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oçívç yççÆnCççÇ 
 

 
 
 
l³ççoçíIççÇ DçiçoçÇ mççjK³çç®ç çÆomçç³ç®³çç.  
l³çç oçíIççR®ççÇ Tb®ççÇ HçCç mçícç DçççÆCç pçç[çÇ HçCç mçícç!  
FlçkçbÀ®ç kçÀç³ç, l³çç oçíIççR®çç jbiçmçáOoç mçícç ìÓ mçícç. 
lçmçç çÆJç®ççj kçíÀuçç lçj l³çç oçíIççÇ yççÆnCççÇ®ç.  
SkçÀç®ç Içjçlç HçCç yççpçÓ yççpçÓ®³çç KççíuççÇlç jçnCççN³çç.  
 
mçkçÀçU PççuççÇ kçÀçÇ, nçlçHçç³ç lççCçÓvç DççUmç oílç l³çç oçíIççÇ pçCççÇ IçjçlçÓvç yççníj [çíkçÀJçç³ç®³çç.  
cçiç çÆoJçmçYçj lçMçç®ç DçJçmLçílç oçíIççR®³çç içHHçç DçççÆCç çÆìbiçuç ìJççÈ³çç mçáª®ç.  
jml³ççJç©vç pççCççN³çç ³çíCççN³ççbkçÀ[í l³çç oçíIççÇ DçiçoçÇ yççjçÇkçÀ uç#ç þíJçç³ç®³çç, 
`nç kçÀOççÇ pççlççí? DçççÆCç lççí kçÀOççÇ ³çílççí?  
nçÇ kçÀç³ç kçÀjlçí? DçççÆCç lçí kçÀç³ç kçÀjlççlç? 
nç kçáÀCççkçÀ[í yçIçlççí? DçççÆCç lççÇ kçáÀCççkçÀ[í Hççnçlçí? 
ní FLçí GYçb jçnÓvç kçÀç³ç yççíuçlç DçmçlççÇuç? DçççÆCç lçí çÆlçLçí kçÀç³ç kçÀjlç DçmçlççÇuç?'  
ní®ç çÆoJçmçYçj Hççnçlç yçmçç³ç®çb... HçÀçuçlçÓ ìçFcçHççmç kçÀjlç.  
 
kçáÀCççÇ ³çíJççí vç ³çíJççí, ³çç oçíIççR®çbb uç#ç mçlçlç jml³ççkçÀ[í! 
 
kçÀOççÇ kçÀOççÇ ³ççb®³çç [çíkçw³ççJçj kçÀçJçUí,çÆ®çcçC³çç çÆkçbÀJçç kçÀyçálçjb ³çíTvç yçmçlç.  
HçCç l³ççbvçç ³çç®ççÇ HçJçç&®ç vççnçÇ.  
l³çç {çÇccç®ç!  
kçÀçnçÇJçíUç çÆ®çcçC³çç pççlçç-pççlçç l³ççb®³çç [çíkçw³ççJçj oçívç içjcç-içjcç cçT-cçT çÆþHçkçíÀ 

ìçkçÓÀvç pççlç.  
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HçCç l³çç oçíIççÇ yççÆnCççÇ l³çç çÆ®çcçC³ççbMççÇ kçÀOççÇnçÇ Yççb[u³çç vççnçÇlç.  
çÆkçbÀJçç [çíkçbÀ nuçJçÓvç l³ççbvçç G[Jçuçb HçCç vççnçÇ.  
l³ççb®çí DççHçuçí HççÆjmçj çÆvçjçÇ#çCç DçççÆCç DççHççHçmççlç içHHçç mçáª®ç! 
 
mçbO³ççkçÀçU PççuççÇ.  
DçbOçç©vç Dççuçb kçÀçÇ, l³çç oçíIççÇ pçCççÇ SkçÀcçíkçÀçRvçç `içá[ vççFì' kçÀjlç. 
DçççÆCç cçiç, DççHççHçu³çç Kççíu³ççlç mJçlç:uçç yçbo kçÀ©vç Içílç. jç$çYçj Dççjçcç kçÀjlç.  
 
mçkçÀçU PççuççÇ kçÀçÇ Hçávnç ³çç oçíIççR®çç yççníj [çíkçÀçJçÓvç ìçFcçHççmç mçáª. 
 
HçCç Dç®ççvçkçÀ SkçíÀ çÆoJçMççÇ mçkçÀçUçÇ. ..  
SkçÀ yçnçÇCç yççíuçí®ç vçç.  
SkçÀocç KççÇVç! Goçmç! 
oámçN³çç yççÆnCççÇuçç çÆlç®ççÇ kçÀçUpççÇ JççìÓ uççiçuççÇ.  
çÆlçuçç kçÀUí®çvçç çÆnuçç Pççuçb kçÀç³ç? nçÇ DçMççÇ içHHçb-içHHçb kçÀç?  
 
Flçkçw³ççlç KççÇVçbHçCçí lççÇ HççÆnuççÇ cnCççuççÇ,’lççF&, GÐççHççmçÓvç cççÇ yççníj [çíkçÀçJçCççj vççnçÇ.   
lçáuçç HççnCççj vççnçÇ.  
lçáP³ççMççÇ SkçÀ Mçyo nçÇ yççíuçCççj vççnçÇ.  
DççHçCç Dççlçç Hçávnç kçÀOççÇ-kçÀOççÇ YçíìCççj vççnçÇ iç.  
Dççpç DççHçu³çç cçÌ$ççÇ®çç MçíJçì®çç çÆoJçmç!! “  
ní yççíuçlççvçç çÆlçuçç KçÓHç Yç©vç Dççuçb.  
çÆlç®³çç kçÀ[îçç kçÀ[kçÀ[u³çç. 
çÆlç®³çç kçÀç®çç Lçb[ Hç[u³çç.  
kçÀçUpççÇvçí OçájkçÀì Pççu³çç. 
 
 ní HççÆnuççÇ®çb yççíuçCçb mçlçç[ GIç[îçç lççW[çvçí oámçjçÇ SíkçÀlç nçílççÇ.  
YççÇlççÇvçí çÆlç®³çç kçÀç®çç lççHçu³çç. 
kçÀ[îçç JççkçÀu³çç. 

 kçÀmçyçbmçb mJçlç:uçç mççJçjlç oámçjçÇvçí mJçlç:®ççÇ kçÀ[çÇ mçjU Içf kçíÀuççÇ.  
 GIç[îçç lççW[çlçÓvç YçjHçÓj nJçç Dççlç IçílçuççÇ.  
 DçççÆCç.. .. 

OççÇj kçÀ©vç çÆlçvçí çÆJç®ççjuçb,’cçuçç vççÇì mççbiç, GÐçç vçkçwkçÀçÇ kçÀç³ç nçíCççj Dççní?“ 
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’GÐçç cççPçç cçíkçÀDççíJnj Dççní!  
³çÓ vççí, HçÓJçça®ççÇ lççÇ çÆoJççCçKççvçç nçÇ kçÀvçmçíHì Dççlçç içíuççÇ.  
Dççlçç l³çç®çb çÆuçççqJnbiç ©cç cçOçí ©Hççblçj Pççuçb!  
SJnjçÇLççRiç Fpç vççT Dçuìç̂ cçç@[vç&!!..“ lççW[ Jç®ççJç®çç nuçJçlç HççÆnuççÇ yççíuçÓ uççiçuççÇ. 
 
’kçÀç³ç iç, nçÇ kçáÀþuççÇ Yçç<çç?  
kçÀçuç Hç³ç¥lç lçj lçÓ þçÇkçÀ nçílççÇmç!  
DçççÆCç..  
ní `cçíkçÀ DççíJnj' cnCçpçí kçÀç³ç?“ oámçjçÇvçí JçÌlççiçÓvç çÆJç®ççjuçb. 
 
’Dçiçb, cççÇ lçjçÇ kçÀç³ç kçÀª? içíuçí Dççþ çÆoJçmç cççÇ jçípç nçÇ®ç Yçç<çç SíkçÀlçí³ç.  
cçíkçÀDççíJnj cnCçpçí, mççíH³çç mçáìmçáìçÇlç iççíäçÇ cççí[Óvç ìçkçÓÀvç çÆ®ç$ççÆJççÆ®ç$ç DçJçpç[ iççíäçÇ 

DççCçç³ç®³çç!  
Dççlçç l³çç HçÀçíu[çRiç®³çç KçÓ®³çç& çÆkçÀlççÇ sçvç Dççnílç vçç!  
l³ççKçÓ®³çç¥®çb kçÀçcç vçmçlçb lçíJnç l³çç DççHçu³ççuçç ìíkçÓÀvç kçÀMçç Dççjçcççlç oçívç Hçç³ççJçj GY³çç 

Dçmçlççlç? yççníj kçÀç³ç ®ççuçuçb³ç, kçÀç³ç vççnçÇ ní DççHçu³ççuçç çÆJç®ççjlç Dçmçlççlç? 
kçÀçcçç®³ççJçíUçÇ ³çç KçÓ®³çç& l³ççb®³çç ®ççj Hçç³ççJçj kçÀç³ç SíìçÇlç yçmçlççlç vçç! 
³çç IçjçlçuççÇ sçíìçÇ cçáuçb l³çç KçÓ®³çç¥Jçj GYçb jçnÓvç DççHçu³ççlçÓvç [çíkçÀçJçlççlç DçççÆCç DççF& yççyççbvçç 

ìçìç kçÀjlççlç lçíJnç çÆkçÀlççÇ Dççvçbo nçílççí vçç DççHçu³ççuçç?  
HçCç Dçiçb, Dççlçç l³çç ®ççj Hçç³çç®³çç HçÀçíçÆu[biç®³çç KçÓ®³çç& cççí[Óvç lçí `çÆyçvç yçá[ç®³çç' çÆyçvç yç@@ipç 

DççCçCççj Dççnílç! 
l³çç ìîçÓyç uççFìMççÇ içHHçç cççjlççvçç mçbO³ççkçÀçU kçÀMççÇ çÆvçIçÓvç pçç³ç®ççÇ lçí kçÀUç³ç®çb HçCç vççnçÇ 

çÆkçÀvçF&? çÆkçÀlççÇ jç$ççÇ DççHçCç çÆlç®³çç mççíyçlç pççiçÓvç kçÀç{u³çç Dççnílç vçç? DççHçu³ççkçÀ[í HççnÓvç çÆlç 
kçÀOççÇ-kçÀOççÇ [çíUí çÆcç®çkçÀJçç³ç®ççÇ, lçíJnç çÆkçÀlççÇ cçpçç Jççìç³ç®ççÇ vçç? 

HçCç Dççlçç l³çç ìîçÓyç uççFìmçd pççCççj cnCçí. Içjçlçuçí cnCçlççlç,’l³çç Kççoç[ Dççnílç. HçÀçj 
JççÇpç Kççlççlç l³çç.“  

cnCçÓvç Dççlçç cnCçí çÆYçblççÇlç çÆHçÀf yçmçCççN³çç kçÀç®çícççiçí çÆoJçí uççJçCççj Dççnílç. “ HççÆnuççÇ 
KçámçHçáÀmçlç cnCççuççÇ. 

 
’Dçiçb lççF&, ní lçj Yç³ççvçkçÀ®ç yççF&!!  
³çç çÆoJ³ççb®ççÇ lççW[®ç DçMççÇ çÆYçlççRlç çÆuçbHçÓvç ìçkçÀuççÇ lçj Içjçlç yççíuçç³ç®çb lçjçÇ kçáÀCççÇ kçáÀCççMççÇ? 
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DçççÆCç DççHçCç Içjçlç kçáÀCççMççÇ yççíuçç³ç®çb vççnçÇ lçj HçÀkçwlç Hççnçlç jçnç³ç®çb cnCçpçí nç `oçjb 
oçyçÓvç kçÀ[îççb®çç cççj mçnvç kçÀjC³ççmççjbKçb®ç Dççní' vççnçÇ kçÀç? 

DçççÆCç kçÀç³ç içb, DççHçuçí ÞççÇ. içjiçjí HçbKçíjçJç lçjçÇ Dççnílç vçç? kçÀçÇ lçí nçÇ ®ççuçuçílç?“ oámçjçÇvçí 
Iççyç©vç®ç çÆJç®ççjuçb. 

 
HççÆnçÆuç çÆkçbÀ®ççUuççÇ,’vççnçÇee iç. HçÀçj JççF&ì yççlçcççÇ Dççní!! 
DçççÆCç nçÇ yççlçcççÇ cççÇ lçáuçç HçÀkçwlç Dççpçb®ç mççbiçÓ MçkçíÀvç.. .. 
kçÀçjCç, 
Dççlçç cççP³çç lççW[çlç SmççÇ uççJçCççj Dççnílç cnCçí.  
l³ççlç®ç Dçmçlççí HçbKçç!“  
 
’cnCçpçí Dççlçç Dçç³çá<³çYçj lçÓ lççW[çlç SmççÇ Oç©vç yçmçCççj?  
kçÀcççuç Dççní!!  
Dççcç®³çç lççW[çlç Jççìíuç l³çç iççíäçÇ kçÀçWyçCççjí ní kçÀçíCç MçnçCçí?“ oámçjçÇ Dççlçç jçiççvçí kçÀ[kçÀ[Ó 

uççiçuççÇ. mçblççHççÆuç. Yç³çbkçÀj çÆ®ç[uççÇ. 
 
 MççblçHçCçí HççÆnçÆuç cnCççuççÇ,’jçiççJçÓ vçkçÀçímç lççF&.  
GÐççHççmçÓvç cççPççÇ uççFHçÀmìçFuç®ç ®çWpç nçíCççj Dççní.“ 
 
JçÌlçiçÓvç kçÀHççUçJçj kçÀ[çÇ cççjlç oámçjçÇ cnCççuççÇ,’Dçiçb cçuçç vççÇì mçcçpçíuç Dçmçb mççbiç içb..“ 
 
’GÐççHççmçÓvç GIç[Cçb,  
yççníj [çíkçÀçJçCçb,  
çÆyçpççiçN³ççbvççÇ çÆkçÀjçÆkçÀjCçb, 
kçÀ[îççbvççÇ kçÀ[kçÀ[Cçb ní mççjb yçbo!  
Dççlçç HçÀkçwlç.. 
 içjiçjlç SkçÀç jí<çílç mçjkçÀCçb. 
vççÇì mççbiçç³ç®çb lçj, GÐççHççmçÓvç cççÇ muçç³ççÆ[biç nçíCççj Dççní!“ 
 
’JJçç! DççCçKççÇ kçÀç³ç-kçÀç³ç nçíCççj Dççní? lçí lçjçÇ kçÀUÓ Ðçç.“ 
 
cççíþîçç Glmççnçlç Dççvçboçvçí HççÆnuççÇ cnCççuççÇ,’lçáuçç cçççÆnlçb®ç Dççní kçÀçÇ..  
³çç Hççb{N³çç mJç®sb kçÀç®ççbcçáUí DççHçu³ççuçç çÆoJçmçYçj l³çç Gvnç®çç çÆkçÀlççÇ $ççmç nçílççí!  
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l³çç Gvnç®ççÇ YçiçYçiç DçiçoçÇ Dçmç¿ç nçílçí vççnçÇ kçÀç?  
oáHççjçÇ lçj kçáÀþínçÇ Hççnç.. çÆpçkçÀ[í HççnçJçb çÆlçLçí Dççiç uççiçu³ççmççjKçb Jççìlçb. 
HçCç.. 
 GÐçç cçuçç jbiççÇlç kçÀç®çç uççJçCççj Dççnílç.  
cçmlç [çkç&À ®çç@kçÀuçíìçÇ kçÀç®çç!  
Dççlçç GÐççHççmçÓvç mçkçÀçU vçblçj [ç³çjíkçwì mçbO³ççkçÀçU!  
vççí oáHççj! vççí Dççiç!! 
SkçÀocç kçÓÀeeuç DçB[ kçÓÀeeuç!! “ 
 
’cçuçç mççbiç ní mçiçUb lçáuçç DççJç[lçb³ç?  
Dçiçb l³çç ®çç@kçÀuçíìçÇ kçÀç®ççbcçáUí jbiççbOçUçÇ nçíMççÇuç lçÓ! mçiçUí jbiçb®ç njJçÓvç yçmçMççÇuç lçÓ!! 
kçáÀþu³çç®ç iççíäçÇ®çç Kçjç jbiç lçáuçç DççíUKçlçç ³çíCççj vççnçÇ. 
GÐççHççmçÓvç lçáP³ççmççþçÇ mççjb pçiç kçÀçUHçì DçççÆCç cçUkçÀì!! 
cçuçç Kçç$ççÇ Dççní,  lçáP³çç ³çç `SkçÀ jbiççÇ' yçIçC³çç®ççÇ cçpçç Lççí[îçç®ç çÆoJçmççlç mçbHçíuç. DçççÆCç 

cçiç lçáuçç DççHçuçí pçávçí jbiççÇlç çÆoJçmç vçkçwkçÀçÇ®ç DççþJçlççÇuç. kçÀçjCç DççHçuçí pçÓvçí çÆoJçmç, oáHççjçÇ pçjçÇ 
içjcççiçjcç Dçmçuçí vçç lçjçÇ lçí jbiççÇyçíjbiççÇ nçílçí. 

 l³çç lçáP³çç lççW[çlçu³çç SmççÇcçáUí IçjçlçuççÇ cççCçmçb pçjçÇ Lçb[ PççuççÇ lçjçÇ lçáPçb [çíkçbÀ vçíncççÇ®ç 
lççHçuçíuçb Dçmçíuç!  

mçlçlç lççW[çlçÓvç içjcç nJçç HçáÀkçÓÀvç-HçáÀkçÓÀvç lçáPççÇ iççuçHçÀ[b mçápçlççÇuç lçíJnç®ç lçáuçç HçábÀkçÀuçíuççÇ 
nJçç DçççÆCç JççN³çç®ççÇ PçáUÓkçÀ ³ççlçuçç HçÀjkçÀ pççCçJçíuç. 

kçÀçUpççÇ Içí mJçlç:®ççÇ..“ 
 
 
 

’lççF& lçÓ cnCçlçímç lçí Kçjb³ç! 
cçuçç yççní©vç kçáÀCççÇnçÇ kçÀmçbnçÇ yçouçJçuçb lçjçÇ..  

cççÇ DççlçÓvç lçMççÇ®ç jçnçÇvç! 
mçkçÀçUçÇ mçkçÀçUçÇ  

mJçlç:lçÓvç yççníj [çíkçÀçJçCççjçÇ! 
DçççÆCç mçbO³ççkçÀçUçÇ  

DçblçcçÓ&Kç nçíCççjçÇ!!“ 
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ní SíkçÀu³ççj lççF& mJç®sb kçÀç®çívçí nmçlç cnCççuççÇ, 
’GIç[ç,çÆcçìç çÆkçbÀJçç mçjkçÀç  

HçCç  
mJçlç:lçÓvç yççníj [çíkçÀJçç,  

ní p³ççbvçç pçcçuçb l³ççbvçç®ç Kçjb pçiç çÆomçuçb“ 
 nçÇ çÆ®çvççÇ cnCç lçÓ SíkçÀuççÇ®ç DçmçMççÇuç kçÀçÇ?“ 

 
 

ní SíkçÀlçç®ç HççÆnuççÇ mçcççOççvççvçí nmçuççÇ. 
³ççlçÓvç®ç oámçjçÇ kçÀç³ç lçí mçcçpçuççÇ! 

 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

öjçpççÇJç lççbyçí.  
 


