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         %ççvçç®ççÇ çÆKç[kçÀçÇ 

 

Dç®ççvçkçÀ oáHççjçÇ oçíIçípçCçb SkçÀcçíkçÀçb®³çç yççpçÓuçç Dççuçí.  

vçíncççÇ, SkçÀ Içjçlç içíuçç kçÀçÇ oámçjç yççníj Hç[lççí DçççÆCç oámçjç Içjçlç içíuçç kçÀçÇ HççÆnuçç yççníj Hç[lççí. HçCç Dççpç oáHççjçÇ®ç çÆmçcçjvç IçjçÇ 

DççuççÇ DçççÆCç çÆlç®ççÇ lçy³çílç çÆyçIç[uççÇ. l³çç IççF&lç ní oçíIçí lçmçí®ç jççÆnuçí Içjçyççníj.. ìíyçuççJçj GlççCçí Hç[uçíuçí.. SkçÀcçíkçÀçb®³çç lçbiç[îççbvçç lçbiç[îçç 

uççJçÓvç. 

 SkçÀçvçí oámçN³ççkçÀ[í mJç®sb vçpçjívçb HçççÆnuçb lçj oámçN³ççvçí HççÆnu³ççkçÀ[í jbiççÇlç Içf OçájkçÀì vçpçjívçb HçççÆnuçb. 

’SkçÀoç Gvnb Jçç{uççÇ kçÀçÇ Içjçyççníj Hç[Ó vç³çímçb Jççìlçb. mçiçUçÇkçÀ[í  YçiçYçiççÇlç Gpçí[. Òçl³çíkçÀ içáUiçáUçÇlç ®çkçÀ®çkçÀçÇlç JçmlçÓ 

DççCçKççÇvç®ç ®çcçkçÀlçí. l³ççlçÓvç ®çkçÀçkçÀCççjí PçiçPçiççÇlç çÆkçÀjCç [çíÈ³ççJçj Hç[uçí lçj mçCçkçÓÀvç $ççmç nçílççí.  

.. ..³ççHçí#çç mçiçÈ³ççlç cçmlç cnCçpçí çÆoJçmçYçj mççJçuççÇlç jçnçJçb DçççÆCç jç$ççÇ mJç®sb kçÀUçíKççlç! JJçç!! kçÀç³ç cçpçç ³çíF&uç?  

mçiçÈ³ççb®çb Dçmçb®ç Jnç³çuçç nJçb. nç çÆoJçmçYçj PçUçUCççjç lçípçmJççÇ mçÓ³ç& kçÀç³çcç®çç cçmlç cçbo Jnç³çuçç nJçç. çÆkçbÀJçç mçÓ³ç&®ç Hççj 

cççJçUÓvç pçç³çuçç nJçç.“ 

ní SíkçÀu³ççJçj oámçN³çç®çb [çíkçbÀ®ç çÆHçÀjuçb!  

DççHçu³çç jbiççÇlç vççpçÓkçÀ lçbiç[îçç Pçç[lç lççí cnCççuçç,’ kçÀç³ç yççíuçlçç³ç ³çç®ççÇ MçáOo Dççní kçÀç lçácnçuçç? cnCçí mçÓ³ç& kçÀç³çcç®çç 

cççJçUç³çuçç nJçç! JJçç! GÐçç mçiçUçÇ cççCçmçb cççJçUuççÇ HçççÆnpçílç Dçmçb nçÇ cnCççuç?  

Dçnçí, mçÓ³ç& Dççní cnCçÓvç cççÇ Dççní DçççÆCç cççCçÓmç Dççní cnCçÓvç DççHçCç oçíIçí Dççnçílç .. .. ní lçjçÇ kçÀUlçb³ç kçÀç lçácnçuçç? lçácç®çí [çíUí 

vçíncççÇ®ç Hççb{jí, lçácnçuçç kçÀç³ç mççbiçç³ç®çb?“ 

’l³çç pçUpçUçÇlç mçÓ³çç&®çç DçççÆCç lçácç®çç kçÀç³ç mçbyçbOç? DçççÆCç lççí cççJçUuçç lçj lçácnçuçç kçÀç³ç $ççmç Dççní? ní cçuçç mçcçpçlç vççnçÇ.  

DççOççÇ®ç lçácç®³çç [çíÈ³ççb®çç nç Dçmçuçç çÆJççÆ®ç$ç jbiç Dçmçu³ççvçí  lçácç®³çç cçvççlç kçÀç³ç Dççní lçí kçÀçnçÇ kçÀUlç vççnçÇ. çÆMçJç³ç lçácç®çb nuuççÇ 

vççJç nçÇ yçouçuçb³ç cnCçí? Kçjb kçÀç?“ 

’kçÀcççuç Dççní lçácç®ççÇ! SkçÀçJçíUçÇ çÆkçÀlççÇ ÒçMvç çÆJç®ççjlçç? GÊçjb oílççoílçç cççP³çç [çíÈ³ççb®çç jbiç®ç G[ç³ç®çç!  

Dçnçí l³çç mçÓ³çç&®ççÇ YçiçYçiç p³çç cççCçmççbvçç mçnvç nçílç vççnçÇ lççÇ cççCçmçb Dççcnçuçç JççHçjlççlç. Gvnçlç pççlççvçç lççÇ lçácnçuçç yççpçÓuçç 

kçÀjlççlç DçççÆCç Dççcnçuçç l³ççb®³çç vççkçÀçJçj þíJçlççlç. cçiç l³ççb®³çç [çíÈ³ççbvçç iççjiççj Jççìlçb. l³ççbvçç YçjoÓHççjçÇ mçbO³ççkçÀçU Pççu³ççmççjKçb Jççìlçb. 

DçççÆCç içbcçlç cnCçpçí SkçÀocç mççJçuççÇlç çÆkçbÀJçç DçbOççjçlç Dççu³ççJçj l³ççbvçç Oç[Hç[ç³çuçç nçílçb. cçiç lçí cçuçç kçÀç{lççlç Jç lçáuçç vççkçÀçJçj þíJçlççlç.“ 
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’Giçç®ç cçuçç LççHçç cççª vçkçÀçímç! oáHççjçÇ [çíkçw³ççJçj ìUìUçÇlç mçÓ³ç& Dçmçlççvçç, l³ççJçíUíuçç  mçbO³ççkçÀçU mçcçpçç³çuçç cççCçmçb kçÀçnçÇ 

cçÓKç& vççnçÇlç. Jç mççJçuççÇlç Oç[Hç[ç³çuçç cççCçmççbvççÇ kçÀçnçÇ [çíUí çÆcçìuçíuçí vççnçÇlç.“ ní Dçmçb yççíuçlççvçç ®ç<cçç ®ççbiçuçç®ç lçCçlçCçuçç nçílçç. 

içç@içuç nmçlç cnCççuçç,’Giçç®ç Gvnç®ççÇ mççJçuççÇ kçÀª vçkçÀçímç. `oáHççjçÇ jbiççÇlç pçiç HççnÓvç SkçÀJçíU [çíUí HçÀmçlççÇuç HçCç cççCçÓmç vççnçÇ' 

nçÇ ®ççÇvç cnCç vçíncççÇ uç#ççlç þíJç.  

Dçjí cççCçmççvçí®ç kçÀç³ç lçÓ mçáOoç oáHççjçÇ pçjçÇ cççP³ççlçÓvç HçççÆnuçbmç lçjçÇ lçáuçç mçbO³ççkçÀçU®ç Jççìíuç.. kçÀçjCç cççPçí [çíUí®ç jbiççÇlç Dççnílç 

vçç! Gvnçlç cççCçmççb®³çç [çíÈ³ççbvçç pçjç iççj JççìçJçb cnCçÓvç JççHçjlççlç cçuçç lçí.  

.. .. DçççÆCç kçÀçUçíKççlç cççP³ççlçÓvç HçççÆnuçb lçj çÆomçíuç kçÀç? lçÓ®ç mççbiç?  

lçÓ SJn{ç DçY³ççmç kçÀjlççímç, ìçÇJnçÇ Hççnçlççímç, HçámlçkçbÀ Jçç®çlççímç, kçÀçnçÇyççnçÇ çÆuççÆnlççímç Jç mçiçÈ³çç pçiççkçÀ[í mJç®sb ¢äçÇvçí 

Hççnçlççímç.. .. cnCçpçí lçÓ çÆkçÀlççÇ náMççj?“ 

’n@ee! nç lçáPçç içÌjmçcçpç Dççní.  

Dçjí Hççnçlççí cççÇ, Jçç®çlççí cççÇÇ HçCç lçí mççjb [çíkçw³ççlç çÆMçjlçb cççCçmççb®³çç! cççCçmççuçç DçkçwkçÀuç DççuççÇ lççÇ cççP³ççcçáUí®ç!  

cnCçÓvç lçj Dççcnçuçç `%ççvçç®ççÇ çÆKç[kçÀçÇ' cnCçlççlç lçí kçÀçnçÇ GiççÇ®ç vççnçÇ!“ 

’JJçç! kçw³çç yççlç nÌ! cnCçpçí cçiç DççcnçÇ `jbiççÇlç çÆKç[kçÀçÇ'nçí vçç?“ 

’ DççHçuççÇ Yçíì HçÀçj kçwJççÆ®çlç nçílçí vççnçÇ kçÀç?“ 

’Kçjb Dççní! `SkçÀç®ç vççkçÀçJççj kçÀOççÇ oçívç ®ç<cçí jçnçlç vççnçÇlç' Dçmçb DççHçu³ççlç cnCçlççlç lçí kçÀçnçÇ GiççÇ®ç vççnçÇ“ 

®ç<cçç nmçÓvç Hçç³ç nuçJçlç cnCççuçç,’³çímç! HçCç lçáPççÇ lççÇ vçJççÇvç vççJçb kçáÀþuççÇ jí?“ 

’HçÓJçça cçuçç içç@içuç cnCçç³ç®çí. nuuççÇ cçuçç kçáÀCççÇ `Dçç³ç çÆiç³çj' cnCçlçb lçj kçáÀCççÇ `kçÀuçj çÆJçb[çípç' cnCçlçb. kçÀçnçÇ pçCçb cçuçç `mçvç 

iuççmçímç' cnCçlççlç lçj kçÀçnçÇ cçuçç uçç[çvçí `mçvççÇ iuçç' cnCçlççlç. kçáÀþu³ççnçÇ vççJççvçí nçkçÀ cççjuççÇ lçjçÇ cçuçç DççíUKçlçç ³çílçb.. .. .. “ 

’DççB! lçí kçÀmçb kçÀç³ç?“ 

’Dçjí kçÀcççuç®ç Dççní jí lçáPççÇ! cçuçç nçkçÀ cççjç³ç®³çç JçíUçÇ l³ççb®ççÇ JçíU þjuçíuççÇ Dçmçlçí DçççÆCç Kçjb mççbiçç³ç®çb lçj l³ççJçíUçÇ lçáPççÇ JçíU 

YçjuçíuççÇ Dçmçlçí. “ 

³çç ®ç<c³çç®ççÇ JçíU kçÀOççÇ Yçjlçí? ní lçácnçuçç DççíUKçlçç ³çíF&uç.  

cççÇ lçácç®³çç `çÆKç[kçÀçÇ Hç$ççb®ççÇ' Jççì Hççnçlççí³ç. 

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

‡ jçpççÇJç lççbyçí. 

 


