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Kççmç sçíìçÇ MççUç.

nçÇ iççíä lçMççÇ KçÓHç pçávççÇ Dççní.
cççÇ MççUçMççUçlçÓvç pççTvç kçÀLççkçÀLçvç Jç çÆJçboçb®³çç kçÀçÆJçlççb®çí Jçç®çvç kçÀjlç Dçmçí.
kçÀçnçÇJçíUç iççíäçÇ DçççÆCç kçÀçÆJçlççb®çí çÆcçÞçCç kçÀjlç Dçmçí.

çÆJçboçb®³çç kçÀçÆJçlçç SíkçÀlççvçç cçáuçí lçj Dççvçboçvçí GmçUlç Dçmçlç. çÆHçMççÇ cççJçMççÇ, SìÓ uççíkçÀçb®çç
oíMç DçççÆCç DçpçyçKççvçç ³ççlççÇuç kçÀçÆJçlçç cnCçpçí cçáuççbmççþçÇ ®ççÌkçÀçj Dçvçd <çìkçÀçj! çÆJçboçb®³çç kçÀçÆJçlçç
pçmçpçMçç cçáuççb®³çç Dçbiççlç çÆYçvçlç pççlç lçmçlçmçí cçáuççb®çí çÆ®çlkçÀçj DçççÆCç GlmçHçÓÀlç& ÒççÆlçmçço içiçvççuçç
çÆYç[lç pççlç. mççjç cççnçíuç SkçÀç JçíiçÈ³çç®ç Glmççnçvçí mçUmçUÓ uççiçí.

cççÇ mìípç Jç©vç Glçjlçç®ç cçuçç cçáuççb®çç çÆJçUKçç Hç[í.

DçMçç®ç SkçÀç #çCççÇ cçuçç Yçíìuçí oçcççíoj pççíMççÇ (vççJç yçouçuçí Dççní)
cçáuççbvçç kçÀmçyçmçb oÓj uççíìlç lçí cççP³ççHç³ç¥lç Dççuçí.
Òçl³çíkçÀ cçáuççuçç cççP³ççMççÇ yççíuçç³ç®çb nçílçb. l³ççuçç çÆkçbÀJçç çÆlçuçç kçáÀþuççÇ kçÀçÆJçlçç DççJç[uççÇ ní

l³ççbvçç mççbiçç³ç®çb nçílçb. lçj kçÀçnçÇ cçáuççbvçç cçuçç Flçj kçÀçnçÇ mççbiçç³ç®çb nçílçb çÆkçbÀJçç cççP³ççMççÇ HçÀkçwlç
MçíkçÀnB[ kçÀjç³ç®çç nçílçç.

³çç mçJçç¥vçç LççíHçJçlç ocççíoj pççíMççÇ cnCççuçí,’Dççpç oáHççjçÇ oçívç Jççpçlçç Dççcç®³çç sçíìîçç
MççUílç ³ççuç kçÀç? HuççÇpç. HçÀkçwlç onç çÆcççÆvçìb lçjçÇ.

Dççcç®³çç nçÇ cçáuççbvçç SíkçÀJçç vçç ³çç çÆJçboçb®³çç kçÀçÆJçlçç. lçácç®³çç iççíäçÇ.
Dççcç®³çç Kççmç cçáuççbvççnçÇ mçcçpçlççÇuç ³çç kçÀçÆJçlçç.
l³ççbvçç nçÇ cçpçç Jççìíuç nçí.
mçj,HuççÇpç vççnçÇ cnCçÓ vçkçÀç.
³çç iççJççlç®ç Dççní Dççcç®ççÇ sçíìçÇ MççUç.“

cççP³çç nçíkçÀçjç®³çç DçHçí#çívçí lçí çÆlçLçí®ç Lççbyçuçí.
cççÇ HçCç Lççí[çmçç iççWOçUuççí nçílççí.
kçÀç³ç kçÀjçJçb? Dçmçç çÆJç®ççj kçÀjlç Dçmçlççvçç®ç, yççpçÓuçç pçcçuçíuççÇ mçiçUçÇ cçáuçí

cnCççuççÇ,’mçeej  pççee®ç lçácnçÇ ³ççb®³çç MççUílç. mçj pçç.“

cçáuççb®çç jíìç®ç SJn{ç pçyçjomlç nçílçç kçÀçÇ cççÇ cççP³çç nçÇ vçkçÀUlç cççvç `nçí-nçí' kçÀjlç
nuçJçuççÇ.

DçççÆCç Dççvçboçvçí nçlç pççí[lç pççíMççÇ cnCççuçí,’LçBkçw³çÓ.“



Hçávnç cçáuççbvççÇ cççPçç lççyçç Içílçuçç DçççÆCç pççíMççÇ çÆomçívççmçí Pççuçí.
cççÇ o®çkçÓÀvç cnCççuççí,’Dçjí ³ççb®ççÇ MççUç kçáÀþuççÇ? kçáÀþí Dççní? kçÀmçb pçç³ç®çb ³ççb®³çç MççUílç?

lçácç®³çç MççUíHççmçÓvç çÆkçÀlççÇ uççbyç Dççní?
³ççbvççÇ kçÀçnçÇ mççbçÆiçlçuçb®ç vççnçÇ. Dççlçç kçÀç³ç kçÀjç³ç®çb?“

l³çç içoçalçuççÇ ®ççj cçáuçb Dççíj[uççÇ,’mçj Dççcç®³çç®ç IçjçpçJçU Dççní pççíMççÇ mçjçb®ççÇ sçíìçÇ
MççUç.

mçj DççcnçÇ lçácnçuçç IçíTvç pççT.
DççcnçÇ HçCç ³çíT.“
yççkçÀçÇ®³çç cçáuççbçÆvç Hçávnç kçÀçuçJçç kçíÀuçç,’DççcnçÇ HçCç ³çíCççj.“

cççÇ kçÀçnçÇ yççíuçC³ççDççOççÇ®ç pççíMççÇ mçj uççbyçÓvç®ç OççJçlç Dççuçí.
OççHçç ìçkçÀlç yççíuçÓ uççiçuçí,’Dçnçí lçácnçÇ ³çíCççj nçÇ yççlçcççÇ MççUílçu³çç Kççmç cçáuççbvçç DçççÆCç

lçç³ççbvçç HçÀçívç kçÀªvç mççbçÆiçlçuççÇ. cççÇ lçácnçuçç IçíTvç pçç³çuçç..“
pççíMççRvçç Hçá{í yççíuçÓ vç oílçç cçáuçí cnCççuççÇ,’kçÀçkçÀç, DççcnçÇ IçíTvç ³çíT mçjçbvçç. DççcnçÇ HçCç

³çíT MççUílç. Dççpç Dççcnçuçç DçOçç& çÆoJçmç®ç MççUç Dççní.“
cççPççÇ HçjJçvçiççÇ iç=çÆnlç Oç©vç®ç pççíMççRvççÇ l³çç cçáuççbvçç MççyççmçkçÀçÇ çÆouççÇ.
DçççÆCç ’lçácç®ççÇ Jççì Hççnçlççí“ Dçmçb cnCçlç lçí uçiçyçiççÇvçí çÆvçIçÓvç içíuçí.

cçáuççb®³çç YçjYçªvç çÆcçUCççN³çç GlmçHçÓÀlç& ÒççÆlçmççoç®ççÇ, cçáuççb®³çç Dççvçbo çÆ®çlkçÀçjçb®ççÇ DçççÆCç
l³ççvçblçj cçáuççb®³ççlçÓvç GmçUCççN³çç Òçícç uççìçb®ççÇ PççRiç l³ççJçíUçÇ cççP³çç [çíkçw³ççlç nçílççÇ.

kçÀLççkçÀLçvççJçj DçççÆCç cçáuççbmçcççíj kçÀçÆJçlçç mççoj kçÀjC³çç®³çç cççP³çç DçvççíK³çç mìçFuçJçj
cççPçç çÆJçéççmç nçílçç.

³çç iççJççlçu³çç ³çç pççíMççÇ mçjçb®³çç sçíìîçç MççUílç oáHççjçÇ OçÓcç kçÀjç³ç®ççÇ Dçmçb cççÇ cçvççlçu³çç
cçvççlç þjJçuçb.

lçí pçjçÇ `HçÀkçwlç onç çÆcççÆvçìb' Dçmçb cnCççuçí Dçmçuçí lçjçÇ DççHçCç çÆkçÀcççvç SkçÀ lççmç lçjçÇ
cçáuççbmççíyçlç oí Oçcççuç kçÀjç³ç®ççÇ Dçmçç cççÇ pçCçÓ çÆvç½ç³çb®ç kçíÀuçç.

’oçÇ[ Jççpçlçç YçíìÓ³çç“ Dçmçb mççbiçlç cçáuççb®³çç içjç[îççlçÓvç mçáìkçÀç kçíÀuççÇ Jç pçíJçç³çuçç HçUçuççí.

pçíJçlççvçç MççUí®çí cçáK³ççO³ççHçkçÀ cnCççuçí,’pççíMççR®³çç sçíìîçç MççUílç mççí[C³ççmççþçÇ cççÇ
kçáÀCçç®ççÇ J³çJçmLçç kçÀª kçÀç?“



cççÇ vçkçÀçí cnCçlçç®ç lçí Hçá{í cnCççuçí,’Kçjb®ç lçácç®çb kçÀçÌlçákçÀ Dççní. lçácnçÇ uçiçí®ç®ç çÆvçcçb$çCç
mJççÇkçÀçjuçblç. ³çç sçíìîçç MççUílçu³çç Kççmç cçáuççbmççþçÇ pççíMççÇ mçj DçHççj cçínvçlç Içílç Dçmçlççlç. lçácnçÇ
DççíUKçlçç kçÀç l³ççbvçç?“

cççÇ cççvç nuçJçlç `vççnçÇ' cnCççuççí.

cçáK³ççO³ççHçkçÀ mççJçkçÀçMç pçíJçlç nçílçí.
l³ççbvçç pççíMççRyçÎuç, l³ççb®³çç sçíìîçç MççUíyçÎuç DççCçKççÇ kçÀçnçÇ lçjçÇ yçnáOçç mççbiçç³ç®çb nçílçb.
HçCç cçuçç lçj oáHççj®³çç oí OçÓcç kçÀç³ç&¬çÀcçç®çí JçíOç uççiçuçí nçílçí.
sçíìîçç MççUílçu³çç cçáuççbmççíyçlç kçÀjç³ç®ççÇ cçmlççÇ [çíkçw³ççlç çÆOçbiççCçç Iççuçlç nçílççÇ.
cççÇ HçìçHçì pçíJçCç mçbHçJçuçb.

cççPçç Dçboçpç Kçjç þjuçç, oçÇ[®³çç DççOççÇ®ç cçáuçí cççP³çç KççíuççÇJçj DççuççÇ.
cççÇ lç³ççj®ç nçílççí.
mçiçÈ³çç cçáuççbvçç mçjÒççFpç KççT çÆouçç DçççÆCç DççcnçÇ jcçlçiçcçlç, içHHçç cççjlç pççíMççR®³çç

MççUíkçÀ[í çÆvçIççuççí.

’Dçjí l³çç sçíìîçç MççUí®çb vççJç kçÀç³ç?“ nç ÒçMvç çÆJç®ççjlçç®ç mçiçUçÇ cçáuçí nmçuççÇ.
Dççlçç ³ççlç nmçC³ççmççjKçb kçÀç³ç Dççní, lçí cçuçç kçÀUívçç.

mçcççÇj cnCççuçç,mçj l³çç MççUí®çb vççJçb®ç Dççní `sçíìçÇ MççUç.'
ní SíkçÓÀvç cçuçç içbcçlç JççìuççÇ.
’cnCçpçí DççCçKççÇ SkçÀ cççíþçÇ MççUç HçCç Dççní kçÀç FLçí?“

Hçávnç cçáuçí KçÓKçÓ HçÓÀHçÓÀ nmçlç cnCççuççÇ,’Dçnçí lççÇ SkçÀ mìçíjçÇ Dççní.
mçjçb®³çç cçáuççÇ®çb vççJç sçíìçÇ.
sçíìçÇ SkçÀocç Kççmç cçáuçiççÇ.
Dççcç®³çç iççJçlç®ç kçÀç³ç HçCç DççpçÓyççpçÓ®³çç iççJççlçmçáOoç Kççmç cçáuççbmççþçÇ MççUç®ç vçJnlççÇ.

pççíMççÇ kçÀçkçÀçbvççÇ l³ççb®³çç sçíìçÇmççþçÇ Içjçlç®ç MççUç mçáª kçíÀuççÇ. pççíMççÇ kçÀçkçÀç iççJççiççJççblçÓvç çÆHçÀjç³ç®çí
DçççÆCç Kççmç cçáuççb®³çç HççuçkçÀçbvçç mççbiçç³ç®çí,`lçácç®³çç cçáuççbvçç Dççcç®³çç sçíìçÇ®³çç MççUílç HççþJçç.'

lçíJnç HççmçÓvç mçiçUí pçCç ³çç MççUíuçç sçíìçÇ MççUç®ç cnCçlççlç.“

yççíì vçç®çJçlç içCçíMç cnCççuçç,’cççPçç ®çáuçlç YççT pççlççí sçíìîçç MççUílç. HçCç l³ççuçç F³çÊçç®ç
vçççÆnS.“

’DççB! F³çÊçç®ç vççnçÇ?“ Dçmçb cnCçlç cççP³ççmçkçÀì yççkçÀçÇ®ççÇ cçáuçí nçÇ ®ç¬çÀçJçuççÇ.
içCçíMç kçÀçnçÇ mççbiçíHç³ç¥lç sçíìçÇ MççUç DççuççÇ®ç.

pççíMççÇ mçj DçççÆCç oçívç –lççÇvç çÆMç#çkçÀ Dççcç®³çç mJççiçlççuçç oçjçMççÇ®ç npçj nçílçí.



cççÇ cççíþîçç Glmççnçlç MççUílç içíuççí DçççÆCç mçcççíj®çb o=M³ç Hççnlçç®ç cççP³çç Hçç³ççKççuç®ççÇ
pçcççÇvç mçjkçÀlçí Dççní Dçmçb cçuçç JççìÓ uççiçuçb.

DççOççjçmççþçÇ cççÇ pçJçU®³çç cçáuçç®³çç KççbÐççJçj nçlç þíJçuçç.
sçíìçÇ MççUç nçÇ `Kççmç cçáuççb®ççÇ' cççíþçÇ MççUç Dççní, ní cçuçç kçÀUuçb®ç vçJnlçb!

çÆlçLçí SkçÀ cççíþç nç@uç nçílçç.
l³çç nç@uç cçOçí 35 cçáuçb nçílççÇ Jç mçácççjí 25 çÆMç#çkçÀ.
HçCç nçÇ cçáuçb Kççmç nçílççÇ.
nçÇ mççjçÇ®ç cçáuçí içlççÇcçbo nçílççÇ.
³çç cçáuçç®çb MççjçÇçÆjkçÀ Jç³ç 18 lçí 20 Jç<ç& DçmççJçb HçCç l³ççb®çb yççÌçqOokçÀ Jç³ç cçç$ç HçÀçjlçj 3 lçí

4 Jç<ç&.
l³çç cçáuççb®³çç ®çínN³ççJçj®çç iççWOçUuçíuçç kçÀªCçHçCçç, l³ççb®çí YççJçnçÇvç [çíUí DçççÆCç vç SíkçÀCççN³çç

MçjçÇjç®ççÇ nçíCççjçÇ Oç[Hç[ ní mççjb kçÀçUçÇpç kçÀçHçlç pççCççjb nçílçb.

kçÀçnçÇ cçáuçí kçÀç$ççÇ IçíTvç kçÀçiço kçÀçHçC³çç®çç çÆvçkçÀjç®çç Òç³çlvç kçÀjlç nçílççÇ.
oçívç cçáuççÇ yççìuççÇlç HççCççÇ YçjC³çç®çç Òç³çlvç kçÀjçÇlç nçíl³çç HçCç mçiçUí HççCççÇ yççpçÓuçç®ç mççb[lç

nçílçí. l³ççb®³çç pçJçU yçmçuçíu³çç çÆMç#ççÇkçÀç l³ççb®³ççJçj vç jçiçJçlçç Hçávnç Hçávnç l³ççbvçç HççCççÇ oílç nçíl³çç.
kçÀçnçÇ cçáuçí yççouççÇlç yçç@uç ìçkçÀC³çç®³çç Òç³çlvççlç nçílççÇ.
mçácççjí 20 JçíUç Òç³çlvç kçíÀu³ççJçj yçç@uç yççouççÇlç Hç[uçç. l³çç cçáuççuçç KçÓHç Dççvçbo Pççuçç.

l³ççvçí Dççvçboçvçí lççí yçç@uç uççbyç HçíÀkçÓÀvç çÆouçç. oámçN³çç cçáuççvçí yççouççÇuçç uççLç cççjuççÇ. mççíyçlç®³çç
lççF¥vççÇ yççouççÇ vççÇì þíJçuççÇ. yçç@uç MççíOçÓvç DççCçuçç. KçíU Hçávnç mçáª Pççuçç.

kçÀçnçÇ cçáuçí çÆ®ç$ççb®³çç pççí[îçç uççJçç³çuçç çÆMçkçÀlç nçílççÇ.
çÆ®çcçCççÇ,kçÀçJçUç, HççíHçì, ®çHçuçç, yçÓì, yç@iç, iç@mç çÆmçuççR[j, kçáÀuçÓHç, çÆkçÀuuççÇ DçMçç çÆ®ç$ççb®³çç

pççí[îçç nçíl³çç l³çç.

oçívç cçáuçb cççíþîçç yçç@uçJçj yçmçÓvç lççíuç mççbYççUC³çç®çç Òç³çlvççlç nçílççÇ Jç l³ççbvçç ®ççj çÆMç#çkçÀ
cçolç kçÀjlç nçílçí.

20 Jç<çç¥®³çç cçáuççbvçç ³çç çÆ®ç$ççb®³çç pççí[îçç uççJçlçç ³çílç vççnçÇlç, Oç[ kçÀçiço kçÀçHçlçç ³çílç vççnçÇ
çÆkçbÀJçç yççìçÆuçlç HççCççÇ çÆn Yçjlçç ³çílç vççnçÇ ní HççnCçb, l³ççb®çí [çíUí-nçlç Jç cçvç ³ççb®çç SkçÀcçíkçÀçbMççÇ
lççUcçíU vçmçCçb ní DçvçáYçJçCçb çÆkçÀlççÇ kçwuçíMçkçÀçjkçÀ Dççní ní cçuçç ÒçLçcç lçíJnç mçcçpçuçb.

cççPçí Hçç³ç uçìuçìÓ uççiçuçí nçílçí.
Hççíìçlç yççkçÀyçákçÀ nçíTvç DççJçb{ç çÆiçUlççvçç çÆn $ççmç nçíT uççiçuçç nçílçç.



Flçkçw³ççlç pççíMççÇ mçj cççP³çç pçJçU ³çíTvç cnCççuçí,’³çç Kççmç cçáuççbmççþçÇ onç çÆcççÆvçìb
mççbiççuç vçç iççíä? cnCççuç vçç çÆJçboçb®³çç kçÀçÆJçlçç.. mçkçÀçU mççjK³çç? cççÇ pçcçJçlççí mçiçÈ³çç
cçáuççbvçç..“

SJnçvçç cççP³çç [çíkçw³ççlçuççÇ PççRiç GlçjuççÇ nçílççÇ.
cççP³ççlçu³çç cçmlççÇ®çç Hççj YçÓiçç Pççuçç nçílçç.
cççÇ l³ççb®çç nçlç Oçjlç IççíiçN³çç DççJççpççlç cnCççuççí,’vçkçÀçí.“

pççíMççÇ mçj DçJççkçÀ nçíTvç cççP³ççkçÀ[í HççnÓ uççiçuçí.

cççP³çç IçMççuçç kçÀçíj[ Hç[uççÇ nçílççÇ.
[çíUí [yç[yçuçí nçílçí.
cççPççÇ yççíuçlççÇ®ç yçbo PççuççÇ nçílççÇ.
cççÇ DççpçHç³ç¥lç cçáuççb®çç çÆJç®ççj kçÀjlççvçç ³çç Kççmç cçáuççb®çç kçÀOççÇ®ç çÆJç®ççj®ç kçíÀuçç vçJnlçç.
cççÇ Dç[kçÓÀvç Hç[uççí nçílççí HçÀkçwlç Kççmç vçmçCççN³çç vçç@cç&uç cçáuççblç!
vçç@cç&uç cçáuççb®³çç HçuççÇkçÀ[í DçmçCççjçÇ nçÇ Kççmç cçáuçb mçáOoç cççPççÇ®ç Dççnílç ní kçÀOççÇ cçuçç

kçÀUuçb®ç vçJnlçb.
DççHçCç kçÀcççÇ Hç[lççí³ç ³çç®ççÇ $ççmçoç³çkçÀ DçççÆCç ³ççlçÓvç®ç vçJççÇvç mçç#ççlkçÀçj nçílççí³ç nçÇ mçáKço

pççCççÇJç cçuçç nçíT uççiççÆuç nçílççÇ.

pççíMççÇ cçuçç l³ççb®³çç Içjçlç IçíTvç içíuçí.
çÆlçLçí SkçÀç nmçN³çç  iççW[mç cçáuççÇ®çç HçÀçíìçí nçílçç.
l³çç HçÀçíìçíkçÀ[í yççíì oçKçJçlç lçí cnCççuçí,’nçÇ sçíìçÇ. çÆn®³ççmççþçÇ mçáª kçíÀuççÇ nçÇ MççUç.
oçívç Jç<çç&HçÓJçça nçÇ içíuççÇ HçCç sçíìçÇ MççUç cçç$ç Dççní.
Dççcç®³çç MççUílç HççuçkçÀ®ç çÆMç#çkçÀ Dççnílç.
HçÀkçwlç, SkçÀç cçáuçç®çí HççuçkçÀ ní oámçN³çç cçáuçç®çí çÆMç#çkçÀ Dçmçlççlç.
cçuçç cçççÆnlç Dççní, lçácnçÇ mççbçÆiçlçuçíuççÇ iççíä ³çç cçáuççbvçç HçÀçjMççÇ mçcçpçCççj vççnçÇ DçççÆCç

vçç@cç&uç cçáuççbmççjKçç GlmçHçÓÀlç& ÒççÆlçmçço nçÇ cçáuçí oíCççj vçççÆnlç.
HçCç cnCçÓvç kçÀç ³çç cçáuççbçÆvç iççíä®ç SíkçÀç³ç®ççÇ vççnçÇ kçÀç?“

cçuçç Òç®çb[ oçìÓvç Dççuçb.
Mçìç&®³çç yççnçÇvçí [çíUí Hçámçlç cnCççuççí,’pçcçuçb lçj mççbiççÇvç iççíä.
HçCç l³ççDççOççÇ cççÇ ³çç Kççmç cçáuççbMççÇ Lççí[çJçíU KçíUlççí. ®ççuçíuç kçÀç?“

l³çç cçáuççbMççÇ KçíUlççvçç,l³ççb®³çç mççíyçlç yççìçÆuçlç HççCççÇ Yçjlççvçç,kçÀçiço kçÀçHçlççvçç, nçlççlç
nçlç Oçªvç iççíuç çÆHçÀjlççvçç `DççHçCç vçç@cç&uç vççnçÇ' ³çç®ççÇ cçuçç mççlçl³ççvçí pççCççÇJç nçílç nçílççÇ.



l³ççb®³çç KççmçHçCççMççÇ pçáUJçÓvç Içílççvçç cççPççÇ $çíOçç çÆlçjHççÇì G[lç nçílççÇ.
cççPçç yçç@uç yççouççÇlç Hç[uçç vççnçÇ lçíJnç cççÇ `Kççmç Dççní' ní l³ççbvçç kçÀUuçb.

l³ççlçu³çç SkçÀç cçáuççvçí cççP³ççmççþçÇ yççouççÇ Hçá{í DççCçuççÇ DçççÆCç KçÓCç kçíÀuççÇ kçÀçÇ `Dççlçç yçç@uç
ìçkçÀç. lçácnçuçç pçcçíuç.' HçCç pçíJnç oámçN³çç cçáuçç®ççÇ HççUçÇ DççuççÇ lçíJnç cçç$ç l³ççvçí yççouççÇ Hçávnç nçílççÇ
çÆlçLçí þíJçuççÇ. kçÀçjCç l³çç cçáuççb®çç çÆJçéççmç nçílçç kçÀçÇ, cççÇ Kççmç Dççní DçççÆCç lççÇ vçç@cç&uç Dççnílç!

MççUç mçáìíHç³ç¥lç cççÇ l³çç cçáuççbMççÇ KçíUlç®ç nçílççí. KçíUlçç-KçíUlçç cççÇ DçvçíkçÀ iççíäçÇ vçJ³ççvçí
DçvçáYçJçlç nçílççí. KçíUlççvçç DçççÆCç Flçj kçÀçcççlç l³çç Kççmç cçáuççbvççÇ cçuçç cçolç kçíÀuççÇ cnCçÓvç lççÇ cçáuçí
KçÓHç KçÓMç nçílççÇ. DççvçbouççÇ nçílççÇ.

`³çç Kççmç cçáuççbvçç cçolç Içílççvçç vçJní lçj cçolç kçÀjlççvçç DçlççÇJç Dççvçbo nçílççí. cnCçÓvç®ç nçÇ
Kççmç cçáuçí cçolç IçíC³ççmççþçÇ vçJní lçj cçolç kçÀjC³ççmççþçÇ GlmçákçÀ Dçmçlççlç' ní mçl³ç l³çççÆoJçMççÇ
cçuçç Guçiç[uçb.

Kçjb mççbiçç,
DççHçu³çç vçç@cç&uçHçCçç®çç®ç HçÀçmç kçÀOççÇ uççiçuçç³ç lçácnçuçç?

DççJçíMççlç cçolç kçÀjç³çuçç içíu³ççJçj
Dç®ççvçkçÀ DççHçuçç®ç pççíMç çÆJçjIçUlç ®ççuçu³çç®çç DçvçáYçJç

kçÀOççÇ Içílçuçç³ç kçÀç lçácnçÇ?

HçjçÇIççyççníj [çíkçÀçJçÓvç Hççnlççvçç
kçÀOççÇ Kççmç mçç#ççlkçÀçj Pççuçç³ç?

cççÇ lçácç®³çç `sçíìîçç Kççmç' Hç$ççb®ççÇ Jççì Hççnçlççí³ç.

cçvççlçuçç `cççÇ' çÆJçlçUuçç kçÀçÇ
çÆlçLçí Flçjçb®ççÇ Jçíovçç HçÓÀuçÓ uççiçlçí,

nçÇ çÆ®çvççÇ cnCç uç#ççlç þíJçç.
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