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•

विनािूल्य वितरणासाठी उपलब्ध.

•

आपले िाचून झाल्यािर आपण िे फ़ॉरिडड करू शकता.

•

िे ई पुमतक िेबसाईटिर ठे िण्यापुिी ककं िा िाचनाव्यततररक्त कोणतािी िापर करण्यापुिी ई-साहित्य

प्रततष्ठानची परिानगी घेणे आिश्यक आिे .

•

या पम
ु तकातील लेिनाचे सिड िक्क लेखिकेकडे सरु क्षक्षत असून पम
ु तकाचे ककं िा त्यातील अंशाचे

पन
ु िद्र
ुड ण िा नाट्य, चचत्रपट ककं िा इतर रुपांतर करण्यासाठी लेखिकेची परिानगी घेणे आिश्यक आिे . तसे न
केल्यास कायदे शीर कारिाई िोऊ शकते.

अपडणपत्रत्रका

या दे शाचे आखण येथील सािान्य
लोकांचे रक्षण करताना जयांच्या
संसारांची रािरांगोळी झाली त्या
सिड राजकीय सािास्जक आचथडक
कायड करणार्यांना िा कथाकलश
सादर अपडण

डॉ स्मिता दािले

“रक्षा”

िाणुस रक्षतसे रक्षा … राित राि चचिट
ु भर
त्याची संपत्ती िाया सांप्रत राि चचिट
ु भर
संमकृतीचे रक्षक आखण सध
ंु ळ करती
ु ारक तब
कालच्या फ़ुलांची भमू ित चचरडत राि चचिट
ु भर
रक्षा करणारा िात हृदय अंगारा जयांचा
“जीिा”भािाचे दोमतच रक्षत राि चचिट
ु भर
कुणी केली संसाराचच राि रांगोमळ मितःच्या
श्रि त्यांचे िोतील रक्षक ककं ित राि चचिट
ु भर

डॉ. स्मिता दािले यांचा ‘रक्षा’ िा कथासंग्रि ्िणजे िाचकांना एक निीन अनुभूती दे णारा, विचारांना चालना
दे णारा संग्रि आिे .

यात एकूण सात कथा आिे त. यातली प्रत्येक कथा एका प्रिुि व्यक्तीभोिती गुंफलेली आिे .

त्यांचा शेिट गंभीर, चटका लािणारा आिे .

पहिलीच कथा ‘क्षणभंगुर’ िाचताना इतका गुंगून गेलो की कथा

िाचन
ू कधी संपली िे कळले दे िील नािी! िग दस
ु री, ततसरी असे करत सगळे पम
ु तक एका बैठकीत िाचून
संपिले.
पहिल्या कथेतील पात्र नानासािे ब, जयांनी अत्यंत सिद्ध
ृ जीिन जगलेले असते. एका िोठ्या राजेशािी िाड्यात
रािणारे नानासािे ब ि त्यांची पत्नी आयुष्याच्या एका िळणािर तनित्ृ ती मिीकारून सत्संगात िेळ घालिायला
हृषीकेशला जाण्याचा तनणडय घेतात ि सगळी तनरिातनरि करतात. त्यांचा िुलगा परदे शात कायिचा मथातयक
झालेला असतो. या कथेचा शेिट अततशय हृद्य, िनाला चटका लािणारा केला आिे . ‘एक लाि रुपयांची राि’
िे काय आिे ते सांगून तुिची उत्सुकता किी करीत नािी.
अततशय िेधक िणडन, सिद्ध
ृ भाषाशैली आखण अनुभिाचे बोल यांचा ठायीठायी प्रत्यय येतो. उदािरणाथड

“दान हदलेल्या िमति
ू र कधी िक्क सांगू नये”
“संसारातन
ू तनित्ृ त िोण्यातच शान आिे ”
“बायकांनी िटसावित्री करण्यापेक्षा पुरुषांनी दरिषी एक िडाचं झाड लािािं. कारण िडाचं झाड दर तासाला
पाण्याचा िाफारा ििेत सोडतं”

“गुणाचे लोक िूप असतात ..पण प्रत्येकाच्या पदरी यशाचं िाप िात्र िेगिेगळं पडतं“
“प्रत्येक श्रोता मित:िी गायकाबरोबर िनात आलापी करत असतो, पण जेव्िा त्याला गायकासारिी एिादी
जागा घेता येते तेव्िा ततथे बिोत अच्छे ्िणायचं ”

“सुंदर सजिलेला हदिाणिाना तसा ररकािा नािीये. अनेक विचारिंतांचे शब्द, गायकाचे सूर इथे अजूनिी
रें गाळतायत!
अशा संद
ु र विचारांची पिरण सिडत्र पसरलेली आिे .
या संग्रिातल्या साऱ्याच व्यस्क्तरे िा विलक्षण िेगळे जीिन जगल्या आिे त. त्यांचा शेिटिी चटका लािणारा
आिे .
तु्िी ह्या कथा िाचा आखण मित:च अनुभि घ्या असेच िी आग्रिाने ्िणेन.
रत्नाकर ििाजन – विलेपाले

डॉ स्मिता दािले यांच्या सात कथांचा ‘रक्षा ‘ िा संग्रि.
अगदी पहिल्याच ‘ क्षणभंगुर’ या कथेपासून िनाची पकड घेणारी अशी स्मिता दािले
यांची शैली जाणित रिाते. विशेष ्िणजे िी शैली कथेला अनुकूल असे रागरं ग धारण करते.
पहिल्या कथेतील अत्यंत सधन आखण त्याच िेळी िऱ्या

अथाडने सुसंमकृत अशा नानासािे बांनी

आपल्या संपत्तीचा केलेला वितनिय िनाच्या श्रीिंतीबरोबरच िैराग्याचा साक्षात्कार घडिणारा आिे .
नानासािे बांच्या घरातील ऐश्ियाडचं , आयुष्यातील अद्भत
ु घटनांचं , विचारांचं िणडन पकड घेणाऱ्या
प्रततिांच्या िापरातून लेखिका करते.

‘घर सिड दाचगने उतरिून ठे िलेल्या श्रीिंत सुंदरीसारिं साधं हदसत िोतं ‘’.. एकाच
िाक्यात केिढातरी आशय लिािून जातो. कथेचा शेिट एिाद्या रं गलेल्या िैकफलीसारिा िनात
रें गाळत रिातो..
पुढची कथा ‘अंगारा ‘ सािान्यातील असािान्यत्िाची कथा आिे . तनिेहदका आपल्या
नुकत्याच गेलेल्या आईबद्दल बोलते आिे . एक शांत अमलप्त मिर. पण या मिरात िांडलेला एका
आयुष्याचा अनुभि तनतांत तेजमिी आिे . त्यातून
सौंदयडिूल्यं

आखण

उदात्त

जीिनादशड

साध्या गहृ िणीच्या जीिनात दडलेली शाश्ित

आपल्यासिोर

उलगडत

जातो.

त्या

आईची

काटकसर,सौंदयाडसक्ती, ततची श्रद्धा, दृढ तनधाडर.. मत्रीजीिनातच अशी सूक्ष्ि आखण सिद्ध
ृ जाणीि
जोपासली जाऊ शकते याची िनाशी िूणगाठ पटते. आधीच्या कथेपेक्षा िूप िेगळा िाण घेऊन
आलेली िी कथािी िाचकांच्या िनाचा ठाि घेईल अशीच आिे .

‘उल्का ‘ िी पुढची कथा अगदी िेगळी, जीिनातल्या असुंदराशी झगडत तनराशेने ित्ृ यूला
जिळ करणाऱ्या अभागी मत्रीची आिे . ततच्या संघषाडची राि करणाऱ्या व्यिमथेचीिी िी कथा आिे .
सुन्न करणारा िािी जीिनानुभि लेखिका सिथडपणे उभा करते. रूप िी िुंबईत हिंदी मसनेसष्ृ टीतील
िॉबसीन िध्ये काि करणारी आखण िग अटळपणे जगण्यासाठी दे िविक्रय करणारी मत्री. पण

‘अनीती िीच नीतत’ असलेल्या या जगाचेिी नीतीतनकष असतात. त्यासाठी रूपसारख्या स्मत्रया
बेडरपणे झुंजत असतात. शेिटचा ििी घाि बसेपयंत लढतात. लेखिका िे चचत्र विदारकपणे उभे
करते.
यापुढची कथा ‘कोंदण’ – ऐततिामसक काळात आपल्याला घेऊन जाते. िािळयांच्या रांगड्या
प्रेिळ भाषेत त्यांचे जग चचतारते. स्जिा ििाला आखण मशिराय यांच्यािधला भािबंध उलगडते.
त्यातून मिराजयाच्या जाखणिेने पेटलेला, मशिाजीराजांिरच्या प्रेिासाठी तळिातािर शीर घेणारा
भाबडा िािळा आपल्यासिोर उभा रिातो.

‘िनु आखण िोना ‘ अशीच एक कथा. संपन्न घरातल्या बालविधिेचं भयाण ओसाड
आयष्ु य, ते सिजन
ू विव्िल िोणारी आसपासची िातहृ
ृ दयं. शेिटी मत्रीची िेदना मत्रीलाच कळते..
सिाजाने बनिलेल्या अन्यायी तनयिांिधून एका कोिळया स्जिाला सट
ू कशी द्यािी िे जाणत्या

सहृदय स्मत्रयांना कळत िोते िा संदेश दे णारी िी कथा शेिटी आजच्या वििुक्त मत्रीजीिनािर येते
तेव्िा िे मिातंत्र्य मिळिण्याआधी ककती िक्
ु या कळया उसासत तनिाडल्य झाल्या आिे त याची
जाणीि लेखिका आपल्याला करून दे त.े .

‘दे िच ति
ु चे रक्षण करो’ िा एक कल्पनाविलास आिे . तंत्रज्ञानाने सिद्ध
ृ पण आस्त्िक
सिद्ध
ृ ीला िंचचत झालेला आजचा ििाराष्र मिगाडतले हदिंगत िराठी ििानुभाि पिात आिे त ,
व्यचथत झालेले आिे त . उपिामसक शैलीचा अिलंब करत िी कथा लेखिकेने विकमसत केली आिे ..
शेिटी, एक संपन्न िाचनानुभि िाचकांना दे ण्यात लेखिका यशमिी झाल्या आिे त..
कथेच्या तंत्राचा बडडिार न करता आशयाचे िेगिेगळे सिोल प्रत्यय त्यांनी िाचकांना हदले आिे त िे
विशेष आिे असेच ्िणािे लागेल.

भारती त्रबजे डडग्गीकर

कथानुक्रि

क्षणभंगरू
अंगारा
दधीची
उल्का
कोंदण
िनु आखण िोना
दे िच ति
ु चं रक्षण करो

रक्षा

डॉ. स्मिता दािले

#çCçYçbiçáj.

vççvççmççníyççbvççÇ DççHçu³çç Hçá{îççlçu³çç kçÀçiçoçbJçj mç¿çç kçÀªvç, nçlççlçuçb pçávçb, Gb®ççÇ Hççkç&Àj Hçívç içáUiçáUçÇlç mççiçJççvççÇ
ìíyçuççJçj þíJçuçb, lçíJnç l³ççb®³çç nçlççlçu³çç DçbiçþçÇlçuçç njYçN³ççSJç{ç cççíþç çÆnjç cçboçJçuçíu³çç mçÓ³ç&çÆkçÀjCççbcçOçí uçKKçkçÀvçd
®çcçkçÀuçç. vççvççmççníyççb®³çç mçcççíj yçmçuçíu³çç JçkçÀçÇuççvçb cçiç lçí kçÀçiço iççíUç kçÀªvç çÆlçuççíÊçcççoíJççR®³çç Hçá{îççlç þíJçuçí. DççHçu³çç
[çíkçw³ççJçªvç ³çíCççN³çç Hçojç®çí çÆnjJçí pçjçÇ®çí kçÀçþ [çJ³çç nçlççbvççÇ Içf Dççí{Óvç Içílç, l³ççbvççÇ DççHçu³çç GpçJ³çç nçlççlçuççÇ Hçç®çÓ®ççÇ
yççbiç[çÇ cççiçí jíìuççÇ DçççÆCç JçkçÀçÇuççbvççÇ mççbçÆiçlçuçb l³çç pççiççÇ mçnçÇ kçíÀuççÇ.
vççvççmççníyç DçççÆCç l³ççb®³çç HçlvççÇ cçiç mççíHçw³ççJçj cççiçí jíuçuçí. vççvççmççníyççbvççÇ mççN³çç çÆoJççCçKççv³ççJçj DççHçuççÇ vçpçj
mçbLçHçCçí çÆHçÀjJçuççÇ. DççHçu³çç oçívnçÇ nçlççb®ççÇ yççíìb DççHçu³çç kçÀj[îçç, kçáÀjU, çÆJçjU kçíÀmççbcçOçÓvç cççiçí vçíuççÇ DçççÆCç SkçÀ cççíþç
mçámkçÀçjç ìçkçÀlç çÆlçuççíÊçcççoíJççRvçç cnCççuçí,
``¿çç #çCççHççmçÓvç ní mççjb JçÌYçJç kçÀjmçíìpççR®çb Pççuçb. nçí vçç?''
``nçí! Dççlçç ³ççlçuçb DççHçuçb kçÀçnçÇnçÇ vççnçÇ.'' cçbo nmçlç MççuççÇvçHçCçí çÆlçuççíÊçcççoíJççÇ cnCççu³çç.
``DçpçÓvç çÆJç®ççj kçÀjç. mçcççíj JçkçÀçÇuç yçmçuçí Dççnílç lççíJçj DççHçCç çÆvçCç&³ç çÆHçÀjJçÓ MçkçÀlççí DççHçuçç. ''
vççvççmççníyççb®³çç ®çíäívçí mçiçUí nmçuçí. cçiç JçkçÀçÇuççbvççÇ DççHçu³çç yç´çÇHçÀkçíÀmçcçOçí ìíyçuççJçj®çí mçiçUí kçÀçiço iççíUç kçÀªvç
þíJçuçí.
``Oçvçbpç³ç, mçjyçlç DççCçç mçJçç&vçç!''
Dçç%ççOççjkçÀHçCçí vççvççbkçÀ[í HççnÓvç Oçvçbpç³çvçí cççvç nuçJçuççÇ DçççÆCç Dççlç pççTvç kçíÀMçjçÆcççÆÞçlç mçjyçlç yççníj DççCçuçb.
mçjyçlç çÆHçTvç Pççu³ççJçj Oçvçbpç³çvçí lçí mçiçUí ®ççboçÇ®çí Gb®ç Hçíuçí Dççlç vçíuçí DçççÆCç uççuç jbiçç®³çç kçÀçiçoçlç içáb[çUÓvç DççCçÓvç
vççvççmççníyççb®³çç nçlççlç çÆouçí. vççvççmççníyç Gþuçí DçççÆCç l³ççbvççÇ Òçl³çíkçÀ JççÆkçÀuççuçç SkçíÀkçÀ ®ççboçÇ®çç Hçíuçç Yçíì çÆouçç.
``ní kçÀç³ç vççvççmççníyç?'' SkçÀçvçí iççWOçUÓvç çÆJç®ççjuçb.
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``cççHçÀ kçÀjç nb! ní mçiçUb Içj çÆjkçÀçcçb kçíÀuçb lçíJnç lçácnç mçJçç¥vçç Dççcç®³ççlçHçxÀ kçÀçnçÇlçjçÇ Yçíì ÐççJççÇ DçMççÇ Dççcç®ççÇ
F®sç nçílççÇ. HçCç lçácnçuçç mçjyçlçnçÇ l³ççlçÓvç®ç ÐççJçb uççiçuçb.
vççvççníyççb®³çç yççíuçC³ççvçb mççjí®ç YççjçJçuçí. l³ççbvççÇ vççvççmççníyççb®³çç YçíìçÇ®çç mJççÇkçÀçj kçíÀuçç DçççÆCç l³ççb®çç çÆvçjçíHç IçíTvç
mçiçUí yççníj Hç[uçí. Oçvçbpç³ç l³ççbvçç mççí[ç³çuçç Hççí®ç&Hç³ç¥lç içíuçç. Içj SkçÀocç Mççblç Pççuçb. vççvççbvççÇ çÆoJççCçKççv³ççJçj vçpçj
çÆHçÀjJçuççÇ. l³ççb®ççÇ cççíþcççíþçÇ HçWçÆìbipç kçÀç{u³ççcçáUí çÆjkçÀçc³çç Pççuçíu³çç pççiçíJçj çÆ®ç$ççb®³çç ®ççÌkçÀìçÇ®ççÇ KçÓCç DçpçÓvçnçÇ DççþJçCç
mççbiçlç nçílççÇ. Içj, mçJç& oççÆiçvçí GlçjJçÓvç þíJçuçíu³çç ÞççÇcçblç mçábojçÇmççjKçb mççOçb çÆomçlç nçílçb.
` nb..' .. Dçmçb cnCçlç içá[I³ççbJçj nçlççb®çç pççíj oílç vççvççmççníyç Gþuçí DçççÆCç HççÆ½çcçí®³çç çÆKç[kçÀçÇpçJçU pççTvç GYçí
jççÆnuçí. çÆKç[kçÀçÇyççníj Hçmçjuçíu³çç mçcçáêçkçÀ[í lçí SkçÀìkçÀ HççnÓ uççiçuçí. l³ççbvççÇ DççHçuçí nçlç cççiç®³çç yççpçÓuçç içábHçÀuçí. Dççlç
³çíCççN³çç Oçvçbpç³ç®ççÇ l³ççbvçç ®ççnÓuç uççiçuççÇ DçççÆCç HççþçíHççþ DççJççpç Dççuçç..
``Oçvçbpç³ç,DççHçu³çç mççN³çç uççíkçÀçbvçç jpçç çÆouççÇ vçç? l³ççb®çí çÆnMçíyç HçÓCç& Pççuçí kçÀç?'' Dççlç ³çíCççN³çç Oçvçbpç³çuçç
çÆlçuççíÊçcççoíJççRvççÇ çÆJç®ççjuçb.
``nçí! mçiçÈ³ççb®çí mçiçUí çÆnMçíyç HçÓCç& Pççu³ççJçj®ç içíuçí lçí. nJ³çç l³çç JçmlçÓ DççþJçCç cnCçÓvç IçíTvç pçç³çuçç l³ççbv çç
mççbçÆiçlçuçb nçílçb. lçínçÇ kçÀçcç Pççuçb.
``kçÀç³ç kçÀç³ç vçíuçb l³ççbvççÇ?''
``DççHçu³çç mçÌHççkçÀç®³çç vçcç&oçyççF¥vççÇ çÆHçlçUí®çb cççíþb Hççlçíuçb DçççÆCç LççUí vçíuçí. l³ççb®³ççnçÇ Içjçlç DçVçç®ççÇ mçáyçÊçç ³çíF&uç
cnCçlç nçíl³çç. pç³çjçcç iç[îççvçb oíJçIçjçlçuççÇ cççíþçÇ mçlçjbpççÇ vçíuççÇ. kçÀçíkçÀCççlç içíu³ççJçj l³çç®³ççJçj PççíHçívç cnCççuçç. vçbbouççuç
[^ç³çJnjvçb mççníyççb®ççÇ ®ççboçÇ®ççÇ çÆmçiççjíìkçíÀmç cçççÆiçlçuççÇ. DçççÆCç yçnçoÓj içájK³ççvçb HçÌmçí®ç cçççÆiçlçuçí.''
``vçbouççuçuçç çÆmçiççjíìkçíÀmç kçÀMççuçç çÆouççÇmç? pçáiççjçlç IççuçJçÓvç ìçkçíÀuç lççí!''
``oçvç çÆouçíu³çç JçmlçÓbJçj kçÀOççÇnçÇ nkçwkçÀ mççbiçÓ vç³çí.'' mçcçáêçkçÀ[í Hççnçlç vççvçç cnCççuçí.
çÆlçuççíÊçcççoíJççÇ içHHç yçmçu³çç. DçççÆCç #çCçYçjçvçí GþÓvç Dççlç içíu³çç.
Oçvçbpç³çnçÇ kçÀçnçÇ yççíuçuçç vççnçÇ.
Oçvçbpç³ç nuçkçw³çç HççJçuççbvççÇ vççvççmççníyççb®³çç cççiçí pççTvç GYçç jççÆnuçç. vççvççmççníyç mçÓ³çç&kçÀ[í SkçÀìkçÀ yçIçlç nçílçí.
mçÓ³çç&®çç kçíÀMçjçÇ iççíUç DççHçu³çç lçípçç®çç Hçmççjç DççJçjlç KççuççÇ KççuççÇ ®ççuçuçç nçílçç. cççíjç®çç çÆHçmççjç l³ççb®³çç [çÌuçoçj
®ççuçC³ççlç cççiçí jWiççUlç Dççí{uçç pççlç Dçmçlççí lçmçç. ®ç®ç&®³çç uçivçJçíoçÇpçJçU çÆvçIççuçíu³çç vçJçJçOçÓ®³çç MçáYç´ HççíMççKçç®çç Hçmççjç
çÆlç®³çç cççiçícççiçí pççlççí lçmçç. ¿çç mçÓ³çç&uçç ¿çç®ç çÆKç[kçÀçÇlçÓvç vççvççmççníyççbvççÇ kçÌÀkçÀ Jç<çx v³ççnçUuçb nçílçb. l³ççb®çí [çíUí ¿çç
çÆKç[kçÀçÇ®³çç ®ççÌkçÀìçÇ®³çç SkçÀ Fb®ç Jçj Dççuçí nçílçí l³çç yççuçJç³ççHççmçÓvç! mçÓ³ç& lçmçç®ç nçílçç, vççvççmççníyç yçouçlç içíuçí nçílçí. kçÀçU
mçjlç Dçmçu³çç®ççÇ çÆ®çvnb mçÓ³ç&®ç vççvççmççníyççb®³çç MçjçÇjçJçj jçípç GcçìJçlç nçílçç.
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vççvççmççníyççb®³çç JççÆ[uççbvççÇ JçjUçÇ®çç nç mçcçáêç®³çç çÆkçÀvççN³ççpçJçU yççbOçuçíuçç çÆlçmçjç yçbiçuçç nçílçç. HççÆnuççÇ ®ççU
cççPçiççJçuçç, oámçjç yçbiçuçç JççUkçíÀéçjuçç DçççÆCç nçÇ çÆlçmçjçÇ mçáboj JççmlçÓ JçjUçÇuçç. .. ..!
mçÓ³ç&çÆyçbyç çÆomçívççmçb Pççuçb. vççvççbvççÇ lçbêçÇlçÓvç yççníj ³çílç vçpçj Dççlç JçUJçuççÇ.
``ní Içj mççí[Óvç pçç³ç®çb cnCçÓvç JççF&ì Jççìlçb³ç kçÀç?'' Oçvçbpç³çvçí cç=oáHçCçí çÆJç®ççjuçb.
``..Dçb?..'' YççvççJçj ³çílç vççvççbvççÇ çÆJç®ççjuçb?
``kçÀçnçÇ vççnçÇ! FlçkçbÀ mçáboj mçpçJçuçíuçb Içj kçáÀCççuçç lçjçÇ oíTvç ìçkçÀç³ç®çb cnCçpçí kçÀþçÇCç®ç vççnçÇ kçÀç?''
vççvçç çÆkçbÀçÆ®çlç nmçuçí. DçççÆCç çÆoJççCçKççv³ççlç HçíÀN³çç cççjç³çuçç uççiçuçí.
``vççnçÇ Oçvçç! cççP³çç mççN³çç®ç iççíäçR®çç cççÇ l³ççiç kçÀjlççí³ç ní çÆJçmçjuççmç kçÀçÇ kçÀç³ç? cççPçç SJç{ç YçjYçjçìçÇ®çç
J³çJçmçç³ç lçáP³ççJçj mççíHçJçÓvç cççÇ cçákçwlç nçílççí³ç. lçáP³ççmççjKçç içáCççÇ cçáuçiçç cççÇ çÆMçkçÀJçÓvç lç³ççj kçíÀuçç DçççÆCç l³çç®³ççJçj mçiçUç
Yççj ìçkçÀÓvç çÆvçJç=Êç nçílççí³ç ³ççlç®ç cçuçç mçcççOççvç Dççní. lçÓ cçuçç çÆJçÐççOçjmççjKçç®ç. l³ççuçç çÆMçkçÀJçuçb, cççíþb kçíÀuçb DçççÆCç
cççiçç&jíìuçç oíTvç ìçkçÀuçb. lççÇ oçíIçb Fbiuçb[cçOçí mçáKççvçí mçbmççj kçÀjlçç³çblç. l³çç Hçá$çÒçícçç®³çç HççMççlçÓvçnçÇ cççÇ cçuçç cççíkçÀUb kçÀªvç
Içílçuçb³ç vçç?''
``lçmçb vççnçÇ vççvççmççníyç! cçuççnçÇ lçácç®³ççpçJçU Dçmçuçb kçÀçÇ JççÆ[uççbpçJçU Dçmçu³ççmççjKçb®ç Jççìlçb. HçCç ní Içj, ¿çç
mçáboj kçÀuççkç=ÀlççÇ, nç lçácç®³çç kçÀuççmçkçwlç cçvçç®çç DçççÆJç<kçÀçj Dççní. cnCçÓvç Jççìuçb kçÀçÇ, lçácnçuçç pç[ pççlç Dçmçíuç kçÀoççÆ®çlç.''
``vççnçÇ. cçuçç Kçjb®ç kçÀþçÇCç pççlç vççnçÇ³çíí. kçÀçjCç KçÓHç GhçYççíiç Içílçuçç³ç cççÇ ³çç Içjç®çç, Síéç³çç&®çç. IçjçÇ ³çíCççN³çç
HççnáC³ççbvççÇ cççP³çç ³çç jçÆmçkçÀlçí®çb, JçmlçÓb®çbnçÇ KçÓHç kçÀçÌlçákçÀ kçíÀuçb³ç. l³ççvçb cççPçb cçvç lç=Hlç Dççní, Yçªvç HççJçuçb³ç. Guçì nç
yçbiçuçç mçámLçUçÇ Hç[uçç cnCçÓvç mçcççOççvç®ç Jççìlçb³ç cçuçç.''
``nçí, HçCç JççUkçíÀéçj®çç yçbiçuçç çÆJçkçÀuçç l³çççÆoJçMççÇ lçácnçÇ Dçmçí içHHç içHHç vçJnlççlç.''
``Dçmçç mçcçpç lçáPçç lçÓ®ç kçÀªvç Içílçuçç³çbmç. cççÇ DçiçoçÇ çÆvçuçxHçHçCçí ³çç mçiçÈ³çç JçmlçÓ çÆJçkçÀlççí³ç. çÆJçÐççOçj DçççÆCç cç@iççÇ
Dççlçç kçÀOççÇnçÇ Yççjlççlç HçjlçCççj vççnçÇlç nçÇ DçiçoçÇ mçÓ³ç&ÒçkçÀçMççSJç{çÇ mJç®s iççíä Dççní ní cçuçç cççnçÇlç Dççní. Fbiuçb[cçOçuççÇ
cççiçç&jíì Dççcç®çí ní pçávçí oççÆiçvçí- çÆ®çb®çHçíìîçç, lçvçcçCççÇ, kçbÀyçjHçfç kçÀOççÇnçÇ IççuçCççj vççnçÇ, ní lçáuççnçÇ kçÀUlçb³ç vçç? cçiç ³çç
mççN³çç pç[pçJçççÆnjç®çb HçÌMççlç ªHççblçj kçÀªvç yçBkçíÀlç l³ççb®³çç vççJççvçb þíJçCçb ní®ç J³çJçnç³ç& vççnçÇ kçÀç? çÆvçoçvç cççP³çç ³çç JçmlçÓb®çb
cççíuç cççÇ pççCçlççí³ç cnCçÓvç cççÇ kçÀjçÇvç lçí çÆJç®ççjHçÓJç&kçÀ®ç kçÀjçÇvç. Dççlçç Dççcç®³çç oçíIççb®³çç DçbiççJçj pçí oççÆiçvçí jçnlççÇuç lçíJç{í®ç
cççiçí GjlççÇuç. Dççcç®³çç cç=l³çÓvçblçj lçí DççÞçcçç®çí nçílççÇuç. çÆJçÐççOçj®ççÇ oámçjçÇ mçbHçÊççÇ cnCçpçí DççcnçÇ oçíIçb. DççcnçÇ®ç mçlmçbiççlç
JçíU IççuçJçç³çuçç Ë<ççÇkçíÀMçuçç pççTvç jççÆnuççí cnCçpçí lççínçÇ l³çç®çç ÒçMvç çÆcçìuçç.'' vççvççmççníyç yççíuçç³ç®çí Lççbyçuçí DçççÆCç
mççíHçw³ççJçj yçmçuçí.
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``HçCç lçácnçÇ pç[ Pççuçç³çlç Dçmçb çÆJçÐçç cçuçç kçÀOççÇ®ç cnCççuçç vççnçÇ. çÆJçÐçç DçççÆCç cççÇ yççuçHçCççHççmçÓvç®çí çÆcç$ç Dççnçílç
DçççÆCç lçácç®³çç nçlççKççuççÇ cççÇ FlçkçÀçÇ Jç<ç& Oç[í çÆiçjJçlççí³ç, Guçì lçácnçuçç Fbiuçb[uçç IçíTvç pççC³ççyçÎuç®ç lççí vçíncççÇ yççíuçlç
Dçmçlççí.''
``Kçjb³ç lçÓ cnCçlççímç lçí! HçCç DççHçCçnÓvç mçbmççjçlçÓvç çÆvçJç=Êç nçíC³ççlç®ç Mççvç Dççní Dçmçb Jççìlçb Dççcnçuçç. lç©Cççb®³çç
nçlççÇ kçÀçjYççj ÐççJçç DçççÆCç mçuu³ççHçájlçb jçnçJçb .. lçímçáOoç kçáÀCççÇ çÆJç®ççjuçç mçuuçç lçj®ç.. Dçmçb Jççìlçb Dççcnçuçç. ..lçí pççT
oí! cçiççMççÇ kçÀç³ç cnCçlç nçílççmç lçÓ? JççUkçíÀéçj®³çç Içjç®³çç JçíUçÇ cççÇ FlçkçÀç içHHç vçJnlççí vçç?''
Oçvçbpç³çvçí nmçÓvç cççvç [çíuççJçuççÇ.
``Lççí[b lçL³ç Dçmçíuç kçÀoççÆ®çlç l³ççlç Dçmçb Dççlçç Jççìlçb³ç cçuçç. kçÀçjCç lççí yçbiçuçç DççF&®çç DçççÆCç nç cççPçç Dçmçç
DççÆuççÆKçlç kçÀjçj®ç nçílçç Dççcç®³ççlç..''
``DçMççÇ JççìCççÇ kçÀMççvçb PççuççÇ?''
``Dçjí.. cççíþçÇ®ç içbccçlç nçílççÇ lççÇ! Dççcç®ççÇ DççF& ÞçOoçUÓ.. Içjçlç kçáÀCççÇ vçç kçáÀCççÇ cçnçjçpç, mJççcççÇ, cçákçwkçÀçcççuçç
Dçmçç³ç®çí®ç..''
``DçççÆCç lçácç®çí Jç[çÇuç? DçHHççmççníyç?''
``.. lçí? DçççÆmlçkçÀ nçílçí HçCç DçbOçÞçOo vçJnlçí. jçípç jç$ççÇ oçmçyççíOç Jçç®çu³çççÆMçJçç³ç PççíHçç³ç®çí vççnçÇlç lçí.. cçvççíyçuç
Jçç{JçC³çç®çb ìç@çÆvçkçÀ cnCçç³ç®çí lçí l³ççuçç.. cççÇ HççHç®ç kçÀjlç vççnçÇ lçj cçvç:MççblççÇ kçÀMççvçb kçÀcççÇ nçíCççj cççPççÇ Dçmçb cnCçç³ç®çí.
DççF&uçç cçç$ç l³ççbvççÇ kçÀOççÇnçÇ oáKççJçuçb vççnçÇ. çÆlç®³ççcçáUí l³ççb®çç HçÌmçç DçVçoçvççlç, mçlkçÀçjCççlç Kç®ç& nçílç Dçmçí lçí l³ççbvçç HçÀçj
DççJç[í... lçí kçÀç³ç cnCçlç cççnçÇlç Dççní Oçvçç? lçí cnCçlç, HççíìYçj Kçç³çuçç Iççlçu³ççJçj cççCçmçç®³çç lççW[Óvç pçí DççMççÇJçç&o
çÆvçIçlççlç vçç, lçí l³ççuçç çÆnN³çç®ççÇ DçbiçþçÇ çÆou³ççJçjnçÇ çÆvçIçlç vççnçÇlç. çÆkçÀlççÇnçÇ JççF&ì cççCçÓmç Dçmçuçç vçç, lçjçÇnçÇ l³çç®³çç lççW[Óvç
çÆvçoçvç JççF&ì lçjçÇ çÆvçIçlç vççnçÇ kçÀçnçÇ.. DçHHççmççníyç DççF&yçjçíyçj ÞççJçCççlçu³çç mççícçJççjçÇ yççyçÓuçvççLçuçç pççlç DçççÆCç yçjçíyçj
vçíuçíuçb oÓOç yççníj®³çç çÆYçkçÀçN³ççbvçç H³çç³çuçç oílç DçççÆCç DççF& Dççlç MçbkçÀjçJçj DççÆYç<çíkçÀçuçç oíF&. .. yçç³çkçÀçbvççÇ JçìmçççÆJç$ççÇ
kçÀjC³ççHçí#çç Hçáª<ççbvççÇ ojJç<çça SkçÀ Jç[ç®çb Pçç[ uççJççJçb Dçmçb l³ççb®çb cnCçCçb nçílçb. kçÀçjCç Jç[ç®çb Pçç[ oj lççmççuçç HççC³çç®çç
JççHçÀçjç nJçílç mççí[lçb. ..nç l³ççb®çç JçÌ%çççÆvçkçÀ ¢äçÇkçÀçívç lçí Òçl³çíkçÀçuçç mççbiçlç..''
``HçCç lçácç®ççnçÇ oíJççJçj çÆJçéççmç vççnçÇ vçç?''
``Kçjb mççbiçÓ kçÀç Oçvçç, p³ççuçç uççíkçÀ oíJç cnCçlççlç vçç, l³ççuçç cççÇ çÆvç³çlççÇ cnCçlççí ..cnCçpçí kçÀçnçÇlçjçÇ Dço=<³ç
mçáHçj¿çÓcçvç Hçç@Jçj.. cçuçç mçcççpçÒçyççíOçvç kçÀjCççjí jçcçoçmç DçççÆCç mJç®slçç çÆMçkçÀJçCççjí içç[içí cçnçjçpç pççmlç
YççJçlççlç..DççF&®çb yççuçHçCç, lççí kçÀçU, nç oíJçHçÓpçí®çí, ÞçOoí®çí mçbmkçÀçj kçÀjCççjç nçílçç. l³ççlçÓvç cççÇ l³ççbvçç onç Jç<çç¥vççÇ Pççuççí,
l³ççcçáUí çÆlç®ççÇ vçJçmçmçç³ççmç, HçÓpçç, mççOçÓmçblç ³ççb®³ççJçj®ççÇ ÞçOoç DççCçKççÇvç®ç Jçç{uççÇ. SkçÀoç SkçÀç mJççcççÇvçí cçÓuç nçíC³ççmççþçÇ
DççF&uçç SkçÀ Hçá[çÇ Kçç³çuçç mççbçÆiçlçuççÇ.. ''
``DçHHççmççníyççbvçç ®ççuçuçb lçí?''
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``Dçjí, l³ççb®çb [çíkçbÀ lçj DççCçKççÇvç®ç ®ççuçuçb. l³ççbvççÇ DççF&uçç mççbçÆiçlçuçb kçÀçÇ DççHçCç lççÇ Hçá[çÇ kçíÀçÆcçkçÀuç Dç@vç@ çÆuççÆmçmç
kçÀªvç DççCçÓ DçççÆCç l³ççJçªvç DççHçCç®ç Hçá[îçç yçvçJçÓvç Flçj mçcçoá:KççÇ yçç³çkçÀçbvççnçÇ oíT..lçí Kçblç kçÀjlç yçmçCççjí vçJnlçí. HçCç
cçáUçlç®ç lçí vççÆMçyçJççvç®ç nçílçí. Yççi³çuç#cççÇvçb yççíì Oçªvç ®ççuçJçu³ççmççjKçb Dçç³çá<³ç ®ççuçuçb nçílçb l³ççb®çb. .. ''
``Dçmçb kçÀmçb? náMççj nçílçí, cçínvçlççÇ nçílçí..''
``Dçjí Dçmçí içáCçç®çí uççíkçÀ KçÓHç Dçmçlççlç.. HçCç Òçl³çíkçÀç®³çç HçojçÇ ³çMçç®çb cççHç cçç$ç JçíiçJçíiçUb Hç[lçb..DçHHçç l³ççb®³çç
JççÆ[uççb®³çç çÆcç$ççkçÀ[í Dççuçí kçÀçÇ çÆvç³çlççÇvçí®ç l³ççbvçç yççíuçJçÓvç Içílçuçb lçí cççnçÇlç vççnçÇ. uçnçvç iççJççlç YççJççbyçjçíyçj jçnCççjí cçábyçF&
yçIçç³çuçç cnCçÓvç JççÆ[uççb®³çç çÆcç$ççkçÀ[í, pçiçVççLçjçJççbkçÀ[í DçþjçJ³çç Jç<çça Dççuçí DçççÆCç ³çíTvç oçívç®ç çÆoJçmç Pççuçí nçílçí, lçj
l³ççbvçç pçiçVççLçjçJççb®çí SkçÀ çÆcç$ç Yçíìuçí. l³ççb®çç kçÀçHç[ç®çç J³ççHççj nçílçç. lçí pçiçVççLçjçJççbvçç Yçíìç³çuçç Dççuçí nçílçí HçCç
l³çççÆoJçMççÇ DçHHçç Içjçlç SkçÀìí®ç nçílçí. l³çç J³ççHççN³ççvçb mçiçUçÇ ®ççÌkçÀMççÇ kçíÀuççÇ DçççÆCç DçHHççbvçç oámçjí çÆoJçMççÇ DççHçu³çç oákçÀçvççlç
kçÀçcççuçç ³çç³çuçç mççbçÆiçlçuçb.. DçHHççmççníyç oámçjí çÆoJçMççÇ yçjçíyçj vçT Jççpçlçç l³çç oákçÀçvççHççMççÇ içíuçí. lçj l³çç®çí cççuçkçÀ
oákçÀçvçç®³çç HçÀÈ³çç GIç[C³ççmççþçÇ mJçlç:®ç Hçá{í GYçí nçílçí. l³ççbvççÇ DççHçuçç Hçç³ç Hçç³çjçÇJçj þíJçuçç, lççí SkçÀç çÆu çHçÀçHçw³ççJçj
Hç[uçç! cççuçkçÀçbvççÇ çÆuçHçÀçHçÀç GIç[Óvç HçççÆnuçç lçj Dççlç ®çkçwkçÀ oçívçMçí ©Hç³çí. cççuçkçÀ YççbyççJçuçí. l³çç HçÌMççb®çb kçÀç³ç kçÀjçJçb lçí
l³ççbvçç kçÀUívçç.. DçHHççmççníyççbvçç nçÇ kçÀUívçç kçÀç³ç kçÀjçJçb lçí..
``kçáÀCççÇ çÆJç®ççjlç Dççuçb lçj DççHçCç ní HççkçÀçÇì oíTvç ìçkçÓÀ.'' Dçmçb cnCçlç cççuçkçÀ Dççlç çÆMçjuçí. Oçvçbpç³ç, l³çç
kçÀçUçlç oçívçMçí ©Hç³ççbvçç Òç®çb[®ç çÆkçbÀcçlç nçílççÇ. cççuçkçÀ cçvççlçu³çç cçvççlç KçÓ<ç Pççuçí. ¿çç vçJççÇvç cççCçmçç®çç Hçç³çiçáCç Yçuçlçç®ç
mçáoÌJççÇ þjuçç kçÀçjCç lçí HçÌmçí v³çç³çuçç kçáÀCççÇ Dççuçb®ç vççnçÇ. DçHHçç ³çç vçJççÇvç kçÀçcççlç cçvççHççmçÓvç jcçuçí.
oçÇí[SkçÀ Jç<çç&lç l³ççbvççÇ ³çç J³çJçmçç³ççlçu³çç Kçç®ççKççí®çç pççCçÓvç Içílçu³çç. DççHçu³çç oákçÀçvçç®³çç çÆHçbpçN³ççlç jçnçCççjç nç
Hç#ççÇ vçJní ní l³çç cççuçkçÀçuçç uçJçkçÀj®ç Gcçiçuçb DçççÆCç Pççuçb nçÇ lçmçb®ç. DçHHççbvççÇ mJçlç:®çç®ç J³çJçmçç³ç mçáª kçíÀuçç. l³ççbvççÇ
DççHçuççÇ çÆcçUkçÀlç kçÀMççlç þíJçuççÇ cççnçÇlç Dççní? cççuçkçÀçvçí oçívçMçí ©Hç³çí kçÀç{Óvç SkçÀ çÆoJçmç lçí HççkçÀçÇì ìçkçÓÀvç çÆouçb nçílçb lçí
l³ççbvççÇ G®çuçÓvç IçjçÇ DççCçuçb DçççÆCç l³ççlç HççÆnuççÇ kçÀcççF& þíJçuççÇ kçÀçjCç l³çç HçççÆkçÀìçvçb l³ççbvçç KçÓHç HçÌMççb®çb oMç&vç HççÆnu³ççboç
Iç[Jçuçb. çÆMçJçç³ç l³ççb®³çç vççíkçÀjçÇ®ççnçÇ lççí HççÆnuçç çÆoJçmç nçílçç, l³çç®ççÇ DççþJçCç cnCçÓvç. lçí jçípç®ççÇ kçÀcççF& DççOççÇ l³ççlç þíJçlç
DçççÆCç cçiç oámçjçÇkçÀ[í nuçJçlç. KçÓHç HçÌmçç çÆcçUJçuçç DçHHççbvççÇ. lççÇvç Içjb yççbOçuççÇ. ''
vççvççmççníyç yççíuçç³ç®çí Lççbyçuçí. l³ççbvççÇ GþÓvç çÆoJçí uççJçuçí.
``cçiç ní Içj lçácç®çb kçÀOççÇ Pççuçb?''
``ní Içj Dççcç®³ççmççþçÇ cnCçÓvç vççnçÇ yççbOçuçb.. mçiçUçÇkçÀ[í DççF&®çç®ç Hçmççjç nçílçç. DççOççÇ ní Içj Pççuçb. lçíJnç DççcnçÇ
uçnçvç nçílççí. cçiç SkçÀ ®ççU cççPçiççJçuçç yççbOçuççÇ. SkçÀ Içj JççUkçíÀéçjuçç. Dççcnçuçç çÆ®ç$ç, çÆMçuHç, mçbiççÇlçç®çí pçuçmçí, ³ççb®ççÇ
HçÀçj DççJç[ nçílççÇ.
“uçíKçkçÀ, çÆ®ç$çkçÀçj, içç³çkçÀ ³ççb®³ççMççÇ Dççcç®³çç DççíUKççÇ Jçç{ç³çuçç uççiçu³çç, l³ççbvçç IçjçÇ yççíuçJççJçmçb Jççìç³çuçç
uççiçuçb. ÒçJççmççlçÓvç ³çílççbvçç DççcnçÇ mçáboj JçmlçÓ DççCçç³ç®³çç HçCç þíJçç³ç®³çç kçáÀþí? mçiçUçÇkçÀ[í DççHçu³çç DççF&®³çç jçcçkç=À<Cçç®³çç
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lçmçyççÇjçÇ. SKççoí çÆoJçMççÇ MççðççÇ³ç mçbiççÇlçç®ççÇ cçÌHçÀuç kçÀjçJççÇ cnCççJçb lçj vçícçkçíÀ kçáÀCççÇlçjçÇ cçnçjçpç IçjçÇ Glçjuçíuçí.. MçíJçìçÇ SkçÀ
çÆoJçmç Dççcç®çb DççF&MççÇ Yççb[Cç Pççuçb®ç.. cççÇ jçiççvçb DççF&uçç cnìuçb,
``DççcnçuççnçÇ çÆcç$ççbvçç yçbiçu³ççJçj v³çç³ç®çb Dçmçlçb.. HçCç mççjKçí lçáPçí cçnçjçpç çÆlçLçí.. lçáuçç kçbÀìçUç vççnçÇ kçÀç ³çílç
mççjKçb mççjKçb jçcçç³çCç-cçnçYççjlç SíkçÓÀvç?''
``kçÀç? lçí®ç lçí®ç jçiç SíkçÓÀvç lçáuçç ³çílççí kçbÀìçUç?'' DççF&nçÇ jçiççJçuççÇ nçílççÇ.
``lçí®ç lçí®ç jçiç? Dçiçb, SkçÀ®ç jçiç HçCç IçjçCççÇ JçíiçUçÇ DçççÆCç jçiçç®çç {biç®ç cçiç JçíiçUç.. kç=À<Cçç®³çç l³çç®ç l³çç®ç
Jççkçw³ççbmççjKçb vçmçlçb l³ççlç.. '' cççÇnçÇ jçiççvçí cnìuçb.
``lççÇ®ç lççÇ®ç Jççkçw³çb cnCçlççímç? cçiç lçáP³çç l³çç®ç l³çç®ç çÆ®çpçç vçmçlççlç Jççìlçb?'' kçÀcççÇ vçJnlççÇ Dççcç®ççÇ DççF&! `
DççF&®³çç DççþJçCççÇvçí vççvççmççníyç nmçlç cnCççuçí.
``cçuçç lçj MççðççÇ³ç mçbiççÇlççlçuçb kçÀçnçÇ®ç kçÀUlç vççnçÇ. lçácnçÇ lçí `kçw³çç yççlç nÌ' kçÀOççÇ cnCçlçç lçí®ç kçÀUlç vççnçÇ cçuçç..
SkçÀ cçç$ç Kçjb SkçÀoç iççCçb mçáª Pççuçb kçÀçÇ mççníyç DçççÆCç çÆMçHççF& ní vççlçb®ç Gjlç vççnçÇ ní cççÇ HçççÆnuçb³ç.'' Oçvçbpç³ç cnCççuçç.
``SJç{b iççC³ççlçuçb kçÀUlç vççnçÇ cnCçlççímç lçjçÇ ní cçç$ç yçjb uç#ççlç Dççuçb³ç lçáP³çç. ` JJçç, yçnálç Dç®sí' kçÀOççÇ
cnCçç³ç®çb cççnçÇlç Dççní? cççÇ mççbiçlççí lçáuçç. Òçl³çíkçÀ Þççílçç mJçlç:nçÇ içç³çkçÀçyçjçíyçj cçvççlç DççuççHççÇ kçÀjlç Dçmçlççí, HçCç pçíJnç
l³ççuçç içç³çkçÀçmççjKççÇ SKççoçÇ pççiçç Içílçç ³çílç vççnçÇ vçç lçíJnç çÆlçLçí yçnçílç Dç®sí cnCçç³ç®çb. nçÇ DçiçoçÇ mççíHççÇ DççíUKç yçjb
kçÀç?''
``cçiç cççÇ lçj mççjKçb®ç JJçç cnCçlç yçmçívç.''
``Dçmçb Pççuçb lçj uççíkçÀnçÇ lçáuçç Jççee kçÀªvç jçiççJçlççÇuç vçç!''
vççvççb®³çç ³çç Jççkçw³ççJçj oçíIçínçÇ KçUKçUÓvç nmçuçí.
``yççkçÀçÇ kçÀçnçÇ cnCç nb Oçvçç. oçívnçÇ jçiççbcçOçí KçÓHç mççc³ç Dççní..oçívnçÇlç JççoçÇ-mçbJççoçÇ Dççnílç, lççj mçHlçkçÀ Dççní,
Jç¬çÀ jçiç Dççní, mçblççHççvçb oçíIçbnçÇ SkçÀcçíkçÀçb®ççÇ uç#çCçiççÇlçb iççlççlç.. Dçmççí. ní Pççuçb çÆJç<ç³ççblçj. lçj l³çççÆoJçMççÇ Dççcç®çç Jçço
®ççuçÓ Dçmçlççbvçç DçHHçç nçÇ çÆlçLçí nçílçí®ç.
cççÇ l³ççbvçç cnìuçb,``DçHHçç lçácnçuççmçáOoç kçbÀìçUç ³çíF&uç vçç nçí, lçí®ç lçí®ç jçcçç³çCç SíkçÓÀvç?''
lçj DçHHçç cnCççuçí,` cçuçç cççPçç GÐççíiç®ç jçcçç³çCç-cçnçYççjlç Dççní. `mççb[çÇ ní cçÓKç&HçCç~ GþçÇ IçíF& ®ççHçyççCç~ mçbûççcççÇ
ní kçÀJçCç~ ©ovç lçáPçí~' ní %çççÆvç³ççbvççÇ cnìuçíuçb mççj GÐççíiççlç JççHçjuçb. J³çJçmçç³ççlç uç{uççí HçCç j[uççí vççnçÇ. HçÀkçwlç kçÀcç&³ççíiç
kçÀjç³ç®çç, cçiç çÆvçJç=ÊççÇ³ççíiç!''
DççF& cçiç l³ççb®³ççMççÇnçÇ Yççb[uççÇ. ``DççOççÇ®ç Dçcçjíbê vçççÆmlçkçÀ, l³ççlçÓvç lçácnçÇ l³ççuçç DççCçKççÇ çÆyçIç[Jçlçç³ç,''
cnCççuççÇ. HçCç l³çç®ç çÆoJçMççÇ ní Içj cççPçb Pççuçb. DçççÆCç JççUkçíÀéçj®çb Içj DççF&®çb Pççuçb.
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``lçácç®³çç jçÆmçkçÀlçí®çç Dççvçbo nçílçç kçÀç l³ççbvçç?''
``DçHHççbvçç pçáv³çç®ç Içjçlç jçnç³çuçç DççJç[ç³ç®çb Dççcç®çb Dçç@HçÀçÇmçnçÇ çÆlçLçÓvç pçJçU®ç nçílçb. mççjKçb l³ççbvçç yçbojçJçjnçÇ
pççJçb uççiçí. l³ççbvççÇ oçvçOçcç& KçÓHç kçíÀuçç. HçCç mJçlç:®çb vççJç kçáÀþínçÇ ³çíT çÆouçb vççnçÇ nç içáCç l³ççbvççÇ HççjMççbkçÀ[Óvç G®çuçuçç. DçOçça
cçábyçF& lçj HççjMççbcçáUí®ç vçìuçíuççÇ Hççnlççímç vçç lçÓ?''
``Oçvçç, nç mçáboj mçpçJçuçíuçç çÆoJççCçKççvçç lçáuçç çÆomçlççí lçmçç çÆjkçÀçcçç vççnçÇ³çí. DçvçíkçÀ çÆJç®ççjJçblççb®çí Mçyo, içç³çkçÀçb®çí
mçÓj, FLçí DçpçÓvçnçÇ jWiççUlçç³çblç! l³çç mççN³ççb®³çç HççJçuççb®ççÇ vç#ççÇ HçÀkçwlç cçuçç çÆomçlçí Dççní.. cçuçç kçÀç³ç Jççìlçb cççnçÇlç Dççní
Oçvçç, HçÌmçç ní ÞççÇcçblççÇ çÆJçkçÀlç I³çç³ç®çb mççOçvç Dççní, mççO³ç vçJní.. ®ççboC³ççlç çÆvçLçUCççjç lççpçcçnçuç HççnCçb nçÇ ÞççÇcçblççÇ.. çÆlçLçí
Hççí®çç³çuçç HçÌmçç HçççÆnpçí.. cçiç Dçç³çá<³çYçj lççÇ ÞççÇcçblççÇ DççHçu³ççuçç mçáKç oílç jçnlçí..''
``cçiç lçj ní Içj mççí[lççbvçç lçácnçuçç $ççmç nçíCççj®ç! lçmçb yççÆIçlçuçb lçj , vççvççmççníyç, lçácç®³çç Dçç³çá<³ççlç kçÀþçÇCç,
HçjçÇ#çç IçíCççjí ÒçmçbiçnçÇ kçÀOççÇ Dççuçí Dçmçb cçuçç Jççìlç vççnçÇ.''
``Dççuçí lçj! pçiçCçb cnCçpçí l³çç®ççÇ®ç JççÇCç kçÀç! SkçÀ ìçkçÀç Guçìç, SkçÀ ìçkçÀç mçáuçìç. DçççÆCç l³ççlçÓvç J³çJçmçç³ç
cnCçpçí Tvç-mççJçuççÇ®çç KçíU..HçCç cççÇ l³çç mçbkçÀìçbkçÀ[í DçççÆuçHlçHçCçí HçççÆnuçb. DççHçu³ççuçç vç DççJç[Cççjí HççnáCçí Dç®ççvçkçÀ
DççHçu³çç Içjçlç Içámçlççlç®ç kçÀçÇ vççnçÇ? DççHçCç lççW[ JççkçÀ[b kçÀjlççí kçÀç? lçMççÇ®ç nçÇ oá:Kç! ³çílççlç, kçbÀìçUÓvç pççlççlç..HçCç
SkçÀ Kçjb.. nç mçcçáê cnCçpçí cççPçç ÒççCç Dççní. l³çç®³çççÆMçJçç³ç cçuçç vççnçÇ kçÀjcçç³ç®çb.. cççPçç çÆcç$ç Dççní lççí..’
``çÆcç$ç..? Oçvççvçí Dçç½ç³çç&vçí çÆJç®ççjuçb.
``nçí! Oçvçç lçÓ kçÀOççÇ pçcçuçb lçj SkçÀìç ®ççj-Hçç®ç JçíUç jç$ççÇ®³çç JçíUçÇ mçcçáêçmçcççíj yçmç. Mççblç JççlççJçjCççlç.. pçJçU
kçáÀCççÇnçÇ vççnçÇ..KçUçUCççN³çç uççìç.. HçÀkçwlç DççkçÀçMççlç SkçÀ jç$ç..kçÀçnçÇ lççjí.. JççnçCççjb Jççjb.. DçççÆCç lçÓ.. cçiç yçIç.. lçáuçç
mçcçpçíuç kçÀçÇ lçáP³ççlç DçççÆCç mçcçádêçlç KçÓHç mççc³ç Dççní..lçÓnçÇ SkçÀìç..lççínçÇ.. lçáP³çç MçjçÇjçlç SkçÀ cççíþb ®çuçvçJçuçvçç®çb çÆJçéç
..l³çç®³ççnçÇ Dçblçjbiççlç cççíþb çÆJçéç, l³ççuççnçÇ kçáÀCççuçç lçjçÇ HççnÓvç G®çbyçUç³çuçç nçílçb, HçCç lççínçÇ cç³çç&oç mççí[Óvç JççiçCçb cnCçpçí
nçlççÇ JççUÓçÆMçJçç³ç kçÀçnçÇ vççnçÇ, lçí pççCçlççí.. DçiçoçÇ DççHçu³ççmççjKçb®ç, l³ççuççnçÇ JççoUb, YçjlççÇ-DççínçíìçÇ®çí çÆoJçmç ³çílççlçpççlççlç, l³çç®³çç cçvççlçu³çç çÆJç®ççjçb®çç iççpç DççHçu³ççuçç SíkçÓÀ ³çílççí kçÀçÇ vççnçÇ? DçiçoçÇ DççHçCç DççHçu³çç cçvççMççÇ çÆkçÀl³çíkçÀJçíUç
yççíuçlç Dçmçlççí lçmçb®ç.. l³çç®³çç DçbiççJçªvç pççCççN³çç içuçyçlççbmççjKççÇ mJçHvççb®ççÇ içuçyçlçb DççHçu³ççnçÇ cçvççlçÓvç pççlç Dçmçlççlç..
kçÀçnçÇ Hççj çÆkçÀvççN³ççuçç uççiçlççlç..kçÀçnçÇ yçá[lççlç..cçiç lçáuçç kçÀUíuç kçÀçÇ lçÓ DçççÆCç mçcçáê mççjKçí®ç Dççnçlç..’
``yççHç jí! cççÇ mçcçáêçkçÀ[í Dçmçb HçççÆnuçb®ç vçJnlçb..’
``cçiç Dççlçç yçIç..! vççvçç nmçlç cnCççuçí.
``nb.. lçj kçÀç³ç mççbiçlç nçílççí..KçjçÇ HçjçÇ#çç PççuççÇ lççÇ Dççcç®³çç uçivçç®³çç JçíUçÇ. çÆn®³ççMççÇ cççPçb uçivç þjuçb..mçnç
cççÆnv³ççbvççÇ uçivç Jnç³ç®çb nçílçb. kçÀçjCç Lççìçlç kçÀjç³ç®çb lçj lçíJç{çÇ HçáÀjmçlç HçççÆnpçí®ç. Içjçlç pççíjçlç lç³ççjçÇ mçáª PççuççÇ. DçççÆCç
Dç®ççvçkçÀ çÆnuçç lççHç ³çç³çuçç uççiçuçç, lçy³çílç çÆoJçmçWçÆoJçmç çÆyçIç[ç³çuçç uççiçuççÇ. çÆvçoçvç Pççuçb DçççÆCç ìçÇ.yççÇ. çÆvçIççuçç.
mçiçÈ³ççbvçç Yç³çbkçÀj OçkçwkçÀç®ç yçmçuçç. Içjçlçu³çç uççíkçÀçbvççÇ®ç kçÀç³ç HçCç çÆn®³çç cççníj®³çç uççíkçÀçbvççÇnçÇ Dççcnçuçç ³çíTvç mççbçÆiçlçuçb
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kçÀçÇ uçivç cççí[ç, vçJní Dççûçn®ç kçíÀuçç.. DçHHçç-DççF& oçíIçbnçÇ çÆvçjçMç Pççuçí, kçÀç³ç kçÀjçJçb lçí l³ççbvçç kçÀUívçç. cççP³çç cçvçç®ççÇ kçÀç³ç
DçJçmLçç Dççní ní pççCçÓvç I³çç³ç®çbnçÇ Oçç[mç nçíF&vçç..
cçiç SkçÀ çÆoJçmç cççÇ®ç çÆJç<ç³ç kçÀç{uçç. lççÇ yçjçÇ nçíF&Hç³ç¥lç cççÇ LççbyçCççj Dççní Dçmçb çÆvç#çÓvç mççbçÆiçlçuçb. l³çç kçÀçUçlç
#ç³çç®çb oáKçCçb HçÀçj içbYççÇj nçílçb..ní oáKçCçb cçuçç Pççuçb Dçmçlçb lçj çÆlç®³çç Içj®³çç uççíkçÀçbvçç uçivç cççí[ç³çuçç mççbçÆiçlçuçb Dçmçlçblç
kçÀç Dçmçb çÆJç®ççjuçb.. oçíIçbnçÇ ncçmçÓvç ncçmçÓvç j[ç³çuçç uççiçuççÇ.. DçHHççbvççÇ cçuçç Içf çÆcçþçÇ cççjuççÇ.. HçÀçj ÞççÇcçblç Dççnímç Dçmçb
mHçábÀolç mHçbÀolç cnìuçb.. DççpçnçÇ l³ççb®³çç Içf çÆcçþçÇ®ççÇ HçkçÀ[ cçuçç pççCçJçlçí Dççní...HçjoíMççlçÓvç GÊçcç DççÌ<çOçb DççCçuççÇ, cççÇ
uçivççmççþçÇ Lççbyçlççí³ç ní SíkçÀu³ççJçj çÆn®³ççnçÇ cçvççJçj cççíþç HççÆjCççcç Pççuçç DçççÆCç pçiçç³ç®³çç yçUçvçí lççÇ l³ççlçÓvç yççníj
DççuççÇ...Oçvçç, Dççcç®³çç mççmçN³ççbvççÇ KçjçíKçj cççPçí Hçç³ç l³ççb®³çç DçÞçÓbvççÇ çÆYçpçJçuçí lçíJnç cççÇ oíJçç®çí HçÀçj DççYççj cççvçuçí, kçÀçjCç
oámçN³çç®ççÇ mçbJçíovçç pççCçC³çç®ççÇ HçÀçj cççíþçÇ oíCçiççÇ l³ççvçí cçuçç çÆouççÇ nçílççÇ. DçççÆCç kçÀç³ç HçççÆnpçí? Dççcç®ççÇ yçç³çkçÀçí l³çç
oáKçC³ççlçÓvç mçá¢{ nçíTvç GþuççÇ, Dççcç®çç mçbmççj mçáª Pççuçç.
Oçvçç,...®ççbiçuçb Jççiçç³ç®ççÇmçáOoç SkçÀ vçMçç Dçmçlçí..HçCç l³ççvçí HçÀkçwlç mJçlç:uçç®ç vççnçÇ lçj mçiçÈ³ççvççb®ç yçjb Jççìlç
Dçmçlçb ní cççÇ HçkçwkçbÀ DççíUKçuçb³ç..cçuçç lççí®ç vçço uççiçuçç³ç..lççí®ç vçço pçHçuçç³ç Dçç³çá<³çYçj..Oçvçá, SkçÀ uç#ççlç þíJç. mçbmççj
vçíncççÇ nç@kçÀçÇ KçíUu³ççmççjKçç kçÀjç³ç®çç.. vçíncççÇ ®çW[Ó ìçíuçJçlç..Jçç®çJçlç.. KçíUJçlç Hçá{í v³çç³ç®çç.. oámçjç Hçç³ççlç Hçç³ç
Iççuçlççí³ç cnCçÓvç j[lç yçmçç³ç®çb vççnçÇ.. kçÀUuçb vçç..?'' Kççí: Kççí: nmçlç Oçvçbpç³ççvçb cççvç [çíuççJçuççÇ. çÆlçuççíÊçcççoíJççÇvççÇnçÇ
nmçÓvç l³ççuçç mççLç çÆouççÇ.
Oçvçbpç³çuçç nçÇ kçÀnçCççÇ vçJççÇvç®ç nçílççÇ. ní vççvççmççníyç l³ççuçç þçTkçÀ®ç vçJnlçí..
``Dççlçç kçÀUuçb vçç lçáuçç Oçvçç, ¿ççb®çb cçvç! cççÇ lçj oíJçcççCçÓmç®ç HçççÆnuçç³ç! HçCç Dççcnçuçç ní Içj mççí[lççbvçç JççF&ì kçÀç
JççìCççj vççnçÇ ³çç®çb kçÀçjCç lçáuçç GÐçç®ç kçÀUíuç.'' çÆlçuççíÊçcççoíJççÇ l³ççuçç cnCççu³çç,.. ®çuçç Dççlçç pçíJçç³çuçç yççníj pççT.''
oámçjí çÆoJçMççÇ mçkçÀçUçÇ çÆlçIçb uççÌkçÀj Gþuçí. Dççpç kçÀjmçíìpççÇ yçbiçu³çç®çç lççyçç I³çç³çuçç mJçlç: ³çç³ç®çí nçílçí.. ..þçÇkçÀ
JçíUíJçj MçíìpççÇ Dççuçí. oçíIççb®³çç Lççí[îçç içHHçç Pççu³çç.DçççÆCç cçiç vççvççmççníyç cnCççuçí,
``kçÀjmçíìpççÇ DççpçHççmçÓvç nç yçbiçuçç lçácç®çç. DççcnçÇ Dççlçç çÆvçIçlççí. HçCç SkçÀ JçmlçÓ çÆlçpççíjçÇlçÓvç I³çç³ç®ççÇ Dççní''
``vççvççmççníyç, çÆlçpççíjçÇ çÆjkçÀçcççÇ Dççní! '' Oçvçbpç³ç cnCççuçç.
``lçí lçáuçç cççnçÇlç vççnçÇ.'' Dçmçb cnCçlç vççvççmççníyç çÆlçpççíjçÇ®³çç KççíuççÇlç içíuçí DçççÆCç SkçÀ Hçá[çÇ IçíTvç yççníj Dççuçí.`
``kçÀç³ç nç³ç ³çç®³ççcçboçÇ?'' kçÀjmçíìpççRvççÇ vç jçnJçÓvç çÆJç®ççjuçb.
``vççvççmççníyççbvççÇ Hçá[çÇ GIç[uççÇ DçççÆCç Dççlç nçílççÇ SkçÀ JççìçÇYçj jçKç!
``kçÀMçç®ççÇ jçKç Dççní cççnçÇlç Dççní?''mçiçÈ³ççbvççÇ cççvç nuçJçuççÇ. vççvççbvççÇ l³çç jçKçíkçÀ[í HçççÆnuçb DçççÆCç cnìuçb
``SkçÀ uççKç ©Hç³ççb®ççÇ jçKç Dççní nçÇ.''
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SkçÀ uççKç ªHç³çí cnìu³ççJçj mçiçÈ³ççb®çí®ç [çíUí çÆJçmHçÀçjuçí.
``mççbiçlççí, mççbiçlççí. mçiçUb mççbiçlççí. nç SkçÀ FçÆlçnçmç Dççní..KçÓHç KçÓHç pçávççÇ iççíä Dççní....çÆoJççUçÇ nçílççÇ.. cçábyçF&lçuççÇ
çÆoJççUçÇ DçççÆCç l³ççlçÓvç Dççcnç J³ççHççN³ççb®ççÇ uç#cççÇ HçÓpçvçç®ççÇ jç$ç.. mçbO³ççkçÀçUçÇ mçácçánálçç&Jçj HçÓpçç JçiçÌjí DççìçíHçÓvç mçiçUí HçÀìçkçíÀ
HçÀçí[ç³çuçç DçbiçCççlç Dççuççí. jml³ççJçj®³çç Òçl³çíkçÀ FcççjlççÇlç HçÀìçkçíÀ OçÓcçOç[ç[ Jççpçlç nçílçí. uç#cççÇHçÓpçvç cnCçÓvç mçiçUb Içj
GIç[b nçílçb. çÆKç[kçw³ççnçÇ GIç[uçíu³çç nçíl³çç.. Içj HçCçlççÇ®³çç oçÇHççbvççÇ vçámçlçb GpçUÓvç içíuçb nçílçb.
DçççÆCç DççcnçÇ Dçmçí obiç Dçmçlççbvçç kçáÀCçç®çç lçjçÇ SkçÀ Hçíìuçíuçç HçÀìçkçÀç Dççcç®³çç cçç[çÇJçju³çç cççiç®³çç yççpçÓ®³çç
DçHHççb®³çç KççíuççÇlç pççTvç Hç[uçç. DçççÆCç nUÓnUÓ mçiçUb Hçíìç³çuçç uççiçuçb. Dççcç®ççÇ Içjb uççkçÀ[çÇ.. Hçíì Içílçç ³çíC³ççmççjKçb
mçiçUb pçUç³çuçç uççiçuçb. Dççcnçuçç KçÓHç JçíU lçí kçÀUuçb®ç vççnçÇ ..pçíJnç KççíuççÇlçÓvç OçÓj yççníj ³çç³çuçç uççiçuçç lçíJnç kçÀçnçÇ
uççíkçÀçb®³çç uç#ççlç Dççuçb DçççÆCç lçí Dççcnçuçç mççbiçç³çuçç Dççuçí.. DççcnçÇ mçiçUçÇ®ç OççJçuççí..lççÇvç®ççj lççmç KççíuççÇ Dççlçu³ççDççlç
pçUlç nçílççÇ DçççÆCç DççcnçÇ yççníj çÆoJççUçÇ mççpçjçÇ kçÀjlç nçílççí..Mçípççj®³ççbMççÇ içHHçç cççjlç nçílççí. `
l³çççÆoJçMççÇ mçkçÀçUçÇ SkçÀç HçjoíMççÇ J³ççHççN³ççvçb çÆouçíuçí SkçÀ uççKç ©Hç³çí cççÇ vçíncççÇÒçcççCçí l³çç uçKççíìîççlç IççuçÓvç
kçÀHççìçlç þíJçuçí DçççÆCç cçiç çÆlçpççíjçÇlç þíJçç³ç®ççÇ jçÇlç®ç nçílççÇ Dççcç®ççÇ. HçCç çÆyç´çÆìMç HçOolççÇvçí yççbOçuçíuçb Dççcç®çb Içj uççkçÀ[ç®çb
Dçmçu³ççcçáUí YçjYçj pçUuçb. DççiççÇ®çí yçbyç ³çíTvç lçjçÇ GHç³ççíiç kçÀç³ç? IçjçlçuççÇ mçiçUçÇ cçç$ç Jçç®çuççÇ.
HçCç DçHHçç DçççÆCç DççF&uçç cççíþç Mçç@kçÀ yçmçuçç. Içjç®ççÇ Oçiç kçÀcççÇ Pççu³ççJçj cççÇ DçHHççbvçç IçíTvç Içjçlç çÆMçjuççí..mçiçUb
cççí[Óvç pçUÓvç Hç[uçb nçílçb. kçÀçnçÇ Jçç®çuçb nçílçb.. l³çççÆoJçMççÇ uç#cççÇ HçÓpçvççmççþçÇ kçÀHççìbnçÇ GIç[çÇ þíJçuççÇ nçílççÇ. DçHHçç cçÓkçÀHçCçí
l³ççb®³çç KççíuççÇlçuçb mçiçUb Hççnçlç çÆnb[lç nçílçí.. cçiç l³ççb®³çç kçÀHççìçpçJçU içíuçí.. l³ççb®çb kçÀHççì kçÀçUb Pççuçb nçílçb. kçÀçnçÇ kçÀHç[í
DçOç&Jçì pçUuçí nçílçí. .. DçHHççbvççÇ nçlççlçuççÇ kçÀçþçÇ Dççlç KçáHçmçuççÇ.. lçí kçÀHç[í yççpçÓuçç kçíÀuçí DçççÆCç nçlç Dççlç Iççlçuçç DçççÆCç
pçUuçíuçç uçKççíìç yççníj kçÀç{uçç.. çÆlçLçu³çç®ç SkçÀç kçÀçHç[çJçj l³çç®çç Yçáiçç kçíÀuçç. .. l³ççb®çí nçlç kçÀçUí Pççuçí nçílçí, DçççÆCç
[çíUí kçÀçíj[í..çÆlçLçí þíJçuçíu³çç SkçÀ uççKççb®ççÇ jçKç nçílççÇ lççÇ!.. ..Dççlçç Dççcç®çç kçÀç³ç&Yççiç mçbHçuçç.. Dçmçb cnCçlç DçHHçç
KççíuççÇlçÓvç yççníj Hç[uçí..l³ççvçblçj Jç<ç&Yçjçlç DçHHçç içíuçí.. DççF&nçÇ içíuççÇ l³ççvçblçj HççþçíHççþ.. ..lççÇ j#çç DçHHççbvççÇ ®ççboçÇ®³çç
[yççÇlç Yçªvç þíJçuççÇ nçílççÇ..
vççvççmççníyç yççíuçç³ç®çí Lççbyçuçí. lççÇ [yççÇnçÇ l³ççbvççÇ vçákçÀlççÇ®ç çÆJçkçÓÀvç ìçkçÀuççÇ nçílççÇ. DçççÆCç jçKç kçÀçiçoçlç yççbOçÓvç þíJçuççÇ
nçílççÇ. mçiçUí mçáVç Pççuçí nçílçí. vççvççmççníyççbvççÇ Hçá[çÇ çÆcçìuççÇ.
``kçÀjmçíìpççÇ, .. nçÇ jçKç Dççlçç DççcnçÇ Dççcç®³çç j#çíyçjçíyçj içbiçílç çÆcçmçUCççj.. kçÀjmçíìpççÇ .... jçípç YçjlççÇuçç
³çíCççN³çç DçççÆCç DççínçíìçÇuçç pççCççN³çç ³çç mçcççíj®³çç mçcçáêçvçb pççÇJçvçç®çb SkçÀ kçÀþçÇCç mçÓ$ç Dççcnçuçç jçípçjçípç
çÆMçkçÀJçuçb..DçHHççmççníyççbvççÇ kçÀcç&³ççíiç çÆMçkçÀJçuçç.. ³çç Hçá[çÇvçb iççÇlçç çÆMçkçÀJçuççÇ DçççÆCç ³çç mçcçáêçvçb çÆvçJç=ÊççÇ çÆMçkçÀJçuççÇ.. mççjb
#çCçYçbiçáj Dççní ní mççbçÆiçlçuçb..DççcnçÇ çÆmLçlçÒç%ç Pççuççí lçí ³çç oçívnçÇcçáUí®ç..'
vççvççmççníyç yççíuçç³ç®çí Lççbyçuçí. Pçj&kçÀvçd JçUuçí DçççÆCç Hççí®ç&Hç³ç¥lç Hççí®çuçínçÇ.. Oçvçbpç³ç l³ççb®³ççcççiçí OççJçlç içíuçç DçççÆCç
l³ççb®³çç Hçç³ççbvçç nçlç uççJçç³çuçç JççkçÀuçç. l³çç®³çç cçmlçkçÀçJçj nçlç þíJçlç vççvççbvççÇ DççMççÇJç&®çvç cnCçlç lçí yççníj Hç[uçí.
çÆoJççCçKççv³ççlçuçí uççíkçÀ DçpçÓvç YççvççJçj ³çç³ç®çí®ç nçílçí.
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Dçbiççjç

DççÊçç®ç lççÇ içíuççÇ. çÆlç®³çç [çíÈ³ççbcçOçÓvç lçípç yççníj Hç[lççbvçç HçççÆnuçb cççÇ! MççblçHçCçí, lç=HlçHçCçí lççÇ kçáÀCççyçjçíyçj lçjçÇ
çÆvçIçÓvç içíuççÇ. kçÀOççÇHççmçÓvç l³çç®ççÇ Jççì Hççnçlç nçílççÇ lççÇ! DççÊçç cççÇ çÆlç®³çç nçlççlç çÆnjJ³çç yççbiç[îçç®ç Yçjlçí Dççní. cççP³çç
nçlççlç çÆnjJ³çç yççbiç[îçç nçlç kçÀ[kçÀ Jnç³ç®³çç Dççlç Yçj Dçmçb çÆlçvçb®ç mççbçÆiçlçuçb nçílçb cçuçç. KçÓHç DççJç[ç³ç®çç çÆlçuçç çÆnjJçç
®çá[ç. ³çç ®çá[îççcçáUí kçÀç³çcç MççuççÇvç, mçY³ç Jççìlçb cnCçç³ç®ççÇ. cnCçÓvç®ç DççþJçCççÇvçí kçÀç®çí®³çç yççbiç[îçç DççOççÇ®ç DççCçÓvç
þíJçuçíu³çç nçíl³çç. lçmçb HçççÆnuçb lçj çÆlç®ççÇ nçÇ HçjuççíkçÀÒçJççmçç®ççÇ lç³ççjçÇ kçÀOççÇ®ç PççuçíuççÇ nçílççÇ. cçvççvçí DçççÆCç oínçvçí. HçÀkçwlç
JçíUí®ççÇ MççéçlççÇ vçJnlççÇ cnCçÓvç LççbyçuççÇ nçílççÇ.
kçÀçíCçlçbnçÇ cççíþb oáKçCçb mçÊçjçÇ®³çç mçácççjçuçç Pççuçb lçj DççÌ<çOçHççCççÇ IçíCççj vççnçÇ, Dçmçb çÆlçvçb þçcç þjJçÓvç þíJçuçíuçb nçílçb.
lçmçb®ç kçíÀuçbvçd çÆlçvçí. mçÊçjçÇ®³çç GbyçjþîççJçªvç vçákçÀlççÇ®ç Dççlç çÆMçjuççÇ nçílççÇ. ®ççj cççÆnv³ççbHççmçÓvç Hççíìçlç oáKçç³çuçç uççiçuçb.
Hç®çvç çÆyçIç[uçb. DççpçJçj oiç[ Iççlçuçí lçjçÇ Hç®çJçç³ç®ççÇ MçkçwlççÇ Dçmçuçíu³çç pçþjçvçí DçmçnkçÀçj HçákçÀçjuçç ní®ç kçÀçnçÇlçjçÇ çÆJççÆ®ç$ç
nçílçb. MçjçÇj kçÀçnçÇlçjçÇ mççbiçlç nçílçb, yççíuçlç nçílçb. l³çç®³ççkçÀ[í uç#ç oíCçb Yççiç nçílçb. cçiç lçHççmçC³çç Pççu³çç. ®ççíjHççJçuççvçí
pçuççíojçvçí Hççíìçlç ÒçJçíMç kçíÀuçç nçílçç. Hççíìçlç HççCççÇ mççþç³çuçç uççiçCççj, HççCççÇ kçÀç{lç pçiçlç jçnçJçb uççiçCççj, ní çÆ®ç$ç mHçä
Pççuçb. cnCççuççÇ,``Lççí[kçw³ççlç cnCçpçí çÆJçcççvçkçbÀHçvççÇ þjuççÇ. Dççlçç HçÀkçwlç ÒçJççmçç®ççÇ lççjçÇKç kçÀUç³ç®ççÇ jççÆnuççÇ. lççÇ lçj
[ç@kçwìjvççmçáOoç kçÀOççÇnçÇ mççbiçlçç ³çílç vççnçÇ. Dççlçç vçámçlçb Jççì HçnçCçb..’ Içjçlçu³çç mçJçç&vççÇ çÆì^ìcçWì I³çç³ç®ççÇ Dççpç&Jçb kçíÀuççÇ,
HçCç çÆlç®³çç çÆvçCç&³ççJçj lççÇ þçcç nçílççÇ.
vççíkçÀjçÇ kçÀªvç cççíþîçç HçoçJçj Dçmçuçíu³çç çqðç³ççbmççjKççÇ lççÇ kçÀçnçÇ HçÀçj cççíþçÇ kçÀlç=&lJçJççvç cççÆnuççbHçÌkçÀçÇ vçJnlççÇ. nçílççÇ
lçj mççcççv³ç®ç iç=çÆnCççÇ. HçCç mççcççv³ç cççCçmçb DççHççHçu³çç mçbmççjçHçájlççÇ cçnçvç Dçmçlççlç kçÀçÇ! vççJç cççíþb vçmçuçb cnCçÓvç kçÀç³ç
Pççuçb? HçiççjçbcçáUí pçí Jn@u³çáSMçvç Hçiççjoçj ðççÇ®çb nçílçb lçí IçjçÇ yçmçuçíu³çç iç=çÆnCççR®çb kçÀOççÇ®ç nçílç vççnçÇ, cnCçÓvç lççÇ mççcççv³ç.
DçççÆCç uçç³çkçÀçÇ vçmçlççbvçç cççíþîçç HçiççjçbcçáUí MçnçC³çç mçcçpçu³çç pççCççN³çç yçç³çkçÀç kçáÀþí HçÀçj náMççj Dçmçlççlç? ( nínçÇ çÆlç®çb®ç
cçlç ).
çÆlç®çç mçbmççj çÆlçvçb Dçmçç®ç ®çlçájçF&vçí®ç lçj kçíÀuçç nçílçç. Kçjb lçj SkçÀç sçíìîçç Kçí[îççlç Jçç{uçíuççÇ nçÇ cçáuçiççÇ
DççF&çÆJçvçç®ç Jçç{uççÇ. pçávçç kçÀçU lççí. cçáuççR®ççÇ uçivç uçJçkçÀj Jnç³ç®ççÇ. KçÓHç cçáuçbnçÇ Dçmçç³ç®ççÇ. lççÇ mçnç Jç<çç&®ççÇ Dçmçlççbvçç ®ççj
DçççÆCç oçívç Jç<çç¥®³çç OççkçÀìîçç oçívç yççÆnCççÇ çÆlç®³ççJçj DçççÆCç çÆlç®³çç JççÆ[uççbJçj mççíHçJçÓvç DççF& HçjuççíkçÀçÇ çÆvçIçÓvç içíuççÇ. yççÆnCççÇ
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uçivç nçíTvç mççmçjçÇ içíuçíu³çç, YççT Mçnjçlç çÆMç#çCççmççþçÇ içíuçíuçí, Dççlçç DççOççj nçílçç HçÀkçwlç JççÆ[uççb®çç®ç. DçççÆCç çÆlçuçç
DççOççj nçílçç iççJççlçu³çç cççJçMççÇ®çç.
kçÀþçÇCç HççÆjçÆmLçlççÇ DçY³ççmç sçvç Içílçí, mJçYççJç Iç[Jçlçí, cçvçç®ççÇ pçUcçìb kçÀç{Óvç ìçkçÀlçí. ³çç®çç çÆlçuççnçÇ Òçl³ç³ç
³çç³çuçç uççiçuçç, pçíJnç OççkçÀìîçç yççÆnCççÇ YçákçíÀvçí j[ç³çuçç uççiçu³çç, l³çç ®ççÌmççíHççÇ cççíþîçç Jçç[îççlç çÆnb[ç³çuçç Iççyçjç³çuçç
uççiçu³çç, l³ççb®çí HçjkçÀj HçÀçìç³çuçç uççiçuçí. cççíþíHçCçç DççHççíDççHç çÆlç®³ççJçj ³çíTvç Hç[uçç. Içj mççbYççUç³ç®ççÇ pçyççyçoçjçÇ
çÆlç®³ççJçj®ç Hç[ç³ç®ççÇ. mçkçÀçUçÇ JççÆ[uççbyçjçíyçj Gþç³ç®ççÇ. ®çáuççÇlç nçlç Iççuçlççbvçç Dççlç çÆJçb®çÓ lçj Dççlç yçmçuçç vçmçíuç vçç vçmçíuç
vçç ³çç YççÇlççÇvçí DççOççÇ uççkçÀ[çvçí Kçá[yçá[ kçÀjç³ç®ççÇ. yççÆnCççRvçç Hçjmççlç vçílççbvçç çÆlçLçí mççHç lçj vçmçíuç vçç ³çç®ççÇ OççÇìHçCçí HççnçCççÇ
kçÀjç³ç®ççÇ..cçiç JççÆ[uççb®³çç cnCçpçí kçÀçkçÀçb®³çç Hçápçí®ççÇ lç³ççjçÇ kçÀjç³ç®ççÇ.
kçÀçkçÀç JçkçÀçÇuç nçílçí. DççÆMçuçb l³ççb®³ççkçÀ[í kçÀçcçb IçíTvç DççuççÇ kçÀçÇ lçí l³çç®³ççMççÇ kçÀmçí yççíuçlççlç ³ççkçÀ[í uç#ç
þíJçç³ç®ççÇ. l³çç yççUkçÀ[Ó®çç HççÆjCççcç SkçÀ®ç Pççuçç, kçÀçÇ DççHççíDççHç çÆlç®³ççlç mççJçOçHçCçç cçájlç içíuçç. vçícçkçíÀ Mçyo kçÀmçí
çÆvçJç[ç³ç®çí, kçÀmçb GÊçj Ðçç³ç®çb, kçÀOççÇ içHHç yçmçç³ç®çb, DçMçç kçÀçkçÀçbvççÇ uççíkçÀçbvçç çÆouçíu³çç HççþçbcçáUí çÆn®³ççnçÇ cçvççlç
cçálmçÎçÇHçCçç®çí DçbkçáÀj cçÓU Oçjç³çuçç uççiçuçí. DççÆMçuççbvçç çÆMçkçÀJçlçç çÆMçkçÀJçlçç DççHçuççÇ uçíkçÀnçÇ náMççj nçílç ®ççuçuççÇ Dççní ní l³ççbvçç
kçÀUuçb®ç vççnçÇ.
kçÀçkçÀçbvçç mçlçlç YççÇlççÇ Jççìç³ç®ççÇ kçÀçÇ DççHçCçnçÇ Dç®ççvçkçÀ içíuççí lçj nçÇ FlçkçÀçÇ uçnçvç ..çÆn®³çç uç#ççlç kçÀmçb ³çíCççj?
cçiç vççl³ççlçuçb kçáÀCççÇ Jççjuçb kçÀçÇ kçÀçkçÀç çÆlçuçç [í[ yçç@[çÇ oçKçJçç³çuçç IçíTvç pçç³ç®çí. Pççuçb. Dççlçç kçÀçkçÀçbJçj mççjKçb uç#ç
þíJçç³çuçç uççiçuççÇ. SkçÀ çÆoJçmç kçÀçkçÀç Hçnçìí vçíncççÇmççjKçí Gþuçí vççnçÇlç. nçÇ kçÀçUpççÇlç Hç[uççÇ. onçJçíUç cçç[çÇJçj pççTvç
l³ççbvçç yçIçÓvç DççuççÇ. MçíJçìçÇ çÆlç®ççnçÇ OççÇj mçáìuçç. kçÀçkçÀçb®³çç ìíyçuççJçj®çb lççby³ççYççb[b çÆlçvçb pççíjçlç KççuççÇ Hçç[uçb.. kçÀçkçÀç
o®çkçÓÀvç Gþuçí. cçiç çÆlçuçç nç³çmçb Jççìuçb..kçÀçkçÀçbvçç çÆlçvçb cçvççlçuççÇ YççÇlççÇ mççbçÆiçlçuççÇ, lçíJnç kçÀçkçÀç pççíjçlç nmçuçí DçççÆCç cnCççuçí
` Dçiç, SJç{îççlç cççÇ cçjlç vççnçÇ.. Dççlçç SkçÀ uç#ççlç þíJç. cççPçç éççmç ®ççuçlççí kçÀçÇ vççnçÇ lçí Hççnç³ç®çb.. sçlççÇ Hççþ KççuççÇJçj
nçílç DçmçuççÇ kçÀçÇ cççÇ çÆpçJçblç Dççní mçcçpçç³ç®çb. kçÀUuçb?.. çÆlçvçí cççvç [çíuççJçuççÇ..DçççÆCç lçíJnçHççmçÓvç kçÀçkçÀçb®³çç éççmççkçÀ[í uç#ç
Ðçç³çuçç uççiçuççÇ.
yçIçlçç yçIçlçç lççÇ 16 Jç<çç&®ççÇ PççuççÇ. kçÀçkçÀçbvççÇ mLçUb Hççnç³çuçç mçáªJççlç kçíÀuççÇ. çÆlçvçí kçÀçkçÀçbvçç mççbiçÓvç ìçkçÀuçb, cçuçç
çÆMçkçÀuçíuçç vçJçjç nJçç..HçÌmçç vçmçuçç lçjçÇ ®ççuçíuç.. kçÀçkçÀçbvççÇ nmçÓvç cççvç [çíuççJçuççÇ. DçççÆCç cçiç Jçj lçmçç®ç MççíOçuçç vçámçlçç
çÆJçÜçvç.. mçlçlç Jçç®çlç yçmçCççjç.. mçlçlç kçÀmçuçç vç kçÀmçuçç DçY³ççmç kçÀjCççjç...JçíoçbcçOçu³çç $çÝ®ççbHççmçÓvç içççÆuçyç®çb kçÀçJ³ç,
oçívnçÇ SkçÀç®ç mçnpçlçívçí çÆpçYçíJçj KçíUJçCççjç..
lççÇ mçbmççjçlç jcçuççÇ. ®çlçájçF&vçí, kçÀçìkçÀmçjçÇvçí, J³çJçnçjçÇHçCççvçí mçbmççj kçÀjç³çuçç uççiçuççÇ. lçí jç$ççÇ pççiçÓvç ìç@umìç@³ç
Jçç®çlç yçmçç³ç®çí, lççÇ Hççb{jçMçáYç´ nuçJçç {JçUlç yçmçç³ç®ççÇ. l³ççbvçç J³çJçnçj cççnçÇlç vççnçÇ, çÆlçuçç çÆMç#çCç.. cnCçÓvç lçj oçíIçb
DççHççHçu³çç #çí$ççlç jcçuççÇ.. HççkçÀkçÀuçílç lççÇ kçÀcççuççÇ®ççÇ çÆvçHçáCç.. çÆlç®³çç nçlç®³çç cçTmçÓlç jíMçcççÇ HççíÈ³çç KççTvç Gþlççbvçç
HççnáCçí çÆlçuçç HççkçÀkçÀuçílçuççÇ uçlçç cçbiçíMçkçÀj DçMççÇ mçJççx®®ç HçoJççÇ oíTvç cççíkçÀUí Pççuçí. YçjlçkçÀçcççlçnçÇ lççÇ çÆvçHçáCç, çÆMçJçCçkçÀuçílç
lçjyçípç, mJçlç:®ç Içjçlç çÆYçblç KçCçÓvç lçboÓj HçÀjMççÇ yçmçJçuççÇvçd, lççÇ kçÀçHçÓvç DççCçç³ç®çç GÐççíiçnçÇ çÆlç®çç®ç, lççÇ JççnÓvç DççCçç³ç®ççÇ
çÆnbcçlçnçÇ çÆlç®ççÇ®ç. çÆmçcçWìvçí çÆuçbHçç³ç®çç GÐççíiçnçÇ çÆlç®çç®ç..DçççÆCç cçiç l³ççJçj uçKçuçKç Iççmçuçíuçç lççby³çç®çç nb[ç HççCççÇ Yçªvç lççÇ
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l³çç®³ççkçÀ[í çÆkçÀlççÇlçjçÇ JçíU mJçlç:®³çç náMççjçÇJçj KçÓ<ç nçíTvç Hççnçlç yçmçuççÇ.. Flçkçw³ççlç nçlççlçuçb HçámlçkçÀ KççuççÇ þíTvç lçí
Dççuçí, HççCççÇ H³çç³çuçí, HçCç l³ççb®³çç uç#ççlç kçÀçnçÇ®ç Dççuçb vççnçÇ.. lççÇ cçç$ç l³ççb®³çç ®çínN³ççJçj®ççÇ çÆlç®³çç vçJççÇvç kçÀjçcçlççÇ®³çç
ÒççÆlççÆ¬çÀ³çí®ççÇ Jççì Hççnçlç yçmçuççÇ. DçççÆCç cçiç HçÀCçkçÀçN³ççvçí çÆvçIçÓvç içíuççÇ. DççCçKççÇ SkçÀç DççJçuççÇ-lçákçÀçíyççb®ççÇ ³çç YçÓcççÇJçj iççþ
Hç[uççÇ nçílççÇ SJç{b®ç!
uççíkçÀ Dççuçí kçÀçÇ ®çnç kçÀjlççbvçç ®çnç®³çç Hççlçíu³ççJçj YççpçÓvç þíJçuçíuçç uçç[Jçç®çç iççíUç içjcç kçÀjç³çuçç þíJçí DçççÆCç lççí
içjcç içjcç uçç[Ó HççnáC³ççbvçç Kçç³çuçç oíF&.. HççnáCçí KçÓ<ç nçíTvç çÆJç®ççjlç, DççÊçç®ç kçíÀuçílç kçÀç uçç[Ó ? cçiç lççÇ nçí cnCçlç
yçíjkçÀçÇHçCçí nmçí. SkçÀoç uççuç çÆlçKçì DççCçç³çuçç içíuççÇ oákçÀçvçoçjçvçí oçívç ÒçkçÀçj oçKçJçuçí DçççÆCç oçívç YççJçnçÇ mçççÆiçlçuçí. oçívnçÇ
HçÀjkçÀ kçÀç³ç? çÆlçvçb çÆJç®ççjuçb.
`` SkçÀ çÆlçKçì çÆcçj®³ççb®³çç [ííKççmçkçÀì oUuçíuçb Dççní DçççÆCç oámçjb [íKçbmçáOoç kçÀç{uçíuççÇ Dççnílç. FlçkçÀb YçímçUMçÓv³ç
Dççní. .. lççí cnCççuçç.
cçiç lççÇ çÆJç®ççjçlç Hç[uççÇ DçççÆCç l³ççbvçç cnCççuççÇ,
`` cçiç lççÇ kçÀç{uçíuççÇ [íKçb ¿çç kçÀcççÇ ÒçlççÇ®³çç çÆlçKçìçlç çÆcçmçUuççÇlç kçÀç?’ oákçÀçvçoçjçvçí kçÀHççUçuçç nçlç uççJçlç
cnìuçb, ` Dçmçç ÒçMvç DççpçJçj cçuçç kçáÀCççÇnçÇ çÆJç®ççjuçç vçJnlçç. `
oçíIççb®çç mçbmççj Jçç{ç³çuçç uççiçuçç. cçááuççb®ççÇ l³ççlç Yçj Hç[uççÇ®ç, HççnáCçínçÇ kçÀçnçÇ kçÀcççÇ vçJnlçí. mçiçÈ³ççb®³çç
mçjyçjçF&lç çÆlç®çç çÆoJçmç Gpçç[í DçççÆCç mçbHçí. cçáuççR®çí uççbyç uççbyç kçíÀmç Oçálççbvçç, l³ççbvçç vnç³çuçç Iççuçlççbvçç ojJçíUçÇ çÆlçuçç çÆlç®³çç
kçÀçkçÀçb®ççÇ DççþJçCç ³çç³ç®ççÇ. yççuçHçCççÇ lçí çÆlç®çí uççbyç kçíÀmç çÆMçkçíÀkçÀçF&vçí mJçlç: OçáJçÓvç oílç Dçmçlç ní lççÇ vç ®çákçÀlçç cçáuççRvçç
mççbiçç³ç®ççÇ®ç.
çÆoJçmç cççiçí Hç[uçí. pççJçF&-mçávçç Dççu³çç, cçáuççÇ mççmçjçÇ içíu³çç HçCç MçjçÇjçlçnçÇ jkçwlçoçyç-cçOçácçínçmççjKçí HççnáCçí kçÀç³çcç
JçmlççÇuçç Dççuçí. vççlçJçb[b Içjçlç obiçç kçÀjç³çuçç uççiçuççÇ. l³ççbvçç PççíHçJçlççbvçç {áccçç {áccççÇ®ççÇ iççíä mççb içlççbvçç lççÇnçÇ jbiçÓvç pçç³çuçç
uççiçuççÇ. l³ççb®³çç HççHçC³çç pç[çJçu³çç kçÀçÇ GÐçç®³çç iççíäçR®çç çÆJç®ççj kçÀjç³çuçç uççiçuççÇ.
Dççlçç DççHçu³çç GÊçjç³çCçç®çç çÆJç®ççj kçÀjç³çuçç uççiçuççÇ. JççÆ[uççbvçç DçOçç¥iççvçí çÆKçlçHçlç Hç[uçíuçb çÆlçvçb HçççÆnuçb nçílçb. lçí
cçjCç çÆlçuçç vçkçÀçí nçílçb. cnCçÓvç çÆlçvçí þjJçuçb, kçÀçÇ GMççMççÇ PççíHçí®³çç iççíÈ³çç þíJçç³ç®³çç DçççÆCç DçOçç¥iç Pççuçç kçÀçÇ l³çç Kçç³ç®³çç.
Hçjlç cçáuççRvçç, Yçç®³ççbvçç, mçávççbvççnçÇ mççbiçÓvç þíJçuçb kçÀçÇ SkçíÀkçÀçÇvçí SkçíÀkçÀ iççíUçÇ çÆlç®³çç lççW[çlç ìçkçÀçJççÇ, cnCçpçí kçÀçcç mççíHçb. cçiç
lççÇ kç=À<CçYçkçwlççÇlç jcçuççÇ. kç=À<CççJçj YçkçwlççÇ kçÀç lçj kçÀçkçÀçb®ççÇ l³çç®³ççJçj YçkçwlççÇ nçílççÇ DçççÆCç çÆlç®ççÇ kçÀçkçÀçbJçj. kç=À<Cçç®³çç
®çlçájçF&Jçj, iççÇlçíJçj..kç=À<Cçç®çç DçJçlççj çÆJçþçíyçç cnCçÓvç çÆJçþÓcççTuççÇJçj. DçççÆCç SkçÀ çÆoJçmç mççF&yççyçç çÆlçuçç DççJç[uçí.
mççF&YçkçwlççÇlç lççÇ jcçç³çuçç uççiçuççÇ.
³çç çÆlç®³çç oáKçC³çç®çç çÆjHççíì& cçáuçb IçjçÇ IçíTvç DççuççÇ. MççblçHçCçí çÆlçvçb lççí jçíiç mJççÇkçÀçjuçç. DçççÆCç DççHçuçç
Òçç³ççíHçJçíMçvçç®çç çÆvçCç&³ç pççnçÇj kçíÀuçç. cçáuççb®çb kçÀçnçÇ SkçÀ SíkçÀuçbnçÇ vççnçÇ. p³çíÿ HççÌçÆCç&cçíuçç ÞççÇ³ççíiçíéçjç®³çç ÒççÆlçcçí®ççÇ HçÓpçç
kçÀªvç çÆlçvçí DççHçuçç çÆvçûçn DçbcçuççlçnçÇ DççCçuçç. HçÀkçwlç HççC³ççJçj jçnç³çuçç uççiçuççÇ. cçuçç Dçç<çç{çÇ SkçÀçoMççÇuçç IçíTvç pçç³çuçç
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³çí Dçmçç nfnçÇ kç=À<Cççuçç yççíuçÓvç oçKçJçuçç. MççblçHçCçí nçlç vç LçjLçjJçlçç DççHçuçb cç=l³çÓHç$ç çÆuçnÓvç þíJçuçb. DçççÆCç Jççì Hçnç³çuçç
uççiçuççÇ. çÆoJçmç mçjç³çuçç uççiçuçí. çÆoJçmçWçÆoJçmç lççÇ DçMçkçwlç Jnç³çuçç uççiçuççÇ.
l³ççlç®ç Dçç<çç{ uççiçuçç. Dççlçç uçnçvç cçáuçç®³çç DçOççÇjlçívçí lççÇ SkçÀçoMççÇ®ççÇ Jççì Hçnç³çuçç uççiçuççÇ. Dçç<çç{çÇ
SkçÀçoMççÇ DççuççÇ DçççÆCç cççJçUuççÇ. ` pçÈUç cçíuçç çÆJçþçíyçç.` çÆlçvçb l³çç DçMçkçwlç DççJççpççlç çÆJçþÓjç³ççuçç çÆMçJ³çç Iççlçu³çç. KçÓHç
çÆvçjçMç PççuççÇ.. cçiç LçkçÓÀvç PççíHçuççÇ.
oámçjí çÆoJçMççÇ mçkçÀçUçÇ çÆlç®çç ®çínjç lçípçmJççÇ çÆomçlç nçílçç.` cçuçç kçÀçuç jç$ççÇ mJçHvççlç mççF&yççyçç çÆcçjJçCçÓkçÀçÇvçí ³çílççbvçç
çÆomçuçí. cçuçç lçí v³çç³çuçç Dççuçí.` çÆlçvçí DçMçkçwlç DççJççpççlç Dççvçboçvçí mççbçÆiçlçuçb. çÆlç®çb lçmçb®ç nçílçb. Dç®ççvçkçÀ kçáÀCççÇlçjçÇ ³çç³ç®çb
DçççÆCç içpççvçvç cçnçjçpççb®çç Òçmçço çÆlç®³çç nçlççJçj þíTvç pçç³ç®çb. kçáÀCççÇlçjçÇ oçjçJçj ³çç³ç®çb DçççÆCç cnCçç³ç®çb kçÀçÇ lçácnçÇ Dççlçç
Hçb{jHçÓjuçç pççCççj. DçççÆCç cçiç Dç®ççvçkçÀ kçáÀCççÇlçjçÇ ³çç³ç®çb DçççÆCç Hçb{jHçÓjuçç ³çíCççj kçÀç çÆJç®ççªvç çÆlçuçç çÆlçLçí IçíTvç pçç³ç®çb.
DççlççnçÇ mJçHvççlç mççF&yççyçç çÆomçu³ççJçj lççÇ KçÓ<ç PççuççÇ. cçuçç çÆMç[ça®çç Òçmçço KççJççmçç Jççìlççí³ç.. . lççÇ Içjçlçu³ççbvçç
cnCççuççÇ..
Dççlçç kçÀçíCç pççCççj çÆMç[çauçç, mçiçÈ³ççbvçç®ç ÒçMvç Hç[uçç. IçjçlçuççÇ cnCççuççÇ. lççÇ çÆnjcçámçuççÇ. lççí çÆoJçmç lçmçç®ç
mçjuçç. $ç³ççíoMççÇ Gpçç[uççÇ. mçbO³ççkçÀçU®ççÇ JçíU. oçjçJçj®ççÇ yçíuç JççpçuççÇ. oçjçlç G<çç GYççÇ nçílççÇ. iç[yç[çÇvçí Dççlç çÆMçjuççÇ.
Hçç®ç çÆcççÆvçìçbmççþçÇ Dççuçí Dççní Dççl³ççuçç Hççnç³çuçç, cnCççuççÇ. HçuçbiççpçJçU pççTvç çÆlçuçç YçíìuççÇ. PççíHçu³çç PççíHçu³çç çÆlçvçínçÇ
G<ççuçç vçcçmkçÀçj kçíÀuçç. G<ççvçí cçiç DççHçuççÇ kçÀçHç[çÇ çÆHçMçJççÇ GIç[uççÇ, DçççÆCç l³ççlçÓvç SkçÀ Hçá[çÇ kçÀç{Óvç çÆlç®³çç lççW[çlç SkçÀ
uççnçÇ þíJçlç cnCççuççÇ,
`` kçÀçuç®ç çÆMç[çanÓvç Dççuçí. Òçmçço DççCçuçç Dççní. Kçç! Dççlçç vçícç cççí[. DçççÆCç Òçmçço Kçç! ]’ lççÇ vççnçÇ cnCççuççÇ. vçícç
cççí[uçç Dçmçlçç vçç? cçiç çÆlç®³çç kçábÀkçÀJççJçj G<ççvçí mççF&yççyççb®çç Dçbiççjç uççJçuçç.çÆlç®³çç [çíÈ³ççlçÓvç IçUIçUç DççbmçÓ Jççnç³çuçç
uççiçuçí. çÆlçvçí nçlç pççí[Óvç G<ççuçç vçcçmkçÀçj kçíÀuçç DçççÆCç MççblçHçCçí [çíUí çÆcçìuçí. lç=Hlç çÆomçuççÇ lççÇ cçuçç.
SkçÀçoMççÇvçblçj®çç Dççpç ®ççÌLçç çÆoJçmç. Dççpç içáªHççÌçÆCç&cçç! DççÊçç®ç lççÇ içíuççÇ. mççF&cçnçjçpç Kçjb®ç çÆlçuçç ³çíTvç
IçíTvç içíuçí? FlçkçÀçÇ kçÀçUpççÇ Içílççlç lçí DççHçu³çç Yçkçwlççb®ççÇ? ³ççuçç GÊçj vççnçÇ. ÞçOoç DçççÆCç mçyçájçÇ.. yççyççb®çç cçb$ç..
yçáOoçÇ®³çç kçÀmççíìçÇJçj vç GlçjCççjb HçCç DçvçáYçJçç®³çç Hçç³ççJçj GlçjCççjb.. lçmçç DççHçCç Jççjç lçjçÇ kçáÀþí Hççnlççí? DççHçCç®ç
yçvçJçuçíuççÇ ³çb$ççbcçOçuççÇ JççÇpç lçjçÇ kçáÀþí nçlççlç IçíT MçkçÀlççí? HçÀkçwlç DçvçáYçJçlççí..
DççÊçç yççbiç[îçç YçjlççbvççnçÇ cçuçç SkçÀ ÒçMvç sUlççí®ç Dççní.. PççíHçí®³çç iççíÈ³çç IçíTvç cçjCççuçç pçJçU kçÀjC³çç®çç
çÆlç®çç çÆJç®ççj DççOççÇ®ç þjuçç nçílçç.. lçj cçiç lççí Dçç<çç{çÇ SkçÀçoMççÇuçç çÆlçvçí DççHçuççmçç kçÀç kçíÀuçç vççnçÇ?pççC³çç®çç cççiç& DççHçCç
yçouçÓnçÇ MçkçÀlç vççnçÇ kçÀç?
cççP³çç [çíÈ³ççbcçOçÓvç DççF&®³çç pççC³çç®çb HççCççÇ IçUçIçUç Jççnlçb³ç.
kç=À<Cçç vççJç nçílçb. çÆlç®çb çÆlç®³çç JççÆ[uççbvççÇ kç=À<CçYçkçwlççÇcçáUí þíJçuçíuçb.
ÞççÇkç=À<CççHç&Cçmlçá.
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oOççÇ®ççÇ

cçíçÆ[kçÀuç kçÀç@uçípç®³çç YçJ³ç ÒçJçíMçÜçjçlçÓvç kçÀç@uçípç®çb YçJ³ç Hççí®ç& mçnpç çÆomçlç nçílçb. SjJççÇ çÆJçÐççL³ççb®ççÇ çÆlçLçí Jço&U
Dçmçç³ç®ççÇ, HçCç Dççpç cçç$ç SkçÀç Hç#çç®³çç kçÀç³ç&kçÀl³çç¥®ççÇ uççbyçuç®çkçÀ jçbiç uççiçuçíuççÇ çÆomçlç nçílççÇ. iççJççlçuçínçÇ KçÓHç uççíkçÀ
çÆomçlç nçílçí. JççlççJçjCç içbYççÇj..içCçJçíMççlçuçí mJç³çbmçíJçkçÀ DççÆlçMç³ç MççblçHçCçí çÆMçmlççÇvçí GYçí nçílçí. kçáÀþínçÇ iç[yç[ vççnçÇ, iççWOçU
vççnçÇ, pççíjpççíjçlç yççíuçCçb vççnçÇ. jçbiçílç IçámçCçb vççnçÇ, kçáÀCççÇnçÇ {íjHççíìç®çí vççnçÇlç, ®çínN³ççJçj jçpçkçÀçjCççÇ sìí®çí vççnçÇlç,
kçáÀCçç®³ççnçÇ nçlççlç oçívç-®ççj Dçbiçþîçç vççnçÇlç... jçbiç nUÓnUÓ Hçá{í mçjkçÀlç nçílççÇ DçççÆCç oámçjçÇkçÀ[Óvç yççníj Hç[Cççjí uççíkçÀ
lçmçí®ç yççníjnçÇ Hç[lç nçílçí.
l³çç®ç jçbiçílç ³çcçávçç, Dçvçblçç, jçcçcçÓlçça DçççÆCç JççmçáoçoçnçÇ GYçí nçílçí. kçÀç@uçípç®³çç nç@uçcçOçí cçO³çYççiççÇ yççHçÓb®çb HçççÆLç&Jç
Dçbl³çoMç&vççmççþçÇ þíJçuçíuçb nçílçb. MçJççJçj HçáÀuçb Iççuçç³ç®ççÇ vçJnlççÇ, l³ççSíJçpççÇ oçjçMççÇ Dçmçuçíu³çç kçÀuçMççlç p³ççvçí l³ççvçí
DççHçu³çç nçjç®çí-HçáÀuççb®çí HçÌmçí Iççuçç³ç®çí nçílçí. pçcçlççÇuç lçí HçÌmçí cçiç kçÀç@uçípç®³çç nç@mHççÇìuçcçOçí GHç®ççj I³çç³çuçç ³çíCççN³çç içjçÇyç
ªiCççmççþçÇ Kç®ç& kçíÀuçí pççCççj nçílçí.
³çcçávçç, Dçvçblçç, oçoç DçççÆCç jçcçcçÓlçça nçÇ ®ççÌIçb yççHçÓb®³çç MçJççmçcççíj ³çíTvç GYçí jççÆnuçí. ®ççÌIççbvççÇnçÇ cçvççHççmçÓvç l³çç
oínçuçç vçcçmkçÀçj kçíÀuçç..yççHçÓb®çb ªHç DçKçíj®çb [çíÈ³ççlç Yçªvç Içílçuçb DçççÆCç lçí Hçá{í mçjkçÀuçí. pçíJç{í DççíUKççÇ®çí nçílçí l³ççbvçç
vçcçmkçÀçj kçÀjlç yççníj Hç[uçí. yççníj Hç[Óvç jml³ççuçç uççiçíHç³ç¥lç mçiçUí®ç içHHç nçílçí. cçiç JççmçáoíJççvçí®ç Mççblçlçí®çç yçá[yçá[ç
HçÀçí[uçç.
`` ³çcçávçç, yççHçÓb®³çç l³çç oínçuçç vçcçmkçÀçj kçÀjlççbvçç KçÓHç çÆJç®ççj SkçÀocç GmçUÓvç Dççuçí yçIç!''
`` nçí jí! cçuççnçÇ kçÀç³ç kçÀç³ç Jççìuçb cnCçÓvç mççbiçÓ! ``
`` DççÌ<çOçç®ççÇ HçÓ[ kçÀç{Óvç Içílçuçíu³çç SKççÐçç çÆjkçÀçc³çç kç@ÀhçmçÓuçmççjKçb Jççìuçb MçjçÇj cçuçç lçí! FlçkçíÀ çÆoJçmç p³çç
oínçuçç cççcçç cnCçlç nçílççí, l³ççuçç®ç DççHçCç cççcçç®çç oín Dçmçb HçjkçíÀHçCççvçb mçbyççíOçÓ uççiçuççí, cçiç DççHçuçç cççcçç mçcççíj çÆomçlç
DçmçÓvçnçÇ lççí cççcçç vçJnlçç ³ççuçç kçÀç³ç cnCççJçb lçí®ç cçuçç kçÀUívçç.'' oçoç cnCççuçí.
`` cççPçb lçj [çíkçbÀ DççCçKççÇvç®ç YçjkçÀìuçb. cççcçç®çç yç´ívç[íLç Pççuçç³çd ní [ç@kçwìjçbvççÇ mççbçÆiçlçu³ççJçj l³ççb®³çç cç=l³çÓHç$ççlç
çÆuççÆnu³ççÒçcççCçí l³ççb®çí [çíUí, çÆkçÀ[vççÇ DçççÆCç çÆuçJnj mçiçUb®ç kçÀç{Óvç IçíTvç oámçN³çç içjpçÓ HçíMçbìvçç pççÇJçoçvç®ç çÆouçb SkçÀç
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HçjçÇvçí. .. HçCç l³ççcçáUí DççlçÓvç HççíkçÀU Pççuçíu³çç l³çç oínçuçç vçcçmkçÀçj kçÀjlççbvçç DççHçuçb kçÀçnçÇlçjçÇ ®çákçÀlçb³ç Dçmçb Jççìç³çuçç
uççiçuçb..'' ³çcçávçç cnCççuççÇ.
`` oçoç, lçÓ l³çç HçççÆLç&Jççuçç çÆjkçÀçcçb kç@ÀhçmçÓuç cnCççuççmç vçç, lçí®ç yçjçíyçj Jççìlçb³ç cçuçç lçjçÇ. '' DçvçblççnçÇ FlçkçÀç
JçíU çÆJç®ççjçlç yçá[uçç DçmççJçç.
`` oçoç, lçácnçÇ cnCçlçç lçmçb l³ççb®çb cçvçnçÇ l³ççb®³çç MçjçÇjçlç vçJnlçb®ç. '' jçcçcçÓlççavççÇ HçámlççÇ pççí[uççÇ.
`` uççíkçÀ lçjçÇ çÆkçÀlççÇ Dççuçí nçílçí vççnçÇ Dçbl³çoMç&vççuçç?''
`` mççjçÇ n³ççlç®ç Kç®ç& kçÀíuççÇ nçílççÇ vçç l³ççbvççÇ ³çç uççíkçÀçb®³çç GOoçjçmççþçÇ, cçiç lçí kçÀmçí çÆJçmçjlççÇuç ³çç $çÝ<ççÇlçáu³ç
cççCçmççuçç?''
``DçvçblçpççÇ cnCçlççlç lçí Kçjb®ç Dççní. l³ççbvçç lç©CçHçCç DçççÆCç Jç=OoHçCç kçÀOççÇ Dççuçb®ç vççnçÇ. kçÀçjCç lçí MçççÆjjçÇ kçÀ Jç³ç
nçílçb. mçíJççkçÀç³çç&uçç JççnÓvç Içílçuçíu³çç cççCçmçç®³çç kçÀç³çç&uçç kçÀmçuçb Dççuçb³ç Jç³ç! ''
`` yççHçÓcççcçç®ççÇ oínoçvçç®ççÇ F®sç HçÓCç& PççuççÇ, lçácnçÇ Dççcnçuçç yççíuççJçÓvç Içílçu³ççcçáUí Dççcnçuçç cççcçç®çb oMç&vç Pççuçb,
Dççpç DçiçoçÇ yçjb Jççìlçb³ç. vççnçÇlçj kçÀç³çcç®ççÇ ªKçªKç cçvççuçç uççiçuççÇ DçmçlççÇ.. '' ³çcçávçç®³çç [çíÈ³ççlç HççCççÇ lçjçjuçb.
`` yççHçÓbvçç MçíJçì®çí kçÀçnçÇ çÆoJçmç lçácnç çÆlçIççb®ççÇ Yçíì JnçJççÇ Dçmçb KçÓHç Jççìlç nçílçb HçCç cç=l³çÓvçí Dç®ççvçkçÀ Pç[Hç
IççlçuççÇ. yç´ívç®çb®ç oáKçCçb Pççu³ççcçáUí DççcnçÇ kçÀçnçÇ®ç kçÀª MçkçÀuççí vççnçÇ, HçCç yççHçÓbvçç l³ççb®çç MçíJçì pçJçU Dççuçíuçç kçÀUuçç
DçmççJçç Dçmçb cçuçç jçnÓvç jçnÓvç Jççìlçb..HçCç l³ççbvççÇ DççHçuçb mçcççpçkçÀç³ç& kçÀOççÇ®ç LççbyçJçuçb vççnçÇ..'' jçcçcçÓlçça GoçmçHçCçí cnCççuçí.
`` cççcçç®çç pçvcç®ç cçáUçÇ Hç#çkçÀç³çç&mççþçÇ Pççuçç. mçbmççjçlç lçí kçÀOççÇ®ç içáblçuçí vççnçÇlç. cççcçç ®ççj cççÆnv³ççb®çí Dçmçlççbvçç
l³ççb®çí Jç[çÇuç Huçíiçvçí içíuçí. Dççcç®ççÇ DççF& nçílççÇ lççÇvç Jç<çç&®ççÇ, cççcçç nçílçç ®ççj cççÆnv³ççb®çç, oçíIççbvçç IçíTvç DççpççÇ cççníjçÇ DççuççÇ.
lççí kçÀçU kçíÀMçJçHçvçç®çç..HçCç kçÀcç&þ mçcççpççlç DççíuççJççnçÇ nçílçç. yççU DççHçu³çç DççF&uçç DççíUKçCççj vççnçÇ, çÆlç®³ççkçÀ[í HççnÓvç
nmçCççj vççnçÇ, Iççyçjíuç, cnCçÓvç Dççcç®³çç DççpççÇ®çb kçíÀMçJçHçvç çÆlç®³çç JççÆ[uççb®³çç Hçá{çkçÀçjçcçáUí, Pççuçb vççnçÇ. Hçá{í oçívç Jç<çç¥vççÇ
lççí kçÀªCç çÆJçOççÇ Hççj Hç[uçç...DççF&-cççcçç DççpççíUçÇ®ç cççíþí Pççuçí..DççpççíUçÇ®ç l³ççb®çb mççjb çÆMç#çCç Pççuçb.'
`` cçiç ³çç Hç#ççlç lçí kçÀmçí Dççuçí? jçcçcçÓlççAvççÇ çÆJç®ççjuçb.
`` lççí kçÀçU®ç Yççjuçíuçç nçílçç. Òçl³çíkçÀçuçç oíMççmççþçÇ kçáÀþu³çç vçç kçáÀþu³çç cççiçç&vçí kçÀçnçÇlçjçÇ kçÀjç³ç®çb nçílçb.
Òçl³çíkçÀç®çí JçÌ®çççÆjkçÀ cçlçYçío nçílçí, HçCç Mç$çálJç vçJnlçb l³ççlç. Òçl³çíkçÀ Hç#ççuçç lçUcçUçÇ®çí vçílçí lçj nçílçí®ç HçCç kçÀç³ç&kçÀlçxnçÇ
lçUcçUçÇ®çí çÆcçUlç nçílçí. iççJççlç SkçÀ çÆoJçmç SkçÀ [ç@kçwìj Dççuçí. l³ççbvççÇ jçä^ DçççÆCç l³çç®³çç kçÀç³çç&®ççÇ içjpç ³ççJçj Yçç<çCç kçíÀuçb.
l³ççb®³çç ÒçYççJççÇ çÆJç®ççj cççb[CççÇvçí KçÓHç uççíkçÀ ÒçYçççÆJçlç Pççuçí. iççJççlçu³çç MççUívçínçÇ DççHçuçí çÆJçÐççLçça l³çç mçYçíuçç vçíuçí nçílçí.
l³ççlç cççcççnçÇ nçílçí Dççcç®çí.'' oçoçbvççÇ SkçÀç ocççlç kçÀLçç mççbçÆiçlçuççÇ.
``DççHçuçb Yçç<çCç mçbHçJçu³ççJçj l³çç [ç@kçwìjçbvççÇ GHççÆmLçlççbvçç çÆJç®ççjuçb,` Hç#çkçÀç³ç& kçÀjç³çuçç kçÀçíCç kçÀçíCç mççcççÇuç
nçíCççj.' kçÀçnçÇ cççípçkçw³çç uççíkçÀçbcçOçí Dççcç®³çç yççHçÓcççcçç®çç nçlç Jçj Pççuçíuçç nçílçç.'' Dçvçblççvçí DççþJçCççR®ççÇ Yçj ìçkçÀuççÇ. yççHçÓvçí
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nçlç Jçj kçíÀuçç ní JççÆnvççÇuçç kçÀUuçb. yççHçÓb®³çç ³çç çÆJç®ççjçvçb l³ççb®ççÇ DççF& Dççcç®ççÇ DççpççÇ- çÆlçuçç mçiçUí®ç JççÆnvççÇ cnCçç³ç®çí..yçí®çÌvç
PççuççÇ...çÆlç®ççÇ çÆkçÀlççÇlçjçÇ mJçHvçb DççHçu³çç cçáuççlç Dç[kçÀuçíuççÇ nçílççÇ, HçCç yçáçqOocççvç yççHçÓb®³çç cçvççuçç [ç@kçwìjçb®³çç çÆJç®ççjçbvççÇ
PçHççìÓvç ìçkçÀuçb nçílçb. MççUílç mçlçlç HççÆnuçç ³çíCççjç DççHçuçç cçáuçiçç mçbmççjçuçç uççiçíuç, DççHçu³çç Dçç³çá<³ççuçç mLçÌ³ç& ³çíF&uç,
cççníjçÇ kçáÀCçç®³çç lçjçÇ DççmçN³ççvçí pçiçC³çç®çb DççHçuçb vçä®ç³ç& mçbHçíuç ³çç YççÆJç<³çç®çç ®çájç[ç Pççuçç HçCç JççÆ[uççbvççÇ SkçÀ DççMçí®çç
çÆkçÀjCç oçKçJçuçç DçççÆCç lççÇ mJçmLç PççuççÇ. kçÀçnçÇ çÆoJçmççbvççÇ l³çç®³çç [çíkçw³ççlçuçb ní YçÓlç Glçjíuç nçÇ JççÆ[uççbvççÇ oçKçJçuçíuççÇ
DççMçç IçíTvç lççÇ pçiçlç jççÆnuççÇ.
yççHçÓ cç@çÆì^kçÀ Pççuçí. Dççlçç Hççímìçlç l³ççuçç uççJçç³ç®çb DçççÆCç l³çç®³çç mççíyçlççÇvçí çÆlçvçí jçnç³ç®çb nç yçílç
YççTYççJçpç³ççbyçjçíyçj®³çç ®ç®çxvçblçj Içjçlç vçkçwkçÀçÇ Pççuçç HçCç çÆlçLçínçÇ yççHçÓbvçç Pçiç[çJçb uççiçuçb. l³ççbvçç çÆMçkçÀç³ç®çb nçílçb. mJçHvçb
Hççnç³çuççnçÇ HçÌmçç uççiçlççí ní yççHçÓbvçç lçíJnç®ç kçÀUuçb HçCç Içjçlçu³ççb®³çç vççjçpççÇkçÀ[í oáuç&#ç kçÀjlç DççpççÇ þçcçHçCçí l³ççb®³çç cççiçí
GYççÇ jççÆnuççÇ DçççÆCç oçíIçb cçç³çuçíkçÀjb mçiçÈ³ççb®çç çÆJçjçíOç DçbiççJçj Içílç HçáC³ççlç oçKçuç PççuççÇ. kçÀçjCç çÆlçuçç cççnçÇlç nçílçb,
yççHçÓ®³çç cçvççlç SkçÀoç Dççuçb kçÀçÇ Dççuçb.. cçvçç®çç içbYççÇj, Dçyççíuç, DçççÆCç mçoÌJç Jçç®çvççlç yçá[uçíuçç yççHçÓ l³ççuçç nJçb lçí®ç kçÀjCççj.
yççHçÓ HçáC³çç®³çç kçÀç@uçípçcçOçí oçKçuç Pççuçí. mkçÀç@uçjçÆMçHçJçj çÆMçkçÀç³çuçç uççiçuçí. DçY³ççmççlç jcçuçí. çÆMçkçÀJçC³çç kçÀjlç, kçáÀþílçjçÇ
kçÀçcçb kçÀjlç Içj ®ççuçJçÓ uççiçuçí. DçY³ççmç kçÀjlçç kçÀjlçç DççíUKççÇ®³çç cçáuççbcçOçí Hçjlç Hç#çkçÀç³çç&lç Yççiç I³çç³çuçç uççiçuçí.
JççÆnvççÇuçç l³çç®çb HçÀçjmçb mççí³çjmçálçkçÀ vçJnlçb. lççí DçY³ççmççlç jcçuçç³ç, mçbO³ççkçÀçUnçÇ G[çCçìHHçÓHçCççlç IççuçJçlç vççnçÇ Dççní
³çç®çb çÆlçuçç mçcççOççvç®ç nçílçb. yççHçÓ Òçl³çíkçÀ Jç<çça HççÆnuçí ³çílç nçílçí. Hçç®çmçnç Jç<ç& YçjYçj mçbHçuççÇ. DçççÆCç lçí ScçmçdmççÇ. Pççuçí.
Içjçlçu³çç uççíkçÀçb®çç Dççvçbo cçvççlç cççJçívçç. JççÆnvççÇ®³çç vçí$ççbcçOçÓvç IçUçIçUç DçÞçÓ Jççnç³çuçç uççiçuçí pçíJnç yççHçÓbvççÇ l³ççb®³çç
nçlççlç DççHçuçb iççíu[ cçí[uç þíJçuçb lçíJnç. .. mJçiç& HçÀçj pçJçU Dççuçç nçílçç JççÆnvççÇ®³çç..Dççlçç lççí cççíþîçç vççíkçÀjçÇlç uççiçíuç,
DççHçuçí kçÀçìkçÀmçjçÇ®çí çÆoJçmç mçbHçlççÇuç, Içj mçávçí®³çç, vççlçJçb[ç®³çç nçuç®ççuççÇbvççÇ Yçªvç pççF&uç nçÇ SJç{çÇ®ç lçj mJçHvçb Dçmçlççlç
kçáÀþu³ççnçÇ cççTuççÇ®ççÇ..''
oçoç yççíuçç³ç®çí Lççbyçuçí. ®ççuçç³ç®çí Lççbyçuçí. kçÀç@uçípç®³çç DççJççjçlçu³çç SkçÀç yççkçÀçJçj pçjçmçí ìíkçÀuçí cçiç mçiçUí®ç
SkçÀcçíkçÀçbmçcççíj yçmçuçí. yççHçÓb®ççÇ kçÀLçç Lççí[çÇ KçbçÆ[lç PççuççÇ.. .. SkçÀ çÆoJçmç JççÆnvççÇ DçççÆCç yççHçÓ pçíJçç³çuçç yçmçuççÇ nçílççÇ.
JççÆnvççÇvçí®ç çÆJç<ç³ç kçÀç{uçç..
`` Mçípççj®³çç HçÀ[kçw³ççb®ççÇ uççÆuçlçç DççuççÇ Dççní.. '' yççHçÓ pçíJçlç®ç jççÆnuçí. l³ççbvçç DççHçu³çç DççF&®³çç cçvçç®çç mçáiççJçç
uççiçuçíuçç nçílçç. DççF&uçç uççÆuçlçç HçÀçj DççJç[lçí ní l³ççbvçç kçÀUuçb nçílçb. DçççÆCç çÆlç®³çç FjçÐçç®ççnçÇ Dçboçpç Dççuçç nçílçç..
`` vçíncççÇ®ç ³çílçí lççÇ.. '' yççHçÓ mçnpç cnCççuçí.
`` HçÀ[kçw³ççb®³çç lççF& cççiçí uççiçu³çç Dççnílç.. uççÆuçlççuçç mçÓvç kçÀªvç I³çç cnCçÓvç..''
`` HçCç DççHçu³ççkçÀ[í lçj uçivçç®çb kçáÀCççÇ®ç vççnçÇ Dççní..'' yççHçÓ cnCççuçí.
`` lçáP³ççmççþçÇ çÆJç®ççjlç nçíl³çç l³çç..'' jçiççJçj mçb³çcç þíJçlç JççÆnvççÇ cnCççuççÇ.
``.. l³çbçvçç mççbiç, yççHçÓuçç uçivç®ç kçÀjç³ç®çb vççnçÇ Dççní..'' SkçÀ #çCç nçlççlç Iççmç lçmçç®ç Oçªvç yççHçÓ Lççbyçuçí.
yççHçÓbvççÇnçÇ mççí#çcççí#ç uççJçÓvç ìçkçÀç³ç®³çç nílçÓvçí cnìuçb.
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`` lçÓ uçivç vççnçÇ kçÀjCççj?.. ní kçÀç³ç vçJççÇvç DçççÆCç kçÀç?''
`` Hç#çç®çb kçÀç³ç& kçÀjCççj Dççní.. lççÇvç cççÆnv³ççbHçÓJçça [ç@kçwìj Jççjuçí lçíJnç®ç þjJçuçb nçílçb ..''
JççÆnvççÇuçç nç OçkçwkçÀç DçvçHçíçÆ#çlç nçílçç. Pçç[çJçªvç mçiçUçÇ HçáÀuçb,Hççvçb #çCççlç JççUÓvç, çÆHçJçUçÇ Hç[Óvç Hçç³çoUçÇ
GlçjçJççÇlç lçMççÇ JççÆnvççÇ®ççÇ mJçHvçb SkçÀç #çCççlç Jçþu³ççmççjKççÇ PççuççÇ..®çínN³ççJçªvç Dçç½ç³ç& DçççÆCç çÆJçjmç YççJççb®çç PççkçÀçíU
GcçìÓvç içíuçç.
`` Hç#çç®çb kçÀçcç uçivç kçÀªvç kçÀjlçç ³çílç vççnçÇ kçÀç?'' çÆlçvçí jçiççvçí çÆJç®ççjuçb.
`` HçCç cççÇ HçÓCç& JçíU Hç#çkçÀç³ç& kçÀjCççj, cççÇ kçáÀþí jçnCççj mçiçUb®ç DççÆvççÆ½çlç.. kçÀMççuçç mçbmççjçlç Hç[ç³ç®çb.. oíMç
kçÀç³çç&®³çç Dçç[ DççCçç³ç®çb?''
`` oíMçkçÀç³çç&uçç mçbmççj Dç[LçUç þjlççí?'' JççÆnvççÇ ®ççbiçuççÇ®ç mçblççHçuççÇ.
`` lçí cçuçç cççnçÇlç vççnçÇ.. cççÇ uçnçvç kçÀç³ç&kçÀlçç&. HçCç cçuçç mçbmççjç®çb DççíPçb vçkçÀçí Dççní..''
`` cçiç jçcç-kç=À<Cç, çÆMçJççpççÇ, çÆìUkçÀ,³çç mçJçç¥vççÇ mçbmççj kçÀjlç®ç kçÀç³ç& kçíÀuçb vçç? l³ççb®³çç Dçç[ vççnçÇ Dççuçb lçí
mçbmççjç®çb DççíPçb.. kçÀç lçí uçnçvç kçÀç³ç&kçÀlçx nçílçí.. kçÀç l³ççbvççÇ uçivç vçmçlççÇ kçíÀuççÇ lçj lçí DççCçKççÇvç cççíþí Pççuçí Dçmçlçí?'' JççÆnvççÇ
DççHçu³çç cçáuççuçç kçÀUJçUÓvç mçcçpççJçÓ uççiçuççÇ.
``.. cççÇ lçíJç{ç Lççíj vççnçÇ.. cççPçç Jççìç KççjçÇ®çç®ç DçmçCççj Dççní.. ''
``.. cçiç lçáP³çç oíMçkçÀç³çç&lç cçáuççvçí kçÀjç³ç®ççÇ kçÀlç&J³ç ³çílççlç kçÀçÇ vççnçÇ lçí lçjçÇ kçÀUÓ oí cçuçç..''
``.. cççÇ HçÌmçí HççþJçlç pççF&vç lçáuçç, çÆpçLçí Dçmçívç çÆlçLçÓvç.. nJçblçj lçÓ lççF&kçÀ[í jçnç³çuçç pçç..mççíyçlç nJççÇ DçmçuççÇ
lçj.''
yççHçÓb®çí Mçyo SíkçÓÀvç, vççiççvçí HçÀCçç kçÀç{Óvç lççþ JnçJçb lçMççÇ JççÆnvççÇ DçHçcççvççvçí HçÀCçkçÀçjuççÇ, ®çínjç uççuç Pççuçç,
``.. MçnçCçç®ç Dççnímç.. mçáJçCç&HçokçÀ kçÀç³ç çÆcçUçuçb, mççjb MçnçCçHçCç içJçmçuçb Dçmçb Jççìç³çuçç uççiçuçb³ç lçáuçç..cnCçí
lççF&kçÀ[í pçç.. mççjb Dçç³çá<³ç cççvççvçí mJçlçb$çHçCçí pçiçlçç ³ççJçb cnCçÓvç lçáP³çç cççíþîçç nçíC³ççkçÀ[í cçvç içáblçJçÓvç yçmçuçí..l³ççHçí#çç lçÓ
pçç DçççÆCç cççÇ kçáÀþínçÇ pççF&vç. kçáÀþu³çç lçjçÇ oíJçUç®³çç Hçç³çjçÇJçj yçmçuçí lçj oçívç cçáþçÇ lççboÓU vçkçwkçÀçÇ®ç çÆcçUlççÇuç cçuçç Hççíì
Yçjç³çuçç..HçCç cçáuçiçç mççbYççUlç vççnçÇ cnCçÓvç uççíkçÀçbkçÀ[í jçnlçí Dçmçb çÆyçuçkçÓÀuç cnCçJçÓvç IçíCççj vççnçÇ..''
JççÆnvççÇ mçblççHççvçí içoiçoç³çuçç uççiçuççÇ. çÆlç®³çç [çíÈ³ççbcçOçÓvç HççC³çç®³çç Oççjç uççiçu³çç. 20J³çç Jç<çça HçlççÇ®çç DççOççj
lçáìu³ççJçj DçiççÆlçkçÀlçívçí çÆlçuçç YççJççb®³çç DççÞç³ççvçí jçnçJçb uççiçlçb®ç nçílçb. HçCç l³ççlçÓvçnçÇ Dççlçç mçáìkçÀç PççuççÇ nçílççÇ. DçççÆCç
Dççlçç Hçjlç lççí Òçmçbiç [çíÈ³ççmçcççíj Hçjlç GYççjuçç. lççÇ kçÀçmççJççÇmç PççuççÇ.. cççcççuçç kçÀç³ç yççíuççJçb kçÀUívçç..nç Dçç®çJçÓvç oçíIçínçÇ
GþuççÇ. Içjçlç pççÇJçIçíCççÇ Mççblçlçç cççjíiççUlç jççÆnuççÇ.
oçíIçbnçÇ jç$ççÇ PççíHçuççÇ KçjçÇ HçCç [çíUí GIç[í®ç nçílçí oçíIççb®çí..
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[çíÈ³ççbJçj nçlç Dçç[Jçç Oçªvç JççÆnvççÇ SkçÀìçÇ®ç yççíuçç³çuçç uççiçuççÇ,
`` yççHçÓ, cççPçb SíkçÀ.. SkçÀìíHçCç HçÀçj JççF&ì Dçmçlçb jí..HçÀçj Dçmç¿ç.. pçí cççP³çç Jççìíuçç Dççuçb lçí lçáP³çç Jççìíuçç ³çíT
vç³çí Dçmçb Jççìlçb³ç..mJçlç:uçç pçHçç³ç®çb.. MççÇuç pçHçç³ç®çb.. Mçyo pçHçÓvç JççHçjç³ç®çí.. MçjçÇjçlçuçb, cçvççlçuçb oçyçuçíuçb JççoU
[çíÈ³ççbcçOçÓvç mççb[ÓvçnçÇ ®ççuçlç vççnçÇ, DçMççÇ mçiçÈ³ççJçj mçcççpçç®ççÇ kçÀçJçÈ³ççmççjKççÇ vçpçj.. cçíuçíu³çç cçvççvçí pçiçuçb lçj®ç
Dççcnç yçç³çkçÀçb®ççÇ pçjçlçjçÇ yçjçÇ DçJçmLçç..cnCçÓvç cnCçlçí..uçivç kçÀj.. nJçb lçj mçávçíuçç IçíTvç cççÇ FLçí jçnlçí..lçÓ pçcçíuç lçmçb
³çílç pçç.. HçCç pççí[çÇoçj MççíOç, cnCçpçí oá:Kç Hç®çJçç³çuççnçÇ lççkçÀo ³çílçí..Dççlçç lçáuçç ní kçÀUCççj vççnçÇ..HçCç cnçlççjHçCççÇ nçÇ
J³çLçç pççÇJç KççF&uç..cçuçç çÆvçoçvç lçáPçb lçjçÇ YççÆJç<³ç nçílçb yçIçç³çuçç..''
cççcççvçí [çíÈ³ççbJçj®çç nçlç kçÀç{uçç®ç vççnçÇ. cçiç JççÆnvççÇvçí vçJççÇvç Dçðç kçÀç{uçb..cnCççuççÇ,
`` lçáP³çç yçáOoçÇ®çç lçjçÇ GHç³ççíiç kçÀªvç I³çç cnCççJçb lçáP³çç l³çç uççíkçÀçbvçç..lç©Cççbvçç çÆMçkçÀJçç³ç®çb kçÀçcç lçjçÇ Ðçç³çuçç
mççbiç..lçáP³çç l³çç mçáJçCç&HçokçÀç®çç lçjçÇ cççvç jçKçç cnCççJçb.''
`` mçáJçCç&HçokçÀ ojJç<çça çÆkçÀlççÇlçjçÇ cçáuççbvçç çÆcçUlççlç..'' cççcçç SkçÀ®ç Jççkçw³ç Lçb[HçCçí cnCççuçç DçççÆCç kçÓÀmç yçouçÓvç
PççíHçuçç...
yççHçÓ DççHçuçb cçlç yçouçCççj vççnçÇ ní JççÆnvççÇuçç ®ççbiçuçb cççnçÇlç nçílçb.
`` cççP³çç®ç vççÆMçyççÇ SkçÀìíHçCçç®çb çÆpçCçb Dççní..çÆomçlçb³ç..DççHçuçb cççCçÓmç mçlçlç DççHçu³ççpçJçU jçnç³çuççnçÇ Yççi³ç
uççiçlç DçmççJçb.. cççPççÇ®ç pçJçU®ççÇ cççCçmçb kçÀMççÇ oájçJçlççlç?'' JççÆnvççÇ SkçÀìçÇ®ç yççíuçlç jççÆnuççÇ DçççÆCç G<Cç kçÀ{çbvççÇ GMççÇ
çÆYçpçJçlç jççÆnuççÇ..
yççHçÓcççcçç mçkçÀçUçÇ GþÓvç lç³ççjçÇ kçÀªvç yççníj Hç[uçí..oçívç çÆoJçmç kçáÀCççÇ®ç Oç[ yççíuçuçb vççnçÇ, pçíJçuçb vççnçÇ kçÀçÇ,
PççíHçuçb vççnçÇ. ®ççj çÆoJçmççbvççÇ cççcççvçí JççÆnvççÇuçç mççbçÆiçlçuçb kçÀçÇ HçáC³ççnÓvç oÓj cçêçmçuçç l³çç®çb pççCçb vçkçwkçÀçÇ Pççuçb³ç. ní mçiçÈ³çç
Jçç[îççuçç kçÀUuçb. l³çççÆoJçMççÇHççmçÓvç IçjçlçuççÇ kçÀç³ç&kçÀl³çç¥®ççÇ Jço&U Jçç{uççÇ. yççHçÓb®ççÇ ì^bkçÀ Yçªvç lç³ççj nçílççÇ®ç. nçílçb®ç kçÀç³ç
l³ççlç? oçívç mçojí, oçívç Oççílçjb, içCçJçíMç, oçívç ®ççojçÇ..cççcççvçí mJçlç:uçç kçÀOççÇ ®ççbiçuçí kçÀHç[í Içílçuçí®ç vçJnlçí.
çÆvçIçç³ç®çç çÆoJçmç Gpçç[uçç.. kçÀçnçÇ uçç[Ó, çÆ®çJç[ç yçjçíyçj oíT kçÀç Dçmçb çÆJç®ççju³ççJçj lççí çÆkçÀlççÇ çÆoJçmç HçájCççj
Dçmçb cççcççbvççÇ çÆJç®ççjuçb DçççÆCç mçbYçç<çCç mçbHçuçb. mççcççvç Yçjlççbvçç JççÆnvççÇ mçcççíj®ç yçmçuççÇ nçílççÇ.
``.. DçççÆCç lçáPçb mçáJçCç&HçokçÀ kçáÀþí çÆomçlç vççnçÇ lçí..? '' JççÆnvççÇvççÇ çÆJç®ççjuçb lçj cççcçç içHHç®ç yçmçuçç. l³ççuçç SíkçÓÀ
Dççuçb vçmçíuç cnCçÓvç JççÆnvççÇvçb Hçjlç l³ççuçç çÆJç®ççjuçb.
`` cççP³ççpçJçU vççnçÇ lçí.'' cççcçç®çç DççJççpç KççuççÇ Dççuçç nçílçç. Dççlçç Hçá{í yçç@cyçmHçÀçíì nçíCççj ní l³ççuçç cççnçÇlç
nçílçb.
`` vççnçÇ cnCçpçí.. cççÇ vççnçÇ mçcçpçuçí..Dçjí mççbiç lçjçÇ.. DççHçu³çç IçjçC³ççlç lçÓ SkçÀìç®ç Dççnímç lçmçb HçokçÀ
çÆcçUJçCççjç..''
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`` mçájçÆ#çlç Dççní HçCç..''
`` kçáÀþí?''
`` mçjçHçÀçbkçÀ[í..''
`` içnçCç ìçkçÀuçbmç? kçÀç? '' JççÆnvççÇ LçkçwkçÀ PççuççÇ.
`` .. içáªoçÆ#çCçç Ðçç³ç®ççÇ nçílççÇ.. pçJçU HçÌmçí vçJnlçí.. lçíJç{b SkçÀ HçokçÀ®ç cççP³çç nkçwkçÀç®çb nçílçb .. cnCçÓvç içnçCç
þíJçuçb DçççÆCç J³ççmç pç³çblççÇuçç [ç@kçwìjçbvçç içá©oçÆ#çCçç çÆouççÇ..'' cççcççuçç DççF&kçÀ[í Hççnç³ç®ççÇ çÆnbcçlç PççuççÇ vççnçÇ.
Lççí[îçç JçíUçvçí JççÆnvççÇ YççvççJçj DççuççÇ. [çíÈ³ççlç DçÞçÓ DçvççJçj nçíTvç yççníj IçjbiçUuçí.. `` SJç{ç mççív³ççmççjKçç
cççPçç cçáuçiçç p³ççvçí vçíuçç, l³ççHçá{í HçokçÀ lçí kçÀç³ç? '' JççÆnvççÇ HçáìHçáìlç jççÆnuççÇ. JççÆnvççÇ®çç DççJççpç kçÀçíj[ç Pççuçç nçílçç.
`` lçÓ Dçmçb kçÀç cnCçlçímç? Içjçlç kçÀç³ç& çÆvçIççuçb kçÀçÇ mçiçUípçCç kçÀçcçb vççnçÇ kçÀç JççìÓvç Içílç? Dççpç DççHçu³çç oí Mçç®çb
içáuççcççÇlçÓvç yççníj Hç[ç³ç®çb kçÀç³ç& çÆvçIççuçb Dççní, çÆkçÀl³çíkçÀ cçáuçb kçÀçÈ³çç HççC³çç®ççÇ çÆMç#çç Yççíiçlçç³çblç..³çç cççíþîçç Içjçlçuçí mçiçUí
lç©Cç kçÀçcççuçç uççiçuçílç Dçmçb mçcçpç..'' cççcççvçí HççÆnu³ççboç®ç mçcçpçÓlç Iççuçç³ç®çç Òç³çlvç kçíÀuçç nçílçç. cççcçç®çb Mççblç, OççÇjçíoçÊç,
MçnçCçHçCçç®çb yççíuçCçb SíkçÓÀvç JççÆnvççÇ®³çç Ëo³ççlç GcççUç Yçªvç Dççuçç.
`` cççÇ kçáÀþí cnCçlçí Dççní oíMçkçÀç³ç& kçÀª vçkçÀç cnCçÓvç? '' cçáuççvçb uçivç kçÀjçJçb nç mçáOoç mJççLççaHçCçç Dççní Dçmçb
YççmçJçCççN³çç DççHçu³çç cçáuççuçç DçiççÆlçkçÀlçívçb çÆlçvçb çÆJç®ççjuçb.
`` Dçiç! cççÇ lçjçÇ kçáÀþí Dçmçç uççbyç pççlççí³ç. DççHçu³çç oíMçç®çí mçÌçÆvçkçÀ vççnçÇlç kçÀç pççlç mççÇcçíJçj uç{ç³çuçç lçmçb®ç
mçcçpç. l³ççb®çí DççF&Jç[çÇuç SkçÀìí jçnçlç vççnçÇlç kçÀç?''
`` lçáP³çç oÓj jçnC³çç®çb vççnçÇ jí cçuçç JççF&ì Jççìlç! HçCç lçáPççÇ yçáOoçÇ HçCççuçç uççiçCççj vççnçÇ ³çç®çb JççF&ì Jççìlçb³ç.. lçÓ
uçivç kçÀjCççj vççnçÇmç cnCçlççímç l³ççcçáUí Kç®çu³ççmççjKçb Pççuçb³ç.. SJç{b mçÌçÆvçkçÀç®çb GoçnjCç oílççímç lçj mçÌçÆvçkçÀ cnçlççjç
Pççuçç kçÀçÇ oíMçç®³çç mççÇcçç GIç[îçç Hç[u³çç lçj ®ççuçCççj Dççnílç kçÀç mççbiç cçuçç? çÆlçLçí l³çç®çç cçáuçiçç vçkçÀçí kçÀç GYçç
jçnç³çuçç? cççP³ççmççjK³çç Dç[çCççÇ yççF&uçç pçí kçÀUlçb³ç lçí lçácnç MçnçC³ççbvçç kçÀUlç vççnçÇ Dççní cnCçÓvç oá:Kç nçílçb³ç.. lçácnçÇ
cnçlççjí nçíF&Hç³ç¥lç oíMç mJçlçb$ç nçíF&uç. cçiç lçíJnç oíMç ®ççuçJçç³ç®çç kçáÀCççÇ?''
JççÆnvççÇHçá{í yççíuçç³ç®ççÇ mççí³ç®ç vçJnlççÇ. Lççí[îçç®ç JçíUçlç ìçbiçç Dççuçç..yççHçÓb®çí mvçínçÇ, çÆcç$ç, mçiçUí oçjçlç GYçí nçílçí.
yççHçÓb®çç ìçbiçç çÆomçívççmçç nçíF&Hç³ç¥lç mçiçUí oçjçlç GYçí nçílçí. cçiç mçiçUí Hççbiçuçí. JççÆnvççÇ Dççlç DççuççÇ. JççÆnvççÇuçç SkçÀìb
Jççìç³çuçç vçkçÀçí cnCçÓvç lççF& cçáuççbvçç IçíTvç ®ççj çÆoJçmç jçnç³çuçç DççuççÇ nçílççÇ, lççÇnçÇ HçbOçjç çÆoJçmççbvççÇ Hçjlç içíuççÇ. çÆoJçmç mçjuçí
lçMççÇ JççÆnvççÇuçç SkçÀìb jçnç³ç®ççÇ mçJç³ç PççuççÇ..'' ³çcçávçç yççíuçç³ç®ççÇ LççbyçuççÇ.
`` yççHçÓbvççÇ mçyçbOç Dçç³çá<³çYçj mçcççpçmçíJçç®ç kçíÀuççÇ. cççÇ l³ççb®çç mçnç³³çkçÀ HçCç SkçÀç lçHçmJ³ççyçjçíyçj jçnlççí³ç Dçmçb®ç
cçuçç Jççìç³ç®çb.. mççOçÓmçblççbvççnçÇ pçvcç I³çç³çuçç SkçÀ kçÓÀmç nJççÇ vçç cnCçÓvç l³ççbvçç DççF&®çb SkçÀ vççlçb mJççÇkçÀçjçJçb uççiçç³ç®çb.. ''
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`` HçCç Dçmçí kçÀç³ç&kçÀlçx Òçl³çíkçÀ Hç#ççkçÀ[í nçílçí. l³ççJçíUçÇ çÆvçÿçJçblççb®çç Dçmçç JçíiçUç içì vçmçç³ç®çç Hç#ççlç ..Hç#çÞçíÿçÇ
mççbiçlççÇuç lçí kçÀçcç lçUcçUçÇvçí kçÀjç³ç®çb SJç{b®ç Òçl³çíkçÀçuçç cççnçÇlç nçílçb.. cçiç lççí mçbIç Dçmççí, Jçç kçÀc³çáçÆvçmì Dçmççí Jçç
mçcççpçJççoçÇ...DççHçuçb mçáJçCç&HçokçÀ içá©oçÆ#çCçímççþçÇ içnçCç ìçkçÀCççjb lçj Dççlçç kçáÀCççÇ®ç vççnçÇ.'' Dçvçblçç cnCççuçç.
`` yççHçÓcççcççvçí Dçç³çá<³çYçj SkçÀ®ç Jç´lç Içílçuçb. lçUçiççUçlçu³çç uççíkçÀçb®ççÇ mçíJçç. Hç#çmçíJçç. kçáÀþínçÇ l³çç®çb vççJç vççnçÇ,
oKçuçnçÇ vççnçÇ. ojJç<çça SkçÀoç DççF&uçç Yçíìç³çuçç ³çç³ç®çb. cççÆnvççYçj jçnç³ç®çb vççlçíJççF&kçÀçbvçç Yçíìç³ç®çb Hçjlç pçç³ç®çb. JççÆnvççÇ
KçÓHç Jç<ç¥ pçiçuççÇ. Jç<çç&lçuçç SkçÀ cççÆnvçç çÆlçuçç çÆoJççUçÇmççjKçç Jççìç³ç®çç. DççcnçÇ vççlçJçb[ Dççuççí lçjçÇ çÆlç®çb cçvç cççcççlç®ç
içáblçuçíuçb nçílçb.cçþ, oíJçUb, HççíL³çç, MçípççjCççÇ ³ççb®³ççlç JçíU IççuçJçlç jççÆnuççÇ. çÆJçmççJ³çç Jç<çç&HççmçÓvç HçlççÇmçáKç mçbHçuçb. DçHçl³ç ³ççíiç
nç Dçmçç ....çÆlç®³çç YççJççÆvçkçÀ, MççjçÇçÆjkçÀ YçákçíÀ®³çç mçb³çcçvçç®çb DççÆmçOççjç Jç´lç çÆlçvçb kçÀmçb mççímçuçb cççnçÇlç vççnçÇ..Dççpç cççíþb
Pççu³ççJçj cççP³çç ní mçiçUb uç#ççlç ³çílçb³ç...DçMçç çÆkçÀlççÇlçjçÇ DçYçççÆiçvççÇ l³çç kçÀçUçÇ mçcççpççlç nçíl³çç...'' ³çcçávçç yççíuçlç®ç
jççÆnuççÇ..mJçlç:MççÇ®ç..
JççÆnvççÇ JççjuççÇ. yççHçÓbcççcççuçç lççj kçÀªvç yççíuçJçÓvç I³ççJçb uççiçuçb. lçíJnç®ççÇ iççíä.. cççÇ cççcççuçç çÆJç®ççjuçb kçÀçÇ JççÆnvççÇ
içíu³çç®çb kçÀUu³ççJçj lçáuçç kçÀç³ç Jççìuçb jí? lçj kçÀç³ç cnCççuçç cççnçÇlç Dççní? cnCççuçç, Kçjb mççbiçÓ? ojJçíUçÇ mçáìçÇ mçbHçJçÓvç
Hçjlç pççlççbvçç cçuçç KçÓHç pç[ pçç³ç®çb. ìçbiçç oçjçlç ³çíF&Hç³ç¥lç çÆlç®çç Glmççn mççb[lç Dçmçç³ç®çç. DçççÆCç cççÇ DçmJçmLç Dçmçç³ç®ççí.
ìçbiçç mçáª Pççuçç kçÀçÇ cççPçb lççW[ oçjçkçÀ[í Jnç³ç®çb DçççÆCç lççÇ uççbyçJçj çÆomçlç jçnç³ç®ççÇ. HçCç cççP³çç ìçbi³çç®³çç cççiçí cççiçí çÆlç®çí
[çíUí OççJçlçç³çblç Dçmçb Jççìç³ç®çb. ìçbiçç Hçá{í mçjkçÀuçç kçÀçÇ [çíÈ³ççlçÓvç HççCççÇ ³çíT Ðçç³ç®ççí.. Dççlçç cçç$ç lçí Hççþuççiç kçÀjCççjí
[çíUí DçmçCççj vççnçÇlç.. cççcçç®çç mJçj DççíLçbyçuçç nçílçç. ..'' oçoç cnCççuçç.
`` vçblçj cnCççuçç, SkçÀ cçç$ç Dççlçç KçìkçÀlçb³ç.. Dççcnç lçUcçUçÇvçí kçÀç³ç& kçÀjCççN³ççbkçÀ[í HçÌmçç mççþuçç vççnçÇ.. Dççcç®çb
cnçlççjHçCç ³çíF&uç lçíJnç Dççcç®³ççmççþçÇ Jç=OoçÞçcç DçmçCççj vççnçÇlç. .. DçpçÓvç kçÀçnçÇ Jç<çç¥vççÇ Hç#ç Dççcç®ççÇ kçÀçUpççÇ kçÀMççÇ IçíF&uç
³çç®ççÇ cçç$ç MççéçlççÇ vççnçÇ..''
`` HçCç lççÇ JçíU DççuççR vççnçÇ..çÆJçkçÀuççbiç Pççuçç vççnçÇ cççcçç.. Dççpç lçí mçáJçCç&HçokçÀ Hçjlç l³çç®³çç Hçç³ççHççMççÇ HçççÆnuçb
DçççÆCç cçuçç j[Ó Dççuçb.. lçí Dççuçb lçjçÇ kçáÀþÓvç?'' ³çcçávçç cnCççuççÇ.
`` nçí! Dçmçí mçlMççÇuç uççíkçÀ DçpçÓvç Dççnílç DççHçu³çç mçcççpççlç cnCçÓvç lçj oíMç ®ççuçuçç³ç.. p³çç mçjçHçÀçbkçÀ[í cççcççvçí
DççHçuçb mçáJçCç&HçokçÀ içnçCç þíJçuçb l³ççbvççÇ cççcççuçç kçÀçjCç çÆJç®ççjuçb DçççÆCç içá©oçÆ#çCçímççþçÇ lçí DççHçu³ççkçÀ[í Dççuçb Dççní ní SíkçÓÀ lçí
LçkçwkçÀ®ç Pççuçí. lçí HçokçÀ l³ççbvççÇ lçmçb®ç þíJçuçb.. cçjlççbvçç DççHçu³çç cçáuççuççnçÇ l³ççbvççÇ mççbiçÓvç þíJçuçb kçÀçÇ pçíJnç yççHçÓ iççJççlç ³çílççÇuç
lçíJnç lçí l³ççbvçç Hçjlç oí.. l³ççb®çí HçÌmçí HçíÀ[uçí içíuçíuçí vççnçÇlç HçCç oíMççmççþçÇ DççHçuçç pççÇJç lççjCç þíJçCççN³çç ³çç cçáuççkçÀ[Óvç kçÀmçí
I³çç³ç®çí HçÌmçí? yççHçÓ cçêçmçuçç çÆvçIçÓvç içíu³ççcçáUí, JççÆnvççÇvçí Içj yçouçu³ççcçáUí l³ççb®³ççkçÀ[í®ç jççÆnuçb lçí HçokçÀ..HçíHçjcçOçí yççHçÓb®³çç
çÆvçOçvçç®ççÇ yççlçcççÇ Jçç®çÓvç l³çç cçáuççuçç HçokçÀç®ççÇ DççþJçCç PççuççÇ DçççÆCç l³ççvçí lçí Hç#ç kçÀç³çç&uç³ççkçÀ[í Hçjlç kçíÀuçb..''
``.. lçácnçuçç cççnçÇlç vçmçíuç lçj mççbiçlççí, l³çç cçáuççuçç cççíþç DçHçIççlç Pççuçç lçíJnç jkçwlçoçvç kçÀªvç l³çç cçáuçç®çç pççÇJç
yççHçÓcççcççbvççÇ Jçç®çJçuçç nçílçç, lçí $çÝCç lççí mçjçHçÀ kçÀOççÇnçÇ çÆJçmçjuçç vççnçÇ.. DçççÆCç yççHçÓbvççnçÇ HçÌmçí HçíÀ[ç³ç®çí jççÆnu³çç®ççÇ ®çáìHçáì
kçÀOççÇnçÇ uççiçuççÇ vççnçÇ..yççHçÓbvçç HçokçÀç®çb DçÒçÓHç vçJnlçb®ç..l³ççbvççÇ®ç cçuçç nçÇ DççþJçCç mççbçÆiçlçuççÇ nçílççÇ..'' jçcçcçÓlççAvççÇ DççCçKççÇ
SkçÀ OçkçwkçÀç çÆouçç..
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mçiçUí cçÓkçÀHçCçí yçmçÓvç jççÆnuçí.
`` ³çcçávçç, lçáuçç lççÇ iççíä DççþJçlçí kçÀç? oOççÇ®ççÇ $çÝ<ççR®ççÇ? oíJç-oçvçJççb®³çç ³çáOoçlç oíJççb®çç HçjçYçJç Jnç³çuçç uççiçuçç
lçíJnç ³çç $çÝ<ççÇbvççÇ DççHçu³çç DççÆmLç Mçðç yçvçJçC³ççmççþçÇ çÆou³çç. l³çç DçmLççRHççmçÓvç DçcççíIç Mçðç yçvçuçb DçççÆCç l³ççvçí oíJççb®çç pç³ç
Pççuçç. ..Dççlçç cççcçç®çç oín DçY³ççmççmççþçÇ JççHçjuçç pççF&uç..Hçá{®³çç çÆHç{çÇ®³çç Yçu³ççmççþçÇ l³çç®çç GHç³ççíiç nçíF&uç.. ..HçCç
l³çç®³çç DççÆmLçb®ççÇ j#çç nçíCççj vççnçÇ..Dçmçí ní oçÆOç®ççÇ nçílçí cnCçÓvç oíMç Jçç®çuçç.. HçCç mçÊççmçábojçÇ®³çç uççíYççvçí Dççlçç mççjí®ç
çÆJçéçççÆcç$ç kçÀmçí IçmçjCççÇuçç uççiçuçílç lçí HçççÆnuçb kçÀçÇ Hçjlç Dçmçí oOççÇ®ççÇ nçílççÇuç kçÀç? nç ÒçMvç cçvççuçç pçKçcççÇ kçÀªvç pççlççí..''
oçoç cnCççuçç.
KçÓHç JçíU mçiçUí çÆvç:Mçyo jççÆnuçí DçççÆCç oçoç GþÓvç ®ççuçÓ uççiçuçç lçíJnç l³çç®³çç cççiçí çÆvçcçÓìHçCçí ®ççuçç³çuçç uççiçuçí..
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GukçÀç

FJçu³ççM³çç vçí$çiççíuççbcçOçí DçLççbiç mççiçj cççJçÓ MçkçÀlççí. l³çç®³çç DçmçbK³ç uççìç, çÆ#çlççÇpçç®ççÇ uççbyçuç®çkçÀ jíIç,çÆvçÈ³çç
DççkçÀçMçç®çç Içácçì.. .. .. vçKçYçj yççÇpççcçOçí uçHçuçíuçç Dçmçlççí DçvçíkçÀyççnÓ JçìJç=#ç. cççP³çç mçcççíj®³çç çÆHçMçJççÇlç o[uççÇ Dççní
©Hç®³çç oCçkçÀì oínç®ççÇ kçÀjHçÓvç kçÀçUçÇ PççuçíuççÇ cçÓþYçj j#çç DçççÆCç Lççí[îçç DçmLççÇ.
kçÀçuç mçkçÀçUçÇ çÆlç®³çç pçUuçíu³çç oínçuçç cç=lç cnCçÓvç IççíçÆ<çlç kçÀjç³çuçç cççÇ®ç Dççuçí nçílçí. lçíJnç cççÇ çÆlç®ççÇ [ç@kçwìj
nçílçí, Dççpç Dççuçí Dççní lççÇ çÆlç®³çç cçáuççbvçç Yçíìç³çuçç. çÆlç®çí DççF&Jç[çÇuç, cçáuçb mçiçUçÇ cççPççÇ®ç HçíMçbì Dççnílç. kçÀçuç mçkçÀçUçÇvçJní Hçnçìí®ç, ©Hç®³çç mçÌHççkçÀIçjçlçÓvç DççiççÇ®ççÇ Oçiç DçççÆCç OçÓj ³çç³çuçç uççiçuçç. içç{ PççíHçílç Dçmçuçíu³çç mçJçç¥vçç lççí pççCçJçuçç
DçççÆCç mçiçUçÇ Kç[yç[Óvç pççiççÇ PççuççÇ. mçÌHççkçÀIçjç®³çç yçbo oçjçkçÀ[í HççnÓvç çÆkçbÀ®ççUç³çuçç uççiçuççÇ. MçípççjçÇHççpççjçÇnçÇ l³çç
çÆkçbÀ®ççUC³ççvçí pççiçí Pççuçí DçççÆCç ©Hç®³çç oçjçlç GYçí jççÆnuçí. mçiçUç pççíj SkçÀJçìÓvç ©Hç®çç cçáuçiçç oçj GIç[C³çç®çç Òç³çlvç
kçÀjlç nçílçç. Yçíojuçíuçç nçílçç. yççkçÀçÇpçCç Iççyçªvç j[lç nçílçí, HççCççÇ cççjlç nçílçí. yçbo oçjçcççiçí Dççní lçjçÇ kçÀçíCç? Dçccççvçí
HçççÆnuçb.. .. ©Hç? Kçjb®ç..ªHç®ç.. çÆJççÆ®ç$ç kçÀçíuççnuç cççpçuçç. MçípççjçÇnçÇ cçolççÇuçç OççJçuçí DçççÆCç DçKçíj ojJççpçç cççí[uçç
DçççÆCç GIç[uçç.
mçiçÈ³ççlç DççOççÇ HçUçuçç lççí kçÀOççÇHççmçÓvç Dççlç kçÀçW[uçíuçç OçÓj..vççkçÀç[çíÈ³ççlçuçç OçÓj kçÀç{Óvç ìçkçÀç³ç®çç Òç³çlvç
kçÀjlç p³ççbvçç Oçç[mç nçílçb lçí Dççlç [çíkçÀçJçuçí. DçççÆCç mçáVç Pççuçí. uççkçÀ[çÇ Kçá®ççalç yçmçuçíuççÇ ©Hç pJççUçbvççÇ uçHçíìuçíuççÇ nçílççÇ.
çÆlç®³çç DççpçÓyççpçÓ®³ççnçÇ kçÀçnçÇ JçmlçÓ Hçíìu³çç nçíl³çç. Yç³ççvçkçÀ nçílçb lçí ¢<³ç. pçUuçíuççÇ kçÀçlç[çÇ, IççCçíj[ç kçáÀyçmç Jççmç, pçUkçíÀ
kçÀHç[í. ªHç®çb lçí YççÇ<çCç ªHç p³ççbvçç yçIçJçuçb vççnçÇ, lçí uçìHçìuçí DçççÆCç yççníj Hç[uçí. #çCççlç JçmlççÇ iççíUç PççuççÇ. yççníj
³çíCççN³çç Òçl³çíkçÀçuçç oyçkçw³çç DççJççpççlç uççíkçÀ çÆJç®ççjlç nçílçí, ` kçÀç³ç Pççuçb? ' lççínçÇ HçáìHçáìlç nçílçç, `` yçIçJçlç vççnçÇ Dççní. ''
Dçmçb kçÀçnçÇ Iç[uçb lçj Hçá{í kçÀç³ç nçílçb ní kçÀOççÇ®ç vç DçvçáYçJçuçíuçí uççíkçÀ Hçá{í kçÀç³ç kçÀç³ç nçílçb lçí Hççnç³çuçç çÆlçLçí®ç jWiççUlç jççÆnuçí
DçççÆCç yççkçÀçÇ®çí YççvççJçj ³çílç kçÀçcççuçç pççC³ççmççþçÇ çÆvçIçÓvç içíuçí. HçCç mçiçUí mçáVç Pççuçí nçílçí.
cçvç mçáVç Dçmçuçb kçÀçÇ kçÀçnçÇ vçkçÀçí Jççìlçb. lçmçb®ç Pççuçb. IçjçIçjçlçuçí jíçÆ[³ççí yçbo Pççuçí. IççíUkçw³ççlçu³çç uççí kçÀçbvççÇ
oyçuçíu³çç DççJççpççlç ©Hç®³çç Dççlcçnl³çí®³çç kçÀçjCççb®çç Dçboçpç yççbOçç³çuçç mçá©Jççlç kçíÀuççÇ. SJç{îççlç HççíçÆuçmç Dççuçí. Dç@cy³çáuçvmç
DççuççÇ. ©Hç®³çç Içjçlç çÆMçªvç l³ççbvççÇ ®ççÌkçÀMççÇ mçáª kçíÀuççÇ DçççÆCç çÆlç®çç oín lçí IçíTvç içíuçí. l³ççDççOççÇ Iççyçjuçíuçí uççíkçÀ cçuçç
yççíuçJçç³çuçç Dççuçí lçíJnç cççÇ YçjçYçj cççPçb DççJçªvç ªHç®³çç IçjçÇ içíuçí. HççíçÆuçmççbvççÇ cççPççÇnçÇ ®ççÌkçÀMççÇ kçíÀuççÇ... vçblçj kçÀç³ç Pççuçb
cçuçç cççnçÇlç vççnçÇ. cççÇ Dççpç Hçjlç mçiçUb çÆvçJçUu³ççJçj l³ççbvçç Yçíìç³çuçç Dççuçí..
Dççpç l³çç®³çç Içjçlçuçí Dçç¬çÀçíMç Lçb[ Hç[uçí nçílçí. Dçccçç lçíJç{çÇ j[lç nçílççÇ. yç[yç[lç nçílççÇ. lç[HçÀ[lç nçílççÇ.
yçuçJçblçkçÀ[í pçUpçUçÇlç kçÀìç#ç ìçkçÀlç nçílççÇ. KççíuççÇ®³çç oámçN³çç kçÀçíHçN³ççlç çÆJçmkçÀìuçíu³çç kçíÀmççb®ççÇ ®ççbovççÇ Hçç³ç pçJçU IçíTvç
[çíkçw³ççuçç nçlç uççJçÓvç kçÀçíj[îçç [çíÈ³ççbvççÇ, YçkçÀçmç cçvççvçí mçiçUb SíkçÀlç yçmçuççÇ nçílççÇ. yçuçJçblç cçç$ç yçí[jHçCçí pçí kçÀçnçÇ ®ççuçuçb
nçílçb l³çç®çb çÆJçOççÇçÆvç<çíOç vçmçu³ççmççjKçç cçáoç&[ ®çínN³ççvçí Içjçlç çÆnb[lç nçílçç. nç ©Hç®çç vçJçjç Dççní ní l³çç®³çç JççiçC³ççJçªvç
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kçáÀCççuççnçÇ kçÀUuçb vçmçlçb. ³çç®³çç yçç³çkçÀçívçí kçÀçuç mJçlç:uçç pççUÓvç Içílçuçb³ç ní l³ççuçç kçÀUuçb³ç kçÀçÇ vççnçÇ Dçmçb®ç JççìçJçb Dçmçb
l³çç®çb JççiçCçb nçílçb. l³çç®çb yçuçob[ MçjçÇj, YçíokçÀ [çíUí, Gb®çHçájb MçjçÇj®ç l³çç®³çç yçícçáJç&lçHçCçç®ççÇ mçç#ç oílç nçílçb.
cnCçÓvç®ç lçj yçuçJçblç kçÀçíCç Dççní, l³çç®çç kçÀç³ç FçÆlçnçmç Dççní, l³çç®çb kçáÀìábyç kçÀç³ç Dççní ní kçÀUç³çuçç uççíkçÀçb vçç KçÓHç
GMççÇj Pççuçç. çÆvçJçç&çÆmçlççb®³çç l³çç yçÌþîçç IçjçbcçOçí mççOççÇ®ç cççCçmçb jçnçlç nçílççÇ. Içjoçj mççí[Óvç HççíìçHççC³ççmççþçÇ cçábyçF&
iççþuçíu³çç ³çç uççíkçÀçb®³ççlç cçínvçlççÇvçí HçÌmçç çÆcçUJççJçç, mçY³çHçCçí HççHççÆYç© Dçç³çá<³ç pçiççJçb SJç{çÇ®ç l³ççb®ççÇ çÆnbcçlç nçílççÇ. yçuçJçblçvçí
çÆlçLçuçb®ç SkçÀ çÆjkçÀçcçb Içj Yçç[îççvçí Içílçuçb DçççÆCç lççí kçÀOççÇcçOççÇ çÆlçLçí jç$ççÇ®³çç cçákçwkçÀçcççuçç ³çç³çuçç uççiçuçç. yçjí®çmçí çÆcç$çnçÇ
Dçmçç³ç®çí l³çç®³ççyçjçíyçj. lççí mçkçÀçUçÇ çÆvçIçÓvç içíu³ççJçj l³çç®³çç Içjç®ççÇ mççHçÀmçHçÀçF& kçÀjCççN³çç iç[îççkçÀ[Óvç SkçíÀkçÀ iççíäçÇ
uççíkçÀçbvçç kçÀUç³çuçç uççiçu³çç. çÆkçÀlççÇ çÆmçiçjíìçÇ mçbHçu³çç nçíl³ççHççmçÓvç, kçÀç³çkçÀç³ç pçíJçuçç, kçÀçíCç kçÀçíCç nçílçb FLçHç³ç¥lç!
iç[îççkçÀ[Óvç ®ççÌkçÀmç yçç³çkçÀçbHç³ç¥lç DçççÆCç yçç³çkçÀçbHççmçÓvç l³çç®³çç vçJçN³ççbHç³ç¥lç ÒçJççmç HçÓCç& Pççu³ççJçj cçç$ç uççíkçÀ l³çç®³ççHççmçÓvç
oÓj jçnç³çuçç uççiçuçí. mçcççíj Dççuçç®ç lçj lççW[oíKçuçb nmçç³çuçç uççiçuçí. çÆkçbÀJçç Mçkçw³ç lççíJçj ìçUç³çuçç®ç uççiçuçí.
yçuçJçblç HçbpççyçcçOçu³çç SkçÀç ÞççÇcçblç kçÀçHç[ J³ççHççN³çç®çç cçáuçiçç. KçÓHç uçç[çJçuçíuçç HçCç l³çç®çç Jnç³ç®çç lççí oá<HççÆjCççcç
Pççuçç®ç. yçuçJçblç ®ççbiçuçç®ç çÆyçIç[uçç. yççHççvçí mçcçpççJçÓvç mççbçÆiçlçuçb. HçCç cçáuçiçç nçlççyççníj içíuçç³ç ³çç®ççÇ Kçç$ççÇ Pççu³ççJçj
mçjU l³ççuçç Içjçyççníj nçkçÀuçuçb. iççJççlçu³çç cçáuççR®³çç IçjçlçÓvç lç¬çÀçjçÇ ³çç³çuçç uççiçu³çç, oçª®çb J³çmçvç lçj mçjUmçjU
Jçç{lçb®ç ®ççuçuçb nçílçb, l³ççcçáUí YçákçíÀ®çí ®çìkçíÀ çÆou³çççÆMçJçç³ç nç JçUCççJçj ³çç³ç®çç vççnçÇ ³çç®ççÇ yççHççuçç pççCççÇJç PççuççÇ. yççHç
J³ççHççjçÇ nçílçç. içáblçJçuçíuçç HçÌmçç ®ççÌHçì kçíÀuçç vççnçÇ lçj J³çJçmçç³ç yçá[uçç mçcçpçç³ç®çb Dçmçb l³çç®çb cçlç nçílçb. l³ççcçáUí cçáuçiçç nçÇ
mçáOoç l³çç®ççÇ SkçÀ içáblçJçCçÓ®ç nçílççÇ. l³ççlç Iççìç cnCçpçí cçáuççuççnçÇ yççníj kçÀç{Cçb nç SJç{ç®ç Hç³çç&³ç l³çç®³ççmçcççíj jççÆnuçç.
yçuçJçblç yççníj Hç[uçç. MçbYçj ©Hç³çí yççHççvçí çÆouçí lçí kçÀçìkçÀmçjçÇvçí JççHçjlç, kçÀOççÇ HçáÀìkçÀU vççíkçÀN³çç kçÀjlç, kçÀOççÇ
oákçÀçvçç®³çç Hçç³çjçÇJçj PççíHçlç, iççJç yçouçlç çÆouuççÇuçç Hççí®çuçç. iççJççlç YçìkçÀlç Dçmçlççbvçç l³ççuçç SkçÀç çÆþkçÀçCççÇ MçÓçÆìbiç ®ççuçÓ
Dçmçuçíuçb çÆomçuçb. lçí yçIçC³ççlç l³çç®çç yçjç®ç JçíU içíuçç. MçÓçÆìbiç mçbHçu³ççJçj l³ççb®ççÇ DççJçjç DççJçj mçáª PççuççÇ. mççcççvç ì^kçÀcçOçí
Yçjç³çuçç uççiçuçb lçíJnç l³çç cçáuççbyçjçíyçj l³ççbvçç lççí cçolççÇ®³çç yçnçC³ççvçí yççíuçç³çuçç uççiçuçç. l³ççbvçç cçolç kçÀjç³çuçç uççiçuçç.
oámçjí çÆoJçMççÇ®çb uççíkçíÀMçvç çÆJç®ççªvç çÆlçLçí Hççí®çuçç. cçiç jçípç®ç l³ççvçí çÆlçLçí npçj jnç³çuçç mçájJççlç kçíÀuççÇ. MçÓçÆìiçb yçIçç³çuçç
uççíkçÀçb®ççÇ içoça lçj Dçmçlçí®ç, HçCç l³ççlç yçuçJçblç GþÓvç çÆomçlç nçílçç. l³çç®ççÇ Gb®ççÇ, ®çínN³ççJçj ÞççÇcçblççÇ, cçiçªjçÇ®ççÇ KççvçoçvççÇ
HçbpççyççÇ kçÀUç çÆmçvçícçç®³çç çÆvçcçç&l³ççb®³çç uç#ççlç ³çç³çuçç uççiçuççÇ. çÆoioMç&kçÀç®³çç Hçá{í Hçá{í kçÀjCççjí lçí uççíkçÀ HççnÓvç l³ççuçç
çÆ®ç$çmç=äçÇlç çÆMçjC³çç®çç cçb$ç çÆcçUçuçç. cçiç lççí l³çç #çí$ççlç kçÀç³çcç Pççuçç. çÆoioMç&kçÀçyçjçíyçj iççW[ç IççíUlç çÆHçÀjCçb, l³çç®ççÇ
uçnçvçcççíþçÇ kçÀçcçb kçÀjCçb ³ççlç l³çç®çç JçíUnçÇ pçç³çuçç uççiçuçç DçççÆCç pçíJçCççKççC³çç®ççÇ mççí³çnçÇ PççuççÇ. [^ç³çJnj®ççÇ vççíkçÀjçÇ
çÆcçUçuççÇ, cçiç nUÓnUÓ l³ççvçí kç@Àcçíjçlç uç#ç Iççuçç³çuçç mçá©Jççlç kçíÀuççÇ. Hç[íuç lçí kçÀçcç kçÀjC³çç®³çç mJçYççJççcçáUí Òçl³çíkçÀ iççíä
l³ççuçç kçÀUç³çuçç uççiçuççÇ. çÆvçcçç&l³ççyçjçíyçj oçª çÆHçC³çç®ççÇ mççí³çnçÇ PççuççÇ. HçCç l³çç®çç çÆnMçíyç Hçiççj çÆcçUlççbvçç Pççuçç. HçÌmçí
kçÀçHçuçí içíuçí nçílçí. mç[çHçÀçÆìbiç Dçmçu³ççvçí lçínçÇ ®ççuçuçb. uççíkçÀçbvççÇ ìçkçÀuçíu³çç çÆmçiçjíì®³çç LççíìákçÀçJçj l³çç®ççÇ mçáªJççlççÇuçç lçjçÇ
çÆmçiçjíì®ççÇ lçuuçHçÀ YççiçuççÇ.
l³ççlç®ç l³ççuçç ©Hç çÆomçuççÇ. cçç@yç mççÇvç cçOçí kçÀçcç kçÀjlç nçílççÇ. kçÀOççÇ vçç®ç kçÀjç³ç®ççÇ kçÀOççÇ HççCççÇ Yçjç³ç®³çç mççÇvç cçOçí
Dçmçç³ç®ççÇ. kçÀçnçÇnçÇ ©Hç vçmçuçíuççÇ ©Hç. HçÀkçwlç GHçÀç[îçç®çb MçjçÇj, DçççÆCç mçáboj vççkçÀ, SJç{çÇ®ç pçcçí®ççÇ yççpçÓ. yççkçÀçÇ ®çínN³ççJçj
Gcç&ì kçÀUç, yççjçÇkçÀ [çíUí, Yççb[kçáÀoU mJçYççJç ³ççcçáUí Flçj cçáuççRHççmçÓvçnçÇ lççÇ oÓj®ç Dçmçç³ç®ççÇ. FLçí Dççu³ççJçj yçuçJçblç®ççÇ
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cçáuççÇ DçççÆCç oçª ³ççb®ççÇ ®ççbiçuççÇ mççí³ç PççuççÇ. ©HçnçÇ FLçí kçÀçcççuçç DççuççÇ lççÇ HçÌmçí çÆcçUJçç³çuçç®ç. DççÆYçvç³ç DçççÆCç kçÀuçíMççÇ çÆlç®çç
kçÀçnçÇnçÇ mçbyçbOç vçJnlçç. SjJççÇ MçjçÇjmçáKç oíCçb DçççÆCç HçÌmçí cççípçÓvç IçíCçb nç®ç çÆlç®çç Oçboç nçílçç.
DçvççÇlççÇ nçÇ®ç vççÇlççÇ Dçmçuçíu³çç ©Hç®³çç JçmlççÇlç Yççb[Cçb cççjçcççN³çç Pççu³çç vççnçÇlç DçMççÇ jç$ç pçUç³ç®ççÇ®ç vççnçÇ.
kçáÀCççÇkçáÀCççuçç HçÀmçJçuçb kçÀçÇ ©Hç®çb cççLçb þCçkçÀç³ç®çb DçççÆCç l³çç Hçáª<ççMççÇ oçívç nçlç kçÀjç³çuçç lççÇ Hçá{í Dçmçç³ç®ççÇ l³ççcçáUí
yççkçÀçÇ®³çç cçáuççRvçç çÆlç®çç®ç DççOççj Jççìç³ç®çç. Kçjb lçj mçáªJççlççÇuçç mçbmççj kçÀªvç jnçJçb Dçmçb ©Hçuçç HçÀçj Jççìí. çÆlç®³ççkçÀ[í
³çíCççN³çç Hçáª<ççkçÀ[í lççí uçivç kçÀªvç IçíTvç pççF&uç ³çç®ç DççMçívçí lççÇ HççnçÇ. HçCç kçáÀCççÇ®ç çÆlçuçç vçíuçb vççnçÇ. cçiç çÆlçvçí DççHçuçç
mJçHvççUÓ mJçYççJç içç[Óvç ìçkçÀuçç. Dçç³çá<³ççMççÇ Pçiç[lç pçiçCçb ní®ç çÆlçuçç çÆMçkçÀç³çuçç çÆcçUlç nçílçb.
SkçÀoç SkçÀç cççCçmççvçb lçj kçÀnj®ç kçíÀuçç. pççlççbvçç çÆlç®³çç nçlççJçj HçÌmçí þíJçuçívç, lçí çÆlçvçí yuççTpçcçOçí þíJçuçí vç. Hçjlç
çÆvçIçlççbvçç l³çç cçáÎçcç çÆlçuçç Hçjlç pçJçU Içílçuçbvçd DçççÆCç Lççí[îçç®ç JçíUçlç çÆlçuçç kçÀUuçb kçÀçÇ DççHçuçí yuççTpçcçOçuçí HçÌmçí içç³çyç
Dççnílç. l³çççÆoJçMççÇ çÆlçvçí l³ççuçç Iççlçuçíu³çç çÆMçJ³ççbvççÇ çÆlç®ççÇ DççF& DçccççnçÇ o®çkçÀuççÇ DçççÆCç cnCççuççÇ, ` yçmçd kçÀj ©Hç lçáPçb lççW[.
DççHçu³ççmççjKçç®ç kçáÀCççÇ MçççÆHçlç pççÇJç Dçmçíuç. pçíJçCççmççþçÇnçÇ HçÌmçí vçmçlççÇuç lçj nçÇ YçÓkçÀ YççiçJçC³ççmççþçÇnçÇ HçÌmçí vçmçlççÇuç. Mççblç
nçí Dççlçç. DççHçu³ççuçç çÆomçlçb lçí kçÀç³çcç YçákçíÀpçuçíuçb pçiç. cççCçmççlçuçb JççF&ì DççHçu³ççuçç pçíJç{b kçÀUlçb SJç{b kçáÀCççuçç®ç kçÀUlç
vççnçÇ.'
DçMçç®ç SkçÀç cçnçYççiççvçb çÆlç®³çç Hçojçlç SkçÀ cçáuçiççÇ IççlçuççÇ.
®ççbovççÇ. kçáÀjÈ³çç kçíÀmççb®ççÇ iççí[ ®ççbovççÇ. ®ççbovççÇ®çç yççHç ©Hçuçç v³çç³çuçç ³çíCççj nçílçç. HçCç kçÀOççÇ®ç Dççuçç vççnçÇ.
©Hçuçç çÆmçvçícççlç kçÀçcç kçÀjç³çuçç çÆcçUçuçb lççí HççÆnuçç çÆoJçmçnçÇ çÆlç®³çç Dçç³çá<³ççlçuçç vç çÆJçmçjC³ççmççjKçç çÆoJçmç nçílçç.
PçáUPçáUçÇlç kçÀHç[îççbvççÇ çÆlç®çb MçjçÇj cççínjuçb. cçíkçÀHçcçáUí DççHçCç HçÀçj mçáboj vççnçÇ Dççnçílç ³çç®çbnçÇ Yççvç Dççuçb. HçCç Dçmçí mçáboj
kçÀHç[í Iççuçç³çuçç çÆcçUCçb, HçáÀkçÀì ®çnçHççCççÇ çÆcçUCçb, ní®ç çÆlçuçç DçÒçÓHç nçílçb. ©Hçuçç kçÀçcçb çÆcçUç³çuçç uççiçuççÇ, HçÌmçí nçlççlç
KçáUKçáUç³çuçç uççiçuçí, jçípç®ç lççÇ cçíkçÀHç kçÀjç³çuçç uççiçuççÇ. ®ççbiçuçb vçìç³çuçç uççiçuççÇ. DçççÆCç l³ççlç®ç yçuçJçblç Yçíìuçç.
çÆlç®³ççyçjçíyçj jçnç³çuçç lç³ççj Dçmçuçíuçç. ©Hç njKçÓvç içíuççÇ.
yçuçJçblç çÆlç®³çç IçjçÇ ³çç³çuçç uççiçuçç. mççlç Dççþ Jç<çç&®³çç ®ççbovççÇmççþçÇ ®çç@kçÀuçíìb DççCçç³çuçç uççiçuçç. yçuçJçblç
DççHçu³çç HççMççlç Dç[kçÀlççí³ç ní HçççÆnu³ççJçj ©Hçvçí l³çç®³ççcççiçí oámçN³çç JçmlççÇlç jçnç³çuçç pçç³ç®ççÇ YçáCçYçáCç uççJçuççÇ. SkçÀ çÆoJçmç
yçuçJçblç Dççuçç DçççÆCç IççF&IççF&vçí ©Hç, ®ççbovççÇ, Dçccçç DçççÆCç yççyççuçç IçíTvç ³çç Içjçlç þíTvç çÆvçIçÓvç içíuçç. oámçjí çÆoJçMççÇ ©Hçuçç
HççnÓvç JçmlççÇ nçojuççÇ. HçCç yççíuçç³ç®ççÇÇ mççí³ç vçJnlççÇ. HçCç ªHç MçnçCççÇ nçílççÇ. çÆlçvçí ³çç uççíkçÀçbHççmçÓvç mJçlç:uçç oÓj þíJçuçb. yçuçJçblç
Içj ®ççuçJçç³çuçç uççiçuçç. HçÌmçí pççmlç çÆcçUçuçí kçÀçÇ yçuçJçblç®çb oçª çÆHçCçb pççmlç.
yçuçJçblçvçí çÆlç®³ççMççÇ uçivç kçíÀuçb vççnçÇ HçCç Dçç³çá<³ççlç çÆmLçjçJçuççÇ. çÆoJçmç Guçìç³çuçç uççiçuçí. ©Hçuçç oçívç cçáuçb PççuççÇ.
©Hç cçáuçb DçççÆCç yçuçJçblç®³çç Òçícçç®³çç mçbmççjçlç jcçuççÇ.
nçÇ mçiçUçÇ cççCçmçb cçiç cççPççÇ HçíMçbì PççuççÇ. cçáuççyççUçb®³çç oáKçC³ççlç ªHç l³ççbvçç IçíTvç cççP³ççkçÀ[í ³çç³çuçç uççiçuççÇ.
kçÀOççÇ çÆlç®çí DççF&Jç[çÇuç Dçccçç DçççÆCç yççyçç ³çílç DçççÆCç kçÀOççÇ ®ççbovççÇ SkçÀìçÇ. Flçj HçíMçbìmçdkçÀ[Óvç ©Hç®ççÇ cçççÆnlççÇ cçuçç DççOççÇ
kçÀUuççÇ®ç nçílççÇ. cçiç ©Hç Òçl³ç#ç YçíìuççÇ. ©Hç®³çç cçáuççbvçç mçoçaHç[MççHçí#çç cççjçcççjçÇ®³çç pçKçcçç®ç DççÆOçkçÀ nçílçb. ®ççbovççÇ cçç$ç
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kçwJççÆ®çlç DççpççjHçCççcçáUí ³çíF&. çÆlç®³çç iççuççJçj®³çç oçívç KçÈ³ççbcçOçÓvç iççí[ nmçí DçççÆCç DççÌ<çOç IçíTvç pççF&. ©Hç®³çç cçáuççb®ççÇ
vççJçbnçÇ çÆoJ³ç®ç nçílççÇ. pçíJnç yçuçJçblçuçç Lçb[j vççJçç®³çç Iççí[îççJçj yççÆ#çmç çÆcçUçuçb lçíJnç l³ççuçç Pççuçíu³çç cçáuççÇ®çb vççJç l³ççvçb
þíJçuçb çÆyçpçuççÇ. oámçjç cçáuçiçç Pççu³ççJçj Dççþ çÆoJçmççlç l³ççuçç SkçÀç Òççí[îçámçjkçÀ[í kçÀçcç çÆcçUçuçb l³çç Òççí[îçámçj®çb kçábÀovç vççJç
l³ççvçí DççHçu³çç cçáuççuçç þíJçuçb. l³ççvçblçj®çç cçáuçiçç cçç$ç uççíUçiççíUç çÆvçIççuçç kçÀçjCç ©Hç®³çç DççþJ³çç cççÆnv³ççlç yçuçJçblçvçí
çÆlç®³çç HççíìçJçj kçÀçþçÇ cççjuççÇ, FlçkçÀç lççí l³çççÆoJçMççÇ oçª çÆHçTvç Dççuçç nçílçç. DçççÆCç l³ççJçªvç oçíIççb®çb kçÀ[çkçw³çç®çb Yççb[Cç
Pççuçb nçílçb. l³ççvçblçj uççuçá pçvcçuçç lççí DçHçbiç®ç, pçJçUpçJçU uççíUçiççíUç Pççuçíuçç. oá:Kç Hç®çJçuçíu³çç ªHçvçb lçínçÇ oá:Kç
Hç®çJçuçb. cçvççlç çÆnjJçU DçbkçáÀjuççÇ®ç nçílççÇ kçáÀþí?
SkçÀ çÆoJçmç ©Hç®³çç DççOççÇ cççÇ SkçÀç yççF&uçç lçHççmçlç nçílçí. cçvçmlççHççvçb çÆlç®çb yuç[ÒçíMçj KçÓHç Jçç{uçb nçílçb cnCçÓvç cççÇ
çÆlçuçç cçvçmlççHç kçÀcççÇ kçÀjç³çuçç mççbçÆiçlçuçb. lççÇ yççF& içíu³ççJçj ©Hçvçb cçuçç çÆlç®³çç cçvçmlççHçç®çb kçÀçjCç çÆJç®ççjuçb. çÆlç®³çç cçáuççÇvçb
vççl³ççlçu³çç®ç cçáuççMççÇ uçivç þjJçuçb nçílçb ní kçÀçjCç kçÀUu³ççJçj ©Hç Lçb[HçCçí cnCççuççÇ,
`` $ççmç kçÀªvç IçíTvç kçÀç³ç nçíCççj oçÇoçÇ! yççF& DçççÆCç Hçáª<ççlç vççlçb SkçÀ®ç DçççÆCç lçí cnCçpçí MçjçÇj mçáKç.. kçÀmçuççÇ
vççlççÇ DçççÆCç kçÀmçuççÇ iççílççÇ oçÇoçÇ..''
`` lçáuçç vççnçÇ kçÀUç³ç®çb vççl³ççb®çb HçççÆJç$³ç ©Hç!''
`` oçÇoçÇ, SkçÀ çÆoJçmç mçiçUçÇ vççlççÇ cççí[Óvç HççnçC³çç®çç çÆoJçmç þíJçç DçççÆCç Hçnç, çÆkçÀlççÇ vççlççÇ cççí[lççlç lçí! mçKK³çç
yççÆnCç YççJçç®çb vççlçb cççí[uçíuçb vççnçÇ lçácnçuçç çÆomçuçb lçj mççbiçç cçuçç.. o®çkçÓÀnçÇ vçkçÀç lçíJnç, cççPççÇ DççþJçCç kçÀç{ç..mçcççpççuçç
nçÇ yçbOçvçb Dççnílç cnCçÓvç yççF&uçç pçjçlçjçÇ mçáKç Dççní. '' ©Hç®³çç DççJççpççlç Lçb[ ®ççÇ[ nçílççÇ.
`` ©Hç,mçiçUçÇ cççCçmçb vççnçÇ cççí[Cççj.. ®ççbiçuççÇ cççCçmçbnçÇ Dçmçlççlç®ç vçç?''
`` ®ççbiçu³çç cççCçmççlçnçÇ ÒçkçÀçj Dçmçlççlç oçÇoçÇ.. kçÀçnçÇ Kçjí mçppçvç DçççÆCç kçÀçnçÇ yçíiç[Çç mçppçvç..''
`` cççÇ vççnçÇ mçcçpçuçí..''
`` oçÇoçÇ, ³çç içìçjçlçu³çç Dçç³çá<³ççuçç kçbÀìçUÓvç SkçÀoç cççÇ SkçÀç mJççcççÇpççRkçÀ[í içíuçí. cçvççuçç MççblççÇ çÆcçUçJççÇ cnCçÓvç..
mççOçÓ cççíþí vççJççpçuçíuçí nçílçí.. cççPçç Oçboç SíkçÀu³ççJçj l³ççbvççÇ cççP³ççkçÀ[í Hççnç³ç®çbnçÇ ìçUuçb. l³çç çÆoJçMççÇ l³ççb®çç cçuçç jçiç
Dççuçç vççnçÇ HçCç oámçjí çÆoJçMççÇ SkçÀç cççíþîçç vççJççpçuçíu³çç yççF&yçjçíyçj®çç HçíHçjcçOçí l³ççb®çç HçÀçíìçí HçççÆnuçç DçççÆCç cççPçb cççLçb®ç
þCçkçÀuçb. oçÇoçÇ çÆlç®çç cççPçç J³çJçmçç³ç SkçÀ®ç nçílçç.. HçCç çÆlç®ççÇ vççF&ì cççíþçÇ nçílççÇ, vçìçÇ cnCçÓvç çÆlç®çb vççJç cççíþb nçílçb..l³çç
mççOçÓuçç lççÇ ®ççuçuççÇ, cççÇ vççnçÇ ®ççuçuçí..oçÇoçÇ ouçouççÇcçOçí HççCççÇ Dçmçlçb, cççlççÇ Dçmçlçí, HçCç çÆnjJçU vççnçÇ vçç HçáÀuçlç, lçmçb®ç
Dççní Dççcç®çb..Içjçlç Hçáª<ç Dççnílç, cçáuçb Dççnílç, HçCç mçbmççjçÇ vççnçÇ cnCçlç Dççcnçuçç kçáÀCççÇ....cççÇ jKçíuç®ç jçnCççj..HçCç kçáÀCççÇ
KççíìíHçCçç kçíÀuçç kçÀçÇ cççPçb jkçwlç lççHçlçb DçççÆCç DççiçDççiç nçílçí Dçbiçç®ççÇ..lççÇ cççCçmçb pççmlç çÆkçÀUmçJççCççÇ Jççìlççlç cçuçç..''
kçÀç³ç yççíuçCççj cççÇ çÆlç®³çç ³çç DçvçáYçJççJçj. lççÇ vçblçj yççíuçlç®ç jççÆnuççÇ DçççÆCç l³çç mççOçÓuçç kçÀ[çkçÀ[ç çÆMçJ³çç Iççuçlç
çÆvçIçÓvç içíuççÇ..©Hç ³çíTvç içíuççÇ kçÀçÇ Dçmçb kçÀçnçÇ lçjçÇ YçkçÀçmç mçl³ç yççíuçÓvç pçç³ç®ççÇ kçÀçÇ cççPçb uç#ç®ç G[ç³ç®çb kçÀçcççlçuçb..
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SkçÀ çÆoJçmç JççC³ççyçjçíyçj FlçkçÀçÇ kçÀ®ççkçÀ®çç Yççb[uççÇ kçÀçÇ mçiçÈ³ççbvççÇ IçjçÇ pççTvç DççHçuçí kçÀçvç Oçálçuçí. cççÇ çÆlçuçç
kçÀçjCç çÆJç®ççjuçb lçj cnCççuççÇ kçÀçÇ, uçnçvç cçáuçb içíuççÇ kçÀçÇ lççí cçáuççbvçç HçÀmçJçlççí. Jçpçvççlç KçÓHç cççjlççí.. l³ççuçç ®ççbiçuçç
yço[ç³çuçç®ç nJçç nçílçç..'' l³çç®çç HçÀç³çoç SkçÀ®ç Pççuçç kçÀçÇ lççí JççCççÇ mçiçÈ³ççbvçç®ç ÒççcçççÆCçkçÀHçCççvçb JçmlçÓ Ðçç³çuçç uççiçuçç.
`` ©Hç, yçjí®ç çÆoJçmççlç uççuçáuçç vççnçÇ DççCçuçbmç lçí? '' SkçÀ çÆoJçmç cççÇ çÆlçuçç çÆJç®ççjuçb.
`` l³çç®ççÇ lçy³çílç ®ççbiçuççÇ Dççní cçiç kçÀMççuçç DççCçç³ç®çb?''
`` vççnçÇ oçÇoçÇ, lççí vçç njJçuçç³ç..'' çÆyçpçuççÇ cnCççuççÇ.
``njJçuçç cnCçpçí?'' ©Hç kçÀçnçÇ yççíuçuççÇ vççnçÇ.. çÆyçpçuççÇ®çç nçlç Oçªvç çÆlçuçç ojçojç Dççí{lç çÆvçIçÓvç içíuççÇ. HçbOçjç
çÆoJçmççbvççÇ Dçccçç yuç[ÒçíMçj lçHççmçç³çuçç DççuççÇ lçíJnç cççÇ l³ççbvçç uççuçáyçÎuç çÆJç®ççjuçb.
`` kçÀç³ç mççbiçç³ç®çb oçÇoçÇ.. nuuççÇ yçuçJçblç Hççj yçíHçÀçcç Jççiçç³çuçç uççiçuçç³ç. oçª lçj çÆHçlççí®ç, HçCç pçáiççjnçÇ KçíUç³çuçç
uççiçuçç³ç..HçbOçjç çÆoJçmççbHçÓJçça cçO³çjç$ççÇ yçuçJçblç oçª çÆHçTvç Dççuçç, Jççìílçu³çç uççuçáuçç l³çç®çç Hçç³ç uççiçuçç.. cçiç lççí uççuçáJçj
çÆ®ç[uçç.. l³ççvçí l³ççuçç uççLç cççjuççÇ. lçí HççnÓvç ©Hç Yç[kçÀuççÇ.. uççuçá®³çç yççyçlççÇlç lççÇ HçÀçj nUJççÇ Dççní..l³ççuçç cnCççuççÇ,
lçáP³ççcçáUí®ç uççuçÓ Dçmçç Pççuçç³ç, lçÓ®ç kçÀj l³çç®çb mçiçUb DçççÆCç Içí Òçç³ççÆ½çÊç.. cçiç yçuçJçblçnçÇ çÆ®ç[uçç. uççuçá®³çç pçvcçç®³çç
DççOççÇ l³ççuçç SkçÀç cççíþîçç yç@vçj®çb kçÀçcç çÆcçUCççj nçílçb lçí çÆvçmçìuçb cnCçÓvç uççuçáJçj l³çç®çç jçiç nçílçç. yçuçJçblçvçí lçí mççHçÀ
vççcçbpçÓj kçíÀuçb. Guçì çÆlçuçç cnCççuçç kçÀçÇ Içjçlç nç iççíUç þíJçC³ççHçí#çç jml³ççJçj vçíTvç þíJç l³ççuçç.. ní cççkçÀ[ pçiçuçb kçÀç³ç
DçççÆCç cçíuçb kçÀç³ç, oçívnçÇ cçuçç mççjKçb®ç Dççní.. cçiç ©Hç KçÓHç j[uççÇ..l³çç çÆoJçMççÇ pçíJçuççÇnçÇ vççnçÇ. oámçjí çÆoJçMççÇ mçkçÀçUçÇ
HçççÆnuçb lçj uççuçá Içjçlç vçJnlçç.. cççÇ ©Hçuçç çÆJç®ççjuçb lçj jml³ççJçj þíTvç Dççuçí SJç{b®ç cnCççuççÇ. .''
vçblçj ªHç pçíJnç YçíìuççÇ lçíJnç cççÇ çÆlçuçç uççuçáyçÎuç çÆJç®ççjuçb lçj içájiçájuççÇ.
`` cççCçmçb Dççnçlç kçÀçÇ HçMçÓ iç? uççuçáuçç kçáÀþí þíJçuçb? jml³ççJçj? DççF& Dççnímç kçÀçÇ kçÀçíCç?''
`` DççF&®ç Dççní cççÇ oçÇoçÇ, cnCçÓvç®ç jml³ççJçj þíTvç Dççuçí.. l³çç®çç Içjçlç pçj SJç{ç DçHçcççvç nçílççí lçj jmlçç kçÀç³ç
JççF&ì Dççní? cççCçámçkçÀçÇ cnCçpçí kçÀç³ç lçí cççÇ vççnçÇ pççCçlç! Mç$çÓuçç cççjuçb kçÀçÇ JççÇj®ç¬çÀ Ðçç³ç®çb DçççÆCç oáä cççCçmççuçç cççjuçb
kçÀçÇ KçÓvç cnCçç³ç®çb? uççuçá kçÀCççnçÇvç pçvcçuçç HçCç l³ççuçç lçácnçÇ [ç@kçwìj uççíkçÀçbvççÇ lçíJnç®ç cçª çÆouçb Dçmçlçblç vçç lçj l³çç®çí ní
Yççíiç mçbHçuçí lçjçÇ Dçmçlçí. HçCç lçácnçÇ uççíkçÀçbvççÇ®ç oáäHçCççvçí l³ççuçç pçiçJçuçb DçççÆCç Yççíiç Yççíiçç³çuçç uççJçuçílç..lçácnçÇ uççíkçÀçbvççÇ
o³çí®çb vççìkçÀ kçÀªvç mlç:®ççÇ Dçç@HçjíMçvç vççJççKççuççÇ ®ççboçÇ kçÀªvç IçílçuççÇlç.. DççcnçÇ lçj Dç[çCççÇ Dççnçílç®ç..HçCç lççí mççOçb
Dçç³çá<³ç pçiçÓ MçkçÀCççj vççnçÇ ní lçácnç uççíkçÀçbvçç ®ççbiçuçb cççnçÇlç nçílçb.. lçjçÇnçÇ l³ççuçç pçiçJçuçblç DçççÆCç cçuçç HçMçÓ cnCçlçç?
''©Hç®³çç [çíÈ³ççlçÓvç pçí YççJç çÆvçIçlç nçílçílçí HççnÓvç Dçbiççj kçÀMççuçç cnCçlççlç lçí cççÇ HçççÆnuçb.
`` [ç@kçwìjçb®çç Oçcç&®ç Dçmçlççí lççí ©Hç..jçíi³ççuçç çÆpçJçoçvç oíCçbnçÇ MçHçLç Dçmçlçí Dççcç®ççÇ! ''
`` nçí! HçCç l³ççuçç kçÀçnçÇ lççjlçc³ç nJçb kçÀçÇ vççnçÇ? uççuçá mçáìuçç Dçmçlçç lçj cççÇ lçácnçuçç oáJçç®ç çÆouçç Dçmçlçç..
DçççÆCç Dççlçç jçiç kçÀjlçí lçácç®³çç OçbÐçç®çç..cnCçÓvç cççPçç $ççmç cççÇ®ç mççí[Jçuçç.''
ई साहित्य प्रततष्ठान

www.esahity.com

रक्षा

डॉ. स्मिता दािले

©Hç®çb yççíuçCçb çÆvçKççN³ççmççjKçb Kçjb DçççÆCç pçUpçUçÇlç nçílçb. ©Hçvçí DççHçuçç jçiç DççJçjuçç DçççÆCç Lççí[îçç JçíUçvçb
cnCççuççÇ,``oçÇoçÇ, DççF& Dççní cççÇ l³çç®ççÇ.. l³ççuçç jml³ççJçj þíJçuçb ní mçiçUb uççíkçÀçbvçç mççbiçç³çuçç.. cççÇ l³ççuçç HççíuççÇmç
mìíMçvç®³çç oçjçlç þíTvç Dççuçí. cnCçpçí HççíuççÇmç l³çç®ççÇ kçáÀþu³çç lçjçÇ mçbmLçílç mççí³ç kçÀjlççÇuç. çÆvçoçvç ®ççbiçuçb DççÌ<çOç çÆcçUíuç
l³ççuçç..pçíJçCç çÆcçUíuç..pçiçuçç lçjçÇ þçÇkçÀ vççnçÇlçjçÇ þçÇkçÀ..'' ©Hç®³çç [çíÈ³ççbcçOçÓvç G<Cç HççCççÇ Jççnçlç nçílçb. cççPçínçÇ [çíUí
HççCççJçuçí.
lççÇ çÆvçIçÓvç içíuççÇ. Hçjlç cççÇ çÆJç®ççjçlç Hç[uçí. o³çç cnCçpçí kçÀç³ç? cççCçmççuçç Yççíiç YççíiçÓ oíCçb kçÀçÇ DçMçkçw³ç Dçmçíuç lçj
pççÇJç pççT oíCçb? ©Hç®çç çÆJç®ççj JççmlçJçç®³çç kçÀmççíìçÇJçj Iççmçuçíuçç nçílçç DçççÆCç Dççcnç J³ççJçmçççÆ³çkçÀçb®çç çÆJç®ççj `Hçjoá:Kç
MççÇlçuç' ®³çç Hçç³ççJçj j®çuçíuçç nçílçç. ©Hç®çç Oçboç kçáÀCçç®³çç HçÀmçJçCçákçÀçÇJçjlççÇ ®ççuçlç vçJnlçç. çÆMç#çCççcçáUí Dççuçíu³çç JçÌ®çççÆjkçÀ
iççíbOçUçcçáUí DççcnçÇ pççmlç®ç YççWiçU Pççuççí Dççnçílç Dçmçb Jççìuçb cçuçç.
©Hç cççP³çç çqkçwuççÆvçkçÀcçOçí DççuçíuççÇ çÆomçuççÇ kçÀçÇ cççÇ çÆlçuçç MçíJçìçÇ®ç lçHççmçç³çuçç I³çç³ç®ççÇ kçÀçjCç yççíuçCççÇ®ç KçÓHç
Jnç³ç®ççÇ Dççcç®ççÇ. uççuçáuçç HççíçÆuçmççbvççÇ kçáÀþu³ççlçjçÇ DçvççLççuç³ççlç þíJçuçíuçb çÆlçvçb MççíOçÓvç kçÀç{uçb DçççÆCç çÆlç®çç pççÇJç mJçmLç
Pççuçç. vçblçj lççÇ SkçÀ çÆoJçmç cççP³ççkçÀ[í DççuççÇ lççÇ çÆyçpçuççÇuçç IçíTvç. KçÓHç mçoça PççuççÇ nçílççÇ, cnCçÓvç çÆlçuçç cçáuççbyçjçíyçj
HççþJçuçb vççnçÇ cnCççuççÇ. cçáuççbvçç IçíTvç yçuçJçblç çÆHçÀjç³çuçç içíuçç nçílçç.
`` ©Hç, ®ççbovççÇ®çb kçÀç³ç kçÀjç³ç®çb þjJçuçb³ç lçÓ? HçbOçjç-mççíUç Jç<çç&®ççÇ PççuççÇ Dççní lççÇ Dççlçç!'' cççÇ®ç çÆJç<ç³ç kçÀç{uçç.
`` çÆkçÀlççÇ Kçáyçmçájlç çÆomçlçí vçç ®ççbovççÇ?'' ©Hç KçÓ<ç PççuççÇ. cççPççÇ®ç vçpçj uççiçíuç kçÀçÇ kçÀç³ç Dçmçb Jççìlçb cçuçç
kçÀOççÇkçÀOççÇ. yçuçJçblç cnCçlççí, kçÀçÇ DççHçCç çÆlçuçç çÆnjç@F&vç kçÀª. Dç@kçwìçRiç®³çç MççUílç HççþJçÓ. Dççlçç KçÓHç çÆvçIççu³çç Dççnílç cnCçí
DçMçç MççUç. Dççlçç cççvç HçCç KçÓHç çÆcçUlççí ³çç J³çJçmçç³ççlçu³çç uççíkçÀçbvçç.. kç@Àcçíjçlç KçÓHç sçvç çÆomçlçí ®çbovççÇ.. lççí®ç cçuçç mççbiçlç
nçílçç.''
`` ®ççbovççÇuçç IçíTvç kçÀOççÇ içíuçç nçílçç mìáçÆ[³ççílç? '' cççÇ mçnpç çÆJç®ççjuçb DçççÆCç ©Hç çÆJç®ççjçlç Hç[uççÇ. kçáÀCççmç
þçTkçÀ..l³ççuçç kçÀmçb kçÀUuçb lçí. ..lççí yççíuçlççí kçáÀþí nuuççÇ Içjçlç? çÆ{ccç yçmçÓvç Dçmçlççí..'' l³çç®ç çÆJç®ççjçlç lççÇ çÆvçIçÓvç içíuççÇ.
l³ççuççnçÇ Dççlçç oçívç-lççÇvç cççÆnvçí uççíìuçí nçílçí.
®ççj çÆoJçmççbHçÓJçça lççÇ ®ççbovççÇuçç IçíTvç DççuççÇ. yççkçÀçÇ®çí HçíMçbì içíu³ççJçj cççÇ ®ççbovççÇuçç Dççlç Içílçuçb. ®ççbovççÇ çÆHçÀkçÀì
çÆomçlçí³ç, pçíJçlç vççnçÇ Dççní cnCççuççÇ. ©Hç yççníj®ç yçmçuççÇ. ®ççbovççÇMççÇ DçY³ççmçç®³çç içHHçç cççjlçç cççjlçç cççÇ ®ççbovççÇuçç
lçHççmçç³çuçç uççiçuçí. YçÓkçÀ uççiçlç vççnçÇ cnCçÓvç Hççíì lçHççmçç³çuçç uççiçuçí DçççÆCç YççíJçN³ççlç Dç[kçÀçJçb lçMççÇ ®ç¬çÀçJçuçí.. .. Hçjlç
Hçjlç Hççíì lçHççmçç³çuçç uççiçuçí. .. ®çínjç kçÀmççyçmçç Mççblç þíTvç cççÇ ®ççbovççÇuçç yççníj yçmçç³çuçç mççbçÆiçlçuçb DçççÆCç ©Hçuçç Dççlç
yççíuççJçuçb.
`` kçÀç³ç Pççuçb³ç ®ççbovççÇuçç? ’
`` FLçí yçmç DçççÆCç cççÇ kçÀç³ç mççbiçlçí lçí vççÇì SíkçÀ..®ççbovççÇuçç çÆoJçmç içíuçílç ©Hç!’’
`` HçCç çÆlç®ççÇ lçj HççUçÇ vççÇì ®ççuçÓ Dççní..’’
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`` Kççíìb Dççní lçí ©Hç..vççìkçÀ kçÀjlçí³ç lççÇ..’’
#çCççlç ©Hç®çç ®çínjç FlçkçÀç kçÀþçíj DçççÆCç çÆnbðç Pççuçç kçÀçÇ cççÇmçáOoç Iççyçjuçí. çÆlçvçí ®ççbovççÇkçÀ[í p³çç ¬çÓÀj vçpçjívçí
yççÆIçlçuçb l³ççuçç cççP³ççkçÀ[í Mçyo vççnçÇlç.. ®ççbovççÇuçç LçHHç[ cççjç³çuçç çÆlçvçí nçlç Jçj G®çuçuçç DçççÆCç Hç#ççIççlç JnçJçç lçmçç lççí
çÆvçKçUu³ççmççjKçç KççuççÇ Dççuçç. çÆlç®çç DççJççpç yçbo Hç[uçç. ®ççbovççÇ®ççÇ DçJçmLçç lçj yçUçÇ içíuçíu³çç lç[HçÀ[CççN³çç
yççíkçÀ[çmççjKççÇ PççuççÇ. ©Hç®³çç ®çínN³ççJçj Iççcç pçcçç Pççuçç nçílçç. Dççlçu³çç Dççlç ©Hç HçáÀìlç nçílççÇ..
`` çÆlçuçç OçbÐççuçç lçj vççnçÇ uççJçuçbmç?’’ cççÇ kçÀçícçuçHçCçí ©Hçuçç çÆJç®ççjuçb. çÆlçvçí cççvç nuçJçÓvç vççnçÇ cnìuçb.
cçuçç kçÀçnçÇ®ç kçÀUívçç. SkçÀ çÆnjJççiççj kçíÀUçÇ®çç kçÀçíJçUç kçÀçWYç DçççÆCç JççoUçvçb HçÀçìÓvç HçÀçìÓvç içíuçíuççÇ kçíÀU.. oçíIççÇnçÇ
JççoUçlç mççHç[u³çç nçíl³çç. cççÇ ®ççbovççÇuçç þíTvç Içílçuçb DçççÆCç ©Hçuçç IçjçÇ HççþJçÓvç çÆouçb. ©HçuççnçÇ lçí nJçb®ç nçílçb.
`` kçÀçíCç Dççní lççí ©Hç?..mççbiç lçjçÇ cçuçç.. ` cççÇ çÆlç®³çç HççþçÇJçªvç nçlç çÆHçÀjJçlç çÆJç®ççjuçb. cççP³çç mHçMçç&yçjçíyçj
®ççbovççÇ {mçç {mçç yççbOç HçáÀìu³ççmççjKççÇ j[ç³çuçç uççiçuççÇ.
`` kçáÀCççÇ DççíUKççÇlçuçç®ç Dççní?’’ ®ççbovççÇvçí cççvçívçí®ç nçí cnìuçb.
`` MççUílçuçç kçÀçÇ Mçípççj®çç kçÀçÇ uççbyç jçnçCççjç kçáÀCççÇ?’’
l³ççb®³ççHçÌkçÀçÇ kçáÀCççÇ®ç vçJnlçb. cççPçç cçuçç®ç ÒçMvç Hç[uçç, Içjçlçuçç DçmççJçç? kçÀçíCç? kçÀçíCç? DçççÆCç cççP³çç Dçboçpççvçí
cççÇ®ç nçojuçí.. cççP³çç®ç nçlççHçç³ççlçuççÇ MçkçwlççÇ JççnÓvç içíuççÇ.. cççPçç®ç Içmçç kçÀçíj[ç Hç[uçç..
`` Içjçlçuçç? Jç³ççvçb cççíþç? ` cççÇ Iççyçªvç çÆJç®ççjuçb. ®ççbovççÇ kçÀçnçÇ®ç yççíuçuççÇ vççnçÇ.. çÆlç®³ççkçÀ[Óvç vçkçÀçj ³ççJçç
cnCçÓvç cççÇ oíJçç®ççÇ ÒççLç&vçç kçÀjlç nçílçí..
®ççbovççÇ cççP³çç içÈ³ççlç Hç[Óvç KçÓHç j[uççÇ.. .. KçÓHç j[uççÇ.
`` yçuçJçblç?’’
®ççbovççÇ GvcçUÓvç Hç[uççÇ. cççÇ lçjçÇ çÆlçuçç kçÀMççÇ mççJçjCççj? cççP³ççlç lçjçÇ kçáÀþí nçílçb $ççCç?
oámçN³ççuçç HçÀmçJçCççN³ççuçç cççCçmççuçç HççnÓvç pçUCççjçÇ ©Hç Dççpç Kçjb®ç pçUÓvç içíuççÇ nçílççÇ..
çÆlç®çç nç MçíJçì cçuçç cçbpçÓj nçílçç.
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kçÀçWoCç

oÓj®çç Jççpçb$ççÇ®çç DççJççpç pçJçU pçJçU ³çç³çuçç uççiçuçç. IçjçlçuççÇ mçiçUçÇ oçjçyççníj DççuççÇ DçççÆCç Jççì Hççnç³çuçç
uççiçuççÇ.. DçmHçä cççCçmçb mJç®s çÆomçç³çuçç uççiçuççÇ. iççJççlçu³çç lçªCççbvççÇ çÆcçjJçCçÓkçÀçÇvçb DççCçuçíu³çç DççHçu³çç çÆcç$ççuçç KççuççÇ
GlçjJçuçb. DçççÆCç lççí lçªCç DççHçu³çç yççHççmçcççíj pççTvç GYçç jççÆnuçç. sçlççÇ HçáÀuçJçÓvç, Kçá<ççÇlç nmçlç l³ççvçí yççHçç®³çç Hçç³ççuçç
mHçMç& kçíÀuçç. yççHççvçí DççHçu³çç Hççíjçuçç çÆcçþçÇlç Içílçuçb DçççÆCç içoiçol³çç mJçjçlç l³ççuçç cnCççuçç,
`` Dçç³çákçwMçç®çb mççívçb kçíÀuçbmç uíÀkçÀjç. DççHçuçb mçcçob kçáÀuç GpççUÓvç çÆvçIççuçb pçvçá...
DççF&vçb YççkçÀjçÇ®çç lçákçÀ[ç DççíJççUÓvç ìçkçÀu³ççJçj lççí Içjçlç içíuçç. yçjçíyçj DççCçuçíuççÇ oçÌuçlç yççHçç®³çç Hçç³ççJçj
IççlçuççÇ. nçlççlçuçb pç[ mççív³çç®çb kçÀ[b DççF&uçç oçKçJçuçb. oçíIççbvçç mççäçbiç ob[Jçlç Iççlçuçb DçççÆCç DççF&yççHçç®³çç [çíÈ³ççlçuçb
HççCççÇ DççHçu³çç nçlççvçb Hçámçlç Hçámçlç cnCççuçç.
`` Dçiç cçç³ç, j[lççÇmç kçÀmççHçç³ç? ¿çí®ç lçáuçç nJçb nçílçb vçJnb?
DççF&vçb nmçlç cççvç [çíuççJçuççÇ. DçççÆCç cnCççuççÇ,
`` Dççjb yççUç, ¿çí Dççlçç Dççu³çíuçb HççCççÇ ní çÆpçJçç®çç LçjkçÀçHç Pççuçç nçílçç, lçJçç®çb nç³ç.. cççp³çç uçíkçÀjçuçç kçÀçnçÇ
Pççuçb Dçmçlçb cçiç?. DççF& pçiçobyçí®ççÇ kç=ÀHçç cnCçÓvç Jçç®çuççmç cççp³çç jçpçç..
`` lçáp³çç oçíu³ççlç HççvççÇ kçÀç³çcç®ç Jnç³çuçb oájHçoí.. uçíkçÀª Jççb[ cnvçç³ç®ççÇmç.. DçççÆCç lçí Içjuçç ³çíF&Hç³ç¥lç lçáp çç çÆpçJç
mçáHçu³ççmççjKçç HççKç[uçç pçç³ç. kçáÀvççÇ JççIçª lçj vnçF& ¿ççuçç çÆIçTvç içíuçb, kçáÀv³çç ®ççíjçvçb lçj vnçF& ¿ççuçç HççÆUJçuçb, kçáÀvççMççÇ
oçb[iççF&vçb nçvççcççjçÇ kçÀªvç cççj KççTvç kçáÀìb Hç[uçb lçj vçmçuç? DçççÆCç cçbiç yçiççJçb lçj ¿çí JççÇj ³çç³ç®çb kçÀçÇ jcçlç içcçlç
pçbiçuçç®³çç JççìíDçç[Óvç.. mçÌlççvççuçç kçÀmçuçbyççÇ Y³çç®ç vnçF&. ` l³ççJçj mçiçUí nmçuçí DçççÆCç cnçlççjçÇmçáOoç nmçuççÇ.
yçívçb Hççj cnçyçuçíéçjçHççmçÓvç lçUçHç³ç¥lç®³çç kçÀHççN³ççlçÓvç çÆnb[uçb DçççÆCç lçjyçípç Pççuçb cnvçávç lçj ¿ççí çÆomç çÆomçuçç
vçJnb? cççkçÀ[çiçlç Pçç[çJçªvç Glçjuçb, JççIçç®³çç oçíu³ççlç [çíUb IççuçÓvç l³ççuççyççÇ HçUJçÓvç uççJççl³ç®ççÇ lççkçÀo nçílççÇ ³çç cçoç&lç .
cççcççvçb lçuçJççjyççpççÇ çÆMçkçÀçÇJçuççÇ DçççÆCç cnçjçpççb®³çç mçÌv³ççlç çÆMçjuçç cnvçávç Dççpç ¿ççí nçÇ uç#çácççÇ çÆIçTvç Dççuçç³ç ¿çí®ç Kçjb.
l³çç®³çç oçb[iççF&uççyççÇ çÆcçUçuçç yçiçç DçJçmçj..’
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`` DçJççí, jçpçb pçJçU kçÀjl³ççlç cnvçpççÇ®ç cççíf mççív³çç®çb kçÀ[b çÆcçUçu³ççiçlç nç³ç. DççHçu³çç iççJççlçu³çç cçáuçç®çç ³çJç[ç
cççírç mçvcççvç cnCçpççÇ ¿ççí uçíkçÀ iççJçç®ç®ç YçÓMçvç nç³ç DçççÆCç JçíiçUb kçÀçÌlçákçÀ kçÀç³ç kçÀmççHçç³ççÇ nJçb.?
`` Dçç³çd lçÓ ³çíkçÀoç cççÇ Jçç®çuççí lçj j[lççÇmç lçj cçiç DççHçu³çç cnçjçpççb®³çç cçç³ç çÆkçÀlççÇJçíUç j[uçb. l³çç
çÆpçpççcççTuççÇuçç yçiç, l³çç kçÀMçç OççÇjç®³çç nçF&lç. `

cnçlççN³ççb®³çç içHHçç jbiçlç içíu³çç DçççÆCç nç DççHçu³çç mçJçbiç[îççbmçkçÀì vççnçÇmçç Pççuçç. iççJççyççníj içíu³ççJçj SkçÀç
Kç[kçÀçJçj mçiçUçÇ çÆcç$çcçb[UçÇ yçmçuççÇ DçççÆCç mçiçUçÇ l³çç®³çç Hçç³ççMççÇ kçÀçW[çUb kçÀªvç yçmçuççÇ.
`` Dççlçç mççbiç kçÀçÇ uçíkçÀç, kçÀç³ç kçÀç³ç Pççuçb lçí..DççcççmvççÇ mçcçob mçbiçlçJççj mççbiç. kçáÀvççÇ kçÀç³ç cnvçlçb, kçáÀvççÇ kçÀç³ç
mççbiçlçb, kçÀç³ç Kçjb kçÀç³ç Kççíìb kçÀç³çyççÇ kçÀUlç vçJnlçb. ` mçiçÈ³ççb®ççÇ GlmçákçÀlçç kçÀcççuççÇ®ççÇ lççCçuççÇ içíuççÇ nçílççÇ.
l³ççvçb SkçÀ cççíþç éççmç Içílçuçç DçççÆCç [çíÈ³ççbmçcççíªvç pçí DçpçÓvçnçÇ nuçuçb vçJnlçb, lçí mçiçUb lççí pçmçb®³çç lçmçb
mççbiçç³çuçç uççiçuçç [çíF&®çb cçáb[çmçb l³ççvçb DççHçu³çç cççb[çÇJçj þíJçuçbvç..DçççÆCç lççí yççíuçç³çuçç uççiçuçç.
`` uçF& OççbouççÇ®çb çÆoJçmç mçbkçÀì çÆIçTvç®ç Dççu³ççJçj kçÀçF& ®ççuçlç vççF& yççyçç... mJççcççÇ nçíl³çí cnvçávç®ç mçiçUb
çÆvçyççJçuçb. mJççcççR®çb mçiçuçb kçÀmçb ³çkçÀocç çÆMçmlçMççÇj. pçjçyççÇ ®çÓkçÀ Jnç³çç®ççÇ vnçF&..SkçíÀkçÀçuçç kçÀçcç Ðçílççlç lçí l³ççvçb Hççj
Hçç[ç³çuçç®ç nJçb Dçmçç ob[kçÀ®ç nç³ç l³ççb®çç. Òççvç içíuçç lçjçÇ l³ççb®ççÇ Dçç%çç nçíF&Hç³ç¥lç, Hçá{®çç mççbiççJçç ³çíF&HççJçílççí çÆLçlçb®ç Gyçb
þçkçÀç³çç®çb..Dçmçb JççiççJçb uççiçlçb³ç..Hçjlç SkçÀç kçÀçvçç®çb oámçN³çç kçÀçvççuçç cççnçÇlç vçmçlçb³ç..vnçF&lçj içíuçí DççHçuçí
nçlçHçç³ç..vççnçÇlçj kçÀ[íuççíì.
l³ççí oÌl³ç ³çívççj nçÇ kçáÀvçkçáÀvç mJççcççR®³çç kçÀçvççJçj DççuççÇ Dççvçd l³ççbvççÇ mçcçob JççoU DçbiççJçj I³çç³çç®çb þçÆjJçuçb. lçbJçç®ç
DççHçu³çí l³çí mçppçvçiç[çJçj®çb mJççcççÇ vnçF&lç kçÀç, lçW®³çç iççJççíiççJç çÆHçÀjvççN³çç çÆMç<³ççbvççÇ yççÇ Jççlçç& DççCçuççÇ cnvçl³ççlç. DççvççÇ
l³ççbvççÇ mJççcççRvçç Fmççjç yççÇ çÆouçç kçÀçÇ çÆpçJççuçç OççíkçÀç nç³ç, lçJçç kçÀç³ç þjJçç³ç®çb l³ççlç HçkçwkçÀç y³çílç kçÀjçJçç. pççÇJç Içí³ççuçç®ç lççí
yçkçÀçmçáj ³çívççj nç³ç Dçmçb yççÇ l³ççlç çÆuçJçuçb nálçb cnvçl³ççlç.
lçJçç cnçjçpç jçpçiç[ mççí[Óvç ³çkçÀocç HçjlççHç iç[çJçj®ç Dççuçb. Hçvç cçnçjçpç jçpçiç[çJçªvç HçjlççHç iç[çJçj
³çív³ççDççoáiçj mçcçÐçç çÆMçuçíoçj çÆMçHççF& uççíkçÀçbvçç mççbiççJçç Dççuçç, DççHçu³çç mçjMçívççHçlççRkçÀ[bvçb.
cçiç mçiçÈ³çç lç©Cççb®ççÇ HçjçÇ#çç yççÇ PççuççÇ. kçáÀvççÇ uçJçkçÀj ocçlç nçílçb, kçáÀvççÇ nl³ççj vççÇì ®ççuçJçlç vçJnlçb, kçáÀvççÇ
PçìkçÀvçd çÆvçvç&³ç Içílç vçJnlçb, kçáÀvççÇ OççJçç³çuçç kçÀcççÇ Hç[lç nálçb, kçáÀvççuçç mçcçoçÇ nl³ççjb ®ççuçJçlçç ³çílç vnJçlççÇ, kçáÀvççÇ kçáÀmlççÇlç
kçÀcççÇ Hç[lç nçílçb. Dççmçb kçÀjlç kçÀjlç Lççí[îçç®ç çÆMçHçç³ççbvçç JçiçUb kçÀç[uçb. Hçvç Hçl³çç®ç uççiçá oílç vçJnlçí kçÀçÇ Dççcççuçç kçÀç³ç kçÀçcç
oívççj nç³çílç lçí. cçuçç yççÇ çÆJç®ççjuçb, ` DççpçÓyççpçÓ®çç HççÆjmçj cnçF&lç nç³ç kçÀç cnvçÓvç. c³çç cnvçuçb cççÇ çÆnlçuçç®ç
cnçyçUíéçj®çç..nç³ç, çÆnlçu³çç jçvççJçvççlç®ç kçÀç³çcç çÆnb[uççí³ç, DççvççÇ Içjuçç HçÀkçÀmlç PççíHçç³çç®ç pççlç nálççí. cçuçç çÆnlçuçç oiç[
Dçvçd oiç[ cnçF&lç nç³ç. ` cçbiç yçjb cnvççuçí.
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Dççvçd cnçjçpç çÆnlçb Dççu³ççJçj Hçjlç iç[çJçj yççíçÆuçJçuçb. Hçjlç cççpççÇ HçjçÇkçwMçç çÆIçlçuççÇ Dççvçd cççpççÇ ®çHçUçF&, lçuçJççj,
çÆyç®çJçç, Yççuçç, yçboákçÀ, Kççb[ç, kçÀìîççj, Hçfç, JççÇìç, mçcçoçÇ nl³ççjb ®ççuçJçv³çç®çb kçÀmçyç, lççkçÀo yçiçávç cnCççuçí kçÀçÇ lçáuçç uçF&
pççíKçcççÇ®çb kçÀçcç oívççj nçnçílç. pçcçuç kçÀç? c³çç cnvçuçb, ` kçÀç³ç yççÇ mççbiçç.. JççIçª HçkçÀ[Óvç Dççvç cnvçç lçj l³çíyççÇ kçÀjç³çuçç
cççiçb jçnvççj vnçF&.
`` lçáuçç kçÀç³ç kçÀçcç oíCççj lçí DççcnçÇ lçáuçç vçblçj mççbiçÓ. ` Dçmçb cnvçuçí Dççvçd cçuçç çÆLçlçb®ç jçnç³çuçç mççbçÆiçlçuçb.
`` cçbiç l³ççí Kççvç Hçç¿çuççmç kçÀç? mçJçbiç[îççvççÇ çÆJç®ççjuçb.
`` l³ççí kçÀmçuçç çÆomçlççí³ç? Hçvç l³çç®ççÇ HçÀçÌpç cççlçáj HçççÆnçÆuç yççyçç. Dçjjbjb, JççF&HççmçÓvç Hççj [çWiçjçHççJçílççí HçmçjuççÇ
nálççÇ. kçíÀJç[í nÊççÇ, Iççí[í, Dççvç Tbì jb yççyçç. DççHçu³çç Oçv³çç®çç kçÀmçç kçÀç³ç çÆvçyççJç uççiçç³ç®çç Dççmçb Jççìuçb yçiç cçuçç. HçCç
DççHçuçb jçpçb cnvçpççÇ mçá³çç&®çç DçbMç®ç pçvçá. kçíÀJç[b Oçç[mç, kçíÀJç[çÇ náMççjçÇ, kçíÀJç[ç çÆJç®ççj. pçjçyççÇ [içcçiçuçí vnF&lç. çÆkçÀlççÇ
yççjkçÀçJ³ççvçb çÆJç®ççj kçÀjvçb, Dçyçyç! kçÀç³ç kçÀç³ç iççíäçÇ kçÀçvççJçj ³çílç nçíl³çç. Dççpç kçÀç³ç JçkçÀçÇuç l³ççb®³ççkçÀ[Óvç Dççuçç, GÐççuçç
DççHçuçç JçkçÀçÇuç l³ççb®³ççkçÀ[b içíuçç. `
`` kçÀmçb çÆomçl³ççlç jí jçpçí DççHçuçí? kçÀoçÇ Hçç¿çuçí®ç vççF&lç DççcççÇ...DççHçu³çç ³çç vçKççSJç[îçç iççJççlç kçÀMççuçç ³çívççj
jçpçb DççHçuçb `
`` nçb! uçF& ojçjç Jççìlçá³çç l³ççvçuçç HçççÆnuçb kçÀçÇ! DççHçuççÇ vçpçj Hç[uççÇ vçç l³ççb®³ççJçj, lçj DççHçuçb [çíUb®ç DççHçu³çç
MçjçÇjçuçç Dçç%çç oílçb³ç, kçÀçÇ JççkçÀ KççuççÇ. ojçj Dçmçlççí³ç, Hçvç Dççojç®çç nçb? DççHçvç DççHççíDççHç l³çç®³ççmçcççíj PçákçÀlççí. uçF&
YçjYçj ®ççuçl³ççlç.. vçpçj JççIççmççjKççÇ OççkçÀ oçKçJçCççjçÇ.. pçmçb kçÀçnçÇ ³ç%çkçábÀ[çlçÓvç çÆJçmlçáJç yççníj Hç[Óvç Jççì ®ççuçlççí³ç Dçmçb
Jççìlçb³ç.. `
`` DçççÆvç Dçmçç jçpçç lçáuçç DççHçu³ççmçbiç çÆIçTvç içíuçç? Hçáv³çJççvç Dççnímç yççyçç!
`` Jn³çb. cçuççyççÇ p³çç çÆoJçMççÇ kçÀUçuçb kçÀçÇ cnçjçpççbyçjçíyçj c³çç mçlçlç jçnç³ç®çb nç³ç, lçJçç cçuççyççÇ Dçmçb®ç nç pçuçcç
Oçv³ç pççu³ççmççjkçbÀ Jççìuçb yçIç!
`` DçççÆvç cçiç l³çç çÆoJçmççuçç kçÀç³ç kçÀç³ç Pççuçb lçíyççÇ mççbiç kçÀçÇ uçJçkçÀj uçJçkçÀj..`
`` mççbiçlççí kçÀçÇ.. yççÆnpççakçÀçkçÀç jçípçuçç vçJççÇvç vçJççÇ cçççÆnlççÇ DççCçÓvç oílç nçílçí. l³çbç®çb níjKççlçb, iççímççJççÇ, çÆYçkçÀçjçÇ,
p³ççíçÆlç<ççÇ, HççCçkçíÀ, Dçç®ççjçÇ yçvçÓvç iççÆvçcçç®³çç HçÀçÌpçílç Içámçuçí nçílçí DçççÆCç cnçjçpççbvçç yççlçc³çç Hççí®çJçlç nçílçí. DççHçuççÇ cççCçmçbyççÇ
Kççvççvçb HçÀçÌpçílç çÆþJçuççÇ JnlççÇ vçç..l³ççb®³ççkçÀ[vçb yççÇ yççlçc³çç uççiçç³ç®³çç..
Kççvççyçjçíyçj yççíuçvççÇ yççÇ ®ççuçÓ nçílççÇ. MçíJçìçÇ l³çç Kççvççuçç Yçíìç³çuçç cnçjçpç pççvççj Dçmçb þjuçb. cççífç MçççÆcç³ççvççyççÇ
yççbOçÓvç Pççuçç..cçiç kçáÀvççÇ kçÀmçb uç{ç³ç®çb, Jççiçç³ç®çb, kçáÀìb Lççbyçç³ç®çb l³çç®ççnçÇ çÆJç®ççj HçkçwkçÀç Pççuçç. mçiçÈ³çç mçívççHçlççRvçç
DççHççHçu³çç HçÀçÌpçímçkçÀì cnçjçpççbvççÇ pççiçç HçkçwkçÀçÇ þjJçÓvç çÆouççÇ. Dççcç®³ççlçu³çç kçÀçnçÇ cçáuççbvçç jçvççJçvççlç Pçç[çbJçj uçHçÓvç
yçmçç³çuçç mççbçÆiçlçuçb. DçbOççj Pççu³ççJçj DççHçuççÇ cççvçmçb DççíUKçç³çuçç ³ççJççÇlç, cnCçÓvç l³ççbvçç HçjJçuççÇ®çç Mçyçáo çÆMçkçÀJçuçç.
cnCçpçí DççHçu³çç®ç cççvçmççuçç DççHçvç cççjç³çç vçiçb.
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cçiç mçiçÈ³ççbvçç kçÀCçx kçÀmçí JççpçlççÇuç, l³çç®çç DçLç& kçÀç³ç níyççÇ çÆMçkçÀJçuçb. lççíHçÀç kçÀOççÇ JççpçCççj, kçÀç³ç DçLçç&®³çç
JççpçCççj lçíyççÇ uç#ççlç þíJçç³çuçç l³ççb®³çç l³ççb®³çç MçívççHçlççÇvççÇ çÆMçkçÀçÆJçuçb. mçbO³ççkçÀçU®³çç mççJçu³çç uççbyç Jnç³ççuçç uççiçu³çç lçJçç,
cnçjçpç DççHçu³çç cçnçuççlçÓvç yççníj Hç[uçí. DççcnçÇ yççÇ l³çç®³ççyçjçíyçj ®ççuçç³çuçç uççiçuççí.
`` lçácççÇ cnbpççÇ kçÀçívç kçÀçívç jb?’
`` DççcççÇ cnvçpççÇ mçbyççpççÇ kçÀçJçpççÇ..DççHçuçç kçÀçíb[çUkçÀj, çÆmçÎçÇ Fyç´ççÆncç, kçÀçlççpççÇ FbiçUí, kçÀçW[çpççÇ kçbÀkçÀ, ³çímççpççÇ
kçbÀkçÀ, mçÓjpççÇ kçÀçìkçíÀ, pççuçb®ç lçj kçáÀ<CççpççÇ içç³çkçÀJçç[, DçççÆCç DççHçuçç çÆJçmççpççÇ cçá©byçkçÀj, mçbyççpççÇ kçÀjJçj.. Pççuçb kçÀç Oçç
cççCçmçb..? ³çíJç[ípçvç nçílççí cnçjçpççb®³çç YççíJçlççÇ..`
`` DççvççÇ cçiç?.. lççí DççþJçCççÇlç jcçuçç.
DçççÆCç cçiç? cçiç vçámçlçç Hçjç¬çÀcçç®çç GlmçJç. mLçU-kçÀçU-JçíU mçiçUb cçnçjçpççb®³çç cçvçiçìçlç ©lçuçíuçb. Lçb[çÇ®çç
cççÆnvçç. cççiç&MççÇ<ç& MçáOo mçHlçcççÇ. mççbpçí®ççÇ kçÀuçlççÇ JçíU. çÆ#çlççÇpççuçç Hççí®çuçíu³çç cçuçÓuç mçÓ³çç&®³çç çÆkçÀjCççbvçç mç¿çççÆê®³çç pçbiçuççvçb
jçíKçÓvç Oçjuçb nçílçb. iç[çJçj®çç JççjçnçÇ ³çç Òçmçbiçç®³çç lççCççcçáUí Hç[uçç nçílçç. SjJççÇ JççN³çç®³çç içáoiçáu³ççbvççÇ nmçCççjçÇ-[çíuçCççjçÇ
Pçç[bnçÇ çÆvçcçÓìHçCçí kçÀç³ç nçíF&uç lçí Dççlçç Hççnç³ç®çb ³çç YççJçvçívçb mlçyOç nçílççÇ. mçiçUb Kççíjb cçvççlç mççJçOçlçí®çç oyçç Oçªvç
mçç#ççÇoçj Jnç³çuçç GYçb nçílçb .

mçáä DçççÆCç oáä ³ççb®ççÇ GjçGjçÇ Yçíì nçíCççj nçílççÇ. cçnçjçpç PçHççPçHç iç[ç®³çç Hçç³çN³çç Glçjuçí. Kççvçç®³çç Yççí³ççbvççÇ
Kççvçç®ççÇ HççuçKççÇ G®çuçuççÇ DçççÆCç MçççÆcç³ççvççkçÀ[í ®ççuçç³çuçç uççiçuçí. jçJçCççuççnçÇ oÌl³ç JççìçJçç Dçmçç çÆOçHHçç[ Kççvç Òçícçç®çb
kçÀçíçÆUäkçÀ HçíÀkçÓÀvç mççJçpçç®ççÇ Jççì Hççnçlç nçílçç.
cçnçjçpç MçççÆcç³ççv³ççpçJçU Hççí®çuçí. Dççlç yçmçuçíuçç Kççvç Hçá{í Pççuçç. l³ççvçí jç³ççbvçç çÆcçþçÇ cççjuççÇ. mçlJç uçnçvç-lçcç
Yç³ççCç. oçíIççb®ççÇ çÆcçþçÇ Hç[uççÇ. lççcçmççvçb çÆcçþçÇ DççJçUuççÇ. mçlJç-jpç oçívnçÇ Içámçcçìuçb, HçCç cçnçjçpç YççvççJçj Dççuçí. Kççvç
cçnçjçpççb®³çç kçáÀMççÇlç kçÀìîççj ®ççuçJçlç nçílçç. l³ççb®çç DçbiçjKçç HçÀçìuçç HçCç Dççlçuçb Ëo³ç çÆ®çuçKçlççbvçb MççyçÓlç þíJçuçb nçílçb.
cçnçjçpççbvççÇ DççHçuççÇ kçÀjçcçlç mçáª kçíÀuççÇ. [çJ³çç nçlççlçuççÇ JççIçvçKçb Kççvçç®³çç Hççíìçlç ©lçJçuççÇ, DçççÆCç çÆyç®çJ³çç®çb Hççlçb
Kççvçç®³çç Hççíìçlç KçáHçmçuçb. Kççvçç®ççÇ çÆkçbÀkçÀçUçÇ oN³ççKççíN³ççlç IçácçuççÇ. oiçç Pççuçç nçílçç.
Kççvççvçb HççíMççKçç®³çç Dççlç çÆ®çuçKçlç Iççlçuçíuçb vççnçÇ nçÇ KçyçjnçÇ uççiççíuççiç cçnçjçpççbkçÀ[b DççHçu³çç uççíkçÀçbvççÇ
Hççí®çJçuççÇ DçççÆCç cçnçjçpççbvçç Jçç®çJçC³ççmççþçÇ®ç nçÇ yçáOoçÇ YçJççvççÇoíJççÇvçb çÆouççÇ pçCçÓ. yççlçcççÇ kçÀUu³ççyçjçíyçj cçnçjçpç KçÓ<ççÇlç
nmçuçí. cçnçjçpççb®çb içáHlçníjKççlçb SJç{b lçjyçípç..
cçnçjçpççb®³çç cççCçmççbvççÇ iç[çJçj FMççjç çÆouçç. kçÀCçx kçÀçnçÇ JçíiçUb®ç mççbiçlç Dççnílç, lççíHçÀçb®ççÇ Yçç<çç lçuçJççjçÇ
GHçmçç³çuçç mççbiçlç Dççní, ní mççJçOç kçÀçvççbvççÇ SíkçÀuçb. SkçÀç #çCççlç npççjçí lçuçJççjçÇ GHçmçu³çç içíu³çç. mççHççvçb DççHçuçb Yç#³ç
çÆiçUç³çuçç mçáªJççlç kçÀjçJççÇ lçmçb DçbOççjçvçb Dççmçcçblç çÆiçUç³çuçç mçáªJççlç kçíÀuççÇ nçílççÇ. l³çç DçbOççjçlç mçiçUçÇkçÀ[í SkçÀç #çCççlç
Pçábpç mçáª PççuççÇ. pççJçUçÇ®³çç pçbiçuççlç uçHçuçíuçí yççbouç vççF&kçÀ, Hççj IççìçJçj FMççN³çç®ççÇ Jççì HççnCççjí kçÀçvnçípççÇ pçíOçí DçççÆCç
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yççpççÇ mçpçxjçJç, yççí®çíIççíUçÇlçuçí nÌyçlçjçJç DçççÆCç yççUçpççÇ çÆMçUcçkçÀj, cççíjçíHçblç çÆHçbiçUí, vçílççpççÇ HççuçkçÀj, HççmçuçkçÀj, {cççuçí,
mçiçUí®ç JççÇj..Kççvçç®³çç lçUçJçj OççJçÓvç içííuçí. HçUÓvç pççCççN³çç Kççvçç®³çç SkçÀìîççoákçÀìîçç mçÌçÆvçkçÀçbvçç, Pçç[çbJçj yçmçÓvç
jççÆnuçíu³çç cççJçÈ³ççbvççÇ cççkçÀ[çiçlç HçìçHçìç KççuççÇ G[îçç cççªvç kçÀçHçÓvç kçÀç{uçb. çÆnjJççiççj [çWiçj jkçwlççvçb uççuç Pççuçç.
pçjçÇcççíl³ççbvççÇ, cçKçcçuççÇvçb mçpçJçuçíu³çç MçççÆcç³ççvççlç Kççvçç®çç JçkçÀçÇuç kç=À<CççpççÇ YççmkçÀj DççHçu³çç Oçv³ççuçç
Jçç®çJçC³ççmççþçÇ cçnçjçpççbJçj ®ççuçÓvç Dççuçç. jç³ççbvççÇ l³ççuçç jçíKçlç cnìuçb, ` Dççcç®³çç nuuçç vç kçÀjCçí.. DççcnçÇ yç´çïçCççJçj
Mçðç ®ççuçJçlç vççnçÇ. HçCç mJççcççÇYçkçwlç kç=À<CççpççRvççÇ SíkçÀuçb vççnçÇ. MçíJçìçÇ cçnçjçpççb®³çç lçuçJççjçÇ®çç Iççmç Pççuçç DçççÆCç pççÆcçvççÇJçj
kçÀçímçUuçç. FkçÀ[í HçÀçìuçíuçb Hççíì nçlççbvççÇ iç®®ç Oçªvç níuçHççìlç Kççvç HççuçKççÇlç yçmçuçç DçççÆCç Yççí³ççbvççÇ oçÌ[ç³çuçç mçáÓJççlç
kçíÀuççÇ ní HççnÓvç mçbyççpççÇ kçÀçJçpççÇ l³ççb®³çç cççiçí OççJçuçç DçççÆCç Yççí³ççb®çí Hçç³ç kçÀçHçÓvç®ç ìçkçÀuçí. mçiçUb®³çç mçiçUb OçÓ[ KççuççÇ
kçÀçímçUuçb. yçíYççvç mçbYççpççÇ®³çç jbOç´çjbOç´çlç JççÇjÞççÇ Jçnçlç nçílççÇ. l³ççvçb cçiç Kççvçç®çb cçáb[kçbÀ®ç kçÀçHçuçb. DçççÆCç lçuçJççjçÇJçj vçç®çJçlç
DççCçuçb.
FkçÀ[í cçnçjçpççb®³çç j#çCççuçç mçiçUçÇ JççÇjÞççÇ OççJçuççÇ. Kççvçç®çç cççCçÓmç mç³³ço yçb[ç, jçpççbJçj ®ççuçÓvç Dççuçç.
`` Dççvçd uçF& pççíjçlç kçÀçHççkçÀçHççÇ mçáª PççuççÇ yçiçç. c³çç yççÇ uç{lç nálççí. Flçkçw³ççlç HçççÆnuçb, Kççvçç®çç cççCçÓmç mJççcççRJçj
®ççuçÓvç ³çílççí³ç lçJçç c³çç Hçá[b Pççuççí DçççÆCç #çCççlç l³ççuçç DçbiççJçj Içílç l³çç®çb cçáb[kçbÀ®ç G[çÇJçuçb..l³çç®çb vççJç mç³³ço yçb[ç Jnlçb
cnvçb. `
ní mççbiçlçç mççbiçlçç DççJçíMççvçb pççÇJçç cçnçuçç DççlççnçÇ GYçç jççÆnuçç. l³çç DççþJçCççRvççÇ l³çç®çb jkçwlç DççlççnçÇ GmçUuçb.
DççJççpç cççíþç Pççuçç nçílçç, cçáþçÇ JçUu³çç nçíl³çç.
Kççvççuçç cççjuçb. Mç$çÓ HçUÓvç içíuçç. ³çáOo mçbHçuçb. mçáäç®çç pç³ç Pççuçç. Mç$çÓuçç mçnç³³ç kçÀjCççjçb®çí nçlçHçç³ç kçÀçHçuçí
içíuçí, kçáÀCçç®ççÇ cçáb[kçÀçÇ G[JçuççÇ içíuççÇ. jçä^êçín kçÀjCççjçb®ççÇ nçÇ içlç PççuççÇ DçççÆCç p³ççbvççÇ JççÇjÞççÇ®çç mçvcççvç kçíÀuçç l³ççbvçç
mçvcççvç çÆcçUçuçç.
KççÆpçv³ççlç Kççvçç®çb çÆvçMççCç, 95 nÊççÇ, 4000 Iççí[í, 70 lççíHçÀç, DçiççÆCçlç pç[pçJççnçÇj pçcçç Pççuçb. iç[çJçj
Kççvçç®çí oçívç pçJçççÆnjí cçnçjçpççb®³çç uççíkçÀçbvççÇ DççHçu³çç lççy³ççlç þíJçuçí nçílçí lçí pçJççnçÇj JçíiçUb®ç. HçCç lçí jçä^ç®³çç KççÆpçv³ççlç,
cçnçjçpççb®³çç vçJní. cçnçjçpççbvççÇ SkçÀSkçÀ iç[ çÆpçbkçÀuçç, lçíJnçnçÇ l³ççuçç vçJççÇvç mçáboj vççJçb çÆouççÇ nçílççÇ, HçCç DççHçu³çç Içjçlçu³çç
kçáÀCçç®çb çÆouçb vçJnlçb.
cçnçjçpççbvççÇ DççHçuçç ÒççCç®ç mJçjçp³çç®³çç Hçç³ççMççÇ JçççÆnuçç nçílçç.
`` çÆpçJçç, DççHçu³çç oíMçç®çç Òççvç cnbpççÇ cnçjçpç DçççÆvç lçá l³ççb®çb kçÀçWovç yçvçuççmç iç[îçç..DçççÆCç lçí yççkçÀçÇ onçpçvç l³çç
kçÀçWoCçç®³çç vçK³çç®ç yçvçuçí pçvçá.. cnçjçpççb®çç pççÇJç Dççcç®³çç ³çç kçÀçW[çJçÈ³çç®³çç pççÇJçç cçnçu³ççvçb JçççÆ®çJçuçç vnçF& kçÀç
iç[îççvçá..?
cnvçpççÇ nçílçç pççÇJçç cnCçÓvç Jçç®çuçç çÆMçJçç cnvç kçÀçÇ..SkçÀçvçb Dççvçboçvçb cnìuçb.
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`` Jnb³ç, cnçjçpççb®çb jkçwMçvç kçÀjç³çç çÆcçUçuçb cnCçÓvç cçuççyççÇ Oçv³ç Oçv³ç Jççìlçá³çç iç[îççvçá. lçiçjçÇ®³çç mççÐçç Hçá Àuççuçç
ÐçíJçç®³çç Hçç³ççMççÇ pççTvç yçmçç³çuçç çÆcçUçu³ççiçlç Jççìlç³çç..`
pççÇJçç®³çç içÈ³ççlç iççÆnbJçj oçìuçç nçílçç.
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cçvçá DçççÆCç cççívçç

®çÌ$çç®³çç G<c³çç®ççÇ PçU nUÓnUÓ Jçç{ç³çuçç uççiçuççÇ nçílççÇ. kçÀçíçÆkçÀUí®³çç kçáÀnÓkçáÀnÓ®çç pççiçj HçnçìíHççmçÓvç®ç mçáª Pççuçç
nçílçç. IçjçIçjçlç mççívç®ççHçÀç, kçÀJçþçÇ ®ççHçÀç, cççíiçjç, HçÀCçmç,Dççbyçç, MçíJçiçç, ³ççbvççÇ yçnj Oçjuçç nçílçç. l³ççb®³çç Gûç Jççmççvçí
Dççmçcçblç IçcçIçcçuçç nçílçç. içá{îçç-lççíjCççbvççÇ Içjb vçìuççÇ nçílççÇ. oíJçUçbcçOçí jçcçpçvcçç®³çç, nvçácççvçpç³çblççÇ®³çç, kçÀçÇlç&vççbvççÇ
içpçyçpç Jçç{uççÇ nçílççÇ. Dççlçç cççÆnvççYçj jçcç, cççªçÆlç, pçvcççílmçJççbvççÇ, YçpçvççbvççÇ, ìçUcç=oábiççb®³çç vççoçbvççÇ oíJçUb oácçoácçCççj®ç
nçílççÇ. DçiçoçÇ Dç#ç³ç lç=lççÇ³çíHç³ç¥lç.. cçiç çÆJçJççncçánÓlç&..l³ççb®ççÇ OççJçHçU.
IçjçIçjçlçu³çç ®çÌ$çiççÌjçÇ HççUC³ççbcçOçí vçìÓvç yçmçu³çç nçíl³çç. kçáÀþí mççív³çç®çí, kçáÀþí ®ççboçÇ®çí lçj kçáÀþí çÆHçlçUí®çí HççUCçí
oíJçIçjçlç Dççuçí nçílçí. ®çÌ$çiççÌjçÇ®³çç nUoçÇkçábÀkçÀJççbvçç mçáªJççlç PççuççÇ nçílççÇ. mçjoçj mççJçkçÀçjçb®³çç Içjçlçuçí nçÌo çÆYçpçuçíu³çç
njYçN³ççbvççÇ HçáÀiçuçí nçílçí. MççuçÓ-Mçíuçí Gvnç®³çç çÆlçjHççÇlç ®çcçkçÀç³çuçç uççiçuçí nçílçí. jçípç SkçÀoçívç Içj®ççÇ nUoçÇkçábÀkçÀJçç®ççÇ
Dççcçb$çCç IçíTvç iççJççlçu³çç çqðç³çç yççníj Hç[lç nçíl³çç.
Dççpç pççíiççb®³çç IçjçÇ nUoçÇkçábÀkçÀJçç®çb iççJççlçu³çç mçiçÈ³çç yçç³çkçÀçbvçç Dççcçb$çCç nçílçb. DçvçiçU mççJçkçÀçjçb®³çç HçlvççÇ
DççHçu³çç lççÇvç mçávççbvçç IçíTvç pççíiççbkçÀ[í çÆvçIççu³çç. oçívç Hççb{N³ççMçáYç´ Iççí[îççb®³çç yçiiççÇlçÓvç ®ççÌIççÇ çÆvçIççu³çç. pççíiçJçç[îççmçcççíj
yçiiççÇ GYççÇ jççÆnuççÇ. l³ççbvçç Hçnçlçç®ç pççíiççb®³çç Içjçlçu³çç yçç³çkçÀç uçiçyçiççÇvçí yççníj Dççu³çç. uç#cççÇyççF& DçççÆCç l³ççb®³çç mçávççbvçç
IçíTvç Dççlç içíu³çç. çÆoJççCçKççv³ççlç Hçmçjuçíu³çç pçç[ pççpçcççJçj yçmçuçíu³çç çqðç³ççbvççÇ l³ççbvçç HçççÆnuçb DçççÆCç l³çç SkçÀçÇkçÀ[í
mçjkçÓÀvç yçmçu³çç. uç#cççÇyççF¥vççÇ pçcçuçíu³çç yçç³çkçÀçbkçÀ[í HççnÓvç DççíUKççÇ®çb çqmcçlç kçíÀuçb. kçáÀCçç®çb #çícçkçáÀMçuç çÆJç®ççjuçb. pççíiççb®³çç
Içjçlçu³çç yçç³çkçÀçb®ççÇ ®ççÌkçÀMççÇ kçíÀuççÇ. iççJççlçu³çç Iç[çcççí[çR®³ççnçÇ içHHçç Pççu³çç. kçáÀCçç®³ççkçÀ[®ççÇ cççní jJçççÆMçCç yççUblççÇCç
PççuççÇ, kçáÀCçç®çb uçivç þjuçb, çÆkçÀlççÇ náb[ç cçççÆiçlçuçç, kçáÀCççkçÀ[®çb kçÀçíCç kçÌÀuççmçJççmççÇ Pççuçb, DçççÆCç yççjçÇkçÀ DççJççpççlçu³çç kçÀçnçÇ
®çcç®çcççÇlç yççlçc³ççnçÇ mçiçÈ³ççbvççÇ DçiçoçÇ KçáuçÓvç KçáuçÓvç mççbçÆiçlçu³çç.
pççíiççb®³çç JççuçálççF& cçáÎçcç l³ççb®³ççpçJçU ³çíTvç yçmçu³çç. JççuçálççF¥®³çç mçávçç mççív³çç®³çç oççÆiçv³ççbvççÇ JççkçÀu³çç nçíl³çç.
HçÀkçwlç JççuçálççF¥®³çç DçbiççJçj kçÀcççÇlç kçÀcççÇ oççÆiçvçí nçílçí. JççuçálççF¥®³çç mçávççbvççÇ cçiç mçiçÈ³ççbvçç nUoçÇkçábÀkçÓÀ çÆouçb. DççíìçÇ YçjuççÇ.
vçcçmkçÀçj kçíÀuçí. ®ççboçÇ®³çç Gb®ç Hçíu³ççbcçOçÓvç Hçvnb çÆouçb. uç#cççÇyççF¥vççÇ Hçvnb çÆHçlçç çÆHçlçç Dççlç vçpçj ìçkçÀuççÇ. Içjçlçu³çç Jç=Oo
DçççÆCç içlçOçJçç çqðç³çç Dççlçu³çç KççíuççÇlçÓvç yççníj®ççÇ cçpçç Hççnçlç yçmçu³çç nçíl³çç.
pç[,pç[, JççkçÀçÇ, ®çbênçj, çÆ®çb®çHçíìîçç, iççíþ, Hççìu³çç çÆyçuJçjçb®çb DççíPçb Pççuçíu³çç mççJçkçÀçjçÇCçyççF& pçç³çuçç
çÆvçIççu³çç. l³ççb®³çç mçávççnçÇ HççþçíHççþ Gþu³çç. cçiç uç#cççÇyççF& cçáÎçcç Dççlçu³çç oçuçvççkçÀ[í JçUu³çç. Dççlçu³çç yçç³çkçÀç mççJçªvç
GY³çç jççÆnu³çç. l³ççb®³ççcçOçí®ç pççíiççb®çç vççlçÓ Dççþ Jç<çç&®çç cççOçJçnçÇ GYçç nçílçç. vçákçÀlççÇ®ç l³çç®ççÇ cçábpç PççuççÇ nçílççÇ. uç#cççÇyççF&
Dççlç Dççu³çç. Òçl³çíkçÀçÇMççÇ oçívç oçívç Mçyo yççíuçlç uç#cççÇyççF¥vççÇ çÆJç®ççjuçb,
`` cçvçkçÀçÆCç&kçÀç kçáÀþí çÆomçlç vççnçÇ lççÇ? '' l³çç JççuçÓlççF¥vçç çÆJç®ççjlç nçíl³çç.
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DççHçuçb vççJç SíkçÓÀvç uççuç DççuçJçCççlçuççÇ mççíUç Jç<çç&®ççÇ cçvçkçÀçÆCç&kçÀç nUÓ®ç Hçá{í DççuççÇ. DçvçiçUçb®ççÇ cçLçájç DçççÆCç
cçvçkçÀçÆCç&kçÀç SkçÀç®ç Jç³çç®³çç. oçíIççÇ çÆpçJççYççJçç®³çç yççuçcçÌçÆ$çCççÇ. jç$ççÇ PççíHçC³ççHçájl³çç DççHççHçu³çç IçjçÇ Dçmçlç. mççiçjiççíìí
KçíUlç, HçáÀuçb, oáJçç& iççíUç kçÀjlç çÆoJçmçYçj njlççUkçÀçbmççjK³çç SkçÀ$ç çÆnb[lç. yççjçJ³çç Jç<çça oçíIççR®ççÇ uçivçnçÇ HççþçíHççþ PççuççÇ.
cçLçájç mççmçjçÇ jcçuççÇ. çÆlç®çç mçbmççj yçnjuçç. vçJçkçÀçíì vççjç³çCç Dçmçuçíu³çç mççJçkçÀçjçbkçÀ[í lççÇ Kçjb®ç mççÌYççi³çJçlççÇ nçíTvç
içíuççÇ. DçççÆCç FkçÀ[í cçvçá®çç mçbmççj..?
cçvçáuççnçÇ mçjoçj IçjçCçb çÆcçUçuçb nçílçb. uçivç nçíTvç HçÀkçwlç mçHlçHçoçÇ PççuççÇ nçílççÇ, DçççÆCç içYçç&oçvççÆJçOççÇ Jnç³ç®çç®ç
nçílçç. SJç{îççlç cçvçáJçj DççkçÀçMç kçÀçímçUuçb. Dççþ çÆoJçmççlç cçvçá®çç vçJçjç mçHç&obMççvçí içíuçç. oçíIççR®³çç Òççkçwlçvççb®³çç çÆoMçç
JçíiçÈ³çç Pççu³çç. çÆnjJçç ®çá[ç Yçjuçç kçÀç³ç DçççÆCç Glçjuçç kçÀç³ç? yççjç Jç<çç&®³çç cçvçáuçç DçpçÓvç uçivç cnCçpçí kçÀç³ç ³çç®ççÇ®ç
DççíUKç PççuççÇ vçJnlççÇ. cçvçá cççníjçÇ IçjçÇ DççuççÇ. Içjçlçu³çç uççíkçÀçb®çí [çíUí HççPçªvç HççPçªvç kçÀçíj[í Pççuçí.
pçiçjnçìçÇ®çb ®ç¬çÀ Hçjlç mçáª Pççuçb. cçvçá DççHçuçç çÆoJçmç IçjkçÀçcç, çÆJçCçkçÀçcç, ³ççb®³çç mçnç³³ççvçí mçbHçJçÓ uççiçuççÇ.
Yçpçvçb cnCççJççÇlç lçj cçvçávçí®ç, oíJçlççb®ççÇ çÆ®ç$ç kçÀç{çJççÇlç lçí cçvçávçí®ç, kçÀçÆMçoç kçÀç{çJçç lçj cçvçávçí®ç. Hço j®ççJççÇlç lçj cçvçávçí®ç.
cçvçkçÀçÆCç&kçíÀ®çb Içjçlçu³çç mçiçÈ³ççbvçç®ç kçÀçÌlçákçÀ. HçCç yççníj pçç³ç®çb vççnçÇ.. MçáYç kçÀç³çç&lç Yççiç I³çç³ç®çç vççnçÇ..uççuç
uçáiç[îçççÆMçJçç³ç oámçjç jbiç Dçbiççuçç uççJçç³ç®çç vççnçÇ.. cçvçá JçþÓvç içíuççÇ. Içj cççCçmççbvççÇ Yçjuçb nçílçb. vççl³ççb ®ççÇ pççUçÇ SkçÀcçíkçÀçlç
içáblçuççÇ nçílççÇ. kçÀçkçÀç-kçÀçkçÓÀ, ®çáuçlç YççJçb[, Dççpp³çç, kçÀçíkçÀCççlçÓvç DççuçíuççÇ kçÀçnçÇ DçççÆÞçlç cçáuçb, cççCçmçb KçÓHç nçílççÇ, HçCç cçvçá
SkçÀìçÇ nçílççÇ. Içjçlçu³çç ÒççÌ{ içlçOçJççbyçjçíyçj çÆlçvçb DççHçuçb DçYççi³ç mJççÇkçÀçjuçb nçílçb.
DçMçç®ç SkçÀç mçbO³ççkçÀçUçÇ iççJççkçÀ[®çç çÆvçjçíHç IçíTvç SkçÀ lçªCç HççnáCçç jç$ççÇ®³çç cçákçwkçÀçcççHçájlçç IçjçÇ Dççuçç.
içJçç#çç®³çç pççUçÇlçÓvç cçvçávçí Iççí[îççJçªvç Glçjlççbvçç l³ççuçç HçççÆnuçb DçççÆCç cçvçáuçç DççHçCç lçªCç Pççuççí Dççnçílç ³çç®ççÇ pççCççÇJç
PççuççÇ. Dççí{ DççkçÀ<ç&Cç cnCçpçí kçÀç³ç ³çç®ççÇ çÆlç®³çç oínçuçç DççíUKç PççuççÇ. DççpçJçj nçÇ DçvççJçj YççJçvçç DççHçu³çç cçvççlç çÆpçJçblç
Dççní ní çÆlç®³çç iççJççÇnçÇ vçJnlçb. mçiçUçÇ yçbOçvçb Pçáiççªvç ÐççJççÇlç DçççÆCç l³çç lçªCçç®³çç mçcççíj pççTvç GYçb jçnçJçb ³çç Jçí[çvçb lççÇ
mçÌjYçÌj PççuççÇ. HçCç uçiçí®ç YççvççJçj DççuççÇ. lççí lçªCç pçíJçÓvç nçlç Dçç®çJçç³çuçç çÆJçnçÇjçÇHççMççÇ çÆvçIççuçç lçíJnç cçvçá l³çç®³çç Jççìílç
l³ççuçç çÆomçíuç DçMççÇ GYççÇ jççÆnuççÇ. l³çç®ççÇ vçpçj çÆlç®³ççkçÀ[í içíuççÇ DçççÆCç oçíIççb®çí [çíUí SkçÀcçíkçÀçbcçOçí içáblçuçí. oçíIççbvçç SkçÀ #çCç®ç
Hçájímçç nçílçç. Flçkçw³ççlç yççkçÀçÇ®çí Hçáª<çnçÇ ³çç³çuçç uççiçuçí DçççÆCç cçvçá Hçmççj PççuççÇ.
oámçjí çÆoJçMççÇ lççí lçªCç HççnáCçç çÆvçIçÓvç içíuçç. cçvçá cçç$ç mJçHvççbcçOçí jcçuççÇ. DççHçu³çç oínçlçnçÇ Jçmçblç HçáÀuçuçç³ç ³çç®ççÇ
çÆlçuçç cçvççícçvç DççíUKç PççuççÇ. lççÇ njKçÓvç içíuççÇ. l³ççvçb Hçjlç ³ççJçb, l³ççuçç Hçjlç HçnçJçb, ³çç Jçí[çvçb yçí®çÌvç PççuççÇ. içHHç içHHç
jçnç³çuçç uççiçuççÇ. DçççÆCç Dç®ççvçkçÀ ³çíCççN³çç iççj mçjçRmççjKçç Kçjb®ç lççí lçªCç Hçjlç l³ççb®³çç Jçç[îçç®³çç oçjçlç GYçç nçílçç.
lççÇ Jçí[îççmççjKççÇ oçjçMççÇ OççJçuççÇ. l³ççvçbnçÇ çÆlç®³ççkçÀ[í HççnÓvç ®ççíjìb çqmcçlç kçíÀuçb. lççí çÆlç®³ççmççþçÇ®ç Dççuçç nçílçç, çÆlçuçç
Hççnç³çuçç Dççuçç nçílçç, ní vç mççbiçlççnçÇ l³çç®ççÇ vçpçj mçiçUb yççíuçÓvç içíuççÇ..³ççJçíUçÇ lççí ®ççj çÆoJçmç jççÆnuçç. cçvçá mçáKççJçuççÇ.
kçÀçjCçççÆMçJçç³ç nmçuççÇ. Içjçlçu³çç p³çç KççíuççÇlç lççí çÆpçLçí Dçmçíuç çÆlçLçí çÆvççÆcçÊç kçÀç{Óvç içíuççÇ. mJçlç:®³çç®ç vççoçlç jççÆnuççÇ.
DççF&vçb nçkçÀ cççjuççÇ lçjçÇ çÆlçuçç SíkçÓÀ ³çíF&vçç, kçÀçcçb çÆvçHçìívççlç, DççHçu³ççuçç Dçmçb kçÀç nçílçb³ç lçínçÇ kçÀUívçç..
lççí çÆvçIçÓvç içíuçç DçççÆCç cçvçá YççvççJçj DççuççÇ. DççF& DçççÆCç DçHHçç DççHçu³ççkçÀ[í kçÀªCç vçpçjívçí yçIçlçç³çlç ní çÆlçuçç
pççCçJçuçb..oçíIçbnçÇ içbYççÇj PççuççÇ nçílççÇ. cçvççcçvççb®çínçÇ mçbJçço nçílççlç®ç kçÀçÇ! DççF& DçççÆCç DççHHççb®³çç cçvççlçuçb çÆlçuçç mHçä
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SíkçÀç³çuçç Dççuçb DçççÆCç çÆlç®³çç [çíÈ³ççlç HççCççÇ Dççuçb. l³ççbvççÇ DçvçíkçÀ HççJçmççUí HçççÆnuçí nçílçí. çÆlçuçç pççCçJçuçb kçÀçkçÀç kçÀçkçÓbÀ®ççÇ
vçpçjnçÇ yçouçuççÇ Dççní.. DççHçCç SJç{îçç YççJçvçç o[Hçu³çç lçjçÇ ³çç uççíkçÀçbvçç l³çç kçÀMçç kçÀUu³çç? cçvçá IççyçjuççÇ. nçojuççÇ. ní
HççHç Dççní Dçmçb kçÀç cnCçlççlç lçí çÆlçuçç kçÀUç³çuçç uççiçuçb.
DçççÆCç Dç®ççvçkçÀ lççí HçbOçjç çÆoJçmççlç®ç oçjçlç ³çíTvç GYçç jççÆnuçç. kçÀçnçÇlçjçÇ çÆvç½ç³ççvçí lççí Dççuçç nçílçç ní l³çç®³çç
içbYççÇj ®çínN³ççJçªvç mçiçÈ³ççbvççÇ®ç DççíUKçuçb. cçvçá ³ççJçíUçÇ l³çç®³ççmçcççíj içíuççÇ vççnçÇ..oíJçç®³çç KççíuççÇlç Oç[Oç[l³çç Ëo³ççvçb
oíJçç®çç OççJçç kçÀjlç cçvç Mççblç kçÀjC³çç®çç Òç³çlvç kçÀjlç jççÆnuççÇ. cççpçIçjç®çb oçj yçbo kçÀªvç lççí DçHHçç DçççÆCç kçÀçkçÀçbMççÇ
kçÀçnçÇlçjçÇ yççíuçlç jççÆnuçç. mçÌHççkçÀIçjçlçu³çç mçiçÈ³çç yçç³çkçÀçb®çí kçÀçvç l³çç cççpçIçjç®³çç oçjçuçç®ç çÆ®çkçÀìuçí nçílçí. JçjkçÀjCççÇ
kçáÀCççÇ®ç kçÀçnçÇ yççíuçlç vçJnlçb.. cçvçá kçáÀþí Dççní ní cçç$ç mçiçÈ³ççpçCççÇ HççnÓvç içíu³çç. Lççí[îçç JçíUçvçb cççpçIçjç®çb oçj GIç[uçb. lççí
lçªCç yççníj Dççuçç DçççÆCç çÆvçIçÓvç içíuçç. cçvçáuçç Dççlçu³çç KççíuççÇlç yçmçÓvç mçiçUb mçcçpçlç nçílçb. Içj Mççblç Pççuçb. cçvçá®³çç
[çíÈ³ççbcçOçÓvç G<Cç kçÀ{ Jççnç³çuçç uççiçuçí. Flçkçwlçç nuçkçw³çç HççJçuççbvççÇ JççuçÓlççF& Dççlç Dççu³çç. DçççÆCç cçvçáuçç pçJçU Içílç l³ççbvççÇ
çÆlçuçç mçiçUb mççbçÆiçlçuçb. lççí cçvçáMççÇ uçivç kçÀjç³ç®³çç F®sívçí Dççuçç nçílçç. DçHHçç MççðççÇyçáJççbkçÀ[í pççlççÇuç DçççÆCç DçMççÇ
HçávççÆJç&Jççnç®ççÇ HçjJççvçiççÇ Dççní kçÀç ní çÆJç®ççªvç ³çílççÇuç SJç{b mççbiçÓvç JççuçÓlççF& GoçmçHçCçí kçÀçcççuçç çÆvçIçÓvç içíu³çç.
oçívç çÆoJçmç cçvçá®çb uç#ç DçHHççb®³çç nçuç®ççuççRkçÀ[í®ç uççiçuçb nçílçb. DçHHçç yççníj Hç[lç®ç vçJnlçí. DçççÆCç Dç®ççvçkçÀ SkçíÀ
mçkçÀçUçÇ DçHHççbvççÇ Hçiç[çÇ IççlçuçíuççÇ DçççÆCç GHçjCçb DçbiççJçj Içílçuçíuçb cçvçávçb HçççÆnuçb. DçHHçç p³çç JçíUíuçç yççníj Hç[uçí l³çç
#çCççHççmçÓÓvç cçvçá l³ççb®ççÇ Jççì Hççnç³çuçç uççiçuççÇ. DççHHçç IçjçÇ Dççuçí HçCç l³ççb®ççÇ vçpçj KççuççÇ nçílççÇ. Goçmç nçílççÇ. DççF&
l³ççb®³ççmçcççíj içíuçíuççÇ cçvçávçb HçççÆnuçb, DçççÆCç DçHHççbvççÇ cççvç çÆvçjçMçívçb nuçJçuççÇ nínçÇ çÆlçuçç çÆomçuçb. l³çç jç$ççÇ cçvçá®ççÇ iççoçÇ
DççmçJççbvççÇ DççíuççÇ PççuççÇ nçílççÇ. lççí lçªCç Hçjlç l³çç Içjçlç Dççuçç vççnçÇ. cçvçávçb JççmlçJç mJççÇkçÀçjuçb...
MççÇuçj#çCç DçççÆCç ®çççÆj$³çj#çCç ní kçÀç®çí®³çç Yççb[îççmççjKçb pçHçç³ç®çb Dçmçlçb ní IççíkçÀlç cçvçç®çç Içf Kç[kçÀ l³ççJçj
o[HçÓvç þíJçÓvç çÆouçç...
uç#cççÇyççF¥®çç DççJççpç SíkçÓÀvç cçvçá Hçá{í DççuççÇ. cçvçáMççÇ yççíuçÓvç, cçLçájí®ççÇ mçbmççjç®ççÇ KçáMççuççÇ mççbiçÓvç uç#cççÇyççF& yççníj
Hç[C³ççmççþçÇ JçUu³çç. Flçkçw³ççlç cçvçáuçç kçÀmçuççÇlçjçÇ DççþJçCç PççuççÇ. çÆlçvçí l³ççbvçç LççbyçJçuçb. lççÇ HçìkçÀvçd Dççlç içíuççÇ DçççÆCç mçálççÇ
kçÀHç[îççlç içáb[çUuçíuçb uççuç®çáìákçÀ kçÀçþç®çb, içYç&jíMçcççÇ, kçÀçÈ³çç jbiçç®çb uçáiç[b çÆlçvçí yççF¥®³çç nçlççlç þíJçuçb.
`` ní kçÀç³ç?''
`` cçLçájívçb cçuçç ¿çç uçáiç[îççJçj kçÀçÆMçoç kçÀç{Óvç Ðçç³çuçç mççbçÆiçlçuçb nçílçb. lçí ní uçáiç[b.'' cçvçá iççí[ DççJççpççlç
cnCççuççÇ.
uç#cççÇyççF& Hçjlç oçuçvççlç Dççu³çç. l³ççbvççÇ uçáiç[b Guçiç[uçb. l³çç®³ççJçj®çç mçáboj kçÀçÆMçoç HççnÓvç pçcçuçíu³çç mççN³çç®ç
njKçÓvç içíu³çç. vç#ç$ççbvççÇ DççkçÀçMç vçìçJçb lçmçb lçí jíMçcççÇ Jçðç mçáboj çÆomçlç nçílçb. mçiçÈ³ççbvççÇ cçvçá®çb YçjYç©vç kçÀçÌlçákçÀ kçíÀuçb.
cçiç lçí Jçðç Hçjlç yççmçvççlç içáb[çUÓvç IçíTvç DçvçiçUçb®³çç yçç³çkçÀç pçç³çuçç çÆvçIççu³çç.
`` Dçnçí, Dçnçí, lçí uçáiç[b Ðçç vçç! Dççcç®³çç cçvçáDççl³çç®çb Dççní lçí. '' FlçkçÀç JçíU mçiçUb SíkçÀlç yçmçuçíuçç cççOçJç
pççíjçlç Dççíj[uçç. mçiçÈ³ççb®³çç ®ççÆkçÀlç Pççuçíu³çç vçpçjç Dççlç JçUu³çç. lççí çÆlçLçí Dççní ní kçáÀCçç®³çç uç#ççlçnçÇ Dççuçb vçJnlçb.
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`` nçí vçç! çÆlçvçb®ç çÆouçb³ç Dççcnçuçç. '' iççí[ nmçlç mçÓvç cnCççuççÇ.
``cçiç lçácnçÇ kçÀMççuçç vçílçç³ç?'' cççOçJç Dççlçç çÆ®ç[uçç nçílçç.
`` cççOçJç, lçÓ pçç yçIçÓ yççníj. lçáPçb kçÀç³ç kçÀçcç FLçí?'' cççOçJç®ççÇ DççF& l³ççuçç jçiççJçuççÇ.
`` nçí, HçCç ní DççHçu³çç cçvçáDççl³çç®çb Dççní kçÀçÇ vççnçÇ? çÆlç®³çç®ç nçlççlç Dçmçç³ç®çb vçç mçoçvçkçÀoç.''
`` Dçjí, lçí DççHçu³çç cçLçáDççl³çç®çb Dççní. kçÀçÆMçoç kçÀç{ç³çuçç DççCçuçb nçílçb lçí..'' JççuçálççF& cççOçJçuçç DççJçjC³ççmççþçÇ
Oç[Hç[lç nçíl³çç, DçççÆCç DççHçCç Kççíìí Hç[lç ®ççuçuççí³ç ní HççnÓvç cççOçJç DççCçKççÇvç®ç çÆ®ç[lç ®ççuçuçç nçílçç. çÆoJççCçKççv³ççlçu³çç
yçç³çkçÀçb®çí ®çínjínçÇ kçÀmçívçámçí Pççuçí. kçÀç³ç kçÀjçJçb lçí kçáÀCççuçç®ç kçÀUívçç. cççOçJçuçç l³çç®ççÇ DççF& ob[ Oçªvç yççníj Dççí{lç
v³çç³çuçç uççiçu³ççJçj cçç$ç cççOçJç çÆHçmççUuçç.
`` vççnçÇ vççnçÇ! cçvçálççF&®çb vçímçç³ç®çb uçáiç[b Dççní lçí.. cçuçç vçkçwkçÀçÇ cççnçÇlç Dççní. . '' DççHçu³ççuçç Kççíìb Hçç[C³çç®³çç
DçHçcççvççvçb lççí çÆ®ç[uçç. j[Óvç, ®çínjç uççuç kçÀjlç cççOçJç Dççíj[uçç.
`` kçÀç³ç kçÀjçJçb yççF& ³çç kçÀçìîçç&uçç? içHHç yçmç cnìuçb lçj SíkçÀlç®ç vççnçÇ Dççnímç lçÓ..'' l³çç®³çç HççþçÇlç OçHççìç
Iççuçlç l³çç®ççÇ DççF& cnCççuççÇ. lççíHç³ç¥lç mçiçÈ³çç mçcççjbYçç®çç çÆJç®çkçÀç Pççuçç nçílçç. cçvçá®çí [çíUí HççC³ççvçí Yçjuçí nçílçí. ®çínjç
DçHçjçOççÇ Pççuçíuçç nçílçç. çÆlç®³çç cçvçç®ççÇ Içámçcçì çÆlç®³çç vçpçjílç J³ççkçáÀUuççÇ nçílççÇ.
cççOçJç ³çç Jççkçw³ççvçí DççCçKççÇvç®ç çÆ®ç[uçç. `` cççÇ DççÆpçyççlç Kççíìb yççíuçlç vççnçÇ Dççní.. lçjçÇmçáOoç lçácnçÇ mçiçÈ³ççpçCççÇ
cçuçç Kççíìb þjJçlççb³ç.. HçCç cççÇ Kçjb®ç HçççÆnuçb³ç.. cçvçálççF&uçç ní uçáiç[b vçímçÓvç Dççjmççlç Hççnçlççbvçç..çÆlç®çb Dçmçu³çççÆMçJçç³ç vçímçíuç
kçÀç lççÇ? ''... cççOçJç çÆvçJçç&CççÇvçí yççíuçuçç DçççÆCç #çCççlç l³çç çÆoJççCçKççv³ççlç pççÇJçIçíCççÇ Mççblçlçç HçmçjuççÇ. ..
l³çç®çí Mçyo mçiçÈ³ççb®ççÇ Ëo³çb çÆ®çjlç Hççj kçÀªvç içíuçí. DççkçÀçMç kçÀçímçUçJçb, JççÇpçí®çç uççíU IçjçlçÓvç Dççiç uççJçlç
pççJçç, lçMççÇ DçJçmLçç pçcçuçíu³ççb®ççÇ PççuççÇ. cçvçá®ççÇ lçj OçjCççÇ Hççíìçlç IçíF&uç lçj yçjb DçMççÇ DçJçmLçç PççuççÇ. lççÇ cçìkçÀvçd KççuççÇ®ç
yçmçuççÇ. çÆlç®çb MçjçÇj LçjLçjç³çuçç uççiçuçb. uççJnçjmç HçJç&lçç®³çç GojçlçÓvç yççníj HçáÀìçJçç, lçmçb [çíÈ³ççbcçOçuçb kçÀ{lç kçÀçªC³ç
Pçjç³çuçç uççiçuçb. nç IççJç kçáÀCççuçç®ç mçnvç nçíF&vçç, l³ççlçÓvç cççiç& kçÀmçç kçÀç{ç³ç®çç ní nçÇ mçá®çívçç. .. .. ..
uç#cççÇyççF&®ç cçiç Hçá{í Pççu³çç. l³ççbvççÇ içoiçoCççN³çç cçvçáuçç G®çuçÓvç sçlççÇMççÇ Oçjuçb.. yççbOç HçáÀìçJçç DçççÆCç HççC³çç®çç
uççíì l³ççlçÓvç DçmlççJ³çmlç Jçnç³çuçç uççiççJçç lçMççÇ cçvçá {mçç{mçç cççíþîççvçí j[ç³çuçç uççiçuççÇ. ..
`` cççJçMççÇ ®çákçÀuçí iç! SkçÀoç®ç vçímçÓvç HçççÆnuçb cççÇ ní uçáiç[b.'' cçvçá j[lç cnCççuççÇ. l³çç çÆlçuçç lçmçç®ç LççíHçìlç
jççÆnu³çç..
`` j[Ó vçkçÀçímç yççUç.. .. HçjçOççÇvç Dççnçílç vçç DççHçCç ³çç HççMçJççÇ mçcççpççHçá{í?..³çç kçÀþçíj Oçcçç&®çjCççHçá{í..''
mçiçÈ³ççb®³çç DçbiççlçuççÇ MçkçwlççÇ içíuççÇ nçílççÇ. Lççí[ç JçíU içíuçç, cçiç mçiçUb Mççblç Pççuçb. .. ..JçÌOçJ³ççlç nçíjHçUCççN³çç,
çÆoJçmçWçÆoJçmç lçªCç nçílç ®ççuçuçíu³çç ³çç mçáboj cçáuççÇkçÀ[í HççnÓvç JççuçálççF¥®çb cçvç kçÀjHçlç pçç³ç®çb.. Dççpç l³ççuçç HçáÀìÓvç yççníj
Hç[ç³ç®ççÇ mçbOççÇ çÆcçUçuççÇ. cnCçÓvç®ç cçvçáyçjçíyçj l³ççbvççÇnçÇ mççÌYççi³çuç#çCçb lçíJç{çÇ DçbiççJçj þíJçuççÇ nçílççÇ.
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cçvçkçÀçÆCç&kçíÀmççjK³çç DçMçç cçáÎçcç çÆcçìJçuçíu³çç kçÀÈ³çç çÆkçÀlççÇlçjçÇ nçíl³çç. Pçç[çJçj Gb®ç ìçíkçÀçuçç DçmçCççjb HçÓÀuç vçç
kçáÀCçç®³çç nçlççÇ Hç[lçb, vçç oíJççJçj ®ç{lçb.. cçvçámççjK³çç yççuççÆJçOçJçç IçjçíIçj nçíl³çç.
`` çÆvçIçlççí DççcnçÇ JççuçálççF&..''
DçvçiçUçb®³çç yçç³çkçÀç çÆvçIççu³çç. uç#cççÇyççF¥vççÇ uçáiç[b nçlççlç Içílçuçb.
`` Dçnçí, cçvçávçí vçímçuçíuçb ní uçáiç[b Dççlçç DçMçáYç Pççuçb³ç, lçjçÇnçÇ vçílçç³ç?'' SkçÀ kçÀcç&þ DççJççpç Dççuçç.
`` cçvçávçb SJç{îçç Òçícççvçb kçÀç{uçíuçç kçÀçÆMçoç DçMçáYç kçÀmçç nçíF&uç kçÀcçuççkçÀçkçÓÀ? kçÀuçç kçÀOççÇ DçHçMçkçáÀvççÇ Dçmçlçí
kçÀç?'' uç#cççÇyççF¥vççÇ jçiççJçj lççyçç þíJçlç cnìuçb.
l³ççb®çí ní G®®ççj SíkçÓÀvç mççN³çç LçkçwkçÀ Pççu³çç. uç#cççÇyççF& DçççÆCç l³ççb®³çç mçávçç çÆvçIçÓvç içíu³çç. mççJçkçÀçjçbHçí#çç l³çç®ç
pççmlç ÞççÇcçblç Dççnílç..yççF¥®çb Ëo³ç mççív³çç®çb Dççní..JççuçálççF¥®çb ní cçlç mçiçÈ³ççbvçç®ç cçvççHççmçÓvç Hçìuçb nçílçb. ..
l³ççvçblçj pççíiççb®³çç Içjçlç Hçjlç nUokçábÀkçÓÀ Pççuçb vççnçÇ..
cççOçJçuçç lçíJnç ³çç Içìvçí®çç DçLç& kçÀUuçç vçJnlçç, HçCç l³çç®³çç cçvççJçj nç Jç´Cç kçÀç³çcç kçÀçíjuçç içíuçç nçílçç.. JççUçÇlç
ìçkçÀC³çç®ççÇ mçcççpçç®ççÇ OçcçkçÀçÇ Pçáiççªvç l³ççvçí çÆJçOçJçç çÆJçJççn kçíÀuçç. l³ççvçb nfçvçb cçvçálççF&®³çç nçlçÓvç yçç³çkçÀçí®ççÇ DççíìçÇ Yçªvç
IçílçuççÇ. HçCç kçÀçUçÇ ®çbêkçÀuçç kçÀOççÇnçÇ yçç³çkçÀçíuçç IçíT çÆouççÇ vççnçÇ.

---Içjçlç mçiçUçÇkçÀ[í Hçmççjç Hç[uçç nçílçç. cççíþîçç cççíþîçç oçívç yç@iççb®ççÇ PççkçÀCçb GIç[çÇ Hç[uçíuççÇ nçílççÇ. Lççí[b mççcççvç
Dççlç, Lççí[b yççníj, Lççí[ç {çÇiç, mçiçUç®ç Hçmççjç yçIçJçlç vçJnlçç. kçÀHç[í, kçÀçiçoHç$çb, cçíkçÀHç®çb mççcççvç, yçÓìcççípçí, mç@v[umç, …
..mçbO³ççkçÀçU PççuççÇ lçjçÇ Hçmççjç lçmçç®ç nçílçç.
`` Dçiç! ní kçÀOççÇ DççJçjç³ç®çb?'' uç#cççÇyççF¥vççÇ kçÀç@ìJçj yçmçu³çç yçmçu³çç mçávçíuçç çÆJç®ççjuçb.
`` cççíçÆvçkçÀç ³çíF&uç Dççlçç DçççÆCç Yçjíuç çÆlç®ççÇ yç@iç..'' mçÌHççkçÀIçjçlçÓvç DççMçç cççívçç®çb Kçç³ç®çb mççcççvç Yçjlç cnCççuççÇ.
``.. HçCç ®ççuçç³çuççnçÇ pççiçç vççnçÇ³çb³ç FLçí.. cççÇ Glçª lçjçÇ kçÀMççÇ? mçkçÀçUHççmçÓvç Dççní nç Hçmççjç..''
`` DççÆpçyççlç Glçª vçkçÀç Dççlçç. kçÀç³ç nJçb³ç lçácnçuçç? cççÇ oílçí lçí. HçCç HçmççN³ççlç ®ççuççuç DçççÆCç Hç[çuç kçáÀþílçjçÇ.''
DççMççvçí DççlçÓvç®ç ocç Yçjuçç. uç#cççÇyççF& cçiç içHHç yçmçu³çç.
`` içíuççÇ lçjçÇ kçáÀþí lççÇ?''
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` y³çáìçÇHççuç&jcçOçí içíuççÇ Dççní.. kçíÀmç kçÀçHçÓvç I³çç³ç®çílç, HçíÀçÆMçDçuç kçÀªvç I³çç³ç®çb³ç, Hçç³ç mJç®s kçÀjç³ç®çílç, YçábJç³çç
vççÇì kçÀjç³ç®³ççlç.. ..³çíF&uç SJç{îççlç..'' DççMçç kçÀçJçÓvç cnCççuççÇ.
`` kçÀç³ç kçÀjlççlç Hççu³çç&uçç?''
`` lçácnçuçç vççnçÇ kçÀUç³ç®çb lçí.. Dççlçç ®ççj cççÆnvçí uçb[vçuçç pççlçí Dççní lçj ®ççbiçuçb vçkçÀçí çÆomçç³çuçç? çÆlçkçÀ[í
pççTvç nç Kç®ç& kçÀMçççuçç kçÀjç³ç®çç?''
`` Dçiç, HçCç Dççpç DççJçmç Dççní. Dççpç kçíÀmç kçÀçHçCçb DçMçáYç Dçmçlçb..Hçáª<çnçÇ pççlç vççnçÇlç kçíÀmç kçÀçHçç³çuçç..pçç³ç®ççÇ
kçÀOççÇ lççÇ?
`` kçÀmçuççÇ DççJçmç DçççÆCç kçÀmçuçb kçÀç³ç.. DçLç& Dççní kçÀç l³çç pçáv³çç ª{çRvçç?''
uç#cççÇyççF& kçÀçnçÇ®ç yççíu³çç vççnçÇlç. cçiç cnCççu³çç, `` uçb[vçcçOçí yçjçíyçj Dççní kçÀç kçáÀCççÇ?''
`` Dççnílç kçÀçÇ. Dçç@HçÀçÇmçcçOçuçí mçnç uççíkçÀ Dççnílç, DçççÆCç nçÇ..''
`` cnCçpçí cççívçç SkçÀìçÇ®ç cçáuçiççÇ DçççÆCç mçnç Hçáª<ç.. Flçkçw³çç uççbyç lçínçÇ..?''
`` uçnçvç Dççní kçÀç lççÇ? cççíþçÇ Dçç@HçÀçÇmçj Dççní cnCçÓvç lçj Dçç@HçÀçÇmçvçí çÆlç®ççÇ çÆvçJç[ kçíÀuççÇ Dççní vçç ì^íçÆvçb içmççþçÇ?
pçiççlçu³çç lççÇmç uççíkçÀçbvçç çÆvçJç[uçb³ç l³ççlç Dççní lççÇ.. SJç{b cçáuççmççjKçb çÆMç#çCç çÆouçb, FbçÆpççÆvçDçj kçíÀuçb lçj cçáuççmççjKçb
HççþJçç³çuçç vçkçÀçí?''
`` HçCç Dççlçç nçÇ pççCççj.. cçiç uçivçç®çb kçÀOççÇ yçIçCççj çÆlç®³çç? DçþdìçJççÇmç Jç<çç&®ççÇ nçíF&uç vçç lççÇ Dççlçç?''
DççMççuçç DççHçuççÇ ®çÓkçÀ uç#ççlç DççuççÇ. ní yççíuçç³çuçç®ç vçkçÀçí nçílçb. Dççlçç ³çç l³ççJçj®ç kçÀçUpççÇ kçÀjlç yçmçlççÇuç DçççÆCç
DççHçu³ççuçç çÆHç[lç jçnlççÇuç. Dççlçç mçáìkçÀç kçÀªvç I³çç³ç®ççÇ Dçmçíuç lçj yççníj®ççÇ kçÀçcçb kçÀªvç Dççuçb HçççÆnpçí nç çÆJç®ççj HçkçwkçÀç
kçÀªvç DççMçç yççníj Hç[uççÇ. lççÇ yççníj Hç[uççÇ DçççÆCç uç#cççÇyççF& DççHçu³çç®ç çÆJç®ççjçlç iç{u³çç. Flçkçw³ççlç cççíçÆvçkçÀç Dççlç DççuççÇ.
Dççlç DççuççÇ DçççÆCç mçjU yç@içímçcççíj yçmçuççÇ. nçlççlçÓvç DççCçuçíuççÇ uçnçvç uçnçvç Hçá[kçÀçÇ lççÇ yç@içílç Yçjç³çuçç uççiçuççÇ. DççpççÇ®çí
[çíUí DççHçu³ççJçj çÆKçUuçíuçí Dççnílç ní çÆlçuçç HççþçÇuçç [çíUí vçmçÓvçnçÇ kçÀUlç nçílçb. HçCç lççÇ oáuç&#ç kçÀªvç kçÀçcç kçÀjlç yçmçuççÇ.
`` mçiçUí Mçì& DçççÆCç çÆJçpççjçÇ®ç çÆomçlçç³çblç? mçç[çÇ SkçÀ®ç çÆomçlçí³ç.'' Jçªvç DççpççÇ®çb uç#ç DççHçu³ççkçÀ[í®ç Dççní ní
kçÀUu³ççJçj cççívçç çÆ®ç[Óvç cnCççuççÇ, `` çÆlçLçí kçÀçcççuç pççlçí Dççní..DççpççÇ..³çç kçÀHç[îççbvççÇ çÆkçÀlççÇ mçáìmçáìçÇlç Jççìlçb cççnçÇlç Dççní
kçÀç? DçççÆCç p³çç oíMççlç pçç³ç®çb çÆlçLçuçí kçÀHç[í vçkçÀçílç kçÀç kçÀjç³çuçç?''
`` SkçÀçvçí yççíuçç³ç®çb DçççÆCç yççkçÀçÇ®³ççbvççÇ jçÇ Dççí{ç³ç®ççÇ Dçmçuçb ®ççuçuçb³ç lçácç®çb.. Fbûçpç FLçí Dççuçí lçíJnç vçímçuçí kçÀç
DççHçuççÇ Oççílçjb, yçç³çkçÀç vçímçu³çç kçÀç vçTJççjçÇ uçáiç[çÇ?.. lçí l³ççb®çb kçÀOççÇ®ç mççí[lç vççnçÇlç, DçiçoçÇ l³ççb®ççÇ Yçç<ççnçÇ.. mJçlç:®çb
mççí[Cççjí lçácnçÇ®ç..''
`` Dççlçç pçiç yçouçbuç³ç DççppççÇ.. yçjb cççÇ Dççlçç DççbIççíUçÇuçç pççlçí. Gjuçíuçb cçiç DççJçjlçí.''
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`` DççÊçç? çÆlçvnçÇmççbpçí®çb? Dççpç DççJçmç, DçMçáYç Dçmçlçb lçí..kçíÀmç kçÀçHçCçb nçÇ oáozJççÇ yçç³çkçÀçbJçj®ç, nçÇ JçíU
³çç³ç®ççÇ..''
`` Dçiç, DççppççÇ lçácç®³çç kçÀçUçlç DçbOççj Dçmçç³ç®çç.. lçíJnç çÆlçvnçÇmççbpçíuçç mçiçUb yçbo kçÀjçJçb uççiçç³çb®çb kçÀçcç.. Dççlçç
Gpçí[ yçIç çÆkçÀlççÇ Dççní.. DçççÆCç jç$ççÇ®ççÇ HçwuççF&ì Dççní ..Dççlçç DççbIççíU kçÀjçÇvç cnCçpçí Hççí®çu³ççJçj vçkçÀçí..Dççlçç lççí pçávçç kçÀçU
mçbHçuçç..''
`` Dççlçç uçivç kçÀOççÇ kçÀjCççj lçÓ?''
`` DççÊçç lçj cçuçç JçíU®ç vççnçÇ..®ççbiçuçç cçáuçiçç çÆcçUçuçç kçÀçÇ cçiç yçIçÓ.. ..''
`` ®ççbiçuçç cnCçpçí?''
`` cççP³ççHçí#çç pççmlç Hçiççj Dçmçuçíuçç, pççmlç çÆMçkçÀuçíuçç, DççJç[çÇçÆvçJç[çÇ mççjK³çç Dçmçuçíuçç..''
`` DçççÆCç lçmçç çÆcçUçuçç vççnçÇ lçj?''
`` jçnçÇvç SkçÀìçÇ®ç..kçÀçÆj³çj kçÀjç³ç®çb³ç cçuçç. uçivç Pççuçb kçÀçÇ, vçJçjç..cçiç cçáuçb.. cçiç mççmçj®ççÇ kçÀç³ç cnCçlççÇuç..lçí
uççí{Cçb yççUiçC³ççHçí#çç SkçÀìçÇ®ç jçnçÇvç..''
`` mçbmççj cnCçpçí uççí{Cçb? DççOççj vççnçÇ kçÀç Jççìlç lççí? '' uç#cççÇyççF¥vççÇ Dçç½ç³çç&vçí çÆJç®ççjuçb.
`` DççOççj kçÀMççuçç nJçç? cçmlç HçÌmçí çÆcçUJççJçílç, KççJçb H³ççJçb cçvççuçç ³çíF&uç lçí. Hçáª<ççbvççÇ vççnçÇ kçÀç ní®ç kçíÀuçb, HçÌmçí
çÆcçUJçlççlç cnCçÓvç? Dççlçç cççÇnçÇ lçí®ç kçÀjçÇvç .''
`` Dçiç, HçCç yççF&®³çç pççlççÇuçç DççOççj vçkçÀçí kçÀç?''
`` yççF&®ççÇ kçÀmçuççÇ DççuççÇ³çb³ç pççlç DççppççÇ..? yçç³çkçÀç oçívnçÇ kçÀjlççlç. Içj HçCç ®ççuçJçlççlç, vççíkçÀjçÇnçÇ kçÀjlççlç.
Hçáª<ççbvççÇ®ç Dççlçç yçouçÓvç I³çç³çuçç nJçb³ç.. l³ççbvçç®ç mJçlç:®çç mJçlç: mçÌHççkçÀ kçÀªvç pçíJçlçç ³çç³çuçç nJçb³ç..nçlççlç ®çnç ³çç³ç®ççÇ
Jççì HççnçC³ççHçí#çç Dççcç®³çç oçíIççb®çç ®çnç kçÀªvç Jççì HççnçCççjç vçJçjç nJçç³ç cçuçç..''
cççíçÆvçkçÀç®çb HçÀìçHçÀìç yççíuçCçb mçnvç®ç nçíF&vçç uç#cççÇyççF¥vçç!
`` kçÀmçb Jnç³ç®çb iç, lçácç®çb? uçivç vççnçÇ kçíÀuçbmç lçj SkçÀìíHçCçç®çç vçblçj kçbÀìçUç ³çíF&uç, DççOççjç®ççÇ içjpç Jççìç³çuçç
uççiçíuç, lçíJnç kçÀç³ç kçÀjMççÇuç?''
`` ..Dçb.. lçíJnç SKççoç kçÀcçdHç@çÆvçDçvç MççíOççÇvç..cnCçpçí mççíyçlççÇ..oçíIçb jçnÓ..lççí vççnçÇ çÆcçUçuçç lçj SKççob cçÓuç oÊçkçÀ
IçíTvç jçnçÇvç..l³ççuçç Jçç{JççÇvç..'' cççíçÆvçkçÀç®ççÇ GÊçjb lç³ççj nçílççÇ. uç#cççÇyççF& LçkçwkçÀ nçíTvç SíkçÀlç nçíl³çç. DççppççÇ®çç ÒçMvççb®çç
cççjç mçbHçu³ççJçj cççíçÆvçkçÀç HçÀç³çuççÇlç lççW[ IççuçÓvç yçmçuççÇ. cçiç Hçjlç yç@iç Yçjç³çuçç uççiçuççÇ. kçÀHç[í, cçíkçÀHç®çb mççcççvç, mçWìmçd,
çÆ¬çÀcmçd, kçÀçcçç®çí kçÀçiço, oçívç lççÇvç pççí[ yçÓì..
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l³çç mççN³çç mççcççvççuçç DççHçCç kçáÀþí pççlççí³ç ní pçmçb cççnçÇlç vçJnlçb, lçmçb®ç DççHçuçbnçÇ Pççuçb³ç Dçmçb uç#cççÇyççF¥vçç
Jççìuçb. kçáÀþí ®ççuçuççílç DççHçCç? DççHçuçí mçbmkçÀçj, vççÇlççÇ®³çç kçÀuHçvçç, çÆjlççÇçÆjJççpç, kçáÀþí DçççÆCç kçÀmçb cççí[ lç ®ççuçuçb³ç ³çç®çç®ç
l³ççbvçç çÆJç®ççj Hç[uçç. cççíçÆvçkçÀçuçç KçÓHç ÒçMvç çÆJç®ççjçJçímçí Jççìlç nçílçí l³ççbvçç, HçCç lççÇ kçÀç³ç GÊçj oíF&uç ³çç®çç vçícç vçJnlçç
DçççÆCç DççHçu³ççuçç lçí mçnvç nçíF&uç kçÀçÇ vççnçÇ ³çç®ççÇnçÇ l³ççbvçç Kçç$ççÇ Jççìlç vçJnlççÇ.
kçÀçÆj³çj, kçÀçÆj³çj cnCçpçí vççíkçÀjçÇ®ç vçç? cçiç lççÇ mçbmççj mççbYççUÓvç kçíÀuçíuççÇ vççnçÇ kçÀç ®ççuçlç? mçbmççjç®ççÇ içjpç
çÆnuçç kçÀç Jççìlç vççnçÇ? cçáuçbyççUb Dçmçu³çç®çç Dççvçbo cççíþç kçÀç Jççìlç vççnçÇ? cçÓuç oÊçkçÀ IçíF&vç Dçmçb mçnpç cnCççuççÇ nçÇ.. cçiç
Hçáª<çç®çç mHçMç& l³çç®çç DççOççj kçÀç vçkçÀçí Jççìlççí ³çç cçáuççRvçç, kçÀçÇ FlçkçíÀ çÆoJçmç Hçáª<ççÇ DçnbkçÀçj pççí cççvçuçç pçç³ç®çç lççí Dççlçç
çÆcçUJçl³çç Pççu³ççyçjçíyçj cçáuççRcçOçímçáOoç Dççuçç? lççÇ cnCççuççÇ lçí çÆkçÀlççÇ Kçjb³ç! cçáuççÇ oçívnçÇ #çí$ç GÊçcç ®ççuçJçlççlç, cçáuççbvçç®ç
Dççlçç Içj ®ççuçJçCçb çÆMçkçÀç³çuçç nJçb³ç.. cçiç YççJççÆvçkçÀ içjpçí®çb kçÀç³ç? kçÀçÇ mHçMç&mçáKçnçÇ, lçímçáOoç cçáuççcçáuççRvçç ³çílçç pççlçç
çÆcçUç³çuçç uççiçuçb cnCçÓvç l³çç®ççÇ Dççí{ kçÀcççÇ PççuççÇ? ³çç YççJççÆvçkçÀ içjpçílç SkçÀcçíkçÀçbvçç mçcçpçÓvç IçíCçb yçmçlç®ç vççnçÇ kçÀçÇ kçÀç³ç?
uç#cççÇyççF¥®³çç cçvççlç kçÀçnÓj cççpçuçb. l³ççbvçç kçÀçnçÇ®ç kçÀUívçç. Dççlçç mçiçUb®ç KçÓHç Hçá{í içíuçb³ç SJç{b®ç l³ççb®³çç kçÀUuçb.
çÆkçÀlççÇ yçouç Pççuçç cçáuççR®³çç Dçç³çá<³ççlç çÆMç#çCççvçí..DççHçuççÇ çÆmLçlççÇ nçílççÇ DçççÆCç Dççpç kçÀç³ç PççuççÇ Dççní..
DççHçu³ççJçíUçÇ Içjçb®³çç çÆYçblççÇ YççJçvççb®³çç nçíl³çç DçççÆCç HçÌMçç®³çç Dççí{çÇHçí#çç cçvçç®ççÇ Dççí{ l³ççHççÆuçkçÀ[í nçílççÇ.

cççOçJçjçJççbvççÇ DççHçu³ççMççÇ uçivç kçíÀuçb cnCçÓvç DççHçu³ççuçç çÆkçÀlççÇ çÆJçjçíOç mççímççJçç uççiçuçç nçílçç mçcççpçç®çç..l³ççbvçç
cçvçálççF&®çb oá:Kç kçÀUuçb cnCçÓvç DççHçuçb Yççi³ç lçjçÇ GpçUuçb. vççnçÇlçj kçÀç³ç Pççuçb Dçmçlçb DççHçuçb Dçç³çá<³ç..? cççOçJçjçJççbvççÇ
DççHçu³ççuçç kçÀOççÇnçÇ kçÀçÆMçoç kçÀç{Ó çÆouçç vççnçÇ..SJç{ç®ç kçÀç³ç lççí pçáuçÓcç..DççHçuçb vççJçnçÇ uç#cççÇyççF& þíJçuçb.
l³çç Iççyçju³çç. Hçjlç DççHçCç cççiçí ®ççuçuççí kçÀç? kçÀçÇ DççCçKççÇ Hçá{í ®ççuçuççí? l³çç çÆJç®ççj kçÀªvç ocçu³çç DçççÆCç
PççíHçu³çç. cççíçÆvçkçÀçuççnçÇ yçjb Jççìuçb. kçÀOççÇHççmçÓvç çÆlçuçç DççpççÇ®ççÇ vçpçj KçáHçlç nçílççÇ. DççHçuççÇ GÊçjb çÆlçuçç Hç®çCççj vççnçÇlç
³çç®ççÇnçÇ kçÀuHçvçç nçílççÇ çÆlçuçç. HçCç kçÀç³ç kçÀjCççj?.. DççpççÇuçç pçiççyçjçíyçj vçíCçb Yççiç®ç nçílçb çÆlçuçç.
DçççÆCç vçJJçoçÇlç Hççí®çuçíu³çç DççpççÇ cçvççlç cnCçlç nçíl³çç.. çÆkçÀlççÇ mçnpç mçáOççjkçÀ nçílççlç ³çç cçáuççÇ..DçççÆCç DççHçCç
ÒçJççnççÆJçªOo HççínÓvç mçcççpçç®çç jçí<ç HçlkçÀªvç Hçá{í içíuççí nçílççí. ní cççívççuçç kçáÀþí cççnçÇlç Dççní..?
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oíJç®ç lçácç®çí j#çCç kçÀjçí.
mçyçbOç cçnçuç uççíkçÀçbvççÇ þí®ç Yçjuçç nçílçç. mçiçÈ³ççb®ççÇ GlmçákçÀlçç çÆMçiçíuçç Hççí®çuççÇ nçílççÇ. DççHçu³çç oíMççuçç,
mJçjçp³ççuçç, iççJççuçç, içuuççÇuçç, [çWiçj oN³ççbvçç çÆnjJçUçÇuçç ³çç®ççÇ oínçÇ, ³çççÆ®ç [çíUç HçnçC³çç®ççÇ Dççpç mçbOççÇ çÆcçUlç nçílççÇ.
FlçkçbÀ uççbyç, FlçkçbÀ oçÇIç& kçÀçU jççÆnu³ççJçj DççHçu³ççyçÎuç uççíkçÀ kçÀç³ç cnCçlççlç lçí SíkçÀC³çç®ççÇnçÇ l³ççbvçç GlmçákçÀlçç nçílççÇ.
l³çç DçvççíUKççÇ cççCçmççvçb mççÇ.[çÇ. mçáª kçíÀuççÇ. nçlççlçu³çç sçíìîçç ®çHçìîçç [yççÇJçj®ççÇ yçìCçb oçyçÓvç lççí Hç[ÐççJçj
³çíCççjçÇ çÆ®ç$ç Hçá{í vçílç nçílçç, cççiçí DççCçlç nçílçç. mçiçUb yçmçu³çç pççiçíJçªvç, vç nuçlçç. GhççÆmLçlççbcçOçu³çç SkçÀçvçb lçí ³çb$ç
nçlççUlç çÆJç®ççjuçb, ` kçÀç³ç cnCçlççlç ³ççuçç? ' lççí vçJççiçlç cnCççuçç, ` çÆjcççíì kçbÀì^çíuç'
` DçççÆCç ³çç cççíþîçç ®ççÌkçÀçívççÇ Kççíkçw³ççuçç.'
` ìíçÆuççqJnpçvç - ìçÇ.JnçÇ.pçiççlç kçáÀþínçÇ kçÀçnçÇnçÇ Iç[uçb lçjçÇ l³çç #çCççÇ DççHçu³ççuçç l³çç®ç #çCççÇ lçí çÆomçlçb. DççHçCç
³ççuçç oÓjoMç&vçcnCçlççí.'
` Dççcç®³çç JçíUçÇ vçJnlçb Dçmçuçb kçÀçnçÇ. HçCç Lççí[kçw³ççlç cnCçpçí ³ççuçç `mçbpç³ç GJçç®ç ' cnCçç³çuçç njkçÀlç vççnçÇ.'' lççÇ
Jç³ççíJç=Oo cçb[UçÇ SkçÀcçíkçÀçlç®ç yççíuçlç nçílççÇ.
`` mçbpç³ç vççnçÇ! JçíiçJçíiçÈ³çç kçbÀHçv³çç ní cççÆMçvç yçvçJçlççlç, HçCç l³ççlçuççÇ kçáÀþuççÇ®ç kçbÀHçvççÇ mçbpç³ç vççJçç®ççÇ vççnçÇ
Dççní.'' cçáuçiçç vçJççÇvç çÆHç{çÇlçuçç Dççní DçççÆCç vçJççÇvç çÆHç{çÇ kçÀMççÇ Dççní lçí mçiçÈ³ççbvçç uçiçí®ç kçÀUuçb.
`` DççHçu³çç cçnçjçä^çlç yçvçlçb ní?''
`` sí! DççHçu³çç Yççjlççlç lççbçÆ$çkçÀçÇ ÒçiçlççÇ nçílç vççnçÇ. DççHçuçí GÐççíiçHçlççÇ ³çç kçbÀHçv³ççbyçjçíyçj kçÀçíuç@yçjíMçvç kçÀjlççlç
DçççÆCç lççí cççuç DççHçu³ççkçÀ[í DççCçlççlç. ní mçiçUí MççíOç ³çájçíHç, DçcçíçÆjkçÀç DçççÆCç pçHççvçcçOçí uççiçlççlç.''
`` Dççcç®³çç JçíUçÇ lççbçÆ$çkçÀçÇ çÆMç#çCç çÆcçUlç vçJnlçb HçCç Dççlçç lçj lçí çÆcçUlçb vçç? cçiç DççHçuçí FbçpÆ ççÆvçDçj MççíOç kçÀç
uççJçlç vççnçÇlç?''
`` mçbMççíOçvççkçÀ[í kçáÀCççÇ JçUlç vççnçÇ, kçÀçjCç l³ççlç Hçiççj pççmlç vçmçlççí..DççHçuççÇ cçáuçb p³çç #çí$ççlç HçÌmçç pççmlç
çÆlçLçí®ç pççlççlç, Yççjlççlç HçÌmçç vçmçíuç lçj DçcçíçÆjkçíÀlç pççlççlç. Dçjyç oíMççbcçOçí pççlççlç. cnCçpçí FbçÆpççÆvçDçj nçílççlç DçççÆCç
cç@vçípçcçWì kçÀjlççlç. l³ççlç Hçiççj pççmlç Dççní..'' vçJççiçlççvçí cçççÆnlççÇ HçájJçuççÇ.
`` cnCçpçí çÆMç#çCç DççHçCç Ðçç³ç®çb, Kç®ç& DççHçCç kçÀjç³ç®çç DçççÆCç l³çç®çç HçÀç³çoç HçjoíMççlçu³çç kçbÀHçvççÇvççÇ I³çç³ç®çç?
cnCçpçí HçjçÆkçÀ³ççbvççÇ DççHçu³ççuçç uçáìuçb lçí DçpçÓvç ®ççuçÓ®ç Dççní cnCçç³ç®çb lçíJnç lçmçb Dççlçç Dçmçb..'' iççíHççUjçJççbvççÇ çÆJç®ççjuçb.
iççíHççUjçJççb®³çç yçjçíyçj®ç Flçjçb®³ççnçÇ ®çínN³ççJçj kçÀçUpççÇ HçmçjuççÇ.
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cçiç çÆHçÀucç mçáª PççuççÇ. çÆJçcççvççlçÓvç mçÌj kçÀjçJççÇ lçmçb SkçíÀkçÀ ¢<³ç DççkçÀçMççlçÓvç HçççÆnu³ççmççjKçb çÆomçç³çuçç uççiçuçb.
mçJç&pçCç éççmç jçíKçÓvç Òçl³çíkçÀ ¢<³ç kçÀçÌlçákçÀçvçí Hççnç³çuçç uççiçuçí. níçÆuçkçÀç@Hìj cçábyçF&®³çç çÆJçcççvçlçUçJçªvç G[çuçb. G[lçç
G[lçç cçábyçF&®çb oMç&vç Pççuçb. DçLççbiç mçcçáê çÆomçuçç. Gb®ç Gb®ç FcççjlççÇ HççnÓvç mçiçUí Dç®çbçÆyçlç Pççuçí. oíMç kçáÀþu³çç kçáÀþí içíuçç
Dçmçb Jççìuçb mçiçÈ³ççbvçç..
`` nçÇ cçábyçF&? cçábyçF& SJç{çÇ PççuççÇ Dççní? SJç{í cçjçþçÇ uççíkçÀ cçábyçF&lç jçnlççlç? DçççÆCç ní yççjçÇkçÀ yççjçÇkçÀ çÆþHçkçíÀ
kçÀmçuçí?
`` ní mçiçUí cçjçþçÇ vççnçÇlç. HçáN³çç YççjlçYçj®ççÇ cçb[UçÇ Dççnílç nçÇ... DççHçuçí uççíkçÀ®ç kçÀcççÇ Dççnílç. DçççÆCç ní yççjçÇkçÀ
çÆþHçkçíÀ cnCçpçí PççíHç[HçfçÇ Dççní. uççíkçÀ ³ççlç jçnlççlç. l³ççbvçç Içjç®çí YççJç HçjJç[lç vççnçÇlç.''
`` SJç{çÇ uççíkçÀmçbK³çç? kçáÀìábyççÆvç³ççípçvç JçiçÌjí®ç kçÀçnçÇ Yççvç Dççní kçÀçÇ vççnçÇ lçácnçuçç?
`` KçÓHç Jçç{uççÇ Dççní DççHçuççÇ uççíkçÀmçbK³çç.. HçCç DççHçuçí jçpçkçÀçjCççÇ l³ççJçj kçÀçnçÇnçÇ GHçç³ç, cççiç& MççíOçlç
vççnçÇlç..Dçç³çá<³çcççvçnçÇ Jçç{lçb³ç.. mçiçUç®ç Òçç@yuçícç Pççuçç Dççní yçIçç. DçççÆCç uççíkçÀ DçpçÓvç cçáuçiçç nJçç®ç ³çç®ç pçáv³çç
cçvç:çÆmLçlççÇlç Dççnílç.. ''
`` mçáçÆMççÆ#çlç Dççnçlç vçç lçácnçÇ? cçiç?'' jIçá DççHçuççÇ çÆvçjçMçç uçHçJçÓ®ç MçkçÀuçç vççnçÇ..
vçJççiçlç kçÀçnçÇ®ç yççíuçç vççnçÇ.
¢<³ç Hçá{í içíuçb. mçiçÈ³ççbvççÇ éççmç jçíKçuçç. cçábyçF&®³çç jml³ççbJçªvç kç@Àcçíjç OççJçç³çuçç uççiçuçç.
`` çÆiçjC³çç kçáÀþí içíu³çç Flçu³çç. l³çç Gb®ç Gb®ç çÆ®çcçC³çç çÆomçlç vççnçÇlç l³çç? ''
`` çÆiçjC³çç cççí[çÇlç çÆvçIççu³çç. çÆiçjCççÇ kçÀçcçiççj Hçjlç DççHçu³çç iççJççÇ içíuçí. Dççlçç pçcççvçç Dççní lççí çÆiçjCççÇ cççuçkçÀçb®çç
vççnçÇ lçj çÆyçu[jçb®çç..mçiçÈ³çç®ç cççíþîçç cççíþîçç kçbÀHçv³çç yççníj içíu³çç. kçáÀCççÇ içápçjçlçcçOçí kçáÀCççÇ kçÀvçç&ìkçÀçlç..Dççlçç mçiçUçÇkçÀ[í
cçç@uç Dççuçílç. KççC³çç®çí HçjoíMççÇ ÒçkçÀçj Dççuçílç. ''
`` lççÇ Hçnç ³çáçÆvçJnçÆmç&ìçÇ.. DççHçuççÇ ³çáçÆvçJnçÆmç&ìçÇ..'' cççOçJçjçJç Dççvçboçvçí cnCççuçí.
`` Dççlçç ³çç çÆJçÐççHççÇþçHçí#çç KçÓHç vçJççÇvç çÆJçÐççHççÇþb çÆvçIççuççÇ Dççnílç.. ..''
`` Dçmçb.. DççHçuçí uççíkçÀ SJç{í %ççvçç®çí JççjkçÀjçÇ Pççuçílç~ kçáÀCçç®ççÇ Dççnílç nçÇ mççjçÇ çÆJçÐççHççÇþb? DççcnçÇ kçíÀuçíuçí kçÀä
HçÀUçuçç Dççuçí cnCçç³ç®çí.'' YççTjçJççbvççÇ Dççvçboçvçí çÆJç®ççjuçb.
`` yçjçÇ®çMççÇ jçpçkçÀçjC³ççb®ççÇ.. kçÀçnçÇ GÐççípçkçÀçb®ççÇ..''
`` Dçmçb DççHçuçí jçpçkçÀçjCççÇ SJç{í náMççj Pççuçílç? çÆMçkçÀuçíuçí Dççnílç?''
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`` jçpçkçÀçjCççÇ DçççÆCç DçY³ççmç?'' vçJççiçlç pççíjçlç nmçuçç...`` lçí lçácç®³çç kçÀçUçlçuçí yç@çÆjmìj DçmçCççjí jçpçkçÀçjCççÇ
mçbHçuçí cçnçjçpç Dççlçç..yç@çÆjmìj Mçyoç®çç DçLç& çÆkçÀlççÇ jçpçkçÀçjC³ççbvçç cççnçÇlç Dçmçíuç ³çç®ççÇ MçbkçÀç®ç Dççní..lçácnçuçç kçÀçnçÇ®ç
cçççÆnlççÇ vççnçÇ Dçmçb çÆomçlçb³ç! ní uççíkçÀ pçícçlçícç çÆMçkçÀuçílç. kçÀçnçÇ DççnílçnçÇ HçoJççÇOçj HçCç nç ³çáçÆvçJnçÆmç&ìçÇ kçÀç{Cççjí mçáçÆMççÆ#çlç
Dççnílç®ç Dçmçb vççnçÇ. HçCç l³ççb®³ççkçÀ[í HçÌmçç KçÓHç Dççní..cçiç lççí HçÌmçç lçí lçí ³ççlç Iççuçlççlç DçççÆCç l³çç®çç oáH Hçì HçÌmçç
kçÀjlççlç..'' ³çç uççíkçÀçb®³çç Dç%ççvçç®ççÇ, ®çínN³ççJçj®ççÇ kçÀCçJç uçHçJçlç vçJççiçlç cnCççuçç.
`` jçpçkçÀçjCççÇ DçççÆCç HçÌmçç? ní kçÀç³ç DçççÆCç vçJççÇvç uç®ççb[?''
`` Yç´äç®ççj nçí! lççÇ lçácç®ççÇ pçáv³çç kçÀçU®ççÇ j³çlç jççÆnuççÇ vççnçÇ Dççlçç.. YççTjçJç..HçÀçj náMççj Pççuçí Dççnílç
uççíkçÀ..yçkçwkçÀU HçÌmçç kçÀjlççlç.. HçjoíMççlç vçíTvç þíJçlççlç.. vçJní o[Jçlççlç..''
`` HçCç DççcnçÇ jçpçkçÀçjCç kçíÀuçb l³ççlç kçÀçnçÇ®ç oçÌuçlç pçcçJçuççÇ vççnçÇ..'' cççínvçjçJç cnCççuçí.
`` cççínvçjçJç, DççHçCç jçpçkçÀçjCç kçíÀuçb lççÇ mçáUçJçj®ççÇ HççíUçÇ nçílççÇ. cnCçÓvç®ç DççHçu³ççuçç kçáÀCççÇ Jççjmç çÆcçUçuçç vççnçÇ.
vçç lçácnçuçç, vçç Dççcnçuçç, vçç ¿çç çÆJçvçç³çkçÀçuçç.. ..'' mçáHççjçÇ kçÀçlçjçÇlç yçUJçblçjçJç cnCççuçí.
`` cççHçÀ kçÀjç nb! HçCç jçiççJçCççj vçmçuççlç lçj mççbiçlççí. lçí lçácç®³çç kçÀçUçlçuçb,mJçjçp³ç, mJçoíMç, mçnkçÀçj Dçmçuçí
çÆJç<ç³ç ®ççuçlç vççnçÇlç Dççlçç .. lçácç®³çç l³çç Hççìîçç&, cnCçpçí Hç#ç, l³ççb®ççÇ lçÊJçb nínçÇ kçÀçuçyçç¿ç Pççuçb³ç.. mçiçUí SkçÀç®ç
Pçç[çJçj®çí Hç#ççÇ..mçÊçç HçççÆnpçí yçIçç Dççlçç mçiçÈ³ççbvçç..jçpçkçÀçjCççÇ Dççlçç mçáj#çç DççÆOçkçÀçN³ççb®³çç içjç[îççlç ®ççuçlççlç, l³ççb®çç
DçççÆCç pçvçlçí®çç mçbJçço®ç vçmçlççí, lçí uççíkçÀçbmççþçÇ kçÀçnçÇ®ç kçÀjlç vççnçÇlç..HçÀkçwlç mJçlç:mççþçÇ, DççHçu³çç kçáÀìábyççmççþçÇ..''
`` Dççcç®çí kçÀmçuçí Hç#ç.. DççcnçÇ mçiçUí HçÀkçwlç PçHççìuççí nçílççí.. oíMç kçÀmçç Hçá{í v³çç³ç®çç ³ççJçªvç Dççcç®ççÇ Yççb[Cçb nçílç
nçílççÇ.'' yçUJçblçjçJç cnCççuçí.
`` nçí! [çWiçjçÇ®³çç lçáªbiççlç Dçmçlççbvçç Dççcç®çí Jçço mçáª Pççuçí kçÀçÇ pçíuçj ³çç³ç®çç DçççÆCç nUÓ yççíuçç cnCçÓvç mççbiçÓvç
çÆlçLçí®ç Dççcç®çí Jçço SíkçÀlç GYçç jçnç³ç®çç. DçççÆCç Dççcç®çí Jçço lçjçÇ kçÀmçuçí nçí, HçÌmçç kçÀmçç GYçç kçÀjç³ç®çç, Jçlç&cççvçHç$ç kçÀmçb
®ççuçJçç³ç®çb JçiçÌjí..'' iççíHççUjçJç cnCççuçí.
`` ³çç yçUJçblçjçJççbvçç Jçí[®ç uççiçuçb nçílçb.. kçáÀþuççnçÇ cççCçÓmç çÆomçuçç kçÀçÇ l³çç®çç GHç³ççíiç mJçjçp³ççmççþçÇ kçÀmçç kçÀjlçç
³çíF&uç ¿çç®çç®ç çÆJç®ççj l³ççbvçç Hçsç[Óvç ìçkçÀç³ç®çç..''p³ççílççÇjçJç cnCççuçí.
`` ní yçIçç, ní yçIçç, [çWiçjçbJçj®çí çÆkçÀuuçí.. cçnçjçpççb®çí çÆkçÀuuçí..'' jçpç Dççíj[uçç.
`` Dççlçç HçáC³ççkçÀ[í ®ççuçuççí Dççnçílç.''vçJççiçlççvçb cçççÆnlççÇ HçájJçuççÇ.
[çWiçjoN³ççbJçªvç níçÆuçkçÀç@Hìj G[ç³çuçç uççiçuçb. DççHçuçç mç¿ççêçÇ. mçiçÈ³çç®çb cçvç Yçªvç Dççuçb. HçCç kçÀçnçÇ [çWiçj
yççí[kçíÀ, kçÀçnçÇ iço& Pçç[çÇ®çí.. Içjb cçç$ç KçÓHç..
`` ní HçáCçb! DçççÆCç nçÇ cçáþç!'' vçJççiçlççvçb mççbçÆiçlçuçb.
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`` Dççb? nçÇ FlçkçÀçÇ IççCçíj[çÇ? cççOçJçjçJççb®çç çÆJçéççmç®ç yçmçívçç l³ççJçj.
`` cççOçJçjçJç, DçççÆCç nç kçÀ®çjç yçiçç.. cççpçç nçlç lçj uçF& çÆMçJççÆMçJçç³çuçç uççiçuçbç³ç.. oíMç mççí[uçç lçJçç çÆkçÀlççÇ
mJç®®çlçç çÆMçkçÀJçuççÇ nçílççÇ c³ççb, DççvççÇ ¿çí kçÀç³ç Iççvç iççJç.. çÆMçkçÀuçíuççÇ cççvçmçb vçJnb lçácççÇ? cççvçmçb kçÀçF& kçÀçcç kçÀjl³ççlç kçÀçÇ
vnçF&?'' oíJçápççÇ cnCççuçí.
`` Hçiççj KçÓHç çÆcçUlççí, HçCç DççHçu³çç uççíkçÀçbvçç kçÀçcç kçÀjç³ç®çç DççUmç KçÓHç Dççní. cçiç Flçj Òççblççlçuçí uççíkçÀ ³çílççlç
DçççÆCç cçínvçlç kçÀªvç HçÌmçç çÆcçUJçlççlç, DçççÆCç DççHçu³çç iççJççÇ HççþJçlççlç..''
`` Dçnçí nçÇ jml³ççJçj®ççÇ cççCçmçb, ³çç cçáuççÇ HçççÆnu³ççlç kçÀç?''
`` iççíHççUjçJç, ³çç Dçç@HçÀçÇmçuçç pççCççN³çç cçáuççÇ Hççnç! Dççvçbo nçíF&uç lçácnçuçç, ³ççb®çç HççíMççKç HçççÆnu³ççJçj.'' çÆyç.pççÇ.
cnCççuçí.
`` Kçjb®ç kçÀçÇ. ní®ç cnCçlç nçílççí cççÇ Dçmçí mçáìmçáìçÇlç kçÀHç[í Iççlçuçí kçÀçÇ çÆkçÀlççÇ sçvç çÆomçlçb vçç? nçuç®ççuççÇ kçÀjç³çuçç
çÆkçÀlççÇ mççíHçb pççlçb.. DçççÆCç nçÇ cçáuçiççÇ mJçlç:®³çç cçáuççÇuçç IçíTvç ®ççuçuçíuççÇ çÆomçlçí Dççní, HçCç vçJçjç kçáÀþí Dççní çÆn®çç?''
`` Dçnçí! nuuççÇ cçáuççR®çç kçÀuç uçivçç®³çç yçbOçvççlç vç Dç[kçÀlçç, oÊçkçÀ cçÓuç I³çç³ç®çb DçççÆCç SkçÀ[b jnç³ç®çb ³ççkçÀ[í
Jçç{uçç³ç. lççí vçJçjç, mççmçj®ççÇ cççCçmçb, JççoçJççoçÇ ³ççHçí#çç cçáuççÇ çÆMçkçÀlççlç, sçvç kçÀcççJçlççlç DçççÆCç SkçÀìîçç jçnlççlç..Dççlçç
Lççí[b Dççní ÒçcççCç..HçCç SkçÀ çÆoJçmç ³çíF&uç Dçmçç kçÀçÇ ní IçjçíIçj çÆomçíuç..'' vçJççiçlç cnCçuçç.
vçJççiçlçç®ççÇ nçÇ cçççÆnlççÇ SíkçÓÀvç mçiçUí®ç ®çcçkçÀuçí.
`` OççW[çíHçblç kçÀç³ç nçí ní? lçácnçÇ HçççÆnuçç nçílççlç kçÀç YççÆJç<³çkçÀçU?'' iççíHççUjçJççbvççÇ cççvç vçkçÀçjçLçça nuçJçuççÇ.
``DççcnçÇ l³çç®çb kçÀäcç³ç çÆpçCçb Hççnçlç nçílççí. çÆMç#çCççvçí HçÌmçí çÆcçUlççÇuç, cçáuççÇ kçÀcçJçç³çuçç uççiçlççÇ, l³ççbvçç oámçN³ççJçj DçJçuçbyçÓvç
jçnçJçb uççiçCççj vççnçÇ, SJç{çÇ®ç PçíHç nçílççÇ Dççcç®³çç mJçHvççb®ççÇ..''
`` lçmçb®ç Pççuçb³ç.. cçáuççÇ KçÓHç náMççj Pççu³ççlçd, cççíþîçç kçbÀHçv³ççb®³çç cççíþîçç náÐççJçj kçÀçcç kçÀjlççlç, cççíþçuçí Hçiççj
çÆcçUJçlççlç, çÆMçJçç³ç sçvç mçbmççj kçÀjlççlç, cçáuççbvçç sçvç Jçç{Jçlççlç, sçvç jnçlççlç.''
`` DççHçu³çç oíMççlç uççíkçÀMççnçÇ Dççní vçç?''
`` kçÀmçuççÇ uççíkçÀMççnçÇ jçJç! cçlçoçjçbvçç HçÌmçç oílççlç, oçª oílççlç, yçç³ççbvçç mçç[çÇ®ççíUçÇ oílççlç, DçççÆCç çÆvçJç[Óvç
³çílççlç.. cçiç Hçç®ç Jç<çç&lç mççlç çÆHç{îççb®çb kçÀcççJçlççlç..''
`` DçççÆCç DççHçu³çç oíMççlçu³çç kçÀçcçiççjçb®ççÇ kçÀç³ç çÆmLçlççÇ? kçÀçíCç Dççnílç kçÀçcçiççj vçílçí?''
Dçcç=lçjçJççbvççÇ GlmçákçÀlçívçí çÆJç®ççjuçb.
`` kçÀmçuçí vçílçí jçJç! mçiçUí çÆJçkçÀçT.. Kçjb mççbiçÓ kçÀç? lçácnçuçç kçÀçnçÇ®ç kçÀuHçvçç vççnçÇ.. Dççlçç SíkçÀç.. cççínvçjçJç,
lçácnçÇ mJçoíMççÇ cççuççmççþçÇ pççÇJç HççKç[uççlç HçCç HçjoíMççÇ cççuççvçí DççHçu³çç çÆiçUÓvç ìçkçÀuçb³ç.. YççTjçJç, lçácnçÇ çÆMç#çCççmççþçÇ
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Pçiç[uççlç HçCç çÆMç#çCç Kçí[îççHç³ç¥lç Hççí®çuçíuçb®ç vççnçÇ DçpçÓvç.. Guçì mçáçÆMççÆ#çlççb®ççÇ, Oçvçç{îç uççíkçÀçb®ççÇ cçáuçb, uçç³çkçÀçÇ
vçmçlççbvçç uççKççí ªHç³çí Yçªvç [ç@kçwìj-FbçÆpççÆvçDçj nçílççlç DçççÆCç cçiç uççíkçÀçbvçç uçáìlççlç..jIçávççLçjçJç kçáÀìábyççÆvç³ççípçvççlç
DççHçCç Hççj njuççílç.. oíJçápççÇ, Dççlçç®çí kçÀ®çN³çç®çí ÒçkçÀçj HçççÆnuçílç lçj [çíkçbÀ®ç çÆHçÀjíuç lçácç®çb..çÆkçÀlççÇ mçHçÀçF& kçÀjCççj, çÆkçÀlççÇ
Pçç[Ó mçbHçJçCççj, çÆkçÀlççÇ IççCç GHçmçCççj nçí lçácnçÇ? DçççÆCç lçácnçÇ nçí, DçbOçÞçOoççÆvçcçÓ&uçvçJççuçí, DçpçÓvç DççHçu³çç oíMççlçuçí vçjyçUçÇ
lçmçí®ç ®ççuçÓ Dççnílç, l³çç®çç kçÀç³çoç®ç yçvçlç vççnçÇ Dççní.. lçácç®çb jkçwlç®ç GmçUíuç ¿çç DçbOçÞçOoç HçççÆnu³çç lçj! DçççÆCç lçácnçÇ jí
Hççíjçbvççí, Giçç®ç pççÇJç içcççJçuççlç yçIçç lçácnçÇ!''
`` Dçjí, HçCç kçáÀCççÇ HçíìÓvç Gþlçb kçÀçÇ vççnçÇ? kçÀç³ç kçÀjlççlç lçácç®çí lçªCç? '' çÆJçvçç³çkçÀçvçí çÆJç®ççjuçb.
`` Dçnçí, kçÀmçuçb Dççuçb³ç jkçwlççÆyçkçwlç? mJçççÆYçcççvç Dççní kçáÀþí Dççcnçuçç? Dççcç®³çç HçjcçHçÓp³ç cçnçjçpççb®çb vççJç
çÆouçíu³çç yççíjçÇyçboj mìíMçvçuççnçÇ DççcnçÇ çÆmçSmçìçÇ cnCçlççí, cnCçpçí s$çHçlççÇ çÆMçJççpççÇ ìçÆcç&vçmç..''
`` Dççcnçuçç lçj kçÀçnçÇ®ç SíkçÀJçlç vççnçÇ Dççní ní! Hçjlç oíMççlç Hçjlçuçb HçççÆnpçí Dççcnçuçç!''
`` kçÀMççuçç ³çílçç³ç? lçácnçÇ mçiçUí l³ççHçí#çç ³çájçíHç-DçcçíçÆjkçíÀlç pçç. lçí oíMç yçIçç. çÆlçLçí Òçl³çíkçÀ vççiçjçÇkçÀ çÆvç³çcç
HççUlççí, mJç®slçç HççUlççí, l³ççb®³çç oíMççlç kçÀCçYçjnçÇ kçÀ®çjç vççnçÇ. mçiçUçÇkçÀ[í çÆMçmlç, çÆJç%ççvççJçj Yçj, oíMçÒçícç, mJçççÆYçcççvç,
yçIçÓvç ³çç SkçÀoç ³çájçíHç, DçcçíçÆjkçÀç, ®ççÇvç, pçHççvç.''
`` Yç³ççvçkçÀ®ç Dççní çÆ®ç$ç DççHçu³çç cçnçjçä^ç®çb .. uççíkçÀmçbK³çç, IççCç, HççCççÇ-MçílççÇ- Dççjçíi³ççlçuççÇ
çÆvçjçMçç..jçpçkçÀçjCççÇ. ..kçíÀJç{îçç mçcçm³çç ¿çç..'' Yçiçlç jçiççvçí cnCççuçç.
`` Dçnçí, jçiççJçÓ vçkçÀç, çÆ®ç[ÓnçÇ vçkçÀç. DççHçu³çç oíMççlç ³çíTvç SkçÀoç çÆvçJç[CçákçÀçÇuçç GYçí jnç cnCçpçí çÆkçÀlççÇ HçÌmçç
uççiçlççí lçí kçÀUíuç. uççíkçÀçbvçç ÒçyççíOçvç DççJç[lç vççnçÇ nçí! lçªCççbvçç çÆMçmlç DççJç[lç vççnçÇ. vçámçlççÇ Jççnvççb®ççÇ çÆMçmlç HççUlç
vççnçÇlç DççHçuçí lçªCç, Dçç®ççj-çÆJç®ççjçb®ççÇ kçÀç³ç HççUCççj?
`` DçmçÓ oí! DççcnçÇ DççHçu³çç®ç oíMççlç ³çíCççj..çÆvçOçç&j Dççní Dççcç®³çç mçiçÈ³ççb®çç.'' iççíHççUjçJç, oíJçápççÇ, jIçá, YççT,
p³ççílççÇjçJç, YççÇcçjçJç OççW[çíHçblç, mçiçUí®ç SkçÀocç cnCççuçí.
`` Dççlçç SkçÀ®ç kçÀjlççí. Dççcç®çb cçnçjçä^çlç pçç³ç®çb þjuçb³ç ní Dççcç®³çç içáªb®³çç kçÀçvççJçj IççuçÓvç ³çílççí.
`` içáª kçÀçíCç?''
`` lçácç®³çç Yçç<çílç mççbiçç³ç®çb lçj çÆmçSmçyççÇ cnCçpçí s$çHçlççÇ çÆMçJççpççÇjçJç Yççímçuçí ³ççb®³çç kçÀçvççJçj, cnCçpçí DççHçuçí
cçnçjçpç. yçjb Pççuçb lçácnçÇ DççHçu³çç cçnçjçä^ç®ççÇ mççÇ[Çç JçjlççÇ Dççcnçuçç oçKçJçç³çuçç DççCçuççÇlç. cnCçÓvç®ç Dççcç®çí [çíUí
GIç[uçí. YççTjçJç kçáÀçqlmçlçHçCçí cnCççuçí.
vçJççiçlççvçb kçÀHççUçuçç nçlç uççJçuçç. HçáÀuçí, DççiçjkçÀj, kçÀJçx, YççTjçJç HççìçÇuç, p³ççíçÆlçyçç HçáÀuçí, kçÀJçx, jIçávççLç kçÀJçx
³ççb®çç Glmççn HççnÓvç vçJççiçlç cnCççuçç,
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`` kçÀcççuç®ç Dççní lçácç®ççÇ. oíJç®ç lçácç®çb j#çCç kçÀjçí. cçuçç Jççìuçb nçílçb kçÀçÇ nçÇ çÆHçÀucç HççnÓvç lçácnçuçç çÆvçjçMçç ³çíF&uç.
HçCç lçácç®çç Hçjlç çÆlçLçí®ç pçvcç IçíC³çç®çç çÆvçOçç&j HççnÓvç Jççìlçb³ç kçÀçÇ Dççlçç cççÇnçÇ lçácç®³ççyçjçíyçj çÆlçLçí®ç pçvcç Içílççí. vççnçÇ lçj
Hçjlç l³çç oíMççlç pçvcççJçbmç Jççìlç vçJnlçb.` lççí lçªCç cnCççuçç.
`` ®çuç lçj cçiç Dççcç®³ççyçjçíyçj, Hçjlç Yççjlççlç pçvcçç³çuçç. DççcnçÇ®ç lçáPçb j#çCç kçÀª. Dççlçç pçjç lçáP³çç l³çç
ìçÇ.JnçÇ. lç ®çcçkçÓÀvç kçÀçcçb kçÀª.'' mçiçUí cnCççuçí.
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िाचन िा एक चांगला टाईिपास आिे . पण तो केिळ टाईिपास नािी. आपण
िाचत असतो तेव्िा आपण घडतिी असतो. पुमतकांतले शब्द आपले तछन्नी ितोड्याचे
काि चोि बजाित असतात. त्यािुळे िाचन करणारा सिाज आखण तनव्िळ पोटाथी
सिाज यांच्यात फ़रक असतो. हदसतो. जाणितो.
त्यातूनिी शब्द जर िातभ
ृ ाषेतून असतील तर त्या तछन्नीला धार येते. िातोडी
जोिदार िोते. आखण िातभ
ृ ाषा जर िराठीसारिी भरजरी, िैभिशाली आखण धारदार
असेल तर िनािर िोणारा पररणाि आखण संमकार अचधकच गडद असतात. ्िणन
ू
िराठीत िाचन संमकृती रुजिायची आिे . िाचनाची आिड जोपासायची आिे . िाचनाची
ित्ृ ती, िाचनाचा छं द फ़ुलिायचा आिे . एकट्यादक
ु ट्या व्यक्तीत नािी. िराठीच्या
कोट्यिधी साक्षरांत िराठी िाचनाची गोडी तनिाडण करणं आखण त्याचं छं दात रुपांतर
करणं िे आिचं ध्येय आिे . आखण त्यासाठी िाध्यि आिे इंटरनेट.
एक सत्य आिे . अगदी रुमतिातला रुमति िाचक आपलं पहिलं पुमतक
विनािूल्य मिळितो. कधी घरात पडलेलं. कधी शॆजारून. कधी िाचनालयातून. िग
जसजशी गोडी लागत जाईल तसतसं ककंितीची पिाड न करता पम
ु तक मिळिन
ू
िाचायला लागतो. पण िी गोडी पेरािी, रुजिािी, जोपासािी लागते. ्िणून आ्िी
विनािूल्य पुमतकं दर आठिड्याला तनिाडण करून पाठित असतो. या अमभयानात
आ्िाला लेिकांचं िुप पाठबळ आिे . अनेक चांगले चांगले लेिक आपली उत्ति
दजाडची पुमतकं आ्िाला विनािूल्य उपलब्ध करून दे तात. ्िणून तर आ्िी
आपल्याला उत्कृष्ट पुमतकं विनािूल्य दे ऊ शकतो. विनािूल्य आिे ्िणून काहििी
साधंसुधं दे त नािी. बाजारात पैसे दे ऊनिी मिळणार नािीत अशी भारी पुमतकं आ्िी
विनािल्
ू य दे ऊ शकतो ती केिळ आिच्या लेिकांच्या कृपेने.

आता आ्िाला िाचकांचं पाठबळ ििंय. जयांना पुमतकं िाचायला आिडतात
त्यांचे ई िेल पत्ते पाठिाच. पण जे साक्षर असून, िराठी असून िाचत नािीत, ककंिा
’िराठी’ िाचत नािीत अशांचे िेल पत्ते आिजून
ड पाठिा. अशा दिा लोकांपैकी एकाला
जरी िराठी िाचनाची आिड लािण्यात आपण यशमिी झालो तरी ते एक पढ
ु चे पाऊल
असणार आिे . ्िणून िी कळकळीची विनंती आिे की आपल्या आजूबाजूच्या दिा
ककंिा अचधक िराठी साक्षरांचे ई िेल पत्ते आ्िाला द्या. या पत्त्यांचा िापर फ़क्त
आखण फ़क्त िराठी पम
ु तके पाठिण्यासाठी केला जाईल. त्याचबरोबर त्
ु िाला ई
साहित्य प्रततष्ठानचे VIP सभासद ्िणून नोंदले जाईल. िी सेिा पूणप
ड णे तनःशुल्क
आिे .
आपल्या पत्राची िाट पिात आिोत.

धन्यिाद

आपले नम्र

टीि ई साहित्य प्रततष्ठान

