
Tsy misy mahalahy na mahavavy ambonin’ ny hafa, mitovy avokoa ... (neniu sekso superas alian,
ambaux samvaloras…)

Lohan’ny fianakaviana saranga antonony i Togbe. Manana ny fananany izy mba hanomezana izay
ilain’ny fianakaviany manontolo. Mpamboly lehibe fantatry ny tanànan'i Kondji manontolo izy. Tsy
marisika amin’ny fianaran’ny zanany vavy mihitsy izy fa nirona kokoa amin’ny ankizilahy noho ny
antony samihafa.

Toy ny manary vola eny am-baravarankely na toy ny mandraraka rano an-damosin-gisa ny
fandefasana ankizivavy any an-tsekoly aminy. Matetika bevohoka any am-pianarana ny ankizivavy ary
lasa manambady, araka ny fijeriny. Tsy loharanon-karena ny fanabeazana ny zanany vavy, araka ny
fahitan’i Togbe.

Valo ny zanany ao amin’ny ankohonany : izay dimy (05) lahy ary telo (03) vavy. Mbola mihazona ny
filozofiany i Togbe ka nahavita nandefa ny zanany lahy tany an-tsekoly ary nangataka ny zazavavy
hijanona amin'ny raharaha ao an-trano mandra-pahitany vady ho azy ireo.

Matetika malahelo i Agossi, zandriny indrindra amin’ny vavy, mihalehibe, mahita ny zokiny miasa ao
an-trano isan'andro. Tsy nanaiky ny hiaina mitovy amin’ireo rahavaviny izy, ka nanapa-kevitra ny
handao ny ray aman-dreniny hankany amin’ny dadatoany avy amin’ny reniny, any amin’ny tanàna
hafa tsy lavitra azy, feno fanantenana ny hanatanteraka ny nofinofiny hianatra any an-tsekoly.

Nampiditra azy tao amin'ny sekolim-panjakana tao an-tanàna ny dadatoany Bossou mba hanatrarana
ny fikasan'i Agossi . Faly i Agossi ny andro nanoratana ny anarany satria tratra ny tanjona voalohany.
Faly be izy, nazoto nianatra izy ary voamarika ny faharanitan-tsainy. Nidera azy ny rehetra tany
am-pianarana. Taorian'ny sekoly ambaratonga fototra sy ny lisea dia nahazo vatsim-pianarana izy ary
nahavita ny diplaoman'ny oniversite momba ny asa fanaovan-gazety nandritra ny 3 taona. Nahita asa
ho mpanao gazety tao amin'ny onjam-peo tao an-tanànany izy niaraka tamin’ny diplaoma azony.

Ankehitriny, mandre ny feony amin'ny alàlan'ny fandaharana atolony ao amin’ny fampielezam-peo ny
iray tanàna manontolo, ny ray aman-dreniny, ka lasa modely amin'ny fahombiazana manerana ny
faritra misy azy izy.
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