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cççPççÇ iççoçÇ

MççÆvçJççjçÇ jç$ççÇ Içjçlçu³çç mçiçÈ³ççbvççÇ þjJçuçb,‘Dççlçç YçjçYçjç pçíJçç³ç®çb DçççÆCç cçmlç
çÆmçvçícçuçç pçç³ç®çb. DçççÆCç pççlççvçç iççÐçç IççuçÓvç pçç³ç®çb, cnCçpçí cçiç jç$ççÇ IçjçÇ Dççuçb kçÀçÇ ®çHçuçç
kçÀç{ç³ç®³çç DçççÆCç iççoçÇJçj G[îçç cççjç³ç®³çç.’

mçiçUípçCç YçjçYçjç pçíJçuçí. cçiç YçjçYçj kçÀçcççuçç uççiçuçí DçççÆCç çÆmçvçícççuçç HçUçuçí.
Lçb[çÇ®çí çÆoJçmç nçílçí, cnCçÓvç pççlççvçç  mJçíìj-çÆyçìj IççuçÓvç içíuçí.

Dççlçç Içjçlç kçáÀCççÇ vççnçÇ ³çç®çç Dçboçpç Içjçlçu³çç kçÀçnçÇ pçCççbvçç uççiçuçç.
pççÆcçvççÇJçj GlççC³çç Hç[uçíu³çç iççÐçç, l³ççb®³çç [çíkçw³ççJçj yçmçuçíu³çç GMçç DçççÆCç l³ççb®³çç

Hçç³ççJçj Hç[uçíuççÇ HççbIç©Cçb DççHççHçmççlç içHHçç cççª uççiçuççÇ.

iççoçÇ ³çç Içjçlçu³çç cççCçmççb®çç çÆmçvçícçç cnCçpçí DççHçuçç lçcççMçç nçílççí nçí!
GMççÇ DççB? lçí kçÀmçb kçÀç³ç yççF&?
iççoçÇ Dççlçç DççcnçÇ çÆvçJççblç kçÀç@ìJçj Hç[Óvç nçílççí. Flçkçw³ççlç l³çç çÆmçvçícçç®çb KçÓU çÆvçIççuçb.

Pççuçb! l³ççbvççÇÇ cçuçç kçÀmçblçjçÇ G®çuçuçb DçççÆCç pççÆcçvççÇJçj DççHçìuçb. Hç[lççvçç Hçç³ç
oácç[uçç, cççvç cçá[HçuççÇ lçj l³çç yççyççbvççÇ uççLçívçí®ç cçuçç mçjU kçíÀuçb.

HççbIçªCç ³ççuçç cnCçlççlç çÆmçvçícçç®ççÇ vçMçç!
iççoçÇ cnCçpçí?
HççbIçªCç Dçiçb nçÇ cççCçmçb l³çç çÆmçvçícççlç Hççnlççlç cççjçcççjçÇ. HçCç lçMççÇ l³ççbvçç yççníj kçÀjlçç

³çílç vççnçÇ. kçÀçjCç l³ççbvçç cçççÆnlç Dççní , cççjçcççjçÇ kçÀjç³çuçç içíuçb lçj l³ççb®çb®ç
Lççíyçç[ HçáÀìíuç!
cnCçÓvç cçiç lçáuçç®ç pççÆcçvççÇJçj HçíÀkçÀlççlç DçççÆCç cççjçcççjçÇ®³çç cççíþîçç mìçFuçvçí lçáuçç
uççLçç nçCçlççlç.

GMççÇ DççCçKççÇ kçÀç³ç Dçmçlçb nçí l³çç çÆmçvçícççlç?
iççoçÇ cçª oí lççí çÆmçvçícçç. ³çç Lçb[ HçÀjMççÇJçj GlççCçb Hç[uçb kçÀçÇ Dçbiç Oçjlçb cççPçb. Hççj

iççjþÓvç pçç³çuçç nçílçb. cççP³çç kçÀçHçÓmç-iççþçÇ DçiçoçÇ yççÆOçj nçílççlç.
HççbIçªCç kçÀcççuç®ç Dççní! SJn{çÇ pçç[pçÓ[ lçÓ HçCç lçáP³ççkçÀ[í pçjç cnCçÓvç mçnvçMçkçwlççÇ vççnçÇ.

Dçiçb jç$çYçj DççcnçÇ lçáuçç PççkçÀlççí. l³çç HçbK³çç®çç YçCçYçCçlçç iççj Jççjç DççcnçÇ mJçlç:
Kççlççí HçCç l³ççyçÎuç lçáuçç kçÀOççÇlçjçÇ yççíuçlççí?
DççcnçÇ yçkçÀyçkçÀ vç kçÀjlçç çÆvçcçÓìHçCçí mçnvç kçÀjlççí.

iççoçÇ Oçv³çJçço HççbOçªCçjçJç, Oçv³çJçço!
Dççlçç lçácnçÇ mçnvçMçkçwlççÇ®çb yççíuçuççlç cnCçÓvç lçácnçuçç SkçÀ mççbiçlçí,
GvnçÈ³çç®³çç çÆoJçmççlç mçkçÀçUçÇ cçuçç iç®®ççÇJçj vçílççlç. cçiç çÆoJçmçYçj cçuçç kçÀ[kçÀ
Gvnçlç þíJçlççlç. oçívnçÇ yççpçÓbvççÇ cçuçç lççHçJçlççlç lçíJnç ®ççbiçuçí ®çj®çjçÇlç ®çìkçíÀ yçmçlççlç
cçuçç. DçççÆCç ní kçÀcççÇ kçÀçÇ kçÀç³ç cnCçÓvç, cçiç mçbO³ççkçÀçUçÇ cçuçç kçÀçþçÇvçí yç[Jç-yç[Jç
yç[Jçlççlç!!
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HçCç l³ççJçíUçÇ cççÇ nÓb kçÀç ®çÓb kçÀjlç vççnçÇ cnbìuçb.
KççíU oçyçÓvç kçÀçþçÇ®çç cççj mçnvç kçÀjlçí.

GMççÇ Dçb.. lçmçb cççÇ cçOçí yççíuçCçb cnCçpçí,..‘Giçç®ç®ç kçÀçHçÓmç çÆHçbpçu³çç mççjKçb Dççní..’
iççoçÇ yççíuç iç. FlçkçbÀ kçÀç³ç mçákçw³çç kçÀçHçmççmççjKçb YçájYçÓjlçímç?
GMççÇ lççí çÆmçvçícçç DçççÆCç l³çç çÆmçvçícççlçu³çç cççjçcççN³çç HçjJç[u³çç HçCç..

lçí [yuçÓ [yuçÓ SHçÀ vçkçÀçí iç yççF&!
iççoçÇ Dççlçç ní kçÀç³ç vçJççÇvç®ç?
GMççÇ Dçnçí iççoçÇyççF& lçácnçuçç kçÀçnçÇ cçççÆnlç vççnçÇ.

[yuçÓ [yuçÓ SHçÀ cnCçpçí vçámçlççÇ cççjçcççjçÇ vççnçÇ lçj ®çkçwkçÀ nçCççcççjçÇ!
HççbIçªCç nçCççcççjçÇ cnCçpçí oçíIççbvççÇ SkçÀcçíkçÀçbvçç nçCçç³ç®çb, cççjç³ç®çb, DççHçìç³ç®çb, OççíHçìç³ç®çb,

G®çuçç³ç®çb, HçíÀkçÀç³ç®çb, yçákçÀuçç³ç®çb, uççLçç[ç³ç®çb...
iççoçÇ yççmç! yççmç!! Dççlçç cççP³çç kçÀçvççlç kçÀçHçmçç®çí o[í yçmçuçí Dççnílç.

níí Dçmçuçb kçÀjCççN³ççbvçç cççCçÓmç cnCçç³ç®çb kçÀçÇ jç#çmç? ní®ç cçuçç kçÀUlç vççnçÇS.
HçCç cçuçç mççbiçç GMççÇlççF&, lçácç®çç l³çç [yuçÓ [yuçÓ SHçÀ MççÇ kçÀç³ç mçbyçbOç.

HççbIçªCç Dçnçí çÆoJçmçYçj lçácnçÇ Içjçlç Dçmçuççlç lçjçÇ ³çç Içjçlç kçÀç³ç ®ççuçuçb³ç ³çç®çç lçácnçuçç
LççbiçHçÊçç vçmçlççí...kçÀçjCç...
nçÇ cççCçmçb çÆoJçmçYçj lçácnçuçç PççkçÓÀvç þíJçlççlç.
jbiççÇyçíjbiççÇ pçç[ yçí[MççÇìcçOçí lçácnçuçç içáb[çUÓvç þíJçlççlç.

iççoçÇ Tb.. .. Kçjb³ç lçácç®çb!
GMççÇ Dçnçí ìçÇJnçÇJçj®³çç kçáÀþu³ççlçjçÇ ®ç@vçíuçJçj uççiçlççí nç [yuçÓ [yuçÓ ®çç jçvçìçÇ ÒçkçÀçj.

vçíncççÇ cççP³ççMççÇ Òçícççvçí JççiçCççjçÇ, cçuçç [çíkçw³ççMççÇ IçíCççjçÇ nçÇ cçáuçb ìçÇJnçÇJçj lçí [yuçÓ
mçáª Pççuçb kçÀçÇ çÆyçLçjlççlç. cçiç l³çç cçáuççb®³çç Dçbiççlç lçí [yuçÓ®çb YçÓlç mçb®ççjlçb.
lççÇ cçuçç nJçílç Tb®ç G[Jçlççlç DçççÆCç cççÇ KççuççÇ Hç[C³ççDççOççÇ®ç cçuçç uççLçç[lççlç.
cçuçç Hçç³ççKççuççÇ ®çí®çlççlç. nçlççlç Oçªvç yçákçÀuçlççlç. cççPçí nçuçnçuç kçÀjlççlç.
cççPçç kçÀçHçÓmç Dççlçu³çç Dççlç çÆHçbpçÓvç çÆvçIçlççí. cççP³çç iççþçÇ çÆKçUKççÇÈ³çç nçílççlç.
kçÀç³ç kçÀjCççj?
Dççlçç Jç³ç Pççuçb. kçÀçHçmçç®çç mççkçÀç Pççuçç, KççíU çÆ{uççÇ Hç[uççÇ.

HççbIçªCç lçjçÇHçCç lçácnçÇ Yççi³çJççvç®ç cnCçç³ç®çb!
Dçnçí lççí jçpçíMç...

iççoçÇ kçÀçííCç nçí?
GMççÇ lççí sçíìç cçáuçiçç..?
HççbIçªCç nçí..nçí lççí®ç lççí.. Hçç®ç Jç<çç&®çç Iççí[ç!

Dçnçí SJn{ç Hçç®ç Jç<çç&®çç Pççuçç lçjçÇ l³ççvçí cççiç®³çç DççþJç[îççlç cççP³çç DçbiççJçj
jç$ççÇ DççþJçíUç mçÓ-mçÓ kçíÀuççÇ! Dççþ JçíUç!!

GMççÇ Dçnçí HççbIç©CçjçJç, lçácç®çb iççÆCçlç kçÀ®®çb çÆomçlçb³ç.
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DççþJç[îççlç SkçÓÀCç mççlç®ç jç$ççÇ Dçmçlççlç cnbìuçb..
HççbIçªCç .. lççW[çlç kçÀçHçÓmç Dççní cnCçÓvç Jççìíuç lçí yç[yç[Ó vçkçÀçímç.

SkçÀç jç$ççÇ l³çç Iççí[îççvçí oçívçoç mçÓ mçÓ kçíÀuççÇ ní lçáuçç cçççÆnlç Dççní kçÀç?
çÆJçéççmç yçmçlç vçmçíuç lçj çÆJç®ççj iççoçÇyççF¥vçç.
kçÀç³ç iç.. ‘cççPçb Dçbiç mçÓ mçá cçOçí çÆYçpçlçb lçíJnç lçáuçç iççÆCçlç mçÓ®çlçb?

iççoçÇ jçiççJçÓ vçkçÀç HççbIç©CçjçJç.
Dçiçb GMçí jçJç kçÀçnçÇ Kççíìb yççíuçlç vççnçÇlç.
lçÓ Dçmçlçímç [çíkçw³ççKççuççÇ DçççÆCç DççcnçÇ Dçmçlççí DçbiççKççuççÇ.. .. kçÀUuçb?

HççbIçªCç l³ççJçíUçÇ cçuçç jçípç mçkçÀçUçÇ içjcç içjcç HççC³ççlç yçá®çkçÀUç³ç®çí. l³çç®çJçíUçÇ l³çç
HççC³ççlç çÆJççÆ®ç$ç Jççmçç®çb ®çcç®ççYçj DççÌ<çOç ìçkçÀç³ç®çí. l³çç mçÓ mçÓ ®³çç DçççÆCç l³çç
DççÌ<çOçç®³çç SkçÀçÆ$çlç Jççmççvçí lçj cçUcçUç³çuçç uççiçç³ç®çb. cççP³çç mçáboj çÆ[PççFvç®çç
jbiç mçáOoç çÆHçÀkçÀç Hç[ç³ç®çç.
cçiç lçí cçuçç cççÆMçvçcçOçí içjçiçjç çÆHçÀjJçç³ç®çí. [^ç³çjcçOçí IçácçJçç³ç®çí. vçblçj oçíjçÇJçj
Guçìb ìçbiçç³ç®çí.
çÆoJçmçYçjç®³çç çÆMç#çívçblçj cççÇ mçákçÀç³ç®ççí.
cçiç Hçávnç iççoçÇJçj Hç[Óvç Lççí[ç Dççjçcç kçÀjçJçç, lçj nç Iççí[ç cçálçÓvç, cçuçç Hçávnç
çÆYçpçJçç³ç®çç.
l³ççcçáUí jç$çYçj mçÓ mçÓ cçOçí çÆYçpçÓvç kçáÀ[kçáÀ[ç³ç®çb DççCççÇ cçiç çÆoJçmçYçj oçíjçÇJçj
Guçìb uççWyçkçÀUç³ç®çb!
Kçjb mççbiçlççí, l³çç DççþJç[îççlç cççPçb yçç@[&jJçj®çb çÆ[PççFvç mçáOoç Guçìb-mçáuçìb
Pççuçb!!

iççoçÇ lçjçÇ cççÇ cnCçívç, cççP³ççHçí#çç lçácç®çb yçjb Dççní. cççPçb cçíuççÇ®çb kçÀçHç[®ç HçÀçìkçbÀ!
Dçjí cççP³ççJçj ®çnç®çí, mçjyçlçç®çí, kçÀç@HçÀçÇ®çí, DççÌ<çOçç®çí, lçíuçç®çí, nUoçÇ®çí,DççcçìçÇ®çí
DçççÆCç l³çç Iççí[îçç®³çç cçálçç®çí mçáOoç FlçkçíÀ [çiç Hç[uçí Dççnílç kçÀçÇ.. .. .. ..

HççbIç©Cç kçÀçÇÇ.. .. YçÓiççíuç çÆMçkçÀçÆJçC³ççmççþçÇ Dç@ìuççmç®ççÇ içjpç®ç vççnçÇ!
pçiççlçu³çç mçiçÈ³çç oíMççb®çí DçççÆCç l³çç oíMççlçu³çç mçiçÈ³çç jçp³ççb®çí vçkçÀçMçí FLçí
Dççnílç®ç!!

GMççÇ DçççÆCç DççkçÀçMççlçu³çç ûçn lççN³ççb®ççÇ DççkçÀçMçiçbiçç cççP³ççkçÀ[í Dççní.
iççoçÇ kçÀç³ç cnCçlçímç kçÀç³ç? Kçjb kçÀçÇ kçÀç³ç?
GMççÇ Dçnçí cççÇ kçÀMççuçç Kççíìb yççíuçÓ?

³çç Içjçlçu³çç l³çç DçkçwkçÀçyççF&, jç$ççÇ [çíkçw³ççJçj Hç®ççHç®çç lçíuç LççHçlççlç DçççÆCç lçMçç®ç
PççíHçlççlç! l³ççb®çb lçí çÆ®çkçÀì mçáiçbOççÇ jbiççÇlç lçíuç jç$çYçj cççP³ççJçj LçWyç-LçWyç HççPçjlç
Dçmçlçb. l³çç lçíuçkçÀì Jççmççvçí cçuçç DçiçoçÇ içáocçjç³çuçç nçílçb.
lççíí Dç©Cç DçY³ççmç kçÀjlççvçç cçuçç cççb[çÇJçj Içílççí. cççP³ççJçj HçámlçkçbÀ þíJçlççí. cçuçç
HçíçqvmçuççÇ ìçí®çlççí. MççF& Hçámçlççí.
Dççlçç lçj pçíJçlççvççmçáOoç cçuçç lççí cççb[çÇJçj Içílççí. cççP³ççJçj lççì þíJçlççí. cnCçpçí
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l³ççvçí pçíJçç³ç®çb DçççÆCç DççcnçÇ YççpçÓvç çÆvçIçç³ç®çb.
pçíJçlççvçç cççP³ççJçj YççpççÇ®çç jmmçç, DççcçìçÇ ,uççíCç®çb mççb[Jçlççí.
kçÀOççÇ kçÀOççÇ lççí DççHçuçí Gäí nçlç, nUÓ®ç cççP³çç Dçbiççuçç Hçámçlççí. lçíJnç lçj Dçmmçç
jçiç ³çílççí .. .. HçCç kçÀjCççj kçÀç³ç? kçÀçHçÓmç çÆiçUÓvç içHHç yçmçlçí!

iççoçÇ HçCç SkçÀ uç#ççlç þíJçç, nçÇ cççCçmçb kçÀMççÇnçÇ DçmçuççÇ lçjçÇ lççÇ DççHçu³ççJçj Òçícç kçÀjlççlç.
DççHçu³ççuçç cçç³çívçí mççbYççUlççlç.
lçáácç®³çç DççOççÇHççmçÓvç KçÓHç Jç<ç& cççÇ ³çç Içjçlç Dççní. Dççlçç cççPçb Jç³ç Pççuçb³ç. cççÇÇ Dççlçç
HççÆnu³ççmççjKççÇ içáyçiçáyççÇlç jççÆnuçí vççnçÇ.HçÀçj kçÀçnçÇ cçT HçCç vççnçÇ. cççP³ççJçj KçÓHç
[çiç Hç[uçílç. kçÀçHçmçç®³çç içáþÈ³çç Pççu³ççlç DçççÆCç iççþçÇ mçáìu³ççlç.
cççPççÇ KççíU HçCç Dççlçç çÆJçjlç ®ççuçuççÇ Dççní.
HçCç.. HçCç.. lçjçÇmçáOoç lççí jçpçíMç cnCçlççí,“nçÇ cççPççÇ iççoçÇ Dççní. cçuçç vçkçÀçí oámçjçÇ
iççoçÇ. cççÇ çÆn®³ççJçj®ç PççíHçCççj. cççP³çç uçç[kçw³çç iççoçÇJçj!”
lçíJnç cçuçç KçÓHç yçjb Jççìlçb. Dççvçbo nçílççí. iççþçÇ Içf nçílççlç!
DççHçCç Dçmçí cnçlççjí Pççu³ççvçblçj, FlçjçbmççþçÇ vççJç[lçí Pççu³ççvçblçjmçáOoç DççHçCç
Içjçlçu³çç uçnçvççlç uçnçvç cçáuçç®çí ‘DççJç[lçí’ Dççnçílç, ³çç®çç Dççvçbo.. .. çÆkçÀlççÇnçÇ
kçÀçHçÓmç çÆHçbpçuçç lçjçÇ mççbiçlçç ³çíCççj vççnçÇ.

- jçpççÇJç lççbyçí.


