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j#ççyçbOçvç

oáHççj®çí ®ççj Jççpçuçí.Içj kçÀmçb Mççblç-Mççblç.
cçáuçí içíuççÇ nçílççÇ KçíUç³çuçç.cççíþçÇ cççCçmçb kçÀçcççJçj.
DçççÆCç.. ..
Pçç[Ó DçççÆCç ®çHçuçç Yççb[Ó uççiçu³çç.
Yççb[lçç-Yççb[lçç DççHççHçmççlç içHHçç cççª uççiçu³çç.

®çHçuçç: Dçnçí Pçç[ÓMçíì, lçácnçÇ Dççcç®çç vçíncççÇ jçiç-jçiç kçÀç kçÀjlçç nçí?

Pçç[Ó : yçjb Pççuçb çÆJç®ççjuçblç lçí. Dççlçç pçjç mHçäb®ç yççíuçlççí.
lçácç®³çç cçáUí cççPçb kçÀçcç Jçç{lçb. cççPçç $ççmç Jçç{lççí.
lçácç®³çç cçáUí cççPçí Hçç³ç oáKçlççlç. þCçkçÀlççlç.
cççÇ nÌjçCç nçílççí nçí!!!

®çHçuçç : DççB!! kçÀcççuç®ç Dççní!
lçí kçÀmçb kçÀç³ç yççF&?

Pçç[Ó : Dçnçí, ¿çç Içjçlç mçiçÈ³çç pçiççlçuççÇ IççCç DççCçCççjí lçácnçÇ DçççÆCç Pçç[Cççjí
DççcnçÇ!
Pçç[Óvç-Pçç[Óvç cççPççÇ kçÀç[çÇ-vç-kçÀç[çÇ LçkçÓÀvç pççlçí!
Hçç³ç Yçªvç ³çílççlç..
DçççÆCç Hçávnç..

®çHçuçç : Dççlçç Hçávnç kçÀç³ç?..

Pçç[Ó : Dçiçb LçkçÀu³ççJçj pçjç Dçbiç ìçkçÀçJçb,lçj lçí nçÇ vççnçÇ!
çÆvçcçÓìHçCçí kçÀçíHçN³ççlç TYçb jçnç³ç®ççÇ çÆMç#çç!!
Kçjb®ç, ¿çç cççCçmççb®³çç [çíkçw³ççlç lçáìuçíu³çç kçÀç[îçç Yçju³ççlç kçÀçÇ kçÀç³ç...
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®çHçuçç : Dçnçíeee Dçnçí Pçç[ÓHçblç...
kçÀç³ç nç jçiç?kçÀç³ç nçÇ kçÀ®çkçÀ®ç?
Kçjb®ç lçácnçÇ KçÓHç mçáKççÇ Dççnçlç.
lçácnçÇ HçÀkçwlç Içjb®ç Pçç[lçç.
Dçb... DççcnçÇ cçç$ç...

Pçç[Ó : (jçiççJçÓvç) Dççu³çç cççíþîçç MçnçC³çç!
Dçbiçþîççcççiçí Hçfí Dççnílç cnCçÓvç kçÀçnçÇnçÇ yççíuççJçb Jççìlçb?
lçáP³çç Hçìîççuçç kçÀçnçÇ Hçç@uççÇMç Dççní kçÀçÇ vççnçÇ?
kçÀç..‘G®çuçuçç Hçfç DçççÆCç uççJçuçç Dçbiçþîççuçç?’

®çHçuçç : Dçnçí Dçnçí pçjç Mççblç Jnç.
lçácnçÇ DçpçÓvç Içjçyççníj Hç[uçç vççnçÇlç.
l³ççcçáUí yççníj®çb pçiç vççÇìmçb yççÆIçlçuçb vççnçÇlç.
Dçmçb cnCçç³ç®çb nçílçb cçuçç.

Pçç[Ó : (çÆKçVçHçCçí) nçb.
lçí þçÇkçÀ®ç Dççní cnCçç.

®çHçuçç : HçCç DççcnçÇ, kçÀçìí-kçáÀìí,
oiç[-cççlççÇ,
çÆ®çKçuç-HççCççÇ,
IççCç-kçÀ®çjç,
[çWiçj-oN³çç,
Tvç-mççJçuççÇ,
vçoçÇ-vççuçí,
çÆmçcçWì-[çbyçj,
içjcç- .........

Pçç[Ó : Lççbyçç Lççbyçç!
Dçiçb ní lçj mçiçUí ‘pççí[ Mçyo’ Dççnílç. l³çç®çç lçácç®³ççMççÇ kçÀç³ç mçbyçbOç?
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®çHçuçç : kçÀccççuç Dççní yççF&!
³çç ‘pççí[ Mçyoçb®³çç’ [çíkçw³ççJçj lçj DççcnçÇ Dçmçlççí!

Pçç[Ó : DçççÆCç lçácç®³çç [çíkçw³ççJçj cççCçÓmç,
kçÀçeee³ç?

®çHçuçç : DçiçoçÇ yçjçíyyçj!
l³ççcçáUí®ç lçj Dççcç®çb mçB[çÆJç®ç nçílçb,

Pçç[Ó : DççB! Dççlçç ní kçÀç³ç vçJççÇvç®ç?

®çHçuçç : KççuçÓvç ìçíkçíÀjçÇ oiç[,Jçªvç pçç[pçÓ[ cççCçÓmç DçççÆCç cçOçu³ççcçOçí Dççcç®çí nçuç!

Pçç[Ó : Kçjb®ç lçácç®çí çÆkçÀlççÇ nçuç nçílççlç iç.
cççÇ Giçç®ç jçiççJçuççí lçácç®³ççJçj.

®çHçuçç : Dçnçí Pçç[ÓpççÇ kçÀçnçÇ cççCçmçb Dççcnçuçç Dççí{lç,HçÀjHçÀìlç, Iççmçlç, IçmçjJçlç
®ççuçlççlç.
Kçá®ççalç Mççblç yçmçuçí lçjçÇ ®ççUç cnCçÓvç Dççcnçuçç oácç[lççlç!
GYçb-Dçç[Jçb DççHçìÓvç Dççcç®çb lççW[ Jçí[bJççkçÀ[b kçÀjlççlç.
l³ççb®³çç ¿çç Dçmçu³çç ®ççÈ³ççbcçáUí..
Dççcç®ççÇ lççW[b mçápçlççlç, Dçbiçþí GmçJçlççlç,mççíuç çÆKçUçÆKçUí nçílççlç..

Pçç[Ó : (jçiççjçiççvçí) nçÇ cççCçmçb cnCçpçí SkçÀ vçbyçj®ççÇ ®ç¬çÀ.....

®çHçuçç : vççnçÇ Pçç[ÓjçJç. mçiçUçÇ®ç cççCçmçb kçÀçnçÇ JççF&ì vçmçlççlç.
®ççbiçuççÇ cççCçmçb HçCç KçÓHç Dçmçlççlç.
DççcnçÇ cçUuççí,OçáUçÇvçí Yçjuççí,Kçjçyç Pççuççí lçj lççÇ Dççcnçuçç Hçámçlççlç.
çÆvç³ççÆcçlç Hçç@uççÇMç kçÀªvç Dççcnçuçç ®çkçÀç®çkçÀ þíJçlççlç.

Pçç[Ó : cnCçpçí lçí pçmçí mçkçÀçUçÇ oçlç Iççmçlççlç, DççbIççíU kçÀjlççlç. kçíÀmç çÆJçb®çjlççlç.
lçMççÇ®ç lçí lçácç®ççÇ HçCç kçÀçUpççÇ Içílççlç, Dçmçb®ç vçç?
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®çHçuçç : yçjçíyçj!

Pçç[Ó : HçCç mçiçUí®ç Dçmçí Dçmçlççlç, Dçmçb vçJní.
Dçççlçç ní Hççnç vç,
cççPçí Hçç³ç pçj mçjU jççÆnuçí,lçj ¿çç®ç cççCçmççb®ççÇ®ç Içjí mJç®s jçnlççÇuç..
HçCç..HçCç..
¿çç cççCçmççbcçáUí®ç cççPçí Hçç³ç Pççuçí JççkçÀ[í DçççÆCç HçWÀiç[í.

®çHçuçç : cn...cnCçpçí,‘lçácç®çí Hçç³ç mçjU DçmççJçílç’
ní ¿çç ‘mçjU Hçç³çbç®³çç cççCçmççbvçç’ mçcçpçlç vççnçÇ?

kçÀcççuç®ç Dççní!

Pçç[Ó : Dçiçb cçuçç pçj vççÇì ìçbiçÓvç þíJçuçb lçj, cççPçí Hçç³ç mçjU jçnlççÇuç kçÀçÇ vççnçÇ?
HçCç nçÇ DççUMççÇ cççCçmçb cçuçç çÆoJçmç-jç$ç kçÀçíHçN³ççlç GYçb kçÀªvç þíJçlççlç.

®çHçuçç : DçççÆCç l³ççcçáUí lçácç®çí Hçç³ç JççkçÀ[í nçílççlç!

Pçç[Ó : nçí vçç!
içíuçí ®ççj cççÆnvçí cççÇ jçípç uçbiç[lç-uçbiç[lç kçíÀj kçÀç{³ççí³ç, HçCç kçáÀCççuçç cççPççÇ
o³çç ³çílç vççnçÇ.
(oá:Kççvçí) HçjJçç...HçjJçç... Dççcç®³çç kçáÀìÓbyççlçu³çç oçívç kçÀç[îçç içUÓvç
Hç[u³çç!
l³ççbvçç {kçÀuçlç-{kçÀuçlç kçÀçíHçN³ççlç vçílççvçç, Flçj kçÀç[îçç Mçnçju³çç!!

®çHçuçç : pççT oí Pçç[Ó YççT, oá:KççÇ nçíT vçkçÀç.
lçácç®³çç ‘kçÀç[îçç Içf kçÀjç.’
cççCçmçb kçÀç³ç vççÇ DççHçCç kçÀç³ç? Dçmçí Òçmçbiç mçJçç¥Jçj®ç ³çílççlç.
Giçç®ç kçÀç[îççb®ççÇ kçÀ[kçÀ[ kçÀªvç kçÀç³ç çÆcçUCççj?

Pçç[Ó : Dçb...nçí..! ‘DçççÆuç³çç kçÀ®çN³ççmççÇ Pçç[çJçí mçcçLç&’ kçÀmçW?

®çHçuçç : Dççþ çÆoJçmççHçÓJçça®ççÇ iççíä mççbiçlçí..
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cççP³çç [çJ³çç yççÆnCççÇ®çç Dçbiçþç lçáìuçç. lçjçÇ cççJçMççRvçç kçÀUuçb vççnçÇ.
cçiç ®ççbiçuççÇ þí®ç uççiçuççÇ, lçj l³çç®ç çÆ®ç[u³çç.
l³ççbvççÇ lççí Dçbiçþç mçjU cçáUçmçkçÀì GHçìÓvç HçíÀkçÓÀvç®ç çÆouçç.
DçççÆCç Hçç³ç IçmçHçìlç çÆvçIççu³çç kçÀçÇ lçjçlçjç...
cçuçç cççiçí mçáOoç JçUÓvç yçIçlçç ³çíF&vçç!
Dççcç®çí oçívnçÇ mççíuç yçOççÇj Pççuçí !!

Pçç[Ó : cçç³ç içç@[!
¿çç cççCçmççbvçç kçÀç³ç cnCççJçb lçí®ç cçuçç kçÀUlç vççnçÇ iç.

®çHçuçç : Hçá{í lçj SíkçÀç..
vçblçj cççJçMççRvççÇ SkçÀ Dçbiçþç oÊçkçÀ Içílçuçç.
nç vçJççÇvç Dçbiçþç, Dççlçç Dççcç®³çç kçáÀìÓbyççlç yçN³ççHçÌkçÀçÇ ©Uuçç³ç.
mççíuç,Hçfç,Dçbiçþç,JççoçÇ,yçìCçb,yçkçwkçÀuç ¿çç mçiçÈ³çç vççlçíJççF&kçÀçbMççÇ l³çç®ççÇ
Dççlçç cçmlç pççvç-Hçn®ççvç PççuççÇ Dççní.

Pçç[Ó : DççB!
lççÇ kçÀMççÇ kçÀç³ç yçáJçç?

®çHçuçç : Dçnçí Pçç[ÓHçblç,¿çç vçJççÇvç Dçbiçþîçç®çb vççlçb Dççcç®³ççMççÇ Oççi³ççOççi³ççvçí pççí[uçb
içíuçb³ç,
þçíkçÓÀvç-þçíkçÓÀvç Içfb Pççuçb³ç,
Hçç@uççÇMç kçÀªvç içáUiçáUçÇlç Pççuçb³ç
DçççÆCç
mçnJççmççvçí Òçícç Jçç{uçb³ç!!

Pçç[Ó : (DççÆlçMç³ç çÆKçVçHçCçí) nb!
HçCç..
Dççcç®³çç kçÀç[çÇ-kçÀç[çÇvçí kçÀcççÇ nçíCççN³çç kçáÀìÓbyççlç kçÀOççÇ®ç Yçj Hç[lç vççnçÇ!!
HçCç lçácç®çb yçjb Dççní. lçácnçÇ oçíIççÇ pçCççÇ Dççnçlç.
mJçlç:uçç mççbYççUç³çuçç SkçÀcçíkçÀçR®çç DççOççj Dççní.
içHHçç cççjç³çuçç, yççíuçç³çuçç oçíIççRvçç SkçÀcçíkçÀçR®ççÇ mççLç Dççní.
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HçCç cççÇ cçç$ç...

®çHçuçç : yççíuçlççvçç Lççí[b ®çákçÀuççlç Pçç[Ó YççT!
DççcnçÇ oçíIççÇ vççnçÇ lçj, DççHçCç çÆlçIçí Dççnçílç.
içHHçç cççjç³çuçç,SkçÀcçíkçÀçbvçç mççbYççUÓvç I³çç³çuçç DççHçCç çÆlçIçí SkçÀ$ç Dççnçílç!
lçácnçuçç cçççÆnlç vççnçÇ,Dççpç j#ççyçbOçvç Dççní.
Dçnçí YççTjçJç lçácç®³çç Hçç³ççb®çb j#çCç JnçJçb cnCçÓvç Dççpç DççcnçÇ lçácnçuçç
jçKççÇ yççbOçCççj Dççnçílç! lçácç®³çç cçolççÇuçç DççcnçÇ Dççnçílç.

Pçç[Ó : cççP³çç kçÀç[îçç DçlççÇJç Dççvçboçvçí DççíuççJçu³çç Dççnílç!
cçuçç yççíuçç³çuçç Mçyo®ç mçÓ®çlç vççnçÇ lççF&!
cççÇ..cççÇ.. lçácnçuçç ³çboç YççTyççÇpç kçÀç³ç oíT?

®çHçuçç : Dçmçb kçÀç³ç kçÀjlçç oçoç?
jçípç mJç®sb Içj nçÇ®ç Dççcç®ççÇ YççTyççÇpç!!

jçpççÇJç lççbyçí.
rajcopper@gmail.com


