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nppççj [çíUíJççuççÇ 

 

JççmççJç©vç l³ççuçç kçÀUuçb, mçkçÀçU PççuççÇ!  

l³ççvçí mçiçUí [çíUí GIç[Óvç mçiçUçÇkçÀ[í HçççÆnuçb. DçççÆCç l³ççuçç OçkçwkçÀç®ç yçmçuçç!! 

DççHçu³ççmççjKçb ³çç Içjçlç kçáÀCççÇ Dçmçíuç Dçmçb l³ççuçç Jççìuçb vçJnlçb.  oçívç lççÇvç çÆoJçmççHçÓJçça®ç lççí ³çç Içjçlç Dççuçç nçílçç.  

FlçkçíÀ çÆoJçmç DççHçu³çç çÆcç$ççbmççíyçlç vççkçw³ççJçj GYçb jçnÓvç ìHççíjçÇçÆiçjçÇ kçÀjlççvçç cçpçç Jççìç³ç®ççÇ. içHHçç cççjç³çuçç HçCç l³çç®çí çÆvçjçÆvçjçÈ³çç jbiçç®çí 

çÆcç$ç Dçmçç³ç®çí. DççCçKççÇvç nçÇ kçáÀCççÇ kçáÀCççÇ Dçmçç³ç®çí.  

HçCç ³çç Içjçlç Dççu³ççHççmçÓvç l³çç®ççÇ çÆpçboiççÇ®ç mççjçÇ yçouçÓvç içíuççÇ.   

kçáÀCççÇ çÆcç$ç vççnçÇ kçÀçÇ kçáÀCççMççÇ içHHçç vççnçÇlç.  

lççí çÆJççÆ®ç$ç Jççmç Dççuçç kçÀçÇ l³ççuçç kçÀUç³ç®çb Dççlçç DççHçCç YççpçÓvç çÆvçIçCççj.   

cçiç.. lççí [çíUí Içf kçÀ©vç mçnvç kçÀjç³ç®çç JççHçÀçUlçç içjcç kçÀçUç uçiçoç DçççÆCç l³ççlçÓvç ìHçkçÀCççjb GkçÀUlçb uççuçYç[kçÀ HççCççÇ. 

 l³ççvçí DççHçuçí MçbYçj [çíUí GIç[Óvç vççÇì HçççÆnuçb.. .. çÆlçuçç nppççj [çíUí nçílçí. 

MçbYçj HçÌkçÀçÇ l³çç®çí cçOçuçí kçÀçnçÇ [çíUí kçÀçUJçb[uçí nçílçí. kçÀçnçÇ [çíUí DçOç&Jçì yçbo Pççuçí nçílçí.  çÆlçuçç DççHçu³ççHçí#çç pççmlç [çíUí DçççÆCç lçínçÇ mççjí 

mJç®sb ní HççnÓvç l³ççuçç yçjb Jççìuçb. 

 

mçÊççJççÇmç [çíÈ³ççbvççÇ çÆlç®³ççkçÀ[í Hççnçlç lççí cnCççuçç,’nçee³ç!“ 

lççÇ nmçÓvç cnCççuççÇ,’kçÀç³ç jí çÆ®çbìîçç? FLçí vçJççÇvç®ç Dççuççmç Jççìlçb? Dççlçç pçjç lç³ççjçÇlç jçnç, ®çnç lç³ççj nçílççí³ç.“ 

 

®çnçuçç GkçÀUçÇ HçáÀìlçç®ç kçÀçkçÓÀvççÇ iç@mç yçbo kçíÀuçç.  

®çnç iççUç³çuçç iççUCçb Içílçuçb.  

DçççÆCç iççUC³ççvçí o®çkçÓÀvç [çíUí Içf kçíÀuçí.  

iççUCçb ®çnçlç çÆYçpçuçb DçççÆCç ®çnç®çç Jççmç IçjYçj Hçmçjuçç. ®çnç®³çç Jççmççvçí®ç kçÀçkçÀçb®ççÇ PççíHç G[çuççÇ.  

kçÀçkçÀç yççní©vç®ç Dççíj[uçí,’kçÀUuçb nçíee. Dççní lçÌ³³ççj ®çnçmççþçÇ!“ 

 

kçÀçkçÓbÀvççÇ ®çnç®çç ®ççíLçç HçíÀkçÀuçç DçççÆCç Hççlçíuçb Jç iççUCçb çÆmçbkçÀ cçOçí þíJçuçb. l³ççlç Lççí[b HççCççÇ Dççílçuçb.  
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iççUC³çç®³çç pççÇJççlç pççÇJç Dççuçç.  

l³çç®çí lççHçuçíuçí [çíUí çÆvçJççuçí. 

çÆlç®³ççkçÀ[í Hççnçlç iççUCçb Hçávnç cnCççuçb,’ Dçiçb, ®çnç çÆHçlççvçç pçjç mJçlç:®³çç DçbiççJçj mççb[uçç lçj uçiçí®ç Dççee³ç TeeF& kçÀjlç Dççíj[lççÇuç 

HçCç cççP³çç [çíÈ³ççbJçj cçç$ç GkçÀUlçç ®çnç DççílçlççÇuç!   

cçuçç SkçÀ mçcçpçlç vççnçÇ, pçjç ®çnç çÆvçJçu³ççJçj iççUuçç lçj kçÀç³ç nçíF&uç?  

cççP³ççJçj GkçÀUlçç ®çnç Dççílçç³çuçç ³çç kçÀçkçÓbÀvçç kçÀç³ç cçpçç ³çílçí, lçí®ç cçuçç mçcçpçlç vççnçÇ.  

cççP³çç cçOçu³çç Hçb®çí®ççUçÇmç [çíÈ³ççlç GkçÀUlçç ®çnç içíu³ççJçj kçÀç³ç nçílçb..?.. ní ³çç cççCçmççbvçç oçívç [çíUí DçmçÓvç HçCç çÆomçlç vççnçÇ?“ 

’JJçç! kçÀç³ç HçCç yççíuçuççmç! Dçjí çÆomçlç vççnçÇ cnCçÓvç lçj ní [çíÈ³ççuçç ®ç<cçç uççJçlççlç. HçCç ̀ ®ç<cçç uççJçÓvç kçÀçnçÇ DçkçwkçÀuç ³çílç vççnçÇ' nçÇ çÆ®çvççÇ 

cnCç lçÓ SíkçÀuççÇ®ç DçmçMççÇuç.  

Dçjí ³ççbvçç çÆomçlçb HçCç JçUlç vççnçÇ! kçÀç³ç kçÀjCççj?“ Dçmçb ®ççUCççÇvçí cnCçlçç®ç iççUCçb JçÌlççiçuçb. 

’kçÀç³ç kçÀjCççj cnCçpçí?“ 

’Dçjí çÆ®ç[Ó vçkçÀçímç. l³çç kçÀçkçÀçbvçç DçiçoçÇ içjcççiçjcç ®çnç uççiçlççí. cçiç l³çç çÆyç®ççN³çç kç ÀçkçÓÀ lçjçÇ kçÀç³ç kçÀjCççj? iççUlççlç GkçÀUlçç ®çnç.“ 

’lçáuçç nçÇ nçílççí kçÀç Dçmçç $ççmç?“ 

’sí! cççPçç $ççmç JçíiçUç®ç Dççní! lçáPçç içjcç $ççmç lçj cççPçç Lçb[ $ççmç.“ 

’cnCçpçí? lçáP³ççlçÓvç Lçb[ ®çnç iççUlççlç?“ 

’vçJní jí! cççP³ççlçÓvç mçiçÈ³çç IççCçíj[îçç iççíäçÇ iççUlççlç.  

cnCçpçí kçáÀþu³ççnçÇ iççíäçÇlçuççÇ IççCç kçÀç{Óvç ìçkçÀC³ççmççþçÇ cççPçç GHç³ççíiç kçÀjlççlç.  lççboÓU, [çUçÇ, kçÀ[Oççv³çb, çÆ®çjuçíuççÇ YççpççÇ pçj l³ççbvçç 

OçáJçç³ç®ççÇ Dçmçíuç lçj l³ççlç lçí HççCççÇ Dççílçlççlç. DçççÆCç cçiç l³çç Hççlçíu³ççJçj cçuçç HççuçLçb IççuçÓvç cççP³çç [çíÈ³ççlçÓvç lçí IççCçíj[b HççCççÇ lçí yççníj mççí[lççlç.  

kçÀçnçÇJçíUç jç$çYçj çÆYçpçlç Iççuç Óvç DççbyçuçíuççÇ kçÀ[Oççv³çb mçkçÀçUçÇ cççP³ççlç Iççuçlççlç.  

cçiç ³çç kçÀ[Oççv³ççbvçç cççí[ ³çílççlç DçççÆCç lçí [ç³çjíkçwì cççP³çç [çíÈ³ççlç ì®ççì®ç çÆMçjlççlç. ̀ nppççj [çíUí DçmçÓvç DççbOçUí' Dçmçb Dççcç®³ççlç 

cnCçlççlç lçí kçÀç³ç GiççÇ®ç vççnçÇ.“ 

’®ççUCççÇyççF&, lçácnçuçç cççÇ kçÀçnçÇ mççbiçç³ç®çb cnCçpçí Giçç®ç ̀ ®ççUCççÇlçÓvç ®çnç iççUu³ççmççjKçb nçíF&uç' cnCçÓvç lçácnçÇ jçiççJçCççj vçmççuç lçj 

mççbiçlççí.“ 

ní SíkçÀlçç®ç ®ççUCççÇ [çíuçuççÇ DçççÆCç iççUCçb Hçá{í yççíuçÓ uççiçuçb,’Giçç®ç çÆvçiçíçÆìJn çÆJçç®çj kçÀª vçkçÀç. Dçnçí l³çç kçÀ[Iççv³ççbvçç cççí[ Dççu³ççcçáUí lçácç®çí 

[çíUí mJç®sb lçjçÇ nçílççlç vçç? cççP³çç vççÆMçyççÇ ní mçáKç nçÇ vççnçÇ!“ 

’Dçjí çÆÒç³ç çÆcç$çç lçáP³çç ³çç yççíuçC³ççvçí cçuçç vçJççÇvç®ç ¢äçÇ çÆcçUçuççÇ!  

HçCç çÆcç$çç.. ..  
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lçáuçç pçí mçáKç Dççní lçí Içjçlç Flçj kçáÀCççuçç®ç vççnçÇ, ní lçáuçç cçççÆnlç Dççní kçÀç? Dçjí lçáP³ççlçÓvç kçÀOççÇ SkçÀoç ®çnç iççUuçç pççlççí, ³çç®ççÇ Içjçlçuçí 

mçJç&pçCç Dççlçájlçívçí Jççì Hççnçlç Dçmçlççlç. pçjçpçjçÇ GMççÇj Pççuçç lçjçÇ çÆlçkçÀ[í kçÀçkçÀçb® ççÇ yçí®çÌvççÇ Jçç{lçí.  

DççHçuççÇ kçáÀCççÇlçjçÇ Jççì Hççnçlç DçmçCçb, ní çÆkçÀlççÇ mçáKççJçn Dççní çÆkçÀvçF&?“ Dçmçb cnCçlç ®ççUCççÇ [çíUí çÆJçmHçÀç©vç iççUC³ççkçÀ[í HççnÓ uççiçuççÇ.  

 

’³çç Içjçlçu³ççb®³çç DççvçboçmççþçÇ DççHçCç kçáÀþu³ççnçÇ iççíäçÇuçç GIç[îçç [çíÈ³ççvçí mçcççíjí pççlççí ³ççlç DççÆOçkçÀ mçáKç Dççní çÆkçÀvçF&?“ iççUC³çç®çb ní 

yççíuçCçb SíkçÓÀvç ®ççUCççÇ nppççj [çíÈ³ççbvççÇ nmçuççÇ. 

 

’nppççj [çíUí p³ççb®³çç IçjçÇ, l³ççb®ççÇ®ç lçy³çílç þCçþCççÇlç KçjçÇ!“ .. .. Dçmçb kçÀçíCç cnCççuçb Dçmçíuç mççbiçç yçjb. 

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

                                                                                                           jçpççÇJç lççbyçí. 

 

 

 


