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uçJn mìçíjçÇ

lçí jçípç SkçÀcçíkçÀçbvçç uççbyçÓvç®ç Hççnç³ç®çí.
HçCç.. yççíuçCçb kçÀOççÇ Pççuçb vççnçÇ.
kçÀOççÇ kçÀOççÇ lçí SkçÀç®ç lçuççJççlç Hççínç³çuçç pçç³ç®çí.
HçCç.. l³ççJçíUçÇ FlçkçÀçÇ içoçÇ& Dçmçç³ç®ççÇ kçÀçÇ l³ççbvçç kçÀçnçÇ yççíuçlçç ³çç³ç®çb vççnçÇ.
kçÀOççÇ lçí çÆHçÀjç³çuçç içíuçí lçj uççbyçÓvç®ç ®ççuçç®ç³çí.
l³ççcçáUí.. yççíuçCçb vççnçÇ lçj HçÀkçwlç yçIçCçb Jnç³ç®çb.
içíuçb Jç<ç&Yçj lççí çÆlç®³ççMççÇ yççíuçC³çç®ççÇ Jççì Hççnçlç nçílçç.

Dççpç lççí nçlç lççCçÓvç Dççjçcççlç çÆvçJççblç Hç[uçç nçílçç Flçkçw³ççlç l³çç®³çç yççpçÓuçç lççÇ ³çíTvç
yçmçuççÇ.

JççN³ççJçj nçlç nuçJçlç lççí cnCççuçç,’JJçç! KçÓHç çÆoJçmççbvççÇ Yçíì PççuççÇ.“
lççÇ FlçkçÀçÇ çÆYçpçuççÇ nçílççÇ kçÀçÇ çÆlçuçç HçìkçÀvç kçÀçnçÇ yççíuçlçç®ç Dççuçb vççnçÇ.
l³çç®çJçíUçÇ yççpçÓuçç uççWyçkçÀUCççjç ©cççuç cnCççuçç,’HçÀçj®ç DççJç[uççÇ Jççìlçb nçÇ mçç[çÇ lçáuçç?

nçÇ lçáP³ççmççjKççÇ H³çáDçj kçÀç@ìvç vççnçÇ yçjb...“

yçç@[&j PçìkçÀlç mçç[çÇ cnCççuççÇ,’cççÇ H³çáDçj çÆmçukçÀ Dççní! PçáUPçáUçÇlç Dçvçd mçáUmçáUçÇlç..“

Flçkçw³ççlç cççiç®³çç lççjíJçj®çç ìçÇ Mçì& cnCççuçç,’PçáUPçáUçÇlç DçççÆCç mçáUmçáUçÇlç HçCç JççHç©vç-
JççHç©vç PççuççÇ Dççní cçáUcçáUçÇlç DçççÆCç HçáUHçáUçÇlç!! n@eenç!“

ìçÇ Mçì&®çb yççíuçCçb SíkçÓÀvç mçç[çÇ kçÀçUJçb[uççÇ.
çÆlç®³çç kçÀçþçJçj®çb çÆ[PççFvç oá:Kççvçí JççkçÀ[bçÆlçkçÀ[b Pççuçb.

mçblççHçÓvç nçlç Giççjlç Mçì& cnCççuçç,’See `SkçÀ yçìC³çç', pçjç kçÀç@uçj mççbYççUÓvç yççíuç.
kçÀçnçÇ uçnçvç cççíþb Dççní kçÀçÇ vççnçÇ? Dçjí SkçÀç mçç[çÇ®³çç Jçpçvççlç lçáP³ççmççjKçí sHHçvç çÆcçUlççlç!“

ní SíkçÀlçç®ç ìçÇ Mçì& OçámçHçÓÀmçÓ uççiçuçç.



2

lçíJnç Hçç³ç G[Jçlç HçBì cnCççuççÇ,’See Hçávnç Dçmçb kçáÀCççuçç yççíuçuççmç lçj lçáPçç içUç®ç
HçÀç[Óvç ìçkçÀçÇvç.

³çç Içjçlçuçí DççHçu³ççuçç SkçÀ$ç®ç Oçálççlç, SkçÀ$ç®ç çÆHçUlççlç DçççÆCç mçjU jçbiçílç JççUlç
Iççuçlççlç. DççHçCç mççjí mççjKçí.

vççí Pçiç[ç. DççíkçíÀ?“

SkçÀ yçìC³ççvçí kçÀç@uçj nuçJçuççÇ lçíJnç mçç[çÇ®ççÇ yçç@[&j KçáuçuççÇ.

mçç[çÇ uççpçlç cnCççuççÇ,’ çÆcçmìj Mçì&, lçácnçÇ cçuçç onç Jç<çç&HçÓJçça Hççnç³çuçç nJçb nçílçb. Dççlçç
l³çç cçMççÇvçcçOçí içjiçj çÆHçÀ©vç Lççí[ç jbiç Glçjuçç³ç cççPçç. HçÓJçça HçÀkçwlç mçCççmçáoçÇuçç®ç cççÇ yççníj
Hç[ç³ç®çí..“

’HçjJçç cççÇ lçácnçuçç vççìkçÀçuçç HçççÆnuçb. DçiçoçÇ J³çJççÆmLçlç ®ççHçÓvç®ççíHçÓvç yçmçuçç nçílççlç
lçácnçÇ.“ çÆcçmìj Mçì&vççÇ Dçmçb cnCçlçç®ç..

mçç[çÇ HçÀCçkçÀçjuççÇ,’vççJç kçÀç{Ó vçkçÀç l³çç vççìkçÀç®çb.“
’kçÀç³ç Pççuçb kçÀç³ç SJn{b çÆ®ç[ç³çuçç?“ uçí[çÇpç ©cççuççvçí çÆJç®ççjuçb.
Hçoj nuçJçlç mçç[çÇ yççíuçÓ uççiçuççÇ,’l³çç çÆoJçMççÇ KçÓHç çÆoJçmççbvççÇ cççÇ çÆcçmìj Mçì&vçç HçççÆnuçb. Kçjb

mççbiçlçí, Hççnlçç #çCççÇ®ç lçí cçuçç DççJç[uçí. ®çkçÀ®çkçÀçÇlç yçìCçb, mìçFuççÇMç kçÀç@uçj DçççÆCç yçímì cçìíçÆj³çuç.
cççÇ yuççGpçuçç cnCççuçí®ç `³çç®çb vççJç çÆcçmìj ©yççyçoçj' DçmçCççj.

vççìkçÀç®³çç FbìjJnuçuçç ³ççb®ççÇ J³çJççÆmLçlç DççíUKç kçÀ©vç IçíT Dçmçb cççÇ þjJçuçb nçílçb.“
mçç[çÇuçç LççbyçJçlç ©cççuç cnCççuçç,’Dçiçb lçáPçb yççíuçCçb cnCçpçí,`HçÀç@uç çÆJçlçYçj DçççÆCç mçç[çÇ

nçlçYçj.' kçÀç³ç Pççuçb lçí HçìkçÀvç mççbiç. vççnçÇlçj lçáPçb yççíuçCçb mçbHçíHç³ç¥lç cççÇ mçákçÓÀvç pçç³ç®ççí.“

HçojçcççiçÓvç çÆcçmìj Mçìç¥kçÀ[í Hççnçlç mçç[çÇ cnCççuççÇ,’l³çç çÆoJçMççÇ FbìjJnuçuçç cççÇ YççpçÓvç
çÆvçIççuçí..“

’yççHçjí! kçÀç³ç kçíÀuçb kçÀç³ç ³çç Mçìç&vçí lçáuçç?“ Dçmçb uçí[çÇpç ©cççuççvçí çÆJç®ççjlçç®ç Mçìç&®ççÇ yçìCçb
®çcçkçÀuççÇ!

’FbìjJnuç Pççu³ççJçj lççÇ kçÀçiçoç®³çç iuççmççlç kçÀç@HçÀçÇ IçíTvç DççuççÇ. DçççÆCç çÆcçmìjçb®³çç
yççpçÓuçç yçmçÓvç çÆHçT uççiçuççÇ.

Flçkçw³ççlç vççìkçÀ mçáª Pççuçb.
l³ççJçíUçÇ vççìkçÀçlç kçÀç³ç Pççuçb kçáÀCççmç þçTkçÀ?
HçCç.. lççÇ Iççyç©vç Dçmçb kçÀçnçÇ Dççíj[uççÇ kçÀçÇ çÆlç®³çç nçlççlçuççÇ mçiçUçÇ içjcççiçjcç kçÀç@HçÀçÇ

cççP³çç DçbiççJçj mççb[uççÇ...“ mçç[çÇuçç LççbyçJçlç ìçÇ Mçì& cnCççuçç,’yçjb Pççuçb içjcç kçÀç@HçÀçÇ mççb[uççÇ..“
ní SíkçÀlçç®ç Hç@CìçÇvçí Hçç³ç Giççjuçç DçççÆCç Mçìç&®çí nçlç çÆMçJççÆMçJçÓ uççiçuçí.
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’yçjb Pççuçb kçÀçjCç, l³ççcçáUí lçj çÆnuçç uçiçí®ç DççHçu³çç mççíyçlç Oçálçuçb DçççÆCç çÆcçmìjbç®³çç
yççpçÓuçç mçákçÀlç ìçkçÀuçb“ Dçmçb ìçÇ Mçì&vçí cnCçlçç®ç Mçìç&®ççÇ kçÀç@uçj uççpçuççÇ DçççÆCç çÆlç®çç jbiç yçouçuçç.

Hç@Cì cnCççuççÇ,’nçÇ PççuççÇ DçOçça®ç mìçíjçÇ.
HçCç.. KçjçÇ uçJn mìçíjçÇ lçj Hçá{í®ç Dççní DçççÆCç lççÇ HçÀkçwlç cçuçç®ç cçççÆnlç Dççní.
lççÇ mççbiçÓ kçÀçÇ vçkçÀçí.. .. ³çç®çç cççÇ çÆJç®ççj kçÀjlçí Dççní.“

kçÀçkçÓÀUlççÇuçç ³çíTvç ©cççuç cnCççuçç,’uçJçkçÀj mççbiç. cççÇ mçákçÀlç Dççuççí³ç. SkçÀoç kçÀç
DççHçu³ççuçç lççjíJç©vç Kçí®çuçb kçÀçÇ Hçávnç yççpçÓyççpçÓuçç kçÀOççÇ ³çíT kçáÀCççmç þçGkçÀ?

`kçÀHç[îççb®çí ³ççíiçç³ççíiç kçÀçnçÇ çÆMçJçlçç ³çílç vççnçÇlç lçí l³ççb®³çç Oççi³ççlç®ç DçmççJçí uççiçlççlç' Dçmçb
DççHçu³ççlç cnCçlççlç lçí kçÀçnçÇ GiççÇ®ç vççnçÇ. ®çuç mççbiç..“

Hç@Cì mççbiçÓ uççiçuççÇ, ’kçÀç@HçÀçÇ mççb[uççÇ l³ççJçíUçÇ cççPçb uç#ç vçJnlçb.
HçCç.. Flçkçw³ççlç çÆcçmìj Mçìç¥®ççÇ ®çáUyçÓU Jçç{uççÇ.
cççP³ççlç Kççí®çuçíuçç Mçì& GmçUçÇ cçç©vç yççníj ³çíT uççiçuçç.
Mçìç&®çç nçlç pççíjçlç nuçuçç DçççÆCç mçç[çÇJçj çÆcçmìjçb®³çç nçlççlçuçb kçÀçíu[ çÆ[^bkçÀ mççb[uçb.
cççÇ ®ççì®ç Hç[uçí!
Flçkçw³ççlç.. çÆcçmìj Mçì& cçuçç nUÓ®ç cnCççuçí,`Dçiçb çÆcçmçímç®³çç DçbiççJçj içjcç kçÀç@HçÀçÇ

mççb[uççÇ.. Yççpçuçb Dçmçíuç mçç[çÇ uçç. cnCçÓvç cçiç kçíÀuççÇ ®çáUyçÓU. HçCç Dççlçç Lçb[iççj çÆMç[kçÀçJçç
Pççu³ççJçj yçjb Jççìíuç çÆlçuçç!' Dççlçç cçuçç mççbiçç Dççní kçÀçÇ vççnçÇ nçÇ KçjçÇ uçJn mìçíjçÇ?“

’KçjçÇ uçJn mìçíjçÇ Hçá{í®ç Dççní“
©cççuç mççbiçÓ uççiçuçç,

’³çç mççb[çmççb[çÇ vçblçj l³ççbvççÇ cçuçç yççníj kçÀç{uçb.
DçççÆCç Hççnlççí lçj kçÀç³ç..

nç[çcççbmçç®çí çÆcçmìj DçççÆCç çÆcçmçímç SkçÀcçíkçÀçbMççÇ Yççb[lççnílç.
lçj..

DççHçuçí çÆcçmìj kçÀç@ìvç DçççÆCç çÆcçmçímç çÆmçukçÀ SkçÀcçíkçÀçbkçÀ[í uççpçÓvç yçIçlççnílç!!
mççbiçç yçjb Dççlçç..

nçÇ KçjçÇ uçJn mìçíjçÇ kçáÀCçç®ççÇ?“

ní SíkçÀlçç®ç mçiçUí mçákçíÀ kçÀHç[í
Dççvçboçvçí pççíjpççíjçlç HçÀ[HçÀ[uçí.
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