοετίεΙ, πε πε ενεοε.νοετι, Με

2 ΙιΙε.άπ, Ζε πιο ν ΙιΠεε ΙιτιιεεΙο. Κάνε ΡΜ: πε.ενεεπ

εε1 ροάΙε Ιιοεροάν, πι! το Μετά. Ι‹ιιιοτι·ο. πε. πεῇ

@Με άνεΐιπι έ81ί818, ι ρτοεἰΙε. πο εο Πειν1ίεεεε,

Μη ιιοπιιι @βιο πειππιιιΙ, ε οοΙο2ιΙε. ετσιτνπι ΡΗ

εΙονΙπι: ,Χάο πιιπε Ιιοεχιοιιιι, ιιοΙιιι εἰ ννντεπε

ν οΙιοάπ..“ Βνεο άΙοιιΙιο εε ι·οππινεΙεΙ, Με Ικοπεεπε

@εεε Μπι νεεεΙ ει 1‹ιποτι*ε Με εεΙιονο.τ ιιει·πε, Με.:

,,ΔΙε.ιιιιΙε Βπιοτἱὶἐ·Βο!'.ιιεἐιΊ‹εῇτε: ΠΙιτοπεΙ:ιι ρτοετἱ·ἰ

εε! “ Κιιιοττε· ΐινΙε εΙιντι·:$. ι πε!ε_ινε1ε ιιιιι πε ρΗνί

88.ιιοπ Ιιοϊε.ΙΙιν, πε Με 1ιεπΙεε; Ιεπιοττ ΡΗ ε1κΙεπιεΙειι

Με εΙ:ΙεπιεΙεοπ,. 8.2 εε.ιιιιι ν 1ιΙενε εεεεΙο ετιπινετ.

Εοεοπι πάεΙΜεγ Κωστα. εΜιτοιιεΙ:επι Με @Με ρινε

ε ΙιετύπΒεπι.·. Βνεε ριΗΙιεΙιΙ άοπιίιΒ 2επε ει. 6ετειιι,

1ιοιιιΙ πετεπεε1ετιιε εεΐι1 ε εενοΙΜ: ι,ΠΙιιιοιιεΙαπ πιο
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ΜΗ εε Η Με εΙστούεεΙ: Με εε ·1ιεροΙπιιιΙ ε. ενω

Μν Ζε εσΙ›ε ιιειοιιίεΙ, 1 και"5ε1 Με" Βι1ιοττιι ρι·ο1:ΙΙ

Με. Ρο εε ντύτ.ϋεε Μεά 2εεε 1: ετιιτει:ιιι μιετ$Φ1

ε φτοεὶΜπο πε .ΒοΙειιοιι, ἔε ορετ1ιεόΒειΙ @Πο ώ·

εττεΙη, Ι ε” εε ι1εκ1ε5ω εΙἰωνεΙ ε. ῇεετε ῇεἀειιΙττετ

:οιι ρο111σΙιΙ. ΗΜ;) άΙοιιΙιο εε εάτεΙιε.Ι, ε. Βοι1εόι1ε

πια ἀεὶ ΜΙ ε2ΗΜ·επιι οΙεονε11οιι ε. ἀτεΙήπιἱ Βειπειιγ

η7ΕΜΜπου, ἱ ροτιι611 ῇεπιιι, Με εε τεπΙ:τέ.τ κι ενε

Ιαποττγ εεετεννὶΙ ε εοΙ›ε ρεωε.τονε;Ι εΙονε: ,,ΟειιοΙιιι

Μεε] εε!“ Βνεο ΜΙ εεεε τω, άεΙ«κοπεΙ εεεΐεδΒοΗ

:κι ετσΙα·6.€ εφοερίεΙ1εΙ ω πεῇηεΙιΙεῇἰ ἀοωί1 1: Ζειιε

εάετεω; Με 1:άγ2 εεεεΙ π. ·ντέεΙ:, τω ε; ΙΜ νε

ω, σο Με Μ! Ζι1εωειι6., ὶ ΗΜ: ,,ΟΙ›ιιοΙιε Ιήεε]

εεΙ° ν οΙ(εω2εεΙ ΗΜ! Νεά είτε Με. οΒτοιυιιίοΒΙερἰ

ε. πεὸεΙὶ Ι1ο πιΙάτὶτ; Βνεο πιέικεπιιήπι εττεοΙ1εω πε

νεαε1, Με @τι ροτι161τ, ω” 11ο ρΓεετε11 Με; Κοπε

6ιπε Ια·1γέ ιι2 11161 άοετ ιιε1οέεκιο, εροιιιι1εΙ εἱ ε. Ζε.

νο1εΙ:1,,ΟΒαεΒιι άοετ!" Νε. το Μεά εΜερἱ 2ι11ἰ2εΗ

:σι-Με ρϊ·εά Με ΜΙ. ,,Ι)ο·Ι›τε'ε, άοετό.'ε!" Με

ένα: εε :από πεεάνηε, ,,τγ πιἰ Κ τόπο ρί·εόεεήι11

άετύω ἀοΡωΔῦΖεε!° Κάγ2 ρΝέεΙ 6ο νε1, Με Ιαπω

ττε. ῇεΒο εΐιετάνε.Ιε, Μετά! εε τι π! ε. νΙΙ;ε.Ι εε ε τι!

ῇπ!ω εε εω.τοι1 εεεωου. Κωοττε. 11ο :Με νΜεΙε,

Με εἰ πιγεΙἰΙε, Ζε Με Βιι‹Ιε 11118 άοϋή ιὶεΙ:, άοΜε

Μ: ΜΜΜ. ε ροτοτ11 εεεε.Ιε. εε νγρτενετ, :ιεωεΣ-Ιὶ όεΙ1ο

_ῇί όέ.τ εοΙιονετ. Τα _ῇί ένα: ροτΙεΙ ενω εεω ρτοεὶΙ,

Μη εεΗΙεε.Ιε: ,,ΟΙ›ικΙιιι ΙιῇΒε_ῇ εε!“ Βε.Βε ροάτε._ϋ

ΙιΙιιφεΙ:ον1 εε ειιιέ.1ε ὶ πιγεΙὶΙε εἰ: ,,Κ‹ΙγΙ›γ :Με εερού

ιιερονΙάε.Ι, εε πιεπι1εω ἰ·1Ι:ε.τϋ° Ι Με. Ιιιιε‹1 ε ΜΗ ι1ο

@ο ενετ111εε ε. Ιεάνε ρϊ·εΚτοϋΙε ρτεϊΙι, πενοΙεΙε

ε άγαΙιόνοετΙ: ,,0ΒυοΙιιι ΙιῇΒε_ῇ εε!. Τα _β Ιιιιε‹1 άνε

οΜερἱ εεἀεΙἰ ΜΜΜ ιιιΙεΞτὶτ, Μ: ὶε Μ ε1τηεΙτ'ι ρο

ΜνεΙε. Νε ΜΙ ρτοιιἱΒενῇ· ΗΜ φΗΒ6ΙιΙ -Ιιοεροι!ε!ή

11 Με φα11109, ε. Μι Με, Με! Μη· εε πω άοετε.Ιο

?ηφτε.εΒιι. Βνεο ωειἱ·ϋι1ιῇεπ ρειΗΜΙΜόεΙ: ,,ΟΒιιοΒιι

μπι νΙε! ῇειι νίο! @Με επ ι1εντέιτί ωεΙιο ΒετειιΙτε
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ει. 1ιιεΙιο ιιΙιτοιιεΙειι." Τα ιιε2Ιιένει.Ιο Ιει11Μειιιο, ω:

Μη πιο "εεε, πιο επι ιιέΠε2εΙο; 1«ΙειΙει. ω ρΗιιεετ,

ΜΜΜ Ι τιΙιτοιιεεΙ:. Κὸ7ἑ εε ενα: ιι_ϋετΙΙ, Ζε @σε

εΙ:ι1τεετιε ῇεΙιο, ΖενοΙτιιΙ: ·,,ΟΙιιιεΙιιι €ΙοετΙ“ τι. -1ιοτοπι

ε εεωιιωωι ω” ροερΙεΙιεΙ εΙοιιιίι Ια Ζειιε ε. εε

πω. Τα με: ΙιγΙει τετΙοετ νεΙΙΙώ, ιιεΙι πιώ μπει

ι ρώτα” (ΙοεΙ:; Με ρΗτοπι ιιΙΙ:‹Ιγ ιιε2εροι111ιεΙΙ πει

ΒοΙιει Ι :κι με ΜΙ, ει. ιωεεωο εΙιιιάει1ιιι τό.ιΙί χιο

ιιιάΙιο.ΙΙ. ,

89. όει·Ι: ει, ΟΙεέιιι.

(Ζ ΗιιΙἱοΙ‹ε ΒιιεΙ.)

Μετά ΟΙΒάιι εεΙ εΙοιιέιτ Ι: (ΙεττονΙ, ε @τι πιο

ΚΕΙ: ,,Ι)ι€ιτι Μ, σο εΙιεεε ε. Ιιιιάεε 11ιΙ _Ιειι τοετΙ ε.

νοεΙιι ιιοεΙτ ε. Εεε ΙαοεΙειιι ρΗΜΜετ.“ - ,,Βοοι·έ.!“

- Ι όειΙ που @Η νειΙτο ει Με: ,,.ΤτΙΙ ει ιιιιΙιεϊ τοπι

ΙιΙε 2 ω ετιιιΙΙιε νοάγ.“ - Μή ΟΙΘέιιεεΙ, :ιεΙιτεΙ

' ‹Ιο τοΙιο νεάτε. νεό; 8. τω Ι:ΙΙΙιοιι ΜΙΒ, Με _Ιεε;

ετιιτά, ιιεπιοΙιΙ _ῇΙ νγτάΙιιιοιιτ, Ι ιιιιιεΙΙ νοαΙιι εε νγΙΙΙ:,

Μη νε ετιιιΙιιΙ ιιερἱιεεΙ ο νεάτο. Με σε άοπιιΙ ΡΗ

ιιεετ? Ι νγτεΙιΙ @ή Οιθέσι ε Μοτο ΜΙ ει. ηεριι.Ι

οΙ:οΙο ετιι·ιΙιιΙοε, Ιε·Ιιο Ιιγ Ι:ορειΙ. Οεττ ιιειιιοΙιε εε

Ιιο ε νοεοιι τΙοεΙσιτ, εεΙ πιο ιιερι·οτι: ,,Α οσε οι

εειεει Με _ΙεΙ πιὶ ΙιερΗιιεεΙ πο” Ψ' - ,,Νιι σο!

εΙιεΙ εεΙοιι ετιιάιιΙ νγΒορετ ε. Με ιιΒιιεετ.“ -

,,ΝεεΙι τοΙιο, Με Με εε ιιτι·ιιιεεεΙ, ε. ρι·νε ιιεΖΙι

Με ιιιι το νειΙτο νοιΙγ ρί·ιιιεεΙ, ειιτίιιι Ιιγι1ιΙάο.τιιιο

ιΙΙ·Μ εΙιοΙιεΙο.“ Ρο τε ΜΒΜ νοεΙγ ·ιι 1ιεεΙ ειΙιιι. -

,,Ι Ι:άγΙιγσΙι το ΜΙ Με, ΜΙ ΙιγεΙι άιΙνιιο ρΗιιεεΙ!“

- δεάιιοιι Ιιο ροεΙεΙ (Με τΙο Ιεειι με τοετι.

ΟΙΒέιιι ΜΙ, ιι1ε ε· Ιεεε ρϋειιε‹ΙΙ Ιιο Με 8. ρι·οιιιοεΙΙ

1ιο.εΙετε. ΒΕτιιή ο2ΙΙΙιΙ ε. ιιεΙιγΙ ε το, Μη τοετΙ πιει

: Μ. Ι ·εο ιιαΙεΙιιΙ? ιιιιάϋεΙ εἰ Με, εεΙ Ι‹οΙεπι Ιεεει.

Ι88ΜονιιΙ ΗΜ :πισω Ιω εττσιιιιι. @Η Με, ε.

ΜΙΣ!! εε θΙ8ιΙ.ιιιι. ιιειιιοΙιΙ εΙοεΙ:ετ, έεΙ πο. Με: ,,Οο
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ε νάε @εε ρπ1ιει ηΙιοιΙΙ." - πω» πο.τίπι ιιΖ ιιεεΙ

πόΙαοΙΙΙ: πιιΙ, το εε οιιΙΙάιιε ο. Οεττ πο. ιιίπι: ,,Ηε_ῆ,

ροὸπεῇ, Οιπεπε !“ - ,,Α εο εΙιοεε, ρπάοιιοΙιιι?“ -

,Κου π Με @εε ρο.Ιιει νγΙιοάι, τοΙιο ρεπίπε `οιιιιοιι."

-- ,,Νιι! τεΙιάγ Βιιοεπι Ιιέπετ; ιπέπιΕ ι πεΖ τοΙιο

άνε οι·εττγ Μπι πο. πεπεείεΙι, _ιεοπ οπο. 1εονέ.ι*ι, ι Μάι

εε _ϋπι το πει ΙιΙεάινο οι πεπο πο.. Μεετε." δει·τ νει

Ιιοπι1, επ εοτιτο ΙιγΙο πο νιάετ. Α @ποπ νεο.Ι ,Με

πο. 1:οιιεε, εοι:νο ιι ροενεό!, ε. νο16.: ,Ηε_ῆ, πω.ιιιε

πεεωντε Μπι τιιΙιοιι!“ Α Οει·τ ρορειΙΙ Ιιο πο ι·ιιπιι:

,,Ροεπεῇ, πεπάπει, .Μάο ο), ;ι εΙιοτ1ει.“ - Ροτοπι ρο

ι·επιιΙ ετειτ)?: ,,Βε2 μπε πο. Μπι ε. πω, Με ιγ

εΙι1ε_ιι ροοεΙιπε.“ - θεα Ι1ο άοΙιοιιιΙ ε. @ποπ ι*εΙιΙ:

,νε-ιι σο, ε τόπου με πεοιιάιι εε Μπιτ; Με :Μπι

ιππΙιεΙιεΙιο "πεσει, Μου, _ιεοιι πιιι τερινε επ ω,

@ετ-Π Ζε ιοΙιο άοΙιοπιε, τεΙιάγ εε πιιιοιι εε επαθε

πιεΗτ.“ Ι ΖειΙιΙπΙΙ Οι,οέιιι νε Ιιτειπάε εει_ιΙοε: ,,νισιε

1ιο?α χιονιάά, ,,το πο; ιπεΙιόΙή Μαι. Α πο! δικο,

ιιτΙΙιεῇ.“ Α 2ει_ιίο νγεΙαοόιΙ ε. εεπι πιω πο ποπ, ιεπ

εε πι. Μπι ρι·έ.ειΙο. - ,,ιιμ·· ρονιπέ. (ΐ'ιετί:, Με”

μια ιιε'οε2ί ροιέιάπε.“ - ,,Α σο? ν πιο τοπιιιε

ῇεετε ιιιΙπΙο ροι·έάπε πεΙιεΖεΙ: Με «πω, πιώ; Βε2ί."

- Ροτοπι Μετά ροι·οοιΙ, Μη ειιοΙιι πορεειΙι, Μο

ει1ποιει.ε - ,,Β!" ρονιάεϊ θιΒέ.π, ,,εο2 ογοΙι π

ε τε'οοιι 26.ρειειΙ; πιέ.πι Με πω, ιο τω: ετοι·ιε, Ζε

πιιι ιιοειπι ιιέ εεόπι Ιετ ιιο απ; πετ; Ιιάγ2 τοΙιο

ριεπιπέεε, τεΙιάγ εροΙιι εε πορεάπειπ.“ - Ι νεπει

Οιπέι.ιι ο πιεονεοπ ε νε‹ΙΙ Οεττο. Κ _ιεΙιο οπο. ,πει

τειιπ,“ ρονιπέ., ,Με Ιιο ει ποροπιιι εε ε ιιιιπ.α -

Οει·τ Μπι νΙεπΙ ε. ΜΔ: ,,Υετό.νει, νοιιει9.Ι5ι! Ιιπάεπι

εροΙιι εποπειτ.“ - Α ιιιεάνεά εε ιιο πε!ιο ριιετιΙ,

Ρομπ! ο. Ροειωεωι πο ροιπάάπε ει. μια ιιο π πω·

ηιΙιοάιΙ. -- Κοπεεπε ροι·ειάι1 Μετά, Με· εἱΙπεϋ

Ιιν12άπε, τεπ 81η Ιιο `ογΙο πε πι πιι1ε ειπα. απ;

ΙινιπάιιιιΙ, 8.2 το πενειιεΙο ι ποεπιπεΙο. Δ. ειπε ΜΗ:

,,θο2 το! Μ” ιό. ΙΜπάιιιι, τεΙιάγ οεΙεριιεε ι οΙιΙιι
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' εΙιαεε - »Μα εἰ ο‹':Ι Ι αν· απο αε.νό.αο.Ι. Τα

νεα εΙαιΙΙ ΡαΙΙεΙ, ω εαπ εκαεΙα α. αΙ1οιΙΙΙ (Εεεε.

πο. αεΙ ΙειΙαοα Ι ροάταΙιε. - ,,ΟΙ, ροΕ:Ιεε_ΙΙ ω, αε

ΙινίαάεΙ, παω από! Βοαἀεῇέ εε ε €ήαα ρεαεαΙ

αεαο‹Ια αετΙενΙΙαεΙ 36182 απο. ΙιεΙο!“ -- Δ ταΙ:· ΜΙ

Ι:οαεε.

θα Ο 11Ιοαρεαι ν11ιονΙ.

' (2 ΚεεαΒ.)

ΙΤετΙαοα ΜΙΟ εε _Ιεάαοιαιι νΙΙ:ονΙ, Ζε αοετε.αε

αο'ατοα ενεεΙαα, ε. το εε ιαα τω), νγρΙαὶΙο. νεα

Ζε ενεΙΙο Βι·Ιοαα, έεΙ αεΙα.Ιαοα εεεαΙιοα ε. αειέεΙ εεΙΙΙΙα.

Ι ροαΙνεΙ εε αει αε ε. ἱεΙ‹Ι Ια εοΙ›ε ααα: ,,νΖαγαΙιγ

ί·ίΙ:εΙΙ, 2ε ε” Ιεοα νΙΙ:τ, ε. ρΐεεε 1αΙ εε ῇεᾶαοα εεε

νγρΙαὶΙ.Ι" ΡοΙονΙε τοΙαν εααΙε εαε‹ΙΙ ε αταΙ1οιι ρο

ΙονΙεἱ εἰ εεΙιονεΙ. Ροτοια εεΙ ΜΙ ε. ρΙΙΙέεΙ Ι; αεΙεΙτε

ΙιεΙαέΙ; τα εΙιοαΙΙα. Ι:οαγΙε. εε ΙΙΙΙΒετεια ε. Με ΙΙ

πω: ,,δό. α ω ΙιΗΙ›ε πω." ΚοΙηΙε. αεΒ)·Ια ΙΙΙοαρε

ει ι*εΙ:Ια νΙΙ:ονΙ: ,,'Γεαάγ _Ιεα `ετα16Ιιο, αεΙ1 εε αα

νεΙαα Με νεόε: το ααεε ιαε Ι:οαεε, εεάΙάΙ: Με

εαρΙ·6.Μ, ε. αιεα1 1ααοΙιο αεεαάαΕ, ε. Ι: Ι:οαια Ικε νεεαια _

Ιεεια ;εεεε Ι:αΙΙαινε.. Με Ι:αγαγε ΙΜ σα: Μετά ε.

ααα καὶ το 2 ααα; νατέιΙ1αοατ, εαπ από το ΜΗ Ι“

ΙΙΙΙ: ΙΜ οεΙ1οτεα; ΜΜΜ ροαααΙ1Ια παω αοΙια ε

Με ατοΙιΙΙΖεΙ, ευ 31 Με νγαΙΙιαοατ. ν ααα ΙΙο Ιαο

ΙηΙε αΙιοαΙΙα Με, Ζε εε ν16:ΙΙ: ραενε.ΙΙΙ α εΙΝΙΙΙκα

Ζωα Ιε2εΙ;; ε. Με εε αεεεεεΙπτεΙ, ΙηΙε. ΙποΙηΙα εε

ΙΜΒετεαι τα Ι:ε.ια. Ροτοια εεΙ τεα Με εάΙε ε. ααεεΙ

ενΙαΙ ε ιαε.Ι$ααΙ ατε.εέ.Ι:Ι:γ Ι Ι·εΙεΙ α: "Η α τ; νεεεΙεγ

ρτε.εατΙ:ε εα1ια “ Με ενΙαε ΙΜ». εεΙητταΙα Ι ΜΒΜ

αια: ,,'1'οιαα ῇεεπα νεΙια1τεΙ.αε, μεσω 2ε Με ειπε

Ιιι·γ2α_ΙΙ ε. Μ 1αέ.αι ερε.ταε 2ι·έαΙΙο; εΙε Ζε τα ραι

εύ.τΙεα ρεεε αεΙεοα ροΙα·τεαγ, αιαεΙαιε _Ιε αερΐεά

ροΙ:ϊ·ατ.“ να ΙΜ Ι: τοαια α:ΙιοΙ;εα ε εεΙ ε ατε.

εύιτΙσ ‹Ιο πω. Α Μάο το αεαεΙεΙ:ο παπι. Ραπ
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εετ!κε εε ειπε !ιν!εε!ν, εε ! πι!νιιεἱ·ετι ρε! τειι

!ιν!!ιοι: αε!νεε!! ε. ιι!!!ιε!ι!! Ι: !εεε, Τα εν!ιιε ιιε!ιν!ε

επιε!οετ!, ε ν!!‹ον! ροε!ετ!ιιι ρτεεετ!‹ο ν εεεε νν

ι·νε!ε ε. ν!!ιε εε.ιιιε!ιο εεε ‹!ο νο‹!ν νεετε!!ε.. Ζωά

ε!ιε!ιι νν!ει! ε ἱε!‹ν νεα, ε. τα εε πε!! ε!ιι·ιια!! τ!

ιιι!νιιε!!ετί ρε!, ε. Με !ιο ρο!ιοαεε!!, Ζε ε ιιε!ιο Μάη

ν!εε!ν. Ρ!·εεε νεει!ι @τι νννεε! έ!νν ε εε! ε!έι!, ! 1ι!!!εε!

πε. ννεο!ιοα !ιοτα, τα !ιε!ιε!ν @η ε. οιι !!πι !·ε!;!:

,,Ι(οεν, ιι!. νεε νεεο!‹ν ειι!ιιι." Α Μ” πια !·ε!!!ν:

,,Πε!ε!ε!, εο ε!ιεεε, ε!ε πιν εε πιαε!πιε ρεεε! επιτεί

ττοε!ια ιιοπιοι!!!τ." - ,,Τε!ι‹!ν _!επ !ιι·εγ,“ Με ν!!;

ε. εεεε! εε ε ιι!πι! ιιιοα!!τ ι·ί!2επεο: ,,Α!ια! ειπα!

Με! Ι!! - Τ! τοπι αεΙνεε! !ιο εεε ονόέιε!εν, ιιι!!!ιε!ι!

πε. Με, ε οο ιιι!νιιε!ετ! ρε! ιιεαε!ε!ε!!, εεεεει1, Με

2ε ν!!εον! πε οε!ειιι τε!ε ιιεε!!ετε!ο επι! Ζατεινε!ιο πιί-

ετεε!ιε ει Ιεάνε ε 2!νοτεπι νννε.ε!. Τα εο!ιε ιιε!εεοα

ο!ιν!!! ιιο!ε2ε! ε. 1ιοτοιιι νεαι! ε! εεε!! ε! πε ο!ιοιι;

ε. ν τοπι πια Ζενε!! ι!ο!ιι·ν νιτι·. Ι εε!ιτε! εε, εε! αει

ε. ιιεεε! εεετε!ιο !ιειαιιιε, εεε! εε εεπι. 'Ι'ε!ιε!ν εε!‹α

@πια ν!!:: ,,Βετε.πε, με τε ε ιιίιιι.“ Α !ιετεπ πια

οαρονεαε!: ,,Παε!ε!, οο ε!ιεεε, νέε!ι !εειτι πε εεει·ν

άοετ; :Με εο2 !! ιιοιπί!έε πε. Με :εα!ιν εο!οε Κεε!τ?

νιε ω, Ν! εαπ Με Μ!!! ε. οάενι!! !ια!ια, ε! μ. τ! α!ο

πι! νε!κοϋ!ιιι.“ να ον! Με !ι!οαρν, ε!εε! ε ω” ει

ρωταν!! εε ‹!ο!ε ε οι!εν!·ειιοα !ια!ιοα. Βει·επ εε

ε !ι!ιτν !ιοι!πε ι·οε!ιε!ι! ει. ν!!‹ε Με α!ιοι!!!, εε τειι

εε χι!νε!ιο!!! ε. ιιεχιο!ν Μπεν ρεα!!, ει !ιει·ε.ιι εε!

ενοα οεετοα. Ρο ε!!οα!ιεπι, τ!!οα!ιειιι εεεε ν!!ι εε

εεεε ερειιιεεονε! ε. ν!ε!ι! εε (Μ, νι·έινοι·ει_!ε εεπι Μπι,

ν οτενο ν !ενο, πε. ρεεε! πε Ζω, με ορ!!ν. 'Με

εε ιιι!!ιι!εε!! εἰ !: πε!ε!αειιια νε!!ιειιια ι!α!ια ε! Ρο!!

απ!! ε! τα εεά!, ! Μ!!! εο!ιε πιειπ: ,Με πι! εε ω:

_ !ι!οαρε νεα!ο! Ρτενάει, εε πι! εε Ζάε!!ο, Ζε ε!οετειια

ι!ο!ιιιοα ενεο!ιια: Με Με Με!! ! πεετεετί πι!!

ροτοπι φαιά, ο τοπι πεεεε.!ο πι! εε ιι!ε. Με απ!

νείιιι εμ 3εεπι Με, _!έ. ν!ιιεπ εειιι. Βν!-!! το ι·οειιιπ,
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Ι‹οϋγΙο εε πάνω πο. ποπτοτο.? ει ω ]εέτέ πΙοπρἑῇ

έΙΙιο, @πάνω πο πι. Ιαπόπο π. ρτεππωω ΗΜ? ο. ποΙ›ο

Με ῇεοπι ΜΙ Μου”, Ζε ῇεοπ1 οπτ6Ι πω νε.τπε.π11ε

ε: Ιωπεπιἱ εεε πιοιΙΙΙτ ιπποποο! π. :πιά το ‹:ο πΙοπ«

ρόῇέΠιο, 81η ππ οεΙά Βετο.π νεΒοὸἰΙ άο Ιππη! Απο,

απο, ποῇεειπ πὶο πάω ποάεπ, πο2 Μη ππ π6ΙπΙο

ΡΗ εειππέ ΗΜ πεο1‹ι1 οποπ!“ -Ι επι πει τππ άπΕπεπι

επά16.!ε π πιό! ν πιω εοΙ:γτιι, ΒγΙΒ εἰ ρω ΜΒΜ πει

οπτπόο; π. τι: Με! νΙΙεονὶ οποπ πΙοτέ:Ι. - Α τοπ

Ιι1οιιρέ ν1όάΙ: ῇοὲτό ροτπά πο: οΙ1οπιι πω ῇοετ-Ι1

2ο ν6ετα ποποορεπόΙ.
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