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ccçççç ííªª..  
  
  

DççOççÇ Hçnçì PççuççÇ cçiç mçkçÀçU PççuççÇ.  
jç$çYçj iççj JççN³ççvçí MçnçjuçíuççÇ Pçç[b, mçkçÀçUçÇ ÖçíÀMç PççuççÇ.  
pçbiçuç pççiçb nçíT uççiçuçb.  
Pçç[b [çíuçÓ uççiçuççÇ. Hççvçb mçUmçUÓ uççiçuççÇ.  
Hç#³ççb®çç çÆkçÀuççÆyçuççì mçáª Pççuçç.  
lçj, çÆHçuuççbvççÇ KççTmççþçÇ çÆkçÀjçÆkçÀj mçáª kçíÀuççÇ. 
  
FkçÀ[í çÆlçkçÀ[í uççíUlç Hç[uçíuçí ÒççCççÇ GYçí Pççuçí.  
GYçí jçnÓvç PççíHçCççjí ÒççCççÇ pççiçí Pççuçí.  
l³ççbvççÇ oçívç Hçç³ç lççCçÓvç DççUmç oílç Dçbiç ®ççìç³çuçç mçá©Jççlç kçíÀuççÇ.  
lçíJnç l³ççb®³çç Dçbiççuçç Dçbiç Iççmçlç l³ççb®ççÇ çÆHçuuçb l³ççbvçç cnCççuççÇ,`Tbeee YçÓkçÀ uççiçuççÇ 

vççeee' 
 
l³çç®çJçíUçÇ pçbiçuççlçuçç cççíj Gþuçç. 
uççb[çíj GþuççÇ. 
 
çÆHçmççjç mççJçjlç cççíjçvçí yççpçÓuçç içJçlççlç JççkçÓÀvç HçççÆnuçb. 
l³ççuçç DççHçuçb çÆHçuuçÓ®ç vççnçÇ çÆomçuçb!  
cççíj Iççyçjuçç!!  
 
l³ççvçí pççíjçlç uççb[çíjçÇuçç nçkçÀ cççjuççÇ,’çÆcç³ççBeeeee çÆcç³ççBeeeee Dçiçb,³çí FkçÀ[í 

uçJçkçÀj. HçìHçì HçUlç HçUlç ³çí.“ 
 
uçiççyçiçç uçiççyçiçç uççb[çíj DççuççÇ. 
  
uççb[çíj JçÌlççiçÓvç cnCççuççÇ,’kçÀç³ç Pççuçb mçkçÀçUçÇ mçkçÀçUçÇ Dççíj[ç³çuçç? pçjç çÆHçmçb mççHçÀ 

kçÀjlç yçmçuçí nçílçí.. lçj....“ 
çÆlçuçç LççbyçJçlç cççíj YççÇlç YççÇlç cnCççuçç,’Dçiçb, DççHçuçç cççíª kçáÀþí çÆomçlç vççnçÇ.  
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ní çÆHçuuçÓ jç$ççÇ PççíHçílç kçáÀþí içíuçb kçÀUlç vççnçÇ?“ 
 
ní SíkçÀu³ççJçj uççb[çíj YçuçlççÇ®ç IççyçjuççÇ!! 
 
uççb[çíjçÇvçb DççpçÓyççpçÓuçç..  
JçjlççÇ KççuçlççÇ..  
Pçç[bç®³çç cççiçí Hçá{í..  
Pçá[Hççb®³çç HççþçÇ.. 
vçoçÇ®³çç kçÀçþçÇ ìkçÀçìkçÀç HçççÆnuçb. 
çÆlçuçç DççHçuçb çÆHçuuçÓ kçáÀþínçÇ vççnçÇ çÆomçuçb!  
çÆlçuçç kçÀUívçç, ní Dçmçb kçÀmçb Pççuçb? 
 

uççb[çíj Iççyçªvç cnCççuççÇ,“Dçnçí,DççHçuçç cççíª içíuçç kçáÀþí? çÆomçlç vççnçÇS!  
cçuçç yççF& kçÀçUpççÇ Jççìlçí.  
kçáÀþb pçç³ç®çb nçílçb lçj mççbiçÓvç vççnçÇ kçÀç pçç³ç®çb?  
Dççlçç cççíªuçç kçáÀþí-kçáÀþí MççíOçç³ç®çb?  

Dççlçç Giçç®ç®ç Yçuçlçí mçuçlçí çÆJç®ççj cçvççlç ³çílççlç.”  
YççÇlççÇvçí DççF&®ççÇ ®ççj çÆHçmçb®ç içUÓvç Hç[uççÇ!! 
 
cççíj lçájç nuçJçlç cnCççuçç,’n@! Iççyçjlçímç kçÀç³ç?  
®çuç DççHçCç MççíOçÓ³çç.  
DççHçuçç cççíª yççU Dççní®ç náMççj!  
Giçç®ç FkçÀ[í çÆlçkçÀ[í YçuçlççÇkçÀ[í lççí pççCççj®ç vççnçÇ!“ 
 
uççb[çíjçÇuçç OççÇj Dççuçç.  
cççíj cççvç nuçJçlç, PçHçPçHç ®ççuçlç cççí©uçç MççíOçÓ uççiçuçç. 
FkçÀ[í çÆlçkçÀ[í HççnÓ uççiçuçç. 
G[îçç cççjlç,cççvç Gb®ççJçÓvç,cççí©uçç pççíjpççíjçlç nçkçÀç cççª uççiçuçç, ’çÆcç³ççBeee, 

çÆcç³ççBee, cççíeeªee, cççíªeee  Dçjí cççíªee yççUçee.“ 
 

Flçkçw³ççlç Pçç[çcççiç®³çç içJçlççlçÓvç DççJççpç Dççuçç,“DççeeeF&, yççeeeyçç cççÇ FLçí Dççní ... 

 cççÇ FLçí®ç Dççní vçç!”  
 
cççíj çÆHçmççjç mççJçjlç HçUlç-HçUlç cççíª pçJçU içíuçç. 
pççlççvçç yççUçmççþçÇ KççT IçíTvç içíuçç. 
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DççF& lçj OççJçlç®ç cççíª pçJçU DççuççÇ. 
 
DççF&vçí cççíªuçç HçbKççvçí ocçocç LççíHçìuçb.  
®ççí®ççÇvçí cççvçípçJçU, içÈ³ççpçJçU kçáÀ®çÓkçáÀ®çÓ KççpçJçuçb.  
yççyççbvççÇ DççCçuçíuçí oçívç ìHççíjí cçTcçT çÆkçÀ[í çÆlçvçí cççíª yççUçuçç yçUí-yçUí YçjJçuçí. 
  
cççí©vçí çÆkçÀjkçÀçÇjlç çÆkçÀ[í çÆiçUuçí DçççÆCç... 
yççyççb®³çç çÆHçmççN³ççJçj ®ççí®ç Iççmçlç cççíªvçí lççW[ Hçámçuçb! 
 

cççíªuçç DççHçu³çç içÈ³ççKççuççÇ Içílç DççF& cnCççuççÇ,“kçáÀþí jí içíuçç nçílççmç, vç mççbiçlçç? 
 Dççcnçuçç çÆkçÀlççÇ kçÀçUpççÇ JççìuççÇ vçç!  
pççÇJç vçámçlçç içuçyçuçÓvç içíuçç.  
çÆkçÀlççÇ Iççyçjuçí vçç cççÇ!  
Hçávnç vççnçÇ nb Dçmçb kçÀjç³ç®çb.  
kçáÀþb pçç³ç®çb Dçmçíuç lçj vççÇì mççbiçÓvç®ç pçç³ç®çb.  

DçççÆCç jç$ççÇ yçíjç$ççÇ lçj DççÆpçyççlç kçáÀþb cnCçÓvç pçç³ç®çb vççnçÇ nb. ” 
 

[çíkçw³ççJçj®çç FJçuççmçç lçájç, DççF&®³çç içÈ³ççuçç Iççmçlç cççíª cnCççuçç,“Dçç@eeF& cçuçç 
çÆkçÀvçF& kçÀçuç jç$ççÇ PççíHç®ç vççnçÇ DççuççÇ.  

cççÇ cçOçí®ç [çíUí GIç[Óvç HçççÆnuçb lçj lçácnçÇ mçJç& iççjíiççj {çjç{Ój PççíHçuçíuçí!  
cçuçç cçç$ç mççjKçç $ççmç nçílç nçílçç.  
mççjKçç kçáÀìÓkçáÀìÓ $ççmç! 
 
cçiç cççÇ nUÓ®ç Gþuççí.  
Dçuçiço ®ççuçlç l³çç Pçç[çpçJçU içíuççí.  
nuçkçíÀ®ç G[Óvç l³çç mçcççíj®³çç yçáìkçw³çç HçÀçboçÇJçj pççTvç yçmçuççí.  
 
mçiçUçÇkçÀ[í ìákçÓÀìákçÓÀ HçççÆnuçb.  
lçj.. 
cççÇ®ç SkçÀìç pççiçç.  
yççkçÀçÇ mççjí,cnCçpçí mçiçUí Hç#ççÇ PççíHçuçíuçí. 
mçiçUí ÒççCççÇ PççíHçuçíuçí.  
Dççvçboçvçí PççíHçuçíuçí. 
 
HçCç, cçuçç®ç SkçÀìîççuçç $ççmç!  
mççjKçç kçáÀìÓkçáÀìÓ $ççmç! 
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cçiç cççÇ çÆlçkçÀ[vçb G[çuççí DçççÆCç l³çç çÆlçkçÀ[®³çç,vçoçÇpçJçU®³çç Gb®ç oiç[çJçj pççTvç yçmçuççí.  
çÆlçkçÀ[í yçí[ÓkçÀ cççcçç pççiçí. 
cççMçç pççi³çç.  
jçlççÆkçÀ[í pççiçí. 
[çmççíHçblç pççiçí. 
l³ççbvççÇ cçuçç pççcç Yçb[çJçÓvç®ç mççí[uçb.  
[jçBJç [jçBJç, içÓbiçÓb içÓbiçÓb, çÆkçÀj&çÆkçÀj& çÆkçÀj&çÆkçÀj&ee. 
DçççÆCç Hçávnç...  
lçí mçiçUí Dççvçboçlç HçCç cçuçç®ç SkçÀìîççuçç $ççmç!  
mççjKçç kçáÀìÓkçáÀìÓ $ççmç! 
 
 cçiç cçç$ç,cççÇ l³çç Pçç[çKççuç®³çç cçTcçT uçámçuçáMççÇlç içJçlççlç nUÓ®ç uçHçuççí 
 DçççÆCç.. 

kçÀOççÇ PççíHçuççí lçí cçuçç kçÀUuçb®ç vççnçÇ iç DççF&.” 
 

DççF& cççí©uçç mçcçpççJçlç cnCççuççÇ,“Dçjí cççíª yççUç,lçáuçç $ççmç Pççuçç, PççíHç DççuççÇ vççnçÇ lçj 
lçÓ cçuçç vççnçÇ kçÀç nçkçÀ cççjç³ç®ççÇmç? 

 cççÇ cççíjiççCççÇ cnbìuççÇ DçmçlççÇ.  
lçáuçç ocçocçÓvç LççíHçìuçb Dçmçlçb.  
cççP³çç HçbKççb®çb HççbIç©Cç Iççlçuçb Dçmçlçb.  
®ççí®ççÇvçí lçáPççÇ çÆHçmçb çÆJçb®çjuççÇ DçmçlççÇ. 
 
yççyççbvççÇ çÆHçmççjç HçáÀuçJçÓvç lçáP³ççmççþçÇ mçáboj `LçáF&-LçáF& vçç®ç' mçáOoç kçíÀuçç Dçmçlçç jí!  

Dçb... lçí yçIç.yççyçç lçáP³ççmççþçÇ sçvç-sçvç KççT IçíTvç ³çílççnílç.” 
 

cççíª çÆkçÀjkçÀçÇjlç cnCççuçç,“cçuçç vçkçÀçí lçáPçb iççCçb.  
cçuçç vçkçÀçí lçáPçb LççíHçìCçb.  
cçuçç vçkçÀçí lççí yççyççb®çç vçç®ç. 
cçuçç®ç SkçÀìîççuçç nçílççí nç $ççmç!  

mççjKçç kçáÀìÓkçáÀìÓ $ççmç!” 
 

cççíª yççUçuçç DççCçKççÇ pçJçU Dççí{lç DççF& cnCççuççÇ,“Dçmçç jçiççJçlççímç kçÀç³ç jí skçáÀu³çç?  
kçÀç³ç Pççuçb³ç lçjçÇ kçÀç³ç lçáuçç? 
kçáÀþuçç $ççmç Pççuçç?  
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kçáÀþuçç nç kçáÀìÓkçáÀìÓ $ççmç?  
cçuçç kçÀçnçÇ kçÀUlç vççnçÇ yçIç.  
lçáP³çç kçÀçUpççÇvçí cççPçç pççÇJç DçiçoçÇ kçÀçmççJççÇmç nçílççí!  

mçiçUb kçÀç³ç lçí,vççÇì mççbiç vçç jí cççíN³çç.” 
 
DççF&vçí `cççíN³çç' cnCçlçç®ç cççíª KçáMççÇlç Dççuçç. 
 
DççF&kçÀ[í HççnÓvç l³ççvçí þmçkçw³ççlç lçájç nuçJçuçç.  
SkçÀ Hçç³ç oácç[Óvç cççvç ìkçÀçìkçÀç nuçJçuççÇ. 
 
Flçkçw³ççlç yççyçç KççT IçíTvç Dççuçí. 
 

cççí©vçí yççyççb®³çç çÆHçmççN³ççJçj nUÓJççjHçCçí ®ççí®ç çÆHçÀjJçuççÇ DçççÆCç cnCççuçç,“kçÀçuç jç$çYçj 
cççP³çç Hççíìçuçç, HççþçÇuçç kçÀçnçÇlçjçÇ mççjKçb kçáÀìÓkçáÀìÓ ìçí®çlç nçílçb. 

l³ççcçáUí cçuçç PççíHç®ç vççnçÇ DççuççÇ. 
HçÀçboçÇJçj yçmçuççí lçjçÇHçCç kçáÀìÓkçáÀìÓ ìçí®çlçb. 
oiç[çJçj yçmçuççí lçjçÇHçCç kçáÀìÓkçáÀìÓ ìçí®çlçb. 

içJçlççlç uçHçuççí........” 
 

ní SíkçÀlçç®ç, uççb[çíj DççF& Dççvçboçvçí çÆkçbÀ®ççUuççÇ,“çÆcç³ççBeee,jí çÆcç³ççBeeee jí,  
Dçjí cççP³çç cççíN³çç,  
Dççlçç lçÓ cççíª vççnçÇmç, cççíª vççnçÇmç!  
lçÓ...Dççlçç....cççíj....Dççnímç..... 
cççíj!!  
 
çÆHçmççjç ³çíC³ççDççOççÇ Òçl³çíkçÀ cççí©uçç Lççí[çmçç $ççmç nçílççí®ç jí yççUç. 
çÆHçmççjç ³çíC³ççDççOççÇ Hççíìçuçç,HççþçÇuçç Lççí[mçb kçáÀìÓkçáÀìÓ ìçí®çlçb®ç jí cççíN³çç. 
 
Dçjí cççíª, 
Dççlçç lçáuçç yççyççbmççjKçç cçmlç cççíþç çÆHçmççjç ³çíCççj. 
Dççlçç çÆHçmççjç mççbYççUlç,lçÓ SíçÆìlç ®ççuçCççj!  
þácçkçÀlç-þácçkçÀlç ®ççuçCççj!! 
 
³çç Jç<çça HççJçmççÈ³ççlç.. 
lçÓ yççyççbmççíyçlç, lçáPçç mçáboj-mçáboj çÆHçmççjç HçáÀuçJçÓvç cçmlç cçmlç vçç®çCççj. 
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cççPçç skçáÀu³çç cççíª......  

Dççlçç lçÓ cççíj Pççuçç jí cççíj!!” 
 

Dççvçboçvçí DççF&®çí [çíUí DççíuççJçuçí. 
cççí©kçÀ[í Hççnçlç çÆlçvçí mççJçkçÀçMç [çíUí yçbo kçíÀuçí. 

 
yççyççbvççÇ çÆHçmççjç HçáÀuçJçuçç 

DçççÆCç 
vçç®çlç-vçç®çlç cççí©®³çç YççíJçlççÇ çÆiçjkçÀçÇ cççjuççÇ. 

DçççÆCç Dç®ççvçkçÀ.. 
cççíªmçáOoç yççyççbmççjKçç®ç vçç®çÓ uççiçuçç!! 

 
uççb[çíj DççF&vçí [çíUí çÆkçÀuçkçÀçÇuçí kçÀªvç HçççÆnuçb, 

lçj.. 
çÆlç®³çç mçcççíj vçç®çlç nçílçí, 

mçáboj çÆHçmççjç HçáÀuççÆJçuçíuçí .... 
oçívç cççíj!! 

 
 

 jçpççÇJç lççbyçí. 
 


