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iiçç ááUUiiçç ááUUçç ÇÇllçç    ccççççJJççMMçççç ÇÇ  
 

 
cçuçç kçÀçnçÇ kçÀçnçÇ cççíþîçç cççCçmççb®çç HçÀçj cnCçpçí HçÀçj®ç jçiç ³çílççí! l³ççb®çb kçÀçnçÇ 

JççiçCçb®ç cçuçç mçcçpçlç vççnçÇ. mçcçpçlç vççnçÇ cnCçpçí,nçÇ çÆMçkçÀuçíuççÇ cçççíþçÇ cççCçmçb kçÀOççÇ 
kçÀOççÇ Jçí[îççmççjKçb, yççJçUìçmççjKçb kçÀç Jççiçlççlç? ní®ç cçuçç DçpçÓvç mçcçpçlç vççnçÇ!! 

Dççlçç ní yçIçç vçç,cççP³ççmççjK³çç sçíìîçç-sçíìîçç,uçnçvç uçnçvç cçáuççb-cçáuççRvçç 
SkçÀç®ç kçÀHç[îççlç pççcç oçyçÓvç,Içf DççJçUÓvç yççbOçÓvç þíJçlççlç. DçççÆCç mJçlç: cçç$ç sçvç mçÌuç 
mçÌuç,ìkçÀçìkçÀ kçÀHç[í Iççuçlççlç. DçççÆCç Dççcç®³çç mçcççíj cçmlç SíçÆìlç çÆHçÀjlççlç! 

cççÇ nç@çÆmHçìuçcçOçí Dçmçlççvçç lçj çÆJç®çç©®ç vçkçÀç! ¿çç cççíþîçç cççCçmççbvççÇ Jçí[íHçCçç®çç 
kçÀnj®ç kçíÀuçç!! Dççcnç mçJç& uçnçvç cçáuççbvçç HçÀkçwlç Hççb{N³çç kçÀHç[îççlç®ç içáb[çUç³ç®çí! DçççÆCç 
cçiç Dççcnçuçç SkçÀç KççíuççÇlç kçÀçW[Óvç þíJçç³ç®çí!! cçuçç mççbiçç,¿çç Jçí[íHçCççuçç kçÀç³ç 
cnCçç³ç®çb?  

Dçnçí Dççcnçuçç GYçb jçnlçç ³çílç vççnçÇ. ®ççuçlçç ³çílç vççnçÇ. OççJçlçç ³çílç vççnçÇ. HçUlçç 
³çílç vççnçÇ. G[îçç cççjlçç ³çílç vççnçÇlç. DççcnçÇ yççíuçuçíuçb cççíþîçç cççCçmççbvçç kçÀçnçÇmçáOoç 
mçcçpçlç vççnçÇ. lçjçÇ...lçjçÇ.... Dççcnçuçç kçÀçW[Óvç þíJçlççlç! DçççÆCç Dççcç®³çç Dçç³ççbvçç ní mçJç& 
kçÀjlçç ³çílçb lçj l³ççbvçç cçç$ç cççíkçÀUb cççíkçÀUb þíJçlççlç!! nçÇ kçáÀþuççÇ HçOolç?? 

Dççcnçuçç Hç[u³çç Hç[u³çç Dçmçç jçiç ³çç³ç®çç,kçÀçÇ Jççìç³ç®çb,`uççLç cçç©vç,oáHçìb 
mççí[çJçb.' HçCç... Giçç®ç cççíþîçç cççCçmççb®ççÇ kçÀçcçb Jçç{lççÇuç,cnCçÓvç kçíÀJçU DççcnçÇ `oÓIç 
çÆiçUÓvç içHHç yçmçç³ç®ççí.' 

nçb... lçj cççÇ kçÀç³ç mççbiçlç nçílçí,... cççíþîçç cççCçmççb®çí kçÀHç[í!  
cçuçç Yçíìç³çuçç ³çíCççjçÇ cççCçbmç,sçvç sçvç mçÌuç mçÌuç kçÀHç[í IççuçÓvç ³çç³ç®ççÇ. l³ççb®çí lçí 

jbiççÇyçíjbiççÇ, mçáUmçáUçÇlç,PçáUPçáUçÇlç,içáUiçáUçÇlç,®çkçÀ®ççÆkçÀlç ®çkçÀç®çkçÀ kçÀHç[í HççnÓvç cçuçç 
Dççvçbo Jnç³ç®çç. DçMçç içáUiçáUçÇlç PçáUPçáUçÇlççbvççÇ cçuçç pçJçU Içílçuçb kçÀçÇ Dççvçboçvçí cççP³çç 
DçbiççJçj mçáUkçÀvç kçÀçìç ³çç³ç®çç! HçCç cççP³çç oáHçìîççcçáUí `ní' cççíþîççbvçç mçcçpçlç vçmçí. 

kçÀOççÇ kçÀOççÇ cçuçç Jççìç³ç®çb, DççHçCç HçCç cççíþîçç cççCçmççbmççjKçí mçÌuç mçÌuç Hç@Cì Mçì& 
IççuççJçílç. Oççílçj vçímççJçb. mçáUmçáUçÇlç mçç[îçç içáb[çUçJ³ççlç. jbiççÇyçíjbiççÇ çÆìHçìç@Hç [^ímç 
IççuççJçílç.... DçççÆCç........ 

DçççÆCç mçiçÈ³çç cççíþîçç cççCçmççbvçç HçÀkçwlç Hççb{N³çç oáHçìîççlç pççeeecç 
yççbOçÓvç,DççJçUÓvç þíJççJçb!!...HçÀkçwlç cççP³çç DççF&uçç mççí[Óvç. 
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kçÀçuç mçbO³ççkçÀçUçÇ cççÇ DçOç&Jçì PççíHçílç nçílçí. lçMççÇ mçáKççlç nçílçí. 
Flçkçw³ççlç DççF&®ççÇ cçÌ$ççÇCç DççuççÇ. cçÌ$ççÇCç cnCçpçí cççJçMççÇ. mçáUmçáUçÇlç kçÀHç[í 

IççlçuçíuççÇ içáUiçáUçÇlç cççJçMççÇ! DççHçuçí kçÀHç[í mççJçjlç çÆlçvçí cççP³ççkçÀ[í JççkçÓÀvç JççkçÓÀvç 
HçççÆnuçb. cççÇ HçìkçÀvç [çíUí Içf yçbo kçíÀuçí. 

cççPççÇ PççíHçcççí[ kçÀjlç lççÇ içáUiçáUçÇlç cççJçMççÇ cnCççuççÇ,’cççÇ çÆkçÀvçF& ¿çç yçyyç[®çí 
KçÓHç KçÓHç uçç@[ kçÀç@jCçç@j Dççníee! KçÓHç KçÓHç uçç@[!!  

cççÇ çÆnuçç KçíUCççÇ Dçç@CçCççj. 
iççí[ iççí[ KççT Dçç@CçCççj. 
sçvç sçvç kçÀHç[í Dçç@CçCççj. 
cççÇ çÆnuçç mçiçUçÇkçÀ[í çÆHçÀjJçCçç@j. 
içbcçlç kçÀjCçç@j. pçbcçlç kçÀjCçç@j. 
cçppçç cçppçç kçÀjCçç@j.“ 
çÆlçvçí cçuçç yçUíyçUí GþJçuçb. cççÇ JçÌlççiçÓvç DççUçíKçí çÆHçUçíKçí oíT uççiçuçí lçj,cççPçb 

sçvç mçáboj oáHçìb çÆlçvçí mççí[uçb. ®ççíUçcççíUç kçÀ©vç lçí kçÀçíHçN³ççlç ìçkçÀuçb. 
 DçççÆCç pçyçjomlççÇvçí cçuçç vçJççÇvç oáHçìîççlç içáb[çUuçb. 
cççPççÇ DççOççÇ®ç PççíHçcççí[ PççuççÇ nçílççÇ. l³ççlç Dççlçç ní vçJççÇvç oáHçìb ìçí®çÓ uççiçuçb. 
cççÇ JçÌlççiçuçí! cççÇ çÆ®ç[uçí!! 
`cçuçç vç çÆJç®ççjlçç,cççPçb oáHçìb yçouçCççjçÇ nçÇ kçÀçíCç içáUiçáUçÇlç?' Dçmçç cçvççlç 

çÆJç®ççj kçÀjlç, cççÇ jçiççvçí HçáÀj&eee HçáÀj&eee kçÀjlç LçábkçÀçÇ G[JçuççÇ. oáHçìîççlçu³çç 
oáHçìîççlç Hçç³ç Pçç[uçí.  

ní HççnÓvç içáiçá cççJçMççÇ Dççvçboçvçí Dççíj[uççÇ,’Dç³³ççeeeeeee uçyyççeeee[! cççÇ 
DççCçuçíuçç `vçJççÇvç [^ímç' yçyyç[uçç DççJç[uçç Jççìlçb! Mçç@CççÇ cçáuçiççÇ!!“ 

ní SíkçÀu³ççJçj cçuçç Dçmmçç jçiç Dççuçç!  
cççÇ cçvççlç cnbìuçb,`JJçç! cnCçpçí ¿ççb®³çç vçJççÇvç mçç[îçç,DçiçoçÇ pçÓv³çç-pçÓv³çç 

Hççeeeej pçÓv³çç Pççu³çç kçÀçÇ,l³çç®ççÇ oáHçìçÇ kçÀjç³ç®ççÇ. DçççÆCç uçnçvç cçáuççb®çí uçç[ 
kçÀjC³ççmççþçÇ l³ççlç l³ççbvçç içáb[çUÓvç þíJçç³ç®çb! 

Dççcnç uçnçvç cçáuççbvçç,pçÓvçí pçÓvçí mçç[çÇ®çí lçákçÀ[í DçççÆCç cççíþîççbvçç cçç$ç vçíncççÇ vçJççÇvç Dççcnç uçnçvç cçáuççbvçç,pçÓvçí pçÓvçí mçç[çÇ®çí lçákçÀ[í DçççÆCç cççíþîççbvçç cçç$ç vçíncççÇ vçJççÇvç Dççcnç uçnçvç cçáuççbvçç,pçÓvçí pçÓvçí mçç[çÇ®çí lçákçÀ[í DçççÆCç cççíþîççbvçç cçç$ç vçíncççÇ vçJççÇvç Dççcnç uçnçvç cçáuççbvçç,pçÓvçí pçÓvçí mçç[çÇ®çí lçákçÀ[í DçççÆCç cççíþîççbvçç cçç$ç vçíncççÇ vçJççÇvç 
vçJççÇvç kçÀHç[í!!vçJççÇvç kçÀHç[í!!vçJççÇvç kçÀHç[í!!vçJççÇvç kçÀHç[í!!    

DçççÆCç cnCçí Dççcç®çí®ç KçÓHç uçç@[!' 



 

Page 3 of 4 

`oáHçìb cnCçpçí vçJççÇvç [^ímç,ní SíkçÓÀvç, cççP³çç LçbákçÀçÇuçç Dççuçç HçíÀmç!!' 
cççÇ jçiççvçí uççuç uççuç Pççuçí! ®çínjç çÆ®ç$ç çÆJççÆ®ç$ç kçíÀuçç. IçMççlçu³çç IçMççlç içájiçájuçí 

DçççÆCç..... 
’çÆkçÀÊççÇ içç@[ Dççní iç yçyyç[“ Dçmçb cnCçlç içáiçá cççJçMççÇvçí cççPçç ®ççbiçuçç®ç iççiçá 

Içílçuçç, cnCçpçí iççuçiçá®®çç Içílçuçç! 
cççÇ ®ççbiçuççÇ®ç kçÀUJçUuçí.oçlç Dçmçlçí lçj,mçCçmçCççÇlç ®ççJçuçí®ç Dçmçlçí. 
cççÇ ®çáUyçÓU kçÀjç³çuçç mçájJççlç kçíÀuççÇ. pççbYçF& çÆouççÇ. cççvç nuçJçuççÇ. [çíUí 

çÆcç®çkçÀçJçuçí. oáHçìîççlçu³çç oáHçìîççlç Hçç³ç Pçç[uçí. 
içáiçá cççJçMççÇ HçÀmçuççÇ. çÆlçvçí cçuçç G®çuçÓvç Içílçuçb. 
DçççÆCç..... 
l³çç#çCççÇ...... 
lçí vçJççÇvç oáHçìb DçççÆCç cççJçMççÇ®ççÇ vçJççÇvç içáUiçáUçÇlç mçç[çÇ,cççÇ Hççeej çÆYçpçJçÓvç 

ìçkçÀuççÇ!! 
cççJçMççÇ o®çkçÀuççÇ! #çCçYçj YççbyççJçuççÇ! 
 çÆlçvçí cçuçç HçìkçÀvç KççuççÇ þíJçuçb. 
cççPçí KçÓHç KçÓHç uçç@[ kçÀjç³ç®çí,lççÇ çÆJçmçjuççÇ. 
içáiçá cççJçMççÇvçí DççHçuççÇ mçç[çÇ mççJçjuççÇ. 
mçç[çÇJçj®çç lççpçç Dççíuçç vçkçÀçMçç yçIçlç,lççÇ cççP³ççkçÀ[í (Giçç®ç®ç) jçiççvçí HççnÓ 

uççiçuççÇ. oçlç Dççíþ Kççlç jçiç çÆiçUÓ uççiçuççÇ. vçkçÀçMççkçÀ[í DçççÆCç cççP³ççkçÀ[í DççUçÇHççUçÇvçí 
HççnÓ uççiçuççÇ. 

Dççlçç PççuççÇ Dççcnç oçíIççR®ççÇ Hçb®ççF&lç! 
cççJçMççÇuçç çÆ®çblçç içáUiçáUçÇlç Dççíu³çç mçç[çÇ®ççÇ. 
cçuçç çÆ®çblçç KçjyçjçÇlç Dççíu³çç oáHçìîçç®ççÇ. 
cççÇ Dççíu³çç oáHçìîççlç iççjþuçí. Lçb[çÇvçí kçáÀ[kçáÀ[uçí. nçlç Hçç³ç Pçç[lç pççíeejçlç 

Dççíj[uçí. 
DççF& OççJçlç®ç DççuççÇ. çÆlçvçí cçuçç pçJçU Içílçuçb. HçìkçÀvç oáHçìb yçouçuçb. nuçkçíÀ®ç 

LççíHçìblç cçuçç Dççbpççjuçb iççWpççjuçb. 
cççPççÇ Lçb[çÇ HçUçuççÇ. cçuçç Gyçoçj JççìÓ uççiçuçb. 
DççF&vçí yçouçuçíuçb oáHçìb cçT cçT nçílçb DççF&®³çç nçlççmççjKçb! Gyçoçj nçílçb 

DççF&®³çç kçáÀMççÇmççjKçb!! 
DççF& iççCçb içáCçiçáCçlç cçuçç LççíHçìÓ uççiçuççÇ. cççPçí [çíUí pç[ nçíT uççiçuçí. cçuçç 

PççíHç ³çíT uççiçuççÇ. 
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çÆlçkçÀ[Óvç cççJçMççÇvçí kçÀçnçÇlçjçÇ KççCççKçáCçç kçíÀu³çç. [çíUí çÆcç®çkçÀçJçuçí DçççÆCç nçlç 
nJçílç G[Jçuçí. 

cççÇ PççíHçuçí Dççní Dçmçb mçcçpçÓvç,DççF& nUÓ®ç GþuççÇ. çÆlçvçí cççJçMççÇuçç yçouçç³çuçç 
vçJççÇvç mçç[çÇ çÆouççÇ. cççJçMççÇ nmçuççÇ. 

ní Hççnlçç®ç,cççÇ DçOç&Jçì PççíHçílç®ç içájiçáj kçíÀuççÇ. 
DççF& uçiçí®ç®ç cççP³ççpçJçU DççuççÇ. Hçávnç iççCçb içáCçiçáCçÓ uççiçuççÇ. 
Dççlçç cççÇ DççF&HççmçÓvç uççbyç nçílçí,lçjçÇHçCç DççF&®³çç®ç kçáÀMççÇlç nçílçí!!.... cnCçpçí,cççÇ 

cççP³çç DççF&®³çç®ç mçç[çÇ®³çç oáHçìîççlç nçílçí vçç!! 
 
 
l³çççÆoJçMççÇ PççíHçç³ç®³çç DççOççÇ cççÇ SkçÀ iççíä çÆMçkçÀuçí. 
DççOççÇ kçÀçnçÇ vç yççíuçlçç,pççÇ cççPçí uçç[ kçÀjlçí,cçuçç mçcçpçÓvç Içílçí,lççÇ cççPççÇ DççF& 

Dçmçlçí!! 
 

 


