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pççvçíJççjçÇ cççÆnvçç cnCçpçí MççUílç mHççíì&mçd Dçmçlççlç. JçíiçJçíiçÈ³çç mHçOçç& Dçmçlççlç. DçççÆCç 
mçiçÈ³ççlç ®ççbiçuççÇ iççíä cnCçpçí ³çç ®ççbiçu³çç kçÀçcççbmççþçÇ, ®ççj çÆoJçmç MççUç yçbo Dçmçlçí!!  

mHçOçç& cnCçpçí, cçÌoçvççJçj vçámçlççÇ Oçcççuç kçÀjç³ç®ççÇ. KçíU³çç®çb. nábo[ç³ç®çb. çÆMç#çkçÀçb®³çç 
mçcççíj KçáuçíDççcç cçmlççÇ kçÀjç³ç®ççÇ... DçççÆCç l³ççuçç mHççíì&mçd cnCçç³ç®çb! ³çççÆoJçMççÇ cçáuççbvçç cçÌoçvççJçj 
HçÀçj kçÀçnçÇ kçáÀCççÇ Dççíj[lç vççnçÇlç.l³ççvçblçj SkçÀ çÆoJçmç mvçín mçbcçíuçvç Dçmçlçb. cçÌoçvççJçj®³çç 
KçíUçlç, mHçOçç&lç pçí çÆpçbkçÀlççlç l³ççbvçç yççÆ#çmçb pçççÆnj nçílççlç. nçÇ yççÆ#çmçb l³çç-l³çç cçáuççbvçç çÆkçbÀJçç 
l³ççb®³çç çÆìcçuçç mvçínmçbcçíuçvççlç çÆcçUlççlç. 

cççiç®³çç Jç<çça jÌvççuçç SkçÀ HçCç yç#ççÇmç çÆcçUçuçb vçmçu³ççvçb  çÆlçuçç KçÓHç JççF&ì Jççìuçb nçílçb. 
³ççJçíUçÇ jÌvççvçí mçiçÈ³çç mHçOçç&lçÓvç Yççiç Içílçuçç.  

DççF&vçí HçCç yçpççJçuçb nçílçb,`jÌvçç ³ççJçíUçÇ ³ççJçíUçÇ çÆkçÀcççvç oçívç lçjçÇ HççÆnuççÇ yç#ççÇmçb nJççÇlçb®ç 
nçb! cçvç uççJçÓvç Òç³çlvç kçÀjç³ç®çç nb jÌvçç. çÆyçuçkçÓÀuç uçiçí jnçí!' 

³ççJçíUçÇ jÌvççmççþçÇ Hçç®ç mHçOçç& nçíl³çç. çÆuçbyçÓ ®çcç®çç, mçbiççÇlç KçÓ®çça, yçìçìç Mç³ç&lç, cçíCçyçl³çç 
uççJçCçí DçççÆCç 500 cççÇìj OççJçCçí. 

HççÆnu³çç mHçOçxlç jÌvçç HçÀç³çvçuç Hç³ç¥lç içíuççÇ HçCç MçíJçìçÇ cçç$ç IççF& PççuççÇ DçççÆCç vçbyçj içíuçç. 
mçbiççÇlç KçÓ®çça mHçOçç& mçáª Dçmçlççvçç içbcçlç PççuççÇ... c³çáPççÇkçÀ mçáª Pççu³ççJçj mçiçUí OççJçÓ 

uççiçuçí. KçÓ®çça pçJçU ³çílçç®ç mçiçÈ³ççb®çç mHççÇ[ kçÀcççÇ Jnç³ç®çç. jÌvççvçí içbcçlç cnCçÓvç, ÒçícçU Yçálççuçç 
cçvççlçu³ççlç cçvççlç®ç nçkçÀ cççjuççÇ. l³ççvçblçj HçUlççvçç KçÓ®çça pçJçU Dççu³ççJçj jÌvçç®³çç cçvççlç  
Dççuçb.. .. `Dççlçç ní c³çáPççÇkçÀ yçbo Pççuçb lçj çÆkçÀlççÇ yçjb nçíF&uç..?'  

DçççÆCç Kçjb®ç l³ççvçblçj.. .. jÌvçç KçÓ®çça®³çç pçJçU DççuççÇ kçÀçÇ DççHççíDççHç c³çáPççÇkçÀ yçbo Jnç³ç®çb!  
nçlç vç uççJçlçç®ç, Dç®ççvçkçÀ nçÇ ìíHç yçbo kçÀç nçílçí? pççíMççÇ mçjçbvçç kçÀUívçç nç kçÀç³ç ÒçkçÀçj 

Dççní? l³ççbvççÇ ìíHçjíkçÀç@[&j®çb kçÀvçíkçwMçvç lçHççmçÓvç HçççÆnuçb. HçCç lçí lçj þçÇkçÀ nçílçb.  
pççíMççÇ mçjçbvççÇ lççÇ jçTb[ kç@Àvmçuç kçíÀuççÇ.  
oámçjçÇ kç@Àmçíì DççCçuççÇ. Hçávnç mHçOçç& HççÆnu³çç HççmçÓvç mçáª PççuççÇ.  
Dççlçç pççíMççÇ mçj yççjçÇkçÀ uç#ç þíJçÓvç nçílçí.  
HçCç Hçávnç lçí®ç.. pççíMççÇ mçjçbvççÇ nçlç uççJçç®³çç DççOççÇ®ç c³çáPççÇkçÀ yçbo nçílç Dçmçí. 
l³çç®çJçíUçÇ.. .. jÌvçç®³çç kçÀçvççJçj kçáÀCççÇlçjçÇ nuçkçíÀ®ç HçábÀkçÀ cççjuççÇ. 
 jÌvçç Òç®çb[ o®çkçÀuççÇ.  
lççÇ içj&kçÀvç cççiçí JçUÓvç HççnCççj®ç nçílççÇ, Flçkçw³ççlç..çÆlçuçç kçÀçvççlç DççJççpç SíkçÓÀ 

Dççuçç,’jÌvçç cççÇ Dççuççí³ç. lçáPçç çÆcç$ç ÒçícçU YçÓlç.  
yççíeeuç lçáuçç kçÀç³ç cçolç kçÀª? ³çç mçiçÈ³çç KçÓ®³çç& içç³çyç kçÀª? kçÀçÇ Dççlçç jbiççÇlç 

HççC³çç®çç cçámçUOççj HççTmç Hçç[Ó?“ 
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jÌvçç LçjLçª uççiçuççÇ. çÆlçvçb DççpçÓyççpçÓuçç HçççÆnuçb. çÆlç®³ççkçÀ[í kçáÀCçç®çb®ç uç#çb vçJnlçb. pççí lççí 

DççHçu³çç®ç vççoçlç.lççÇ mçiçÈ³ççbHççmçÓvç Lççí[mçb uççbyç HçUçuççÇ. 
ÒçícçU YçÓlç  KçámçÓHçáÀmçÓ nmçlç cnCççuçb,’jÌvçç Iççyçª vçkçÀçímç. lçáP³çççÆMçJçç³ç cççÇ kçáÀCççuçç®ç 

çÆomçlç vççnçÇS. Dçiçb lçÓ cçuçç cçvççlçu³çç cçvççlç nçkçÀ cççjuççÇmç cnCçÓvç lçj Dççuççí lçáP³çç cçolççÇuçç.  
HçCç cçuçç HçìkçÀvç yççíuçJçC³ççmççþçÇ SkçÀ mççíHççÇ ³çákçwlççÇ uç#ççlç þíJç.. ..  
[çJ³çç nçlçç®ççÇ cçÓþ Içf yçbo kçÀj.  
GpçJ³çç nçlçç®³çç lçUnçlççJçj [çJ³çç nçlçç®ççÇ cçÓþ þíJç.  
GpçJ³çç nçlçç®³çç ®ççj yççíìçbvççÇ nçÇ cçÓþ HçkçÀ[ HçCç Dçbiçþç cçç$ç mçjU þíJç.  
cçiç [çíUí yçbo kçÀ©vç cçáþçÇcçOçí lççÇvç JçíUç HçábÀkçÀ cççj DçççÆCç.. .. ..   
oçívç JçíUç nUÓ®ç cnCç,`ÒçícçUYçÓlç.. .. ..ÒçícçU YçÓlç.. ..'  
yçmmç! cççÇ çÆpçLçí Dçmçívç çÆlçLçÓvç uçiçí®ç ³çíF&vç.  
lçj.. mççbiç, Dççlçç lçáuçç kçÀç³ç cçolç kçÀª?  
mçiçÈ³çç mHçOçxlç HçÀkçwlç lçáPçç®ç HççÆnuçç vçbyçj DççCçÓ DçççÆCç yççkçÀçÇ®³çç mçiçÈ³ççbvçç l³çç 

çÆHçbHçUç®³çç Pçç[çJçj yçmçJçÓvç þíJçÓ? 
jÌvçç kçÀMççÇyçMççÇ mççJçjuççÇ. çÆlç®ççÇ sçlççÇ Oç[Oç[lç nçílççÇ. 
 ’Dçjí YçÓlçç Dçmçuçb kçÀçnçÇ kçÀª vçkçÀçímç jí. ÒçícçU Yçálçç, cçuçç cççP³çç çÆncçlççÇJçj mHçOçç& 

çÆpçbkçÀç³ç®ççÇ Dççní. çÆ®çìçRiç kçÀªvç lçj DççÆpçyççlç vççnçÇ. cçuçç çÆnccçlç oí! cçuçç cççP³ççlçuççÇ lççkçÀo 
DççíUKçç³çuçç DçççÆCç lççÇ ³ççíi³çJçíUçÇ JççHçjç³çuçç çÆMçkçÀJç.“ 

ní SíkçÓÀvç ÒçícçU Yçálççuçç KçÓHç Dççvçbo Pççuçç! Dççvçboçvçí l³çç®³çç lççW[çÓvç jbiççÇlç JççHçÀ yççníj 
DççuççÇ. KççÇMççÇçÆHçÀMççÇ nmçlç lçí cnCççuçb,’DççíkçíÀ.. yççíkçíÀ.. HçkçwkçíÀ.. lçj.. kçÀçcç MçbYçj ìkçwkçíÀ!“ 
 

jÌvçç OççJçlç®ç DççuççÇ Jç cçáuççbcçOçí çÆcçmçUuççÇ. l³çç #çCççÇ, pççíMççÇ mçjçbvççÇ ìíHçjíkçÀç@[&j®³çç 
kçáÀþu³ççMçç yçìCççuçç nçlç uççJçuçç DçççÆCç kçÀmçç kçáÀCççmç þçTkçÀ HçCç lççí ìíHç jíkçÀç@[&j DççHççíDççHç 
oá©mlç Pççu³ççvçí mçj KçÓMç Pççuçíí. pççíMççÇ mçjçbvçç Jççìlç nçílçb, lççí ìíHçjíkçÀç@[&j DççHçCç®ç oá©mlç 
kçíÀuçç³ç! 

mçbiççÇlç KçÓ®çça mçáª PççuççÇ. Dççlçç jÌvçç®çç ®çHçUHçCçç Jçç{uçç nçílçç. çÆlçvçí KçíUçJçj J³çJççÆmLçlç 
uç#ç kçWÀçÆêlç kçíÀuçb nçílçb. DçççÆCç DçLçç&lç®ç ÒçícçU YçÓlçç®³çç cçolççÇ çÆMçJçç³ç jÌvçç çÆpçbkçÀuççÇ! 

mçbiççÇlç KçÓ®çça mHçOçxlç jÌvçç HççÆnuççÇ DççuççÇ! 
yççkçÀçÇ®³çç oçívç mHçOçç&lç cçç$ç lççÇ çÆlçmçN³çç®ç ¬çÀcççbkçÀçJçj DççuççÇ. 
Dççlçç MçíJçì®ççÇ mHçOçç& nçílççÇ.. SkçÀç kçÀç[çÇlç pççmlççÇlç pççmlç cçíCçyçÊ³çç uççJçC³çç®ççÇ.  
mçbO³ççkçÀçU nçíT uççiçuççÇ nçílççÇ. ®ççbiçuçb®ç DçbOçç©vç Dççuçb nçílçb. cçÌoçvççJçj mçámççì Jççjç 

mçáìuçç nçílçç. mçiçUçÇkçÀ[í OçáUçÇ®çí uççíì GmçUlç nçílçí. cçáuçí JçÌlççiçÓvç MççUíkçÀ[í HçUlç nçílççÇ. cnCçÓvç 
cçiç, MççUí®³çç Jnjçb[îççlç®ç nçÇ mHçOçç& I³ççJççÇ Dçmçb þjuçb.  
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cçáK³ççO³ççHçkçÀ cçÌoçvççlç GYçb jçnÓvç MççUíkçÀ[í Hççnçlç nçílçí. 
®ççj cçpçuççÇ ÒçMçmlç YçJ³ç MççUç.cççíþçuçíí Jnjçb[í Jç l³ççuçç ªbo kçÀLç[í.  
Òçl³çíkçÀ cçpçu³ççJçj YçjHçÓj cçíCçyçÊ³çç þíJçu³çç nçíl³çç. mHçOç&kçÀ cçáuççbvççÇ DççHçu³ççuçç HçççÆnpçí 

lçíJn{îçç cçíCçyçÊ³çç I³çç³ç®³çç. çÆMçìçÇ JççpçuççÇ kçÀçÇ SkçÀ®ç kçÀç[çÇ HçíìJçç³ç®ççÇ. nçÇ kçÀç[çÇ çÆJçPçç³ç®³çç Dççlç 
HçìçHçì cçíCçyçÊ³çç HçíìJçç³ç®³çç.. DçççÆCç kçÀLç[îççJçj çÆ®çkçÀìJçç³ç®³çç. pççí pççmlççÇ cçíCçyçÊ³çç HçíìJçíuç lççí 
çÆpçbkçÀuçç.  

³çç mHçOçxlç MççUílçu³çç MçbYçj cçáuççbvççÇ Yççiç Içílçuçç nçílçç. 
nçÇ mçiçUçÇ MçbYçj cçáuçí kçÀç[íHçíìçÇ, SkçÀ kçÀç[çÇ Jç YçjHçÓj cçíCçyçÊ³çç IçíTvç mçppç PççuççÇ nçílççÇ. 

kçÀçnçÇ cçáuççbvççÇ DççHçu³çç Mçìç&®³çç Jç HçBì®³çç çÆKçMççlç cçíCçyçÊ³çç kçÀçWyçu³çç nçíl³çç. kçÀççÆnpçCççRvççÇ lçj 
oçívnçÇ nçlççlç çÆcçUÓvç cçíCçyçÊççÇ®çç çÆ{iççjç mççbYççUuçç nçílçç DçççÆCç lççW[çlç HçkçÀ[uççÇ nçílççÇ 
kçÀç[íHçíìçÇ.kçÀçnçÇ cçáuççbvççÇ DççHçu³çç Mçìç&®ççÇ PççíUçÇ kçíÀuççÇ Jç l³ççlç Içílçu³çç YççjçYçj cçíCçyçÊ³çç, çÆKçMççlç 
kçÀç[íHçíìçÇ DçççÆCç lççW[çlç kçÀç[çÇ. SkçÀç cçáuççÇvçí lçj, ©cççuççvçí cçíCçyçÊ³ççb®ççÇ cççíUçÇ®ç yççbOçuççÇ. lççW[çlç 
kçÀç[íHçíìçÇ HçkçÀ[Óvç lççÇ nçÇeençÇee nmçlç ®ççuçuççÇ nçílççÇ. 

MçbYçj cçáuççbvççÇ çÆcçUÓvç Hçç®ç npççj cçíCçyçÊ³çç Içílçu³çç nçíl³çç lçjçÇHçCç SkçÀ uççKç cçíCçyçÊ³çç 
çÆMçuuçkçÀ®ç nçíl³çç. Flçkçw³çç cçíCçyçÊ³çç HççnÓvç pççíMççÇ mçjçb®çb [çíkçbÀ içjiçª uççiçuçb. lçí uçìHçìlç l³çç 
cçíCçyçÊ³ççb®³çç çÆ{iççN³ççpçJçU yçmçuçí.  

Dççlçç lçí kçÀçnçÇ yççíuçCççj Flçkçw³ççlç kçÀçíHçN³ççlçuççÇ SkçÀ cçíCçyçÊççÇ cnCççuççÇ,’mçj 
Dççcç®³ççmççjKçí Mççblç jçnç. Giçç®ç IççF& kçÀMççuçç? Kçjb mççbiçlçí `lçí' mçiçÈ³ççbvçç vçkçwkçÀçÇ HçíìJçlççÇuç 
Hççnç!“ mçcçpçÓvç IççuçCççjçÇ cçíCçyçÊççÇ HççnÓvç pççíMççÇ mçj Hççj çÆJçlçUuçí. yçí[ÓkçÀG[îçç cççjlç®ç lçí 
cçáuççbkçÀ[í içíuçí. 

nçÇ ¢M³çb HççnÓvç ÒçícçU Yçálçç®çí nçlç çÆMçJççÆMçJçÓ uççiçuçí. çÆ®ç$ç çÆJççÆ®ç$ç kçÀuHçvçívçí l³çç®çí [çíUí 
®çcçkçÓÀ uççiçuçí. l³çç®çb [çíkçbÀ içjiçj çÆHçÀ© uççiçuçb.l³ççuçç Dççvçboç®³çç Lçb[iççj GkçÀÈ³çç HçáÀìÓ 
uççiçu³çç. #çCçYçj cçÌoçvççlç DççÆlçMç³ç Lçb[iççj iççjíiççj nJçí®ççÇ SkçÀ uççì ³çíTvç içíuççÇ. mçiçÈ³ççb®³çç 
DçbiççJçj mçjmç©vç kçÀçìç Dççuçç. 

Dççlçç.. ní Sp³çkçíÀìí[ ÒçícçU YçÓlç #çCçYçj çÆvçUmçj Pççuçb DçççÆCç l³ççuçç SkçÀ KçlçjçÇ 
Dçç³ççÆ[³çç mçá®çuççÇ. 

Flçkçw³ççlç SkçÀ ®çcçlkçÀçj Pççuçç! cçáK³ççO³ççHçkçÀçb®³çç çÆKçMççlçuççÇ çÆMçìçÇ..  çÆKçMççlç®ç 
DççHççíDççHç pççíj-pççíjçlç JççpçuççÇ.!!  

DççHçu³çç®ç çÆKçMççlçÓvç SJn{ç cççíþç çÆMçìçÇ®çç DççJççpç SíkçÀlçç®ç cçáK³ççO³ççHçkçÀ mçìHçìuçí! 
Iççyç©vç Dççíj[lç Lç³çLç³çç vçç®çÓ uççiçuçí. l³ççb®çí Hçç³ç uçìuçìÓ uççiçuçí. l³ççb®çç Mçì& Iççcççvçí kçÀ®®ç 
çÆYçpçuçç. lçí kçÀçnçÇ yççíuçCççj nçílçí lçj l³çç®çJçíUçÇ.. ..  

l³ççb®³çç çÆKçMççlçuççÇ çÆMçfçÇ DççHççíDççHç yççníj DççuççÇ DçççÆCç mçjçb®³çç lççW[çHççmçÓvç Lççí[îççMçç 
DçblçjçJçj nJçílç®ç lçjbiçlç jççÆnuççÇ. çÆMçìçÇ jçiççjçiççvçí cçáK³ççO³ççHçkçÀçbvçç cnCççuççÇ,’Dççíj[ç³çuçç 

kçÀç³ç Pççuçb³ç? ®çuçç MççUílç.” 
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ní SíkçÀlçç®ç cçáK³ççO³ççHçkçÀçb®ççÇ lçj oçlçKççÇUçÇ®ç yçmçuççÇ.  
cçíCçyçÊ³ççbvççÇ çÆMçìçÇ®çç DççJççpç yçjçíyçj DççíUKçuçç.lççí çÆMçìçÇ®çç DççJççpç nçílçç®ç nçlççlçu³çç, 

çÆKçMççlçu³çç, PççíUçÇlçu³çç, cççíUçÇlçu³çç DçççÆCç çÆ{iççN³ççlçu³çç mçJç&®³ççmçJç& uççKççí cçíCçyçÊ³çç ìáCçkçÀvç 
G[îçç cçç©vç mçjU GY³çç jççÆnu³çç. cçiç ³çç cçíCçyçÊ³ççbvççÇ ®ççj jçbiçç kçíÀu³çç. Òçl³çíkçÀ cçpçu³ççJçj 
SkçíÀkçÀ jçbiç lçjbiçlç-lçjbiçlç içíuççÇ. kçÀçnçÇ #çCççblç®ç ®ççj cçpçuççÇ MççUí®³çç ©bo kçÀLç[îççbJçj SkçÀç 
uççF&vççÇlç cçíCçyçÊ³çç Içf GY³çç jççÆnu³çç. 

ní Hççnlçç®ç.. .. cçáuçí cçáuççÇ pççcç Iççyçju³çç. DçvçíkçÀ cçáuçç cçáuççR®çí [çíUí çÆHçÀjuçí Jç 
cçíCçyçÊççÇmççjKçí Hççb{jí Pççuçí! kçÀçnçR®ççÇ YççÇlççÇvçí yççíyç[çÇ®ç JçUuççÇ.. .. l³ççbvçç kçÀççÆn yççíuçlçç®ç ³çíF&vçç..! 
p³ççb®³çç [çíÈ³ççmçcççíj jbiççÇlç kçÀçpçJçí ®çcçkçÀuçí lççÇ cçáuçb OçHçkçÀvç KççuççÇ yçmçuççÇ. ³çç cçáuççb®³çç 
lççW[çlçu³çç, çÆKçMççlçu³çç Jç nçlççlçu³çç kçÀç[íHçíìîçç KççuççÇ içUÓvç Hç[u³çç. 

³çç Iççyçª cçáuççbkçÀ[í Hççnçlç, kçÀLç[îççJçj GY³çç Dçmçuçíu³çç cçíCçyçÊ³çç JçÌlççiçÓvç 
cnCççu³çç,’Dçjí See HçíìJçç vçç Dççcnçuçç.. kçÀç DççcnçÇ IçíT l³çç kçÀç[íHçíìîçç DçççÆCç oíT lçácnçuçç 
®çìkçíÀ-HçÀìkçíÀ? Dçmçb YçÓlç yççÆIçlçu³ççmççjKçb kçÀç³ç yçIçlçç³ç Dççcç®³ççkçÀ[í? Gþçee yççJçUÓ 
kçáÀþ®çí..?“ 

yççíuçCççN³çç, ocç oíCççN³çç cçíCçyçÊ³çç HçççÆnu³ççJçj GYççÇ DçmçuçíuççÇ cçáuçí yçmçuçíu³çç cçáuççbJçj 
Oçç[kçÀvç kçÀçímçUuççÇ. DççOççÇ®ç yçmçuçíuççÇ cçáuçí Dççlçç mççHçÀ Dçç[JççÇ PççuççÇ. Dççlçç mçiçÈ³ççb®çí®ç Hçç³ç 
LçjLçjlç nçílçí Jç oçlç kçÀ[kçÀ[lç nçílçí! Iççyç©vç kçÀçnçÇ pçCççb®çí [çíUí çÆlçjUí Pççuçí  nçílçí. 

ní Hççnávç kçÀç[íHçíìîçç HçCç Iççyç©vç ìÓj&ee ìÓj&ee kçÀjlç Dççíj[Ó uççiçu³çç. 
’ìÓj&ee..ìÓj&ee..kçÓÀj&ee..kçÓÀj&ee“ Dçmçb çÆkçbÀ®ççUlç l³çç kçÀç[íHçíìîçç nUÓ-nUÓ mçjkçÀlç cçáuççb®³çç 
DçbiççJçj ®ç{Ó uççiçu³çç. 

kçÀç[íHçíìîçç DççHççíDççHç mçjkçÀlç DçbiççJçj ®ç{Ó uççiçu³ççJçj kçÀççÆn cçáuççbçÆvç pççíjçlç Dççíj[ç³çuçç 
mçá©Jççlç kçíÀuççÇ.. lçj kçÀçnçÇ cçáuçí Hç[u³çç-Hç[u³çç nçlç-Hçç³ç Pçç[Ó uççiçuççÇ. SkçÀç cçáuççuçç lçj 
Dççíj[lçç®ç ³çíF&vçç kçÀçjCç l³çç®³çç lççW[çlç SkçÀ kçÀç[íHçíìçÇ çÆHçÀìdì yçmçuççÇ nçílççÇ! lçj DççCçKççÇ SkçÀç 
cçáuççuçç l³çç®³çç vççkçÀçJçj yçmçuçíuççÇ kçÀç[íHçíìçÇ LçjLçjl³çç nçlççvçí {kçÀuçlçç ³çílç vçJnlççÇ.kçÀçnçÇ kçÀç[îçç 
lçj Iççyç©vç cçáuçç-cçáuççR®³çç kçíÀmççlç, kçÀçvççlç Jç vççkçÀçlç  pççTvç uçHçC³çç®çç Òç³çlvç kçÀª uççiçu³çç. 

DçççÆCç l³çç®ç #çCççÇ.. kçÀLç[îççJçj jçbiçílç Içf GY³çç Dçmçuçíu³çç l³çç içáCççÇ cçíCçyçÊ³çç YçkçwkçÀvç 
Hçíìu³çç!! l³ççHççþçíHççþ cçÌoçvççlçmçáOoç npççjçí jbiççÇyçíjbiççÇ cçíCçyçÊ³çç Hçíìu³çç! JççN³ççyçjçíyçj cçmlç 
lçjbiçlç vçç®çÓ uççiçu³çç!  

cçÌoçvççlç jbiççÇlç cçíCçyçÊ³ççb®çç jbiççÇlç ÒçkçÀçMç Hçmçjuçç.mççjí cçÌoçvç jbiççÇyçíjbiççÇ ÒçkçÀçMççlç 
GpçUÓvç çÆvçIççuçí. cçáuçí [çíUí çÆJçmHçÀç©vç, cçÌoçvççlçuçç cçíCçyçÊ³ççb®çç vçç®ç HççnÓ uççiçuççÇ. 

 
MççUílçu³çç içáCççÇ cçíCçyçÊ³çç Hççb{N³çç®ç nçíl³çç HçCç lçípçmJççÇ nçíl³çç.l³ççcçáUí mçiçUçÇ MççUç 

uçKKçb ÒçkçÀçMççlç vnçTvç çÆvçIççuççÇ!! 
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kçÀçnçÇ cçáuçí Iççyç©vç kçÀçvççlçu³çç, kçíÀmççlçu³çç Jç vççkçÀçlçu³çç vç Hçíìuçíu³çç kçÀç[îççbkçÀ[í Hççnçlç 
nçílççÇ. 

nç çÆJççÆ®ç$ç ÒçkçÀçj HççnÓvç cçáK³ççO³ççHçkçÀ LçjLçj kçÀçHçÓ uççiçuçí. lçí YççÇlç YççÇlç cnCççuçí,’³çç 
mHçOçxuçç pçjçÇ cçáuçí nçílççÇ MçbYçj, lçjçÇ mçJç& cçáuççb®çç Dççlçç Dççuçç Dççní HççÆnuçç vçbyçj!!“ 

cçáK³ççO³ççHçkçÀçbvççÇ Dçmçb cnCçlçç®ç mçJç& cçíCçyçÊ³çç YçámçkçÀvç çÆJçPçu³çç.. kçÀç[îçç çÆvçcçÓìHçCçí 
pççTvç kçÀç[íHçíìçÇlç yçmçu³çç. mçJç& kçÀç[íHçíìîçç çÆYçblççÇpçJçU içáHç®çÓHç GY³çç jççÆnu³çç.. DçççÆCç 
kçÀçUçíKççlç uçKçuçKçCççjb iççíuç FbêOçvçá<³ç Hç[uçb!  

kçÀçUçíKççlç uçKçuçKçCççjb iççíuç FbêOçvçá<³ç  HççnÓvç cçáK³ççO³ççHçkçÀçbvçç Jççìuçb DççHçu³ççuçç 
kçÀçnçÇlçjçÇ Yççmç nçílççí³ç. l³ççbvççÇ Iççyç©vç ®ç<cçç kçÀç{Óvç Hçámçuçç.l³ççvçblçj FbêOçvçá<³ç içç³çyç Pççuçb Jç 
kçÀLç[îççJçj®³çç cçíCçyçÊ³çç HçCç cçboHçCçí lçíJçÓ uççiçu³çç! 

 
cçáuçí mççJçjuççÇ. ìkçÀçìkçÀ GþÓvç GYççÇ jççÆnuççÇ. Dççvçboçvçí nmçlç Dççíj[lç SkçÀcçíkçÀçbvçç ìçÈ³çç 

oíG uççiçuççÇ. 
l³çç®çJçíUçÇ jÌvçç®³çç HççþçÇcççiçÓvç SkçÀ içáUiçáUçÇ DççJççpç Dççuçç,’DççÆYçvçbovç jÌvçç! DççF&vçí 

mççbçÆiçlçu³ççÒçcççCçí, lçáuçç oçívç HççÆnuççÇ yç#ççÇmçb çÆcçUçuççÇ Dççnílç.  
SkçÀ mçbiççÇlç KçÓ®çça®çb.  
DçççÆCç oámçjb.. ..  
vç HçíìJçuçíu³çç cçíCçyçÊ³ççb®çb.“ 
 
ní kçÀçíCç yççíuçuçb Dçmçíuç lçí jÌvçç mçcçpçuççÇ. 
mçiçUçÇ cçáuçí Dççvçboçvçí IçjçÇ içíuççÇ. 
 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 


