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nç@çÆmHçìuçcçOçí Dçmçlç çvçç, mçbO³ç çkçÀçU çÇ cçuçç Dçiço çÇ  kçbÀìçU ç ³çç³ç® çç.mçbO ³ççk ç ÀçU çÇ 
DççF&uç ç Yçíìç³ çuçç çÆ ®ç$ç-çÆ JççÆ®ç$ ç cçb[U çÇ ³çç³ ç®ç çÇ.oç {çÇJççuç çÇ,ìkçÀuçÓ çÆkçbÀJçç kçíÀ mççU  
cççCçm çb.Hç@Cì  Iççuç Cçç jçÇ, nçHçÀ  Hç@Cì  Iççuç Cççj çÇ çÆkçbÀJçç uçábiççÇ içáb[çU Cç çjçÇ 
cççCçm çb.mçç[î çç,Pç@k çÀHç@kçÀ  [^ímç çÆkçbÀJçç kçbÀyçjíuçç mk çÀì& Dç[kçÀJçCççN ³çç yç ç³çk çÀç .DçççÆ Cç ¿ç 
mçiçÈ³ççb ®ççÇ D çKçb[ yç[yç [!!  

nçb,l³ç çb®³ çç mççíyçlç l³ ççb®ç çÇ  cçáuçb HçCç ³çç ³ç ®ççÇ.Hç Cç lççÇ  DççHçu ³çç D ççF&-JççÆ[u ççbmç çjKç çÇ 
PçkçwkçÀ[ vçJnlççÇ!!  

 lççÇ ³çç³ ç®ç çÇ,SkçÀ  çÆcççÆvçìçb lç cçuçç Hççnç ³ç® ççÇ Dç ççÆC ç cçiç DçKK ³çç nç@çÆmHçìuç Yçj 
nábo[lç jçnç ³ç® ççÇ! nç@ çÆmHç ìuç cçOçí®ç HçkçÀ[çHçk çÀ[çÇ,  uçHççsHççÇ KçíU ç³ç ®ççÇ.cçm lç cçpçç 
kçÀjç³ç ®ççÇ!  

 HçCç nçÇ cççíþçÇ cççC çmçb, D ççHçu³ çç cçáuççbm ççj Kçb Dç çÆpçyççlç KçíU ç-çÆyçU ç³ç ®ççÇ vç çnçÇlç! 
vçámçlççÇ þçWy³ççm ççj KççÇ G Y ççÇ Dçmç ç³ ç®ç çÇ!! cçiç vççF& uççpççvçí, DççF& cçuçç Hç çU C³ç çlç þíJçç³ç ®ççÇ.  

l³çç#ç CççÇ ,lçí þçWyçí,yç[yç[í DçççÆ Cç yç[yç[îç ç, cççP³ çç DççF&® çç lççyçç I³ çç³ ç®çí.  
DçççÆ Cç cçiç mçáª Jn ç³ç ®ççÇ l³ççb®ç çÇ ‘yç[yç[ HçÀçmì  ì^ívç’ 
cçuçç Jççìç³ ç®çb ,‘Dçç F&vçí cçuçç cççb[çÇJç j I³ççJ çb,cççP³ ççMççÇ yççíuç çJçb.cççP³ ççMççÇ iç HHçç 

cççjçJ³ ççlç.’ HçCç Y çíìç³ç uçç ³çí Cççj çÇ cççCç mçb FlçkçÀ çÇ oáä Dçmçlç kçÀçÇ,lççÇ D ççF& uçç cççP³ç çMççÇ 
yççíuçÓ®ç oílç vçmçlç ! Dççu ³ç ç-Dççu ³çç l³ç çb®ç çÇ®ç yç[yç[  mçáª. 

DçççÆ Cç...Dç ççÆC ç..Kç jb mççb içlçí cnCçÓvç jçiççJ çÓ vçkçÀç ,HçCç ,Yçíìç ³çuçç ³çíC ççN³ ççbHçÌ kçÀçÇ 
çÆvçccçípçCç lçjçÇ Jçí[Hçì  D çmçlççlç çÆkçbÀJç ç MçáOo cçÓKç& !! Dçmçb cççP çb þçcç cçlç Dççní.  

Dçnçí, uçnçv ç cçáuççbvçç kçáÀþ uçí ÒçMvç çÆJç®ç çjç ³ç® çí,ní çÆM çkçÀu³çç-m çJçju çíu³ç ç cççíþîçç 
cççCçm ççbvçç kçÀU uçb HçççÆ npçí çÆkçÀvçF&? uçnçv ç cçáuççbvç ç kçÀç³ç mç çbiçç³ ç®çb ,ní l³çç MçnçC ³çç 
cççCçm ççbvçç m çcçpçuçb HçççÆ n pçí çÆkçÀvçF&? HçCç l³ç çbvçç ní kçÀçeençÇ mçáOoç m çcçpçlç vççnçÇ! !  

cnCçpçí,® ç<cçíJççu³ çç, çÆcçMç çU pççÇ,oç{çÇJç çu³ çç çÆkçbÀJçç ìkçÀuçÓkçÀçkçÀçbvçç lçj mçcç pçlç 
vççnçÇ® ç. lçmçb® ç,Dç çíþ  Jç vçKçb jbiçJç CççN ³çç,k çíÀmç jbiç JçCççN ³çç DçççÆ Cç [^ímç Içç uç CççN ³çç cççJçM ççbvçç 
HçCç mçcçpçlç vç çnçÇ.K çjb® ç  mçcçpçlç vççnçÇ l³ç çbvçç!! lçácç®çç çÆJçéçç mç yçmçlç vçç nçÇ kçÀç?  
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cçiç,nç Hçç nç HçjJç ç® ³çç m çbO³ççk çÀçU ®çç Òçm çbiç.  
cççÇ oÓOç çÆHçTvç,D ççF&® ³çç pçJçU  cçmlç uççíU lç nçílçí.DççF& cçuçç SkçÀç n çlççvçí  

LççíHçìlç nçílççÇ. cççPçí oçívnçÇ [çíU í pç[ Pççuçí nçílçí.Flçkçw³ççlç ,Dç çF&®³ çç Dç ç@HçÀ çÇmçcçOçuç çÇ SkçÀ  
‘Yç[kçÀ  cççJçMççÇ’Dççu ççÇ. SkçÀocç cççP³çç pçJçU ®ç G YççÇ jççÆnu ççÇ! cççÇ kçíÀJn{ îççboç 
o®çkçÀuçí!! cççP ççÇ yççíuçlççÇ ®ç yçbo PççuççÇ!  

Yç[kçÀ  cççJçMççÇ cn Cçpçí,Y ç[kçÀ  jbiççÇlç kçÀHç[í,jbiççÇlç  Dççíþ ,jbiççÇlç vç Kçí,jbiç çÇlç  ®ç<cçç 
[çíÈ³ççJç j Jç Yç[kçÀ  cçíkçÀ Hç iççuççJç j Dçç çÆCç vç çkçÀçJ çj!  

cççÇ #çCç Yçj Y ççÇTvç Hçç nç lç®ç jççÆ nuçí lçí O³ççv ç! çÆlç ®³çç 
kçíÀmççbJçj, DççíþçbJç j,vç KççbJ çj,iççu ççbJçj , vççkçÀçJ çj,kç ÀçvççbJçj, nçlççbJç j Dçç çÆCç Hç ç³ççbJ çj çÆcçU Óvç 
JçíiçJçíiçU í yççjç-HçbOçj ç lçjçÇ jbiç nçílçí! Dç ççÆC ç çÆlç® ³ çç [^ímçJçj lçj pçiiççlçu çí mçJç&®ç jbiç 
nçílçí!! ‘çÆ® ç$ç-çÆJççÆ ®ç$ç jbiç çb®çç SkçÀ  [çWiçj ®ç Hçç nlçí³ç’ Dçmçb Jççìuçb cçuçç.  

Yç[kçÀ  cççJçMççÇ cççP ³ççk çÀ[í Hççnçlç cnCç çuççÇ ,“Dç³ ³çç! kçÀ MççÇ yçIçlçí ³ç yçIç 
cççP³ççk çÀ[í! cçuçç DççíU Kçuçb Jççìlçb yçyyç[vçí? mç çbiç mççbiç yçyyç[ cççÇ kçÀçíCç  Dççní yçjb?” 

Dççlçç cçuç ç mççbiç ç,vçámçlçb yççÆIçlçuçb cnCçpçí kçÀçn çÇ D ççíU Kçuçb D çmçb vçJní.D çççÆ C ç cnCçí 
‘cççPçb vççJç mççbiç ç.’ cççíþîçç cççC çmççbv çç mçcçpçlç vç çnçÇ lçí ní!  

cççÇ pçj kçÀç cnCççuçí D çm çlçí,“n çíeee Dç çíU Kçuçb iç lçáuçç! ¿çç jbiç çÇlç [çWiç jçuçç 
‘Yç[kçÀ  cççJçMççÇ ’cn Cçlçç lç! lçj...lçj...kçÀçeee ³ç Pççuçb D çmçlçb ?... 

Dçnçí,‘G b® ç ìç®ççb ®³ç ç ®çHçu çç Iççlçu³ çç,cn Cçpçí kçÀçnçÇ  G b®ççÇ vççnçÇ Jçç {lç!’DçM ççÇ  SkçÀ  
çÆ®çvççÇ cn Cç Dç çní cnCçí,l ç çÇ kçÀç³ç G içç®ç ?  

HçCç,‘G içç ®ç uçn çvç lççW[çÇ  cççíþç Iççíì  IçíT vç³çí’cnCçÓvç cççÇ içHHç yçmçu çí. 
Dççlçç D ç®ç çvçkçÀ  nç jbiç çÇlç  [çWiçj yççíyç[b yççíuçÓ uççiç uçç,“Dçu çí Dçuçí cççÇ lçáuçç SkçÀ  

içbcçblç oívççuçí.cçÊç-cçÊç içbcçblç!cççílççÇ-cççílççÇ içbcçblç!lççvç-lççvç içbcçblç! Dç çíuç kçÀ  HççT cççÇ 
lçç³ç D ççvçuçb ³ç ?” 

 ¿çç yççíyç[îçç [ çWiçjçbvçí lç j cçuçç Jççlç® ç Dçç Cçu çç! çÆ lç®³çç l³ çç yççíyç[î çç yç[yç [çÇvçí cççÇ 
pççcç HçkçÓÀvç içíuçí!!  

çÆlçvçí içbcçblç kçÀç³ç Dçç Cçu ç çÇ³ç, ní cççÇ kçÀmçb kçÀç³ç D ççí U KçCçç j? ¿ç ç SJn{î çç  cççíþîçç 
[çWiçjçuç ç kçÀçnçÇ ®ç kçÀmçb m çcçpçlç vççnçÇ ?  

vççnçÇ cnC çpçí, jbiççÇlç [çW içj ÒçícçU  nçílçç! cçç³ç ç U Ó nçílçç! HçCç l³ç ç®ç ç®ç cç uçç $ççm ç 
nçílç nçílçç.  
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Flçkçw³ççlç l³ çç Yç[k çÀ  cççJçMççÇvçí çÆHçMççÆJ çlç nçlç Iççu çÓvç lççÇ‘lççvç-lççvç,cçÊ ç-
cçÊç,cççílççÇ-cççílççÇ içbcçblç’yççníj kçÀç{uç çÇ! lççÇ içbcçblç Hççnlçç® ç cççPçí [çíU í®ç çÆHç Àjuçí!! lççÇ 
içbcçblç cççP³ççHçí#ç ç Dç çkçÀç jçvçí Dç ççÆC ç Jçpçvççvçí Hç Cç cççíþçÇ®ç nçílççÇ! ! Òç®çb[ cççí þçÇ içbcçblç!! 

cççJçMççÇvçí çÆHçMç çÆJçlçÓvç kçÀçH çuçíuçb Yçu çbcççíþb,uççuçíu ççuç -çÆnjJçbiçç j kçÀçÆuçbiç[ yçç níj 
kçÀç{uçb!!  

l³çç jbiççÇlç [çWiçj çJçj ,Yç uçbcççíþb uççuçíuççu ç kçÀçÆuçbiç [ HçççÆnu³ ççJç j cçuçç 
Jççìuçb,‘Dçi çb yççF&! pJççu ççcçáKç çÇ Hçíìuçç Jççìlçb!!’ 

HçCç cççP³ çç cçvççlçu çb Dçç F&uçç kçÀU uçb®ç! D ççF& cçç P³ççkçÀ[í HççnÓv ç nmçu ççÇ.[ çíÈ³ççvçí 
KçáCç çJçlç cçuçç cn Cççu ççÇ,‘DççiççTH çCç ç kçÀª vçkçÀçí mç! kçÀU uçb³ç cçuçç m çiç U b!’cçiç 
DççcnçÇ oçíIç çÇ KçÓHç nm çuççí . 

Yç[kçÀ  cççJçMççÇ içíuç çÇ Dçç çÆ Cç uçiçí® ç®ç ‘Jç çmçÓ- kçÀçkçÀç’ Dççuçí.  
cnCçpçí,‘lçí kçÀçkçÀç’K çjb® ç ®ççbiçuçí n çílçí.lçí cççP³ççM ççÇ KçíU uçí.cçuçç mçcçpçíu ç Dçmçb 

yççíuçuçí. l³ççbvç çÇ lççW[b Jçí[çÇJ ççkçÀ[çÇ kçíÀuççÇ.cççírb lççW[ G Iç[Óvç l³ççb®ç çÇ Yçuç çÇcççíþçÇ pççÇYç 
oçKçJçu ççÇ.cçuçç JçíiçJ çíiçU í DççJççpç kçÀç {Óvç oçK çJçuçí .cçuçç yçjb Jççìuçb.cçuçç lçí  kçÀçkçÀç DççJç[Ó 
uççiçuçí!  

kçÀçkçÀç Kççu ççÇ Jççk çÀuçí.l³ççb vççÇ nU Ó®ç cçuçç G ®çuçu çb.HçCç cççÇ kçÀçn çÇ yççíuçuçí vçç n çÇ.cçuçç 
Jççìuçb DççH çu³ç çuçç D çç Cç KççÇ kçÀçn çÇ içcçlççÇ-pçcçlççÇ Hççnç³ çuçç çÆcçU lççÇuç.  

HçCç kçÀmçb ®ç kçÀç³ ç vççÇ kçÀm çb®ç kçÀç³ ç?  
kçÀçkçÀçbvççÇ cçuçç G ®çu çuçb DçççÆ Cç sçlç çÇpçJçU  Oçjuçb. ..HççíìçpçJçU  Oçjuçb..Dç ççÆ Cç 

...DçççÆC ç cççÇ Içámçcçìuçí! cçuçç ½ççm ç Içílçç ³çíF&vç ç! cçuçç ®çkçwk çÀj ³çíT 
uççiçuççÇ......[çíÈ³ç çmçcç çíj nç@çÆmHçìuç çÆH çÀjlçb³ç D çmçb JççìÓ uççiçuçb !  

cççÇ ‘DççeeeeF&....D çç eeeeF&...’Dçmçb D ççíj[ Cççj n çílçí,Hç Cç lççW[çlçÓvç Mçyo®ç 
HçáÀìívçç! 

kçÀçjCç...kçÀç jCç..l³ çç kçÀ çkçÀçbvççÇ kçáÀþu³ççlç jçÇ pççÇJç IçíC³ç ç Jççmç ç®çb D çÊçj Dçbiç çuçç 
®ççíHç[u çb nçílçb! l³çç Kçlçj vççkçÀ  Jççmç çvçí® ç cççÇ Içámçcç ìuçí nçílçí vçç!!  

cçiç kçÀçee³ç..? D çMççJ çíU çÇ Jnç³ç® çb lçí®ç Pççuçb !  
kçÀçkçÀçb®çç Mçì& Dç çíuçç Pççu ³ççJç j l³ççbvç çÇ cçuçç Dçu çi ço Kççuç çÇ kçÀç@ìJçj þíJçuçb. DçççÆ Cç 

cççPççÇ ‘DçÊç j Jççm çÓ’kçÀçkç ÀçbHççmçÓvç mçáìkçÀç Pççu ççÇ.  
Mçì& Dççíuçç Pççu ³ççJ çj ®ç çb içuçç IçcçIçcççì  Hçmçju çç ! DççF&vçí ® çcçkçÓÀvç cççP³ç ç kçÀ[í 

DçççÆ Cç kçÀçkçÀçbk çÀ[í HçççÆnuçb .cççÇ lççW[ JççkçÀ[b kçÀjlçç®ç ,DççF& kçÀç ³ç lçí mçcçpçuççÇ ! 
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‘uçnçvç cçáuççbv çç Yçíìç ³çuç ç pççlççvçç, Dçbiçç uçç G ûç Jç çmçç ®ççÇ Dç Êçjb ®ç çíHç[Ó vç³ çílç,l³çç 
Jççmççv çí cçáuçí Içámçcçìlççlç  çÆkçbÀJçç Iççyçªvç mçÓ-m çÓ kçÀjlççlç’ní mçáOoç D ççcnçÇ c nCçpçí, 
‘oáHçìîççlçu³ç ç cçáuççbvççÇ , Hç@CìçÇlçu³ç ç cççCç mççbvç ç çÆMç kçÀJçç³ç ®çb Jççìlçb?’ 

cççÇ cçvççlçu³ç ç cçvççlç cnbìuçb,“SJn{b Hç Cç mçcçpç lç vçmçíuç lçj kçÀ Mççuç ç Içç uçlçç 
l³çç Hç@CìçÇ? l³ ççHçí# çç Dç ç cç®³çç mçç jKç çÇ cçmlç oáHçìçÇ içáb[çU ç! kçÀçee³ç ?” 

cççÇ cçvççlç kçÀçnçÇ yççíuçu çí kçÀçÇ lçí uçiçí®ç DççF&u çç mçcç pçlçb®ç!!  
DççF& cççP³ ççkçÀ[í HççnÓv ç pççíjpççíjçlç n mçÓ uççiçu ççÇ .yçnáOçç çÆlçuçç ‘oáHçìîç çlç 

içáb[çU uçíuçí kçÀçkçÀç’ çÆomçÓ  uççiçuçí Dçm çlççÇuç.  
kçÀçkçÀçbHççmçÓv ç mçáìkçÀç Pçç u³ççvçí cççÇ pçj ç DççU çíK çíçÆ HçU çíKçí çÆouçí.uççLç ç-çÆyçLçç  Pçç[Óvç 

oáHçìb mçÌuç kçíÀuçb.l³ççcçáU í DççF¥®ç u ç#ç içíuçb.D ççF& Dççlçç cçuç ç pçJçU  IçíCççj .......... 
Flçkçw³ççlç SkçÀ  cççíþçÇ HçÀçÌ pç Dççj[ç Dççí j[ kçÀjlç D ççcç®³ çç® ç çÆoMçívçí Dç çuççÇ.o çívç 

cççJçMçç Dç ççÆC ç oçívç cççJçM çí (cççJçMçí cnCçpçí cççJçM ççÇ ®çí çÆcçmìj.)  
cççÇ cçvççlç cnbìuçb,‘®çuç ç Dççlçç Pç çíHçÓ³ç ç.’cççÇ nçlçç ® ³çç cçáþçÇ JçU u³çç.[ çíU í yçbo kçÀª 

uççiçuçí.  
HçCç kçÀmçb ®ç kçÀç³ ç vççÇ kçÀm çb®ç kçÀç³ ç?  
l³çç HçÀçÌpçívçí cççP³ç çJçj ®ç nuuçç kçíÀuçç !!  
pçç[çÇ cççJçMççÇ cnC ççuç çÇ,“kçÀçeee³ç iç uçyyçç[í ,[çí U í yçbo kçÀªvç PççíHçl³çímç 

Jççìlçb?” 
cççÇ cçvççlçu³ç ç cçvççlç cnbìuçb,“Dçi çb cççJçMçí,[çíU í G Iç[í þíJçÓvç kçáÀCççÇlçjçÇ Pççí Hçlçb kçÀç 

iç?kçÀç cçuçç D çmçí K çáU ®çìçmççj Kçí ÒçMvç çÆJç ®çç jlçí mç?” 
oámçjçÇ cççJçMç çÇ cnCççu ççÇ,“Dç çíeençíee e,çÆnv çí vçç kçÀ  DçiçoçÇ yççyççb® çb Içílçuçb³ ç DçççÆ Cç 

çÆpçJçCç çÇ cçç$ç Dç çF& mççj K ççÇ! nçí çÆkçÀvçF& iç yçyyç[?” 
cççÇ JçÌlççiçÓvç cçvççlçu³ çç cçvççlç cnbìuçb,“Dçiçb cççP ³çç cçccç[ cççJçMçí,D çpçÓvç  cççÇ 

cçuçç Dçç jMççlç vççÇì  Hçç çÆn uçb®ç vçç nçÇ,lçj kçÀç ³ç mç çbiçÓ lçáuçç iç?” 
Flçkçw³ççlç ,“vç çnçÇ !vççn çÇ! ! cççÇ mççbiçlççí,vç çkçÀ  FkçÀ[®çb Dçç ní Dçç çÆCç pççÇJ çCç çÇ çÆ lçkçÀ[®ççÇ! 

kçÀçee³ç ?”Dçmç ç SkçÀ  pçç[pçÓ[ DççJ ççpç cççP³ çç kç ÀçvççJçj ³ çíTvç DççoU uç ç . 
ní kçÀçíCç yççíuçu çb? ní Hççn C³ç çmççþçÇ cççÇ mç çJçkçÀçMç [çíU í G Iç[uçí lçj,cçuçç OçkçwkçÀç® ç 

yçmçuçç! ! #çC çYç j iç[yç [®ç Pççuç çÇ!  
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kçÀçjCç ,cçuçç vç çÇì  çÆvçjKçÓ vç HççnC ççjí Þ ççÇ.cççJçMçí ¿ç çb®çç SkçÀ  [çíU ç ‘FkçÀ[í’ DçççÆ Cç 
oámçjç [çíU ç ‘çÆlçkçÀ[í’ n çílçç!!  

ní ‘FkçÀ[í-çÆlçkçÀ[í’HççnÓvç  cççÇ Hçávnç [çíU í yçbo kçíÀuçí. 
l³ççyçjçíyç j oámçjí cççJçMçí cnCççuçí ,“nbe e,Içj ®ççÇ D ççþJçCç ³çílçí³ç Jç çìlçb? cç uçç 

cçççÆnl³çÌ!” 
cççPçí nçlç-Hçç³ ç yççbOçuçí n çílçí cnCçÓvç,vç çnçÇlçj cççÇ k çÀHççU çJçj® ç nçlç cççj Cçç j nçílçí! 

Dçnçí pçvcçu³ ççHç çmçÓvç cççÇ  Dççní nç@ çÆmHçìuçcçOçí.cççÇ DçpçÓvç Içj® ç yççÆIçlçuçb vçç nçÇ! lçj cçuçç 
Içjç®ç çÇ DççþJç Cç lçjçÇ kçÀ M ççÇ ³çíC ççj ?  

kçÀU uçb vçç?  
 cççíþîçç cççCçm ççbvçç m çcçpçlç vççnçÇlç l³ç ç,‘¿ç ç’iççíä çÇ. 
HçCç nçílçb kçÀç ³ç..... 
DççcnçÇ yççíuçíu çb lçácnçuçç DççÆpçyççlç mçcçpçlç vç çnçÇ!  
DçççÆ Cç,  
lçácnçÇ yççíuçuçíuçb cçç$ç, Dçç cnuçç mçiçU b mçcçpçlçb!!  
Hçávnç Dççcn çÇ kçÀçnçÇ kçÀjç Jçb lçj,lçácnçÇ,kçÀHç[î ççlç pççcç yççbOçÓvç ìçkçÀlçç Dç çcn çuçç!  
l³ççcçáU í nçílçb kçÀç³ç...  
‘kçÀHç[îççlç yççbOçÓv ç,Mçyoçb® çç cççj Kç çJçç uç çiçlççí Dç ç cnçuçç!’ 

HçCç uç# ççlç þíJçç,¿ çç mçJç& iççíäçRvçç,  
cççPççÇ DççF& D ççní n çí mçç# ççÇuçç!  
 
………………………………………………………………………………………………. 

 
  


