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kçÀHç yçMççÇ
jç$ç PççuççÇ. Içjçlç PççíHççPççíHç PççuççÇ. kçÀçnçÇ cççCçmçb Iççíª uççiçuççÇ. kçÀçnçÇ cççCçmçb uççíUÓ uççiçuççÇ.
¿çç kçáÀMççÇJç©vç l³çç kçáÀMççÇJçj JçUÓ uççiçuççÇ.
mJç³çbHççkçÀIçjçlç kçÀHç, yçMççÇ DçççÆCç ®çcç®çç :DççHççHçmççlç içHHçç cçç© uççiçuçí.
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kçÀHçjçJç lçácç®çb yçjb Dççní nçí. cççCçmççb®çí HçÀkçwlç Dççíþ®ç lçácnçuçç uççiçlççlç!
Dçnçí kçÀçnçÇ lçjçÇ kçÀç³ç? Dçnçí,kçÀçnçÇ cççCçmççb®³çç çÆcçMçç mçáOoç ®çnçlç yçá[lççlç!! cçiç ní
çÆcçMççUpççÇ,l³ççb®³çç çÆcçMçç cççP³çç DçbiççJçj... sçÇeesçÇ!
HçCç..HçCç cççPçb oá:Kç kçÀçnçÇ JçíiçUb®ç Dççní.
DççB! kçáÀþuçb yçjb?
cççCçmçb cçuçç lççW[çlç Iççuçlççlç. ®ççíKçlççlç. ®ççìlççlç. kçÀOççÇ kçÀOççÇ ®ççJçlççlç lçíJnç DçiçoçÇ
kçÀmçmçb®ç Jççìlçb cçuçç.
Dçjí ní SkçÀJçíU þçÇkçÀ Dççní.
HçCç cççP³ççlç içjcç ®çnç, kçÀç@HçÀçÇ Dççílçlççlç lçíJnç cççÇ YççpçÓvç çÆvçIçlççí; l³çç®çb kçÀç³ç?
Dçnçí kçÀHçYççT kçÀç³ç mççbiçÓ?
l³çç®ç içjcç ®çnçlç cçuçç ®çkçwkçÀj ³çíF&Hç³ç¥lç içjiçj içjiçj çÆHçÀjJçlççlç. cçiç oçCçkçÀvç yçMççÇlç
DççHçìlççlç.
nçí vçç! l³ççJçíUçÇ cçuçç lçácç®çç HçÀçj cnCçpçí HçÀçj jçiç ³çílççí. HçCç cççÇ l³ççJçíUçÇ lçácnçuçç kçÀçnçÇ
yççíuçÓ®ç MçkçÀlç vççnçÇ.
(lççW[ JççkçÀ[b kçÀ©vç) Dççín! kç@À yçj@ yççíuçÓ MçkçÀlç vççnçÇ?
kçÀmçb yççíuçCççj? cççÇ kçÀçnçÇ yççíuçC³çç DççOççÇ®ç, ¿çç IçjçlçuççÇ cççCçmçb cççP³çç lççW[çJçj ®çnç
Dççílçlççlç DçççÆCç Hçávnç Jçj lççW[ kçÀ©vç HçÓÀkçÀ cççjlççlç. LçákçÀçÇ G[Jçlççlç.
l³ççJçíUçÇ cççP³çç pçjç pççÇJççlç pççÇJç ³çílççí!
kçÀç yçjb?
Dçnçí, cççÇ pçjç DçOçç& çÆjkçÀçcçç Pççuççí kçÀçÇ éççmç I³çç³çuçç pççiçç çÆcçUlçí.
..DçççÆCç... cççPçç éççmç içáocçjlççí cnbìuçb! l³çç®çb kçÀç³ç?
Dçnçí yçMççÇlççF&, cnCçÓvç lçj cççCçmçb HçÓÀkçÀ cççjlççlç!
FMMç! Kçjb®ç kçÀçÇ.
lçácnç oçíIççb®çb yçjb Dççní. lçácnçÇ oçíIçb SkçÀcçíkçÀçbvçç mççbYççUÓvç Dçmçlçç.vçíncççÇ pççí[çÇ pççí[çÇvçí
Dçmçlçç.
Dçnçí, nçÇ oçívç kçÀçvçJççuççÇ cççCçmçb nçlç cççí[kçÀçÇ Dçmçlççlç...nçlç cççí[kçÀçÇ..
DçççÆCç yçíçÆHçÀkçÀçÇj...JçWOçUçÇ mçáOoç!!
nçí vçç! l³ççbvççÇ cççPçç kçÀçvç HçkçÀ[uçç kçÀçÇ cçuçç ìívMçvç ³çç³çuçç mçá©Jççlç nçílçí. cççPçb `ìçÇ
ÒçíMçj' Jçç{lçb! cççPçb Dçbiç içjcç nçílçb.
Dçnçíe.. kçÀçnçÇ DççiççT cççCçmçb, HçÀkçwlç kçÀHççlçÓvç®ç ®çnç çÆHçlççlç. cçiç cççPççÇ nçílçí Hçb®ççF&lç!
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Dçb.....Dçb... cççPçç pçjç iççWOçU nçílççí³ç. Dçb.. cnCçpçí kçÀHçjçJççb®çb ìçÇ ÒçíMçj kçÀç Jçç{lçb?
DçççÆCç..yçMççÇlççF& lçácç®ççÇ Hçb®ççF&lç kçÀç nçílçí?
Dçnçí Dçmçb kçÀç³ç kçÀjlçç ®çcç®çíYççT?
cççCçmççbvççÇ HçÀkçwlç ÞççÇ.kçÀHçjçJççbvçç G®çuçuçb kçÀçÇ Dççcç®ççÇ lççìçlçÓì®ç nçílçí.
cçiç nçÇ cççCçmçí cçuçç kçáÀþínçÇ þíJçlççlç.
ìíyçuçç®³çç kçÀ[íJçj, KçÓ®çça®³çç KççuççÇ, kçÀç@ìJçj, çÆìJnçÇ®³çç yççpçÓuçç vççnçÇlçj mJçlç:®³çç®ç
Hçç³ççpçJçU. l³ççJçíUçÇ..(DççJççpç j[Jçíuçç nçílççí).. l³ççJçíUçÇ...
Dçiçb, l³ççJçíUçÇ cççPçb uç#çb Dçmçlçb yçjb lçáP³ççkçÀ[í®ç!
cççÇ..cççÇ lçj l³ççJçíUçÇ,`pççÇJç yçMççÇlç Oç©vç' lçácç®ççÇ Jççì Hççnçlç Dçmçlçí.
(JçÌlççiçÓvç) HçCç..HçCç FlçkçbÀ Y³çç³ç®çb kçÀçjCç®ç kçÀç³ç?
lçácnç kçÀç³ç mçcçpçCççj cnCçç?
Dçnçí, lçácnçuçç mççbiçCçb cnCçpçí,`HççuçL³çç ®çcç®³ççJçj oÓOç DççílçC³ççmççjKçb Dççní.'
HçCç lçácnçÇ cçuçç DçiçoçÇ®ç `yççÇvç mççKçjí®çç ®çnç ' mçcçpçÓ vçkçÀç.
vççnçÇ,vççnçÇ.lçmçb vçJní nçí!
Dçnçí ìíyçuçç®³çç kçÀ[íJçj,çÆìJnçÇJçj DçççÆCç kçÀç@ìJçj yçmçuçíu³çç cççP³çç ®ççj Hçç®ç yççÆnCççÇ,
cççP³çç lççW[çoíKçlç içíu³ççlç!
DçiçoçÇ lçákçÀ[í lçákçÀ[í nçíTvç içíu³ççlç nçí!
SkçÀoç...SkçÀoç...SkçÀ pçç[îçç uçr içfè cçáuçiçç kçÀç@ìJçj Dçmçç yçmçuçç kçÀçÇ, cççP³çç SkçÀç
yççÆnCççÇ®çç kçÀCçç®ç cççí[uçç!!
nçí³ç nçí³ç! cnCçÓvç lçj,`cççPçç kçÀçvç cççCçmçç®³çç nçlççlç,lçíJnç cççPçç pççÇJç yçMççÇ®³çç Òçícççlç
Dç[kçÀuçíuçç Dçmçlççí'!!
(uççpçÓvç) FMMç!
Dçnçí ®çcç®çíYççT, lçácnçÇ lçmçí Dçcçj Dççnçlç. l³ççcçáUí Dççcç®çí Òçç@yuçícç lçácnçuçç mçcçpçCçb...
pçjç kçÀþçÇCç®ç...
cnCçpçí, l³çç®çb Dçmçb Dççní; ³çç oáä cççCçmççbvççÇ cççP³çç oçívç YççJççbvçç DçHçbiç kçíÀuçb. cççP³çç
YççJççb®çí kçÀçvç®ç lççí[uçí!
DçççÆCç...DçççÆCç...(SkçÀiçcç jçiççvçí)..DçHçbiç Pççuçí lçj l³ççb®ççÇ kçÀçUpççÇ I³çç³ç®ççÇ mççí[Óvç,
l³ççbvçç kçáÀþílçjçÇ içç³çyç®ç kçÀªvç ìçkçÀuçb!!
l³çç uçnçvç cçáuççuçç pçjçmçb Kçj®çìuçb,lçj uçiçí®ç [ç@kçwìj kçÀç³ç? DççÌ<çOçb kçÀç³ç? KçíUCççÇ
kçÀç³ç? vçámçlçí uçç[®ç uçç[!!
mJçlç:mççþçÇ SkçÀ v³çç³ç DçççÆCç Dççcç®³ççmççþçÇ cçç$ç oámçjç! mJççLçça kçáÀþuçí?!
kçÀcççuç®ç Dççní ³çç cççCçmççb®ççÇ! kçÀHçjçJççb®çç pçjç kçÀçvç lçáìuçç lçj DçKKçç kçÀHç içç³çyç!!
Hççnç vçç! Dçnçí l³ççcçáUí Dççcç®çb DçKKçb kçáÀìÓbyç GOJçmlç nçílçb vçç.
HçCç... lççí cççíþç cçáuçiçç Dççní vçç,l³ççuçç Dççcç®³çç kçáÀìÓbyçç çÆJç<ç³ççÇ Òçícç Dççní.
HçjJçç,ÞççÇ kçÀHçjçJççb®çç kçÀçvç oáKççJçuçç. cçOçuçç®ç ìJçkçÀç G[çuçç! cççP³çç yççF&,`lççW[®çç ®çnç
HçUçuçç'!
cnCçlççlç vç,`mççKçj çÆ®çblççÇ lçí cççCçámç vç çÆ®çblççÇ'! cççP³çç cçvççlç çÆJç®ççj Dççuçç,Pççuçb! Dççlçç
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ÞççÇ. kçÀHçjçJç ®ççuçuçí `içç³çyç YççJçpççRvçç' Yçíìç³çuçç!
HçCç...(Dççvçboçvçí)...`oÓOç mççKçj HççJçuççÇ cçuçç'!
l³çç cçáuççvçí, cçuçç vç oáKçJçlçç, vç lççHçJçlçç, vç DççHçì OççíHçì kçÀjlçç, DçiçoçÇ nUÓJççjHçCçí,
cççPççÇ `çÆ®çvççÇ cççlççÇ mçpç&jçÇ' kçíÀuççÇ. DçççÆCç kçÀçvç Pççuçç þçkçÀþçÇkçÀ!
lçMçç ³çç Içjçlçu³çç yçç³çkçÀç HçCç ®ççbiçu³çç Dççnílç. Dççcnçuçç IççmçÓvç HçámçÓvç mJç®sb þíJçlççlç.
`¿ççb®çí' kçÀçvç mçáOoç mççHçÀ kçÀjlççlç.
³çç Içjçlçuçç lççí ìkçÀuçÓ cççCçÓmç, pçjç DççiççT Dççní kçÀç nçí?
pçjç? p³ççoç®ç DççiççT Dççní lççí!
cççP³ççkçÀ[í HççnÓvç vçíncççÇ lççW[ JçWiçç[lççí. Dççcç®³ççkçÀ[í HççnÓvç cnCçlççí kçÀmçç,’kçÀHç Ðçç
PçìHçì, çÆn®ççÇ vçkçÀçí kçÀìkçÀì.“
kçÀçuç®ççÇ®ç iççíä. cççÇ HçÀçj kçÀjJç[uççí nçílççí. DçbiççJçj çÆpçkçÀ[í çÆlçkçÀ[í mçákçÀuçíu³çç ®çnç®çí [çiç.
Jçj®³çç yççpçÓuçç mçç³ç çÆ®çkçÀìuçíuççÇ. Kçjb lçj DçMçç DçJçmLçílç,`kçáÀCççuçç kçÀçvç oçKçJçç³çuçç'
cçuçç uççpç®ç Jççìlçí. lçj, lççí ÞççÇ. DççiççT cççPçç kçÀçvç Oç©vç cnCçlççí kçÀmçç,’Dçnçí JççÆnvççÇ,
¿çç®ç kçÀUkçÀì kçÀHççlç ®çnç Ðçç. cnCçpçí pçjç ìímì Jçç{íuç. pçíJn{ç kçÀHç kçÀUkçÀì,lçíJn{çÇ
®çJç yçUkçÀì! nç nç nçeee!“
pççT oí! yççíuçCççN³çç®çb kçÀç lççW[ Oçjlçç ³çílçb?
...HçCç lççW[çlç içjcç ®çnç lçj Dççílçlçç ³çílççí!
çÆpçYçíuçç ®çnç®çí ®çìkçíÀ lçj oílçç ³çílççlç? kçÀçee³ç?!
yççHçjí! cçiç lçácnçÇ kçÀç³ç kçíÀuçblç?
kçÀçnçÇ®ç kçíÀuçb vççnçÇ!
(JçÌlççiçÓvç) kçÀç? kçÀç kçÀçnçÇ kçíÀuçb vççnçÇ?
Dçjí, pçj kçÀç cççÇ l³çç®³çç lççW[çlç içjcç ®çnç Dççílçuçç Dçmçlçç, lçj l³ççvçí Iççyç©vç cççPçç
Oçjuçíuçç kçÀçvç mççí[uçç Dçmçlçç....DçççÆCç cçiç....
(o®çkçÓÀvç) vçkçÀçí...vçkçÀçí... jç$ççÇ®³çç JçíUçÇ DçYçê yççíuçÓ vç³çí!
(þçcçHçCçí) cççÇ SkçÀ mççbiçlçí, lççÇ cççCçmçb DççHçu³ççuçç kçÀç³ç Jççfíuç lçí yççíuçuççÇ, DççHçu³ççMççÇ
kçÀMççÇ nçÇ JççiçuççÇ lçjçÇ... lçjçÇ...DççHçCç l³ççb®³ççMççÇ ®ççbiçuçb®ç Jççiçç³ç®çb yçjb! DççHçCç vççnçÇ
Jçí[íHçCçç kçÀjç³ç®çç!!
(JçÌlççiçÓvç) nçí³ç! kçÀçjCç `cççPçç kçÀçvç l³ççb®³çç cçáþçÇlç Dççní' cnCçÓvç vçç?
vçJní...vçJní! DççHçCç l³ççb®³çç Içjçlç jçnlççí. DççHçCç l³ççb®³çç `Kççuu³çç mççKçjíuçç pççiçuçb
HçççÆnpçí!!' l³ççb®³çç Òçícçç®ççÇ HçCç DççþJçCç þíJçuççÇ HçççÆnpçí.
cçuçç cçç$ç l³ççb®³çç Kççuu³çç mççKçjíuçç DçççÆCç çÆcçþçuçç HçCç pççiçuçb HçççÆnpçí.
Dçiçb yççF&! yçíuç JççpçuççÇ Jççìlçb? oÓOçJççuçç Dççuçç DçmçCççj.
içHHçç cççjlççvçç, jç$ç kçÀMççÇ mççKçjí mççjKççÇ çÆJçjIçUuççÇ, kçÀUuçb mçáOoç vççnçÇ!

jçpççÇJç lççbyçí.

rajcopper@gmail.com

