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mçkçÀçUçÇ uçí[çÇ pçcçMçíopççÇ jçí[Jçªvç çÆHçÀjlç Dçmçlççvçç lççí çÆomçuçç.
cççP³ççmççjKçç oámçjç SkçÀ pçCç. DçiçoçÇ cççP³ççmççjKçç.
iççíþu³ççmççjKçç cççÇ SkçÀç pççiççÇ mlçyOç GYçç jççÆnuççí. Lçíì cççP³ççmççjKçç®ç SkçÀ cççCçÓmç HççÆuçkçÀ[®³çç HçÓÀìHççLçJçj GYçç nçílçç.
cççP³çç®ç Gb®ççÇ®çç cççP³çç®ç yççbO³çç®çç. cççP³ççmççjKçç®ç ®çínjç cççínjç, cççP³çç®ç JçCçç&®çç. cççP³ççHççmçÓvç kçÀçnçÇ DçblçjçJçj GYçb Dçmçuçíuçb
cççPçb®ç MçjçÇj cnCççvçç. Hççnlçç®ç #çCççÇ cççÇ Lççí[ç Iççyçjuççí. lçmçb HçççÆnuçb lçj IççyçjC³ççmççjKçb kçÀç³ç nçílçb l³ççlç? nç lçj çÆkçÀlççÇ
cçpçíMççÇj Òçmçbiç. DççHçCç®ç DççHçu³ççuçç Flçkçw³çç mçnpçHçCçí kçÀOççÇ HççnÓ MçkçÀlççí vççnçÇlçj? DççjMççlç çÆomçlçí lççÇ oíKççÇuç DççHçuççÇ GuçìçÇ
DçççÆCç Yç´çcçkçÀ ÒççÆlçcçç. mçblç-cçnçlcçí cçnçÒç³çlvççvçb mJçlç:cçOçÓvç yççníj Hç[Óvç mJçlç:kçÀ[í Hççnç³ç®çí. FLçb kçÀçíCçl³ççnçÇ ÒçkçÀçj®ççÇ ³ççíiçmççOçvçç
vç kçÀjlçç DççHçu³ççuçç ní mççO³ç Pççuçb³ç. l³ççyçÎuç YççÇlççÇ kçÀmçuççÇ JççìÓvç I³çç³ç®ççÇ? DçiçoçÇ l³ççJçíUçÇ oíKççÇuç ní mçJç& mçá®çlç nçílçb; HçCç
lçjçÇnçÇ YççÇlççÇ®çç çÆkçÀ[ç Dççlç JçUJçUlç jççÆnuçç. l³çç®çç Hçá{b mççHç yçvçuçç. vçblçj Jçç{lç pççTvç l³çç®çç Dçpçiçj yçvçuçç DçççÆCç
cççP³çç DçbiççYççíJçlççÇ uçHçíìÓvç jççÆnuçç. Flçkçw³ççlç mçcççíj®çç cççCçÓmç içoçÇ&lç kçáÀþílçjçÇ Dç®ççvçkçÀ vççnçÇmçç Pççuçç.
YççÇlççÇ®çí çÆJçUKçí kçÀçuççblçjçvçb mçÌuç nçílççÇuç Dçmçb Jççìuçb. HçCç vççnçÇ. lççí çÆoJçmç oá:mJçHvççmççjKçç yçjí®ç çÆoJçmç cçvççuçç çÆ®çkçÀìÓvç
jççÆnuçç. vçblçj cçç$ç HççÆjCççcç kçÀcççÇ kçÀcççÇ nçílç içíuçç; YççÇlççÇ vççnçÇMççÇ nçíTvç içíuççÇ. SkçÀoç mçkçÀçUçÇ ®çnç çÆHçlççvçç lçí ÎM³ç DççþJçÓvç içbcçlç
JççìuççÇ. nUÓnUÓ l³çç®³çççÆJç<ç³ççÇ kçáÀlçÓnuç Jççìç³çuçç uççiçuçb. kçÀçíCç Dçmçíuç lççí? kçÀç³ç vççJç Dçmçíuç l³çç®çb? l³çç®ççÇ DççHçuççÇ pçvcç
lççjçÇKç HçCç SkçÀ Dçmçíuç kçÀç? l³çççÆoJçMççÇ l³ççuçç DççHçCç çÆomçuççí kçÀç? çÆomçuççí lçj kçÀç³ç ÒççÆlççÆ¬çÀ³çç nçíF&uç l³çç®ççÇ?
³çç iççíäçÇuçç DççþJç[ç GuçìÓvç içíuçç Dçmçíuç. HçjJçç lççí Hçávnç çÆomçuçç.
³ççKçíHçímç DççOççÇ®³ççHçí#çç Lççí[ç DççÆOçkçÀ ªyççyçoçj. mçjU pççTvç l³ççuçç l³çç®çb vççJç çÆJç®ççªvç ìçkçÀçJçb kçÀç? HçCç IççF& kçÀªvç GHç³ççíiççÇ
vççnçÇ. mçjU l³çç®³çç Hçá{³ççlç pççTvç GYçb jçnC³ççlç DçLç& vçJnlçç. Iççyçªvç HçUÓvç pçç³ç®çç. lççí cççP³ççHçí#ççnçÇ çÆYç$çç DçmçC³çç®ççÇ
Mçkçw³çlçç nçílççÇ. cççÇvç jçMççÇ®çç Dçmçíuç jí DçmçCççj®ç DçmçCççj . l³çç®³çç jçMççÇyçÎuç mççí[ç, mJçYççJççyçÎuç cçuçç kçáÀþí kçÀç³ç cççnçÇlç nçílçb.
lççí HçÀkçwlç çÆomçç³çuçç cççP³ççmççjKçç nçílçç. çÆomçç³çuçç mççjKççÇ DçmçuçíuççÇ cççCçmçb mJçYççJççvçb mççjKççÇ Dçmçlççlç Dçmçb kçáÀþb Dççní. mçácççÇ®³çç
Dççl³çç®ççÇ pçáUçÇ cçáuçb vççnçÇ kçÀç SkçÀcçíkçÀçbHçí#çç mJçYççJççvçb çÆkçÀlççÇlçjçÇ JçíiçUçÇ. SkçÀ kçÀcççuççÇ®çç nfçÇ. oámçjç Mççblç, mçblçJç=ÊççÇ®çç.

çÆmçvçícçç Hççnlççvçç lççí $ççmç oíF&uç Dçmçb Jççìuçb vçJnlçb. Hç[ÐççJçju³çç çÆ®ç$ççkçÀ[í uç#ç uççiçlç vçJnlçb. [çíÈ³ççmçcççíj l³çç®³çç mçboYçç&lçuçí®ç
ÒçMvç vçç®çlç nçílçí. mççjKçb lçí®ç. çÆomçç³çuçç mççjK³çç DçmçCççN³çç cççCçmççb®çí mJçYççJç mççjKçí Dçmçlççlç kçÀç? l³ççb®³çç DççJç[çÇçÆvçJç[çÇ
mççjK³çç Dçmçlççlç kçÀç? Dççl³çç®³çç pçáÈ³çç cçáuççÇb®çb GoçnjCç SkçwmçíHMçvç kçÀMççJçªvç vçmçíuç. [ç³çpçímìcçO³çí kçÀOççÇ kçÀçUçÇ Jçç®çuçíu³çç
cçpçkçáÀjç®ççÇ Hççvçb mçcççíj DççCçç³ç®çç Òç³çlvç kçíÀuçç. Fbìjíçqmìbiç mìçíjçÇpç nçíl³çç; HçCç þçcç Mççm$ççÇ³ç çÆvç<kçÀ<ç& vçJnlçí. þçcç çÆvç<kçÀ<ç& JçiçÌjí®çb
SkçÓÀCç JççJç[b®ç Dçmçlçb [ç³çpçímìcçOçu³çç uçíKççbvçç. DçççÆCç l³ççlçu³çç çÆkçÀlççÇ KçN³çç DçççÆCç çÆkçÀlççÇ Kççíìîçç Dçmçlççlç kçÀçíCç pççCçí.
oçívç çÆoJçmççbvççÇ mçkçÀçUçÇ l³çç®ç FcççjlççÇMççÇ lççí Hçávnç çÆomçuçç.
l³ççuçç vççÇì pçJçUÓvç HççnCçb cçnÊJçç®çb nçílçb. kçÀoççÆ®çlç l³çç®ççÇ [çJççÇ yççpçÓ cççP³ççHçí#çç JçíiçUçÇ Dçmçíuç. kçÀç³ç kçÀç³ç ®çcçlkçÀççÆjkçÀ çÆJç®ççj
³çílççlç cçvççlç. pçJçUÓvç Hççnç³ç®çb Dçmçíuç l³çç®³çç uç#ççlç ³çíCççj vççnçÇ; lççí HçUÓvç pççCççj vççnçÇ ³çç®ççÇ o#çlçç IçíTvç lçí kçÀçcç kçÀjçJçb
uççiçCççj. Hç#ççÇMççm$ç%ç Hç#³ççb®çb pçJçUÓvç çÆvçjçÇ#çCç kçÀjC³ççmççþçÇ pçí lçb$ç JççHçjlççlç lçí DççHçu³ççuçç JççHçjçJçb uççiçCççj ³çç kçíÀmçcçO³çí.
çÆJç®ççjçlç cçivç Dçmçlçç lççí Hçá{³ççlçÓvç kçÀOççÇ nuçuçç mçcçpçuçb®ç vççnçÇ.
vçblçj ®ççj çÆoJçmçbçvççÇ HçÀçíìç&lç çÆomçuçç. FLçb Dçç@çÆHçÀmç Dççní kçÀçÇ kçÀç³ç l³çç®çb?
DççkçÀçMç {iççUuçíuçb nçílçb. oáHççjHççmçÓvç kçÀçUmçj vçjcç ÒçkçÀçMç mçiçUçÇkçÀ[í Hçmçjuçç nçílçç. kçÀçíCçl³ççnçÇ #çCççÇ HççTmç kçÀçímçUíuç Dçmçb
Jççìlç nçílçb. Dçmçç HççTmç Hç[uçç kçÀçÇ cççÇ jívçkçÀçíìvçb MçjçÇj PççkçÓÀvç l³çç®³çç pçJçU pççT MçkçÀlççí. çÆmçiççjíì HçíìJçç³ç®çb çÆvççÆcçÊç kçÀªvç
l³çç®³ççkçÀ[í cçççÆ®çmçnçÇ cççiçÓ MçkçÀlççí. kçÀçUç Gpçí[ vçámçlçç lççmçYçj mçJç&$ç Hçmçªvç jççÆnuçç nçílçç HççTmç kçÀçnçÇ kçÀçímçUlç vçJnlçç.
ojc³ççvç Hç#ççÇ G[Óvç pççJçç lçmçç lççí çÆlçLçÓvç içíuçç.

vçblçj DçvçíkçÀ çÆoJçmç vçámçlççÇ Kçblç Jççìlç jççÆnuççÇ. DççHçu³çç nçlçÓvç Iç[lç kçÀçnçÇ vççnçÇ. vçámçlçí®ç çÆJç®ççj. mçiçUç JçíU Guçìmçáuçì çÆJç®ççj
kçÀjC³ççlç pççlççí. oáçÆyç&CççÇmççjKççÇ mççOççÇ ®ççÇpç DççHçu³ççkçÀ[í kçÀç DçmçÓ vç³çí? HççjkçÀjkçÀ[Óvç GmçvççÇ IçílçuçíuççÇ oáçÆyç&Cç lçlHçjlçívçb Hçjlç
kçÀjç³ç®ççÇ DççHçu³ççuçç kçÀç³ç içjpç nçílççÇ. çÆMçJçç³ç lççí cnCçlç nçílçç jçnÓ oí. cççP³ççkçÀ[í jççÆnuççÇ kçÀç³ç çÆkçbÀJçç lçáP³ççkçÀ[í jççÆnuççÇ kçÀç³ç,
mççjKçb®ç. HçCç DççHçu³ççuçç DççHçuçç ÒççíHçíÀMçvç@çÆuçPçcç çÆcçjJçç³ç®çç nçílçç. HççjkçÀjuçç cççíyççF&uç uççJçuçç. lçj lççí cnCççuçç, Lççí[³çç JçíUçvçb
kçÀjlççímç kçÀç HuççÇpç.. Dççlçç cççÇ çÆcççÆìbiçcçO³çí Dççní. FLçb yçbiçuççíjuçç mçiçÈ³çç ní[mçd®ççÇ çÆcççÆìbiç YçjuççÇ Dççní.
lçyyçuç onç çÆoJçmççb®³çç Dçblçjçvçb lççí çÆomçuçç. cççiç®³ççmççjKçç®ç HçuççÇkçÀ[®³çç HçÓÀìHççLçJçj. YççÇlççÇ®ççnçÇ mçjçJç nçílççí. ªìçÇvç nçíTvç
pççlçí YççÇlççÇ. cççPççÇ YççÇ[ SJnçvçç ®çíHçuççÇ nçílççÇ. ì@kçwmççÇ kçÀjçJççÇ mçjU DçççÆCç ³çá ìvç& IçíTvç mçjU l³çç®³çç Hçá{³ççlç GYçb jçnçJçb Dçmçç
yççíu[ çÆJç®ççj cçvççlç Dççuçç. ì@kçwmççÇ®³çç cççiç®³çç mççÇìJçªvç l³ççuçç vççÇì Hççnçlçç ³çíF&uç Dçmçb Jççìuçb. çÆiçNnçF&kçÀ jmlçç Dççíuççb[ç³çuçç
ì@kçwmççÇ JççHçjlçí DçççÆCç vçblçj Glçjç³ç®çb mççí[Óvç ì@kçwmççÇlç®ç yçmçÓvç jçnçlçí ³çç ÒçkçÀçjçvçb ì@kçwmççÇJççuçç JçÌlççiçC³çç®ççÇ Mçkçw³çlçç nçílççÇ. HçCç
l³çç®çç JçÌlççiç oÓj kçÀjC³ççmççþçÇ cççP³ççkçÀ[í HçVççmç®ççÇ vççíì nçílççÇ.
jmlçç çÆpçLçb mçbHçlç nçílçç l³çç çÆyçboálçÓvç vçJ³çç içç[³çç GiçJçlç nçíl³çç. l³çç içç[³ççlç çÆjkçÀçcççÇ ì@kçwmççÇ çÆomçívçç. SkçÀJççj Iç[d³ççUçkçÀ[í
HçççÆnuçb. vçblçj mçcççíj®³çç HçáÀìHççLçJçj Hçávnç SkçÀoç vçpçj ìçkçÀuççÇ. lççí çÆlçLçÓvç içç³çyç Pççuçç nçílçç. OççJçlç jmlçç ¬çÀç@mç kçÀªvç mçcççíj
içíuççí kçÀç@vç&jHççMççÇ pççTvç FLçb çÆlçLçb HçççÆnuçb. lççí kçáÀþí®ç vçJnlçç. Jçí[³ççmççjKççÇ DçJçmLçç PççuççÇ. ‘cçnuç’ çÆmçvçícççlçuççÇ vççÆlç&kçÀç yçIçlçç
yçIçlçç [çíÈ³ççmçcççíªvç vççnçÇMççÇ nçílçí lççí mççÇvç DççþJçuçç. l³çç®³çç cççP³ççlçuçç SkçÀ HçÀjkçÀ Dççlçç çÆvççÆ½çlç Pççuçç. lççí cççP³ççHçí#çç pççmlç
®çHçU çÆvçIççuçç.
vçblçj pçJçUpçJçU HçbOçjçJççÇmç çÆoJçmç l³çç®çç HçÊçç vççnçÇ. YçálççmççjKçç çÆomçuçç lççí; DçççÆCç Dççlçç YçálççmççjKçç DçÎM³ç Pççuçç. FlçkçbÀ
DçHçÀçì JçmlççÇ®çb Mçnj MçíkçÀ[çí jmlçí, npççjçí içuu³çç DçççÆCç Dçªbo yççíU. l³çç®³çç MççíOççmççþçÇ cçáÎçcçnÓvç içpçyçpçuçíuçb Mçnj HççuçLçb
Iççuçç³ç®çb. kçÀMççmççþçÇ? kçÀç³ç SJç{çÇ kçÀç³ç içjpç Dççní?
lççí çÆomçívççmçç Pççu³ççJçj l³çç®³çç mçbyçbOççÇ®çí çÆJç®ççj JççìCççjçÇ nuçkçÀçÇMççÇ YççÇlççÇ DçççÆCç kçáÀlçÓnuç mçiçUb mçbHçÓvç pççF&uç Dçmçb Jççìuçb. HçCç
Dçboçpç mçHçMçíuç ®çákçÀuçç. mJçlç:®çb®ç YçÓlç mJçlç:®³çç cççvçíJçj yçmççJçb Dçmçb Pççuçb. Dççlçç lçj Òçl³ç#ççlç lççí mçcççíj vçmçlçç lççí mççjKçç
mçcççíj çÆomçÓ uççiçuçç. mçkçÀçUçÇ Gþu³ççHççmçÓvç mçlçlç DçmJçmLç. lççíb[çæJçj HççC³çç®çí nyçkçíÀ cççjuçí. lçíJç{³ççHçájlçb yçjb Jççìuçb. lççíb[çmçcççíj
Jçlç&cççvçHç$ç Oçªvç Jçç®çç³ç®çç Òç³çlvç kçíÀuçç. SkçÀnçÇ yççlçcççÇ [çíkçw³ççlç çÆMçjívçç. Dç#çjb Jçç®çlçç ³çílç nçílççÇ. HçCç Mçyoç®çí DçLç& kçÀUívççlç.
HçíHçj®³çç HççvççJçj DçOçÓvçcçOçÓvç l³çç®çç ®çínjç mçáHçjFcHççíPç nçílç jççÆnuçç. Jçlç&cççvçHç$ççSíJçpççÇ DççHçCç ®çákçÓÀvç mçcççíj Dççjmçç Oçjuçç³ç kçÀçÇ
kçÀç³ç DçMççÇ MçbkçÀç ³ççJççÇ Dçmçç nç ÒçkçÀçj.
Hçá{uçí DçvçíkçÀ çÆoJçmç Gþlçç yçmçlçç l³çç®çç®ç çÆJç®ççj. Dççpç cçç$ç ÖçíÀMç JççìÓ uççiçuçb. çÆvçl³çç®çí J³çJçnçj DçççÆCç kçÀçcçb cççÇ çÆJçvççJ³çl³ç³ç
kçÀª uççiçuççí. DçOçvçbcçOçvçb l³çç®çç ®çínjç [çíÈ³ççmçcççíj lçjUç³ç®çç. vççnçÇ Dçmçb vççnçÇ. HçCç lççí HççnÓvç DçmJçmLç JçiçÌjí DççÆpçyççlç Jççìç³ç®çb
vççnçÇ. cççÆnv³ççHçÓJççÇ&®ççÇ nçÇ iççíä. Dççlçç nUÓnUÓ DççHçCç mççjb çÆJçmçªvç pççT. DççTì Dçç@HçÀ mççFì Fpç DççTì Dçç@HçÀ cççFb[. DçMçç
mçiçÈ³çç çÆJç®ççjçlç Dçmçlçç mçbO³ççkçÀçUçÇ çÆHçÀjç³çuçç içíuççí Dçmçlçç lççí çÆomçuçç.
cççíìçjmçç³çkçÀuçuçç jíuçÓvç GYçç nçílçç. lçí HçáÀj&HçáÀjCççjb Jççnvç cçuçç kçÀOççÇ®ç DççJç[uçb vççnçÇ. cççíìçjmçç³çkçÀuç nçkçÀCççjí lçªCç HçCç cçuçç
vçíncççÇ®ç GÎçcç Jççìlç Dççuçílç. l³ççlç OçÓcç vççJçç®çç lççí çÆnboçÇ çÆmçvçícçç HçççÆnu³ççHççmçÓvç lçj cçuçç lçí mçcççpçMç$çÓ®ç JççìÓ uççiçuçílç. lççí
kçáÀCçç®ççÇ lçjçÇ Jççì Hççnçlç DçmççJçç. nçlççlçu³çç níucçíìJçj DçbiçþçÇ JççpçJçlç lççí GYçç nçílçç. yçnáOçç kçÀçíCçç mçíkçwmççÇ MççÇuçç®ççÇ lççí Jççì Hççnçlç
DçmçCççj. cççPçç Dçboçpç Kçjç þjuçç. ìçF&ì pççÇvmç IççuçÓvç SkçÀ MççÇuçç KçjçíKçj®ç l³çç®³çç pçJçU DççuççÇ DçççÆCç nç³ç cnCçlç
l³ççuçç çÆYç[uççÇ. ìçbiç ìçkçÓÀvç lççí yççF&kçÀJçj yçmçuçç. HççþçíHççþ lççÇ lçªCççÇnçÇ l³çç®³çç cççiçí l³ççuçç çÆyçuçiçÓvç yçmçuççÇ. SkçÀç çÆkçÀkçÀcçO³çí
yççF&kçÀ mçáª PççuççÇ. çÆlç®çç OçÓj cççÇ GYçç nçílçç çÆlçLçu³çç Dççì& iç@uçjçÇ®³çç Hçç³çN³ççbHç³ç¥lç ³çíTvç Hççí®çuçç. SKççÐçç cçJççu³ççvçb çÆmçiçjíì®çç OçÓj
cçáÎçcç ®çínN³ççJçj mççí[çJçç lçmçb cçuçç Jççìuçb. çÆ[mççqimìbiç. OççÇmç Fpç MççÇDçj çÆ[mççqimìbiç. cççÇ Dççíþçlçu³çç Dççíþçlç HçáìHçáìuççí.
çÆmçvçícççlçuçí mcçiçuçj Iççuçlççlç lçmçí ®çbiççÇYçbiççÇ kçÀHç[í l³ççvçb Iççlçuçí nçílçí.
l³çççÆoJçMççÇ ÒçLçcç®ç l³çç®³çç kçÀHç[³ççkçÀ[í cççPçb uç#ç içíuçb. l³çç cçáuççÇ®çí kçÀHç[í lçj Dçç³çìícç içuç&kçÀ[Óvç Yçç[³ççvçb DççCçu³ççmççjKçí Jççìlç
nçílçí. kçÀoççÆ®çlç lççÇ cçáuçiççÇnçÇ Yçç[³ççvçb DççCçuççÇ Dçmçíuç. l³çç HççíjçÇ®ççÇ Mçç@ì& nçHçÀ Hç@bì mçJç& yççpçÓbvççÇ Gbojçvçb kçáÀjlç[u³ççmççjKççÇ çÆomçlç
nçílççÇ. lçí çÆlçLçÓvç vççnçÇmçí Pççu³ççJçj cççÇ çÆlçLçb GYçb jçnC³ççlç cçlçuçyç vçJnlçç.

jç$ççÇ PççíHçílç l³çç mççÇvç®çç Dç@kçwMçvç çÆjHuçí ®ççuçÓ nçílçç.
Hçnçìí cçUcçUu³ççmççjKçb Jççìlç nçílçb. l³çç®çb l³çç uççT[ HççíMççKççlçuçb oMç&vç mçblççHçpçvçkçÀ nçílçb. mççu³ççuçç kçÀHç[³çç®çç ®çç@Fmç vççnçÇ.
lçmçí l³çç HççíMççKççlç DççpçkçÀçuç DçvçíkçÀ lçªCç çÆnb[lççbvçç çÆomçlççlç. HçCç Dçmçç ®ççÇHç [^ímç IççuçÓvç SkçÀ cççCçÓmç cççPçç ®çínjç OççjCç kçÀªvç
çÆHçÀjlççí³ç ní Yç³çbkçÀj yçíkçÀçj nçílçb. cççiçí çÆ®çkçÀìÓvç yçmçuçíuççÇ lççÇ cçáuçiççÇ lçjçÇ kçÀç³ç ÒçkçÀçj®ççÇ Dçmçíuç?
HçÓCç& jç$çYçj PççíHç uççiçuççÇ vççnçÇ. DççHçuçç ®çínjç DççHçuçb MçjçÇj OççjCç kçÀªvç kçáÀCççÇlçjçÇ DççHçuççÇ çÆJçìbyçvçç kçÀjlç iççJçYçj çÆnb[lççí³ç DçççÆCç
DççHçCç kçÀçnçÇ kçÀª MçkçÀlç vççnçÇ ní kçÀç³ç HçÀçÇçÆuçbiç Dçmçíuç, Òçmçbiç Dççí{Jçu³çççÆMçJçç³ç kçÀçíCççuçç kçÀUCççj vççnçÇ.
mçjU l³ççuçç iççþÓvç pççyç çÆJç®ççjçJçç Dçmçb mççjKçb cçvççlç ³çíT uççiçuçb. pççyç lçjçÇ kçÀmçuçç çÆJç®ççjCççj? kçÀçíCççÇ kçÀçíCçlçí kçÀHç[í
JççHçjç³ç®çí, kçÀmçb Jççiçç³ç®çb ní DççHçCç kçÀçíCç þjJçCççj? nç p³çç®³çç l³çç®³çç DççJç[çÇçÆvçJç[çÇ®çç ÒçMvç Dççní. Lçíì oámçN³çç SkçÀç J³ççqkçwlç®³çç
®çínN³ççmççjKçç ®çínjç DçmçCçb nç kçÀçnçÇ içávnç vççnçÇ. kçÀçíCçl³çç®ç oíMççlç, kçÀçíCçl³çç®ç kçÀç³çÐççKççuççÇ DçMçç kç=Àl³ççyçÎuç DçìkçÀ nçíT
MçkçÀlç vççnçÇ.
FjçC³çç®çç ®çnç çÆHçlçç çÆHçlçç DççÆéçvç cçuçç ní®ç mçcçpççJçÓvç mççbiçç³ç®çç Òç³çlvç kçÀjlç nçílçç.
ní yçIç, nçlççlçuçç kçÀHç KççuççÇ þíJçÓvç lççí cnCççuçç, lçáPçç Kçjç Dçç#çíHç Dççní lççí l³çç®³çç HççíMççKççuçç, jçF&ì? mçJçbiç HççíMççKç Iççlçuçíu³çç
cççCçmççvçb DççHçuçç ®çínjç IçíTvç uççíkçÀçlç JççJçª vç³çí Dçmçç kçÀçnçÇlçjçÇ lçáPçç Jçí[içU Dççûçn Dççní. DçLçç&lç Dçmçç Dççûçn lçÓ yççUiçÓ
MçkçÀlççímç. kçÀçíCççÇ kçÀMçç®çí Dççûçn yççUiççJçílç ní DççHçCç kçÀçíCç þjJçCççj? lçj l³ççyçÎuç kçÀçíCçç®çí kçÀçnçÇ Dçç#çíHç vççnçÇlç. HçÀkçwlç lçáPççÇ
lç¬çÀçj kçÀçíìç&lç mì@C[ nçíT MçkçÀlç vççnçÇ. SKççoç cççCçÓmç cçJççu³ççmççjKçç çÆomçlççí cnCçÓvç kçÀçnçÇ l³ççuçç DçìkçÀ kçÀjlçç ³çílç vççnçÇ.
kçÀç³çoç Dçmçuçb kçÀçnçÇ pççCçlç vççnçÇ. oíMççlç DççCççÇyççCççÇ pççnçÇj PççuççÇ lçj®ç ÒççÆlçyçbOççlcçkçÀ GHçç³ç cnCçÓvç içáb[çb®ççÇ OçjHçkçÀ[ kçíÀuççÇ pççlçí.
“ní mçiçUb cçuçç cççnçÇlç Dççní jí. ní SíkçÀJçC³ççmççþçÇ vççnçÇ yççíuççJçuçb³ç lçáuçç cççÇ. ³ççlçÓvç kçÀçnçÇ lçjçÇ Jçí-DççTì mççbiç.”
“Jçí- DççGì kçÀmçuçç. Jçí- DççTì kçÀçnçÇ®ç vççnçÇ uçíkçÀç, kçÀçjCç lçÓ cçáUçlç ³ççlç Dç[kçÀuçíuçç®ç vççnçÇmç. kçÀMççlçÓvç yççníj ³çíCççj lçÓ?”
“Dçmçb kçÀmçb yççíuçlççímç?”
“Dçjí, lçÓ mJçlç:®ç mJçlç:uçç l³ççlç Dç[kçÀJçÓvç Içílçuçímç çÆJçvççkçÀçjCç. oçívç çÆkçbÀiç HçÀçÇMçj cççiçJç. ³ççlçÓvç yççníj ³çç³ç®çç nç®ç SkçÀ cççiç&
Dççní.”
cççÇ cççiçJçuçíuççÇ çÆyçDçj DççÆéçvç HççÇlç jççÆnuçç. l³ççvçb yççíuçC³çç®çç çÆJç<ç³ç yçouçuçç. lççí SkçÀocç oínuççÇ-yçíuuççÇlçu³çç HçÀçíj uçíìj Jç[&mç yçÎuç
yççíuçç³çuçç uççiçuçç. cççP³çç ÒçkçÀjCççlçÓvç yççníj ³çç³ç®çç Òç³çlvç kçÀjlççí³ç ní cççÇ mçcçpçÓvç ®çákçÀuççí. HçCç cçuççnçÇ cççP³çç ÒçkçÀjCççlçÓvç yççníj
³çç³ç®çb³ç l³çç®çb kçÀç³ç?
DççÆéçvçMççÇ Pççuçíu³çç çÆyçDçj mçíMçvçvçblçj®³çç oámçN³çç çÆoJçMççÇ lççí cçJççuççÇ cççCçÓmç HçÀçíì& SçÆj³ççlç çÆomçuçç.
kçÀmçuçbmçb vç#ççÇkçÀçcç kçíÀuçíuçb pççkçÀçÇì, l³ççlçÓvç yççníj Hç[uçíuçí lçí GIç[í ob[; içÈ³ççlçuççÇ mççív³çç®ççÇ ®çívç oçKçJçC³ççmççþçÇ sçlççÇJçj®ççÇ
yçìCçb KçáuççÇ kçíÀuçíuççÇ. mçiçUb lçí. ³çç KçíHçíuçç cççíìçjmçç³çkçÀuç®³çç cççiçí yçmçuçíuççÇ HççíjiççÇ lçíJç{çÇ JçíiçUçÇ nçílççÇ.
cçuçç Dçpç³ç®ççÇ DççþJçCç PççuççÇ. l³ççuçç kçÀçíCççÇ cnìuçb kçÀçÇ kçÀçuç lçáuçç yç@C[ mì@C[uçç yççÆIçlçuçb. yçjçíyçj®ççÇ lççÇ HççíjiççÇ kçÀçíCç nçílççÇ jí?
Dçpç³ç cnCçç³ç®çç, Jççj kçáÀþuçç nçílçç mççbiç, cççÇ lçáuçç HççíjçÇ®çb vççJç mççbiçlççí. nç cççPçç lççílç³çç HççíjçÇ çÆHçÀjJçC³ççJ³ççÆlççÆjkçwlç DççCçKççÇ kçÀç³ç
kçÀç³ç kçÀjlç Dçmçíuç? cççÇ cççPççÇ cçO³çcçJçiççÇ& kçÀuHçvççMçkçwlççÇ uç{Jçç³çuçç uççiçuççí.
yççníj Iç[uçíuçb mçiçUb mçbO³ççkçÀçUçÇ IçjçÇ yçç³çkçÀçíuçç çÆjHççíì& kçÀjç³ç®çç cççPçç mJçYççJç vççnçÇ. HçCç nç ÒçkçÀçj cççÇ mçácççÇ®³çç kçÀçvççJçj Iççlçuçç.
çÆlçuçç l³çç®çb çÆJçMçí<ç kçÀçnçÇ Jççìuçb vççnçÇ. çÆvçoçvç çÆlçvçb lçmçb ®çínN³ççJçj oçKçJçuçb vççnçÇ.
“Dçmçlççlç SkçÀço JçíUçÇ oçívç cççCçmçb SkçÀmççjKççÇ. l³çç®çb SJç{b kçÀç³ç JççìÓvç I³çç³ç®çb.” lççÇ kç@Àp³çáDçuççÇ HçáìHçáìuççÇ. ní çÆlçvçb cçuçç DçvçíkçÀoç
yççíuçÓvç oçKçJçuçb nçílçb.
“ÒçMvç mççjKçb çÆomçC³çç®çç vççnçÇ iç, mçácççÇ.” cççÇ çÆlçuçç mçcçpççJçÓvç mççbiçÓ uççiçuççí. lçj lççÇ ®ççojçÇ®ççÇ Iç[çÇ Iççuçlç Dççlçu³çç KççíuççÇlç çÆvçIçÓvç
içíuççÇ. Lççí[³çç JçíUçvçb lççÇ KççíuççÇlçÓvç yççníj DççuççÇ DçççÆCç cnCççuççÇ, “oáHççj®³çç [y³ççmççþçÇ kçÀç³ç oíT lçí mççbiçCççj nçílçç.”
Giçç®ç ®çíäíuçç çÆJç<ç³ç vçkçÀçí cnCçÓvç cnCçÓvç l³çç cççCçmçç®çb ÒçkçÀjCç cççÇ Dçç@çÆHçÀmççlçu³çç kçÀOççÇ kçÀçíCççMççÇ yççíuçuççí vçJnlççí. cçç$ç Dççpç OççÇj
kçÀªvç Jçç[íkçÀjuçç mçiçUb mççbiçÓvç ìçkçÀuçb. DçHçí#çívçámççj mçájçJçlççÇuçç lççí pççíjçlç nmçuçç. . cççÇ l³çç®³çç nMççlç mççcççÇuç vç nçílçç cçKKçHçCçí

l³çç®³ççkçÀ[í Hççnçlç jççÆnuççí cççP³çç ÎäçÇvçb ní çÆmççÆjDçmç cç@ìj Dççní ní vçblçj l³çç®³çç uç#ççlç Dççuçb DçmçCççj. mlç:uçç mççJçªvç, ®çínjç
içbYççÇj kçÀªvç Lççí[ç Hçç@Pç IçíTvç lççí cnCççuçç. “ní yçIç Dçvçuç, lçÓ mç³çkç@Àì^çÇmì®ççÇ DçHçç@bFbìcçíbì kçÀç Içílç vççnçÇmç?”
DççÆvçuç ®çkçwkçÀ cçuçç cççvççÆmçkçÀ çÆJçkçÀçj Pççuçíuçç cççCçÓmç þjJçlç nçílçç. cnCçpçí mççO³çç mççíH³çç cçjçþçÇlç Jçí[ç®ç.
Óuçbb®ç ìçF&cçcçO³çí cççÇ ìç@çÆHçkçÀ Hçávnç DççíHçvç kçíÀuçç. Jçç[íkçÀj mç³çkç@ÀçÆì^mì®ççç cçáÎç kçÀçnçÇ mççí[ç³çuçç lç³ççj vçJnlçç. cççÇ l³ççuçç cnìuçb,
cçuçç ní mçiçUí Yççmç nçílççnílç Dçmçb lçáuçç cnCçç³ç®çb³ç kçÀç? HçççÆnpçí lçj cççP³ççyçjçíyçj ®çuç SkçÀoç. l³çç®³çç cççíìçjmçç³çkçÀuç®çç vçbyçj
nJçç lçj cççÇ lçáuçç oílççí. lçÓ pççTvç HççnÓvç ³çí.
vçblçj cççP³çç uç#ççlç Dççuçb lççí çÆcç$ççb®³çç cççíìçjmçç³çkçÀuççÇ JççHçjlç DçmçCççj. vçbyçj kçÀçíþÓvç DççCçCççj DççHçCç. oámçN³çç JçíUçÇ
cççíìçjmçç³çkçÀuçJçj l³ççuçç HçççÆnuçb lçíJnç l³ççuçç çÆ®çkçÀìÓvç yçmçCççjçÇ lççÇ HççíjiççÇ pçMççÇ vçJççÇ nçílççÇ lçMççÇ cççíìçjmçç³çkçÀuçnçÇ vçJççÇ nçílççÇ.
l³çç®ççÇ SkçÓÀCç yçç@[çÇ uç@biJçípç Hççnçlçç lççí mcçiççÆuçbiççÆyçiççÆuçbiç®³çç j@kçíÀìcçO³çí DçmçCççj DçMççÇ cççPççÇ Dççlçç Kçç$ççÇ®ç PççuççÇ.
Dçç@çÆHçÀmçuçç pççC³ççmççþçÇ yçmç-mìç@HçJçj GYçç Dçmçlçç çÆmçvçkçÀj®ççÇ DççþJçCç PççuççÇ. ÒçlççHç çÆmçvçkçÀj cççPçç kçÀç@HçÀçÇ nçTmçcçOçuçç oçímlç.
kçÀç@uçípççlç DççcnçÇ cçO³çcçJçiççÇ& HçjbHçjívçámççj YçjHçÓj cççkç&À çÆcçUJçç³çmççþçÇ YçjHçÓj DçY³ççmç kçÀjç³ç®ççí. lçj ÒçlççHç DçY³ççmçç®çç vçç@çÆMç³çç
Dçmçu³ççÒçcççCçí Jççiçç³ç®çç. yçjç®ç kçÀçU kçÀ@bìçÇvçcçO³çí yçmçÓvç Dçmçç³ç®çç. çÆmçiçjíìçÇ HçábÀkçÀlç jiiç[ HçÌmçç kçÀmçç çÆcçUJçlçç ³çíF&uç ³çç®çí Huç@vç
DççKçç³ç®çç. cçuçç lçíJnçHççmçÓvç [çTì nçílçç nç mcçiççÆuçbiç®³çç çÆyççÆPçvçímçcçO³çí Glçjç³ç®çç Òç³çlvç kçÀjlç DçmççJçç. vçblçj vçblçj cççPçç
Dçboçpç kçÀvHçÀcç& nçílç içíuçç. lççí mJçlç: cçç$ç DççHçCç iççcçí¥ì SkçwmçHççíì&®³çç GÐççíiççlç Dçmçu³çç®çb mççbiçç³ç®çç. DçMçç kçÀçcççuçç ÒçlççHç®ç
GHç³ççíiççÇ Hç[íuç. ÒçlççHçuçç mìç@HçJçªvç®ç HçÀçívç uççJçuçç. lçj çÆmçvçkçÀjmççníyç oáyçF&uçç içíu³çç®çb kçÀUuçb. yç@[ uçkçÀ. kçÀOççÇ Hçjlç
³çíCççj çÆJç®ççjç³ç®³çç DççOççÇ®ç çÆjmçíHMçvççÇmì yççF&bvççÇ HçÀçívç þíJçÓvç çÆouçç.
YççÆJç<³ççlç mç³çkç@ÀçÆì^mìkçÀ[í pçç³ç®çç®ç ³ççíiç çÆomçlççí³ç.
Jçç[íkçÀj lçj nfçuçç®ç Hçíìuçç nçílçç. kçÀmçbnçÇ kçÀªvç cççÇ Jçí[ç Dçmçu³çç®çb mççÆì&çÆHçÀkçíÀì l³ççuçç nJçb nçílçb. SkçÀoç cççP³çç nçlççJçj nçlç
þíJçlç lççí cnCççuçç, “ní yçIç, lçÓ Dçç@[ JççìÓvç IçíT vçkçÀçímç. HçCç [ç@. cçínlçç cççPçí kçwuççípç ÖçíÀC[ Dççnílç. lçÓ SkçÀoç içíuççmç kçÀçÇ lçáPçínçÇ lçí
ÖçíÀC[ yçvçÓvç pççlççÇuç. cçmlç cççCçÓmç Dççní. cçiç cççP³ççnçÇ cçvççlç çÆJç®ççj Dççuçç. kçÀç³ç içbcçlç Dççní yçIçÓ³çç lçj Kçjb. Dçjí, çÆvçoçvç kçÀç³ç
içbcçlç Dççní yçIçÓvç lçj ³çí.”
cççÇ ®ççì. . . Jçç[íkçÀjuçç, ®³çç³çuçç, cççP³çç cçvççlçuçb kçÀmçb kçÀç³ç SíkçÓÀ Dççuçb?
“Dç@[^ímç lçj oíTvç þíJç.” l³ççuçç yçjb JççìçJçb cnCçÓvç cççÇ cnCççuççí.
“lçÓ pççCççj Dçmçuççmç lçj Dç@[^ímç oílççí. lçáuçç SkçÀìîççuçç pççCçb Òçç@yuçícç@çÆìkçÀ Jççìlç Dçmçíuç lçj nJçb Flçj cççÇ lçáP³çç yçjçíyçj ³çílççí.”
Jçç[íkçÀjvçb Jçj®³çç çÆKçMççlç cçínlçç [ç@kçwìjçb®çb kçÀç[& lç³ççj®ç þíJçuçb nçílçb.
çÆmçivçuç lççí[lççvçç HççíçÆuçmççvçb l³ççuçç HçkçÀ[uçíuçb HççnÓvç cçuçç cçvççlçÓvç ¬çÓÀj Dççvçbo Pççuçç. vçblçj Dçmçç Dççvçbo Pççu³ççyçÎuç Lççí[b
DçHçjçOççÇnçÇ Jççìuçb. lççí cççP³ççmççjKçç çÆomçlççí nç kçÀçnçÇ l³çç®çç içávnç vççnçÇ Dçmçb Hçávnç Hçávnç cçvççlç ³çç³çuçç uççiçuçb. DççHçuçb l³ççvçb
Òçl³ç#ççlç kçÀçnçÇ JççF&ì kçíÀuçíuçb vççnçÇ. lççí Dççlçç HççíçÆuçmççpçJçU kçÀMççÇ iç³ççJç³çç kçÀjlççí l³çç®ççÇ içbcçlç Hççnçlç çÆlçLçb®ç GYçb jçnç³ç®çb þjJçuçb.
HçCç lçmçb kçÀçnçÇ Iç[uçb vççnçÇ. çÆvççÆJç&kçÀçjHçCçí l³ççvçb l³çç PçkçwkçÓÀ pççkçÀçÇìç®³çç nçlç Iççlçuçç. MçbYçjç®ççÇ vççíì kçÀç{Óvç l³çç®ç nçlççvçb l³ççvçb
HççíçÆuçmççMççÇ MçíkçÀn@C[ kçíÀuçç. cççcçuçç Kçlçcç. yççF&kçÀuçç kçÀçÇkçÀ cççªvç lççí oámçN³çç®ç #çCççÇ cççP³çç [çíÈ³ççmçcççíªvç vççnçÇmçç Pççuçç.
KçÓHç çÆoJçmççb®³çç iç@Hçvçblçj l³çç®çb cçuìçÇHuçíkçwmç pçJçU oMç&vç Iç[uçbb. Lçíì pçáv³çç çÆnboçÇ çÆmçvçícççlçu³çç çÆ¬çÀçÆcçvçuçmççjKçç çÆomçlç nçílçç.
lççí yuç@kçÀJççu³ççkçÀ[Óvç çÆlçkçÀçÇìb IçíCççj ní GIç[®ç nçílçb. DçççÆCç lççí KçjçíKçjb®ç yuç@kçÀJççu³ççbkçÀ[í içíuçç. lççí pçJçU ³çílçç®ç DççíUKççÇ®çç
cççCçÓmç Yçíìu³ççÒçcççCçí lçí mçiçUí l³çç®³çç YççíJçlççÇ iççíUç Pççuçí. kçÀçnçÇbvççÇ l³ççuçç mçuççcçnçÇ kçíÀuçí. SkçÀçvçb kçÀcçjíuçç Kççí®çÓvç yçmçJçuçíuçç
vççíìçb®çç pçá[içç kçÀç{Óvç l³çç®³çç nçlççlç þíJçuçç. vççíìç vç cççípçlçç®ç l³ççvçb Mçìç&®³çç çÆKçMççlç mçjkçÀJçu³çç. cççÇ DçJççkçÀ nçíTvç yçIçlç
jççÆnuççí.
Hçnçìí Dçbiççlç lççHç Yçjuçç. [ç@kçwìjkçÀ[í pççC³ççlç cçlçuçyç vçJnlçç. lçí Jnç³çjuç HçÀçÇJnj mççbiçÓvç oçívç çÆoJçmç DççÌ<çOç oíTvç PççíHçJçÓvç
þíJçCççj. jpçç IçíTvç PççíHç kçÀç{Cçb cçuçç KçjçíKçj®ç içjpçí®çb nçílçb. HçCç PççíHç kçáÀþÓvç ³çç³çuçç. [çíkçw³ççlç çÆJç®ççjçb®çç Yçuçlçç kçÀuuççíU.
Guçìmçáuçì çÆJç®ççjçvçb cçíboálç ì@^çÆHçÀkçÀ pççcç.

DççlççHç³ç¥lç DççíkçíÀ Dççní. GÐçç l³ççvçb cçípçj ¬çÀçFcç JçiçÌjí kçíÀuçç lçj? HççíçÆuçmçç®³çç kçÀçvççJçj IççuçÓvç þíJççJçb kçÀç? l³ççHçí#çç Jçç[íkçÀj
cnCçlççí l³ççÒçcççCçí mç³çkçÀç³çìdçÇ^mìuçç®ç YçíìçJçb. lççí vçç Içj®çç oçj®çç. l³çç®³ççHçá{b mçiçUb çqkçwuçDçjuççÇ mççbiçlçç ³çíF&uç.
cçínlççb®çb çqkçwuççÆvçkçÀ çÆmçvçícççlç mç³çkçÀ@çÆì^mì®ççÇ Dçç@çÆHçÀmçb oçKçJçlççlç lçmçb®ç Lçíì nçílçb. yççníj çÆjmçíHMçvççÇmì kçÀcH³çáìjmçcççíj yçmçuççÇ nçílççÇ.
vççJç mççbiçlçç®ç çÆlçvçb Dççlç cçínlççb®³çç kçíÀçÆyçvçcçO³çí pçç³çuçç mççbçÆiçlçuçb. nçÇ Fpç JçíçÆìbiç HçÀç@j ³çÓ DççívuççÇ cnCçlççvçç lççÇ nmçuççÇ kçÀç kçÀUívçç.
DççHçu³çç ÒçkçÀjCççyççyçlç çÆlçuçç DççOççÇ®ç kçÀçnçÇ kçÀUuçb³ç kçÀçÇ kçÀç³ç?
cçínlçç ÒççÆlç#çç kçÀjlç nçílçí HçCç HçíMçbì®ççÇ vççnçÇ; l³ççb®³çç yçç³çkçÀçí®³çç HçÀçívç®ççÇ. cççÇ Dççlç çÆMçjç³çuçç DçççÆCç l³ççb®çç HçÀçívç Jççpçç³çuçç SkçÀ®ç
iççþ Hç[uççÇ. HçÀçívç kçÀçvççuçç uççJçlç l³ççbvççÇ nçlççvçb®ç yçmçç³ç®ççÇ KçÓCç kçíÀuççÇ. uçkçÀçÇuççÇ, HçÀçívç HçÀçj JçíU ®ççuçuçç vççnçÇ.
“mçç@jçÇ Içj®çç HçÀçívç nçílçç. jç$ççÇ®³çç kçÀç³ç&¬çÀcçç®çb þjJçç³ç®çb nçílçb.” [ç@kçwìj cnCççuçí.
cçuçç çÆJç. Dçç. yçáJççbmççjKçb lçácnçÇ kçÀmçuçí mçç@jçÇ cççÇ®ç mçç@jçÇ Dçmçb yççíuççJçbmçb Jççìuçb. HçCç cççÇ kçÀçnçÇ yççíuçç³ç®³çç Dççlç l³ççbvççÇ mçáª kçíÀuçb.
“kçíÀmç yçjçÇ®çMççÇ Jçç[íkçÀjçvçb cççP³çç kçÀçvççJçj IççlçuççÇ Dççní.”
“lçácç®³ççkçÀ[í DççcnçÇ çÆmçvçícççlç Hççnlççí lçmçç kçÀçí®ç vççnçÇ [ç@kçwìj, HçíMçbìuçç Dçç[Jçb Jnç³çuçç mççbiçÓvç MçípççjçÇ yçmçÓvç ÒçMvç çÆJç®ççjç³çuçç.”
“vççnçÇ kçÀmçç? Dççlçu³çç ©cçcçO³çí Dççní vçç. HçCç lçácç®³çç kçíÀmçcçO³çí l³çç®ççÇ içjpç vççnçÇ. DçiçoçÇ kçÀç@cçvç kçíÀmç Dççní lçácç®ççÇ. ®ççj
mçíMçvçcçO³çí DççHçCç DççìçíHçÓvç IçíT.”
“kçíÀmç kçÀç@çqcuçkçíÀìí[ Dçmçíuç lçj çÆkçÀlççÇ JçíU uççiçlççí?”
“mçnç cççÆnvçí lçí oçÇ[ Jç<çí&. HçCç lçí pççT Ðçç, uçíìmçd kçÀcç ìÓ o Hçç@Fbì. çÆkçÀlççÇ çÆHççÆjDç[ Pççuçç lçácnçuçç Dçmçb HçÀçÇçÆuçbiç ³çç³çuçç?”
“çÆHçÀçÆuçbiç? cnCçpçí nç mçiçUç cççP³çç çÆHçÀuççÇbipç®çç KçíU Dççní, ní Yççmç nçílççnílç cçuçç Dçmçb Jççìlçb³ç lçácnçuçç?”
“vçmçlççÇuç çÆcçmìj Dçvçuç. HçCç ní DçpçÓvç þjç³ç®çb³ç. 70 ìkçwkçíÀ kçíÀmçcçO³çí vçblçj ní Yççmç Dçmçu³çç®çb çÆmçOo Pççuçb³ç. HçCç lçácç®ççÇ kçíÀmç
JçíiçUçÇ DçmçÓ MçkçíÀuç. lçácç®çb ní Fcç@çÆpçvçíMçvç Dççní kçÀçÇ çÆjDç]çÆuçìçÇ ní Dççlçç®ç þjJçCçb kçÀþçÇCç Dççní. mçç@jçÇ.”
“[ç@kçwìj, cççÇ l³ççuçç HççÆnu³ççboç HçççÆnuçb vçç, lçíJnç cçuççnçÇ #çCçYçj DççHçu³ççuçç Yççmç nçílççí³ç Dçmçb Jççìuçb.”
“HççÆnu³ççboç cnCçpçí vçícçkçbÀ kçíÀJnç? DççþJçlç Dçmçíuç lçj mççbiçç. vççnçÇlçj jçnÓ Ðçç.”
“nçí mçiçUb DççþJçlçí.” cçiç cççÇ Mçkçw³ç çÆlçlçkçw³çç MççblçHçCçí HççÆnu³çç çÆoJçmççHççmçÓvç mçiçUb [ç@kçwìjçbvçç mççbiçlç içíuççí.
“Fbìjíçqmìbiç.” [ç@kçwìj cnCççuçí, “lçácnçuçç lçácç®³ççmççjKçç®ç SkçÀ cççCçÓmç çÆomçlççí³ç jml³ççlç DçççÆCç lçácnçÇ l³ççuçç DçpçÓvç Yçíìuçç
vççnçÇlç.”
“mçájJççlççÇuçç kçíÀuçç Òç³çlvç. HçCç Òçl³çíkçÀ JçíUçÇ kçÀçnçÇ lçjçÇ iç[yç[ Jnç³ç®ççÇ.”
“lçácnçuçç pçáUç YççTçÆyçT lçj vççnçÇvçç. çÆnboçÇ çÆmçvçícççlç uçnçvçHçCççÇ lççìçlçÓì Pççuçíuçí pçáUí YççT Dçmçlççlç lçmçí pçáUí YççT vçJnlçí vçç
lçácç®³çç Içjçlç?”
cççÇ kçÀçnçÇ vç yççíuçlçç [ç@kçwìjçbkçÀ[í vçámçlçç Hççnçlç jççÆnuççí.
“Dçç³ç Dç@cç pçmì pççíkçÀçÇbiç Dçvçuç. ìíkçÀ Fì uççF&ìuççÇ.”
“[ç@kçwìj, FLçb mçiçÈ³çç Dçç³çá<³çç®çç pççíkçÀ nçíTvç yçmçuçç³ç.”
“ní cçç$ç cçuçç lçácç®çb kçÀUlç vççnçÇ. SkçÀ lçácç®³ççmççjKçç çÆomçCççjç cççCçÓmç lçácnçuçç çÆomçuçç lçj l³ççvçb lçácnçuçç FlçkçbÀ DçmJçmLç kçÀMççuçç
Jnç³çuçç HçççÆnpçí? yçjb l³ççJçj DççHçCç vçblçj vççÇìHçCçí yççíuçÓ.”
yççíuçlçç yççíuçlçç cçínlçç Kçá®ççÇ&lçÓvç Gþuçí. GpçJ³çç yççpçÓ®³çç [^ç@JçjcçOçÓvç l³ççbvççÇ Dççþ onç kçÀç[& kçÀç{uççÇ Òçl³çíkçÀ kçÀçiçoçJçj YççÌçÆcççÆlçkçÀ
Dççkç=Àl³çç nçíl³çç. kçÀç[& cççP³ççmçcççíj þíJçÓvç ³ççlç lçácnçuçç vçícçkçbÀ kçÀç³ç çÆomçlçí l³ççbvççÇ cçuçç çÆJç®ççjuçb. cçuçç çÆomçuçíu³çç cççCçmçç®çç DçççÆCç
³çç®çç mçbyçbOç kçÀç³ç cçuçç mçcçpçívçç. HçCç cççÇ Dççkç=Àl³çç vççÇì çÆvçjKçÓvç GÊçjb çÆouççÇ. vçblçj lçí l³ççbvçç kçÀç³ç Jççìlçb lçí mççbiçÓ uççiçuçí. l³ççb®³çç
kçÀçnçÇ çÆvç<kçÀ<ççb&Jçj cççÇ Dçç#çíHç Içílçuçç. lçí l³ççb®ççÇ yççpçÓ cççb[Ó uççiçuçí.
mçiçÈ³çç JççoçJççoçÇlç cççÇ çÆlçLçb kçÀMççuçç Dççuççí³ç ní®ç cçuçç çÆJçmçjç³çuçç Pççuçb.
“lçácç®ççÇ iççÆCçlçb cççÇ mççí[JçuççÇ Dççlçç cççPçb iççÆCçlç lçácnçÇ kçÀOççÇ mççí[Jçlçç³ç, [ç@kçwìj?”
“lçácç®çb iççÆCçlç lçácnçuçç®ç mççí[Jçç³ç®çb Dççní. cççÇ HçÀkçwlç lçí mççí[Jçç³çuçç lçácnçuçç cçolç kçÀjCççj Dççní. Dççlçç DççHçCç pçí kçÀjlç nçílççí lççí
lçácç®çb iççÆCçlç mççí[Jçç³ç®çç®ç SkçÀ Yççiç nçílçç.”

“lçácnçuçç DçpçÓvç cçuçç Yççmç nçílççnílç Dçmçb Kçjb®ç Jççìlçb³ç kçÀç?”
“vççnçÇ, Dçmçb vççnçÇ Jççìlç. DççÆpçyççlç vççnçÇ Jççìlç. lççÇ SkçÀ Hçç@çÆmççÆyçuççÇìçÇ cçç$ç Dççní. mçiçÈ³çç Hçç@çÆmççÆyççÆuçìçÇ Dççcnçuçç uç#ççlç I³çç³çuçç
uççiçlççlç.”
“cçuçç Jççìlçí, [ç@ lçácnçÇ cççP³ççyçjçíyçj SkçÀoç ³çç. cççÇ Òçl³ç#ç oçKçJçívç lçácnçuçç lççí. cnCçpçí cçiç lçácnçÇ Hçç@çÆmççÆyççÆuçìçÇ JçiçÌjí kçÀçnçÇ
cnCçCççj vççnçÇlç.”
“MçáDçj. vçkçwkçÀçÇ ³çíF&vç. cçuçç kçáÀþí çÆvç kçíÀJnç ³çç³ç®çb lçí mççbiçç.”
[ç@kçwìjçb®çç Gmççn yçIçÓvç cçuçç sçvç Jççìuçb. “Lç@kçwmç, HçÀçívç kçÀjçÇvç lçácnçuçç cççÇ oçívç çÆoJçmç Dç@[Jnçvmç. Dççlçç cççÇ çÆvçIçÓ kçÀçÇ lçácnçÇ
DççCçKççÇ kçÀçnçÇ iççÆCçlçb IççuçCççj Dççnçlç.”
“nç, nç,” [ç@kçwìj cççíkçÀUíHçCççvçb nmçuçí. “Dççlçç iççÆCçlçb vççnçÇ. iççÆCçlçb çÆouççÇ kçÀçÇ lçácnçÇ cççmlçjçb®³çç®ç ®çákçÀç kçÀç{ç³çuçç uççiçlçç. lçíJnç
vççí cççíDçj HçPçumç.”
Jçç[íkçÀj cnCççuçç lçí Kçjb nçílçb. [ç@kçwìj ®ççbiçuçí pçç@uççÇ çÆvçIççuçí. cçáK³ç cnCçpçí cççP³ççyçjçíyçj HçÀçíì&cçO³çí ³çç³ç®çb l³ççbvçç uçiçí®ç cççv³ç kçíÀuçb.
cççÇ çÆouçíu³çç ìç³çcççJçj [ç@kçwìj mçmçÓvç uçç³çyç´jçÇpçJçU npçj Pççuçí. DççþJç[çYçj DççOççÇ cççÇ SKççÐçç çÆ[ìíçqkçwìJn ÒçcççCçí HççUlç þíJçÓvç
l³çç®³çç çÆlçLçb ³çíC³çç®ççÇ JçíU HççnÓvç þíJçuççÇ nçílççÇ. [ç@kçwìj JçíUí®³çç onç çÆcççÆvçìb DççOççÇ Dççuçí cnCçÓvç yçjb Pççuçb. Dççlçç çÆvçoçvç cçuçç Yççmç
nçílççnílç nç l³ççb®çç lçkç&À lçjçÇ l³ççbvçç çÆJçmçjçJçç uççiçíuç. cççP³ççkçÀ[uççÇ çÆJçumç cççÇ [ç@kçwìjçbvçç çÆouççÇ . PçájkçíÀ Dççí{lç DççcnçÇ l³çç Yçálçç®ççÇ
Jççì Hççnçlç yçmçuççí. çÆouçíuççÇ JçíU ìUÓvç Jçj DççCçKççÇ onç çÆcççÆvçìb içíuççÇ. l³çç®çç HçÊçç vçJnlçç. cçínlçç [ç@kçwìjçb®ççÇ oámçjçÇ çÆmçiçjíì
mçbHçç³çuçç DççuççÇ. çqkçwuççÆvçkçÀcçO³çí Yç[çYç[ç yççíuçCççjí [ç@kçwìj çÆlçLçb HçÀçjmçb yççíuçlç vçJnlçí. mçkçÀçU®³çç JçíUçÇ HçáÀkçÀì HçÀçíìç&lç ³ççJçb
uççiçuçb DçççÆCç ³çíTvç HçÀçj kçÀçnçÇ mççOçuçb vççnçÇ ³ççcçáUí lçí JçÌlççiçuçí DçmççJçílç. ³çç ®ç¬çÀcç HçíMçbìcçáUí nç vçmçlçç lççHç Dçmçb l³ççbvçç Jççìlç
DçmçCççj. cççPççÇ DçmJçmLçç çÆJççÆ®ç$ç nçíTvç içíuççÇ. [ç@kçwìj cçínlççbMççÇ kçÀç³ç yççíuççJçb mçcçpçívçç. Dççpç l³ççvçb oiçç çÆouçç³ç ní nUÓnUÓ cççP³çç
uç#ççlç ³çç³çuçç uççiçuçb. cççÇ çÆlçjkçw³çç vçpçjívçb [ç@kçwìjçbkçÀ[í HçççÆnuçb. l³ççb®ççÇ cçáêç Mççblç nçílççÇ. cççPçç®ç ®çínjç kçíÀçÆJçuçJççCçç nçíTvç içíuçç
nçílçç., “Dççpç kçÀç³ç Pççuçb³ç mçcçpçlç vççnçÇ,” cççÇ nlççMçHçCçç uçHçJççÇlç cnìuçb.
KççbÐççJçj ®ççHçìçÇ cççjlç [ç@kçwìj cnCççuçí, “vçíJnj cççFb[ Dçmçb nçílçb DçvçíkçÀoç. SkçÀcçíkçÀçbvçç yçíìj uçkçÀ vçíkçwmì ìçF&cç cnCçÓ³çç. oámçjb
kçÀç³ç kçÀjCççj. [çívì ìíkçÀ ìíívMçvç Dçvçuç.”
[ç@. cçínlççb®³çç ªHççvçb DççHçu³ççuçç mçcçpçÓvç IçíCççjç SkçÀ mçcçbpçmç cççCçÓmç DççHçu³ççuçç çÆcçUçuçç³ç--DççHçCç l³ççbvçç DççÆOçkçÀççÆOçkçÀ
kçÀçíDçç@HçjíMçvç çÆouçb HçççÆnpçí- cççÇ cçvççlçu³çç cçvççlç çÆvç½ç³ç kçíÀuçç.
oámçN³çç çÆoJçMççÇ Dçç@çÆHçÀmçuçç oçb[çÇ cççªvç [ç@kçwìjçb®³çç kçwuççÇvççÇkçÀcçO³çí içíuççí. kçÀçuç®³çç ÒçkçÀçjçyçÎuç cççHçÀçÇ cççiçCçb cçnÊJçç®çb nçílçb.
“[ç@kçwìj, ní Fu³çÓpçvç vççnçÇ ní cçuçç lçácnçuçç HçìJçÓvç Ðçç³ç®çb nçílçb,” cççÇ cnCççuççí.
“ní yçIçç.” [çíÈ³ççJçj®çç ®ç<cçç kçÀç{Óvç [ç@kçwìj cnCççuçí. “Dççcç®³ççkçÀ[í ³çíCççN³çç Òçl³çíkçÀçuçç DççHçCç pçí yççíuçlçb³ç lçí Kçjb Dççní, ®çákçÀçÇ®çb
vççnçÇ ní HçìJçÓvç Ðçç³ç®çb Dçmçlçb. l³çç®ççÇ mçiçUçÇ Oç[Hç[ l³çç®çmççþçÇ ®ççuçÓ Dçmçlçí. DçççÆCç Dççcç®ççÇ mççjçÇ Oç[Hç[ DçiçoçÇ l³çç®³çç Guçì
®ççuçÓ Dçmçlçí. l³ççuçç Jççìlçb³ç lççí mççjç Yç´cç Dççní ní l³ççuçç SkçÀoç HçìJçÓvç çÆouçb kçÀçÇ Dççcç®ççÇ çÆì^ìcçíbì mçbHçuççÇ. Dçvçuç, DççHçu³çç
mçíMçvmçvçç lçj vçákçÀlççÇ®ç mçájJççlç PççuççÇ Dççní.”
[ç@kçwìj DççHçu³ççuçç DçpçÓvç HçíMçbì cççvçlççnílç. cççÇ Hçávnç DçmJçmLç Pççuççí.
“HçCç cççÇ lçácç®çb pçí ®ççuçuçb³ç nç Yç´cç Dççní Dçmçb cnCçlç vççnçÇ³ç. ní uç#ççlç I³çç. lçácnçuçç p³çç iççíÈ³çç çÆou³ççlç l³çç Yç´cç oÓj kçÀjC³ççmççþçÇ
vççnçÇ lçj Mççblç PççíHç uççiççJççÇ cnCçÓvç.”
“Dçç³ç vççí, [ç@kçwìj, HçCç Hçá{u³çç içáªJççjçÇ l³çç®ç pççiççÇ lçácnçÇ Hçávnç ³çíT MçkçÀçuç? cçuçç kçÀuHçvçç Dççní, kçÀçÇ cççÇ HçÀçj®ç $ççmç oílççí³ç
lçácnçuçç. HçCç lççí cççCçÓmç KçjçíKçjçÇ DççqmlçlJççlç Dççní ní cçuçç oçKçJçÓvç Ðçç³ç®çb³ç lçácnçuçç. HuççÇpç.”
“cçuçç mçcçpçlç vççnçÇ l³ççmççþçÇ çÆlçLçb kçÀMççuçç pçç³çuçç HçççÆnpçí?” [ç@kçwìj Kçá®ççÇ&uçç jíuçÓvç cnCççuçí, “DççHçCç iç=nçÇlç Oçªvç ®ççuçÓ, o@ì nçÇ
SçqkçwPçmì. DççíkçíÀ? DççHçu³çç ÎäçÇvçb lçí HçÀçjmçb cçnÊJçç®çb vççnçÇ.”
“HçCç cççP³çç ÎäçÇvçb Dççní [ç@kçwìj. cççP³çç Î<ìçÇvçb KçÓHç cçnÊJçç®çb Dççní.”
“Dçmçb cnCçlçç? þçÇkçÀç³ç ³çílççí cççÇ. HçCç l³çç ì@yçuçíì Içílç ®çuçç JçíUíJçj.”

iççíÈ³ççbçÆJç<ç³ççÇ ][ç@kçwìj SJç{í HçìçÇ&kçw³çáuçj kçÀç? cççÇ çÆJç®ççj kçÀjlç jççÆnuççí.
þju³ççJçíUçÇ [ç@kçwìj Dççuçí Kçjí. Dççpç lçjçÇ lççí ³çílççí³ç kçÀçÇ vççnçÇ kçÀçÇ cççiç®³çç JçíUímççjKçí®ç nçíCççj ³çç çÆ®çblçívçb cççÇ yçípççj Pççuççí. DççOççÇ
[ç@kçwìj ³çílççlç kçÀçÇ vççnçÇ ³çç®ççÇ çÆ®çblçç uççiçÓvç jççÆnuççÇ nçílççÇ. Dççlçç lçí npçj Pççuçílç. lçj lççí cççiç®³ççÒçcççCçí ìçbiç cççjlççí kçÀçÇ kçÀç³ç ³çç®ççÇ
çÆ®çblçç JççìÓ uççiçuççÇ... DçççÆCç cçuçç p³çç®ççÇ kçÀçUpççÇ Jççìlç nçílççÇ lçí®ç Pççuçb. lççí çÆHçÀjkçÀuçç®ç vççnçÇ. DççHçu³çç nçuç®ççuççÇ®³çç yççlçc³çç
l³ççuçç kçÀçíCç oílççí kçÀçÇ kçÀç³ç? l³ççvçb oçívç ®ççj Òçç³çJníì çÆ[ìíçqkçwìJn þíJçuçílç kçÀçÇ kçÀç³ç DççHçu³çç HççUlççÇJçj?
cççPççÇ DçJçmLçç DççíUKçÓvç [ç@kçwìjçbvççÇ mççlJçbvççmççþçÇ cççP³çç HççþçÇJçj LççíHçìuçb. “vçíJnj cççFb[, ®çuçç, ®çnç çÆHçT³çç. FLçb
SuççÆHçÀvmìvçpçJçU HçÀmì&kçwuççmç ®çnç çÆcçUlççí.” [ç@kçwìjçbvççÇ cçuçç ob[çuçç Oçªvç cçuçç ®çnçuçç vçíuçb.
[ç@kçwìj cçínlççb®ççÇ ìd^çÇìcçíbì yçbo kçÀªvç ìçkçÀçJççÇ Dçmçç çÆJç®ççj kçíÀuçç. l³ççb®³çç DçmçbyçbOo ÒçMvççbvçç GÊçj oíCçb çÆoJçmçíbçÆoJçmç kçÀþçÇCç nçílç
®ççuçuçb nçílçb. Jçç[íkçÀjuçç çÆJç®ççjçJçb kçÀç? l³çç®³çç®ç mçuu³ççJçªvç lçj DççHçCç cçínlççbkçÀ[í içíuççí. GÐççHççmçÓvç Hçávnç HçÀçíìç&lç ®çkçÀjç
cççªvç l³çç®³çç nçuç®ççuççÇJçj kçÀmçÓvç HççUlç þíJçuççÇ HçççÆnpçí. Fuççpç®ç vççnçÇ. pçcçu³ççmç l³ççuçç ì@kçwmççÇlç IççuçÓvç [ç@. cçínlççbmçcççíj npçj
kçÀª³çç. pçcçíuç kçÀç DççHçu³ççuçç ní?
oámçN³çç çÆoJçMççÇ Jçç[íkçÀj®³çç kçÀçvççJçj mçiçUç ÒçkçÀçj Iççlçuçç. cççP³çç çÆvçCç&³ççyçÎuçnçÇ mçbçÆiçlçuçb. Jçç[íkçÀj JçÌlççiçuçç. lççí JçÌlççiçCççj ní
SkçwmçHçíkçwìí[ nçílçb. [ç@kçwìj cçínlççb®çb çÆyçuç çÆkçÀlççÇ Pççuçb SkçÀoç çÆJç®ççªvç Içí. cççÇ l³ççuçç cnìuçb. Jçç[íkçÀjçb®³çç cçlçí [ç@kçwìjçb®³çç YçíìçÇ yçbo
kçíÀu³çç ³çç®çç DçLç& cççPçb Jçí[ HçjçkçÀçíìçÇuçç içíuçb³ç.
“lçÓ mçjU l³çç cççCçmççuçç pççTvç Yçíìlç kçÀç vççnçÇmç? Jçç[íkçÀj DççJççpç ®ç{JçÓvç cnCççuçç.
“lçí®ç kçÀjCççj Dççní. l³ççuçç [ç@kçwìjçb®³çç çqkçwuçvççÇkçÀcçO³çí®ç DççCçCççj Dççní.”
Jçç[íkçÀjHçá{b Jçuiçvçç kçíÀu³çç KçN³çç. HçCç l³ççuçç Kçí®çÓvç çqkçwuçvççÇkçÀcçO³çí DççCçCçb cçuçç Mçkçw³ç nçíF&uç kçÀç. Dçmçç cççCçÓmç p³çç®³ççMççÇ MçíkçÀn@b[
kçÀjC³çç®ççÇ kçÀuHçvççnçÇ DççHçu³ççuçç mçnvç nçílç vççnçÇ.
l³çç lççílç³çç®³çç nçuç®ççuççÇb®ççÇ [ç³çjçÇlç vççíbo kçÀjç³çuçç mçájJççlç kçíÀuççÇ KçjçÇ HçCç l³ççcçáUí ìívMçvç kçÀcççÇ Jnç³ç®çb mççí[Óvç Jçç{lç ®ççuçuçb.
FlçkçbÀ kçÀçÇ cçuçç Hçávnç [ç@. cçínlççbkçÀ[í pççJçb Dçmçb JççìÓ uççiçuçb. l³ççbvçç [ç³çjçÇlçuçç mçiçUç cçpçkçÓÀj mççbiççJççmçç Jççìç³çuçç uççiçuçb. yçjç®ç
cçpçkçÓÀj DçMuççÇuç mçojçlç cççí[Cççjç nçílçç. jç$ççÇ mçácççÇuçç cççÇ l³çç®³çç nçuç®ççuççbÇ®çç çÆjHççíì& oíF&. HçCç mçiçUç vççnçÇ. kçÀçnçÇ iççí<ìçÇ
çÆlç®³ççHççmçÓvçnçÇ cçuçç uçHçJççJ³çç uççiçlç. kçÀçuç lçj lççí cçuçç SkçÀç nç@ìíuçcçOçÓvç SkçÀç kçÀçíJçÈ³çç cçáuççyçjçíyçj yççníj Hç[lççvçç çÆomçuçç.
cçáuççvçb DççHçuçç GpçJçç nçlç l³çç®³çç kçÀcçjíYççíJçlççÇ uçHçíìuçíuçç çÆomçuçç. ní mçJç& Yçj jml³ççJçj ®ççuçÓ nçílçb. yççníj nç FlçkçÀç çÆyçvçOççmlç
JççJçjlççí lçj DççHçu³çç ÎäçÇDçç[ kçÀç³ç kçÀç³ç ®ççUí kçÀjlç Dçmçíuç...
³çç mçiçÈ³ççuçç DççþJç[ç Guçìuçç vçmçíuç HçíHçjçlç HççÆnu³çç HççvççJçj HççíçÆuçmç-mcçiçuçj ®çkçÀcçkçÀçÇ®ççÇ yççlçcççÇ Jçç®çç³çuçç çÆcçUçuççÇ.
®çkçÀcçkçÀçÇlç mcçiçuçj ÒççCççuçç cçákçÀuçç. cççÇ DçOççMççmççjKççÇ yççlçcççÇ Pçj&kçÀvç Jçç®çÓvç kçÀç{uççÇ. HçCç çÆvçjçMçç HçojçÇ Hç[uççÇ.
cçvççlç Dççuçb, ní kçÀçnçÇ þçÇkçÀ vççnçÇ. l³çç®³ççyçÎuç çÆJç®ççj kçÀjlççvçç DççHçCç Flçkçw³çç Dçcççvçá<ç Lçjçuçç pçç³çuçç vçkçÀçí Dçmçb cçuçç Jççìç³çuçç
uççiçuçb. l³çç®çç DçHçjçOç lçjçÇ kçÀç³ç lçj lççí náyçínáyç cççP³ççmççjKçç çÆomçlççí nç. cçuçç mJçlç:uçç cçvççlçÓvç çÆiçuìçÇ Jççìç³çuçç uççiçuçb. [ç@.
cçínlççbkçÀ[í pççJçb Dçmçç çÆJç®ççj Hçávnç Hçávnç cçvççlç ³çíT uççiçuçç.
³çç vçJ³çç uçHçÀ[³ççcçáUí jçípç®ççÇ kçÀçcçb mçá®çívççMççÇ PççuççÇ nçílççÇ. nçuç®ççuççÇlç kçÀcççuççÇ®çç çÆJçkçÀvçímç pççCçJçlç nçílçç. mçácççÇ cççiçb uççiçuççÇ
nçílççÇ-nç@mHççÇìuççlç pççTvç Lçjçí ®çíkçÀ-DçHç kçÀªvç I³çç.
DççHçu³ççmççjKçç SkçÀ cççCçÓmç DççHçu³çç pçJçUHççmç JççJçjlççí³ç ní ®çcçlkçÀççÆjkçÀ Kçjb; HçCç l³çç®³çç ÒçíPçívmçvçb DççHçu³ççuçç FlçkçbÀ DçmJçmLç
Jnç³ç®ççÇ kçÀç³ç içjpç Dççní? npççjoç cççÇ nç ÒçMvç mJçlç:uçç çÆJç®ççjuçç Dçmçívç.
l³çç®³çç YçbHçkçÀ nçuç®ççuççÇb®çç HççþHçájçJçç kçÀjCçb cççÇ LççbyçJçuçb. HçCç l³çç®³çç mçbyçbOççÇ®³çç çÆJç®ççjçvçb cççPçç HççþHçájçJçç kçÀjç³ç®çb LççbyçJçuçb
vçJnlçb. cçO³çblçjçÇ mJçlç:®ççÇ Mçjcç JççìçJççÇ Dçmçç SkçÀocç Yç³çbkçÀj çÆnbmçkçÀ çÆJç®ççj cçvççlç Dççuçç. DççHçCçnçÇ ³çç Lçjçuçç pççTvç çÆJç®ççj
kçÀª MçkçÀlççí lçj..
cççÇ jml³ççJçj GYçb jçnÓvç l³çç®³ççJçj HççUlç þíJçç³ç®çí GÐççíiç LççbyçJçuçí. DççTì Dçç@HçÀ mççF&ì Fpç DççTì Dçç@HçÀ cççFb[ cnCçlççlç l³çç®çç
Òç³ççíiç kçÀªvç yçIççJçç Dçmçb Jççìç³çuçç uççiçuçb.

onç-HçbOçjç çÆoJçmççbvççÇ cçvççlçuççÇ DçmJçmLçlçç Lççí[çÇ kçÀcççÇ Pççu³ççmççjKçb Jççìç³çuçç uççiçuçb. Lççí[b HçÀçj vçç@cç&uç Jççìç³çuçç uççiçuçb.
lççí- çÆomçç³ç®çç DçOçvçbcçOçvçb. DçççÆCç vççnçÇ çÆomçuçç lçjçÇ l³çç®çç çÆJç®ççj cçvççlçÓvç pççlç vçJnlçç. cçO³çí®ç SkçÀocç éççmç kçÀçíb[u³ççmççjKçç
Jnç³ç®çç, HçCç cçvççMççÇ HçkçwkçbÀ þjJçuçb, HçÀçj $ççmç kçÀªvç I³çç³ç®çç vççnçÇ.
DççHçCç®ç DççHçuçí mç³çkç@ÀçÆì^mì yçvçç³ç®çb. çÆoJçmç yçjí ®ççuçuçí nçílçí.
l³çç çÆoJçMççÇ®çç ÒçkçÀçj cçç$ç mççbçÆiçlçu³ççJçç®çÓvç jçnJçlç vççnçÇ.
vçíncççÇÒçcççCçí jç$ççÇ pçíJçCççvçblçj cççÇ [ç³çjçÇ çÆuçnç³çuçç IçílçuççÇ. çÆoJçmçYçjçlç yçjçÇ®ç kçÀçcçb GjkçÀuççÇ nçílççÇ. [ç³çjçÇlç l³çç®ççÇ vççíbo kçÀjCçb
içjpçí®çb nçílçb. HçCç mçáfçÇçÆvççÆcçÊç Dççuçíu³çç Yçç®³ççbvççÇ Içjçlç OçácççkçÓÀU Iççlçuçç nçílçç. SkçÀ Mçyo kçÀçiçoçJçj çÆuççÆnCçb cçáMkçÀçÇuç yçvçÓvç içíuçb.
mçboçÇHçvçb Mçípççj®³çç çÆcç$ççb®çç iççílççJçUç pçcçJçuçç nçílçç. jç#çmçç®çç cçáKçJçìç IççuçÓvç Jçí[íçÆJçêí DççJççpç kçÀç{Óvç lççí l³ççbvçç IççyçjJçlç nçílçç.
mçboçÇHçuçç cççÇ cnìuçb Dçjí, “lçÓ kçÀmçç kçÀç³ç nç cççmkçÀ Iççlçuççmç? lçÓ mJçlç:®ç jç#çmççuçç çÆkçÀlççÇ Iççyçjlççímç?”
“cnCçÓvç®ç lçj lççí cççÇ Iççlçuçç³ç.” mçboçÇHç l³çç cçáKçJçìîççcçOçÓvç®ç yççíuçuçç.
JJçç, ní SkçÀocç bsçvç. náMMççj Dççní Hççíjiçb. jç#çmçç®ççÇ YççÇlççÇ Jççìlçí; lççí DççHçu³çç vçpçjímçcççíj vçkçÀçí cnCçÓvç mçboçÇHç mJçlç:®ç jç#çmç
yçvçuçç nçílçç. ûçíì Dçç³ççÆ[³çç.
mçboçÇHç®³çç ³çç GÊçjçvçb cççÇ cççÇ nJçílç Gb®ç G[çuççí. pççÆcçvççÇHççmçÓvç mçnç HçÓÀì Gb®ççÇJçj cççÇ lçjbiçÓ uççiçuççí. nçlççlçu³çç [ç³çjçÇ®ççÇ Hççvçb
HçÀ[HçÀ[uççÇ. l³ççlçÓvç çÆvçcçç&Cç Pççuçíu³çç JççN³çç®³çç Pççílççvçb cççÇ DççCçKççÇ Jçj çÆYçjkçÀçJçuçç içíuççí. DçblçjçUJççÇjçmççjKçç nuçkçÀç nçíTvç cçbo
DçJçkçÀçMççlç lçjbiçlç jççÆnuççí. SkçÀ ÒçkçÀçj®ççÇ kçÀçuççlççÇlç DçJçmLçç çÆvçcçç&Cç PççuççÇ. Dççlçç [ç³çjçÇ yççUiçç³ç®ççÇ kçÀçnçÇ içjpç jççÆnuççÇ vççnçÇ.
cççÇ [ç³çjçÇ nçlççlçÓvç mççí[Óvç çÆouççÇ. HçCç lççÇ KççuççÇ vç pççlçç cççP³ççÒçcççCçí®ç nJçílç lçjbiçlç jççÆnuççÇ. DççHçu³ççuçç Dççlçç kçÀç³çcç®çb muççícççíMçvçcçO³çí pçiçç³ç®çb³ç ní cçuçç kçÀUÓvç ®çákçÀuçb. l³çç®ç DçJçmLçílç cçuçç kçÀOççÇ Mççblç PççíHç uççiçuççÇ kçÀUuçb vççnçÇ.
çÆvççÆêmlç kçÀçuçKçb[çlç Flçj cççvçJççÒçcççCçí cççÇnçÇ cççP³çç DççMçç, DççkçbÀç#çç, DççkçÀmç DçççÆCç FçÆlçnçmççmçn vçä Pççuççí.
*****
DççÊçç ³çç #çCççÇ cççÇ HçuççÇkçÀ[®³çç HçÓÀìHççLçJçj GYçç Dççní.
nçlççlç HçÀçFJn HçÀçFJn HçÀçFJn çÆmçiççjíì içÈ³ççlç mççív³çç®ççÇ ®çívç, Dçbiççlç Dçç@kçí&Àmì^çJççuçí Iççuçlççlç lçmçb PçkçwkçÓÀ pççkçÀçÇì.
SkçÓÀCç HçínjçJç çÆnboçÇ çÆmçvçícççlçu³çç mcçiçuçj çqJnuçvçuçç MççíYççJçç Dçmçç.
Dççlçç cçuçç lççí kçÀOççÇ®ç çÆomçCççj vççnçÇ Dççní.
kçÀçjCç cççÇ®ç lççí yçvçÓvç içíuççí Dççní.
yççFkçÀJçj ìçbiç ìçkçÓÀvç cççÇ DçHççíPççÇì HçÓÀìHççLçkçÀ[í HçççÆnuçb. DçHççíPççÇì HçÓÀìHççLçJçªvç cçuçç jçípç Dçç@yçPçJn& kçÀjCççjb lçí MççcçUÓ içyççUb
Hççíjìb Dççpç kçáÀþb iç®çkçÀuçb kçÀUlç vççnçÇ, kçÀçÇ mççuçç, DççHçu³çç®ç JnçÇpçvçcçO³çí kçÀçnçÇlçjçÇ HçÀç@uì [íJnuçHç Pççuçç³ç?
------------------------------------------------------------------------------------------DçJçOçÓlç HçjUkçÀj
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