
1. Με κε παξαρατδεύεηο. Ξέξσ πνιύ θαιά πσο δελ πξέπεη λα κνπ δίλεηο πάληα ό,ηη 
ζνπ δεηώ. Σε δνθηκάδσ κνλάρα γηα λα δσ. 

2. Με δηζηάδεηο λα είζαη ζηαζεξή καδί κνπ. Τν πξνηηκώ. Με θάλεηο λα ληώζσ 
πεξηζζόηεξε ζηγνπξηά. 

3. Με κε θάλεηο λα ληώζσ κηθξόηεξνο απ' ό,ηη είκαη. Απηό κε ζπξώρλεη λα 
παξηζηάλσ θακηά θνξά ηνλ ζπνπδαίν. 

4. Με κνπ θάλεηο παξαηεξήζεηο κπξνζηά ζηνλ θόζκν αλ κπνξείο. Θα πξνζέμσ 

πεξηζζόηεξν απηά πνπ ζα κνπ πεηο, αλ κνπ κηιήζεηο ήξεκα κηα ζηηγκή πνπ ζα 
είκαζηε νη δπν καο 

5. Με κνπ δεκηνπξγείο ην αίζζεκα πσο ηα ιάζε κνπ είλαη ακαξηήκαηα. 
Μπεξδεύνληαη έηζη κέζα κνπ όιεο νη αμίεο πνπ έρσ κάζεη λ' αλαγλσξίδσ. 

6. Μελ αλαζηαηώλεζαη ηόζν όηαλ ζνπ ιέσ «δε ζε ρσλεύσ». Δελ απεπζύλνκαη ζε 
ζέλα αιιά ζηε δύλακε πνπ έρεηο λα κνπ ελαληηώλεζαη. 

7. Με κε πξνζηαηεύεηο πάληα από ηηο ζπλέπεηεο. Χξεηάδεηαη θακηά θνξά λα πάζσ 
γηα λα κάζσ. 

8. Με δίλεηο κεγάιε ζεκαζία ζηηο κηθξν-αδηαζεζίεο κνπ. Κακηά θνξά 

δεκηνπξγνύληαη ίζα - ίζα γηα λα θεξδίζσ ηελ πξνζνρή πνπ δεηνύζα. 

9. Με κνπ θάλεηο ζπλερώο παξαηεξήζεηο. Γηαηί ηόηε ζα ρξεηαζηεί λα πξνζηαηέςσ 
ηνλ εαπηό κνπ θάλνληαο ηνλ θνπθό. 

10. Με κνπ δίλεηο επηπόιαηεο ππνζρέζεηο. Νηώζσ πνιύ πεξηθξνλεκέλνο όηαλ δελ 
ηηο θξαηάο. 

11. Μελ ππεξηηκάο ηελ ηηκηόηεηά κνπ. Σπρλά νη απεηιέο ζνπ κε ζπξώρλνπλ ζηελ 
ςεπηηά. 

12. Μελ πέθηεηο ζε αληηθάζεηο. Με κπεξδεύεηο έηζη αθάληαζηα θαη κε θάλεηο λα 

ράλσ ηελ πίζηε κνπ ζ' εζέλα. 

13. Με κε αγλνείο όηαλ ζνπ θάλσ εξσηήζεηο. Αλ θάλεηο θάηη ηέηνην, ζα 
αλαθαιύςεηο πσο ζ' αξρίζσ λα παίξλσ ηηο πιεξνθνξίεο κνπ από άιιεο πεγέο. 

14. Μελ πξνζπαζείο λα κε θάλεηο λα πηζηέςσ πσο είζαη ηέιεηα ή αιάλζαζηε. Είλαη 
ζνθ γηα κέλα όηαλ αλαθαιύπησ πσο δελ είζαη νύηε ην έλα νύηε ην άιιν. 

15. Με δηαλνεζείο πνηέ πσο ζα πέζεη ε ππόιεςή ζνπ αλ κνπ δεηήζεηο ζπγγλώκε. 

Μηα ηίκηα αλαγλώξηζε ελόο ιάζνπο ζνπ κνπ δεκηνπξγεί πνιύ ζεξκά αηζζήκαηα 

απέλαληί ζνπ. 

16. Μελ μερλάο πσο κνπ αξέζεη λα πεηξακαηίδνκαη! Χσξίο απηό δε κπνξώ λα δήζσ. 

Σε παξαθαιώ παξαδέμνπ ην. 

17. Μελ μερλάο πόζν γξήγνξα κεγαιώλσ. Θα πξέπεη λα ζνπ είλαη δύζθνιν λα 
θξαηήζεηο ην ίδην βήκα κε κέλα αιιά πξνζπάζεζε ζε παξαθαιώ. 

18. Μελ μερλάο πσο δε ζα κπνξέζσ λ' αλαπηπρζώ ρσξίο πνιύ θαηαλόεζε θαη 
αγάπε. Απηό όκσο δε ρξεηάδεηαη λα ζην πσ, έηζη δελ είλαη;  
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