jbiççÇlç [çWiçj!
nç@çÆmHçìuçcçOçí Dçmçlççvçç,mçbO³ççkçÀçUçÇ cçuçç DçiçoçÇ kçbÀìçUç ³çç³ç®çç.mçbO³ççkçÀçUçÇ
DççF&uçç Yçíìç³çuçç çÆ®ç$ç-çÆJççÆ®ç$ç cçb[UçÇ ³çç³ç®ççÇ.oç{çÇJççuççÇ,ìkçÀuçÓ çÆkçbÀJçç kçíÀmççU
cççCçmçb.Hç@Cì IççuçCççjçÇ,nçHçÀ Hç@Cì IççuçCççjçÇ çÆkçbÀJçç uçábiççÇ içáb[çUCççjçÇ
cççCçmçb.mçç[îçç,Pç@kçÀHç@kçÀ [^ímç çÆkçbÀJçç kçbÀyçjíuçç mkçÀì& Dç[kçÀJçCççN³çç yçç³çkçÀç.DçççÆCç ¿ç
mçiçÈ³ççb®ççÇ DçKçb[ yç[yç[!!
nçb,l³ççb®³çç mççíyçlç l³ççb®ççÇ cçáuçb HçCç ³çç³ç®ççÇ.HçCç lççÇ DççHçu³çç DççF&-JççÆ[uççbmççjKççÇ
PçkçwkçÀ[ vçJnlççÇ!!
lççÇ ³çç³ç®ççÇ,SkçÀ çÆcççÆvçìçblç cçuçç Hççnç³ç®ççÇ DçççÆCç cçiç DçKK³çç nç@çÆmHçìuçYçj
nábo[lç jçnç³ç®ççÇ! nç@çÆmHçìuç cçOçí®ç HçkçÀ[çHçkçÀ[çÇ, uçHççsHççÇ KçíUç³ç®ççÇ.cçmlç cçpçç
kçÀjç³ç®ççÇ!
HçCç nçÇ cççíþçÇ cççCçmçb, DççHçu³çç cçáuççbmççjKçb DççÆpçyççlç KçíUç-çÆyçUç³ç®ççÇ vççnçÇlç!
vçámçlççÇ þçWy³ççmççjKççÇ GYççÇ Dçmçç³ç®ççÇ!! cçiç vççF&uççpççvçí, DççF& cçuçç HççUC³ççlç þíJçç³ç®ççÇ.
l³çç#çCççÇ,lçí þçWyçí,yç[yç[í DçççÆCç yç[yç[îçç, cççP³çç DççF&®çç lççyçç I³çç³ç®çí.
DçççÆCç cçiç mçáª Jnç³ç®ççÇ l³ççb®ççÇ ‘yç[yç[ HçÀçmì ì^ívç’
cçuçç Jççìç³ç®çb,‘DççF&vçí cçuçç cççb[çÇJçj I³ççJçb,cççP³ççMççÇ yççíuççJçb.cççP³ççMççÇ içHHçç
cççjçJ³ççlç.’ HçCç Yçíìç³çuçç ³çíCççjçÇ cççCçmçb FlçkçÀçÇ oáä Dçmçlç kçÀçÇ,lççÇ DççF&uçç cççP³ççMççÇ
yççíuçÓ®ç oílç vçmçlç! Dççu³çç-Dççu³çç l³ççb®ççÇ®ç yç[yç[ mçáª.
DçççÆCç...DçççÆCç..Kçjb mççbiçlçí cnCçÓvç jçiççJçÓ vçkçÀç,HçCç,Yçíìç³çuçç ³çíCççN³ççbHçÌkçÀçÇ
çÆvçccçípçCç lçjçÇ Jçí[Hçì Dçmçlççlç çÆkçbÀJçç MçáOo cçÓKç&!! Dçmçb cççPçb þçcç cçlç Dççní.
Dçnçí,uçnçvç cçáuççbvçç kçáÀþuçí ÒçMvç çÆJç®ççjç³ç®çí,ní çÆMçkçÀu³çç-mçJçjuçíu³çç cççíþîçç
cççCçmççbvçç kçÀUuçb HçççÆnpçí çÆkçÀvçF&? uçnçvç cçáuççbvçç kçÀç³ç mççbiçç³ç®çb,ní l³çç MçnçC³çç
cççCçmççbvçç mçcçpçuçb HçççÆnpçí çÆkçÀvçF&? HçCç l³ççbvçç ní kçÀçeençÇ mçáOoç mçcçpçlç vççnçÇ!!
cnCçpçí,®ç<cçíJççu³çç,çÆcçMççUpççÇ,oç{çÇJççu³çç çÆkçbÀJçç ìkçÀuçÓkçÀçkçÀçbvçç lçj mçcçpçlç
vççnçÇ®ç. lçmçb®ç,Dççíþ Jç vçKçb jbiçJçCççN³çç,kçíÀmç jbiçJçCççN³çç DçççÆCç [^ímç IççuçCççN³çç cççJçMççbvçç
HçCç mçcçpçlç vççnçÇ.Kçjb®ç mçcçpçlç vççnçÇ l³ççbvçç!! lçácç®çç çÆJçéççmç yçmçlç vççnçÇ kçÀç?
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cçiç,nç Hççnç HçjJçç®³çç mçbO³ççkçÀçU®çç Òçmçbiç.
cççÇ oÓOç çÆHçTvç,DççF&®³çç pçJçU cçmlç uççíUlç nçílçí.DççF& cçuçç SkçÀç nçlççvçí
LççíHçìlç nçílççÇ. cççPçí oçívnçÇ [çíUí pç[ Pççuçí nçílçí.Flçkçw³ççlç,DççF&®³çç Dçç@HçÀçÇmçcçOçuççÇ SkçÀ
‘Yç[kçÀ cççJçMççÇ’DççuççÇ. SkçÀocç cççP³çç pçJçU®ç GYççÇ jççÆnuççÇ! cççÇ kçíÀJn{îççboç
o®çkçÀuçí!! cççPççÇ yççíuçlççÇ®ç yçbo PççuççÇ!
Yç[kçÀ cççJçMççÇ cnCçpçí,Yç[kçÀ jbiççÇlç kçÀHç[í,jbiççÇlç Dççíþ,jbiççÇlç vçKçí,jbiççÇlç ®ç<cçç
[çíÈ³ççJçj Jç Yç[kçÀ cçíkçÀHç iççuççJçj DçççÆCç vççkçÀçJçj!
cççÇ #çCçYçj YççÇTvç Hççnçlç®ç jççÆnuçí lçí O³ççvç! çÆlç®³çç
kçíÀmççbJçj,DççíþçbJçj,vçKççbJçj,iççuççbJçj, vççkçÀçJçj,kçÀçvççbJçj,nçlççbJçj DçççÆCç Hçç³ççbJçj çÆcçUÓvç
JçíiçJçíiçUí yççjç-HçbOçjç lçjçÇ jbiç nçílçí! DçççÆCç çÆlç®³çç [^ímçJçj lçj pçiiççlçuçí mçJç&®ç jbiç
nçílçí!! ‘çÆ®ç$ç-çÆJççÆ®ç$ç jbiççb®çç SkçÀ [çWiçj®ç Hççnlçí³ç’ Dçmçb Jççìuçb cçuçç.
Yç[kçÀ cççJçMççÇ cççP³ççkçÀ[í Hççnçlç cnCççuççÇ,“Dç³³çç! kçÀMççÇ yçIçlçí³ç yçIç
cççP³ççkçÀ[í! cçuçç DççíUKçuçb Jççìlçb yçyyç[vçí? mççbiç mççbiç yçyyç[ cççÇ kçÀçíCç Dççní yçjb?”
Dççlçç cçuçç mççbiçç,vçámçlçb yççÆIçlçuçb cnCçpçí kçÀçnçÇ DççíUKçuçb Dçmçb vçJní.DçççÆCç cnCçí
‘cççPçb vççJç mççbiçç.’ cççíþîçç cççCçmççbvçç mçcçpçlç vççnçÇ lçí ní!
cççÇ pçj kçÀç cnCççuçí Dçmçlçí,“nçíeee DççíUKçuçb iç lçáuçç! ¿çç jbiççÇlç [çWiçjçuçç
‘Yç[kçÀ cççJçMççÇ ’cnCçlççlç! lçj...lçj...kçÀçeee³ç Pççuçb Dçmçlçb?...
Dçnçí,‘Gb®ç ìç®ççb®³çç ®çHçuçç Iççlçu³çç,cnCçpçí kçÀçnçÇ Gb®ççÇ vççnçÇ Jçç{lç!’DçMççÇ SkçÀ
çÆ®çvççÇ cnCç Dççní cnCçí,lççÇ kçÀç³ç Giçç®ç?
HçCç,‘Giçç®ç uçnçvç lççW[çÇ cççíþç Iççíì IçíT vç³çí’cnCçÓvç cççÇ içHHç yçmçuçí.
Dççlçç Dç®ççvçkçÀ nç jbiççÇlç [çWiçj yççíyç[b yççíuçÓ uççiçuçç,“Dçuçí Dçuçí cççÇ lçáuçç SkçÀ
içbcçblç oívççuçí.cçÊç-cçÊç içbcçblç!cççílççÇ-cççílççÇ içbcçblç!lççvç-lççvç içbcçblç! DççíuçkçÀ HççT cççÇ
lçç³ç Dççvçuçb³ç?”
¿çç yççíyç[îçç [çWiçjçbvçí lçj cçuçç Jççlç®ç DççCçuçç! çÆlç®³çç l³çç yççíyç[îçç yç[yç[çÇvçí cççÇ
pççcç HçkçÓÀvç içíuçí!!
çÆlçvçí içbcçblç kçÀç³ç DççCçuççÇ³ç,ní cççÇ kçÀmçb kçÀç³ç DççíUKçCççj? ¿çç SJn{îçç cççíþîçç
[çWiçjçuçç kçÀçnçÇ®ç kçÀmçb mçcçpçlç vççnçÇ?
vççnçÇ cnCçpçí, jbiççÇlç [çWiçj ÒçícçU nçílçç! cçç³ççUÓ nçílçç! HçCç l³çç®çç®ç cçuçç $ççmç
nçílç nçílçç.
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Flçkçw³ççlç l³çç Yç[kçÀ cççJçMççÇvçí çÆHçMççÆJçlç nçlç IççuçÓvç lççÇ‘lççvç-lççvç,cçÊçcçÊç,cççílççÇ-cççílççÇ içbcçblç’yççníj kçÀç{uççÇ! lççÇ içbcçblç Hççnlçç®ç cççPçí [çíUí®ç çÆHçÀjuçí!! lççÇ
içbcçblç cççP³ççHçí#çç DççkçÀçjçvçí DçççÆCç Jçpçvççvçí HçCç cççíþçÇ®ç nçílççÇ!! Òç®çb[ cççíþçÇ içbcçblç!!
cççJçMççÇvçí çÆHçMççÆJçlçÓvç kçÀçHçuçíuçb Yçuçbcççíþb,uççuçíuççuç-çÆnjJçbiççj kçÀçÆuçbiç[ yççníj
kçÀç{uçb!!
l³çç jbiççÇlç [çWiçjçJçj,Yçuçbcççíþb uççuçíuççuç kçÀçÆuçbiç[ HçççÆnu³ççJçj cçuçç
Jççìuçb,‘Dçiçb yççF&! pJççuççcçáKççÇ Hçíìuçç Jççìlçb!!’
HçCç cççP³çç cçvççlçuçb DççF&uçç kçÀUuçb®ç! DççF& cççP³ççkçÀ[í HççnÓvç nmçuççÇ.[çíÈ³ççvçí
KçáCççJçlç cçuçç cnCççuççÇ,‘DççiççTHçCçç kçÀª vçkçÀçímç! kçÀUuçb³ç cçuçç mçiçUb!’cçiç
DççcnçÇ oçíIççÇ KçÓHç nmçuççí.
Yç[kçÀ cççJçMççÇ içíuççÇ DçççÆCç uçiçí®ç®ç ‘JççmçÓ- kçÀçkçÀç’ Dççuçí.
cnCçpçí,‘lçí kçÀçkçÀç’Kçjb®ç ®ççbiçuçí nçílçí.lçí cççP³ççMççÇ KçíUuçí.cçuçç mçcçpçíuç Dçmçb
yççíuçuçí. l³ççbvççÇ lççW[b Jçí[çÇJççkçÀ[çÇ kçíÀuççÇ.cççírb lççW[ GIç[Óvç l³ççb®ççÇ YçuççÇcççíþçÇ pççÇYç
oçKçJçuççÇ.cçuçç JçíiçJçíiçUí DççJççpç kçÀç{Óvç oçKçJçuçí.cçuçç yçjb Jççìuçb.cçuçç lçí kçÀçkçÀç DççJç[Ó
uççiçuçí!
kçÀçkçÀç KççuççÇ JççkçÀuçí.l³ççbvççÇ nUÓ®ç cçuçç G®çuçuçb.HçCç cççÇ kçÀçnçÇ yççíuçuçí vççnçÇ.cçuçç
Jççìuçb DççHçu³ççuçç DççCçKççÇ kçÀçnçÇ içcçlççÇ-pçcçlççÇ Hççnç³çuçç çÆcçUlççÇuç.
HçCç kçÀmçb®ç kçÀç³ç vççÇ kçÀmçb®ç kçÀç³ç?
kçÀçkçÀçbvççÇ cçuçç G®çuçuçb DçççÆCç sçlççÇpçJçU Oçjuçb...HççíìçpçJçU Oçjuçb..DçççÆCç
...DçççÆCç cççÇ Içámçcçìuçí! cçuçç ½ççmç Içílçç ³çíF&vçç! cçuçç ®çkçwkçÀj ³çíT
uççiçuççÇ......[çíÈ³ççmçcççíj nç@çÆmHçìuç çÆHçÀjlçb³ç Dçmçb JççìÓ uççiçuçb!
cççÇ ‘DççeeeeF&....DççeeeeF&...’Dçmçb Dççíj[Cççj nçílçí,HçCç lççW[çlçÓvç Mçyo®ç
HçáÀìívçç!
kçÀçjCç...kçÀçjCç..l³çç kçÀçkçÀçbvççÇ kçáÀþu³ççlçjçÇ pççÇJçIçíC³çç Jççmçç®çb DçÊçj Dçbiççuçç
®ççíHç[uçb nçílçb! l³çç KçlçjvççkçÀ Jççmççvçí®ç cççÇ Içámçcçìuçí nçílçí vçç!!
cçiç kçÀçee³ç..? DçMççJçíUçÇ Jnç³ç®çb lçí®ç Pççuçb!
kçÀçkçÀçb®çç Mçì& Dççíuçç Pççu³ççJçj l³ççbvççÇ cçuçç Dçuçiço KççuççÇ kçÀç@ìJçj þíJçuçb.DçççÆCç
cççPççÇ ‘DçÊçj JççmçÓ’kçÀçkçÀçbHççmçÓvç mçáìkçÀç PççuççÇ.
Mçì& Dççíuçç Pççu³ççJçj ®ççbiçuçç IçcçIçcççì Hçmçjuçç! DççF&vçí ®çcçkçÓÀvç cççP³ççkçÀ[í
DçççÆCç kçÀçkçÀçbkçÀ[í HçççÆnuçb.cççÇ lççW[ JççkçÀ[b kçÀjlçç®ç,DççF& kçÀç³ç lçí mçcçpçuççÇ!
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‘uçnçvç cçáuççbvçç Yçíìç³çuçç pççlççvçç,Dçbiççuçç Gûç Jççmçç®ççÇ DçÊçjb ®ççíHç[Ó vç³çílç,l³çç
Jççmççvçí cçáuçí Içámçcçìlççlç çÆkçbÀJçç Iççyçªvç mçÓ-mçÓ kçÀjlççlç’ní mçáOoç DççcnçÇ cnCçpçí,
‘oáHçìîççlçu³çç cçáuççbvççÇ, Hç@CìçÇlçu³çç cççCçmççbvçç çÆMçkçÀJçç³ç®çb Jççìlçb?’
cççÇ cçvççlçu³çç cçvççlç cnbìuçb,“SJn{b HçCç mçcçpçlç vçmçíuç lçj kçÀMççuçç Iççuçlçç
l³çç Hç@CìçÇ? l³ççHçí#çç Dççcç®³ççmççjKççÇ cçmlç oáHçìçÇ içáb[çUç! kçÀçee³ç?”
cççÇ cçvççlç kçÀçnçÇ yççíuçuçí kçÀçÇ lçí uçiçí®ç DççF&uçç mçcçpçlçb®ç!!
DççF& cççP³ççkçÀ[í HççnÓvç pççíjpççíjçlç nmçÓ uççiçuççÇ.yçnáOçç çÆlçuçç ‘oáHçìîççlç
içáb[çUuçíuçí kçÀçkçÀç’ çÆomçÓ uççiçuçí DçmçlççÇuç.
kçÀçkçÀçbHççmçÓvç mçáìkçÀç Pççu³ççvçí cççÇ pçjç DççUçíKçíçÆHçUçíKçí çÆouçí.uççLçç-çÆyçLçç Pçç[Óvç
oáHçìb mçÌuç kçíÀuçb.l³ççcçáUí DççF¥®ç uç#ç içíuçb.DççF& Dççlçç cçuçç pçJçU IçíCççj..........
Flçkçw³ççlç SkçÀ cççíþçÇ HçÀçÌpç Dççj[çDççíj[ kçÀjlç Dççcç®³çç®ç çÆoMçívçí DççuççÇ.oçívç
cççJçMçç DçççÆCç oçívç cççJçMçí (cççJçMçí cnCçpçí cççJçMççÇ®çí çÆcçmìj.)
cççÇ cçvççlç cnbìuçb,‘®çuçç Dççlçç PççíHçÓ³çç.’cççÇ nçlçç®³çç cçáþçÇ JçUu³çç.[çíUí yçbo kçÀª
uççiçuçí.
HçCç kçÀmçb®ç kçÀç³ç vççÇ kçÀmçb®ç kçÀç³ç?
l³çç HçÀçÌpçívçí cççP³ççJçj®ç nuuçç kçíÀuçç!!
pçç[çÇ cççJçMççÇ cnCççuççÇ,“kçÀçeee³ç iç uçyyçç[í,[çíUí yçbo kçÀªvç PççíHçl³çímç
Jççìlçb?”
cççÇ cçvççlçu³çç cçvççlç cnbìuçb,“Dçiçb cççJçMçí,[çíUí GIç[í þíJçÓvç kçáÀCççÇlçjçÇ PççíHçlçb kçÀç
iç?kçÀç cçuçç Dçmçí KçáU®çìçmççjKçí ÒçMvç çÆJç®ççjlçímç?”
oámçjçÇ cççJçMççÇ cnCççuççÇ,“Dççíeençíeee,çÆnvçí vççkçÀ DçiçoçÇ yççyççb®çb Içílçuçb³ç DçççÆCç
çÆpçJçCççÇ cçç$ç DççF& mççjKççÇ! nçí çÆkçÀvçF& iç yçyyç[?”
cççÇ JçÌlççiçÓvç cçvççlçu³çç cçvççlç cnbìuçb,“Dçiçb cççP³çç cçccç[ cççJçMçí,DçpçÓvç cççÇ
cçuçç DççjMççlç vççÇì HçççÆnuçb®ç vççnçÇ,lçj kçÀç³ç mççbiçÓ lçáuçç iç?”
Flçkçw³ççlç,“vççnçÇ!vççnçÇ!! cççÇ mççbiçlççí,vççkçÀ FkçÀ[®çb Dççní DçççÆCç pççÇJçCççÇ çÆlçkçÀ[®ççÇ!
kçÀçee³ç?”Dçmçç SkçÀ pçç[pçÓ[ DççJççpç cççP³çç kçÀçvççJçj ³çíTvç DççoUuçç.
ní kçÀçíCç yççíuçuçb? ní HççnC³ççmççþçÇ cççÇ mççJçkçÀçMç [çíUí GIç[uçí lçj,cçuçç OçkçwkçÀç®ç
yçmçuçç!! #çCçYçj iç[yç[®ç PççuççÇ!
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kçÀçjCç,cçuçç vççÇì çÆvçjKçÓvç HççnCççjí ÞççÇ.cççJçMçí ¿ççb®çç SkçÀ [çíUç ‘FkçÀ[í’ DçççÆCç
oámçjç [çíUç ‘çÆlçkçÀ[í’ nçílçç!!
ní ‘FkçÀ[í-çÆlçkçÀ[í’HççnÓvç cççÇ Hçávnç [çíUí yçbo kçíÀuçí.
l³ççyçjçíyçj oámçjí cççJçMçí cnCççuçí,“nbee,Içj®ççÇ DççþJçCç ³çílçí³ç Jççìlçb? cçuçç
cçççÆnl³çÌ!”
cççPçí nçlç-Hçç³ç yççbOçuçí nçílçí cnCçÓvç,vççnçÇlçj cççÇ kçÀHççUçJçj®ç nçlç cççjCççj nçílçí!
Dçnçí pçvcçu³ççHççmçÓvç cççÇ Dççní nç@çÆmHçìuçcçOçí.cççÇ DçpçÓvç Içj®ç yççÆIçlçuçb vççnçÇ! lçj cçuçç
Içjç®ççÇ DççþJçCç lçjçÇ kçÀMççÇ ³çíCççj?
kçÀUuçb vçç?
cççíþîçç cççCçmççbvçç mçcçpçlç vççnçÇlç l³çç,‘¿çç’iççíäçÇ.
HçCç nçílçb kçÀç³ç.....
DççcnçÇ yççíuçíuçb lçácnçuçç DççÆpçyççlç mçcçpçlç vççnçÇ!
DçççÆCç,
lçácnçÇ yççíuçuçíuçb cçç$ç,Dççcnuçç mçiçUb mçcçpçlçb!!
Hçávnç DççcnçÇ kçÀçnçÇ kçÀjçJçb lçj,lçácnçÇ,kçÀHç[îççlç pççcç yççbOçÓvç ìçkçÀlçç Dççcnçuçç!
l³ççcçáUí nçílçb kçÀç³ç...
‘kçÀHç[îççlç yççbOçÓvç,Mçyoçb®çç cççj KççJçç uççiçlççí Dççcnçuçç!’
HçCç uç#ççlç þíJçç,¿çç mçJç& iççíäçRvçç,
cççPççÇ DççF& Dççní nçí mçç#ççÇuçç!
……………………………………………………………………………………………….
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