
SUN ಕು - ಸತ� �ೆಳಕು

          ಉತ
ಮ �ಾ�ಸ �ಾ�ದ ಆಡಂಬರ�ಲ�ದ ಪ�ಗಣೆಗಳ� , �ಾ�ತಂತ ! , 
ಆಳ"ಾದ , ಅತ�ಂತ $ೋ' ಆಸ(
)ಾಯಕ ಾವ, ಕ-ೆಯ ೈ/ಕ ಒಂದು ೈ/ಕ
ಒಂದು ಕ-ೆ 1ೇಳಲು ಹಂತದ ಇದ�ಂ)ಾ4 ಉತ
ಮ �5ಾರಗಳ ಪರಸ6ರ ... ಈ ಕ-ೆ
ೋ� ಎರಡು ಪದ9/ಗ:ಾ4"ೆ;ಾರು ಆ�<ಾ=ರ ಅವ>?ಂದ , ಬೂದು ಕ@ೆ
 ಉಪ,6
, Aಾ�ೕ BೋC ತುಂDದEರೂ Fಾ Gೕನ ಜFಾJ ಮೂಲಕ ಪ ;ಾಣ �ಾ�ದ
;ಅವರು , ಒಂದು �ೆಳ(ನ BೋC ಏLೆಂದMೆ NಮO ಗಮ��ಾPನವನುQ Lಾರ"ಾJ
�ಾಗRದSR ಕಪ,6 LೋTಯ ತನQ ಅದೃಷW ಬೂದು Nಲ�ಲು �ಾಧ�"ಾಗYಲ� ಬಹಳ
ಅಸಭ�"ೆಂದು ಕೂ�ರುವಂ@ೆ 1ೆ[Oಪಡು�Lೆಯ ಅ\ �ಾ6ಂ] @ೆ^ೆದುLೊಂಡು ತಪ,6
ಪ ಯತQ Nೕ�ನ derretendo- )ೊಡ_ ಹಳ`Lೆ= D)ಾEಗ �ಾಯುವ ಬ^ೆaಅಧR
BೋC "ೇ:  ೆ , ಕಪ,6 LೋTಯ 5ಾ]R ಉTbದE @ೆ^ೆದುLೊಳ�`ವ
ಸMಾಗ^ೊTಸುವ , ತರ�ೇ/ ಅY� 1ೋಗುತ
)ೆ ಎಂದು ನಂಬBಾಗದ ಅದೃಷW
ಆಟ^ಾರ �ೕdಸಲು b4Bಾ?ತು .ಅಸೂe ನ$ೆಸು/
)ೆ , ಅ)ೇ ಅದೃಷW
ಆಶಯ)ೊಂb^ೆ Nೕ�ನ ಎ�ೆಯBಾಗು/
ತು
 .

�ಾ6ಂ] ಕಪ,6 ಅ�ಾಧ�"ಾ4)ೆ ಸಹ ಸಹಜ"ಾ4 , ಅಂ/ಮ"ಾ4 ಆ;ಾಸ �ಾಯುವ
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NಂತುLೊಂಡು �ಾಯುವ NೕರನುQ ೆೆgಡBಾದ .

@ಾತನ ಕ-ೆಗಳ�

ಲh ಒಂದು ಮ:ೆDಲು� 1ಾ^ೆ , ;ಾ"ಾಗಲೂ ಇರುವ,bಲ� , ಆದMೆ ;ಾ"ಾಗಲೂ
LಾigLೊಳ�`ತ
)ೆ !ಆದಶR 5ೋ' jಯ� 1 = 1 + 1 = 2 ಸೂತ ವನುQ : 2 

= 1a ಮ:ೆDಲು� ಸುರುT;ಾLಾರದ MಾಮMಾಜ� ಬಹುಅಂಶಗTಂದ k ೕ/
�(ರಣದ ಗ�ಷl �ದು�m ಘಟಕದ Lೊೆ^ೊಳ�`ತ
)ೆ , ಸೂಯRನ ಹೂವ,ಗಳನುQ -

ಭೂoಯ ಸೂಯRನ ಅ)ೇ ಬಣpಗಳನುQ ಸೂq/R , ಅವ>ಯು�ಶ�ದ ಬಣp - ಾನು
ಉgMಾಡಲು , Nೕವ, k ೕ/ ಅ)ೇ ^ಾTಯY� ಸೂq/R ಮತು
 ಾನು NಮO �ಶ�ದ
G/ ಸಲು ಎBಾ� ಬಣpಗಳನುQ ಆ4)ೆEೕೆ!ಾವ, ವಸು
ಗಳ ಅrFಾ ಯ ಮತು
 - ಆದMೆ
ಪ @ೆ�ೕಕ"ಾ4 ಸತ� ಸತ� ಮMೆ�ಾಡಲು �ಾಡುವ,bಲ� ಇತರ ಒಂದುಗೂ�ಸಲು
ವಸು
ಗಳನುQ ಇ"ೆ 1ೇ^ೆ ಎBಾ� Aಾಗ"ಾ4)ೆ .ನನQ sದಲ ಸOರಣಶ(
 Lೇವಲ Lೇವಲ
ಒಂದು ಪ Lಾಶ�ಾನ"ಾದ bನ ಒಪ6ಂದದ tೕರಲ6ಡುತ
)ೆ , ೆನಪ,ಗಳ , ಮತು

ಕತ
ಲ �ೆಳ(ನ ಶ(
 ನನ^ೆ ತ;ಾರು , ಮತು
 ಇ�ೕ constelar ಸಮು)ಾಯLೆ=
�ದು�m ಮತು
 ಶ(
 �ತ�ಸು@ಾ
Mೆ.ಾನು ಒಂದು bನ ದೂರ ಎಂದು "ೇ:ೆ
uೕGಸುವ,ದು ನನQ ಪ,v ?ಒಂದು bನ ದೂರ ಎಂದು , ಅದು �ಧwಂಸಕ , 

1ೆದ�Lೆe ಗದEಲದ , ಅಥ"ಾ , ಪ Lಾಶ�ಾನ"ಾದ ಪಟುWt�ದ ಸುಂದರ , �(ರಣ
ಮತು
 ಶ(
ಯುತ ಆ4ತು
 .ಪ / Mೇ / ಅನನ� ಮತು
 oೕಸಲು ಅಂದMೆ ��ಧ
ಗುಣಲyಣಗಳನುQ ಆyJ ��ಧ �ೕ/ಯ , ��ಧ �ೆಳ(ನ , �ಾನವMಾ4 ಪ / Mೇ
1ೊಂb)ೆ .1ಾಗೂ ಒಂದು bನ ಇದು ಮೂಲ ಕNಷl ದೂರ ಎಂದು "ೇ:ೆ
.ಸಮಯದY� ಹಂGLೊಳ`ಲು ಜನರ rನQMಾSಗಳನುQ ಉಂzಾಗುತ
)ೆ ;ಾವ,)ೇ
ಸಮಯದY� ಪ / Mೇ , ಕ ಮ ರೂಪ 1ೊಂb)ೆ .ಾವ, (ರಣದ [ೕBೆ
LಾಯRNವRtಸು/
ದEರು / ಾವ, b(=ನY� ಮತು
 ಗಮ��ಾPನ ಬದBಾ?ಸಬಹುದು , 
ಎಂದು .Nೕವ, ಒಂದು ಆಟದ ಇ"ೆ : ಸPಳಗT^ೆ ಮತು
 ಾನು )ೇವರ 1ೆಸರು ಮನ�

2



sದಲ �ಾ�^ೆ ಬ^ೆa , ಒಂದು bನ ಾನು �ವ�ಸಲು ಇದು ನನ^ೆ Lೆಳ4ನ ಕ-ೆ
1ೇTದರು ಒಬ{ ಕುMಾNನ ಅನು;ಾ? |ೊ@ೆ �ಾತುಕ@ೆ ನಂDLೆಗಳ� ಮತು

ನಂDLೆ, ಬಂದರುLೈ ಉತ=ಟ )ೇವರY� Nೕವ, ಗ�ಷl �ೊ=ೕ} DಟುW Nೕವ, $ಾ�~
ಎಡLೆ= .k ಯ , ಕ-ೆ ಕುbಯುವ Lೆಳ^ೆ ಆದMೆ ಅಂ/ಮ"ಾ4 �ಾt/ Dಡುಗ$ೆ ?
ಆದMೆ 1ೊರತುಪ�g ಾವ, ಕ ಮ ಮತು
 / ಜ�ದ 1ೊಂbರುವ 1ೇಳಲು ಬಯಸುವ
ಈ ಕ-ೆಯ / ಪ�ಸರ ಜ@ೆ ನ�gದರೂ , ಪ / NಮO ಶ(
 / ಆLಾರ / 

ನಡವTLೆ?ಂದ $ೈ' ಉರುಳ�ತ
)ೆ .ಾನು ಒಂದು ಪ�ವತRಕ ಎಂದು ಮತು

�ಷಯಗಳನುQ �;ಾY� ರೂFಾಂತರ ಎಂದು oನುಗು/
ರುವ ಪ$ೆಗಳ
ಸಮ@ೋಲನ �ಾಡYLೆ= ^ೊ/
ತು
 .ತೃk
 ಅಸ�ಾ�ಾನ "ಾgಸುವ ಒಂದು
ಮರು�ೕವ ಶ(
 ಮತು
 NಮO �ಶ�ದ ಬಣp ಎBಾ� ಬಣpಗಳY� ಆ?ತು .ನನQ �ೕ�ಯು
�ಸ
�gದರು ಈ ಪ,ಸ
ಕದ ಮೂಲಕ �ಾ�ಾನ� ಮತು
 ಅೆ�ೕ�ಸಲು ಬರವi^ೆ Syಣ
�ೇMೆeೕ "ಾಸ
ವದY� ಎಚ�ರ"ಾ?ತು .ಾನು Gಂತೆಯ 1ೇ^ೆ ಸಂವಹನ
ಅವBೋ(g, �ೆಳಕು ಮತು
 ಅದರ ಅ>LಾರLೆ= ಇದು ಪ�ರಕ"ಾ4ಲ� .ಾವ, ಎBಾ�
ಬಹು ದೃ�WLೋನಗಳನುQ ಸರi FಾYಸ�ೇಕು ಮತು
 ಆತO ಅಡಚ�ೆ yಣಗಳ�
1ೊಂb)ೆ ಬ^ೆa , ಾವ, ೋಡಲು �ಾಗR"ೇ ಮುಗ9 ಅಲ� ಮತು
 ಶ(
 �ಸ
�ಸುತ
)ೆ
Aಾ�ಸು@ೆ
ೕೆ .og_oೕನ} @ೊಂದMೆ;ಾದಂ@ೆ ಮನಸ�ನುQ �ಾಶ�ತ"ಾ4 ಮತು

ಈಗ ಸೂq/R ಇರುತ
)ೆ ಅೇಕ ಧwNಗಳ� 1ೆಚು� |ೋರು �ಾಮರಸ�)ೊಂb^ೆ ಧwN , 

ಪದಗಳನುQ , ಕBೆಯ ಅrವ�(
 .ಹೃದಯದ �ೋYಸುವ,ದನುQ gMೆಗಳ �ಸ
�ಸುವ
ತನQ ಲಯ .ಎಲ�ವ� ತನQ ಪ �ೆQ ಏLೆಂದMೆ ದಮನ ಸತ
 ಅ\ �ಾಡುತ
)ೆ.ಎBಾ�
ಾವ, LೆಟW ಬ^ೆa ಮತು
 Lೆಲ�[O ನಮ^ೆ ಮುG� �ಾಡಲು , " ಆದMೆ ಾವ, ಎBಾ�
, Aಾ�ಸು@ೆ
ೕೆ " ೆನಪ,ಗಳ� ;ಾ"ಾಗಲೂ ಇಲ�bರುವ ಮತು
 ಇದು LೆಟW ಏLೆಂದMೆ
;ಾವ,)ೇ Pratiques )ೆ�ೕಷ 1ೇಳ�@ಾ
Mೆ .ಾವ, ಎBಾ� ಅrವ�(
ಯ
�ಾ�ತಂತ !�)ೆ ಆದMೆ ಸ�;ಾದ ಸಮಯದY� , ಮತು
 ಸತ�ವನುQ 1ೆಚು�
Fಾ �ಾiಕ ಏನೂ , ಾವ, ಅrವ�(
ಯ ��ಧ ರೂಪಗಳY� ಮತು
 uೕಗ�ೇಮ
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ಸಮ@ೋಲನ �ಾಡುವ,ದು ಎBಾ� .�ಾ�BೆJ� ನರ ಎಂಬ ಅಸಮ@ೋಲನಗಳ� , 

�ೈಕ� "ಾ�Lೆಯ 1ೊಂb)ೆ .ಜನರು Lಾ[ಂv k ೕ/ .ಎBಾ� ಶುದ9 �ಾವR/ ಕ
k ೕ/ ಪ$ೆಯು@ಾ
:ೆ ಸ1ಾನುಭೂ/ .ಸೂಯR ಎಲ��ಗೂ ಅವರು ಬಯg)ಾಗ
ಮMೆತು ಮತು
 ಎBಾ� ಅಾ�ಯದ ಒಳಪ�W"ೆ ಏLೆಂದMೆ ಅೇಕ ದೃ�WLೋನಗಳ� , 
ಅೇಕ �5ಾರಗಳನುQ , ... ಇಲ� ಸ�ಪ�ಸBಾಗದ �ಷಯಗಳನುQ Lೆಲವ,
)ೋಷಗಳ� , ;ಾ"ಾಗಲೂ ಇರುತ
"ೆ , ಅಸಹಜ ಏನೂ ನ$ೆಯುತ
)ೆ 1ೊಂb)ೆ , 
ಶ(
ಯ ಮೂಲ"ಾ4)ೆ .ಲh ಒಂದು ;ಾ"ಾಗಲೂ Lೇವಲ ಸಂ@ೋಷ ಮತು
 ಮೂಲ
ಮತು
 ರy�ೆ : |ಾಗೃ/ ನಮ^ೆ /T^ೊTಸುವ ಒಂದು �ಾ�ಟ� ಆದMೆ uೕಚೆ
ಜನರ ಇ"ೆ .

ಾವ, ಎBಾ� Lೆಲ�[O ಭಯ 1ೊಂbರುವ ದುಗುRಣಗಳನುQ ಅವರು ಎBಾ� 1ೇಳಲು
ಮತು
 ಅ�"ೇ( LೆಲಸಗಳನುQ , ಇ"ೆ .ಾವ, ಎBಾ� ಾವ, ೆನkಡುವ
ಬಯಸುವ,bಲ� ಏಾದರೂ , ;ಾ�ಗೂ ಬMೆಯುವ,bಲ�, ಆದMೆ ಏನು ಮMೆ�ಾಡಲು
ಾವ, ಎBಾ� )ೋಷಗಳನುQ ಏLೆಂದMೆ , ಾವ, ಎBಾ� ಏೋ ಆನಂದವನುQ
ಅನುಭ�ಸಲು ಮತು
 ಅವLಾಶ lurks �ಾ�)ಾಗ �ಾ4ಲು @ೆMೆಯುತ
)ೆ ಾವ,
ದುಃಖ ;ಾ"ಾಗ ಮತು
 ;ಾ"ಾಗಲೂ ಪ "ೇಶ ಮತು
 ಒ:ೆ̀ಯದು." ;ಾರೂ
;ಾ�ಗೂ ಆ4)ೆ " ಮತು
 ಆದE�ಂದ ಎಲ�ರೂ 1ೊ/
ಸು ಹಕು= ಇತರ Aಾವೆ
;ಾ"ಾಗಲೂ, ಆದMೆ .�ೆQೕಹ �ೆQೕtತ�^ೆ ಉತ
ಮ ತತ� ಮ@ೊ
ಂದು ಸ�ಯಂ
;ಾ"ಾಗಲೂ.Nೕವ, ಧಾತOಕ ೋಡಲು NಮO ಪ ವೃ/
 ಅನುಸ�g .ಾವ, ಎBಾ�
ಇಷW"ಾ?ತು �ಾಡಬಹುದು ಮತು
 k ೕ/ k ೕ/ ಾವ, ;ಾ"ಾಗಲೂ
Nಸ�ಂ)ೇಹ"ಾ4 Lಾ �ೊ ೕC� ಪಂದ�ಗಳY� ಪದಗಳನುQ ಒಂದು �Mೋಧದ
ಪದಗಳನುQ ಆದMೆ NಮO ತಕR , ಪರಸ6ರ k ೕ/ ಮತು
 ಜನನ ಪ �ಾಣವನುQ
1ೆG�ಸುವ , ಾವ, ಈ Aಾವೆ ^ೌರ�ಸ�ೇಕು ಇಷW"ಾ?ತು �ಾ�)ಾಗ �ೆಳ(ನ
ಉ@ಾ6ದಕ"ಾ4ದುEೋವನುQ ತk6ಸಲು .ಆದE�ಂದ Lೇಳಲು " ಏನು ಹ:ೆಯ
1ೊಂb"ೆ ಬುb9ವಂ/Lೆಯ , ಆದMೆ �"ೇಕ ಅಲ� " !ಎಲ�ರೂ ಒ:ೆ̀ಯ ಮತು
 LೆಟW
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/Tb)ೆ ?ಾವ, ನಮO LೈಯY� ಉತ
ಮ ಅಥ"ಾ ದುಷW N�ಾRರವನುQ 1ೊಂb"ೆ , 
ಹುಚು� Lೆಲವ, �"ೇಕದ Nಜ"ಾ4ಯೂ �ಾನ ಮುಖ�! ?�ೕವನದ �ಾBೆಯ ಪದ�
�ಾಧ�"ಾದMೆ ... ಾನು ನನ^ೆ ಮತು
 ನನQ k ೕ/ ;ಾರು , Nೕವ, ನನQ /ರು4
ೋಡು@ಾ
Mೆ.�Lಾಸ ಬದBಾ?ಸಲು .gPರ ಚಳ�ವTಗಳ� DಟುW 1ೊಸ ಮತು

ಅದು�ತ ಏೋ ಆದMೆ uೕಚೆಗಳ� ಮತು
 ಆಸ(
 |ೊ@ೆ ಆತಂಕ , �ದು�m , ರJ
ಸಂ�ೆPಗಳ� , ಹುಳ ಮತು
 ಭರವ�ೆಯ ಒಂದು Mೋ�ಾಂಚಕ ಪ ಸು
ತ �ಾಗುವ
Lೇಬ� .Fಾಶ�R"ಾಯು ಚಲೆಯ , ಒತ
ಡ �ೆ ೕoಂ� ಉದ?ಸು@ಾ
ೆ ಮತು

"ಾಸ
ವ"ಾ4 ಾವ, ಪರಸ6ರ ಸಂಪಕR ಅY� Gಂತೆಯ [�Wಲುಗಳ Lೆಳ^ೆ , 

ಚಳ�ವTಗಳ� Nಯಂ/ ತ ಮತು
 ಅಳ@ೆ .ಾವ, ಮೂಲದ ಮತು
 �ೕವನದ
yಣಗಳನುQ ಆMೋಹಣ ಸ�1ೊಂದ)ೇ ನಡವTLೆಗಳನುQ , ಮುಖಗಳನುQ ಮತು

ಚಳ�ವTಗಳ� ವ4ೕRಕ�ಸಲು ಈ ಏiಯ ಆBೋಚೆಗಳ� , bೕಪಗಳ� Nೕವ, Lೆ ೕ�
ಈ ಶತ�ಾನದ �;ಾY� ಪ ಮುಖ NY�ಸ)ೆ zೆ C o� �ೕC .XXI , ಶ(
 , 
�ಾ��� , "ೇಷಭೂಷಣ, ಸ6ಷW ಸ�ರ ಎBಾ� , ಆದMೆ ಹು<ಾMಾ4ರು [�Wಲುಗಳ , 

ಎಲ�ರೂ , ಏ�Lೆ ಮತು
 ��ೇಷ"ಾ4 ;ಾMಾದರೂ ಚYಸುತ
)ೆ ಮತು

�ೆಂಬYಸುತ
)ೆ , �ಾಕಷುW ಅಥ"ಾ ಇದು ಒಂದು ಎಂದು [�WಲುಗಳನುQ ಹ/
 ;ಾರು
�ೕ�ಗಳ� �ೕವನದ ಎಸ=Bೇಟ} ಇ"ೆ Lಾiಸುತ
)ೆಸಮ@ೋಲನವನುQ ಪ �ೆQ ?

ಅ>Lಾರದ ಸಮ@ೋಲನವನುQ ಪ / �ೕ�ಯ ಮಟWLೆ= ಚಳ�ವTಗಳನುQ ಮತು
 Lೆಳ^ೆ
ಸಮ@ೋಲನ ಅತ�ಗತ� , ಆದMೆ ಎBಾ� ಇಲ�)ೆ , Lೆಳ^ೆ 1ೋಗಲು ಅಥ"ಾ , ನಂತರ
@ಾ�ಗ 5ೈತನ�ವನುQ NಮO (ೕYಯನುQ 1ೆG�ಸಲು �ಾಡBಾಗುತ
)ೆ ಏ�Lೆ^ೆ , 

ಪ ಯತQ ಮತು
 ಪ�ಶ ಮ [ೕBೆ ನಮ^ೆ �ೆಂಬYಸಲು ಅನಗತ�"ಾ4^ಾಯ ಅಥ"ಾ
NBಾEಣಗಳ� ಮತು
 ಅವರು Gಂತೆಯ �ೕ�ಯು �ೆಳ(ನY� ಕMೆ)ೊಯ�Y)ೆEೕ"ೆ
.Nೕಡುವಂತಹ �ಾಹ� ಶ(
ಗಳ ;ಾವ,)ೇ ಸಮ@ೋಲನ , ಕ ಮಗಳನುQ ಘನ ಮತು

ಪ ಮುಖ �ದು�m Lೇಬ� �ೕವನದ �ೈಕ� , ಭೂoಯ ಒದ4ಸುವ,ದು ಶ(
 ಬಂದು
ಭರವ�ೆಯ Lೇಬಲaಳ� NೕಡBಾಗುತ
)ೆ .ನನQ �ದು�m ಫಲಕ �ಾPನಗಳನುQ ಮತು
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�ಾವR/ ಕ ಶ(
ಯ ಕು�ತು ಸPಳಗT^ೆ ಆ)ೇಶ ಎಂದು ಇವರು ಒಬ{Mಾ4ದEರು .ಇದು
ಭೂoಯ ಪ ಕೃ/ಯ $ಾ�R ಕರು�ೆ �ೆಳಕು ಎಂದು �ೌರ �ೆಳಕು .ಅವರು ಏನು , 
ಮುಂ|ಾೆ Mಾ/ ಬಂದ ಒಂದು ಸೂv ದುಃ�ತಾಗು@ಾ
ೆ "ಾgಸು/
ದEರು , 

ಪ,ನ�ೆ�ೕತನ ಮತು
 ಮರುಜನO Aಾ�gದರು ನ$ೆಯು/
)ೆeಂದು ಾನು ಪ ಬಲ
ಸೂಯRನ ( ಸೂಯR ) * ೆಲದ [ೕYರುವ ಹNಗಳಂ@ೆ 1ೋಲುವ ಒಂದು
�(ರಣ ಮೂಲ , �ೕವನ ಮತು
 �ೆಳ(ನ ಈ ಮೂಲ .ಅಸಹಜ@ೆಗಳ� ಎ$ೆDಡ)ೆ
ಪ ಮುಖ"ಾ4 ಚಳ�ವT ಬಯಸುವ ನನQ bೕಪದ .ಹೃದಯ �ದು�m |ೊ@ೆ
Lಾಣಬರುತ
)ಾ sದಲ �ದು�m ಮತು
 ಗದEಲದ ನರಗಳ� ಅrFಾ ಯ ಆರಂrg)ೆ
.ಬಂದು ತರಂಗಗಳ ವೃತ
ದ ಸುತ
 ಅBೆಗಳ ಆBೋಚೆಗಳ� 1ೋ4 �ದು�@ಾ=ಂ/ೕಯ
ಅBೆಗಳ .�ದು�m ನನQ )ೇಹದ ಅBೆಗಳ� ಸಕೂ�Rv ನನ^ೆ @ೆMೆbಡುತ
)ೆ ಪ ಸು
ತ
1ಾದು.Lೆಳ^ೆ �ದು�m ಪ 5ೋದೆಯನುQ ಮತು
 ಾನು , ಒಂದು ಪ Lಾಶ�ಾನ"ಾದ
bೕಪ Bೈv� ಒಂದು ಅTg1ಾಕು ಇಲ� , ಏLೆಂದMೆ �ದು�m ��ಾನದY�
ಪ�ಚಲೆಯು ಅBಾ��gದ ಾ� , ;ಾ"ಾಗಲೂ ಉ)ೆ�ೕಗ 1ೊ:ೆಯುತ
)ೆ
ಕಂಡುt�ದ ಸತ� ^ೊ/
ತು
 ಾನು ಮತು
 ಎಂಬ ಧwNಗಳ� ಪ Lಾಶ�ಾನ"ಾದ
Aಾವೆ kೕ�gದ ಮುG�gದಕರ4ದ [ೕಣದ ತನQತ
 ೋವ, .@ೆMೆದ �ದು�m
�ಾ4ಲು N�ಾನ"ಾ4 ತ$ೆದು , ಆದMೆ @ೆMೆಯಲು ;ಾವ,)ೇ ಸಮಯದY� ಮುಚು�ವ
.�ದು�m ಸರi $ಾ�R Mೋ�ಾಂಚಕ )ೆ�ೕಷ �ೇರುಗಳನುQ ಕ�ತ ಕಂ�ತು
.ಪ Lಾಶ�ಾನ"ಾದ 1ೊ^ೆಯY� )ಾ�ದMೆ �ದು�m [s� , ಪ yುಬ9 ಅನಂತ
electromagnetismos ಕ:ೆಯು ಮನg�ನY� �ದು�@ಾ=ಂ/ೕಯ ಪ yುಬ9 ., 

ಮನಸು� ದುಬRಲ^ೊTಸಲು 1ೊಳkನ �ೆಳಕು , ಕಪ,6 electrifying 1ೊಂbರುವ
(ರಣಗಳ� electrifying ನನ^ೆ ಗ�WಮುzಾWದ ಸರಪT ಅಂ4ೕLಾರದ ಸ�ಜನ
bೕಪಗTಂದ oನುಗುವ �ಸ
�ಸುತ
"ೆ .ಅFಾರದಶRಕ bೕಪಗಳನುQ ಮಂದ �ೆಳ(ನY�
�ಲyಣ �ೕ�ಗಳ� �ೆಳಕು .ತಂ/ಗಳ� ನನQ ಮೂಲಕ ಶ(
ಯ Mೋ�ಾಂಚಕ )ೇಹದ
ಪ�ಣR ರJ .SuBo ಮತು
 10 ೇ ಸಕೂ�Rzೆa ಪ ಗ/ ಮತು
 ಎನ�Rಯ ' "ೈಫಲ�
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, Lೆಡದ $ಾ�R ಅY� �ದು�m ನಷWವನುQ ಮತು
 Aಾವಪರವಶ@ೆ ಮತು

AಾವೆಗಳನುQ ಪದಗಳನುQ zಾ !~ ಕುg?ತು .�ೆ�v ಚೂFಾದ ಕv ಮತು

ಪ Lಾಶ�ಾನ"ಾದ ಪ /ಧwNಗಳ� , 1ೊ:ೆಯು/
ರುವ �ೆಳಕು ಧwN �ೆ ೕ(ಂ�
ಬಂ>ಸುತ
)ೆ oಂGನ �ಾ�ಷ' ಅY� $ಾ�R ಕipನ ದೃ�WLೋನ)ೊಂb^ೆ ಸಂ5ಾ�
�ೕ�ಗಳ� ಅಸ6ಷW .ಒಂದು ಪ /bೕk
 ಮತು
 ಇದು ;ಾವ,)ೇ ಹೂವ, ಮತು
 ಎBಾ�
bಕು=ಗಳY� ಮತು
 ಅಥRಗಳY� ಗುಡುಗು Dೕಳ�ತ
"ೆ ಇಲ� ." Ofusculência " 

ಮತು
 ಈ ಚುಚು�ವ oಂGನ ಮ@ೊ
ಂದು ಆನಂದ ಸಂ"ೇದೆ ಮತು
 ೋಟ
oೕ�)ಾಗ .ಕನಲು�Lೆ ಮತು
 ಪರ�ಾಣುಗಳ , ( ;ಾತOಕ ಮತು
 ಪ Lಾಶ�ಾನ
ಆ�ತಗಳನುQ ನ$ೆಸುವ NಮO ಆತOವನುQ ಆಳ"ಾದ Dಲು� ಅಡ_1ಾಯುE .ನನQ
�ೕ�ಯ 1ೆG�ನ bೕಪಗಳ� , [ದು"ಾ4 ಸುರುT;ಾ4ರುವ,bಲ� ನನQ
ಅನುಪgP/ಯY� ��Bೈv ಒಂದು ಬಲ"ಾದ ಮತು
 NಧR�ಸBಾಗುತ
)ೆ �ೆಳ(ನ ಕMೆ
, ಮತು
 N�ಾನ"ಾ4 oಂಚು ಆನಂದ ಎಂದು AಾವೆಗಳನುQ ಅ�ಾಂಗತ� ಸು/
^ೆ
ಸುTವ, .ಒಂದು ಅಶುಭ �ೆಳ(ನ , ನಮ^ೆ Gತ tಂ�ೆ ಈ Convalescent 

bೕಪಗಳ� �ೆದ�Lೆ ಮತು
 ಅFಾಯ sದBೇ ಅವLಾಶ ಇಲ� ?ಒಂದು bೕಪ
^ೌಪ�"ಾ4 intimidas Nೕವ, yಣಗಳ� ಎದು�ಸಲು ಕುರುಬರ ಮತು

�ಾಧ�"ಾಗುವ,bಲ� Nೕವ, |ೊ@ೆಗೂಡುವ �ೆಳ(ನ , ಇಲ� ./ೕವ Lೆಂಪ, �ೆಳ(ನ
ಮತು
 ತ$ೆಯುವ "ೇಗವಧRಕ ನರಗಳ� ಇಲ� .Nೕ�ಲ� ಮತು
 �ೆಳ(ನ ಕಂಪN
Aಾವೆ ಏನು ಪ LಾSಸುವಂ@ೆ ಅ\ ��ಾ
ರ"ಾದ ಪ 5ೋದೆಗಳ� ಇಲ�)ೆ
Zarpares ಆ�ತ ಮತು
 �ಾYನ�LಾರಕಗಳನುQ ಮನಸ�ನುQ , �ೆಳ(ನ ಕಂಪN , 

.ಥಂಡ} ಪ,� ಮತು
 ಸಂ@ೋಷ ಹg�Nಂದ ಶಬEಗTಂದ ಚೂರು .ಪ ಬಲ bೕಪಗಳ�
ಧwNಗಳ� Syಣ ಇತರರು �ೕವನದY� ಖಂ�g"ೆ.ಪ ಬಲ ಮತು
 ಬೃಹm ^ೊಂಚಲು
ಇ� ಎಂದು |ಾಗೃ/ ಮೂBೆಗುಂFಾ4ರುವ ಇದರY� ಮಂದ �ೆಳ(ನY� zೈ ಅ�ಾಧ�
ಕ�ದುLೊಂಡರು (ರಣಗಳನುQ lacerating ./ೕವ "ಾ4 ಆತO ಮMೆಯುವ,ದು
ಶಮನ ಪ Lಾಶ�ಾನ"ಾದ LಾgO� , ಒಂದು 1ಾಯುವ ಮತು
 ಆಳ"ಾದ
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ಬ 1ಾOಂಡದY� ಕಪ,6 �ೆಳ(ನ sೕಡಗಳY� ಮMೆ;ಾ4 �ೆಳಕು .oಂGನ Dg ಮತು

^ಾಢ"ಾಗುತ
)ೆ ಮತು
 ಚಲನರtತ ಮತು
 ಮೂಕ ಆಗುತ
)ೆ , ಆದMೆ "ಾ�k
 ಮತು

ಇದು ಸಂಭ�g)ಾಗ ಶಬE "ಾgಸುವ ಮತು
 ಇತರ bೕಪಗಳನುQ ಮತು
 �ೆಳ(ನ
ಅಥ"ಾ NಟುWg�ನ ಸಹ ಸರಳ ಇನೂQ ಗಮಾಹR yiಕ ಕತ
Bೆ ಮತು
 ನಡು"ೆ
ಇರುವ,ದು Lೊ ೕಧ �ೋಂಕು ಸತ
 ಮತು
 ಅ^ಾಧಅತ�ಂತ electrifying ನಕYನ
ಒ$ೆಯುತ
)ೆ .ಈ oಂGನ ಈ ಜಗ/
ನY� ಮ@ೊ
ಂದು oಂGನ DದE ಸಮಯದY�
ಅವLಾಶ ಆg
ಯ ಕ ಮ NಲRy! ಅಥRದY� Dೕಳ�ವ,ದLೆ= ಎಂದು NರಗRಳ ಮತು

moans Nೕಡುವ ಗುರು/ಸBಾ?ತು Nೕವ, ಆತO�ಾdಯ ಮುಕ
^ೊTgದರು
.ಾನು ( ಈಗ ನನQ Lೋ�ೆಯY� ೇಣು ) ನನQ ಸ1ೋದರ |ೊ@ೆ @ೆ^ೆದ �ೕzೋ
ೆನgLೊಂಡು ಾನು ನಂತರ ೋ� ಇದು �ೂೕರ ಅ/-ೇಯಗಳ ಅY� ಸPಳದY�
ಮನುಷ� ./T ಬೂದು ನಂತರ, Nೕವ, ಗುರುತು ಈ G@ಾಭಸOವನುQ Lಾಡು ಮತು

ಬಲ"ಾದ ಐರJ� Lೇವಲ ಬೂb tಂbನ �ೆಳ(ನ ಮತು
 ಮMೆಯ�ೇ� ಸವRತ 
ಭ�ಷ�ದ ಮೂಲಕ ಕಲು�ತ^ೊಂ�)ೆ ಜಜR�ತ Dg.yಣದ ವMೆ^ೆ ಕತ
�g
N�ಾನ"ಾ4 wrenching ಮತು
 ತುಂDತುಳ�ಕುವಂ@ೆ Nೕವ, Nಯಂ/ ಸುತ
)ೆ , 
ಮತು
 ಅ�@ೇಂb ಯ ಪದಗಳ [s� ಮತು
 �ೆಳ(ನ NಮO �ಾ;ಾ�Lೆ
ಸು�ಯುವ,ದು ರY� ಆಯತk6 �ೆಳ(ನ 5ೆಾQ4 ಒಳ^ೆ ಎ�ೆಯು@ಾ
Mೆ 1ೇಳ�ವ
ಪ ಸ�ಸುವ .ಒಂದು LೋBಾಹಲವನುQ ರY� NಮO ಹೃದಯದY� gೕ�ಗಳ� ಮತು

blinks ನಂತರ ಗಂ�ನ ಮತು
 ಪ,Y�ಂಗ ಅಥ"ಾ g�ೕYಂಗ ಮತು
 ಇಂb ಯ ಏೋ
, ಅFೇ�ೆ ಬMೆಯುವ ಒಂದು Lಾಂ/ೕಯ )ೇಹದ , ಒಂದು ಕ$ೆ ಅಥ"ಾ ಇತರ
Nೕಡುವ,bಲ� ಎಂದು ಈ ಎದು�^ೆ ದ�ಂದ� ವ�(
ತ�"ೆಂದು �ೊOBೆE�ಂ� ಸದಸ�ರನುQ
ಇ"ೆ .ಈ �ೆಳ(ನ ಬೂದು �ಾಖ $ಾ�R ಮತು
 Nಷ�uೕಜಕ ಮತು
 ಮ:ೆ ತಮO
�ಾಖ ರy�ೆ ಮತು
 /ಂದು1ಾಕು/
ದEಳ� , ಖಂಡಗಳ ಮತು
 zೈ[�' �ಾ1ಾ�Lಾಶ
ಅಡ_Bಾ4 ಹರಡು�Lೆ ನಮ^ೆ ಆಕ oಸುವ ಐ<ಾMಾo ನಮ^ೆ ಒಳೋಟಗಳನುQ
ಒದ4ಸುತ
)ೆ ಮತು
 ನಮ^ೆ ಅೇಕ ಸಂ@ೋಷಗಳನುQ ಮತು
 �ನQ@ೆ Nೕಡುತ
)ೆ
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.ಆತಂಕ ರ�ಾಯನ�ಾಸ� ಜಡ ಸಂ@ೋಷ , ಆದMೆ ಕುರುಕಲು , ಆದMೆ ಮುಗ9
ಮುಖಗಳನುQ ಮುb ತ ಅಲ� .Aಾವೆ ಮತು
 ಎಂಬ j � ಮMೆತು1ೋಗುವ , 

�ೆರಗು^ೊTಸುವ ಅನುಭ�g 1ೊ:ೆಯು/
ರುವ ಮತು
 )ೌಜRನ�ಗಳ�
ಅನುಭ�ಸು/
ರುವ ಕುಗುa�Lೆಗಳ� ಶಮನ , )ೌಜRನ�ಗಳ� ಇೊQಂದು ಆ;ಾಮLೆ=
ನಮ^ೆ ಮರುN)ೇRSಸುತ
)ೆ ಅಂದMೆ , �ೆಳವi^ೆ , ಅNS�ತ"ಾ4ರುತ
)ೆ ಅಥ"ಾ
ಅ�ಾ�ಾನ� ಕೂದಲು ಘಷR�ೆಯ ಇಲ� tಂ)ೆ ಇಲ� ಚಟ ಆ1ಾರ"ಾ4NMಾಕರ�ೆ
.ಸಂsೕಹನ �ೆಳ(ನ ಮತು
 ಸNQ"ೇಶಗಳನುQ ಅನುಭವ AಾವೆಗಳನುQ ಾವ, , 

�ಾಲ ಇಲ�)ೆ Lೆ �v ಇಲ�)ೆ g(=1ಾ(Lೊಂಡು ;ಾರು ಅ/ೕಂb ಯ �ೕ�ಗಳ�
ಸಂsೕಹನ �ೕವನ Nಂತ ಎಂದಥR"ೆಂbದEರು ಇದು , ಸುಗಮ^ೊTಸಲು ಮತು

ನಂD)ಾEMೆ ನಮ^ೆ )ಾ� , ಬಯLೆ Nೕಡುವ ಭರವ�ೆ ಮುಖLೆ= ಅrFಾ ಯಒಣ4ದ
ಮೂಲಗಳ� , Mೇh ಹುಬು{ಗಳ� ಾGLೆಯನುQ ಮತು
 �Mಾಮ ಆMೋಪ .��ಧ
ಪ /( e;ಾ4 ಅ)ೇ GಂತೆಯY� 1ೊಸ ಸ"ಾಲುಗಳನುQ ನಮ^ೆ )ಾ� , ಾವ,
ಶುದ9 ಆ�ೆ?ಂದ ಎದು�ಸಲು ಅY� Lೆಲ�[O Lಾರಣ�ಲ�)ೆ ಈ ಪ /( eಗಳ� ತನQ
ತುಂDಸಲ6ಟW ಮತು
 ಒ�W^ೆ Dg�ಾ�)ಾಗ ಬರುವ |ೇ�ಮipನ ಎಂದು ಸ�ಲ"ಾದ
ತುಂಡುಗಳ� ನ$ೆgದ �ಾಡಬಹುದು , 1ೊಂದಲು .

ನನQ ಎರಡೇ [s� ಾನು zೇ\ ಇದEವ, ಅY� ನನQ ಅ�� [�WಲುಗTಂದ
Dೕಳ�ವ ೆನk)ೆ Lಾರು [ೕBೆ Açoreira ಮನುಷ� Nಖರ"ಾ4 ನನQ Lೋ�ೆಯY�
ಈಗ sದಲ Gತ ಅ)ೇ ಬzೆWಯನುQ ಾನು ಅY� ಒಂದು ಸೂv ಧ�ಸು@ಾ
Mೆ ಒಂದು
�ೕzೋ ಆ4)ೆ�ೆ�ೖ' ಪ "ೇಶ)ಾ�ರದY� ಬಳಸBಾಗುತ
)ೆ .ಾನು �ೆ�ೖ' ಭೂo
1ೆಚು� ತಳಮಳ ಕ@ೆ
 ಅಥ"ಾ Nರಂತರ"ಾ4 ರJ ಕುದುMೆಗಳ� ನನQ ಅ�� ಭೂo ಕMೆ
ಮMೆಯb� .ನನQ ಎರಡೇ ಮರು�ಾPಪೆ ಜNgದ ಒಂದು NೕY Lಾರು 1ೊಂbರುವ
ನನQ ತಂ)ೆ , ಒಂದು Datsun ಆ4ತು
 .ನನQ ಅ�� ಮತು
 ಅವನನುQ
FಾYಸ�ೇLೆಂದು ಎಂದು ಕ@ೆ
ಯ ನಡು"ೆ , ಅವರ ಪ Lಾರ ಒಂದು ಕ-ೆ , ಇ/1ಾಸ
1ೇಳಲು ಬಳಸBಾಗುತ
)ೆ ನನQ " ಹ:ೆಯ " , ಮುದು( ತನQ (� ಕG�)ಾಗ .Nೕವ,
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;ಾವ,)ೇ ಹಲು� DದE ಓದಲು ಕ-ೆ ನಂತರ ಇಂದು .ಾನು ಭ [ ಅತ�ಂತ ರವMೆ^ೆ
�ಾಲ�ದ ಎಂದು |ೋ� ಉತ
ಮ ನನQ 1ೆತ
ವರ 1ಾg^ೆಯ ಅ�ಯY� ಒ[O ನನQ
ಅ�� ಸ
ನಗಳನುQ ಕಂ�ತು ಮತು
 ಕನQ�ಯY� , ಭ [ ಾನು @ೊMೆ ಒಂದು ಭ;ಾನಕ
Lೆಳ^ೆ 1ೊಂbರುತ
"ೆ ಬಳಸBಾಗುತ
)ೆ ಮತು
 ಒಂದು ಮಡLೆ , Aಾ�ಸು@ೆ
ೕೆಈ
Nೕವ, ಮತು
 Lೇವಲ �ಾಯುವ ಅಥ"ಾ ಎರಡು ಸುಲಭ �ೕ/ಯY� ನಡು"ೆ ದೂರ
)ೇಹಗಳನುQ ಚಲೆಯ ನಡು"ೆ �ಂಗ�ಸBಾ4)ೆ ಮತು
 ತೂ^ಾಡುತ
)ೆ �ೆಳಕನುQ
�ೆಳ4ಸು ಅಮರ , ಆದMೆ �ೕವನದY� sದಲು �ಾ�^ೆ LೊೆಯY� ಮಗು ಮತು

�ಾ�ನ ಕನಸು �ಾಡಬಹುದು LೆಟW �ಷಯ �ಾಡಬಹುದುದುಃಖ ಮತು

¡ೕಷ�ೆuಂb^ೆ �ೆಳವi^ೆ ವ�ವgPತ ಸಂsೕಹನದ NMಾ�ೆ ನY� �ೕ�ಸುತ
"ೆ
.ಪ �ಾಪ�ವRಕ"ಾ4 ಮMೆ;ಾದರು ಮತು
 ಅY� ಅTಸಲ6�W)ೆ;ಾದರೂ ಎಷುW
/ೕವ "ಾ4@ೆ
ಂದMೆ .ಪ �ಾ��ಾ
ರಕ ಅಡ_ ಒಂದು Lೆ5ೆ�)ೆಯ ಗುಡುಗು ಶಬE ಮ@ೊ
ಂದು
ಸಂಬಂಧಗಳನುQ �ೆಂಬYಸುವ ಮತು
 ಾವ, ಈ �ಲyಣ ಗುಡುಗು ಉದEಕೂ=
ಒಳ^ೊಂ�)ೆ ಎಂದು "ಾಸ
ವ"ಾ4 ಬರುತ
)ೆ �ಕೃ/ಯು 1ೆG�ಸಲು .ಅಲ�)ೆ ಇY�
ಎಲ�ವ� ಅ>LಾರವನುQ ಅಥ"ಾ �ಾಪಕಗಳ� ಇಲ�)ೆ gPರ ಆ4ರುತ
)ೆ , ವ^ಾRವ�ೆ
�ಾತ �ಕೃ/ಯು , �ಾ�� ಥಂಡ} ಪಂಜರದY�ನ tೆQBೆ;ಾ4 ಎಂದು ಮತು

Lಾರಣ tೕರು�LೆಯY� �ೆಸ , ಆಳ"ಾದ ^ೊಣ^ಾಟಗಳ� ಕಳ�tಸುವ ಇದು , �ೆ ೕi
ಮತು
 ಚYಸುತ
)ೆ 1ೋಗುತ
)ೆ ಏLೆಂದMೆNೕವ, ಬಯgದMೆ ಇದು ತk6gLೊಳ�`ವ
ಅಥ"ಾ ಸಂ@ೋಷಗಳನುQ ಅನುಭ�ಸಲು ;ಾರು ರGಸಲು ಅಥ"ಾ Lೇವಲ
�ಾ�Lೊಳ�`ವ,ದು ಇಷW�ರYಲ� Nಂತ ಓMೆ;ಾದ ಬಣpಗಳ� , ಮೂಲಕ
ಪ�ವRಗ ಹ(=ೕ$ಾ4ತು
 ಬಣpದ ಅಂಕು$ೊಂLಾದ ತಗಲುವ ಪ �ಾ��ಾ
ರಕ bೕಪಗಳ
ಕNಷl ರಹಸ� , @ೋ�LೆಯY� �ಶ� ಇಲ�)ೆ .¢ದ ^ೊಂಡ "ಾಸ
ವ"ಾ4 ತುಣುಕುಗಳ
Gಂತೆಯ 5ೈತನ�ವನುQ ದೂರ ಾವ, ಕipನ �ಾ=£¤ , ಅಥ"ಾ Lೇವಲ oನುಗು
;ಾ"ಾಗ ನಮ^ೆ (�(� ಭಂಗ ಇೊQಂದು ಪ ಪಂಚದ ಕಲ6ೆ ;ಾರು ಇ"ೆ ತುಂD"ೆ
.ಈ ಚಳ�ವT ಇತರ ಚಳ�ವT 1ೊ:ೆಯುತ
)ೆ ಮತು
 Dಡು�ಲ�ದ ಅಥ"ಾ ಒತ
ಡದ
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ಒಂದು ಎಂಬ ಸರಳ "ಾಸ
ವ"ಾ4 ದೂರದ ಮತು
 ಅ�/ರYಲ� ಮನಸ�ನುQ ತುಂತುರು
ಇ�WದುE .ಥಂಡ} ಪ �ಾ��ಾ
ರಕ ಮತು
 �ಾ�N�ೆ'W ಮತು
 ಏLೆ �ೋ4�ಾ�J
ಎಂದು ವದಂ/ಗಳ� ಮತು
 ಛಲ ಸ�ಾಾಂತರ �;ಾY� ಇಲ� ಅವರನುQ ಇಲ�)ೆ
ಆತOಗಳನುQ $ೆ�ವ,ಗಳನುQ , ಮತು
 "ಾಸ
ವ"ಾ4 ಕಂಡುಬರು/
)ೆ ;ಾರೂ ಇY�
�ಲyಣ ವ�(
ಗಳ� ಮತು
 ಮುಂ5ೆ?ಂದಲೂ ಆ¦ ಅY;ಾ' /ಂದು .ಆದE�ಂದ
ಎBಾ� ಅ"ಾಸ
ವ ಎಂದು zೈ[�' ಕ-ೆ , ಆದMೆ d/ಜದ 5 ಆ;ಾಮಗಳ� , 

polígonas ಮತು
 Mೇ§ಾತOಕ deports ಏನು , 1ೆದರು/
ದEರು , 1ೆದರು/
ದEರು
, ಆದMೆ �ಾಧ�@ೆ ಅಥ"ಾ ;ಾವ,)ೇ ಲyಣ ಸಹ ಒಳಪಡುವ,bಲ� , ಈ ಲyಣ
1ೆo�ೆqೕವRMೆಗೂ ಎಂದುಮತು
 ಅ/ೕಂb ಯ ಪMಾLಾ<ೆlಯಂ@ೆ Aಾ�ಸBಾ4)ೆ
.;ಾವ,)ೇ ಹೂವ,ಗಳ� ಅಥ"ಾ ಅಮೂತR ಕಲ6ೆಗಳ ತಂತುಗಳ �ೆ:ೆಯುತ
)ೆ ಏLೆ
, ಇದುವMೆ^ೆ ೋ�eೕ ಅಲಂಕೃತ Fಾತ ಗಳ� , ಅನುಕರ�ೆ ಚಳ�ವTಗಳ� ಮತು

yಣ 1ೊಂ)ಾiLೆ ಜನನ ಪ 5ೋದೆಗಳ� , ಆದMೆ 1ೌದು ಎಲ�ವನೂQ ಅ�"ಾ?ತು
ಮತು
 ಕNಷl BೆLಾ=5ಾರ .;ಾವ,)ೇ BೆLಾ=5ಾರಗಳ� ಏನು uೕGಸುವ,ದು
ಅಸಂಬದ9 ಅಪ6ಟ �ಾ�Aಾ�ಕ@ೆ ಎಂದು Nಜ"ಾದ ಮತು
 ಅN�ೕdತ .ಪ,� ಮತು

tಂbನ Lಾಲ ಆ¦ ತBೆ ಪ,��ಾ� ಮತು
 ಹಳb ಎBೆಗಳY� desvanecestes 

1ೊಂb)ೆ ಮತು
 ;ಾವ,)ೇ ಪ�ಶ ಮ ಬಳLೆಯY�ಲ�ದ [s� 1ೆದ�ಸಲು ನಕY
ಮತು
 ಅದರ ಅಳ@ೆ �ಾ�ದ bibliófagos �ೇLಾದರೂ .ಉಪಕರಣ ಅ:ೆಯುವ
ಸುತ
ಲೂ ಅವರು ಅDg�ೕNಯJ� rotulantes �ಾ�ಗ/ಸಲು 1ಾಗೂ
ಅDgNಯJ ಗುಡುಗು ನಗುತ
 .ಕ:ೆದ �ೆಳ(ನY� "ಾgಸುವ ಆ ಹಂಬಲ , oೕ�
�ಾಯುವ ಆ , "ಾಸ
ವ"ಾ4 ಪ ಮುಖ ಆLಾಶLಾಯಗಳ ಸಂಭ�g ತyಣದ ಆಕ ಮಣ
.ಆದMೆ ಎBಾ� 1ೆಚು� ಅಥ"ಾ ಕ�[ /ೕವ @ೆಯ , @ಾಂ/ ಕ, ಆದMೆ ಕ:ೆದ
1ೊಂbLೊಳ�`ವ,bಲ� ಎಂದು ಶ(
 �(ರಣ , ಸಹ tಂbನ yಣ ಇ"ೆ .ೆನಪ,ಗಳನುQ
ಮೂಲಕ ಅFಾಯLಾ� �(ರಣಗಳ 1ೊರಸೂಸುತ
"ೆ ಆದMೆ ;ಾವ,)ೇ
Aಾ�ಸBಾ4)ೆ N�ೆ
ೕಜವನುQ Nೕವ, ;ಾವ,)ೇ yಣದY� , ಆ"ೇಗ ಅಥ"ಾ yಣದY�

11



�ೆಳ(^ೆ ಬಯgದMೆ .ಕ:ೆದ ಪ ಸು
ತ , yಣ , ಆ"ೇಗ , ಎರಡೇ ಅಥ"ಾ AಾಗವನುQ
ಸಂ>ಸುತ
)ೆ , ಆದMೆ ಪ AಾವಗಳನುQ ;ಾ"ಾಗಲೂ ಆದE�ಂದ ಪ ಬಲ �ೆಳ(ನ
ಸಮಯ ಆಶಯ 1ೊರ@ೆ^ೆಯBಾದ ಮುಖLೆ= ^ಾTಯಂ@ೆ ಕತ
�g Aಾವಪರವಶ@ೆ
ಶುದ9 g¨ೕ~ , ಅY�ಯವMೆ^ೆ �ಷಯಅg
ತ�ದY�)ೆ ಮತು
 ನಮO §ಾ@ೆಯY� (��
ಏLೆಂದMೆ ಮತು
 ಆನಂದ ಸು�ಾರು ಚಳ�ವT , ಅಥ"ಾ ಎಂದು ಸರಳ"ಾ4 ಕ:ೆದ, 

1ೆಚು� ಅಥ"ಾ ಕ�[ /ೕವ �ೆಳ(ನ , ಕ:ೆದ �ೕವನದ �ೆವರು�Lೆ �ೆಳ(ನ ಮುಂ)ೆ
ಹುಡುಕು/
ರುವ ಮೂಲಕ , ಆದMೆಮುಸು(ನ ಪ 5ೋದೆಗಳ� ಉTದ ಪ 5ೋದೆ
ಚಲೆಯ ತತ� �ಾಗRದಶRನ , ಎರಡೇ ಸರಳ"ಾ4 tಂbನ bೕಪದ ಸುತ
 Lಾ �
ಮತು
 ಏನೂ ಅಂ�Lೊಂಡು 1ಾ^ೆ yಣ "ಾgಸು/
ದEರು .5ೆಾQ4 ;ಾವ,)ೇ
ಧನ�"ಾದಗಳ� �ಾYನ� , �(ರಣ ಸ�ಾಾಥRಕ !ಆದE�ಂದ ಸಮಯದY� �ೆಳ(ನ
ಪ ಬಲ"ಾದ ಏನೂ , ಮತು
 ;ಾರೂ ಅದನುQ 1ೋMಾಟದ ಕು�@ಾ4)ೆ , 

;ಾMಾದರೂ ಉತ
ಮ , ಮತು
 ಪ / ಒಂದು ಏLೆಂದMೆ ಈ ಸಹಜ bೕಪಗTಂದ ನನ^ೆ
ಬರುವ,bಲ� ತನQ [ೖv |ೊ@ೆ ಎBಾ� ಸಮಯದಲೂ� , ಆದMೆ ,ಇ5ೆ©ಯ ಮತು

ಕಲ6ೆಯ ಮತು
 ಶುದ9 ಇಂಧನ ಅrವೃb9 ಮತು
 ಸೃ�Wಯ ಅಸಹೆ?ಂದ �ಾಂ/ ಕ
ಬಣpಗಳ ಹಳb ಸೂಯR ಪ /DಂDತ"ಾ4)ೆ ."ಾಸ
ವ"ಾ4 Nೕವ, ೋ� �ಾಧ��ಲ�
ಇದು ಏLಾಏ( ಮತು
 ಮೂ/ೕRಕ�ಸು ಸಮ@ೋYತ �ೕ/ಯY� , ಏLೈಕ ಅg
ತ�ದ
ಅBೆ�ೕ, 1ೆಚು� �ೆಳಕು ಇಲ� .Nಜ"ಾದ ಇಲ� ಆದE�ಂದ , ನಮ^ೆ |ಾಗೃ/ ಮೂ�ಸಲು
ಸ1ಾಯ �ಾಡು/
)ೆ ಎಂದು ಏೋ ಪ��ಾಮ"ಾ4)ೆ .ಆದMೆ ಪ �ೆ ಏನು (ರಣಗಳ�
?Nಜ"ಾ4ಯೂ |ಾಗೃತ ಅಥ"ಾ ಪ �ೆ ಏನು?ಇY� �ಾಡಲು ಮತು

ಅಥR�ಾ�Lೊಳ`ಲು ಅಥRದY� ಬಹಳಷುW ಬರುವY� ಎಂಬುದನುQ ತ$ೆ^ೋ$ೆ , ಾವ,
ಎBಾ� yಣ ಓ�gದರು ಆ4)ೆ .ಈ ಪ�ವRAಾ� ತ$ೆ ಮತು
 "ಾಸ
ವ"ಾ4 Nಜ"ಾದ
;ಾವ,)ೇ ಅ$ೆತ$ೆಗಳನುQ ಇಲ�b)ಾEಗ , ಪ "ಾಹಗಳ� ದುಸ
ರ ಇ"ೆ 1ೇಳಲು ! ?
ಎಲ�ವ� ಎBಾ� Aಾ ಂ/ ಅ)ೇ g¨ೕ~ "ಾgಸು/
)ಾEMೆ ಆದE�ಂದ Lಾಲ6Nಕ 1ೊಂb)ೆ
, ಇಲ� , "ಾಸ
ವ"ಾ4 ಸುFಾ
ವ�ೆPಯ ಬಯLೆಯ ನಡು"ೆ ;ಾವ,)ೇ ತ$ೆ
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;ಾ"ಾಗಲೂ |ಾಗೃತ ಇರುತ
"ೆ ಇರುವ,ದ�ಂದ ಇತರ ಶ(
ಗಳ �ಾPನವನುQ ಸತ�
ಪ�ಣoಸುವ,bಲ� ಮತು
 ಾವ, Lಾ?E�ಸ�ೇಕುLೇವಲ ಶªನ�@ೆಯ , 1ೌದು ಇದು
ತೂಕ ಅಥ"ಾ ಅಳ@ೆ 1ೊಂbದEರು ಎಂದು NಧR�g)ಾEMೆ, ಆದMೆ ನಂತರ ಮ@ೆ

ಅವರು ಹಸ
�ೇಪ ;ಾರು ಎಂದು ಬಹು@ೇಕ ಕ:ೆದ �ೆಳ(ನY� ಇದು 1ೇಳ�ವಂ@ೆ
"ಾgಸುವ Lಾಲ6Nಕ ಆLಾಶ �ೕ�ಗಳ� ಇ"ೆ .ಇದನುQ ಗಮNgದ ಮತು
 ಇದು ಈ
ಸ6ಷW �ೆಳ(ನ ಇದು Sೕಘ ದBೆ�ೕ ಾವ, ಅನುರೂಪ"ಾದ �ಾತ ಸಹಜ"ಾ4ತು

ರವMೆ^ೆ ಅಸ6ಷW^ೊTಸಲು ೋಡಲು ಇ)ೆ .ಎಂದು Lೇವಲ ಇಷW"ಾದುದನುQ �ೇ"ೆ
Conformities , ಪ /ಕೂಲ , ಸಂಘಷR , ಆದE�ಂದ ಆಳ"ಾದ ೈಸ4Rಕ
ಆದE�ಂದ ವತRೆಗಳ� ಮತು
 ಸಮ�ೆ�ಗಳನುQ |ಾಗೃತ ಆದMೆ �ೇಖರ�ೆಯ ."ಾಯು
, ನಮ^ೆ ಸುತು
ವ�bರುವ ಸಂ@ೋಷ ಬ�ದು ಎಂದು , ಮತು
 ಓ�1ೋಗು@ಾ
ೆ
ಮತು
 ��ೇಷ"ಾ4 ಸ6ಶRದ , �ಾಂತ ಸ6ಶR : ೈಸ4Rಕ ಮತು
 ಅ/ೕಂb ಯ ಅY�
ಕNಷl ಪ��ಾಮ ಅY� �ಾ�ಾನ� ಆ4)ೆ ನಮ^ೆ ಸುತು
ವ�ದು ನಮ^ೆ ಸುಲಭ ಮತು

ಸ
ಬ9 �ಾಡುತ
)ೆ ನಡು"ೆ , ಎಲ�ವನೂQ ಸಹಜಚುರುಕುತನ ಹBೆ�ಗಳ� ;ಾರು .ಶ(

Lೋ} NವRtಸು/
ದE , ಪ ಬಲ"ಾದ ಮೂಲ"ಾ4)ೆ ನಮ^ೆ ಪ�ವ/Rಸುವ
1ೊರಸೂಸುತ
)ೆ , �ಾನgಕ ಬದBಾವ�ೆ , ನಮ^ೆ ಈ ಅಣುಶ(
 ಮ:ೆ̂ ೆ
ಪ�ಗi�ೋಣ .ಈ Mೋ�ಾಂಚಕ �ೆಳ(ನY� "ಾಸ
ವದY� ಬಳಲು/
)ಾEMೆ ಇಲ�
ಎಂದು N�ೕdಸು/
ರುವ,)ಾ4 ಆದMೆ �ೆ:ೆಯುತ
)ೆ ವಶಪ�gLೊಂಡರು ಉ)ೆ�ೕಗ
ಶುbEೕಕರಣ ಮತು
 , ಉ)ೆ�ೕಗ , ಈ ( ;ಾತOಕ ಮತು
 ಸ6ಷW �ೊqೕಟ
LಾಯRNವRtಸಲು ಅಥ"ಾ Lೆಲಸ Lೆಲಸ ನಮOನುQ Lಾರಣ"ಾಗುವ ಒಂದು ನ�ಲು
ಎಂದು .ಆದE�ಂದ ನಮ^ೆ ಆತನ ಗ�ಷl Nರೂಪಕ Bಾಭ ಪ$ೆಯಲು , ಸ�ಪ�ಸಲು
�ಾ�ಾನ� ಏ|ೆಂv, ಕಂಬಗಳ� ಇದು ರೂFಾಂತರದ ಶ(
 ಹದ^ೆ�ಸು ಅ�ಾಧ�
ಕುgಯಲು .ಮತು
 ಪ�ವ/Rಸಲು ಪ ಬಲ"ಾದ ಏನೂ , elevates ಮತು
 �ಾYನ�
ನಮOನುQ ರdಸುತ
)ೆ ಎಂದು ಏೋ ಈ ಬದBಾವ�ೆಯನುQ .ಾನು ಅಳ�ವ,ದು ಮತು

sದಲ bನ ಪ�ವR ಸೂ=� ಆದMೆ ��ೇಷ"ಾ4 ನಂತರ ನನQ �ೆQೕtತMೊಂb^ೆ
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ಆಡುವ , �ೆQೕಹ ಅನುಭ�gತು 1ೋಗಲು ಬಯಸುವ,bಲ� ೆನk)ೆ .1ೆG�ನ ಜ�ರ
ಕಸW~ ದುಃಸ�ಪQ , ಸುಟW ಕ$ಾ? ಆದMೆ ಾನು ನರಕದ 1ೊರ�ದE Mೇh
ಆBೋಚೆuಂb^ೆ ಒಂದು ಸರi ಮತು
 Lೆಳ^ೆ ಲಗ/
ಸBಾ4)ೆ ಆದMೆ ಇದE(=ದEಂ@ೆ
ಎಚ�ರ"ಾ?ತು 1ಾಗೂ ಕು�u$ೆb)ೆ ಅಂ/ಮ ಎiLೆ ರY� ಉTgದ ಒಂದು
ಉಂಟು�ಾಡುವ ಅಾMೋಗ� ಮಗು �ಾ�ಾನ�"ಾ4ತು
.ಾನು ತಂಪ, Dg
ವ�@ಾ�ಸ ಕYತ ನಂತರ ಾನು ಅತ�ಂತ AಾಗದY� , ಪ��ಾಮ"ಾ4 ನನQ
ಚT^ಾಲದ AಾಗದY� ಅವರ ಪ Lಾರ tೕಟ} [ೕBೆ Lೈ ಇ�WದE ಸ1ೋದರ ಮತು

ಅವರು ಪ Lಾರ , ^ೊತು
 : Lೇವಲ 666 ಅಥ"ಾ ನನQ ೆನkgದMೆ ಒಂದು zಾ�ಟೂ
ಸುಟುWನನQ ಕ:ೆದ �ೕJ 666 Lೊೆ^ೊಂ�ತು ಕುತೂಹಲ 1ೊರ^ೆ Fಾ iಯ
ಗುರುತು - ಏೋ , ನನQ ಕ ಮ ಾವ, ಮುಂದುವMೆಸಲು ಬಯgದMೆ ನಮ^ೆ
Nಲು�ವ,bಲ�, ಅದು @ೆMೆದುLೊಳ�`ತ
"ೆ ಮತು
 ;ಾMಾದರೂ ಪ /ಕ ?gದMೆ
AಾವೆಗಳನುQ , ಸಂ"ೇದೆ ಮತು
 ಪ 5ೋದೆ ಉ@ಾ6bಸುತ
)ೆ ಮತು

ಪ /( ?ಸುವ ಕ ಮ "ೇ:ೆ ಏLೆ N�=£ಯ^ೊಳ�`ತ
"ೆ�ೆQೕtತರು , @ಾ: Oೆ ಮತು

ಗುಪ
ಚರ ಇತರ ಮು§ಾಮು�ಯ ಅಥR�ಾ�Lೊಳ`ಲು .ಾವ, ಮಕ=ಳ� ಉತ
�ಸದ
ಎಂಬಂ@ೆ ಋ�ಾತOಕ ಶ(
ಗಳನುQ , ನಮ^ೆ ದುಬRಲ^ೊTಸಲು DಟುW , ನನQ
k ೕ/ಯ �ೈಯR , ಪದ /ೕ�ಾRNಸಬಹುದು ಮತು
 ;ಾರು �ಾ�ಾನ� ಅಥ"ಾ
ಅಸಹಜ , ;ಾMಾದರೂ ಆ4ರಬಹುದು ;ಾರು Lಾರಣ ಾ�;ಾ>ೕಶರು , ;ಾರು
ಕ ಮ"ಾ4)ೆ!ಾವ, ಎBಾ� ನಂDLೆ ಮತು
 ಾನು /ನುQ"ೆ ಮತು
 ಸವR¬ ಮತು
 ಈ
ಬಯLೆಯ Lಾಳ�ಯ ಸಂದಭRಗಳY� Nೕಡಲು fezada , ಆದMೆ ಪ �ಾ
kg)ಾEMೆ
ಮತು
 ಪ �ಾರ eludes ಒಂದು 1ಾ\R ಎಂದು ಭ �ಾತOಕ ಪ /ಧwNಗಳ�
[[ೕR_ ಧwNಸುತ
)ೆ .ಾವ, �ಾತಾಡಲು ಮತು
 �ೌನ , Lೆಲವ, �ೌನ
�Mೋ>ಸಲು ಮತು
 ಅY� - ಪ ಯ/Qg ಕ ಮ ಮತು
 Nಷ=ಪಟ ಅಲ� ಅಥ"ಾ
ಅNಯಂ/ ತ ಎಂದು Lೇಳಲು ��ಾ ಂ/ 1ೆ5ೆ�ೕನೂ ದುಪ6ಟುW Lೇಳಲು .ಸಹ ;ಾತೆ
ಆದMೆ ಅೇಕ "ೈಯ(
ಕ ಮತು
 ವಸು
Nಷl ಪ �ೆQಗಳನುQ ಉತ
�ಸಬಹುದು , 
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companionable �ೌನ"ಾ4 �ೌನ"ಾ4)ೆ ಆದMೆ ಹ®ಾm ಪ ವೃ/
ಯನುQ
ಪ ಕಟಪ�ಸುತ
)ೆ ಮತು
 �ಾ;ಾ�ದ ಇG©ಸುವ Nಯಂ/ ಸBಾಗದ ಪ�ಪ�ಣR ಶಸ� , 
Nಯಂ/ ಸಲು �ಾಧ��ಲ� ;ಾರು LಾಯRNವRtಸಬಲ� .Nೕವ, �ೌನ Lೇಳಲು , 

�ಾಂತ^ೊTಸಲು ಮತು
 Lೇಳಲು .

               ಾನು ಒ[O ... ಒಂದು ಹ(= ಅವರನುQ ಆ1ಾರ, Nೕರು Nೕಡುವ
ಇg� ಮಂಡTಯY� ಕD{ಣದ ಅವನನುQ ತಂ/ಯ ಸಮ �ೆ:ೆ?ತು ಮತು
 bನ ನನQ
)ೇಶ ಆ�Lೆ NಧನMಾದರು .ಆಟದ LೆಟW ಪ��ಾಮ t�ಯಲು ನನQ sದಲ ಾಟಕ
ನನ^ೆ DTಯ ಅಂ^ಾಂಶ ಬ^ೆa ತನಕ ತBೆಯನುQ �ಾPನ ಅY� ಒಂದು " ಮೂBೆಯY� " 
ತ��ತ^ೊTಸುವ Lಾರಣ"ಾಗುತ
)ೆ ನನQ tಂ)ೆ ನನQ ಸ1ೋದರ 1ೊಂದಲು .ಾನು
ನನQ �ೆQೕtತ LಾigLೊಂ�ತು bೕಪಗಳ� , ಕಪaಳ� , �ೇ�gದ ಈ ಸAೆಗಳY� , 
ಸಕR' ^ಾ ಮದY� ಇ/
ೕ5ೆ^ೆ ಕ:ೆದ $ 12,50 ^ೆ ಪವRತ ಮತು
 ಧೂಮFಾನ
Lೆಂಟು( 1ೋಗು@ಾ
Mೆ 4 (oೕ ದೂರದY� ನ$ೆದರು .�ೈ(�ಂ� ಪ ದಶRನ ನನQ
sದಲ ವಷRದ 1ೆಚು� ನನQ ಸ1ೋದರ , ಎರಡು Lೆಲವ, ಇ�W^ೆಗಳನುQ ಕ:ೆಯಲು
�ಫಲ"ಾ4)ೆ ಮತು
 Lೇವಲ ಅವರನುQ ಪರ ಆಸ6@ೆ ಯY� @ೆ^ೆದ .ಸು�ಾರು ಅ)ೇ
ಸಮಯದY� ಒಂದು ferradela ಗrRi 1ೆಣುpಾ? ಮತು
 ನಂತರ ನನ^ೆ ನಂತರ
ನನQ �ೆQೕtತ ಎಂದು ladrãozito ನನ^ೆ �ೇಡು /ೕ�gLೊಳ�`ವ ನನQ ಸ1ೋದರ
ಒಳ^ೊಂ�ರುವ ಮತು
 ಾನು ಭೂoಯ Lೆ ೕ�e'W ಸ1ೋದರ �ಾ�ದ
^ೋYಗಳ ಕಳ`ತನ @ೆ^ೆದುLೊಂ�ತು .ಈ �ೆQೕtತ ನನQ ಹುಟುWಹಬ{ದ
ಆ1ಾ�NಸBಾ?ತು ಆದMೆ ನನQ sದಲ Bೆ^ೊ Nೕಡಲು ಖGತ"ಾ4 ಮತು

�ೕವನದY� ಅನನ� �ಾಡBಾಗYಲ� .1 ೇ ಕಮು�NಯJ ಮುನQ bನಗಳ� ಸPTೕಯ
ಸಮು)ಾಯ Lೇಂದ ದY� ಒಂದು �ೆQೕtತೊಂb^ೆ 1ೋದರು ಮತು
 Fಾಪದ
DBೆ�ಗಳನುQ ಕbಯಲು .ಇದು Lೇವಲ ಆರಂಭ"ಾ4ತು
.ನಂತರ ನಮ^ೆ ಾವ, �ಾ4ಲು
@ೆMೆಯಲು ಕMೆ ಾನು ಗುಪ
 ಎಕ= ಆಡಲು Fಾ ರಂrgದರು ಮತು
 ಾನು ನಂತರ
ಭಯrೕತಾ4ರುವ /Tದುಬಂ)ಾಗ ಮೆಯY� �ಾತ ಅವನನುQ DಟುW ನನQ

15



@ಾ?ಯ ಆ/¯ಯ ಮMೆ;ಾ4�gತು 1ೇ^ೆ, ಮತು
 .�ೆQೕtತರು �ೈಕ� Lಾರುಗಳ�
, ^ೋYಗಳ ಆ�ದರು , ಮತು
 �ಾಹಸ ... ನಂತರ Lೇವಲ Nೕಡು/
ರುವ
�ಾ�ೇಜaಳ� ಮತು
 ಇತರ 1ೊ^ೆ;ಾ�gದ ಮMೆಯb� ಒಂದು bನ Mಾಜರು [ೕBೆ
janeiras 1ಾಡಲು ಸಂಭ�g 1ೋ4 ಮತು
 ಇದು ಕ:ೆದ Lೆಲವ, ಹಣ ಪ$ೆಯುವY�
Lೊೆ^ೊಂ�ತು ಇಷWಪ�W)ಾEMೆಾವ, 3 ೇ ವಗR ಆಶ�ಯR ಮತು
 Syಕ ಬದY^ೆ
ಆದರೂ , �ಾBಾ ಆಟದ [ೖ)ಾನ ಮರಳ� �ೆಟWಗಳ� ಮತು
 ರಂಧ ಗಳ ಕೃ/ಗಳY� , 
ಆದMೆ ಾನು Lೋ�ೆ^ೆ ಮತು
 " ಒಂದು reguada )ಾ� " ಎಂದು ಇಂತಹ
�ೈಯRವನುQ sದಲ �ಾ�^ೆ ಬಂ)ಾಗ ಾನು , DbEತು ಮತು
 �ೈಯRಾನು Syಕ
ನನ^ೆ 1ೊ$ೆಯಲು sದಲು �)ಾ�jRಗಳ� ಮುಂ)ೆ , ಎರಡೇ Lೈ @ೆ^ೆದುLೊಂಡು
ಮNQg ನ�ಸು/
ದE .4 ೇ ವಷRದ ಪ/ LೆಗಳY� ಇಂದು ಬರುವ ಈ ಪ�ರಕ ಎಂದು
ನನQ ಸ1ೋ)ೊ�ೕ4ಗಳ� ತಂ)ೆ ಸಂಗ ಹ�ೆಗಳ� ಆವ�ಸುತ
)ೆ , �ಾMಾಟ ರY�
.ಾನು ಅY� ನನQ @ಾ? 1ಾಕಲು sದಲ �ಾಂ/ ಕ ಮMೆಯb� ನನ^ೆ ಮತು

ನನQ ತಂ)ೆ ಮತು
 ನನQ ಸ1ೋದರ @ೆ^ೆದುLೊಂಡು ಅವರು �ೈಯR �ಾಡYಲ�
ನನ^ೆ ಜನಾಂಗಗಳ ಅವರನುQ ತ$ೆದು �ಾಂ/ ಕ ಕಂ�ತು ಮತು
 ಅವರ )ೆ�ೕಷ
sದಲ ಎ�ೆದ ಜುಗುFೆ�?ಂದ�ೕ�@ಾವ>ಯY� .ಾನು ಪ ಸವ |ೊ@ೆ^ೆ ನನQ
�ೋದರ ಮತು
 ನನQ ಸ1ೋದರ ಾನು ಮತು
 ಅವನು sದಲ ಒಂದು kಂ�
�ಾ�_ LP ಪ$ೆಯುತ
)ೆ - ^ೋ$ೆಯ , primaço ತಂFಾದ .ಪ�W ಕ/
 ಬೂb
ಚಚQRY� 1986 ರ [ೕ 1 ೇ ಕಮು�NಯJ ೆನk� , D4;ಾದ ಶªಗಳನುQ
/ೕವ "ಾ� ಈ^ಾಗBೇ.ಇದು Estarreja ಪ,ರಸAೆ �ಾ} Dಡಲು ಸಮಯ , 

ಮ@ೆ
 �ೆQೕtತರು ಮತು
 ಪ�ಚಯಸPರನುQ DಟುW , �ಾBೆಯ ವಷRದ 4 ೇ ವಷRದ
Syಕ ಒಂದು ನಂತರದ ಅyರದ ಸ�ದೂ4ಸBಾಗುತ
)ೆ �ಾಡBಾಗು/
)ೆ ಮುನQ DಟುW
ಪ uೕಜನವನುQ ಎBಾ� ನನQ NಗRಮನ ಮMೆ�ಾಡಲು ಪ$ೆದನನQ �ೌನ
[ಚು�^ೆಯನುQ @ೋ�gತು
.ಾನು Pardilhó @ೆರTದರು Estarreja Lೌಂ�
ಹ/
)ಾಗ , ಾನು , Lೆಲವ, /ಂಗಳ ನನQ bನ ;ಾ bನ , ಾವ, ಈಗ ಾನು
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ಬYಪಶು ಮತು
 ಭಯ Bulling ಕMೆಯುವ ಸಮಯದY� ^ೊತು
 ಇY� ಆರಂಭ"ಾದ , 

ಮೆ^ೆ ಪ ;ಾಣ �ಾಡು"ಾಗ ಸಹ ಭಯ ಬಂb)ೆ�ಾBಾ ಬ' , ಸಂ@ೋಷbಂದ
ಒಬ{ ಇತು
 " ಸೂ\ @ೇವದ ! "ನನQ ತಂ)ೆ^ೆ Lಾರು @ೊ:ೆಯುವ ೆನgLೊಂಡು
ಈ^ಾಗBೇ �ೆರಳಚು�ಯಂತ ದ ಮಸೂ)ೆ Fಾ' ಮತು
 ಅವರು ನನ^ೆ ಹಣ ಎಂದು 1 

Lೆಲಸ .ಾನು ಇನೂQ ಕNಷl ವಯಸು� ಸಹ ಏLೆಂದMೆ ನನQ ¡ೕಷಕರು ಅಥ"ಾ
Fಾಲಕ�ಂದ ಸt 1ೊ�ೆ^ಾ�Lೆ ಮಾQ �ಾBೆಯ C + ರು Brodick 5 ೇ
ವಷRದ ಪ "ೇSಸಲು ಅಂದMೆ ��ೇಷ ಅನುಮ/uಂb^ೆ 5 ವಷRದ ಪ "ೇSgತು
.Mೋ� zಾe�v Fೇಪ} ಮತು
 ತಲುkತು fumava- ತಲುk)ಾಗ �ಾತ 
ನನ^ೆ ಇ@ಾ�b �ಾ�ಂ� ದMೋ$ೆ , Bಾಭ ಪ$ೆಯಲು �ಶ�ದ ಸಮಯದY� NY�ಸಲು
ಬಯಸುವ ... ಆದMೆ ಾನು ನನQ sದಲ ಪದ� ಪ$ೆಯಲು ಈ ವಷR ಇದರY�
�)ಾ�jR Lಾ ' ಕಂ� Aಾಗವtgದ ಉBೆ�ೕ�ಸು@ಾ
ೆ15ºlugar ಪ$ೆಯುವY�
1988/89 �ಾBೆಯ , ಇನೂQ �ೆ:ೆದ ;ಾರು ;ಾMೋ LೆಟW ಏನೂ , ಆದE�ಂದ
ತುಂ�ಾ ೆಟ��R DಟುW gಗMೇv Lೊಳ`ಲು 1ೋ4 �ೆ:ೆದ
ಅ�ತುLೊಂ�)ಾEMೆ.ಅವರು �ೈಕು �ೆ ೕ� ಇಲ�)ೆ ನ$ೆದರು ಮತು
 ಗಂrೕರ"ಾ4
ಾನು ಆರಂrಕ Estarreja ಮ�ಾ�ನದ ಆದ�@ೆ ಮತು
 Lೆ�ೆzೇ�;ಾವನುQ /ನQಲು
ಉತ
ಮ 1ೋzೆಲು ೆMೆಯ )ೈತ� SG ಸY�ಸು@ಾ
Mೆ ನನQ ಆರಂrಕ ಧೂಮFಾನ
gQೕಕ} ಅ�Aಾಗbಂದ Lಾಲ .ಾನು "ಾ�ಸಂಗ 1 ಅಂತ�( e ಸ�ಾರಂಭದY�
ನನQ 4T ಕರು�ೆ ಮMೆಯb� ಈ ಅವರು 1ೊಲದY� ಆಡಲು 1ೋದರು ಮತು
 ಾನು
ೆಲLೆ= �4ದ ಒಂದು ಲLೊ=ೕzೆ ಹಣುp ಹ/
ದEರು , ಬ�aೕಯ ಅಮBೇ�ದ ... ಎಂದು
ಕತ
�g MೆLೆ=ಗಳ� ಇದEವ, !ಇY� ನನQ ಉತ
ರAಾಗಗಳನುQ ಆರಂಭ"ಾಗುತ
)ೆ ;ಾನು
N)ೆE ಸಹ Fಾ iಗಳ ಕ:ೆದುLೊಂಡು ಅಳ�ವ,ದು DದುE ಾನು s�ಾ?�� �ೇರುವ
Lೊೆ^ೊಂ�ತು ಮತು
 ಅವರ ಸ�ಾ> ನ$ೆgದ .ಎBಾ� 5ೆಾQ4 ಮರುbನ ಅದನುQ
ಹುಡುಕಲು 1ೋ4 �ೆಕು= �ಾಧ��ಲ� !ಈ ಕ-ೆಯ ಪ��ಾಮ"ಾ4 , ಾವ, ಈ " 

TEKO " �ಾ�ಗತ ( ಸO' ಪ ಸು
ತ LೇTದರು ಆದMೆ ನನQ ಮೆಯ �ಾ4ಲು ತಪ,6ವ
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ಕಂಡುಬಂತು ಒಂದು ಾ? Lೊೆ^ೊಳ�`ತ
)ೆ ಮತು
 ಗು� �ೆಕು= , �ೆಕು= Lೊಂದ
ನನQ TEKO )ಾT ಸೂಚೆ ಅ\ ಎಂದು Lೊೆ^ೊಳ�`ತ
)ೆ .ಾನು ಕುತೂಹಲ
1ೊರ^ೆ ಹಗುರ"ಾದ [ೕBೆ ಕY�Nಂದ 1ೊ$ೆಯಲು ಮತು
 ಇದು ಮು�?ತು .

               ಅವರು , ಆ �ೈಯುವ,ದು Lೆಲಸ ಅY� Lೆಲಸ ನನQ ಆರಂrಕ bನಗಳY�
, ಅವರು ಓದಲು �ಾತೂ ~ ಪ/ Lೆ ಪ$ೆಯಲು ... Fೇg¨ ನನ^ೆ �ೋದಮಗQ
ಮತು
 ನನQ ಸ1ೋದರ ಮತು
 Lಾ�¤ ಅಲ� ಸಮಯದY� ಒಂದು ಅಥ"ಾ ಎರಡು
gಗMೇv ಆದMೆ 1ೊ^ೆ ನನQಸ1ೋದ� Lಾ�ನY� �ಂ$ೋ Fಾ�Lೆv ಎ�ೆಯಲು
ಭಯ ಆಗogದರು .ಾನು @ೋಳ ೆರಳ� ಒಂದು ಅನುಭವ : �ೋತ ಕಂಡುಬಂತು
.ಆದMೆ ಆe=ಯ ಮೂಲಕ , ಸಂರdತ .NಮO Lೌಶಲ�ದ Mಾ�ಾಯNಕ ಘನ ಮತು

ಅಗತ� Nೕ�ನ ಆ1ಾರ .�ಾಹಸ ಶುದ9@ೆ ಸ�ಂತ "ೆರಳ�" ಪದರಗಳ� ಮತು

Bಾ�ಂ�ಂ� , Caricuao 1ೊಂbತು
 .@ೋಳ ರy�ೆ ಎಂದು, ಆದMೆ
�ೋರ�ೆಯನುQ Lೇವಲ , ಸ6ಷW ಒಂ�ತನ ಮುಳ�4 .ಾನು Caricuao @ೋಳ
ಬMೆಯಲು ಇಂದು, ಾನು NಮO ಪ ಪಂಚವನುQ ಎದು�ಸಲು ಮತು
 ಅ-ೈRg .�ೆQೕtತ
ಸ�ತಂತ ತಮO Lಾಡು ಪ ಕೃ/ ಬದುಕಲು , ಆದMೆ ಒಂದು Nಜ"ಾದ newbie ದ/

�ೕವನ , ಾನು ಪದ� ಅY� Caricuao ಭೂ ಣವನುQ ಮೂಲಭೂತ"ಾ4 /ೕವ 
ಆದMೆ ಾ�uೕGತ ಮತು
 NಮO �ೆQೕtತ ^ೌರವ N<ಾlವಂತ ಯುವ ರಕ
 , 

��ೇಷ"ಾ4 Fಾ �ಾiಕ ಅಂ�Lೆ?ಲ�ದ ಪ ಕೃ/ , 1ೊಂb)ೆಒಡಾ� ಮತು

�ೆQೕtತ .ನಂDಗಸ
 ಪ ;ಾಣ ಒಡಾ� ಮತು
 (�ಷW@ೆಯ ;ಾ"ಾಗಲೂ ಉಷp@ೆ
ಮತು
 �ೌನ /Tಯುತ
)ೆ .ಾನು Caricuao " DೕbಗಳY� " ಮತು
 ಕಂಪNಯ
ೆರಳ�ಗಳ� ಪ�Mೈಸಲು �ಾಕಷುW ಸ�ಲ6 "ಾgಸು/
ದEರು .ಆದMೆ ಾನು �ೈಯR
@ೋಳ ಕಂ�ತು ಮತು
 ಅವರು �ಾ�ತಂತ !Lಾ=4 ಮೂಕ ಮತು
 �ಾಸನಬದ9 ಆಪ
oತ 
�ೆQೕtತ Yಂ� �ಾPkಸBಾ?ತು .ಇಲ� "ೇ:ೆ @ೋಳ ಒಬ{ �ಷಯ �ಾ�ತಂತ ! , 

ಆ4ತು
 , ಏLಾಂ4;ಾ4 ಆ4ತು
 !ಮತು
 ಉGತ !°ಾ;ಾ ವ,�q ಎಂಬ ತಮO
�ೕ/ಯY� ಶ(
 ಪ ಜ�Yಸುವ extrahuman .ತನQ �ಾ(Rಂ� ಪ ಕೃ/ಯ
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ವಂಶ"ಾtಗಳ ಅವ,ಗಳ Lಾಡು �ಾ�ತಂತ ! �>gದ .@ೋಳ ಏLಾಂ4;ಾ4 ( ಸO'
ಈh ತಮO ಆ�ಾ�/Oಕ LಾC ಹಂGLೊಳ`ಲು , ಅಥ"ಾ fraternally ತಮO
FಾNೕಯ ಹಂGLೆ �ಾಮರಸ�)ೊಂb^ೆ ಒಂದು ಉGತ §ಾದ� ಸಂಪಕR
ಸಂದಭRದY� ಬದY^ೆ Caricuao @ೋಳ ೆರಳ� NಧR�g)ಾEMೆ .ಾವ,
ಆe=?ಂದ ಒಬ{Mೇ ?Lೋ'R!ಾವ, ಪ ಕೃ/ಯY� ಆLಾರಗಳನುQ ಎಂದು
uೕGಸುವ,ದು ಉGತ.ಇದು ನನ^ೆ ಉಡು^ೊMೆ;ಾ4 ಈ ( ಸO' , @ೋಳ
Caricuao , ಆದMೆ ಸಹಜ ಆನುವಂSಕ ಪ�ಸರLೆ= ಅವರು Lಾಡು ತನQ ಪ ಕೃ/ಯ
ಶುದ9@ೆಯ ಉGತ Mಾಜ�ದ Aಾವೆ^ೆ ತಮO ವಣRತಂತುಗಳ ಮೂಲಕ
ಆಕ�Rಸಲ6ಡುತ
)ೆ .�ೕವನ ಎಂದು Nಗೂಢ ಆದMೆ �ೕವನದ Lಾಮ
ಉ@ೆ
ೕಜನ^ೊಂಡು ಮತು
 ;ಾವ,)ೇ NಬRಂಧ�ಲ�)ೆ ಅಥ"ಾ 1ೇರುವ,ದು NಮO
BೋN� ಆದMೆ ಮುಕ
^ೊTಸ�ೇಕು ಆನಂbg .ಾನು ಮತು
 ೆರಳ� @ೋಳ
�ೆQೕtತರು , ಸಂಪ )ಾಯಬದ9"ಾ4 ಇತರರ ದ�ಾ{TLೆಯ ನಟೆಯನುQ ತನQ
�ೕ/ಯY� �ಲyಣ"ಾದ , ಾವ, @ಾ? ಪ ಕೃ/ LೈಯY� ಉGತ ಮತು
 ಆದE�ಂದ
ಾವ, �ೆ:ೆದು ಾವ, ನಮ^ೆ ಒಳನುಸುT Fೆ ೕ�ತ .

               

ನನQ ತಂ)ೆಯ Fೆ ೕo ೋಡುವ especado 1ೆಚು� 10 Noಷ ಎಂದು g(=ತು
ಮತು
 Aಾ�ಸBಾ4)ೆ , ಕNಷl ಅವರು ಶಬE Lೆಲವ, ಸಮ�ೆ�ಗಳ� 1ೊರ�ದE �ಾ�ದ
Aಾ�ಸBಾ4)ೆ .

               ಾನು ;ಾ"ಾಗಲೂ ನನQ ಸ1ೋದರ ಇಷWಪ�W)ಾEMೆ ಆದMೆ ಒ[O
ತನQ ಮು�W?ಂದ ನನQ ^ೆಲ�BಾMೆ ಮತು
 ಾನು ರ�ೆ
 Pardilhó , Estarreja 

Lೌಂ� ಮೂಲಕ Fೈ|ಾ�ಾ ಪBಾಯನ ಮತು
 ರೂಬ' ಬT tಂAಾಗದ
Lೊೆ^ೊಂ�ತು ನನQ ತಂ)ೆ ಗುರುತನುQ ಅಪ6Tgತು.ಾನು Lಾರಣ ತನQ ಮುಖದ
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[ೕYನ ಗುರುತುಗಳನುQ [ೕ�ಅ\ �ಾ�ಾನ� NಗRಮನ Aಾನು"ಾರ 1ಾಕಲು
ಕY6ಸBಾ4ತು
.ಾನು $ 300 �ಾ�ದ ಅY� ಅವರು ಾನು �ಾತ �~ zೈ}
ಇಲ�)ೆ ಸ"ಾ� �ೈ� �ಾMಾಟ ನನQ ಅಜ� Nೕಡುತ
"ೆ ಮತು
 ತೂಕ ಅದನುQ �ಾMಾಟ
, �ೆ ೕ� ಇಲ�)ೆ ನ$ೆದರು ಮತು
 t�ಯಲು gQೕಕ'R Lಾಲ .ಈ �ಾBೆಯY� ಾನು
Lೈಯ ದು�[ LೆಟWದEನುQ ಎಂದೂ , ಎರಡು ಋ�ಾತOಕ , ಪರಸ6ರ ಗiತ ಕರಕುಶಲ
Lೊೆ^ೊಂ�ಲ� .ೈಸ4Rಕ"ಾ4 ಸ�ಾಜ ಒಳ^ೊಂ�ರುವ ಮತು
 ಅದರ ಪದ9/ಗಳ�
ಅAಾ�ಸ ±zಾ{� ನನQ ಸುbೕಘR ವೃ/
�ೕವನದY� 3 ಒಂದು ಗು�ಯನುQ ತಲುಪಲು
�ೆಂಟ} ಬೂ~ Fಾ ರಂrgತು 1ಾ^ೆ ( ೕ$ಾಪಟು�ನ ( ೕ$ಾ ಕ�² Estarreja 

1998 ರ LೊೆಯವMೆಗೂ ಈ ವೃ/
 ±zಾ{� ಆಡಲು 1989 ರY� ಆರಂಭ^ೊಂಡು
,ಆದMೆ Ovarense �ರುದ9 ತರ�ೇ/ ಪಂದ�"ಾ4ತು
 .ಅವರು �ೆಂಟ} �ಾವRCR
�ಾPನದY� tಂದLೆ= ಸ�bದE �ೆ:ೆ?ತು ನಂತರ , ಾನು Lೇಂದ ರy�ೆ ಪ$ೆಯಲು
ಮತು
 �ಾPನಗಳನುQ Dಡುಗ$ೆ ನಂತರ ಬಲ ಮಧ�ದY� ಸMಾಸ� Lೇಂದ Lೆ= ನಂತರ , 

ದೂರದ ಎಡ ಪ ;ಾigದರು.ಇದು , ಇನೂQ 2 ೇ ^ೋಲು , ಾನು
ತರ�ೇತು)ಾರ ತಂಡದ ಾಯಕ ಮತು
 ಆಡುವ Lೇಂದ oC �ೕಲ_} ಎಂದು
Lೇಳಲು bನ 1ೊ$ೆb)ಾEMೆ ಪಂದ�ದY� ಒಂದು ^ೋಲನುQ ೊಂದi , ಒಂದು
ಕು§ಾ�ತ �Mೋ> ಯುಕ
 ಆಟದ ( ೕ$ಾಪಟು�ನ �ಾt/ ನನQ �ೕವನದ ಅಂತ�ದY�
ಕMೆಯBಾಗು/
ತು
ವ�@ಾ�ಸವನುQ �ಾ�ದರು ಮತು
 ಒಂದು " cuequinha " 

^ೋY=ೕಪ} ಮೂಲಕ ಎದುMಾT ^ೋಲು ಮಧ�ಮ ದೂರ ಸ"ಾ� .�ೇತ ದY�
ಾಟಕಗಳನುQ �ಾಡಲು ±zಾ{� ಆಟಗT^ೆ kನaಳ� @ೆ^ೆದುLೊಳ�`ವ
Aಾ�ಸBಾ4)ೆ .

               1990/91 ರY� ಬಂ$ಾಯ ಎಂಬ Estarreja , ಕಳFೆ ಈ
�ಾBೆಯ |ೊ@ೆ ಏ(ೕಕೃತ^ೊಂಡ Fೌ ಢ�ಾBೆಯY� 7ºano Aಾಗವtgದರು ಮತು

ಾನು ತರಗ/ಯY� masturbated ಒಂದು bನ , Fೇ� ;ಾv dಪi ಎಂದು
ಇ/1ಾಸ Fಾ �ಾ�ಪಕ ಡ² ಎಂದು ಕ-ೆ |ಾ�^ೆ - ಆ ಸಮಯದY�ಇMಾ� ಯುದ9 , 
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ಅN"ಾಯR"ಾ4 ವಷRದ 4 ಋ�ಾತOಕ NMಾಕ�ಸಲು .ಇದು sದಲ ಮತು
 ಏLೈಕ
ನನQ �ಾBೆಯ ವೃ/
�ೕವನದY� ಏLೆಂದMೆ ನನ^ೆ ಅತ�ಂತ ಹvR ¡ೕಚುR4ೕ'
ಆ4ತು
 .5 ವಷR ಅY� Brodick �ಾBೆಯ ಮರಳಲು NಧR�gದರು .1991/92 

�ೈyiಕ ವಷRದY� 7 �ಾBಾ C + ರು Brodick sದಲ ವಷRದ ಹಠ §ಾ�/ಯ
1ೊಂb"ೆ ಬರುವ , ಸ1ೋ)ೊ�ೕ4ಗಳ� ನಡು"ೆ " ಏC� " ಅಡ_1ೆಸರು ಬರಲು
ನಂತರ, �ಾBೆಯ ಯಶಸು� ನನ^ೆ ಈ^ಾಗBೇ ರY� , 1ಾದು1ೋಗುವ ^ೆ ೕC
ಅವLಾಶ ಎಂದುNೕವ, Brodick ^ೆ Estarreja ಬಂದ ಏLೆ
ಮು§ಾಮು�;ಾ)ಾಗ ಎತ
ರ �ಾBೆಯ Estarreja ಗ�Fಾರು 1ೇಳBಾಗುತ
)ೆ
.Lೈ � � ಅವನನುQ �ಾ�ದ ಅ)ೇ �ಾಮಥ�RವನುQ ಎರಡು ಪಟುW ಕ�[ �ಾಂದ @ೆ
�ಾ�k �ಸ=´ಳ�   ಚುG�ದ , " �ೈಕು " [ೕBೆ Brodick ^ೆ Estarreja 

FಾಠಗಳನುQ 1ೋ4 ಬಂದರು ಉ)ೆEೕಶಪ�ವRಕ"ಾ4 1ೈಪ�ಾRLೆRಟನುQ ಗ~
ಮತು
 Lಾ�ಂ� /ನುQವ ಕbಯುವ , ಅಂ$ಾಶಯದ ರವMೆ^ೆ ನಂತರ 1ೋ4 .ನನQ
ವೃ/
ಯY� �ಾ�ದ ಉತ
ಮ ಆಟ ೇರ ನಂತರ ಮತು
 "ಾ�J ಮೆ ನನ^ೆ ತರಲು
ಬಂ)ಾಗ ರವMೆ^ೆ beachfront ಕ�² �ರುದ9 ಆ4ತು
.ಾನು ಎಂಬ �ೆQೕtತ�^ೆ
�ೆ�ೆp �ಾ�ಂ��ಚaಳ� �ೆ�ೖ ಪ,v " MINETE , " ಾನು ನನQ ಆಶ�ಯRಚ(ತಾದನು
ೋ�ದ sದಲ ಅS�ೕಲ gೆ�ಾ , ಒಂದು ಮt:  ೆ , 1ಾವ,ಗಳ� ಮತು
 ಇ��
ಮ@ೊ
ಂದು ಆ4ತು
 , ಅವ�^ೆ ೆನಪ, ಅ)ೇ ಸಮಯದY� ಏೋ ನನQ ತಂ)ೆ
ದೃಶ�ಗಳನುQ �� ಮತು
 5ೇಕ� ಹ(=ಗಳ� 1ೊಂbತು
... Estarreja ಮತು

Brodick ಪ ;ಾಣ Fೈ( �ಾಡಲು CP ಅನುsೕದೆ ಆದMೆ ತಂ�ಾಕು ಚಟ
ಉಲ{ಣ^ೊTಸಬಹುದು ಬದY^ೆ Fಾ' ಖ�ೕbಸಲು Fಾ ರಂrgದವ, ಎಂದು ... 

ಾನು �ಾತ ತಂ�ಾಕು ಸಣp ಬದBಾವ�ೆ D�W ಒಂದು ಹಂತದY� ಈ^ಾಗBೇಮತು

�ೇಕ� 1ೋದರು ಅಧR Mೊ�W ಸ1ೋ)ೊ�ೕ4ಗ:¶ೆಂb^ೆ �ಾ�� Litrada Dಯ}
ಕು�ಯಲು /ನQಲು .ಮೆಯY� ನನQ ಅಜ� ಒಂದು ^ಾT^ೋ� G/ ೕಕ�ಸBಾ?ತು
ಮತು
 ricocheted )ಾ� ಮತು
 ಬಹು@ೇಕ ನನ^ೆ tv ಮತು
 ಉ@ೆ·ೕಪಕ
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¸ೕಂಕ�ಸುವ LೇTದ .ಾನು ಒ[O ಈಗ ಔಷಧಗಳ 4ೕಳ� ಒಂದು ಗ~ ಸುಟುW
ಮತು
 ಹSº ಎಂದು ತನQ ಪyದ ನಂಬುವ ನ$ೆgದ ನಂತರ ಕಪ,6 /ರು4 ಒಂದು
ಹುಟುWಹಬ{ದ ಸಂ@ೋಷಕೂಟದY� 1ೋದರು .Nೕವ, 1ೋ4 sದಲು Mೈಲು ನನQ
�ೆQೕtತರು ಮೆ ಎಂಬ ನನQ ತಂ)ೆಯ ಬT^ೆ �ಾಂFೇJ �ಾಟYಗಳನುQ ಕಳವ,
ಮತು
 1ೊರದೂಡುವ ಬರುವ ಹಲ"ಾರು �ಾ� ತರ�ೇ/ ತರಲು .ಒಂದು bನ ತನQ
�ೆQೕtತರ ಒಂದು ಆಸ6@ೆ ^ೆ ಬರ�ೇLಾದ ಇಂತಹ �ಾದಕ@ೆ @ೆ^ೆದುLೊಂ�ತು .ಅವರ
ತಂ)ೆ ನನQ ತ;ಾ�Lೆ ದೂರು ಕMೆ ಬಂbತು .±zಾ{� ಕ�² ��ೇಷ ತರ�ೇ/
ಒಳ^ೆ, ಈ 1ೊಸ ಪ /Aೆ ಹುಡು(Lೊಂಡು Aveiro ನಮO ಎದುMಾT ತಂಡದವ�^ೆ
ಆe=;ಾ4ದEರು.ಅ�ಾ�ಾರಣ @ಾYೕಮು ಪ ದಶRನ ಮತು
 ಅವರು Aveiro 

ಆe=ಯY� ತರ�ೇ/ ನನ^ೆ ಪ,v ಮತು
 ಉ)ೊ�ೕಗ )ೊMೆ/)ೆ ಆ '.Aveiro 

ಋತು�ನ 91/92 ±zಾ{� ಅ�ೋgeೕಷJ , ಎಡಬbಯ descaindo , 

ಒಂದು �ೆ¨ೖಕ} ಆ�ದರು FC ನಂತರ ಒಬ{ ಆಟ^ಾರ ಪ;ಾRಯ"ಾ4¡ೕzೊR
.ಆe= ಉಪ 13 11- 07-1992 ನನQ ಅವLಾಶವ, ಈ ಆಟದ ಇY� ಮತು

b�/ೕ;ಾಧRದY� ಎಂದು 1ೋದರು , ಅವರು ಋತು�ನ 91-92 Lೊೆ^ೊಳ�`ವ
1ೆಣುp Lisboa ಆe= Aveiro ಆe= ಎದು�gದರು ಮು§ಾಮು� ಎಂದುAveiro 

, 2 - - 1ೆಣುp Lisboa , ರು �ೇತ ದ ( ೕ$ಾ ಸಂ(ೕಣRದY� 1 " ಜನR�
Aveiro , ಮಂಗಳ"ಾರ , ಜುBೈ 14, 1992 ಮೂಲಕ ವರb .Jacinto ." 

�ಾQನಗೃಹಗಳನುQ ಮರಳಲು , Aveiro ತಂಡದ ಮ@ೊ
ಂದು Nಶ�ಯbಂದ
ರಣರಂಗ(=Tದ.Leirienses Fಾ ಬಲ� ಅY� sದಲ Aಾಗ rನQ"ಾ4 , Aveiro 

ಆಟದ §ಾ@ೆಯನುQ ಪ$ೆಯಲು ಮತು
 ಉತ
ಮ ಎದುMಾTಯ ರy�ಾ ದುಬRಳLೆ
ಮುಂ)ಾದರು , ಪ��ಾಮ"ಾ4 ಒಂದು " ಬ^ೆa �ೇ' " Nೕ�ದರು .DೕಕJ tೆQBೆ
" ^ೆ @ೇBಾಡು/
ರುವ sೕ�ೕº �Y\ ಮೂಲಕ ಸ�ಸಮಾದ ^ೋಲನುQ , 

ತಲುkತು .ಾನು ಆಟದY� �ಾಡು/
ದE ^ೊ/
ಲ� , ಾನು �ಾ� t�ಯಲು
�ಾಧ�"ಾಗYಲ� ಎಂದು ಇದುವMೆ^ೆ 1ೋದರು , ಅಥ"ಾ ತುಂ�ಾ N�ಾನ"ಾ4ತು
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ಅಥ"ಾ ಅತ�ಂತ "ೇಗ"ಾ4 , ಆದMೆ LೊೆಯY� 3 ೇ ^ೋಲು ಇಲ� ಗTgದರು
ಎಂದು �ಾkgLೊಳ�`ವ,ದು ನನQ±zಾ{� ವೃ/
 ಹಣLಾgನ LಾರಣಗT^ಾ4
Mಾ�¨ೕಯ ತಂಡಗಳ ನಡು"ೆ ಆ�ೆ¨ೕYಯJ ಓಪJ ಪಂ)ಾ�ವT ನ$ೆಯYಲ� ಈ
ವಷR , Nೕವ, 1ೆಚು� �ಕಸನ^ೊಂ�ರಬಹು)ಾ4)ೆ.ಸ( ಯ"ಾ4ರುವ ?Nೕವ,
^ೊ/
ಲ�.�ಾBೆಯ C + ರು Brodick 8 ೇ ^ೆ ೕC 1ಾಜ�ದEರು ಮತು
 ಈ^ಾಗBೇ
ಎBಾ� ಅಂತರಗಳY� 1ೊ^ೆ;ಾ�gದ �ೈyiಕ ವಷRದ 1992/93 ಕ~ , ಇದು
ವಕ ನಡವTLೆ ದಂ^ೆLೋರ ಆ4ತು
 .ಅವರು , sದಲ ಆಸ6@ೆ ^ೆ ತನಕ ನನQ ತಂ)ೆ
ದೃ�WಯY� ಎದು�ಸಲು ;ಾವ,)ೇ �ೈಯR , ಾನು Nೕವ, zಾe�v ಎಂದು ತBೆಯ
[ೕBೆ ಒಂದು zಾe�v gೕv ಒಂದು �ೆ ಂ¤ ವಗR �ೆಂಬಲ ಬರುತ
"ೆ g(=ತು , 
�ೈNಕ �ಾBೆಯY� ಒಬ{ �ೆQೕtತ 1ೇTದರುsದಲ ±zಾ{� ತರ�ೇ/ ಮತು

ಾನು ಒಂದು �ೋYಸುವ,ದನುQ @ೆ^ೆದುLೊಂ�ತು ಕ:ೆದ ಸಮಯದ ನಂತರ ಮೆ^ೆ
1ೋಗುವ sದಲು 4ಡಮೂYLೆಗಳ� ಎ�@ಾ (�BಾJ , ತರ�ೇ/ ಆ�ದರು , 

Fಾ ರಂrgದರು " ಒಂದು" ಮತು
 ಅವನನುQ ಆಕ ಮಣ ಮತು
 ಔv ಇನೂQ 1ೆಚು�
ಬಂದ ನನ^ೆ Lಾಯಲು /Tgದನು , ಮತು
ಅವರು Lಾಯು/
ದEರು ... ನನQ ತBೆ
zಾ} �ರುದ9 ತನಕ " Pardilhó " ಎಂಬ ಅಡ_1ೆಸರನುQ 1ೊಂbದEರು .ಾನು
1ೆಸರು ಕು * Nೕಡುವ ನನQ �ೇLಾD�W;ಾ4 sದಲ ��ೊ=ೕ 1ೊಂb"ೆ .ಒಂದು
ಗೂ�ೆ DಟುW , ಕಟWಡದ [ೕBಾ�ಗದY� ಒಂದು °ಾವi (ಟ( 1ೆ5ಾ�ದವ, ಮತು
 ನನQ
�ೆQೕtತರು ಗi �ೆQೕtತ�^ೆ ಒಂದು ಕುಲು[ಯನುQ ಬT o/ಗಳನುQ ಅಂG^ೆ ನನ^ೆ
g(=ತು Nuno |ೊ@ೆ , ಉ�ೆp ಹಲ"ಾರು �ಾ� 1ೊ^ೆ |ೊ@ೆ , ಇತರ �ಷಯಗಳ
ನಡು"ೆ °ಾವiಯ [ೕBೆ ಕಂಬTಗಳ� 1ೊಂb"ೆ ಬಂದಾನು ಸಮ@ೋಲನ ಮತು

ನನ^ೆ ಬಹು@ೇಕ [ೕBಾ©ವi?ಂದ Dೕಳ�ವ Lಾರಣ"ಾಗುತ
)ೆ ಆ¦ ಆ4ತು

.LೆರTgತು ಬೂ� Mೇ ಬೂ� Mೇ ನನ^ೆ Lೊಳಕು ರಂಧ ಗಳ� ಪ�"ಾRಗ ಹ ಮತು
 ಈ
NೕY oಂGನ ಮುಷ=ರ ಎಂದು ನಡು�ನ ಹ�ಯುತ
)ೆ ಶ(
 �ೆಳ4ಸು�Lೆ ಆಕ oಸುವ
.ಎBಾ� �ೕ�ಗಳ� N�ಾRಣದ �ೆಳ(ನ ಸಂ(ೕಣR"ಾದ ಎಂದು Nರುಪದ �
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artificiality ಕಷW ಾGLೆ ಇಲ�)ೆ �ಾಧನಗಳY� ಉರುಳ�ತ
)ೆ .ಈ Bೇಸ}
�ೆಳ(ನ ಸೂy»^ಾ t ಮತು
 Dೕಳದಂ@ೆ Lಾಣದ ಮತು
 ಗಮNಸYಲ� "ಾ�kgರುವ
ಇ)ೆ .ಇದು ಆದ �ಾನgಕ Lಾ �ೊ ೕC� ಸಂಬಂಧ�ಲ�ದ ಊ1ೆಗಳನುQ ಒಂದು
ಅ/ೕಂb ಯ ಮತು
 �ಾಸW} �ೆಳಕು.ತಮO �ಷ ಮತು
 ಅದರ ಪ /�ಷ �ಷLಾ�
ಆBೋಚೆಗಳ� ಮತು
 ಪ�ವRAಾ� �5ಾರಗಳನುQ ತನQ (ರಣದ tೕರು�Lೆಯ
ಮೂಲಕ ಅಪ �ಾಪ�ವRಕ"ಾ4 ಮತು
 Nರುಪದ � Lಾರಣಗಳ� .°ಾವiಯ �ೆಳಕು
b(=ನY� ಮತು
 ಕ ಮ , ಕ ಮ ಇಲ�)ೆ ತBೆಯY� ರದುE Nಗೂಢ ಮನಸು� ಬಡತನbಂದ
ೆನಪ,ಗಳ �ೆಳ(ನ ಚುG�)ಾಗ 1ೊ^ೆ , N�ಾನ ಮತು
 1ೊಂ)ಾiLೆ?ಲ�ದ
massificadora ಮನg�ನ ಉb ಕ
 Gಂತೆಯ ಹಂತದ ತಣp^ಾ4 ಈ sೕzಾ}
.ಐಡ� ಸಮಯ ಬ^ೆa ಉ@ಾ�ಹ ಚುಚು�ವ ಅ\ ಮತು
 [ದುTನ ಮತು
 ಉ@ೆ
ೕಜಕ
bೕಪಗಳ� Deambulante �ದು�m ಉ@ೆ
ೕಜನbಂದ �ತ�ಸುತ
)ೆ .ಪದಗಳ�
ಒಂದು desencadeio Mೈ~� ಎಂದು ಸs¯ಹನ^ೊTಸುವ ಮತು

Fಾಶ�R"ಾಯು�Nಂದ )ೇಹದ ದ ವ�MಾS intensifies .ಈ °ಾವiಯ bೕಪಗಳ�
ಎರಡೂ LೊೆಯY� ಎಂ�Nಯ�ಂ� ತBೆ^ೆ ಬಂದು ." Lೆಲವರು Lೋ/ಗಳ� , 

ಇತರರು Lೇವಲ Lೆ= �ೆಂ( 1ೊ/
Lೊಳ�`ವ,ದು °ಾವi 1ೊಂb"ೆ !" ಮುಖ� )ಾ�ರದ
1ಾಳ��ಾಡಲು ಇತMೆ bೕಪಗಳ� , ಾನು ೆನಪ,ಗಳ� , ಆBೋಚೆಗಳನುQ
Aೇbಸುವ,ದLೆ= Lೆ= �ೆಂ( 1ೊ/
Lೊಳ�`ವ,ದು °ಾವi ಬಯಸುವ , Gಕ= �ೕವನ
ಪ ಮುಖ Lಾರಣಗಳ� ಇಲ�)ೆ ಆದMೆ ಅೇಕ ೆನಪ,ಗಳನುQ |ೊ@ೆ "ಾgಸು/
ದEರು
.ಮನg�ನY� �ಾಶ�ತ"ಾ4 @ೆMೆ?ತು ಅಥ"ಾ 1ೆi^ೆ ಮುಚ�Bಾ?ತು
/ಳ�ವTLೆಪ�ಸಲು ಎಂದು ೆನಪ,ಗಳನುQ ... ಐಎ �ಎ¤ಎ' zೇ\� ಹುಡುಕುವ,ದು
, ಮತು
 ಹಣ ಇಲ�bರುವ ಸಮಯದY� ಹರಡುವ �ಾ�^ೆ Lೊಡಲು ಮತು
 �ರಳ"ಾ4
ಏನು �5ಾರ ಮಲ4ದE 1ೆG�ಸಲು �Aಾ4ಸುತ
)ೆ .ಾನು ಸಂಚ?ಸಲು Lಾ��ೆv
/ಂಗಳ 1ೊಂb"ೆ.1993 ರY� ಾನು ನನQ ಹಣ @ೆ^ೆದುLೊಳ`ಲು ಬಯಸುವ
ಆರಂrgದರು ಮತು
 ಆಟಗಳ� Lೊಠ� Lೆಲಸ ಕMೆ ನಂತರ NಧR�g)ಾEMೆ
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.ಸಮಯದY� ಅವರು 15 ವಷR ವಯg�ನ ಮತು
 |ಾಗವನುQ ಸಲು"ಾ4 ಮತು

ಪ "ೇSಸದಂ@ೆ 16 ಅ�ಯY� ಆ N<ೇಧ ಇಟುWLೊಂ�ದEರು ಅ>Lಾರದ ಬಹಳಷುW
ಕಂ�ತು.ಹSº ಪ ಥಮ ಸಂಪಕR ಬಂದು ಇದು Lೆಳ4ನ 17 ವಷRಗಳY� ನಂತರ
ಬಳLೆ ಬದBಾದ .ಈ ಪ�ಸರದY� ಾನು ಇತರ "ಾಸ
"ಾಂಶಗಳನುQ ಸಂಪ(Rg
ಆದMೆ 1ೇTeೕ ಮತು
 ಾನು �ೇ�ಸುವ ನನQ �ೕವನದ ಅಂದMೆ ಾನು " 

ಗi?ಂದ" �ಾ�ರಬಹು)ಾದ ಸಲು"ಾ4 ಅಥ"ಾ ಉ)ೆEೕಶ ಇರYಲ� ಉದEಕೂ=
ಾನು ಎಂದು 1ೇಳಲು ಎಂದು , 1ೆMಾ?J ಮತು
 LೊLೇJ ಬಳLೆ NMಾಕ�gದರು
ಆದMೆ ಎಂbಗೂ.ಬಳLೆ ಕ$ೆ^ೆ ಅನುGತ ವತRೆಗಳ� ಮತು
 ಈ^ಾಗBೇ
1993/1994 9 ^ೆ ೕC ಅಂ/ಮ �ಾBೆಯ ವಷRದ ಪyದ LೊೆಯY� Nರೂಪಕ
ಎಂದು ಪ gದ9 " ಕBಾ�ದ " 1ೊಂbತು
 .

ಜನMೇಟ} , ಜನMೇಟ} ಅಥ"ಾ ಜನMೇಟ} k ೕ/ ಏನು ಇಂಧನಗಳ ಈ "ಾಸ
ವ
�ಷಯBೋಲುಪ@ೆಯ ಬಯLೆ k ೕ/ , ಮತು
 ಈ AಾವಾತOಕ Yಂ�
FಾರದಶRಕ"ಾ4 ಮುತು
 ಮತು
 AಾವಾತOಕ ಶ(
 ಮತು
 �ದು�m ಸಂಬಂಧಗಳನುQ
ಅrವೃb9^ೆ ಮುಖ�"ಾದ ಏೋ �ಾ;ಾ�ದ .ಈ ಜನMೇಟ} bನ ;ಾ bನ ಶ(

ಒದ4ಸುವ,ದು ಉಪ1ಾರ , ಅಥ"ಾ Aೋಜನ , ಅಥ"ಾ Nೕ�ನ @ೆ^ೆದುLೊಳ�`ವ
)ೈನಂbನ Fಾ /Nಧ� ಮMೆ�ಾಡBಾ4)ೆ ಮುಖಗಳನುQ �ಾ�r�ಾನಗಳY� ಮತು

ವ�(
ಗಳ ಪ�Mೈಸುತ
)ೆ.ಮುಖ"ಾಡಗಳ ಅಥ"ಾ lacerating ಆBೋಚೆಗಳ� , 

"ಾಸ
ವದY� k ೕ/ಯ ಶ(
 ಅಥ"ಾ ಶ(
ಯ ಮತು
 ಚೂFಾದ ಚುಚು�ವ ಮತು
 ಪ /N>
, ಒಂದು Lೆಡದ �ದು�m ಮುG�)ಾಗ ಎಂbಗೂ ಒಂದು Lೇಬ� ತುಂDಸಲ6ಟW
�ೕ�ಸುವ k ೕ/ ಮತು
 ಒಂ�ತನ Lಾಣುತ
)ೆ electrifying k ೕ/ ನಮ^ೆ
enquadramo , ಆದMೆNಜ"ಾದ , �ಾಶ�ತ"ಾ4 !;ಾ"ಾಗಲೂ �ಾ;ಾ�ದ
electrifying ಬಯLೆ ೋಡಲು ಮತು
 Lೆಲವ, @ಾ: Oೆ ಸ�ಲ ತಂ/ಗಳ� ಇ"ೆ
�ದು�m �ಾಧ�ಮದY� ಏನೂ ಪ /N>ಸುವ bನ ಮತು
 ಓMೆ;ಾದ ಮುಖಗಳನುQ
ಏಕ@ಾನ@ೆ ಕಂಡುt�ದರು .ಸಹಜ sೕಟ} ಕಲ6ೆಯ ಮುನುQಗaBಾರಂrgದರು
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ಮತು
 ಸತ�ಗಳನುQ ಪ ವತRಕ ಆದMೆ ತತ·ಣದ ಸಂಪಕR 5ೋ(Qಂದ .ಒಮOತದ )ೇಶ
�;ಾY� ಮತು
 ಪ ಸು
ತ , ಆದMೆ |ಾಗೃತ ಅFೇ�ೆ^ೆ ಬಹು@ೇಕ ಅ^ಾ ಹ� ಇತರ
ಸತ�ಗಳನುQ ಅ�/ರYಲ� ಎಂದು , sೕzಾ} �ೕವನ , sೕzಾ} ಅತ�ಗತ�
ಸಂಪ(Rg , ಆದMೆ ಇಲ� !ಅY� ತyಣ ಅವLಾಶ ಅಥRದY� ;ಾ"ಾಗಲೂ ಇರುತ
)ೆ , 
ಆದE�ಂದ �ಾಧ�ಮ k ೕ/ ಜನMೇಟ} ಆBೋಚೆಗಳ� �ೆ�ೖಡaಳ� ಅಥR ಮತು

ಪ�MೈLೆ , Nೕ�ನಂಶದ �ಾಧ��ಲ� ;k ೕ/ ಬ^ೆa ಜನMೇಟ} ¡Yಸರ ಗಸು

/ರುಗುವ ಮತು
 ;ಾವ,)ೇ ಇತರ "ಾಸ
ವ ಪ�ಸರದY� ;ಾ"ಾಗಲೂ ಮತು
 ಈ
indulging ಎಂದು, ನಂತರ ಇದು ಉ@ಾ6bಸುತ
)ೆ ಸಂ@ೋಷ NಮOನುQ
ಬಂಡ"ಾಳವನುQ tಂದLೆ= �ಾಧ��ಲ� Nಯಂ/ ತ , ಮತು
 Nೕವ, ;ಾ"ಾಗಲೂ
Nಗ tಸಲು ಬಯgದರು ಆತO ತುಂಡು ಈ ಇಂbನವMೆ^ೆ ಮುಖಗಳY�
ಹರ�Lೊಳ�`ತ
)ೆ.ಶ(
 ಮತು
 ತೃk
 ಅಥRದY� ಬಹುಸಂಸ½/ಯ , ಾವ, "ಾಸ
ವ
ಮತು
 Lಾಲ6Nಕ ಅವ, �ಾತ ಮನg�ನY� 1ೊಸ Nಯಂತ �ಾ �ದು�m
ಮMೆ;ಾ4�gತು ಇತರರು ಉಪgP/ಯY� ಅಥ"ಾ ಸ�ತಃ ಕನQ�ಯY� , ��ಧ
ಸತ�ಗಳನುQ �ೆಳವi^ೆ ತೃk
 1ೊಂb)ೆ ಎಂದು Nೕವ, , ;ಾವ,)ೇ ತುಂಡು
1ೊರ1ಾಕಲು �ಾಧ��ಲ� ಏLೆಂದMೆನೂ�zಾ J , ಈ �ೆಳ(ನ Nಜ"ಾದ Fಾ iಗಳ�
ಎಂದು .�ೆ�v $ಾ !ಗನaಳ� 1ೊ/
g ನಮ^ೆ ಮೂಲಕ ಹ�ಯುವ �ದು�ತ
ನುQ ಮತು

1ೌದು , )ೈನಂbನ ನಮ^ೆ revitalizes ನಮ^ೆ ಶ(
 ಮತು
 MIME 

oನುಗು/
ರುವ �ೕ�ಗಳ� ಮತು
 ಸಂ5ಾ� Nೕಡುತ
)ೆ !"ಾಕ'R ಇದು b�ರೂಪದ
ದ�ಾ{TLೆಯ �;ಾY� ಎದು�^ೆ ಇರುವ,ದ�ಂದ �ೆಳಕು ಅಥ"ಾ g� ಮತು

Convalescent ದ�ಾ{TLೆಯ ಶ(
 ಏLೆಂದMೆ .ಈ ಪ ಸು
ತ ಋ�ಾತOಕ ಧು ವಗಳ
ಅ|ಾಗೃತ ಒಳನುಸುಳ�/
ತು
 ಮತು
 �Mೋ�ಾತOಕ N�ಾRಯಕ ವ�(
ತ�ದ ಆಳ
ೋವ, ಕ�[ ಬ^ೆa abatas ಬದY^ೆ ಅBೌ(ಕ �;ಾY� ಮತು
 ಾ�ೕನ�@ೆ
ಮತು
 �ಾಧೆಯ ಸೂ6/Rಯ �Mೋ> Mಾ�ಾಯNಕ ಮತು
 Mಾ�ಾಯNಕ ಉಪ
ಮಂಡಲಗಳ ಸLಾMಾತOಕ@ೆ , �ಾಧೆ^ಾ4 ಈ Nೕವ, ಆ1ಾರ ಇಲ�;ಾವ,)ೇ
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ಸಂ@ೋಷ ಕ$ೆ^ೆ ಉb ಕ
 ಓಟದ ಹುಳ , ಆದMೆ ಈ GಂತೆಯನುQ ಮತು
 ಪ ಸರಣ
ಅBೆಗಳ� ಮನg�ನ ಎ:ೆಯುತ
)ೆ ಎಂದು ವ^ಾRವ�ೆ .ಆBೋಚೆಗಳ� ಸಂವಹನ
Nಜ"ಾದ ಮತು
 ಸಕೂ�Rv �ೆಳವi^ೆ ಮತು
 ;ಾರೂ ಎBಾ� Dೕಟ �ಾ�ಕ} 1ೊರ^ೆ
ಉ@ೆ
ೕಜನLೆ= ಆರಂrಸು�� ಆದMೆ ಅ)ೇ �ೕವನ ನಮO �ಾ;ಾ�Lೆ 1ೆG�ಸಲು
ಏLೆಂದMೆ ಈ CIRCUITS ತುTತLೊ=ಳ^ಾದವರ ಸಂ"ೇದೆ ಮತು
 ಸಂ@ೋಷದ
zೈ[�' ^ಾTಯY� ಪ ಸು
ತ �ೆ�ಡaಳ 1ೊಂb"ೆ ಅಲ�ಗ:ೆಯಲು �ಾಧ��ಲ� .ಈ
ಪ 5ೋದೆಗಳ� ಆದE�ಂದ ನಮO Gಂತೆಯ ಪ��ಾಮ ಮತು
 Lೆಲ�[O
ಘಷR�ೆಗಳ� ಸಂಭ�ಸುವ ಅಥ"ಾ GಂತೆಯY� ಅrವೃb9 , ಆದMೆ ¡ ೕzಾನaಳ
ಉ@ಾ�ಹ �ಾಹ� �;ಾY� Lಾರಣ"ಾಗುತ
)ೆ ಎಂದು , ಸುಖ ತರಬಹುದು.NೕY
�ೆಳ(ನ �ೇತು"ೆಗಳ� ಮತು
 [�WಲುಗಳನುQ 1ಾದು ಮತು
 ಸ�ಲ6 " NೕY " 

ಹುಡುಕು/
ರುವ ಎಂದು FಾರದಶRಕ@ೆ NರಗRಳ �ೆQೕಹLಾ=4 ತನQ ಸೂy» ಅBಾ¨
(ರಣಗಳ �ೌಂದಯR �ಾ�ಗ/ಸುತ
)ೆ ಈ ಸಂAಾವ� ಅrವೃb9 1ಾಸ�ದ
ಒದ4ಸುವ,ದು AಾವೆಗಳನುQ ಶ(
 ಶುbEೕಕರಣ NೕY �ೆಳ(ನ ಬಲ"ಾದ
AಾವೆಗಳನುQ ಪ 5ೋbgತು, ಬಲ"ಾದ, 1ೆಚು� /ೕವ "ಾದ , ಮತು
 ಆಳ"ಾದ
�ಾ§ೋಪ�ಾ§ೆಗಳನುQ Aಾವೆ ಮತು
 Hertzian ತರಂಗ ಎಂದು ಇ�WದುE ಎಂದು
ನಮ^ೆ ನyತ ಪ,ಂಜಗಳ� �ೆಳವi^ೆ;ಾಗುತ
)ೆ .ಈ �ದು�m ಆಳ"ಾದ ಮತು

�ಾಶ�ತ"ಾದ �ೆQೕಹ �ಾ>ಸುವ )ೇಶ Aಾವೆ , "ೈಡೂಯRದ ಓMೆ;ಾದ
ಮನಸ�ನುQ �uೕಗ ಪ��ಾಮ , ಇದು ಸ�ತಃ ಅಪರೂಪದ �ೌಂದಯR ಮತು

ಉ@ೆ
ೕಜಕ ಹುಚು� ಮತು
 ಸಂ@ೋಷ Fೆ ೕoಗಳ� �ಾಂ/ ಕ (ರಣಗಳ ಒಯು�ತ
)ೆ
.��Bೈv /ೕವ @ೆಯ ಎ:ೆಗಳನುQ ಅrವೃb9ಪ�ಸುತ
)ೆ ಮತು
 ಶ(
 ಮತು
 LೆಟW
�ೆಚ�4ನ ರy�ಾತOಕ ಪ �ಾರ ಮತು
 ಸಂಕಟ ಮತು
 �ೌನ , ನಮ^ೆ eludes ಮತು

ಅಮೂತR Gಂತೆ ನಮ^ೆ ಉBೆ�ೕ�g)ಾEMೆ ;ಾವ,)ೇ , ಒಂದು ಮುಖ"ಾಡ
�Bೈv� , ಇದು ಬದY^ೆ ಬಲ"ಾದ �ೆಳ(ನ ಮತು
 ಅತು�ಗ ಸಂ@ೋಷ ಆ4)ೆೈಜ
ಮತು
 Lಾಲ6Nಕ , ಆದMೆ ಪ��ಾಮ ಮತು
 ;ಾ"ಾಗಲೂ ಸ�ಸಲು ಮತು
 ಆಂತ�ಕ
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1ಾಗೂ Nರಂತರ �ೆQೕಹ o/ಗಳನುQ ರJ ಔv ತನQ ಪ��ಾಮ .ಅವರು k ೕ/ಯY�
Dೕಳ�ವ ಮತು
 Lಾರಣ ಆದMೆ Aಾವೆuಂb^ೆ ಆ1ಾರ �ೇ"ೆ ಆ �uೕಗ , 

ಬರುತ
)ೆ ಮತು
 ಸಂ@ೋಷ ತರುತ
)ೆ ಮತು
 Lೊ ೕ¾ೕಕರಣ abrocha Lಾಮ , 

ಸಂ@ೋಷ ಸಂ@ೋಷ Lಾ�Bೋ� ಮತು
 ಈ Fಾ ಥoಕ ಬಣp ಮಲ4LೊಂಡMೆ
ಉ@ಾ�ಹ ಒಂದು ಉಾOದದ   ಎBಾ� ಆಕ oಸುವ Mೋ� 1ೇ^ೆಸಮಯ §ಾY ಆದMೆ
ಈ ಭ�ಷ�ದY� ಅದೃಶ�"ಾಗುತ
)ೆ ಎಂದು ಶ(
ಗಳನುQ , ಅಂದMೆ ;ಾ"ಾಗಲೂ
ಇರುತ
)ೆ , ರy�ಾತOಕ , ನಮ^ೆ Nಯಂ/ ಸBಾಗದ ಪ Lಾಶ�ಾನ"ಾದ ಸಂ@ೋಷ
ಮಟWದ �ಕಸನ ಅವLಾಶ Nೕಡುವ,bಲ� .

               1994 ರY� ಾನು ಎBೆ(¨�ಯJ ಕYLೆ ಆರಂrg)ಾಗ ಮತು

ಾನು ಇನೂQ ಾನು ಸ�ಲ -ೆ ಡQY� ಆ�ತ @ೆ^ೆದುLೊಂಡು LೊೆಯY� ;ಾವ,)ೇ
�ದು�m ಇರYಲ� ಈ ಏLೆಂದMೆ " Faíska " ಎಂದು Lೆಲವರು ಕMೆಯು@ಾ
Mೆ ಾನು
ಅಡ_1ೆಸರು ಅY� ಉಂzಾಗುತ
)ೆ .ಾನು Mಾ/ Aೇ� ಆರಂrgದರು ಮತು
 ನಂತರ
��ೊ=ೕ oೕ�ಸಬಹುದು 1994 ರY� sದಲ Aೇ� , ಾನು " Lಾ�¤ ಕಪaಳ� " 
ಾನು ಇನೂQ ಉgMಾಟದ ಪ�ೕ�ೆ ಮತು
 ಇದು 1ೆG�ನ 2.0 ಆ4ತು
 LಾಯR
sದಲು ಪ��ಾಮ"ಾ4 �ಾ�ದ ನಂತರ ಆ bನ ೆನಪ, ಆ?ತು .ಟುೈv
ಅದು�ತ"ಾ4)ೆ , ಾನು �ಾಟ� ಮತು
 ವ�ವ�ಾPಪಕರು ತBೆ ಮೆಯ ಒಂದು
ಮೂಲಕ Lೊಂ$ೊಯು�ವ ಎBಾ� ��ೊ=ೕ ಗTgದರು , ಮತು
 ಮೆಯY� ನನ^ೆ DಟುW
, ಇದು ಗ ಹಣ �ೇg^ೆಯ ಕ:ೆದ ವಷR ಾನು LೊೆಯY� ಪ$ೆಯಲು ಒಂದು
ಆಶ�ಯR1ೊ$ೆತಗಳನುQ ಮತು
 bartenders �ಾಡುವ Fಾನಗೃಹದ ಪ�5ಾರಕ
ಇನುQ ಮುಂ)ೆ Nಂತು ಎಂದು ಮಧ�Mಾ/ ಯY� ಬದBಾ?ಸಲು .ಾನು
ಅrವೃb9ಯನುQ DಟುW ಾನು ಅಂ$ಾಶಯದ ಪ$ೆಯಲು , 10 ವಷRಗಳY� �ೈyiಕ
ವಷRದY� 1994/95 �ೇ�ದರು ( ೕ$ಾ ಪ )ೇಶದY� �ಾBೆಯ |ೋ�ೆ¦
macedo fragateiro , ಆವೃ/
 �ಷಯದY� ;ಾ"ಾಗಲೂ LೆಟW ಆ4ತು
.)ೈtಕ
ಮತು
 ಈ ನನQ LೆಟW ನಡವTLೆ Lಾರಣ ( ೕ$ಾ , ಾನು Lೊ�ೕ�J ಒಂದು ಅಲ�R
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ಪ /( e ಉBೆ�ೕ�g ಎತ
ರದ ಈಜು ಆಚರ�ೆಯY� ಒಂದು "ೈದ�(ೕಯ ಪ �ಾಣಪತ 
, ಆದMೆ ಾನು ^ೊ/
ರYಲ� ಈಜು ಆ4ತು
!ಅವ,ಗಳನುQ Estarreja "ಾiಜ�
ಪ )ೇಶದY� ಹಣ ಸಂಗ tಸಲು "Bೆ' bufons " ಅಥ"ಾ peidolas ಕMೆದು
ಬಂದು ಒಂದು ±zಾ{� ತಂಡ 1ೊಂbತು
 .�ಾದಕ@ೆ , ನನ^ೆ ಮ@ೊ
ಂದು �ೆQೕtತ
Aveiro k|ೆ 1ಾದು �ಾ�ದ " ಜBಾಂತ^ಾRo " Dಯ} ಮತು
 Lೇ�
oಶ ಣವನುQ ತ�ಾ<ೆ ಆದರು b�/ೕಯ |ಾಗ/ಕ �ಾd sದಲು ಹಂತಗಳY�
�ಾ�ದರು .

ಾವ, Aೇ� - ಅY� 1ೇTದರು ಅFಾzೆORಂv §ಾY �ಾಟYಗಳನುQ ಅ��ಪ6i
ಅFಾzೆORಂzೆa ಕMೆದುLೊಂಡು DಯಗRಳY� ಜನನ "ಾತ�ಲ� �ೇಊ ಸೂಪ�ಾRLೆRv
ಸ=vR ಅಂ/ಮ ;ಾ@ೆ ಯY� .ಾನು �ಾತ ಸೂ\ ಬಂದು ಇನೂQ zೇಬ�
Nb ಸಲು Lೊೆ^ೊಂ�ತು ಮತು
 ಾನು ಊಟದ ಮೆ ನನ^ೆ ಮ|ಾ Nೕ�ದ
ನಂತರ zೇಬ� ಎ�ೆದ ಎಚ�ರ"ಾ?ತು 1ಾಗೂ ಾನು ಪyದ ಬಯಸು@ೆ
ೕೆ
ಆದE�ಂದ ಸಮಯದY� ನನQ �ೆQೕt@ೆಯ "ಾ�RLೋತ�ವದ ಸಂದಭRದY� ನನ^ೆ
furadouro ಕು�ದುಮತು
 ಮೆಯY� .ಒಂದು �ೌ5ಾಲಯ ಮತು
 ಆ4 ಮನುಷ�
turds ಒಂದು ಸಮುದ ದY� ಧುಮುಕುವ,ದು ಮತು
 �ಾ�ಾನ�"ಾ4 ನನQ ಅ�� |ೊ@ೆ
ಸಂ"ಾದವನುQ ನನ^ೆ 1ೊರಬರುವ �ಾತಾಡಲು ಇಷWಪ�W)ಾEMೆ ಏLೆಂದMೆ
ಹbೆಂಟು Gತ ಕಂ�ತು ನನQ ^ೆ zೆ ೕJ ;ಾ"ಾಗಲೂ ಅFಾರ |ೋ�
ಕಂಡುಬರುವ ಬುY¿v ಎಂದು turdನನQ ಇ�ಎ ಅವರು ರ~ ಮತು
 ಅೇಕ
1ೊ$ೆತಗಳ 3 �ಾಟYಗಳ� ನನQ ಸ1ೋದರನ �"ಾಹ �ೆದ�ಸುವ ಸಹ ಹ:ೆಯ
�ೆದ�ಸುವ �ಾ�ದ ಮತು
 ಈ �ೆT^ೆa 1ೇರಲು @ೆMೆ ಗTgದರು b�/ೕಯ .ಾನು , 
±zಾ{� ಪಂ)ಾ�ವTಯY� " ಕನQಡ " ಎಂದು ತಂಡLೆ= 5ಾಂkಯJ 12 ^ೆ ೕC
ಆದMೆ ಗiತ ಮತು
 Aೌ/ಕ Mಾ�ಾಯNಕ ಪ�ವತRೆ �ಾಧ�"ಾ?ತು 11 �ಾBಾ
|ೋ' Macedo Fragateiro ಈ^ಾಗBೇ 1995/96 ನನQ ಪ ಗ/ಯ
ಮುಂದುವ�gದರು ಮತು
 ಆ?ತುಅವ,ಗಳನುQ ಮರT gಗYಲ� .ಾನು (ಟ(ಯ
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ಒಂದು ವಗR ಔv 1ಾ�ದ ಮತು
 ಅವರು ಗುಂkನ N)ೇRಶಕ ಇದು ನನQ ¡ೕಷಕರು
1ೇಳ�ವ ಮತು
 ಾನು ಮೆಯY� ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಎಂದು /ೕಪRನುQ 1ೇTದರು ;ಾರು
�ಾತೂ ~ Syಕ 1ೋ4ದEರು ಎಂದು �ಾ4ಲು ಮೂಲಕ 1ೊರನ$ೆದರು.ಆ)ಾಗೂ�
5ಾಲೆಯY�ರುವ ಸ"ಾ� ಮತು
 �ಾQಯು ತುಂ�ಾ ದೂರು ಮತು
 ನಂತರ ಒಂದು
ವಷR oYಟ� ತFಾಸ�ೆ ನನ^ೆ ಅನಹR ಪ�ಗiಸುವ,bಲ� ಇದು �ೈNಕ
�ೇ"ೆಯನುQ ೆರಳ� ಇ)ೆ �ಫಲ"ಾ?ತು, ವಷRದ 1996/97 ಒಂದು
ಅಂಡ"ಾಯು ಸಂದಭRದY� LಾಯRNವRtಸಲ6ಡುತ
)ೆ ಬಂದ, ಇದು ನನQ Lಾಲುಗಳ�
ಹvR ಏLೆಂದMೆ ನ$ೆಯುವ,bಲ� ಎಂದು ನನ^ೆ ದೂರು .ಇದು / Lೋನ ಟ�ೊRಗಳ
�ೆQೕtತರು 3 �ಲWಗRಳ (ೕಲುಗಳ� ಅಂದMೆ �ಾ�ದ .�ಾBೆಯ " tಂ)ೆ " ಗುಂಪ,
ಪ Aಾವ ಉಂzಾಗುವ Bulling ಸಂದಭRಗಳY� ಮತು
 ಡ² ;ಾರು ಪದಗT4ಂತ
.ಅಂ$ಾಶಯದ ಊಟದ ನಗರದ 4 ಮತು
 5 ಜನ�^ೆ ಸAೆಗಳ� ಪ 5ಾರ, ನನQ
ಅತು�ತ
ಮ oತ  Nuno ಕBೆ1ಾ(ದ ;ಾರು ಅrವ�(
 ಮತು
 ಅ/jಗಳ�
�ಾ�ತಂತ !ದ [ೕBೆ Nಜ"ಾದ )ಾT �ಾ�ಾನ� Yಂಗ ಗುಂಪ,ಗಳ� coagíamos 

.�ೂೕಷ�ೆ ಪ,ರಭವನ Estarreja , ಾನು ನಕಲು : ಅವರು ಜುBೈ , ಆಗ'W
ಮತು
 �ೆFೆWಂಬ} 1997 /ಂಗಳY� ಮೂಲಭೂತ Syಣ " ಸ( ಯ ರ|ಾ " 1 ೇ
ಚಕ ದ ಮಕ=T^ೆ ಔ)ೊ�ೕ4ಕ LಾಯRಕ ಮದY� ಒಂದು �ಾNಟ}
LಾಯRNವRtgದರು " ಾನು �ೇ"ೆಯನುQ ದೃ¾ೕಕ�gGರಪ�Gತ ಮತು
 ಎರಡೂ
ಆಸ(
 ಮತು
 ಬದ9@ೆ demostrados ಅಥ"ಾ Lೆಲಸದ ಅಹR@ೆಯ
ಪ ಶಂgಸBಾ4)ೆ.ಸಂತMೆ~ 1ೇಳ�ವ ನಂತರ ಅವರು ಎLೊ�Àೕ 1ೊರ�ದE ಾನು
)ೋಷಗಳನುQ ಸಮಪR�ೆ ಇ)ೊಂದು ಾನು ಅY� 1997/1998 12 ವಷR
ವಷRದ ಪ,ನMಾವ/Rತ �ಂ$ೋ �ಾಕ�ಗRಳ� ಔv ಎ�ೆದ ನಂತರ ಒಂದು
ಹೂಸುDಡು Nೕಡಲು ಮತು
 ನನ^ೆ ಎBಾ� ಬಟೆa ಬರುವ Lೆಲವ, �ೆQೕtತರ ಮೆ^ೆ
@ೆರTದರು�)ಾ�jRಗಳ ಸಂಘದ ಆ ವಷRದ 5ಾಲೆ ಆರಂrgದರು ., ಾವ,
;ಾ"ಾಗಲೂ ಏಾದರೂ ಬಯಸುವ ;ಾ"ಾಗಲೂ ಏೋ Lಾಯು/
)ೆ
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ansiosíssimo ಕ ಮದY� �ೕವನ ಆದರೂ Lಾಯು�Lೆ ಮತು
 ಅವರು , ಬಯಸುವ
ಜಂkಂ� ಬಯಸುವ , �4 ಮತು
 ಧೂಮFಾನ ಗಮ��ಾPನ ಆತಂಕ �ೊ=£ೕYಂ�
ಇಲ�)ೆ "ಾ(ಂ� ಸ"ಾ� ವಯಸ=�^ೆ ಅ>ಕ ಪ �ಾಣದY� , ನಮ^ೆ ಎಲ�ವ� ��
Nಲು�ತ
)ೆಉ)ೆEೕಶರtತ"ಾ4 ಸ�ತಃ .ಈ ವಷR ಾನು Lೆಳ4ನ ಮತ)ಾನ
ಪ �ಾ
ವೆಯನುQ ತ;ಾ�g : ಇದು 1ೊ�ೆ^ಾ�Lೆಯ )ೊಡ_ N�ಾRರbಂದ ಮತು

ಅಥRದY� ಎಂದು ಈ ಚುಾವ�ೆಯY� candidatamos Fೌ ಢ�ಾBಾ
�)ಾ�jRಗಳ� |ೋ' Macedo Fragateiro ಸಂಘಟೆ .ಾವ, ಈ �ಾBೆಯ
ಕ�WLೊಡಲು �ಾಂಸ½/ಕ ಮತು
 ಮನರಂಜಾ ಚಟುವ�LೆಗಳನುQ ಪ 5ಾರ
ಗು�ಯನುQ , ಇದು LೆಟW)ಾ4 ಆಂತ�ಕ"ಾ4 ಮತು
 �ಾಹ�"ಾ4 1ೇರಲು ಅಗತ��)ೆ
.ಈ ಾವ, ಸಲ1ೆ ಗು�ಯನುQ �ಾ>ಸಲು : - ಒಂದು finalistas- Fಾ ~
�ಾ�ಾ@ಾ=ರ �ಾಂಸ½/ಕ ಮತು
 ( ೕ$ಾ ಯುವ "ಾರ �ೇ�ದಂ@ೆ ಇ�ೕ �)ಾ�jR
ಜನಸಂ§ೆ�ಯ ಹಂGLೆ bನಗಳ , ±zಾ{� ಟೂನR[ಂv , �ಾ��ೆ=zಾ{� ಮತು

"ಾY�ಾ� ಪ 5ಾರ ( ಪ,ರುಷರು / ಮt:ೆಯರು .. ) .ಯುವ "ಾರ ��ಧ
ಚಟುವ�LೆಗT^ೆ bನ - - DYಯC�R zೇಬ� ±zಾ{� associados-

�ಾ�>ೕನ ತರ�ೇ/ - ರೂkಸಲು ಮತು
 ಸ�ಾಜದ ಸಮ�ೆ�ಗಳನುQ �)ಾ�jRಗಳ�
/Tಸಲು ಒಂದು �ಾBೆಯ ಪ/ Lೆ ಚ5ೆRಗಳ� ಸೃ�W ¡ ೕ@ಾ�tಸುವ ಸಲು"ಾ4 , 

�ಾgಕ ತ;ಾರು ಸಂಪ(Rಸುವಂ@ೆ�)ಾ�jR ಸಂಘದ ಉಪಕ ಮಗಳ� ನಮO
�ಾBೆಯ ಚಟುವ�LೆಗಳನುQ ಉ@ೆ
ೕ�ಸುವ , ಮತು
 NbRಷW"ಾ4 ಸಲು"ಾ4 " 

ಸMಾಸ� " |ೊ@ೆ .ಪ�W " ಾವ, NಮO ಮತ ಎiLೆ " - ಈ NಮO ಸಂಘದ ಪ�W -
vocês.na ಅr;ಾನದ ವ�(
 �)ಾ�jRಗಳ� Lಾಂ$ೋಮaಳ �ತ�ಸಲು ಮತು

ಏLೆ ಅಥR ಬರುವ,bಲ� ಮುಂಬರುವ ಚ5ೆRಗT^ೆ ಆMೋಗ� Lೇಂದ ಸಂಪಕR
ಇಟುWLೊಂಡು NೕಡಲುಆMೋಗ� Lೇಂದ �)ಾ�jRಗಳ� 1ಾಜMಾಗಲು §ಾಸ4
ತರಗ/ಗಳ� ಉTಯಲು ಬಯgದEರು .ಪ 5ಾರ �ೂೕಷ�ೆ ಅ�ಯY� , " Nೕವ, ವ�(

Nೕಡಲು ! " " ಪ �ಾನ Lೊಡು^ೆ ಬಯgದEರು , ಅಥ"ಾ ಉಗ ^ಾo ^ೆ ಒದ4ಸುವ
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ಮೂಲಕ ಪ 5ಾರ �ೆಂಬಲ ಎಂದು ಸ�ಾಜ"ಾb ಪyದ ¡ೕಸW} " , ನಮO
ಸಂ4ೕತ ಆಡಲು " ಸಹ ಮತು
 " ನಮO 1ೆ|ೆ�ಗಳನುQ ಅನುಸ�ಸುತ
)ೆಪyದ , 

ಉಗ ^ಾo 1ಾ:ೆಗಳನುQ �ತ�ಸBಾ?ತು ಆದMೆ ಒಂದು ಉಗ ^ಾo ನಮO
ಸಂಘದ ಈ Mಾಜ(ೕಯ ಶ(
;ಾ4 ಗTg)ೆ .ಇತರ uೕಜೆಗT^ೆ ಎಂದು
LಾಯRLಾ� ಮಂಡTಯ DYಯC�R [ೕ�ನ ±zಾ{� ಖ�ೕb ಮತು
 ಪ /
ಪಂದ�ದY� ಖGRನ 20 Gಪ,6ಗಳನುQ ಅಧR ಪ$ೆಯುತ
)ೆ .ಉ)ಾÁಟೆಯ bನ ಮತು

ಾನು ಗಮNಸುವ,ದು : 10 ಮತು
 20 ಗಂzೆಗಳ ನಡು"ೆ ಜನವ� 14, 1998 

ಕ:ೆದ ವ^ಾR?ಸಲ6ಡುತ
"ೆ ಚುಾವ�ೆಯ ನಂತರ .ಇದರ ಪ /N>ಗಳ� ಆ�W
�ಾ�ಾನ� o/ಯY� ನ$ೆದ ೋಂ)ಾ?gLೊಳ�`ವ ಮೂಲಕ ಅk�LೇಶJ
ಪ ( eಯ 1ೊರ�ತು ಎರಡು ಪ�WಗಳನುQ , ಮತು
 D Aಾಗವtgದರು .740 

�)ಾ�jRಗಳ� ಮತ ಚುಾವ�ೆ , ಸ�ಾMೋಪ ನಂತರ, ಾವ, ಮತಗಳನುQ Bೆಕ=
ಮುಂ)ಾದರು .ಐದು ನೂರು ಮತು
 ಇನೂQರು ಮತು
 ಎಂಟು ಮತಗಳನುQ ಪ�W D
ಮತ ಪ�W ಪ Lಾರ ಎ ಏಳ� ಮತಗಳನುQ ಪ�W ಮಂಜೂರು sದಲ ಸು/
ನY�
1ೊಂbರುವವರು ಒzಾWMೆ �|ೇತರನುQ ಗTg)ಾEMೆ nulos- ಹತು
 DT ಹbೈದು
ಮತಗಳನುQ ಮತಗಳನುQ : Lೆಳ4ನ ಫY@ಾಂಶಗಳನುQ Nೕಡುವಅ�ೋgeೕಷJ
ನಂತರ �ಾBೆಯ ವಷRದ ಹ@ೊ
ಂಬತು
 ನೂರ @ೊಂಬತು
 ಏಳ� ಸಂಬಂ>gದಂ@ೆ
ಸಂಘದ �ೌಲ��ಾಪನ ಒದ4ಸುವ ಕ:ೆದ ವಷR ಮತ .ಈ ಪ ಸು
/ಯನುQ ನಂತರ
;ಾವ,)ೇ ಸLಾMಾತOಕ ಸಮ@ೋಲನ Lಾಣು/
ಲ�.ಇದು tಂbನ ಅ�ೋgeೕಷJ
ಇದರ ಪರಂಪMೆಯBೆ�ೕ �ೇ�Lೊಂ�)ೆ $ೆ'=, Bೋಹದ Lಾ�Dೆv , ಒಂದು ಕುGR
, �ೆಂ¤ ಮತು
 ಎರಡು ಚದುರಂಗ ಆಟಗಳ� ( ಅಪ�ಣR ) .ಮತು
 ಈ Noಷಗಳ
ರೂkಸಲ6ಟWವ, ಇದು ಅ>"ೇಶನ Lೊೆ^ೊಂ�)ೆ �ೇ�ಸಲು �ೇMೆ ಇಲ� ಎಂಬುದನುQ
ಗಮNಸ�ೇಕುನಂತರ ಓದಲು ಮತು
 ಸಧ�ದ ಸದಸ�ರು ಸt ನ$ೆಯY)ೆ
ಅನುsೕದೆ .SDರದ bನಗಳY� Lೆಲ�[O ನನ^ೆ ವಗR ಅಂತಹ Fಾತ ಗಳ�
ಮೂಲಕ 1ೋ4 �ಾ�ದ ಏLೆಂದMೆ ಾನು ಲಯJ (ಂ� ಮತು
 ಅ� Lಾ¡ೕೆ
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ಎಂಬ ಅY� �ಾBೆಯ ಪ�ಚಲೆಯು ಅಾoಕ ದೂರು, �ಷಯ ನನQ ಬb^ೆ
ಜ�ಲ"ಾ4)ೆ ಇದು LಾಯRLಾ� ಮಂಡTಯು ಕಂಡುಬಂbತುಒಂದು �ಾBೆ^ೆ ಒಂದು
ಹSº ^ಾ ಹಕ ಮತು
 ಪ Lಾರ ಮುಖ�ಸP ಮನ�ಾ¿ಸ�¬ .ಅಂ$ಾಶಯದ kಎg6 1998 

LೊೆಯY� ತN§ೆ ಮತು
 ವರbಯ ;ಾವ,)ೇ ¡Yೕ' ತN§ೆ ಾನು Estarreja 

5ೇಂಬ} ಅಧ�y ಮಗ ಮತು
 ಕಳ`�ಾಗ�ೆ |ಾಲ ಮುಖ�ಸPMಾ4)ಾEಗ ಅಾಮ�ೇಯ
ದೂರು @ೆMೆಯುತ
)ೆ .Lೇವಲ ಾನು , ¡Yೕಸರು �ೌಲಭ�ಗಳನುQ ಪ "ೇSgತು
�ೇ�ಸುವ NMಾಕ�ಸBಾ4)ೆ ಮತು
 ಪ ಯ/QgದEರು ಮತು
 ಇನುQ ಮುಂ)ೆ ತಂಡದY�
ಅಂ$ಾಶಯದ ನನQ �5ಾರ�ೆ ಬ^ೆa ಸಂಪಕR ಅಥ"ಾ �ಾt/ Lಾರಣ , 

ಇಷW"ಾಗು/
ರYಲ� �ಾ�)ಾಗ ಜಂ� ಧೂಮFಾನ �ಾ�ದEರು .ಇದು ಸಮಯದY�
ನನQ ಆ/¯ಯ 1 ೇ Lೆಲಸ ನಂತರದ bನಗಳY� ಹಣ ಏLೆಂದMೆ ಅನು�ಾನದ ಮತು

Aೋಜನ Lೊಡ)ೆ , ಆMೋಪ ಅ�ಯY� Fಾ ~ ಈ ವಷR ಅೈ/ಕ , ಪ�WಯY�
ಮುಂbನ ವಷR ಾವ, �ಾಡುವ,bಲ� ಎಂದು ಆತಂಕ ಅನ�?gದರುಾವ, , 

ವದಂ/ಗಳ� �ಾಡBಾ?ತು Aೋಜನ , ಹಣ .ಜನವ� 98 ರಂದು ಾನು , Syಣ
"ಾರ ಆ1ಾ�Ng)ಾEMೆ ತನQ ಎLಾ� ೆನಪ,ಗಳನುQ ತಂದು ಾನು.ಜನವ� 24 Syಣ
"ಾರ " �ೆQೕt ನತRನ , ಅದರಲೂ� �ಾBಾ |ೋ' Macedo fragateiro 

�ಂದ , Aveiro ಗುಂk^ೆ " ಅಪR�ೆ;ಾ4 �ೕzೋ ಹಂGLೆ ಇದು �ಪD�� ಆ¦
|ಾ]R Sampaio ಅಧ�y , 1998 - ಗಣMಾಜ�ದ ಅಧ�y , ಊಟದ Nಂ/ರುವ
1ೊಂbತು
ಅಧ�y �ಾ�ಗ/gತು ಅY� �ದು�m ವಸು
ಸಂಗ 1ಾಲಯದY� .ಅ)ೇ ವಷR
ಒಂದು Fಾನಗೃಹದ ಪ�5ಾರಕ Gತ  " LಾLೆWೕ� " ಮನg�^ೆ ತರು/
ರುವ
�ಾಟYಗಳ� ಮತು
 ಚಮ@ಾ=ರವ, ತಂತ ಗಳನುQ ಅ/jಗಳ� ಮನರಂಜೆ ನನ^ೆ
blotted ಒಂದು Mಾ/ ಮತು
 ಾನು ��ೊ=ೕ ಎಂದು Aಾವೆ ಅY� , pildrinha 

furadouro ರY� ��ೊ=ೕ Lೆಲಸ ಅವLಾಶ ಬಂb)ೆಾನು ಎBಾ� ಮಂದ -ೊ ೕ
�ಂ$ೋ ಒಳ ಉಡುಪ, ಾನು ಆಗ ಈ ಸಹ ಅ"ೇ� ನಂತರ , ಒಂದು Lೆ�ೆ ಒಂದು
ಛ/ �ಾ$ಾನು ನಂಬುವ ಅ\ |ಾ�Bೆಯ ಎಂದು , bನಗಳ ನಂತರ ಎಂದು
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ಈ^ಾಗBೇ @ೊ:ೆದು ಒಳ ಮರಳಲು ಗi �ೆQೕtತ�^ೆ @ಾ?ಬಹುಶಃ [ೕBೆ DದE
.ಇದು ನನQ ಸಂ^ಾ/ |ೊ@ೆ^ೆ ಅD�ಂ@ೆ ಸುವಣR ಮುಷ=ರ ಒಂದು 2 �ಾಟYಗಳ�
ಕು�ಯಲು �ಾ�ಾನ�"ಾ4ತು
 .ಒಂದು Fಾ�RಯY� ರವMೆ^ೆ ಾನು �ಾ' ಮುಂ)ೆ
^ಾ ಹಕ �ೇ"ೆ ಮತು
 ಎBಾ� Lೌಂಟ} [ೕBೆ ದ ವ ಹರಡುವ ಕನQಡಕ ತುಂಬಲು
ಆರಂrಸಲು ಮತು
 ತyಣ ಉ�ಸBಾ?ತು �ಾಗು@ೆ
ೕೆ .ಸಂdಪ
"ಾ4 ಒಂದು Lೆ�ೖಂv
�ಾ�ೇಜ} ಒಂ)ಾ4ತು
 ಮತು
 ಾನು ಅವ,ಗಳನುQ ಎರಡು 1ೊ$ೆತಗಳನುQ Lೇವಲ
1ೇTದರು ಎಲ�ವ� ಹರಡುವ ಬ�ಸBಾಗುತ
)ೆ : ಇY� ಪ$ೆ?�!ಮತು
 ಇಂbಗೂ
1ೆಚು� ಈ ಮನುಷ�N^ೆ �ಾತಾ�ದರು .ಾನು ನನQ ಸ1ೋದರ ಒಂದು ಮದು"ೆ
ಆ/¯ಯ , ಾನು �ಾQನದ ಕ:ೆ 1ೊ^ೆ;ಾ�gದ Aಾಗವtgದರು ಮತು
 ಾನು
[ೕ�ನ [ೕBೆ ಶª ಪLಾ= s�ೈ� �ೕJ �ಾ�ದ ಆದE�ಂದ ನನ^ೆ ಕು�ದು
.;ಾ"ಾಗಲೂ ಕನQಡಕ ಮತು
 �ಾBೆಯ ಐN�ÂೕನQ ಸೂತ ವನುQ ಬMೆಯಲು
ಬಳಸBಾಗುತ
)ೆ �ೇ�ಸುವ ಹSº |ೊ@ೆಗೂ� Mಾ/  1998-1999 monho 

�ಾ} ಆವ�ಸುತ
)ೆ - Fಾನಗೃಹದ ಪ�5ಾರಕ ಇY� ಕಪaಳ� ಪ�Mೈಸಲು Lೆಲ"ೇ
/ಂಗಳ�ಗಳY� .ಅಂ/ಮ ಪyದ 2ºperiodo ಅ�ತುLೊಂಡ , �ಾ�ಾನ�
ಏಕLಾYೕನ ��ೊ=ೕ �ೕN�� ಅವರು sದಲ monho ಶವ} 900 ಜನರು
1ೊ$ೆದು ಪ /ಸ6>R ಪyದ ಸು�ಾರು 200 ಇತರ ಜನರ �ರುದ9 ಯಶಸು� 700 

ಜನರು �ಾಡBಾ?ತು tv .ಪyದ monho ಔತಣಕೂಟದY� , 1ೆಚು� ಹಣ ಈ
Nೕಡುವ �ಾYೕಕರು Fಾವ/ ಅಂಶಗಳನುQ ಎBಾ� ಊಟದ ಸಂಘದ @ೆ^ೆದುLೊಂಡು
ನಂತರ .ಈ ವಷR ಾನು ^ೈರು ಸು�ಾರು ಎರಡು "ಾರಗಳ ಎರಡು /ಂಗಳ Lೆಲಸ
ಅY� �Y\� , �ಾ�ಕW� LಾoRಕMಾ4 ನನQ ೌಕರ �;ಾ?/ ಆರಂrgದರು .ಆಗ
Uniteca / Quimigal Lೆಲಸ g(=ತು .Dacasca ��ೊ=ೕ ನನQ ಚಮ@ಾ=ರವ,
ತಂತ ಗಳನುQ Fಾನಗೃಹದ ಪ�5ಾರಕ / ಎಂಟzೈRನ} 1ೋದರು ನನQ sದಲ " 

zಾ��ೆ�v " /ನುQತ
"ೆ ಇY� ಎರಡು ಮು�?ತು ಮತು
 ಾನು ಏನೂ )ೇಹದ "ೇಗ , 

ಉ)ಾ ಎಂದು ಅಥR Lಾಣುತ
)ೆ ��ಧ bನಗಳY� @ೆ^ೆದುLೊಂ�ತುಇ�ೕ ಪ/ Lೆ
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ಎBೆಉದು�ಸು ಮತು
 ಏನು ಓದಲು ಅಥ"ಾ ಮೆ ಪ$ೆಯಲು ಮತು
 ಸಂ4ೕತ ಮತು

ನ$ೆಯಲು ಪ$ೆಯುವY� ಇ�ಸ�ೇ� .ಅವ,ಗಳY� sದಲ ಮತು
 ಏLೈಕ
ಅನುಭವ.ಾನು Lೆಲಸದ ಮ@ೊ
ಂದು bನ ೋಡಲು 1ೋ)ಾಗ �ಾವRಜNಕ
ಸಂಬಂಧಗಳ� ಮತು
 ಭದ @ಾ dacasca ��ೊ=ೕ �ಾಟYಗಳನುQ ಾನು NೆQ
1ೇTದEರು ಮತು
 ನನQ ಚಮ@ಾ=ರವ, ಸುbE DಟುW ಆಸ6@ೆ ^ೆ 1ೋ4ದEರು ಒಬ{ ^ಾ ಹಕ
ಮುಖ�ಸP 1ೊ$ೆbದುEಪ/ LೆಯY� , ನಂತರ ಎBಾ� ಇದು ಎBಾ� ಸುಳ�` ಮತು
 ಾನು
Aಾವೆ?ತು
.ಮೂರು ಗಂzೆಗಳ �ಳಂಬLೆ= ಾನು ಪ$ೆಯಲು ಅY� ಒಂದು ^ೆಳ/
ಮತು
 ಾನು ಕನQಡಕ ಪ$ೆದ ಬದY^ೆ ಮತು
 ಸPಳದBೆ�ೕ Lೆಲಸbಂದ ಾನು.ಾನು
ವಷRಗಳ �ಾ} ಒಂದು Fಾನಗೃಹದ ಪ�5ಾರಕ / )ಾ�ರFಾಲಕ ಾಯಕMಾ4
1998/99 ಇY�^ೆ Estarreja 1ೊಸ �ಾ} @ೆMೆ?ತು , ಆ Mಾ/ ಒಂದು " 

�ಾ4ಲು " ಬ^ೆa ಒಂದು ಪ,ಸ
ಕ Nೕಡಲು ಮತು
 �ಾಯುವ " ಅ[�ಕJ " ಅವ�^ೆ
ಮತು
 ನನQ ಪ,ಸ
ಕ ತರ�ೇ/ g�ೕಕ�gದರು.ಾನು $ 100 ®ೇವi ಒಂದು
)ಾ�ರFಾಲಕ ಎಂದು ಎರಡು ವಷRಗಳ ... $ 1,000 ಸಂಗ tಸಲು
�ಾಧ�"ಾಗುತ
)ೆ �ಾಡಲು ಬಂbತು ಮತು
 ^ಾ��ೋYJ �ೈಕ� �ಾ4ಲು ಸುಟುW , 
ಆದMೆ Bೇವ� ಅಥ"ಾ ;ಾMಾದರೂ @ೊಡ4gLೊಂ�ರುವ ಎಂbಗೂ .ಒಂದು 1ೊಸ
ವಷRದ ಮುಾQbನ 1998/1999 tೕMೋ' �ಾ} \u0026 �ೆQೕtತರು
Faíska ಸಂ�ೆPಯ ಕMೆ 1ೊಸ ವಷRದ ಎBಾ� �ೆQೕtತರು ಆuೕ�g .ಮಧ�Mಾ/ 
ಅಂ/ಮ"ಾ4 �ಾ} ಮತು
 1ೊಸ ವಷRದ DಟುW sದಲು Mando ಎBಾ� �ಾ}
¡ೕಷಕರು DಟುW .ಾನು , ಮ@ೊ
ಂದು ಘಟೆ^ೆ �ಾPಪೆ |ಾtೕMಾತು ಆಕ ಮಣ
¡Yೕ' ®ಾ�ೆಯY� ದೂರು )ಾಖYg)ಾEMೆ ಾನು ಅY� �ಾ} ಅಂ$ಾಶಯದ
ಕಲು�ಗಳ� 1ೋ4 ಅವರು ಒಳ^ೆ ashtrays , ಶುದ9 ಸುಳ�` 1ೊರನ$ೆದರು ಎಂದು
ಅವರು 1ೇಳ�ವ ಒಂದು �ಾ} ^ೆ 1ೋ4 .ಾನು Fಾ gಕೂ�ಟ} 1ೋಗಲು g(=ತು
ಆದMೆ ಾನು �ಾdಗಳ Lೊರ@ೆ ಸಂದಭRದY� ಮುನQ$ೆ ಇಲ� .ಅh �ಾ} ಾಯಕರು
- 1ೊಸ ವಷRದ ಮುಾQbನದ 98/99 ರಂದು .Salreu Estarreja ��ೌ=ಂv
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ಒಂದು ¡ ೕ^ಾ ಂ ಸ"ಾ� : ಒಂದು Mಾ/  [ ಮತು
 bನ ] 12 ಗಂzೆಯ ... 

Nಯಂತ ಣ N"ಾg ಸ4Rಯ' ಅ/j �|ೆ [ೕBೆ �|ೆಗಳ��( ಮತು
 ಅ�ಾತ
.ಪyದ ಮಧ�ದY� ಮತು
 ಸಲು"ಾ4 ನನ^ೆ ಪyದ ಮೆ^ೆ 1ೋ4 ಉಡು^ೆ ಮತು
 ನನQ
�ೆQೕtತರು ಅವರು ಆ Mಾ/ ¡ೕಟR} ವ<ಾRಂತ�ದ ಅY� �ಾ} ಎBಾ� ^ಾ ಹಕ�^ೆ
ಔv ಪ,v , @ೋ�ಸುತ
"ೆ .ಪ �ೆQ ವಣR�ಾBೆಯ ಸಲು"ಾ4 1ಾಕBಾಗುತ
)ೆ ಮತು

ಬರುವ GಂತೆಯY� ಾನು ಪ,ರುಷರY� ಒಂದು ಭದ @ಾ ವ�ವ�ೆPಯನುQ ರGಸಲು
ಕಣುp ಅಥ"ಾ ಟ¤ �ಾದ� ಮತು
 ಪರಸ6ರ ಅrFಾ ಯ ಮತು
 ೋಡಲು ಎBಾ�
"ೇಗ LಾYಟW Aಾ�ಸು@ೆ
ೕೆ ಅ² ಅಥ"ಾ ಅ�ಾ{ ಬಹಳ ಮುಂ)ೆ ಎಂದು
uೕGಸುವ,ದುದುಷW ಅಥ"ಾ ಬಳಲು/
ರುವ ಮತು
 ಸ1ಾಯ ಆ4ತು
 ."ಾ¤ ��
ಮತು
 ಾನು ಅ��ಪ6iಗಳ� ಾನು 5ಾೆ� FTV ೋ� ಮತು
 ಾನು ಆ bನ
ೊ�ೆ� ಪ ಶg
 ಪ$ೆದ Aಾ�ಸು@ೆ
ೕೆ ನನQ ಮನg�^ೆ ಸಂ)ೇಶಗಳನುQ
1ೊಂbರಬಹುದು Aಾ�ಸು@ೆ
ೕೆ .ಾನು Gತ ದ ನಟ Aಾ�ಸು@ೆ
ೕೆ ಾನು , 

Aveiro Gತ ದY� Gತ �ಾQ!¤ / ಹಂbಗಳ� ಮತು
 ವಜ ಗಳ� �ೕdgದEರು , ಒ[O
Gಂ/g)ೆ �ಾನವ ಅಂಗಗಳ /ನುQವ ಮತು
 ಆ bನ ರ�ೆ
ಯY� ಮು�ದ ^ಾ�ನ
ವಜ ಗಳ� ಎNgದ (Bೋ ಆ1ಾರ ಮT^ೆತಮO ಬೂಟುಗಳ� @ೆ^ೆದು1ಾಕಲು
ಆರಂrಸಲು ಮತು
 ಮತು
 gN�ಾ 1ೊರಬರುವ,ದನುQ , ಇದು ನನQ
Gತ .Estarreja ನbಯ ಬT Lೆಲಸ ಮತು
 ಮರಗಳ� Lೆ�ೖಂDಂ� ನಗರದ ಅಂ/ಮ
�ಾ�ತಂತ ! ನ$ೆ?ತು ರY� oೕ-ೈ� ಆಲ=1ಾ� �ೆMೆgದ ಮದ� ಕು�ಯುವ
ಚಟದವನು ಅಧR ನbಯY� )ೇಹದ ಮತು
 ಾನು ಾನು �ೕNಯ' ಮತು
 S ೕ
ಮನುಷ� ಆBೋGಸು/
ೕ� .ಗಣMಾಜ�ದ ಅಧ�y ನನ^ೆ ಆಚ�ಸBಾಗುತ
)ೆ , ಾನು
ಹಸುಗಳ� ಸಂಪಕRಗಳನುQ [ೕಯುವ,ದು Nಮ^ೆ ನನQ ಆBೋಚೆಗಳ� ಸಂಪ(Rಸಲು
ಪ ಯ/Qg �ಾಡBಾ?ತು 1ೊಂb"ೆ .ಅವರು ನನ^ೆ , ಾನು , ಇ�ೕ Lೊಠ�
ಸುತು
/
ರುವ ನನ^ೆ ನ$ೆಯು/
)ೆ ಏನು ಅಥR ಪ ಯ/Qg ಮೋ��ಾನ ಪ,ಸ
ಕಗಳ�
ಓದುವ �ಷಯಗಳನುQ �ಾ�ದರು , ನನ^ೆ ಪ @ೆ�ೕ(ಸಲು , �Gತ "ಾದ
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�ಷಯಗಳನುQ ಅrFಾ ಯ Fಾ ರಂrಸು@ಾ
Mೆ �5ಾರಗಳನುQ ಕದುE ನನ^ೆ 1ಾN
�ಾಡಲು ಬಯಸುವ Aಾ�ಸು@ೆ
ೕೆ , ಾನು ಆರಂrgದರುS�ೆಯ Aಾ�ೕb ಕ
 , 

ಭ [ಗಳ� , ಅಥ"ಾ ಅವರು �ೕdgದರು ಮತು
 ದೂರದಶRನ ಅಥ"ಾ bನದ
ಪ/ LೆಗಳY� ಎರಡೂ Nಯಂ/ ಸಬಹುದು ಎಂದು , ನನQ ತಂ)ೆ ಒಂದು �ಾ} ಖ�ೕb
ಎಂದು ನಗರದ ಬಂದು , ಮತು
 ಇದು �ಶ�ದ )ೊಡ_ ಆ4ತು
 , �ಾತ ಪ ಮುಖ
�ಲyಣ ವಸು
ಗಳ �ಾ�ದನನQ ¡ೕಷಕರು ;ಾMಾದರೂ ಾನು 1ೇT ;ಾರು
GNR �ೇಾ ಮೂಲಕ ಕಂಡು ಾನು ರವMೆ^ೆ "ಾ(ಂ� ಅBೆಯುವ ಗಂzೆಗಳ , " 

ಾವ, Nೕವ, ಹುಡುಕು/
ರುವ " �ವ�gದರು ಆಸ6@ೆ ^ೆ ನನ^ೆ �ಾ4ಸಲು ಇನೂQ
GNR ಮತು
 ಅ4Q�ಾಮಕ ಕMೆಗಳ� ಈ �ಾ�ಾನ� ಗYDY ರY� Lಾಳ�
ಎಂದುಾನು �ಾನgಕ ತುತುR Lೊ?ಂ�ಾ ತರು"ಾಯ Aveiro ರY� ಆಸ6@ೆ ^ೆ
ಕMೆ)ೊಯEರು ಾನು.ಾನು ಮೋ"ೈದ��ಾಸ�ದ ಮುಖ� ಸ�ಾBೋGg ನಂತರ
ಹುಡು4ಯರನುQ ಾನು ಒಂದು ಇಂ|ೆyJ ಕMೆ)ೊಯ�Y)ೆEೕ"ೆ ಮತು
 ಾನು ಾನು
uೕGಸು@ೆ
ೕೆ ಸಂAಾಷ�ೆ ನಂತರ ಒಂದು ಗNR ಕ�W ಅ4Q�ಾಮಕ @ೆ^ೆದ , ಆದMೆ
ಇಂ|ೆyJ @ೆ^ೆದುLೊಂಡ ... ಾನು ಎಚ�ರ^ೊಂ$ಾಗ ಾನು �ೈ� "ಾCR ಒಂದು
Lೋ�ೆಯY� ಮನುಷ� ! ?... ಾನು zಾ�(� @ೆ^ೆದುLೊಂಡು Estarreja zಾ�(�
5ಾಲಕ N�ೕdg 1ೇTದರು ಮತು
 ನನQ @ಾ? ಎಚ��Lೆ 1ೋದರು ಅY� Lೊ?ಂ�ಾ 
1ೋದರು , ಾನು LೆಟW Aಾವೆ ಉ)ೆEೕಶಪ�ವRಕ ಆ4ತು
 ಅ��ರದ
ಮೋ"ೈದ�ರು ಕಳ�tgದ �ಾ@ೆ @ೆ^ೆದುLೊಳ`ಲು ಒಲವನುQ ಾನು ಮರುbನ
ಪBಾಯನ , Lೇಳ�ವಆಸ6@ೆ ^ೆ ನನ^ೆ Lಾರಣ"ಾ?ತು , 1ಾg^ೆ �ೆ�W
ಬಂ>ಸBಾ4)ೆ �ಾ�ೕ�ಕ ಸಂಯಮ ವ�ವ�ೆPಯ ಅ�ಯY� 20 ಕೂ= 1ೆಚು� bನಗಳ
ಇತು
!Estarreja ರY� intermarche ನನ^ೆ ಪಕ=ದ ಮೆಯ ಪ "ೇSಸಲು
ಆಮಂತ ಣವನುQ Lಾಣುತ
)ೆ �ಾ�ಗತ, ಾನು ಕಳ` ಎಂದು ಅವ,ಗಳನುQ uೕGಸುವ
^ಾಡRJ ನಮೂbg ಬಂದು ಕೂಡ ದೂರು �ಾಡಲು NವRtಸು/
ದE ಆದMೆ GNR 

ಅವರು ನನ^ೆ ಹುಡುಕು/
ರುವ,)ಾ4 1ೇTದರು ನಂತರ ಮತು
 ಓb)ೆನುಆಸ6@ೆ ^ೆ .
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NಗRಮನ ಮುಂಬರುವ ವಷRಗಳY� ದುಬRಲ^ೊಂ�ತು gಲುಕುವ , �ಾ�ಾ�ಕ
�ೕವನದY� ಒಂದು ಭೂಕಂಪ 1ೋYಸುತ
)ೆ ಇಲ� , ಾನು ಅಂದMೆ ಭಯ 1ೊಂb"ೆ
ಬಂದರು: Lೆ�ೆ 1ೋ4 , ಕ\ DbEದE ಭಯ ಮತು
 ಜನರು ನನQ 1ೆಸರನುQ Lಾ[ಂv
.

               1ೇ^ೆ 3ºescriturário 1999 ರY� ಇದು 30 / ಗಂ
ಪ ;ಾiಸು/
ದE ಅY� Lಾ§ಾRೆ ಪ�>ಯ ಒಳ^ೆ , ಸಹ 1ೊಂbರುವ ಅyರದ ಇಲ�)ೆ
[ೕ� Lಾರು ಹಂGLೆ , ಸಮಯ descolorei ಕೂದಲು [ೕ� ಮತು

ಪರ"ಾನ4ಗಳ ೋಂದi �ತ�ಸುವ , ಒಂದು Lಾರು sದಲ �ಾ�^ೆ
ಅನುಭ�ಸಲು �ೇLಾ4)ಾEMೆಸಹ ಬಂಪ} DಟುW ಅಪ�ತ ಪ$ೆಯುವY� ಮತು

ಸಮjRgLೊಳ`ಲು 1ೊಂbತು
 .

               ಇದು ಾನು 1ೆ5ಾ�4 ಇY� ಾನು N)ಾ tೕನ@ೆ ಇದು ಎದು�ಸಲು
ಾವ, ಅ"ೇ� ಇಡುತ
)ೆ ಒಂದು ಅಡಚ�ೆ;ಾ4)ೆ "ಾgಸಲು ಬಯಸುವ N)ೆ 
ಬಯಸ)ೆ ಾನು N)ೆ ಇಲ� .

               ಾನು ¡ೕಚುR4ೕ' 11 �ೌಲ�ಗಳನುQ ಸ�ಾನ@ೆ ಆ)ೇಶ ಮತು

Fೌ ಢ Syಣ Lೆ �v ಘಟಕಗಳ� �ಾಗR retraced , �ೋ�Rಂ� �ಾBೆಯ
ಲೂ?' � Lಾ�sೕಸQ �ೇ�Lೊಂಡಳ� .Ipj 1ೇTLೆ , �ೆಬ ವ� 5 �ಾ¤R
1999 01 �ಂದ , ಉ)ಾಹರ�ೆ^ೆ �)ಾ�jR"ೇತನವನುQ �ಾt/ಯನುQ
ಅN[ೕಟ} LಾಯRಗಳನುQ "ಾ�;ಾಮ , 2000 ಯುವಕರ ಆMೋಗ�ಕರ
ನಡವTLೆಗಳನುQ |ಾtೕMಾತು �ಾBೆಗಳ� 1ೋದರು .ಾನು ಆೆ�ೖJ ಅS�ೕಲ
ೋಡಲು ಮತು
 5ಾಟaಳ� |ೊ@ೆ ಸಂಪಕRವನುQ 1ೊಂದಲು ಆರಂrಸುತ
)ೆ." ತಮO
ಕತRವ�ಗಳ NವRಹ�ೆಯY� NbRಷW"ಾ4 , ತಮO LಾಯRಗಳನುQ ಸಂಪ�ಣR"ಾ4
ಾಟಕದY� ಆಸ(
 ಮತು
 ( ;ಾತOಕ ಎಂದು , ಬಳLೆ)ಾರರು , ಯುವ ಜನ�^ೆ
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ಆಸ(
ಯ �ಾt/ ಪ �ಾರLೆ= , ಯೂm ¡ೕಚುR4ೕ' ಇN�Âಟೂ�v �ಾt/
�ೆಂಬಲ ಮತು
 ಸಂಪಕR ಅFೆ_ೕv" Aveiro , �ಾ¤R 09 , 2000 ಾನು
�ಾತ ಕ:ೆದ bನಗಳY� zೆೆMೈಫQY� 1ೋದರು ನನQ �ೕವನದ ಮt:ೆ uೕGಸಲು
ಆರಂrಸಲು ಮತು
 ಾನು MಾLೆ�� Mamede 1ೆಸ�ೊಂb^ೆ 3 LಾCR
ಬMೆಯಲು - Bombarral ¡ೕಚುRಗ� ಮತು
 ಕ:ೆದ bನ ಾನು LೆಟW
ಅನುಕ�ಸಲು ತನQ �ೇಊ ದೂರ"ಾi g�ೕಕ�ಸಲುಸಮಯದY� ಒಂದು ^ೆಳ/
|ೊ@ೆ^ೆ ಲಭ��ರುವ ಾನು MಾLೆ�� ಎಂದು ಅFಾzೆORಂv ಮತು
 ಾನು �ಾ�
ನನQ ಕಂಡು Lೆಲವ, ಗಂzೆಗಳ Lಾಲ ಇರುತ
)ೆ .^ೆಳ/ ಗಂzೆ Nಗbತ ಚಮಚ ಪ,v
ಮತು
 ಗi �ೆQೕtತ�^ೆ �ಾ� ನನ^ೆ ಎಚ��Lೆ ಒಬ{�ಂದ �ಾಲ=N^ೆ 1ಾ� ೋಡಲು
.ಕ:ೆದ yಣಗಳನುQ ಅವರು �4ದ ಮತು
 ನನ^ೆ ಬಂದ ಾನು "ಾಸದ Lೋ�ೆ^ೆ ಓ�
ಸಮಯದY� ನನQ ಆ/¯ಯ 1ಾ:ೆಗಳನುQ ಅ�ಯY� ನನ^ೆ ಮMೆ;ಾ4�gತು ಮತು

�Y\ ಅY� ಅವರು LೇTದರು ಮತು
 ಾನು ಇY� she'm 1ಾ:ೆಗಳನುQ DಟುW
1ೇTದರುಾನು ಅವಳನುQ �ಾಂತ^ೊTಸಲು ಪ$ೆಯುವY� Nೕವ, � � 1ಾದು ಬರುವ
DೕbಗಳY� ಅ�WgLೊಂಡು ಮೆ DಟುW .ಾನು 16 ಅಂಕಗಳನುQ ಅಂ/ಮ ^ೆ ೕC
|ೊ@ೆ Fೌ ಢ�ಾBಾ �¡��ಾವನುQ 1999/2000 ಅ�R)ಾರರ �ಾಡಬಹುದು -

, ಅಂತರ ಪ )ೇಶದY� ಒಂದು �ಾ=!J ಅಧR DಟುW ತದನಂತರ ಮ@ೊ
ಂದು Syಕ
ತಲುkಸಲು ಮುLಾ
ಯ"ಾಗುತ
)ೆ ಇY� 1ೊರDತು
 , ಎರಡು bನಗಳ 1ೋ4 Lಾಲ
��ೆಂಬ} 11, 2000 ಅಂ$ಾಶಯದ 1ೊಂbತು
 NಮOFಾ �ಾiಕ@ೆ Syಕ
Lೊರ@ೆ y[;ಾGgದರು ಕ5ೇ� �ಾ�ಾನ� Syಕ ಗ�ಷl �ೊ=ೕ} 16 ಅಂಕಗಳನುQ
ಆ4ತು
 , ಇನೂQ ಪ�ೕ�ೆ �ಾಡುತ
)ೆ ಮತು
 ೋv 20 Nuೕ�ಸುತ
)ೆ .ಾನು , 
�ೆ ಂ¤ , 17 ಅಂತರ�ಾg�ೕಯ ಪ )ೇಶLೆ= 15 , 15 ¡ೕಚುR4ೕ' , ಇಂ4�ೕÃ
11 �ಂದ 18 ಆದE�ಂದ Lೋ'R Fಾ' ಪ$ೆಯುವY� ಪ�ೕ�ೆಗಳY� ತತ��ಾಸ�
ಮತು
 ಕಂಪ��ಟ} ��ಾನ , ನಕಲು 18 �ಪ6iಗಳನೂQ g(=ತು
.ಅಧRಚಂ)ಾ ಕೃ/ಯ Lೆಲಸ ಓದು/
)ಾEಗ [ೕ 31 , �Aಾಗಗಳ� ಗ tLೆಯY� ಈ
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1ೋzೆ� 2000 " ಪ$ೆದುLೊಂಡ �ಾನ / ಸ1ಾಯ ರವMೆ^ೆ bನ �ೆಬ ವ� 8 , 

2000 �ಂದ " �ಾ�ಗತ zೆ ೕNೕ 2 ೇ ವಷRದ " ವೃ/
ಪರ ವಗRದY� |ೊ@ೆ
ಅ>ಕೃತ 1ೋzೆ� 1ೋದರುಮತು
 �ಾ} ., /Tಯಲು ಅ�ಾ�ಾನ� ಸಮಪR�ೆ
ಮತು
 ಜ"ಾ�ಾE�ಯನುQ ಅಥRದY� ಈ ಅವ>ಯY� �ಾಮಥ�RವನುQ ಉದEಕೂ=
ಪ ದSRgದರು .ಾವ, NಮO ಲಭ�@ೆ ಮತು
 ನಮ^ೆ ಎBಾ� NಮO ಸಂಬಂಧ
1ೊಗಳ�ವ,ದು .Ovar / 00.aqui 28/07 �ಾನRY� ಪyಗಳ� ಮತು
 ಜ"ಾ�ಾE�
ಆ ಅನುಪgP/ಯY� ಸೂQಕ} 1ೋದರು 1ೋzೆ� Lೋ�ೆಗಳY� ಮಲ4ದE .ಈ
ಅವರು ಮೋ"ೈದ��ಾಸ�ದY� ಆಸ6@ೆ ^ೆ ಎಂದು /TbದEರು ಏLೆಂದMೆ ನನ^ೆ ಕು4a)ೆ
ಅrFಾ ಯ Lಾರಣ"ೆಂದMೆ ಸಹ �ಾ} [ೕBೆ )ಾT Sಸು
 ಕ ಮ 1ೊಂbತು
 .ನಂತರ
ಾನು Yಸ{J 1ೋದರು ಮತು
 �ಾkಂ� �ೆಂಟ} ಒಂದು Lೆ�ೆ ಒಂದು Lೌಂಟ}
ಉ)ೊ�ೕ4 Lೆಲಸ g(=ತು imaviz 2000 �ಾಟYuಂದರ ನೊQಂb^ೆ
ಸಮಯದY� ನನQ ಅತು�ತ
ಮ $ಾ�ನ�} ಕಲ6ೆ ಅವರು ನಸು(ನBೆ�ೕ ತನಕ ನೃತ�
ಅY� �ಾkಂ� �ೆಂಟ} ಒಂದು Mಾ/ Aೇ� ಅAಾ�ಸವನುQ 1ೊಂbತು
ಇದು
popper'so 1ೆಚು� ನನQ �ೕವನದY� ಈ ಪ ಯ/Qgದರು , ಈ �ಾಟ�
Mಾ�ಾಯNಕಗಳನುQ ನನQ 2 ೇ ಅನುಭವ "ಾಸೆ 1ಾ^ೆ Lೆಲಸ ಪ "ೇSಸುವ ಮತು

1ೋzೆ� <ೆMಾಟJ ಮುಂ)ೆ ಆLಾಶ ೋಡಲು sದಲು ಉg�Nಂದ , ಆದMೆ
ಅದನುQ �ಾಡಲು tಂದLೆ= 1ೋ4.�ೆª ೕ"ೆWೖC ಅಥ"ಾ ಏನೂ - gಬ{ಂb
Estarreja 2001 LಾNRವ� Aಾಗವtgದರು !�ೆª ೕ"ೆWೖC ಅಥ"ಾ ಏನೂ !

ಅಂ$ಾಶಯದ �ೂೕಷ�ೆಯ ಪ,ರಭವನ - ಸಂಸ½/ , ಗ ಂ-ಾಲಯದ ಐ/1ಾgಕ
ಪರಂಪMೆಯ �Aಾಗ .ಅವರು ಅಂ$ಾಶಯದ ಮತು
 ಮೂ�gಯಂ ಜೂYu Dinis 

ಮುN�ಪ� ಗ ಂ-ಾಲಯLೆ= ^ಾ ಹಕ �ೇ"ೆ �ೇ"ೆಗಳ� 2002 ರ [ೕ 30 2001 

ಆಗ'W 6 ಒಂದು NS�ತ ಅವ>^ೆ ಗು/
^ೆ ಆ�ಾರದ [ೕBೆ , ಆಡTತ ಸ1ಾಯಕ
ಒಂದು �ಾPನವನುQ �ೂೕ�ಸBಾಗುತ
)ೆ - ಮೆಗ ಂ-ಾಲಯದ )ಾಖBೆಗಳನುQ
1ೊಂbತು
 " ಜ"ಾ�ಾE� ಮತು
 ಬದ9@ೆ )ೊಡ_ ಅಥRದY� �ಾ�ದ" ಮತು
 �ಾ�ದ
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Ovarense " ಹ@ಾಶ ಸಂದಭRಗಳY� " ೋಂದi ಕಣOMೆ;ಾ4 2001 - 1ೆಣುp
Lisboa 1ೆಣುp Lisboa ಮತು
 ಟ � 5ಾಲಕ Mೇ�uೕ ಮೂಲಕ ದೂರು ಇಲ�
ಯುದ9ದY� ನಡು"ೆ GNR ಆಸ6@ೆ ಯY� ;ಾರು ಅ�_ 1ೊರ�ದELಾರು rebocarem 

ನಂತರ ದೃಶ� ಕMೆ D� �ಾ�^ೆ , ;ಾವ,)ೇ ದಂಡ , ಕMೆ ಬಲವಧRೆಗಳ� ಮತು

handcuffed 1ೆಣುp Lisboa ಆಸ6@ೆ ಯY� ನನQನುQ )ಾ� 1ೇT .Caldas $ಾ
Mಾi ಆಸ6@ೆ ^ೆ Sಶು � 07/12 2000 �ಂ$ೋಗಳ 26/11 �ೕdgದ �ೆQೖಪ}
ಜನರು ೋ� Aಾ�ಸBಾ4)ೆ .Fೆ$ೊ  2001 - ಾನು "ಾಹನ DGV 

1ೋಮ=oಂ� ಮೂಲಕ ;ಾವ,)ೇ ಪತ ಪ$ೆಯಲು ಆದMೆ ;ಾವ,)ೇ ಪತ ಮತು

ಒಂದು ಗಂrೕರ ಉಲ�ಂಘೆಯ ದಂಡ ( ;ಾವ,)ೇ ಕNಷl ) ರದುE ಅವ>ಯನುQ 30 

bನಗಳ ನನ^ೆ ದಂ�ಸುವ,ದನುQ ಾ�;ಾಲಯ ಪತ ವನುQ ಪ$ೆಯಲು )ಾ�
ಮರಳ�ವ,bಲ� , @ೆ^ೆದುLೊಳ`ಲುಅವಳ ಮತು
 ಕ�[ ಏLೆಂದMೆ 2 ವಷRಗಳ
NವRtಸುತ
)ೆ LಾನೂNನ ಇತರ @ೆ^ೆದುLೊಳ`ಲು 1ೇಳ�ತ
)ೆ ಅyರದ DGV .ಾನು
Lಾ�[Mಾಗಳ� ನನQನುQ G/ ೕಕರಣ ಮತು
 ಅವರು �ೆ6ೖ' �ೕdgದರು ಎಂದು ಎಂದು
ನನQ Lೊಠ�^ೆ Gಂತೆ Mೋ� .1ೆಣುp Lisboa ರY� ಇಂಟ¡ೕR� ಾನು 5,01 

�ೇ ಪ,v �ಂದ , ನನQ Lೆಲಸ ಸ"ಾ� Aಾ�ಸು@ೆ
ೕೆ .^ಾ��ೋYJ ಮತು
 ಅವರು
oYಯೇ} ^ೆಲ�ಲು ಮತು
 ಆಗಲು ಸೂತ ವನುQ ಪ@ೆ
 ಎಂದು ಕಂಡುt�ಯುವ € 5 

Fಾವ/ .ಆ bನಗಳY� ಾನು ಾನು Lಾರು ಅ�ಯY� ರ<ಾ�ದ �ೆ6ೖ' Aಾ�gದರು
.ಾನು �ಾಂ/ ಕ ಾನು ಮತು
 ಾನು ಮನg�Nಂದ Lಾರು ಮತು
 ನನ^ೆ ಈ
5ೆಂಡನುQ �ಾಹ�ೋದ�ಮ ಒಂದು ಪ,�ಯುವ 5ೆಂಡನುQ ಸಮಥR"ಾ4 ಒಳ ರ�ೆ
ಯ
ಮಧ�ಮ ಉದ�ಮ �ಾಡುತ
)ೆ ಸ)ಾ gPರ"ಾ4 /ರುಗುವ ಯಂತ Lಾರು
ಅಂ�Lೊಂ�ತು [ದುಳ� Nಯಂ/ ಸುವ Aಾ�ಸು@ೆ
ೕೆ ಆ4ತು
zೆ'W ಪ�1ಾರಗಳನುQ
Mಾi Dಡುಗ$ೆ ಮತು
 ಾ�;ಾಲಯದ ಮುಂ)ೆ ೆಲದ tv ಮತು
 ಅವನ
°ಾವiಯ Lೆ=ೕ�ತು .B5 Lೊ?ಂ�ಾ ಮತು
 Aveiro ಪ )ೇಶಗಳY� Lಾ�ನY�
ಕಲ6ೆಗಳನುQ ಮತು
 Bಾ�\ ಪ/ Lೆಗಳ� ಅೆ�ೕಷ�ೆಯY� 1ೆಣುp Lisboa D�
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ಆ)ೇಶದಂ@ೆ ಎ:ೆದುLೊಂಡು 1ೊಂbರುತ
"ೆ ಆರಂrg)ಾಗ ಪ�ಗiಸBಾಗುತ
)ೆ
ಾನು GNR D ^ೇC ಆ�ೆಯನುQ NY�gದರು .Liscont 1ೇTLೆ - ಕಂzೈನ}
N"ಾRಹಕರು ಆಡT@ಾತOಕ"ಾ4 "ೈದ�ರು ವಗRದY� Lೆಲಸ .ಾನು Liscont 

zಾe�v ಸುಳ�` ಎಂದು ಸಮಯದY�, ಾನು ಹSº ಧೂಮFಾನ ಇಲ�)ೆ ಎರಡು
/ಂಗಳ ಮತು
 ಾನು ಹvR tಂbರು4)ಾಗ ನನQ ತBೆ , ಆರಂrಕ NಗRಮನ
Liscont ಆಳ"ಾದ k ೕ/ ಸಮ�ೆ�ಗಳನುQ ಆರಂrgದರು k ೕ/ Lೆಳ^ೆ ಅಧR
ಪ�ಾ�@ಾ
ಪ ಕ:ೆದುLೊಂಡ ಮMೆತು ಸಹ Aಾ�gದರು ಅನುಭ�gದ ಮತು

"ಾgಸು/
ದEರು.�ಾ'R ಗ ಹಗಳ� ಮಂಗಳ ಮತು
 ಗುರು ಎಂದು ಆLಾಶದ Lೆಳ^ೆ
1ಾ� sೕಡಗಳ ಪ "ಾಸ , ಾನು k ೕ/ಸು@ೆ
ೕೆ NಧR�g)ಾEMೆ ಮತು
 ಗುರು ನನQ
�ೕ�ಯು ಬಲವನುQ 1ೊಂbತು
 ಗ ಹದ FೆJ ಗ ಹLೆ= 1ಾರುವ , Nೕವ, ಇY�
1ೊಂbದEರೂ , ಶ(
 , ಸಂ@ೋಷಹೂ�ನ ಆLಾರದY� k ೕ/ ತಲುkಸBಾಗುತ
)ೆ
ಎಂದು ಏೋ .ಆ;ಾಮ ಸಣp k ೕ/ಯ ಅದು�ತ , ಮಹತ
ರ"ಾ4ತು
 ಇಲ�)ೆ , 

ಒಂದು ಕನgನ , �ಾಧೆ , ^ೋಲು , Fಾ�ಶJ ಎಲ�ವ� ಆ4ತು
 , ಸೂಯRLಾಂ/
ಮುಂ@ಾದ @ೆರTದರು ಏೋ ಬMೆಯುವ ಪಟುWt�ದ ಅೆ�ೕಷ�ೆಯY� ಸ�ಇ5ೆ©?ಂದ
1ೊಂbತು
 , ಸೂಯRನ ಶ(
 1ೊಂbತು
 .ಾನು ಭೂo [ೕBೆ ಮತು
 ಅ�ಯY�
ಪ ;ಾಣ ಮೂಲಕ d/ಜದY� ಗಮನLೆ= �ಂ$ೋ , ಆ4ತು
 ಭೂದೃಶ� , ಪ ;ಾಣ , 

ಬಹಳಷುW ಾನು NಮO �ಾW} ಕಂಡ ಮುಂ)ೆ ೋಡು/
ದEರು �ಾ=!J Lಾಲ ಅದು�ತ
shimmering ಾನು ಚಂದ ನ ಗi ಮತು
 NಮO ಕಂಡುಬಂbರುವ ಹುಡುಕು/
ದEವ,
ಔv ೋಡು/
ದEರುಸಮುದ  , Nೕವ, ಾವ, ಚಂದ ನ ಆ4ತು
 ಭೂo [ೕBೆ ಮತು

ಸಮುದ ದ ಪ "ಾಸ ವಶಪ�gLೊಳ`ಲು ನಂತರ .Aಾವೆ , Gಂತೆ , ಬಯಸು/
ರುವ
ಅFೇdಸುವ , k ೕ/ಯ , ಎಂದು 1ಾ@ೊMೆಯುವ 1ೊಂbತು
 .ಾನು Nೕವ, ತk6
ಮತು
 ಇY� Nೕವ, �ೇLಾ4ರುವ , ಸAೆಯY� ಬಯಸುವ , ;ಾ"ಾಗಲೂ NಮO
ಆBೋಚೆ , Nೕವ, k ೕ/ ಮತು
 Nೕವ, ಇಲ�)ೆ ಹಂಬಲ ಮತು
 )ೇಶ , Aಾ�ಸು@ೆ
ೕೆ
ಅY� , NಮO ಅg
ತ�ವನುQ ಅrFಾ ಯ , ಬಯಸುವ , Nೕವ, Aಾ�gದMೆ ಮತು
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ಇಲ�)ೆ Nೕವ, k ೕ/, ಶಬE ಇಲ�)ೆ Nೕವ, �ಾ�ರುವ,ದನುQ Lೇಳಲು , "ಾಸೆ ಇಲ�)ೆ
Nೕವ, "ಾಸೆ, ದೃ�W �ಾ4ಲು ಇಲ�)ೆ Nೕವ, ೋ�ದ ಮುಟW)ೆ ಮತು
 ಟ¤ Nೕವ,
�ಾDೕತು�ಾಡುವ ನನ^ೆ ಆನಂದ ರುG : Nೕವ, 5 ಇಂb ಯಗಳ ಬಯಸುವ , Nೕವ,
ೋ� .Nೕವ, ಅನುಭ�gದ �ಾ} , ಅrFಾ ಯ ಇಷW"ಾ?ತು , "ಾgಸು/
ದEರು
ಎಂಬುದನುQ ೆನkಸುವ , NನQY� ಮು/
(= ಇೊQಬ{ , ಾನು ೋ�ದ , ಾನು
;ಾ"ಾಗಲೂ ೆನkಟುWLೊಳ�`ವ,ದ�ಂದ k ೕ/ went're k ೕ/gದ ಎಂbಗೂ
.30 , 2003 , ಮದು"ೆ Fೆ ೕಮ �ಾ¤R sೕ�ೕº �Y\ ಜೂJ 02 Yಸ{J
-... ಹ"ಾಾ �ಾ�� C �ಾ�� C �ಾ�� C 09 ಜೂJ 10 ಜೂJ 2003 

Yಸ{J ಕೂ��ಾ 1ೋ4 ಹ"ಾಾ Nಜ"ಾ4ಯೂ tೕರು"ಾಗ ^ಾಂ|ಾ $ 100 

ಖ�ೕb �ಾಡಬಹುದು .ಾನು ನಂತರ 1ೊ^ೆ ಮತು
 ನನQ ತBೆ �ಾ' kತೂ�ಗಳ�
ಆರಂಭ"ಾ4ತು
 ಹvR ಮತು
 ಕ�[ ಪ$ೆಯಲು ಮತು
 ಒಂದು Lೆಲಸ ಹುಡು(Lೊಂಡು
1ೋ4 Lೊೆ^ೊಂ�ತು , �ೇರುವ sದಲು (ೕಲುಗಳ� ಧೂಮFಾನ ಇಲ�)ೆ ಾಲು=
/ಂಗಳ� ಆ4ತು
 .Bೆಟ'R �ಾ�ಕYW ತರಗ/ಗಳ ಮಲ4ದE ನನQ (ೕಲುಗಳ� 1ೊ^ೆ
.zೌJ 1ಾ� Bೈಬ � Yಸ{J ಬೂ � ಅವMೊಂb^ೆ ಚಟುವ�LೆಗಳನುQ �ಾಡುವ
rೕ/ ರGಸಲು 1ೊಸ ಸಂಪಕRbಂದ ಭಯrೕತಾ4ರುವ ಒBಾ�Rಂ$ೊ, ನನ^ೆ
ಒಂದು /ಂಗಳ� ರ|ೆ Lೆಲಸ .ಉನQತ ��ಾನbಂದ Lೆಲವ, ಅನು�ಾನಗಳನುQ
ಸ6�Wೕಕ�ಸಲು ಬಯಸುವ ನಂತರ, ನನ^ೆ DಟುW ಅಾMೋಗ� ರ|ೆ ಪ ಸು
ತಪ�ಸಲು
1ೇಳ�@ಾ
Mೆ - �ಾQನದ 1ೋ4 Gೕ' tosteira , DಟುW ಅವLಾಶ �ಾಧ��ಲ�
NbRಷW ಸತ� @ಾರತಮ� |ೊ@ೆ Isel ಅಧ�y ಪತ ಬMೆದು ... ಾನು ctt ಒಂದು
ಪತ ತೃk
uಂb^ೆ �ೕವನದY� ಅಸ�ಾ�ಾನ ಬMೆದರು ಮತು
 ಪ$ೆಯಲು ನನQ
ಕಳ�tಸBಾ4)ೆ .ನನQ ಕ:ೆದ 8 ವಷRಗಳ Lಾರಣbಂದ Nೕಡುವ ಗಣMಾಜ�ದ
ಅಧ�y�^ೆ ಪತ ಕಳ�tಸುವ ."ಾಸ
ವದY� @ಾ? ಮತು
 ಪ/Q "ಾbಸಲು ಬಂ)ಾಗ
Nರು)ೊ�ೕಗ , ಾನು Nರು)ೊ�ೕಗ �ೌಲಭ�ಗಳ� ;ಾವ,)ೇ ಹ(=)ೆ ನನ^ೆ
1ೇಳ�ತ
)ೆ Yಸ{J ಾಗ�ಕ ಅಂಗ�ಯY� �ಾ�ಾ�ಕ ಭದ @ಾ ಸಂಪ(Rg ಮತು
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ಾನು ಒಂದು ��ಾನ t�ಯಲು 1ೋ4 ಕಲ6ೆಯನುQ ಮೂ4^ೆ
ತರ�ೇ/ಲLೆ�ಂಬ�R ನನ^ೆ ಈ Lೆಲಸ Nೕಡುವ ಸಲು"ಾ4 ಯುMೋkಯJ
ಒಕೂ=ಟದY� Barroso �ಾತಾಡಲು .ಪMಾLಾ<ೆl Lೊಂಚ , ಬಹುಶಃ ಎBಾ�
LಾigLೊಂಡ ಎಂದು ಸದುaಣSೕಲ Gತ ಆದMೆ Lೇವಲ ಅg
ತ�ದY�"ೆ ಅಥ"ಾ ಎBಾ�
Aೌ/ಕ ಅg
ತ�ದ ಮುLಾ
ಯ ಸಮಯದY� �ಾಯುವ,bಲ� ಮನg�ನ gP/ಯನುQ ಮತು

ಇದE(=ದEಂ@ೆ ಎಲ�ವ� 1ೋಗುತ
)ೆ ಎಂದು NಮO �5ಾರ�ಾMೆಯ ಒಂದು yಣ , 

ಅಥ"ಾLಾರಣ"ಾಗಬಹುದು .

               ಾನು , ಆ�ೆಯನುQ ನನQ Lೊಲ�ಲು 1ೇTದರು ಧwNಗಳ� , yಣಗಳ
sದಲು ಇದು ವೃ/
ಯ 1ೊಂbದE " 1ಾ�ಕ} " ನನQ ಪ/Q /Tgದರು LೇTದ ಾನು
;ಾ"ಾಗಲೂ ಕt �ಾ)ಾo ಎರಡು �ಾಟ� ಖ�ೕbಸಲು ಸೂಪ�ಾRLೆRv
ಇಷW"ಾ?ತು ಎಂದು ಒಂದು Lಾಗದ ಬMೆದು ಒ�W^ೆ ಎBಾ� �ೇ�gದ��ಧ
�ಾ@ೆ ಗಳ� .ಅವರು ಪ "ೇSg INEM ಅ4Q�ಾಮಕ ಎಂಬ ಪ�gP/
ಅk6Lೊಳ�`ವ,ದು ಸ�ತಃ ಕಂಡು, ನನQ 1ೆಂಡ/ ಸ�ಲ6 ನಂತರ ಬಂದು ಾನು ಾನು
ಆಸ6@ೆ ಯY� ಒಂದು $ೈಪ} ಮನುಷ� ಏಳ�ವ ನನ^ೆ @ೈಲ Nೕ�ದರು .bನಗಳ
ನಂತರ ಇದು 02/2007 1 ಆತOಹ@ಾ� ಪ ಯತQವ, @ೆ^ೆದುLೊಂ�ತು Lೆ�ೆಗಳ�
ೆರ"ೇ�ಸBಾ?ತು ಬT Lೆ�ೆ 1ೇಳಲು ನನ^ೆ ಬಂದ ಒಂದು ಔಷಧ ಪರಸ6ರ
1ೋ4ದE ನನQ ೆMೆ 1ೇTದರು .

               ನನQ ಆತO ನನQನುQ ಆ�;ಾಗುತ
)ೆ , ಏನೂ , �ಾ�ಂಟg
ಮMೆತು1ೋಗುವ ರಹಸ� |ೊ@ೆ^ೆ ಅವ�ೇಷಗಳ ಉTಯುತ
)ೆ .ಒಂದು �ಧwಂಸಕ
1ೊರಬಂದ NbRಷW ಮ@ೊ
ಂದು yಣದY�, ಆಲಸ� @ೇಲುತ
)ೆ .ಅವರು ಮುಟWYಲ�
ಮತು
 NಮO �ಶ�ದ ಕಂ�ತು "ೇ:ೆ ಅನುಪgP/ಯY� , ಕNಷl ;ಾMಾದರೂ ನನQ
�;ಾY� [ೕಲು^ೈ ನಂಬು@ಾ
Mೆ , ಒಂದು ಮೂ�v ಸ6ಶR ಸೂy»@ೆ ಇಲ�)ೆ , 

ಅಶುG;ಾದ ಎಂದು .ನನQ ದುಃಖ ಪ$ೆಯBಾಗbದE ಎಂದು ತಲುಪಬಹು)ಾದ ಎBಾ�
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ಸಂ@ೋಷ ಸರಳ"ಾ4ರುತ
)ೆ .Nೕವ, ಆದE�ಂದ ಬMೆದ �ಾ��� ಮೂಲಕ ನನ^ೆ
ಮೂಲಕ Nೕವ, �ಾಯುವ , Nೕವ, 1ೇಳಲು ಒಂದು bನದY� ವ�ಂಗ� ಇಲ�)ೆ , 

ಸ6ಶRLೆ= ಮತು
 ಏನೂ 1ೆಚು� ಬಯಸುವ , Nೕವ, ನನQನುQ ೋಡಲು 1ೇ^ೆ ನನQ
ಅrFಾ ಯ ಮತು
 ಾನು ಎಂbಗೂ ತುಂ�ಾ ೋವನುQ ಅrFಾ ಯ ಏನು ಾನು
;ಾರು ೋ� ಮತು
ಅನುಭ�gತು ಮತು
 ಎಂbಗೂ ಮರಣ ಮತು
 Nೕವ, ಎಂbಗೂ
Lೇವಲ ಎBಾ� ಬJR Lೊೆ^ೊಳ�`ವ ನನ^ೆ ೋವ, ಬMೆಯುವ ಸುಟW ಪಂದ�ದY�
Nೕವ, ಮುಂbನ ಅrFಾ ಯ ಕ:ೆದು1ೋಗುತ
"ೆ.ಎಂbಗೂ Nೕವ, k ೕ/ಸು@ಾ
ೆ
;ಾ"ಾಗಲೂ NಮOY� ಎಂbಗೂ ಏLೆಂದMೆ ಬಳಲು/
)ಾEMೆ ಮತು
 Nೕವ, k ೕ/gದ
/Tb)ೆ ಮತು
 ಎಂದು 1ೇಳ�ವ,bಲ� Nೕವ, ಮೂಲಕ, Nೕವ, �ಾ�ದ .ಆ)ಾಗೂ�
ನನ^ೆ 1ೊ�ೆ^ಾ�Lೆ ಮಾQ ಸt ನಂತರ ಸಲು"ಾ4 Dಡುಗ$ೆ Lೊಡುವ
ಮೋ"ೈದ� ಸಂ"ಾದ ೆನkರುವ,bಲ� , " Lೋ�ಾ " ರY� ಮತು
 ಅ"ೇ�
ಬರುತ
)ೆ ಮತು
 Lೇವಲ ಒಂದು $ೈಪ} ೋಡು@ಾ
ೆ ಇದು ಆಸ6@ೆ ಮತು
 ಕ��ಾ �
[ೕBೋಗರ G(@ೆ� NೕಡBಾ?ತು.- ಾನು NನQನುQ ನನ^ೆ Nಮ^ೆ ಆ ಒಂದು ('
Nೕ� Fಾ ಥRೆ , ಮಹ�ಗಳನುQ �ಂ$ೋ' Fಾ iಗಳ� ಶªv Aಾ�ಸBಾ4)ೆ
ಮತು
 ಾಶ ಅಥ"ಾ ಬಹಳ ^ೊಂದಲದ ಆತO 1ೇಳ�ತ
)ೆ ಜನರು )ೇಹದ ಕv�
ಮತು
 gೕಳ� )ೊಡ_ ಅಡಚ�ೆಗಳ� Aಾ�gದರು Lೊಲ�ಲು ಕಲ6ೆಗಳನುQ 1ೊಂbದEರು
ಮತು
 AಾವಾತOಕ"ಾ4 ಒಂದು ಬಯLೆ ಕದ�ದ ?ಆ�ೆ �ೆ:ೆ?ತು ನನ^ೆ ಆ
surripiámos ಪರಸ6ರ 1ಾ^ೆ ಗುಪ
 (' Nೕ� Nಮ^ೆ, ನನ^ೆ ಆ ಮೃದು (' , 

Nೕಡುತ
)ೆ .gt , Nೕವ, /Tಯಲು gt .ಾನು ನನ^ೆ Nೕವ, (' Nೕಡಲು .ಎBಾ�
Lಾರಣ ಸಂಬಂ>gದಂ@ೆ , Nೕವ, ಮತು
 ನನQ ಅವLಾಶ !Nೕವ, ಏನು ನನQ
Aಾ�ಸು@ೆ
ೕೆ Nೕವ, ಾನು ಇಲ�?ಾನು ನನ^ೆ ಓದಲು ಕೃತ¬Mಾ4ರ�ೇಕು , 

ಬಹುಶಃ ಅಥR estou- !ಪ�ಗಣೆಗಳ� 1ಾದು1ೋಗುವ ಈ^ಾಗBೇ ನನ^ೆ
ಈ^ಾಗBೇ Lಾನೂನು ಗಂzೆ ಕNಷl ಭ;ಾನಕ ಪ �ೆQ ಈ^ಾಗBೇ ಮಧ�Mಾ/ 
�ಾಮೂtಕ ಅಥ"ಾ |ಾಲ� NರಗRಳ unwrapped ಉಡು^ೊMೆ ತಮO
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elations @ೆ^ೆದುLೊಂ�ತು ಓದಲು ! ?ನಮ^ೆ ವ/Rಸುತ
)ೆ �ೇಪR�ಸುವ ಕNಷl
ಮತು
 ಪ /ಧwN Lೇವಲ �ೌನ ಗ tಸಲು ಅrವ�(
Sೕಲ Aಾವಪರವಶ@ೆ ಪ /ಫಲನ
ಸಹ ಬMೆಯುವ ಸರಳ NMಾಕರ�ೆ ೋವ, ಪದಗಳ�.1ಾsೕRನುಗಳ ಮತು

ಆ�ಾ�/Oಕ ರ�ಾಯನ�ಾಸ� ಮೂಲಕ )ೈtಕ"ಾ4 ಆದMೆ ದುಸ
ರ ಅಡಚ�ೆ;ಾ4)ೆ
ಪ LಾSಸ�ೇಕು .ಆLಾಶLಾಯಗಳ� Fಾ�N� ಹೂDಡುವ ನಮ^ೆ ಆಕ ಮಣ .k ೕ/
Lೊ�ೕವ} ಹುಡು(Lೊಂಡು , ಸಂಪತು
 ಈ ದೃ�WLೋನದ �ೇ�ಸಲು ಏಾದರೂ
ಬಹುಮು� �ೕ�ಗಳ� ಮತು
 ;ಾ"ಾಗಲೂ ಅಥR�ಾ�Lೊಳ�`ವY� ಒಳ^ೊಂ�)ೆ
ಏLೆಂದMೆ .ಮ@ೊ
ಂದು |ೊ@ೆ^ೆ , ಮತ
ಷುW 1ೆಚ�ಳ , �ಾ�ಾ�ಕ �ಾಧ�ಮ ಪ /N>
�ಾ�r�ಾನ ನಮOನುQ ಗ�Fಾರು ಎಂದು ಸ1ಾನುಭೂ/ ಮತು
 ಮೃದುತ� ಈ ಬಯLೆ
.ಸ�ಯಂ ಒಂದು ಮತು
 ಸ�ತಂತ �ೕ�ಗಳನುQ ದೃ�WLೋನbಂದ �ೕdಸಲು , ವೃತ
ದ
ಉದ��ಸುವ 1ೆಚು� ಶುAಾಶಯಗಳನುQ ;ಾವ,)ೇ 1ಾMೈLೆ ದೂರ .GನQದ ಈ ವೃತ
, 
ಮುಖ�"ಾ4 Lಾರಣ ��ಾ�ಸ ಮತು
 N<ೆl ಮತು
 ^ೌರವ , 4�_ ಅg
ತ�ದY�ಲ� .ಾವ,
ಶುದ9 ಮತು
 ಆದE�ಂದ ( eಯY� Lಾಡು , ಮತು
 �ಾತ ಆದE�ಂದ ;ಾ"ಾಗಲೂ
ತಮO ದೃ�WLೋನLೆ= ಮ@ೊ
ಂದು ಆಕ oಸುವ ;ಾರು ನನ4ಂತ 1ೆಚು� �ಾ�jR
ಏನೂ .Gಂತೆಗಳ ಸರಳ �Nಮಯ �ಾಮಥ�RವನುQ ಮನg�ನ ಊತ , ಇದು
�ಾ�ಾನ� ಅಥRದY� ತುತುR ಮನ�ಯನುQ 1ೊಂb)ೆ .ಾವ, Nೕಡಲು ಅಥ"ಾ
ಇತರ ಸ�ಯಂ ತರಲು .1ೆಚು� yುಲ�ಕ ಏನೂ ಾವ, ಬಯಸುವ,bಲ� /ರಸ=�ಸಲು , 
ಇದು ಸುಲಭ .k ೕ/ ಮತು
 k ೕ/ ಬದY^ೆ ನನ^ೆ ಇತರ ಅrFಾ ಯ ಮತು
 ಇಲ�
.ನಮ^ೆ ನಡು�ನ Yಂ� ರಚಾತOಕ �ೋರ�ೆ .ಹುಟುWಗುಣದ ವತRೆಯನುQ
ಮುb ತ Lೇವಲ ನಂತರ ನನ^ೆ , ನನQ Aಾ�ಸು@ೆ
ೕೆ , ಮತು
 ಈಗ ಾನು ಮ@ೆ

1ೊಂb"ೆ .LಾNqÄ�W ಒಂದು ಾನು " ಾನು " /ರು4ತು ಮತು
 Nೕವ, ಾವ,
ಪರಸ6ರ �ೆಂಬಲ Nೕಡಲು 1ೇ^ೆ " ಅg
ತ�ಗಳ " ^ೊ/
ಲ� ಏLೆಂದMೆ .ಇದು �ೕ/ಯ
;ಾ"ಾಗಲೂ ಮುಕ
"ಾ4ರುವ ನಮ^ೆ ಬಂದವನು .Nೕವ, ಮಟWದ ಎಂದು
ಮುಖ"ಾಡಗಳ� ಮತು
 �ಾ�ಥR ಸ�ಂತ ಗಮನ " ಾನು " ಸ�ಂತ ಎಂದು ^ೆ .ಸ�
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ರ�ಾಕವಚ ಾನು ಅY�- ಆದE�ಂದ ಮು�ದು " ತು ನ " ಅg
ತ� ಮತು
 ಅವ, "ಅದು
EU ನ " 1ೆಚು� "ಅದು EU ನ " Fಾ\ ರ�ಾಕವಚ ಎಂದು .ಲh : k ೕ/ ಎBಾ�
ಜ?gದ .ಆಗ'W 2007 �5ೆ©ೕದನ ... ಉLೆ=ೕಳ�ವ Bೈv - Dೕಳ�ತ
)ೆ ಮತು

ಕಷWಪ�ಸು , ದುಬRಲ^ೊTgದ ಮತು
 ಅ|ೇಯ ಬಯLೆಯ �ಾ§ೆಗಳನುQ
�ಸ
�ಸಲ6ಡುತ
)ೆ , ಇದು �ಾಹ� �;ಾY� ಬಂ)ಾಗ ನಂತರ ಕುgಯಲು ಇದು
ಎBಾ� ಕಣುpಗಳ� ಭ [.k ೕ/ tಗುaತ
"ೆ ಅಶುದE^ೊTಸುತ
)ೆ ಎಂದು LೆಡುಕನುQ ನಕY
�ರಳ   ಹುಚು� ಉLೆ=ೕಳ�ವ ಬಯLೆ Lೊಡುವ,ದು , ಎBಾ� ಆBೋಚೆಗಳ� ಆಕ og)ೆ
ಮತು
 Fಾ ಬಲ� ಮತು
 ಗದ�ಸುವ ಎಂದು ಅವLಾಶ , ಇದು ಶ(
 5ೈತನ�ವನುQ
�Nಮಯ"ಾ4)ೆ, ಪ Lಾಶಕ �ಷಯಗT"ೆ .ಅವರು ಆBೋಚೆಗಳನುQ ಅಥ"ಾ ಸತ�
ಆBೋಚೆಗಳ� ಅವ,ಗಳನುQ �ೕವನ Nೕಡುತ
)ೆ ಮತು
 ಚYಸುವ ನyತ ಗಳ� , 

Lಾಂ( ೕv ಬಯLೆ , ಏನೂ ಎಂದು constelares ಶ(
 Yv ಆLಾಶದY� 1ೆಚು�
ಸುಂದರ ಎಂದು Yv ಆLಾಶದY� , ಬಯLೆ ಪ ಬಲ"ಾದ ಏನೂ , ^ಾಢ"ಾದ ಆLಾಶ
ಪ�ಪ�ಣR ಸಮ@ೋಲನ �ಾ>ಸಲುನyತ ಗಳ ನಡು"ೆ Nರಂತರ ಪರಸ6ರ ಕMೆ , 

ಮತು
 ನyತ ಗಳ ಶ(
ಯನುQ 1ೊಂb)ೆ .ಇದು ಶ(
ಗಳನುQ LಾgO� �;ಾY�
ಅ-ೈRಸಲು ಇG©ಸ)ೇ , ಅಂದMೆ |ಾ�Bೆಯ ಇಲ�)ೆ 1ೊ^ೆ ಕಣOMೆ;ಾ41ೋಗುತ
)ೆ
1ೇ^ೆ ನನ^ೆ 1ೆದ�Lೆ ತರುತ
)ೆ .5ೈತನ� �ೌಕಯRಗಳ� ತ$ೆt�ಯBಾಗುತ
)ೆ ಮತು

AಾವೆಗಳನುQ ಸq�(ೕಕರಣ Nಸ�ಂ)ೇಹ"ಾ4 Mಾಜ(ೕಯ ಯ-ಾಥR@ೆ ಒಂದು
ಮುಸುಕು ಆ4)ೆ �ಾ�)ಾಗ ಾನು NMಾ�ೆ ಾನು .ಓ ಆತO ಭಯ ಮತು

ಅನುಭ�ಸು/
ರುವ �ೕ/ಯY� �ಾ��� ಒಳ^ೆ /ರುಗುತ
)ೆ ಮತು
 Nಜ"ಾದ ಸತ�
ಮತು
 �ಷಯಗಳನುQ ಬದBಾಗು/
ದE ;ಾವ,)ೇ ಉ)ೆ�ೕಗ ಪ ಸು
ತ 1ೊಂbರುವ
ಮನಸ�ನುQ ರ"ಾNಸಲು ಮತು
 ವೃb9;ಾಗುವ ಎBಾ� ಕ ಮಗಳನುQ ಮತು
 ಚಕ ಗಳನುQ
ಬದBಾಗು/
)ೆ 1ಾರುತ
)ೆ, ಆದMೆ ಎಂbಗೂAಾವೆಗಳನುQ ., ನಮ^ೆ $ೆ�ವ,ಗಳನುQ
ಈ ಬದBಾವ�ೆ NಮOನುQ ಮುಕ
^ೊTಸಲು ಮತು
 Nೕವ, ಬಳಲು/
)ಾEMೆ ಮತು

�ೕವನದ ��ೇಷ"ಾ4 ಪ�ವತRೆ �ಸ
�ಸುತ
)ೆ .�ೕವನದ �ೆಳಕು , /ೕ"ಾ ಸ(
ಯ
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ಹುಚು� ಮುಳ�4ರುವ .1ೇ^ೆ ಕ~ ?ಸಹಜ"ಾ4eೕ k ೕ/ ಮತು
 ಇಷW"ಾ?ತು
�ೇ(ರುವ , Aಾವ ಮತು
 NMಾ�ೆಗಳ� ಹಲ"ಾರು Aಾ ಂ/ @ೆMೆಯುತ
)ೆ .Deluded 

ಮತು
 ನನ^ೆ ಗಮನ ಮತು
 ;ಾವ,)ೇ ಸುಳ�`ತನ ಚುG�)ಾಗ ಸತ�ದ k ೕ/ಯ
��ಾನ , ಪ�/R ಗಮನ k ೕ/ .ಆದE�ಂದ k ೕ/gದ , ಾವ, ಎಂಬ Nಜ"ಾದ
ಗುರುತನುQ ವ�ವಹ�ಸುತ
)ೆ �ೇತ ದY� ಆಡುವ k ೕ/gದ ೇLೆC ನಮ^ೆ k ೕ/gದ
ಏLೆ ಆಳ"ಾದ ಅ�ವ, ಅಗತ��)ೆ ಮತು
 ಇನೂQ ಈ ಚ5ೆRಗT^ೆ Aಾ�ಸBಾಗುತ
)ೆ , 
�Nಮಯ ಮತು
 ತುಂ�ಾ k ೕ/ ಉತ
ಮ ಇ5ೆ©ಯಂ@ೆ ಒಂದು ಅಗತ� ಇ�ಾ�ಗವನುQ
ಇಲ�+ 1 = 1 1 , ;ಾ"ಾಗ @ಾ(Rಕ"ಾ4 ಒಂದು ಏನು ಅನುಭ�ಸಲು �ಾಧ��ಲ�
.ಪ��ಾಮ"ಾ4 ನಂತರ LಾಮLೇT ಮಧ�ದY� ಯುೈzೆC �ಾPನವನುQ ಎಂದು
ಆದE�ಂದ , �ಾ�ಾನ�"ಾ4 ಮೋAಾವೆಗಳ� ಮತು
 �ೌಲ�ಗಳ� ಮತು

ವತRೆಯನುQ zೈ @ಾಂ/ ಕ ಅಲ� ಆದE�ಂದ @ಾ(Rಕ"ಾ4 1 + 1 = 2 , 

ಸ�;ಾದ , ಆದMೆ Nೕ/ ಉ@ಾ6ದಕ �ಾಧ��ಲ� .ಅಥR ಮತು
 ಆನಂದ ಈ Nಜ"ಾದ
�ಾತ ಮೂಲ"ಾ4)ೆ , ಅಥ"ಾ ಎಂದು ವ�(
ಗತ ಇತರ LಾಯRಗಳY� ( eಯಂ@ೆ
Nಜ"ಾದ �ಾ�ತಂತ ! ಅಥR ಇ)ೆ .ಸ�, ಾನು ಅೇಕ �ಾನದಂಡ ಇರುತ
)ೆ , 

Lೆಳ4ನ ಹಂತಗಳನುQ 1ೊರಬರಲು �ಾಕಷುW @ಾ(Rಕ ಅಥ"ಾ ತಕRಬದ9ವಲ�ದ
"ಾgಸು/
ದEರು �ಾ�ಲ� , ಾನು ಖGತ"ಾ4 ಬಯಸುವ , ಆದE�ಂದ ಾನು
LಾಲLಾಲLೆ= ನನQ LೋTಯ ಊtg , ಮತು
 ಇಂದು ಅ<ೆWೕನೂ ಕ@ೆ

ಇಲ�ಉ)ಾಹರ�ೆ^ೆ , Nಜ"ಾ4ಯೂ NಮO N�ಾRರLೆ= @ೆ^ೆದುLೊಳ`ಲು , Lೆಲ�[O
ಈ Fಾತ ವನುQ Nಂ/)ೆ DbEದE ಕೃತಕ ಕ@ೆ
 , ಬದY^ೆ ಇ"ೆ .ಾನು �ೕY�ೕ' ಭಯ
Fಾ ಸಂ4ಕ"ಾ4 ಬ^ೆa , ಆ ಇY� ಮನುಷ� , ಮತು
 Lೆ ೕ� �ಂದ �ಾಡುವ,bಲ�
ವತRೆಗಳ� �ಾತ Lೆಲ�ಂದು ಸಂದಭRಗಳY� ಮತು
 ಇತರರು /ೕಪ,R ;ಾ"ಾಗ
, ಅಂದMೆ �ಾ�ಾನ�"ಾ4 " ಆ"ಾಸ�ಾPನ " ಅವಲಂDgರುತ
)ೆ .@ಾ(Rಕ Lೆಲವ,
ನಂತರ ಾನು ಹುಚು� ಮನುಷ� 1ೇಳಲು ಬಯಸುವ �ೆBೆಯುಳ`)ಾE4)ೆ , ಾನು
ಎಷುW ಜನರು ಇಷWಪಟWರು ಮತು
 ಆದE�ಂದ , ಾವ, , ಾವ, 1ೆಚು� k ೕ/ ಮತು
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1ೆಚು� ತೃk
 ಬಯಸುವ Aಾ�ಸು@ಾ
Mೆ ಏLೆ ಪ �ೆQ 1ಾಕಲು ಆದE�ಂದ k ೕ/ಯ
ಮಹ@ಾ�Lಾಂ�ೆ .Lೆಳ4ನ ಎಂದು tಂ)ೆ , ಎBಾ� k ೕ/ಯY� �ೕY�ೕ'
�ಾ�Lೊಳ�`/
)ೆ ಉGತ , ಾವ, ದುಬRಲ ಮತು
 �ಾ�ಾನ�"ಾ4 ಕುಶಲ@ೆ?ಂದ
ಇ"ೆ .ಾವ, ಇದು Nಜ"ಾದ k ೕ/ , ನಂD)ಾEMೆ ಬಯಸುವ ಏLೆ , ಾವ, k ೕ/gದ
Lಾರಣ , "ಾತ�ಲ� arouses ಮತು
 �ೕವನದ ಬುb9ವಂ/Lೆಯ ಪ 5ೋbಸುತ
)ೆ
Aಾವೆ

�ಾ@ೆ ಗಳ� 11/2007 2 ೇ ಆತOಹ@ಾ� ಯತQ ಪ ಕರಣ , [ೕBೋಗರ ಆಸ6@ೆ 
ಮತು
 ಕ��ಾ � ರY� /ೕವ Lೇವಲ " ನಂತರ �ೆಂ|ೊ�ಯ|ೆFೈನaಳಂ@ೆ ಈ �ಾ�
Lೊಲ�ಲು ಪ ಯ/Qಸುವ ? ! " ಾನು )ಾbಯರು ಪ �ಾ
ವೆ ಾನು "ಾCR
ನ$ೆಯಲು , ��ೆ�ೕಷ�ೆ ನಂತರ ಾನು ಅrದಮN �ಾv ಸೂ� ಾನು ಮತು
ರಕ

ಸು�ಯುವ .

�ಾವ, ಬದು(ನ ನಡು"ೆ �ಾಯುವ Y�ಂ� ?ಓ1ೋ !y[ , ಇದು ಇ�ಸBಾಗುತ
)ೆ
?ಸ6ಷW , Lೊಲ�ಲ6ಟWರು ಎಂbಗೂ ?ಪ /uಬ{ರೂ �ಾರಕ �ೇಗ ಾವ, "ಾgಸುವ
Sೕಘ ದBೆ�ೕ ತದನಂತರ �ಾಯು@ಾ
Mೆ Aಾ�ಸು@ೆ
ೕೆ ಎBಾ� Bೇವ�ಗT^ೆ
�Mೋ�ಾತOಕ ಆ4)ೆ �ಾ?/ ಇಲ�)ೆ Lೊಂಚ ಬದುಕಲು D�W)ಾEMೆ .ನನQ
ಹುಟುWಹಬ{ದ ನಂತರ ಾನು ಸಂಪ�ಣR"ಾ4 �Lಾರ ಮತು
 �ಾಂತGತ
ಾ4ದEೆಂದು
20 ಗಂzೆಗಳ ನಂತರ ಒಪ6ಂದದ " oೕ� " 1ೋಗಲು ಪ ಯ/Qg , ಮ@ೊ
[O
ಬದುಕುTದರು .ಮೂರೇ "ೈದ�(ೕಯ ತಂಡವ, ಆಡT@ಾತOಕ ತಂತ ¬ ಒಂದು
ತರಂಗ �ೌಲ��ಾಪನ ಮುಕ
 procedure'm Aಾಗವtಸಲು ಮತು
 ಸ6�ೆRಯY�
ಎರಡೇ �ಾPನ ಪ$ೆಯುವ,ದನುQ 17,41 Valore ಸೂಚೆ 1ೊಂb)ೆ , tಂbನ
Mಾ/ ಮಲ4ದE ಮತು
 , ಸಂದಶRನದY� 1ೆಚು� 10 (ೕಲುಗಳ�
1ೊ^ೆ;ಾ�gದ�ೆT^ೆa ಆ4ತು
 .ಬಂದ�ನ ಈ "ೈದ�(ೕಯ ಸೂ=�.bನಗಳ ನಂತರ
ಾನು 1ೋಗಲು ಆದರು ಅವರು ಆತOಹ@ೆ�ಯ ಆBೋಚೆಗಳ� |ೊ@ೆ ಏLೆಂದMೆ
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ಮತು
 ಾನು ಈ$ೇ�ಸbದEMೆ ಅY� , ಾನು waited, ಆದMೆ ಾನು Lಾಯುವ
�ಾಕಷುW 1ೊಂbತು
.�ೆಳ(ನ ನಂತರ 1ೌದು, 1ೊರ@ೆ^ೆಯBಾದ $ೈನ[ೖv
�ಾರಕ ಸಂ@ೋಷ ವ�ೆ ನನ^ೆ ಮತು
 1ೊಳkನ ಅ\ ಗುಡುಗು ನನ^ೆ ಅಾMೋಗ�
ಭ�ಷ�ದ ಮತು
 ಅಸಮಂಜಸ ಪ ಬುದ9 , )ೈನಂbನ �ೕವನದ ಪ ಸು
ತ
Aಾವಪರವಶ@ೆ b(=ನY� ನನ^ೆ ಕಳ�tಸBಾ4)ೆ .ಆದE�ಂದ 1ೌದು ಯ-ಾಥR@ೆ
ಮತು
 Nಖರ@ೆ Lಾ�Bೊ� ಕರು�ೆ DಟುW "ಾg;ಾದ .ಾನು ಅವರು ;ಾವ,)ೇ
ಅ>Lಾರ 1ೊಂb)ೆ ಎಂದು 1ೆದರು/
ದEರು ಏLೆಂದMೆ ಾನು ಕ:ೆದ �ೆಳ4ಸು "ೇ:ೆ
ನನ^ೆ ^ೊ/
ಲ� .ಆದE�ಂದ, ಎರಡು ಧು ವಗಳ , ಎರಡು �ಪ�ೕತಗಳ ಮತು
 ಾನು
ಧಾತOಕ ಮತು
 G(@ೆ� ಮತು
 ಕಪ,6 ಮತು
 Lಾಡುವ 1ೊ$ೆದರು.ಈ �ೆಳ(ನ
ಪ�ವತRೆಯನುQ ಮತು
 ಅFಾರದಶRಕ ಇಂb ಯಗಳ , AಾವೆಗಳನುQ ಎಂ�ೆ$ೆC
ಅಥ"ಾ 1ೊ$ೆಯBಾಗು/
ತು
 ಪ 5ೋದೆ^ೆ , �ೕವನ ಆನಂದ ಮತು
 ಭೂoಯ
[ೕBೆ ನಮ^ೆ ಚYಸುತ
)ೆ ಮತು
 ನಮ^ೆ ಶ(
 Nೕಡುವ ಗ�ಷl ಶ(
 ಅನುಭ�ಸುವ,bಲ�
ಇಲ�)ೆ Aಾವೆಗಳ ಸ6ಷW@ೆ ಮತು
 ತyಣದ ಮುಸ�ಂ|ೆಯ �"ೇಚಾSೕಲ@ೆಯ ಮತು

ಹ®ಾm ಪ ವೃ/
ಯ ಬರುತ
)ೆಅಲ� , ಒಂದು ಚೂFಾದ NೕY Mೇ ಮತು
 ಅನುಭ�gತು
Dg 1ೊಳkನ ventilaste ಮತು
 ೆರಳ� ನಂತಹ ನಮ^ೆ ಬY;ಾ4g
ದುರು)ೆEೕಶಪ��ತ ಮತು
 "ಾ�ಪಕ"ಾದ �5ಾರಗಳ� Nೕವ, ಪ /Aೆ ಮತು
 �ಾಮಥ�R
)ೋGದ , ಎಲ�ವನೂQ ಚಲೆ 1ೊಂb)ೆ , ಆದMೆ ಇದು ಪ ಸು
ತ ಮತು
 1ೇ^ೆ
^ೊ@ಾ
ಗುತ
)ೆ ಶುbEೕಕರಣದೃ�Wಯ ಇಂb ಯಗಳ �ಾ� �ೌನ ಮೂಲಕ ನಮ^ೆ
Gಂತೆಯ ಸ6ಷW@ೆ @ೋ�ಸುತ
)ೆ , ಮತು
 �ೕdg ಗ�W;ಾಗುತ
)ೆ ಮತು
 ಇತರರು
ಋ�ಾತOಕ ಅಥ"ಾ ಧಾತOಕ ಶ(
ಗಳನುQ 1ಾದು ತBೆತ4aಸುವಂ@ೆ �ಕBಾಂಗ
ಕ:ೆಯು/
)ಾEMೆ ಎಂದು �ೌನ"ಾ4)ೆ.Gಂತೆಯ "ೇಗ , ತyಣ , ಎರಡೇ , 

ಸಮಯ ಕ , ಮತು
 ಸಮಯದY� ಎಲ�ರೂ , ಹಕು=ಗಳನುQ 1ೊಂb)ೆ ಧಾತOಕ
ಅಥ"ಾ ಋ�ಾತOಕ ಪ��ಾಮ ಎಂದು ಏLೆಂದMೆ ಆದE�ಂದ 5ೌಕಟWನುQ ಅಥ"ಾ
ಅತ�ಂತ 1ಾ�ಾ�ಸ6ದ ನಡವTLೆ ;ಾವ,)ೇ ಕv ಇರುತ
)ೆ ತತ·ಣದ.Mೋ�ಾಂಚಕ
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ಶ(
 [ೕY"ೆ ಮತು
 ಸಂ@ೋಷ ಮತು
 ಪ /Aಾ�ಾY ಹg�Nಂದ �"ೇಕ ಮತು

ಹುಚು� ತಟಸP ಧು ವ ನ$ೆಯುವ ಕಪ,6 Faíska ಆ¦ lacerating ಪ��ಾಮ , 

ಆದE�ಂದ ಾನು Nೕವ, �ೆಳ(ನ ಮೂಲಕ ತಲುಪಬಹುದು NಮO ಸ�ಂತ ಶ(
 ಬಳg
ಮತು
 ಬೂbಯನುQ ಎಂದು ಸುಟW �ೆÅ� esbaterá ಸಲ1ೆ ,ಕಲ( �ಾ�)ಾಗ
�ಾಖ @ೆ^ೆ)ಾಗ, ಆದMೆ ಉb ಕ
 .ಮ@ೊ
ಂದು ಚತುಥR ( ಸO' @ೊಂದMೆ^ೊಳ^ಾದ
ಆBೋಚೆuಂb^ೆ ಬೂ� Mೇ ಮತು
 "ಾ�ಕುಲ@ೆ ನಮOನುQ Lಾರಣ"ಾಗುವ ಮರ
bೕಪಗಳ� ಒ/
 .ಇದು ತುಂDತುಳ�ಕುವ ಎದು�gದ ಈ ಬದBಾವ�ೆ;ಾ4)ೆ ಆದMೆ
�ಾQ!Fಾ¿v �ೕ�ಸು/
ರುವ ನಮ^ೆ ತk6ಸುವ Bೌ(ಕ ಶ(
ಯನುQ ಪ /Mೋಧಕ ಅಲ� , 
ಗುಡುಗು ಅ\ �ೇ�� ಮತು
 ಪ ಮುಖ"ಾ4 ಶಬE"ೇ^ಾ/ೕತ "ೇಗಗಳY� ಉತ6/

ಆದMೆ ಪ ಬಲ 1ಾಗೂ ಧwN ತರಂಗ ಪ��ಾಮ .ಏನು Nಜ"ಾದ ಮತು
 ಅ"ಾಸ
ವ
@ೋರುತ
)ೆ .�ಾಶ�ತ �ೕವನದ ಅY� ಕ�[;ಾಗುತ
)ೆ ೋ�LೊT` ಮತು
 ನಂತರ
ಇದು ಸು�ಾರು , ಇದು 1ೋMಾಡಲು ಅಥ"ಾ ಮುಷ=ರ ಸೃ�W , ಕಲ6ೆಯ
ಮನg�ನY� ಇದು rನQಮ/ೕಯ ಕಷWಪ�ಸು ಭಯಂಕರ 1ೊಂb)ೆ ಕುಶಲ@ೆ?ಂದ
ಮತು
 ಒಂದು ಹಂತದY� ಮುLಾ
ಯ"ಾಗುತ
)ೆ ಅಥ"ಾ Lೇವಲ ಒಂದು |ಾ�ನ
G/ ಸಲು )ಾ�eೕ ಇಲ�ಏT^ೆ �ೕವನ zೋJ ಹgರು °ಾe ಮತು
 )ೋGದ
�ೕವನದ ಪ ವಧR�ಾನLೆ= , ಇY� Nೕವ, ;ಾ"ಾಗಲೂ ಎ/
 ಬಯgದರು �ೊ=ೕ}
ಆ4)ೆ , /ೕವ "ಾ4 "ಾgಸುವ .

01/2008 ಅyರಗTಂದ ಹ5ೆ� �ಾಡಲು

Darklightning ಮತು
 1ೆಗಲ ಒಂದು �ಾ6�R ಮತು
 �ೕವನದ �ರುದ9 ಎಂದು
ಎಂbಗೂ intentei ಹ5ೆ� ನಂತರ luz'08 1ೇಳ�ವ ಶ(


2007-11 / 2008-01 - "ಾiಜ� "ೇಗದ phone'm ^ಾ ಹಕ ಅತು�ತ
ಮ
�ಾ' , ಕಂಪN^ೆ 5 s�ೈ� �ೕJ ಖ�ೕbg Lೆಲಸ LಾigLೊಳ�`ತ
"ೆ
�ಫಲ"ಾದMೆ .Estarreja N�=£ಯ^ೊTಸBಾ4)ೆ Fಾ(Rಂ� |ಾಗದY�
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ಗ ಂ-ಾಲಯದY� ಕುTತು ��ಾನದ ಬ^ೆa ನನQ ಪ /ಭಟೆ ಪ �ಾ
ಪ�ರುವ �ಾPನ
ತ��ಸಲು Lೇವಲ ದೂರು ಪ,ಸ
ಕದ ^ಾತ ದY� ಮತು
 ಇದು Fಾ ರಂಭ"ಾ?ತು ಮತು

ಪ�ಣR^ೊಂ�ತು ಆ4)ೆ �rನQ"ಾ4ದEರೂ ಅಥRವಲ� �rನQ"ಾ4ದEರೂಒಂದು bನ
�ಾ�ನ} [ೕBೆ 20 ಸಂಪ,ಟಗಳನುQ ಉತ
ಮ Syಣ ಮತು
 S<ಾW5ಾರ ತುಂD)ೆ
ಕ:ೆbದE ಪ ದಶRನ ಪ "ೇಶ ಎಂದು " �rನQ"ಾ4ದEರೂ " ಬ^ೆa ಒಂದು ಪ,ಸ
ಕ Nಂದ
ಕೃ/5ೌಯR ತುಂDದ.Estarreja NೕY 1ೆBೆOv ಕೃ/ಗ:¶ೆಂb^ೆ ಮತು

BೋLೋಪuೕ4 ೌಕರMಾ4 02/2008 Bೈಬ � "ಾ� , �ಾ4ಲ [ೕBೆ
Lೆಳ4ನ ಬMೆಯಲು : ನನ^ೆ ಬಳಲು/
ರುವ ಮೂಲಕ �ೌನ ಆ>ಪತ� .�ಾ�ನ
ಸ1ೋದರ �ೆದ�Lೆ ಮತು
 ಾನು �ಾನgಕ ಪ�ೕ�ೆ^ೆ ಈ 5ಾ]R ಅ�ಯY�
ಅ>Lಾ�ಗಳ� Lಾರಣ"ಾ?ತು ಾನು .ಾನು Mೋ4ಯ )ಾಖBಾಗು@ಾ
Mೆ ಾನು
ಅY� ��ೌ=ಂv ಆಸ6@ೆ ಯY� Salreu ^ೆ ಅದರ sದಲ 1ೆ|ೆ�;ಾ4 , ಕಂಪ��ಟ}
ವ�ವ�ೆP �ಾತ ಅಾMೋಗ� ಇನು6v ಒk6Lೊಂಡರು ಅY� ಮತು
 ಅಾMೋಗ�
ಅಥ"ಾ ಇಲ� ಬ^ೆa ಉ@ಾ6bಸುತ
)ೆ Lಾiಸುತ
)ೆ ? !ಾನು ನನ^ೆ ಮೆ^ೆ ಮ|ಾ
ಮರುbನ Nೕ�ದರು GNR �ೇಾ ಬರುತ
)ೆ ತಲುಪ,ವ Lೊ?ಂ�ಾ ರY� �ಾನgಕ
ಆಸ6@ೆ ^ೆ 1ೋಗಲು ಸಲ1ೆ .ಾನು ಪದಗಳನುQ ಮುಷ=ರ ಮತು
 ಾನು 10 ಗಂzೆಗಳ
ಮೂಕಾದ ಆ~ .ಾನು �ೆಳ(ನ �ಾಧನಗಳ Lೊಂಡು �Mೋ> Dantas 

ಪ �ಾTLೆ |ೋ' � ಅಲO$ಾ ಗುBಾಮನು ಕ� ಆ�ೕRಯ' � Æ�ಚ�gW� ಮತು

ಎಲ�ವ� , ನನQ ಮಲಗುವ Lೋ�ೆ �ಂ$ೋದ ಔv ಗ�ಷl ಪ��ಾಣ ಇ�ಸBಾ4ತು

|ೊ@ೆ Aಾ�ಕರು 100watts g� ವ>Rತ ಧwN .1ೊzೆಲುಗಳ� Humacao -

Lೊ?ಂ�ಾ ಆಸ6@ೆ ಯY� ಬುBೆ�J ಆ¦ ಯುNವgR� 1ಾg6ಟ�� - ಪ,ರುಷರು
�ಾನgಕ �ೇ"ೆ - , Lೊಠ� ಸಹ"ಾg [ೕBೆ $ೈಪ} ಬದBಾ?ಸಲು , 

ಮ@ೊ
ಂದು �"ಾದವನುQ �ಾ�ಾರಣ Mೋಗ - Mೋ4ಯ 2008-02-02 2008-

02-18 Dಡುಗ$ೆ ಈ ಆಸ6@ೆ ^ೆ )ಾಖYಸBಾ4ತು
ಅವರು G(@ೆ� ಮಧ�ದY� ನಂತರ
1ೋದರು .Handcuffed and'm ಸಹ ಮನಃ�ಾಸ�¬ರು ೋ�ಲ�
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hospital'm ಅ>Lಾ�ಗಳ� ೇತೃತ�ದ �ೆ¨ೕಚ} ಕ�W ಒಂದು ಇಂ|ೆyJ
@ೆ^ೆದುLೊಂಡು, ನನQ ಇ5ೆ©^ೆ �ರುದ9"ಾ4 G(@ೆ� ಬದ9"ಾ4ರ�ೇಕು ಬಲವಂತ"ಾ4
.ಾನು bನ , ಾನು ಮುಂ)ೆ �ೆಳ(ನ �ಾ�ಸ ಶ(
 ಎಂದು ನನQ ಹ5ೆ� 1ೊರ^ೆ
ಒಂದು MಾSಯ @ೋ�gದರು �ೆ�ಟ} @ೆ^ೆದುLೊಂ�ತು ಅವರು ಎರವಲು ಎಂದು
ಪ,ಸ
ಕಗಳ� @ೆ^ೆದುLೊಂಡು ಸMೋವರದ ಪ,ರಭವನ ಎ�ೆದರು , ಾನು
[ರವi^ೆಯY� 15 ಯುMೋಗಳಷುW DಟುW ಬಂದು .ಾನು LೆಟW g� 4ೕರುDbEರುವ
ಇ)ೆ ಅಪMಾಧದ Lೈ^ೊಳ`Bಾಗುವ,)ೆಂದು ಅವರು ಮತು
 [ರವi^ೆ bನ ಪಟWಣ
5ೌಕದ �ೆಳ(ನ ಮೂಲ ಪ,ಸ
ಕಗಳ� ಎ�ೆಯBಾ?ತು ಗ ಂ-ಾಲಯದ
@ೆ^ೆದುLೊಳ`Bಾ4)ೆ ಪ,ಸ
ಕಗಳ� Nೕ�ಲ� ;ಾರು Estarreja ಸಂಸ½/ LೌN�ಲ}
ಸಮJ� ಬಂbತು .

               ಅಸ�ಸP@ೆಯ ಒಂದು uೕಜೆ ರೂkgದEರು ಏLೆಂದMೆ ಾನು
ಮೂಕಾದ , ಾನು , ಾನು ಮೂಕ �ಾಡು@ೆ
ೕ"ೆ ಏLೆಂದMೆ ಾನು 1ೇಳ�ವ,bಲ�
Aಾ�ಸBಾ4)ೆ ಒಂದು ಬಹುದಶಲy $ಾಲ} ರಹಸ� �ಶ�ದ ಮ1ಾJ N>
1ೊಂbರುತ
)ೆ ನNQಂದ Lೈಬರಹದ ಅMೆD� ಪ,ಸ
ಕದY� ನನQ ಮಗನ ಉTgLೊT` .

               "ಾCR Lೊ?ಂ�ಾ Fಾತ ದY� ಾನು ... ಬಹುಶಃ ಎಂ)ಾದರೂ
ಾನು ¢ದ ಮನಸ= ಮನುಷ� ಆBೋGಸು/
ೕ� ¢ದ ಮನಸ= �ಾನgಕ
ಗುರು/ಸBಾ?ತು ಶುಶª ಷಕರ ಸAೆಯY� ಸಂAಾಷ�ೆಗಳನುQ Lೇಳ�/
ದEರು , 

ಸ1ಾಯಕ ಚುರುLಾದ ಾನು ಸ1ೋ)ೊ�ೕ4ಗಳ� Lೇಳ�/
ದEರು ಅ�ತುLೊಂಡ ನನQ
ಟJR ಎಂದು 1ೇಳಲು... ಅವರು , )ಾಖBೆ ' " ತk6gLೊಳ`ಲು ಅFಾಯ " " 

Fಾ?|ಾಮ ಇ�gLೊಳ`ಲು " ಾನು 1ಾ�ಾ�ಸ6ದ ಹುಡುಕಲು ಬMೆದ ಇದುವMೆ^ೆ
Fೈ|ಾ�ಾ ಔv 1ೋಗುವ ? !ಾನು G(@ೆ� ಅನುಸ�g ಾ�;ಾಲಯ ಸt
1ಾಕ�ೇಕು ಈ ಕ$ಾ_ಯ ಬಂಧನ �ೆಳ^ೆa NಗRoಸಲು .Aveiro ಆಸ6@ೆ ಯY�
ಪ "ೇಶ ಸಂದಶRನದY� ಅವರು �ಾತ ಹipನ ಮರಗಳ� DದE �ೆ�ೆp ಮತು
 �ಾ¨�ೆ�

53



|ಾ~ ಇಷWಪಡYಲ� /ನQಲು ಎಂದು ಇದು ನನQ ಕY6ತ " �ೆಳ(ನ BಾCR , " 

G(@ೆ� ಬಯgದರು 1ೇTದರು .�ಾ�ಾನ� ಊಟ ಏನು .ಅವರು ನನ^ೆ ಇ@ಾ�b
ಸಂ�ೆªೕಧೆಗಳ� �ಾದ�ಯನುQ ಎ�ೆಯುವ,ದು , ಆತOಹ@ೆ� ರೂಪಗಳ�
uೕGg)ೆEವ, ...

               ಾನು N<ಾlವಂತ ದುಃಖ clown'm ನಕY �ೆÅ� ನಡ@ೆಗTಂದ
Nಜ"ಾದ ಇದEಂ@ೆ , ೋ�ದ ನನ^ೆ ತ$ೆಯುವ ಒಂದು ೋವನುQ ಅನುಭ�ಸಲು , 
Bೈh , ಆಂತ�ಕ ಸಂ@ೋಷ , 1ೊರ^ೆ ಅನುಗುಣ"ಾ4ಲ� .ಾನು ಪ ;ಾಣ ಮತು

ಇದು ಬಹಳ ಕip^ೆ ದೂರದ ಅY� ಒಂದು ಹಂತದY� ಉTದರು , �ಾ�ಾನ� ಸPಳದY�
1ೊರ^ೆ �ಾಡುವ ಒಂದು ��ೕv ಅrFಾ ಯ .ಾನು ಒಂದು ತಳ�ಲ�ದ �ೆ¨ೖC , 

ಅ�ಾ�Aಾ�ಕ �ದ��ಾನ ಅrFಾ ಯ , ಆದMೆ Fಾ iಗಳ �ೂೕರ ಎಂದು /ೕವ @ೆ
ಮತು
 "ೇಗLೆ= , t¤ ತoಳ�)ೇಶದY� ಅrFಾ ಯ ಮತು
 ಸಮಯದY� "ೈಫಲ�
ಒಂದು ಸಹಜ ಶ(
 ಪ�ವR NಧR�ಸು ಎಂದು Lೊಲ�ಲು .|ಾ�ನ ಇಲ�)ೆ ಪ "ಾಸLೆ= , 
ದಂ^ೆ )ೆ�ೕಷ ಮತು
 Nಜ"ಾ4ಯೂ Fಾk Gತ  , ಸ�ಗR @ಾಪ�ಾನ ಎತ
ರ , 

ಹೂವ,ಗಳY� ಒಂದು ವಚನ ಇ^ೋ ಮತು
 ಈ Lೇವಲ ಒಂದು LೆಟW ಸಮಯ
tಂ�ಾತOಕ ಉಲ{ಣವ, �ೆ:ೆಯುತ
)ೆ ಾನು ಒಂದು L �ೌJ ಧ�ಸು@ಾ
Mೆ ಎBಾ�
ಅಂತ�^ೊಂ�ತು ಮತು
 ಸು�ಾ�ತ /ೕವ @ೆ ಮತು
ITN ಒಂದು ಬಂಡ"ಾಳ)ೊಂb^ೆ
- "ೆೆಜು"ೆBಾ Lಾ� ¡ೕಚುRಗ� /Tಸಲು .CTT , ಾ�;ಾಲಯದ
ಪತ �ಂದನುQ ಸಂಗ tಸುವ Lಾರಣ ನನQ ಅಾMೋಗ�ದ ಾನು ಅಂದMೆ ಾನು
ಬMೆಯುವ ಇಲ� , �ೈJ ನನQ �ೆರಳ�ಗುರುತು �ಾಧ��ಲ� ಎಂದು ಉ)ೊ�ೕ4
1ೇಳ�ತ
"ೆ .Lೊ?ಂ�ಾ ರY� �ಾ4ಲು t�Lೆಗಳ� ಒಂದು LಾCR Lಾಗದದ �ರುದ9
1ೋzೆ� ಆಸ6@ೆ ಯY� Gಂ/ಸ�ೇ� , 1ೇಳ�ವ !ಬ� ಮತು
 ನನQ ಮರದ [ೕBೆ
ಎBೆಗಳ� ಪ$ೆದ ಹುಡುಕಲು ಪ�> ಆಸ6@ೆ ಮiಕ�Wನ [ೕBೆ ಅವರನುQ ಸ�ದು ಇಲ�
, ಎBೆಗಳ� ಮತು
 ಪMಾಗ -ಾಮ' ಅಡ_1ೆಸರು " Fಾ�Mಾಟೂ ಪಗRಳ " ಆ)ೇಶ
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ಪ/ LೆಗಳY� gಗMೇv �ಾಡಲು .

               ಸಂಸ/
ನ ಮೆ Nೕಡುವ ಸಂ��ಾನ ಸಂಯಮ ಕುGR ಪ ದಶRನ
ಪLಾ= ರy�ೆ^ಾ4 @ೆMೆಯಲು Lೊ?ಂ�ಾ ರY� - ಾನು ಅಂ$ಾಶಯದ ಆ¦ GNR 

ೇತೃತ�ದY� ಮೋ"ೈದ�(ೕಯ ಅವBೋಕನದ ಇ/1ಾಸವನುQ ಮ@ೆ
 ಆಸ6@ೆ ^ೆ
Lೊಂ$ೊಯ�Bಾ?ತು ಾನು ಕ:ೆದ ಒಂದು "ಾರದY� ಆಸ6@ೆ DಟುWಅ>Lಾರ
ಅನುಪgP/ಯY� .ಾನು �ೆಳ(^ೆ ಮತು
 Lೊ?ಂ�ಾ ಆ¦ g�ಚaಳನುQ ಆಸ6@ೆ 
ಅTg1ಾಕುತ
"ೆ �ೆಳ(ನ ಶ(
 1ೇಳ�ವ �ೆಳ(ನ 1ೊರ1ಾಕುವಂ@ೆ , ಸೂಪ}
ಆಸ(
)ಾಯಕ ಖ�ೕb ಮತು
 ಒಂದು )ೊಡ_ �ಷಯ"ಾ4)ೆ )ೆವ�ದ ಉಗಮದ ಬ^ೆa
ತಲುk)ೆ " hashashin / ವ�(
 . "�ಾನgಕ Lಾ?Bೆಗಳ �Aಾಗ �ೆMೆತ
ಪ,ರುಷರು ಮತು
 ಮಲಗುವ Lೋ�ೆ �ಾQನದ Mೋ4ಯ �ಾ? Bೈಂ4ಕ 1ೊಂbರುವ
)ೊರ(ತು .Aveiro ಆ¦ ಆಸ6@ೆ ಯY� ಮತು
 5 �ೆಂ @ೆMೆದ (ಟ(ಯ ಮೂಲಕ
ತುಂDತು .ಮತು
 Lೇವಲ ^ಾTಯನುQ ಊದುವ ಉgMಾಡಲು ಬಯgದರು ಮತು

^ಾಡRJ ೋ�)ಾEMೆ ಮತು
 ಜನರು 5ಾಲೆಯY�ರುವ ಮತು
 ಆನಂbg ಮತು

Lೇವಲ ಉgMಾಡಲು �ೇLಾ4)ಾEMೆ ... �ಾ�ತಂತ ! �ೕ�

ಮುಂದುವMೆಸಬಹುದು : �ೕವನ�ೈY

Nಜ"ಾದ §ಾ@ೆಗಳನುQ

ೆಲ�J FೆMೇMಾ �ಾ '

          ಇದು ಅಥR ಇ)ೆ , �ಾರBಾ4)ೆ ಒಬ{ ... �ೕವನ , ಎಲ� ನಮO
ಪ�ವRಜ�ಂದ ಪ$ೆದ ಇ)ೆ , ನಂತರ ಾವ, ಸ�ಾಜದ , ಅY� Lಾನೂನುಗ: ೕೆ
�ೂೕ�gದರು ಎಂದು Fೌ Çಾವ�ೆPಯY� , ಒಂದು ತಲುk)ಾಗ ಜನOLೊಡು ^ೆ oಷJ
1ೊಂb"ೆಾವ, ಪ |ಾಪ ಭುತ�ದY� "ಾgಸು/
)ಾEMೆ .

ಈ ಾವ, �ಾನ , 1ೊಂದಬಹುದು ಎBಾ� , ಾವ, ೋಡಲು ಎಲ�ವ� ಾವ,
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NoRಸಲು /Tಯಲು �ಾ�)ಾಗ .

1ೇ^ೆ ಬರುತ
"ೆ ?

ಾವ, Lಾರಣ ಬಲbಂದ Lೆಲಸ NವRtಸುವಂತಹ ಸ�ಾಜದY� ವ�ವಹ�ಸು"ಾಗ , 

ಾವ, ;ಾ"ಾಗಲೂ ಸಲು"ಾ4 �ಾಳ�ೇಕು ಏLೆಂದMೆ ನಮ^ೆ �ಾQತLೋತ
ರ
ಸ�ಾಜದ ಸ�ತಃ Lಾಣಬಹುದು ಒಂದು ಾವ, ಎಂದು Lೇವಲ 1ೆಚು� uೕಗ�"ಾ4)ೆ
ದುಷW �ಾಧ��ಲ� , g�ೕLಾMಾಹR ;ಎಂದು ಾವ, ಸ1ಾಯ ನಡು"ೆ 1ೊಂb)ೆ
/Tb)ೆ , ಾವ, "ಾgಸುವ ಇY�)ೆ .

1ೇ^ೆ ಬರುತ
"ೆ ?

ಾವ, ಪರಸ6ರ ಪ�Mೈಸಲು �ೕ�ಗಳ� ಏLೆಂದMೆ ಸಮ�ೆ� �ಾ�>ೕನಪ�gLೊಂ�ತು
ಅg
ತ�ದY�)ೆ "ೈ , ನನ^ೆ 1ೆ5ಾ�4)ೆ Lೆಡು(ನ ಸತ� �ಾತಾಡಲು , ಇY�)ೆ .

1ೇ^ೆ ಬರುತ
"ೆ ?

ಾವ, ಸ�ಾಜ �ೕ�;ಾಗ�ೇLೆಂಬುದನುQ ಏLೆಂದMೆ , ಆದMೆ ಾವ, ಒಂದು "ೈ�_
ಬದುಕಬಲ�ವ, .

;ಾ"ಾಗ �ೕ�ಗಳ� ಸ�ಾನ ನ$ೆಸು/
)ೆ .

ಆದMೆ ;ಾ"ಾಗಲೂ ಎಂಬು)ೇ ಮತು
 ಅನು�ಾನ , ;ಾ"ಾಗಲೂ ಇದು ಮೂಲಕ
ಾವ, ಕYಸBಾಗುತ
)ೆ ಾವ, ಕYಸBಾಗುತ
)ೆ ಮೂಲಕ ಮತು
 ಾವ, ಉತ
ಮ
ಅAಾ�ಸ Nೕವ, Nಜ"ಾ4ಯೂ ಟ 'W , ನಂತರ ಾವ, ನಮO �ೇ"ೆ
ಖGತ"ಾ4)ೆeೕ ಸಂದಭRದY� ಾವ, ನ$ೆದು ಅY� ಎಂದು , ನಮ^ೆ 1ೊ(=ರುವ
ಅಪನಂDLೆಯನುQ .

ಾವ, , ಈ ನನQ ಪ,ಸ
ಕಗಳ� , Nೕವ, ಅವರು Lೇಳಲು ಮತು
 NಮO 1ಾg^ೆಯY�
ಓದಲು ಬಯಸುವ �ಷಯಗಳ ಉBಾ�ಸ ಅY� ;ಾವ,)ೇ ಪ,ಸ
ಕ Lಾಣಬಹುದು
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ಪ,ಸ
ಕಗಳನುQ ಓದಬಹುದು ಎಲ� ಓದುಗ�^ೆ ದಯ�ಟುW ಬಯಸುವ .

ಇದು ಒ:ೆ̀ಯ ಕಂಪN ಓದಲು ಮತು
 Nಜ"ಾದ ಎಂದು ಈ ಕ-ೆಗಳ� ೋಡು@ಾ
Mೆ
ಇರುತ
)ೆ .

ಅವರು erred ;ಾರು Nಜ"ಾದ ಅನುಭವವನುQ Nೕಡುವ , ಆದMೆ ನನ^ೆ ನನQ
ಪ,LಾರನುQ ಎBಾ� ಅNಷW �ಂದ ಗುಣ"ಾಗಲು ^ೊ/
ತು
 Aಾ�gದEರು .

ಈ ಆವೃ/
ಯ jೕ~ ಎಂದು?

1ಾರುವ ವರbಗಳ� , ಇದು �ೕಡ} b4ಲು ಬಯಸುವ,bಲ� , ತುಂ�ಾ ಆ�ತLಾ�
ಎಂದು ಸಮ�ೆ� ಇರಬಹುದು , ಆದMೆ ವರb;ಾ4)ೆ Nಜ"ಾದ ಮತು
 Lಾನೂನು
�ೕ/ಯY� "ಾggದ �ೕ/ಯY� ವರb;ಾ4)ೆ .

ಾನು ನಂಬಲು Lಾನೂನು ಒಳ^ೆ ಒಂದು ಅನುಭವ , ಒಂದು �ಾ�ರ �ಷಯಗಳನುQ
ಕಲ6ೆಯ ಚಮRದ Fಾ i ಸ�Aಾವದ Nಜ"ಾದ Aಾವೆ .

ಾವ, ಬಲbಂದ ^ೆಲ�ಲು ಬಯಸುವ , ಮತು
 ಾವ, ಅಂತಹ Aಾವೆ .

ಔzಾ� , ಾವ, ಎBಾ� ಾವ, 1ೇ^ೆ ಮತು
 ಾವ, �ಾಡುವ ಎBಾ� ದುಷW
1ೊರ@ಾ4ಯೂ , ಇದು ದುಷW ಪ�ಗiಸಬಹುದು ಎಂbಗೂ ಏLೆಂದMೆ , ಾವ,
"ಾgಸುವ ಬಳಸBಾಗುತ
)ೆ �ೕ/ಯY� ಬರುವ ತೂಕದ ಕY/ದುE ಎಂದು ಎಂದು .

ಾನು ಪ / ಒಂದು ಪ,ನಜRನO ಇರುತ
)ೆ Aಾ�ಸು@ೆ
ೕೆ .

ಮಹ@ಾ�Lಾಂ�ೆ ಾವ, ಸುಲಭ ಹುಡುಕಲು �ೕ/ಯY� ಬದುಕುವ,ದು ಬಯಸುವ , 

ಆದMೆ ಇದು ಸುಲಭ ಅಲ� ಮತು
 ಇದು ಾವ, Lಾನೂನು �ಾನRY� DದುE , ಕಷW ಮತು

ಾವ, ಉತ
ಮ ವ(ೕಲರು Fಾವ/ಸಲು ;ಾವ,)ೇ ಹಣವನುQ 1ೊಂbರು"ಾಗ , 

ಾವ, ಒಂದು 1ೆG�ನ �ೆBೆಯನುQ Fಾವ/ಸಲು , "ಾgಸಲು .
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1ೇ^ೆ ಬರುತ
"ೆ ?

ಾವ, ಅನುಗ ಹbಂದ ಬರುವ,bಲ� , ಾವ, ತ�ಾ<ೆಯ �ಾಧ��ಲ� .

;ಾ"ಾಗಲೂ �ೕವನದY� ಪ ಗ/ ಪ�"ಾR�Rತ ಜNಸುತ
"ೆ ಏLೆ , ಾವ,
�ಾಡಬಹುದು ಕYಸಲು ಮತು
 ಕt �ೕವನ ಅನುಭವ Nೕಡುವ , ಮತು
 ಾನು ಇನೂQ
Fಾವ/ Aಾ�ಸು@ೆ
ೕೆ !

ಾನು ಆ� LಾದY� ಜNgದರು , ಮೂರು ಸ1ೋದ�ಯರು 1ೊಂbತು
 : ಎY�Mಾ , 

Lಾ�ಂ�$ಾ ಮತು
 ಇ"ೆ .1ೌದು ಅY� ಉತ
ಮ ಆರಂಭ , ಒಂದು ಅದು�ತ ಕ-ೆ ಎಂದು
ಒಂದು ಕ-ೆ , ಆದMೆ ಇದು ಒಂದು ಕ�[ ಉತ
ಮ �ೕವನ ಕ-ೆ ಎಂದು ಸಂಭ�gದ .

ಾನು ಈ LಾಯR , ಕMೆಯಲ6ಡುವ |ೈಲು Lಾವಲು^ಾರರು , ;ಾ"ಾಗಲೂ
Nಜ"ಾ4ಯೂ /ೕಪ,R LೊLೆ= ನನ^ೆ ಆ¦ �ಾಡಬಹುದು g�ೕಕ�ಸಲು ಇG©ಸ)ೇ
ಅವ,ಗಳನುQ ಶತು ಗಳ /ೕ�ಾRNಸBಾಗುತ
)ೆ NವRtಸಲು 1ೆಚು� ದುಷW ಪ,ರುಷರು
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ಅNgತು .

ಾನು �ೕವನದY� ನ$ೆದು1ೋಗು/
ದEಂ@ೆ ನನQ �ಾಗRದY� ಹಲ"ಾರು ಅಪMಾಧ .

ಅವರು ಾವ, ವ�ವಹ�ಸ�ೇಕು ಇವರY� , ^ಾ ಮ� ರೂಪ"ೆಂದು ಈ ಪದವನುQ ^ಾ ಮ�
ರY� ಬಳಸBಾಗುತ
)ೆ , ಅಥ"ಾ ಾವ, ಪದವನುQ ನ$ೆದರು �ಾಡಬಹುದು .

ಾವ, ಹುಡುಕು/
ರುವ ಸPಳಗಳ ಮತು
 ;ಾ"ಾಗಲೂ ಅY� tಂ�ಾ5ಾರ ಅಥ"ಾ
ಾವ, ಾವ, ಏನು ಉತ
ಮ ಅrFಾ ಯ ಏLೆಂದMೆ , ಆಕಷRಕ"ಾ4 ಅಥ"ಾ
ಪ 5ೋದಾತOಕ"ಾ4 tಂ�ೆ ಕಂಡುಬಂbಲ� kಯ} , ಎಂದು ತಂದ �ೕವನದ
ಪದ9/;ಾ4ತು
.ಇದು ;ಾವ,)ೇ ಸ�ಾಜದ ಇದು ಭ;ಾನಕ LೆಟW Lಾiಸಬಹುದು
ಇದು ವಸು
ಗಳ ಅಗತ� ಬಳLೆ ಎಂದು Aಾ�gದರು ಇದEMೆ ಇತರರು , ಅಪMಾಧ
"ಾgಸುವ ಎಂದು g�ೕಕ�ಸು@ಾ
Mೆ ಏLೆಂದMೆ , ಸ�ಾಜದ ದೃ�WಯY�
ಪ�ಗiಸBಾ4)ೆ , ಆದMೆ ಅವ, ಅg
ತ�ದY� ಇ)ೆ .

1ಾಗು ಅಂತಹ ಎBಾ� ದುಗುRಣಗಳನುQ 1ೊಂb"ೆ , ಆದMೆ ;ಾ"ಾಗಲೂ ಾವ,
;ಾ"ಾಗಲೂ LೆಟW ಎಂದು ಅ^ಾ ಹ� ಅನುQವ,ದನುQ ಇಷW�ಲ� LೆಟW
@ೆ^ೆದುLೊಳ`ಬಹುದು, ಆದMೆ ಇದು ಾವ, ಎBಾ� ರGಸBಾ4)ೆ ಅY� ಒಂದು )ೊಡ_
ದೃ�W 1ೊಂb)ೆ , ನಮO �ಾಧ�ಮ ಮತು
ಸಹ�ಾ: �ೆ ಾವ, ಬಯಸುವ ಮತು

"ಾgಸುವ ಮತು
 ಇತರ ಉತ
ಮ ಎಂದು ಮಹ@ಾ�Lಾಂ�ೆ 1ೊಂbರುವ ನಮO
ತರ�ೇ/ �ಾಡುತ
)ೆ .

ನನQ ಸೃ�W Nರು@ಾ�ಹ^ೊಂಡನು ಎಷುW Picardias ಎಂದು , ಆದMೆ ಾನು Aೇ�
ನಂತರ ಹುಡು4 ಇತು
 ಈ (�^ೇ�ಗ:¶ೆಂb^ೆ ಮಧ�ದY� , ಾನು ;ಾ"ಾಗಲೂ , 

ತನQ ಇಷWಪ�W)ಾEMೆ ನನ^ೆ ಅ)ೇ ಹುಟುWಹಬ{ದ �ಾ�ದರು ಎಂದು .

;ಾ"ಾಗಲೂ bನ ಾನು Aೇ� Nೕ�ದ ನಂತರ ಇಷWಪ�W)ಾEMೆ , ಾನು
;ಾ"ಾಗಲೂ , ಅವರು , sದಲ ೋಟದBೆ�ೕ k ೕ/ ಇಲ� ಅದರ ತುಂ�ಾ
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ನೊQಂb^ೆ "ಾgಸು/
ದEರು ಮತು
 ನನQ ಸ1ೋದ�ಯMೊಂb^ೆ ತುಂ�ಾ
"ಾgಸು/
ದEರು , ಸಂಬಂಧ�ತು
, ಅವಳ ಇಷWಪ�W)ಾEMೆ ನಂಬು@ಾ
Mೆ ಮತು
 ಮt:ೆ
ಎಂದು ಎಂbಗೂ ನಂಬು@ಾ
Mೆಾನು Nೕವ, ಮು/
(= sದಲ �ಾ�^ೆ , ಾನು
Nಜ"ಾದ gಂಹ Aಾ�gದರು , ಇಷW"ಾ?ತು ಎಂದು , ಾವ, ಎBಾ� ಸವಾQ
ನಮOನುQ ೋ� ಇಷW .

ಎBಾ� ಪ,ರುಷರು ಸ�ಾನ �ೕವನದ ಹಕ=ನುQ 1ೊಂbರುವ ಅವರು ಪ/Q ಮತು

ಕುಟುಂಬ 1ೊಂb"ೆ.

ಎBಾ� , ಒಂದು ಅಥ"ಾ ಇೊQಂದು �ೕ/ಯY� ಸಂuೕ�ಸBಾ?ತು , ಅದನುQ
ಾನು ಬದು(ದE �ೕವನ g�ೕಕ�ಸುವ ಮತು
 ಈ k ೕ/ Lೇವಲ ಒ[O �ೕವನದY�
ಅg
ತ�ದY�)ೆ , ಬುb9ವಂತ Aಾವೆ , ಅಥ"ಾ ಎಂbಗೂ ಅಂದMೆ ಾನು ಎಂದು, 
ಆದMೆ ಾನು ಅವ,ಗಳನುQ ಎBಾ� Aೇ�ಾವ, �ಾಡಲು 1ೊಂb"ೆ , )ೊಡ_ D�
Fಾವ/ ಆದMೆ ಎBಾ� ಾನು ಉತ
ಮ �ೕವನ ಬಯgದರು ಏLೆಂದMೆ .

ಅವರು , ಕಳವ, , ಸರಳ ಆರಂಭ"ಾ?ತು , gunpoint Lೆಲವ, �ಾ�ದರು
ಅವರು , ಾನು ಕಳ`ತನಗಳ� �ಾಡಲು Fಾ ರಂrgದರು ಏನು 5ೆಾQ4ತು
 .ಆದMೆ
LೊLೇJ o/oೕ�ದ ಬಳLೆ ನನ^ೆ degradei ನಂತರ , ಾನು ಧೂಮFಾನ
ಬ^ೆa ಒ:ೆ̀ಯ Aಾವೆ ಮತು
 Dಡಲು ಬಯಸುವ,bಲ� .

ಅವರು ಾ�;ಾಲಯದ �ಾ} ತ4aಸಲು ಅY� tಂ�ೆ , ಬಳಸ�ೇLಾಗುತ
)ೆ ಎಂದು , 
ನನ^ೆ Aಾ�ೕb ಕ
 @ೆ^ೆದುLೊಳ`ಬಹುದು, ಆದMೆ ;ಾವ,)ೇ ಪ /( e ಇಲ� "ೇ:  ೆ, 

ನನQ ಸುತು
ಗಳY� ;ಾMಾದರೂ ಆಕ ಮಣ ಎಂbಗೂ .

ಾನು ಹಣ ಪ$ೆಯಲು ಅಥ"ಾ ತಂದ �ೌಲ�ಗಳನುQ ಪ$ೆಯಲು ಬಯgದEರು , ಮ:ೆ
ಆದ R ಪ$ೆಯುತ
)ೆ ;ಾರು ನ$ೆದು ^ೊ/
ಲ� .

��ಧ �ೈಟaಳ� , ಾನು ಸಲ1ೆ [ೕBೆ �ೆ:ೆದ , Yಸ{J ;ಾ"ಾಗಲೂ ಾನು
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ಈ^ಾಗBೇ ಇ/1ಾಸದ ಪ,ಸ
ಕಗಳY� , ಐ/1ಾgಕ ಮತು
 �ಾಂಸ½/ಕ �ೌಲ�ದ
ನಗರದ ಓದಲು ಈ ನಗರದ ಪ�ಗiಸBಾ4)ೆ , ನನ^ೆ sೕ�ನ �ಾಡBಾ4)ೆ .

ಪ�Mೈಸಲು ಾನು , ಾನು ಹಣ ದಂಡ ಬಯgದEರು ಮತು
 ಈ ಕೃತ�ಗಳ , Lೇವಲ
ಬಯgದ �<ಾದ"ಾಗು/
)ೆ ^ೊ/
)ೆ , ಇಂತಹ , ಅಂದMೆ �ಾತ ಹಣ
ಅFೇdgದಂ@ೆ ಉತ
ಮ �ೕವನ 1ೊಂbರುವ ಪ ಗ/ಯನುQ , ಒಂದು �ೕವನದ
encordeirada "ಾgಸಲು �ಾಧ�"ಾಗುತ
)ೆ ಕಂ�ತು ಆ4ತು
ನನQ ಚಟ ಮತು
 , 
�ಾ�ಾ�ಕ ಪ�ಸರದ �ಾ�ಾ�ಕ ಅrFಾ ಯ ಜನರು 5ೆಾQ4 ಎಂದು ಮತು
 ಜನರು
ಸಂಬಂಧ "ಾgಸುವ ಮಧ�ದY� �ಾ�ಾನ� , �ಾ�ಾನ� ಅrFಾ ಯ .

ಾನು ಅವಳ� ತನQ ಪ )ೇಶವನುQ ಮತು
 "ಾgಸುವ ಪ )ೇಶದ �ಾಧೆ ನನ^ೆ [ೕJ
gಂಹ /ೕ�ಾRNಸBಾಗುತ
)ೆ ದಪRದ Aಾ�gದರು .tೕ^ಾ4 ಾನು ಮt:ೆ
1ೊಂದುವ �ೕವನ ಎದು�gದ !1ೌದು ... ಾನು ದುಷW ಜನ�^ೆ �ಾಡಬಹು)ಾದ
ಇದು ಸLಾMಾತOಕ �ೕ/ಯY� �ೕವನದ ಈ �ೕ/ಯY� @ೆ^ೆದುLೊಂಡು , ಒಂದು
ಕೂ ರ �ೕ/ಯY� ಪರಸ6ರ 1ಾಳ��ಾಡಲು ಮತು
 ಏನೂ ಅವ,ಗಳನುQ Dಡಲು ಒಂದು
�ೕ/ಯY� ;ಾMಾದರೂ 1ಾNಯುಂಟು�ಾ�)ೆ ಎಂbಗೂ .

�ಾತ yಣದ ಸಂದಭRಗಳY� ಇದರ Bಾಭ ಪ$ೆದುLೊಂಡು Lೇವಲ ಹಣLೆ=
�ಾ�ದರು , LೊLೇJ ಧೂಮFಾನ ತ��ತ"ಾ4 ತಲುkಸಲು , ಆದMೆ ;ಾ"ಾಗಲೂ
ಮನುಷ� ಹುಟುW"ಾಗBೇ ಇ)ೆ , ಅಥ"ಾ ಬಹುಶಃ ಾವ, ಅಧ�ಯನ Lಾರಣ
ಆನುವಂSಕ"ಾ4 ಏನು, ಅN"ಾಯR ಎಂಬುದನುQ prolonguei ^ೆಮದ�
ಕು�ಯು@ಾ
ೆ ಔಷಧ ಫYೕಕರಣ ಫY@ಾಂಶbಂದ DಡBಾಗುತ
)ೆ ಅನುವಂSಕ@ೆ
�ೕನaಳ ಹು�Wಸುವ,ದು ಪ /( ?ಸುತ
)ೆ ಅವ>ಯು ಮನುಷ� .

ಾನು ಈ ಅಥR ಮತು
 ಓದುಗ�^ೆ ಈ �ಾಮ�ವನುQ , ಾನು ಅದರ ಬ^ೆa
�ಾತಾಡಲು ಏLೆಂದMೆ ಅದರ ಬ^ೆa �ಾತಾಡಲು �ೕ/ಯ /Tಸುವ
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�ಾಧ�"ಾಗುತ
)ೆ ಸಲು"ಾ4 ಈ �ೇತ ದY� "ಪ�iತ" ಇಲ� , �ೕವನದ ��ಾನಗT"ೆ
.ಇತರ ದುಷW ಕಂಡುಬರುತ
)ೆ [ೕBೆ ಅವರು Lೆಲ�[O , 1ಾಗೂ ಕಂಡುಬರುತ
)ೆ .

1ೇ^ೆ ಬರುತ
"ೆ ?

ಾವ, referenciei [ೕBೆ 1ೊಂbದುE, Nೕವ, ;ಾ"ಾಗಲೂ LೆಡುಕನುQ
ವ/Rಸುವ,ದು �ಾಧ��ಲ� ಕYತ �ೕವನ , ಇದು ಮNQg �ಾಡ�ೇಕು ಏLೆಂದMೆ , 
5ೆಾQ4 [ಚು�^ೆ ಎಂದು !

1ೇ^ೆ ಬರುತ
"ೆ ?

ಾವ, "ಾgಸುವ Lಾರಣ , ಗುಣಮಟW , Bೈh Aಾವೆ ಮತು
 Aಾವೆ ಆ�ೆಯನುQ
�ೕವನ , ಆLಾಂ�ೆಯ ರೂಪ ಒಂದು ಉತ
ಮ �ೕವನ �ಾಡಲು 1ೊಂb)ೆ .

ಸಂಬಂಧ ಾನು , 22 ಆ4ತು
 �ೇೆಯ �ೇ�Lೊಂಡರು , ಆರಂrgದರು, ಆದMೆ
1ೋಗಲು ಇಷW�ರYಲ� , ಆದMೆ Lಾನೂನು ಆದE�ಂದ 1ೇಳBಾ4)ೆ .ಾನು Nಜ"ಾದ
ಸಂಬಂಧ ಬಂ)ಾಗ ಮತು
 ಾನು ಇY� ಅ)ೇ ( gWಾ 1ೊಂb"ೆ , ಮತು
 ಎಂbಗೂ
ಉ@ಾ�ಹ ಾವ, ಎBಾ� , ಾವ, ಎBಾ� ನಮO Nಜ"ಾದ ಆತO ಸಂ^ಾ/ಯ 1ೇ^ೆ
ಬಯಸುವ ಆಸ(
ಯನುQ ಆ ಸಂಬಂಧವನುQ ಆರಂrg)ಾಗ , ಇY�)ೆ .

ಅವರು ಾನು ಅವರು ಉತ
ಮ ಅNgತು ನನ^ೆ ದೂರ Aಾ�gದರು , /ೕವ "ಾ4
"ಾgಸು/
ದEರು , ಮತು
 ಅವರು ನನQ [ೕBೆ ಸ�ಲ6 1ೆಚು� ಶ(
 1ೊಂbರುವ
@ೆ^ೆದುLೊಂಡು ಅY� ಬಹುಶಃ .

ಅವರು ಹುಡು4 1ೊzೆW(ಚ�ನುQ ಇಷW"ಾ?ತು, ಆದMೆ , ಅತ�ಂತ ಅಸೂe ಅಲ� ನನQ
1ೇರುವ,ದು ನೊQಂb^ೆ ಉTಯಲು ;ಾMಾದರೂ ಒ@ಾ
?ಸಲು ನನ^ೆ
@ೆ^ೆದುLೊಳ`ಬಹುದು ;ಾವ,)ೇ Nಜ"ಾದ Mೋ4ಗಳ ದುಷW ಎಂದು ಆMೋಗ�ಕರ
ಅಸೂe ಮತು
 ಅಸೂe .
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1ೇ^ೆ ಬರುತ
"ೆ ?

ನನQ Aಾ�ಸBಾ4)ೆ ಮತು
 Lೇವಲ ನನQ �ೕವನದ ಮt:ೆ ಕ:ೆದುLೊಳ�`ತ
)ೆ
�ೋತMೆ , ಆದMೆ ಸಂಭ�gದ .ಾನು �ೇMೋ ಆBೊW 1ೋಗಲು ಬಯgದEರು
ಮತು
 ಅವರು , ಾವ, ಚGRಸಲು ಸಣp �ೇತ ದY� ��ೊ=ೕ 1ೋ4 ಮತು
 ಾವ,
Lೊೆ^ೊಂ�ತು ಅBೆ�ೕ , ಬಹುಶಃ ಇದು ತನQ /ನುQ"ೆ ಅಲ� , ಅಣp 1ಾಗೂ ಸಂಬಂಧ
ಎಂbಗೂ ಪ,ರಸ=�ಸYಲ� .ಾನು ಅವನನುQ ಒಂದು 1ೋMಾಟ , ಆದMೆ �ೕಾ k ೕ/
Fಾ ರಂrಸುವ sದಲು , ಆದMೆ ಪ�gP/ಯ ಒಂದು yಣ Lಾಲ, ಆದMೆ ಾನು
ಅವರನುQ ಇಷWಪ�W)ಾEMೆ , ಆದMೆ �ೕವನದ ನನQ )ಾ� g�ೕಕ�ಸYಲ� , ಆದE�ಂದ
ನನ^ೆ 1ೇTದರು ಎಂbಗೂ , ಆದMೆ ಎಂbಗೂ ಇದು @ೋ�gದುEನನ^ೆ , ಾನು
5ೆಾQ4 /TbದE .

1ೆಚು� ಅFಾಯ , ಆದMೆ ಅವರು ತನQ ಸ1ೋದ� ನನQ ಸಂಬಂಧ g�ೕಕ�ಸYಲ�
.ಅವರು , ಾವ, ಸಂಬಂಧವನುQ ಇಟುWLೊಂ�)ೆ ಆದE�ಂದ , ಾವ, ಅ)ೇ ೆMೆಯ
"ಾgಸು/
ದEರು Lೇವಲ ಸಂದಭRದ ಸಂಗ/?ಂದ ನನ^ೆ ನಮO ಸೃ�Wಯ ಎಂದು
"ಾgಸು/
ದEರು .

@ಾ? ಅವ�ಂದ ಬರು/
ತು
 , ಗೃti ಕಲ6ಾ , ತಂ)ೆ /TbರYಲ� , ಆದMೆ Mೌ�
ಒ:ೆ̀ಯ ಧi;ಾ4ದE .

ಮt:ೆಯರು "ೆಚ�ದY� �ಾತ ಇರಲು ಕYತ , ಾವ, ಈ^ಾಗBೇ ಅಧ�ಯನ , ಇದು
ೆMೆಯ ಮಗು"ಾ4ರು"ಾಗBೇ @ೆ�^ೆ �ೂೕ�ಸಲು ೆMೆ1ೊMೆಯY� ಎತ
ರLೆ= g(=ತು
, ಆದMೆ ಸಮಯ ಪ �ೆಯನುQ 1ೊಂbತು
 .

ಈ ಸಮಯದY� "ೇಗ"ಾ4 ಅವರು ಸಣp ವಯಸು� 1ೊರ@ಾ4ಯೂ , ಅವರು
�ೕವನದ ಅವN4ದE ;ಾವ 1ೋMಾಡ�ೇLಾ?ತು, ಕಂ�ತು : ತಂ)ೆ, @ಾ? , 

ಮೆ , ಆ1ಾರ ನನQ �ಫಲ"ಾ4)ೆ ಮತು
 ನನ^ೆ �ಫಲ"ಾ4)ೆ ಎಂbಗೂ .ಏLೆಂದMೆ
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ನನQ @ಾ? ಪ$ೆದ ಕ�[ "ೇತನದ 1ೊರ@ಾ4ಯೂ , 11 ಆ)ಾಯ Fಾವ/
ಕ-ೆಗಳನುQ ಮತು
 ನನQ ತಂ)ೆ �ಾತ �ಾ�^ೆ Fಾವ/ ಇಲ� , ಇಲ� , ಆದMೆ ಆ1ಾರ
Lೊರ@ೆ ಎಂbಗೂ .

ಆದE�ಂದ ಅಂದMೆ, @ೆ^ೆಯಲು ಾನು ನನQ ತಂ)ೆ ಕ:ೆದುLೊಳ�`ವ , ಕYLೆಯ ನನ^ೆ
DಟುW ಅವನ �ೕ/ಯY� ಪ /( ?ಸ�ೇLಾದ ಎಂದು Aಾ�g)ೆವ, , ಮMೆವ,
Lಾರಣ"ಾಗಬಹುದು , ಅಂತ�ದ Fಾ ರಂಭ"ಾ4ತು
 .

ಾನು ಾಯಕ , �ನಮ ಜನರು ಮಗ �ೈ�ಂ� �ಾ�J, ಅ�� ಎY�Mಾ , ಎಂದು
ಅವನನುQ ೋ�"ೆ ಅವರು ... ಾನು ಬಳಸBಾಗುತ
)ೆ ಪ$ೆ?ತು ಏಾಗುತ
)ೆ , 
�ಾBೆ^ೆ 1ೋದರು ರವMೆ^ೆ , 6 ವuೕ�ಾನದ "ಾgಸು/
ದEರು ಅವMೊಂb^ೆ
ಆ4ತು
ನನQ ಅ�� Bೆ(=ಸ)ೆ ನನQ ತಂ)ೆ ೇರ [ೕY�5ಾರ�ೆ , ನನ^ೆ ರೂkಸುವ , 

ಆದMೆ ಸಮಯದY� ಇನೂQ "ಾ�ಪಕ ಮುಕ
 ಅವನ ಕಣುpಗಳ� , ಆದMೆ ಸಮಯದ
ಅ�ವ, ಬಂತು .

ಸಮಯ ಕಲ6ೆ 1ೊಂbದEರು .

ಪ ಪಂಚದY� ಅg
ತ� ಎಂದು ಶುದ9 ವರbಗಳ� .1ೇ^ೆ ಬರುತ
"ೆ ?

ಇಂದು ;ಾMಾದರೂ ಇರY ಅವರು ವtಸುತ
)ೆ �ಾPನವನುQ ಅಥ"ಾ �ಾ�ಾ�ಕ
�ೆ ೕi ಅವರ �ೕವನ ಮೂಲಕ ಮುಂಚೂi^ೆ ಬರಬಹುದು .

ಆದE�ಂದ ಈ Aಾಗ"ಾ4 , Nಜ"ಾ4ಯೂ ;ಾರೂ ಅಂದMೆ "ಾಸ
�ಕ, Lಾಂ( ೕv
ಪ,Mಾ"ೆ ಇಲ�)ೆ ಏನು ಆMೋಪ �ಾಡಬಹುದು ಕಲ6ೆ.

1ೇ^ೆ ಬರುತ
"ೆ ?

ಆದE�ಂದ Lಾನೂನುಗಳ� ಆಡTತ ಮತು
 ಾವ, ಎBಾ� , ಾವ, , Lೊಲ�ಲು ಕದುE
ಅ@ಾ�5ಾರ �ಾಡ�ಾರದು ಪ "ೇಶವನುQ 1ೊಂbರುತ
)ೆ.
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ಕ-ೆ ಆಧ�g)ೆ ಏLೆಂದMೆ ಆದMೆ, �ಾನ�ೕಯ@ೆ ಮತು
 ಯಶg�;ಾದರು ಇಂತಹ
ಘಟೆಗಳ $ಾJ ಕ$ೆ^ೆ tಂbರು4 .

ಾವ, Nರಂತರ@ೆಯನುQ , ;ಾ"ಾಗಲೂ Nರಂತರ ಎಂದು ಎಂದು
Nರಂತರ@ೆಯನುQ , ರGಸBಾದ ಎಂದು .

ಮತು
 ಾವ, Lಾರಣ "ಾgಸುವ ಸಂಪ�ಣR"ಾ4 §ಾ/ ?ಲ� , ಾವ, ಉTದು
ಭೂoಯY� ಅg
ತ�ವನುQ ಮುಂದುವMೆಸುವ ಇಲ� .

ಾನು jೕ~ �ಾಪRಡುತ
)ೆ , ^ೊ/
ಲ� , ಆದMೆ ಇದು ಸಂಭ�gದ ೈಜ ಕ-ೆ
ಗಮನ /ರು4ಸುವ ಎಂದು , �ೕಡ} ಓದುವ @ೊಂದMೆ ಆ4ರಬಹುದು .

ಈ ಾವ, ಅನುಭವ�ದEರೂ ಎಂದು ಸಂದಭRಗಳY� ಅಥR�ಾ�Lೊಳ`ಲು ಉತ
ಮ
ಸೂGಸಲು ಮತು
 �ಾಡು@ಾ
Mೆ ಏLೆಂದMೆ ಇ�ೕ ಪ,ಸ
ಕ ಸಮಯದY� ;ಾ"ಾಗಲೂ
ಅg
ತ�ದY�)ೆ ಎಂದು ದೃ<ಾWಂತಗಳY� ಇ"ೆ .

1ೇ^ೆ ಬರುತ
"ೆ ?

ಇದು ಎBಾ� ಇತರರ ದೃ�WಯY� ಸಹ ಜು)ಾ' ಏLೆಂದMೆ ;ಾ"ಾಗಲೂ ಆMೋಗ�ಕರ
�ೕವನ ಮತು
 ಸ�ಾಜದ /ಳ�ವTLೆ ನ$ೆb"ೆ ಅY� ಒಂದು ಸ�ಾಜದ ಒಳಗ$ೆ , 
ಆದMೆ �ೕವನದY� ಬಹಳ ಮುಖ�"ಾದ �ಷಯ ಎಂದು ೋ� ಸಲು"ಾ4 , ಾವ,
Dತ
ಲು ಹಣುpಾವ, ಪ$ೆಯು@ೆ
ೕ"ೆ ಎಂದು .

ಆದMೆ ಮುಂ)ೆ , ಅನುಕರiೕಯ ಎಂದು , 1ಾಗೂ G(@ೆ� �ಾಡ�ೇಕು , ನನQ ತಂ)ೆ
;ಾ"ಾಗಲೂ ನನ^ೆ ಕಂ�ತು ಮತು
 1ೇ^ೆ Mಾಜ ೋಡಲು ಬಯgದEರು , ಆದMೆ
ಾನು Mಾಜ , ;ಾ"ಾಗಲೂ ^ೆಲ�ಲು ಮತು
 Gಕ= ಆರಂrgದರು �ಾಧ��ಲ� uೕಧ
ಾನು.

ಾನು ಸುಲಭ ಸುಲಭ , ಆದMೆ 1ಾCR ಎಂಬುದನುQ ಪ �ಾ
�g)ಾಗ, ಾನು �ೇzೆ
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ಡ² �ಾ�)ಾಗ ಇY�)ೆ .

ಾನು ಅವರು ಕ:ೆದುLೊಂ�ತು ಎಂದು Aಾ�g ಮುಖದ ಒಂದು �ಾ�!\ |ೊ@ೆ ಹBೆ�
ನಂತರ , ಾನು , ಅವಳ� ನನ^ೆ |ೊ@ೆ ಮ@ೆ
 ಪ ಯ/Qgದರು ಸಹ ದೃ�WಯY�
Aಾ�gದರು , ಆದMೆ ಾನು NMಾಕ�gದ ಮತು
 ಅಪMಾಧದ Nಜ"ಾದ ಕ-ೆ
Fಾ ರಂಭ"ಾದ ಇತು
 , ಆದMೆ ಇ/1ಾಸವನುQ 1ೊಂbತು
ಸಂತMೆ~ �ೇಾ |ೈYನY�
ಆರು /ಂಗಳ ಈ$ೇ�ಸುವ �ಾ�)ಾಗ , ಈ^ಾಗBೇ ಪ @ೆ�ೕಕ"ಾ4ತು
 �ೇಾ
|ೈYನY� ಆ4ತು
 .

ಸಮಯ ಅಾRBೊ_ೕ Nಂbgದರು ನY� , ಆ ವ�(
ಯ ಕ-ೆ �ೕಡ} ಈ ಸಂದಭRದY�
|ೈYನY� , Nಜ"ಾದ �ಾ�ಾ�ಕ ಪ�ಸರ ಅಥR�ಾ�Lೊಳ�`ವ �ಸ
ರ�ೆ ಪ,ಸ
ಕದY�
, |ೈಲು ಒಳ^ೆ ನನQ �ೕ/ಯY� t�ಸುತ
)ೆ ಆ4)ೆ , ಆರು /ಂಗಳ ¡ೕ\ y[
NೕಡBಾ?ತು ಅಂ�Lೊಳ�`ವ,bಲ� .

ಇದು ಾನು ಉತ
ಮ �ೕವನವನುQ ಹೂ�Lೆ ಎBಾ� , ಟ² ನನQನುQ ಪ @ೆ�ೕಕ^ೊಂಡ
.ಮತು
 ಾನು ಏನು �ಾ�ದನು?ಾನು ತಮO ಅದೃಷW ಪ ಯ/Qgದರು .

ಇನೂQ ಒಂದು ಬಡ4 �ೇವಕಾ4 ಭೂಗತ ತುbಯY� Lೆಲಸ g(=ತು .�ಾ�!�� , 

ನನ^ೆ ಭಯ ಅವರು ಮೆಯY� ಎಂದು ಉತ
ಮ �ೕವನ �ಾಡುವವರು ಕಪ,6 Lೇಬ�
ಹgರು ಉತ
ಮ ಜನರು Lೆಲಸ .

¡ೕಚುRಗ� )ೇಶದ ಸ�ತಃ ವಲ�ೆ Lಾರಣ"ಾ?ತು ಆದE�ಂದ ಹುಡುLಾಟ �ಾಧ�"ೇ
ತಮO )ೇಶದY� ಉತ
ಮ �ೕವನ ಪ ಯ/Qgದರು .

ಇದು �ಾoಪ�bಂದ ¡ೕಚುRಗ� ೋಡಲು ಸುಲಭ .

ಅವರು ಅಸ�ಾನ@ೆ ಎದು�ಸಲು ಏLೆಂದMೆ ಾನು , Lೇ\ ವ$ೆR LೆಟW ಎಂಬ
ತsOಂb^ೆ "ಾgಸಲು , Lೇ\ Verdeans ಏLಾಂತ@ೆ Aಾ�ಸಲು ಆರಂrgದರು
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ಮತು
 ¡ೕಚುRಗ� ^ೆ ಬಂ)ಾಗ ಇY� ಯುದ9 ಕ:ೆbದEನು 1ಾಗೂ g�ೕಕ�ಸYಲ�
;ಾರು �ೕ�ಗಳ� , ಇದEರು�ಾಗMೋತ
ರ ಮತು
 ಆ ಸಮಯದY� ಇನೂQ
Nರು@ಾ�ಹ^ೊಂಡನು , ಒಂದು Chavalito ಆ4ತು
 ಅ"ೇ� ಮತು
 ಮಗು�ನ
ತಮಗNgದE<ೆWೕ ;ಾರೂ ಆರಂrgದರು , ಾನು ಪಯRಟನ ಆರಂrgದರು , 

ಾನು vadiador ಎಂbಗೂ , ಾನು ಒಂದು vagueador ಆ4ತು
 .

ಾನು tಂ)ೆ ಎಂದು ಅನುಭವ �ೇತ ದY� 1ೊಂbತು
 ಅಧ�ಯನ ಎಂದು , ವಯಸು� 8 

ನನQ ¡ೕಷಕರು �ೇMೆ;ಾದರು ಕಂ�ತು , ಮತು
 ಈ^ಾಗBೇ ಇದು 5ೆಾQ4 ನನ^ೆ
ಉರುTಸಲು ಎಂದು ^ೊ/
ತು
, ಾನು ಾಯಕ ವ�(
uೕವRನ @ೆ^ೆಯಲು
ಅrFಾ ಯ.

ೋ�ದ ಈ ಾನು ನನQ @ಾ? ಸ1ಾಯ ಅ�ತುLೊಂಡ Gಕ= ವಯg�ನY�
�ೋತರು, ಆದMೆ ಾನು Nಜ"ಾ4ಯೂ ನನQ ತಂ)ೆ k ೕ/ .

ಪ / �ೇg^ೆಯY� ಅವರು �ೇೆಯY� ಬಂ)ಾಗ ನಂತರ ಇನೂQ ಮುಂದುವMೆ?ತು
17 ವಷRಗಳ ತನಕ ಇದರY� ಮುಂದುವMೆಯು@ಾ
ೆ , ಆದMೆ ೈಸ4Rಕ ಇದು ಎಂದು
ಅಂತರ ಆರಂrgದರು ಎಂದು .

ಸಮಯದY� ಾನು ಅವೊಂb^ೆ ರ|ೆ ಕ:ೆದರು ಅY� ಅAಾ�ಸ �ಾBೆಯ �ಾ�^ೆ
�ೇ"ೆಯY� �ಾ? ಅಂಜೂರದ ಮರದ ರY�.

ನನQ ತಂ)ೆ , ಕÈಣ �ಾಲ�ದ ನನQ ಅ�� ಮಹ@ಾ�Lಾಂ�ೆಯನುQ , �ೕವನದY�
�ೆ:ೆಯಲು 1ೆG�ನ �ೆಂಬಲವನುQ ಮತು
 1ೆಚು� ಹಣ ಆ4ತು
 com14 ವಷRಗಳ ತನQ
ತಂ)ೆಯನುQ ಕ:ೆದುLೊಂಡ ಒಂದು 1ಾCR ವ�(
.

ನನQ ತಂ)ೆ ಮಗ ಮುಂ)ೆ ಮೆಯY� "ಾgಸು/
ದEರು , ಇದು ಅವರು ಪyದ ಒಂದು
ಅವಸರದ �)ಾಯ ಆ4ತು
 ಇಷWಪ�WದEರು ತಮO ತಂ)ೆಯನುQ ೋಡಲು ಎಂbಗೂ , 

ಆದMೆ ತನQ @ಾ? ಸ1ಾಯ 1ಾCR �ೆ:ೆ?ತು , ಅವನ ವ|ಾ oೕ ಎಂದು
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ವರb@ಾ? .

ನನQ ಅ�� |ೊ@ೆ ಆರು ವಷRಗಳ "ಾgಸು/
ದEರು, ಆದMೆ Lೆಳ4ನ ಮಕ=T^ೆ
ಉಪ"ಾಸ ಅವLಾಶ ಎಂbಗೂ , 1ಾCR �ೆ:ೆದು ಬಂದ ಅದನುQ 1ೇ^ೆ 1ಾCR , 
1ೊಂbತು
 .

ಸಮಯದY� ಅವರು ಒಂದು [ೖನ'R ಆ4ತು
 .ಅbರು ವ�ವ1ಾರ ಹುಡುಕು/
ರುವ , 

ಆದMೆ Lೆಲಸ �ಾಡYಲ� , �ೈಕ� ಅವರು �ೈನ�ವನುQ �ೇ�ದರು ಮತು
 ತಮO ವೃ/

[ೕBೆ ಅಂ�ಸBಾ4ತು
 .

ಇದು ಾವ, ಎBಾ� ಸ�ಯಂಪ�ಣR@ೆಯ ಖGತಪ�gLೊಳ`ಲು 1ೊಂbರುತ
"ೆ §ಾತ�
ಒಂದು �ಾ�ಾನ� ಮನುಷ� �ಾಪR�W)ೆ , ಅವರು , �ೕವನದ ಅವಶ�ಕ@ೆಯನುQ
�ೇ�Lೊಂಡರು .

ಅವರು ಒಂದು 1ಾCR �ಾ�J , �ೆQೕtತನ �ೆQೕtತ , ಮಕ=ಳ �ೆQೕtತ , ಆದMೆ
ಅೇಕ ಪದಗಳ ಎಂದು, ಏಾ?ತು, ಆದMೆ ಅದನುQ ^ೌರ"ಾN�ತ ಮತು

Fಾ �ಾiಕ .

ಅವರು ;ಾ"ಾಗಲೂ ನನ^ೆ DಟುW ಬಯgದರು , ಆದMೆ ಇಲ� , ಆ4ತು
 , 

ಪ @ೆ�ೕಕ@ೆಯ ಇY�)ೆ , ಾನು 1ಾಗೂ �ೕವನ �ೕ/ಯY� ಮತ
ಷುW [ೕY�5ಾರ�ೆ
ಮುಂದುವ�ದವ, ಸ�ಲ6 t[O�Wದ @ೊಂದMೆಗಳನುQ ಅಡಚ�ೆ;ಾ4)ೆ ಮತು

ಜ?ಸಲು�ೕವನದ ಜನOLೊಡು ಸಲು"ಾ4 ಭ�ಷ�ವನುQ ಖGತಪ�ಸಲು Lೆಲಸ
ಭರವ�ೆ , ಒ:ೆ̀ಯ ಮಕ=ಳ� , ಾವ, ತನQ ಮಕ=ಳ� ಎಂದು uೕಗ� , ಆದMೆ ನನQ
ಕ$ೆ?ಂದ /ಳ�ವTLೆ ಮತು
 N<ೆlಯ Lೊರ@ೆ ಇರYಲ� , ಾನು ಅವರು 1ೇTದಂ@ೆ
ದ^ಾLೋರ ಎಂದು ಆ?ತು .

ಉತ
ಮ �ಾಡ�ೇಕು ೋಡ�ೇLಾದ , ಆದMೆ �ೇಪR�ಸುವ ಮೂಲಕ ದುಷW ಎಂದು
�ಾತ ಪ$ೆದರು ನನ^ೆ ದುಷW ಆBೋಚೆ ಎಂbಗೂ ಏLೆಂದMೆ ಸಂ"ೇದೆಯ
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�ಾನgಕ 5ಾ�eೕಟು �ಾತ Lೆ�ಸುತ
"ೆ ಬಂbತು .

ಮತು
 ಇದು ಎBಾ� Lಾ?)ೆಯ ಖಂಡೆ ಕುg?ತು 1ೇ^ೆ.ಅY� ಆರಂಭ"ಾ?ತು ?

ತ/ೕಯ ಇತು
 , ಒಂ�ತನ ಮೂಲಕ �ೇರಲು ಆರಂrg)ಾಗ , ಆದMೆ ಇದು
�ೕವನದ ನನQ )ಾ� ಕ:ೆದ 1ೊಂbತು
 ಮತು
 ಅವರು Aಾ�gದರು ಆದMೆ 1ೇTದನು
ಎಂದು NMಾ�ೆ Gಂ@ೆ ಸುರdತ Aಾ�gದರು , Nೕವ, , ನನQನುQ ಎಂbಗೂ
DಟುWಾನು 1ೆಚು� Nೕಡುತ
)ೆ .

ಅವಳ� ನನ^ೆ g�ೕಕ�ಸಲು ಬಯಸುವ ವಷR"ಾ)ಾಗ ಾನು �ೕವನದ ನನQ )ಾ�
ಕು�ಯುವ ಮತು
 ಕbಯು/
ದEನು ಮುಂದುವMೆ?ತು ಮತು
 ಇನೂQ ಅೇಕ �ಾ�
ಅನೂ�ೆªೕ>ಸಬಹುದು ಮತು
 ಅನೂ�ೆªೕ>ಸಬಹುದು ಆ ಮತು
 ಆ , Nೕವ, ನನ^ೆ
ಬಳಲು/
)ಾEMೆ �ಾ�ದ ^ೊ/
ಲ� , ಾನು ಆ Aಾವೆ ಮರಳಲು
ಬಯಸುವ,bಲ�ೋ�ನ , ಆದMೆ ;ಾ"ಾಗಲೂ ಬದುಕಲು ಮತು
 ಇನೂQ ಇದು
1ೊಂbದEರು .

ಾನು ಈಗಲೂ ಾನು ;ಾ"ಾಗಲೂ ;ಾ"ಾಗಲೂ ಆದE�ಂದ ಾನು ಈ ಉ@ಾ�ಹ
ತುಂ�ಾ [ಚು�^ೆ ನನQ ಪ ಸು
ತ ಎಂದು Aಾ�gದರು |ೈYನY� ಅೇಕ ವಷRಗಳ
"ಾgಸು/
ದEರು ಏLೆ ನನQ ಮನg�ನY� ಇದು 1ೊಂbರುವ,bಲ� ಮ@ೊ
ಂದು ಸ�ಾನ
"ಾgಸು/
ದEರು .

ಾನು ^ೊ/
ತು
 ತ$ೆಗಟುWವ �ೇ�ದರು Linhó ಸರi ಮೂರು /ಂಗಳ ಖಂ�gದರು
ನಂತರ Linhó , ನನQ ಕ-ೆ ಇದರY� ಾವ, �ೇMೊಬ{ರ �ಶ�ದ ವ�ವಹ�ಸ�ೇಕು
ಆದE�ಂದ , �ೌಯR NಬRಂ>ಸBಾ4)ೆ ಎಂಬ �ೌಯR �ಾ�ಾನ�"ಾ4
ಆರಂಭ"ಾಗುತ
)ೆ , ಏಾಗುತ
)ೆ , ಆ4)ೆ�ಾಗRವನುQ ಏLಾಂತ ತುಂ�ಾ ಎಂದು , 
ಇದು ಅಪMಾಧಗಳನುQ ಮತು
 ಸರi ಮೂಖRತನದ Lಾನೂನು ಪ ಬಲ"ಾ4ರುವ
BೋಕದY�ರುವ ಒಳ^ೆ , ಮತು
 ಾವ, ಓದು"ಾಗ ;ಾರು ವ�ವಹ�ಸಲು ಸುಲಭ
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�ಾಗR"ಾ4)ೆ , Lಾ�ನY� ರJ /ರು4ಕ@ೆ
 ಅವ,ಗಳನುQ ವ�ವಹ�ಸ�ೇಕು , ಆದMೆ , 
ಾನು ನನQ ಆe= ಈ ��ಾನವನುQ ನನQ sೕy ಾವ, Dೕಳ�ವ,ದು ತುಂ�ಾ
�ಾOvR , ಆದE�ಂದ �ೕವನದ �ೕವನದ ತುಂ�ಾ ತುಂ�ಾ ಸಮುದ ೆBೆ^ೊTಸಲು
@ೆ^ೆದುLೊಳ`�ೇಕು "ೇ:  ೆ , ಎಂದುಾನು , ನನQ ಅಂ�Lೊಂ�ತು ಕ:ೆದುLೊಂಡ
ಕಂಡು 1ೊಸ , ಾನು ವ^ಾR?ಸು@ಾ
Mೆ ವಷRಗಳY� ಎಂದು 1ೊಂbರಬಹುದು ಎBಾ�
Aಾ�ಸBಾ4)ೆ ^ೆಲುವ, , ಆದMೆ ನನQ ಆರಂಭದ ಉದE"ಾ4ರುತ
)ೆ ಮತು
 ಾನು
�ಾ�ತಂತ ! ಇಲ�)ೆ ಮt:ೆಯನುQ ಇಲ�)ೆ ನನQ ಕಂಡು ಏLೆಂದMೆ ಒಂದು
@ೊಂದMೆ^ೊಳ^ಾ4ರುವ ಆರಂಭ"ಾ4ತು
 .1ಾ^ಾ4 ಏನು �ಾ�ದನು?ಾನು ಅವರು
ನಂತರ , ೋ� "ಾgಸಲು ಜುಗುFೆ� ನಂತರ , ಎಂದು ಎಂbಗೂ "ಾ�Lೆಯ
�ೕ�ಗಳ� ಮನಗಂ�ತು Nಯoತ ಮೂಲಕ 1ೋ4 ಏLೆಂದMೆ , ಅವರು ಸಂಭ�g
ಸಹ tಂ�ೆಯ ಘಷR�ೆಗಳ� ಬರಲು ಇG©ಸ)ೇ , ಸುಲಭ ಅಲ� , ^ೌರವ ಸಂFಾbಸಲು
ಆರಂrgದರುಪ / ಔಷಧ �ಾMಾಟ ಏLೆಂದMೆ ಏಕ�ಾ�ಮ� ಸುತ
 ಸರi ಒಳ^ೆ ಔಷಧ
ಏLೆಂದMೆ ಾನು 1ೆMಾ?J ಧೂಮFಾನ ಆರಂrg)ೆವ, ಏLೆಂದMೆ ಈ^ಾಗBೇ
ಸರi ಪ "ೇSgದಂ@ೆ �ಾನವರು , ಇತರರು ^ಾ ಹಕMಾ4)ಾEMೆ ಪರಸ6ರ ತುಂ�ಾ
1ಾN ಇಲ�LೊLೇJ o/oೕ�ದ ಬಳLೆ ಮೂಲಕ 1ೆMಾ?J ಆರಂrಸಲು
NಧR�g)ಾEMೆ , ಆದMೆ ಾಟಕ, look'll 1ೊ^ೆ 1ೆMಾ?J ಒಂದು ರೂಪ , ಆದMೆ
ಾನು ಏನನೂQ �ಾಡBಾಗYಲ� clinging �ಾಡBಾ?ತು ಕಂಡು , ಆದMೆ ಾನು
ಕYತ, ಆದMೆ ಇದು ನಂತರ ವರb �ಾಡBಾಗುತ
)ೆ , ನಂತರ ಆರಂrಸಲುಈ
Lೇವಲ ಾನು Bೈಂ4ಕ 1ೊಂbರುವ ಅಮೂತR ಕಲ6ೆ ನನ^ೆ ಈ ಬ^ೆa ಅವLಾಶ
ಎಂದು Mಾ�ಾಯNಕ ಶ(
 ಎಂದು /Tಯಲು 1ೆMಾ?J Mಾ�ೕಾ[ , 

ಸಂ@ೋಷಗಳನುQ ನಡು"ೆಯೂ ಸರi �;ಾY� ಪBಾಯನ ಒಂದು �ೕವನ ಆ4ತು

.ಾನು Lಾನೂನುಬದ9 ಎಂದು N<ಾ=ಮ k ೕ/ ಮತು
 ಮ1ಾJ k ೕ/ಯ g(=ತು , 
ಆದMೆ Nೕವ, ಧೂಮFಾನ ಬಯಸುವ,bಲ� , ಪ ಯ/Qg �ಾಕಷುW ಭರವ�ೆ , ಆದMೆ
ಒಂದು �ಷಯ , ;ಾ"ಾಗಲೂ ಾವ, ಏನು ಆ)ೇಶ �ೆ ೕiಯY� Lೆಲವರು
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ಾಯಕರು ಬಯಸು@ೆ
ೕೆ ಅಂಶವ, ಇಲ�ಾನು , ಅY� ಕೂ$ಾ ಾ�ಯದ ಒಂದು �ಾಲ
Fಾವ/ , ಆದMೆ ನನQ �ಾಗR ಈ Fಾಠ ಎಂದು ಕYತ , LೆಟW Lಾರಣ Nೕವ, , Nೕವ,
, ಅದು ೋ�Nಂದ Dರುಕು ಕಷW , ಾನು ;ಾMಾದರೂ yog Aಾವೆ
NಧR�g)ಾEMೆ ಎಂಬುದನುQ /Tಯಲು1ೊ$ೆತ ಮತು
 S�ೆಯನುQ ಮಧ�ದY�
1ೊರಬರಲು Lಾರಣ ಕ:ೆದುLೊಂ�ಲ� , ಆದMೆ ನನQ Gತ ಸುಟುW , �ಾಕಷುW
ಉBೆ�ೕ�ಸBಾ4)ೆ , |ೈYನY� ಈ ವಷR ಮೂಲಕ ನನQ )ಾ�ಯ ಒಂದು §ಾ@ೆಯನುQ
ಇಲ� , ಾನು �<ಾದ ಇದು LೊೆಯY� ಒಂದು 1ಾCR ತತ� , ಆರಂಭ"ಾ4ತು
ಔಷಧ
ವಸು
�ನ ನನ^ೆ ಾವ, ಎBಾ� Aಾವೆ ಒಂದು ಮ1ಾJ ಅಗತ� Dಡುಗ$ೆ ಸ1ಾಯ
�ಾಡಲು ಾನು ವಷRಗಳ Lಾಲ ಧೂಮFಾನ , ಇದು ಒಂದು ಸಂ@ೋಷ @ಾ(Rಕ
�ಷಯದY� 1ೊಂb)ೆ , Nಯಮಗಳ� �ಾ�ತಂತ ! , ಸುಂದರ ರುG ಾನು ಅY�
NoRgದ k ೕ/ ಎBಾ� ವಷRಗಳY� ನ$ೆಯಲು , ಆದMೆ ಆನಂತರ ಇರುತ
)ೆ , ಈಗ
ಾನು ಎBಾ� ಪ "ೇಶ Fಾ ರಂಭ"ಾಗುತ
)ೆ 1ೇ^ೆ ^ೊ/
ಲ� , oೕ�)ೆ ಪ ;ಾಣ ಬ^ೆa
�ಾತಾಡಬಹುದು ಸಹ ಏLಾಂತ �ೕವನದ ಒಳ^ೆ , ಒಂದು uೕಗ�ೇಮ
ಹುಡುಕು/
ರುವ , ಆದMೆ ಏLೆಂದMೆ ನಮO uೕಗ�ೇಮ , ಎBಾ� "ೈಯ(
ಕ ;ಾರು
ಅಪMಾ>ಗಳ���ಧ ಹಂತಗಳY� ಇಷW�ಲ�ದE�ಂದ ಇರಬಹುದು , ನಮ^ೆ ೋಡುತ
)ೆ
;ಾMಾದರೂ ಮನ� �ಾಧ��ಲ� , ಕಳವ, �ಾಡಬಹುದು sದಲ , ಎರಡೇ
ಗುBಾಮ , Lೆಲಸ , k ೕ/ ಅಥ"ಾ bನ ಮೂಲಕ ಗೃti �ಾಡಬಹುದು ಮೂರೇ
ಪyದ �ಾಡಬಹುದು , ;ಾ"ಾಗಲೂ �ಾಧ��ಲ� ಎಂದು ಸರi ಒಳ^ೆ ಪ,ರುಷರ
��ಧ ಬಹಳಷುW ಇಲ�ಆತO ಒಳ^ೆ 1ೋಗುತ
)ೆ ಅಥ"ಾ ಎಲ�ರೂ ಇಷWಗಳನುQ , ಅೇಕ
@ೊಂದMೆ;ಾಗಲು ಸ�;ಾ4ಲ� ಆe= , ಆದMೆ ಇನೂQ 1ೆಚು� ಪ ಮುಖ ಅಥR�ಲ�
ಅದಲ�)ೆ ಇದು ಸರi Fಾವ/ಸbದEY� ಸಹ, ಎಂbಗೂ, ಎಂbಗೂ , Nೕವ, , �ೆQೕಹ
ಖ�ೕbಸಬಹುದು ಎಂಬುದನುQ /Tಯಲು ,ಮು§ಾಮು�ಯY� , ಏನೂ ಇರುವವರು , 
ಸರi ಒಳ^ೆ ಮು§ಾಮು�ಯY� ಸ�ಲ ಒಂದು ಕ$ೆ , ಸ�ಲ ಮತು
 ಇ�ೕ
ಪ ಬಲ"ಾ4)ೆ ಇ"ೆ , ಸರi ಬಹಳ 1ಾCR ಎಂದು DYಯJ ಅಥ"ಾ ಅವಳ�
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ನೊQಂb^ೆ ದೂರ�ರಲು , ಮ@ೆ
 Nೕಡಲು 1ೊಂbತು
ಆದMೆ ಆದE�ಂದ 1ಾCR
�ೕ/ಯY� ನ$ೆಯಲು ಬಯgದರು ನ$ೆಯುವ ಬಯgದEರು, ಾನು ;ಾ"ಾಗಲೂ
ಅಥR�ಾ�Lೊಳ`ಲು ನನ^ೆ bೕಘR @ೆ^ೆದುLೊಳ�`ವ,bಲ� �ೕ/ಯY� , ನನQ ಬbಯY�
;ಾ"ಾಗಲೂ 1ೆಚು� �ಾನgಕ ಆ4ತು
 .

ಸರi ಒಳ^ೆ ಒ:ೆ̀ಯತನದ �ಾಗR�ದEMೆ ಕಂಡು ಎಂbಗೂ ಅದನುQ �ಾತ ದುಷW
ಕಂ�ತು , ಉತ
ಮ ನಂಬುವ,bಲ� , ಆ4ತು
 .1ೇ^ೆ ಬರುತ
"ೆ ?ಾನು ಇತರರ
ದೃ�WಯY� Lೇವಲ ಒಂದು 1ೆಣುpಾ? ಏLೆಂದMೆ , ನನQ |ೊ@ೆ ಅಸ�ಾ�ಾನbಂದ
Aಾ�ಸುವ Lಾರಣ , 1ೆಣುpಾ? Mಾ�ೕಾ[ DಟWMೆ ;ಾವ,)ೇ Lಾರಣ
�Nuೕ4ಸಲು ಬಯಸುವ,bಲ� ;ಾರು �ೋ�ಾ� , ಒಂದು ಅಂದMೆ ಾವ,
ಬಳಸುವ ಒಂದು ಆಡು�ಾ/ನ ಶಬE, ಆ4)ೆ;ಾ"ಾಗಲೂ ;ಾ"ಾಗಲೂ )ೈ�ಕ
Lೊಡುವ �ೕ/ಯY� ಒಂದು 1ೋಗುತ
)ೆ , 1ಾ^ೆ , �ದು�m , ಇಲ� ಭರವ�ೆ ಮತು

ನಂDLೆಯ ನಂDLೆಯ , ಮತು
 ;ಾ"ಾಗಲೂ ಾನು , ನನQ ಒಳ^ೆ ನ$ೆgತು ಾನು
1ಾ^ಾದMೆ ನರಹ@ೆ�ಗಳ ಕಂ�ತು .

ಆದMೆ ಾನು ಈ marimbar , ಮತು
 ನನ^ೆ ಇರಲು ಅವLಾಶ , ಎಂbಗೂ ನನ^ೆ
1ಾN ಪ ಯ/Qgದರು ಎಂದು , ಸತ�ವೆQೕ , ಮತು
 Nಖರ"ಾ4 ಈ ಎBಾ�
ಆರಂrgದರು 1ೇ^ೆ ಎಂದು , ಾನು ಅN�ೕdತ , ಅತ�ಂತ ಅgPರ ಮತು
 �ಾBೆಯ
ಪ �ಾನ ¡ ೕ@ಾ�tಸುತ
)ೆತನQ ಅಧ�ಯನಗಳನುQ ಮುಂದುವ�ಸಲು , ಆದMೆ
ಸಂಪ�ಣR , Lೇವಲ ಎBಾ� ಅಧ�ಯನದ , ಕುಟುಂಬ �ೆಂಬಲ 1ೊಂbತು
 �ೆಂಬಲ
ಭರವ�ೆ .

"ಾgಸುವ ಮತು
 ದುಷW ಏನು ಪ$ೆಯಲು �ಾಧ�"ಾಗುತ
)ೆ ಒಂದು ತಂFಾದ
�ೕ/ಯY� ಭರವ�ೆ �ಾ�)ಾಗ ಈ ;ಾ"ಾಗಲೂ , ಏLೆ Lಾನೂನು ಒಳ^ೆ ಮೂಲಕ
ಏLೆಂದMೆ , ಾವ, ಕYಸBಾಗುತ
)ೆ ಮತು
 ವ�ವ�ೆPಯ �ೋಲನುQ �ಾ�)ಾಗ ನಮ^ೆ
LೆಟW Nೕಡುವ ಆ ಇ"ೆ , ಇದು �ೆಂಬಲ ಭರವ�ೆ ಎಂಬ ಅg
ತ�ದY�)ೆಎBಾ� 5ೆಾQ4
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1ೋಗುತ
)ೆ ಾವ, ಹಣ ಅY� ಒಂದು ವ�ವ�ೆP^ೆ ಕYಸBಾಗುತ
)ೆ ಹಣ ಇಲ�bರುವ , 

ಾ�ಯ ಕೃ/ಗಳ� , ಈ^ಾಗBೇ ಇಲ� ಎಂದು Lಾರಣ .

ಅವರು Nೕವ, ನಂDLೆ ಎಂದು ಅವರು ಅವರು ೌಕರರು ಏLೆಂದMೆ ಬದBಾವ�ೆ ಏನೂ
�ಾಡಲು �ಾಧ��ಲ� , ಮತು
 ಅವರು Lೇವಲ ಮುಕ
@ೆ ಸoೕ�ೆಯ ದೂರು |ೊ@ೆ^ೆ , 
ಾ�ಯLಾ=4 1ೊರ�ತು ಎಂದು ಅವಶ�ಕ@ೆಗಳನುQ ಇಲ�)ೆ Lೆಲಸ �ಾಧ��ಲ�
ಸಂವಹನ , ಆದMೆ ಅವರು ಒಂದು "ೇ:ೆ ಒಂದು @ೆMೆಯಲುಅವರು , ಸರi ಒಳ^ೆ
ಚಲೆಯY� "ಾ(ಂ� ^ೊ/
ತು
 ಭ ಷW ^ಾCR /Tbತು
 ಏLೆಂದMೆ ತN§ೆ ಾನು
ಹು� ಆ¦ ಸ)ಾ |ೈಲು ಔಷಧಗಳ� 1ೊತು
Lೊಂಡು ಆ , Lೆಲವರು |ೈಲು
ಅಂತ�^ೊಂ�ತು , ದೂರ g(=ತು .

ಈ ¡Yೕಸರು Lೆಲವ, ಈ^ಾಗBೇ Lೈbಗಳ� ^ೊ/
ತು
 ಉತ
ಮ"ಾ4 ಮತು

ಆBೆq£$ೋ ಒಂದು ಪ ಸಂಗ �ಾ�;ಾ Nಜ"ಾದ Mಾಜ ಎಂದು Mಾ/ ಮನುಷ� , 

Mಾ/ Mಾಜ , ಬದBಾ?ಸಲು ಮೆ ಪ��ೆªೕಧಕ ಆ4ತು
 , ಈ ಒಂದು �ೕವನದY�
ಅಹR"ಾ4)ೆಅತು�ತ
ಮ ಅವರು ¡Yೕಸರು ಇತು
 ಮತು
 ಅವMೊಂb^ೆ ನನQ
�ೕವನದY� ಒಂದು ಕ�[ ಧಾತOಕ ಕಂತು ಸಹ , �ಾ� ¡Yೕ' ಅಪMಾಧ
ಾನು ಅವMೊಂb^ೆ Lೆಲವ, �ಷಯಗಳನುQ ಕYತರು ಏLೆಂದMೆ ಾನು ನನQ
ಪ,ಸ
ಕದY� ಬ^ೆa ಸಂ@ೋಷ"ಾ4ರು�� �ೕ/ಯY� Fಾ ರಂrgದಳ� �ಾತ  goe 

ಆ4ತು
 , ಅವರುಸಮಯ ಈ^ಾಗBೇ t�ಯ ಆ4ತು
 �ಾತ ನY� , |ೈಲು ಅಗ�ೆ
ನನ^ೆ Lೊಲ�ಲು ಪ ಯ/Qgದ , ಐದು ಇಲ� Aೇ� ಆ4ತು
 .ಅವರು ಪ / ಏ|ೆಂv
^ೊ/
ತು
 , ಮತು
 ಎBಾ� ನನ^ೆ /Tbತು
 ಮತು
 ಾನು ಅವರನುQ ಎBಾ� ¡ ೕ@ಾ�ಹ
ಅವರು ನನ^ೆ ಕಂ�ತು ಉ)ಾಹರ�ೆ ಏLೆಂದMೆ ಈ ಸಂGLೆಯY� , LೆಟW Lೈbಗಳ�
ಸಂಬಂ>gದ ಸಂಪ�ಣR ಸರi , DbEತು, ಏLೆಂದMೆ ಆವರಣ ಒಳ^ೆ �ೆ:ೆಯಲು
ಸಹLಾ�;ಾ4ಇರುತ
)ೆ , ಮತು
 ನನQ ಮದು"ೆ ತಪ,6 , ನನ^ೆ Lೊಲ�ಲು ಪ ಯ/Qgದ
"ಾಸ
ವ"ಾ4 , ಅವರು ಆ ಪ ಸಂಗವನುQ /ೕ�gLೊಳ`ಲು ಬಯgದEರು , ಾನು , 
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ತBೆ^ೆ ವ�(
 ಎಂದು ಆ1ಾ�Ng)ಾEMೆ ಆದMೆ ನನ^ೆ ಎಂದು Lೇ\ ವ$ೆR [ೕBೆ /Tgದ
�ಾ�)ಾಗಒಂದು Lೇವಲ Nೕವ, ಾನು ಬಯgದMೆ ಅವರು ಸತ
 ಎಂದು
ಎದು�ಸು/
bEೕ� ಒಕೂ=ಟ |ಾ�^ೆ ಬಯgದರು .

ಅವರು ನಮ @ೆ ಏLೆಂದMೆ ಆದMೆ ವ�ಂಗ� ;ಾವ,ದೂ agrediram- �ಾತ  , ಆತ
�sೕಚೆ^ೊಳ�`@ಾ
ೆ ಮತು
 ಅವ�^ೆ ನನQ �ೆQೕಹ ಬಲಪ�ಸಲು ಪ ಯ/Qgದರು
ಅವರನುQ Lೊಂದು ಸಂಭ�gದ , ಆದMೆ ಅವರು ಈ ಸಂGLೆಯY� ಮMೆಯBಾಗದ
ಅವನನುQ ಒಳ^ೆ ^ೊ/
ತು
 , Lೇವಲ ಅವನನುQ ಮNQgದನುಾ"ೇLೆ Lೈbಗಳ� , 

ನನ^ೆ ಕು�ತು ಏನು sೕಸ^ೊTಸುವಂತಹ , ಆದMೆ |ೈಲು ^ಾCR �ೇ"ೆ , ಮತು

b(=ನY� ಅವರು ಆರಂrಕ �ಾ�ನ �ೆBೆ Fಾವ/ಸ�ೇLೆಂದು, ನನ^ೆ �ೋYಸಲು
�ಾಧ��ಲ� /Tbತು
 ಏLೆಂದMೆ , ನಂತರ ಆದE�ಂದ �ಾಡBಾಗು/
)ೆ ಾನು
ಅವನನುQ ನ$ೆಯಲು ಅವLಾಶಾನು ಅದನುQ ^ೌರ�g ಮತು
 ಾನು ಅವ�^ೆ
ಇಷW�ರYಲ� "ೇ:ೆ ಅವರು �ೕವಂತ"ಾ4 ಎಂದು ಏLೆಂದMೆ ಒk6Lೊಳ`ಲು ಕYತರು
�ನಮ ಅ�ತುLೊಂಡ , ಆದMೆ ;ಾವ,)ೇ ಪ uೕಜನ�ಲ� �ಾ�)ಾಗ ಮತು
 , 

Lೇವಲ , ¡Yೕಸರು )ೆ�ೕ�ಸು/
ದE �ಾ�ಾನ� Lೈbಗಳ� �ೕ(gದರು Fಾವ/ಸಲು
1ೆಚು� �ೆBೆ ಆ4ತು
ಾನು achincalhado .

- ೆಲ�J ಈ ವ�(
 g�ೕಕ�ಸಲು ?

ಾನು ಅವರು ಎBಾ� [ೕBೆ ಅವರು ವೃ/
ಪರ ಏLೆಂದMೆ , ಇದು g�ೕಕ�gದ
¡Yೕಸರು ಎಂದು , "ಾgಸು/
ದEರು ಪ�ಸರದY� ಪ ಬಲ ಶತು ಗಳನುQ �ಾ>g)ೆ , , 
ಅತ�ಂತ Fಾ ¬ ನಮ^ೆ [ೕYನ ^ೊ/
ತು
 ಮತು
 ಸ1ಾಯ ;ಾರು ಪ ಬಲ ಜನರು
/TbದEರು , �ಾತುಕ@ೆ NY�ಸಲು ನನ^ೆ �ೆದ�Lೆಅದು , ಆ ವ�(
 ಅಥ"ಾ ನಮO
^ೌರವ ಮತು
 ಅವರು ನಮO Nೕ�ದುE , ಆದMೆ ಾನು Bೈh DಡYಲ� ಒಂದು
ನಮOದು ಒಂದು, Lೇ\ Verdeans ಾನು �ೆ:ೆದದುE ಪ )ೇಶದY� Nಖರ"ಾ4
"ಾgಸು/
ದEರು , ೆಲ�J ಮತು
 LಾBೋR' ಎಂದು ನಮೂbgದE�ಂದಅವರು
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ಭುಜದ ನನ^ೆ �ೇಡು /ೕ�gLೊಳ`ಲು ಮತು
 gಟುW ನಂತರ , ಮತು
 ಅವರು ಈ
ಒಂದು ಪ @ೆ�ೕಕ 1ಾ:ಾದ ೋಡಲು ಬಯgದEರು , ಆದMೆ ಾನು ಅವನನುQ
1ೋಗಲು Dಡುವ,bಲ� DಟುW , ಾನು ಅವನನುQ �ರುದ9 ಇಲ� ಆದರೂ ಾನು , 

ವ�(
ಯ ಏನೂ ಬಯಸುವ , ಮತು
 ಈ ಸ1ೋದರರು ಕ-ೆLಾBೋR' , ಅವರು
ಬಹಳ �ೋYಸಲ6ಟWರು , ಉBೆ�ೕ�ಸBಾಗುತ
)ೆ ನೊQಂb^ೆ 5ೆ' ಆಡBಾ?ತು
ಒಂದು kಎg6 ಅ>Lಾ� ಗುಂ�(= , ಅವರು �ೇತ ದY� "ತ¬ " , �ಾತ ಹಣ ಆಡಲು
1ೇ^ೆ /Tbತು
 , ಾನು ;ಾ"ಾಗಲೂ , ಇದು , ಆಟದ �ೌಲ�ದ Nೕವ,
/TಸYಲ�k ೕ/ , ಆದMೆ , ಅವರು �ಾ�ನುe� ಮತು
 romão ಮತು
 badona 

Fಾ uೕ�gದ ಎಂದು ಆ ಸಮಯದY� , ಾವ, , ಪರಸ6ರ ಸ1ಾಯ 1ೊಂbತು
 , 
ಸ1ೋದರರು �ತ�ಸಲು ಅಪMಾಧ oY�ೆLೆಂC ;ಾವ,)ೇ �ೆLೆಂಡQY� lurks ಅY�
ಮಧ�ದY� ನಮ^ೆ ಎBಾ�ಅY� 1ೆಚು� ಮತು
 Lೆಲ�[O ಾವ, ಮಧ�ದY�
g(=1ಾ(Lೊಳ�`ವ ಮತು
 ಾವ, ಈ �ಾ�ದ , ಾನು ನನQ �ೕ/ಯY�
ಮುಂದುವMೆಯಲು NಧR�g)ಾEMೆ , ಾನು ಅಂದMೆ , Lೆಲವ, ಕBಾ�ಣ ಭರವ�ೆ , 

ಮತು
 ನನQ ^ೆಲ�ಲು , ಸರiಯY�ರುವ ಹಲವ, �ೆಂ^ಾವಲು �ಾ�ದ , ಎಂದು, ಒಂದು
ಕ$ೆ ಇತರ Nೕ�Nಂದ LೊG�Lೊಂಡು 1ೋ?ತು .

ಾನು ಈ N�ಾRರವನುQ ನ$ೆದರು ಏLೆಂದMೆ ಗು� , ಪರಸ6ರ ಸ1ಾಯ
�ೆ�ೕಯ"ಾಕ�)ೊಂb^ೆ , ಆದMೆ ಾವ, ಈ ಕMೆಸBಾ?ತು ಒಂದು ಪ�gP/ಯY�
metermos ಅFಾಯವನುQ ಸ)ಾ, YNJ ಒಂದು LೊBೆ ಇತು
 , ಪ �ೆQ 1ೇಳ�ವ
ಎಂbಗೂ , bನ ಉತ
ಮ ಮತು
 ಸಂ@ೋಷಾನು , �ಾಧ��ಲ� ;ಾ"ಾಗಲೂ ನನQ
Aಾ�ಸBಾ4)ೆ , ಾನು ಇತರರು Aಾ�ಸBಾ4)ೆ ಎಂbಗೂ .

ಇದು YNJ ಪ�ಣR^ೊಳ�`ವ ಎಂಟು ವಷRಗಳ ನಂತರ ಯಹೂbಗಳ� ತ4a^ೆ ನನQ
ವ^ಾRವ�ೆ ಎBಾ� ಬಹಳ ಮುಂ)ಾ?ತು , ಅವರು ನನ^ೆ ಬಯgರYಲ� ಮತು
 ಅವರು
ನನ^ೆ 1ಾN ಬಯgದರು , ನನQನುQ ಒk6Lೊಂಡರು, ಆದMೆ ನನ^ೆ ^ೌರವವನುQ, 
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;ಾ"ಾಗಲೂ , ನನQ ಅಸ$ೆ_ Nೕ�ದ ಎಂbಗೂ ಅದು Lಾಯು/
ದEರು.Lಾನೂನು
ಉದ�ಮದY� ಅ>ಕೃತ 1ೊತ
 ಮt:ೆ ಅವಳ� ನನ^ೆ ಇಷWಪ�W)ಾEMೆ ಮತು

ಮNQgದನು ತನQ , ಆದMೆ ರುG ಈ ಮNQgದನು ಸಂಭ�g)ೆ , bನ ಅವರು ಬBೆ^ೆ
ಾನು 1ೆಚು� ಶ(
�ಾY ಸಮಯದY� Nಖರ"ಾ4 ನನ^ೆ ಎಂbಗೂ ಸ"ಾ� 1ೆಚು�
�ಾತಾ�ದರು¡Yೕಸರು ಅವMೊಂb^ೆ , ಾನು ಏನು gದ9 ನ$ೆದರು , ಒಂದು
ಅFಾಯ .

1ೊರ@ಾ4 ದುಷW , ಬಂದು ಎಂದು ದುಷW ಭ�ಷ�ದ ಆ�ಾ�ತ SyಣದY� ಒಂದು
@ೆ^ೆದುLೊಂಡರು , ಏLೆಂದMೆ ನನ^ೆ 1ಾದು ಮತು
 ಇದು "ಾgಸಲು , ಆದE�ಂದ
ಎಂದು ಬಲ"ಾದ ಅಂಶ"ಾ4)ೆ , ಮತು
 ಾವ, ಬಳಸBಾಗುತ
)ೆ ಮತು
 �ೕವನದ
ಆದE�ಂದ ಎಂದು ಾವ, �ೋಧೆ ಪ$ೆಯಲು ,ಾವ, @ೆ^ೆದುLೊಳ`ಬಹುದು �ಾಯುವ
"ಾgಸುವ , ಆದMೆ ಾನು ಯಹೂbಗಳ� ಕi"ೆ ವ^ಾR?ಸBಾ?ತು , ಆದMೆ ಈ
ನಮ^ೆ tಂ)ೆ ;ಾ"ಾಗ , ಈ �ೕವನ ಮತು
 Nಂದೆ ;ಾವ,)ೇ �ೕ/ಯ
ಅನುಮ/ಸುವ,bಲ� Gಂತೆಯ �ೕ/ಯY� ನನQ �ಾಗR"ಾ4ತು
 1ೊಸ �ೈಕ�
ಆರಂrgದರು ನನQ Fಾತ �)ೆ ,ಾನು 1ೊಂbತು
 ಸ�ಲ6 Nೕ�ನY� simmered , 

ಮತು
 ಾನು ಯಹೂbಗಳ� ಕi"ೆಯ ಆ)ಾಗ , 1ೊಸ b(=ನY� @ೆ^ೆದುLೊಳ`ಲು
NಧR�g)ಾEMೆ , ಅವರು ಕ:ೆದ Nಜ"ಾ4ಯೂ , ಅವ,ಗಳನುQ 1ೇಳ�ವ ಒಂದು ಸರಳ
�ೕ/ಯY� �ಾ�ತು , ಕ:ೆದ ಭ [ @ೊ$ೆದು1ಾಕಲು ಬಯgದEರು ಎಂಬುದನುQಅY�
1ೋ4 , ಆದMೆ �ಾಕಷುW ಅY� 1ೋಗುತ
)ೆ ಎಂಬುದನುQ , ಅY� 1ೋಗುತ
)ೆ ;Lೇವಲ
NಮO , ಅಂದMೆ, ಎBಾ� N�=£ಯ ಾವ, Nಜ"ಾ4ಯೂ ಒಂದು [ೕಲು^ೈ ಖಚುR
ಎಂದು �ಾ�ಂಟg ಮತು
 ಸಂಪ�ಣR ^ಾ�ಲ(� �ಾYೕಕರು Fಾ�� ಅವLಾಶ , 1ೋ4
ಅವLಾಶ ಮತು
 ಅವರು �ಾYೕಕರು ಏLೆಂದMೆ ಎಲ�ವ� , ಇದು ತ;ಾ�ಸBಾಗುತ
)ೆ
ಮತು
 ೌಕರರು Nಯಂ/ ಸಲು ಇಲ� ತಮO�ಾಹಸಗಳನುQ ಕbಯಲು ಮತು

Lಾನೂನು�ೕ@ಾ� 1ೇಳ�ವ,ದು , ವಂಚೆ ಒಂದು ರೂಪ , ಅತ�ಂತ ನನQ
�ಾಧೆ;ಾ4)ೆ 1ಾಗೂ ವ�ವ1ಾರದY� ನನQ 1ೆಸರು §ಾತ� YNJ ನನ^ೆ
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"ೈಭ�ೕಕ�ಸಲು yಣಗಳY� ಒಂದು .ಇದು N<ಾ=ಸ ^ೆಲುವ, ಇಲ�)ೆ ಎBಾ� ಅಥ"ಾ
ಏನೂ �ಾ�^ೆ , ಅಥ"ಾ $ೈ , ನನ^ೆ ಒಳ^ೆ "ಾgಸುವ ಮತು
 ಾನು ಸುತು
ವ�ದ
ಸಂದಭRದY� ಾನು ಎಂದು �ದು�m ಆನಂbಸಲು ಶ(
 ಎಂದು �ೆ�ೕಯವ, , 

ಇೊQಂದು �ಷಯ 1ೊಂbತು
 , ^ೆ ಸಂFಾbಸ)ೆ tಂ�ೆ ಎಂbಗೂಆದರೂ , ನನQ
|ೊ@ೆ^ಾರರು ಸು�ಾರು , ಾನು tಂ�ೆ Fಾ ಬಲ� ಮತು
 ಬಹುಶಃ �ಾಗ�ೆ)ಾರರು
ನಮ^ೇನು ಬಲವಂತ"ಾ4 ಇತರ ಸಹಚರರು ಮೂಲಕ �ಾ4ಸುವ ೋ�ದ ದುಷW
ಕipೕರು ಅಳ�ವ,ದು ಪ$ೆ?ತು , ಆದMೆ ಾನು ಒಂದು ಕಷW �ಾಗRವನುQ ಮೂಲಕ
enveredei ಇಲ�ನನ^ೆ 1ೆMಾ?J Lೊಂ�;ಾ4�gLೊಂಡು ಎಂದು , ಾನು
Lೊಲ�ಲು ಮತು
 ಮು4ಸಲು ನನQನುQ ಬ� ಎಂದು ಗಂrೕರ �ೕ/ಯY� ಇರಲು
ಇಷWಪಡು@ಾ
Mೆ ಸರi ಒಳ^ೆ "ಾgಸಲು ನನQ ಆ ದೂ�g , Lೇಬ� ಎBಾ�
1ೊಂbರುವ ಆ yಣ ಎBಾ� ಪ /ಕೂಲ ಅವ,ಇದು ನನQ ಆಶಯ ಅಲ� ಆದರೂ ಒಪ6ಂದ
, ಅ<ೆWೕನೂ ಇಲ� ನ$ೆಯಲು ಅY� ಶತು ಗಳ ರGಸಲು ಮತು
 ನನQ ನನ^ೆ 1ಾN
ಪ ಯ/Qgದರು ;ಾರು ಇರYಲ� , b(=ನY� ನನ^ೆ ಇಷW"ಾಗು/
ರYಲ� , ನಂತರ
ಅವರು , �ಾ�ದರು ಅವರನುQ �ಾt/)ಾರರ ಎBಾ� LಾಲದY� ಇರುತ
"ೆ ಕಳ�tgದ
ಇY�)ೆಅವರು ಾನು ;ಾವತೂ
 ಎಂದು , ಅವರು ಒಂದು ಅಪMಾಧ ಪ �ೆಯY�eೕ
ಎಂದು ಎಲ�ವನೂQ ಅತು�ತ
ಮ �ಾt/ Nೕಡಬಹುದು "ೇ:ೆ @ೆMೆದುLೊಂ�ತು
 , 

ಆದMೆ ಒಂದು �ಷಯ ಾನು 1ೊಂbದE Syಕರು ನನ^ೆ ಬಹಳಷುW basieie , ನನQ
ಗಮನ �ೆ:ೆ?ತು ಮತು
 ನನ^ೆ ಬದBಾ?ಸಲು �ಾ�ದ , ಾನು
Aಾ�gದರುLೆಲವ, �ಾ/�ಕ k ೕ/ , ಮತು
 ಆ 1ಾಗೂ ಅವ�^ೆ ನಂತರ , ಆದMೆ
)ೋi ನಂತರ , /ರು4 ನನQನುQ �ೆ:ೆ?ತು ಮತು
 ಯಹೂbಗಳ� ಕi"ೆಯ ನನQನುQ
ಪ,v YNJ |ೈYನY�ದE ಎಂಟು ವಷRಗಳ ನಂತರ ಕಷW , ಮಟWದ ಒಂದು "ಾ�ಪಕ
ಇ/1ಾಸ DಟುWಅವರು ಎಲ��ಗೂ /TbದುE ನನ^ೆ /Tbತು
 ಮತು
 ಾನು ನೂರು
ಪ /ಶತ Sdಸಲು ಬಯgದರು ಎಂbಗೂ ಏLೆ |ೈಲು , ಏLೆಂದMೆ , ಾನು
�ಾ�ಾನ�"ಾ4 Lಾವಲು^ಾರರು )ಾT ಮತು
 ಇತರ �ೌ�ಕ Nಂದೆ^ೆ ಒಂದು , 
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Fಾಲೆಯ S�ೆಯನುQ S�ೆ NೕಡBಾ?ತು ಮತು
 1ೇ^ೆ ಾನುಾನು Nಜಕೂ= 1ೆಚು�
ಪ ಬಲ �ಾ�;ಾ ವ�ವಹ�ಸು"ಾಗ ಎಂದು ಅ�ತುLೊಂಡ , ಆದMೆ "ಾಸ
ವದY�
ಎಂದು ;ಾವ,)ೇ ನಂತರ ಈ^ಾಗBೇ ಬಹಳ ಆಡು/
ದE ಏLೆಂದMೆ ಾನು , 

ಪ,ಸ
ಕಗಳ� ಮತು
 ನನQ ��ಧ ಎಂದು �ಾ�ದ �¡��ಾವನುQ 1ೊಂbದುEಬದY^ೆ
5ೆಂಡನುQ , ನನQ ಮನರಂಜಾ Fಾ ಸಂ4ಕ"ಾ4 ಆಡಲು ಇರYಲ� ಎBಾ� , ಾನು
�ೆ6ೕC� ಅತ�>ಕ Nೕವ, ವtಸುತ
)ೆ ಇದುವMೆ^ೆ ;ಾವ ಟ ಂ\ , ಎಕ= ಆ�ದರು
ಆ�ದರು , Lೆಲವ, ಜನರು ಾನು ಈ ಪತ ದುMಾದೃಷW ಎಂದು ೋ� , ಮತು

diziam- �ಾಧ�"ಾಗYಲ� 1ೇT)ಾಗಾನು �ೕವನದ 1ೊರ^ೆ ಸರi ಒಳ^ೆ , 

ಆದMೆ ಅಥR �ಾ�Lೊಳ`ಲು ಆರಂrgದರು , ಆದMೆ ಎಂbಗೂ ಆಂತ�ಕ
ಬಯgದEರು ನನ^ೆ ಈ ಪತ  , �ಾ� ಬದBಾ?ಸಬಹುದು ಮತು
 ಇY�)ೆ ದುರದೃಷWದ
1ೊಂb"ೆ, ಆದMೆ ಾನು ನನQ ಪ ಬಲ Fಾ?ಂv ^ೊ/
ತು
 ;ಾಟ(ೕಯ ಕ-ೆ LೊBೆ
Lೊೆ^ೊಳ�`ವ ಆರಂrgದರು , ಮೂರು ಸ1ೋದರರು ಮತು
 ಅವರು ಎBಾ�
1ೆMಾ?J �ೇ�ಸುವ ಮತು
 ಅವ�^ೆ 1ೆMಾ?J yಣದ ಅಗತ� , ಆ , ಔಷಧ
ವ�ಸNಗಳY� ಬ^ೆa ಆ;ಾ ಇ)ೆ .

ಆದMೆ ಆಳ"ಾದ Lೆಳ^ೆ , ಇದು , ಾವ, ಸಹ , �ೕ/ಯY� �ೕವನದ �ಾಡBಾ?ತು
ಇದು ಒಂದು ಗುBಾಮ4� 1ೇಳಬಹುದು ಒಂದು 1ಾCR �ೕವನ , �ನಮ ಜನರು , 
ಎಂದು ಅವರು �ೕವನದY� @ೆ^ೆದುLೊಂಡ Lಾರಣ ಅವರು ಸ1ಾಯ ಅಗತ��)ೆ
ಏLೆಂದMೆ , ಒಂದು ಒ:ೆ̀ಯ ಹೃದಯ 1ೊಂbದEರು ಮತು
 ಾನು
@ೆ^ೆದುLೊಂ�ತುಪ / bನ ಾವ, ಧೂಮFಾನ ಆದMೆ ಾವ, �ೇMೆ �ೕ/ಯY� ಬMೆ
ಎಂದು .

ಅವರು 1ಾ^ೆ ಆದMೆ ಈ ಾನು ಅನುಭವ ಮತು
 ಸNQ"ೇಶವನುQ ಸಂಬಂ>gದಂ@ೆ
ಕವನ ಏLೆಂದMೆ Lಾರಣ ಚYಸುವ ಒಂದು �ೕವನ , ಒಂದು ಪ��ಾಮ"ಾ4)ೆ , 

ಅವರು ಎBಾ� , ತನQ ^ೆಳ/ ಬMೆಯಲು , ನನ^ೆ ಒಂದು ಕ�@ೆ
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LೇT)ಾಗ;ಾ"ಾಗಲೂ ಕ�@ೆಯ LೇT)ಾಗ , ಆದMೆ ಾನು ಕ:ೆದುLೊಂಡು
�ೕವನದ ಈ �ೕ/ಯY� ಅಳವ�gLೊಂಡ ಬಳLೆ ಸಮಯದY� , ಾನು /Tbರುವ
ಮತು
 ಅವರು ಕ:ೆದ ಆ ಅನುಭವ ಏLೆಂದMೆ ;ಾMಾದರೂ ಕYಸಲು ಒಪ6Yಲ� ನನ^ೆ
^ೊ/
ಲ�, ಅಂತ ಾಯಕ ;ಾMಾದರೂ �ಾ�ದಅನುಪಯುಕ
ದY�ರುವ ಮತು

ಸಂಗ tgತು �ಾಡಬಹುದು.

ಎಲ�ವ� ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ, ಈ Lೆಳ^ೆ �ೇ?g , ಾವ, ಬದುಕುವ �ೕ/ , ಾವ,
ಅವರು Nೕ�ತು ಮತು
 ಖ�ೕb ಎಂದು Nೕ�ದ "ೇ:ೆ ಎಂದು , ಧೂಮFಾನ ಔಷಧ
ಪ$ೆಯ�ೇLಾ4ತು
 �ೕ/ಯY� , ಾನು ಕಟುWNzಾW4 �ಾMಾಟ ತBೆtಡುಕ ಔಷಧ
�ತರಕರು �ಾತಾಡುವ ಆ?ತು1ೊಂbತು
 ಅವರು ನನ^ೆ ಸ1ಾಯ ಬಯgದರು
ಆದE�ಂದ , ಡ² , ಇದು ಾನು �ಾಗ�ೆ)ಾರರು ತBೆtಡುಕ ಆ?ತು ಆಗ , ಾನು
ಧೂಮFಾನ ಪ,�uಂb^ೆ ನನQ )ೈನಂbನ ಸ¦R ಭರವ�ೆ ನನ^ೆ �ಾMಾಟ
ಔಷ>ಗಳನುQ Nೕಡಲು ಮತು
 ಾನು /ನುQ/
ದE ^ೆ , ಾನು;ಾವ,)ೇ ವ�ಸN
1ೊಂದಬಹು)ಾದ )ೊಡ_ �Mಾಮ , ಔಷಧಗಳ� ಮತು
 ಧೂಮFಾನ 4ೕಳ� .

ಆದMೆ ಾನು ಪ / bನ ತರ�ೇ/ ಏLೆಂದMೆ ತರ�ೇ/ ನನQ ಅAಾ�ಸ , ನನQ ( ೕ$ಾ
1ೆಸರು"ಾg;ಾ4)ೆ ಮತು
 ಇದು , ಾನು ಈ ಪ,ಸ
ಕ ಅಪನಂDLೆ ಉBೆ�ೕ�ಸBಾ4)ೆ
ಎಂದು ಮ/�ಕಲ6 ನನ^ೆ ಕಂ�ತು ಮತು
 ಅವರು ;ಾ"ಾಗಲೂ ಒಂದು ಮ/�ಕಲ6
1ೊಂbತು
 ನನ^ೆ ೋ�"ೆ ಜನ�^ೆ ಮುಕ
^ೊಂಡು ಎಂದು ಖGತ"ಾ4ಲ�
�ಾಡBಾ?ತು ,ಾವ, ;ಾ"ಾಗಲೂ kೕ�ತ"ಾ4ರುವ ದುಷW �ಾ�)ಾಗ , ದುಷW
ನನ^ೆ ಏಾಗುವ,ದು ಇರುತ
)ೆ .

ಇದು , ಅN�ೕdತ ಮುನೂ�ಚೆ Fಾ �ಾiಕ"ಾ4 �ೕವನದ ಈ �ೕ/ಯY� ನನ^ೆ
habituei- ಮತು
 ಾವ, /Tbರುವ ಮಧ�ಮ ಏLೆಂದMೆ , �ಾ�ಾ�ಕ ಪ�ಸರದY�
ಬಂಧನ ನಂತರ ಸಂuೕ�ಸಲು ಕಷW ;ಾ"ಾಗಲೂ )ೈನಂbನ )ೇಶ
Lಾರಣ"ಾಗುವ ಒಂದು ಸಣp |ಾಗದY� ಆ4)ೆಪರಸ6ರ ಾ"ೇ ಎBಾ� ^ೊತು
, ಆದMೆ
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)ೈtಕ"ಾ4 .

ಾವ, ನಮ^ೆ ಾವ, ;ಾ"ಾಗಲೂ ಭಯ ಎದು�ಸಲು ಒಂದು �ಾಧ�ಮದY�
�ೇ�ಸBಾಗು/
)ೆ ಭದ @ಾ ಾ"ೇ Nೕಡುವ |ಾಗದY� ಬಲ ^ೆಲ�ಲು ಬಯಸುವ
ಏLೆಂದMೆ ಾವ, ಎBಾ� ಆ�ೆಯನುQ ಬಯಸುವ , ಆದMೆ ಇದು Lೇವಲ ಖGತ"ಾ4
ನಮ^ೆ �ಾಡು/
)ೆ , ಒಂದು ಭಯ ಅಲ� , ಾವ, /TವTLೆ ಪ�gP/ 1ೊರಬರಲು

ಇದು ಅನುಭವ ಮತು
 �ೕ/ಯY� "ಾgಸು/
ದEರು ಮತು
 �ೆ:ೆ?ತು ಎಂದು
Lಾನೂನುಗಳ� ಬMೆದ Lಾರಣ Lೆಲ�[O �ೕವನದY� ನ$ೆಯುವ , ಸ�;ಾ4
ಬMೆಯBಾ4)ೆ ಎಂದು �ಾರಕ , ಒಂದು )ೋಷ ಪ 5ೋbಸಬಹುದು .

1ೇ^ೆ ಬರುತ
"ೆ ?

Lಾರಣ ಶ(
 ;ಾ"ಾಗಲೂ ^ೆಲು�ತ
)ೆ , ಮತು
 �ೕವನ �ಾಡಬಹುದು ಎBಾ� /ೕಪ,R
Lೆಲ�[O ಎBಾ� ಅಂಶLೆ= ತೂಗುತ
)ೆ ಅತ�ಂತ ಸ�;ಾದ �ಾಧ��ಲ� : 

ಅನುಗ ಹbಂದ �ೇರುತ
"ೆ ತ�ಾ<ೆಯ ಅಲ� �ಾನನಷW , ಎBಾ�
ಒಂದುಅವ�ಾNಸBೆಂದು , /ರಸ=�gದರೂ ಬಯಸುವ ;ಉತ
ಮ Aಾವೆ ಮತು

ಆದE�ಂದ ಆjRಕ ಶ(
ಯನುQ Lೊರ@ೆ ;ಾ"ಾಗಲೂ ಆಡಲು gೕoತ^ೊTಸBಾ4)ೆ
ಇ)ಾEಗ Lಾರಣ Aಾಗಶಃ ಈ , ಅಂದMೆ, Lೆಲವ, ಒಂದು ಅದೃಷWLಾ=4 ಜನk ಯ
1ೇTLೆಗಳನುQ ಆಡಲು ಇ"ೆ 1ೇ^ೆ /Tಯಲು 1ೊಂb)ೆ ಎಂದು ಒಂದು ಆಟಬಹುಶಃ
ಒ:ೆ̀ಯದು ನಮ^ೆ 1ೊ$ೆಯುವ , ಮತು
 ಅದೃಷW , ಾವ, , uೕಗ�ೇಮ �ೇ�Lೆ
ಏನು Nೕಡುವಂತಹ ಾವ, ತುಂ�ಾ ಇದು ಕYಸBಾಗು/
ತು
 ಏLೆಂದMೆ ಸ1ಾಯ , 

NಮO ಬ^ೆa ಉತ
ಮ ಎಂದು , ಒಂದು �ಾ�ಾನ� �ೕವನ ಹಂGLೊಳ`ಬಹುದು
ನಮOಇಲ� ಾವ, , ಅಂದMೆ, ತನQ Dೕಜ ರGತ"ಾದ �ೕ�ಗಳ� ೋಡಲು ತಮO
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�ಸ
ರ�ೆ ಪ��ಾಮ"ಾ4)ೆ ಾವ, ಪರಸ6ರ /Tಯಲು �ಾಮಥ�RವನುQ 1ೊಂb"ೆ
/Tbರುವ Lಾರಣ ¡ೕಷಕರು , ನಮO ಸ1ೋದರರು, ಸ1ೋದ�ಯರು , 

Grandmothers ಮತು
 k@ಾಮಹರು , ಈ , ನಮO kೕT^ೆಯನಮO ಮತು

ನಮO ನಮO ಕ$ೆ ಇರುತ
"ೆ, ಆದMೆ ಅವ,ಗಳನುQ ದಯ�ಟುW �ಾಧ��ಲ� ಒಂದು
ಕುಟುಂಬದY� ಸದಸ� 1ೊಂದಲು , ೋಡಲು ಇಷW ಎಂbಗೂ /Tbರುವ , ಅವರು
tೕ^ೆ ಒಕೂ=ಟದ ಪ ಗ/ �ಾಡBಾ?ತು �ೕವ ರdಸಲು Gತ ವನುQ 1ೊಂb"ೆ, 
ಕBಾ�ಣ , ;ಾರೂ Lೆಲ�[O , 1ೊಂದಲು , ಅಥ"ಾ ಾವ, , ಾವ, ಪರಸ6ರ
ಮತು
 ಕುಟುಂಬದ "ಾ@ಾವರಣ ಎದು�ಸಲು ಎBಾ� �ಾನವ 1ೊಂb"ೆ LೊೆಯY� , 
ನಮO ಕುಟುಂಬ ಅಥ"ಾ ಏLೆಂದMೆ LೊೆಯY� ನಮ^ೆ Nಕಟ ವ�(
 ;ಾMೋ
ೋಡಲು ಇಷWಗಳ�ಎರಡೂ 1ೋ'W [ೕBೆ ತುಂ�ಾ , ರGತ"ಾದ ಏನು
�ಾYೕಕರು Aಾವೆ ಮತು
 ಇದು ಅಂದMೆ ಓದಬಹುದು ಎBಾ� ಮತಧಮR�ಾಸ�ದ
"ಾಚನ^ೋ�lಗಳ� ಬMೆbರುವ �ೕವನ , ಧಮRಗಳ ಅಧ�ಯನLೆ= ಒಂದು �ೕ/ಯY�
�ಾಡಲು .

ಾವ, ಎBಾ� Nೕ/FಾಠಗಳನುQ @ೆ^ೆದುLೊಳ`ಬಹುದು , ಇದು ನಮO ಉತ
ಮ , ನಮO
k ೕ/Fಾತ ರ ೋ�ದ ಸು�ಾರು ಎಲ�ವನೂQ ಅವರು ನಂDಗಸ
 ಒಂದು ಏLಾಂತ@ೆ
ಅrFಾ ಯ ;ಾರು , 5ೆಾQ4 $ೆ} $ೆ} ಅವ,ಗಳನುQ ೋ� , ಮತು
 ಎಂbಗೂ
ಅವ,ಗಳನುQ 1ಾN ಬಯಸುವ ಸ�;ಾದ ಆ4)ೆರdಸಲು ಮತು
 ಅವರು ಕYgದ
�ಾಡBಾ4)ೆ ಎಂದು Gತ sದಲು , ಅವರು ಬಹುಶಃ Lೆಲ�[O ತಪ,6 ಇಲ�
ಬ^ೆಹ�ಸBಾ?ತು ಒಂದು ಪ�gP/ , ಉತ
ಮ ೋಡಲು ಅನುಮ/ಸುವ,bಲ� ಆTದ
�ೌಲ�ಗಳನುQ .ಈ ಎBಾ� ತುಂ�ಾ ಸಂ@ೋಷ ಮತು
 �ಾಧ�ಮಗಳ� , ಾವ, ಎBಾ�
ಆಡTತ, ಅತ�ಂತ ಕÈಣ �ಷಯ g�ೕಕ�ಸುವ �ದು�m ಒತ
ಡ ಒಂದು ಸುಂದರ Gತ 
@ೋ�ಸುತ
)ೆ ಮುಂAಾಗವನುQ tೕ^ೆ ಸ�ಾನ ಪ �ಾರ , ಆದMೆ ಇದು ಎBಾ� ಈ
�ಾಡಲು 1ೊಂb)ೆ ಎಂದುಅY� ವರb �ಾಡBಾಗುತ
)ೆ , ಾವ, , Syಣ Lಾರಣ
�ಾYೕಕರು ಎಂದು 1ೇTLೊಳ`ಲು ಮತು
 Lೆಲ�[O ಅವರು ಪ �ಾರ ಮತು
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�ೇMೆ;ಾ4ರುವ,ದು , ಅವರು ಎBಾ� ಇ�gLೊಳ`ಲು �ಾ�ಾನ� ಒಂದು �ಷಯ
1ೊಂb"ೆ ಬಯಸುವವ�^ೆ NೕಡBಾಗುತ
)ೆ ಅg
ತ�ದY�ಲ� ಮುಂದುವ�ಸುತ
)ೆ , 

ಅg
ತ�ದY�"ೆ : �ೇಮ, ಒಂದು ಅವರು 1ಾMೈಸು@ಾ
Mೆ ಎಲ� ಒಂದು $ೊ[ೕJ
Nೕಡಬಲ� uೕಗ�ೇಮ ಮತು
 ಸ�ಾಜLೆ= ಕBಾ�ಣ ಬಯಸುವ , ಆದMೆ ಅವರು ಎBಾ�
"ಾgಸು/
ದEರು ಮತು
 ತಂ)ೆ ಮತು
 @ಾ?uಂb^ೆ �ೆ:ೆದ , ಅವರು ಬಲ
ಪ�gP/ಗಳY� NೕಡBಾ?ತುಉ)ೆEೕಶ"ಾ4)ೆ ವೃ/
�ೕವನದ ಪ ಗ/^ೆ , ಆದMೆ
�ಫಲ^ೊಳ�`ತ
)ೆ , ಆದMೆ ;ಾ"ಾಗಲೂ ಮMೆತು Gತ ಆಡTತದY�ರುತ
)ೆ
�ಾಧ�"ಾಗುತ
)ೆ ;ನನQ "ೈ�ಾಲ�@ೆ ಈ �ೕವನದY� )ೊಡ_ ಏLೆಂದMೆ , ಈ Aಾಷಣ
ಇದEರು ತುಂ�ಾ /TದುLೊಂ�)ೆEೕೆ ಾನು , ;ಾ"ಾಗಲೂ ಾನು ಅY� ಸಂ�ೆPಗಳ
ೌಕರರು ೇರ ಸಂಪಕR 1ೊಂದಲು ambicionei , ಅವರು LೊೆಯY�
Aಾ�ಸBಾ4)ೆ ಎಂbಗೂ �ಾರು ಪ,ರಸ=�ಸBಾ?ತು ಅrವೃb9 ;ಾವ,)ೆಂದು ನನQ
ವೃ/
 ಅrವೃb9|ೈYನY� ಇದು ಉತ
ಮ 1ಾಗೂ ಪದ �ಷಯದY� �ವ�ಸBಾಗುವ,ದು
ಇದು ಡ² �ಾಡಬಹುದು , ಆದMೆ Fಾ �ಾiಕ"ಾ4 ಮತು
 Fಾ �ಾiಕ"ಾ4
�ೕವನದY� ಎಂದು ಅ-ೈRgLೊಳ`�ೇಕು , ಎಂದು 1ೊಂbರುತ
)ೆ .ಸಂಬಂ>gದ
b�ಪdೕಯ ಸಂಬಂಧಗಳ� ಜಗ/
ನ �ಾPkಸBಾ?ತು ಆದE�ಂದ ಅವರು ಒಂದು �ೇಮ
Nೕಡುವ ಆದE�ಂದ , ಸ�ತು
ಗಳನುQ ರdಸಲು ಸಮು)ಾಯ t@ಾಸ(
ಯ �ಷಯಗಳ , 

ಎಲ� Mಾಷ¨ಗಳ� ಆಡTತ ಎಂದು ಸಂಬಂಧಗಳ� ಇ"ೆ , �ಾ�ತಂತ ! ಕÈಣ �ಷಯ , 

�ಾತಾಡಲುಾವ, �ಶ�ದ ಎBಾ� ನಮO �ಾ�ತಂತ ! , ಅತ�ಂತ ಸುಂದರ �ಷಯ
Nೕಡಬಹುದು , ಒಂದು �ೕವನದY� 1ೊಂದಬಹುದು ಮ1ಾJ ಆನಂದ ಆ4)ೆ , 

ಉGತ ಎಂದು, ಾವ, �ೕವನದುದEಕೂ= ಮತು
 1ೇ^ೆ ಎಲ� ಅ$ೆತ$ೆಗಳನುQ ಜ?ಸಲು
ಇ)ೆ ^ೊ/
ರ�ೇLಾಗುತ
)ೆ.ಅವ,ಗಳನುQ ಒಂದು )ೊಡ_ ��ಧ ಇಲ� , ಾನು ಮುಖ�
ಆರಂrಸಬಹುದು: �ಾ�ಾ�ಕ ಉತ
ಮ , ಾವ, ಎBಾ� ನಮO 1ಾ^ೆeೕ , ಾವ, , 
ೋಟ ಎಲ�ವ� ಅಲ� , ಸುಂದರ , Lೊಳಕು �ಷಯವಲ� )ೇಶ
ಒ4aLೊಂ�ರYಲ�"ಾದE�ಂದ �ಾಡಬಹುದು , �ಾ�ಾನ� ಒಂದು �ಷಯ 1ೊಂb"ೆ
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;Lೆಲ�[O , �ೌಂದಯR ಬbಯY� 5ೆಲು"ಾದ ಒಂದು ಕ�[ ಉತ
ಮ ಬbಯY�
Lಾಣಬಹುದು , ಆದMೆ ಇದು ಾನು ತನQ ಆತOಚ�@ೆ ಯY� ನಂತರ Nೕ@ೆ�
�ವ�ಸBಾ4)ೆ ಅ¡ೕBೋ , �ೌಂದಯRದ ಕ$ೆ , Lೈ ಆ4ತು
 , 1ೆG�ನ ;ಾವ,)ೇ
Lಾರಣ�ರುವ,bಲ� ಒಂದು tಂ)ೆ ಎಂದು, ಎಂದು , ನಮ^ೆ ಎBಾ� ಉತ
ಮ
@ೆMೆbಡುತ
)ೆ , ನಮ^ೆ k ೕ/ �ಾಡುವ , ಕನಸು , ಆದMೆ �ವ�ಸBಾ4)ೆ Nೕ@ೆ�
Dionysian ಅಡ_ ಇbEರಬಹು)ಾದ , ಅY� 5ೆಾQ4 ದುಷW |ೊ@ೆ|ೊ@ೆ;ಾ4
1ೋಗುತ
)ೆ ಎಂಬ ಪ ವೃ/
 ಒ:ೆ̀ಯದು ಮತು
 LೆಟWದEರ [ೖ)ಾTದಾವ,
ಾ�;ಾ>ೕಶರು [ೕಯಗRಳ� , ಎBಾ� �ಾಡಬಹುದು ಸಂಘಗಳ ಅಧ�yರ
ಎಂಬುದನುQ , ಅವರು ;ಾMೇ ಉನQತ ಭೂ ಅg
ತ�ದY�"ೆ Mಾಜ(ೕಯ ಎಂಬುದನುQ
ಎBಾ� �ೕ�ಗಳ� ಬ^ೆa �ಾತಾ� �ಾನವ , ದೂರದಶRನ ವಚRg�^ೆ ಎಂದು
ಪ )ಾನ ಮತು
 ಕೃತ¬@ೆ 1ೊಂbರುವಆದMೆ ;ಾರೂ ಸ�ತಃ , ಪದ ಮNQg ಎBಾ�
ಒಂದು Lಾರಣ�ಲ�)ೇ y[ ಮತು
 ಾವ, ಇಡುವ ಸ�ಾಜದY� Lಾನೂನು 1ೇTದರು
ಸಮ�ೆ�ಗಳನುQ ಾವ, ಪರ"ಾ4 ಎಲ�ವನೂQ ವtಸ�ೇಕು ಮತು
 ಇದು ಪದ Lಾನೂನು
ಪ /Fಾbಸಬಹುದು �ಾಡಬಹುದು .ಇದು S�ೆ^ೆ ಮತು
 ಇದು ಎBಾ� �v� , Nಂದೆ
ಅg
ತ�ದY�)ೆ , ಅg
ತ�ದY�ತು
 ಏLೆಂದMೆ Lಾನೂನು "ಾ�§ಾ�Nಸಬಹುದು ಮತು

ಅg
ತ�ದY�"ೆ ಾಂb ಬಲ Lೊಂ�ರುವ ಇತು
 .

ಾವ, ಉತ½ಷW@ೆ 1ಾಗೂ 1ೆಚು� ಎಂದು /Tbರುವ Lಾರಣ ಮತು
 ಾಂb
ಉತ½ಷW@ೆ ಬರುತ
)ೆ , ಒಂದು ಕYLೆಯ oೕ� , ಾವ, ಎBಾ� , ಇದು ಇರಬಹುದು , 
ಇರಬಹುದು , �ೋ>ಸುವ,ದು ಎಲ�ವನೂQ , ಆದMೆ ಎBಾ� ^ೊತು
ಪ�ಸುವ (ೕವCR
ಇಲ�ಈ : ತತ��ಾಸ� , �ೕವನ , �ೕವನದY� ಸಂ@ೋಷದ ಾವ, ಉTದು , b
ಎಂದು �Lಾಸ , ರಚೆ;ಾ4ರ�ೇಕು ಒಂದು ದುಷW ಆSೕ"ಾRದ �ಾಡುವ,bಲ�
LೈDಟW �ೕ/ಯY� "ಾಸ"ಾ4"ೆ , ಉತ½ಷW@ೆ ಅಂಶಗಳY� ಒಂ)ಾ4)ೆ ಅ\
�ಸOಯLೆ=ಾವ, ಅAಾ�ಸ ಎಂದು ಉತ
ಮ ಾವ, ಕYಯುವ , ನಮO ಹ�ೆಬರಹ
ಎಲ�ವನೂQ ನಮ^ೆ �ಾ�ಸÉ"ಾ4 ಮ1ಾJ �ೌಲ�ಗಳನುQ DಟುW ಕYತ ಆ4)ೆ , )ೈ�ಕ
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, ಆದE�ಂದ ಅವರು ಬMೆಯಲು ಪದಗಳನುQ �ೊ
ೕತ  , ಆದMೆ �ದು�m NವRtಸುವ,ದು
ಮತು
 ಎBಾ� "ೈಭ�ೕಕರಣLೆ= ಇY�)ೆಎBಾ� ಈ ಸುಂದರ ಆ4ರಬಹುದು �ಾ} ಉನQತ
ನY�, ಾವ, ಎBಾ� ಈ$ೇ�gLೊಂಡರು ಮತು
 ಉತ
ಮ ಬMೆಯBಾ4)ೆ .

1ೇ^ೆ ಬರುತ
"ೆ ?

ಾವ, Lಾನೂನು�ೕ@ಾ� ಪ |ಾಪ ಭುತ�ದ ಗುBಾಮರು , ಪ�gP/ ಬಳLೆ [ೕBಾ©ವi^ೆ
ಮತು
 ಕಟುWNzಾWದ Nಯಮಗಳ� Nಗ tg , �ಾನವ Lೊ:ೆತ ��ಾಲ"ಾದ
�ಾಗRವನುQ ಪ "ೇSg)ಾಗ ಎಂದು;Lೆಲ�[O �ಾ�ಾನ� ಒಂದು
ಸಂಪ )ಾಯಶರಣ �ೕ/ಯY� ಒಂ)ೇ ಇಲ� ಅgPತ�ದ ಉತ½ಷW@ೆ ಕMೆಯBಾಗುತ
)ೆ , 
ಎಂಬ ಅತ�ಂತ ಕೂ ರ ಬb^ೆ ರೂFಾಂತರ , ಾನು Aಾ�gದರು ಎಂಬುದನುQ , 

ಾನು Lೋಪ ೇರ �ೆಂಬಲ ಎಂದು ಅನುಭವbಂದ ಕYತ"ಾgಸಲು ಮತು

Lಾಣಬಹುದು ಮತು
 ಈ ಎಂದು ;ಾ"ಾಗ )ೇಶ ಸುರdತ �ಾಗR"ಾ4
Nಯಂ/ ಸುತ
"ೆ ��ಾನದ �ೌಲ�ಗTಂದ �ಾDೕ@ಾ4)ೆ so're ಬದುಕಲು , ಾವ,
, ನಮ^ೆ �ಾಡುವ ನಮO ಗುಣಲyಣಗಳನುQ "ೈ�ಧ�ಮಯ"ಾ4"ೆ ಪ �ೆQ
ನುಣುGLೊಳ`ಲು �ಾಧ��ಲ� ಆದMೆ ಬರುತ
"ೆಅ)ೇ , mystification , 

;ಾMಾದರೂ 1ೆಚು� ಪ�ಪ�ಣR �ೕ�ಗಳ� , ಎಲ�ರೂ ಸಹLಾರbಂದ Lೆಲಸ , ಇ�ೕ
�ೕ�ಯ ಪ$ೆದುLೊಂಡನು ಮತು
 ನಂಬಲಹR �ೆಂಬಲ ಈ ಅಗತ�Lೆ= "ಾgಸುವ
/Tb)ೆ , ಾವ, ಇತರರು ಉತ
ಮ �ೕವನ , Nರು)ೊ�ೕಗ , ಒಂದು Lೇವಲ Lಾರಣ
ಇದ�ಂದ �;ಾ?/Nೕವ, ನೊQಂb^ೆ ಎBಾ� Fಾಲು , ಾನು ಎಂಬ ಈ ಕ-ೆ
ಮುಂದುವ�Lೆ ಎಂದು ಎಂದು ಒಂದು ಅನುಭವ , ಈ ಸಮ�ೆ�ಯನುQ �ಸ
ರ�ೆ;ಾ4)ೆ.

ಇದು ನನQ ತಂ)ೆ ಬT ಇತು
 ನನQ ¡ೕಷಕರು �ೇಪR$ೆಯ ನಂತರ , ಾನು ರ|ೆಯ
[ೕBೆ , 1ೇ� ಒಂದು Lಾೆ�ಂv �ಾBೆ^ೆ LಾBೇಜು 1ೆಸರು )ಾಖYಸBಾ4ತು

ಆರಂrgದರು , ಆದMೆ �ೇಪRಟW ನಂತರ ನನQ ತಂ)ೆ |ೊ@ೆ ಉತ
ಮ ಸಂಬಂಧವನುQ
ಎದು�gದರು , ಮತು
ಇದು ಎBಾ� ಾನು ಬಂ)ಾಗ ಾನು , ಸು�ಾರು 10 
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ವಷRಗಳ 1ೊಂbತು
 , ನನQ @ಾ? �ೇಪRಟW ನಂತರ ತುb^ೆ ರY� ಬಂbದEರು , 

Fಾ ರಂrgದರು ಮತು
 ಾನು , �ಾBೆಯY� ನ$ೆ?ತು , �ೕವನದ ಆ �ೕ/ಯY�
g�ೕಕ�ಸYಲ� ತುb 1ೋದರು , ಆದMೆ ಅY�ಂದ ಆ4ತು
 apanharam-ಾನು , 
ಮುಗ9 Lಾನೂನು ಬಲ ಅg
ತ�ದY�ದE ^ೊ/
ತು
 , ನನQ ತಂ)ೆ �ೇಾ Mಾಷ¨ದ �ೇ"ೆ, 
ನನQ ತಂ)ೆ ಎಂದು , ಮನುಷ� 1ೇTದEರು ಕ-ೆಗಳ� �ೇಾ ಒಗೂa�ಸ�ೇLಾದ
�ೕ/ಯY� �ೈಯR , 1ಾCR ವ�(
ಾನು 1ೇTದಂ@ೆ , ಆದMೆ ಸ�ತಃ ಒಂದು ಾಯಕ
ಎಂದು 1ೊಂbತು
 , ತಮO �ೕನaಳನುQ ವಂಶFಾರಂಪಯR"ಾ4 ಮ@ೊ
ಂದು
�ೌb9ಕ"ಾ4 ತುಂ�ಾ ಮt:  ೆ , )ೈtಕ"ಾ4 ಶ(
�ಾY ಉತ
ಮ ವ�(
 , FಾYಸು
k ೕ/ಸುವ ಅವರ Aಾವೆ �ಾ4gದರು ಅವLಾಶ , ಆ ನಂತರ ಎBಾ�
ಕYಯು/
)ಾEMೆಎಂದು ಬಂದು .

1ೇ^ೆ ಬರುತ
"ೆ ?

$ೊ[ೕJ ನನQ @ಾ? ಸ�ತಂತ "ಾ4 |ೊ@ೆ ಾನು ಎಂದು ಸಹ , ಒಂದು uೕಗ�
ವ�(
 , ನನQ @ಾ? ಕ5ೇ�ಯ ಮತು
 ಕೃ/ಗಳ� Lೆಲಸ ಒಂದು Fೆ ೕo , ಒಂದು
Lೆಲಸ^ಾರರು , g(=ತು , �ೇಪR�Lೆ ಸಮಯದY� , ಾನು ಅ�/ದE�ಂದ
ಆರಂrgದರುಆದE�ಂದ , ಾನು , ಪ�ಾ�@ಾ
ಪ Lೆ�C , ಆದMೆ ಾನು ^ೆದE , ಾನು
ಈ ಅತ�ಂತ ಸೂಕ
 jೕ~ Aಾ�ಸು@ೆ
ೕೆ ;ಾMಾದರೂ ಅವರನುQ k ೕ/ಸು/
ದEರು , 
ನನQ @ಾ? ಸ1ಾಯ ಅಗತ��)ೆ ಮತು
 ಎBಾ� NವRtgದ ಪ ಬಲ Lಾರಣ ಆ?ತು , 
ಅದೃಷWವ�ಾm ಅವರು 5ೆಾQ4 ,�ೕವನ, , ಏನೂ �ಾಡಲು ಬಯgದEರು Fೆ�W^ೆ
Aಾ�ಸBಾ4ತು
 ಇದು ಚ5ೆRಗಳನುQ ರೂ¾ಯY�ತು
, ಆದMೆ ಅವರು ;ಾ"ಾಗಲೂ
Lಾರಣ ಾನು 1ೆಚು� ಬಯಸುವ ಉತ½ಷW@ೆ ಮೂಲಕ N)ೆE ಎಂಬುದು 1ೊಂbದEವ, .

ಾನು Lೆಲಸ ಸಹ , ಾನು ರಚೆ ಆLಾರದ ಮತು
 Fಾ�C ಎಂದು �ಸOಯLೆ= , 

Casqueiro ಅಂದMೆ [@ೆ
^ಾರ ಸ1ಾಯಕ Lೆಲಸ ಆರಂಭ"ಾ?ತು , ನನQ @ಾ?
ಸ1ಾಯ Lೆಲಸ ಆರಂrgದರು , ಆದMೆ ತyಣ ಾನು ಮೂಕ�gOತಾ4ರYಲ� ಅಲ�
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ಎಂದು ಅ�ತುLೊಂಡತುbಯY� ನನQ ೆMೆ1ೊMೆಯY� , ನನQ kೕT^ೆಯ toninho 

ಹುಡುಗ sದಲು ಅY� Lೆಲಸ ಹಲ"ಾರು ಸ1ೋದರರು , ಆದMೆ ಾನು ಅಚು�[G�ನ.

�ೋ�ಾ ಹವiಸು ಸಲು"ಾ4 ರಚೆಯ Casqueiro ಮನುಷ� ಇರYಲ� Lೆಲಸ
�ಾ�ದ ವ�(
ಯ , ದೃಢ"ಾದ �ಾ� , ಮತು
 ಾನು ಇನುQ ಮುಂ)ೆ , 1ೆಚು�
ಈ^ಾಗBೇ ನನQ ತಂ)ೆ ಈ ಮೂಲಕ 1ೋ4ದEರು �ಾ/ನ ಆಕ ಮಣLಾ� ರೂಪ ಅ\
1ಾಕಲು �ೇLಾ4)ಾEMೆ , ಾನು ಆe=ಪ�gP/ /ರುಗುವ ಮೂಲಕ , ಾನು ನನ^ೆ
ತೂಕ , �ೕವನದ ಪ ಗ/ಯನುQ ಅ\ tಡುವT , ಆದMೆ ಹvR ಅಥ"ಾ
^ಾಯ^ೊTಸುತ
"ೆ ಬಯಸು/
ರುವ ಒಂದು �ಾ�ಟ} ಎಂದು bನ ನನQ ಪದಚು�ತ
�ಾಧ��ತು
 , ಆದMೆ ಾನು ಒಂದು ಕಲು� ಎ�ೆದ ರdಸಲುಾನು /ರು4ಸಲ6�Wತು
�ಾv Lೈ ^ಾತ ವನುQ , ಆದMೆ ಎಚ��Lೆ Nೕಡಲು ಬಯgದEರು .

ಇನೂQ ನನ^ೆ ಒk6^ೆ , ಾನು , ಾನು ಆg
ಗಳನುQ ಆರಂrgದರು , ಾನು Lೆಲಸ
ಕ:ೆದುLೊಂಡ , ಾನು ಆe= DಟುW ನಂತರ Lೆಲಸ ಮುಂದುವMೆgದರು , ಆದMೆ
�ಾYೕಕರು HIV Mೋಗದ , ಾನು ಅವನನುQ Lಾ?Bೆ^ೆ ತು@ಾ
ಗುವ ಕಂ�ತು
�ೕ/ಯY� ಎಂದು ಪ�gP/ �ೇ�ಸುವ /ೕ�Lೊಂ�ದುE ;ಾ"ಾಗಲೂ
^ೌರ"ಾN�ತಅಂದMೆ, ಪ�Aಾ<ೆ �ಾ�ತಂತ ! ಬಯಸುವ , [ೕಲ>Lಾ�ಗ:ಾ4ದE
ಅವLಾಶ , �ಾಗRದಶRನ ಬಳಸBಾಗುತ
)ೆ , ಾನು gಂಹದ ಮಗ , ಮತು
 LಾಯR
.

�ಾ¤R 1996 ರY� ಾನು ಅY� 1ೋ4 ಎಂದು ಅಪMಾಧಗಳ ಆMೋಪಗಳನುQ
ಮತು
 ಸಂದಭRದY� ಗುರು/ನ LೇT ಬಂದ ಒಂದು kಎg6 Lಾಲ ಸಂಭ�gದ , ಸ�ೆ�ೕ
[ೕBೆ ಹBೆ�ಯ ಸರi 1ೊಂbತು
 , ಅ"ೆನೂ� ಸುರಂಗ g(=ತು , ಮತು
 ಏLೆಂದMೆ
ಇY�)ೆಪ�ವRAಾ�;ಾ4"ೆ , sದಲು ಒಂದು �ೕಡ} ಕbಯುವ
superesquadra �ೆNqLಾ ಇತು
 "ಾರದY� , ಆದMೆ ನೊQಂb^ೆ ;ಾರು ಹುಡುಗ
, �Lಾ$ೊR , ಆ4ತು
 ಎಚ��Lೆಯ , ಅನನುಭ� , ಅವರು ನಗರದ /TbರYಲ�
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ಅಂ$ಾಶಯದ ಬರುತ
"ೆ , ಆದMೆ ಕMೆಯBಾಗು/
ತು
 �ಾಗRದSR
1ೊಂbತು
ಕಂ�)ೆEೕೆ , ಮತು
 ಾನು LೊLೇJ �ೇ�ಸುವ ಸಮಯದY� , ಇದು
ಉತ
ಮ , ಎಂದು , ನನ^ೆ ಒಂದು ಸುರy@ೆ ಊರು^ೋಲು ಮತು
 ಭ�ಷ�ದ ರdಸಲು
ಕಂಡು , ಒಂದು ಶ(
 , ಪ ಗ/ Lೇಂ)ಾ ಡTತ 1ೊಂದY)ೆ.

ಆದMೆ ಈಗ ಾನು ಾನು ಈ^ಾಗBೇ Nೕವ, ^ೊ/
ಲ� "ೇ:ೆ Nೕವ, ನಂಬಲು
�ಾಧ��ಲ� ಎಂದು ^ೊ/
ತು
, ಆದMೆ ನನQ ಅನುಭವ ಅFಾರ ಏನು ಪ@ೆ
 1ೇ^ೆ , ರಚೆ
, ಪ / N<ೆl �ಾಮಥ�R ಪ ಮುಖ ಅಂಶಗಳ ಒಂದು , ಅBೆ)ಾಡುವ ಆರಂಭ"ಾಗುತ
)ೆ
ಇY� ಬರುತ
)ೆ , ಆ4ತು
ಬೃಹm , ಅವರು , ನನQ ಖGತ"ಾ4 ಅವರು , ಹಲ"ಾರು
ಶಸ�ಸ��ತ ದMೋ$ೆ �ಾ�ದ ಏನು gb9gದ , ಾನು ಹಣ ಪ$ೆಯಲು , 

;ಾMಾದರೂ 1ಾN ಇಲ� �ೕ/ಯY� ಆ�gLೊಂಡರು .

ಏನು?

"ಾgಸಲು , ಾನು �ೕವನದ ಮತು
 �ಾ¤R 1996 ರY� ಈ �ೕ/ಯY� �ೇ�ದರು
, 1ೆಚು� NbRಷW"ಾ4 28 1ೇಳBಾದ ಈ jೕ~ ಪ�ಚ?ಸುವ Lಾ�ೆ;ಾ4)ೆ
�ೇ�ಸಲು �ಾತ ರದುE ಬಂಧನ "ಾರಂv /TಸBಾ?ತು , ಒಂದು "ಾರ sದಲು
�ೆNqLಾ ಆ¦ superesquadra ರY� ಬಂ>ಸBಾ4ತು
 , ಾನುಒಂದು Lಾ�ನY�
N)ೆ  , ಇದು �ಾYೕಕರು ಾನು ರೂ¾ ಮೂಲಕ dozing �ಾಡBಾ?ತು
"ಾಯುಪ$ೆಯ Bೆ�Wೆಂv ಕನR� , ಈ^ಾಗBೇ �ಾಗMೋತ
ರ ಎದು�g)ೆEೕ"ೆ
ವ�(
ಯ , ಆದMೆ ಇನೂQ "ಾಸ
ವ"ಾ4 ಆ Mಾ/  , ತುbಯY� ಮೆ
1ೊಂbತು
�Lಾ$ೊR , ಮತು
 ಒಂದು �ೕಡ} ಕಳವ, ಮತು
 Lಾರು N)ೆ ^ೆ
|ಾರು@ಾ
ೆ , ಾವ, ಆಶ�ಯRಚ(ತMಾದರು ಮತು
 kಎg6 ಅ>Lಾ�ಗಳ� ಒk6^ೆ
�ೆNqLಾ ಆ¦ superesquadra �ೇ�ದE , ಆದMೆ ನನQ amedrontei ಇಲ�
ಮತು
 ;ಾವ,)ೇ ಬಲ"ಾದ ಮತು
 1ೇಳಲು 1ೊಂbರುತ
)ೆ �ೆದ�g ಅಲ� �Lಾ$ೊR
1ೇTದರುLೊೆಯY� , �ರುದ9"ಾ4 ;ಾವ,)ೇ �ಾ�ಾ!�ಾರಗTಲ� , ಆದMೆ
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¡Yೕಸರು LಾigLೊಳ�`ತ
"ೆ ಎಂದು ನನ^ೆ ಎಚ��Lೆ, ಆದMೆ ಪ)ೇ ಅವ�^ೆ , ಇದು
ಸ�;ಾ4e /Tgದನು , ತುಂ�ಾ �g= �ೇ�gದ ಮತು
 N)ೆ ಬಯgದರು ಮತು

ನನ^ೆ ಮೆ^ೆ 1ೋ4 ಅಲಂLಾ�ಕ ಮತು
ಸoೕಪದ "ಾgಸು/
ದEರು .ಇದು ಅವರು
ಕYಸುತ
)ೆ ಮತು
 ಆ bನ ಸಂಭ�ಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ ಸು
ತ ಪ�gP/ಯನುQ
ನೊQಂb^ೆ ದೂರ g(=ತು ತರ�ೇ/ ;ಾ"ಾಗ ಮನುಷ� Aಾವೆ ಎಂದು LೆಟW
ಅನು�ಾನ"ಾ4ತು
 , ಸಂಭ�gದ .ಅವರು 1ೇಳಲು ಏನು Lಾರಣ, ನನQ Nಯಮ
FಾYಸ�ೇLೆಂದು , ಆದMೆ ಅವರು ಮನವ�Lೆ ಮತು
 ಅವರು )ಾT , ಒಂದು NೕY
g� Fೆ�ೕಯ} /TbದEರು Nೕವ, ಹ/
ರದ ಎBಾ� ಆಗಮನ"ಾಗುತ
)ೆ Lಾರು ಪ$ೆಯಲು
1ೋದರು, ಆದMೆ ಾವ, ಈ^ಾಗBೇ ಹಲ"ಾರು ಅಪMಾಧಮತು
 ಎBಾ� ದMೋ$ೆ
ಮತು
 ಅಪಹರಣ @ೊಡ4ದEರು , ಅ"ೆನೂ� ಸುರಂಗ ಸoೕ�ೆ 1ೋದರು , �ಾ=Êಡ J
[ೕಲಂತಸು
 �ಾ(�R' , Yಸ{J ಮ1ಾನಗರ NBಾEಣದ Nಂತು
ಸಂದSRಸBಾ?ತು , ಾನು ಏನೂ , ಸಂAಾಷ�ೆ �Lಾ$ೊR ^ೊ/
ಲ� , ಆದMೆ
ಅವರು ಇ/1ಾಸವನುQ 1ೊಂbದE�ಂದtಂ)ೆ ಇ)ೇ ಪ�gP/ಯY� ಒಂದು "ಾರದ
ಮೂಲಕ 1ೋದ , ಾನು ��ಾ��ಾಹR .

ಆ bನ, ಾವ, ಾನು , ದೂರ )ೊMೆಯುವ,)ಾದMೆ ನನ^ೆ ತನQ 1ೇTLೆಯY�
��ಾ��ಾಹR ಪರ"ಾನ4 Lೆಲಸ ಸಮಯದY� @ೆ^ೆದುLೊಂಡು , ಆದMೆ Nರು)ೊ�ೕಗ
N>ಯನುQ ಪ$ೆಯಲು ನನQ ಕಂಡು , NBಾEಣ DಟುW 1ೇಳಲು ಇಲ� 1ೊಂbತು
 , 

ಅyರದ ಮುಂದುವMೆgತುಾನು , 5ಾಲೆ ಈ^ಾಗBೇ ಾನು ಉತ
ಮ Aಾವೆ, 
LೋC 1ೋದರು , �~ ಬಂದು , ಾನು ಮ1ಾJ �ೋದ ಮತು
 ಇದು ಾನು
ಾ�;ಾಂಗ ಬ�ಸBಾಗುತ
)ೆ ಸಮಯದY� ಬಂಧನ "ಾರಂv @ೆ^ೆದುLೊಂ�ತು , 

ಾನು ಮೆ ತಲುಪಲು ಎಂದುಾನು ಏನೂ 1ೇTದರು �ಾ(�R' � Pombal 

NBಾEಣದ LೇT)ಾಗ ಾನು �ಾ(�R' ತಂಡLೆ= LೇT)ಾಗ ಾ�;ಾಂಗ , 

ಅ�ತುLೊಂಡ ಪ "ೇSg)ಾಗ , ಒಂದು /ಂಗಳ� 1ೆಚು� ತರ�ೇ/ , ಆದMೆ ಎBಾ�
�ಾತಾ�ದರು �Lಾ$ೊR , ತN§ೆ ಹಂತದY� , 1ೇTLೆಯನುQ ಮುಂದುವMೆ?ತು
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ಆ4ತು
ಾ�;ಾಂಗ ತN§ೆ , ಅವ�^ೆ 1ೇಳಲು ಇಲ� 1ೊಂbತು
 , ಏನೂ ಗಲAೆಯ
ಅಂಶ �ಾDೕ@ಾ4)ೆ ಎಂದು .ಏLೆ ಇಂತಹ N�ಾRರ g�ೕಕ�ಸಲು �ಾಧ��ಲ� , ಇದು
ಒಂದು �rನQ Nಲುವ, , ಸಹLಾ� ಎಂದು , Fಾ �ಾiಕ"ಾ4 ಪ�ಾ�@ಾ
ಪ
1ೊಂbದEವ, ನನ^ೆ , ಬಹುಶಃ ಇದು ಉತ
ಮ �ಾಡBಾ?ತು ಹ�ಾ
ಂತ�ಸುವ 1ಾ^ೆ
ಎಂದು , ಆದMೆ ಾನು ಾ�ಯ ಆಡಲು ಬಯgದEರು , ನನQ ಬುb9ವಂ/Lೆಯ ನನ^ೆ
Aಾ�ಸBಾ4)ೆ ,ನನ^ೆ �ೕವನದY� @ೊಂದMೆಗಳ� 1ೊಂbದE ವ�(
 S�ೆ
ಾ�;ಾ>ೕಶರು , 1ೆಣುp ಒಂದು o/oೕ�ದ ಸತ
ರು ಮತು
 ಉTದ ಮಕ=ಳ� ಸಹ , 

ಾನು , ವ(ೕಲ /Tgದನು ಔಷಧ clinging ಅಥ"ಾ ಸತ� 1ೇಳ�ವ ಅಥ"ಾ
Dರುಕು 1ಾCR ಎಂದು 1ೊರನ$ೆದರು , ಆದMೆ ಾನು ��ಾ��ಾಹRನನ^ೆ .

ಅವಳ� ನನ^ೆ NೕಡBಾ4)ೆ ಪ�Mೈಸ�ೇಕು ಎಂದು ಕತRವ�ಗಳನುQ
ಾ�ಯಸಮOತ@ೆಯನುQ Lೆಲಸ �ಾಡಲು ಅಲ� ಸಮಯದY� Lಾನೂನು ಪ /N>;ಾ4
, ಸಮjRgLೊಂಡರು ;ಾವ,)ೇ "ೈಯ(
ಕ ವ(ೕಲ ಮತು
 ಎಂbಗೂ 1ೇ^ೆ ನನ^ೆ
ರdಸಲು ಇಲ� , ಾನು ನಂತರ , ಬಂಧನದ ಬTಕ ೇogLೊಳ`ಲು 1ೊಂbದE, 
ಅವರು @ೆ^ೆದುLೊಳ�`ವ ಬಯgದEರು Lಾ �ೊ ೕC� ಪ,Mಾ"ೆಯನುQ ನY� 1ೆಚು� �ೆBೆ , 
ಸಹuೕಗ)ೊಂb^ೆ Lೊರ@ೆ ಹಣ ಾನು ಶ(
 ಸಂಗ tಸು ಬಯgದEರು ಎBಾ�
^ೊ/
ತು
 , ಈ ವ(ೕಲ ೇಮಕ ಆMೋk ನಂತರ S�ೆ ಮತು
 ನನQ ಮ1ಾJ
ಎಲ�ವನೂQ �ಾರಸಂಗ ಹವನುQಖಂಡೆ ಸಹ ನನQನುQ Lೊಲ�ಲು ಸಹ Aಾ�ಸBಾ4)ೆ .

ಇದು , ಾನು ನನ^ೆ Lಾಣುತ
)ೆ ಎಂದು ಎBಾ� ಪ /ಕೂಲ ಸಂದಭRಗಳY� ಅg
ತ�
ನನ^ೆ 1ೇTದನು ನನ^ೆ ಒಂದು ದುಃಖ bನ ಎಂbಗೂ ಎಲ�ವನೂQ ನನQ ಅಂತ�ದ
Fಾ ರಂಭ"ಾ4ತು
 , ಾನು , Lೆಲವ, �ಾ� ಈ^ಾಗBೇ ನನQ �ಾ�ತಂತ !
ಕ:ೆದುLೊಂಡ ಒಂದು bೕಘR ಸರಪiಯ @ೆ^ೆದುLೊಂಡು ಬದುಕಲು NವRtಸು/
ದE .

ಇದು , ಎಲ��ಗೂ ನನQ ಾವ, ವ�ವಹ�ಸ�ೇಕು ಸಂಗ/;ಾ4)ೆ ಪ$ೆ)ಾಗ ಈ ವ,
LಾMಾಗೃಹದ LಾಯRಗಳನುQ NವRtಸುವ ಸಹ ಆಡT@ಾತOಕ ಅ>LಾರವನುQ
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^ೌರ"ಾN�ತ , ನನQ ಮೂಲಕ 1ೆG�ಸಬಹುದು ಸ�ರy�ೆ ಕBೆ ಕYತ ^ೆಲ�ಲು
�ಾ�^ೆತುಣುಕು �ಾYೕಕರು , ಎಂದು , ಅವರು ಎBಾ� ಎಂದು ಮತು
 , ಅವರು
Bೆ(=ಸ)ೆ ಇದು Lಾiಸಬಹುದು �ೕ/ಯY� , N<ೆl [ೕBೆ �ಾಗRವನುQ
ಮುಂದುವ�ಸಲು �ಾಡ�ೇಕು ಏನು ಆ�ಾkಸBಾ4)ೆ ಆದE�ಂದ ತಮOನುQ
Aಾ�ಸು@ೆ
ೕೆ , ಪ Aಾ�ಸುವ ಪ )ೇಶವನುQ 1ೊಂbbEೕ�ಆದMೆ ಅನಹR@ೆ ಇದು
Nಗ tಸುವ,ದು ಇಲ� ಈ �ಾPನವನುQ "ಾ�;ಾಮ , ಆ ಪ�gP/ಯ �ಾQತLೋತ
ರ
�ಾಡಬಹುದು Aಾ�ಸು@ೆ
ೕೆ , ಅಲ� ಸರಳ Mಾ�ೕಾ[ ಮತು
 "ಾgಸಲು
1ೊಂbರುವ , ಅವರು ಅಧ�ಯನ ಮತು
 �ಪತು
ಗT^ೆ ಮುನೂ�ಚೆ^ೆ
ಆ4)ೆಬದ9"ಾ4)ೆ , ಒಂದು , ಎರಡು , ಾಲು= �ಾಡBಾ?ತು ಇರYಲ� ಅೇಕ , 

ಅವ,ಗಳನುQ ಅತ�ಂತ ದ�ದ Sಲು�ೆ^ೇ�gದ ಡ² , ಆದMೆ ;ಾ"ಾಗಲೂ ಏ�Lೆ , 
ಇದು ನನQ ಪ "ೇಶ ರY� ಆರಂrgದರು ಏLೆಂದMೆ ಾನು IP ಆ)ಾಗ ನನQ
ೈ/ಕ@ೆಯನುQ �ೆ:ೆದ "ಾ�ಪಕ"ಾ4 ಬದBಾಗುವಅಗ�ೆ ಾನು Lೋಪ ಮತು
 ^ೆಲ�ಲು
ಬಯLೆ , ಅವರು 1ಾ^ೆ ಅವLಾಶ "ೇ:ೆ ಓ�1ೋಗುವ,ದು uೕGg)ೆEವ, ತುಂD)ೆ , 
ಅತ�ಂತ ಕÈಣ , ಅಸಹ� ಒಂ)ಾ4ತು
 , ಾನು IP ;ಾರು "ೆಟರJ ^ೌರ�g
ಎಂದು ಎBಾ� ಏLೆಂದMೆ , ನನ^ೆ ಇ�gLೊಳ`ಲು NವRtಸು/
ದE , ಮತು
 ಅವರುನನ^ೆ
Nಜ"ಾದ ಕಂಬಗಳ� 1ೋMಾಡ�ೇLಾ?ತು , ಾನು , ಅದು ಮMೆಯು/
ದEರು "ೇ:ೆ
, ಎBಾ� ಾನು ೆನkನY� , ಎಲ��ಗೂ ಾನು ೆನkನY� ಬಯಸುತ
)ೆ , ಏLಾಂತ , 

guerreei �ೕವನದ /Tಯಲು , ಾನು "ೈSಷW!ವನುQ Gತ ಕಪ,6 ಾಯಕ ಮತು

Sೕತ ಆ?ತುk ೕ/ /Tಯಲು ಮತು
 ಾನು ಸರi ಘನ@ೆಯನುQ �ಾ>g)ೆ 1ೇ^ೆ
ಇರYಲ� , ಬದುಕಲು ಮತು
 ^ೆಲ�ಲು zಾ\ ಭೂo ಉTಯಲು /Tಯಲು 1ೊಂbದE
Sೕತ LಾಯRNವRtಸುತ
)ೆ .ತ��ತ"ಾ4 Lೇವಲ ಅಾಗ�ಕ ಸಮಯ ಸಂದಭRLೆ=
ೆರವ, ೋ�)ಾEMೆ Syಕರು , LಾoRಕರು , ^ಾCR ಮತು
 ನನ^ೆ ಹತು
�Lೆ
ಯುದ9ದY� ^ೆಲ�ಲು ಸ1ಾಯ ೇರ , ಾನು Aಾ�gದರು �ೆಂಬಲ ಪ ದSRgದರು , 
ಏಾ?ತು ಇರYಲ� ಏಾ?ತು , ಾನು )ೆವ�ದ /ರು4ನನQ , ಆದMೆ "ಾgಸುವ
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ಮತು
 ಬದುಕಲು ಬಯgದರು @ೊಂದMೆ LೇಳYಲ�, ಪ�gP/ಯ �ಾ�^ೆ.

ಇ�ಾ�ೆ� ಾನು ಆMೋಗ�ಕರ ಮತು
 ಸಂ@ೋಷದ ^ೌರವ ಇಟುWLೊಂಡು ಇದರY�
�ಾBಾ ತಂ)ೆಯ ಪ ಮುಖ 1ೆಸರು ;ಾ"ಾಗಲೂ ನನ^ೆ ಸ1ಾಯ ;ಾ"ಾಗಲೂ ನನQ
|ೊ@ೆ^ೆ , ಆದMೆ ನಂತರ ನನ^ೆ ಒಂದು Lೊ ೕಧ ಆಗಲು ಬಂbತು, ಆದMೆ
;ಾ"ಾಗಲೂ ^ೌರ"ಾN�ತ .ಮತು
 ಎBಾ� ಈ Lಾರಣ ಅವರ 1ೆಸರನುQ N)ೇRಶಕ
|ಾJ ^ಾ ಂ ಆ4ತು
 ಆಡTತ ವ�ವ�ೆP @ೋ�ಸುವ ಎಂದು ಬಲ"ಾದ ಒತ
ಡ ಆ4ತು

.�)ೇಶbಂದ ಬಂದು �ಾ�ದ ವ�(
, ತನQ ಕ-ೆ ಕMೆಯBಾಗುತ
)ೆ , Lೊಲ�ಲು
ಪ ಯ/Qgದ , �)ೇಶ g(=ತು ಇದು ತನಕ ನನQ ವ^ಾRವ�ೆ ನಂತರ , ಾನು
/Tbತು
 ರವMೆ^ೆ ಅಗ�ೆ ಆಡTತದY� ಉಸು
"ಾ� ಹಲ"ಾರು ವಷRಗಳ 1ೊಂbತು

�ಾತಾ� ವ�(
ಯಆ4ತು
 ಸಂವಹನ ಾನು ವೃ/
ಪರ ಚಕ ದY� ಘನ@ೆ"ೆತ

�ಾಡBಾ?ತು ನನ^ೆ ೋವನುQಂಟು�ಾ�ತು ಆ�ದ , Nuೕ4ಗಳನುQ ಬಹುಶಃ
ತಪ,6 �ಷಯದ ಆಸ(
 , ಒಡಾಟದ ಮಟWದ ಎBಾ� ನನ^ೆ ^ೌರ"ಾN�ತ ಮತು
 ಈ
N)ೇRಶಕ ವೃ/
�ೕವನದ ಉತು
ಂಗದY� �ೇLಾ4)ಾEMೆ , ಎಂದು , ಾನು ಇY�
ಮನುಷ�1ೆಚು� 1ೇಳಬಹುದು ಇತರ �ಷಯಗಳ ನಡು"ೆ , ತನQ ಗು� ಏLೆಂದMೆ
�ಾಸW} , ಾನು ಎBಾ� "ೆಚ�ದY� ^ೆಲ�ಲು ಇY� ಮನುಷ� , ಾನು 5ೆಾQ4ರುತ
)ೆ
�ಾಡು@ೆ
ೕ"ೆ.ಅವರು ಪ$ೆbತು
 LಾರಣಗಳBೊ�ಂ)ಾ4ತು
 1ೆಚು� �ಾದಕವಸು

ಕಳ`�ಾಗ�ೆ, ಅವರು ವ�ಸNಗಳY� ಸ1ಾಯ ಅನುಭ�gತು , ಆದMೆ Lಾನೂನು
ಆಟ"ಾಡುವ,ದು ಕMೆN� �Nಮಯ ಅಗತ��)ೆ , Lೇಳಲು ಮತು
 ಅNS�ತ ಮತು

ಷರತು
ಬದ9 ಉತ6ನQಗ:ೆಂದMೆ ಅನ�ಯ �ಾಡಲು ಇದನುQ ಪ ಯ/Qg ಅ>LಾರವನುQ
1ೊಂbದುEಮುಕ
 ಆಡTತ , ಅದರ ಅಲ�ದ ಅವನ/ 1ೋಗುತ
)ೆ ;ಾರು LೆಟW ವ�(
 , 
ಮತು
 ಾನು 1ಾCR �ೕ/ಯY� ;ಾರೂ ಅನುಸ�ಸಲು ಇಷWಗಳನುQ �ೕ/ಯY�
ಆe=, ಆದMೆ ಾನು ಮೂಲಕ ಗಮ��ಾPನವನುQ �ಾತಾಡು"ಾಗ , ಾನು
ಸುಖLಾ=4 ಎಂದು �ಾಗRವನುQ ಅನುಸ�ಸಲು ಅನುಸ�ಸಲು ಆe=�ಾ� ಾವ, , 

"ಾಸ
ವ(=ಂತ ತುಂ�ಾ ದೂರದY�)ೆ ನ$ೆಯಲು , 1ೊ$ೆಯಲು ಒಂದು ಮಗು ಅೇಕ
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ಕನಸು ಕಂ�ದE ಕನಸುಗಳ� ಮರುಭೂoಯY� ಒಂದು ಅಂ4ೕLಾರದ ಭ�ಷ� , ಒಂದು
ದುಃಸ�ಪQ �ಾಡBಾ?ತು , ನನQ ಭ�ಷ�ದ ಕಂ�ತು, ಆದMೆ ಾನು ಎBಾ� ಕನgನY�
G/ ಸBಾ?ತು , ಾನು ಬಂದುಇಂತಹ ಅಡ_ ಇವರು �ಾಟ^ಾ/ಯರು
[ೕY�5ಾರ�ೆ , 1ಾದು ಬಂತು ಅವರು , ಮt:ೆಯರ ಶ(
 , ಮಹತ
ರ"ಾ4ತು
 ನನ^ೆ
ಸ1ಾಯ ಏLೆಂದMೆ ನನ^ೆ ಕನಸು |ಾ�^ೆ , ಆದMೆ ಕುತೂಹಲ ನನQ ಸ
ಂಭನ
|ಾಗೃತ^ೊTಸುತ
)ೆ , ನನQ ಸ1ೋದರ ಪ ಮುಖ �"ಾದ ಮತು

�ೇLಾ4)ಾEMೆಅವರನುQ , ಒಂದು ಆMೋಗ�ಕರ Fೈ¡ೕ� ಉತ
ಮ ಮತು
 ಅವರು
ನನ^ೆ 1ಾ^ೆ ಇರ�ೇಕು .ಆ ಸಮಯದY�, ಾವ, ಸೂQಕ} Lೆಲ�[O ಕÈಣ
�Mೋ>ಗಳ ಎದು�gದ ಆಡುವರು , Nೕರು 1ಾವ,ಗಳ� �ರುದ9 �ೇzೆ ಗು�
1ೋಗಲು ಬಳಸBಾಗುತ
)ೆ , ಆದMೆ ಾವ, ^ೆbE)ೆ , ಾನು ಅವರು ಉತ
ಮ
^ೊ/
ತು
 ;ಇಂದು �ೇಾ Bೆ�Wೆಂv .ನನQ ತಂ)ೆ , ಈ ಏLೆಂದMೆ ನನQ ಪ "ೇಶ
ಅಗ�ೆ ಮಧ�ದY� ಒಂದು separação.estamos , Lೇವಲ ^ಾCR ಒಳ^ೆ , 

Lೆ5ೆ�)ೆಯ , ಅವ�^ೆ Nೕ�ದರು ತರ�ೇ/ ಅವ�^ೆ ಸ1ಾಯ , ಾನು Nೕಡುತ
)ೆಂದು
ೇರ �ೆಂಬಲ NವRtಸು/
ದE quiseram-ಾವ, ^ಾCR ಮತು
 Lೈbಗಳ� ಎರಡೂ
^ೆಲ�ಲು ಬಯಸು@ೆ
ೕೆ ಅವರು �ೇ�Lೆ ಪ�ಸರ ಇತು
 "ಾgಸು/
ದEರು ಪ�ಸರ , 

�ಾತಾಡಲು ಾನು tೆQBೆ /Tಯಲು , �ಾ�ಾನ� ಪ "ೇಶ , ಅY� ಉತ
ಮ
N)ೇRಶಕ , �ಾ�ನುe� ಅg
ತ�ದY�ತು
, ಆದMೆ ಭ ಷW , ಆದMೆ ;ಾMಾದರೂ 1ಾN
ಇಲ�^ೆದE ಮತು
 ತನQ LೆಲಸವನುQ gೕoತ ಮತು
 , ಅವರು N)ೇRಶಕ ಪದ�?ಂದ
ಪದಚು�ತ^ೊTಸBಾ?ತು 1999 1996 �ಂದ ಈ N)ೇRಶಕ "ಾ�k
^ೆ
ಒಳಪಡುತ
"ೆ ಮೂರು ವಷRಗಳ ಸ1ಾಯ, ಆದMೆ Fಾ��Ã LೌN�� ಅಧ�y Lಾಲ, 

ಆದMೆ ಮ@ೆ
 �ಾಡBಾ?ತುYNJ ಅವನನುQ ನ$ೆದುದು @ೊ$ೆದು1ಾಕಲು
�ಾಧ�"ಾಗYಲ� , ಉತ
ಮ ವ�(
 , ಆ4ತು
 ಎBಾ� ಕBಾ�ಣ ಬಯgದರು ಮತು

;ಾMಾದರೂ 1ಾN ಇಲ� ಅ)ೇ ಸಮಯದY� LೊBೆ^ಾರ �ಂ� ಎಂಬ , �ಂ� �ೌ
Lೆಲಸ �ಾಡ�ೇLಾಗುತ
)ೆ 1ೊಂbತು
 LೊBೆ^ಾರ �ಂ� ಪ�ಗiಸBಾ4)ೆಾವ,
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ಹಂತದವMೆ^ೆ ಭ ಷW �ಾಧನ"ಾ4 "ಾgಸು/
ದEರು ಏLೆಂದMೆ ಎBಾ� ಮೂಲ�ೌಕಯR
ಮತು
 Lೋ�ೆಯನುQ Dೕಳ�ವ Nೕ�ನY� Aೇ� g�ೕಕ�ಸುವ,ದLಾ=4 ಮುಕ
 ಛ/ ಬಂತು
ಮೂಲ�ೌಕಯR ಪ �ಾಣದ Lೊರ@ೆ ಪ��ಾಮ"ಾ4)ೆN)ೇRಶಕ ±zಾ{�
�ೇತ ದY� ಮipನ ಧೂಳ� |ಾ�ನ , "ೆೆಜು"ೇBಾ Aಾ�ೕ , ಅಂದMೆ, ದೂರ 1ಾಗೂ
, ಪ �ಾ
ವೆಯನುQ ವ�ವ�ೆPಯ ತರ�ೇ/ ೆಲದ ಆಧ�gತು
 ಪ$ೆ?ತು , |ೈಲು �ೇ"ೆ
�ಾ�ಾನ� b(=ನY� ಅೆ�ೕ�ಸಲು ಎಂದು ಹಣLೆ= ಉಳ` ಪ �ಾ
ಪLೆ= ಒk6^ೆ, ��ಾ�ಸ
ಎಂಟು ಇದು Nೕವ, esguiça ಕMೆಯಬಹುದು ಅಡ_1ೆಸರು , ಆದMೆ ನ$ೆಯಲು
5ೆNQತು
 , ಅವರು gಸW~ ಅನುQ ಬದBಾ?ಸಲು 1ೇ^ೆ /Tbತು
 , ತಂbದEರು
ಭ <ಾW5ಾರ ಸ"ಾಲು 16 ವಷRಗಳ S�ೆಯನುQ ದಂಡೆಯ ಮಧ�ದY� DಟುW ಸಮಯ
ಬಳಸುವ,ದು ಬದ9"ಾ4ರಲುರಹಸ� , ಆದMೆ |ೊ@ೆ^ೆ 1ಾNಯುಂಟು�ಾ�)ೆ
�ಾಡBಾ?ತು ;ಾರು ವ�ವ�ೆPಯ Aಾಗ"ಾ4 , ವ�ವ�ೆPಯ ಆದE�ಂದ ಸಮಥRೆ^ೆ
ಇರBೇ�ೇಕು �ಾPkಸBಾ?ತು ಎಂದು 1ೊಂbಲ� , ಮತು
 ಇದು ಮ@ೊ
ಂದು ವಷR
1ೋದ |ೊ@ೆ ಎಂದು ಏLೆಂದMೆ ಈ ಉತ
ಮ �ೕ/ಯY� Lೊೆ^ೊಂ�ಲ� ಎಂದು , 
ಆ4ತು
ಾನು Linhó ಎಂದು ಮೂರೇ ವಷRದ ಔಷಧ �ಾMಾಟ 1ೆಸ�ನ
�ೕವನದY� 5ಾGLೊಂಡು ಒಬ{ ಡ � �ೕಲ} , ತಮO ಟ 'W N"ಾg ಬಳg
maneuvered t�ಯ ಆಡTತದ ಅ>ಕೃತ ಭ <ಾW5ಾರ �ಾMಾಟ ಔಷಧದ
Nಜ"ಾದ ಸಂbಗ9@ೆ ಬಂದ ಶ(
�ಾYಇದು ಲೂ?' ^ೋಪ,ರಗಳ� , ಸಹ ಕಂಪN
DಟುW /ರು:ಾ4ದುE ಹಣ GೕಲಗಳನುQ ಭ/R �ಾಡಲು ಪ �ಾ
ಪ�ತು
 , ಸರi ಒಳ^ೆ
ಮಗು�ನ �ಾ�ದ , ಾನು ಪ,ರುಷರು ಈ LಾಯR NವRtಸಲು ಎಂದು
"ಾಸ
ವ"ಾ4 g�ೕಕ�ಸುವ,bಲ� , ಅY� Lೆಲಸ ಆಮಂ/ ಸBಾ4)ೆ ಬಂbತುಔಷಧ
Fಾವ/^ೆ ಮಂಜೂMಾ/ ಮತು
 ಅವರು Sೕಘ ದBೆ�ೕ ಕಂಪ��ಟ} ಮೂಲಕ
ವ^ಾR?ಸBಾ?ತು ಹಣ ಎಂದು, Nಜ"ಾದ ಸಮ�ೆ� �ಾ�ನುe� � ಸಂಭ�g)ೆ
ಇY�)ೆ .ಅY�ಯವMೆ^ೆ N)ೇRಶಕ ;�ಾಡಲು 1ೆಚು� ಇರYಲ� , �ಾd ಒಂದು )ೊಡ_
ಪ �ಾಣವನುQ , ಅY� ಾ�;ಾಂಗ ಸoೕ�ೆ ಒಂದು ಹಡಗು �ಾಗ�ೆ, ನಮO Gತ 
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ಸ�ಚ©^ೊTಸಲು Lಾiಸುತ
)ೆ ಉ)ೆEೕಶಪ�ವRಕ ಅಥR ಇತು
 , ಆದMೆ , ಾ�;ಾಂಗ
ತN§ೆ ಆMೋಪ ಎBಾ� �ಾ} ಆ�ಾPನದY� 1ೋದರು @ೆರವ,^ೊTಸಲು �ಫಲMಾದ , 

ಮತು
ಆದMೆ ಾನು ^ೊ/
ತು
 ದುಷW , ಾನು ಮೂಕ , ಇದು ಏನೊQೕ ಪ$ೆಯಲು
�ಾಧ�"ಾಗYಲ� ನನ^ೆ ಇ�gLೊಳ`ಲು Lಾರಣ manear 1ೆಚು� �ೌಲ�ದ
Aಾ�gದರು , �ಾತ ಮಗು�ನ ರdಸಲು , 1ೆಚು� 1ೇಳ�ವ,bಲ� ಸಹ , ಸಹ ಅದನುQ
ಕMೆಯBಾಗು/
ತು
 , �ಾd;ಾಗYಲ�ಾನು Aೇbಸಲು 1ಾCR �ೆBೆ Fಾವ/ ಎಂದು .

ಗುಬ{G� gಬ{ಂb |ೈYನY� �ೇ"ೆಗಳ� ಔv , Amorim ಮುಖ� ಆರಂrಕ Nವೃ/

, �ಾ�ನುe� � @ೆ^ೆದುLೊಳ`�ೇLಾದ g(=ತು .ಇನೂQ ಒಂದು Fಾ��Ã
ಅಧ�y@ೆಯY� ತಲುಪಲು NವRtಸು/
ದE .

b(=ನY� , |ಾJ � ಬದBಾವ�ೆ ಕಂಡುಬಂb)ೆ.ಇದು ಅವರು ಅವರು ಪ�gP/ಗಳ
1ೊಸರೂಪ �ೌ "ಾಡQRY� ಕೃ/ಗಳ� ಆರಂrg)ೆವ, ಸಂದಭRದY� , ತುಂ�ಾ )ೊಡ_
ಒಂದು ಮಹ@ಾ�Lಾಂ�ೆಯನುQ 1ೊಂbದE EP ಆಡTತದY� ಅನುಸ�gದ ಮುಂbನ
1ೆಸರು , "ಾCR ಅಧRದಷುW ಕೃ/ಗಳ� ಮುಚ�Bಾಗು/
ತು
, ಾನು LಾBೋR' �ೆ�
ರY��ಾBೆಯ ಪ �ಾನ LಾಯRದSR , ಆದMೆ LಾಲLಾಲLೆ= , �ೇ�ಸಲು ಹಣ
ಸಲು"ಾ4 Syಕ Gೕಲ ಕಳವ, , ಕಂ�)ೆEೕೆ , ಒಂದು �ಶ��)ಾ�ಲಯದ
Fಾ �ಾ�ಪಕರು @ಾ? ಮಗ , ಾನು ಅವರ ಎಂಬ ಕNಕರಪಟWನು bೕಘRLಾಲದ
ಮದ�ವ�ಸN , ಏLೆಂದMೆಕ:ೆದುLೊಳ�`ವ,ದನುQ ಇ�gLೊಳ`ಲು ೋಡಲು , 

^ಾ ಹಕ�^ೆ Mಾ�ೕಾ[ LೊಟWನು , �ಕಸನ , ಆದMೆ ಇದು , ಬುb9ವಂತ ಕಪ,6
�ಾರುಕzೆW ಕಳ`�ಾಗ�ೆ ಅವರು ಕಳ�tgದ �ಾತ ಒಂದು ಬಲ"ಾದ ವ�(
 , ಅವ�^ೆ
ಸಮ�ೆ�ಗಳನುQ ಾನು LೋಶದY� ಅವMೊಂb^ೆ ಬಂ)ಾಗ ರy�ೆ Lೇಳಲು ಬಂದಆದMೆ
;ಾರೂ 1ೇTದEರು ಅಥ"ಾ ಹಣದ �ೇ�Lೆ , ಅವರು ಪ$ೆಯ�ೇLಾ4ತು
 �ಾಲಗಳನುQ
ಸಹ , ಅವರ ಸಮjRgLೊಂಡರು ಆದMೆ �ಾಲಗಳನುQ �ೋYಸಲ6ಟWರು �ೕ/ಯ
1ೊಂbರುವ ಮನುಷ� ಅಂತ 1ೆMಾ?J �ಾಲ DಟುW ಒk6ಸBಾ?ತು
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ತ�ಾ<ೆ;ಾ4)ೆ , ಾನು ಒk6Lೊಂಡು ಆ4ತು
1ೆMಾ?J ಅಂತ ಎಂದು Lಾಡು , 
ಒಟುW Fಾ ಬಲ� Lಾರಣ"ೆಂದMೆ ಕತRವ� , ಭಯ ಇಲ� , ಇದು ಾನು Aೇbಸಲು
1ಾCR �ೕವನ @ೆ^ೆದುLೊಳ`�ೇLಾದ ಅವರು ಎBಾ� ನನ^ೆ Lಾರಣ Nೕ�ದರು
ಏLೆಂದMೆ ;ಾMಾದರೂ ಬಳಲು/
)ಾEMೆ ೋಡಲು ನನQ Lೋಪ ಪMಾLಾ<ೆlಯನುQ
ಎಂದು ಅY�ಂದ , ಾನು 1ೊಂbತು
��ಧ ಗYDY ನನ^ೆ �ಾಡಲು �ಾಧ��ಲ� , 
ಜಗಳ , ಾನು Lಾರಣ ಪ$ೆ?ತು , ನನQ �ೆಂಬಲ ನಂತರ �ೇLಾದ ಎBಾ� Lೆಲಸ
ಮತು
 �ಾMಾಟ ಮತು
 ತಮO ಬ^ೆa ಉತ
ಮ ^ೆ , ಾನು , ಆ4ತು
 ಆಟ^ಾರ ಅದು�ತ
ವ�(
ಗಳ� ಏLೆಂದMೆ ಉGತ 1ೆMಾ?J ನನ^ೆ ಪ�Mೈಸಲು 1ೊಂbತು
�ೆQೕtತ ಮತು

Lಾರಣ ಸಮjRgLೊಳ`ಬಹುದು, ಆದMೆ ;ಾರೂ ನನQನುQ 1ೆMಾ?J ಬಳLೆ^ೆ
"ಾಸ"ಾ4ರುವ �Mೋ>g)ಾEMೆ ಒಂದು Lೆ5ೆ�)ೆಯ �ಷಯವನುQ 1ೊಂbತು
.ಅವರು
ಎBಾ� ಪ /uಬ{ರೂ ತಮOನುQ �ೕವನ ^ೌರ"ಾN�ತ , ಾವ, ಮಧ�ದY�
ಇ�ಸBಾಗುತ
)ೆ ಅY� ^ೊ/
ತು
 ನನ^ೆ 1ೆMಾ?J ಅಧ�ಯನ 1ೋಗಲು Nೕ�ತು , 
ಅವರು Aಾ�gದ, ಎಂದು Lೇವಲ �ೕ/ಯY� , ಅಪMಾಧದ �ೕವನದY� ವ�(
ಗಳ�
ನನ^ೆ ^ೌರ�ಸಲು ಕY/)ೆEೕೆಆMೋಗ�ಕರ ಉ)ೊ�ೕಗ ಮತು
 /Tಯಲು , ಬಳLೆ
�ೈಕ� ಮುಂದುವ�Lೆ ಉತ
ಮ , ಬಳಸBಾ?ತು ಅನುಭವ"ಾ4ತು
 ಮತು
 ನನ^ೆ
ಆ1ಾರ ಮತು
 ಸಂAೋಗ ನನQ ಇ5ೆ©ಯನುQ @ೆ^ೆದುLೊಂ�ತು , ನನ^ೆ ಇಲ�)ೆ
ಏLಾಂತ ಸಮಯ ಕ:ೆಯಲು ಆದಶR �ಾಗR"ಾ4)ೆBೈಂ4ಕ ಮತು
 �ೕC
1ೊಂದುವ ಸಮ�ೆ�ಯನುQ 5ಾv .

ಹತು
 /ಂಗಳ YNJ ಮರTದ ನಂತರ ಾನು 1998 ರY� ಯಹೂbಗಳ� "ಾ�Y
ವ^ಾR?ಸBಾ?ತು , ಾನು ಸಹಜ"ಾ4 ಬಡ4 @ೆ^ೆದುLೊಳ�`/
ರುವ ಅಲ�ದ
/ೕ�ಾRನLೆ= ಾನು ತಲುkತು .

ಾನು , S�ೆ ಆಡTತ ಹಣ ಾವ, NಬRಂಧಗಳ� ಅಥ"ಾ Sಸು
 ಪ��ಾಮಗಳನುQ
Nೕಡಬಹುದು ಎಂದು ತN§ೆ N�ೕdಸಬಹುದು ಅY� 1ಾCR ಆಡTತ , 111 ಎಂಬ

95



ೇರ"ಾ4 1ೋ?ತು ಾನು ಎಂದು ಒಂದು ಬಲ ಪ$ೆಯಲು �ೆBೆ Fಾವ/ ��, 

Mೇ�uೕ 1ೊಂದಲುದೂರದಶRನ ;ಾ"ಾಗಲೂ ನನQ �ೆ� ಏLೆಂದMೆ ಆದMೆ ನನ^ೆ
ಈ ಓb)ೆನು , ಮತು
 ಎಲ��ಗೂ ಅವರು ನನQ ದೂರದಶRನ ಎಂಬ 1ೆಸರು /Tbತು
 , 
ಸು�ಾಾ ನನQ @ಾ? ನನ^ೆ NೕಡBಾ4)ೆ , ಇದು ಅದು�ತ ಆ4ತು
.Lೆಲ�[O
ಕಂಡುt�ದರು , ಾನು ಅಂದುLೊಂ�ರYಲ� ಾನು, Lೆಲವ, �ಾ� , ಇದು
ಮುಂ)ಾದನು @ೆ^ೆದುLೊಂ�ತು ಾನು ದುಬRಲ Aಾ�gದರು bನಗಳY� �ದು�m
ಬಳಸುತ
)ೆ ಇದು �ಾ�^ೆ , ಆದMೆ ತನQ , ;ಾMಾದರೂ ನನQನುQ 1ಾಳ� "ೇ:ೆ
Lೊಲ�ಲು ಬಹು)ೆಂದು ಅನಂತ k ೕ/ ಬಂತು5ೆಾQ4 .

ಅವರು ನನ^ೆ Nಲು�ತ
)ೆ 1ೇTದರು 1ೇ^ೆ ಇY�)ೆ , ಇದು ಸ
ಬ9 �ೇLಾ4)ಾEMೆ , Lೇವಲ
Fಾ ಬಲ� 1ೊಂb"ೆ ಬಯgದರು ಾನು 111 g�~ ಸರi ಮುಖ�ಸP , s|ಾಂD�
ಮುಖ�ಸP Amorim ವಂಶಸPರು , ಆದMೆ ¡ೕಚುR4ೕ' , ಎತ
ರದ , LೇTgLೊಂಡ
ಪ "ೇSgತು ಆದMೆ LೆಟW ವ�(
 ಅಲ�ಾನು 1ೌದು ಈ^ಾಗBೇ ಹಲವ, ವಷRಗಳ tಂ)ೆ
�ೇ"ೆ;ಾ4)ೆ , ಇದು ಅ\ ಆ4ತು
 ಾನು ಕ5ೇ�ಯ ಮುಖ� DಟುW , ಅಥ"ಾ NಮO
$ೆg=Ëಂದ ಸಮಯದY� k' /Tgದರು , ಆ �ೕ/ಯY� �ಾತಾಡಲು ಅಥ"ಾ
ಾವ, �ೇಸರ , �ಾ�kW'W gಬ{ಂb ,�ಾ' �ೕ/ಯು ;ಾರೂ ದುಷW ಉ)ೆEೕಶವನುQ
1ೊಂbರYಲ� , �ಾಕಷುW �ೇ�g)ಾEMೆ , ಆದMೆ Fಾ �ಾiಕ"ಾ4 , ಾನು , ಈ
gಬ{ಂb ಆಶ�ಯR ನನ^ೆ , ಅತ�ಂತ ಸPಳದBೆ�ೕ ಇದEವ, Lೆಲವ, ಭಟರನುQ
�ಫಲ"ಾ4)ೆ )ಾT ಪ ಯ/QಸBಾ?ತು ಆMೋಗ� 1ೊಂದಲು ಬಯgದರು, ಮತು

PBX ಕಂ�ತು^ೊಂದಲ , rodearam- ಅವರು �ಫಲ"ಾ4)ೆ Lೆಲವ, Noಷಗಳ
Lಾಲ , ಆದMೆ ಅವ,ಗಳನುQ ಒ@ಾ
ಯದ ನನQ ಶ(
 ನಂತರ , ಐರJ ^ಾCR ತನQ 50 

ವಷRಗಳ ಮೆಯY� ಈ^ಾಗBೇ gಬ{ಂb ಬಂbತು , ನನ^ೆ ಮ@ೆ
 ನನQ tv
ಪ ಯ/Qgದರು , �ಾತಾ�ದರುನೊQಂb^ೆ , NY�ಸಲು 1ೇT)ಾಗ ;ಾರೂ
ನನ^ೆ 1ಾN ಎಂದು , ಆದMೆ ಾನು ಆಗBೇ )ೊಡ_ $ೆಂv ಉಂಟು �ಾಡYಲ� , 
�ಾ�kW'W gಬ{ಂb ಮತು
 ಸರi ಮುಖ�ಸP , Amorim �ಾ' 1ೊ$ೆbರುವ,)ಾ4 , 
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ಾನು ಕ:ೆದುLೊಳ`ಲು ಅವ�^ೆ ^ೊ/
ತು
 , ಆದE�ಂದ ಅವರು 1ೇTದEರು , 

Nೕವ,ಭದ @ಾ ಧwಜ handcuffed , ತBೆ ಉಪgP/?ಂದ handcuffed 

�ಾಡBಾ?ತು , ಅವರು ಆ)ೇಶ ಇ)ೆ , ಕD{ಣದ gಬ{ಂb ಆ)ೇಶ ಮತು
 ಭದ @ಾ
ಧwಜ ಓ�gದರು , �ಾ' LೈLೋಳ @ೆ^ೆದುLೊಳ`ಲು 1ೇTದEರು ಮತು
 , �ೆ� ಬರಲು
1ೇTದEರುತN§ೆ ಪ�ಣR^ೊಳ�`ವವMೆಗೂ ಸುರdತ uೕಜೆ ಎಂದು .

Fಾ �ಾiಕ"ಾ4, ಾನು ದಮನ ಪ$ೆಗಳ� ಪ /N>ಸುವ ಸಂ�ೆPಗಳ� , ಮನುಷ�
ಪ$ೆ?ತು ಮನುಷ� �ಾ' ಆ4ತು
 , ಉ)ಾಹರ�ೆ;ಾ4)ೆ ಎಲ�ರೂ ಉತ
ಮ Aಾವೆ
ಎಷುW 5ೆಾQ4 , ಎBಾ� Nಯಂ/ ಸ�ೇ()ೆ.ನನ^ೆ ಾನು Aೇ� ಅತ�ಂತ �ಾನವನ
ತBೆ , @ಾ(Rಕ ಎಂದು ನ$ೆದುLೊಂಡMೆ @ಾೇ Nೕಡ�ೇLಾದ S�ೆ
ಅಂ�Lೊಳ�`ವ,bಲ� , ಆದMೆ ಸರi ಒಳ^ೆ ಸಹ ಬದುಕುTಯುವ 1ೊಂbರುವ , ೇರ
�ೕವನದY� AಾಗಗT"ೆ D�WದುE ತಮO ^ೌರವ , �ಾ>g)ೆಾವ, "ಾgಸುವ , ಈ
ಹಲ"ಾರು mareações ನಂತರ ಏನೂ , ಾವ, �ಾತ "ಾgಸಲು
�ೕವಂತ"ಾ4"ೆ ಅY� ಒಂದು ಸPಳLೆ= ಒಂ)ೇ ನು�ಗಟುW ಸ�ತಃ ಎಂದು , NMಾಶ ಯ
ಸPಳದY� ಎಂದು, ಆದMೆ ಾವ, , LೊBೆ LೇTದುE ನಂಬಲು 1ೊಂb"ೆಪದ Mಾ�ಾ

ಅಡ_1ೆಸರು ಸರಪTಯY� 16 ವಷRಗಳ )ಾಖYgದMೆ , ಅಪMಾಧ ಬಳLೆ^ೆ ^ಾ ಮ� , 
ಎಂದು Mಾ�ಾ
 ಒzಾW4 , Nಖರ"ಾ4 LೊBೆ , ಆದE�ಂದ ಾನು ಅ<ೆWೕನೂ |ೈಲು
"ಾ�k
ಯY� ಬರುತ
)ೆ ಎಂದು Lೆಲವ, ಸಂದಭRಗಳY� �ಾ�ದ 1ೇಳಲು ಹೂ�^ೋ
ಆ4)ೆ, ಭದ @ಾ ಧwಜ S�ೆ ಪ�Mೈgದ ಾನು ಒಂದು �ಾ� ಅವರನುQ Aೇ�
ಹಂ^ೇ�ಯJ ೆMೆ1ೊMೆಯ "ಾgಸು/
ದEರು , ಾನು ಒಂದು ಯುವಕ ಈ^ಾಗBೇ
YNJ 1ೆಚು� ಮುಂದುವMೆಯYಲ� ಕಂ�ತು , ಮತು
 ಇದು ನನ^ೆ gಗMೇಟು
Nೕಡುತ
)ೆ ಸಂಪಕRವನುQ �ೆ:ೆ?ತು , ಆದMೆ ಅದನುQ DಟುWಾವ,
muitashorasfechados , foiumconhecimentode ಪ�gP/ಯ
ಸಮಯದY� , ಅY� ಅವN^ೆ ಕಂ�ತು �ಾಡBಾ?ತು Lಾರಣ , ಅವರು MೆLೆ= �ೌ
[ೕBೆ ಇತು
 ೋ� , ಒಂದು �ಂ� ಪ�ಗiಸBಾ4)ೆ LೊBೆ , ಅವನು "ಾCR , 
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ಗದEಲ�ಲ�)ೆ �ಂ� , Lೆಲಸ ಮತು
 �ಾಡುವವರು ಆಶ ಯ Lೈbಗಳ ರY�|ೈYನY�
�ಾಂತ , ಆದMೆ ^ಾ ಹಕರು , �ತರಕರು ಇದEವ, ಮತು
 ಇನೂQ 1ೆಸರು : 

DAUPHIN ಎಂದು ಅಂ�Lೊಂ�)ೆ ಒಂದು , ಾನು ಅವರ ಕ-ೆ , ಅವರು �ೇಗೆ
ನನ^ೆ ಬಂದ sದಲ �ಾ�^ೆ ಾನು ಅವರನುQ Aೇ� ಎಂದು ಕಂ�ತು , ಬಲ"ಾದ
ಆ4ತು
 �ವ�ಸಲು ಇತು
, ಉತ
ಮ chavalo , ಆದMೆ ಅವನು ನನQ ಉತ
ಮ
�ೕವನ ಹುಡುಕು/
ರುವ , Lೇ\ ಹgರು tಂbನ ¡ೕಷಕರು �ಾ�ದರು ಮೂಲಕ, 

Lಾಡು �ಾಲ�ದ @ೆ^ೆದುLೊಂಡ , �ಾನ ಅg
ತ�ದY�"ೆ ಮತು
 LಾಣBಾಗುತ
)ೆ ಎಂದು
ಐ/1ಾgಕ ಸಂಬಂಧಗಳನುQ ಬದು(ರುವ ಗಡಸುತನ 1ೊಂbತು
ಬಹಳ ಸುಲಭ ಎಂದು
ಒಂದು �ೕವನ ನ$ೆಸYಲ� , ಹಂ^ೇ�ಯJ ಪಕ=ದY� "ಾgಸುವ ಬಂತು , ಜನರು
1ೆ5ಾ�4 Lೇ\ 4 ೕJ ಬರುವ ಒಂದು ೆMೆ1ೊMೆಯ , ಮೆಗಳ N�ಾRಣLೆ= ಉತ
ಮ
ಇರYಲ� , ಆದMೆ ಅವರು , DೕbಯY� N)ೆE?ಲ�ದ ಕNಷl ಪ�gP/ಗಳ�
Nೕಡುತ
"ೆ1ೆಚು� ಕಷWಗಳನುQ Syಣ 1ೊಂbತು
 ಎಂದು ಒಂದು gೕYಂ� , ಮೆ
ಶುG;ಾ4ರ�ೇಕು Nಜ"ಾದ Syಣ ಮು4gದ ತಮO ಸ1ಾಯ( , ಆದMೆ ಇಲ�
�ಾ�ಾ�ಕ ಅಸ�ಾನ@ೆ , 1ಾCR Lೆಲಸ ಮತು
 ಈ ಜನರು ಒ:ೆ̀ಯ ಜನರು , 

ಇಷWಪ�W)ಾEMೆ �ಾಡBಾ?ತು

ಆದMೆ 1ೆಚು� Lಾಲ ಬಂbತು , ಕಪ,6 �ಾರುಕzೆW ಇಂbಗೂ ಮುಂದುವMೆb)ೆ , ಆದMೆ
ನಂತರ ಈ^ಾಗBೇ 1ೆMಾ?J �ೇ�ಸುವ , ಮತು
 ಾನು ಕಪ,6 "ಾ�Fಾರ "ೇ:ೆ
ಾನು , Lಾ�ಟR} ಅವನನುQ ಕಂಡ ೆೆgLೊಳ�`/
ದEರು ಇY�)ೆಎಲ�ವನೂQ ;ಾರೂ
;ಾMಾದರೂ Lೆ �DY� �ಂದ , ಹುಡುಗ , �ಾOvR ಆ4ತು
 ಒಂದು ಆತO ಎಂದು
sದಲ ೋಟದBೆ�ೕ ಅ�ತುLೊಂಡ ಒಂದು ಹುಚು� �ಾ�^ೆ , ಎBಾ� ಸ� , 

^ೋಚರ@ೆಯನುQ , Lಾಡು ಆದMೆ G(@ೆ� , Gತ )ೊಡ_ Mಾ�ಾ
 �ಾ�ತುಾನು , 
ಅವನನುQ ೋ� ಇದು ಸ�ಾಜದ ದೃ�WಯY� ಹುಡುಗ ಅ�"ಾ)ಾಗ sದಲ �ಾ�^ೆ
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ಇಂತಹ , ದುಷ=oR , ಸ�ಾಜದ ಅಂGನY� "ಾgಸುವ ವ�(
 ಪ�ಗiಸBಾ?ತು , 
ಆದMೆ ಾವ, ಎBಾ� ಒಂದು ಖGತ ಕBಾ�ಣ ಇಷWನಮ^ೆ ಕ ಮಗಳ� , ಾವ, , ಾವ,
ಎBಾ� ಾವ, ರGಸಲು ಈ ಇರಲು ಎಂದು uೕಗ�"ಾ4)ೆ ಇದು �ಾನವ
ಸ�ಾನ@ೆಯ ನಮO ಕBಾ�ಣ ಪಹMೆ �ಾಡಬಹುದು ಾವ, , ಖGತ , ಆದMೆ ಾವ,
5ೆಾQ4 ದುಷW |ೊ@ೆ|ೊ@ೆ;ಾ4 1ೋಗುತ
)ೆ /Tb)ೆ ಎಂದುಅವರು LೋಶದY�
ಸಣp Dv ಇರಲು 1ಾCR �ೕ/ಯY� ತರಲು ಹು�WLೊಳ�`ತ
"ೆ , ಅವರು MೆLೆ= D
|ೊ@ೆ^ೆ Fಾಶ�Rbಂದ ವ^ಾR?gದ , LೋಶದY� ಗi ಮುಂbನ ಆ4ತು
 , ಇತರ
Lೇ\ ವ�RJ , Lೋಪ^ೊಂಡ ತುಂ�ಾ LೋಶದY� ಈ^ಾಗBೇLೆಲವ, �ಾ� Aೇ�
ನಂತರ , ಅವರು ��ಧ ಕ-ೆಗಳ� ನಂತರ "ಾCR ಮರTದರು ವ^ಾRವ�ೆ ಐuzಾ
Mಾ/ ನಂತರ �ೆT^ೆa ಸಣp Dv ಆ¦ ಇ/1ಾಸವನುQ ೆನkಸುತ
"ೆ 1ೊಂbರುವವ , 

ಈ^ಾಗBೇ bೕಘRLಾಲ LೋಶದY� ^ೊ/
ತು
, b(=ನY� ಒಂದು ಒಪ6ಂದLೆ= �ಾ�ದ
ಅವರನುQ ಉTಸಲು , ಇತರ ೇಣು DಟುW ಅಥR ಸಹ ^ಾ ಮ� ಬಳಸುವ ಮ@ೊ
ಂದು
ಅrವ�(
 , LೆಟWದEನುQ ಪ�ಗiಸBಾ?ತು , ಇತರ ಆ4 ಬು� ಮುಖ�ಸP ಪ$ೆಯುವY�
ಸಹuೕಗ ಮಧ�ದY� ಮತು
 ನಮ^ೆ dávamo-ಆದMೆ ಹೂ�^ೋ ಾವ,
Pudemo ನಮ^ೆ ಸಂಪಕR �ಂ$ೋ �ಾತಾ�ದರು Mಾ/ ಆದE�ಂದ ಾವ,
ಬಹಳ ಆ/¯ಯರು , �ಂ� �ೌ [ೕBೆ , ಮತು
 ಾನು LೋಶದY� ಶಬE ಬಹಳಷುW
LೇTದ , ಅFಾಯ ಎಂದು ಸರi ಒಳ^ೆ ಗ tLೆ 1ೊಂbರ�ೇಕು , ನನQ ಗಮನ
�ೆ:ೆ?ತುಎಂದು ನಮ^ೆ "ಾgಸಲು �ಾಡುತ
)ೆ ಮತು
 , ಾವ, ಎBಾ� �ೈಯR
ಮತು
 Lೌಶಲ� ಮತು
 ಕುತಂತ ಪ�ಣR ಪ ಬಲ ಆತO �ಾLಾರ^ೊTgದರು ಆ ಆತO , 
ನಮ^ೆ ^ೆಲ�ಲು ಸ1ಾಯ ನಮ^ೆ �ೕ�ಯ ಬಯಸುವ ಆತO @ೆMೆbಡುತ
)ೆ .

ಾನು ಶಬE LೇT)ಾಗ LೇTದ , (ಟ(?ಂದ �ಾತಾ�ದರು ಮರುbನ tಂbನ
Mಾ/  :

- ;ಾರು ಇಲ� ?
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ಅವರು ಶಬE ಸಂಭ�gದ LೇTದುE , ಅವರು 1ೇTದEರು :

-'m ಹೂ�^ೋ , ಾನು ಇY� 1ೆಚು� ಐuzಾ ಮನುಷ� .

ಇದು ಮಂಜೂMಾದ �ಾಗR"ಾ4ತು
 , ಅವರು Nತ�ದ ಅವರು �ೕವLೋಶಗಳ�
"ಾCR ನೊQಂb^ೆ ಬಂದು ಈ ಸಂದಭRದY� �ಾ4ಲು @ೆMೆ)ಾಗ 1ೇTದEರು , ಆದMೆ
1ೇTದ ನಂತರ ಆ4ತು
 , "ಾCR D ವ^ಾR?ಸBಾ?ತು ಎಂದು ಆ bನ �ಾ�ದ
ಎಂದು "ಾಸ
ವ"ಾ4ನನQ ಸ
ಬ9 ಇ�gLೊಳ`ಲು , ಆದMೆ ಾನು ಈ , �ಾW} , 

ಹೂ�^ೋ ಆ4ತು
 yಣದ ವ�(
 , ಔಷಧ ಹಣ ಇಲ�)ೆ ಒದ4ಸ�ೇLಾಗುತ
)ೆ 1ೆMಾ?J
�ಾಗ�ೆ)ಾರರು 4ೕಳ� , �ಾಡ�ೇLಾಗುತ
)ೆ , Aಾ�ಸBಾ4)ೆ , ಅವರು , ಒಂದು
ಇದು �ೇ�Lೆ, ಎಂದು /Tಯಬಹುದು ಸಹ ^ಾ ಮ� ಪದ ಕY�ದEಲು , Aಾ� )ಾ�
ಬಂ$ಾಯ ಹುಡುಗನ , )ಾT ನ$ೆಯb)ಾEಗ , ಾನು ಔv 1ೋಗYಲ� �ಾ4ಲು
@ೆMೆ?ತು , ಆದMೆ ಾನು ಅವರು Fಾಶ�RದY� Lೆಲವ, ಕY�ದEYನ 1ೊಂbತು
 /Tbತು

, ಬರುತ
)ೆ ^ೊ/
ತು
ಅಪMಾಧ ಪ�Aಾ<ೆ ರY� ಮ:ೆಯY� "ಾ� Nಯoತ
( eಯನುQ ಆದ R ಪ$ೆಯುತ
)ೆ .

�ೆ� DಟುW ಉಪ1ಾರ @ೆ^ೆದುLೊಳ�`ವ ನನQ �ಾ�ಾನ� )ೈನಂbನ �ಾ�ದ
ನಂತರ, ನಂತರ , �ಾBೆ^ೆ ನನQ Nತ�ದ Lಾರಣ ಅವರನುQ ೋ� �Gತ �ೆT^ೆa
ಉಪ1ಾರ 1ೋ4 , �ಾBೆ^ೆ 1ೋ4 , Mೈಲು 1ೋ4 ಈ ಹುಡುಕಲು ಆ4ತು
ತುಂ�ಾ
, 4ೕಳ� , Nಜ"ಾದ ಅಥRದY� 4ೕಳ� , ಆದMೆ ಈ^ಾಗBೇ ದMೋ$ೆ �ಾ�ದ ಮತು

�ೆT^ೆa ಸಮಯದY� Lೆಲವ, ಹಣ ಸುY^ೆ ಎಂದು 1ೇT ಬಂದು , ಒಂದು �ೕ/ಯY�
�ೕವನ Lೋ� ಸಹ kMಾಾಗಳ� ಕMೆಸBಾ?ತು ^ಾ ಹಕರು ;ಾರು ಹುಡುಗರು
,1ೆಚು� Fಾ �ಾiಕ , ಆದMೆ ಚಟ ಈ ಅವ,ಗಳನುQ Lಾರಣ"ಾ?ತು ಏLೆಂದMೆ
;ಾ"ಾಗಲೂ ತಪ,6 , ಹೂ�^ೋ ಅಂ^ೋBಾದ Nೕವ, ಏLೆಂದMೆ ಅದು ಎಂbಗೂ
chelas "ಾgಸು/
ದEರು ಉತ
ಮ " Aಾವೆ " 1ೊಂbತು
 , ಸಣp Dv ಸುರy@ೆ
ಧwಜ , ಆದMೆ ಮ@ೊ
ಂದು ¸ 5ೆಂಡನುQ LಾigLೊಂಡರುಒಂದು tracksuit 
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Fಾ�ಂv , ಎoYu 1ೆG�ನ ೆMೆ1ೊMೆಯ NೕಡBಾಗುತ
)ೆ ಮತು
 ಅವರು
ಎoYu ಕbಯಲು ಬಯgbE)ೆ , ತನQ Fಾ�ಂv ಗi ನನ^ೆ ಹಲ"ಾರು �ಾ�
Lಾರಣ"ಾ?ತು ^ೊ/
ತು
, ಆದMೆ ಾನು ಎಂದು ಎಂbಗೂ , ಅವರು ಒಂದು )ೊಡ_
1ೋMಾಟ ಎoYu ೆMೆ1ೊMೆಯ 1ೊಂbತು
 Fಾ ಮುಖ�@ೆಯನುQ
Nೕ�ರYಲ�1ೆG�ನ ಎರಡೂ , ನಂತರ ಹಲ"ಾರು ಇತರರು , ಪ "ಾb , ನಂತರ ಗi
�ಾಲ�ದ ಸಂಪಕR ಸಂಕುGತ ಪದಗಳ� ಎಂಬ ^ೌರವ ರdgLೊಳ`ಲು ಬಯgದರು , 
ಅಸಭ� ಅ/Mೇಕದ ೆMೆ1ೊMೆಯ ಸಹ Lೈ^ೊಂಡರು ಅ)ೇ ಸೃ�W ಮತು
 ಅವರು ಇದು
ರdgLೊಳ`ಲು ಬಯgದರು@ೆಳ�"ಾದ ಆ4ತು
 , ^ೌರವ ಸಮjRgLೊಂಡರು ಪ�gP/
ಎದು�ಸ ೆMೆ1ೊMೆಯ ಮತು
 ಎoYu ಒಣ ವ�(
 , )ೊಡ_ 1ೋMಾಟ :. ¸
5ೆಂಡನುQ ದೃಢ"ಾದ 90 Lೆ� ತೂಕ ಆ4ತು
 Nೕ�ದ ಇತು
 ಆ� ಕJ �SಷW , 

wanted- 5ೆಂಡನುQ ¸3 ೇ ಮಹ� ಾವ, ಚ5ೆR Nೕ�)ೆ ಕಳ�tಸಲು , ಇದು
ಸುಲಭ ಅಲ� , ಆದMೆ ಅವರು "ಾgಸುವ ಮತು
 ಪ �ೆQ ಬದುಕಲು 1ೊಂb"ೆ ಕುತಂತ 
/Tbತು
 .5ೆಂಡನುQ ¸ Fಾ�ಂv ಸೂv @ೆ^ೆದುLೊಂಡು LೈಯY� ಅವMೊಂb^ೆ
ನಂತರ, ಚGRಸBಾ4)ೆ ;ಾನು ಎoBೊ ^ೆಲ�ಬಹುದು ^ೊ/
ತು
, ಆದMೆ ಾನು DY�
5ೆಂಡನುQ ಅವರನುQ 3 ೇ ಮಹ� ಕಳ�tಸಲು NಧR�g)ೆEೕ"ೆ ನಂತಹ ಇದು
Lೊೆ^ೊಳ�`ತ
)ೆ ಎಂದು Aಾ�ಸBಾ4)ೆ ಎಂbಗೂ, ತನQ LಾಲುಗಳನುQ t�ದು , 

ಎoYu Nೕವ, ನಂತರದ ಪ ಕರಣದY�, ಕY/ದEನುQ �ಾ�ದರು , ಾನು ನನ^ೆ
1ೊಂb"ೆತನQ ಕು/
^ೆಯ , ಅಂದMೆ, ಮು�ಯಲು ಬಲವಂತ"ಾ4 ಗTgದರು
ಉTಸಲು Nೕವ, )ೊಡ_ ಕು/
^ೆ )ೋGದ yಣ , ಇದು ಒಂದು LೈಗಂD ಮುಖಗಳನುQ
1ೊಂbತು
 ಅಥ"ಾ ಪ "ೇSಸುತ
)ೆ �ೕವLೋಶಗಳ� , ಅದು ಏೇ ಮತು
 ಈ
ಸಂದಭRದY� , )ೊಡ_ ಭದ @ಾ �ಾಡYಲ�ಆ?ತು ಾನು ಆ ಕ ಮ N�ೕdಸುವ
ಊtಸBಾ4)ೆ Dೕಳ�ತ
"ೆ 1ೊರ�ದE Aಾ�ಸBಾ4)ೆ , ಆದMೆ ನಂತರ ಾನು
uೕಚೆ ಮತು
 ಇನೂQ ೋ�ದ ನಂತರ Lೆಲವ, �ೆLೆಂಡುಗಳ ಮತು
 uೕ�g
ನ$ೆಯುತ
)ೆ ಎಂದು Aಾ�ಸBಾ4)ೆ , ಆದMೆ ಇದು , ಸಂಭ�gದ sದಲ yಣbಂದ
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, ಅN�ೕdತಎoYu , ಅವರ ಕು/
^ೆ ಮತು
 , ಅವರು ;ಾ"ಾಗಲೂ ನಮO Syಣ
ರGಸBಾ4)ೆ , ಅದು ಸ� ದೂರ ರJ , ಎರಡು �ಾOರಕ ಪ$ೆಗಳ� ಸಂuೕ�ತ
1ೆಚು� 1ೋ4 ಅವLಾಶ, ಮತು
 |ೋ �ಾ�ದರು 5ೆಂಡನುQ ಒ@ಾ
?ಸಲು ಗTgದರು
Gಂತೆಯ 3 ೆಲbಂದ ಕುg?ತು1ಾN ಸಹ ಇದನುQ ಎBಾ� �ೕ/ಯY� �ವ�ಸುವ
ಸಲು"ಾ4 , ಬಲದ Lಾರಣ ;ಾ"ಾಗಲೂ ಾನು �ೕವನದ tತ , ಾನು ಈಗ
�ಷಯLೆ= ಸ�ಲ6 ನ$ೆ?ತು ^ೆಲು�@ಾ
ೆ , ಉTಸBಾ4)ೆ ಅದೃಷWವ�ಾm LೆಲವನುQ ಆ
ಸNQ"ೇಶದY� �ಾಯುವ ಆBೋGg)ೆ ಆದMೆ , )ೊಡ_)ಾ4ತು
ಾವ, ;ಾ"ಾಗಲೂ
ಜನರನುQ Aೇ�;ಾಗುವ,ದು ಎಂದು ಈ ಸNQ"ೇಶದY� , ಅವರು ೋ�ದ ಮತು
 , 
ಾವ, ಸಹ �ಾದಕ Yಂ� �ೕವನ ಈ �ೕ/ �ಾ�ದ "ೇ:ೆ ನಮ^ೆ ಸಂದಭRಗಳY�
ಚGRಸಲು �ಾತಾಡಲು ಸ1ಾಯ ಎBಾ� ಸಂ@ೋಷ ಏನು Lಾರಣ ಅವರ
ಸಂಪಕRಗಳ� ಇಡಲು ಅವLಾಶ , ಆದMೆ ಅrFಾ ಯ1ಾ^ೆeೕ, ಾವ, ಔಷಧ
ಅವಲಂDgರುತ
)ೆ , ಆದMೆ ನಂತರ ಚGRಸಲು ಆದE�ಂದ ಾವ, ಸರಳ
ಉ)ಾಹರ�ೆ^ೆ 1ೆಚು� "ೈ�ಾNಕ ±zಾ{� , ಾವ, �ಾಕಷುW ಓದಲು , ಅತ�ಂತ
Nೕರಸ jೕ~ "ಾ�ಪಕ"ಾ4 ಬದBಾಗುವ �ಷಯಗಳನುQ �ಷಯಗಳನುQ
ಚGRಸBಾ4)ೆ ಜನ�^ೆ ಏLೆಂದMೆ , ;ಾ"ಾಗಲೂ ಓದಲು ನಮO ಬಲ"ಾದ
ಬಂb)ೆಈಗ ಮತು
 ಾನು , 5ೆಂಡನುQ ಎಡ^ೈ ¸ , ಎoYu ಸಂಭ�gದ ಏನು , 
1ಾN^ೊಳ^ಾಗ)ೆ ಾನು DY� 5ೆಂಡನುQ ಉತ
ಮ " Aಾವೆ " ಎಂbಗೂ 1ೇಳ�@ಾ
Mೆ
ಏLೆ @ೋ�ಸಲು ಬಯgದEಳ� ಇY� 1ೆಚು� tಂ)ೆ DಟುW , ಆದMೆ bನ
ಮಲ4ದEತ$ೆಗಟWಲು ಆಸ6@ೆ ^ೆ .¸ 5ೆಂಡನುQ ಾನು ದೂರ g(=ತು ೋಡಲು
Fಾ �ಾiಕ"ಾ4 ಸಂ@ೋಷವನುQ ಆ4ತು
 , ಅವರು ಅವರು ಅತ�ಂತ ಅಾMೋಗ�ದ
, @ೋTನ Fಾ��ನಂ �ಾ�ದರು LಾMಾಗೃಹದ ಆಸ6@ೆ ಯY� ಇನೂQ ಸು�ಾರು 3 

"ಾರಗಳ , ಾನು Nೕವ, ಕ ಮ ಮNQgದನು , ಆದMೆ ಾನು ;ಾ"ಾಗಲೂ )ೆ�ೕಷದ
g(=ತು ^ೊತು
ನನ^ೆ , ಆದMೆ gದ9 , ಾನು ಅವನನುQ ನ$ೆಯಲು ಅವLಾಶ , 

ಪ�gP/ ಅಥR .
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ಎಂದು, ಬಹುಶಃ, ಾನು ಹೂ�^ೋ ಅವMೊಂb^ೆ ಎಂದು /TbದEರು , ಸಹ ¸
5ೆಂಡನುQ ಭದ @ಾ ಧwಜ 1ೋ4ದEರು ಒಂದು 11 ಎಂದು �ೆT^ೆa bನ ಅವ�^ೆ Lೆಲವ,
�ಾ� ಕಂಡ , ಭದ @ಾ Fೆ�YಯJ ಇತು
 NಬRಂಧಗಳ� Lಾರಣ"ಾ?ತುಗ�W;ಾದ
|ೈಲು ಮೂಲಭೂತ �ಷಯಗಳನುQ , zೆMೆgQಂದ ಬzೆW, zೆMೆgQಂದ 1ಾ:ೆಗಳನುQ , 

zೆMೆgQಂದ ಓದಲು ಪ,ಸ
ಕ , Nೕವ, BೈಟಗRಳ� �ೆ� ಮತು
 Nೕವ, ಮುಚ�Bಾ4)ೆ
1ೊರತು �ೕವLೋಶದ ಏನೂ ಇಲ� , ಪ @ೆ�ೕಕ@ೆ , ಕುಂಟ ಕMೆಯBಾಗುತ
)ೆ ಅಥR23 

ಗಂzೆಗಳ ಒಂದು bನ , ಇದು ಆದMೆ ನಮ^ೆ ಾವ, S�ೆ "ಾgಸುವ , sದಲು
ವ^ಾR?gದ Lಾರಣ ಈ NಬRಂಧಗಳ� ಒ4aLೊಂ�ರYಲ�"ಾದE�ಂದ , S�ೆ ಪ�gP/
"ಾgಸುವ ಎಂದು ಒಳಪಟW ;ಾ"ಾಗಲೂ 1ಾCR , ಆದMೆ ಎಂದು ಬದುಕ�ೇಕು
ಇಷW"ಾಗು/
ರYಲ� , ಾವ, ^ೊ/
ತು
ಮ:ೆಯY� ನ$ೆಯಲು ;ಾರು ಎಂದು ಆದ R
ಪ$ೆಯುತ
)ೆ .

ಎBಾ� ದುಷW ಈ ಮತು
 S�ೆಯ ಮು4gದEರೂ ಮತು
 �ಷಯಗಳನುQ 1ೊzೆW
Dauphin ಎರಡು �ಾ� ಇ�ದ ಹೂ�^ೋ )ಾT �ೕ/ಯY� ಉTಯಲು , ಆದMೆ , 
1ೆMಾ?J ಕ�[ , Lೆಲವ, ^ಾ ಂ ಕbಯಲು LೆಟW ವ�(
 , G(@ೆ�ಮತು
 30 ಕ-ೆಗಳ�
, ಸು�ಾರು 10 ^ಾ ಂ , ಅವರು MೈYನY� ಆಕ ಮಣLಾ=4 Lೈದು �ಾಡಲ6ಟWರು
ಅವ,ಗಳ : DAUPHIN ಅಡ_1ೆಸರು , ಪಂಜಗಳ� , ಪಂಜಗಳ� �ೆBೆ Fಾವ/ ಎಂದು
ಒಬ{ ಮನುಷ� ಎಂದು , ಸತ
 , 1ೆಚು� , ಸಮಯದY� )ಾT ಕು�ತು ಮತು

ಕMೆಯBಾಗು/
ತು
 �ಾ�ದಇದು ಬಹಳಷುW ಹಣವನುQ ಒಳ^ೊಂ�ರುವ Lಾರಣ ಉನQತ
, ಇದು ಸಮಯದY� ಒಂದು ಅ/;ಾದ ಪ �ಾಣದ Sintra Yಸ{J ನಡು"ೆ
�ಾ�ಂಕaಳ�   ಹಣ �ಾ4ಸುವ �ೆಂ^ಾವಲು �ಾಡBಾ?ತು .)ಾT Sintra Mೈಲು
Yಸ{J 1ೊರ^ೆ ಸಹ ಅY� ಸಂಭ�gದ ಮತು
 ಸತ
 ವ�(
 ಇರYಲ� , ಆದMೆ ಇದು
ಅಪMಾಧ LೊBೆ �ಾ�ದ ಅವರು ಎಂದು �ಾDೕತು ಎಂbಗೂ , ಅವರು LೊBೆಯ
Nಜ"ಾದ ಾಯಕ ಎಂದು �ಾDೕತು �ಾಧ�"ಾಗYಲ� ಎಂದು ಆದMೆ ಆMೋk ಮತು

[ೕBೆಅವರ |ೈಲು ಪ ;ಾಣ , ಅವರು ಅವರು ಎಚ��Lೆ ಒಂದು chibadela 
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ಮೂಲಕ , ಅಂದMೆ, ಅವರು �ಾMಾಟ , ಅವರು ಔಷಧ ಸ�ತಃ ಇದEರು , ಅವರು
LೋಶದY�ರುವ ಜನರ LೈಯY� ವ�ವ�ೆP , ;ಾMಾದರೂ ^ೆಲು�^ೆ ಔಷಧ Nೕ�ಲ�
Nೕವ, ಬಂದು ಔಷಧ �ೆ:ೆ?ತು ಅೇಕ )ಾTಗಳನುQ @ೆ^ೆದುLೊಂ�ತು ಇಲ�ಬಂದು , 
ಆದMೆ ಈ ಈಗ ಆ4)ೆ .

ಅವರು ಏ� ಅಡ_1ೆಸರು ;ಾ�ಗೂ ಏನು ನೂಲುವ ಮೂಲಕ ಅಡ_1ೆಸರು , ;ಾ�ಗೂ
Nೕಡುವ NೕಡBಾ?ತು ಎಂದು , ಅವರು ಒಂದು Lೈ ಎಂಬುದು , ಇದು ;ಾ"ಾಗ
ಸ1ಾಯ ^ೆಲುವ, Nೕಡುತ
)ೆಂದು , ಇತರ LೊG� ಎಂದು /Tb)ೆಜನರು
ಸ1ಾಯವನುQ LೇTದರು ಮತು
 ಹೂ�^ೋ ಕÈಣ ಹುಡುಗ clinging ಆ4ತು
 .ಈ
ಘಟೆಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ಸರiಯನುQ ನಂತರ , DAUPHIN ಆದMೆ ಾನು
ತುಂ�ಾ , Lೊ?ಂ�ಾ  , ಯಹೂದ�ರ ಸಣp Dv �ೌಲ�ದ ವ^ಾR?ಸBಾ?ತು
;ಪ / bನ 30 ಬ^ೆa ಲೂ� ಏLೆಂದMೆ ಹೂ�^ೋ ನನQನುQ ಪ @ೆ�ೕಕ^ೊಂಡ 1ೆಚು�
ಸ�;ಾ4 ಜೂJ 27 , 1998 ರY� �ಾಡBಾ?ತು ಅವರು , 1ಾ^ೆ Lಾರಣ"ಾದ
ಅಂಶಗಳ� , ಇತರರು kMಾಾಗಳ� ಎಂದು ಬಯgದE ಆದ ಸಹಚರರು ಇದEವ, , 

ಇೊQಂದು �ೕವLೋಶದ ರY�ಧೂಮFಾನ ಮತು
 �ೇ�ಸುವ 40 ^ಾ ಂ , ಾವ,
ಅ)ೇ Lೋಶದ ಉTಯಲು NಧR�gದರು , ಆದMೆ ಈ kMಾಾಗಳ� ;ಾ"ಾಗಲೂ
ನನ^ೆ LೆಟW �ಾತಾ�ದರು , ಅವರು ;ಾ"ಾಗಲೂ , �ಾದಕ ಅನುಕ ಮ
ಕMೆಯBಾಗುತ
)ೆ ಆ�ಾ�ತ ಏLೆಂದMೆ Fೆ ೕyಕರ ಆಕ�Rgತು 1ಾಗೂ ಕುಂಟ DzಾWಗ
ಆ4ತು
ಅವ�^ೆ ಾನು ರ�ೆ
 ಒಂದು ಬಂ\ 1ೆಚು� ಏLೆಂದMೆ ಅವರು ಾನು Nಜ"ಾದ
D¤ ^ೊ/
ತು
 ಏLೆಂದMೆ , ಅವ,ಗಳನುQ ಹುಳ� Lೊಠ� @ೆ^ೆದುLೊಂಡ ಅವರು ನನ^ೆ
)ೇಶ Nೕಡಲು /Tbತು
 ಏLೆಂದMೆ �ೆQೕtತರು ಆಕ�Rgತು .

ಅವರು ನನ^ೆ ಉBಾ�ಸ ಪ�gP/ ಸಂದಭRದY� Nೕಡಲು /Tbತು
 ಇದು yಣದY�
ನನ^ೆ ಇಂತಹ ಪ�gP/ ಬದು(ದ ಈ ಜನರು , ಅವರು ನನQ ದುಷW 1ೇಳBಾ4ತು
 , 
ಮಗು ವ�ವ�ೆP ಏನು ಪ uೕಜನ ಪ$ೆಯ�ೇLಾದMೆ , ನನ^ೆ ಎBಾ� LೆಟW
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�ಾತಾ�ದರು , ಗಮನ ಬಯgದರುಮತು
 ಅವರು ಾನು �ೕವನದY� ಎಲ��ಗೂ
5ೆಾQ4 ಮತು
 Bಾಭ NಮO ಆ)ಾಯ �ಾ} ಕೃತ¬Mಾ4ರ�ೇಕು ಎಂದು
ಬಯಸು@ಾ
Mೆ ಎಂದು /TbದEರು ತBೆLೆ�gLೊಳ�`/
ರYಲ� , ಎಂದು , ;ಾ"ಾಗಲೂ
ಸ¦R @ೆ^ೆದುLೊಂಡ ಇ)ೆ , ಉತ
ಮ ಆ4ರಬಹುದು ಆದE�ಂದ ಅವ,ಗಳನುQ �ೆಳ(^ೆ
1ೊಂb"ೆ ಬಯgದರುಆದ , ಆದMೆ ;ಾ"ಾಗಲೂ ಆ ಾನು ಅವಶ�ಕ�)ೆ , ಅವರು
ನನ^ೆ ಅಗತ��)ೆ , ಾವ, ಯುೈzೆC ಪ$ೆ ಎNgLೊಂ�ದEರು , ಅವರು Lೆಲವ,
)ಾT ನಮO ಸ1ಾಯ ಬಯgದEರು ಎಂದು , ಖGತಪ�ಸಲ6ಡುವ,bಲ� ಇ)ೆ , ಆದMೆ
ಇದು Nೕಡ�ೇLಾದ ಮತು
 �ಾ�^ೆಾನು , ಾಲು= MೆLೆ=ಗಳನುQ ಇ"ೆ ಈ^ಾಗBೇ , 
ಯಹೂb ಕi"ೆಯY� ಒಂದು Lೋ'R ವ^ಾR?ಸBಾ?ತು ಹೂ�^ೋ ಯಹೂದ�ರ
"ಾ�Y ವ^ಾR?ಸBಾ?ತು Mಾ�ಾ
 ಈ^ಾಗBೇ ಅವMೊಂb^ೆ ಎಂದು �ೆQೕಹ , ಾನು
ಸ1ೋದರ ಎಂದು ಪ$ೆದರು ಬಂ)ಾಗ Lಾ;ಾRಚರ�ೆಯ ಎರಡು ಅಥ"ಾ ಮೂರು
/ಂಗಳ ಬಂತುನನQ �ೆ� ಉTಯಲು ಬಯgದMೆ ಾನು ಹೂ�^ೋ 1ೇTದರು "ಾ�Y
ಯಹೂb MೆLೆ=ಗಳನುQ ಒಂದು , D, g , � , ಾನು , � ನನQ ಕಂಡು ಈ^ಾಗBೇ
ಯಹೂbಗಳ� ಕi"ೆ Lೊಯಂಬ ವ^ಾR?gದ Dauphin "ಾCR ರY� ಮತು

ಇY�)ೆಅವರು ಬಯgದEರು, ಆದMೆ ಅವರು ಈ^ಾಗBೇ YNJ Dauphin Lೊಲ�ಲು
ಪ ಯ/Qಸು/
ರುವ ಏLೆಂದMೆ ಆತಂಕ ಮ@ೊ
ಂದು ಸಮ�ೆ� ಇತು
 , |ೊ@ೆ^ೆ @ಾನು
1ೊಂbರುವ ಎರಡು ಇ�ದು ತ$ೆಯು/
ದE Lೆಳ^ೆ ಇY� 3 ೇ ಮಹ� ವ�(
 ಮತು

ಅವರ �ೋದರ ಸಂಬಂ> , �ೆಂv , ಕಳ�tಸಲು NಧR�g)ೆEೕ"ೆ1ಾ^ೆ , ಆದMೆ
ಅವರು ಬಯಸYಲ� ಏLೆಂದMೆ ಅವರು , ನನQ �ೆ� ನೊQಂb^ೆ ಉTಯಲು , ಆದMೆ
ಅವರು Dauphin �ೇ�ನ ಭಯ , ಈ^ಾಗBೇ |ೈYನY� ಹಲ"ಾರು �ಷಯಗಳನುQ
�ಾ�ದ , ^ೌರವವನುQ 1ೊಂbದEರು , ಸುಲಭ"ಾ4 ಎಂದು ಶರ�ಾಗು@ಾ
Mೆ ಒಬ{
ವ�(
, ಆದMೆಾನು ಅವನನುQ ಮನುಷ� Nೕವ, ಯಶg�;ಾ4ಲ� ಎಂದು ಮMೆಯ�ೇ�
1ೇTದರು , �ೇಡು @ೆ^ೆದುLೊಳ�`ತ
)ೆ ;ಾರೂ , DAUPHIN |ೊ@ೆ^ೆ ಉತ
ಮ
ಸಂಬಂಧವನುQ ಅವರನುQ ಾನು ಅವರು ಅವN^ೆ �ಾ�ದರು ಮತು
 ಅವರು
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ಈ^ಾಗBೇ ಮMೆತು ನನ^ೆ /Tgದರು ಎಂಬುದನುQ ಇಷW"ಾ4ರYಲ� ಹಲ"ಾರು �ಾ�
/Tgದರು .

ಾನು )ಾ�ಯY� �ಾಗು/
ತು
 , ಮತು
 @ೇಲುವ ಹೂ�^ೋ Linhó Mಾ�ಾ

ಸಂಭ�gದ Lೆ$ೆಟaT^ೆ ಬzೆWಗTಂದ ಸಂಭ�gದ ಒಂದು LೊBೆ ಪ ಕರಣದ ಆMೋk
ಎಂದು ಈ ವ^ಾRವ�ೆ ಬಂbತು .ಾವ, ಾ�ನ ಅವ,ಗಳನುQ ಎBಾ� 1ೆಸರುಗಳ� ಬ^ೆa
�ಾಧ�"ಾಗYಲ� ಬಂದು Gಕ= , ಆದMೆ ಾನು Lೇವಲ Lೆಲವ, 1ೆಸರುಗಳನುQ ಬ^ೆa ಅಲ�, 
ಸಣp Dv , |ಾನ�J , Nಜ"ಾದ ±zಾ{� ಆಟ^ಾರ , ಅವರು ಅಥ"ಾ zೋN , 

ಕ:ೆದ ಅY� ಎBಾ� ಆe=ಗಳನುQ ಸರi ಪ /N>ಸುತ
)ೆgೕಗ� , ಸಹ ¸
�ಾಡBಾ?ತು , Linhó ಸಹ �ಾ�ದ ನಂತರ ಹಲ"ಾರು ಹBೆ�ಗಳ� ಮೂಲಕ
�ಾಗ�ೆ)ಾರರು ವ^ಾR?gದ , ಈ ಾನು 1ೊಂbತು
 umasraparigas , 

chavalas |ೊ@ೆ , ಒಂ)ೇ ಸೂ�ನ� ಅವMೊಂb^ೆ "ಾgಸು/
ದEರು , ಬಂ>ಸYಲ�
, ಅವMೊಂb^ೆ �ಾಕಷುW "ಾಸ"ಾ4ದEರುನನQ ತಮO 1ೊಂbತು
 .

ಆದMೆ ಈ ಕ-ೆಯ ಕುತೂಹಲ ನನ^ೆ ತBೆLೆಳ^ಾ?ತು , ಕುದುMೆ �ೇ�gದ ಹುಡು4
1ೊರನ$ೆದರು ಮತು
 ಅವರು ಆ �ಷಯLೆ= ಸ�ತಃ ಅ\ ವ�r5ಾ�;ಾಗ)ೆ ಎರಡು
"ೇ�ೆ�ಯರ ಎಂದು , ಮt:ೆಯ [ೕBೆ ಅವಲಂDತ )ೇಶ ಇಷW"ಾಗು/
ರYಲ� , 

ಆದMೆ ಾನು ಇದುವMೆ^ೆ ಇದು ಇರಲು ಎಂದು ಇಷWಪ�W)ಾEMೆ .ಾನು �ಾತ ಅವರು
1ೆMಾ?J ಮತು
 LೊLೇJ 5ೆಾQ4 ಬರYಲ� , ಸಮಯದY� LೊLೇJ �ೇ�ಸುವ , 

ಆದMೆ ಸಂಬಂಧವನುQ ಇಟುWLೊಂ�)ೆ , ತನQ ಮತು
 ¸ ಇಷWಪ�W)ಾEMೆ ಮತು

ಶN"ಾರ ಔಷಧ ವ�ಸNಗಳY� ಮತು
 ಈ ಕ-ೆಯ ಕುತೂಹಲ ಾನು ;ಾ"ಾಗಲೂ
ಅವನನುQ Dಡಲು ¸ ^ೆ 1ೇಳBಾಗುತ
)ೆ ಎಂಬುದುಕುದುMೆ , ;ಾ"ಾಗಲೂ ನಂತರ
ಸರi ಆ�ೆಗಳನುQ ನನ^ೆ ಬಂbತು , ಅವರು 1ೆMಾ?J ಬಳಸುವ,bಲ� ಎಂದು
1ೇTದರು ಮತು
 ವಸು
 �ಾಕಷುW �ಾಕಷುW ಇತು
 ಾನು ಯಹೂb ಕi"ೆಯY� ಎಂದು
ಸಮಯದY� , ಸಣp Dv ಉತ
ಮ �ಾ� ಜರು4ತು , Mಾ�ಾ
 ಇದEವ,�ಾರುಕzೆW , 
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ಅಂದMೆ, ಔಷಧಗಳ ಬಹಳಷುW ಇದEವ, ಮತು
 ಯಹೂbಗಳ� "ಾ�Y , ;ಾ"ಾಗಲೂ
ಅg
ತ�ದY�ದE ಅೇಕ ಪ,ರುಷರು ಗ�ಷl S�ೆಯನುQ �>ಸBಾ?ತು ಮತು

;ಾ"ಾಗಲೂ ಅFಾಯLಾ� ಸರi ಎಂಬ §ಾ�/ 1ೊಂbದE ಮೂಲಕ ^ೌರ"ಾN�ತ
ಸರi , ಮತು
 ಅY� ನರಹ@ೆ� ಸಂಭ�gತು, ಇದು ಒಂದು ಸರi ಆ4ತು
Aಾ�ೕ §ಾ�/
.

�ಾರುಕzೆWಯY� ವಸು
ಗಳ ಬಹಳಷುW ಎBಾ� 1ೆಚು� ವಸು
 ಒದ4ಸBಾಗುತ
)ೆ �ಾರಲು
ಬಯgದE ಇಲ�bದEರೂ ಅY� Dauphin ಮತು
 Nಜ"ಾದ kೋG�uೕ ನಡು�ನ
�"ಾದ ಸ�ತಃ ಅಂ@ಾMಾ�¨ೕಯ �ಾದಕವಸು
 ಕಳ`�ಾಗ�ೆ ಬಂ>ಸBಾ?ತು
ಕಂಡುಬಂbಲ� ಆರಂಭ"ಾಗುತ
)ೆ , ಮುಖ�ಸP ಮತು
 ಮನುಷ� ಈ^ಾಗBೇ )ಾಖBೆ
�ಾt/ಆರಂrg)ಾಗ ಉತ
ರ ದdಣ ¡ೕಚುRಗ� ಸರಪTಗಳ� , ಮತು
 ಆ ಮ@ೆ

ೋಡಲು ಅಥ"ಾ /Tಯಲು ಬಯಸYಲ� ��ೇಷ"ೇನು .kೋG�uೕ ಅವರು
tಂ�ಾತOಕ"ಾ4 $ೆ g�ಂ� Lೋ�ೆಯY� ವ�(
 , ಅಸೂe ಸಲು"ಾ4 ಎBಾ� ಆಕ ಮಣ
ಪ "ೇSgತು , DAUPHIN �ೋYಸಲು ಹೂ�^ೋ ಔಷ>ಗಳ �ಾಕಷುW ಹಣ
;Dauphin )ೊಡ_ Fಾ�LೆಟaಳನುQ �ಾMಾಟ ಮತು
 ತಮO kೋG�uೕ
Dauphin �ೋYಸಲು ಹಣ ಏLೆ ಎಂದು ಇY�)ೆ , ದುಬRಲ ಎಂದು .

, ಾನು ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ಆರಂrgದರು ಇದು ಅತ�ಂತ ಆ1ಾ�ದಕರ ಅಲ� ( eಯನುQ , 
ಆದMೆ ಸಮಯ ಬರುತ
"ೆ, ಆದMೆ ಆಂತ�ಕ ��ಸW} ಮತು
 ಈ^ಾಗBೇ ಹಲ"ಾರು
S�ೆಗಳನುQ LಾಯRNವRtಸು/
ದE �ಾ�)ೆ , ಾನು marcão ಅಡ_1ೆಸರು
"ೈಯ(
ಕ �ೆನQ/
ರುವ ಆರಂrgದರು , ಆತ g(=1ಾ(Lೊಂಡ1ೆಚು� Lಾಲ ಎಂದು
ಸ1ೋದರನನುQ Lೊಂದ , ಮತು
 ಾನು , ಪ / bನ ಸಂಗ ಹ�ೆಗಳ� ತ;ಾ�ಸು/
ದE
ಮತು
 LಾigLೊಂಡರು marcão ಆ ಸಂಗ ಹ�ೆಗಳ� ಒಂದು ಧೂಮFಾನ
ಅಗತ��)ೆ ಎಂಬುದನುQ ನನ^ೆ ಹಣ ೋ$ೋಣ ಇಷW�ರYಲ� , ಅವರು ಬಲ
ಕಂಡುಾನು ಅವರು ಹಣ ಪ$ೆಯಲು ಸಹ ಇರYಲ� ಏLೆಂದMೆ ಸಂಗ ಹ ಹಣ ಪ$ೆಯಲು
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ನನ^ೆ ತk6ಸಲು �ೇLಾ4)ಾEMೆ �ಾ} ಸ"ಾ� .ಾವ, ಅವರು )ೈtಕ ಶ(

@ೋ�gLೊ�Wತು ಪದಗಳ ಒಂದು �Nಮಯ , ಆದMೆ ಏನೂ ಶತು �ಾಡಲು
ಆರಂಭ"ಾ4ತು
 Lೇವಲ , ಾನು ಓಂ ಾನು ಹಣ |ೊ@ೆ 1ೋದ ಏಾ?ತು, ಾನು
ಇದರY� ಒಂದು ಪ��ಾಣ @ೊಡ4gLೊಂ�ದE ±zಾ{� ಆಟದ �ಾಡಲು
ಬಂದಅವರು ಎದುMಾT ತಂಡದ ರY� , ಆ4ತು
 ^ೆದE ತಂಡLೆ= ತಂ�ಾಕು ನನQ , ಗi
zೋN ಗ� , |ಾ]R , |ೋ ಲೂ?' ಮತು
 ( ೕ$ಾಪಟುಗಳ� �ಾಡಲ6�Wತು
ಅಗ�ೆ ಬರುತ
"ೆ ಎಂದು ಸಮೂಹ ಆಡುವ ಕಂಡು ಮತು
 ಾವ, ಅ��ತು
 ಮತು

ಾಟಕ, ಅವರು MಾಮJ ಎಸ4ದ ಇ)ೆE , ಒಂದು ಪ��ಾಣ �ಾಡಲು
ದುMಾ�ೆಯನುQ ನನQ ದೂರದಶRನ @ೊಡ4ದರು , ಾವ, ಎದುMಾTಯ ಕ�[ ಬಂತು
ಸಹ ^ೆಲ�ಲು ಬಯgದEರು ಮತು
 ಾವ, ಾನು �ೆv ಮುಖ�ಸP ಏLೆಂದMೆ ಆಟದY�
�ೋ/ತು , ಕ:ೆದು , ಏಾ?ತು�k� , ಅವರು 1ೊಂb)ೆ chatearam , 

Fಾವ/ �ಾಡYಲ� 1ೇTದರು ಕ:ೆದುLೊಳ`ಲು ಬಯಸYಲ� ಇರುವವMೆಗೂ
)ಾಖBೆಗಳನುQ , ಮಧ�ದY� tv ವ�(
 1ೊಂbತು
 ಎBಾ� ನನ^ೆ ಮತು
 ತಂ�ಾಕು
ಪ��ಾಣ �ೇ�Lೆ ಆದMೆ ಮೂಕ ಕುg?ತು , ಇದು ನಂತರ ಎಂದು
ಮುಂದುವMೆ?ತು marcão ಈ ವ�(
ಅವರು ;ಾವ,)ೇ LಾರಣLೆ= ಪಂದ�ದY� �ೇ�
ಎಂದು ಏLೆಂದMೆ ಪ��ಾಣ ಮತು
 ಒk6Lೊಂಡರು ಎಂದು 1ೇಳಲು ಬಯಸು@ೆ
ೕೆ , 
( ೕ$ಾಪಟು�ನ , ;ಾ"ಾಗಲೂ ಸ�;ಾದ 1ೋMಾ�ದರು ಮತು
 ಆದE�ಂದ
ತk6ಸಲು ಬಂ)ಾಗ ಸಮ�ೆ�ಗಳನುQ ತk6gLೊಳ�`ವ,ದು.ಮುಂದುವ�ದ , ಆದMೆ ಈ
ವ�(
 ;ಾ"ಾಗಲೂ ನನ^ೆ Fೆ ೕMೇkಸುವ ಪ ಯತQ ಮುಂದುವ�ದವ,;ಾನು , 

ಮರ^ೆಲಸ ಸಹಜ"ಾ4 1ೋಗಲು ಆ4ತು
 ಇದು ಾನು �ೆ� ಪ$ೆಯಲು ಅಪರೂಪ, 

ಾನು ಯಹೂbಗಳ� ಕi"ೆಯ , ಅN"ಾಯR ಸಂಭ�gದ bನ ಅY� Lೈ^ೊಂಡರು
ಏLೆ , gಬ{ಂb ನನ^ೆ �ೆ� @ೆMೆಯಲು ಆ4ತು
 ಎಂದು ಒಂದು bನ ಇಲ� ,ಆದMೆ ಆ
bನ , Nಷ6��ಾಮ^ೊTಸಲ6�Wತು �ಾಕಷುW ಔಷಧ Lೋ'R ಇTಯಲು ವ�ತ�ಯ
Dಡಲು ಮತು
 ಕ oಸುತ
)ೆ marcão ನನ^ೆ Lಾಣುತ
)ೆ 1ೊ^ೆ;ಾ�gದ ಎಂದು , 
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Nಷ6��ಾಮ^ೊTಸಲ6�Wತು ಏLೆಂದMೆ ಅಂತ ರÃ Nೕ�ದರು ಮತು
 ಇ/1ಾಸLೆ=
ಪ 5ೋದನLಾ� �ಷಯದ ಕಂಡುಬಂb)ೆ ಎಂದುಅವರು ಆ bನ ಏLೆಂದMೆ ;ಾವ,)ೇ
S�ೆ ಪ�Mೈಸಲು ಅಂದMೆ , ನನ^ೆ , ಾನು desferi 1ೊ$ೆತವನುQ tಂಜ�ಯYಲ�
ಮತು
 ಅವರು ಪ /( ?gತು , ಆದMೆ ;ಾವ,)ೇ ಅವLಾಶ ಈ^ಾಗBೇ ಅಧ�ಯನ
�ಾ�ದE 1ೊಂbತು
 , ಒಂದು 1ೋMಾಟ^ಾರMಾ4ದEರು ಆದMೆ , ಸಂಭ�gದ
ಸಂ"ೇದೆಯ ಏನು Fೆ ೕMೇkಸುವ ಹ@ಾಶ"ಾCR , ಎಡ�$ೊR , ಮುಖ�ಸP ತನQ
1ೆಸರು, )ೈtಕ"ಾ4 ಬಲ"ಾದ ಆರು ಅ� ಎತ
ರದ ಮನುಷ� , Fಾ �ಾiಕ ವ�(
 , 
ಅವರು ಒಬ{ರೂ ಮತು
 ಅದನುQ DಟುW .ಾನು ಅ��ತು
 ಏLೆಂದMೆ ಅವರು, ನನQ
precavi , ನನ^ೆ ಮತು
 �ಾt/ Fೆ ೕMೇkಸುವ Lೆಲವ, ಸಮಯ @ೆ^ೆದುLೊಂಡ , 

ಆತನ [ೕBೆ )ಾT ನ$ೆಸಲು ;ಾ"ಾಗಲೂ ಗಮನ ಸಹಜ"ಾ4 ಮುಂದುವ�?ತು
ಾವ, ಎBಾ� ಪ ವೃ/
 1ೊಂb"ೆ , �ಾ�ಾನ� ಅಥRದY� ಡ² ಮt:ೆಯರ ಆರೇ
ಅಥRದY� , ಆದMೆಸಹ ಪ,ರುಷರನುQ .^ೌರ"ಾN�ತ ಪ,ರುಷರು ಒಂದು g��Ì �ೆJ� , 
ಅN�ೕdತ�ೕ ಆಡಲು 1ೇ^ೆ /Tಯುವ,ದು ಮತು
 �ೕ�ಯು ಮತು
 ^ೌರವ
/TವTLೆ ಇ)ೆ , ಏನೂ ನಂತರ ಏಾ?ತು, ಾನು ಪ ಮುಖ ಅನುಸ�ಸಲು
ಪ ಯ/Qgದರು ಆದMೆ ನನQ ಹೃದಯ ಬಲ"ಾದ Lಾರಣ , ಹೂ�^ೋ Mಾ�ಾ
 ಮೂಲಕ
ಖGತ"ಾ4ತು
 �ಾಧ�"ಾಗYಲ�ಾನು ಏLಾಂತ "ಾgಸು/
ದEರು ಆ , Lೇವಲ sದಲ
ಪ�ಗiಸBಾಗುತ
)ೆ ಏLೆಂದMೆ sದಲ , ಾನು ;ಾನು �ೌಯR 1ೊಂbತು
 ಎಂದು
ಎಲ�ವನೂQ ಅವರು , ಅವರು ಪ ದಶRನವನುQ �ೈಯR ಕYತ ಮತು
 ಈ^ಾಗBೇ ಾನು
ಸುಪbR^ೆ )ಾ�ದುE , uೕಧ , N<ಾlವಂತ ವ�(
 , ಕ� , Lಾವ� ಇಷWಪ�W)ಾEMೆ ಒಬ{
ಮನುಷ� ಎಂದು /Tಯಲು �ೈಯR tೕರಲ6ಡುತ
)ೆಆದMೆ ಾನು ಅವನನುQ 1ೆಚು� ಆ
.ಾನು ಅೇಕ ಪದ�ಗಳನುQ ರGgದರು , Lೇಳಲು ಬಯಸುವ , ಒಂದು ಅವ,ಗಳನುQ
ಅವN^ೆ ಸಮkRಸBಾ4)ೆ , ಾನು , ಇದು , NಜRನ ಆ4ತು
 ಅವರು ಉTದ
"ಾgಸು/
ದE ಮಧ�ಮ , �ೇಡು g(=ತು , ಬಲ"ಾದ ಆ4ತು
 ಬಲ"ಾ4ತು
 , ಅವರು
ಓ� �ಾ� ವಚRg� �ಗ} ಅತು�ತ
ಮ ಆ4ತು
|ೈಲು ಜನಸಂ§ೆ�ಯ , ಅೇಕ
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�ೆ:ೆ?ತು , ಆದMೆ ನನ^ೆ ಎBಾ� �ಾಂ/ಯುತ ಜನರು , Lೆಲಸ ಜನರ , ಆದMೆ
.ಾನು Lೆಲಸ NY�gದರು ಮತು
 Lೋ'R @ೆ^ೆದುLೊಂ�ತು , ಾನು , ಾನು
ಎಂದು ಮತು
 �ಾಸW�ಂ� ಅY� ಮೆ^ೆ ಏLೆಂದMೆ ಎಲ�ವ� ನನ^ೆ ಪ ಗ/ ಆ ' , 

ಾನು YNJ ಮರTದರು , ಾವ, ಕತ
Bೆಯ gಂಹ ಆಗಲು ಬಯಸುವ,bಲ�
ಆ?ತುನನQ �ೕ�ಯು , ಾನು ಆ ಮೆಯY� 1ೊಂbತು
 ಪ )ೇಶದ ಪ,ನಜRನOದ
ದೃ¾ೕಕರಣವನುQ ^ೌರವ ಇಟುWLೊಂ�ದE ಏLೆಂದMೆ , ಇದು Aೇbಸಲು 1ಾCR, 
ಆದE�ಂದ ಾನು ಾನು ಕಂಡುಬರುವ ಕಷW ಬದುಕಲು ಸುಲಭ"ಾದ �ೕ/ಯY� ೋ�
NಧR�g)ಾEMೆ , ಇತು
 .

ಇದು Yಸ{J Lೇಂದ ಸರಪT , ಎBಾ� �ೕ/ಯ , Lೆಲವರು ಪ �ೆ ಮೂಲಕ ಅಪMಾಧ
, ;ಾ"ಾಗಲೂ ಉತ
ಮ ಅಂಶ"ಾ4)ೆ ಮತು
 ಧ�ಸು@ಾ
Mೆ , Lಾಕ@ಾTೕಯ"ಾ4
ಅಪMಾಧ @ೊಡ4"ೆ , �ೕವನದY� ಇರುವ motherfuckers , ಏನೂ ಆದMೆ
ನನ^ೆ ಭಯ ಇಲ� ಆಶ ಯಇದು ಈ^ಾಗBೇ �ೆQೕtತ , ಉತ
ಮ ಬದBಾ4 ಎಲ�ವ�
�ಾ�ದ ಅ)ೇ , ಎBಾ� ಸಂದಭRಗಳY� /TವTLೆಯುಳ` ರyಕ , conciliator , 

ಅವರು , ಾನು ಮ1ಾJ ಕNಕರಪಟWನು , ನನ^ೆ desabafavam ಆ ಪ Lಾರ
ಇದು ಅಸ�ಾ�ಾನ^ೊಂಡರು ಎಂದು 1ೊಂbತು
ಏಕ@ೆಯ ಅಥRದY� @ೆ^ೆದುLೊಂಡು
NMಾ�ೆ 1ೋ4 ಎಂದು.ಎBಾ� ಉತ
ಮ ಆ�ೆಯನುQ ಎದು�gದ ಏLೆಂದMೆ ಾನು
ಒಂದು ಶರ/
ನ ಪ$ೆಯಲು ನನQ )ಾ�ಯY� 1ೋದರು , ಆದMೆ ಇನೂQ , ಾನು ನನQ
Lೆ �DY� ಎಂದು ಏನನೂQ NಣRಯ ಷರತು
ಬದ9 Bಾಭ ಪ$ೆಯಲು Lೆಲವ, ಸಮಯ , 

ಆದMೆ ಾನು �ಾ�ತಂತ ! Lೆಲಸ , ಜ�ಲ"ಾ?ತುb(=ನY� ಮೂಲಕ ರಚಾತOಕ , 

ಆದMೆ ಾನು ಆ b(=ನY� ಎಲ�ವ� ^ೆದE �ಾಧ�"ಾಗYಲ� .ಸಮಯದY� ಈ b(=ನY�
@ೆ^ೆದುLೊಂಡು ಆ LಾರಣLಾ=4 , ಆದE�ಂದ ಕಷW"ಾ4ತು
 ಇದು "ೇಗ"ಾ4 ಸರi
@ೊ$ೆದು1ಾಕಲು ಉ)ೆEೕಶವನುQ uೕಜೆ , g�ೕಕ�ಸಲು ಅಲ� �ಾ} , ಒಂದು
Nರಂಕುಶ ಪ ಭುತ�ದ , ಆದMೆ ಇನೂQ ಕಷW ಆ4ರುವ,ದ�ಂದ g�ೕಕ�ಸಲು , ಆದMೆ
ಾನು DಡYಲ�ನಂತರ ಓದುಗ�^ೆ ಅವರು Aೇbಸಲು 1ಾCR ಪ,ನMಾವ/Rಸುವ
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zೈ} ಎಂಬುದನುQ ಇ�ೕ ಒಂದು �ಾಗR , /Tಯುವ 1ಾ^ೆ , 1ಾಗೂ ಪ�ವತRೆ
�ಾ�ನುe� � �ಾ�^ೆ. ;ಾನು ಕಂಡುಬಂbಲ� ಎಂದು N)ೇRಶಕ |ಾJ ^ಾ ಂ
ೇoಸBಾ?ತು.ಇದು �ೇ�ದE Lಾರಣ 24 Lಾರv ರವರು ಡ² ಮLಾವ, , 

ಾ�;ಾಂಗ �ಾ� ಇೆ�ÀಕW} ಮLಾವ,�ನY� �ಾPkಸBಾ?ತು �ಾ�;ಾ )ಾT
"ಾgಸು/
ದEರು �ಾ�ದ ಮನುಷ� ಬಂbದE ವ�(
 , Lೆಲಸದ Lೆಲವ, ಸತ
 ^ಾCR
ಇದEವ,¡ೕಚುR4ೕ' ಆಡTತ , ನಂತರ ಏLೆ Mಾಷ¨ದ ಪ�Mೈಸಲು ಬಲವಧRೆಗಳ�
�ಾವRಜNಕ ಕಳ�tg.

ಅವರು , ಈ$ಾದರು ತk6gLೊಂಡ , ಆದMೆ ತನQ ಅಂಗರyಕ Lೊಲ�Bಾ?ತು , 

ಗುBಾD , YNJ ಆಡTತ ಬಂದ ಅವರು ಕಂ$ಾಗ , ೇರ"ಾ4 ಮನುಷ�, ಅವರು , 
ನನ^ೆ ಇಷWಪ�W)ಾEMೆ ನನ^ೆ ಅವರು ನನQ ��ಾ�ಸ ಎಂದು /Tb)ೆ ಕಳ�tgದರು, 
ಆದMೆ ಏLೆಂದMೆ ಾನು Lೇ} �ಾಡYಲ�ನನQ Mಾಜ 5ೇಳ� , ರಕ
ದY� �ಷ
1ೊಂbರುವ ಒಂದು ಪ�ಗiಸBಾಗು/
)ೆ ರೂFಾಂತರ ಕಲ6ೆ ಅವನನುQ ಕMೆದು ಕMೆ
, ಾನು ಕ:ೆದುLೊಂಡ .

ಗೃಹN�ಾRಣ LೋಶದY� ಕNಷl S�ೆ ಆರಂrgದರು S�ೆ ಇದು 1ಾCR , ಸರi
ಒಳ^ೆ �ೆMೆಯುವ "ೇಗ ಅತ�ಂತ �ಾ�ಾನ� S�ೆ ಪ�ಗiಸBಾ4ತು
 �ಾಡBಾ?ತು
, ಆದMೆ ನನ^ೆ ಅದು ಈ S�ೆ g�ೕಕ�ಸYಲ� , ಒಂದು ದುಃಸ�ಪQ ಆ?ತು .N)ೇRಶಕ
|ಾJ ^ಾ ಂ .ಅವರು , ಉ)ಾಹರ�ೆ^ೆ ಸ1ಾಯ g�ೕಕ�ಸYಲ� , ನನ^ೆ ಸ1ಾಯ , 

ನನ^ೆ �ಾತಾಡಲು ನನQ �ೆ� 1ೋದರು ಅವನು ಸ� ಎಂದು , ಅವರು ಪ /;ಾ4
ಅವರು �ೇLಾ4)ಾEMೆ ;ಾವ ೇರ ಸಹuೕಗ)ೊಂb^ೆ �ೇ�Lೆ ಎನುQವ ನಂDLೆ^ೆ
ಶಂ(g , ಾನು ಇದನುQ ಒಪ,6ವ,ದು ಅಲ�ಇದು ಎಂbಗೂ ಏLೆಂದMೆ ನನ^ೆ ಈ
�ೇ"ೆಗಳನುQ Lೈ|ೋ�ಸಲು , ಆದMೆ ಅವರು ಉತ
ಮ ವ�(
 1ೇ^ೆ ತನQ 1ೇTLೆಯು
., Chibanga ಮತು
 Piranha , ನನ^ೆ �ಾ�ದ ವ�(
, �ೇzೆ^ಾರ ನನ^ೆ
ಎರಡು �ಾನgಕ ಔಷ>ಗಳ Nೕ�ದ �ೇzೆ^ಾರ , ಒಂದು �ೇ"ೆ ಪದ� ಖಚುR : ಈ
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S�ೆ , LೆಟW , ಬಂದರು , ನನQ �ಂ$ೋ ಎಂದು ಎರಡು �ೈLೊzೊ ೕ��
@ೆ^ೆದುLೊಂಡS�ೆ LೋಶದY� @ೆ^ೆದುLೊಳ`Bಾಗುವ,bಲ� , sampaio ತನQ 1ೆಸರು
.�ಾನgಕ ಪ��ಾಮ ನನ^ೆ ಇನೂQ Lಾರಣ, ನನQ �ೆ� ಮುಂ)ೆ sampaio Fಾ'
ೋ� Lೋಪ , ಾನು ಸಂಪ�ಣR �ೆ� DಟುW 1ಾg^ೆ �ೆಂ( g(=ತು , ^ಾCR
ನನ^ೆ ಸ1ಾಯ ಸಂದಭRದY� ಾನು , DಟುW , ಾನು ಓ� , ಾನು , ಅಂಗಳ
1ೋದರು �ೆ:ೆ?ತುLೋಲು ಮತು
 ಎರಡು ಕಲು�ಗಳ� ಮತು
 ಅವರ ಬಲ^ೈ , �ೇಡು
, ಕೂ ರ ಆ�ೆಯನುQ ಬMೆದ .ಆ bನ ನನQ �ೕ/ಯY� Lೊಂ�ರುವ ^ಾCR ಅಥ"ಾ
;ಾರು ಅದು Lೊಲ�ಲು gದ9�)ಾEMೆ , ಆದMೆ ಅವರು ನನ^ೆ �ಾತಾಡಲು , 

;ಾ"ಾಗಲೂ �ಾOvR ಬರುತ
"ೆ , ಅವರು ಾನು LೆರTgತು ಎಂದು ^ೊ/
ತು
 ಮತು

ಇ�ೕ �ಂ� ಏLೆಂದMೆ , ಔv ;ಾವ,)ೇ ಇತರ �ೕ/ಯY� 1ೊಂbತು
ಾನು
�ೂೕ�gದರು "ೇ:ೆ ನನQ ರdಸಲು , ಆದMೆ ನನQ §ಾ@ೆ^ೆ ಅಲ� , Lಾರಣ�ಲ�)ೆ
ಜಗಳ 1ೇ^ೆ , Lೆಲವ, ಗಂzೆಗಳ ನಂತರ ಾನು Dಡುಗ$ೆ ಒk6Lೊಂಡು , ಎಂದು , 
ಈ ಚ5ೆRಗಳನುQ Lೊೆ^ೊTgತು ಮತು
 ಆದE�ಂದ ಾನು ಪ�ಣR^ೊTg)ೆ ಎಂದು
ಅವ>ಯY� ,ಅವರು Sಸು
 LೋಶದY� ನನQನುQ 20 bನಗಳ Nೕ�ದ ಒk6Lೊಂಡರು, 
ಇದು ಾನು ಆBೆq£$ೋ oೕ Aೇ� �ಾ�ದರು ಏLೆಂದMೆ ಕುಂಟ . , kಎg6 , �ಾ�
goe , ದ^ಾLೋರ , ಸಂಕುGತ ಆ4ತು
 LಾಯR ಆರಂrಸಲು , ಉ)ಾಹರ�ೆ^ೆ
sಟW Mಾಜ�ದ @ೆ^ೆದುLೊಂ�ತುಅವರು ಈ^ಾಗBೇ ಸMಾಸ� �ಾ(�ಂ�
5ಾಂkಯJ ತೂಕ ಓ�gದEರು �ಾ�;ಾ , 5ೆಾQ4 /TbದE , 1ಾCR ವ�(
 , 
ಮತು
 ಾನು , Sಸು
 �ೆ� gಲು(ದ ಬಯಸುವ,bಲ� ಎಂದು ಪ ಸಂಗ �ಾ�)ಾಗ , 

ಮತು
 Nೕವ, , ತನQ �ೕವನದ Lೈ^ೊಂ�)ಾEMೆ ಎಂದು, ಾನು ಈ^ಾಗBೇ ಯಶg�
ಬ^ೆa ನ$ೆಯು/
ರುವ,ದರ /Tbತು
 ಮತು
 ಾನು ಅವನನುQ �ೋYಸಲ6ಟWರು ಇಂತಹ
ಸಂ§ೆ� papar ಎಂದು ಗ�W;ಾ4 1ೇT)ಾEMೆ , Sಸು
 ಮಂಜೂMಾ/ಗಳನುQ Aೇ�
ಬಂದು ಕಪ,6 ಇ/1ಾಸವನುQ 1ೊಂbದE ಒಂದು Lಾಡು �ಾ�b(=ನY� ಖGತ"ಾ4ಲ�
ಏLೆಂದMೆ , S�ೆ gಲು( ಆBೆq£$ೋ oೕ ಮೂಲಕ Fಾವ/ಸ�ೇLೆಂದು , ಬದ9"ಾ4)ೆ
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ಅಥ"ಾ ^ಾCR ಅಥ"ಾ �ೇ"ೆ ೌಕರರು ಅಥ"ಾ b(=ನY� ಅ^ೌರವ Lಾರಣ Lೆಲವ,
S�ೆ ಪ$ೆದುLೊಂ�ದE ಎBಾ� ಕ�ಯರ �ಾ�;ಾ �ಾಡBಾ?ತು . , ಇದು �ಾ�
ಇತು
-psp , ಾನು S�ೆ DbEತು , ನನ^ೆ ಕD{ನ Nೕ�ದರು , �ಾ� ¡ೕYೕ' , 

ಅವ,ಗಳನುQ ಅೇಕ /Tbತು
 ಮತು
 ಾನು ಎಂದು /TbದEರು , ಆದMೆ ಸಮುದ 
ೇರ"ಾ4 |ೋMಾ4 �ೂೕ�ಸಲು ಮತು
 �ಾತಾಡಲು , ಾನು ಆBೆq£$ೋ oೕ
^ೊ/
ತು
 .ನನ^ೆ 1ೊಂb"ೆ , ಆದMೆ ಾನು ತಪ,6 ಅY� ಇY�)ೆ ಎಂದು .ಅವರು ನನQ
�ರುದ9 ಏನೂ Lೊಂ�ರುವ ರdಸಲು ಎರಡು 1ೆಚು� ¡Yೕಸರು ಾನು �ಾQನದ �ಾ6
"ಾFಾ�ಾದರು �ಫಲ"ಾ4)ೆ , ನನ^ೆ Lೊಲ�ಲು ಪ ಯ/Qgದ ಆತೊಂb^ೆ ಇದEರು
.ಾನು ೆMೆ1ೊMೆಯ "ಾgಸು/
ದEರು ಏLೆಂದMೆ ಇದು ಾನು )ೇಶ ನನQ
Lಾರಣ"ಾ4)ೆ ಇ5ೆ©ಯನುQ @ೋ�gದರು �ಾ�^ೆ , ಸಂಕುGತ ಎಂಬ ಒಂದು
�ಾ�ಟ} ಮೂಲಕ �ೋ>ಸBಾಗು/
ತು
 ಎಂದು .

ಆರಂrಕ , ನನQ ತಂ)ೆಯನುQ ಕ:ೆದುLೊಂಡ ಾನು tಂbನ ವಯಸ= ಆ?ತು , 

ಇದು ಅವರು ಸೃ�W �ೕವನ [ೕBೆ Dೕಳ�ವ ಮತು
 ಕಷW , ಾವ, ಅಗತ��)ೆ , ಅY�
ಅನುಭವ ಭ�ಷ�ದ ಉತ½ಷW@ೆ ಇ)ೆ , ನಂತರ @ೆ^ೆದುLೊಂ�ತು �ೕವನದY�
DಂDg)ಾಗ ಬಂbತುಆರಂrಕ �ಾDೕತುಪ�ಸುವ ಒಂದು ಬಯಸುವ
ತಮಗNgದE<ೆWೕ tಂ)ೆ /ೕವ "ಾದ Syಣ , 1ೊಂದಲು .

ಾನು marcão ಹಂತ )ಾ� ಎಂದು ಾನು 1ೆಚು� LಾರಣವನುQ ಬಯಸುವ
ಆರಂrg)ಾಗ , ಸಂ^ಾ/ ಮಟWದ ಮತು
 b(=ನY� N�ಾRರ 1ೊಂbದEರು ಇY�)ೆ , 
ಇY�)ೆ , ಆದMೆ ಾನು ಮಧ�ಮ ಕ�ಾaವಲು ಪ "ೇಶ"ಾಗುವವMೆಗೂ ರY�
ಒಳ^ೊಂ�ತು
 ಇದು ^ೊ/
ತು
^ಾCR ಮತು
 ವ�ವ�ಾPಪಕರು , ಅಥR"ಾ?ತು
ಪ$ೆಯಲು ಮ@ೊ
ಂದು �ೕ�ಯ AಾಗಗT"ೆ g(=ತು , ಆದMೆ ನನ^ೆ ಒಂದು
�ೕ�ಯು 1ೆ5ೆ�ೕನೂ , Lೆಲ�[O , ಾನು ಪ ಯ/Qgದ , ಾನು ಪ ಯ/Qg ಮತು

¡ೕಚುR4ೕ' ಆತO 1ೊಂದಲು ಪ ಯ/Qg , ಾನು Lೆಳ^ೆ ಅವLಾಶ ಒಂದು
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�ಾ�ಟ} ನLೆ5ೆ�)ೆಯ ಜಾಂಗದ ¡ೕಚುR4ೕ' ಓಟದ , ಅನುವಂSಕ@ೆ ಸ6ಷW ಇಲ�
, �ಶ�ದ ಆ)ೇಶ .Lೆಲ�[O ಾವ, ಅg
ತ�ದY�"ೆ ಏLೆ ಈ ಪ �ೆQ^ೆ , ಾವ, , 

"ಾgಸಲು "ಾgಸಲು ಅನು�ಾನ ತರಲು �5ಾರಗ:ಾ4"ೆ ಅY� , ;ಾವ,ವ,
�ಾಡಲು , ಆದMೆ ಾವ, ಜ?ಸ�ೇಕು /Tbರುವ , ಎBಾ� �ೆv ಆದE�ಂದ ಎಂದು , 
ಾನು ನಂತರ ನಂತರ , ನನQ �ೕ/ಯY� |ೈಲು 1ೋದರು1ೋMಾಟ marcão 

|ೈಲು Lಾವಲು^ಾರರು ಎಂಬ ಗುಂಪ, ಸಂuೕಜೆ ಕ�ಾaವಲು �ೇ"ೆಗಳ�
ೋಟವನುQ ನ$ೆ?ತು , ಾನು ಎಲ�ವನೂQ g(=ತು , ಉತ
ಮ ಜನರು g(=ತು , 
ಆದMೆ Fಾ �ಾiಕ"ಾ4 ಅವರು Lೇವಲ ಬದುಕಲು ಬಯgದರು , ನನQನುQ ಹvR
ಬಯgದರು ಮತು
 ಾನು NಲRdg ಬಯgರYಲ� , ಆರಂrಕ ಇಲ�Nೕವ,
;ಾ"ಾಗಲೂ ^ೆಲ�ಲು �ಾಧ��ಲ� ಎಂದು ಕYತ , ಒಂದು NMಾಶ ಯ ಸPಳದY� , 

�ೕವನದ ಕ:ೆದುLೊಂ�ತು
 ಸPಳ"ಾ4)ೆ ಸವaRಳ� ಎಂಬುದನುQ ಮನುಷ� Nಜ"ಾದ
ಅಥRವನುQ �ೌಲ��ಾಪನ ಆಸ(
 ಇರYಲ� .

ಅವರು LಾಯRNವRtಸಲು 1ೊಂbತು
 ಎBಾ� �ೇ"ೆ , �ೇ"ೆ , ಾನು ��ೇಯಾ4
, ಾನು Mಾಜ(ೕಯ ಶ(
 , �ಾ�ಾ�ಕ ಅ>Lಾರ ^ೊ/
ತು
 , ದುMಾಡTತ �ದು�m
;ಾ"ಾಗಲೂ ಾವ, yoಸಲು 1ೇ^ೆ ^ೊ/
ರ�ೇLಾಗುತ
)ೆ ಒಂದು �ಷಯ ಇ)ೆ
.ಅವರು ಾನು 1ೇ^ೆ ಇಷW�ರYಲ� ಎಂಬುದನುQ ಏLೆಂದMೆ ಾನು ಅವ,ಗಳನುQ
[G�Lೊಂಡರು ಾಯಕ , ಸಹಜ"ಾ4 1ೊರದೂಡುವ ಯಹೂದ�ರ �ೌಲ�ದ
ಮರಳಲು �ಾಧ��ತು
 , ಯಹೂbಗಳ� "ಾ�Y ಮರುಗTLೆ ಅಗ�ೆ ಎBಾ� ಆC� �ರುದ9
ನನ^ೆ ದಂ^ೆeದE , ಅ)ೇ ಾಯಕತ� ಕಂಡು, ಕ:ೆದ ಇದನುQ ಎBಾ� , ಾನು
ಶತು ಗಳನುQ ಎBಾ� ಯಂತ ಗಳ ^ಾ ಹಕರು ಶ(
�ಾY ಎಂದು ಏLೆಂದMೆ ಅವರು
ಎದು�ಸ�ೇLಾಗುತ
)ೆ ಎಲ�ವನುQ ಬದುಕಲು ಾನು �ಾಡ�ೇಕು ಎಂದು ಎBಾ�
"ಾgಸು/
ದEರು , kMಾಾಗಳ� , ಅಂದMೆ ಕMೆದವ,, ಎBಾ� ಬದುಕಲು 1ೊಂbತು
 , 
ಾವ, ಸ1ಾಯಕ , ಮನ�ಾ¿ಸ�¬ , "ೈದ�ರು ಮತು
 1ೇಳಲು ಉTbಲ� "ೇ:ೆ ಎಂದು
ನಮ^ೆ ಇದು ಒಂದು ವ(ೕಲ 1ೊಂb"ೆ , Syಕ , Mಾಜ@ಾಂ/ ಕ Aಾಗ"ಾ4 , 
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ಸಂಬಂಧಗಳ� �ಾPಪೆ^ೆ ಇತು
 .Lೇವಲ yಣ ಸಂದಭRಗಳY� yಣ ಅದನುQ ಮಧ�ದY�
AಾಗಗT"ೆ ಎಂದು ಇ5ೆ©ಯಂ@ೆ �ಷಯ ಮತು
 ಾನು k ೕ/ ಸರಳ �ಾನವರು , 

N<ಾ=ಮ k ೕ/ ಮನುಷ� , ಈ^ಾಗBೇ �ೕವನದ ಎBಾ� ಸಂ@ೋಷಗಳನುQ 1ೊಂbತು

ಈ ಸಂದಭRದY� , Bೈh , k ೕ/Fಾತ ರುಮt:ೆ ಇನೂQ ನನQ �ೕವನದY� ನನQ
ಆತOವನುQ ನನQ ಮನg�ನY� ಉTb)ೆ , /ೕವ ಉ@ಾ�ಹ , �ಸ
�ಸಲ6ಡುತ
"ೆ
ಇರಬಹುದು ಅತ�ಂತ @ಾTLೆಯ ಸಂಬಂಧಗಳ , ಆ4ತು
 .ಲ�ಂ� , �ೋದ , 

k ೕ/ ಎಂದು ಬದುಕಲು ಇ5ೆ©ಯಂ@ೆ k ೕ/ಸು@ೆ
ೕೆ ಅಗತ�"ಾಗುತ
)ೆ .ವರb , ಾವ,
ತಂ)ೆ ಮತು
 @ಾ? 1ೇTದರು ಮಲಗುವ "ೇ:ೆ ಕ-ೆಗಳ� sದಲು ಕYತ , ಾನು
LೆಟW ಭ [ �ಂದ ಎದು�ಸ�ೇLಾ?ತು ಎಲ�ವ� ಎದು�gದ , ಎಲ�ರೂ ನನQನುQ
^ೊ/
ತು
 , ಅವರು ಪ�ೕ�ೆ ನನQನುQ 1ಾಕಲು �ೇLಾ4)ಾEMೆ , �ೕ�ಯು Lೊೆಯ
gP/^ೆ ಸ�ಆದE�ಂದ ಾವ, , ಾವ, ಮದು"ೆಯ �ಾತಾಡಲು uೕಗ�ೇಮ ಮತು

�ದು�m ಾವ, ಎBಾ� ^ಾತ tೕ�Lೊಳ�`ತ
"ೆ ಆದರೂ , ಎಂಬ ಮುಂGNಂದBೇ
ಆನುವಂSಕ@ೆಯ ಉಡು^ೊMೆಗಳನುQ ರdಸಲು , "ೈ�ಾಲ�@ೆ �ಾಕ�W)ೆ ಸ�ಾನ@ೆ
[ೕಲು^ೈ �ಾಮರಸ� ಮತು
 ಸಲು"ಾ4 uೕಗ�ೇಮ ಬದುಕಬಲ�ವ,ಹಕು=ಗಳನುQ
ಎಂಬ .ಾವ, ಎBಾ� ಎಂದು ಾನು Nಖರ@ೆಯನುQ 1ೊಂbರ�ೇಕು , ಪಂಜ , ಕ ಮ
yಣಗಳY� Nಖರ@ೆuಂb^ೆ , ಇದು �ೆ:ೆಯಲು �ೕdಸಲು ಮುಂದುವ�ಯುತ
)ೆ , 

�ೆ:ೆಯಲು ಮುಂದುವMೆಯುತ
)ೆ , ಇದು ಮುಂದುವ�ದMೆ , oಶJ 5ಾ]R
�ಾಡBಾ4)ೆ.ಇದು ಮುಂದುವMೆಯಲು ಮತು
 g(=ತು �ೕವನ ಮುಂದುವMೆgದರು , 
y[^ಾ4 ಆ4)ೆ Fಾ �ಾiಕ ಜನರು , ಾನು ಅವರು "ಾgಸಲು ಉ)ೆEೕಶವನುQ
ಏLೆಂದMೆ ಏನು �ಾಮಥ�R ಜನರು , ಎಲ�ವನೂQ NಧR�gತು
 g(=ತು , ಆದMೆ
ಚುರುLಾದ ಬಯಸು@ೆ
ೕೆ Nಜ"ಾದ , ಎಲ�ವ� ಉತ
ಮ, ನನQ ಬುb9ವಂ/Lೆಯ ನನ^ೆ
ತಮO ಬುb9ವಂ/Lೆ ಸಂuೕ�ಸಲು �ಾಧ�"ಾ?ತು , ಎBಾ� ಅವರನುQ tಂb(=
5ಾ�ಾy , ಆದMೆ ;ಾ"ಾಗಲೂ ಾನು 1ೆಚು� ಬಯgದEರು, ಆದMೆ ಾನು ಅವರ
ಬುb9ವಂ/Lೆ conjuguei , ಸಹ ಅವ,ಗಳನುQ �ಾನ ಆಡBಾಗುತ
)ೆ , ನು�ಸಲು
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ಕYತರು ನನQ.ಏLಾಂತ "ಾgಸುವ ಮುಂದುವ�ದ , ಸುತು
ವ�ದ , ಾನು
ೋಡಬಹು)ಾದ ;ಾವ,)ೇ �ೌಂದಯR , ಾನು 1ೊಂbರ�ೇ(@ೆ
ಂದು ;ಾವ,)ೇ
ಸ1ಾನುಭೂ/ , Nೕವ, �ಾಗRವನುQ ಒಂದು ರ|ೆ ಎಂದು /Tಯಲು , ಒಂದು 1ಾCR
�ಾ� .ಾನು , ;ಾ�ಗೂ @ೊಂದMೆ ಬಯgದರು Lೇವಲ ನಂತರ ಾನು ಅವರನುQ
ಎBಾ� ಬಲ"ಾದ Lಾರಣ , ಅವರು ಎBಾ� �ೕ�ಗಳ� , ಆದMೆ ಾನು �ೇLಾ4)ಾEMೆ , 
ಅಥ"ಾ ಕ-ೆಯ ಉTದ �ಾಡಲು ಏನು , Nರಂತರ ಎಂದು ಯುದ9ದY� 1ೋದರು , 
ನನ^ೆ ಬದುಕಲು ಅವLಾಶ ಬಯgರYಲ� ಎಂದು /ನುQ"ೆರ"ಾNಸಲು .Lೇವಲ |ೈಲು
ಕ �ಾನುಗತ ಇ�gLೊಳ`ಲು ಬಯgತು
 ಮತು
 ಾನು ಬಯgದE ಎBಾ� ನನQ ಪ /ೕ
ಪದವನೂQ ಅyರಶಃ FಾYgದರು , ಆದMೆ ಾನು ಅವ,ಗಳನುQ Bೈh ನನQ ಸ�ಂತ
�ೕ/ಯY� ಅವLಾಶ ಇದEರು , ಧೂಮFಾನ ಾನು ಔಷಧ ಮತು
 ;ಾMಾದರೂ ಆe=
�ಾಡYಲ� , ಎBಾ� , ನನQ ಸಹಚರರು ಕಷW"ಾ4ತು
 ಅವರು5ೆಾQ4 ನ$ೆಯಲು , 

Lೆಲವ, ಜನರು ರ�ೆ
 Lೆ5ೆ�)ೆಯ ಏLೆಂದMೆ ನನ^ೆ , |ೈಲು ಒಳ^ೆ �ಾಡಲು ಒಂದು
1ಾCR �ೕ/ಯY� NY�ಸಲು ಅಳಲು , ಇದು ^ೆಲ�ಲು ಅಥ"ಾ $ೈ , ;ಾವ,)ೇ Fಾರು
ಆ4ತು
 , ;ಾವ,)ೇ ಆe= ಇರYಲ� .ಇದು ಎBಾ� ಾನು "ಾಕ� ಮಧ�ದY� DಟುW
ಅ�/ದE�ಂದ , ಾನು ಈ 1ೊರ@ಾ4ಯೂ, 1ಾCR �ೕ/ಯY� Lಾಣಬಹುದು , 

ಾನು @ೆ^ೆದುLೊಂಡ ಕN�yJ NವRtgದEರು , ಇದು "ಾಕ�ದ LೊೆಯY�
Dಡಬಹುದು ಎಂದು /Tಯುವ,bಲ� , ಎBಾ� ವ�/�ಕ
"ಾ4)ೆ , ಅಥ"ಾ Lಾಳ�
ಇಲ�ಇದು ಉತ
ಮ ಏLೆಂದMೆ , ನನQ ೇತೃತ�ದY� ಸರಪT 1ೊಂbತು
 ಎBಾ� ನನQ
ತಂಡದ , ಾನು 1ೆಚು� ಎಂಬ ಅಥRದY� ನನ^ೆ ಅಸ�ಾ�ಾನವನುQ �ಾ�)ಾಗ , 

ಅವರು [ೖ/ ಕೂಟಗಳ ^ೊ/
ತು
 .ಾನು ದುಷW �ಾಗRವನುQ 1ೋದರು , ಇಂತಹ
"ಾ�§ಾ�NಸBಾ?ತು ನನQ gಂಹ Aಾ�ಸBಾ4)ೆ , ಆದMೆ �ೇ�ಸಲು , 1ೆMಾ?J
, �ಾಡಲು ಒಂದು 1ಾCR �ಷಯ 4ೕಳ� .ಾ�;ಾ>ೕಶರು ಮತು
 Syಕರು ಮತು

ಸ1ಾಯಕರು , ತBೆ ^ಾCR , ಅವMೊಂb^ೆ Lೆಲ�[O Bಾಭ , ಆದMೆ ಅವರು
ಮುಂbನ ಪ �ೆQ , ಬಲ 1ೇಳಲು �ಾಕಷುW ಅೇಕ , ಆದMೆ ಇದEವ, : ಾನು
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1ೋMಾಟ 1ೋದರು , ;ಾವ,)ೇ ಸ�ಾನ ಎಂದು 1ೋMಾಟ , ಾನು ಎದು�gದ, 

ಾನು , ಎBಾ� ಮುಂದುವ�Lೆ , ಅವರು ಉತ
ಮ , ಕYತ ಆ4ತು
 , ಎಂದು , ಾವ,
ಬಯಸು ಎಂದು ಎಲ�ವನೂQ am ಅಥ"ಾ ಇಲ� , ಬಯಸುವ ಅಥ"ಾ ಬಯಸುವ,bಲ�
ನನQ ಸಮ�ೆ� , ಎBಾ� ಎಂಬ )ೊಡ_ ಸಮ�ೆ� ತಂದ "ಾಸ"ಾ4ದEರು ಒಂದು

ಾನು , "ಾgಸಲು 1ೇ^ೆ /Tbರುವ ಒಂದು ಎಂಬ �ನಮ  , �ಾ�ಾನ� ೆಲದ , 

ಾನು ಒಂದು �ೕ/ಯ , ಪ�ಚ?ಸುತ
)ೆ ಮತು
 ಆ1ಾರ 1ೊಂbರುವ ಒಂದು ಎಂದು
ಾನು ಾನು ಏನು ಆ?ತು , ಾನು ಅ)ೇ �ೕ/ಯY� ಸರi ಎದು�gದರು
ಎಂbಗೂ , Nಜ"ಾದ Fಾ iಯ ಆ?ತು , ಾನು ಆ?ತುಪ�ಪ�ಣR LೊBೆ^ಾರ
ಪ / ಪ�gP/ ಇದು "ಾgಸಲು , ಮತು
 ಅವರು ನನ^ೆ 1ೋದMೆ ಾನು ಅವ,ಗಳನುQ
1ಾN ಎಂದು ಅವರು , ;ಾ"ಾಗಲೂ Nಜ"ಾದ �ೕ/ಯ , ಎBಾ� ಸಂದಭRಗಳY�
ಪ Aಾವ ಒಂದು ಆe= ಎಂದು ಾನು , "ಾgಸಲು Lೊಲ�ಲು gದ9�)ಾEMೆ ^ೊ/
ತು

ನನ^ೆ 1ೇTದನು ಎಂದುದುಷW .ಾನು Fಾವ/ಸಲು ಒಂದು 1ಾCR �ೆBೆ Fಾವ/
ಎBಾ� ಾ�ಯ �ಶ�ದ ಮಟWದ ಕ$ೆ^ೆ , ಅವರು , |ಾಗ/ಕ Fಾಲು)ಾರರು ;ಾರು
ಅವರು , ಎBಾ� ಚಳ�ವTಗಳ� , ಅಥ"ಾ ಪ /( eಗಳ� ಗಮನ ;ಾ"ಾಗಲೂ , 

LೆರTgತು , ಎBಾ� ಸವR"ಾ�k ಇ�ೕ �ೕ�ಯ [ೕBೆ 1ೋ4ಈ ಎBಾ� ನನQ
( eಯನುQ ಇ�ಸBಾ4ತು
 , ಎಲ�ರೂ ನನ^ೆ ^ೊ/
ತು
 ಮತು
 ಾನು , ಎBಾ�
/Tbತು
 ಆಟದ ಪ�ಪ�ಣR@ೆ , ಒಕೂ=ಟ , "ಾgಸುವ ಮತು
 Bೆ(=ಸ)ೆ ಪ�gP/ಯ, 

ಜನಸಂ§ೆ�ಯ ಪ /bನ ಸಂಪಕR ;ಾರು ಒಕೂ=ಟ ಆ4ತು
 ;ಇದು yoಸಲು
�ಾಧ��ಲ� ಎಂದು ಹುY , ಅವರು , ಇದು , ಾವ, |ೈYನ ಬ^ೆa �ಾಡಲು ಏನು , 
ಾವ, ಬಹಳಷುW ಬ^ೆa ಅಲ� , ನನ^ೆ Nಜ"ಾ4 ನನ^ೆ ^ೌರ�ಸು/
ದEರು ಭಯ , 

�ಾ�ತಂತ ! ^ೆಲ�ಲು ಕಷW ಎಂದು ಈ Lೆಳ4ನ ಒಳ^ೊಂ�)ೆಾವ, ^ಾ ಹ(ೕಕರಣವನುQ
�ಾತಾಡು@ಾ
Mೆ ಉ@ೆ�ೕ�ೆಯ ತರಬಹುದು �ೕವನದ viciações , 
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habituations ಅತ�ಂತ ಕಷW ಸಂದಭRಗಳY� ಅನುಸ�ಸುವ 1ೊರತು , 

ಉ)ಾಹರ�ೆ^ೆ ^ಾ ಹಕ somo �ೕ�ಗಳ� , ಅ|ೇಯ Fಾ iಯ ನನ^ೆ gಂಹ
autointitulei ಆ?ತು ಸ�ಾನ ಮೃಗಗಳ� 1ೋMಾ�ದರುಇನQಷುW 1ಾCR
ಬುb9ವಂ/Lೆಯ ನನ^ೆ , ಆದMೆ ಾನು yoಸಲು �ಾಧ��ಲ� .

ಈ ಾನು , "ಾ� ಅವLಾಶ ಎBಾ� ಸ�ಾಜದ ಅg
ತ�ವನುQ Nೕಡಲು 1ೊಂb)ೆ
ಖGತಪ�ಸಲು , ಅವರು Lೆಲವ, ಉತ
ಮ ಜನರ ಮಕ=ಳ� , @ಾ? ಮತು
 �ೕವನದ
ಅನುಭವದ ಅೇಕ ಮಕ=ಳ� ��ಧ ಇತು
 ಇರYಲ� /Tbತು
 ಮತು
 ಇತರರು ಬಡವರ
ಮಕ=ಳ�ಇಂತಹ)ೇ ಪ / ಒಂದು ಾವ, ಎಲ�ರೂ ಉತ
ಮ ಬಯg)ೆ ಅY� ಒಂದು
ಸ�ಾಜದY� "ಾgಸುವ , uೕಗ�ೇಮ ಅಗತ��)ೆ , ಇನೂQ Nೕವ, ಬಲ g(=ದMೆ
Nೕವ, ದುಷW ಮೂಲಕ ಬಂದMೆ , ಾನು , Nೕವ, ಪ$ೆಯು/
ೕ� , ಮುಂbನ , 

�ಾoೕಪ� ೋ�ದ �ೌಂದಯR , ಏನೂದುಷW Nೕವ, g�ೕಕ�ಸುವ ಮತು
 ನನQ ದುಷW
ಎಂದು Nೕವ, ಎಲ�ವ� @ೆ^ೆದುLೊಳ�`ತ
)ೆ , ಆದMೆ ಾನು ನ$ೆಯಲು ಎಂಬುದನುQ , 
ಾನು ಕಷW �ಾಧ��ಲ� , ಅವರು ರು 1ೆG�ನ)ಾ4)ೆ @ಾಯಂbರು , ಾನು , 

^ೌರ�g ಬಂತು ಎಲ��ಗೂ ಒಂದು Nಯಮ Nuೕ�ಸBಾ4ತು
1ಾಗೂ ಅಪMಾಧ
ಮುಂದುವ�ದMೆ ಮತು
 ಅಗತ��)ಾEಗ /Tಸುವ , ಾನು , ;ಾರೂ ಾನು ಎBಾ�
/ರಸ=�gದರೂ ;ಾರು ಎಂದು ಮದ�ವ�ಸN , ಆ?ತು , ಘಟೆಗಳ� ಕುg?ತು , 
ಆದMೆ �ೌಲ�ವನುQ 1ೊಂbದEವ, ಮತು
 ಗುರು/ಸಲ6�Wತು , ;ಾರೂ ನನ^ೆ
ಸ�ತಂತ "ಾ4 ^ೌರ�g ತk6gLೊಂಡು)ೌಬRಲ� ಅವರು ಸಮಯದY� Aಾ�gದರು
.ಅವರು ಎBಾ� ಅವರುಗT^ೆ ಉ@ೆ
ೕಜನ NೕಡBಾ?ತು ಮತು
 ನನQ ^ೌರ"ಾN�ತ , 

1ೆಚು� ನನ^ೆ , (ಂಡ} , 1ೆಚು� �ಾಂತ ಮತು
 ಅಕ=Mೆಯ ಅವಶ�"ಾ4ದEವ, , 

ಉ)ಾಹರ�ೆ^ೆ ಅವಶ�"ಾ4ದEವ, ಬಯgದEರು .

ಅವರು ನನQನುQ ೋಡಲು ಬಯgದEರು ಎಂಬುದನುQ ಅವ,ಗಳನುQ @ೋ�ಸದ �ೆBೆ
ಹಣ , ಾನು ಅಸಭ� , ನನQ N�ಾRರLೆ= �ೆಂಬYಸುವಂ@ೆ ಎBಾ� ಾನು ಕಷW"ಾ4ತು
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ಆ4ತು
 , 1ೆಚು� Bಾಭ @ೋ�ಸಬಹುbತು
 , ಸಹ ಎಲ�ವನೂQ 1ೆಚು� Bಾಭ , ನನQಂ@ೆ , 
ನನ^ೆ chegavam-ಒಂದು ಕನಸು ಎiLೆ , ಆದMೆ ಾನು ಒಂದು Fಾ i ಮತು

ಬಯಸು@ೆ
ೕೆ .ಇದು , ಪ @ೆ�ೕಕ@ೆ , "ಾgಸು/
ದEರು ಆವರಣ ಪ�gP/ ಅ�ಯY�ತು

ಮt:ೆಯರು , ಎBಾ� N<ಾ=ಮ k ೕ/ಯನುQ ಸಹ ಜರು4ದE�ಂ)ಾ4 ಅವರನುQ
k ೕ/ಸು/
ದEರು 1ೊಂbತು
 , ಅವರನುQ k ೕ/ಸು@ೆ
ೕೆ .

ಇದು ಎBಾ� yಣ "ಾgಸುವ ಬ^ೆa , ಾನು ಉTದುLೊಂ�ತು , ಅಗತ� ಕಂಡು ಾನು
ಮ1ಾJ N<ಾ=ಮ k ೕ/ ಮತು
 ಸಂಪಕR ಹಂತದವMೆ^ೆ ಸಹ Aಾ�ೕ)ೆ ೕಕಗಳನುQ , 
ಆದMೆ ಾನು ;ಾ"ಾಗಲೂ ತk6gದರು ನನ^ೆ ಸುಂದರ ಆನಂದ ಪ$ೆಯಲು
;ಾMೊಬ{ರ �ೕವನ 1ಾಳ� ಆ4ತು
 , 1ಾ^ೆಗi ಲೂ� "ೇ:ೆ ;ಾMಾದರೂ
�ೕವನದ 1ಾಳ��ಾಡುತ
"ೆ .ಅವರು ನನ^ೆ Fಾ �ಾiಕ"ಾ4 , ಾನು 5ೆಾQ4
�ೕ�ಸ�ೇಕು ಇಲ� ನನ^ೆ ^ೌರ"ಾN�ತ k ೕ/gದ Lಾರಣ ಮುಂದುವ�ದ k ೕ/ , 

ಾನು , ಎBಾ� ಇತು
 ನನQ k ೕ/ �ೇ�)ಾEೆ ಎಂದು �ಾತ ಅವರು ಆ4ರಬಹುದು
k ೕ/ ಮುಂದುವMೆ?ತು , ಬಂ>ಸBಾ?ತು , ಅವರು ಎಲ�ವನೂQ ^ೆಲ�ಲು
1ೋMಾಡ�ೇLಾ?ತು ^ೊ/
ತು
ಾನು �ಾ�ತಂತ ! ಕ:ೆದುLೊಂ�ತು , ಆದMೆ ಾನು
NY�ಸBಾಗYಲ� ^ೊ/
ತು
 ಆ ಇY�)ೆ , bಕು=ಗಳ�, LಾoRಕರು , Syಕರು , ^ಾCR
ಅಥR�ಾ�Lೊಂ�)ೆEೕೆ ಎಂದು ನನ^ೆ , ಮಟW 1ಾಕಲು �ೇLಾ4)ಾEMೆ , ಆದMೆ
ಾನು ಎಲ�ವನೂQ , ಕbಯುವ �ೇ�ಸುವ , NY�ಸಲು , NY�ಸ�ೇLಾ?ತುಅವರು
ಮತು
 �ಾಡಲು ;ಾವ,)ೇ LಾರಣಗTದEವ, "ೇ:ೆ ಮ@ೊ
ಂದು �ೕವನ ಾGLೆ^ೇಡು
, ಆದMೆ ಾನು ;ಾ"ಾಗಲೂ ಉತ
ಮ , ಎಂbಗೂ LೆಟW)ಾ4 ನ$ೆgLೊಂ�)ಾEMೆ , 
;ಾMಾದರೂ spanked ಎಂbಗೂ ನನ^ೆ ಸ�ತಃ , ;ಾ"ಾಗಲೂ §ಾ@ೆಯನುQ
ೈ/ಕ �ೌಲ�ಗಳ� ಅಂbನ �ಾನ�ೕಯ , �ಾಡಲು ಕಷW"ಾಗಬಹುದು ಎಂದು
1ೊಂbದEರು ಸಹ,ಾನು ಎಂದು ಾನು ಏLೆಂದMೆ ಪ / ದೃಶ�ದ �ೌಲ�ಗಳನುQ , 

ಆದMೆ ಅವರು ಕಂಡು )ೊಡ_ Fಾ i �ಾಡYLೆ= ^ೊ/
ತು
, ಆದMೆ ಾನು ಬಯgದE
Lಾರಣ ನನ^ೆ ಎBಾ� �ೆv , ಾನು N�ೕ�ೆಯY� ಅವರನುQ DಟುW ಅವ,ಗಳನುQ ಭಯ
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ಬರಲುಕ:ೆದುLೊಳ`ಲು .ಇದು ಆರಂಭದY� ಈ ಸಹ |ೈಲು sದಲು , ಅವರು
�ಾಸW�ಂ� ಏLೆಂದMೆ ಾನು Aೇ� ಎಂದು ಕಷW ಗಂzೆಗಳ , |ಾ�^ೆ ಎಂbಗೂ
bನಗಳ , ವಷRಗಳ , ಎಂದು Nಯಂತ ಣ ಅ�ತುLೊಂಡ , ಸಂಗ tಸಲು ಬಳಸುತ
)ೆ
ಮತು
 Fಾ ಬಲ� ಒಂದು ಸಮuೕGತ ಎBಾ� ಸಮuೕGತ ಆ4ತು
ಪ�gP/ ಮುಂbನ
ಬರು/
ತು
 , ಾನು ಆಡಲು ಬಂದರು, ಆದMೆ |ೋ� ಾನು ಮುಖ
�ಾಡು/
ದE.ಮಂ( ಆಡಲು ಏLೆಂದMೆ , ಾಟಕದY� ಾನು �ಾಸW} /Tbತು

ಏLೆಂದMೆ @ಾ? ಮಂ( ಪ,g , ಾನು , ಒಂದು |ೋ� �ಾಯುವ ಆ4ತು
 .ಇದು , 
"ಾ�;ಾಮ bನದಂದು ಸ�ಲ6 ತರ�ೇ/ ಬಯgದರು ಮತು
 ಾನು , ನೊQಂb^ೆ
Mೈಲು ಬರಲು ಅವ�^ೆ ಪ �ಾ
kgದ ದುಬRಲ ವ�(
;ಾ4ದEರು , sೕ�^ಾ4 ಆ4ತು

, ಅವರ ಕು/
^ೆ tಂ�ದ , ಅವರು ಪ �ೆ ಕ:ೆದುLೊಂಡರು , ಆದMೆ ಆ yಣದY� ನನQ
ಒಂದು D4ತ ಅನುಭ�g)ೆEೕೆ�ಾಡಲು ಬಯgದEರು , ಆ�ದರು , @ೋ�ಸBಾ4)ೆ
ಅವರನುQ ಕಂ�)ೆEೕೆ ಎದುE �ಾಡಲು ಮತು
 ಅವರು ನೊQಂb^ೆ ನ$ೆಯು/
ದEಂ@ೆ, 
ಾನು �Gತ ಉತ
ರ ಇರYಲ� , ಇದು ಸ� ಎಂದು /Tgದನು , ಆದMೆ ಾನು
ೋ�)ಾಗ ಾನು ಎಂದು Aಾವೆ g(=ತುಕ:ೆದ ಏೋ , ಅವರು ಪ �ೆ
ಕ:ೆದುLೊಂಡರು .ಇದು ನನQ ಶ(
 /TbರYಲ� , ��ಾ�ಸ o/oೕ�ದ ಆ4ತು
 ಮತು

1ೊಂbದE ನರಕದ ಆರಂಭ"ಾ?ತು , ಾನು ಎದುE ಅವನನುQ ೋ�"ೆ ಮತು

ಅವN^ೆ 1ೇTದರು :

- Nೕವ, ಸ� ಬಯಸು�Mಾ?Nೕವ, Gಂ@ೆ ನನQ DಟುW .

;ಾ"ಾಗಲೂ yಣ ಸ1ಾನುಭೂ/ @ೋ�gದರು , ೋ?ಸುವ ಉ)ೆEೕಶವನುQ , 

ಾನು , ಅವರು ತರ�ೇ/ ನನQ ಕ$ೆ?ಂದ ಉ@ೆ�ೕ�ೆ?ಂದ ಕೂ�)ೆ ತಪ,6 ಎBಾ�
ದುಷW ಸ�ಾ�ಾನ^ೊTಸುವ �ೇLಾ4)ಾEMೆ ೋಡು/
ದEರು , ಅವರು ಎBಾ� ಒಂದು
bನ ಭರವ�ೆಯY� ಆ4ತು
 , ಆತOಹ@ೆ� Lೊೆ^ೊಂ�ತುಯಹೂbಗಳ� ಕi"ೆಯ .

ಾನು ಕi"ೆಯY� ಯಹೂbಗಳ� "ಾgಸುವ ಎಂದು ಆಶಯ)ೊಂb^ೆ
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�ಾಡBಾ?ತು , ಅವರು �ಾಸW} /Tbತು
 ಏLೆಂದMೆ ಇದು , ಾನು Fಾ ಬಲ� , 
ನನQ ಶ(
 , ಉತು
ಂಗLೆ=ೕ�ದ ತ;ಾMಾ4ಲ� ^ೆ ಪದ9/ಯು , ಅಂದMೆ , ನನ^ೆ ಒಂದು
ಸರಳ sೕ�ನ , ಆದMೆ �ಾt/ �ೕವನದ 1ೊಂb)ೆಅದರ �ೆBೆ , ಾನು 5/6 

ಬಳgLೊಳ`ಬಹು)ಾ4)ೆ 1ೆಚು� ಆರು ವಷRಗಳ S�ೆಯನುQ �ಂದ , ಅಂದMೆ, "ಾಕ�ದ
5/6 ಅಂ�Lೊಳ�`ವ,bಲ� , ಸರi ಇತರ ಮನುಷ� ;ಾವ,)ೇ N"ಾg 1ೆG�ನ �ೆBೆ
Fಾವ/ , ಒಂದು Lಾನೂನು.

ಆದMೆ FೆಾYW ಮಧ�ದY� 1ೊಂb"ೆ , Lೆಳ^ೆ 2/3 ಮತು
 5/6 ಅನುಸ�ಸುತ
)ೆ
.ಾನು ಎBಾ� ಒಂದು ¡ ೕ^ಾ ಂ ಅವರು ಬಯgದMೆ ಾನು k ೕ/ ಪ�ಸುವವMೆ^ೆ
ನಂತರ , ಒ:ೆ̀ಯ ಜನರು, ಾನು ವ�ವಹ�ಸದ ಜನ�^ೆ, ಾಯಕತ�ದ ಎಂದು
Aಾಗ"ಾ4 , ಜನರು ವ�ವಹ�ಸ�ೇಕು , ಏLಾಂತ �ೕವನದY� ನನQ �ೕವನಚ�@ೆ 
�ಾಡBಾಗುತ
)ೆ ಸುತು
ವ�ದ �ಾಡBಾ?ತು 5/6 [ೕBೆ @ೆರTದರುಅY� ಕ:ೆದ
ತಂ�ಾಕು ಮತು
 ಈ ಜನರು Aಾ� )ೆ�ೕಷ Aಾ�gದರು.ಅವರು , ನನ^ೆ ಇದು
ಆ�ದರು �ಾತ ಾಯಕತ� �SಷW Fಾತ ಏನೂ 1ೇTದರು ಜನರು .ಾನು
ಆ/¯ಯ ಒಂದು ಉಪ ನನQ ಸ"ಾಲನುQ 1ೊಂbರುವ ಪ ಥಮ ಮt:  ೆ , ಇರYಲ�, 
ಾನು N<ಾlವಂತ , ಆದMೆ ನಂತರ ಾನು ಅವಳ� ನನ^ೆ sದಲ ಪ�ೕy�ಾ
|ೈYನY� 10 ವಷRಗಳ NMಾಕ�gದರು ಎಂದು ತಪ,6 Aಾ�gದEರು.ಅವಳ� ನನ^ೆ
ಪ ಶಂgಸು@ೆ
ೕ"ೆ ಮತು
 ನನQ ಬಳLೆ ಔಷಧಗಳ� ಪ�ೕdಸಲು �ೇ�Lೆ, ಆದMೆ ಅದು ಆ
�ೕ/ಯY� ಉTಯಲು ಎಂದು ಅಥR ತುಂ�ಾ ಚುರುಕು �ಾಡYಲ� , ಾನು
�ನಂ/ಯನುQ ನಂತರ NೕಡBಾ?ತು ಪ�ೕy�ಾ ಾನು "ೈದ�ರು NಣRಯ �ಾ�ದ
.ಅವರು ತBೆ ಮೂಲಕ Lೇಳಬಹುದು gP/ಯನುQ ನನ^ೆ ಬಂಧ�sೕಚೆಯ ಾಲು=
bನಗಳ Nೕ�ದರು , ಮತು
 ಅವರು ಆ)ೇಶ , $ಾ� ಾ�;ಾ>ೕಶರು ಅಂದMೆ , 

ಅವನ �ಾದಕ ದ ವ�ಗಳ ಪ�ೕ�ೆಯ ಒದ4gದ ಅNS�ತ , �ಸÍತ �ತರ�ಾ ಾಲು=
bನಗಳ ಮಂಜೂರುಕುಶಲ , ಅವರು ;ಾ"ಾಗಲೂ , ಮತು
 ಾನು ಅೇಕ �ಾ�
ಕ$ೆಗiಸುವಂ/ಲ� , ಆದMೆ ;ಾ"ಾಗಲೂ ಅವರು ನನQ ^ೌರವ ಅಹRರು ಏLೆಂದMೆ
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ಅವರನುQ ^ೌರ�ಸBಾಗುತ
)ೆ.ಅವರು ತಮO ಉತ
ಮ Fಾತ ವನುQ ವtgದ �ೕ�ಗಳ�
, ಆದMೆ ಪ�ೕ�ೆ ಅಂದMೆ 1ೆMಾ?J ಆ�ೕoರುವಂತಹವ, , ^ಾಂ|ಾ , ಹSº ಬಳLೆ
ಧಾತOಕ NೕಡBಾ?ತು , ಏಾ?ತು, ಆದMೆ ನನQ ಅk�LೇಶJ ಅಂ�Lೊಂ�ತು
ನನQ ಅನುಕೂಲLೆ= ಆ�ದರು , ಾನು ಸಮjRgLೊಳ`ಲು ಎಂದು ಎBಾ�
"ಾbgದರುಇದು ^ಾ ಹಕ ನನQ "ೈದ�ರು ಶN"ಾರ ಎ¦ ಒಂದು ಔಷಧ Lೋ�)ಾEMೆ
Lಾರಣ . ಇದು ಅ�ಯY� ಏLೆಂದMೆ , ಅಥ"ಾ ಅವರು ನನ^ೆ ಸ1ಾಯ ಏನು ಎಲ�ವ�
, ಅವರ ಸ1ಾಯ ಪ ಯ/Qgದರು ಒಂದು Dg ಚ5ೆR [ೕBೆ , ಾನು ಅವ�^ೆ ಔಷಧ
, ಎಂಬ Tramal LೇT)ಾಗಾನು oತ Mಾಷ¨ $ಾ ಶN"ಾರ ಎ¦ Aಾ�gದ
Lಾಲವ� ಆ4ತು
 .ಅಥ"ಾ Tramal ಈ ಇದು (�ೕJ ಎಂದು ಪ�gP/ಯY�, 
"ಾ�Lೆಯ ಸಂದಭRಗಳY� ಆ�ೕoರುವಂತಹವ, ಆMೋಪ .2 +2 conjuguei 

ಔಷಧ g=£ೕNಂ� ಪ�ೕ�ೆ^ೆ ಆ�ೕoರುವಂತಹವ, ಆMೋಪ ಅಂದMೆ ನನQ "ೈದ�ರು
ಮೂಲಕ ಔಷಧ g=£ೕNಂ� @ೆರವ,^ೊTಸBಾ4)ೆ , ಇY�)ೆ , ಅವರು , ನನ^ೆ
ಸ1ಾಯ ಪ �ೆQ , ಔಷಧಗಳ g=£ೕNಂ� ಎಂದು ಹಕು= )ಾಖBೆ Lಾಲ, ಎಂದು
Lೈbಗಳ� ಉನQತ ಮಟWದ ಬಳLೆಯ Bಾಭ)ೊಂb^ೆ , ಉGತ ಕಳ�tಸBಾಗುತ
)ೆ
ಇ)ೆ ಾನು , ನನQ ಬಲ ಅವಲಂDಸ�ೇLಾ?ತು ಆ4ತು
 �ಾಡBಾ?ತು ಎಂದು
N�ಾRರದ �ರುದ9 [ೕಲOನ�ಯನುQ ಸY�gದರು ಾನು /ರು4 ಾನು S�ೆ
ಾ�;ಾಲಯದ ಗ�ಷl $ಾ ಉ)ಾಹರ�ೆ^ೆ ಾ�;ಾ>ೕಶರು ಅ�RFೆJ 2/3 

ಮಧ�ದY� , Aೌ/ಕ"ಾ4 ಒಂದು |ೈಲು gಬ{ಂb ಹBೆ� , ಅY� ಒಂದು ಯುದ9ದY�
ರGg)ಾEMೆ , ಾನು , ಅವನು , ^ೌರವ , ನನQ (ೕ/R |ೈYನ ಪ�ಸರದY� ಒಂದು
ಉಬು{�Lೆ ಮಹತ
ರ"ಾ4ತು
 ಪ ಯ/Qgದರು ^ೌರ"ಾN�ತ , ಆದMೆ ಈ N�WನY�
NoRgದ ಬಯgದರು ಏLೆಂದMೆ ಅಲ�, ^ೌರ�ಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ವ�ವ�ೆPಯ
�ರುದ9 ಆಡಲು �ಾಧ��ಲ� /Tbತು
 .�ಾ�ಾ�ಕ ಉಂzಾಗ�ೇಕು ಏLೆಂದMೆ ವ�ವ�ೆP
, ಎಲ�ವನೂQ ಾವ, , ಕBಾ�ಣ ಬಯಸಬಹುದು ಸ�ತಃ ಪ ಚYತ"ಾ4)ೆ , 

N�ಾRರಗಳನುQ �rನQ"ಾ4ದEವ, , ಾನು ಎಂದು , FೆJ 2/3 ಮಧ�ದY�
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ಪ uೕಜನವನುQ ಪ$ೆಯಲು ನನQ ಶ(
 ಎಲ�ವ� , ಎಲ�ವ�ನನQ (ೕ/R ^ಾCR ನಡು"ೆ
"ಾ�ಪಕ ಮತು
 ಾನು ಅನುಸ�ಸಲು ಎಂದು ಸಂ�ೆPಗಳY� ಸಂಭ�ಸಬಹು)ಾ4)ೆ ಏನು
, ಎಂಬ /TbದEರು ಏLೆಂದMೆ ಸಹಚರರು ನಡು"ೆ , Nೕವ, ನಗರದ ಾನು ಸ"ಾಲು
�ಾಡ�ೇLೆಂದು ^ಾCR ಮತು
 ಎBಾ� �ಾನgಕ ಮಟW, Aೌ/ಕ ಮತು
 ಎಲ�ವ�
ಇದEವ,FೆJ 2/3 ಮತು
 5/6 ಮಧ�ದY� ಪ�ೕ�ಾ , ಅk�LೇಶJ ^ಾಂ|ಾ g=£ೕNಂ�
ಸಮ�ೆ�ಯನುQ ಸ�ಪ�ಸಲು ನನQ ವರb ಸ�ಚ©@ೆ ಆಧ�gತು
 ;ಈ ಅk�LೇಶJ
ಆMೋಪ "ೈದ�ರು Chamon ಅಥ"ಾ ಹSº ��ೆ�ೕ�ಸುತ
)ೆ ಎಂದು /Tgದರು , 
ಆದMೆ ಾನು ಒಂದು �ಾ�ಾ�ಕ ಆ~ ಎಂದು , ಅಂದMೆ , ಸರi ಒಳ^ೆ
ರy�ೆಗಳನುQ "ಾgಸು/
ದEರು ಎಂbಗೂ ನನ^ೆ |ೈಲು ಜನಸಂ§ೆ�ಯ ಉTದ ಸಂಬಂಧ
ಮತು
 ಾ�;ಾ>ೕಶರು 1ೇTದರು ಎಂದು $ಾಾನು ಸಮಯದY� ಏನು /ನQಲು
NೕಡYಲ� , �ಾತ 1ಾ�º Lಾರಣ"ಾ?ತು , ಆದE�ಂದ ಾನು �ೇ�gದ ಮತು

ಾನು ^ಾTಯY� ತುಂDತು �ಂದ gೕoತ |ಾಗದY� "ಾgಸು/
ದEರು - MOS , 

ಇದು ಹSº ಆMೋkgದರು �ಾ�ಾನ� ಜನ�^ೆ ನಂತರ ಅದು @ಾ(Rಕ ಆ4ತು

.ಇದು ( ಸO' ಸಮಯ [ೕBೆ ಾನು , ಬಂಧ�sೕಚೆಯ N�ಾRರವನುQ
ಮುಂದೂಡBಾ4)ೆ , ಮತು
 ಾ�;ಾ>ೕಶ "ೈದ�ರು ( ಸO' ರ|ೆ , ಅಂದMೆ, ಎರಡು
"ಾರಗಳ 1ೋ4Dಡು/
ತು
 , ಆದMೆ ಅವಳ� ನನ^ೆ Lಾರಣ Nೕ�ದರು ಮತು
 ನನQ
ಅNS�ತ ಸು�ಾರು ಎರಡು /ಂಗಳ Nೕ�ದರು ಮತು
ಅಧR , ಇದು @ೊಂದMೆ
bೕಘRLಾಲ , precariously ಮಹ@ಾ�Lಾಂ�ೆಯನುQ ಏLೆಂದMೆ , ಾನು ಅೇಕ
ವಷRಗಳ ಏLೆಂದMೆ , ಹತು
 ವಷRಗಳ .ಆದMೆ 1ೋ)ೆ ಮತು
 ಕಳFೆ DಟುW bನ ತನಕ
ನೊQಂb^ೆ 1ಾಕಲು ನನ^ೆ ಅವರು ಯಶg�;ಾ4 ಪ�ಣR^ೊTgದ ಇದLಾ=4
ಸುbೕಘR ಕಳFೆ ಔಟು6v , ಾಲು= bನಗಳ Nೕ�ದರು .ಆದMೆ ನನ^ೆ ಗ�W;ಾದ
ಸಮ�ೆ�ಯನುQ ಅವರು ಅNS�ತ ಅನುಭ�gತು ನಂತರ , ಇದು ಾನು �ೕವನದY�
�ಾಡಲು ಬಯಸು/
ೕ� ಮತು
 ಇದು ಸಂಭ�gದ ;ಾMೋ ಇರುವ,bಲ� , 1ೆಚು�
^ೌರ"ಾN�ತ ಎಂದು ಮತು
 @ೊಂದMೆಯY� ಪ$ೆಯಲು , ಆದMೆ ಾನು ಎರಡು
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/ಂಗಳ ನಂತರ , ನಮೂbgದ ತyಣ ಎಂದು .ಾನು ಹುಡುಗ ಸ�ಲ6 LೆಟW G(@ೆ�
ಪ$ೆದರು ಇದರY� 1ೋMಾಟ @ೊಡ4Lೊಂಡರು , ಆದMೆ , ವ�(
ಯ �ಾನವ
ಬತ
TLೆಯY� ವ�(
ಯ ಅದೃಷWವ<ಾm , �ೕವLೋಶಗಳY� ಮುಚ�Bಾ?ತು , ಸoೕ�ೆ
ಕ ಮವನುQ ಾವ, LೇTದ , ಾನು ಕಳ�tgದಅವ�^ೆ ಇದು ನನ^ೆ entalasse 

�<ಾbಸು@ೆ
ೕ"ೆ ಒಂದು Lಾಗದದ , ಅವಶ�ಕ@ೆ ಇರYಲ� .LೇTಬಂb)ೆ , ನಮ^ೆ
LೇT)ಾE4 �ಾ' ಅವರು , �ಾಧ��ಲ� ಒಂದು |ೋ� ಎಂದು �ಾಧ�"ಾಗYಲ�
1ೇTದರು ಏLೆಂದMೆ sದಲ ಅವರು ಹುಡುಗ Lೇಳಲು ಇಷW�ರYಲ� ಅವರು ನನ^ೆ
Nೕಡಲು ಪ ಯ/Qgದರು ಏLೆಂದMೆ ಜಮRJ �ೆಫCR , ಅವN^ೆ ಎಂಬಒಂದು 5ಾಕು
.ನಂತರ ಹುಡುಗನ ಆವೃ/
 g�ೕಕ�ಸಲು ಮತು
 ನನ^ೆ ಕMೆ ಮತು
 ಾನು 1ೇTದ , 

ಅವರು 5ೆಾQ4 ಆವೃ/
 g�ೕಕ�ಸYಲ� ಅವರನುQ @ಾYೕಮು , LೆಟW)ಾ4
Lೊೆ^ೊಂ�"ೆ ಎಂದು ಒಂದು ಆಟ ಅ)ೇ ಆವೃ/
 1ೇTದರು �ಾಧ�"ಾಗYಲ�ಅಂದMೆ
, ಅವರು ಒಂದು Dೕv gಬ{ಂb , ಏನೂ ನನ^ೆ ಸಂಭ�gದ , ಅಥ"ಾ ನನQ , 

ಅಥ"ಾ �ಾಡಲು , �ೇ"ೆ ಅೇಕ ವಷRಗಳ ಮತು
 ಅಂದMೆ " casdatrolas " , 

ಎದು�ಸಲು , ಈ^ಾಗBೇ |ೈYನY� ಅೇಕ ವಷRಗಳ ಇರುವವರು Nೕಡಲ6ಟW
1ೆಸMಾ4)ೆಹುಡುಗ , S�ೆ ನಮ^ೆ @ೆ^ೆದುLೊಂ�ತು .

ಒಂದು �ಾ�ಾನ� �ೕವನ 1ೋ4, ಾನು ಾನು ಯಶg�;ಾ4 ಾಲು= ಅNS�ತ
NಗRoಸುತ
)ೆ ಆನಂbg , ಮತ
ಷುW ಸಮ�ೆ�ಗಳನುQ ತk6ಸಲು ಆರಂrgದರು , 

ಮತು
 ಮ@ೊ
ಂದು ಪ�ೕy�ಾ , ಏk � ಪ "ೇಶ /ಂಗಳY� ಅನುಭ�ಸಲು
�ಾಧ�"ಾಗುತ
)ೆ 11 bನಗಳ ನನ^ೆ Lಾ�ೆ;ಾ4)ೆ , 2007 �ಾ¤R , ಮ@ೆ

ಕಂಡುಬಂb)ಾEMೆಾನು ಅಂದMೆ ಔಷ>ಯ ವ�(
ಯ ತFಾ64 ಎಂದು , ಅವನ ಬದY^ೆ
Nಜ"ಾದ �ಷಯವನುQ ಮರಳ� Nೕ�ದರು , ಅವರು ಾನು �ಾಧ��ಲ�, BೋC
ಬಂbತು ಆದMೆ ಈ^ಾಗBೇ ಎಚ��gದEಳ� 1ಾN , ಈ �ಾ� ಮಂಜೂರು ಎಂದು , 
ಾನು ರdಸಲು ನನQ gೕoತ ಮತು
�ಷಯಗಳನುQ g(=ತು .
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ಆದMೆ ಸಮ�ೆ� �ಾತ ಬರುತ
)ೆ ಎಂbಗೂ , ಾನು , ಇದು ಈ LಾರಣLಾ=4 , ಅದು
, unfolded ಮ@ೆ
 �^ಾ �ಾಧ�@ೆಗಳ� ಇಲ�"ೇ ನ$ೆ?ತು ಬರುತ
)ೆ ಸಂಭ�gದ
ತk6gLೊಂಡ ಆದMೆ ಈ �ಾ� ನನ^ೆ , ಾನು ಕಳFೆ ಕ oಸಬಹುದು ದೂರ ಅY�^ೆ
ಮತು
 ಆ4ತು
ಏಾ?ತು .ಾನು ಈ ವ�(
 ಕೂಡ   ಎಂಬ ನನQ )ಾ� ಇಷW ಏLೆಂದMೆ
�ಾt/ ಪ$ೆಯಲು ನನQ �ೆ� ಒಂದು ವ�(
 ಎಂದು , ಮತು
 ನನQ �ಾt/ Nೕ�ದ
ವ�(
 ಆ�ೆ ಇ�WದEರು , Lೆ ೕ� ಅ)ಾJ , Nಜ"ಾದ uೕಧ , ಅವರು ನನQಂ@ೆ ಕಳFೆ
ಅನುಭ�gತು , Nೕವ, 1ೊಂbತು
ನನQ �ೋದರTಯ ಆ�ೆ , ಾನು 1ೆಸರು
/Tಯಲು �ಾಡುವವರು ಏನು , ಏನು ಎಂದು , �ೕವLೋಶಗಳ ಮುLಾ
ಯದ
ಸಮಯದY� ಬಹು@ೇಕ ಇದEರು , ಏನೂ ಎಂದು "ಾ^ಾEನದಂ@ೆ ಇ�ೕ bನ
ಒ@ಾ
?gದರು ಾನು LೇTLೊಂಡರು ನನQ �ೆ� ವ�(
 ಎಂಬLಾರಣ ಅವರು ಾನು
Lೆ ೕ� Nuno ಾನು ಈ ಪ�gP/ಯY� ಸುಳ�` ಎಂದು ಎಂbಗೂ ^ೊ/
ತು

NMಾಕ�gದ, ಅವನು ೋ�ಲ� ಏಾದರೂ ಚ5ೆR ನ$ೆದು , ಅವರು Nಜ"ಾದ
uೕಧ ಏLೆಂದMೆ ;ಾ"ಾಗಲೂ ^ೌರ"ಾN�ತ ಪ,ರುಷರು ಒಂದು ತನQ Lೋಪ ನನ^ೆ
ಅrFಾ ಯNMಾಕ�ಸಲು ಮತು
 Nuno ಅಲ�ಗ:ೆಯಲು .ಮುಷ=ರ ಮತು
 gಬ{ಂb
ನನQ �ೆ� ಬರು@ಾ
ೆ ಮತು
 ೆಲದ [ೕBೆ N�ೕRವ ಮನುಷ� , ಅವನ desferi 

ಪಂ¤ ೋಡು@ಾ
ೆ ಸಮಯದY� , ಆದMೆ gಬ{ಂb ಏನೂ ಕಂ�ತು , Lೇವಲ DದE
ವ�(
 ಕಂಡುಬರುತ
)ೆ ಪ$ೆಯ)ೆ ಏನು 1ೇಳಲು �ಾಧ��ಲ� ಕಂ�ತು , ಆದMೆ
ಈ"ೈಯ(
ಕ ನನQ ಪ�gP/ ಸಂ(ೕಣR^ೊTgೕತು , ಆದMೆ ನಂತರ ಾನು
;ಾMಾದರೂ chibado ಎಂbಗೂ ಏLೆಂದMೆ 5ೆಾQ4 ದೂರ ನೊQಂb^ೆ
1ೊರ�ದE ಅY� /Tbತು
 ಎಂದು ಇY�)ೆ , ಒಂದು ಕb ಆ4ತು
 , ಮತು
 ಅವರು ನನ^ೆ
, N)ೇRಶನ, ಾಯಕತ�ದ ನನ^ೆ S�ೆ gದ9�ರYಲ�ಾನು Lೈbಗಳ� ಏೇ
ಪ$ೆಯಲು ಎಂದು ಹಕು=ಗಳ� ಅ\ ಮುಚ�ಲು ಎಂbಗೂ ಏLೆಂದMೆ.ಾನು
;ಾ"ಾಗಲೂ ಈ Lಾರಣಗಳ� ಅಥ"ಾ 1ೋMಾಟದ ರೂಪಗಳ� ಇಂತಹ ¡ ೕ@ಾ�ಹ
ಪ�ಗiಸBಾ?ತು ಮತು
 ಅವರು ನನ^ೆ S�ೆಯ ಐದು bನಗಳ Nೕ�)ಾಗ
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LೋಶದY� ಅವ,ಗಳನುQ , ಇY�)ೆ , ಒಂದು ಹಗುರ S�ೆ , ನನQ "ೈಯ(
ಕ LೆಟW
ಅrFಾ ಯ ಎಂದು 1ೇT)ೆ ಸಮjRgLೊಂಡರುLೈDಡBಾ?ತು ಮತು
 ಅವರು
Nಜ"ಾ4ಯೂ ಪMಾಭವ ಎಂಬುದನುQ ತಮO ಆವೃ/
 1ೇTದರು ಮತು
 ಇದು
ಬಹು@ೇಕ ನನQ 2/3 ಅನುಭ�ಸುವ ಸಂದಭRದY� ಈ ಸಮಯದY� ನ$ೆಯುತ
)ೆ
.ಅY�^ೆ ಮಧ�ದY� Sಸು
 ಕ ಮ ಇಲ�)ೆ ಅಂದMೆ ನನ^ೆ 1ಾNಯುಂಟು�ಾ�)ೆ ಎಂದು
ಏನೂ , ಪ$ೆಯಲು ಒಂದು )ೊಡ_ ಅವLಾಶ ಎಂದು .ಮುಗ9@ೆ 2/3 LೇTಬಂತು
ಆದMೆ ಈ �ಾ� ಅದು ಪ$ೆಯಲು 1ೊಂbರುತ
)ೆ , ಗಣೆ^ೆ @ೆ^ೆದುLೊಂಡು ಅಲ� , 
;ಾವ,)ೇ ಆಕ ಮಣSೕಲ@ೆ �ಾ�ಲ� ;ಾರು ಮುಗ9 ;ಾರು ಮt:ೆ "ೈದ�ರು , 

ಾನು ಪ�gP/ 1ಾN;ಾ?ತು ಎಂದು 1ೇTದಳ� , ಆದMೆ N�ಾRರ �ಳಂಬನಂತರ
Lಾನೂನು ಪರ"ಾ4)ೆ ಏLೆಂದMೆ ಮತು
 N�ಾRರ ಾನು ೇರ 2/3 �ಾತ "ಾಕ�ದ
ನನQ 5/6 �ೌಲ��ಾಪನ ಮತ
ಷುW ಪ�ಗig Bಾಭ 1ೋಗಲು DಟುW ಒಂದು
�ಾಧ�@ೆಯನುQ ಕತ
�g , ಅಂದMೆ , 5/6 ರY� �ಾಧ�@ೆ 1ೊರಬರು"ೆಾ ಒಲವ,ಈ
ಸಂದಭRದY� , 5/6 1ೇ^ಾದರೂ 1ೊರ^ೆ ಬರುತ
"ೆ , ಬದY^ೆ 5/6 sದಲು
ಪಕ=Lೆ= $ಾ ಪ,ನಪR�Sೕಲೆ 1ೊಂb"ೆ ಾ�;ಾ>ೕಶರು N�ಾRರbಂದ
1ೊಂbಸಲು ( ;ಾSೕಲ ತರುವ ಒ@ಾ
ಯವನುQ Dಡುವ , |ೈYನY� ಸು�ಾರು 3 

ವಷRಗಳ "ೆಚ�"ಾಗುತ
)ೆ ,ಇದು �ಾಂ/ಯುತ ಕNಷl ಆರು /ಂಗಳ ನ$ೆಯ�ೇಕು
ಎಂದು .S�ೆ , FೆMೋ� ಪ�ಗಣೆ^ೆ ಅ)ೇ ವಷRದ [ೕ LೇTಬಂತು , �ಾಚQRY�
NೕಡBಾ?ತು ಇನೂQ 2/3 N�ಾRರವನುQ ಕತ
�g ಎಂದು, ನನQ �ೕವನದ
ಸಂ(ೕಣR ಸಹ �ಾಡBಾ4)ೆ ಎಂದು ಇY�)ೆ , ಅವರು Aಾ�gದರುನನ^ೆ , 

@ೊಂದMೆ4ೕ$ಾದ ದುಃಖ , ಆದMೆ ಾನು ಈ^ಾಗBೇ ನನQ ಕN�yJ ಬೃಹm
ಕ:ೆb)ೆEೕೆ /Tbತು
 .ಇದು ಪ�gP/ , gಬ{ಂb ಈ LಾBಾನಂತರದY�
ನ$ೆಯb)ಾEಗ , Nೕವ, 1ೊ$ೆತವನುQ ರY� desferi , ತನQ ಆ)ೇಶವನುQ acatei 

ಅಲ� ಅಲ� gಬ{ಂb ಾನು ಒರಟು ಮತು
 1ಾCR "ಾbgದವ, "ಾಸ
ವ"ಾ4
1ೋ4)ಾEMೆ ಎಂದು ಪ�gP/ ಆ4ರಬಹುದು ಆ4ತು
ಮುಖ , ಅವರು ನನ^ೆ Lೇವಲ , 
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ಆದMೆ ಮ@ೊ
ಂದು gಬ{ಂb ಅವರು ಸ1ೋ)ೊ�ೕ4 ತುಂ�ಾ "ೇಗ"ಾ4 �ೇ�ದರು , 
LಾigLೊಂಡರು ಮತು
 ನನ^ೆ ಇನುQ ಮುಂ)ೆ Nೕವ, 1ೆಚು� ಪಂ¤ desferi , ನನ^ೆ
)ಾT �ೇ�ದರು ;ಾವ,)ೇ , ಅವರು ತyಣ , ನನ^ೆ )ಾT ಪ ಯ/Qಸು/
ರುವ
ಪಂದ�ವನುQಾನು "ಾCR ಮುಖ�ಸPರು Lಾಯುವ Lೋ�ೆಯY� 1ೋ4 LೇT)ಾಗ
ನ$ೆದು)ೆಲ�ವನುQ Lೇಳಲು , ನನQನುQ ೋಡಲು ಬಂದರು , ಾನು ಇದು ಏLೆಂದMೆ
gಬ{ಂb ಇನೂQ �ಾ??ಂದ ರಕ
�ಾ ವ ಎಂದು , ಸಲು"ಾ4
ಅನುಸ�ಸbರುವ,ದ�ಂದ ಎಂದು �ಾತ  , ಏನೂ /Tgದರು/Tbತು
 ಾನು ಅವರು
/Tgದರು , ತೊQಂb^ೆ ಒ:ೆ̀ೕ)ಾ?ತು �ಾತಾ�ದರು ರವMೆ^ೆ gಬ{ಂb )ಾT
;ಾವ,)ೇ LಾರಣಗTದEವ, ಏನು )ಾT , ಸರಳ )ಾT ಅಥ"ಾ ಆಕgOಕ
ಪ�gP/ಯY� 1ೇ^ೆ ಆ4ತು
 ಮತು
 ಇY�)ೆಅಪ�ತ ಮತು
 ಇದು ಾನು ;ಾ"ಾಗಲೂ
LೇTLೊಂಡಳ� ಇದು �ಷಯದ ಆ4ತು
 .

ಅವರು ನನ^ೆ , ಪ "ೇಶ ಕMೆ ಯಹೂbಗಳ� ಕi"ೆಯ ಭದ @ಾ �Aಾಗ ಎಂದು ತN§ೆ
, Lಾಯು/
)ೆ ಮುಚ�Bಾ4)ೆ ಪ,v .ಆದMೆ ಅವರು ಕ:ೆದುLೊಂ�)ಾEMೆ ಎಂದು , ಇದು
ಒಂದು ಅೈG©ಕ ( e ಎಂದು ಪ "ೇಶ �ಾಧ�"ಾಗYಲ� Nಜ"ಾ4ಯೂ ಒಂದು
ಅಪ�ತ ಎಂದು ನನQ ಪ ಬಂಧ , |ೊ@ೆ^ೆ 1ೋಗಲು gದ9NದE .1ಾ^ಾ4 ಅವರು ಈ
ಪ ಬಂಧ ಮುಂ)ೆ ಪ$ೆಯಲು ಬಯgದರು ಅಥRದY� ನನQ ಆಧ�gರಬಹುದು ಬಂತು , 
^ಾCR ನಡು"ೆ �Mೋಧ"ಾ4)ೆ ಇರುವಂ@ೆ .gಬ{ಂb , 1ಾಲು ಆಕ ಮಣ , ಆದMೆ
ಅವರು ರy�ೆ ಹುಡುಗN^ೆ , ಅವರು ರೂ¾ಯY�ದುE G(@ಾ�ಲಯದY� 1ೋ4ದEರು ಅY�
ಪ$ೆದುLೊಂ�ದE , Aಾಗವtಸು�Lೆ ಇತರ gಬ{ಂb �ಾ�ದ ಾನು , Nೕವ,
ಅಪ6Tಸುವ ಬMೆದರು ಎಂbಗೂಏLಾಂ4 ರy�ೆ ಎಂಬ , ಅವರು ಎಲ�ವನೂQ ಕಂಡ
Lಾರಣ ಎಂದು ಆತ ಆದE�ಂದ "ಾಸ
ವ"ಾ4 ನನQ ಸಹ ಾ�;ಾಲಯLೆ= ಓb)ೆನು
ಒಂದು Sg
ನ ಮಂಜೂMಾ/ ಎಂದು Aಾಗವtಸು�Lೆ �ಾ�ದ , ಅವರು ಾನು ಏನು
ಕಂ�ತು /Tbರುವ , ^ಾCR |ೊ@ೆ4ರ�ೇಕು.
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ಆದMೆ �ಾವRಜNಕ Lೇಳಲ6�Wತು
 bನ , ಅವರು gಬ{ಂb 1ಾಲು ಆFಾbತ )ಾT
Lಾನೂನು ಕ ಮ ಎಂದು /TಸBಾ?ತು , ಆದMೆ ಆYh gಬ{ಂb ಆ bನ ನನQ
|ೊ@ೆ^ೆ , ಈ ಇ/1ಾಸ ನನ^ೆ ರy�ೆ , �ೆQೕಹ ಎಂದುಸರi )ಾಖYgದವರು , ಐ�
ಬbಯY� ಕ5ೇ�ಯY� ಅ�Rಗಳ� Lೋ'R 1ಾಜ�ದEರು �ಾNಟ} ಎಂಬ Yೕಾ
1ೊಂbತು
 , ಾನು ಆಕgOಕ"ಾ4 ಇದು Fೆ ೕಮದY� Dೕಳ�@ಾ
:ೆ ಮತು
 ಈ gಬ{ಂb
, ಆYh ಸಹ ಇಷWಪಟW ಮತು
 ಕv Lೈ^ೆ/
Lೊಂಡರು .ಅವರು ಾನು ಇಷWಪಟW
/Tbತು
 ಮತು
 ಅವರು ನನ^ೆ ಇಷWಪ�W)ಾEMೆ , ಆದE�ಂದ zೈ Fಾ ರಂrgದ , ನನ^ೆ
�ೆQೕಹLಾ=4 �ಾ>g)ೆ ಎಂbಗೂ ನನ^ೆ �ಾತಾಡುವ Fಾ ರಂಭ"ಾ?ತು , ಅದನುQ
ಉTgLೊT` ಬಯಸುವ ಸಲು"ಾ4 ನನ^ೆ LೆಟW �ಾತಾಡು@ಾ
Mೆ ಎಂದು , ಮತು

ಅವರು Lೇಳ�ವಆ �ಾW\ sಾ�ಂzೊ ನಂತರ ನನQ �ಾವRಜNಕ 1ೇTLೆಗಳನುQ , 
ಮತು
 ಅವರು ಾನು 1ೇTದ ಎಲ�ವನೂQ ಬMೆದುLೊಳ`ಲು , ಾನು ಈ ನನ^ೆ
ಸ1ಾಯ gಬ{ಂb ಎಂದು Aಾ�ಸBಾ4ತು
 ಎಂದು ಎಂbಗೂ ಏLೆಂದMೆ , ಒಂದು
ಅಪ�ತ ಎಂದು ಪ ಬಂಧ ಇದEರು ನನ^ೆ ಇಷW g(=ತು, ಗ�ಷl ಸುರy@ೆಯ
�ೆMೆಮೆ^ೆ �ಾ�ಾನ� |ೈಲು ನ�ೕಕ�g ಎಂದು ಸರi , ಆದMೆ �5ಾರ�ೆಯ
N�ೕdg ಮೂಲಕ sಾ�ಂzೊ 1ೋದರು , ಸರi ಉ)ಾÁ�gದರು ಎಂದು [ೕ
2007 ರY� ಇತು
 , ಒಂದು ಸಂ(ೕಣR ಸರi ಮೆ ಭuೕ@ಾ6ದಕರು
�ಾಡBಾ?ತು1ೆಚು� tಂ�ಾತOಕ ಅಪMಾಧ , ಅಪMಾಧ ಸಂ�ೆPಗಳ , ಾವ,
;ಾ"ಾಗಲೂ ಾವ, ಒಂದು ಕಟುWNzಾWದ ಆಡTತ "ಾgಸು@ಾ
Mೆ ಏLೆಂದMೆ ತತ�
Lೈbಗಳ� ಎBಾ� �ೆ� Dಡಲು handcuffed �ಾಡBಾ?ತು ಅಂದMೆ , 

Nರಂತರ"ಾ4 �ೕdgದರು ಒಂದು bನ ಒಂ)ೇ playtime 1ೊಂb)ಾEMೆ .ಆದMೆ
ಾನು , ಾವ, ±zಾ{� 1ೊಂbತು
 , ಸಹ , [ೕ 2008 ರY� ಅY�^ೆ 1ೋದ
bೕಘR LೋಶದY� ಮುಚ�ಲ6�WದE ಈ uೕಜೆ @ೆ^ೆದುLೊಂಡು, ಆದMೆ ಇನುQ ಮುಂ)ೆ
ಈ^ಾಗBೇ @ೆMೆbರುವ,bಲ� ಎಂದು ಆT�Lೆಯ ಎ/
Lೊಂಡು LೈLೋಳ ಎ/
Lೊಂಡು, 
ಆದMೆ ಾವ, ವೃ/
ಗಳ� 1ೊಂbತು
1ಾ�ಂ$ಾ{� ಮತು
 �~, 1ಾಗೂ ಗ ಂ-ಾಲಯದ
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Aೇ� , ಆದMೆ weaved �ಾಡBಾ?ತು , ಅ)ೇ bನ ಎBಾ� ಆ4ತು
 .

ಾನು ಉತ
�ಸಲು ಮತು
 ಅ)ೇ ಪ ಬಂಧ ರdಸಲು @ೆರTದರು , ಆದMೆ ಾನು
LೋಟQRY� ನನ^ೆ ಓ�ಸಲು "ಾ�J ಆ)ಾಗ , ಾನು gಬ{ಂb 1ಾಲು , ಬY;ಾದ
ಆYh gಬ{ಂb |ೊ@ೆಗೂ� ಮತು
 ಾನು ಆರಂrg)ಾಗ ಒಂದು ಸುಂದರ
ಅN�ೕdತ ಎಂದು ಊtg ದೂರ�)ೆ ಎಂಬ ೋ�ಾನು Fಾ gಕೂ�ಟ} LೇT)ಾಗ
ಮತು
 ಾನು ಆYh gಬ{ಂb ನನ^ೆ ಸ1ಾಯ Aಾ�gದರು ಆ ಸಂದಭRದY� ಾನು
ಉTgLೊಂಡಂ@ಾ?ತು ಪ ಬಂಧ Lೇಳಲು , ಪ,Mಾ"ೆಯನುQ gಬ{ಂb 1ಾಲು Lೇಳಲು
.LೋvR ಅವರು Nಜ"ಾ4ಯೂ ಒಂದು ಅಪ�ತ ಎಂದು ಮನವ�Lೆ ಎಂದು
ನು�ದರು , ಆದMೆ ಅಗತ��)ೆ , ಮತು
 ಇದLೆ= ;ಾವ,)ೇ ಪ,Mಾ"ೆಯು , ;ಾರೂ
ಅಪMಾ> ಎಂಬುದರ �ಾ�ದರು .ಾನು NರಪMಾ> ಮತು
 1ೆಚು� ಸುರdತ
|ೈYನY� sಾ�ಂzೊ ರY� ಪ uೕಗ Lಾಯು/
"ೆ ಎಂದು ನನQ ವ(ೕಲ ತುಂ�ಾ
ಅತು�ತ
ಮ , ಾನು Nಖರ"ಾ4 ಎರಡು /ಂಗಳ ಉGತ 1ೋಗಲು Lೊರ@ೆ?)ೆ , 
ನನQ �ಮ�ೆR �ಾ�ದ ಮತು
 IP ನನQನುQ ವ^ಾR?ಸBಾ?ತುAlcoentre ಆ¦
, ಮುಕ
 ವ�ವ�ೆPಯY� ಒಂದು ಸರi ಅವರು ನನQನುQ tಂದLೆ= ಕಳ�tಸBಾ4)ೆ ನನ^ೆ
ಎರಡು /ಂಗಳ Lಾ�ೆ;ಾ4)ೆ ಮೂಲಕ k ಸJ LಾBೊNೕ ಕMೆಯBಾಗುತ
)ೆ , ಕ:ೆದ
ಈ ಸರಪTಯY� 1ೊಂbತು
 ಾನು ಸರಪTಯY� �ಾ�ದ ಹಲ"ಾರು
ಸಮಥRೆಗಳನುQ Lೆಳ4ನ ಎಂದು �ಾಗ�ೆ^ೆ 1ೊಂbತು
ಅY� , ರ�ೆ
 1ೋ4Dಡು/
ತು

, ಾನು DಟುW .

ಇದು ನನ^ೆ ಒಂದು ವಷR ಮತು
 ಒಂದು ಅಧR sಾ�ಂzೊ ಮತು
 ಾವ, ಒಂದು
ಮುG�ದ ವ�ವ�ೆP ಇರುತ
)ೆ ಎಂದು 1ೆಚು� ಉ)ೊ�ೕಗಗಳನುQ @ೆ^ೆದುLೊಂಡ Lಾರಣ
ನನQ �ಾt/ , ಮುಕ
 �ೆMೆಮೆ^ೆ ಸರi ಇರುತ
)ೆ ಮಹತ
ರ"ಾ4ತು
 .

ಔಷಧ ಎಂಬುದನುQ ^ಾ�ನ 1ೊಂbತು
 Aೇ� 1ೊರ4ದE ಆMೋಗ�ದ ಪ�MೈLೆ ಅಥ"ಾ
ಏನು ಪ "ೇSಸುವ,bಲ� ಏLೆಂದMೆ ಕಷW ಜ?ಸಲು , ಾನು ಈ LಾMಾಗೃಹದY� ಮೆ
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"ಾ�ಪಕ ಅನುಭವ ಮತು
 ನಂತರ ಾನು sಾ�ಂzೊ 1ೆMಾ?J LೈDಡBಾ?ತು
;ಾರು , ಇದು ಅY� 1ೋ4 ಅ�ಾಧ�)ೈtಕ ಸಂಪಕR ಅವLಾಶ, ಆದMೆ
;ಾ"ಾಗಲೂ Bಾಭ 1ೆMಾ?J ಬಳLೆ^ೆ DಟುW ನನ^ೆ ಸಂಭ�gದ ಎಲ� Lೆಡು(ನ
1ೇTದEರು .

*** *** ಸ�ಾk


�ಾ�_ ಗುBಾD - ನಮ^ೆ ಮತು
 ಅವ,ಗಳನುQ

ಅ' ಅಂC )ೆ~ "

ಎBಾ� ನಂತರ ಾವ, �ಾತ �ಾ�ಾನ� ಪ,ರುಷರು ಆ}

o ಮತು
 Nೕವ,

)ೇವರು �ಾತ ೋ'

ಾವ, ಅವರು tಂAಾಗbಂದ Lೆ�C �ಾವRCR ಆe= ಮತು
 ಮುಂAಾಗದ
�ಾYನY�ದE NಧನMಾದರು ಏನು ಅಲ�

ಮತು
 �ಾ�ಾನ� ಕುTತು ಕ$ೆ?ಂದ @ೆರTದರು ನ�ೆಯY� �ಾಲುಗಳನುQ ಕಪ,6 ಮತು

NೕY ಬb?ಂದ

ಮತು
 ;ಾರು ಇದು ;ಾವ /Tbರುವ ಮತು
 ;ಾರು ;ಾರು

ಅ\ ಮತು
 $ೌJ

ಮತು
 LೊೆಯY� ಇದು Lೇವಲ ಸು/
ನY� 'ಎJ ಸು/
ನY� Nೕವ, r/
Gತ �ಾರಕ
Lೆ�C ಪದಗಳ ಒಂದು ಯುದ9 LೇTರbದEMೆ ಇY�)ೆ

ಮಗ Lೇಳಲು , �ೆC ಗJ �ಾ�J
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Nೕವ, Lೊಠ� ಒಳ^ೆ ಇಲ�

" ನನQ ಪ Lಾರ, ಅವರು ಆಗುವ,bಲ� Lೋರು@ೆ
ೕ"ೆ ;ಾ Lೊಲ�ಲು , ಆದE�ಂದ Nೕವ,
'ಎ~ ತ��ತ , sನ5ಾದ , ಆ�ತ LೊಟWMೆ , ಅವರು ಮ@ೆ
 ಅದನುQ
�ಾಡುವ,bಲ� .ಇದು ��?ಾನು ಅವN^ೆ ಒಂದು �ೋYgದ Nೕ�)ೆEೕೆ ಎಂದು
Lಾರಣ ಾನು ' , ಅವರು ಲಘÎ"ಾ4 ಆ¦ ಪ$ೆಯಲು ಅಥR - ಾನು ಒ[O
1ೊ$ೆಯು@ಾ
Mೆ !ಇದು Lೇವಲ ಒಂದು ವ�@ಾ�ಸ ಆ4ತು


ಅrFಾ ಯ , ಆದMೆ Nಜ"ಾ4ಯೂ ... ಾನು EH , ಅವರು 1ಾ^ೆ ಏನೂ ಉತ
ಮ
ನಡವTLೆಗಳ "ೆಚ� ಅಥR ? "

Lೆಳ^ೆ ಮತು
 ಔv

ಇದು ಬಹಳಷುW ಬ^ೆa ಇಲ� ಕು� ಇದು ಸ1ಾಯ �ಾಧ��ಲ�

ಇಲ�)ೆ

ಮತು
 ;ಾರು ಅದನುQ 1ೋMಾಟದ ಎBಾ� ಬ^ೆa ಇY�)ೆ NMಾಕ�ಸಲು �ಾಡು@ೆ
ೕ"ೆ ?

LೈDಟುW

ಇದು Dಡು�ಲ�ದ bನ ಇY�)ೆ

ಾನು ಚ1ಾದ ದರ ಪ$ೆಯಲು ಮತು
 ಒಂದು �ೆ�ೖ' " ನನQ ಮನg�ನY�
�ಷಯಗಳನುQ 1ೇಳ�ೇ()ೆ

ಯಜ�ಾನ ಮರಣ

ಕೃ/�ಾ�ಮ� © kಂ� �ಾ�_

Aಾಗಗಳ�
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ಾನು ತುಣುಕುಗಳನುQ

ಸುತು
ವ�ದ ಮತು
 1ೆಪ,6ಗ�Wದ ಉತ
ರದY� ಒಂದು ಸುಟW (ತ
:ೆ �ೆಳ(ನ zೋನaಳನುQ
Lೋರುತ
)ೆ ಮತು
 Lಾಲ6Nಕ ಮತು
 ಅg
ತ�"ಾದದ , ಧwN ಪ ಸ�ಸುವ [ೕBೆ , 

ಸ�ಲ"ಾದ [s� electrifying Sೕತ ಸtgLೊಳ�`ತ
)ೆ ಎಂಬುದನುQ ಮMೆತು
ಆತO Dg ಕಂಬT ಸುರುT;ಾ4ರುವ,bಲ� Lಾಯುವ ಹ:ೆಯ 1ಾ:ೆಯ ಬtರಂಗDg
ಸ�ಲ �ಾ�^ೆ ಲಯ ನನ^ೆ ಆಕ ಮಣ ಮತು
 �ಾಖ ಇಲ�)ೆ Dg ತಂFಾ4ಸುವ �ಶ�ದ
ಅೆ�ೕ�ಸಲು , "ಾ@ಾವರಣದY� ಒಂ)ೇ 5ೆಂಡನುQ ಅಲ� ಜಂಗ� �ೇ^ೆಯ SBಾFಾಕ
ಒಳ^ೆ , ಸಮುದ [ೕBೆÅ ಅ�ಯY� ಒಂದು ಮೂBೆಯY� ಒಂದು "ಾYರುವ
Fಾ?ಂv ಉರುಳ�ತ
)ೆಆ¦ ಪ��ೆªೕಧೆ ಮತು
 �ೆರಗು^ೊTಸುತ
)ೆ �Mಾಮ
[G�ಸಲು ಮತು
 Nಜ"ಾ4ಯೂ ತಂFಾದ ಕತ
Bೆ;ಾದ ಶವವನುQ , ಪದಗಳನುQ , 
ಪದಗಳ Dg;ಾದ ಅಥ"ಾ ತುಂ�ಾ ತಣpೆಯ 1ೇಳಲು ;ಾವ,)ೇ ಇತರ
�ೕ/ಯY� , ಒಂದು ವಸಂತ ಮತು
 ಕi"ೆಯ �ಾಶ�ತ"ಾ4 Sೕತ Dg ಕನgನ , ನ^ೆ
ಇಲ�)ೆ ನb ಆ�ಾ(ರಣ"ಾ4)ಾEMೆಹುಡುಕಲು ಮತು
 eludes ಮತು
 N�ಾನ"ಾ4
ರGಸಲು ಮತು
 Lೇವಲ ಅಂತರ ಇಲ�)ೆ ಮತು
 ಸ�;ಾದ ಸoೕಕರಣದ
ಕY6gLೊಂಡ ಎಂದು @ೋ�ಸಲು ಪ �ಾ
kg)ಾEMೆ ಸಹ �ಾPನವನುQ ಕಂkಸುತ
)ೆ
ಎಂದು 4zಾ} ಧwNಯನುQ �ೇ^ೆಯ, ಎBಾ� Dg Dg ಸಮ�ೆ�ಯನುQ ಚGRಸುತ
)ೆ
@ೋ�ಸಲು Lಾಯುವ ಇ�ಯBಾ4ತು
ರದುE^ೊTಸುವY� ಅದರ ಫಲವನುQ ಮತು
 1ೆಚು�
ಅಥ"ಾ ಕ�[ ಕುಶಲ ಹುಟುWವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ½/ �ೌನ (ವ,ಡುತನ
ರ"ಾNಸುವ ಪದಗಳ ಅಾMೋಗ� kೕ�ತ ಈಗ ಅg
ತ�ದ NY�gದ ಪ�gP/
ಪ�ಹ�ಸಲು 1ೇTದರು 1ೇಳದ ಅನು�ಾನದ ಸಂಗ tಸಲು ಎಂದು Lಾಳ� 1ೆಚು�
ಆMೈLೆ ಆದMೆಪ��ಾಮLಾ�;ಾ4 b(=ನY� ಮತು
 ಬರವi^ೆ ಹರಡುವ .ಸಂಪ�ಣR
ಸತ�ವನುQ Gಂತೆ ಮತು
 5ಾಲಕ ಸ�ತಃ ತಂತ ಗಳನುQ ಮತು
 ಕುಶಲ ಉ@ಾ6bಸುವ
ನಡವTLೆಗಳನುQ ಮೂಲಕ ಹುಡುಕಲು , ಮತು
 ಅಥRtೕನ ಪದದ ಭ [ ಶರ�ಾದ
ಆದMೆ ೇರ"ಾ4 1ೇTದರು ೋಡಲು ಕ ಮ �ೕ/ಯY� ನಡು"ೆ ಸತ� ಇ)ೆ ಎಂದು , 
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ಆದMೆ ಇದು ಎBಾ� ನಂಬBಾಗದ ಇY�)ೆರೂಪ �ೆ:ೆದು ತನQ �ವರ�ೆ , ದೃ�W ಅಥ"ಾ
ಅಥRದY� ;ಾವ,)ೇ ಅಥRದY� ಇಲ�bರುವ ಪ�gP/ ಏನು ^ೊ/
ಲ� ೋ� ಅLಾಲದ
ಶುದ9 ಅದMೊಂb^ೆ ಆ�ಾರ"ಾ4ರುವ ಆ�W 1ೊಂb)ೆ , ಾವ, �ಾ�ಾನ�"ಾ4
ಾವ, Aಾ�ಸು@ೆ
ೕೆ ಮತು
 1ೇ^ೆ ಎಂಬುದನುQ ಮತು
 ಕYಯಬಹುದು ಇಲ�
ಎಂದುಮತು
 ಅ)ೇ ಅಥ"ಾ ಇY� |ೊ@ೆ^ೆ ರೂಪದY� ಇತರ G1ೆQಗಳ� oಷJ
ಉ)ಾಹರ�ೆ ರೂಪ ;ಾವ,)ೇ ಅಮೂತR ಅಥRದY� ಅದರ "ಾಸ
�ಕ ಅಲ� ಘಟಕ
ಆದMೆ 1ೋಲುತ
)ೆ ಮತು
 ;ಾ"ಾಗಲೂ ಾವ, 1ೋಲುತ
"ೆ ಎಂದು �ಶ� ಸಂಯುಕ

¢ದ ^ೊಂಡ ಪ ಕೃ/ ಸತ� ಉಪgPತ�ರುವಆದMೆ ತನQ ಸ�ಾನ , ಇY� ಮತು
 ಒಂದು
5ೌಕಟುW ಆLಾರದY� ಒಂದು ವಣRGತ Lಾರ �ೕ/ �ಾಡಬಹುದು ಒಳ^ೆ ಅ)ೇ ಬರುವ
Dg 1ೊಳkನ Aಾವೆ ಮೂಲಕ Fಾತ "ಾ4 ೇರ ಎಂದು ಒಂದು Lಾರಣ tೆQBೆ
ಮತು
 ತನQ ಹ�ಾ
ಂತರ �ೋತರು ಇರಬಹುದು"ಾಸು
SY6 , ಸಂಪ�ಣR ಅಂ/ಮ
Lಾರಣ ೈಸ4Rಕ"ಾ4 ಬುb9 ಮತು
 ಎಲ�ವ� ಸ�ಚ©^ೊTಸಲು 1ೊಂbರುವ ಭ�ಷ�ದ
1ೊ@ೊ
ಯುE ಇಲ�ದುE ಚುರುಕು , ಮತು
 ಒಂದು 1ಾCR tಂbನ �;ಾY�
ಅ��ಲ�)ೇ 1ೊರಬಂದು ಸರಳ �;ಾY� ಕಲ6ೆಯ ;ಾವ,)ೇ Nಗ tಸುವ,ದು
ಅಥ"ಾ ಾಶಪ�ಸುವ [ೕBೆಮತು
 1ೆಚು� ಸವRಶಕ
 ೇರ ಎಂದು ಸ6ಷW"ಾ4ಲ� , 

ಅದರ /ೕವ @ೆ ಗಮನ ಒದ4gದ ತುಣುಕುಗಳನುQ ಈ |ಾಗೃತ ನನ^ೆ ಬMೆಯಲು
ಆಕ oಸುವ �ೇರುತ
)ೆ ಇ^ೋ ವಶಪ�gLೊಂ�ರುವ yಣ ಇY� ;ಾ"ಾಗಲೂ
NಜRನ Gತ DಂDಸುತ
)ೆ ಒಂದು ಪದದ ಅನುಭವ ಇ)ೆ ಬಳLೆಸೂಯRನ
ಕ�[;ಾಗುತ
)ೆ ಮತು
 N)ೆE BೇಯCR ಮMೆ�ಾಚುತ
)ೆ ಮತು
 ಸ�ತಃ 1ೊ$ೆತ
ಕಂಡುಬಂbಲ� , ಆದMೆ ಮರುಹುಟುW ಮತು
 ಇದು Lೇವಲ ಎಂದು �ಾt/
ಪ LಾSಸ�ೇಕು ಇರ�ೇLೆಂಬ ಎಂbಗೂ yog ಅY� 1ಾ�|ಾJ �ಾಲುಗಳನುQ , 

ಸೂಯR ನಮO 1ೊ:ೆಯುವ ಆದE�ಂದ ಶ(
ಯುತ ಅನುಭವ �ಾಡುತ
)ೆಎBಾ�
�ವರಗಳ� NಮO @ಾ: Oೆ , ಒಂದು $ಾ�R /ೕÏ , �ೌನ �ಾತ ಸಂಭ�g ಮತು

ಅದರ ಅಥR ಪ / ಪದದ ೆನkಟುWLೊಳ�`ವ ಕNಷl ಸೂy»@ೆಯ �ವ�ಸBಾ4)ೆ
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ಮತು
 ಇಡBಾಗುತ
)ೆ ಚಲೆಯY� , ಕು4a)ೆ ;ಾವ,)ೇ ತಕRಬದ9 ಪ ವೃ/
 uೕ�ತ , 

ಆದMೆ ಅಲ� ಾನು 1ೊರತುನನ^ೆ ಕು§ಾ�/ ನನQ Fೆ�ಸ' , �ಾತ �ಾಖ ಕಟು"ಾದ
"ಾಸ
ವ@ೆಯ ಇ"ೆ ಈ �ೆ6ೖ' ಕನQಡದBೆ� ;ಾMಾದರೂ ಇಲ�)ೆ , ಸ�ತಃ
NoRಸBಾ4)ೆ ಅಲ� ಾನು invades'm ಮತು
 ಅದು Nಂ/ರುವ Lಾಲ6Nಕ �ಶ�ದ
;ಾ"ಾಗಲೂ ಪ ಸು
ತ ಒಂದು ಅ(�� , ಎಂದು ಕಂಬಗಳ� NವRtಸಲುಸುರಂಗದY�
ಈ Lೆ ೕ� ಮತು
 ಆಳ"ಾದ � \ �ಾಡುವ ಇಂ�J ಎಂ�J , Nೕವ, ನಮ^ೆ ಮತು

Fೆ ೕMೇkಸುತ
)ೆ ಅಂತ�Lೆ= Lೇವಲ Lಾಯುವ , Gತ ದ ಔಟು6v ಮತು

ಪ Lಾಶ�ಾನ"ಾದ LೊೆಯY� NಮO ಆದE�ಂದ $ಾ�R ಒಳ^ೆ ೋ�
ಎಂbಗೂ"ೆ² �ಾ~R ತಂದುLೊಂಡರು , /Tಯಲು �Aಾ4ಸBಾ4)ೆ ಒಂದು "ೆ²
^ೊತು
 ಮತು
 ಎಂbಗೂ , ��ಾ��ಾಹR 1ಾCR ಏನೂ fascináveis   ಆದMೆ
ನಮ^ೆ ಮತು
 ಮು�ಯBಾಗದ ಶ(
 ಏೋ ತಳ�`ತ
)ೆ , ಕÈಣ"ಾ4ತು
 ಮತು

ಕ-ೆಯY� ಅಪ�ತ ಎಂದು , ಆಳ"ಾದ �ಾv ಇತು
ಎಂದು , ಒಂದು ಬುb9ವಂತ
�ೕ/ಯY� ಾವ, ನಮO sತ
ವ, ಎಂದು ಎಲ�ರೂ 1ೇTದರು ಆದE�ಂದ , 

;ಾMಾದರೂ ಅಥ"ಾ NಮO ಮನಸ�ನುQ ಅಥ"ಾ ;ಾವ,)ೇ ಜನ�^ೆ , �ಾಲ�ದBೆ�ೕ
ಆ�ಾರ"ಾ4ರುವ )ೆ�ೕಷ ಆದMೆ ಅಸ$ೆ_ ಅವನನುQ Lೊಂದು , ಮತು
 1ೆಚು� ��ಧ
ಮತು
 ಇ)ೇ ಸ�ಾನ ಜನರು ಬರುತ
)ೆಅದರ ಮೂಲ Fಾತ Lೆ= , "ಾಸ
ವ"ಾ4
;ಾವ,)ೇ Lಾ?)ೆಯ Lೈ^ೊಂ�ೆ ಮತು
 ಅyರಗಳ� ;ಾವ,)ೇ LೊೆಯY�
Dಂದು�Nಂದ �ಾ�ನ ಪ$ೆಯು@ಾ
ೆ |ಾಗವನುQ ಸೃ�Wಸುವ ಕBೆ , ಪMಾLಾ<ೆl
LೊೆಯY� ಎಂbಗೂ �ಾ1ಾ�LಾಶದY� ಕ:ೆದು ಪ "ಾಸLೆ= ಪ /N>ಸುವ Aಾಗ, $ೈ
ಇಲ�ಾವ, 1ೆಚು� /Tಯಲು ಬಯಸುವ ;ಾ"ಾಗಲೂ ಾವ, �ಾಯುವ ನಮ^ೆ
/Tಯಲು ಮತು
 ಕYಯಲು 1ೆಚು� ಅ^ಾಧ"ಾದ ಹg�Nಂದ ಆ1ಾರ ಬಯg)ೆ
ಎಂದು ನ� LೊೆಯY� ಆದMೆ ಸರಳ ಮತು
 ಚತುರ ಸ�ಲ6 � ( ಎಂದು ಪದ"ಾ4ತು

^ೊ/
ಲ� , ಮತು
 ;ಾರು ಸಂಭ�ಸುತ
)ೆ ಸಂಭ�ಸುತ
)ೆ ಎಂbಗೂನಂತರ �ಾTLೆ^ೆ
ಈ ಮೂಲ , ಏಾಗುತ
)ೆ ^ೊ/
ಲ� , ಮತು
 ಕ:ೆದ ಪವR@ಾMೋt ಉTgದ ಮತು
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ತನQ ಪವRತದ ನಂDLೆ @ೆರTದರು , ಮತು
 ಆದರೂ o/ಗಳನುQ ;ಾವ,)ೇ
ಅ�ಾಂಶbಂದ oೕ�ಸುತ
)ೆ , ಬಂ$ೆಯ ಒಂದು ಯುವ ವತRೆ �ಾತ 
ಆರಂrg)ಾEMೆ ಮತು
 ಾವ, Lೆಳ^ೆ 1ೋ)ಾಗಮತು
 ಾವ, , ಾವ, ಈ^ಾಗBೇ
ಎಂದು ಸ�ಲ6 1ೆಚು� /Tಯಲು �ಾತ ಗTಸುವY� �ಾ>gದ ಎಷುW ೋ� ಮತು

ಕ:ೆದುLೊಳ�`ವ ಬಯಸುವ ಎಂbಗೂ ಮತು
 ಅವರು 1ಾರಲು ಮತು
 ಎಲ�ವನೂQ
ಊtgLೊಳ`ಲು /Tಯಲು ಏLೆಂದMೆ ಾವ, ;ಾವ,)ೇ Dಂದು�^ೆ 1ಾರಲು ಎBಾ�
Dೕಳ�ತ
"ೆ, ಆದMೆ ಎBಾ� ತುಣುಕುಗಳನುQ ಪದಗಳನುQ , ಕಲ6ೆಗ: ೕೆಮತು

ಆBೋಚೆಗಳ� .ಆಳ Nೕ�ನ ಆದE�ಂದ ಆಳ"ಾದ §ಾತ�?ಲ� ಒಂದು �ಷಯ
ಸಮುದ ದ ^ಾT ಸಂಬಂ>gದುದು ಮತು
 LಾigLೊಳ�`ತ
)ೆ sೕಸ ಕBೆ
ಚುರುಕುತನ ಮತು
 AಾವಾತOಕ embebecido �ಾ��� ಶ(
 ಮತು
 ಒಂದು
ಸ6ಸW yಣ ಮತು
 ಏLೆಂದMೆ ಎಂbಗೂ ಅ|ೇಯ ಬರುವ ಸ�ಲ6 1ೆಚು� ಒಂದು |ೊ@ೆ^ೆ
ternurento "ೇ:ೆತನQ �ಜಯದ ;ಾ"ಾಗಲೂ ತನQ �ೋಲು ಮತು
 1ೆಚು� ಕYತ
Lೇವಲ ಏನನೂQ 1ೇಳ�ವ,bಲ� ಮತು
 ಇದು /Tಯಲು ಮತು
 ನಮ^ೆ /ರಸ=�ಸಲು
ಎBಾ� ಇರಲು /Tಯಲು �ಾಕಷುW �ಾ} , ಜಯಗಳ� ಆತನ �ೆ�ೖ�ಂ� ರುG
ಅನುಭ�g ಒಂದು ಕ:ೆದುLೊಳ�`ವವ ಮ@ೊ
ಂದು 1ೋMಾಟ ಎಂದು.

ii ತುಣುಕುಗಳನುQ

Bೋಹದ ^ಾQº ದೂರ ಒಂದು [�WಲುಗಳನುQ ಹ/
Lೊಂಡು ಮುಳ�41ೋ4ತು

BೇಯCR , ಾಲು= ಒ�W^ೆ ಸ�ಚ©^ೊTಸುವ Gಂb , ೆಲದ [ೕBೆ ಒಂದು ಬLೆv , 

ಚದರ ಅಮೃತSBೆ , ^ೋ$ೆಗಳ ಕ ಮಗಳನುQ , ಒಂದು $ಾ \ ಮೂಲಕ $ಾ \
Dೕಳ�ತ
)ೆ ಮತು
 ಆಳ"ಾದ , ಸ�ಲ6 , ;ಾMಾದರೂ stirsೆಲದ ಮಂದ �ೆಳ(ನY�
, ಅಸ1ಾಯಕ , ಒಂದು ೆರಳ� ಪ AಾವLೆ= [ೕBೆÅ �ೆಳ(ನ (ರಣ ತ$ೆuಡು_ , 
^ಾ�ನ ಒಂದು ಮುಖದ reflecti- , �ಭ�ತ ಉgರುಗ�Wಸುವ,ದನುQ , Lೆ ೕ� ನನQ
ಉTgದ , ಒಂದು $ೈ�ಂ� , ಾಶ"ಾಗುವ ಉದuೕನುOಖ @ೇಲು"ೆ ಒಂದು

135



ೋಟ ,k;ಾೋ ಮಹ�ಯY� ಮತು
 ನಂತರ sದಲ ಧwN ತ$ೆದು ಆ4ತು

zಾ} ನಂತರ ರ�ೆ
 ಮೂಲದ [ೕBೆ k;ಾೋ ಆ¦ , ಭಯ sದಲು , 

ತk6gLೊಂಡು ಕಳಕT ಉಬು{�Lೆ ರY�, ವತRೆ �ಷಯದY� ನyತ ಗಳ� ಮತು

ಗುಣಗಳ §ಾY ಪ Fಾತ ನಡು"ೆ ಕ:ೆದುLೊಂಡು ಎಂದು , 1ಾರುತ
)ೆsದಲ Gತ 
ಆಳ"ಾದ ಧwN ಅಂ/ಮ"ಾ4 ಬಂಧ /ಂಗಳ�ಗಳ� ಚಳ�ವT 1ಾ� , Nೕ�ನY� ಒಂದು
MೆLೆ= ಈಜು ಶªನ�@ೆಯ ಪ /ಧwNgದವ, ಉgMಾಡು"ಾಗ ಮತು
 desvaneceste 

Aಾ ಂ/ 1ೊ$ೆದುರುTಸುವ ಎBಾ� , profundez ಒಂದು �ಾಗರದY� ಒಂದು yಣ
rನQ"ಾ4ತು
ದ ವ ಮತು
 ಬಣpದ FೆN�� ಇಲ�)ೆ ಬMೆಯಲು ಉಪ,6 , ಪ ದಶRನದY�
ನಟಾ4 1ಾg^ೆಯY� ಪyದ ನನ^ೆ ಸಂ@ೋಷ �ಾಡುತ
)ೆ ಎಂದು
ಉಡು^ೊMೆ;ಾ4 , Fೈ|ಾ�ಾ ಮುLಾ
ಯ"ಾಗುತ
)ೆ ಆ4ತು
 , 1ಾg^ೆಯ fizzy 

ಸು�ದು ��ಧ , ಇದು ದೃ�ಾ�ವT , ಎಲ�ವನೂQ ಇನÐBೇಷJ , ಬದBಾವ�ೆ
ಇಲ�)ೆಯೂ Gತ ವನುQ ಆ4ತು
ಗ tLೆಯ , ಮತು
 ಪ�ವತRಾ ಸ6ಷW"ಾ4ತು
 , ಎBಾ�
ಎBಾ� Lಾ�ೆ;ಾ4)ೆ ಏೋ ಇಲ�)ೆ ;ಾವ,)ೇ ಕipೕರು, ;ಾವ,)ೇ �ಾಲುಗಳನುQ , 
;ಾವ,)ೇ Nಯಮಗಳ� , �ೆ:ೆಯದ ಒಂದು ಕ-ೆ ಅ<ೆWೕನೂ 1ೇಳ�ತ
)ೆ ಮತು
 ಎBಾ�
ಕ$ೆಗಳY� , ಸತ� , ಸರಪTಗಳ� ಮತು
 Dೕಗಗಳ ಬದ9Mಾ4ರು@ಾ
Mೆ , 

LಾigLೊಳ`Yಲ�ಒಂದು ಕ"ೆ^ೋಲು , ಒಂದು ಗು� ಮತು
 ಅ�@ೇಂb ಯ ಬMೆದ
5ೆY�ದ ಒಂದು ಗಂಟು , ಒಂದು ಮಂದ ಬರವi^ೆ , ಎಂbಗೂ ಆ¦ zೈ , "ಾ�k

ಇಲ�)ೆ �ಾಣ ಎಂದು ಅ\ �ೆರ^ಾದರು , ಅವರು ಬಯgದEರು ಕಂ�)ಾEMೆ ಮತು

;ಾ"ಾಗಲೂ ಬಯgದರು , ಮತು
 ಎBಾ� tೆQBೆಯY� ಅಲ��ೕ�uಂದರ , 

ಕತ
�ಸುವ ಮತು
 ಇY�ಯವMೆ^ೆ , ತನQ timelessness ಒರಟು ಗಡ_ , ಒಂದು
oೕ�ೆ , ಕೂದಲು , ಒಂದು |ೊ@ೆ^ೆ ಪ / ಮುಖದ ಒಂದು , ತನQ Fಾಪ b"ಾTತನ
ಪ / ಒಂದು ಟ¤ ಉರುTg)ಾಗ �ಾತ Lೇವಲ ಒಂದು ಬzೆW sತ
ವನುQ ಇ^ೋ

136



ನಂತರ ಇದE(=ದEಂ@ೆ 1ೊ$ೆತ , ಒಂದು ದೃ�W ತೃk
 ಒದ4g , ಮರಳ� , ಭೂo
ಕಂ�ತು �ಸ
�ಸBಾ4)ೆ ಮತು
 "ಾgಸು/
ದEರು , ಇದುವMೆ^ೆ $ೈh ಅವ>?ಂದ , 

ಎBಾ� 1ೆ[Oಯ 1ೊ:ೆಯುತ
)ೆ ಮತು
 ಸರಳ 1ಾಡು ೋ�ದ �ಶ� Lೆಳ^ೆ ಇTದರು, 
ಾವ, ಎBಾ� ತುಂ�ಾ , ಏಾಗಬಹುದು ಮ@ೊ
ಂದು ಎಚ��Lೆ ಏಾದರೂ ಒಂದು
�;ಾY� "ಾgಸು/
)ಾEMೆ ಮತು
 �ೆ:ೆತ Dಡುಗ$ೆ ಯಶg�;ಾಗುವ,ದು ಮತು

ಅ"ೇ� Aಾವೆ ಮತು
 �ೇಪRಟW Fಾ ಸ ಒಂದು ಎಂbಗೂ ಪ�ಪ�ಣR ಸುNೕತ
ಪತ �ಂದನುQ , ಒಂದು "ಾಕ� ಹಂತದ ನ$ೆ?ತುಅY� ಾವ, 1ೋ4 ಎಂದು ಮತು

ಾವ, ಎBಾ� ಕಲ6ೆಯ ಭ [ Lೊಳ(ನY� Nಗೂಢ"ಾದ ಕಣOMೆಯ �ಾYನY� , 

ಒಂದು Nಜ"ಾದ Fಾ?ಂv ಪ,� ನಮೂbಸ)ೆ ಅY� ನಂತರ Lಾ[v �ೊqೕಟLೆ= , 
ಮತು
 "ಾgಸುವ ಈ ಗ ಹದ ;ಾ"ಾಗಲೂ ಶಂ(ತ ಒಳಸಂಚು ೆBೆ ಬುY¿v
�ಾPkಸBಾ4ತು
 ಅಲ�ನಂತರ ಸP4ತ^ೊTಸು ಇಲ� uೕಜೆಯನುQ ಒಂದು ಧwN
Lೇಳಲು tೕರಲ6ಡುತ
)ೆ , ಮತು
 @ೋಳ ಪತ ದ ಕೂಗು ಪ�ಪ�ಣR@ೆ ಾಶ 1ೇTದರು
ಎಂದು ;ಾವ ಆದE�ಂದ �ಲyಣ MಾLೆv �ಾW} beachfront ಒಳ^ೊಂ�ರುವ
ಮತು
 ಚಲೆಯY�ರು"ಾಗ [�Wಲುಗಳ Lೆಳ^ೆ ಆರಂಭ"ಾ4ತು
 , ಇ/1ಾಸಒಂದು
ಹಂತದ §ಾY ಒಂದು $ಾ \ , ನಂತರ Bೋಹದ ಕಂD�ೇY ಎಲ�ವ�
�ಾಯ"ಾಗುತ
"ೆ ಮತು
 ಇಲ�"ಾಗುತ
)ೆ ಎಂದು @ೋರುವ,bಲ� ಎBಾ� ಆ4)ೆ , 

ಸ�ಯಂ5ಾYತ ಮತು
 ನbಯ ಒಂ)ೇ Lಾಲು , ಬ�^ಾYನ ಮತು
 Lೋ�_.ಇದು
�ಾ;ಾ�ದ ಆನಂದ @ೆMೆಯುವ,ದರ ಮೂಲಕ �ಾ? Nೕವ, (' ಮತು
 ಬಯLೆ , 
NಮO )ೋi ಪ "ಾಸLೆ= [ೕBೆ ಪ,� ಮತು
 �ಾಡುವ,bಲ� ಎಂದು "ಾಸ
ವ"ಾ4
ಒಂದು �ಷಯ NಮO ೋಟ ಒಂದು �ೈv ಗಮNಸು , ನಂತರ , ಒಂ)ೇ Aಾ<ೆ
ಎBಾ� �ಾವR/ ಕಅ"ಾಸ
ವ ಆದMೆ ಒಂದು ಊ1ೆ , NಮO ಮೂಗು LೊಳದY� ತನQ
ಹೃದಯ , ;ಾ"ಾಗಲೂ ಒಂದು �"ೇಕದ ಎಂದು ಹುಚು� ಇ^ೋ °ಾ;ಾGತ ವನುQ
AಾವGತ ವನುQ Fಾ?ಂv ಅY� ಆ4ತು
 ಪ @ೆ�ೕಕ �ೕವ ಕY�ನ Dg ಸಂ"ೇದೆ
petiz , ಮತು
 1ಾರುತ
)ೆ ಮತು
 ಪ,�zೊ ವಶಪ�gLೊಳ`ಲುಎBಾ� )ಾಖYgದವರು
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ಮತು
 Lೇವಲ ಒಂದು ಬಲ)ೊಂb^ೆ , t�bಡಲು Lಾಯು@ಾ
 ಸ�ಲ ('
;ಾ"ಾಗಲೂ ತನQ ಹೃದಯ ಬಂ>ಸBಾ4)ೆ S�ೆ^ೆ , ಅg
ತ�ದY�"ೆ , ಒಂದು ಇ5ೆ©
ತಳ`ಲು ಮತು
 ಹ�ವ, ಗೂಡು ಪ ಸು
ತ ಾಲು= ^ೋ$ೆಗಳ ಎಂದು DಂDಸುತ
)ೆ
ಮತು
Lಾರಣ�ಲ�)ೆ ತಂತು ಒಂದು ೋಟ ಸಂಪ�ಣR ಪ / ಬಣp ವಣR�ಾBೆಯ , 

ಅದರ ಉ5ಾ�ರ G/ ಸಲು ಬ �Qಂದ , ^ೆಲುವ,ಗಳ� tಂಜ�ಯು/
ರYಲ� ಅಲ� ಅಥ"ಾ
ಕ:ೆದುLೊಳ�`ತ
)ೆ ಇದು ಶ(
 , �ೆಳಗಲು ರGಸಲು ಬಯLೆ ಮತು
 ಅಸ6ಷW ಸಮುದ 
ಇ)ೆ Lಾಯುವ ಮತು
ಶ(
 , 1ೋ4 1ೋ4 NಮO ��ೇಷ"ಾ4 ಜಲFಾತ ಅ�ಯY�
ಕY�ನ LೋzೆಯY� ಮುಂ)ೆ ಎಲ�ವ� @ೆ^ೆದುLೊಳ`ಲು ಸರಪTಯY� ನb NoRಸಲು , 
1ೋ4 ಅವLಾಶ ಮನgP/ ರY� ಅಂತ�^ೊಂ�"ೆ , [ೕBೆ ಬಹಳ ಸ�ಾನ
rನQ"ಾ4)ೆ ಮತು
 ಪ ;ಾಣದ ಸರಳ ಕ-ೆ ಮನg�ನY� ಏೋ 1ೊಂbತು
, ೋ�ಲ�
ಆದMೆ ನಂತರ ಮ@ೊ
ಂದು ಏiಯ ಒಂದು rung ಹ/
ದEರು ಹರಡುವ ಕBಾರgಕ@ೆ
ಧwN ಇನೂQ ಒಂದು 1ೆ|ೆ� ಮತು
 @ೇಲು�Lೆಯ ಮುಂGತ"ಾ4 ನ$ೆದರು ಮತು

k;ಾೋ ಕಲ6ೆಯ NಮO ಸಂ�ೆPಯ ಮತು
 ಮನವ�Lೆ ^ಾT^ೆ ಪ / ಹಂತದ
ಏರಲು ಪ ಯ/Qಸು"ಾಗ ಒಂದುzಾರು 1ಾ(ದ ಮಹ�ಯY� Lೇವಲ ಪ ಮುಖ
1ೊಂbತು
 , ಮತು
 ಇದು ಕರು�ೆ ಅಲ� ಅಥ"ಾ ಪ /"ಾb^ೆ ಒಂದು ನಂDLೆ
;ಾ"ಾಗಲೂ )ೇಶ ಬtರಂಗಪ�ಸ�ೇಕು ಮತು
 ಸಮುದ �ೈJ [ೕBೆ
ಪ�ಮಳಯುಕ
 Dg ಭೂದೃಶ�ದ Lೊಂಚ ಪ$ೆಯಲು ನಂDLೆ ಆ4ತು
 ನನQ $ೈh k ೕ/
ೋ� ,ನನQ ��ೕv ಎಂದು ;ಾರೂ ಬಯಸು@ೆ
ೕೆ ಮತು
 ಾನು ^ಾಢ"ಾಗುತ
"ೆ
ಕY6ಸುವ,ದು ಆಗ ಎಲ�ವನೂQ ಔv �ಾ4ಲು ನಮೂbg ಬಯgದEರು ಮತು
 ಎಂbಗೂ
ಅY� k;ಾೋ ಒಂದು Lೋ�ೆಯನುQ ಆMೋtತ"ಾದ ಸ�ಚ©^ೊTಸುತ
)ೆ @ೊ:ೆದು
ಬzೆWಯನುQ ಮುಳ�4gದ ನನQ )ೋi , ಬಯLೆಯನುQಒಂದು ಆವತRನದY� ಹೃದಯ
ಮತು
 NಮO ಒಂ)ೆರಡು Nೕವ, , ಎBಾ� ಪಂ\ ಮತು
 ನಂತರ , ಕ�[
ಸಂ"ೇದಾSೕಲ ಪ yುಬ9 ಮತು
 Lಾ?)ೆಯ �ಾಂ² 1ೋ4 ��ಧ ಅಥRದY�
ಒಂದು |ೊ@ೆ ಈ^ಾಗBೇ �ಾಂ/ ಎಲ�ವ� ಯುದ9ದ ಘಟೆ ಮತು
 /ರು4 ಏನು
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�ಸ
�ಸಲು ಮತು
�ಾತ ಇಂದು �ಾtತ� ತನQ ಸಂ4ೕತ ಕYತ ಹ(= 1ಾಡುವ ನಂತರ
ಮತು
 ಸಂ@ೋಷ , ಎBಾ� LೆಲಸವನುQ ತಂದು ಭಯ ನಂಬುವ,bಲ� ಅಂತ�^ೊಳ�`/
ತು

ಉಂzಾ4"ೆ ಇಲ�)ೆ ಪ @ೆ�ೕ(ಸಬಹುದು ಮತು
 ಅಂ/ಮ"ಾ4 ಎBಾ� �ೕ/ಯY�
ಈ^ಾಗBೇ °ಾವiಯ [ೕBೆ ಆಳ"ಾದ ತ4aತು ಈ ಪ ;ಾಣ , �ಂ$ೋ
tಂ/ರುಗYಲ�ಸತ� LಾeEಯ $ಾ�R , ಅMೆ@ೆMೆದು ಮತು
 Sೕತ , ಸಂಭ�gದ ಆದMೆ
ವರb ಮತು
 ಇದು Lೇವಲ Nೕ�ನ NಮO (' �ಾತ Nೕವ, ಹಂಬಲ �ಾತ 
kೕಠ"ಾ4)ೆ @ೆರkನ ಮತು
 k;ಾೋ Aಾಗ"ಾ4ತು
 ಆಡಲು �ಾಡBಾ?ತು
1ೊರ1ೊಮOಲು Gಂತೆಯ ಆ�<ಾ=ರ ಇಡBಾಗುವ,ದು ಎಂbಗೂಒಂದು
uೕಜೆಯನುQ Nೕವ, ಒಂದು sಂ$ಾದ �ೆ�ೕC ಈ^ಾಗBೇ ಮುಷ=ರ ಒಂದು
ಬಲ"ಾದ ಬರವi^ೆ ಸ�ಲ ನyತ ಗಳ� Mಾ/ zೈ ಬರುವ,bಲ� ಎಂದು ಭ�ಷ�ದ
[ೕBೆ � \ Aಾ�gದರು ಸೂGgದರು Nೕವ, , tಂbನ ಮತು
 ಇಂbನ rನQ"ಾದ
AಾವೆಯನುQ ಗTಸು�� ಗಮNg ಸ6ಶRLೆ=ದಂ^ೆ , ಇದು ಎBಾ� desecrated 

ಮತು
 �4ತವನುQ ಅ�ಾಧ� ಎರಡು ^ೋ$ೆಗಳ , ಅY� ಮುಕ
 ವಲಯದY� ದೂರ ಏನೂ
ಬ^ೆa , ಒಂದು ಚದರ ನಡು"ೆ ಒಂದು ಹೃದಯದ k ೕ/ಯ ಬMೆಯಲು ಪ��zೊ ಏನು
DಡBಾ?ತು ಅಂತ�^ೊಳ�`ವ Lೇವಲ ಕ-ೆ;ಾ4)ೆ ಆ4ತು
ಗಂಟು D4
ಆಯ@ಾLಾರದ ಒಂದು , ಧೂಳ� ಅಲು^ಾ�gDಡಬಹುದು ಮತು
 ಅY� ಎಲ�ವ� ಒಂದು
ತುಣುಕು Nೕನು ಪ /ಫYgದ ೋ� k;ಾೋ �ಾತ NಮO ಕರು�ೆ ಮತು

ತುಣುಕುಗಳನುQ °ಾeಗಳ ಒಂದು °ಾ;ಾGತ Gತ  , Mೋ� ��O , ಸಣp
Gತ ಗಳ $ಾ�R ರೂ~ ಸ6ಶRLೆ= ೋ�ಾನು Nೕವ, ಬಯಸುವ ಏLೆಂದMೆ , ನನQ
Gತ ದ ಪ /ಫYತ �ೇ� , Nೕವ, �ಾತ ಕನQ� �ೆ ೕ~ ಇ"ೆ .

�ಾ�ಾನ�

1ೇ^ೆ immerses ಮತು
 ೋ�ನ ಏLೈಕ ಉಂzಾಗುವ �ಾ�ೆಯನುQ
/ೕÏ^ೊTgLೊಳ�`@ಾ
ೆ ಈ ೋವ, 1ೊರಬರಲು .ಚGRಸುವ , Lೊಲು�ವ ಇಲ�)ೆ
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ಒಂದು ೋಟ �ಾಕಷುW ಮತು
 ಪ / ಕipೕ�ನ ಹNಯ ಒಂದು BೇಯCR ಹೃದಯದ
ಕಂಡುt�ಯುವ,)ಾ4)ೆ ಮತು
 ನಂತರ desecrated ನನ^ೆ �ಲyಣ"ಾದ ಪ ಸು
ತ
$ೆ�ವaಳ� ಉಂzಾಗುತ
)ೆ ಮತು
 ಉ)ೆ�ೕಗ ಸು�ಾರು ನನQ ಮiಕಟುWಗT^ೆ ಮತು

ಸರಪTಗಳ� ಅಾMೋಗ� ಆತO ಮತು
 $ಾ�R ಧೂಳ� S�ೆ^ೆ ಾವ,ಇಂb ಯಗಳ
ಮತು
 ಈ ಪ yುಬ9 ಹ�ಾ
ಂತರ ಮೂಲ ಆತOದ 1ೆಚು� )ೈtಕ"ಾ4 ಸವRತ ಹ�ೆ �ಾ²
ಮು�ದMೆ Dಡುಗ$ೆ ನನQ ಬಂ>ಸುವ ಸರi ಒ$ೆದು1ಾ( , Nೕವ, ಇೊQಂದು bನ
ಪ ಸು
ತ ಮುಳ�4ರುವ NMಾಸ(
 ಮೂಲಕ Dಡಬಹುದು ಸ�ಯಂ , ಒಂದು ಜ�ಲ
ಕಂಡುಬರುತ
)ೆಸು�ಾರು ತುತುR yಣದY� , ಎಲ�ರೂ �ೕವನದ �ಾಂLೇ/ಕ , 

�ಾ4ಸBಾ?ತು ಕುರುಬರ yಣಗಳ� N�ೕdಸುತ
)ೆ .

zಾ¤R ಬMೆಯುವ , fulminará , ಇY� , ಒಂದು oಂಚು ಮತು
 Nೕವ, ನನQ ಬಡ
ಹೃದಯ 1ೋದ |ಾ�Bೆಯ bೕಪಗಳ� Nೕವ, Aಾ�gದEರು Nೕವ, ಅNಸುತ
)ೆ ಾನು
ಈ ಅನಂತ ಸಮಯದY� , Aಾವೆ ಏನು ಎBಾ� ಆನಂbg �ಾಧು^ೊTgLೊಳ`ಲು
Lಾಯು@ಾ
 ಸ�ಲ ಕುದುMೆಇದು ಸುತ
ಮುತ
Yನ ಕ:ೆದ ಮತು
 ಇದು "ಾgಸು/
ದEರು
;ಾವ,)ೇ �ೕವನದ ಗುರು/ಸುತ
)ೆ ಸಂ>ಸುತ
)ೆ .

Lೇವಲ ೋಟ |ಾದೂ ನಮO ಪ,ನoRಲನ ಒಕು=ವ Nೕವ, NಮO @ಾ?ಯ
ಮುಖವನುQ , Dg;ಾದ Aಾವ ೋ� ಮತು
 Lೇವಲ Nೕವ, ತು�ಗಳ� ಒಂದು
�ೇ^ೆಯ ಚಳ�ವT �ಾಯುವ ೋಡಲು ಅ\ ;ಾ"ಾಗಲೂ ಬದುಕಲು ನನ^ೆ
ಮೂ�ಸಲು ಮತು
 NೕC ಕt ಮೃದುತ�ಇಂb ಯ Nಗ ಹ, Lಾಯು@ಾ
 ನತRನ
ಅಥRವನುQ ಒಂದು FಾರದಶRಕ ಸಂ@ೋಷ , Nೕವ, ಬಯಸುವ ಒಂದು ಮೂಲ
Dತ
ೆಯ ಒಂದು petiz ಆದE�ಂದ ಸಂ@ೋಷbಂb� ಬಯಸು ��ೇಷ"ಾ4
ಬಲ"ಾದ ಒಕೂ=ಟದ ಇದನುQ "ಾgಸು/
ದEರು , ¡ೕ�gದರು ಮತು
 �ೆQೕಹLಾ=4
k ೕ/ಯ �ೆ ೕಷl ಆ4)ೆ ಬಲಪ�gತುನನQ ಹೃದಯ NಮO "ೇಗ ಬ�ಯಲು .

ತಂ)ೆ , 1ೆG�ನ ಕYLೆಯ �ಾಂ/ ಕ yಣ ಇದುವMೆ^ೆ Lೇವಲ ಮಗು�ನ @ಾ? ನನQ
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ಮಗ ಸಂ@ೋಷ ಸಂ"ೇದೆ ನನ^ೆ �ೊqೕಟ^ೊಳ�`ತ
)ೆ )ೈತ� ;ಾ"ಾಗಲೂ ಗಮನ
ಮತು
 ಬುb9ವಂತ ತಂ)ೆ ಮತು
 ಮಗ k ೕ/ 1ೆG�ನ k ೕ/ ಮಗುವನುQ 1ೆG�ನ k ೕ/
Aಾ�ಸು@ೆ
ೕ"ೆ ಅ� ತಂ)ೆAಾವೆ , k ೕ/ , k ೕ/ ಮತು
 "ಾತ�ಲ� , �ಾಶ�ತ
ಸಂ@ೋಷ , k ೕ/ /ನುQ"ೆ , ಹಂGLೆ , �ೋಧೆ Fಾಠ ಮತು
 ಏLೆಂದMೆ ಎರಡೂ
ಾವ, ಅನನುಭ� ತಂ)ೆ �ಾಶ�ತ"ಾ4 ಯುವ Fಾ:ೆಯLೆ= ಆಸ(
ಯನುQ ಆ ಸಂ@ೋಷ
ತುಂD ನಮ^ೆ ಸೂGಸು@ಾ
Mೆ ಒಂದು ಶ(
.Nೕವ, k ೕ/ಸುವ 1ೇTb� , ಾನು
ಆತಂಕ ಪ / yಣ ಒಂದು ಪ �ೆQ ಮತು
 ಾನು fascinas ಏLೆಂದMೆ Lೇವಲ ಸ�ಲ6
ಎಂದು , Nೕವ, Aಾ�gದMೆ .NಮO 1ೊಳಪ, ;ಾ"ಾಗಲೂ ನನ^ೆ ಎರಡು
cabemos , ಆದMೆ Nೕವ, ;ಾ"ಾಗಲೂ ಅತ�ಂತ ಸುಂದರ ಅY� ಒಂದು
5ೌಕ�WನY� ಒಂದು sೕಹಕ Gತ .�ಾತ Nೕವ, ನನ^ೆ ಉತ½ಷW^ೊTಸಲು ನಂತಹ
, Nೕವ, Lೆ ೕ� Nಜ"ಾದ ಮೃದುತ� ತುಂDg uೕGಸುವ,ದು ದೂರ ಸರಳ
ಸೂuೕRದಯ ಬಂbತು

1ಾಕ�ೇLೆಂದು

ಒಂದು bನ ಅವರು ಒಂದು ಕipೕ�ನ ;ಾವ,)ೇ chorares NಮO ಮುಖLೆ= ®ೇವi
ಎಂದು 1ೊಂbತು


�ೇLಾ4)ಾEMೆ /ೕವ "ಾ4 $ೈh ಮುಸ�ಂ|ೆಯY� ೆರಳ� )ಾT ವ�(
ತ�ವನುQ ಮತು

ಶುದ9 ಮತು
 ಕ5ಾ� ಭ [ $ಾ�R |ಾಗೃತ^ೊTಸುತ
)ೆ ಎಂದು ವಷRಗಳ ತಂ/ಗಳ� , 
ಕನಸು^ಾರ g�ೕFಾ�ಕ} , ಆತOದ Mಾ/ ಉTದುLೊಳ�`ವ N)ೆ ?ಂದ ಸಮುದ ದ
ಮಧ�ದY� ಎಚ�ರ"ಾ?ತು ಕನಸು , 1ೆಚು� �ಾಶ�ತ tೆQBೆಯY�;ಾ"ಾಗಲೂ
ತಲುಪಲು ಮತು
 Lೇವಲ ತುಂಡು �ಾ>ಸಲು , NಮO $ಾ�º ಅನಂತ �ಾYನY�
ಎಂದು ಕನಸು ಎ5ೆ�ತು
 ಪ,Mಾಣದ ನಂDLೆ ... - ಮತು
 ಒಂದು bನ ಅY� ಇದು
ಆಳ"ಾದ N)ೆ ೋ�
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|ೋ�

ಒಂದು (' 1ೆಚು� ಬಹುಶಃ �ಾಡYG©ಸು@ೆ
ೕೆ Nೕವ, gt /Tb)ೆ ಮತು
 Nೕವ,
ಉತ
ಮ ಪದಗಳನುQ 1ೇಳಲು ಮತು
 Nೕವ, D4;ಾದ Aಾ�ಸು@ೆ
ೕೆ ಒಂದು
ಹೃದಯದ ಒಂದು �ೇ� �ೋYಸುವ,ದನುQ ��ೆ º ನಮOನುQ ಮತು
 1ಾMೈLೆ
numbs ಒಂದು �ಾಂ/ಯುತ N)ೆ "ಾಂzೆC 1ೆ�ೆದುLೊಂ�)ೆ ಮತು
 DG�ದ
ಎಂbಗೂಾನು NಮO ಹೃದಯ ಎಂbಗೂ ಲಯಬದ9"ಾದ ಬಳಲು/
ರುವ ಅಥ"ಾ
sand'm NಮOY� ಮ:ೆ Nೕರು ಮತು
 ಕಲು� , ಸುಲಭ"ಾ4 �ೇಪR�ಸಬಹುದು
ಎಂಬುದನುQ �ೕ/ಯY� ದುಷW beating'm ಮತು
 Nೕವ, ಇಲ�)ೆ Nೕವ, savoring 

ಚುರುಕುತನ ಮತು
 ಸ6ಷW@ೆuಂb^ೆ ^ಾT ಒಂದು ಉgರು pumps'm ಎಂದು
ರಕ
ಾಳಗಳY� ಪ ಸು
ತ ಾನುNೕವ, ಾನು k ೕ/ 1ಾ^ೆ ನನQ |ೋ� ಶª ಏLೆಂದMೆ
ಾನು ಅವರ ಒಂದು BೇಯCR ಬೂv zೈ Lಾಯುವ DG�ದ FಾLೆv ಮತು
 ರದುE
ಎಂbಗೂ zೈ ಹುಡು(Lೊಂಡು ಅಧR ಗಂzೆ ಇY� �ಾDೕತು .

�ೕವ�ಾನ

�ಾಶ�ತ ರY� ಅY� ಕ�[;ಾಗುತ
)ೆ ೋ�LೊT` ಮತು
 ನಂತರ ಇದು ಸು�ಾರು , 
ಇದು 1ೋMಾಡಲು ಅಥ"ಾ 1ೊ$ೆಯುವ ಸೃ�W , ಕಲ6ೆಯ ಮನg�ನ rನQಮ/ೕಯ
ಕಷWಪ�ಸು ಭಯಂಕರ ಮತು
 ಒಂದು ಹಂತದY� ಮುLಾ
ಯ"ಾಗುತ
)ೆ ಕುಶಲ@ೆ?ಂದ
ಅಥ"ಾ ಹgರು ಪ ವಧR�ಾನLೆ= ಬರು/
ರುವ |ಾ�ನ G/ ಸಲು )ಾ�eೕ
ಇಲ�zೋJ ಮತು
 "ಾgಸುವ ಮತು
 ಇY� Nೕವ, ;ಾ"ಾಗಲೂ ಎ/
 ಬಯgದರು
�ೊ=ೕ} ಆ4)ೆ ಏT^ೆ zೋJ )ೋGದ �ೕವನ , /ೕವ "ಾ4 "ಾgಸುವ

k ೕ/

ತ��ತ"ಾ4 ಇ^ೋ ಇದು 1ೋಗುವ ಮತು
 ಉಪ,6 ಸಮುದ ಕಲು�ಗಳ� Lಾ !Sಂ�
^ೆದುE Bೇkತ ಆಳದY� ಆ�ೆ ಕಂಡುLೊಳ�`@ಾ
ೆ ಮತು
 �ಾW!ಂC ಇ^ೋ BೇಯCR
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�ಾಂ/ಯುತ ಈಜು ಪ "ೇSಸುತ
)ೆ ಮತು
 ಾನು ಇತರ AಾಗದY� ಏನೂ
ಪS�ಮbಂದ ಅಂ4ೕLಾರLೆ= ಪ$ೆಯುವY� Nೕ�ನ ಮೂಲ ಾೇ ಇದರY� ಕಂಡು
ಅಮೂತR Sೕತ Lೇವಲ ಒಂ)ೇ ಹಂತದ ನ$ೆ ಎಂbಗೂ ಕಷW ಮತು
 ಮುಂGತ"ಾ4
Nೕವ, ^ಾTಯ ಅFೇdಸುವ NಮO ಹೃದಯ ಾಟಕದ ಸಂ4ೕತ �ಾಡುತ
)ೆಸಮುದ 
ಮತು
 ಭೂo k ೕ/ �ಾಕಷುW ^ೆಲ�ಲು .

"ಾ�

ಇದು Sೕತ 1ೊ$ೆತಗಳ ^ೊ/
ಲ� ಎಂದು ಸಂಭ�g "ೇ: ,ೆ ಬD� Sೕತಲ"ಾ4ರುವ
ಮನg�ನ desecrated , ಮತು
 ಆತO ಆ�ಾಭಂಗ �ಾಡುವ,bಲ� ಏLೆಂದMೆ , 

ಭ [ ಮತು
 ಎಂbಗೂ ಬರುವ ಎಂದು ಒಂದು )ೇಹದ , ಆಸ(
 superioriza 

ಬಂ>ಸBಾ4)ೆ ಆತO , Aಾ"ಾ/Mೇಕದ �ೕ/ಯY� ಇಲ�)ೆ ಶುದ9 ಶಸ� , 

�ಾMಾಟಆದMೆ ಶುದ9 ನಂತರ ಪ ಮುಖ"ಾ4 Nಗ tಸುವ,ದು ಆ ಮುG�ದ ವೃತ
, 
ಅMೆ@ೆMೆದು ಎಂದMೆ @ೆMೆbಡುತ
)ೆ ಮತು
 ಭ [ ��ಾಲ@ೆ^ೆ ಗುಡುಗು LಾigLೊಳ�`ವ
ಮತು
 ಎಲ�ವ� Nಲು�ತ
)ೆ ;ಾ"ಾಗ ಪ��ಾಮ 1ೊಳಪನುQ ಆದMೆ 5ೇತನದ Mೋಗ
)ೇಹದ ಈ ಅಗತ�ಗಳನುQ ಮತು
ಪ �ಾಪ�ವRಕ"ಾ4 ತಮO ಸ�ಂತ �ೕ�ಯು ಮತು

Bೇ�ಯಾದಂಥ ಪ Fಾತ ನಮ^ೆ �4ದ , ಮತು
 Aಾವಗಳ� 5ೇತನದ Mೋಗ
�ೋAೆ^ೊTಸಬಲ�ವ<ೆWೕ ಇದು ಒಂದು ಅನುಬಂಧವ, ಉTb)ೆ ^ೆ$ೆ_ ಅg
ತ�ದY�ತು

ೋವ, ಮತು
 1ೇ^ೆ �ೇಜವ�ಾE�?ಂದ ಎಂಬುದನುQ oೕಟ} ಮತು
 "ಾ� ;ಾರು
ಪ��ಾಮ ಮತು
 ಪ AಾವಆತO, ಆತO ಸAೆಯY� , )ೇಹದ )ೇಹದ ನಂತರ ವಯಸು�
ಅಥ"ಾ Lಾ?BೆಗಳನುQ Mೋಗಗಳ� ಮತು
 ^ಾಯLೆ= 1ೊರಲು �ಾಧ��ಲ� ಏLೆಂದMೆ
ಎಲ�ವ� ಅgPರ^ೊTಸುವ ಅಂಶಗಳ� ಅಥ"ಾ ಸ�ಯಂ ಮತು
 �ಾ�ಥR ಈ ಆತO ನಮO
ಆದMೆ �ೋAೆ^ೊTಸಬಲ�ವ<ೆWೕ ಬಂದು ಅY� )ೇಶ ಒಗೂa�g)ೆಆತO ಮತು
 ಭ ಷW
ಮತು
 ಮುಳ�4ದವ, ಆತO Gಂತೆ ಕೃತ�ಗಳ ಈ ಪMಾLಾ<ೆlಯನುQ ಶುದ9 , ಬಲ"ಾದ
1ಾCR �ಾಧ�"ಾಗುವ,bಲ� ಒಂದು ^ೋ$ೆಯ �4ತವನುQ ಎಂದು .
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jಂ�

ಒಂದು ದ ವ )ೇಶ ಶುದ9 ಉgMಾಟದ �ೌಂದಯR ಆಗುತ
)ೆ ಇ^ೋ ಇದು �ಾಮರಸ�
(ರಣಗಳ ಮೂಲಕ �ೌ1ಾದR@ೆ?ಂದ �ೆಂಬYಸುತ
)ೆ ಮತು
 ಒಂದು �ಾ���
)ೇಹದ ಆಕ oಸುವ LಾigLೊಂಡು �ಶ�ದ ಪ �ೆ |ಾಗೃತ "ಾ�kgರುವ ಕಲ6ೆಯ , 

ವSೕಕರಣ ಒಂದು ಮುಳ�4 ಹುಚು� ಮತು
 ಆಳ"ಾದ ಒಂದು �ೊ¨ೕ� ಸು�ದುಅನಂತ
ಪದಗಳ ನಡು"ೆ ^ೋಚರ ಗ� ಆಗುತ
)ೆ ಮತು
 Aಾ�ಸು@ೆ
ೕೆ ಮತು
 ಕY6gLೊಳ`ಲೂ
ಆBೋಚೆ ಮತು
 ಬದBಾ?ಸಲು ನಟೆಯನುQ , �ೕ�ಯು superiorize 

uೕGgbEೕMಾ NಮO Lಾರಣ /ದುEಪ� Gಂತೆ ಇಲ�)ೆ AಾವೆಗಳನುQ ಮತು
 ಆ�W
�ಸ
�ಸುತ
)ೆ .

�ೆQೕಹLಾ=4

ಎBಾ� ದೂರ Lಾಲ6Nಕ ಶತು ಆಶ ಯ ನ$ೆಯು/
)ೆ ೋ� ಮುಸ�ಂ|ೆಯY� ��Bೈv
, ಯುದ9ದY� , Mಾ/ ಕುgಯು/
ತು
 �ಾಂ/ �ಾಡಲು , ಮನ�ಾ¿ಂ/ ಜ@ೆ^ೆ ಒಪ6ಂದ
)ಾಟಲು , ಮತು
 ಾನು ಮೃದು ಚಮR ಅನುಭ�ಸುವ ಟ¤ Aಾ�ಸಲು
ಆರಂrgದರುಮತು
 ;ಾವ,)ೇ ಉ@ಾ�ಹ ಅಥ"ಾ k ೕ/ ಮತು
 ;ಾವ,)ೇ ಗೂಡು
ಒಂದು 1ೆ�ೆ{ರTನ Lೇವಲ ಟ¤ ಮತು
 ಅದನುQ uೕGg)ೆ ಮತು
 ಎBಾ� ಶ(
ಯ
ಸರಪT ಖಚುR ಎಂಬುದನುQ ಊtg 1ೆಚು� k ೕ/ LಾBಾ/ೕತ ಶ(
 ಶುದ9 �ೆQೕಹ
ಬಲ"ಾದ ಸೂಚಕ .

/Tಯಲು

�ಸOಯ^ೊಂಡರು ಮತು
 ಆಕ�Rತಾಗು@ಾ
ೆ 5ೆY�ದ ರಸ Fಾ ಸಂ4ಕ"ಾ4
"ಾಸ
ವ"ಾ4 ಕತ
Bೆ;ಾದ ಅಥ"ಾ affronted ಆದMೆ �>gರುವ
ಕುTತುLೊಳ�`@ಾ
Mೆ , ಕN�lೕಯ@ಾ"ಾದವ, ಚಕ ಇ^ೋ, ನಗರ, ^ೊಂದಲ ಅಥ"ಾ
ತಪ,6 ಕNಷl �ಾನವನುQ ಇದು NಧR�ಸBಾ?ತು "ೇ:ೆ ^ೊ/
ಲ� ಆದMೆ ಇದು ಎBಾ�
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ಸಮಂಜಸ"ೇಸರಳ ಸಂ@ೋಷ Nೕವ, ಓb ಅ-ೈRಸಬಹು)ಾ4)ೆ ಬMೆಯಲು , 

�ಾ�^ೆ ಕYಯುವ ಮತು
 �ೋಧಾ ಸoೕಕ�ಸಲು , ಉgMಾಟದ ^ಾT
�ೆ:ೆಯುತ
)ೆ ಇ^ೋ , ಇದು ಕಣOMೆ;ಾಗುವ ಅವ�ೇಷಗಳ� ನ$ೆಯುತ
)ೆ ಮತು

ಎಲ�ವ� Aಾ�gದರು ಮತು
 ಕಂ$ಾಗ ಅಗತ��)ೆ , ಆದMೆ Lೇವಲ Lಾiಸು/
ಲ�
ಮನ� ಬMೆಯಲು �ಾ�)ಾಗ ,ತದನಂತರ ಇ^ೋ , ಗಂrೕರ"ಾ?ತು
�ಾಡBಾ?ತು ಮುಳ�4gತು 1ೇTದರು ಮೂಲಕ 1ೇTದರು poisando 7 

ಸಂಪತು
 1ಾರುವ , ಕಣOMೆ;ಾಗು/
ರುವ , �ೆQೕtತ ;ಾವ,)ೇ �ೆQೕtತ ಎಂದು
�ೆQೕtತ ಮತು
 ಸ�ತಂತ �ೕ�ಗಳನುQ ಆದMೆ ಒಂದು ಎಚ��Lೆ , ರJ , ರJ
NವRtಸುವ ಪ /Aೆ ಒಂದು Gಂತೆ ಮತು
 Lಾರಣ ಅY� ಊtgLೊಳ`ಲು
^ೋಚರಆದMೆ ;ಾ"ಾಗಲೂ ಮರುಹುಟುW ಇ)ೆ �ಾd;ಾಗುವ ಒಂದು bನ
ಈ^ಾಗBೇ ಇಂದು , ಈಗ ಭ�ಷ�ದ ಮತು
 ಅ\ ಮತು
 ಎBಾ� [ೕBೆ ಸರಳ �ೆಚ�4ನ
ಕ:ೆಯು/
)ಾEMೆ ರGಸಲು ಮತು
 ಕಲ6ೆಯ ಮತು
 �ಾPನLೆ=ೕ�ತು ಮ@ೆ
 ಮ@ೆ
 ಪ,ನಃ
1ಾCR ಬರವi^ೆ ಏLೆಂದMೆ ಪ / ಒಂದು �ಾತ uೕGಸು@ಾ
ೆ ಎಂbಗೂ
ಮೂಲಕಇದು DಟುW , ಆದMೆ ಒ[O ಅY� ಈ^ಾಗBೇ [ೕBಾ4 ಪ ಸು
ತ ಸLಾYಕ
ಮತು
 �ಾd;ಾ?ತು ಸತ� , �ೇ"ೆಯುಕ
 �ಾಡBಾಗುತ
)ೆ ಗ�;ಾರ ಮತು

ಕರಗುತ
"ೆ ಆದE�ಂದ �ಾ�ಾನ� ದಟW"ಾ4ಸು�Lೆ^ೆ ಆದE�ಂದ �ಾ�ಾನ� ಬರುತ
)ೆ
ಆನಂದ ಅನನ� ಅಥRದY� ೋ�ದMೆ , ಮತು
 Lೇವಲ Lೇವಲಅ\ ಆರಂrಕ ಮತು

|ಾಗೃ/ ಮತು
 "ಾಸ
�ಕ ಕಪ,6 ಮತು
 �ೆಳ(ನ �ಾ��� Mಾ/ ಮತು
 @ೇಲು�Lೆಯ
ಮತು
 tಂbರು4 , ಒಂದು ಉತ
ರ , ಅವಳ� ಒಂದು /ೕವ ಮತು
 shimmering 

Lೋ'R ಒಂದು )ೋiಯನುQ ನ$ೆಸುವಂ@ೆ ಒಂದು ಹಂತದY� ಎಂದು ಮತು

ಆದE�ಂದ 1ಾCR ಸಮುದ ಕY6ಸುವ,ದು �ಾಡBಾ?ತು ಅFಾರ ಎಂದುಮತು

�ಾಗರಗಳ ಪ ಚಂಡ Lೋಪ ಈ 1ೋ'W ಇಲ�)ೆ ಅಕ ಮ � \ �:ಾಸಗಳ� ಆದE�ಂದ
/ Lೋನ�ಂದರ ಮMೆತು )ೇಶ ನಂತಹ ಮನg�ನ ತೂರBಾಗದ ಆತOದ ಒಂದು
�ಾLೊR�ಾಗ' ಒಂದು kರoC ... ಎಂದು ವ�/�ಕ
"ಾ4)ೆ ಒಂದು ಚದರ
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5ೆಂಡನುQ �ೈಟQY� ಬ/
 ಎಂಬುದನುQ ಒಂದು ಎBೆಯ Gತ ವನುQ 1ೊರ�ದEಇತರ
ಗ ಹದ ಸಂಪಕRLೆ= NವRtಸಲು ಮತು
 ಎBಾ� bನ 1ೊ:ೆಯುವ ಅವರು �ಾ§ೆಗಳನುQ
ಮತು
 ಹೂಗಳ� ^ಾಡRನ} ಹು�W ಮರಗಳ� ಪ ;ಾಣ FೆJ ಮತು
 ನಮO ಗ ಹದ
ಪ / ಆಂzೆಾ , ಉಪಗ ಹ ಅಥ"ಾ ಒಂ)ೇ )ಾರದ ಬರವi^ೆ ತನQ ಪ�MೈLೆಯY�
^ೊ�ೕ 1ಾ^ೆಮೂೆ�ೖv ಮಗು�ನ Aಾ<ೆ ಸಂಬಂ>gದಂ@ೆ ಮಕ=ಳ ಮೃದು ಚಮR
ಅ>LಾರLಾ=4 ಎಂದು , ಸಂಭ�g ಮತು
 ನಂತರ ಮ@ೊ
ಂದು ಜಂ\ , |ೊ@ೆ^ೆ
ಅ>ಕ ಮಗು ಅವನನುQ �ೆ:ೆಯುತ
"ೆ �ೕdgದ ಜನನ ಮತು
 ��ೇಷ"ಾ4 ೋ�
ಮತು
 ಕYಯಲು ಮತು
 Nೕವ, ೋ� ಎಲ�ವನೂQ ಮತು
 ರೂFಾಂತರ^ೊಳ�`ತ
)ೆ
ಆ�W /Tಯಲು 1ೊರ�ದEಏLೆಂದMೆ ಮತು
 ಕYLೆಯ ಡಬ� �ೕyಕ �ೌನಸಮO/
¡ೕಷಕರು ಮತು
 �ೋಧೆ ಕYಯಲು ಮತು
 ಪರಸ6ರ ಕYLೆ 1ೆಚು� ಗi ಮತು

NಮO ಸ"ಾಲು �ೆ:ೆಯುತ
)ೆ ಮತು
 Nೕವ, ;ಾ"ಾಗಲೂ /Tಯಲು ಮತು
 Bೈh
/Tbರದ ಒಂದು |ೋ� ಒಬ{ ಅವT /Tಯಲು .

ಾನು ಒ:ೆ̀ಯ ನಡ@ೆ ೈಜ ಇದEಂ@ೆ ೋಡಲು ನನ^ೆ ತ$ೆಯುವ ೋವನುQ
ಅನುಭ�ಸಲು ಆದMೆ ;ಾ"ಾಗಲೂ ದುಃಖ clown'm ನಕY �ೆÅ� , ಸಂ@ೋಷ
ಪ ;ಾಣ ಮತು
 ಒಂದು ಹಂತದY� ಉTದರು ಎಂದು �ಾ�ಾನ� ಸPಳದY� 1ೊರ^ೆ
�ಾಡುವ ಒಂದು ��ೕv ಅrFಾ ಯ 1ೊರ^ೆ ಅನುಗುಣ"ಾ4ಲ� ಒಳ^ೆಆ¦ dista 

ಸ�ಂತ �ೕdg ಒಂದು ತಳ�ಲ�ದ �ೆ¨ೖC , ಅ�ಾ�Aಾ�ಕ �ದ��ಾನ Aಾ�ಸು@ೆ
ೕೆ
ಆದMೆ Fಾ iಗಳ �ೂೕರ /ೕವ @ೆ ಮತು
 "ೇಗLೆ= Aಾ�g tಸುಕುವ ಆರಂಭ"ಾ4
|ಾ�ನ ಇಲ�)ೆ ಸಮಯದY� ಮತು
 ಮುಂGತ"ಾ4 ಮತು
 ಪ "ಾಸLೆ= ಒಂದು ಸಹಜ
�ೕ'R "ೈಫಲ�bಂದ ಪ�ವR NಧR�ಸು Lೊಲು�@ಾ
ೆ ಅY�, ದಂ^ೆ )ೆ�ೕಷ ಮತು

ಸ�ಗR @ಾಪ�ಾನ ಎತ
ರ ಪ �ಾಣ ಇ^ೋ "ಾಸ
ವ"ಾ4 Fಾತ( Gತ ಈ
tಂ�ಾತOಕ ಉಲ{ಣವ, Lೇವಲ ಎBಾ� /ೕವ @ೆ ಅಂತ�^ೊಂ�ತು ಸು�ಾ�ಸುವ LೆಟW
ಸಮಯ , NY�ಸಲು 1ೇಳ�ತ
)ೆ ಹಷRGತ
bಂದ ಮತು
 ಪ �ಾಂತ @ಾ|ಾ
�ಾ�^ೋ�_ ಬರುತ
)ೆ ವೃb9;ಾ4)ೆ ಮತು
 �ೆ:ೆಯುತ
)ೆಇದE(=ದEಂ@ೆ ಏನು
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ಅವLಾಶ ಅಥ"ಾ ಏನೂ bothers ಮತು
 ಪ�ಶುದ9"ಾದ ಆ"ೇಗ Nೕವ, ^ಾTಯY�
ಶಬE �ಾಡುತ
)ೆ 1ೇಳ�ತ
)ೆ ಮತು
 Nೕವ, 1ೊಂbರುವ )ೆ�ೕ�ಸುವ ಬBೆ^ೆ ಇರಲು
ಇದುವMೆ^ೆ sMೆ ಇಲ�)ೆ , Nೕವ, ಾನು ಭಯ�ಲ�)ೇ ಇದು ಎBಾ� ಗTgತು
uೕGಸುವ,ದು ಪ,�Qೕವ, , NಮO �ಾನವ ಸ�ಯಂ Nೕವ, thundercloud 

[ೕBೆ ಒ:ೆ̀ಯ Lೆಲಸ Nೕವ, ಾನು NನQನುQ ಪ ದಶRನ ತ$ೆಯುತ
)ೆ ಾವ, ಆರಂrಕ
ಪ$ೆಯಲು ಎಂbಗೂ uೕಜೆ ಏLೆಂದMೆ �ಾ\ ಟ¤ k;ಾೋ LೇT D�
ಭೂoಯ [ೕBೆ �ಾW} ಮತು
 �ಾ�v 1ಾರುತ
)ೆ ಮತು
 1ಾರುತ
)ೆ ಎಂದು
ೋ�ಮ:ೆ ದುಃಖಕರ Lೋಮಲ ಮತು
 @ೇವ ಭೂoಯ ಪ �ಾಂತ ಮುಖ ಓದುವ
ನಮ^ೆ �ಾಡುವ ಬಹು ಅಪವತRNೕಯ gP/ಯನುQ ಾವ, ನಂDರುವ ಎBಾ�
ಅ>LಾರಗಳನುQ ಏLೆಂದMೆ 1ೊಂbತು
 ಅದೂ , ಅದು�ತ "ಾಸ
�ಕ �ಾ>ಸBಾಗದ
ಪ �ಾ
ವೆಗಳ� ತನQ ಅ>Lಾರದ "ಾಸು
Sಲ6ದ ಎಂ�Nಯ�ಂ� ಇಲ�)ೆ ಅrFಾ ಯ
@ೋರುತ
)ೆ�ೌಲ�ಗಳನುQ ಹೂಗಳ� 1ಾ^ೆ ಒಂದು $ಾ�R ಸುತ
ಮುತ
Yನ ^ಾ�ನ
ಆದMೆ ಸಂಪ�ಣR"ಾ4 FಾರದಶRಕ 1ೊ^ೆ;ಾ�gದ zೋನaಳನುQ Nರಂತರ"ಾ4
ಅವ,ಗಳನುQ Nೕ�ನ ಮತು
 ಾವ, ಎBಾ� ಪ ವೃ/
ಗಳ� ಮತು
 /ೕವ @ೆ ಸೂಕ
 ಮದುE
|ೊ@ೆ^ೆ ಮನುಷ� ಅತ�ಂತ ಆತO 1ೊಂbದುE ಏನು Dೕಜ ಮನg�ನY� �ೆ:ೆಯುತ
)ೆ
ಅ)ೇ rನQ�ಲ��ಾ��� ಅವರ LೊೆಯY� ಎBಾ� ಾವ, ಶುದ9 ವಶಪ�gLೊಂಡರು
ಮತು
 ಮರಣದಂಡೆ 1ೊಂb"ೆ ಒಂದು ತಳLಾಣದ ಹTತk6ಸುವ ಆ4)ೆ ಕ�)ಾದ
ಒಂದು ನಮೂದನುQ �ೆಳಕು ೋಡುವ ಇದರY� ಸುರಂಗ ಮತು
 ಆ4)ೆ.

ಇ^ೋ , ;ಾರೂ ಸುರಂಗ Bೈh �ೆಳ(ನ ಇನು6v 1ಾದು1ೋಗುವ ಮತು
 ಾವ,
�ೕವನ Mೇ§ೆ ಮತು
 ನ$ೆಸಬಹು)ಾ4)ೆ ಏLೆಂದMೆ NಮO �ೕ/ಯY� ಪ LಾSಸುತ
)ೆ
ತಮO �ಶ�ದ ^ೆಲು�@ಾ
ೆ .

ಅನುಭ�gದ ಆಳ"ಾದ k ೕ/ Aಾ�gದರು k ೕ/ Lೆಳ^ೆ ಅಧR ಪ�ಾ�@ಾ
ಪ
ಕ:ೆದುLೊಂಡು "ಾgಸು/
ದEರು ಮMೆತು .
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�ಾಲುಗಳನುQ ಎರಡು ಅಂಕಗಳನುQ 1ೊಂbದುE , ಖಂ�ತ"ಾ4ಯೂ , ಇನ�vR
ಅನಂತ foresees ಎಂಬುದನುQ ಗ�ಯ ಸಣp ಮತು
 Nರಂತರ BೈJ 1ೆಚು�
ಅNS�ತ ಏನೂ 1ೊಂbರುವಷುW ಖGತ"ಾ4 ಏನೂ , ಎBಾ� ಮತು
 LೊೆಯY�
Lೊೆ^ೊಳ�`ತ
)ೆ 1ೇ^ೆ LೊೆಯY� "ಾgಸುವ �ಾ'= ಇ^ೋಉgರು ಎಲ�ವ�
ಅಂದುLೊಂಡ ಸೂuೕRದಯ ಮತು
 �ಾ�ನ ಬ�ೕ ಅಪ�oತ"ಾ4 �ಾತ ಮುಖ
ಅವರು ಮ@ೊ
ಂದು ಮುಖ ಆದMೆ $ಾ�R ಮMೆ�ಾಚುವ ಸಲು"ಾ4 ೋ�ರುವ,bಲ�
Lಾರಣ N�ಾನ"ಾ4 ಬರು/
)ೆ .

[s�

Nೕವ, k ೕ/gದ Aಾ�gದರು Nೕವ, Nೕವ, ೋ�ದ ರY� ಮು/
(= ಇೊQಬ{
;ಾ"ಾಗಲೂ Nೕವ, ಬMೆದ �ಾಕಷುW ಾನು ಅನುಭ�gದ ಮತು
 ಮರಣ ಮತು

ಎಂbಗೂ ನನ^ೆ ಮೂಲಕ Nೕವ, �ಾಯುವ 1ೆಚು� ಇಷWಪಡು@ಾ
Mೆ ಏನೂ
ಬಳಲು/
ರುವ ಆದE�ಂದ ಅNgಲ� ೆನk)ೆ k ೕ/ ಬರುವ k ೕ/gದ ಎಂbಗೂ
"ಾgಸು/
ದEರು Nಮ^ೆ @ೊಂದMೆಯನುQNೕವ, ಎಂ)ಾದರೂ Lೇವಲ ಕ:ೆದುLೊಂಡ
Aಾವೆ.

ಒಂದು NbRಷW yಣದY� ಲವ} ದೂರದ ಒಂ)ೇ bನ ದೂರ ;ಾMಾದರೂ
ಈ^ಾಗBೇ Fೆ ೕo k ೕ/ Lಾಣುತ
)ೆ .

��ೆ�yJ�

ಕನQ�ಯY� ಜನನ ಏೋ Lಾಯು/
)ೆ ನನQ ಮತು
 ನನQ ಪ /Dಂಬ 1ೇ^ೆ ಉತ
ಮ
ಮತು
 Lೇವಲ ತನQ ಇ[ೕ] ಕನQ�ಯ ಇಲ�)ೆ ಈ ಸರಳ ಪ /Dಂಬದ
ರ"ಾNಸBಾ4)ೆ ಪ /DಂDಸಲು ಆ4)ೆ .

NಮO ರ�ೆಯನುQ ಮೂBೆಗಳY� NವRtಸುವ Nಜ"ಾದ S:ೆ̀ ಹ(= ಮತು
 �ಾ�ತಂತ !
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ಎBಾ� 1ಾMೈಸು ಎಂದು ಅY� $ಾJ ಎಂದು ಸ6ಷW ಕಪ,6 Mಾ/ ಸ6ಷW Mಾ/  .

ಬರವi^ೆ

ಾನು ... ಮತು
 ಒಂದು Fಾತ ಮತು
 ಒಂದು FೆJ 1ೊಂದಬಹು)ಾದ
tತದೃ�W?ಂದ ತ$ೆಯBಾಗದ ��ೇಷ"ಾ4 Gಂತೆ �ಾತ ಆಸ(
ಯನುQ

1ಾದು1ೋಗುವ

ಮರಣ!1ೌದು , ಇದು LೊೆಯY� ಕt ಇಲ�)ೆ /ರುಗು ಮುರುಗು ಆರಂಭದY�
ಆರಂಭ"ಾ4ತು
 , ಆದMೆ ಮೃದುತ� ಇಲ�)ೆ ಪ "ಾಸ ಕ�[ ಎದುMಾT ;ಾವ,)ೇ
Gತ �ಾ�ದ , ಮತು
 �ೈಯR ಇಲ�)ೆ ಮತು
 ಅ/ ಎಲ�ವನೂQ ಮತು
 ಏನು ಊtg , 

DಟುW ಅಥ"ಾ ಈ �ಾPನದY� ಉTಯಲು �ಾ�^ೆLೆಲ�[O ಅವರು , ಾನು
@ೆ^ೆದುLೊಳ�`ತ
)ೆ ಏನೂ DಟುW ;ಾ"ಾಗ ಏನೂ , ಎBಾ� ಮತು
 ಎBಾ� ಬಯಸುವ
ಇ)ೆ , 1ೊರಟು ಭಯ ಅಥ"ಾ � \ ಎBಾ� ಾನು 1ೊಂbರುವ �ೌಂದಯR ಆಳ
ಮುಳ�4 ಈ �ಶ�ದ ಮರಳಲು 1ೊಂb)ೆ ಕಂಪನLೆ= 1ೇಳ�ವಂ@ೆ /ೕವ Lೆಳ^ೆ
1ೋದರು, ಎಂದು ಾನು ಎಂದು ಇY�)ೆ.

ಅಂತರ ಅಂತ� ಅY� ಒಂದು ಪ Fಾತ Abyss'm .

N�ೕdg ಮತು
 ಅವರು ಬಯಸುವ ಮತು
 �4ತದ ಬಯಸುವ , �4 ಮತು

ಧೂಮFಾನ ಗಮ��ಾPನ ಆತಂಕ �ೊ=£ೕYಂ� ಇಲ�)ೆ "ಾ(ಂ� , 5ೆಾQ4 ಸ"ಾ� , 

ಾವ, ;ಾ"ಾಗಲೂ ಏಾದರೂ ಬಯಸುವ ;ಾ"ಾಗಲೂ ಏೋ Lಾಯು/
)ೆ
ansiosíssimo ಕ ಮದY� �ೕವನ ಆದರೂ ವಯಸ=�^ೆ ಅ>ಕ ಪ �ಾಣದY� , 

ನಮ^ೆ ಎಲ�ವ� ಎಂದು ಸ�ಇ5ೆ©?ಂದ ಉ)ೆEೕಶರtತ"ಾ4 Nಂ/)ೆ.

ಏiಯ

ಾನು equacionei ಕುTತು, ಆದMೆ ಪ��ಾಮ"ಾ4 ಏ�Lೆ;ಾ?ತು ಮತು
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N�ಾನ"ಾ4 DದುE ಎಂದೂ ವಂಶಸPMೆಂದು [�Wಲುಗಳ ಮತು
 �ೆಳ(ನ ಮತು
 ^ಾಢ
ಮತು
 D4 ಇ^ೋ ಅವರು ಸ�ಇ5ೆ©?ಂದ ಎರಡೇ ಕುಶಲ ನಡು"ೆ Y¦W Lೆಳ^ೆ , 
N�ೕdಸBಾ4)ೆ ^ೆ ಮುG� Lಾರಣ .

1ೆC ಆ�ೕ'

ಒಂದು ಕipೕ�ನ , ಒಂದು ಒಳ ಅಥ"ಾ ಾಶ , Gಂತೆಯ Lಾ�ಂ�ೕJ � ] Nಂದ
FಾNೕಯ ಸುಂದರ"ಾ4ರುತ
)ೆ ಮತು
 ಸPTೕಯ ಪ �ಾನ ತಂದು ಎಲ�ವ� satiated 

ಮತು
 ಭವ�"ಾದ ಅg
ತ�ದ gಗುತ
)ೆ .

Lೊೆ^ೊಳ�`ತ
)ೆ ಇಷW�ರYಲ� , Lೊೆ^ೊಳ�`ವ ಆLೆ �|ೇತMಾ4 ಈ ಭ;ಾನಕ
ಮ@ೆ
 1ೋಗಲು ಬಯಸುವ,bಲ� ಗರಗಸದ oೕ� ಪದಗಳನುQ Lೇಳಲು ಮತು

ಆದE�ಂದ ಾನು ಮತು
 ಾನು ಸಣp ಮನುಷ�

�ೋ�

ಏನು ನ$ೆಯು/
)ೆeಂದು ಅವರು ಪ ಬಲ ಸೂಯRನ ಾನು , ಪ,ನ�ೆ�ೕತನ ಮತು

ಮರುಜನO "ಾgಸು/
ದEರು Mಾ/ ಬಂದ $ಾJ ಒಂದು ಸೂv ದುಃ�ತಾಗು@ಾ
ೆ
Aಾ�gದರು .

1ೊ^ೆ ಇ^ೋ ಪರ)ೆ ಮರುಜನO , ಅY� ಅವರು ಚಮRLಾಗದದ ( eಯನುQ ಇ^ೋ
ಇಲ�)ೆ ಹು�Wದ , ಇದು yiಕ ಮತು
 ಚಪ6� ದೂರ ಚYಸುತ
)ೆ ಮತು
 Lೇವಲ ತಮO
Gತ ದY� ಪ / yಣ ೋ� Gತ ವನುQ ಮ@ೊ
ಂದು �ೕವನದ ಸರಳ "ಾgಸಲು ಮತು

ಮರುಜನO

ೋಡು/
ರುವ,ದು ಸುಗಂಧ , ಹುಚು�ತನದ "ಾಸೆ , ಎBಾ� ಅೌ{ಂC ಸಂಬಂ>
ಇಲ�)ೆ Gಂತೆಯ ಹುಚು� Gತ tಂ�ೆ , ಒಂದು ಹೃದಯ ಅಾಥ , ೋಟ
ೋವ,ಂಟು ಮತು
 ಅFೇ�ೆ ಮತು
 1ಾ@ೊMೆಯುವ ಮುನQ$ೆ Lೊಂಚ ಒಂದು Lೊಲು�ವ
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ಹಲ"ಾರು ಇತರರು ಒಂದು k ೕ/ಯ ೋವ,NಮO Gಂತೆಯ ಈ ಸಮಯ , 

ಬಹುಶಃ ಎBಾ� ೋಟವನುQ ಸದುaಣSೕಲ Gತ "ಾ4 ಆದMೆ Lೇವಲ ಅg
ತ�ದY�"ೆ
ಅಥ"ಾ ಎBಾ� Aೌ/ಕ ಅg
ತ�ದ ಸಮಯದY� �ಾಯುವ,bಲ� ಮನg�ನ gP/ಯನುQ
ಮತು
 ಇದE(=ದEಂ@ೆ ಎಲ�ವ� 1ೋಗುತ
)ೆ , ಅಥ"ಾ Lಾರಣ"ಾಗಬಹುದು .

)ೇಶ �ಾಯು/
ರುವ

�ಾವ, ಬದು(ನ ನಡು"ೆ ?ಓ1ೋ !y[ , ಇದು ಇ�ಸBಾಗುತ
)ೆ ?ಸ6ಷW , 

Lೊಲ�ಲ6ಟWರು ಎಂbಗೂ ?ಎಲ�ರೂ ಒಂದು yಣ "ಾgಸಲು D�W)ಾEMೆ .ಎBಾ�
�ಾ?/ ಇಲ�)ೆ ತyಣ �ಾರಕ ಾವ, �ೇಗ �ಾಯು@ಾ
Mೆ ನಗರದ ಮತು
 ಾವ,
"ಾgಸುವ ಆದE�ಂದ , ವ�/�ಕ
 1ಾ�ಾ�ಸ6ದ

Leaver

ಆ/¯ಯ �ೆQೕtತ ... ಾನು ತುಂ�ಾ ... ಬMೆಯಲು ... ನನQ Gಕ= �ೆQೕtತ ... 

Nೕವ, ನನQ ಆತO ಜMೆಯು@ಾ
ೆ ಟುೈv 1ೋದರು ... !ನನQ ಹೃದಯ
ಅವLಾಶವನುQ ... ಸ�ಗRದY� ಕ:ೆದು ದೂರ ನನQ �ಾ�ತಂತ ! ... ... ನನ^ೆ ನನQ
�ೆQೕtತ yoಸಲು ದಯ�ಟುW ... Nೕವ, @ೆ^ೆದ ... return'sa ಆನಂದ ... 

ಆದE�ಂದ ಸ
ಬ9 ... �ೈBೆJ� , ಅಧRNಧನMಾದ ... yoಸಲ6ಡು@ಾ
Mೆ ... Lೊೆಯ
ಪದLೆ= -way ...

�ೊ ೕಕJ

ನನQ ಆತO ಆ�;ಾಗುತ
)ೆ , ಏನೂ , �ಾ�ಂಟg ಮMೆತು1ೋಗುವ ರಹಸ� |ೊ@ೆ^ೆ
ಅವ�ೇಷಗಳ ಉTಯುತ
)ೆ .ಒಂದು �ಧwಂಸಕ 1ೊರಬಂದ NbRಷW ಮ@ೊ
ಂದು
yಣದY�, ಆಲಸ� @ೇಲುತ
)ೆ .

D
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ಒಂದು ಧwN , ಒಂದು �ಾ? ಹೃದಯ , ಒಂದು �ಾಂತ ಟ¤ , ಒಂದು ಬಣpದ ಒಂದು
ಕನgನ ಕಲ6ೆಯ ಎಂದು ಮ�ಯು ರಕ
 Gತ ವನುQ oೕ� , ಒಂದು yಣ , ಹ@ಾಶ
ಅನನ� ಮತು
 o/ಯನುQ ಕತ
�ಸುವ 1ೋMಾಟ ;ಾವ,)ೇ ದೂರ ಒಂದು /ೕÏ@ೆ
ಸೂq/R ಆನಂದLೆಂಪ, ಮತು
 ಪ �ೆ ೋವ, ಊತ , ಇದು ಒಂದು ಒಗಟು , ಆದMೆ
�;ಾY� , ಒಂದು ದೃ�W 1ೊಂbಲ� .ಇತರ ಒ�W^ೆ g(=ತು ಮತು
 ಾವ, �ಾ�
ಮತು
 /ರು4g ಪ /DಂDgತು ಕಲ�ೆರLೆ ಅg
ತ�ವನುQ , ¡ ೕ@ಾ�ಹ ೋಟ ಎಂದು
ನಂಬುವ .

ಎBಾ� ಹvR ಾನು ಪ ಸು
ತ ೋC ಇಲ�)ೆ ಭಯ ಸ1ಾನುಭೂ/ , Lೆ ೕ�
passionless ಮತು
 ಶುದ9 ಆತO ಇಲ�)ೆ ;ಾMಾದರೂ ಒಳಪ�Wರು@ಾ
Mೆ ಆದMೆ
1ೆ�ೆದುLೊಂ�)ೆ , ಮತು
 ಯುೈzೆC , ಒಂದು �ೕ/ಯY� , ಒಂದು Lೊೆಯ
ಉ?ಲು ಮತು
 , ಮತು
 ಅrFಾ ಯLೊೆಯY� ಏನೂ ಎಂದು ...

ಅನುಪgP/ಯY�

ಟ¤ ಮತು
 NಮO �ಶ�ದ ೋ�, ಕNಷl ;ಾMಾದರೂ ನನQ �;ಾY� [ೕಲು^ೈ
ನಂಬು@ಾ
Mೆ , ಒಂದು ಮೂ�v ಸ6ಶR ಸೂy»@ೆ ಇಲ�)ೆ , ಅಶುG;ಾದ ಎಂದು .ನನQ
ದುಃಖ ಪ$ೆಯBಾಗbದE ಎಂದು ತಲುಪಬಹು)ಾದ ಎBಾ� ಸಂ@ೋಷ
ಸರಳ"ಾ4ರುತ
)ೆ .�ಾ��� ಮೂಲಕ, Nೕವ, 1ೇಳಲು ಒಂದು bನದY� ವ�ಂಗ�
ಇಲ�)ೆ , Nೕವ, ನನQನುQ ೋಡಲು 1ೇ^ೆ , ನನQ ಅrFಾ ಯ ಸ6SRಸಲು ಮತು

ಾನು ;ಾರು ಮತು
 ಾನು ಮುಂbನ ಇರುತ
)ೆ ಎಂಬುದನುQ .ಎBಾ� ಬMೆಯುವ
ನನ^ೆ ಎಂದು ಒಂದು ಬMೆಯುವ ಪಂದ�ದY� ಬMೆಯುವ ೋವ, Lೊೆ^ೊಳ�`ತ
)ೆ
.ಎಂbಗೂ Nೕವ, ಅವನನುQ DಟುW Nೕವ, k ೕ/ಸು@ಾ
ೆ ;ಾ"ಾಗಲೂ Nೕವ,
k ೕ/gದ ಮತು
 ^ೊ/
ಲ� ಏLೆಂದMೆ Nೕವ, ಬಳಲು/
)ಾEMೆ ಎಂದು 1ೇಳ�ವ,bಲ� Nೕವ,
ಮೂಲಕ, Nೕವ, �ಾ�ದ ...

152



ವ�(


ಾನು 1ೆ5ಾ�4 ನನQ ಹೃದಯ 1ೊ$ೆಯುವ 1ೊರತುಪ�g Nೕವ, k ೕ/ ...

k ೕ/ಸುವ | Nೕವ, ಸೂq/R | | ಅ)ೇ ^ಾT ಾನು ಔv ಉgMಾಡಲು

ಾನು NಮO �ಶ�ದ G/ ಸಲು ಎBಾ� ಬಣpಗಳನುQ ಮನುಷ� ...

  ನನ^ೆ, Nೕವ, ಮತು
 ಆ ನನQ ಇಷWಪಡುವ

ಒಂದು bನ

ನನQ ಹೃದಯ ಇಂದು ಒಂದು ಮೂಲ 1ಾ(ದ , ಈ ಮರ

ಅವರು ನನ^ೆ "ಾgಸುತ
)ೆ ಏLೆಂದMೆ ಹ�ದ �ಾಡಬಹುದು ಎಂbಗೂ �ೕವನ
k ೕ/ಯು ಕMೆಯBಾಗುತ
)ೆ

ಪ�ವತRಕ

�;ಾY� ಪ�ವ/Rಸುತ
)ೆ ಅ>Lಾರದ ಸಮ@ೋಲನವನುQ oನುಗು/
ರುವ .

�ದು�m ಫಲಕ �ಾPನಗಳನುQ ಮತು
 �ಾವR/ ಕ ಶ(
ಯ ಕು�ತು ಸPಳಗT^ೆ
Nಯಂ/ ಸುತ
)ೆ .

ಸೂಯRನ

ಕರು�ೆ ಪ LಾSಸುತ
)ೆ

ಐtಕ ಪ ಕೃ/ 1ಾಳ��ಾಡಲು .

�ೆಳ(ನ ಮೂಲ ೆಲದ [ೕYರುವ ಹNಗಳಂ@ೆ Dೕಳ�ವ �ೕವನ ಮತು
 �ೆಳ(ನ
ಮೂಲ .
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Bೈz Ðೌ'

Nರಂತರ"ಾ4 ಅಸಹಜ@ೆಗಳ� ಪ ಮುಖ"ಾ4 ಚಳ�ವT Lೋ� .

�ದು�ಚ©(
ಯನುQ

ಹೃದಯ �ದು�m |ೊ@ೆ Lಾಣಬರುತ
)ಾ ಗದEಲದ ನರಗಳ� .

�ದು�@ಾ=ಂ/ೕಯ ಅBೆಗಳ

ಬಂದು ತರಂಗಗಳ ವೃತ
ದ ಸುತ
 ಅBೆಗಳ ಆBೋಚೆಗಳ� 1ೋ4 .

�ದು�m

ಸಕೂ�Rv ತರಂಗ ನನ^ೆ @ೆMೆbಡುತ
)ೆ ಈ ಪ ಸು
ತ ನನQ )ೇಹದ ಮೂಲಕ 1ಾದು

�ದು�m ಾ�

ಾನು ಕ ಮದY� ಪ�ಚಲೆಯು �ದು�m ಪ 5ೋದೆಗಳ� ಕುಲು(ದ ಾನು .

ಸತ�ದ �ೆಳ(ನ

/ೕವ "ಾ4 ಉ)ೆ�ೕಗ ಪ@ೆ
 ಸತ� 1ೊ:ೆಯುತ
)ೆ .

�ಾ�!Lೌv

Lಾ�ಲ�J ಎಂಬ ^ಾಢ Aಾವೆ ಧwNಗಳ� kೕ�gದ .

Lಾ�ಂಡ� �ೆಳ(ನ

ೋವ, Bೈv�

ಕರ4ದ [ೕಣದ ಸಂಗ tg)ೆ .
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�ದು�m �ಾ4ಲು

ಓಪJ N�ಾನ"ಾ4 ತ$ೆದು , ಆದMೆ @ೆMೆಯಲು ;ಾವ,)ೇ ಸಮಯದY� ಮುಚು�ವ .

�ೈಕ� 5ೈಾ�

$ಾ�R ಶ(
 Mೋ�ಾಂಚಕ )ೆ�ೕಷ �ೇರುಗಳನುQ ಕತ
�g .

�ದು�m

ಪ Lಾಶ�ಾನ"ಾದ 1ೊ^ೆಯY� �ದು�m [s� ಮುಕ
^ೊTgದರು .

�ದು�@ಾ=ಂ/ೕಯ ಪ yುಬ9

ಪ yುಬ9 ಅನಂತ electromagnetismos ಮನಸ�ನುQ 1ೇರು@ಾ
Mೆ.

Mೇ electrifying

ಮನg�ನ paralyzes ಎಂದು ಒಂದು electrifying ಶ(
 (ರಣದಂ@ೆ .

diabolical bೕಪಗಳ�

ಪ / ಒಬ{ diabolical electrifying �ೆಳ(ನ 1ೊಳkನ 1ೊಂb)ೆ .

oಟು(ಸುವ,ದು

oನುಗುವ bೕಪಗಳ� ನನ^ೆ ಸ�ಜನ

ಗ�WಮುzಾWದ ಸರಪT ಅಂ4ೕLಾರದ .

ಮಂದ �ೆಳ(ನY�

ಅFಾರದಶRಕ bೕಪಗಳನುQ ಮಂದ �ೆಳ(ನY� �ಲyಣ �ೕ�ಗಳ� �ೆಳಕು .
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�ದು�m ತಂ/

"ೈ} ನನ^ೆ )ೇಹದ Mೋ�ಾಂಚಕ ಶ(
 ಮೂಲಕ ರJ .

10 �ದು�m ಸಕೂ�Rv

SuBo ಮತು
 10 ೇ ಸಕೂ�Rzೆa ಪ ಗ/ ಮತು
 Lೆಡದ �ದು�m "ೈಫಲ� .

�ದು�m ಪತನದ

�ದು�m Aಾವಪರವಶ@ೆ ಮತು
 AಾವೆಗಳನುQ ಪದಗಳನುQ DbEತು
.

Bೈv ಕv

ಚೂFಾದ ಮತು
 ಪ Lಾಶ�ಾನ"ಾದ ಪ /ಧwNಗಳ� ,

ಧwN �ೆ ೕ(ಂ� ಧ�ಸುವ,ದನುQ �ೆಳಕು 1ೊ:ೆಯು/
ರುವ .

oಂGನ $ಾ�R

1ೊಳkನ ಕipನ ದೃ�WLೋನ)ೊಂb^ೆ ಸಂ5ಾ� �ೕ�ಗಳ� 1ಾಳ��ಾಡಲು .

ಪ /bೕk


ಬೂ�~ ಮತು
 ಎBಾ� bಕು=ಗಳY� ಮತು
 ಅಥRಗಳY� ಎರಡೂ ಗುಡುಗು Dೕಳ�ತ
"ೆ .

" Ofusculência "

oಂGನ ಚುಚು�ವ ಮ@ೊ
ಂದು ಆನಂದ ಸಂ"ೇದೆ ಮತು
 ೋಟ oೕ�)ಾಗ .

ಕನಲು�Lೆ

( ;ಾತOಕ ಮತು
 ಪ Lಾಶ�ಾನ ಆ�ತಗಳನುQ - �ದು�)ಾ�ರದ ನ$ೆಸುವ NಮO
ಆತOವನುQ ಆಳ"ಾದ ಕ�ಾನುಗಳನುQ ೆBೆ^ೊಂ�ದEವ,.

156



Electrocutáveis

ಸುTವ, ನನQ ಬಲ"ಾದ ಮತು
 NಧR�ಸBಾಗುತ
)ೆ �ೆಳ(ನ ಕMೆ AಾವೆಗಳನುQ
incongruities ಸು/
^ೆ .

��Bೈv ಅನುಪgP/ಯY�

N�ಾನ"ಾ4 oಂGನ ಆನಂದ ನನQ �ೕ�ಯ 1ೆG�ನ bೕಪಗಳನುQ N�ಾನ"ಾ4
ನನ^ೆ ಕಟWಲು .

ಸOರ�ೆ

ಪ Lಾಶ�ಾನ"ಾದ bನ ಒಪ6ಂದLೆ= tೕರಲ6ಡುತ
)ೆ , ಾನು ಅಂಧLಾರ ಮತು

�ೆಳ(ನ ಶ(
 1ೊರಬರಲು ತ;ಾ� ಾನು , ಇ�ೕ constelar ಸಮು)ಾಯLೆ=
�ದು�m ಮತು
 ಶ(
 �ತ�ಸು@ಾ
Mೆ.

�ೆದ�Lೆ �ೆಳ(ನ

ನಮ^ೆ Gತ tಂ�ೆ ಮತು
 ಅFಾಯ sದBೇ ಅವLಾಶ ಈ Convalescent 

bೕಪಗಳ� �ೆದ�Lೆ .

Mಾ/ �ೆಳಕು

ಎದು�ಸಲು ಕುರುಬರ yಣಗಳನುQ ಮತು
 �ಾಧ�"ಾಗುವ,bಲ� Nೕವ, |ೊ@ೆಗೂಡುವ
ಈ �ೆಳ(ನ ^ೌಪ�"ಾ4 Nೕವ, intimidates .

Lೆಂಪ, �ೆಳ(ನ

/ೕವ Lೆಂಪ, �ೆಳ(ನ ಮತು
 ತ$ೆಯುವ "ೇಗವಧRಕ ನರಗಳ� .

�ಾ�

"ಾ�ಪಕ ಪ 5ೋದೆಗಳ� ಇಲ�)ೆ Zarpares ಆ�ತ ಮತು
 �ಾYನ�LಾರಕಗಳನುQ
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ಮನಸ�ನುQ .

ಕಂಪN Bೈv

ನ$ೆಯು/
ಲ� ಎಂಬುದನುQ ಪ LಾSಸುವಂ@ೆ ಮತು
 ಕಂಪNಯ �ೆಳ(ನ Aಾಸ"ಾಗುತ
)ೆ
.

ಥಂಡ}

ಥಂಡ} ಪ,� ಮತು
 ಸಂ@ೋಷ ಹg�Nಂದ ಶಬEಗTಂದ ಚೂರು .

ಪ ಬಲ �ೆಳ(ನ

ಪ ಬಲ bೕಪಗಳ� ಧwNಗಳ� Syಣ ಇತರರು �ೕವನದY� ಖಂ�g

(ರಣಗಳ�

ಪ ಬಲ ಮತು
 zೈ ಅ�ಾಧ� ಕ�ದುLೊಂಡರು (ರಣಗಳನುQ lacerating .

ಮಂದ �ೆಳ(ನY�

ಬೃಹm �ೆಳ(ನ (ರಣಗಳ ಇ� ಎಂದು ಮೂBೆಗುಂFಾ4ರುವ ಅ�ವ, .

ಪ Lಾಶ�ಾನ �ೆಳ(ನ

/ೕವ "ಾ4 ಕಪ,6 �ೆಳ(ನ sೕಡಗಳY� ಮMೆ;ಾ4 �ೆಳಕು

LಾgO� �ೆಳ(ನ

ಆತO ಮMೆಯುವ,ದು N"ಾರ�ೆ �ಾಡುವ 1ಾಯುವ ಮತು
 ಆಳ"ಾದ ಬ 1ಾOಂಡದ .

�ೆಳ(ನ ಪವ}

�ೆಳ(ನ G(@ೆ� ಶ(
 ಹ@ಾ�ೆ ಮುಂ)ೊಗಲನುQ ನನ^ೆ Lಾರಣ ತಂತುಗಳನುQ
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ಪ LಾSಸುವಂ@ೆ , ಾನು ಕೃತ¬Mಾ4ರ�ೇಕು am .)ೈನಂbನ �ೕವನದ ಪ ಸು
ತ
Aಾವಪರವಶ@ೆ b(=ನY� ನನ^ೆ �ಾಗRದಶRನ ಈ �ೆಳ(ನ , 1ೊರ@ೆ^ೆಯBಾದ
$ೈನ[ೖv �ಾರಕ ಸಂ@ೋಷ 1ೌದು ಗುಡುಗು ಅ\ ವ�ೆ ನನ^ೆ ಮತು
 1ೊಳkನ
ನನ^ೆ ಅಾMೋಗ� ಭ�ಷ�ದ ಮತು
 ಅಸಮಂಜಸ ಪ ಬುದ9 .

ಆದE�ಂದ 1ೌದು �ೆಳ(ನ ಮತು
 ಇದು ನನ^ೆ ಸಂಸ=�gದ ಮತು
 /ೕವ @ೆ ಮತು

Nಖರ@ೆ Lಾ�Bೊ� ಕರು�ೆ DಟುW ಚಳ�ವT ಸಂಸ=�ಸBಾದ .ಾನು ಅವರು
;ಾವ,)ೇ �ೆಳ(ನ ರJ ಶ(
 1ೊಂb)ೆ ಎಂದು 1ೆದರು/
ದEರು ಏLೆಂದMೆ ಈ �ೆಳ(ನ
ನನ^ೆ ಕ:ೆದ �ೆಳಕು "ೇ:ೆ ನನ^ೆ ^ೊ/
ಲ� .ಆದE�ಂದ, ಎರಡು ಧು ವಗಳ , ಎರಡು
ಶ(
 ಅ/ ಇ"ೆ .ಮತು
 ಾನು ಧಾತOಕ ಮತು
 G(@ೆ� ಮತು
 ಕಪ,6 ಮತು
 Lಾಡುವ
1ೊ$ೆದರು.ಈ �ೆಳ(ನ ಪ�ವತRೆಯನುQ ಮತು
 ಅFಾರದಶRಕ ಇಂb ಯಗಳ , 

Aಾವೆಯಂ@ೆ ಎಂ�ೆ$ೆC ಅಥ"ಾ 1ೊ$ೆಯBಾಗು/
ತು
 ಇಲ�)ೆ , Aಾವೆಗಳ� ಮತು

ತyಣದ ಮತು
 ಹ®ಾm ಪ ವೃ/
ಯ ��Bೈv �"ೇಚಾSೕಲ@ೆಯ ಸ6ಷW@ೆ ಬರುತ
)ೆ
.�ೆಳ(ನ , ಬಲ"ಾದ /ೕವ "ಾ4ದುE ಅದನುQ �Mೋ>ಸುತ
)ೆ ಅವರು , ಇಂb ಯಗಳ
, �ೆಳ(ನ �ೇರಲು ಎBಾ� ಅದರ (ರಣಗಳ� ಬJR .

ಇಲ� , ;ಾವ,)ೇ ಹ®ಾm ಪ ವೃ/
ಯ ಶ(
 ಮತು
 ಶ(
 ಒಂದು ಚೂFಾದ NೕY Mೇ
ಮತು
 ಅನುಭ�gತು Dg 1ೊಳkನ ventilaste ಮತು
 ದುರು)ೆEೕಶಪ��ತ ಮತು

¡ೕ�ಸುವ �ೆಳ(ಲ�)ೆ ೆರಳ� ನಂತಹ ನಮ^ೆ ಬY;ಾ4g "ಾ�ಪಕ"ಾದ
�5ಾರಗಳ� Nೕವ, ಪ /Aೆ ಮತು
 �ಾಮಥ�R t�bಟುWLೊಳ�`ತ
)ೆ .1ಾ^ಾ4 Nೕವ,
�ೆಳ(ನ ಎಂದು 1ೇಳಲು ಬಯಸುವ ಮತು
 ಗುಡುಗು , Dರು^ಾTಗಳ� , ಶ(
 ಮತು

�ೆಳ(ನ , ಮೂಲಭೂತ"ಾ4 ಸ6ಷW �ೆಳ(ನ , ಮತು
 ಶುದ9 ನಮ^ೆ )ಾ� ನಮ^ೆ
ಆ1ಾರ ಮತು
 Lೆಲ�[O ನಮ^ೆ 1ೋದ �ೆಂ( , ಆದE�ಂದ �ಾ�ದ �ೕವನ �ೆಂ(
ಇದರ ಅತ�ಂತ ಮೂಲಸ�ರೂಪದY� ರೂಪದY� ಇಲ�ತಮO ಮಸುLಾದ ಆ�ತ ಮತು

Nಂ)ೆ ಮತು
 ಅವರ ಒಳ^ೊಳ�`�Lೆಯ ಮNQಸುವ Lಾರಣಗಳ� ಪ@ೆ
 ಶ(
 ಇಲ�)ೆ
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ಅg
ತ�ದY�ರುವಂ@ೆ ನಮ^ೆ ಶ(
 ಮತು
 5ೈತನ� Nೕಡುವ LಾರಣLಾ=4 ಅಥ"ಾ ಶ(
ಯ
ಅಥRದY� �ರುದ9 ಪ�ವತRೆಯ ಮತು
 �Mೋ>ಗಳ� bೕಪಗಳ� , ಅY� ಶ(
 ಇಲ�)ೇ
�ೆಳಕು ಮತು
 ಎಲ�ವ� ಶ(
 1ೊಂb)ೆ ,ಎಲ�ವ� ತನQ �ೆಳ(ನ ಮತು
 ಚಳ�ವT ಮತು

ಪ ಸು
ತ , ಇದು , ಸ�ತಃ ಎಂದು �ೆದ�ಸುವ 1ೊಂb)ೆ ಮತು
 �ಾ�ಾನ�"ಾ4 ಇತರ
ಶ(
 ಘಷR�ೆಯ �ೈಯR ಆದMೆ NಮO �ೆಳ(ನ ನಂbಸುವY� ಪ ಯ/Qg
ಇಲ�"ಾ4ಸುವ ಏLೆಂದMೆ ಅಥR"ಾಗದ �Gತ ಆMೋಪಗಳನುQ ನಮ^ೆ
ಎದು�ಸು@ಾ
ೆ , ಆದMೆಪ ಸು
ತ ಮತು
 1ೇ^ೆ ^ೊ@ಾ
ಗುತ
)ೆ ದೃ�Wಯ ಇಂb ಯಗಳ
ಶುbEೕಕರಣ ಮತು
 �ಾ� �ೌನ ಮೂಲಕ ನಮ^ೆ Gಂತೆಯ ಸ6ಷW@ೆ @ೋ�ಸುತ
)ೆ
, ಮತು
 �ೕdg ಗ�W;ಾಗುತ
)ೆ ಎಂದು ಮೂಕ ಮತು
 ಇತರರು ಋ�ಾತOಕ ಅಥ"ಾ
ಧಾತOಕ ಶ(
ಗಳನುQ 1ಾದು ತBೆತ4aಸುವಂ@ೆ �ಕBಾಂಗ ಕ:ೆಯು/
)ಾEMೆ.ಆದMೆ
�ೆಳ(ನ NೕY Mೇ �ೆದ�ಸುವ , ಆದMೆ Nೕವ, NವRtಸಲು ಮತು
 ಬಯgದMೆ
;ಾರು ಆ ಶ(
 g�ೕಕ�ಸುತ
)ೆ ಎಂದು ಸತ� �ೆಳ(ನ "ೇಗ , ತyಣ , ಎರಡೇ , 
ಸಮಯ ಕ , ಮತು
 ಆ ಸಮಯದY� tೕ^ಾ4 ;ಾವ,)ೇ ಕv ಇರುತ
)ೆ
ತತ·ಣದ5ೌಕಟWನುQ ಅಥ"ಾ ಎಲ�ರೂ ಶ(
 ಹಕ=ನುQ , ಧಾತOಕ ಅಥ"ಾ ಋ�ಾತOಕ
ಪ��ಾಮ ಎಂದು ಏLೆಂದMೆ ಅತ�ಂತ 1ಾ�ಾ�ಸ6ದ ನಡವTLೆ .Mೋ�ಾಂಚಕ ಶ(

[ೕY"ೆ ಮತು
 ಸಂ@ೋಷ ಮತು
 ಪ /Aಾ�ಾY ಹg�Nಂದ �"ೇಕ ಮತು
 ಹುಚು�
ತಟಸP ಧು ವ ನ$ೆಯುವ ಕಪ,6 Faíska ಆ¦ lacerating ಪ��ಾಮ , ಆದE�ಂದ
ಾನು Nೕವ, �ೆಳ(ನ ಮೂಲಕ ತಲುಪಬಹುದು NಮO ಸ�ಂತ ಶ(
 ಬಳg ಮತು

ಬೂbಯನುQ ಎಂದು ಸುಟW �ೆÅ� esbaterá ಸಲ1ೆ ,ಕಲ( �ಾ�)ಾಗ �ಾಖ
@ೆ^ೆ)ಾಗ, ಆದMೆ ಉb ಕ
 .ಮ@ೊ
ಂದು ಚತುಥR ( ಸO' @ೊಂದMೆ^ೊಳ^ಾದ
ಆBೋಚೆuಂb^ೆ ಬೂ� Mೇ ಮತು
 "ಾ�ಕುಲ@ೆ ನಮOನುQ Lಾರಣ"ಾಗುವ ಮರ
bೕಪಗಳ� ಒ/
 .ಬೂ� Mೇ )ಾ�ಯY� , b(=ನY� , �ಾಗRದಶRನ /Tbರುವ ಮತು

/ೕಪ,R ಶ(
 ಮತು
 �ೕzಾJ �ಾಧ� �ಾvR ಸಕೂ�Rv , ಆದMೆ Mೋ�ಾಂಚಕ
ಮತು
 ;ಾ"ಾಗಲೂ �ೆಳ(ನ "ೇಗದY� ಚYಸುತ
)ೆ ಹ®ಾm ಪ ವೃ/
ಯ ಆದMೆ NೕY
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ಅಲ� Mೇ �ೆ ೕ~ 1ೊಂb)ೆ .ಇದು �ಾQ!Fಾ¿v , ಗುಡುಗು LೋBಾಹಲLೆ=
�ೕ�ಸು/
ರುವ ನಮ^ೆ ತ$ೆಯಲು ಮತು
 ಪ ಮುಖ"ಾ4 ಶಬE"ೇ^ಾ/ೕತ "ೇಗಗಳY�
ಆದMೆ ಪ ಬಲ ಅಲ� ಉ@ಾ6bಸುವ ಧwN ತರಂಗ ಪ Aಾ�ಸುವ Bೌ(ಕ ಶ(
 ಆದMೆ
ತುಂDತುಳ�ಕುವ ಪ /Mೋಧಕ ಎದು�gದ ಈ ಪ�ವತRೆ ಶ(
.ೇರ
ಮು§ಾಮು�ಯY� ಮತು
 Gತ
�ೆPೖಯRವ, ಪ Lಾಶ�ಾನ"ಾದ ಜನರು ಎಂದು
Nಜ"ಾದ ಮತು
 ಅ"ಾಸ
ವ @ೋರುತ
)ೆ , ಆದMೆ Lಾಲ6Nಕ bೕಪಗಳನುQ ಇದು
ಕಲ6ೆಯ �ೆಳ(ನ ಶ(
 ಇ)ೆ ಎಂಬುದನುQ /ರುG ಅFಾರದಶRಕ bೕಪಗಳ�
ದಪ6"ಾಗುತ
)ೆ .

ಬೂ� Mೇ

Mೋಷ^ೊಂಡ ಬೂ� Mೇ ನನ^ೆ Lೊಳಕು ರಂಧ ಗಳ� ಪ�"ಾRಗ ಹ ಮತು
 ಈ NೕY
oಂGನ ಮುಷ=ರ ಎಂದು ನಡು�ನ ಹ�ಯುತ
)ೆ ಶ(
 �ೆಳ4ಸು�Lೆ ಆಕ oಸುವ .

Bೇಸ} �ೆಳ(ನ

ಈ Bೇಸ} �ೆಳ(ನ ಸೂy»^ಾ t ಮತು
 Dೕಳದಂ@ೆ Lಾಣದ ಮತು
 ಗಮNಸYಲ�
"ಾ�kgರುವ ಇ)ೆ .ಇದು ಆದ �ಾನgಕ Lಾ �ೊ ೕC� ಸಂಬಂಧ�ಲ�ದ ಊ1ೆಗಳನುQ
ಒಂದು ಅ/ೕಂb ಯ ಮತು
 �ಾಸW} �ೆಳಕು.�ಷ ಆBೋಚೆಗಳ� ಮತು

ಪ�ವRAಾ� �5ಾರಗಳನುQ ತನQ (ರಣದ tೕರು�Lೆಯ ಮೂಲಕ
ಅಪ �ಾಪ�ವRಕ"ಾ4 ಮತು
 Nರುಪದ � Lಾರಣಗಳ� �ಷ ಮತು
 ಅದರ ಪ /�ಷ
1ೊಂದಲು .

°ಾವiಯ �ೆಳಕು

ಈ 1ೊ^ೆ b(=ನY� ಮತು
 ಕ ಮ , ಕ ಮ ಸ�ಲ ತBೆಯY� ರದುE Nಗೂಢ ಮನಸು�
ಬಡತನbಂದ ೆನಪ,ಗಳ �ೆಳ(ನ "ಾ�kgರುವ ously N�ಾನ ಮತು

1ೊಂ)ಾiLೆ?ಲ�ದ massificador ಉb ಕ
 Gಂತೆಯ ಹಂತದ ತಣp^ಾ4
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sೕzಾ} .Dಡು�ನ "ೇ:ೆಯನುQ ಚುಚು�ವ ಉ@ಾ�ಹ ಮತು
 [ದುTನ ಮತು

ಉ@ೆ
ೕಜಕ bೕಪಗಳ� Deambulante ಮುಖ� ಪ 5ೋದೆ �ತ�ಸುತ
)ೆ .

�ಾಶ�ತ"ಾ4 �ೇLಾD�W;ಾ4 ಪ LಾSಸುವ ಮತು
 Lೆಲವ, ಎಂದು ಈ ೆನಪ,ಗಳ�
;ಾ"ಾಗಲೂ ಮುಕ
 ಅಥ"ಾ 1ೆi^ೆ ಮುಚ�Bಾ4)ೆ.

oಂGನ

�ಾಖ ^ಾಢ"ಾಗುತ
)ೆ ಮತು
 ಚಲನರtತ ಮತು
 ಮೂಕ ಆಗುತ
)ೆ , ಆದMೆ "ಾ�k

ಮತು
 ಇದು ಸಂಭ�g)ಾಗ ಶಬE "ಾgಸುವ ಮತು
 ಇತರ bೕಪಗಳನುQ ಮತು

�ೆಳ(ನ ಅಥ"ಾ NಟುWg�ನ ಸಹ ಸರಳ ಇನೂQ ಗಮಾಹR yiಕ ಕತ
Bೆ ನಡು"ೆ
ಇರುವ,ದು Lೊ ೕಧ �ೋಂಕು ಸತ
 ಮತು
 ಅ^ಾಧ ಮತು
 ಮು�ಯುವ1ೆಚು�
electrifying ನಕYನ .ಈ oಂGನ ಈ ಜಗ/
ನY� ಮ@ೊ
ಂದು oಂGನ DದE
ಸಮಯದY� ಅವLಾಶ ಆg
ಯ ಕ ಮ negligenciador ಅಥRದY� Dೕಳ�ವ,ದLೆ=
ಎಂದು NರಗRಳ ಮತು
 moans Nೕಡುವ ಗುರು/ಸBಾ?ತು NಮO ಆತO�ಾdಯ
ಮುಕ
^ೊTgದರು .ಈ Lಾಡು ಮತು
 ಬಲ"ಾದ ಐರJ� Dg ಗುರು/ಸಲು �ೆಳ(ನ
ಬೂದು ಬೂb �ಾತ Nೕವ, ಕ:ೆದ /T ಬೂದು ಮತು
 ಸವRತ ಭ�ಷ�ದ
ಮMೆಯ�ೇ� ಎಂಬುದನುQ ಮತು
 ಆ ಬಂ$ಾಯದ Nೕವ, ಮೂಲಕ �ೋಂ(^ೊಳ^ಾ4
ಜಜR�ತ .yಣದ ವMೆ^ೆ ಕತ
�g N�ಾನ"ಾ4 wrenching ಮತು

ತುಂDತುಳ�ಕುವಂ@ೆ Nೕವ, Nಯಂ/ ಸುತ
)ೆ , ಮತು
 ಅ�@ೇಂb ಯ ಪದಗಳ
[s� ಮತು
 �ೆಳ(ನ NಮO �ಾ;ಾ�Lೆ ಸು�ಯುವ,ದು ರY� ಆಯತk6 �ೆಳ(ನ
5ೆಾQ4 ಒಳ^ೆ ಎ�ೆಯು@ಾ
Mೆ 1ೇಳ�ವ ಪ ಸ�ಸುವ .ಒಂದು LೋBಾಹಲವನುQ ರY�
NಮO ಹೃದಯದY� gೕ�ಗಳ� ಮತು
 blinks ನಂತರ ಗಂ�ನ ಮತು
 ಪ,Y�ಂಗ
ಅಥ"ಾ g�ೕYಂಗ ಮತು
 ಇಂb ಯ ಏೋ , ಅFೇ�ೆ ಬMೆಯುವ ಒಂದು Lಾಂ/ೕಯ
)ೇಹದ �ೊOBೆE�ಂ� ಸದಸ�ರನುQ ಸಹ ಒಂದು ಕ$ೆ?ಂದ Nೕಡುವ,bಲ� ಎಂದು
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ಉಭಯ ವ�(
ತ�ದ ಈ ಎರಡು ಎದು�^ೆ Nೕವ, Fಾತ ಅಥ"ಾಮ@ೊ
ಂದು .ಈ
�ೆಳ(ನ ಬೂದು �ಾಖ $ಾ�R ಮತು
 Nಷ�uೕಜಕ ಮತು
 ಮ:ೆ ತಮO �ಾಖ ರy�ೆ
ಮತು
 ಖಂಡಗಳ ಮತು
 zೈ[�' �ಾ1ಾ�Lಾಶ ಅಡ_Bಾ4 ಹರಡು�Lೆ
/ಂದು1ಾಕು/
ದEಳ� .

ಆನಂದ �ೆಳ(ನY�

ಆಕ oಸುವ ಐ<ಾMಾo ನಮ^ೆ ಒಳೋಟಗಳನುQ Nೕಡುತ
)ೆ ಮತು
 Bೆಕ=�ಲ�ದಷುW
ಸಂ@ೋಷಗಳನುQ �ನQ@ೆ ಮತು
 ಆತಂಕ ರ�ಾಯನ�ಾಸ� ಜಡ ಸಂ@ೋಷ ನಮ^ೆ
)ಾ� ಆದMೆ ಕುರುಕಲು , ಆದMೆ �ೕ�ಯು ಅಥ"ಾ Aಾವೆ ಅಥ"ಾ Aಾವೆ �ೆಳಕು
ಸಂ@ೋಷ ಮುಗ9 ಅನ�Bೋಕದ ಮುಖಗಳY� ಮುb ತ ಈ �ೆಳ(ನ.Nೕವ, ಸಂ@ೋಷ
�ೆರಗು^ೊTಸುವ ಮತು
 1ೊ:ೆಯು/
ರುವ ಮತು
 ಸಂ@ೋಷ 1ೆಚು�ವ�
ಅನುಭ�ಸು/
ರುವ ಕುಗುa�Lೆಗಳ� ಶಮನ ಅನುಭ�ಸುವ ಎsೕಷJ , ಇತರ
ಇಂb ಯಗಳ ಮತು
 Fೆ�ಷ} ನಮ^ೆ ಪ,ನNR)ೇRಶನಗಳ� ಈ 1ೆಚು�ವ� .ಸಂ@ೋಷ
ಜನO �ೆಳವi^ೆ ಮತು
 ಕು4ag ಆಗುವ,bಲ� ಮತು
 ಸ�ಸಲು ಮತು
 Lೆ ೕ� ಆನಂದ
NMಾಕರ�ೆ ಕೂದಲು ಘಷR�ೆಯನುQ ಎಂಬುದನುQ ಚಟ ಆ1ಾರ"ಾ4.

ಸಂsೕಹನ �ೆಳ(ನ

ಸುಗಮ^ೊTಸಲು ಮತು
 �ೆಳ(ನ ನಂD)ಾEMೆ ನಮOನುQ Lೊಂ$ೊಯು�ತ
)ೆ �ೆಳಕು
ಚಟದ ಬಯLೆ ಭರವ�ೆ �ೆಳ(ನ ಸಂsೕಹನ �ಾd AಾವೆಗಳನುQ ಮುಖLೆ=
Aಾ�gದರು ಸNQ"ೇಶಗಳನುQ .ಇದು ಾವ, ಸಂsೕಹನ ಆನಂದ ಮೂಲಗಳ�
FಾBೊaಳ�`@ಾ
Mೆ ;ಾರು ಅ/ೕಂb ಯ �ೕ�ಗಳ� ಸಂsೕಹನ �ೕವನ Nಂತ , 

Lೆ �v ಮತು
 ;ಾವ,)ೇ �ಾಲ ಇಲ�)ೆ ಎಂದಥR"ೆಂbದEರು .ಈ Mೇh ಕೂದಲು
ಮತು
 ಹುಬು{ಗಳ� ನಮ @ೆ ಮತು
 ಆಲಸ� BೋC ಎಂದು ದುಗುRಣಗಳನುQ .��ಧ
ಪ /( e;ಾ4 ಅ)ೇ GಂತೆಯY� 1ೊಸ ಸ"ಾಲುಗಳನುQ ತಟLೆ= Lೊಂ$ೊಯು�ವ
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ಈ �ೆಳ(ನ ಅ/ೕಂb ಯ , ಪ�ಶುದ9 "ಾಂ°ೆಯ ಎದು�ಸು/
ರುವ ಈ ಹುG�ನ ಮತು

ಶುದ9 ಪ /( eಗಳ� ಇದು ಸಮಥR"ಾ4ತು
 ಮತು
 |ೇ�ಮipನ �ೕ/ಯ ಒ�W^ೆ
ಬರುವ ಸ�ಲ ಕಲು�ಗಳನುQ ನ$ೆಸು/
)ೆ ತನQ ಅ>Lಾರ �ೆಳ(ನ 1ೊಂದಲುDg .

ಪ Lಾಶ�ಾನ �ೆಳ(ನ

/ೕವ "ಾ4 �ೆಳಕು ದೂರ )ೇಹಗಳನುQ ಚಲೆಯ ನಡು"ೆ �ಂಗ�ಸBಾ4)ೆ ಮತು

�ೆಳ4ಸು ಎರಡು ಸುಲಭ �ಾಗRಗಳ� ನಡು"ೆ ತೂ^ಾಡುತ
)ೆ , ಆದMೆ ;ಾವ,)ೇ
�ದು�m ಪ�MೈLೆ , ಇದು �ಾ�ವಲಂD ಮತು
 ದುಃಖ ಮತು
 ¡ೕಷ�ೆuಂb^ೆ
�ೆಳವi^ೆ ವ�ವgPತ ಸಂsೕಹನದ NMಾ�ೆ ಉTದುLೊಂ�)ೆ.ಆದMೆ
ಪ �ಾಪ�ವRಕ"ಾ4 /ೕವ �ೆಳ(ನ 1ೋಗುತ
)ೆ ಮತು
 ಸ�ಯಂ ಅ)ೇ ಅ>LಾರವನುQ
ಆ¦ ರ"ಾNಸುತ
)ೆ.

ಪ �ಾ��ಾ
ರಕ ಗುಡುಗು

�ೆಂಬಲ ಮತು
 ಾವ, ಈ ಆವ�g)ೆ ಎಂಬುದು ಬರುತ
)ೆ ಎಂದು �ಕೃ/ಯು 1ೆG�ಸಲು
ಪ �ಾ��ಾ
ರಕ trovoa- ಎಂದು ಗುಡುಗು Lೆ5ೆ�)ೆಯ ಶಬE ರY� ಪ �ಾ��ಾ
ರಕ 1ೆ�ೆ
.1ಾಗೂ ಇY� ಇದು ಆ¦ , �ೆ ೕi ಮತು
 ಚYಸುತ
)ೆ 1ೋಗುತ
)ೆ ಏLೆಂದMೆ Lೇವಲ
ಕಪ,6 ಗುಡುಗು �ಕೃ/ಯು tೆQBೆ;ಾ4 , Lಾರಣ tೕರು�LೆಯY� �Gತ "ಾದ ಮತು

ಆಳ"ಾದ ಅಥRದY� ಎಂದು caging ಮತು
 ^ೊಣ^ಾಟಗಳ� ಎಂದು ಅ>LಾರವನುQ
ಅಥ"ಾ �ಾಪಕಗಳ� ಇಲ�)ೆ ಸುಸಂಬದ9 �ೆಳ(ನ , 1ೊರಸೂಸುತ
)ೆNೕವ, ರGಸಲು
ಅಥ"ಾ Lೇವಲ �ಾ�Lೊಳ�`ವ,ದು ಇಷW�ರYಲ� Nಂತ ಓMೆ;ಾದ ಬಣpಗಳ� , 

ಮೂಲಕ ಪ�ವRಗ ಹ(=ೕ$ಾ4ತು
 ಬಣpದ ಅಂಕು$ೊಂLಾದ �ಾನದY� oೕ�ಸು , 

ಅಥ"ಾ ಸಂ@ೋಷಗಳನುQ ಅನುಭ�ಸಲು ಬಯgದMೆ ಕNಷl ರಹಸ� ಇಲ�)ೆ , 

ಪ �ಾ��ಾ
ರಕ bೕಪಗಳ @ೋ�LೆಯY� �ಶ�ದ ;ಾ�^ೆ ತಗಲುವ .¢ದ ^ೊಂಡ
"ಾಸ
ವ"ಾ4 ತುಣುಕುಗಳ Gಂತೆಯ 5ೈತನ�ವನುQ ದೂರ ಾವ, ಕipನ �ಾ=£¤ , 
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ಅಥ"ಾ Lೇವಲ oನುಗು ;ಾ"ಾಗ ನಮ^ೆ (�(� ಭಂಗ ಇೊQಂದು ಪ ಪಂಚದ
ಕಲ6ೆ ;ಾರು ಇ"ೆ ತುಂD"ೆ .ಈ ಚಳ�ವT ಇತರ ಚಳ�ವT , 1ೊ:ೆಯುತ
)ೆ
ಇ�WದುE ಮತು
 Dಡು�ಲ�ದ ಅಥ"ಾ ಒತ
ಡದ ಒಂದು ಎಂಬ ಸರಳ "ಾಸ
ವ"ಾ4
ದೂರದ ಮತು
 ಅ�/ರYಲ� ಮನಸ�ನುQ ತುಂತುರು .ಥಂಡ} ಪ �ಾ��ಾ
ರಕ ಮತು

ಇರುವ,ದ�ಂದ , �ಾ�N�ೆ'W ಅವ,ಗTಲ�)ೆ ಆತOಗಳನುQ $ೆ�ವ,ಗಳನುQ , 

�ೋ4�ಾ�J ಎಂದು ವದಂ/ಗಳ� ಮತು
 ಛಲ ಒಂದು ಸ�ಾಾಂತರ �;ಾY� , 

ಮತು
 "ಾಸ
ವ"ಾ4 ಕಂಡುಬರು/
)ೆ ;ಾರೂ ಇY� �ಲyಣ ವ�(
ಗಳ� ಮತು

ಮುಂ5ೆ?ಂದಲೂ ಆ¦ ಅY;ಾ' /ಂದು .ಆದE�ಂದ ಎBಾ� ಅ"ಾಸ
ವ ಎಂದು
zೈ[�' ಕ-ೆ , ಆದMೆ 5 ಆ;ಾಮಗಳ� , polígonas ಮತು
 Mೇ�ೕಯ ಒಂದು
ಹMೈಸJ deports ಏನು , 1ೆದರು/
ದEರು , 1ೆದರು/
ದEರು , ಆದMೆ �ಾಧ�@ೆ
ಅಥ"ಾ ;ಾವ,)ೇ ಲyಣ ಸಹ ಒಳಪಡುವ,bಲ� , ಈ ಲyಣ 1ೆo�ೆqೕವRMೆಗೂ
ಎಂದುಮತು
 ಅ/ೕಂb ಯ ಪMಾLಾ<ೆlಯಂ@ೆ Aಾ�ಸBಾ4)ೆ .;ಾವ,)ೇ ಹೂವ,ಗಳ�
ಅಥ"ಾ yಣ ಅಮೂತR , 1ೌದು Fಾತ ಗಳ� ಹು�W b�ದಳ ೋ�ದ , ಮತು

ಅಲಂಕೃತ ಏLೆ ಕಲ6ೆಗಳನುQ , ಅನುಕರ�ೆ ಚಳ�ವTಗಳ� ಮತು
 1ೊಂ)ಾiLೆ
ತಂತುಗಳ �ೆ:ೆಯುತ
)ೆ , ಆದMೆ ಎಲ�ವ� ಅ�"ಾ?ತು ಮತು
 ಕNಷl BೆLಾ=5ಾರ
.;ಾವ,)ೇ BೆLಾ=5ಾರಗಳ� ಗುಡುಗು ಶ(
 ಪ �ಾ��ಾ
ರಕ ;ಾವ,)ೇ ಮೂಲ
ನಗರದ ಅಸಂಬದ9 ಅಪ6ಟ �ಾ�Aಾ�ಕ@ೆ ಎಂದು Nಜ"ಾದ ಮತು
 ಅN�ೕdತ .ಪ,�
ಮತು
 tಂbನ Lಾಲ ಆ¦ ತBೆ ಪ,��ಾ� ಮತು
 ಹಳb ಎBೆಗಳY�
desvanecestes 1ೊಂb)ೆ ಮತು
 bibliófagos �ೇLಾದರೂ , ಮತು

ಪ�ಶ ಮ ಇಲ�)ೆ ಬಳLೆಯY�ಲ�ದ [s� 1ೆದ�ಸಲು ನಕY ಮತು
 ಅದರ ಅಳ@ೆ
�ಾ�ದ.ಉಪಕರಣ ಅ:ೆಯುವ ಸುತ
ಲೂ ಅವರು ಅDg�ೕNಯJ� rotulantes 

�ಾ�ಗ/ಸಲು 1ಾಗೂ ಅDgNಯJ ಗುಡುಗು ನಗುತ
 .ಕ:ೆದ �ೆಳ(ನY� ಕ:ೆದ
�ೆಳ(ನY� "ಾgಸು/
)ಾEMೆ ;ಾರು exhort , oೕ� �ಾಯುವ ಆ , ಪ ಮುಖ
ಆLಾಶLಾಯಗಳ "ಾಸ
ವ"ಾ4 ಸಂಭ�ಸಬಹುದು ತyಣದ ಆಕ ಮಣ .ಆದMೆ ಎBಾ�
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ಪ Lಾಶ�ಾನ"ಾದ ಪ �ೆQಗಳನುQ , 1ೆಚು� ಅಥ"ಾ ಕ�[ ಪ Lಾಶ�ಾನ"ಾದ
bೕಪಗಳ� , ಆದMೆ tಂbನ mo- �sೕಚೆ ಕ:ೆದ 1ೊಂbLೊಳ�`ವ,bಲ� ಎಂದು
ಶ(
 �(ರಣ , ಆ4)ೆ .ಕ:ೆದ bೕಪಗಳ� ಮೂಲಕ ಅFಾಯLಾ� �(ರಣಗಳ
1ೊರಸೂಸುತ
"ೆ ಆದMೆ ;ಾವ,)ೇ yಣದY� , ಆ"ೇಗ ಅಥ"ಾ yಣದY�
�ೆಂ(1ೊ/
ಸಬಲ�ದು ಬಯg)ೆ ;ಾವ,)ೇ 1ೊ:ೆಯುವ ಮತು
 �(ರಣ �ೆಳ(ನ
N�ೆ
ೕಜವನುQ .ಕ:ೆದ ಪ ಸು
ತ , yಣ , ಆ"ೇಗ , ಎರಡೇ ಅಥ"ಾ AಾಗವನುQ
ಸಂ>ಸುತ
)ೆ , ಆದMೆ ಅದರ ಶ(
 �ದು�m ಅಥ"ಾ ಅದರ ಪ Aೆ ಪ��ಾಮವೆQೕನೂ
Dೕರುವ,bಲ� .�ದು�m ಆFಾದೆಗಳ� Lೆಲವ, ಏLೆಂದMೆ ಾವ, , ನಂತರ �ೆಳ(ನ
ಅಥ"ಾ ಪ ಬುದ9 �ೕ�ಯು �ಾಡುವ ಆನಂದ ಸು�ಾರು /ರುಗು�Lೆಗಳ�
ಉ)ೆEೕಶಗಳನುQ 1ೊರ@ೆ^ೆಯBಾದ ತನಕ ಮುಖ �:ಾಸಗಳY� ^ಾT ಕತ
�g
Aಾವಪರವಶ@ೆ MಾSಯ ಪ ಬಲ ಮತು
 ಸ6ಷW �ೆಳ(ನ ಸಮಯದY� ಆದE�ಂದ
;ಾ"ಾಗಲೂ ಅಥ"ಾLೇವಲ ಕ:ೆದ, ಕ�[ /ೕವ @ೆಯ �ೆಳ(ನ , ಕ:ೆದ �ೕವನದ
�(ರಣLೆ= �ೆಳ(ನ ಮುಂ)ೆ ಹುಡುಕು/
ರುವ , ಆದMೆ �ೆಳಕು ತತ� �ಾಗRದಶRನ
�ಾಡುವ,bಲ� ಮೂಲಕ �ೆಳ(ನ (ರಣವನುQ ಚಳ�ವT ಮುಖ"ಾಡ�ಲ�)ೆ
Lಾರಣ"ಾ?ತು �ದು�m ಪ 5ೋದೆಯನುQ ಪ 5ೋbಸುತ
)ೆ ಪ ಸು
ತ /ೕವ 
�ೕBೆWೕ] , "ಾgಸು/
ದEರುಎರಡೇ , �ಾQ!Fಾ¿v , Lೇವಲ ಒಂದು ಸರಳ (��
ಮತು
 gದ9 ಕt �ೆಳ(ನY� �ಾಡಲ6�W)ೆ ಮತು
 Lೇವಲ ಸು�ಾರು tಂbನ bೕಪಗಳ�
Lಾ � ಮತು
 �(ರಣ ಆLಾಶLಾಯಗಳ� ಅಂ�Lೊಂಡು ಅಸೂe ಮತು
 )ೆ�ೕಷದ
ಅFಾಯLಾ� ಮತು
 ಬMೆಯುವ ತk61ೋದ ೋಡಲು .ಸ� �(ರಣ ಪ ಸರಣ ಮತು

;ಾವ,)ೇ �ೆಳ(ನ ಮ@ೊ
ಂದು ಪ ಬಲ"ಾದ ಏLೆಂದMೆ �(ರಣ ಇಲ�)ೆ ಎBಾ� ಪ ಸು
ತ
ಎBಾ� ಸಮಯದಲೂ� ಸಮಯದY� �ೆಳ(ನ NಮO �ೆಳ(ನ ಪ ಬಲ"ಾದ ಏನೂ , , 

ಇದು �(ರಣ �ಷಯ"ಾ4)ೆ ಆದE�ಂದ ಈ , �ಾYನ� ಆ4)ೆಪ / ಒಂದು ಅದರ
ಶುದ9 �ೆಳ(ನ , �ಾ;ಾ�ದ ಇ5ೆ©ಯ ಮತು
 ಕಲ6ೆಯ ಮತು
 ಶುದ9 ಇಂಧನ ಅrವೃb9
ಮತು
 ಸೃ�W ಏLೆಂದMೆ ಮತು
 ಈ ಸಹಜ bೕಪಗTಂದ ನನ^ೆ ಬರುವ,bಲ� .ಅದರ
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�ೆಳ(ನY� ಬಣpಗಳ� 1ೊಂbರುವ �ೆಳ(ನ �ಾ��� , ಹಳb ಸೂಯRನ ಶ(
ಯ
°ಾeಗಳ� ಪ /DಂDತ"ಾ4)ೆ ."ಾಸ
ವ"ಾ4 ೋಡುವ ಜ"ಾ�ಾEರMಾ4ರುವ,bಲ�
ಏನು ಮೂ/ೕRಕ�ಸು ^ೆ Lೇಂದ ಗಳ� �ಾತ ಅವ�ೇಷ ಮತು
 ಸಮ@ೋYತ
ಅg
ತ�ದ ಇಲ� , 1ೆಚು� �ೆಳಕು ಇಲ� .Nಜ"ಾದ ಇಲ� ಆದE�ಂದ , ನಮ^ೆ ಅ�ವ,
ಪ �ಾ
kg)ಾEMೆ ಪ ಬಲ Mೇ ಹಣುp.ಆದMೆ ಪ �ೆ ಏನು (ರಣಗಳ� ?Nಜ"ಾ4ಯೂ
|ಾಗೃತ ಅಥ"ಾ ಪ �ೆ ಏನು ಇ^ೋ �ಾಡಲು ಮತು
 ಎBಾ� yಣ ೇತೃತ�ದ ಎಂದು
/Tಯಲು ಅಥRದY� ಬಹಳಷುW ಪ�ಣR"ಾಗದು ಇರುವ,bಲ� ^ೋ$ೆಯಂ@ೆ .ಈ
Lೊ:ೆತ ಪ�ವRAಾ� ತ$ೆ^ೋ$ೆ ಬರುವY� ಮತು
 ಅವರು ದುಸ
ರ ಪ "ಾಹಗಳ�
"ಾಸ
ವ"ಾ4 ;ಾವ,)ೇ Nಜ"ಾದ ತ$ೆ 1ೇಳ�ವರು .ಎಲ�ವ� Lಾಲ6Nಕ ಮತು

Nಜ"ಾದ ಅಥ"ಾ ಎBಾ� Aಾ ಂ/ , ಇಲ� , "ಾಸ
ವ"ಾ4 ಬಯLೆ ಮತು
 |ಾಗೃತ ಪ �ೆ
;ಾ"ಾಗಲೂ ಪ ಸು
ತ �ೆಳ(ನY� ಮತು
 ನಡು"ೆ ;ಾವ,)ೇ ತ$ೆ ಇರುವ,ದ�ಂದ
ಸತ� ನಮ^ೆ ಪ��ಾಮ Dೕರುವ,bಲ� ಎಂದು ಇತರ ಶ(
ಗಳ �ಾPನವನುQ ಅ)ೇ
g¨ೕ~ "ಾgಸುವ ಅಸತ�"ಾದಏನು - ಾವ, ತುಂ�ಾ ;ಾವ,)ೇ ಪ "ಾಹಗಳ�
ಅಥ"ಾ ಪ 5ೋದೆಗಳ� ಇ"ೆ , ಆದMೆ ಕ:ೆದ �ೆಳ(ನY� ಇದು 1ೇಳ�ವಂ@ೆ
"ಾgಸುವ Lಾಲ6Nಕ ಅಂತ�y;ಾನ 1ೆ"ೆN� ( eೕಚ'R �ೆಳ(ನ ಶ(
?)ೆ ಎಂದು
NಧR�g)ಾEMೆ ಎಂದು ಬಹು@ೇಕ ಇ"ೆ ಇY� ಾವ, ಸರಪTಗಳ� ನಂDLೆ ಏLೆಂದMೆ
ಾ"ೇ Lಾ?E�ಸ�ೇಕು , ಆದMೆಅಥ"ಾ ಅವರು �ೆಳ(ನ ಹಸ
�ೇಪ ;ಾರು ನಂತರ
ಮ@ೆ
 ಅಳ@ೆ , ಆದMೆ , �ೆಳ(ನ �ೆಳ(ನ �ಪ6iಗಳ� ಆಡಲು ಮತು
 ಆLೆಯ
ೋಡಲು 1ೊಂb)ೆ ಇಲ� .

ೈಸ4Rಕ �ೆಳ(ನ

ಈ ಸ6ಷW ಮತು
 ೈಸ4Rಕ �ೆಳ(ನ , ಇದು FಾYಸಲು ಸಹಜ Lೇವಲ ಸಹಜ .ಎಂದು
Lೇವಲ ಇಷW"ಾದುದನುQ �ೇ"ೆ Conformities , ಪ /ಕೂಲ , ಸಂಘಷR , 

ವತRೆಗಳ� ಮತು
 ಸಮ�ೆ�ಗಳನುQ |ಾಗೃತ ಆದMೆ ೈಸ4Rಕ ಎಂದು ಎಂದು
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ಆಳ"ಾದ �ೇಖರ�ೆಯ .ಮತು
 ೈಸ4Rಕ �ೆಳ(ನ ನಡು"ೆ ಕNಷl ಆ�ತ ಎಲ�ವ�
�ಾ�ಾನ� ಮತು
 ೈಸ4Rಕ ಏLೆಂದMೆ ೈಸ4Rಕ , ನಮ^ೆ ಸುತು
ವMೆದು ನಮ^ೆ
ಸುಲಭ ಮತು
 ಸ
ಬ9 �ಾಡುತ
)ೆ ನಂತರ ಇಲ� .ಚುರುಕುತನ ಹBೆ�ಗಳ� Nೕವ, ;ಾರು , 
ನಮ^ೆ ಸುತು
ವ�bರುವ ಬ�ದು ಎಂದು ಮತು
 ಓ�1ೋಗು@ಾ
ೆ ಮತು
 ��ೇಷ"ಾ4
ಸ6ಶRದ , �ಾಂತ ಟ¤ ಎಂದು ಏ} , ೈಸ4Rಕ ಸಂ@ೋಷ .

ಅಣುಶ(
 �ೆಳ(ನ

ಶ(
ಯ ಪ ಬಲ"ಾದ ಮೂಲ"ಾ4)ೆ , ನಮ^ೆ ಬದBಾ?ಸುತ
)ೆ ನಂತರ ಈ
ಪರ�ಾಣು ಶ(
?ಂದ tv ಪ�ಗiಸು@ಾ
Mೆ ಇದು �ಾನgಕ ಬದBಾವ�ೆಗಳ� , 

1ೊರಸೂಸುತ
)ೆ .ಈ Mೋ�ಾಂಚಕ �ೆಳ(ನ ಶ(
 ರೂFಾಂತರಗಳ ಅ/ೕಂb ಯ
ಎಂಬ ^ಾಢ ಪ��ಾಮ �ೆ:ೆಯುತ
)ೆ ಮತು
 "ಾಸ
ವ"ಾ4 ಅನುಭ�ಸುವ,bಲ� ಆದMೆ
ಒಂದು ನ�ಲು ನಮ^ೆ ವಶಪ�gLೊಂಡರು ಪ 5ೋದೆಗಳ� ಹ�ದು1ೋಗುತ
)ೆ
ಮತು
 LಾಯRNವRtಸಲು ನಮ^ೆ Lಾರಣ"ಾಗಬಹುದು.ಈ ( ;ಾತOಕ ಮತು
 ಸ6ಷW
�ೊqೕಟಕ �(ರಣ 1ೆG�ಸಲು .ಆದE�ಂದ ಾವ, ಸ�ಪ�ಸಲು ಮತು
 ಶ(

ರೂFಾಂತರದ ಎkzೋ~ ಏLೆಂದMೆ ಹದ^ೆ�ಸು ಅ�ಾಧ� �ೆಳ(ನ ಕುgಯುತ
)ೆ
ಎಂದು ಪರ�ಾಣು ಏ|ೆಂv , ತಮO ಶ(
 |ಾ�ಯY�ರುವ ಪMಾLಾ<ೆlಯನುQ
1ೊಂb"ೆ .ಮತು
 ಪ /;ಾ4 ಪ ಬಲ"ಾದ ಏನೂ , ನಮ^ೆ ಹುಟುW1ಾಕುತ
)ೆ ಮತು

�(ರಣ ಬ^ೆa ನಮ^ೆ ವ>Rಸುವ ಈ ಬದBಾವ�ೆ .

�ಾನgಕ bೕಪಗಳ�

ಾವ, ಸಮಯ ಯಂತ ನಮ^ೆ @ೆ^ೆದುLೊಳ�`ತ
)ೆ ಅY� ಈ ಜಗ/
ನY� , 

tಂbರು4)ಾಗ �ಾ��� ಅಥ"ಾ �ಾಮರಸ�ದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಇTಯಲು
ಚYಸುವಂ@ೆ ಮತು
 ನಮ^ೆ ಉBಾ�ಸ ಮತು
 ಉತ
ಮ ಅFೇdಸು@ಾ
Mೆ ಎಂದು
�;ಾY� �Nಮಯ ಈ �ೈLೊzೊ ೕ�� bೕಪಗಳ� MೆLೆ=ಗಳನುQ �ೋYg ಆದMೆ
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LೆಟW ಶಕುನ ಆSgದರು "ೇ:ೆNಜ"ಾದ ಆ;ಾಮ ಮತು
 �ಾ�ಂಟg , ಅ"ಾಸ
ವ
ಅಥ"ಾ ಸಂ@ೋಷಗಳನುQ ಒಂದು ಜಗ/
ನY� ನಮ^ೆ @ೆ^ೆದುLೊಳ�`ತ
)ೆ
.ಆಮ�ಜನಕದ ^ೆ ಅಶುಭ �;ಾY� ಇತರ ಅ�ಾ�ಾನ� ಆ¦ ದೃ�WLೋನbಂದ
ೋ�)ಾಗ ಮತು
 ��ಧ ದೃ�WLೋನಗಳ� ಮತು
 AೋಗBಾಲ�ೆಯ
ಆ;ಾಮಗಳY� ಗTLೆಯ �ೈLೊzೊ ೕ�� bೕಪಗಳ� ಹ�ವ, ಮತು
 ಆ^ೊ[O
ಈ^ೊ[O ಉTgLೊಳ`ಲು ;ಾರು oಂಚು �ಾ�)ಾಗ ಆದE�ಂದ ಸಂ"ೇದಾ
ಚಟುವ�Lೆ ಮತು
 $ಾ�R ಎನ�Rಯ ಮೂರೇ ಆ;ಾಮವನುQ .ಸ�Aಾವತಃ �ಶ�ದ
ಸತ�ಗಳನುQ ಅಥ"ಾ bೕಪಗಳ� ನಡು"ೆ ಅಥ"ಾ ಏLೆಂದMೆ ಏನೂ �Mೋ>ಗಳ
bೕಪಗಳ� ಇ"ೆ .

ಥಂಡ}

ಒಂದು ಕt Dರುಕು ಮತು
 1ೊ:ೆಯುವ ಎಂದು , amórfica ಮತು
 FಾರದಶRಕ
�ೆಳ(ನ ಬದುಕುTದವರು ಭೂo ಒದ4ಸುವ,ದು ಗುಡುಗು infuriates 

.ಆLಾಶLಾಯಗಳ NMಾS ತರು ಅವರು ಈ Bಾ"ಾ �ೆಳಕು ಮತು
 �ದು�m ಮೂಲಕ
potentiated Nಯಂ/ ಸBಾಗದ Lೊ ೕಧ 1ೊರ1ಾಕುವಂ@ೆ ಕt .ಬJ�R ಮತು

�ೆಳ(ನ ಮತು
 5ೋರ ಅ>Lಾರದ ^ೈರು ಕತ
BೆಯY� ಈ ಪ /ಕೂಲ ಕ�ತLೆ=
ಆಕ ಮಣ �ಾಡುವ ಎಂಬ �ೆಳ(ನ ಆ1ಾರ ಮತು
 SBಾFಾಕ ಶ(
 ಥಂಡ}
acalorar ಎBೆಗಳ� ಮತು
 �ೆಳ(ನ ಸಂ@ೋಷ 1ೆG�ಸುತ
)ೆ .�ಲyಣ"ಾದ
�ೕ�ಗಳ �ೆಳ(ನ (ರಣಗಳ ಸಂ@ೋಷ ಎಂದು .

ಜನMೇಟ}

ಜನMೇಟ}, ಜನMೇಟ} ಅಥ"ಾ ಲh!

ಏನು ಇಂಧನಗಳ ಈ "ಾಸ
ವ �ಷಯBೋಲುಪ@ೆಯ ಬಯLೆ , ಮತು
 ಈ
AಾವಾತOಕ Yಂ� FಾರದಶRಕ"ಾ4 ಮುತು
 ಮತು
 AಾವಾತOಕ ಶ(
 ಮತು
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�ದು�m ಸಂಬಂಧಗಳನುQ ಅrವೃb9^ೆ ಮುಖ�"ಾದ ಏೋ �ಾ;ಾ�ದ .ಈ
ಜನMೇಟ} bನ ;ಾ bನ ಶ(
 ಒದ4ಸುವ,ದು ಉಪ1ಾರ , ಅಥ"ಾ Aೋಜನ , 

ಅಥ"ಾ Nೕ�ನ @ೆ^ೆದುLೊಳ�`ವ )ೈನಂbನ Fಾ /Nಧ� ಮMೆ�ಾಡBಾ4)ೆ
ಮುಖಗಳನುQ �ಾ�r�ಾನಗಳY� ಮತು
 ವ�(
ಗಳ ಪ�Mೈಸುತ
)ೆ.ಮುಖ"ಾಡಗಳ
ಅಥ"ಾ lacerating ಆBೋಚೆಗಳ� , "ಾಸ
ವದY� k ೕ/ಯ ಶ(
 ಅಥ"ಾ ಶ(
ಯ
ಮತು
 ಚೂFಾದ ಚುಚು�ವ ಮತು
 ಪ /N> , ಒಂದು Lೆಡದ �ದು�m ಮುG�)ಾಗ
ಎಂbಗೂ ಒಂದು Lೇಬ� ತುಂDಸಲ6ಟW �ೕ�ಸುವ k ೕ/ ಮತು
 ಒಂ�ತನ Lಾಣುತ
)ೆ
electrifying k ೕ/ ನಮ^ೆ enquadramo , ಆದMೆNಜ"ಾದ , �ಾಶ�ತ"ಾ4
!;ಾ"ಾಗಲೂ �ಾ;ಾ�ದ ೋಡಲು ಆ�ೆ electrifying ಮತು
 Lೆಲವ, @ಾ: Oೆ
ಸ�ಲ ತಂ/ಗಳ� ಇ"ೆ �ದು�m �ಾಧ�ಮದY� ಏನೂ ಪ /N>ಸುವ bನ ಮತು

ಓMೆ;ಾದ ಮುಖಗಳನುQ ಏಕ@ಾನ@ೆ ಕಂಡುt�ದರು .ಸಹಜ sೕಟ} ಕಲ6ೆಯ
ಮುನುQಗaBಾರಂrgದರು ಮತು
 ಸತ�ಗಳನುQ ಪ ವತRಕ ಆದMೆ ತತ·ಣದ ಸಂಪಕR
5ೋ(Qಂದ .sೕzಾ} �ೕವLೆ= ಅಗತ�"ಾದ ಸಂಪಕR , sೕzಾ} ಈ ಒಮOತದ
�;ಾY� ಮತು
 ಪ ಸು
ತ , ಆದMೆ |ಾಗೃತ ಅFೇ�ೆ^ೆ ಬಹು@ೇಕ ಅ^ಾ ಹ� ಇತರ
ಸತ�ಗಳನುQ ಮMೆತು1ೋಗುವ , ಆದMೆ ಇಲ� !ಅY� ತyಣ ಅವLಾಶ ಅಥRದY�
;ಾ"ಾಗಲೂ ಇರುತ
)ೆ , ಆದE�ಂದ �ಾಧ�ಮ Nೕ�ನಂಶದ �ಾಧ��ಲ� ಆದMೆ
�ಾಧ�ಮ k ೕ/ ಜನMೇಟ} ಆBೋಚೆಗಳ� ಮತು
 ಲಭ��ರುವ ಸಂಪನೂOಲಗಳY�
�ೆ�ೖಡaಳ� ;k ೕ/ ಬ^ೆa ಜನMೇಟ} ¡Yಸರ ಗಸು
 /ರುಗುವ ಮತು
 ;ಾವ,)ೇ ಇತರ
"ಾಸ
ವ ಪ�ಸರದY� ;ಾ"ಾಗಲೂ ಮತು
 ಈ indulging ಎಂದು, ನಂತರ ಇದು
ಉ@ಾ6bಸುತ
)ೆ ಸಂ@ೋಷ NಮOನುQ ಬಂಡ"ಾಳವನುQ tಂದLೆ= �ಾಧ��ಲ�
Nಯಂ/ ತ , ಮತು
 Nೕವ, ;ಾ"ಾಗಲೂ Nಗ tಸಲು ಬಯgದರು ಆತO ತುಂಡು ಈ
ಇಂbನವMೆ^ೆ ಮುಖಗಳY� ಹರ�Lೊಳ�`ತ
)ೆ.ಶ(
 ಮತು
 ತೃk
 ಅಥRದY�
ಬಹುಸಂಸ½/ಯ , ಾವ, "ಾಸ
ವ ಮತು
 Lಾಲ6Nಕ ಅವ, �ಾತ 1ೊಸ Nಯಂತ �ಾ
ಶ(
 ಮMೆ;ಾ4�gತು ಇತರರು ಉಪgP/ಯY� ಅಥ"ಾ ಕನQ� [ೕBೆ , ��ಧ
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ಸತ�ಗಳನುQ �ೆಳವi^ೆ ತೃk
 1ೊಂb)ೆ ಎಂದು , ಶ(
 ;ಾವ,)ೇ ತುಂಡು �ಾMಾಟ
�ಾಧ��ಲ�ನೂ�zಾ J 5ೈತನ�ವನುQ ಶ(
 , ಈ �ೆಳ(ನ Nಜ"ಾದ Fಾ iಗಳ� ಎಂದು
.$ಾ !ಗನaಳ� �ೆಳಗBಾಗುತ
)ೆ �ೆಳ(^ೆ !

�ದು�m

ಈ ಪ ಸು
ತ ನಮ^ೆ ಹ�ಯುವ ಮತು
 1ೌದು , )ೈನಂbನ revitalizes ನಮ^ೆ ಶ(

ಮತು
 oನುಗು/
ರುವ MIME ಮತು
 ಸಂ5ಾ� �ೕ�ಗಳ� Nೕಡುತ
)ೆ !"ಾಕ'R
ಇದು b�ರೂಪದ ದ�ಾ{TLೆಯ �;ಾY� ಎದು�^ೆ ಇರುವ,ದ�ಂದ �ೆಳಕು ಅಥ"ಾ
g� ಮತು
 Convalescent ದ�ಾ{TLೆಯ ಶ(
 ಏLೆಂದMೆ .Nೕವ, ಬದY^ೆ
ಅBೌ(ಕ �;ಾY� ಮತು
 ಾ�ೕನ�@ೆ ಮತು
 �ಾಧೆ , �ಾಧೆ ಈ ಸೂ6/Rಯ
�Mೋ> Mಾ�ಾಯNಕ ಮತು
 Mಾ�ಾಯNಕ ಉಪ ಮಂಡಲಗಳ ಸLಾMಾತOಕ@ೆ
�ೕಡaಳನುQ , ಈ ಪ ಸು
ತ ಋ�ಾತOಕ ಧು ವಗಳ ಅ|ಾಗೃತ ಒಳನುಸುಳ�/
ತು
 ಮತು

�ಮ�ಾRತOಕ ಮತು
 �Mೋ�ಾತOಕ ವ�(
ತ�ದ ಆಳ ೋವ, ಕ�[ ಬ^ೆa abatas 

ಅಲ�ಇದು Ridas ಉb ಕ
 ಹುಳ ;ಾವ,)ೇ ಸಂ@ೋಷ ಸದೃಶ"ಾ4 ವ^ಾRವ�ೆ , 

ಆದMೆ ಈ GಂತೆಯನುQ ಮತು
 ಪ ಸರಣ Lಾಂ/ೕಯ ಅBೆಗಳ� ಮನg�ನ
ಎ:ೆಯುತ
)ೆ .ಆBೋಚೆಗಳ� ಸಂವಹನ Nಜ"ಾದ ಮತು
 ಆಯ�ಾ=ಂ/ೕಯ ಮತು

ಈ CIRCUITS ಾವ, ಎBಾ� Dೕಟ �ಾ�ಕ} �ಾಹ� ಶ(
ಗಳನುQ uೕ�ಸು/
)ೆ
ಏLೆಂದMೆ ತುTತLೊ=ಳ^ಾದವರ ಸಂ"ೇದೆ ಮತು
 ಸಂ@ೋಷದ zೈ[�' ^ಾTಯY�
ಪ ಸು
ತ �ೆ�ಡaಳ 1ೊಂb"ೆ ಆದMೆ ಅ)ೇ �ೕವನ ನಮO �ಾ;ಾ�Lೆ 1ೆG�ಸಲು
NMಾಕ�ಸುವ ಸಕೂ�Rv ಮತು
 ;ಾರೂ �ೆ:ೆಯುತ
)ೆ.ಈ ಪ 5ೋದೆಗಳ�
ಆದE�ಂದ ನಮO Gಂತೆಯ ಪ��ಾಮ ಮತು
 Lೆಲ�[O ಸಂಭ�ಸಬಹುದು ಅಥ"ಾ
GಂತೆಯY� ಘಷR�ೆಗಳ� ಅrವೃb9 , ಆದMೆ ^ೇv� ಉ@ಾ�ಹ �ಾಹ� �;ಾY�
Lಾರಣ"ಾಗುತ
)ೆ ಎಂದು , �ದು�m ಸುಖ ತರಬಹುದು.
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NೕY �ೆಳ(ನ

ಪ 5ೋbgತು ಬಲ"ಾದ AಾವೆಗಳನುQ NೕY �ೆಳ(ನ �ೇತು"ೆಗಳ� ಮತು

[�WಲುಗಳನುQ )ಾ� �ೕಡaಳನುQ ಮತು
 ಈ ಸಂAಾವ� 1ಾಸ�ದ �ೆಳವi^ೆ
AಾವೆಗಳನುQ ಶ(
 ಶುbEೕಕರಣ .1ೆಚು� /ೕವ "ಾದ , ಬಲ"ಾದ , ಸ�ಲ6 1ೆಚು� NೕY
ಹುಡುಕು/
ರುವ ಎಂದು FಾರದಶRಕ@ೆ NರಗRಳ �ೆQೕಹLಾ=4 ತನQ ಸೂy» ಅBಾ¨
(ರಣಗಳ �ೌಂದಯR �ಾ�ಗ/ಸುತ
)ೆ , ಮತು
 ಆಳ"ಾದ �ಾ§ೋಪ�ಾ§ೆಗಳನುQ
Aಾವೆ ಮತು
 ಈ ಭೂoಯ ತರಂಗ ದೂರ ಆಗುವ,ದರY� ನಮ^ೆ ನyತ ಪ,ಂಜಗಳ�
�ೆಳವi^ೆ;ಾಗುತ
)ೆ .ಈ �ದು�m ಆಳ"ಾದ ಮತು
 �ಾಶ�ತ"ಾದ �ೆQೕಹ �ಾ>ಸುವ
NೕY, "ೈಡೂಯRವ, °ಾeಗಳ �ೕವನ Aಾವೆ ಓMೆ;ಾದ ಮನಸ�ನುQ �uೕಗ
ಪ��ಾಮ , ಇದು ಸ�ತಃ ಹುಚು� ಮತು
 ಅಪರೂಪದ �ೌಂದಯRದ ಸಂ@ೋಷ
Fೆ ೕoಗಳ� ಮತು
 NೕY toning �ಾಂ/ ಕ (ರಣಗಳ ಒಯು�ತ
)ೆ .��Bೈv
/ೕವ @ೆಯ ಎ:ೆಗಳನುQ ಅrವೃb9ಪ�ಸುತ
)ೆ ಮತು
 ಶ(
 ಮತು
 LೆಟW �ೆಚ�4ನ
ರy�ಾತOಕ ಪ �ಾರ ಮತು
 ಸಂಕಟ ಮತು
 �ೌನ �Bೈv� , ;ಾವ,)ೇ , eludes 

ಮತು
 ಅಮೂತR Gಂತೆ �ಾಡಲು ಸೂGಸು@ಾ
Mೆ ಎಂದು ಮುಖ"ಾಡ , ಇದು
ಬಲ"ಾದ NೕY �ೆಳ(ನ ಮತು
 /ೕವ @ೆ @ೋ�ಸುವ ಆ4)ೆೈಜ ಮತು
 Lಾಲ6Nಕ
ಆನಂದ , ಆದMೆ ಪ��ಾಮ ಮತು
 ;ಾ"ಾಗಲೂ ಸ�ಸಲು ಮತು
 ಆಂತ�ಕ 1ಾಗೂ
Nರಂತರ �ೆQೕಹ o/ಗಳನುQ ರJ ಔv ತನQ ಪ��ಾಮ .ಅವರು k ೕ/ಯY�
Dೕಳ�ವ ಮತು
 , Lಾರಣ �uೕಗ ಆದMೆ Aಾವೆuಂb^ೆ ಆ1ಾರ �ೇ"ೆ ಎಂದು
ಬರುತ
)ೆ ಮತು
 ಸಂ@ೋಷ ತರುತ
)ೆ ಮತು
 Lಾಮ ಸಂ@ೋಷ 1ೇ^ೆ , ಸಂ@ೋಷ
Lಾ�Bೋ� ಮತು
 ಎಲ�ವ� ಆಕ oಸುವ ಮಲ4LೊಂಡMೆ ಮತು
 abrocha 

ಉರುTದMೆ ಈ NೕY �ೆಳಕು ಉ@ಾ�ಹ ಉಾOದಸಮಯ §ಾY;ಾಗುತ
)ೆ ಆದMೆ
ಈ ಭ�ಷ�ದY� ಅದೃಶ�"ಾಗುತ
)ೆ ಎಂದು ಶ(
ಗಳನುQ �ೇಖರ�ೆ , ಅಂದMೆ
;ಾ"ಾಗಲೂ ನಮ^ೆ Nಯಂ/ ಸBಾಗದ ಪ Lಾಶ�ಾನ"ಾದ ಸಂ@ೋಷ ಮಟWದ
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ಪ ಕಟ"ಾ)ಾಗ ಎಂಬುದನುQ ಈ ರy�ಾತOಕ �ೆಳ(ನ ಇರುತ
)ೆ .

ಪವ} LಾCR

ಆತಂಕ Mೋ�ಾಂಚಕ ಅBೆ �ದು�m Lೇಬಲaಳ� ಭರವ�ೆ ಹುಳ ಮತು
 1ೊಸ ಮತು

gPರ ಚಳ�ವTಗಳ� ಎBೆಗಳ� ಅದು�ತ ಆದMೆ "ೇಗ"ಾ4 ಮತು
 ಭ [ ಏಾದರೂ
ಮೂಲಕ )ೇಹಗಳನುQ 1ಾದು.Fಾಶ�R"ಾಯು ಚಲೆಯ , ಒತ
ಡ �ೆ ೕoಂ�
ಉದ?ಸು@ಾ
ೆ ಮತು
 Nಜ"ಾ4 ಪರಸ6ರ ನಮ^ೆ ಬಂ>ಸುವ Gಂತೆಯ
[�Wಲುಗಳ Lೆಳ^ೆ ಚಳ�ವTಗಳ� Nಯಂ/ ತ ಮತು
 ಅಳ@ೆ .ಾವ, ನಡವTLೆಗಳನುQ
, ಮುಖಗಳನುQ ಮತು
 ಚಳ�ವTಗಳ� ಮತು
 ಮೂಲದ ಮತು
 �ೕವನದ yಣಗಳನುQ
ಆMೋಹಣ 5ೌಕಟWನುQ ಾವ, ವ4ೕRಕ�ಸಲು ಈ ಏiಯ ಆBೋಚೆಗಳ� , �ೆಳ(ನ
�ಾW\ ಇಲ�)ೆ ಎಸ=Bೇಟ} �ೆLೆಂಡು Nರತ"ಾ4"ೆ ಎಂದು �;ಾY� ಹುಚು�
Lೊಂ$ೊಯು�ತ
)ೆ N�ಾನ"ಾ4ದುE .XXI , ಶ(
 , �ಾ��� , "ೇಷಭೂಷಣ, ಸ6ಷW
ಸ�ರ ಎBಾ� , ಆದMೆ ಹು<ಾMಾ4ರು [�Wಲುಗಳ , ಎಲ�ರೂ �ೕವನದ ಎಸ=Bೇಟ} , 

ಏ�Lೆ ಮತು
 ��ೇಷ"ಾ4 ;ಾMಾದರೂ �ೆಂಬYಸುವ [�WಲುಗಳನೂQ ಹ/
 ;ಾರು
�ೕ�ಗಳ� ಇ"ೆ , �ಾಕಷುW ಆ4)ೆ ಅಥ"ಾ ಇದು ಒಂದು �ಷಯ"ಾ4)ೆಸಮ@ೋಲನ
.ಅ>Lಾರದ ಸಮ@ೋಲನವನುQ ಚಳ�ವTಯ ಸಮ@ೋಲನ ಅತ�ಗತ� ಮತು

Dೕಳ�ವ ಮತು
 ಪ / �ೕ�ಯ ಮಟWLೆ= ಏರುತ
)ೆ , ಆದMೆ ಎBಾ� ಇTಯುವ,ದನುQ
ಅಥ"ಾ ಏ�Lೆ^ೆ , ಪ ಯತQ [ೕBೆ ನಮ^ೆ �ೆಂಬYಸಲು ಮತು
 ಪ�ಶ ಮ , ನಂತರ
@ಾ�ಗ 5ೈತನ�ವನುQ NಮO (ೕYಯನುQ ಸಂಗ tಸಲು ಇ)ೆ ಅನಗತ�"ಾ4 ,^ಾಯ
ಅಥ"ಾ NBಾEಣಗಳ� ಇಲ�)ೆ ಮತು
 ಅವರು Gಂತೆಯ �ೕ�ಯು �ೆಳ(ನY�
ಕMೆ)ೊಯ�Y)ೆEೕ"ೆ .Nೕಡುವ �ಾಹ� ಶ(
ಗಳ ;ಾವ,)ೇ ಸಮ@ೋಲನ , 

ಕ ಮಗಳನುQ ಘನ ಮತು
 ಪ ಮುಖ �ದು�m Lೇಬ� �ೕವನದ �ೈಕ� , ಭೂoಯ
ಒದ4ಸುವ,ದು ಶ(
 ಬಂದು ಭರವ�ೆಯ Lೇಬಲaಳ� NೕಡBಾಗುತ
)ೆ .
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ಉLೆ=ೕಳ�ವ �ೆಳ(ನ

Lೈ ಮತು
 ಕಷWಪ�ಸು , ಇದು ಭ [ ಉLೆ=ೕಳ�ವ �ಾಹ� �;ಾY� ಬಂ)ಾಗ ನಂತರ
ಕುgಯಲು ಎBಾ� �ೆಳ(ನ @ೋರು/
)ೆ ಆ4)ೆ , ದುಬRಲ^ೊTgದ ಮತು
 ಅ|ೇಯ
ಬಯLೆ ಕವBೊ$ೆಯುವ ಒಂದು �ೆಳ(ನ �ಸ
�ಸಲ6ಡುತ
)ೆ.k ೕ/ tಗುaತ
"ೆ
ಅಶುದE^ೊTಸುತ
)ೆ ಎಂದು LೆಡುಕನುQ ನಕY �ರಳ   ಹುಚು� ಉLೆ=ೕಳ�ವ ಬಯLೆ
Lೊಡುವ,ದು , ಎBಾ� ಆBೋಚೆಗಳ� ಆಕ og)ೆ ಮತು
 Fಾ ಬಲ� ಮತು
 ಗದ�ಸುವ
ಎಂದು ಅವLಾಶ , ಇದು 1ೋಗುತ
)ೆ 1ೊಸ 5ೈತನ�ವನುQ ಶ(
 , ಉಕು=�Lೆ?ಂದ
ಕ/
ನ �Nಮಯಪ Lಾಶಕ �ಷಯಗT"ೆ .

�ೆಳ4ದ ಆLಾಶದY�

ಅವರು ಆBೋಚೆಗಳನುQ ಮತು
 ಕಲ6ೆಗಳನುQ ಅಥ"ಾ Lಾಂ( ೕv "ಾಸ
ವ"ಾ4
ಬಯLೆ Nೕವ, �ೕವನದ Nೕ� ಚYಸುವ ನyತ ಗಳ� ಎಂದು ಬಯLೆ ಪ ಬಲ"ಾದ
ಏನೂ , ^ಾಢ"ಾದ ಆLಾಶ ಪ�ಪ�ಣR ಸಮ@ೋಲನ �ಾ>ಸಲು .ಾನು
1ೇTದಂ@ೆ constelares ನyತ ಗಳ ನಡು"ೆ ಒಂದು Nರಂತರ ಪರಸ6ರ ಮನ�
ಶ(
 , ಮತು
 ನyತ ಗಳ� ಶ(
?ಂದ Yv ಆLಾಶದY� 1ೆಚು� ಸುಂದರ ಏನೂ , ಅನನ�
ಬದBಾವ�ೆ ಮತು
 ಪರಸ6ರ ಮತು
 ಟ¤ ಸುವ�ಾRಲಂಕೃತ ಆLಾಶದY� ಮತು
 ಅFೇ�ೆ
ಒಂದು ಆತO 1ೆಚು� ಬಲ"ಾದ ಏನು�ಾW'R ಆBೋಚೆಗಳ� Lಾಂ/ೕಯ^ೊTಸುವ .

ಶ(
ಯನುQ ವ�ಯ

ಇದು ಶ(
ಗಳನುQ , |ಾ�Bೆಯ ಇಲ�)ೆ 1ೊ^ೆ ಕಣOMೆ;ಾ41ೋಗುತ
)ೆ COS 

�;ಾY� [ೖLಾ ಅ-ೈRಸಲು ಇG©ಸ)ೇ ಅಂದMೆ 1ೇ^ೆ ನನ^ೆ 1ೆದ�Lೆ ತರುತ
)ೆ
.ಪ ಮುಖ ಶ(
ಗಳ� �ೌಕಯRಗಳ� ತ$ೆt�ಯBಾಗುತ
)ೆ ಮತು
 AಾವೆಗಳನುQ
ಸq�(ೕಕರಣ Nಸ�ಂ)ೇಹ"ಾ4 Mಾಜ(ೕಯ ಯ-ಾಥR@ೆ ಒಂದು ಮುಸುಕು ಆ4)ೆ
�ಾ�)ಾಗ ಾನು NMಾ�ೆ ಾನು .ಶುದ9 ಶ(
 ಓ ಆತO ಭಯದ �ೕ/ಯY� �ಾ���
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ಒಳ^ೆ ರೂFಾಂತರ ಮತು
 Nಜ"ಾದ ಸತ� ಮತು
 �ಷಯಗಳನುQ ಬದBಾಗು/
ದE
;ಾವ,)ೇ ಉ)ೆ�ೕಗ ಪ ಸು
ತ 1ೊಂbರುವ ಮನಸ�ನುQ ರ"ಾNಸಲು ಮತು

ವೃb9;ಾಗುವ ಎBಾ� ಕ ಮಗಳನುQ ಮತು
 ಚಕ ಗಳನುQ ಬದBಾಗು/
)ೆ 1ಾರುತ
)ೆ, 
ಆದMೆ ಎಂbಗೂ ಮತು
sofridão AಾವೆಗಳನುQ ., ನಮ^ೆ $ೆ�ವ,ಗಳನುQ ಈ
ಬದBಾವ�ೆ NಮOನುQ ಮುಕ
^ೊTಸಲು ಮತು
 Nೕವ, ಬಳಲು/
)ಾEMೆ ಮತು
 �ೕವನದ
��ೇಷ"ಾ4 ಪ�ವತRೆ �ಸ
�ಸುತ
)ೆ .

�ೕವನದ �ೆಳಕು

/ೕ"ಾ ಸ(
ಯ ಹುಚು� ಮುಳ�4ರುವ .ಏLೆ ಸಹಜ"ಾ4eೕ k ೕ/ ಮತು

Aಾ�ೕ)ೆ ೕಕಗಳನುQ ಇಷW"ಾ?ತು �ೇ(ರುವ ಮತು
 NMಾ�ೆಗಳ� ಹಲ"ಾರು Aಾ ಂ/
@ೆMೆಯುತ
)ೆ .Deluded ಮತು
 ನನ^ೆ ಗಮನ ಮತು
 ;ಾವ,)ೇ ಸುಳ�`ತನ
ಚುG�)ಾಗ ಸತ�ದ k ೕ/ಯ ��ಾನ , ಪ�/R ಗಮನ k ೕ/ .ಾವ, ಎಂಬ
Nಜ"ಾದ ಗುರುತನುQ ಎದು�ಸು/
"ೆ , ಆದE�ಂದ k ೕ/gದ k ೕ/ಯ
[ೖ)ಾನ)ೊಳLೆ= ೇLೆC ನಮ^ೆ k ೕ/gದ ಏLೆ ಆಳ"ಾದ �ೈ)ಾ9ಂ/ಕ ಅಗತ��)ೆ
ಮತು
 ಇನೂQ ಉತ
ಮ ಇ5ೆ©ಯಂ@ೆ ಒಂದು ಅಗತ� ಇ�ಾ�ಗವನುQ �Nಮಯ ಇಲ�
ಮತು
 ತುಂ�ಾ , ಈ ಚ5ೆRಗT^ೆ Aಾ�ಸBಾಗುತ
)ೆ k ೕ/ಸು@ೆ
ೕೆ+ 1 = 1 1 , 

;ಾ"ಾಗ @ಾ(Rಕ"ಾ4 ಒಂದು ಏನು ಅನುಭ�ಸಲು �ಾಧ��ಲ� .ಪ��ಾಮ"ಾ4
ನಂತರ LಾಮLೇT ಮಧ�ದY� ಯುೈzೆC �ಾPನವನುQ ಎಂದು ಆದE�ಂದ , 

�ಾ�ಾನ�"ಾ4 ಮೋAಾವೆಗಳ� ಮತು
 �ೌಲ�ಗಳ� ಮತು
 ವತRೆಯನುQ zೈ
@ಾಂ/ ಕ ಅಲ� ಆದE�ಂದ @ಾ(Rಕ"ಾ4 1 + 1 = 2 , ಸ�;ಾದ , ಆದMೆ Nೕ/
ಉ@ಾ6ದಕ �ಾಧ��ಲ� .ಅಥR ಮತು
 ಆನಂದ ಈ Nಜ"ಾದ �ಾತ ಮೂಲ"ಾ4)ೆ , 
ಅಥ"ಾ ಎಂದು ವ�(
ಗತ ಇತರ LಾಯRಗಳY� ( eಯಂ@ೆ Nಜ"ಾದ �ಾ�ತಂತ !
ಅಥR ಇ)ೆ .ಸ�, ಾನು ಅೇಕ �ಾನದಂಡ ಇರುತ
)ೆ , Lೆಳ4ನ ಹಂತಗಳನುQ
1ೊರಬರಲು �ಾಕಷುW @ಾ(Rಕ ಅಥ"ಾ ತಕRಬದ9ವಲ�ದ "ಾgಸು/
ದEರು �ಾ�ಲ� , 
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ಾನು ಖGತ"ಾ4 ಬಯಸುವ , ಆದE�ಂದ ಾನು LಾಲLಾಲLೆ= ನನQ LೋTಯ
ಊtg , ಮತು
 ಇಂದು ಅ<ೆWೕನೂ ಕ@ೆ
 ಇಲ�ಉ)ಾಹರ�ೆ^ೆ , ಬದY^ೆ sೕಸ ಕೃತಕ
ಕ@ೆ
 , ಇ"ೆ , ಆದMೆ Nಜ"ಾ4ಯೂ ಮನg�ನY� NಮO N�ಾRರLೆ= @ೆ^ೆದುLೊಳ`ಲು , 
ಈ Fಾತ ದY� Lೆಲ�[O ಮೂಡುತ
"ೆ .ಾನು �ೕY�ೕ' ಭಯ Fಾ ಸಂ4ಕ"ಾ4
ಬ^ೆa , ಆ ಇY� ಮನುಷ� , ಮತು
 Lೆ ೕ� �ಂದ �ಾಡುವ,bಲ� ವತRೆಗಳ� �ಾತ 
Lೆಲ�ಂದು ಸಂದಭRಗಳY� ಮತು
 ಇತರರು /ೕಪ,R ;ಾ"ಾಗ , ಅಂದMೆ
�ಾ�ಾನ�"ಾ4 " ಆ"ಾಸ�ಾPನ " ಅವಲಂDgರುತ
)ೆ .@ಾ(Rಕ Lೆಲವ, ನಂತರ
ಾನು ಹುಚು� ಮನುಷ� 1ೇಳಲು ಬಯಸುವ �ೆBೆಯುಳ`)ಾE4)ೆ , ಾನು ... ಅೇಕ
ಜನರು ಇಷWಪ�W)ಾEMೆ tೕ^ಾ4 , ಾವ, 1ೆಚು� k ೕ/ ಮತು
 1ೆಚು� 1ೆಚು� ಬಯಸುವ , 

ತೃk
 ಇಲ� /Tಯುವ,ದು ಏLೆ ಪ �ೆQ 1ಾಕಲು ತುಂ�ಾ k ೕ/ಯ ಮಹ@ಾ�Lಾಂ�ೆ
.Lೆಳ4ನ ಎಂದು tಂ)ೆ , ಎBಾ� k ೕ/ಯY� �ೕY�ೕ' �ಾ�Lೊಳ�`/
)ೆ ಉGತ , 

ಾವ, ದುಬRಲ ಮತು
 �ಾ�ಾನ�"ಾ4 ಕುಶಲ@ೆ?ಂದ ಇ"ೆ .ಾವ, ಾವ,
k ೕ/gದ Lಾರಣ k ೕ/ , ಏLೆ , �ೕವನದ ಬುb9ವಂ/Lೆಯ k ೕ/ arouses ಮತು

ಪ 5ೋbಸುತ
)ೆ ಎಂದು Aಾವೆ , k ೕ/ಯ ಆ�W ಮತು
 ಸ6ಷW"ಾ4 k ೕ/ ಪ �ಾರ
Nಜ ಎಂದು ನಂಬು@ಾ
Mೆ ಬಯಸುವ ಮತು
 ಸಹಜ"ಾ4 , ಾನು k ೕ/gದ ಹಕು=
ಏLೆಂದMೆ 1ೇಳYG�ಸು@ೆ
ೕೆನಂತರ ಪರಸ6ರ k ೕ/ ಮತು
 ಕipೕರು ಅಥ"ಾ ೋವ,
ಇಲ�)ೆ ಒಂದು 1ಾbಯY� ಒಂದು ಪ ಯತQ ಮತು
 b(=ನY� ಮೂಲಕ �ೕವನದ �ೆಳಕು
Nೕಡಲು Lಾರಣ .Nೕವ, ಗ�ಷl ಶ(
 ಮೂಲ ಒದ4ಸುತ
)ೆ ಅದು�ತ
ಆನಂbg.�ೌರಮಂಡಲದ ಸ�ತಃ �ೆಳಕು (ರಣಗಳ �ೆಳಕು ಾಟಕಗಳY� , ನನQ
ನಂDLೆ .ಇದು ಈ ಶ(
ಗಳ� ಉ@ೆ
ೕ�ಸಲು 1ೊಸ 5ೈತನ�ವನುQ , ಸಂಪಕRbಂದ
ಹರಡುವ Lಾರಣbಂದ ದೂರದ d/ಜದ ಎಂbಗೂ , k ೕ/ಯ �ೆಳ(ನ
�ೆMೆt�ಯುತ
)ೆ .ಮತು
 �ೆ:ೆಯಲು ಮತು
 ಸoೕಕರಣದ + ..... = |ೊ@ೆ^ೆ
ಅನಂತ 1 + 1 + 1 + 1 ಇ)ೆ .k ೕ/ಸುವ Lಾಂ/ೕಯ ಪ$ೆಗಳ� , �ೆಡ(Wh
ಬಲದ �ೇತ ಮತು
 /Tಯಲು ಬಯLೆ ಆಕ�Rಸಲು , ಮತು
 ಇ5ೆ©ಯನುQ ಪ�Mೈಸಲು
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ಅಥ"ಾ Lೇವಲ ಆನಂbg .

ಶ(
 ಸಂಘಗಳ�

Bೈv : �ಾಖ : ಸೂಯR : �ದು�m : ಪ @ೆ�ೕಕ@ೆ : BಾBಾರಸ : (' : ಹಂGLೆ
: Aಾವೆ : ಸಂ@ೋಷ : ಪyದ : ಹುಟುWಹಬ{ದ : ಜನObನ : ವಯಸು� : ವಯಸು�
: @ಾ: Oೆ : ಪ�ಶ ಮ : �ಜಯದ: @ಾ�ಗ : ೋವ, : tೕYಂ� : "ೈದ�(ೕಯ : 

ಆMೋಗ� : ಹುರುಪ, : ಶ(
 :�ದು�m : ದುಬRಲ@ೆ: ಹ@ಾ�ೆ , ದುಃಖ : ನಷW : 
ತBೆಸುತು
 : ��� : Lೆ ೕ� : Lೆ ೕ� : ಆಸ6@ೆ  : ಆಸ6@ೆ  : ಅAಾವ : ಆ�ೆ : ಆ�ೆ : 
ಬಯಸುವ : ^ೆಲುವ, : ^ೆಲುವ, : �ಾ�ಟ� : ಯುದ9 : �ಾವ,, ನಷW ಕಣOMೆ : 

;ಾವ,)ೇ : ಒಂ�ತನ : Gಂತೆ :ಸೃ�W : ಆ�<ಾ=ರ : ಸುಳ�` : Lೌ ಯR : 

ಅೈ/ಕ : S�ೆ : S�ೆ : ¢ೕ�ಾ� , ದಂಡ : ¡Yೕ' : ರy�ೆ : ಸುರy@ೆ: gPರ@ೆ
: ಸಮ@ೋಲನ : ಅಸಮ@ೋಲನ : ಅಸಹಜ : Mೋಗ : ಮೋ"ೈದ��ಾಸ�ದ : 

ಸ1ಾಯ : G(@ೆ� : "ೈದ�(ೕಯ : ಇಂ|ೆyJ : ನ'R : �ಾ�ೕRJ : ಡ �
:ಭ [ : NMಾ�ೆ : ಆತಂಕ 1ೆದ�Lೆ : �ೕBೆWೕ] : 1ೋMಾಟ : 1ೋMಾಟ : 

�ೈಟ} : �|ೇತ: ಓಟದ : ಸ6�ೆRಯY� : ಅ� ಾYJ : ಭಯ : ಭಯ : 

ಅನು�ಾನ : ಪ �ೆQ: ಪ �ೆQ : ಉತ
ರ: ಪ �ೆQ: ಕುತೂಹಲ , ಆಸ(
 ;ತೃk
 , 

ಸಂ@ೋಷ : ಪMಾLಾ<ೆl : Aಾವೆ : ಆತO�ಾdಯ : 1ೊ�ೆ^ಾ�Lೆ : ತk6ತಸP : 
ತk6ತಸP : ಮುಗ9 : ಉGತ : �ಾ�ತಂತ ! : ಾ�ಯಮೂ/R : Fಾ �ಾiಕ@ೆ : 
ಸತ� , Fಾ �ಾiಕ@ೆ , FಾರದಶRಕ@ೆ : ಇN�gಬ� : ಅ"ಾಸ
ವ : ಅg
ತ�ದY�ರದ
: ಕಲ6ೆಯ : ಸೃಜನSೕಲ@ೆ , ಕನಸು : N)ೆ  : ಉTದ : �ಾಂ/
:�ಾಂತ^ೊTಸುವ : (�v : NY�ಸಲು : �ೈJ : G1ೆQ : $ಾ ?ಂ� : FೆN�� : 

ರಬ{} : zೈ} : ರ�ೆ
 : ಪ ;ಾಣ : �ಾ�^ೆ : Mೈಲು : BೈJ : ಸೂ� : kJ : 

1ೊY^ೆ : ಆಪMೇಷJ : ಮಧ�gPLೆ : ಬದBಾವ�ೆ : zಾ N�ಶJ : ಹಂತದ : 

�ೆ=ೕYಂ� : ವ4ೕRಕರಣ : ಸೂಚ�ಂಕ:Nಯಮಗಳ� : ಪದಗಳ�, ನು�ಗಟುWಗಳ� : 
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ಸಂAಾಷ�ೆ : ಸಂವಹನ : ಅrವ�(
 : ಪ ದಶRನ : ಪ ಸು
/ : ಪ�ಚಯ : ಮುನುQ�
: ಪ�ಚಯ : ಬು� : Sೕv : � ೕ : ಪ ಕೃ/ : ^ಾT: ಏ} : ಸಮುದ  : �ೆಂ( : 

ಭೂoಯ , �ೌರಮಂಡಲದ : ಶ(
 : �ೆಳ(ನ : �ದು�m : MೇNೕY :)

ಶ(
 ನ�ೕಕರಣ

ತೃk
 ಅಸ�ಾ�ಾನ "ಾgಸುವ

�ೆಳ(ನ ಸಮೃb9

ಾನು NಮO �ಶ�ದ G/ ಸಲು ಎBಾ� ಬಣpಗಳನುQ ಮನುಷ�

Fಾಶ�R"ಾಯು�Nಂದ �ೆಳ(ನ

ಏೋ ಾವ, ಮುಂದುವMೆಸಲು ಬಯgದMೆ ನಮ^ೆ Nಲು�ವ,bಲ�, ಅದು
;ಾMಾದರೂ ನಮ^ೆ ಪ /( e ಮತು
 ಇತರ ೋವ, ಎದು�gದE
ಅಥR�ಾ�Lೊಳ`ಲು ಕ ಮ ನನQ �ೆQೕtತರು , @ಾ: Oೆ ಮತು
 ಗುಪ
ಚರ
ಪ /( ?ಸುತ
)ೆ ಏLೆಂದMೆ , @ೆMೆದುLೊಳ�`ತ
"ೆ ಮತು
 AಾವೆಗಳನುQ , ಸಂ"ೇದೆ
ಮತು
 ಪ 5ೋದೆ ರGಸುವ ಕ ಮ "ೇ:ೆ ಏLೆ N�=£ಯ^ೊಳ�`ತ
"ೆ .ಾವ, ಉತ
�ಸದ
ಮಕ=ಳ� ಎಂಬಂ@ೆ ನಮ^ೆ ದುಬRಲ^ೊTಸಲು ಪ �ೆQ ಏLೆ ಉGತ ಶ(
.�ೈಯR k ಯ
ಪದ /ೕ�ಾRNಸಬಹುದು ಆ)ೇಶವನುQ ಮತು
 ;ಾರು �ಾ�ಾರಣ ಮತು
 ಅಸಹಜ
... ;ಾMಾದರೂ ಆ4ರಬಹುದು ;ಾರು Lಾರಣ ಾ�;ಾ>ೕಶರು , ಇರುತ
)ೆ!ಾವ,
ಎBಾ� ನಂDLೆ ಮತು
 ಾನು Nೕಡಲು ನಂDLೆ ಇರುವವರು ಭ(
ಯY� Gತ
ವನುQ ಮತು

ಸವR¬ ಮತು
 ಈ ಬಯLೆಯ Lಾಳ�ಯ ಸಂದಭRಗಳY� , ಆದMೆ ಭ �ಾತOಕ
ಪ /ಧwNಗಳ� [[ೕR_ ಶಬEಗಳನುQ ಪ �ಾ
ವೆಗಳ� ಮತು
 ಪ �ಾರ eludes 

ಒಂದು 1ಾ\R ಎಂದು .��ಾ ಂ/ ಮತು
 ಾವ, �ಾತಾಡಲು ಮತು
 �ೌನ ಮುಗ9
ಅNಯಂ/ ತ ಕ ಮವ, ಮತು
 ಾವ, ದುಪ6ಟುW Lೇಳಲು ಎರಡು (� ಮತು
 ಒಂದು
�ಾ? 1ೊಂb"ೆ Lೇಳಲು 1ೆ5ೆ�ೕನೂ , Lೆಲವ, Nೕವ, �ೌನ ಸಹ ;ಾತೆ
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�ಾಡಬಹುದು ಪ ಯ/Qg ಆದMೆ ಅೇಕ "ೈಯ(
ಕ ಸಮ�ೆ�ಗಳನುQ ಉತ
�ಸಲು
1ಾ4ಲ� �Mೋ>ಸಲುಮತು
 companionable �ೌನ"ಾ4 �ೌನ"ಾ4)ೆ ಆದMೆ
ಆದE�ಂದ Lೆಳ^ೆ �ಾಂತ^ೊTಸಲು ಮತು
 Nೕವ, �ೌನ Lೇಳ�ವ Lೇಳಲು
ದುಡುಕುತನ ಮತು
 Nಯಂ/ ಸBಾಗದ ಬಯLೆ ಇG©ಸುವ ಪ�ಪ�ಣR ಶಸ�
LಾಯRNವRtಸಬಲ� !

ಒಂದು bನ ದೂರ ಎಂದು "ೇ:ೆ

ಒಂದು bನ ದೂರ ಎಂದು , ಅದು �ಧwಂಸಕ , 1ೆದ�Lೆe ಗದEಲದ , ಅಥ"ಾ ಆ4ತು

ಪಟುWt�ದ ಪ Lಾಶ�ಾನ"ಾದ , ಸುಂದರ , �(ರಣ ಮತು
 ಶ(
ಯುತ ... ��ಧ
ಗುಣಲyಣಗಳನುQ ಆyJ ��ಧ �ೕ/ಯ , ��ಧ �ೆಳ(ನ , ಅಂದMೆ ಪ / Mೇ
�ಾನವMಾ4 ಪ / Mೇ 1ೊಂb)ೆ /ಅನನ� ಮತು
 ��ೇಷ ಎಂದು .1ಾಗೂ ಒಂದು
bನ ಇದು ಮೂಲ ಕNಷl ದೂರ ಎಂದು "ೇ:  ೆ .ಸಮಯದY� ಹಂGLೊಳ`ಲು ಜನರ
rನQMಾSಗಳನುQ ಉಂzಾಗುತ
)ೆ ;ಾವ,)ೇ ಸಮಯದY� ಪ / Mೇ , ಕ ಮ ರೂಪ
1ೊಂb)ೆ .ಾವ, (ರಣದ [ೕBೆ LಾಯRNವRtಸು/
ದEರು / ಾವ, b(=ನY� ಮತು

ಗಮ��ಾPನ ಬದBಾ?ಸಬಹುದು , ಎಂದು .Nೕವ, ಒಂದು ಆಟದ ಇ"ೆ : ಸPಳಗT^ೆ
ಮತು
 ಾನು )ೇವರ 1ೆಸರು ಮನ� sದಲ �ಾ�^ೆ ಬ^ೆa , ಒಂದು bನ ಾನು
�ವ�ಸಲು ಇದು ನನ^ೆ Lೆಳ4ನ ಕ-ೆ 1ೇTದರು ಒಬ{ ಕುMಾNನ ಅನು;ಾ? |ೊ@ೆ
�ಾತುಕ@ೆ ನಂDLೆಗಳ� ಮತು
 ನಂDLೆ ಕಂಡುಬಂದLೈ ಉತ=ಟ Nೕವ, ಗ�ಷl
�ೊ=ೕ} Dಡಲು )ೇವರY� ಮತು
 Nೕವ, ಒಂದು $ಾ�~ DಟುW .ನನQ k ೕ/ಯ ಕ-ೆ
ಕುbಯುವ Lೆಳ^ೆ ಆದMೆ ಅಂ/ಮ"ಾ4 �ಾt/ Dಡುಗ$ೆ ?ಆದMೆ 1ೊರತುಪ�g
ಈ ಕ-ೆಯ ಾವ, ಕ ಮ ಮತು
 / ಜ�ದ 1ೊಂbರುವ 1ೇಳಲು ಬಯಸುವ / 

ಪ�ಸರ)ೊಂb^ೆ ನಟೆಯನುQ ಮತು
 ಪ / NಮO ಶ(
 / ಆLಾರ / ನಡವTLೆ?ಂದ
$ೈ' ಉರುಳ�ತ
)ೆ ಎಂದು .
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�ೕವನದ �ೆಳ(ನ ಒಂದು ಪದ� ತಂ)ೆ �ೋಧೆಗಳ�

ನನQ ತಂ)ೆ 1ಾಗೂ ನನQ �ೋಧೆಗಳ� Lೊಡು^ೆ ... ಎಲ�ವ� ಒಂದು Dv
ಧನ�"ಾದ ... ಾವ, ... ಾವ, ಎBಾ� ಸಂ"ೇದೆ ... ಾವ, ನಮO ಸುತ
Yನ ನY�
... �ೕವನದ ಗಮನ ಆಗ ರೂಪ,^ೊಂಡ 1ೇ^ೆ

ಪ /ಫYತ �ೆಳ(ನ

ಾನು Lೆ ೕ� reflect'm

�ೆ�v �ೆT^ೆa

ಒ:ೆ̀ಯ ಆದE�ಂದ 1ಾಡಲು Lಾ�ನ� , oೕನು ಈಜುವ ಮತು
 ಮರದ ಆ(�ಜನQನುQ
|ೊ@ೆ , ನನQ �ಶ�ದ ಎ)ೆEೕT.ಾನು ನನQ ಸಹಚರರು Nೕಡುತ
"ೆ : Lಾ�ನ� kಂಟaಳ�
1ಾಡುವ |ೊ@ೆ sೕ� .Nೕ�ನ [ೕBೆ Smartie oೕನು ಈಜು ಮತು
 �ೆ�ೖಡaಳ�
.ಮತು
 ಉgMಾಡು"ಾಗ ಮತು
 ಸೂ6/R^ೊಂಡ ಅ[ÑಾJ� �ೋೆ�ೖ .ಈ ಮೂರು
�ೕ�ಗಳ� ಮತು
 ನನQ �ಶ�ದ ಸೂ6/R)ಾಯಕ 1ೊ:ೆಯುವ ರY� , ಾನು 20 

ವಷRಗಳ tಂ)ೆ �ಶ�ದ sತ
 �ಂ$ೋದY� �ಶ� ^ೊ�ೕ² , ಒಕೂ=ಟ Lೇವಲ ಒಂದು
ಉ)ಾಹರ�ೆ ಇನೂQ ಪ /N>ಯು ಅg
ತ�ದY�ದE 1ೆಚು� t�ದುLೊT` .�ೊ�ev .ಈ
ಗುBಾDಗಳ� ಅದರ ಮೂಲ ಬಣpದ ಒಂದು �ಶ�ದ ಾನು ನನ^ೆ ಇದು ಪ�ಶ ಮ
ಅಥR ಮತು
 ಇೊQಂದು ಬಲ"ಾದ ಹgರು �ಾP?ಧwNಗಳY� ಬಣp , ಎರಡು
ಮರುಭೂo ಗುBಾDಗಳ� , ನನ^ೆ ಐಕ�@ೆ ರೂkಸುವಂ@ೆ �ಾಡುವ ಮರುಭೂoಯ
ಮರTನ ಸಮಯ ಪ��ಾಣವನುQ ಸಂuೕ�gದ ಎರಡೂ 1ೊಂb"ೆನನ^ೆ ಭರವ�ೆ
ಸಂLೇ/ಸುವ .ನನQ ಬರವi^ೆಯ ಜಗ/
ನY�, ಾನು Aಾ�ಸು@ೆ
ೕೆ , ಮತು
 ಾನು
@ೊಂದMೆ^ೊಳ^ಾದ "ೇ:ೆ Aಾವೆ .ಪ�ಪ�ಣR �ೆಚ�4ನ ಪ�ಸರದY� ಮತು

ಪ Lಾಶ�ಾನ"ಾದ �ೆT^ೆa �ೆBೋ�\ ಗುBಾD ಕಲ6ೆಯ ಬಯಸುವ ಇY� Lೆಲವ,
k ೕ/ಯ ಆತO ಬMೆಯಲು .
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"ಅಸಭ�" sೕ�ೕº �Y\ 200 bನಗಳ

ಾನು �ಾ�ಾನ� 1ೆಚು� �ೇMೆ "ಾಸ
ವ"ಾ4 ಎಚ�ರ"ಾ?ತು 1ಾಗೂ ನನQ �ೕ�ಯು
�ಸ
�gದರು ಈ ಪ,ಸ
ಕದ ಮೂಲಕ rar ಬರವi^ೆ Syಣ ಪ��ೆªೕ>gದರು .

ಾನು Gಂತೆಯ 1ೇ^ೆ ಸಂವಹನ ಅವBೋ(g, �ೆಳಕು ಮತು
 ಅದರ ಅ>LಾರLೆ=
ಇದು ಪ�ರಕ"ಾ4ಲ� .

ಾವ, ಎBಾ� ಬಹು ದೃ�WLೋನಗಳ� ಬ^ೆa ಒಂದು ಸರi FಾYಸ�ೇಕು .

ಆತO ^ೊಂದಲದ yಣಗಳನುQ 1ೊಂb)ೆ .ಾವ, ೋಡಲು �ಾಗR"ೇ ಮುಗ9 ಅಲ� .

ಶ(
 �ಸ
�ಸುತ
)ೆ .og_oೕನ} @ೊಂದMೆ;ಾದಂ@ೆ ಮನಸ�ನುQ �ಾಶ�ತ"ಾ4
�ಾಡBಾಗುತ
)ೆ .

�ಾಮರಸ�)ೊಂb^ೆ ಧwNಗಳ� ಧwN |ೋರು ಧwN .

ಪದಗಳನುQ ಕBೆಯ ಅrವ�(
 .

ಈ ಹಂತದY� ಸೂq/R ಇರುತ
)ೆ .ಹೃದಯದ �ೋYಸುವ,ದನುQ gMೆಗಳ �ಸ
�ಸುವ
ತನQ ಲಯ .

ದಮನ ರಹಸ� �ಾಡBಾಗುತ
)ೆ .

ತಮO ಪ �ೆQ 1ೊಂb"ೆ .ಎBಾ� ಾವ, LೆಟW ಬ^ೆa.Lೆಲ�[O ಅವರು ನಮ^ೆ ಮುG�
�ಾಡಲು .

ಾವ, ಎBಾ� Aಾ�ಸು@ೆ
ೕೆ .ೆನಪ,ಗಳ� ;ಾ"ಾಗಲೂ ಪ ಸು
ತ ಅಲ�.

ಇದು LೆಟW ಏLೆಂದMೆ )ೆ�ೕಷ Pratiques ಅಲ� .ಎBಾ� �ಾ� ಸ�;ಾದ
ಸಮಯದY� ಅವLಾಶ .
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ಾವ, ಬಳಲು/
)ಾEMೆ Lೆಲ�[O Lೇವಲ .ಾವ, ಎBಾ� ಅrವ�(
ಯ �ಾ�ತಂತ !�)ೆ
.

ಸತ�ವನುQ 1ೆಚು� Fಾ �ಾiಕ ಏನೂ .ಾನು ಅrವ�(
ಯ ಹಲ"ಾರು ರೂಪಗಳನುQ
1ೊಂb"ೆ .

uೕಗ�ೇಮವನುQ ಸಮ@ೋಲನ �ಾಡುವ,ದು .

ಸಮ@ೋಲನ Nಯoತ �ೈಕ� ಆ4)ೆ .ನರ ಎಂಬ ಅಸಮ@ೋಲನಗಳ� .ಜನರು
Lಾ[ಂv k ೕ/ .

ಾವ, ಎBಾ� ಶುದ9@ೆಯನುQ 1ೊಂbರುತ
)ೆ .ಸೂಯRನ ಶ(
ಯ ಮೂಲ"ಾ4)ೆ .

�ಾವR/ ಕ k ೕ/ ಕರು�ೆ begets .ಅಸಹಜ ಏನೂ ನ$ೆಯುತ
)ೆ 1ೊಂb)ೆ .ಾವ,
ಬಯg)ಾಗ ಎBಾ� ಮMೆಯ�ೇ� .ಹಲ"ಾರು ದೃ�WLೋನಗಳ� ;ಾ"ಾಗಲೂ ಇ"ೆ
.Lೆಲ"ೇ ಕಲ6ೆಗಳನುQ )ೋಷಗಳ� .

ಇಲ� ಸ�ಪ�ಸBಾಗದ �ಷಯಗಳನುQ .ಎBಾ� ಅಾ�ಯ ಒಳಪ�W"ೆ .

k ೕ/ ಸಂ@ೋಷ ಮೂಲ"ಾ4)ೆ .

;ಾ"ಾಗಲೂ ಒಂ�;ಾ4 ಮತು
 ರy�ೆ .uೕಚೆ ಜನರ ಇ"ೆ .

|ಾಗೃ/ ನಮ^ೆ /T^ೊTಸುವ ಒಂದು �ಾ�ಟ� 1ೊಂb)ೆ .

ಾವ, ಎBಾ� ದುಗುRಣಗಳನುQ 1ೊಂb"ೆ .Lೆಲ�[O ಾವ, ಭಯ 1ೊಂb"ೆ .ಾವ,
ಎBಾ� ಸುWkC ಅ�R)ಾರರು .ಾನು ;ಾMಾದರೂ ಬMೆಯ�ೇ� .

ಾವ, ಎBಾ� ಾವ, ೆನkಡುವ ಬಯಸುವ ಆದMೆ ದುಃಖ ;ಾ"ಾಗ ಮತು

;ಾ"ಾಗಲೂ ಪ "ೇಶ ಮತು
 ಏನು ಮMೆ�ಾಡಲು ಒ:ೆ̀ಯದು ಇಲ� ಅಂಶ�)ೆ.

ಾವ, ಎBಾ� )ೋಷಗಳನುQ 1ೊಂb"ೆ.ಾವ, ಏನೊQೕ ಆನಂದವನುQ ಅನುಭ�ಸಲು
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.

ಅವLಾಶ lurks ಅವನನುQ �ಾ4ಲನುQ @ೆMೆಯುತ
)ೆ .ಪರಸ6ರ ಒಂದು ಅಥRದY�
ಸಂಬಂ>ತ ಇ"ೆ Aಾಸ"ಾಗುತ
)ೆ .;ಾರೂ ;ಾರೂ ಮತು
 ಆದE�ಂದ 1ೊ/
ಸು
ಎBಾ� ಅ>LಾರವನುQ 1ೊಂb"ೆ .

�ೆQೕಹ �ೆQೕtತ�^ೆ ಮ@ೊ
ಂದು ಸ�ಯಂ ;ಾ"ಾಗಲೂ ಉತ
ಮ ತತ�.

Nೕವ, ಧಾತOಕ ೋಡಲು NಮO ಪ ವೃ/
 ಅನುಸ�g .

ಾವ, ಎBಾ� ಇಷW"ಾ?ತು ಮತು
 ಾವ, �ೆಳ(ನ ಉ@ಾ6ದಕ"ಾ4ದುE k ೕ/
�ಾಡಬಹುದು .

ಾವ, k ೕ/gದ ಾವ, ಆ Aಾವೆಯು ^ೌರ�ಸ�ೇಕು .

ಇದು k ೕ/ ಮತು
 ಜನನ ಪ �ಾಣವನುQ 1ೆG�ಸುವ .;ಾ"ಾಗಲೂ ಅಡ_ ಪಂದ�ಗಳY�
ಪದಗಳನುQ .

ಪ /DಂDಸುತ
"ೆ !Lಾ�ಪ�} ಕYLೆ ಇ)ೆ !ಗ tLೆಯನುQ Nಜ!ಸ�ಯಂ �ಾ�!

ಾನು , Nೕವ, ಾವ, , ಅವ, , ಅವರು , ಅವ, !ಾವ, ಎBಾ� ನನ^ೆ ಇ"ೆ !

ಮತು
 ಾನು ಅವ,ಗಳನುQ ಇ"ೆ !ಮತು
 ಅವರು ನಮ^ೆ ಇ"ೆ !

ಎBಾ� ನಂತರ ಾವ, ;ಾರು?ಾವ, ಅg
ತ�ದY�"ೆ ಏLೆ ಾವ, !

ಾವ, ರGಸBಾ?ತು ಏLೆಂದMೆ ಾವ, ಅg
ತ�ದY�ಲ� !

183



�ಾ�ಸ ಮೂಲಕ ಸೃ�W !�ೕವನದ �ೆಳಕು !

Bೈv ��ೈನ�Òಲ6ೆಯ ಮತು
 �;ಾY� !

ಾವ, ಬಯಸುವ ಮತು
 "ಾಸ
ವ"ಾ4 ಏನು ನಡು"ೆ b�ರೂಪ@ೆಯ !�ಾ��WÓ
�;ಾY� "ಾ�§ಾ�ನ �ಾಡBಾಗುತ
)ೆ !

ನಮ^ೆ ಸು�ಾರು �;ಾY� !ಾವ, ರGಸBಾ?ತು ಆ"ಾಸ�ಾPನ !ಎಂದು ನಮ^ೆ
ರೂFಾಂತರ ಅಥR !zಾ ನ�Ô[ೕRಷJ / ಪ�ವತRೆ !ಾ�ೕನ�@ೆ ಮತು

ಬದBಾವ�ೆ !ಚಕ ಗಳನುQ ಕ ಮಗಳನುQ ಬದYg!ಪ�ವತRೆಯ ಹಂತದ !

ಪ�ವತRೆ ತ$ೆ !

ಚಕ ಗಳನುQ 1ೊರಬಂದು ಮತು
 ಅ$ೆತ$ೆಗಳನುQ N"ಾ�ಸಲು !

)ಾಖYgದವರು ಮತು
 Lಾಲ6Nಕ @ೊಂದMೆಗಳನುQ ಅಥ"ಾ �;ಾY� !

ಉಪಪ �ೆ ಮತು
 ಪ �ಾಪ�ವRಕ ನಡು"ೆ @ೊಂದMೆಗಳನುQ / ಸಮ�ೆ�ಗಳನುQ ಪರಸ6ರ
!

|ಾಗೃತ ಮತು
 �ಾಧೆ !ಪ �ೆ ಮತು
 ¡ |ೆyJ !ನನQ �ಾ�ಸ !

ಅg
ತ�ದ !

ಾನು ತyಣ ಾವ, ಅg
ತ�ದY�ಲ� ಅg
ತ�ದY�"ೆ !ಾವ, ಒಂದು ನನQ ಇ"ೆ !

�ಶ� !

�ಶ�, ಒಂದು ಾನು ನಮ^ೆ ಆJ !ಾವ, ಈ ಜಗ/
ನY� Lೆಲಸ ಮತು
 ಅವರು ನಮ^ೆ
!

ಾನು Aಾಗ"ಾ4 ಅ�ಯY� LಾಯR!
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Nೕವ, ಪ ಸು
ತ !

ಅವರು �ಶ�ದ ಇ"ೆ !

�ಶ� �ೕ�ಗಳ� !

ಅಥ"ಾ ಇಲ�ದ �ೕ�ಗಳ� !)ೇಶ ಅಥ"ಾ N�ೕRವ ಎಂದು !�ೆಳ(ನ Lಾ�ಪ�}
�ೆಳ(ನ ಉತ6/
 !�ೆಳ(ನ ಶ(
 !

ಶ(
 �ದು�m !ಪವ} ಅY�"ೆ !��ೈ} �ೇLಾ4ರುವ !Lೊಡಲು "ಾಸ
ವ!

ಎBಾ� ಾವ, Nಜ"ಾದ �ಾ>ಸಬಹುದು !"ಾಸ
"ಾಂಶಗಳ� ಮತು
 ನಡವTLೆಗಳನುQ
1ೊಂb)ೆ !ನಡವTLೆಗಳನುQ ಕ ಮ ಇ"ೆ !

ಆyJ �ಶ�ದ ಒಂದು ಪ /( e;ಾ4)ೆ !ಆyJ �ಶ� ಪ�ವ/Rಸುವ,ದು !

zಾ ನ�Ô[ೕRಷJ ಬದBಾವ�ೆ !

ಬದBಾವ�ೆ "ಾಸ
ವ!ಬದBಾವ�ೆ Nರಂತರ ಅY�"ೆ !�ಾಶ�ತ"ಾ4 ಾವ, ಒಂದು
ಆಶಯ EnCalcE ಇ"ೆ !

ಆ�ೆಗಳನುQ ತುTತLೊ=ಳ^ಾದವರ �ಾಡಬಹುದು !ಎಲ�ವನೂQ ಾವ, �ಶ�ದ
ಬಯಸುವ,bಲ� !ಅಸ�ಾ�ಾನ !

ಾವ, ಮತು
 ಇಲ� ;ಾವ,ದನುQ !;ಾವ,ದೂ ಅ"ಾಸ
ವ !"ಾಸ
�ಕ ಅಲ� Gಂತೆ !
;ಾವ,)ೇ "ಾಸ
�ಕ ತಲುಪಬಲ� ಮಟW(=ಂತ ಅಲ� !ಹ@ಾ�ೆ ತಲುಪಬಲ� ಮಟW(=ಂತ
ಅಲ� !ಹ@ಾ�ೆ ಬಳಲು/
ರುವ !

ಆದE�ಂದ ಇಲ� ಬಳಲು/
ರುವ !

ಏನು ಅg
ತ�ದY�)ೆ ಬಯLೆ ಆಕ�Rಸಲು ಇಲ� !

ಾವ, ಇಲ� ಏನು ಬಯಸು/
ೕ� !ಾವ, ಸಂ@ೋಷ �ಾ>ಸಲು �ಾಧ��ಲ� !
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ಸಂ@ೋಷ ೆರ"ೇ�ಸು�Lೆಯ ಬಯಸುವ !

�ಾ>ಸBಾಗದ ಆ�ೆಗಳನುQ Unfulfillment ಅಸ�ಾ�ಾನ !

ತಲುಪBಾಗು/
ಲ� !

�ನQ@ೆ ಉ@ಾ6bಸುತ
)ೆ !

ಆಗುವ,bಲ� ಎಂದು �ನQ@ೆ �ಾನgಕ Mಾಜ�ದ .

�ಾಡbದEMೆ , ಅ"ಾಸ
ವ "ಾಸ
�ಕ ಅಲ� !

�ಶ�ದ ಅY�^ೆ ಅ"ಾಸ
ವ ಸತ� !ಪ$ೆಗಳ� ಮತು
 ಘಟೆಗಳ� "ಾ�k
uಳ^ೆ
ಎಂಬುದನುQ ಜಗ/
^ೆ ಎಂದು Aಾ�ಸBಾಗುತ
)ೆ ಎಂದು !

�ಾ>ಸಬಹು)ಾದ ಆ�ಾ�/Oಕ ಆ4)ೆ !ಆ�ಾ�/Oಕ ನನQ ಅrFಾ ಯ ಒಂದು
�ಾಗR"ಾ4)ೆ !ಾವ, ಎBಾ� ಉ@ಾ�ಹ Bೈh!g6�v / ಮೋವೃ/


ನಮ^ೆ $ೆ�ವ,ಗಳನುQ Fೆ ೕರ�ೆ ಏೋ !

LಾಯRNವRtಸಲು ಉ)ೆ�ೕಗ !

ಇತರರ [ೕBೆ ಕ ಮ !ಆ�W , ( e !

ಅವ,ಗಳನುQ ಇತರ , ಅವರು ಬಂದು !ಾನು ವಸR' ಅವ,ಗಳನುQ ( �ಶ�ದ ) !

�ಾ�ಾ�ಕ ಜಗ/
ನ !

ನಡವTLೆಗಳನುQ ಕYಯಲು !�ಾನ ಗ ಹಣ !"ಾಸ
"ಾಂಶಗಳ� �ಾನ !�ಾನ �ಾನದ
ಶಸ� !�ಾನದ ಪ ಸರಣ !ಅವ,ಗಳY� ಾನು �ಶ�ದ ಾವ, !�ಶ�ದ ಇದು ಎಂದು
^ೊತು
 !

ಾವ, ಅವರು �ಾನದ �ಶ�ದ ಇ"ೆ !
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ಾವ, ಎBಾ� Lೆಲವ, �ಾನ !

ಹಂGLೊT` �ಾನ ಕYಯುವ,ದು !

ಕYLೆ Bೈh !Bೈh ಸಂಪ(Rಸಲು ಆ4)ೆ !ವರb ಸಂಬಂ>gರುವ,ದು !ಸಂಬಂಧ
ಪರಸ6ರ ಆ4)ೆ !

ಸಂವಹನ �ಶ�ದ Lೆಲಸ ಆ4)ೆ !

ಪ ಪಂಚದ [ೕBೆ LಾಯR /ರುವ, ಇ)ೆ !�ಾನ ಮೂಲಕ �ಶ�ದ �ಾFಾRಡು
�Lಾಸದ !

�ಕಸನ �ಾನವನುQ 1ೊಂb)ೆ !

�ಾನ /ರುವ, /TವTLೆ ಇ)ೆ !ಒಂದು ಜಗ/
ನY� �ಾನ ಟNRಂ� !ಬಹುಸಂಸ½/ಯ
ಬುb9ವಂ/Lೆಯ !

ಅಪ�oತ ಬುb9ವಂ/Lೆಯ !

ಇೆqೖೈv ಅಲಭ� !

ಬುb9ವಂತ ಎಂದು ಆದಶR ಆ4)ೆ !ಆದಶR �ಾ>ಸುವ ಒಂದು ಬಯLೆ?ಂದ
1ೊಂb)ೆ !/ನುQ"ೆ!

�� ಆಂತ�ಕ ಶ(
 !

ಅಂತಃಸತ� ಾನು !ಾನು �ಶ�ದ �ಾFಾRಡು !

�ಶ�ದ ಅವ,ಗಳನುQ ರೂFಾಂತರ^ೊಳ�`ತ
)ೆ .ಅವರು �ಶ�ದ ಬದBಾಗು/
)ೆ !

;ಾರು ಾವ, �ಶ�ದ �ಾFಾRಡು �ಾಡBಾಗುತ
)ೆ !Lಾರಣ ಮೂಲಕ !Lಾರಣ
ಾ�ಯ !
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ಜgWೕ' ಸ�ಾನ ಹಕು=ಗಳನುQ !ಹಕು=ಗಳ� ಾವ, ನನ^ೆ ಏLೆಂದMೆ !ಅವ�^ೆ
LೆಲಸLೆ= !

ಾವ, �ಶ�ದ ಾ�uೕGತ ಇರ�ೇಕು !

ಪ �ೆ ಮತು
 Nಜ"ಾದ ಆ�ಾರದ ವ/Rಸುವ,ದು !

ಅ"ಾಸ
ವ ಸತ� |ಾಗೃ/ ನಟೆಯ !

ಅN ಯ� ಸತ� ಕಲ6ೆಯ

ಕಲ6ೆಯ ��ೈJ�ಏನು ಅg
ತ�ದY�ಲ� ರGಸBಾ4)ೆ!ಕಲ6ೆಯ ಶ(
ಯನುQ
ರGಸBಾಗು/
)ೆ !ರGಸಲು �ಾಧ�"ಾಗದ ಉGತ ಎಂದು !�ಾ�ತಂತ ! /Tಯಲು
ಆ4)ೆ !/Tಯಲು ವtಸುವ,ದು !

ಅ-ೈRಸಲು @ೆ^ೆದುLೊಳ`ಲು 1ೊಂb)ೆ !ಬದ9@ೆ zೇ� !ಕozೆOಂv
ಒಡಂಬ�LೆಯನುQ ಆ4)ೆ !ಒಪ6ಂದ ಪ /�ೆಯನುQ ಆ4)ೆ !

ಜೂMಾ N<ೆl ಇ)ೆ !

N<ೆl Nಜ!

ಸತ� ಒಂದು!

ಯುೊ ಾೇ!

ಾವ, ಒಂದು �ಶ�ದ ಇ"ೆ !

ಾವ, ಅವ,ಗಳನುQ Nೕವ, ಾವ,.�ೕ�ಗಳ� .

�ೆಳವi^ೆ ಇ)ೆ .Dೕ?ಂ� ಇಲ� .

ಒಂದು Nಜ"ಾದ "ಾಸ
ವ"ಾ4 ಇರುತ
)ೆ.
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ಾವ, ಇರುವ �;ಾY� ಮತು
 ಾವ, �ಶ�ದ ಇ"ೆ !

)ೇಶ ಮತು
 N�ೕRವ �ೕ�ಗಳ �ಶ�ದ !

�ಶ�ದ ನನ^ೆ ಮತು
 Nೕವ, ಮತು
 ಅವ�^ೆ ಆಗುತ
)ೆ .

�ಶ�ದ �Lಾಸದ !

ಪ ಕಟ"ಾ)ಾಗ 1ೆಚು� �ಾನವನುQ ಎಂದು !

/ಳ�ವTLೆ �ಾನವನುQ �ಾಡುವ,ದು !

�ಾನ /TವTLೆ ಇ)ೆ !

�ಾನ ಅನುಭವ !ಇದು Aಾಸ"ಾಗುತ
)ೆ ಪ ಯ/Qg!Aಾವೆ /Tಯಲು ಆ4)ೆ !

Lೇವಲ ಾವ, ಅನುಭ�g)ಾಗ ಅrFಾ ಯ !

�ಾತ ಾವ, ಯ/QgದMೆ !

ಆe= �ಾ�ತಂತ ! ಾವ, ;ಾವ ಅನುಭ�ಸಲು !

ಬಲ , ಕತRವ� ^ೌರವವನುQ !

ಾವ, ^ೊ/
ಲ� , ಬಯಸುವ,bಲ�!

ಾವ, ರೂFಾಂತರ ಇಲ� ^ೊ/
ಲ� !ಪ$ೆದುLೊಂಡ �ಾನ !

��ಧ �ಶ�ದ ಅg
ತ�ಗಳ !

Nೕವ, ^ೊ/
ಲ� , Nೕವ, ಮ@ೊ
ಂದು ಪ �ೆQ ನನ^ೆ ಪ ಯ/Qg ಬಯಸುವ !

ಸ�ಯಂ ಮತು
 ಅವ,ಗಳY� ಅನುಭವ [ೕBೆ ಬMೆಯುವ,ದರ Elations !
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ಇತರರು NಗRoಸುವ ತFಾ6ದ �ಷಯಗT"ೆ ಕಂ�"ೆ !

ಮತು
 ಇದು ಉತ
ಮ ಎಂದು �ಾ�ಾನ� /ಳ�ವTLೆ !�ೕವನದ �ಾ�ಾನ� ಅಥRದY�
ಬುb9ವಂ/Lೆಯ !�ೕವನದ �ಸ_~ !

ಹಂGLೊಂಡ ಅನುಭವಗಳನುQ !

ಪ$ೆದುLೊಂಡ �ಾನ !ಪರಸ6ರ ಮೂಲಕ , ಆ4)ೆ ಪರಸ6ರ ರೂFಾಂತರ !

�ಶ�ದ ಪರಸ6ರ !

ಾವ, �ಶ�ದ ಇ"ೆ !�ಶ�ದ �ೆಳ^ೆa ಾನು , Nೕವ, , ಾವ, , Nೕವ, , ಅವ,ಗಳನುQ !
ಹಂGLೆ , �ೆQೕಹLಾ=4 !

�ೆQೕಹ (�ಷW@ೆಯ !

ಹಂGLೊಂಡ �ೌಲ�ಗಳ !

��ಧ ೋC ಗಳ [ೕBೆ ಅ)ೇ ಾನು .ಾವ, ಸ�ಾಜದY� .ಾವ, ಎBಾ�
�ೆQೕtತ�^ೆ 1ೊಂb"ೆ !ನಮ^ೆ ನಡು"ೆ ಾವ, Lೆಲಸ �ಾಡಬಹುದು !

ನಮ^ೆ ನಡು"ೆ ನಟೆಯನುQ ಾವ, ಪ��ಾಮ !

ಅವರು ವ�_R!�ಶ�ದ ಹಂGLೆ !zಾ ನ�Ô[ೕRಷJ !

1ೊಸ ರೂFಾಂತರ ಾನು , ಾವ, , ಅವರು , Nೕವ, !1ೊಸ ಪ ಪಂಚದ .1ೊಸ
�;ಾY� .

��ೈ}

... ಅಂತ (' Nೕ� ಆ 1ಾ^ೆ Nಮ^ೆ ? !ನನ^ೆ ಆ Nಮ^ೆ ಒಂದು ಮೃದು ('
Nೕಡುತ
)ೆ ನನ^ೆ ಆ�ೆ �ೆ:ೆ?ತು ಾವ, ಪರಸ6ರ surripiá- ಆ 1ಾ^ೆ
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ಮMೆ;ಾ4ರುವ (' Nೕಡಲು !!Nಮ^ೆ gt gt !ಾನು Nೕವ, (' ನನQ Nೕಡಲು

N)ಾ tೕನ@ೆಯು

ಇದು N)ೆ ಬಯಸ)ೆ ಾನು ಬದುಕಬಯಸು/
ೕMಾ , N)ೆ ಇಲ� .ಇY� ನನ^ೆ ಅ"ೇ�
ಇಡುತ
)ೆ ಒಂದು ಅಡಚ�ೆ;ಾ4)ೆ ಇY�)ೆ .ಾನು N)ಾ tೕನ@ೆ ಇದು ಎದು�ಸಲು
ಾವ,

°ಾ;ಾ ವ,�q Caricuao ೆರಳ� @ೋಳ �ೋತ ಕಂಡುಬಂತು .ಆದMೆ ಆe=ಯ
ಮೂಲಕ , ಸಂರdತ .NಮO Lೌಶಲ�ದ Mಾ�ಾಯNಕ ಘನ ಮತು
 ಮುb ತ ಸoOಳನ
H20 ಆ1ಾರ .ಶುದ9@ೆ ಸ�ಂತ ೆರಳ� �ಾಹಸLೆ= 1ಾ� ಮತು
 Bಾ�ಂ�ಂ� , 

Caricuao 1ೊಂbತು
 .@ೋಳ ರy�ೆ ಎಂದು, ಆದMೆ �ೋರ�ೆಯನುQ Lೇವಲ , 

ಸ6ಷW ಒಂ�ತನ ಮುಳ�4 .ಾನು Caricuao @ೋಳ ಬMೆಯಲು ಇಂದು ತನQ
�ಶ�ದ ಎದು�g ಅ-ೈRg .ಸ�ತಂತ ತಮO Lಾಡು ಪ ಕೃ/ ಬದುಕಲು �ೆQೕtತ , 

ಆದMೆ ಒಂದು Nಜ"ಾದ newbie ದ/
 �ೕವನ , ಾನು ಪದ� ಅY� Caricuao 

ಭೂ ಣವನುQ /ೕವ N<ಾlವಂತ ಯುವ ರಕ
 , Fಾ �ಾiಕ ��ೇಷ"ಾ4 ಅಂ�Lೆ?ಲ�ದ
ಪ ಕೃ/ , ಅದರ ಅಗತ� ಆದMೆ ಾ�uೕGತ ಮತು
 NಮO �ೆQೕtತ ^ೌರವಒಡಾ�
ಮತು
 �ೆQೕtತ .ನಂDಗಸ
 ಪ ;ಾಣ ಒಡಾ� ಮತು
 (�ಷW@ೆಯ ;ಾ"ಾಗಲೂ
ಉಷp@ೆ ಮತು
 �ೌನ /Tಯುತ
)ೆ .ಾನು DೕbಗಳY� ಮತು
 Caricuao Cª 

ೆರಳ�ಗಳ� /Tಯಲು �ಾಕಷುW ಸ�ಲ6 "ಾgಸು/
ದEರು .ಆದMೆ ಾನು �ೈಯR
@ೋಳ ಕಂ�ತು ಮತು
 ಅವರು �ಾ�ತಂತ !Lಾ=4 ಮೂಕ ಮತು
 �ಾಸನಬದ9 ಆಪ
oತ 
�ೆQೕtತ Yಂ� �ಾPkಸBಾ?ತು .ಇಲ� "ೇ:ೆ @ೋಳ ಒಬ{ �ಷಯ �ಾ�ತಂತ ! , 

ಆದMೆ ಏLಾಂ4;ಾ4 ಆ4ತು
 !ಮತು
 ಉGತ !°ಾ;ಾ ವ,�q ಎಂಬ ತಮO
�ೕ/ಯY� ಶ(
 ಪ ಜ�Yಸುವ extrahuman .ತನQ �ಾ(Rಂ� |ೊ@ೆ
ವಂಶ"ಾtಗಳ ಪ ಕೃ/ಯ ತನQ �ಾ�ತಂತ !ವನುQ Lಾಡು 1ೇ�ದ .Fraternally 

ಒಂದು ಭy! ಅವರ Fಾನದ ಸಂಪಕR �ಾಮರಸ�)ೊಂb^ೆ ಉGತ ಅ)ೇ ಸಮಯದY�
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@ೋಳ ಅಥ"ಾ ಬದY^ೆ Caricuao @ೋಳ ೆರಳ� ತಮO LಾC ಮತು

ಆ�ಾ�/Oಕ"ಾ4 Lೇವಲ ( ಸO' ಈh ಹಂGLೊಳ`ಲು NಧR�g)ಾEMೆ .ಾವ,
ಆe=?ಂದ ಒಬ{Mೇ ?Claros �ೕ/ಯY� ಪ ಕೃ/ 1ಾ^ೆ uೕGಸುವ,ದು
ಉGತ.ನನ^ೆ ಈ ( ಸO' @ೋಳ Caricuao ಉಡು^ೊMೆ , ಆದMೆ ಸಹಜ
ಆನುವಂSಕ ಪ�ಸರLೆ= Lಾಡು ತಮO ಪ ಕೃ/ಯY� Nೕವ, Aಾವೆ ಶುದ9@ೆಯ ಉGತ
Mಾಜ� ಅವರ ವಣRತಂತುಗಳ ಎ:ೆಯುತ
)ೆ .�ೕವನ ಎಂದು Nಗೂಢ ಆದMೆ �ೕವನದ
Lಾಮ ಉ@ೆ
ೕಜನ^ೊಂಡು ಮತು
 ;ಾವ,)ೇ NಬRಂಧ�ಲ�)ೆ ಅಥ"ಾ 1ೇರುವ,ದು
NಮO BೋN� ಆದMೆ ಮುಕ
^ೊTಸ�ೇಕು ಆನಂbg .

ಾನು ಮತು
 ೆರಳ� @ೋಳ �ೆQೕtತರು ಆದMೆ ಇತರ ದ�ಾ{TLೆಯ ಒಂದು
ಅ�ಾಂಪ )ಾ?ಕ �ೕ/ಯY� Lೆಲಸ ತನQ �ೕ/ಯY� �ಲyಣ"ಾದ ಇ"ೆ , @ಾ?
ಸ�Aಾವತಃ ಸ�ತಂತ ರು ಮತು
 ಆದE�ಂದ ಾವ, �ೆ:ೆದು ಾವ, ನಮ^ೆ ಒಳನುಸುT
Fೆ ೕ�ತ ಎಂಬುದನುQ .ಇY� ಸಹuೕಗLಾ=4 ದವ$ೆ ಪ ವೃ/
 ಒಂದು ಉGತ ಆದMೆ
ಏLಾಂ4 ಒಪ6ಂದ ಇY�)ೆ , ಹ"ಾಾ ಕ�² ಹುಚು� ಹೃದಯ Lಾ ಂ/^ೆ ಅ)ೇ
�ಾ;ಾ�Lೆ ಮತು
 ಾವ, ನಮO �ೕ�ಯ ಪ�ಗiಸು@ಾ
Mೆ.

ಎBಾ� Lಾರಣ ಸಂಬಂ>gದಂ@ೆ , Nೕವ, ಮತು
 ನನQ ಅವLಾಶ !Nೕವ, ಏನು ನನQ
Aಾ�ಸು@ೆ
ೕೆ Nೕವ, ಾನು ಇಲ�?ಾನು ಬಹುಶಃ ಅಂಡ} Nಂತು , ನನ^ೆ ಓbದ
Nಮ^ೆ ಕೃತ¬Mಾ4ರ�ೇಕು ಾನು!

ಪ�ಗಣೆಗಳ� 1ಾದು1ೋಗುವ ಈ^ಾಗBೇ ನನ^ೆ ಈ^ಾಗBೇ Lಾನೂನು ಗಂzೆ
ಕNಷl ಭ;ಾನಕ ಪ �ೆQ ಈ^ಾಗBೇ ಮಧ�Mಾ/ �ಾಮೂtಕ ಅಥ"ಾ |ಾಲ�
NರಗRಳ unwrapped ಉಡು^ೊMೆ ತಮO elations @ೆ^ೆದುLೊಂ�ತು ಓದಲು
! ?

ನಮOನುQ �ೇಪR�ಸುವ ಪ /ಧwN ಕNಷl ಮತು
 Lೇವಲ �ೌನ ಗ tಸಲು
ಅrವ�(
Sೕಲ Aಾವಪರವಶ@ೆ ಪ /ಫಲನ .Lಾ?)ೆಗಳ� ಸಹ ಬMೆಯುವ ಸರಳ
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NMಾಕರ�ೆ ಪದಗಳ ೋವ,.1ಾsೕRನುಗಳ ಮತು
 ಆ�ಾ�/Oಕ ರ�ಾಯನ�ಾಸ�
ಮೂಲಕ )ೈtಕ"ಾ4 ಆದMೆ ದುಸ
ರ ಅಡಚ�ೆ;ಾ4)ೆ ಪ LಾSಸ�ೇಕು
.ಆLಾಶLಾಯಗಳ� Fಾ�N� ಹೂDಡುವ ನಮ^ೆ ಆಕ ಮಣ .k ೕ/ Lೊ�ೕವ}
ಹುಡು(Lೊಂಡು , ಸಂಪತು
 ಈ ದೃ�WLೋನದ �ೇ�ಸಲು ಏಾದರೂ ಬಹುಮು�
�ೕ�ಗಳ� ಮತು
 ;ಾ"ಾಗಲೂ ಅಥR�ಾ�Lೊಳ�`ವY� ಒಳ^ೊಂ�)ೆ ಏLೆಂದMೆ
.ಮ@ೊ
ಂದು |ೊ@ೆ^ೆ , ಇನೂQ �ಾ�ಾ�ಕ �ಾಧ�ಮ ಪ /N> �ಾ�r�ಾನ
ನಮOನುQ ಗ�Fಾರು ಎಂದು ಸ1ಾನುಭೂ/ ಮತು
 ಮೃದುತ� ಈ ಆ�ೆಯನುQ
1ೆG�ಸುತ
)ೆ .ಸ�ಯಂ ಒಂದು ಮತು
 ಸ�ತಂತ �ೕ�ಗಳನುQ ದೃ�WLೋನbಂದ
�ೕdಸಲು , ವೃತ
ದ ಉದ��ಸುವ 1ೆಚು� ಶುAಾಶಯಗಳನುQ ;ಾವ,)ೇ ಉ?YನY�
alie- ಅಲ� .GನQದ ಈ ವೃತ
, ಮುಖ�"ಾ4 Lಾರಣ ��ಾ�ಸ ಮತು
 N<ೆl ಮತು

^ೌರವ , 4�_ ಅg
ತ�ದY�ಲ� .ಾವ, ಶುದ9 ಮತು
 ಆದE�ಂದ ( eಯY� Lಾಡು , 

ಮತು
 �ಾತ ಆದE�ಂದ ;ಾ"ಾಗಲೂ ತಮO ದೃ�WLೋನLೆ= ಮ@ೊ
ಂದು
ಆಕ oಸುವ ;ಾರು ನನ4ಂತ 1ೆಚು� �ಾ�jR ಏನೂ .Gಂತೆಗಳ ಸರಳ �Nಮಯ
�ಾಮಥ�RವನುQ ಮನg�ನ ಊತ , ಇದು �ಾ�ಾನ� ಅಥRದY� ತುತುR ಮನ�ಯನುQ
1ೊಂb)ೆ .ಾವ, Nೕಡಲು ಅಥ"ಾ ಇತರ ಸ�ಯಂ ತರಲು .1ೆಚು� yುಲ�ಕ ಏನೂ
ಾವ, ಬಯಸುವ,bಲ� /ರಸ=�ಸಲು , ಇದು ಸುಲಭ .k ೕ/ ಮತು
 k ೕ/ ಬದY^ೆ
ನನ^ೆ ಇತರ ಅrFಾ ಯ ಮತು
 ಇಲ� .ನಮ^ೆ �ೕ�ಗಳ� ನಡು"ೆ ಸಂಪಕR
ರಚಾತOಕ ಮೋAಾವbಂದ , ಇತರ �ೕ�ಗಳ� ಒ�W^ೆ ಮೂಲಕ �ಾಮರಸ�
ನರಳ�ತ
)ೆ .ಹುಟುWಗುಣದ ವತRೆಯನುQ ಮುb ತ Lೇವಲ ನಂತರ ನನ^ೆ , ನನQ
Aಾ�ಸು@ೆ
ೕೆ , ಮತು
 ಈಗ ಾನು ಮ@ೆ
 1ೊಂb"ೆ .LಾNqÄ�W ಏLೆಂದMೆ ಒಂದು
ಅg
ತ�ಗಳ ರೂFಾಂತರ"ಾಗುತ
)ೆ ಮತು
 ಾನು ಎಷುW ಅg
ತ�ಗಳ ^ೊ/
ಲ� ಮತು

�ೇMೆ )ೊMೆಯುತ
)ೆ ಪಡ�ೇಕು .ಇದು �ೕ/ಯ ;ಾ"ಾಗಲೂ ಮುಕ
"ಾ4ರುವ
ನಮ^ೆ ಬಂದವನು .Nೕವ, ಹುಡುಗ�^ೆ ಆದMೆ ನ ಸ�ತಃ 1ಾಗೂ �ಾ�ಥR ;ಾವ
ಮಟW)ಾE4)ೆ ಸ�ತಃ EU ನ ಗಮನ .ಸ� ರ�ಾಕವಚ ಾನು ಇರುವ ಮತು
 1ೆಚು� EU 
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ನ EU ನ ರ�ಾಕವಚ (�(=g ಎಂದು ತು ನ 1ಾ^ೆ ಎಂದು- ಅಳ�@ಾ
:ೆ ಇಲ� - ಎಂದು
.ತದನಂತರ ಕನQ�ಯY� ಮುಖ ಬಂದು pelo ಇಯು �ಶ� ಜMೆಯು@ಾ
ೆ ಎಂದು-
ಎBಾ� EU ನ ಏLೆಂದMೆ ಅg
ತ�ದY�)ೆ �ಾತ ಸ�ಯಂ DಂDg)ಾಗ 1ೇ^ೆ .ಾವ,
�ಾತ  , ಮತು
 ನಂತರ , ಾವ, ;ಾLೆಂದMೆ EU ನ �ರುದ9 ಅೇಕ EU ನ
�ಾ�ಥR zೋ�ೕ' ಮನ� ಬಯgದEರು .ಒಂ�ತನ ಪದ ತುಂ�ಾ �ಾ�ಥR ;ಾವ,)ೇ
1ೆಚು� ಾನು k ೕ/ಸು@ೆ
ೕೆ ರGgಲ� ಆದMೆ 1ೊಂb)ೆ .ಲh : ಾನು ಮತು
 Nೕನು
ಎBಾ� ಕ$ೆ^ೆ k ೕ/ k ೕ/ ಎಲ�ವನೂQ ಜ?ಸುತ
)ೆ .

Nೕವ, /TbದEರೂ ಓÕ Nೕವ, ಬಯgದ ಮತು
 Nೕವ, /Tbರುವ ಮತು
 ಇದು
ಗಂrೕರ ಮತು
 ಏLೆಂದMೆ Nೕವ, ಈ ವ�ಥR ಆತಂಕ 1ಾ@ೊMೆಯುವ ನಂತರ ಬಂದು
�ಾಡ�ಾರದು ಏLೆ ಇನೂQ ಓ @ೋ�ಸುತ
"ೆ ೋ� ಅಥ"ಾ Nೕವ, ಬಂದ ಒಂದು
�ಾಧೆ ಎಂದು ಪ�ಪ�ಣR Nೕಡಲು ಮತು
 Nೕವ, trouxesses ತರಲು
ಇಲ�ೋವ, ಮತು
 �ದು�m ಬಯಸುವ ಆದMೆ Nೕವ, ಾನು Dಂದು tೕ^ೆ ಆ4)ೆ
ಸAೆಯY� ಅತ�ಂತ ವಣRರಂ�ತ �ೕವನ ಬಯಸುವ ಬಯಸುವ �ಾಧ��ಲ� ಮುಂbನ
ನನ^ೆ ಾನು ಉ)ಾ�ನ ಗುBಾDಗಳನುQ ಅರಳ�ತ
"ೆ ೋ� ಮತು
 DT ದಳಗಳ
ಅವನ/ 1ಾ@ೊMೆಯುವ Dೕಳಲು �ಾಧ��ಲ� ಇY� �ಾಡ�ಾರದು ಅಂತ kಂಟaಳ�
ಅಳವ�gರುವ ಅೇಕ ಬಣpಗಳ� ಮತು
ಆ�ೆ ಎಂbಗೂ Lೇವಲ , ಆದMೆ ಾನು Nೕವ,
ಮತು
 ಾನು ಇY� Nೕವ, ಬಯgದ ಮತು
 NಮO ಸುಂದರ ಕಂದು ಕಣುpಗಳ�
ಅವ,ಗಳನುQ ಾನು Nೕವ, ನಗರದ �ಾತ ನನ^ೆ ಎಚ�ರ"ಾ?ತು ೆನkನY�
ಸಮುದ ಆYವaಳ� 1ಾ^ೆ ಇY� ಾನು ಡಂ\ , ಾನು $ಾ�R ಉTದುLೊಂಡರು
ಎಚ�ರ"ಾ?ತು ನನQ 1ಾ@ೊMೆಯುವ ಕಂಡು ಮತು
ಾನು ಪ ಬಲ ಚುಂDಸು@ಾ
ೆ
ಕಂ�ತು ಮತು
 ೆನkನY� ಎBಾ� ಸು/
 ಉ@ಾ�ಹ ಬಯLೆ , ಬಲ"ಾದ ಅಪ,6^ೆಯ
Nೕವ, Nೕ�ದ ಮತು
 ಪ$ೆದ ಮತು
 ಎಂಬ ಪ,ನಜRನOದ 1ೊರ1ೊoOತು
LೇTLೊಂಡರು , ಮತು
 ಾನು ಎಲ�ವನೂQ ೆನkನY� ಇG©gದ , Lಾಣಬಹುದು
ೋವ, ಇಲ�)ೆ Fೆ ೕಮ LೇಳYಲ� ಎBಾ� ಮತು
ನನ^ೆ ಎBಾ� ಅವರು ಎಂbಗೂ ಪದ
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ಉGತ ಹೃದಯ ;ಾವ,)ೇ 1ೇಳ�@ಾ
Mೆ ಎಂbಗೂ ಎಲ�ವ� k ೕ/ , Lಾಳ� , 

ಅನುಕಂಪ , ಉ@ಾ�ಹ NೕಡBಾ?ತು ಒ@ಾ
?gದರು ಮತು
 LೇಳBಾ?ತು ಅಥ"ಾ
Lೊಡು^ೆ ಇಲ�)ೆ , Nೕಡಲು Nಜ"ಾದ ಇಲ� ಎಂಬುದನುQ Nೕಡಲು Lಾಯು/
)ೆ ಎಂದು
ರವ�^ೆ Nೕ�ದರು�ನಂ/ಯನುQ ಅಥ"ಾ Nೕವ, , ಒಂದು ಅಲ�ದ Aಾಗಗಳ� Lೇಳಲು
1ೋದMೆ ಅಗತ��ರುವ ಸ6ಶRಮi ಸYLೆ ಮತು
 GನQದ k ೕ/ �ಾಶ�ತ ಮತು
 ಾನು
ಬಯgದEರು ಆದMೆ ಾನು Nೕವ, ಗರಗಸದ 1ೇಳಲು ಎಂಬುದನುQ /TbದEರು ಇ)ೆ
ಎಂದು ;ಾವ,)ೇ ಸ�ಾನ , �ಾತ N> 1ೊಂb)ೆ ಎಂದು N> ಹುಡುLಾಟ
Nೕಡುತ
)ೆಅY� ಏೋ ಅವರು ಕಂಡ ಆದMೆ ಅನು"ಾದ ನನQನುQ ಇಷW ನನ^ೆ ಒಳ^ೆ
�ೆ:ೆ?ತು ೋಡ)ೆ , ಜNgದರು 1ೊಂbಲ�)ೇ ಒಂದು ಶ(
ಯುತ Mಾಷ¨ , ಏೋ
ಆಳ"ಾದ ಮತು
 Nೕವ, ಬMೆದ , ಮತು
 ನನ^ೆ k ೕ/ ಒಳ^ೆ �ೆ:ೆಯು/
ರುವ
ಕಂ�ರYಲ� , ಇದುಏೋ ಅವರು ಬಯgದEರು ಆದMೆ , ಆದMೆ ಅವರು ಎBಾ�
ಭಯ�ಲ�)ೇ ನ$ೆಯು/
)ೆ ಮುಸ�ಂ|ೆಯ �ೆ:ೆಯಲು ೋಡಲು ಇಷWಪ�W)ಾEMೆ ಎಂದು
"ಾಸ
ವ"ಾ4 ಹೃದಯ ಅ�ಯY� Lೈ ಒಂ�ತನ �ೆಚ�^ಾಗಲು Nb ಸಲು ಭಯ�ಲ�)ೇ
ನಡುಕ ;ಾವ,)ೇ , k ೕ/ ಬಯgದರು Nೕವ, ೋಡYಲ� �ಂ$ೋ ಇದEವ,ಆದMೆ
ಆದMೆ ಅ�ತುLೊಂಡ ಇರYಲ� ಮತು
 ಾನು NೆQ ಅ)ೇ ಎಂದು ಗುರು/ಸBಾ4)ೆ , 
ಆದMೆ ಇಂದು , smelled ��ಧ ಕಂ�ತು ಮತು
 LೇTದ ಅನನ�
ಮು§ಾಮು�;ಾ4 ಏೋ ಾನು ಸುಗಂಧ S ೕಗಂಧದ "ಾಸೆ Aಾ�gದರು ಮತು

ಮY�^ೆ LೇTಸYಲ� Lೇಳ�/
ದEರು ಆದMೆ , Aೇ���ೇಷ ನನQನುQ ಹvR ಮತು

Aಾ�g)ೆ ಎಂದು ಇಲ� , Nೕವ, ೋಡYಲ� , ಉgMಾಟದ ಮತು
 Nೕವ, ಉgರು
ಒಳ^ೆ:ೆದುLೊಳ�`ವ �ಾಡBಾ?ತು ಅಗತ� ಮತು
 Nೕವ, ಏLೆಂದMೆ ದೂರ , 

LೊೆಯY� ಆದMೆ ಈ , ಮುಂ)ೆ ಭ�ಷ�ದY� @ೋ�ಸಲು ಸಾ�g LೇT)ಾಗ ಮತು

ಊtgದ ಎಂದುNೕಡಲು ಇಲ�)ೆ , Nೕವ, ೋಡ)ೆ ೋಡಲು �ಂ$ೋದY� , 

tೆQBೆಯY� ಇದEವ, Nೕವ, ಸಮುದ ದY� ನ$ೆgತು ಏ} NಮOಷWLೆ=ೕ ಒಳ^ೊಂ�ರುವ
ಸಮುದ ಆದ R ಉgMಾಟದ "ಾಸೆ /Tಯಲು Nೕವ, Nೕ�ದ ಮತು
 ಸಂ@ೋಷ
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ಅವರು , ಮರಳ� ಸಮುದ ಕಂಡ ಆ4ತು
, ಒ)ೆE;ಾದ ಏ} ಆದMೆ NಮO
ಉgMಾಟದ .

ಾನು ಒಂದು gಗMೆv thoughtfully �ೆಳ(^ೆ ಮತು
 ನಡು�ನ �ಾಮರಸ�
ಅನುಭ�ಸುವ ಮತು
 �ಷಯದ ಆBೋಚೆ ನನ^ೆ �ಾಲುಗಳನುQ ನಡು"ೆ
ಸು@ಾ
�Lೊಂಡು �ಾಡುತ
)ೆ ಮತು
 ಾನು , �Gತ ಬMೆದದುE �ೆ�ೆಯಲು ತಂ/ ಓb
ಬರಹ^ಾರ ಮತು
 ಓದುಗರ ನಡು"ೆ �5ಾರಗಳ ಮತು
 ಉ)ೆEೕಶಗಳ� ಪರಸ6ರ
Gಂತೆ ಹ�ಯುತ
)ೆ ಆದMೆ ;ಾMಾದರೂ ^ೊತು
ಾನು ಅಸ6ಷW gಗMೇv
1ೊರDತು
 /Tಸುವ ಅಥ"ಾ ;ಾವ ತಲುಪ,ತ
)ೆ , ಏLೆ 1ಾ^ೆ ಓದಲು ಮತು
 ಾನು
ಇರುತ
)ೆ ನನ^ೆ ಆBೋGಸು/
ೕ� ? !ನನ^ೆ ^ೊ/
ಲ� , ಆದMೆ ಾನು ಆ�ಾ�/Oಕ
ಮತು
 �ೌb9ಕ �sೕಚೆಯ ಒಂದು ರೂಪ ನನ^ೆ 5ೆಾQ4 �ಷಯ ನನQ ಓದುಗರು
ಬಯಸುವ �ಾಡುತ
)ೆ ಎಂದು ಬMೆಯಲು ಮತು
 ಾನು , ಮನg�ನY� k ೕ/ ತುಂ�ಾ
�ೆಳ(ನ ಮತು
 ಶ(
 ಆದMೆ ಇ/
ೕ5ೆ^ೆ 1ೆಚು� concrete'm ಬMೆಯಲು ಮತು

ಸPಳಗT^ೆ ಅಥR ಮ@ೊ
ಂದು �ೕ/ಯ ಆ�gLೊಂಡರುಬುb9ವಂತ , 1ೆಚು� k ಯ
ಏಾದರೂ ಓದಲು ಇಷWಗಳ� ;ಾರು ;ಾMೋ (ರುಚು@ಾ
 �ೕ/ಯ ಪದಗಳನುQ
k ೕ/ ಮತು
 ಾನು ಟ 'W ಘಷR�ೆ ಇಲ�)ೆ ಮತು
 ಾನು 1ೆಚು� ೇರ ಮತು

Lಾಂ( ೕv ಮನುಷ� ನನQ ಪದಗಳನುQ ಚಂಚಲ ಎಂದು ಬಯಸುವ ಇಲ�)ೆ k ೕ/ಸುವ
@ೆMೆದ LೈಗಳನುQ , |ೊ@ೆ^ೆ ಾನು ಒಂದುಗೂ�ಸುವ Aಾವೆ AಾವೆಯನುQ
gಗ@ೆ
ಬರಹ^ಾರ �ಾಮ�@ೆಗಳನುQ ಓದುಗ�^ೆ ಆದE�ಂದ ಾನು ;ಾ"ಾಗಲೂ
�ಾ�Aಾ�ಕ ಆದMೆ ಒ�W^ೆ ಬರುವ ಅyರಗಳ� ಮತು
 ರೂಪ "ಾಕ�ಗಳನುQ
;ಾ"ಾಗಲೂ ಸಂಪಕR , ಮತು
 ಬಹಳ "ಾಸ
�ಕ ಭರವ�ೆ ಆBೋಚೆ ಪದಗಳನುQ , 
ಾನು 1ೋದMೆ yog �ಾ�ನಸP ನು�ಗಟುWಗಳ� ನಡು�ನ ಒಪ6ಂದದ ಪದಗಳ
�ೆQೕtತ�^ೆ ಮನ� ಬಂbರುವ,ದ(=ಂತ ಬಯಸು@ೆ
ೕೆ ಆದMೆ uೕGಸುವ,ದು
ಒ:ೆ̀ಯದುLೇವಲ ಇದು ಾನು ಬMೆಯಲು ಮತು
 ಾನು ಅ�Lೆ ಏನು ಓದಲು
ಆದE�ಂದ �ಾ�ಾನ� NMಾಸ(
 ಅಲ� ನನ^ೆ ಓದುವ ಎBಾ� ಅ�ಾ�ಾನ� ಒಂದು
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�ಾ�ಾನ� sೕ�ೕº �Y\ ಮೂಲಕ ಈ ಸರಳ �ೕ/ಯY� ಅg
ತ�ದY�"ೆ ಅಥ"ಾ
ರೂkಸುತ
"ೆ ಎಂದು ಅg
ತ�ದY�ರುವ �ಷಯ ಅಸಂಬದ9 [ೕBೆ "ೇ:  ೆ ,ಾನು ಸ�ಲ6
ಓb ಆದMೆ ಾನು ನನ^ೆ ಅದನುQ �ಾ�)ಾಗ ನನ^ೆ ಓb ಓದಲು ಮತು

uೕGಸುವ,ದು ಮುಂದುವ�ಸಲು ನನQ ಸ"ಾಲು uೕGಸುವಂ@ೆ �ಾಡುತ
)ೆ
.ಾನು �ೇMೊಬ{ರು ಆBೋಚೆಗಳ� Aಾ�g)ಾEMೆ Aಾ�ಸು@ೆ
ೕೆ 1ೆಚು�
ಕೃತ¬Mಾ4ರ�ೇಕು ಮತು
 ಖು�?ಂb)ೆEೕೆ!ಬಹುಶಃ ಾನು ಕY�ನ Lಾಲು)ಾ�ಯ
ರಂಧ ಗಳನುQ ಮರಳ� ಮತು
 ಭೂoಯ ಕÈಣ ಮತು
 ಸಂಪಕR ಸPಳ�ಲ� �ೇ�Lೆ
ಅ�ಯY� ಒಂದುಗೂ�"ೆ ಪ "ೇSಸುತ
)ೆ [ೕBೆ ಮ:ೆಯನುQ ಅNಸುತ
)ೆ Aಾವೆ
|ಾಗ�ರದ ಅಥ"ಾ ಮ@ೊ
ಂದು ಕಲು� ಪ��ಾಮLಾ� ಸಂಬಂಧವನುQ ಕY�ನ ಇ^ೋ , 
ಭೂoಯ , ಮರಳ� ಆದE�ಂದ ಅವ,ಗಳನುQ [ೕBೆ ನ$ೆದರುಅಥ"ಾ ಮರTನ
ಅಥ"ಾ ಭೂoಯ ಇಲ�)ೆ ಆದMೆ �ೇ�ದರು ಮತು
 cobblestones [ೕಸJ
ಯುೈzೆC �ಾಡ�ೇಕು ಎBಾ� ಭೂoಯ [ೕBೆ k ೕ/ ಪ�ಪ�ಣR^ೊTgದ
[ೕಸJ Lೈ?ಂದ ಯುೈzೆC ತಂFಾದ ಕಲು�ಗಳ ನಡು�ನ ಸಂಬಂಧಗಳ� ಪರಸ6ರ
��ಧ ಕಲು�ಗಳ� ಸಂಪ(Rಸುತ
)ೆ ಮತು
 ಹೃದಯದY� /ರು4 ವ�(
;ಾವ,)ೇ ತುಂಡು
moldable ಕY�ನ ಆದMೆ AಾವೆಗಳನುQ ಒ�W^ೆ ;ಾವ,)ೇ ತೂಕ ಅಥ"ಾ ಾವ,
ಜನರು ಅತ�ಂತ BೋC ಬಳಲು/
)ಾEMೆ ಆದE�ಂದ ನ$ೆಯಲು ಪ "ಾಸ ಾಶ
ಪ /ಭಟೆ ಸಮಯ ಉಡು^ೆ Nಂ/ರುವ �AಾಗಗಳY� �ೆv ಆ4ರ�ೇಕು ಆದMೆ
�ೇ�ದ ಪ��ಾಮ ಸಣp ಮಂಡTಯುk ೕ/ k ೕ/ಯನುQ ಇತರ ತುಂಡು
)ೌಬRಲ�ಗಳನುQ ಇಲ�)ೆ ನಮ^ೆ ಒಂದುಗೂ�ಸುವ ಮರಳ� ಮತು
 Lೊ:ೆಯು ಇರುತ
)ೆ
-t ಎBಾ� Lಾ?ಗಳ� ಒ�W^ೆ ಮತು
 ಉತ
ಮ , Lೇವಲ 1ೊಂ)ಾiLೆ ಮನುಷ� ತನQ
ಸ�ಂತ ಕY�ನ perfects ಮತು
 ಇತರರು ಒ�W^ೆ ಪ ಬಲMಾ4)ಾEMೆ ಮತು
 ಅವ,
�ೇರುತ
)ೆ ಕ�[ ಧ�ಸು@ಾ
Mೆ�ಶ�)ಾದ�ಂತ ದೂರದ ಮತು
 ಘನ �ೕ/ಯY� ಪ /
ಕY�ನ ಪ,ರುಷರು �ೕ�@ಾವ>ಯY� ಎಂದು 1ೊಂbದುE ಸPಳದY� ಕಲು�ಗಳ� 1ಾಕಲು
ಮರಳ� ಏನೂ ಧ�ಸು@ಾ
Mೆ "ೇ:ೆ ಬಳಲು/
ದEMೆ ನಮ^ೆ Bೆ^ೊ �ೕ/ಯ
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ಒಂದುಗೂ�ಸುವ ಏೋ ಎBಾ� ಯುೈzೆC ಮತು
 )ೋಷರtತ ಒಂದು
ಮು�ಯBಾಗದ LೋzೆಯನುQ ಇ^ೋ ಆ4)ೆಮನುಷ� ಕಲು�ಗಳ� ಧ�ಸಲು Lಾರಣ
ಬದBಾ4 ಮತು
 �ೕವ�ಾನ ಸಣp )ೊಡ_ ಕಲು�ಗಳ� , ಮತು
 �ಾ�Aಾ�ಕ"ಾ4 ಅಗತ�
ಸಮಾದ ಭೂoಯ [ೕBೆ ಮನುಷ� ಸ�;ಾದ �ೈv 1ೊಂbLೊಳ`ಲು 1ೊಯುE
ಆ4)ೆ ಎಂದು ಇತರರು ಅನುಗುಣ"ಾ4ರುವ ಆದE�ಂದ ಆದE�ಂದ ಉಂಟುಎBಾ�
Lಾ?ಗಳ� ಎಲ��ಗೂ ಒಂದು �ಾPನವನುQ 1ೊಂb)ೆ ಆದE�ಂದ ಒ�W^ೆ
1ೊಂbLೊಳ�`ತ
"ೆ ಮತು
 ಇತರರು �ಕೃತ Aಾಗಗಳ� ಪ ಪಂಚ)ಾದ�ಂತ ಭೂoಯ
ಅಗತ��)ೆ Gತ ವನುQ ಒಂದು ಒಗಟು ಎಂದು 4ಂತ ಕ�[ ಮುಖ� ಅY� ಒಂದು ಒಗಟು
�ೕdಸಲು ಅಗತ��)ೆ ಎBಾ� ಪ,ರುಷರು ಮತು
ಮt:ೆಯರು ;ಾರೂ ಎಲ�ವನೂQ
ಾವ, "ಾgಸುವ ಮತು
 /Tಯ)ೆ ಪರಸ6ರ ಸಂಪಕR�ರುವ ಒಂದು )ೊಡ_ ಒಗಟು
ಭೂoಯ ಇ)ೆ �ೕವನ ಮತು
 ಇY� ಪರಸ6ರ ಸಂಪಕR �ಾಡಲು 1ೇ^ೆ ಒಂದು
�ೕ/ಯY� , ಏನೂ ಆದMೆ ಎBಾ� ಒಗಟು 1ೆಚು� ಹಕು=ಗಳ ಅಂ/ಮ ಆಡಲು , ಇತರ
sೕಸದಆದMೆ ಾವ, ಒಂದು Lಾಲು)ಾ�ಯ �ಾಗRವನುQ ಬಯಸುವ ಎBಾ�
�ೕ�ಗಳ� ನಡು"ೆ �ಾಮರಸ� ನಂತರ ಎBಾ� ಸೂಕ
"ಾದ ಸಹಜ ಅ)ೇ ಉ)ೆEೕಶLಾ=4
ಇತರರು AಾವೆಯನುQ @ೋ�ಸುವ,bಲ� ಮತು
 ಸತ� 1ೇಳಲು 1ೋದMೆ ಾವ,
ರೂkಸಬಹುದು ಎಂದು ^ೆ:ೆಯMೊಂb^ೆ ನಡು"ೆ k ೕ/ ಮತು
 ಸಂಪಕR ಒ�W^ೆ ಎBಾ�
LೆಲಸAಾವೆ ಹಂGLೊಳ�`@ಾ
ೆ �ಷಯ ಮತು
 "ೆಚ�ವನುQ ಹಂGLೊಳ`ಲು ಸಹ
"ಾgಸಲು ೋವ,ಂಟು �ಾ�ದMೆ ಸYೕ�ಾ4 ಏLೆಂದMೆ ಮನಸು� ಎಲ�ವನೂQ
ಪ�ಹ�ಸಲು ಮತು
 ಏLೆಂದMೆ ಾವ, "ೇಷಭೂಷಣದ AಾವೆಗಳನುQ ನಮO ಮುಖ
ನಮO ಮುಖ ಮತು
 Nೕವ, ;ಾMಾದರೂ ಮುಖLೆ= ಇಂತಹ @ೋ�ಸ�ೇಕು 1ಾ^ೆ
�ಾ�)ಾಗಮತು
 ಇದು ಾನು ಾನು yog "ೇ:ೆ ಆದMೆ ಾನು ಮತು
 ಮುಖವನುQ
@ೋ�ಸಲು ಮತು
 ನನQ ಮುಖ ಹಣ ನನ^ೆ ಖ�ೕbgತು ಎಂbಗೂ ಏLೆಂದMೆ ತುಂ�ಾ
ದು�ಾ� ಎಂದು ಅಲ� �ಾ�ಟaಳ ಅಲ� ಎಂಬುದನುQ @ೋ�ಸಲು ಅಥ"ಾ ಾನು , 

�ಾMಾಟ ಬಯಸು@ೆ
ೕೆ ಒಂ)ೇ ಆದMೆ ಒಂದು �ಷಯ ಖ�ೕbಸಲು ಅವLಾಶ
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ಏನುವ�(
 ಾನು Mಾಜ ಮತು
 (�ೕಟವನುQ ಮನುಷ� ಏLೆಂದMೆ ಎBಾ� ಖ�ೕb
1ೇಳ�@ಾ
Mೆ ಎಂಬುದನುQ (�ೕಟವನುQ ಪರ"ಾ4 ಯೂMೋ �ರುದ9 am ಖGತ
AಾವೆಗಳನುQ ಇದು ಬಳYದ Lಾರಣ ಬಳಲು/
ರುವ ಮತು
 Nೕವ, �ಾMಾಟ ಇದEMೆ
ಖ�ೕbgತು ಹುಡುಗ�^ೆ ಬಯಸು/
ೕ� ಬಯಸುವ ಸಂ@ೋಷ"ಾ4)ೆ ಇಲ�ಹಣ
ೋ�ರYಲ� ಏLೆಂದMೆ ಮುಖ ಎಲ�ವ� @ೋ�ಸುತ
)ೆ ಮತು
 ಇದು ಾವ, ಒಂದು bನ
(�ೕಟವನುQ ದು�ಾ� ಬದY^ೆ ಮತು
 ಅನr�ಕ
 ಅ)ೇ ೋವ, ಎದು�ಸಲು ಏLೆಂದMೆ
;ಾರೂ �ಾLಾ4)ೆ ಉತ
ಮ ಏLೆಂದMೆ ಾವ, ಏನು ಅಂತ ಅವರನುQ @ೆ^ೆದುLೊಳ`ಲು
ಉದ9ಟತನ @ೆ^ೆದುLೊಳ�`ತ
)ೆಅ)ೇ ವಶ"ಾ4ರುವ,ದನುQ k ೕ/ ಉ@ಾ�ಹ NಮO
"ೈಭವbಂದ ಇರುವ ಾನು ಉ@ಾ�ಹ NಷlMಾ4 ಾನು Nಜ"ಾದ , ಬMೆಯುವ ಮತು

ೋವ, k ೕ/ ನಮO Lಾಲ6Nಕ ಸP:ಾಂತರ ನಮO ಕಲ6ೆಯ ಆ4ತು
 ಮತು
 ಾನು
ನಮO �ಶ�ದ ನಟ �ೆಳ^ೆa ಮೂ( Gತ ನ� ಆದMೆನಮO ಅಂ4ೕLಾರದ ಒಂದು
1ಾಡನುQ ಒಂದು ಪ ಣಯ Gತ ಶª�ಂ� " ಈ ೋವ, ಇಲ�)ೆ ನಮO ಬMೆಯುವ
k ೕ/ " Nೕವ, ಾನು Nೕವ, ನಂತರ �ಾಡು@ೆ
ೕ"ೆ ಎಂದು ಾವ, ಆ} ಎರಡೂ
ೋಡಲು ಮತು
 ಅ)ೇ ಭ�ಷ�ದ ಅ)ೇ ಸಹಜ"ಾ4 ಅ)ೇ ದೃ�WLೋನbಂದ ನಮO
ಮೂBೆಯY� ೋ�ಅ)ೇ |ಾಗದY� ಒಂ)ೇ �ಾಗRದY� ಅ)ೇ �ೕ/ಯY� Lೆಲಸ
ಅಂ/ಮ"ಾ4 idealize ಮತು
 ;ಾ"ಾಗಲೂ Nೕವ, NಟುWgರು Nೕವ, ೆನFೆ
Lಾರಣ Nೕವ, ಹvR ಇಲ�)ೆ ಬಳಲು/
)ಾEMೆ ೋಡಲು 1ಾCR ಭ�ಷ�ದ ಆತಂಕ
ಎಂದು NಟುWgರು ಉgMಾಡಲು 5ಾGLೊಂ�ರುವ all'm @ೆ^ೆದುLೊಳ�`ತ
)ೆ
t�ಸುತ
)ೆ �ೕವನದ /Tb)ೆ ಆ4ತು
 1ೌದುಾನು ಊtg ಮತು
 ಕಲ6ೆಯ
��ಾ��ಾಹRವಲ� ಆದMೆ ಾವ, ಪ @ೆ�ೕಕ ಆದMೆ ಒ�W^ೆ Lೇವಲ ಇY� ಾನು Nೕವ,
ಾನು Nೕವ, ^ೊ/
ಲ� ಅY� Nಮ^ೆ ಪ /( ?ಸಲು ಸಂವಹನ /Tb)ೆ ಆದMೆ ಾನು
ಇY� ನನQ ಕಂಡು ಏLೆಂದMೆ 1ೌದು ಾನು NsOಂb^ೆ ಅY� ;ಾ"ಾಗಲೂ ಆ~
ನನ^ೆ ^ೊ/
ಲ�ಇನೂQ ಾನು Nೕವ, ಾನು Nೕವ, �ಾತಾಡಲು (ರುನ^ೆ ನಗುತ

ಪ /( ?ಸಲು ನನ^ೆ Nೕವ, ಆ�W Lೇವಲ ಕಲ6ೆಯ ಏLೆಂದMೆ ^ೊ/
ಲ� ಆದMೆ ಾನು
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;ಾವ,)ೇ ಅ$ೆತ$ೆಗಳನುQ ಎBಾ� ಉತ
ಮ ಗ� ನನ^ೆ ಮತು
 Nೕವ, ಾವ,
;ಾ"ಾಗಲೂ ಇY� ಒzಾW4 ಅಥ"ಾ 1ೊರತುಪ�g ಸಂಪಕR ಎರಡೂ , ಾನು
Nೕವ, ಮತು
 ಇಲ�ಾನು Nೕವ, ಾನು Nೕವ, ಾನು ��ಾನ ಮುಗa�g ಆದMೆ
;ಾ"ಾಗಲೂ Dೕಳ�ತ
"ೆ ಅಥ"ಾ ನನ^ೆ aleijo Nೕವ, ನನQ ಬಯLೆ �ಾ/^ೆ
G(@ೆ� ಾನು Nೕವ, Aೇ� /ನುQ"ೆ ಮತು
 ರJ ಪ ;ಾಣ (' ಇ5ೆ�ಯಂ@ೆ ಾನು
Nೕವ, ಬಯಸುವ ಾವ, Mಾಗ ;ಾ"ಾಗಲೂ ಒಪ,6/
ೕ� Nೕವ, ಪ ತು�ತ
ರ"ಾ4
ೋ� ೋಡಲು Nೕವ, ಅನುsೕbಸಲುಾನು ಎಲ�ವನೂQ 1ೇ^ೆ ಮತು
 ಾನು
ಭ�ಷ�ದY� Nೕವ, ೋ�ದ 1ಾ^ೆ ಇದು ಎಂದು ಕY6gLೊಂಡ ಎಂದು Lಾರಣ ಏನು
^ೊ/
ಲ� ಮತು
 ಾನು ಗಲAೆ oೕ�g ಆದMೆ Nೕವ, ಾನು ಬMೆದ ಮತು
 ಾನು
Aಾ�gದರು ನನQ |ೊ@ೆ ;ಾ"ಾಗಲೂ ಬT Nೕವ, ಏನು Nೕವ, ಓದಲು Nೕವ, ನನQ
ಅrFಾ ಯ ಅrFಾ ಯಯುದ9ದY� Nೕವ, ಾನು Nೕವ, ೋ� ಕಲ6ೆ ^ೊತು

ೋಡ)ೆeೕ ೋಡಲು ಬಯಸುವ ಏLೆಂದMೆ Lಾ^ೆ ;ಾರೂ Nಜ"ಾದ
ಚLಾ >ಪತ�ದ �ಜಯ �ೆ�ೕ~ ಆ4)ೆ disculpa ಮತು
 ವಂಚೆ ಇಲ�)ೆ ^ಾ�J�
ಆ4ತು
 ಕಲ6ೆಯ ಅಲ� .

;ಾMಾದರೂ Nೕವ, ಮಹ@ಾ�Lಾಂ�ೆ ^ೆಲ�ಲು ಮತು
 ಇದು ತಲುkತು ಏLೆಂದMೆ
1ೆ5ಾ�4 ಸಂ@ೋಷ ಭಂಗ �ಾ>ಸಲು ^ೆಲ�ಲು ಮತು
 Nೕವ, ದಯ�ಟುW ಮತು

1ೊಂbದEMೆ 1ೆಚು� ;ಾ"ಾಗಲೂ 1ೆಚು� ;ಾವ,)ೇ coisita ಬಯಸುವ ಏLೆಂದMೆ
@ಾ@ಾ=Yಕ"ಾ4 ಸಂ@ೋಷ ನ$ೆದ ಕುTತುLೊಳ`ಲು ಬಯಸುವ ಏನು �ಾಧೆ
�ಾ�)ಾಗ ಅನೂ�Rತ@ೆ ಅಥ"ಾ ಶªನ� ಇ^ೋ , ;ಾರೂ ಆಟದ DಟುWಾನು
ಈಗ ಖು�?ಂb)ೆEೕೆ ಆದMೆ following've S ೕ ನಂತರ ಈಗ ಮ@ೊ
ಂದು
1ಾMೈLೆ Aಾ�ಸBಾ4)ೆ .�ೕNಯ' ನನ^ೆ ಮೂರು ಶುAಾಶಯಗಳನುQ ಆದMೆ
Arem ಆ�ೆಗಳನುQ ಮತು
 ಈಗ S ೕ ^ಾ ಂv .�Nೕ k ಯ , ನಮ^ೆ $ೆ�ವ,ಗಳನುQ
ಬಲದ ;ಾ"ಾಗಲೂ "ೈಯ(
ಕ ಮತು
 Fಾ uೕ4ಕ ಆದಶR"ಾದದ ಆದE�ಂದ ಒಂದು
ವತRೆಯ ಆದಶR ಮತು
 �ಾ�ಾ�ಕ ಪ @ೆ�ೕಕ@ೆ ��ೆಂC� ಅನುಸ�ಸಲು ಎಂದು
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Fಾತ ಾನು �ೌಂದಯR tಂ)ೆ ಸ�ಲ6 ಏಾದರೂ ಅNಸುತ
)ೆ ನಟೆ ವತRೆ
ಸೂGಸುತ
)ೆ ಈ ವ�@ಾ�ಸವ, ಕಣOMೆ;ಾಗುತ
)ೆಮತು
 ಆBೋಚೆ ಕಲ6ೆಯನುQ
Lೋ� ಅಥ"ಾ ನಮ^ೆ ಅನುಮ/ಸುವ ಪ ಕೃ/ಯ ಶ(
 ಾವ, ನಮ^ೆ ;ಾವ,)ೇ AI 

��ೇಷ ಆಸ(
ಯನುQ ಏನು ಅನನ� �ೕ�ಗಳ� ಮತು
 Lಾರಣ ಸ�ತಃ ಉ@ಾ6ದಕಗಳ�
;ಾರು ಎಂದು 1ೆ[O?ಂದ ತಲುಪ,ವ ಆದE�ಂದ ಅನುಸ�ಸಲು ಒಂದು �ೕ/ಯY�
ಬರುವY�Nೕವ, ಒಂದು bನ ಈ^ಾಗBೇ kಯ} Nೕವ, ಅ\ 1ಾಕಲು
ಅg
ತ�ದY�ರುವಂ@ೆ ಆದMೆ k ೕ/ ಮತು
 yog yog ಮತು
 ಯುkಎ ಇಲ�)ೆ ಎBಾ�
ತಪ6ನುQ ಮು�ದು Dೕಳ�ವ ಒಂದು ಧುಮುಕುLೊ$ೆಯ ಇಲ�)ೆ 1ೋ4 ಬಯಸು/
)ೆE
ಇಲ�)ೆ ನಂDLೆ ಶರ@ಾ=ಲದY� Nಂತು 1ೋMಾಡಲು ನಂಬುವ,bಲ� !ಾನು ಹೃದಯ
ಮೂಲ ನಡು"ೆ Lೊಂ�ಗಳ� ರGಸಲು tv ಹಷRGತ
bಂದ �ಾ�^ೋ�_ NಮO
ಬಣpಗಳ� ನನ^ೆ NಮO 1ೊಳಪನುQ ನನQ ವSೕಕರಣ NಮO ಸುಂದರ ಸುಂದರ ೋವ,
�ಾಮಕ ಉgMಾಟದ , )ೇಶ ;ಾMಾದರೂ , Nೕವ, NಮO ಹgರು , ಕಂದು NಮO
Mಾಜಕು�ಾ� sೕ� NಮO ಆತO, ಸ�ಗR ನನ^ೆ @ೆ^ೆದುLೊಳ�`ತ
)ೆ ಎಂದು �ೆÅ�
ಾನು ಟ¤ 1ಾ�ಂC ಈ ಉ@ಾ�ಹ ಕೃತ¬@ೆ �ಾ�ಗ/ಸಲು ಒಂ�ತನ Lೊಲ�ಲು

ಾನು Nೕವ, ಾನು ಾನು ಮ@ೆ
 ೋಡು/
ದEರು k ೕ/ಯ ಸಂLೇತ"ಾ4)ೆ
ಇಷW"ಾ?ತು ಇಷW"ಾ?ತು ಇಷWಪ�W)ಾEMೆ ದುರg
 ಮರTದರು ಗಮನLೆ=
ಹುಡುಕು/
ದEವ, ಕಂ�ತು .

Nೕವ, ಆದE�ಂದ ಮತು
 ಾನು Nೕವ, 1ೇ^ೆ ಾನು LೇT)ಾಗ ಮತು
 Nೕವ, ಸು�ಾರು
choravas ಾನು ದುಃಖ"ಾ?ತು 1ಾ^ೆ ಕಂ�ತು ನನ^ೆ 1ೇTದರು ಮತು
 Nೕವ,
ಒಂದು bನ Nೕವ, NಮOನುQ ಹುಡುಕಲು "ೇ:ೆ ಾನು ಇಷW ಇಲ� ನನ^ೆ
ಸಂ@ೋಷ)ಾಯಕ LೇT)ಾಗ Nಮ^ೆ ಇಲ� ಆದE�ಂದ LೇT)ಾಗಆರಂrಕ ಅಂಶ"ಾ4
uೕGಸುವವರು �ೕವನದ ಒಂದು ನ�ೆ ಎಂದು Aಾ�ಸು@ೆ
ೕೆ ಕ:ೆದುLೊಂಡು ಾನು
Nೕವ, 1ೇ^ೆ ಎಂದು ಮತು
 ಾನು ಇY� �ಾ�ಗತ ಸPಳದY� ನನ^ೆ Nೕಡುತ
)ೆ ಪ ;ಾಣ
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ಮತು
 Nೕವ, ಈ^ಾಗBೇ 1ೊಂbರುವ ನನ^ೆ §ಾ@ೆ ಮತು
 NಮO ಅಡ4Lೊಂಡ
ನನ^ೆ ಏನೂ ಆರಂಭ"ಾಗುತ
)ೆ 1ೇTದರುಒಂದು beijito ಮತು
 ಎಲ�ವ�
ಸುಂದರ"ಾ4ರುತ
)ೆ .

ಸಮ�ೆ�ಗಳ� ನನQ ಮMೆತMೆ ೆನkಸುವ ಆದMೆ ಈಗ ;ಾವ,)ೇ tಂbನ
ಆಧುNೕಕ�ಸBಾ4)ೆ Aಾವೆ ಇಂದು ಒಂದು jೕ~ ೋ� ಅನುಭ�ಸಬಹುದು
ಮತು
 Nೕ"ೇ ನನ^ೆ ಎBಾ� ಕವನಗಳY� "ಾಕ�ಗಳY� ಪದಗಳನುQ ಅyರಗಳನುQ [ೕBೆ
1ೋ4 ಅವLಾಶ ಒಂದು ಗು� ಇ^ೋ ಅಲಂಕರಣ ಇಲ�)ೆ ಅಧ�ಯನದ LೇTg
�5ಾರ�ೆಯ ಓದುವ ಬರಹ ಸ1ಾಯ�ಲ�)ೇ ಇ�ಾ��ನOತು
 ದೃ�WಯY� ಹ:ೆಯ
ಮುಖ ಅrFಾ ಯ ಕipನY� ಸತ� /Tಯುವ ಈ AಾವೆಯನುQ ಮ@ೆ
 [ೕBೆ ಅದನುQ
ಮತು
 ಾನು ಮತು
 ವ�ಂಗ� ಇಲ�)ೆ Nೕವ, ೋ� ಅಥ"ಾ �ಾ�Aಾ�ಕ ;ಾವ,)ೇ
tಂbನ ಸಮಯ ಇರYಲ� "ೇ:ೆ ಸಮಯLೆ= ಮತು
 "ಾಸ
�ಕ ಇಂbಗೂ ಆದE�ಂದ
ಅದು ಮMೆಯ�ೇ� ಾ4ರು"ೆ demagoguery'mಾನು ಮMೆಯb� 1ೊರ^ೆ
ಾನು ಇರುವ ಒಳಗipನ ಬರುತ
)ೆ ಮತು
 ಾನು ನನQ ಕಂಡು ಈಗ yಣ"ಾ4)ೆ
ಎಂದು ನನ^ೆ ಒ[O ( eಯನುQ yಣ ಈ ಮುಖವನುQ yಣ ೋಡು/
ದEರು ಆದMೆ
ಈಗ ಸು�ಾರು ಒಂದು Lಾ?)ೆಯ ಪದ 1ೊರ1ೊoOತು LಾigLೊಂಡರು ಈಗ
ಉTb)ೆಒಂದು ಒಂದು ಬಯಸುವ ಏನು 1ೇTದರು ಆದMೆ bನದ ದೃ�W
ಸಂ"ಾb;ಾ4ರುವ ಬMೆಯಲು ಸಂ@ೋಷ ಇರುತ
)ೆ ಮತು
 ಬರವi^ೆಯ ಶ(
 ತನQ
bನ ;ಾ bನ ��ೕಟaಳ� "ಾgಸುವ ಒಬ{ ವ�(
ಯ ಸಂ@ೋಷ ಜNgದರು ಮತು

ಬಹು@ೇಕ Nೕ�ನ ಮಂLಾಗು�Lೆಗಳಂಥ �ಾತ ಸ6ಷW ಮತು
 Lೋಮಲ ಮುಖ
ಪ ;ಾಣ ಪ �ಾಂತ Lೆಲ�[O ಕ:ೆದುLೊಂಡು ಅವರು ಬಯಸು@ಾ
Mೆ ಎಂಬುದನುQ
ಖGತ"ಾ4 ಅಲ� ಆದMೆ 5ೆ� ಎಂದು gt ಎಂದು ಗು� ಗTಸುವ NಮO ಮt:ೆ
ಮt:ೆ ಹುಡು4ಯ ಮುಖದ [ೕBೆ 5ಾಲೆಯY�ರುವ ಕipೕರು ಗಳ� ಇ"ೆ ಅyರಗಳ�
ಇತರ gY� ಪದಗಳನುQ Lೆಲ�[OLೋಪ ಆದMೆ NನQಂ@ೆeೕ NಮO �ಶ�ದ ಒಂದು
Aಾಗದ /ರುವ, ಇ)ೆ ಒಂದು ಪ "ಾಸbಂದ tಂbರು4ದ ಒಂದು ^ಾಯದ   ಬMೆಯುವ
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Aಾ�g)ಾಗ ^ೊ�ೕ ಆಂತ�ಕ ಬರುವ �ೆಳಕು ^ೊ/
ಲ� ಮತು
 ಾನು ಆಳ"ಾದ ೋಟ
ಅವನನುQ ೋ� ನನ^ೆ ^ೊತು
 ಅrFಾ ಯ 1ೇ^ೆ ^ೊ/
ಲ� ಏನು ಭಯಾನು NಮO
ಕಣುpಗಳ� ಭಯ ಪಡ�ೇ� ಮುG� ಅFೇdgದರು Aಾ�ೕ)ೆ ೕಕ ಮತು
 ಾನು NಮO
ಹಷRGತ
bಂದ ನಗರದ ಬಯಸುವ ಮತು
 Nೕವ, ಆ BೋN� Mಾ/ ಈ ಮ�ಾ�ಹQದ
NಮO ಇ5ೆ©^ೆ ^ೊ/
ರುವ,ದನುQ ^ೊ/
ಲ� ;ಾMಾದರೂ Lಾಯುವ �ೆÅ� ಆಕ ಮಣ
ಕbಯಲು @ೆ^ೆದುLೊಳ`ಬಹುದು ಆದMೆ ಎಂದು ಆತO @ೆ^ೆದುLೊಳ�`ವ,bಲ� �ೆ ೕh
gದ9�)ಾEMೆNಮO ನಮO ಕನgನ ಒಂದು ನbಯ ನಮO ಸAೆಯY� ಾನು ಚYಸುತ
)ೆ
ಮತು
 ಕY�ನ ಕಷW ಆದMೆ ಾನು �ಾಲುಗಳನುQ ನಡು"ೆ ಬರಹ ಪ /DಂDಸಲು ಕುTತು
Nೕವ, ಮತು
 Nೕ�ನ Lೆ ೕ�e'W ವಸು
ಗಳ ಶುದ9 ಪ/Qಯರು ಇ"ೆ ಚYಸುವ Nೕ�ನY�
ಕY�ನ ಸು�ಾರು ಮರುಳ� (ರುನ^ೆಏನೂ ಏನೂ ಮತು
 ಏನೂ ಅLೆ�ೕ�ಯಂ ಇಲ�)ೆ
ಉಡು^ೊMೆ;ಾ4 ಒಂದು bನ ಈಜು �ಾ�ತಂತ ! ಪ$ೆಯಲು �ಾಕಷುW ಉgMಾಟದ
ಆ(�ಜನQನುQ ಪ$ೆಯಲು ಮತು
 ಆದE�ಂದ 1ೌದು ಾನು 1ೇ^ೆ ಅY� Lೇಳಲು ಎಂದು
ೋ� ಹBೋ ಕನಸು ಅY� ಅLೆ�ೕ�ಯಂ Lಾಲ6Nಕ �ೕ/ಯ oೕನು Nೕವ, ಾನು
1ೆಚು� ಕ�[ Nೕವ, ಾನು Lೇಳಲು 1ೇಳಲುಮತು
 ಾನು 1ೆಚು� ಾನು ಸಮ�ೆ�ಗಳ�
ೋ� Aಾ�ಸು@ೆ
ೕೆ NಮO ಕ�[ ತುಂ�ಾ ಎಂbಗೂ ೋ� ಕ�[
ಕಂಡುಬರುತ
)ೆ ಮತು
 ರಚಾತOಕ zೇ� Lಾ� ನಂDLೆ ;ಾMಾದರೂ ನನ^ೆ ಪಂಜ
ಅrFಾ ಯ t�ಯು@ಾ
ೆ ಕ:ೆದುLೊಳ�`ವ ಆ4ತು
 ಋ�ಾತOಕ Nೕವ, ವ�ೕ' ಮತು

NಮO ಧಾತOಕ ಮತು
 ಸೃಜನSೕಲ ಮನಸ�ನುQ @ೆರವ, ಆದMೆ ಎಂbಗೂ
ಅrFಾ ಯಆದE�ಂದ ಉ@ಾ�ಹ ಮುಂ)ೆ ೋಡು/
ದEರು ಾನು ಈ ಆಕಷRಕ
�ಾ��� ಎBಾ� ಕಂಡುಬಂbರುವ ಇಲ� ಎಂbಗೂ ಮMೆತು ಮತು
 Nೕವ, ನಂತರ
1ೌದು ಾನು Nೕವ, ಸಂ@ೋಷ ಮತು
 ;ಾರ 1ಾ^ೆ ಸಂ@ೋಷ ಸಂ@ೋಷವನುQ
ಬಯಸುವ 1ೇಳ�/
ರYಲ� ;ಾMೋ ಾನು ಈ ಜನಸಂ§ೆ�ಯ �Lಾಸದ ಬಯಸುವ
ಏನು ನನ^ೆ ರdಸುತ
)ೆNೕವ, �ೇLಾ4)ಾEMೆ �ಾತ Nೕವ, �ಾತ Nೕವ, ಮತು

ಾನು ಮ:ೆ Dೕಳ�ವ ಮತು
 ಯುೈzೆC ಮತು
 ಾವ, ಎBಾ� �ಾ��� ಈ
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ಹNಗಳನುQ ಮುಳ�4)ೆ ಮತು
 ಾನು ಬMೆಯಲು ಬಂದ ಾನು Aಾ�ಸು@ೆ
ೕೆ ಬಂದ
ಎBಾ� ಸಂ@ೋಷ ತಲುkಸಲ6ಡು/
ತು
 Aಾ�ೕb ಕ
 ಾನು ೋ� �ಷಯ
ಆದ R"ಾ4ರುತ
)ೆ �ೕdgದರು ಾನು ಸಂ@ೋಷಾನು ೆನgLೊಂಡು ಭ�ಷ�ದY�
ೇರ"ಾ4 ಮುಂದLೆ= Nೕವ, ೋ� ಮತು
 ಈ ಾನು Nೕವ, ;ಾ"ಾಗಲೂ ಾನು
�ೆQೕtತರು 1ೆಚು� ಲಗ/
ಸBಾದ )ೇಹದ ತು�ಗಳ� )ೇಹದ 1ೊಕು=ಳ ತು�^ೆ
1ೊಕು=ಳ ನೊQಂb^ೆ Nೕವ, ೋ� ;ಾ"ಾಗಲೂ ಅವರು ಕಂಡ ಏೋ ಮತು

ಏೋ 1ೇಳYಲ� �ಾ�)ಾಗ Aಾ�ಸು@ೆ
ೕೆ ಬಯಸುವ�ೇLಾ4)ಾEMೆ ಮತು
 ಎBಾ�
ಅಸ6ಷW ಈ ಆ;ಾಮ ನಮೂbg ಇದು $ಾ�R �ೇ�)ಾಗ �ೆಳ(ನ 1ೊರ1ಾಕುವಂ@ೆ
1ೊರ^ೆ 1ೋಗುವವMೆ^ೆ ಎಂbಗೂ ಸೂಯR ಹಳb °ಾeಗಳ ಸುಂದರ ಏೋ
ರGಸಲು ಮತು
 ಎBಾ� bನ ಶ(
ಯ ಹರ� ನನQ ಕಲ6ೆಯ Nೕವ, ಪ,v ;ಾತೆ
ಸಂಪಕR�ಲ�)ೆ ಏೋ ಬಲ"ಾದ ಒಂದು ಅrFಾ ಯNೕವ, $ಾ�R ಎBಾ�
uೕಜೆಗಳ� Lಾಣುವ,bಲ� ಎY�ಯೂ §ಾY ;ಾವ,)ೇ Fೆ ೕರ�ೆ ಕಲ6ೆಯ ಇಲ�
ಒಂದು Lಾರಣ ಕತ
Bೆ ^ೋ$ೆ LೆಟW ಅ$ೆತ$ೆಗಳನುQ ಗ ಹ�ಾಂಗಗಳ ಕುgಯುತ
)ೆ
DಂDಸುತ
)ೆ ಪ ದಶRನ ಾನು ರವMೆ^ೆ �ೆಳಕನುQ ಬzೆW �ೆಳ(^ೆ ಆರಂಭ"ಾಗುತ
)ೆ

ಾನು ಕನಸು �ಾಡು@ೆ
ೕ"ೆ ಆದMೆ Nೕವ, ಉತ
ಮ"ಾ4 uೕGಸುವ,ದು Lೇವಲ
ಏನೂ ಮನg�ನ ಜನ�^ೆ ಜನರು �rನQ"ಾ4 uೕGg 1ಾ^ೆ uೕGಸುವ,bಲ�!
ಾನು ನನQ ಒತ
ಡbಂದ ear'm ಮ@ೆ
 tೕ�Lೊಳ�`ತ
"ೆ ��ಾ ಂ/ 1ೇಳ�ತ
)ೆ ಧwN
zೋJ ಮು�ದರು ಎBಾ� )ೇಹದ Aಾಗಗಳ� ಸುಪ
 AಾವೆಗಳನುQ 1ೇ^ೆ ಸ�ಲ6 k ೕ/
ಅಲ� darkness'm ಪ ;ಾiಕರ ೋ� ಎಂದು Aಾ�ಸು@ೆ
ೕೆ ಮತು
 ಆ�W
;ಾ"ಾಗಲೂ ಒಂ)ೇ ನ$ೆಯು/
)ೆN)ೆ ಆದMೆ ಒತ
ಡ Pulse'm Nಂ/ರುವ
N"ಾ�ಸಲು ಏನು ಮMೆಯಲು ಉತ
ಮ ಇರಬಹುದು , ಬಹುಶಃ ಕ:ೆದ ನನ^ೆ Dಡುಗ$ೆ
ಮತು
 ಾನು ಸ
ಬ9 ಆ~ ಆದMೆ ಪ /( ?ಸಲು ಆದMೆ ಇY� ಪ�gP/ ಆMೈLೆಯನುQ
Dೕರುವ,bಲ� ಪ �ೆQ^ೆ ಪ�1ಾರ ಉತ
ಮ ಸಮಯ ;ಾ"ಾಗಲೂ ಇರುತ
)ೆ
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�ಾಡBಾ4)ೆ ಸ�ಪ�ಸBಾ?ತು �ಾಲದsofridão 1ೊ$ೆತದ .

ಾನು ಒಂದು ಕನgನ Nೕವ, 1ೆಚು� ಆಕಷR�ೆ 1ೆಚು� �ೌಂದಯR ಏ} Mಾಜಕು�ಾ�
ನನQ ಸೂq/R ಾನು ಹೃದಯ ರdಸಲು ;ಾವ,)ೇ unarmored ಕ ಮ 1ೊಂbತು

NಮO ೈv uೕಧ Nೕವ, ಅಲ� ಕಲ6ೆಯ ಆ4ತು
 g�ೕk Nೕವ, @ೆMೆಯBಾ?ತು
ಎಂದು ಎಂದು ಒಂ)ಾ4)ೆ ಕ-ೆ Lಾಣುತ
)ೆ ರY� ಾನು ೋ�ದ ಎಚ�ರ"ಾ?ತು
ಕನಸು Aಾ�ಸBಾ4)ೆಾನು ಬಯLೆ Nೕವ, ಬಯಸು@ೆ
ೕೆ ಅವನ [ೕBೆ @ೋ�ದ
(' LೇTದರು ಸುಳ�` ಒಲ�ನ NಮO AಾಗದY� Nೕವ, uೕGgದ N)ೆE Nೕವ,
�ಾ? Dೕಳಲು ಾನು Nೕವ, ಪ �ಾಂತ YY ದಳ NಮO ಸುಗಂಧ ನನ^ೆ Nೕವ, ���
flustered ಪ$ೆಯಲು Aೇ� ನನQನುQ Lಾರಣ"ಾಗುತ
)ೆ Yೕ$ಾದ ೋ� ನನQ
NಮO ಕನಸು ಕಂಡುಾವ, ನನ^ೆ Nೕನು Aಾವೆಗಳ ಕ:ೆದುLೊಂಡ ಆದE�ಂದ
ಉತ
ಮ (ರುನ^ೆ ನನ^ೆ ;ಾರೂ oೕ� 1ೋ4 ಅವLಾಶ ನyತ ಗಳ� ನನ^ೆ Nೕವ,
ನನQ �ಾ�� ಮತು
 ೋಡಲು NಮO °ಾವiಯ ಆದE�ಂದ �ಾಂತ �ಾ�ರ [ೕBೆ
ಅಥ"ಾ ಉತ
ಮ |ೊ@ೆ^ೆ ಅನಂತ ಒಂದು ಎಷುW ಸುಂದರ"ಾ4ರುತ
)ೆNೕವ, ನನ^ೆ
NಮO ಸಂ@ೋಷ NಮO �ಾ��� Nೕವ, 1ೋ4 ಅವLಾಶ ಇ)ೆ 1ೆಚು� ಅನುಭ�ಸಲು
ಅ�ಾಧ� ಅrFಾ ಯ.

Nೕವ, ಒಂದು ಸ1ಾನುಭೂ/ smiling're ಬಹಳ �ಾಡBಾಗುತ
)ೆ ಾನು
ಆನಂದ)ಾಯಕ"ಾಗುವ ಅತು�ತ
ಮ ಾನು �ೇLಾ4)ಾEMೆ most're ಎಲ�ವನೂQ
ಮತು
 ಒಂದು ಮು)ಾEದ ಮಗು ತುಂ�ಾ k ೕ/ಯ "ಾಂzೆC ನೊQಂb^ೆ Nೕವ,
ಬಯಸುವ ಬಹಳ �ೆQೕtತ ಆದE�ಂದ k ಯ ಅವ, LಾಲQ�^ೆಯY� ಸು�ಾರು
��ೇಷ"ೇನು ಒಂದು �ೇD ಒಂದು ಮು)ಾEದ ಅದರಥRಅತ�ಂತ ಸಂ@ೋಷ ನನQ
ಮಗ ನನQ @ೊಂದMೆ ಾ� �ಾ �ಶ�ದ ಇ"ೆ Nೕವ, |ೇ~� ನನQ ಾ? ನನQ
ಮಗು ಮತು
 ತಂFಾದ ತುಂ�ಾ ಇ�ೕ bನ NಮO �ೆÅ� ಇ"ೆ /ರು4 ನನQ ಮಗು , 
NಮO ಸಂ@ೋಷ ^ೋ$ೆಯ �ಾ@ೆ ಗಳ� ಏಾದರೂ ಶುದ9 ಜಂ\ ಆಕಷRಕ ಶ(
ಗಳ�
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ಇ"ೆಏLೆಂದMೆ gt ಬಂದು Nೕವ, TAS ;ಾ"ಾಗಲೂ ನಗು/
ರುವ ಮತು
 ರ�ೆ
ಯY�
1ೋಗಲು gದ9 ಎBಾ� bನ ಆದE�ಂದ ತಂಪ, gt ಆ} ನನ^ೆ ನನ^ೆ NಮO ಪ,�ಂ�
Nೕ� , @ೋಟದ ಹುಡುಗನ ನನ^ೆ acercas Nೕವ, ಮತು
 ಒಂದು 5ೇ<ೆWಯ
ಬ^ೆaNೕವ, ಾನು Nೕವ, ನನQ ಪಕ=ದY� ;ಾ"ಾಗಲೂ Nೕವ, /Tಯುವ 1ಾ^ೆ

sೕಡಗಳ� ಪ "ಾಸ �ಾ'R ಗ ಹಗಳನುQ ಮಂಗಳ ಮತು
 ಗುರು ಎಂದು ಆLಾಶದ
Lೆಳ^ೆ 1ಾ� Nೕವ, k ೕ/ NಧR�g)ಾEMೆ ಮತು
 ಗುರು Nೕವ, ನನQ ಗ ಹದ FೆJ
ಗ ಹLೆ= ಸಂ@ೋಷವನುQ ತಲುkಸBಾಗುತ
)ೆ ಎಂದು ಏೋ �ದು�m ಶ(
 ಇತು

1ೇT)ಾEMೆ 1ಾರುವ ಇ)ೆ ಇY� 1ೊಂbದEರೂಹೂವ, k ೕ/ ಆದE�ಂದ ಸೂಯRನ ಶ(

ಸೂಯRLಾಂ/ ಏೋ ಬMೆಯುವ ಪಟುWt�ದ ಅೆ�ೕಷ�ೆಯY� ಸ�ಇ5ೆ©?ಂದ
1ೊಂbತು
 ನಂತಹ @ೆರTದರು ಕನgನ �ಾಧೆ ಉ@ಾ�ಹ ಅಳ@ೆ?ಲ�ದುE |ೊ@ೆ
ವಸು
Nಷl ಎಲ�ವನೂQ ಮಹತ
ರ"ಾ4ತು
 ಆ4@ೆ
ಂದು 1ೊಂbತು
 �ೆರಗು^ೊTಸುವ
ಅಂ/ಮ"ಾ4 ಮೂಲಕ k ೕ/ಯ ೋಡು/
ದEರುNಮO ನyತ ಅದು�ತ
shimmering ಾನು ಚಂದ ನ ನನQ ಮತು
 NಮO Lಾಲದ ಭೂ ಾನು ಭೂo
ಮತು
 ಸಮುದ ಅ�ಯY� ಪ ;ಾಣ Nೕವ, ಕಂ�ತು ಪ "ಾಸ"ಾ4ತು
 ಕಂಡುಬಂbರುವ
ಹುಡುಕು/
ದEವ, ನಂತರ �ಂ$ೋ ಾನು ಖಚುR bಗಂತದY� ಬಹಳಷುW ಮುಂ)ೆ
ೋಡು/
ದEರು ಾನು ೋ�ದ �ಾ=!J ಗಮನLೆ=ಭೂo ಮತು
 ಸಮುದ ಪ "ಾಸ
�NQಂ� LೈಗTಂದ ಮೂೆ�ೖv ಆ4ತು
 .

Saudade �ೇLಾ4ರುವ ಬಯLೆ^ೆ k ೕ/ Aಾ�ಸು@ೆ
ೕೆ ಆ4)ೆ ಾನು NಮO
"ಾಂv ಇY� Nೕವ, �ಾಡುವ,ದು ಸAೆಯY� Nೕವ, ಇಲ�)ೆ NಮO ಉಪgP/
ತk6gLೊಂಡ ಅನುಭ�ಸಲು ಬ^ೆa Nೕ"ೇ ;ಾ"ಾಗಲೂ ಆBೋಚೆ ಇ)ೆ k ೕ/
ಇ5ೆ©;ಾ4)ೆ �ಾಡುವ,ದು ಸಮೂಹವನುQ ಮತು
 Aಾ�ಸು@ೆ
ೕೆ ಮತು
 ಬಯಸುವ
ಸುಂದರ"ಾ4 ಅrFಾ ಯ �ಾಡುವ,ದು-t ಮತು
 Nೕವ, ೋಡ)ೆ Nೕವ, k ೕ/ ಮತು

5 ಇಂb ಯಗಳ Nೕವ, ಬಯಸುವ : ದೃ�W �ಾ4ಲು ಇಲ�)ೆ Nೕವ, ೋ�ದ , Nೕವ,
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"ಾಸೆ "ಾಸೆ ಇಲ�)ೆ , ಶಬE ಇಲ�)ೆ Lೇಳಲು Nೕವ, �ಾ�ರುವ,ದನುQ LೇTದ , 

ಇಲ�)ೆ Nೕವ, ಮತು
 ಟ¤ Nೕವ, �ಾDೕತು�ಾಡುವ ನನ^ೆ ಆನಂದ ರುGೆನಪ,
ಮತು
 ಗೃಹ�ರಹ Aಾವೆ ಉತ
ಮ ಏನೂ ಸ6SRಸಲು .

ಅಲಂLಾ�ಕ ಏೋ ರGಸಲು ಆದMೆ ರGಸಲು ಮತು
 ಏನು ^ೊ/
ಲ� ಓದಲು
;ಾ�^ಾದರೂ ಬMೆಯಲು ರೂFಾಂತರ ಕY6ಸುವ,ದು ಅಸ6ಷW ಆದMೆ ನನ^ೆ ^ೊ/
ಲ�
ಏLೆ ಬMೆಯಲು ಮತು
 ಾನು $ಾ \ ಪ ಯ/Qg uೕGಸಲು ಆರಂrg)ೆ ಓದಲು
ಏಾದರೂ ಈ ಪ�gP/ಯನುQ ಎದು�ಸಲು Nಲುವ, @ೆ^ೆದುLೊಳ`ಲು 1ೊಂb"ೆ
ಸೂq/R Lೊರ@ೆಇದು ಪ$ೆಯಲು ಸುಲಭ ಅಲ� ಅ\ Nೕಡುವ,bಲ� .

ಅY� ಒಂದು bನ Lೇವಲ ಒಂದು bನ ಅಥ"ಾ ಒಂದು ವಷRದ �ಾಹಸಗಳನುQ ಅಥ"ಾ
misadventures 1ೇಳಲು "ೇ: ,ೆ ಈಗ ಒಂದು ವಷRದ tಂ)ೆ ಾನು ಈ 365 

ಪ / ಒಂದು 50 bನ �ಾ� ಒಂದು Aಾಗ 50 bನಗಳ� 24 ಗಂzೆ ಇY� ಒಂದು bನ
"ಾರ ವಷRದ 365 bನಗಳ¶ , 7 bನಗಳ ೋಡಬಹುದುವಷRದ 24 ಗಂzೆಗಳ
�ಾ� Lೆಲವ, "ಾರದ ಮತು
 60 Noಷಗಳ ಸಣp , yಣ Bೈh!

ಭಯ�ಲ�)ೇ erer ^ೆಲುವ, ಾನು � \ ಯುದ9ದY� Gತ ^ೆಲುವ,ಗಳ� ಒಂದು
�ಾಧೆeೕ ಸ� ಬಂದ ��ಾನದY� ಾಯಕನು ಎಲ�ವ� ಆ4ತು
 ಸಮುದ ದ
ಮೂೆ�ೖv ಆ4ತು
 .

ಇದು ಒಂದು bನ ;ಾMಾದರೂ ಆLಾಶದ Lೆಳ^ೆ �ಾ4ಲು , (ಟ(ಗಳ� @ೆMೆದ ಮತು

�ಯBೆR' ��ಾನ Bಾ� ಎಂದು ನYವ, ಓ 1ೋದY� ಅ��ಲ�)ೇ ಸ�ಲ
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�ಪ6iಗT^ೆ ನನQ �ಾವRLಾYಕ ಪರಸ6ರ ಒಪ6ಂದದ , ಅY� YY�ಗTರುವ , 

5ೆಂಡುಮY�^ೆ tಂ)ೆ ಬಹಳ Dg ಸPಳದY� ಪ�ಸರದY� /ೕಪ,R �ಾಡು@ಾ
ೆ
;ಾವ,ದೂ ಇಲ�ತಂತು LಾರಣಗಳನುQ [ೕBಾ©ವiಯY� @ೇವ @ೇವ ಮಣುp , ಜ�ಲ
bೕಪ ಮತು
 ಅಸ1ಾಯಕ ಸುರdತ ಅ\ ��W ಇಲ� ಅY� ಒತ
ಡ ಪ ;ಾಸಕರ ಸಹ
ಕಷW ಪಟುW ಆದMೆ ಅಥR ಮತು
 Fೆ ೕyಕರ �ಾತ ಎಂಬ ಅ-ೈRgLೊಂಡ ಒಂದು
ಾನು ;ಾ�ಗೂ /TbರYಲ� ಅಥR ;ಾರೂ ಏರುತ
)ೆಆದMೆ ಇY� ಅg
ತ�ದY�ರುವ
ಇಲ�)ೆ ಮತು
 ಎBಾ� ಬಹಳ ಇಷW�ರYಲ� �ೆÅ�� ಸಂdಪ
"ಾ4 [ೕBೆ ೇರ
ಪ Bಾಪಗಳ� ಾನು ಅಥR"ಾಗYಲ� ಎಂಬುದನುQ ಬMೆದ ಆದMೆ ��ೇಷ"ಾ4 ಾನು
ಎಲ�ವ� ಕಂ�ತು Aಾ�gದರು ಮತು
 ನಂತರ Lೆಣ()ೆ ಏನೂ ೋಡು/
ದEರು ನನ^ೆ
Lೊ�Wರುವ Lಾರಣ ಅ@ಾ
ಗ Nೕವ, ^ೊ/
ಲ� ಆದMೆ ಇY� ಏನೂ �ಸ
�gತು ಸುಗಂಧ
1ೊಂb)ೆ ಅವLಾಶ ಎಂbಗೂಮತು
 ೋವ, ಹ�ತ ಉ@ಾ�ಹ ನಂತರ ಏೋ
1ೇಳಲು �ಾ�^ೆ Yv Lೇವಲ ಇದು ಆತOವನುQ /ೕವ "ಾದ ಮತು
 ಪ ಬಲ tಟaಳನುQ
ಕಲ6ೆಯನುQ ಪ$ೆಯಲು Lೇವಲ ಪಂ\ ಎಂಬುದನುQ ಹೃದಯ Lೆಲ�[O ತುಂ�ಾ
ರಕ
ಾಳಗಳY� ರಕ
 ನ$ೆ?ತು ಒಳ ಏೋ Lಾರಣ;ಾ"ಾಗಲೂ ಾನು ನನ^ೆ
ಅಥ"ಾ Nೕವ, ಾವ, k ೕ/ ಎರಡೂ ಏLೆಂದMೆ 1ೊಂb)ೆ ಮತು
 Lೇವಲ ಏೋ
ಹು�Wದ ಏೋ ಮತು
 ವೃb9;ಾ4)ೆ /ರಸ=�ಸಲು ಅಲ� ಅನಗತ�"ಾ4 ಅಂತ� ಮತು

ಾನು ಒಂದು ಆರಂಭ, Nೕವ, ಅಂ/ಮ"ಾ4 Aಾ�ಸುವ ಏೋ 1ೆದರು@ಾ
Mೆ
ಏLೆಂದMೆ ಒಂದು Fಾಪ} ಮುಖ�"ಾ4 ಜನರು ಮತು
 ಮನಸು�ಒಂದು bನ ಎಲ�ವ�
�ೆ:ೆಯುತ
)ೆ ಮತು
 ಎರಡೇ ಕಣOMೆ;ಾ?ತು ಸಂಭ�gದ ಎಲ�ವ� ಇತು
 Lೇವಲ
ಒಂದು bನ ಮತು
 ಚಂಚಲ ;ಾ"ಾಗಲೂ ಸಮಯ tನQ$ೆ;ಾ?ತು ಒಂದು ಸಮಯ
ಬಹಳ ಮುಖ� ಇಲ�)ೆ ಮ@ೊ
ಂದು yಣ ಬದುಕಲು ಬಯgದರು ಮತು
 �ಾಕಷುW
Lೆಲ�[O ಎಂbಗೂ ಏLೆಂದMೆಾನು ೋಡಲು ಮತು
 ಆ�W ಒಂದು ಹೃದಯ
ಪ$ೆಯಲು ಒಂದು ಕ ಮ Nರೂkಸುತ
)ೆ ಸತ� ಏನು ವಯg�ನBೆ�ೕ ಸತ� ಕಲ6ೆ ಎಂದು
ಮರುಜನO ನಂDLೆ ಏೋ ಭಯಪ�WದEರು ಏಾ?ತು 1ೇಳಲು ಏನು ಅಥ"ಾ
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;ಾ�ಗೂ ಇಲ�)ೆ ಕೂಸು ಸಂಪಕR ಆ4ತು
ಅವರು b �ಾ\ Lೈ �ಾ4ದಂ@ೆ Aಾಸ=}
ನಂತರ 1ೌದು ಈ Lಾರಣ ಅಲ� ಇಲ�bರುವ ಬ^ೆa Gಂತೆ 1ೇಳಲು ಏLೆಂದMೆ
;ಾMಾದರೂ ಬb ;ಾ"ಾಗಲೂ ಇರುತ
)ೆ ಎಂದು ಎBಾ� ಎಂದು ಅಲು^ಾಡುವ ಆದMೆ
1ೌದು ಇದು 1ಾ^ೆ ;ಾ"ಾಗಲೂ ಮತು
 ಎಂbಗೂ ಬಯಸುವ �ಾಡBಾ?ತುಾನು
ಮನುಷ� ಮತು
 ಏLೆಂದMೆ ಆದMೆ ಬದY^ೆ ಆ�W ಒಂದು �ಾ�ತಂತ ! ಅಲ�ದ ಇ^ೋ
Fಾ �ಾiಕ@ೆ 1ೋMಾಟ /ರು4ತು Lೆಲ�[O �ಾಡು/
)ೆE ಾನು ಅg
ತ�ದY�"ೆ
ಮತು
 ಈ^ಾಗBೇ ಓದಲು Aಾ�ಸBಾ4)ೆ ;ಾ"ಾಗ �ಸ
�ಸಲು ಮತು
 ಬMೆಯಲು
ಏLೆಂದMೆ �ೕವಂತ"ಾ4 ಬಯಸುವ Nಜ"ಾದ ಮತು
 ಒಂದು 1ೌದು ಅಲ�ಅವರು
ನ$ೆದರು ಮತು
 Nಂತು ನ$ೆ?ತು ಉGತ ಮತು
 �ಾOvR Gಂತೆಯ ನ$ೆಯು/
)ೆ
ಹಣುp ನ$ೆದರು ಚಳ�ವT ಅ��ತು
 ಮತು
 ಾನು ಮೂಢನಂDLೆಗಳನುQ ನಂDLೆ ಇಲ�
ಈ ಜಗ/
ನY� k ೕ/ ಸಹ ಅಲ� ಇಷW"ಾ?ತು ಏLೆಂದMೆ Lೇವಲ ನ$ೆದರು ವ�(

ನಂDLೆ ಮತು
 ಅವನ ಆ�<ಾ=ರಗT^ೆ ಪ �ೆQಗಳನುQ ಊ1ೆಗಳನುQ ಕಲ6ೆಗT^ೆ
Aಾ ಂ/ ಎಂದು N)ೆ MಾLೆv ರGಸಲು ಅ;ಾನುಗಳ� ಅಥ"ಾ ¡ ೕzಾನaಳ� �ೆಳ(ನ
ಶ(
 ಮತು
 ಈ Lಾಣಬಹುದು ಆದMೆ ;ಾವ,)ೇ �ಾಗRದSR NoRg ಮನುಷ�
ಎಂದು ಕMೆಯಲ6ಡು/
ದE ಅಲ� ಆರೇ ಎಂ)ೆNg Lೇವಲ ಕಲ6ೆಯ ಮತು
 ರGಸಲು
�ಾಡBಾ?ತು ಅS�ೕಲ ಆ4ತು
 ಎಂದು �ಾಧ��ಲ� ಆದMೆ ಸಂಭ�gದ ಆದE�ಂದ
Nಜ"ಾದ ಆ4ತು
ಬಂದ ಾವ, ಬಯgದEರು .

ಾವ, yಣಗTಂದ ಸಂdಪ
"ಾ4 "ಾgಸು/
ದEರು "ೇ:  ೆ , NರಗRಳ ಅಥ"ಾ Dg
ಎಂಬುದನುQ , ;ಾರೂ ಆ k ೕ/ ಇದು ಮುಂ)ೆ Nೕವ, ಸತ� ಇದು ಕಲ6ೆ ಎಂದು
1ೆಚು� ಉgMಾಟ ^ೊ�ೕ ಬMೆಯುವ @ೆ^ೆದುLೊಳ�`ವ ;ಾವ,)ೇ �ಾಡುವ,ದು ೋವ,
ಇಲ�)ೆ k ೕ/ ಕಲ6ೆಯ ೋವ,ಂಟು ೋವ, 1ೇಳ�/
ದEರುk ೕ/ಯ ಮತು
 ೋ�ದ
ಆದMೆ ��ೇಷ"ಾ4 ಅrFಾ ಯ ಮತು
 ೋ�ದ , ಆದMೆ ನಂತರ ೋವ, ಹೃದಯ
ಬರುತ
)ೆ Lಾರಣ NಮO k ೕ/ಯ ಸಂಬಂಧ ತಪ,6 k ೕ/ Aಾವೆ ರy�ೆ ಸೃ�Wಸುತ
)ೆ
ೋ�Nಂದ ರdಸಲು ಬಯಸುವ,bಲ� ಸಹ k ೕ/ ೋವ, 1ೇರಲು ಅ)ೇ
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ಬಳಲು/
ರುವ , Nೕಡುವ NಮOಾನು ಮರಳ� ^ಾT ಕ�ೆ Fೆ6ಗಳ� 1ೊ$ೆಯುವ k ೕ/
ಬಯಸು@ೆ
ೕೆ ಇದು ಸಮುದ ಾನು ನyತ ಗಳY� ಒಂದು ಕೂಗು ಮುಗa�g
Gಪ,6ಗಳನುQ ಒಂದು Dೕ¤ ೋಡಲು ಅBೆಗಳ� ಕipೕರು ೋ� ೋಡಲು , 

ಆದE�ಂದ �ಾನ�ದ ನನQ ಹೃದಯ ಆ1ಾರ.

ಾನು ಅನುಭ�gದ ಾನು ೋಡYಲ� ಅಥ"ಾ ಅವರು ಸೂಯRLಾಂ/ tಗುa
ನಗು/
ರುವ "ಾgಸು/
ದEರು ಎಂಬುದನುQ ಅಥR�ಾ�Lೊಳ`ಲು ಮತು
 ಸೂಯR
(ರಣಗಳ embellishes NಮOನುQ ಮುಕ
^ೊTಸಲು ಮತು
 Lೆ ೕ� ಭಯ ಎBಾ�
ಾನು ೋಡYಲ� ಸP:ಾಂತ�ಸBಾ?ತು ಎಂದು ಸ�ಲ6 ಏಾದರೂ 5ಾ� NಮO
�ೌಂದಯR DೕರYಲ� ಏLೆಂದMೆಈ ಸಂಭ�gದ 1ಾ^ೆ ;ಾMಾದರೂ ಅವರು
ೋ�)ಾಗ ;ಾರೂ ಾನು ಅನುಭ�gದ Lಾರಣ ಗಮನLೆ= "ಾgಸು/
ದEರು ಮತು

Aಾ�g ಅನುಭ�gದ ಏೋ �ೌನ"ಾ4 ಅY� DಟುW ಏLೆಂದMೆ ಸಂdಪ
"ಾ4 �ಾತ 
tಂಜ�ಯುವ,bಲ� ಒಬ{ ವ�(
ಯನುQ ೋ�ದ ಏLೆಂದMೆ ಒಂದು kಸು�ಾತು ಈಗ
ನಗುತ
 ಇಲ� ಎದು�ಸಲು �ಾಧ�"ಾಗYಲ� ಎಂದು bೕಘR yಣ tಂ�ೆ ಆ4ತು
Mಾ/ 
Sೕತ ಾನು ;ಾರನೂQ ಎಂbಗೂ 1ೊರತುಪ�g ಎಂದು ಮ@ೆ
 ಎಲ�ವನೂQ ಮತು

ಶªನ�@ೆ ರ�ೆ
 Nಂ/ತು
 ಆದMೆ ;ಾMಾದರೂ ಖGತ"ಾ4 ಸ6ಷW"ಾ4 ಅrನ?g)ಾEMೆ
ಕಂ�ತು NಮO ದೃ�WಯY� ಸಣp ಮತು
 ಈಗ Lೌಶಲ� ದುಃಖ 1ೊಂbದE�ಂದ ಅNS�ತ
ಅಲ� Agias , ತಪ,6 ವಯg�ನವ�^ೆಾನು ನಂತರ gೕYಂ� ೋ�)ಾEMೆ ಮತು

ಎಲ�ವನೂQ �ಾನ�ೕಯ@ೆಯ ^ೊಂದಲದ ಧwN ಅಡ4ಸಲು ಎಂದು ಎBಾ� ನಮ @ೆ
ದುಃಖ ದೃ�W ಮತು
 ಾನು ಮಹ�^ೆ 1ೋ4 ಸಮಯದY� ನನ^ೆ §ಾ�/"ೆತ
 ಉ@ಾ�t
zೇ\ ಇದು Dೕಳ�ತ
)ೆ ;ಾLೆಂದMೆ ೋವ, ಓ ಮತು
 Lೆಳ^ೆ o ಓ @ೊMೆದು
Lಾಣುತ
)ೆ1ೇಳಲು ಇಲ� ;ಾMೋ ^ೊಂದಲದ �ೌನ ಆದE�ಂದ ಅವರು ನನQ
�ೋತರು ಇದು Aಾ�g)ೆ ಎಂದು ಸಂ@ೋಷ 1ೇಳ�@ಾ
ೆ ಮತು
 ಾ:ೆ ಸು�ಾ�ಸಲು
ಒಂದು bನ ಎಲ� ಬಂ)ಾಗ ಸಂ@ೋಷbಂದ ಅವರು ಮನುಷ� ದುಃಖ ಇಲ� Lೇವಲ
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ಏLೆಂದMೆ ಬಯgದEರು ಎಂಬುದನುQ ಒಂದು bನ ಎಚ�ರ"ಾ?ತು ಆಗುತ
)ೆ

ಕತ
Bೆಯ ಏLಾಂತ@ೆಯY� ಒಂದು ಸ1ೋದರ ;ಾವ,)ೇ 1ೇಳಲು 5ಾಚು@ಾ
Mೆ
ಇದನುQ ಎಂದು ಇದು ಹೃದಯ Nೕವ, ಆಡಲು 1ೋಗು/
ಲ� ಇ)ೆ Lೇವಲ ಎಂದು
;ಾವ,)ೇ ಕರು�ೆ ^ೆ

ಾನು NಮO �ೆÅ� ಮMೆತು ಎಂbಗೂ ಾನು Nಮ^ೆ ಬMೆಯುವ ಕುTತು ಈ
ಕಲು�ಗಳ� NಮO ಕಂಪN ಬ�ೕ ಆಡು"ಾಗ ;ಾ"ಾಗಲೂ ನಂತರ ಸಮಯbಂದ
Nೕವ, ಸಮಯದY� ಆBೋಚೆ , Aಾವೆ ಏೋ ಮತು
 Nೕವ, ೆನkಡುವ
Aಾ�gದರು .

ಕನgನ ಏಳ�ವ ಮತು
 ನನQನುQ Nೕವ, ಇನೂQ ಕY6gLೊಂಡ ಅಥ"ಾ Aಾ�ಸBಾ4)ೆ
ಅಥ"ಾ Lೇವಲ ಕನgನ ಪ ;ಾಣ �ಾಡBಾಗುತ
)ೆ ಎಂದು ಆಶ�ಯR ೋಡಲು
NoRಸುತ
)ೆ ಬಂದ ಏನೂ ಏನೂ ಆದE�ಂದ �ರಳ"ಾ4 ಕನಸು ಒಂದು ತಪ,6 ಗ tLೆ
ಏಳ�ವ ಹ@ಾ�ೆಯ ಮತು
 /ದುEಪ� ಇಲ�)ೆ ಎಲ�ವ� ಬದBಾಗುತ
)ೆ , ಅಂ/ಮ"ಾ4
ಕನಸುಅಥ"ಾ ಎಲ�ವ� ಸ�ಾನ"ಾ4ರುತ
)ೆ ಕನಸು .

ಆದMೆ ದುಃಖ Mಾ/ �ೕವನ ಮತು
 ಸ
ಬ9 ಮತು
 ರೂಪವನುQ o�ಾಂ@ೊ ೕ\
�ಾಂತ"ಾ4 ನyತ  , ಸಹ Nಜ"ಾದ ಒಡಾ� ಎಂದು ನಮ^ೆ animates ಎಂಬ
ಭರವ�ೆ ;ಾMಾದರೂ ��ಾ��ಾಹR ಒಂದು ಇಲ� ಅತ�ಂತ /ೕವ ಮತು
 ದುಷW
ಪ�ಸರದY� �ೆಳಕು ಮತು
 �ೆQೕtತ�^ೆ [ೕBೆ:ೆದುLೊಳ`ಲು , ಒಂದು ಚಂದ ನ
1ೊ:ೆಯುವ ಇಲ�;ಾವ,)ೇ ಸಮಯದY� ಇದು 1ೇ^ಾದರೂ �ೆQೕtತರು 1ಾಗೂ
ಇವರು �ೆQೕtತ ;ಾರು ವ�@ಾ�ಸ ಅrFಾ ಯ �ಾತ NಮO 1ೊಕ=ಳ�
ಹುಡುಕು/
ರುವ ನಂಬುವ,bಲ� ೋವ, ನಮ^ೆ ಒಳಪ�ಸುತ
)ೆ k ೕ/ಯನುQ
Lಾಣುವ,bಲ� ನಂDLೆ ಇಲ�)ೆ ಉ)ಾgೕನbಂದ ನಮ^ೆ ೋಡುತ
)ೆ ಅಂ/ಮ
;ಾMಾದರೂ�ೆQೕtತ ಮತು
 ಇದು ಮನುಷ� ;ಾ"ಾಗಲೂ �ೇMೆ ಹು�Wದ yಣbಂದ
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ಅವರ �ೕವನ ಮೂಲವನುQ ಸಂಭ�g ಏಾದರೂ Lಾರಣ /Tಯ)ೆ 1ೇTದರು "ೇ:ೆ
ಒಂದು bನ ಮನುಷ� ;ಾರೂ 1ೇಳಲು �ಾಧ��ಲ� ಎಂದು ಸಮಯದ ೋವ,
k ೕ/ಯ ನಂDLೆ Aಾಸ"ಾಗುತ
)ೆ�ೆ:ೆಯುತ
"ೆ ಮತು
 ಅಂ/ಮ"ಾ4 ಮನುಷ�
;ಾMಾದರೂ ಮುೊQೕಟ ^ೊ/
ತು
 ಮತು
 ಆ ವ�(
 ಮತು
 ಅವನ ವ�(
 ಏLೆ
/TbರYಲ� ಎಲ�ವ� �ಾಯುತ
"ೆ .

ಾನು ಮ@ೆ
 ನನQ ಒಂದು 1ೊ:ೆಯುವ ಮತು
 ಬಲ"ಾದ ನyತ ನಂತಹ oಂಚುತ
)ೆ
^ೆಲು"ಾ4)ೆ ೋಟ 1ೊ/
ಸು ಮುಂದುವMೆ?ತು ನನQ ಕipನ Aಾವೆ ಒಂದು
ಸುಂದರ gಲು(ದ Lೆಲವ, 1ೊಳಪನುQ ಏೋ ಪ 5ೋದಕ /ೕÏ"ಾ4ತು
 ಮತು
 ಾನು
ೋಡು/
ದEರು k ೕ/ಸುವ ಒಂದು Lಾರಣ 1ೊಂbತು
 NಮO ದೃ�WಯY� ಕಂ�ತುNೕವ,
ಾನು �ಾಡYG©ಸು@ೆ
ೕೆ ಎಂದು ಅY� ೋ�)ಾಗ ಉ@ಾ�ಹ Nೕವ, ನೊQಂb^ೆ
;ಾ"ಾಗಲೂ ಬಯಸು@ೆ
ೕೆ ;ಾMಾದರೂ ಅಳಲು ನನQ ಭುಜದ ಎಂದು ಈ ಚಲನ
ಬMೆಯBಾ4)ೆ �ೕ/ಯY� 1ೋಗಲು ಬಯಸುವ ಮತು
 ಾವ, ;ಾ"ಾಗಲೂ
1ೊ:ೆಯುವ ನಮO ಮೂೆ�ೖv ಮತು
 ಅ)ೇ �ಾW} ಗTಸುತ
)ೆ ಎಂದು ಸPಳದY�
ಬಯಸುವ ;ಾ"ಾಗಲೂ ಾನು.

ಾನು ಏಾ?ತು Lೇವಲ ಅಂ/ಮ"ಾ4 Nೕವ, ಎಲ�ವನೂQ 1ೊರ@ಾ4ಯೂ
ಸಂಭ�ಸಬಹುದು ಎಂದು /Tಯುವ Fಾ ರಂrgದರು �ೇLಾ4)ಾEMೆ ಮತು

Lೊೆ^ೊಂ�ತು ಇಡYಲ� ಆದE�ಂದ 1ೌದು ಘಟೆಯ /TಸBಾ?ತು "ಾbಸಬಹುದು
/Tಯಲು ಅಥR ಆದE�ಂದ Lೇವಲ �ಾಕಷುW /TವTLೆ ^ೊ/
ಲ� ಅಥR"ಾಗದ ಅಥ"ಾ
ಅಥR�ಾ�Lೊಳ`Bಾ4ಲ� ಇದುಇದು ಾನು Mೇ�uೕ ಸಂ4ೕತ 1ೆG�ಸಲು ��ಾ ಂ/
ಮತು
 ನನ^ೆ )ಾ� ಅವLಾಶ �ಾ�^ೆ Mಾ/ ಆಳ ೋ�ದ $ಾ�R ೋಡು/
ದEರು
Lೇವಲ ಉ@ಾ�ಹ ಏLೆಂದMೆ LೊೆಯY� ಾನು ಮMೆಯ�ೇ� ಎಂದು ಮತು
 Nೕವ,
;ಾ"ಾಗಲೂ ;ಾವ,)ೇ ಪ�gP/ಯY� ನಮO k ೕ/ [ೕBೆ Bೆಕ= �ಾಡಬಹುದು
ಎಂದು ಊtಸಲು �ಾಧ��ಲ�ಅವರು ರಹಸ�ಗಳನುQ ಇಡುತ
)ೆ ಮತು
 ಇದು
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;ಾ"ಾಗಲೂ ಉತ
ಮ (� 1ೊಂb)ೆ ಮೂಕ Mಾ/ ಕMೆ ಆದMೆ ಸ�ಲ6 ಆದರೂ
;ಾ"ಾಗಲೂ conniving 1ೇಳ�@ಾ
Mೆ ಮತು
 ಾನು ಖು�?ಂb)ೆEೕೆ Mಾ/ ಯ , 

ಅತ�ಂತ ಸೂy» AಾವೆಗಳನುQ ಹಂGLೊಳ`ಬಹುದು ಒಂದು ಸಂ^ಾ/.

�ಾ�ತಂತ ! ಒಂದು Dೕಸು |ೈYನY�ದE Aಾವೆ ಇ^ೋ , ೋಡಲು ಇತರರು ಇಲ�)ೆ
Lಾಣಬರುತ
)ಾ �ೕBೆWೕ] ನರಗಳ� , 1ೆಚು� Nೕರಸ LೆಲಸLೆ= ಉGತ ಮತು

ೈಸ4Rಕ ಎಂದು ಇಷW Dಚು� ಎಂದು ನಮ^ೆ Dಡುಗ$ೆ ಬಂಧಗಳನುQ 1ೆಚು�ತ
)ೆ
ಆತಂಕವನುQ ದೂರ�ಾಡಲು ಇ�ೕ �ಶ�ದ §ೈbಗಳ "ಾgಸಲು 1ೇ^ೆ�ಾದಕ
ಅಥ"ಾ ಾನು ಅದನುQ 1ೇ^ೆ Lೆಲಸ ಕY6gLೊಂಡ ಬMೆಯಲು ಮತು
 ಏೋ
ಕY6gLೊಂಡ ಆ4ತು
 ಮತು
 AಾವೆಯನುQ Nಂತು ಾನು ಅವರು ಓದಲು Nೕವ,
Aಾ�ಸು@ೆ
ೕ"ೆ DಂDgದುE ಮನg�ನ )ಾ�ದ ಎಲ�ವ� ಬMೆಯಲು ೋ� ಅS�ೕಲ ನನQ
�ೕ�ಯು NರೂkಸBಾ4)ೆ ಅಥ"ಾ .

ಈ ಒಂದು ೋಟ "ಾgಸು/
ರು"ಾಗBೇ NಟುWgರು ಧೂಮFಾನ ಮ@ೊ
ಂದು
ಉgರು ಕipನ ನಂತರ ಉgರು �ಸ
�ಸುತ
)ೆ ಎದು�ಸು/
)ೆ ಎಂಬುದನುQ ನಂಬು@ಾ
Mೆ
ಉgMಾಡಲು ಪ 5ೋದೆಗಳ Aಾವೆ ಒಟುW ನಷWದ ಮMೆವ, ನಮOನುQ ತಳ�`ತ
)ೆ ಈ
�ಾYಕ ಒಂ�;ಾ4 �ಾPನವನುQ ಮತು
 ^ೊತು
ಗು�?ಲ�)ೆ ಈ bಗ�£[ಈ ಚಟ ಇದು
ಧಾತOಕ ವತRೆ ಆ ಪ�ಶ ಮ ಪ ಯತQ 1ಾದು ಹಣುp �ಾ��� ಒಂದು bನ
ಸಂಭ�gದ ದೂರ 1ೋ4 ಸಮಯ ಭರವ�ೆ 1ಾದು1ೋಗುವ sದಲು Noಷಗಳ
ಾನು ಈಗ ಮ@ೊ
ಂದು ಉgMಾಟದ �ಂದ Nರಂತರ"ಾ4 ಹುಡುಕುವ,ದು ಏೋ , 
ಒಂದು ಪದLೆ= N�ಾನ"ಾ4 gಗMೇv ಬJ�R 1ಾದು �ೕdಸಲು ಆ4ತು
ಅವರು
ಪ ಕೃ/ ಉದ��ಸುವ ಮತು
 1ೆಚು� ಉತ
ಮ ಮತು
 1ೆಚು� ಎಂದು ಬಯgದMೆ
ಒ:ೆ̀ಯ)ಾ4ರುತ
)ೆ ಅಥ"ಾ ಅ�ಾ�ಾರಣ ಮೂಲ ಎಂದು!�|ೇತ ಮತು

ಅಂ/ಮ"ಾ4 ಎBಾ� Lೆಳ4ನ gP/ಯನುQ ಭ [ ಒಂದು Lಾ�¤ ಇಲ�)ೆ ನನQ LೈಯY�
ಮೂಕ Mಾ/ �ೆT^ೆa ಆಕ ಮಣ ಅ^ಾಧ ಸಂ@ೋಷ ಅಥ"ಾ ಬಯgದEರು Lೇವಲ
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ಬಹಳ ಸಂ@ೋಷದ

ಮತು
 ಾವ, ಾನು 1ಾಗೂ ಮರುಜನO ಈ^ಾಗBೇ ಸೂy»"ಾ4 ಅ�ಾ�ಾನ� ಸ�ಲ6
�ಾ�ಾನ� �ಾಡಲು "ಾgಸಲು ಇಲ� ಅY� ಾನು LೇTದ Lೇಳಲು "ಾgಸುವ ಮತು

�ಾಡYಲ� "ಾgಸಲು ಸಂ@ೋಷ ತು@ಾ
4 ;ಾವ,)ೇ century'm ಈ bನ
ಇಂದು �ಷಯಗಳ ಬ^ೆa ಅrFಾ ಯ 1ೇ^ೆ ಎBಾ� Aಾಗ"ಾ4ಾವ, Lೆಲವ, ಉಪ
;ಾವ,)ೇ ಗುಣಗಳ ಗುBಾಮರು ಾವ, ಾನು ;ಾ"ಾಗಲೂ ಾವ, ಊtಸಲೂ
ಎಲ�ವನೂQ ನಂಬುವ ಪ /bನ "ಾgಸು@ಾ
Mೆ ಎಂದು ಏೋ ಬ^ೆa ಖಂ�ತ"ಾ4
ಮುಂ)ೆ ಪ$ೆಯY)ೆEೕೆ ನನ4ಷW�ಲ� ಪ �ೆ ಏೋ ಇರುತ
)ೆ Nಜ"ಾದ
�ಾಧೆ;ಾ4)ೆ �ಾಡಬಹುದು ಇದು ಸುತು
ವMೆದು ಇದು ಎBೆಗಳ�ಒ[O ಎಂಬ
ತಮO LಾಯRಗTಂದ NಣRಯ ಒಬ{ ವ�(
ಯ ಅಂ/ಮ �ಾ�ತಂತ ! ತಲುಪಲು �ಾ}
ಇಂb ಯಗಳ ಕಲ6ೆಯY� �ೆ�ೖ' ಉGತ ಬದುಕುವ,ದು ಹೃದಯ FೌಂC �ಾಡುತ
)ೆ
�ಾಗುತ
)ೆ �4ತಗಳ� .

ಒಂದು bನ ತುಂ�ಾ "ೇಗ"ಾ4 1ೊರ�ದE "ೇ:ೆ ಮ@ೊ
ಂದು �ಾv �ಶ�ದ
Lೆ ೕ�e'W ಓಟದ ಮರTದರು ಒಂದು N�ಾನ ಮತು
 gPರ"ಾ4ತು
 ಮತು
 ಖGತ"ಾ4
ಹಂತದ @ೆ^ೆದುLೊಂ�ತು ಎಂದು ನನ^ೆ ಕೂಡBೇ tಂದLೆ= Nಂತು ಒಂದು g=£ೕNಂ�
ಉgರು ಮತು
 5ೇತ�Lೆ ಆತO��ಾ�ಸbಂದ ಮ@ೆ
 ಮತು
 "ಾgಸು/
ದEರು
ಒ@ಾ
?gದರು ಕ:ೆದುLೊಳ`ಲು NವRtಸು/
ದEಓಟದ ಕMೆಯBಾಗುತ
)ೆ �ೕವನದ
ಾನು 1ೆಣ^ಾ�ದ ಮೂಲಕ ... 5ೆಾQ4 ರJ ಇರು@ಾ
Mೆ ಸಂ@ೋಷ"ಾ4ರುವ ಗು�
ತಲುkದ ಅವಳ Lಾಲ �ಾತ 1ೋMಾಟ ಅಗತ� �ಾ�ತಂತ ! ಮತು
 ಈ ಒಂ�ತನ
ಸ1ೋದ� 1ಾಗೂ ;ಾ"ಾಗಲೂ �ಾತ 1ೈBೈv sದಲ ಮತು
 NಗRoಸುವ
ಇ)ೆಈ 1ೋMಾಟದ ಉ@ಾ�ಹ ಬಂ)ಾಗ ಅಂ/ಮ"ಾ4 Nೕವ, Lೇವಲ sದಲ ಮತು

Lೊೆಯ ರJ �ಾತ NಮOನುQ ಇರಬಹುದು ಆದMೆ ಾವ, ಒಬ{Mೇ ಇಲ� ಮುಂ)ೆ
�ೕವನ ಮತು
 "ಾgಸುವ ಾವ, ಒಂದು ಚಕ ಎಂದು ಸಹಜ ಆರಂrgದರು sದಲ
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ಮತು
 Lೊೆಯ ನ$ೆಸು/
ದEಕ:ೆದ 1ೊರಡುವ ಆದMೆ �ೕವನದY� ಾವ, ^ೆಲು�ತ
"ೆ
ಅY� Dಂದುಗಳ� ಒಂದು ಸPಳದY� tೕ^ೆ sದಲ �ೕವನ ಮತು
 ಇೊQಂದು ಕ:ೆದ
ಆದMೆ ಕ:ೆದುLೊಳ`ಲು ಾವ, ;ಾ"ಾಗಲೂ ^ೆಲ�ಲು �ೕವನದ ಓಟದ ಮತು
 ಅ)ೇ
ಸಮಯದY� ;ಾವ,)ೇ ರನQ} NY�ಸಲು ಎಂbಗೂ ಮತು
 1ೋMಾಡಲು ಇY�)ೆ
ಮತು
 ಯಶಸು�!

Dಡು�ನ ನ$ೆಸಲ6ಡು/
)ೆ , equacionei �ಾ�ನ ಮತು
 ಅಂ/ಮ"ಾ4 ಚಡಪ�Lೆ
ವ�(
 [ೕBೆ ಪyದ ಕ ಮ Lೈ^ೊಂಡರು Lೇವಲ ಸ
ಬ9 ಎಂದು 1ೊರಲು �ಾಧ��ಲ�
"ಾgಸುವ ಾವ, 1ೊರ4Nಂದ ಅಸಹೆ?ಂದ ಏೋ ಹುಡುಕುವ,ದು ಏLೆಂದMೆ
ಬರುವ ಸಂ@ೋಷ ೋಡಲು ಅಗತ� ಅತೃk
 ಆಗುತ
)ೆ1ಾಗೂ ಈ Lಾಳ� ನಮ^ೆ
ದುಃಖ ಒಂ�ತನ ಅg
ತ�ದY�ರುವಂ@ೆ �ಾಡುತ
)ೆ ಮತು
 ನಮ^ೆ ಇದು �ೕವನದ
ಒಂದು ಸ�Yೕನ@ೆಯ �ೕ/ಯY� ಆದMೆ ಮ1ಾJ ಸಂ@ೋಷ ಅದರ uೕGಸುವ,bಲ�
ಕಂಡುಬಂದ Lಾರಣ ಾವ, ಏನೂ ಹವiಸು@ಾ
ೆ ಸಂ@ೋಷ ತುಂDದ ಗTgತು
ಾ"ೇ ಇರಲು �ಾ>ಸಬಹುದು ಬಲ^ೊTg NY�gದರುನsOಳ^ೆ .

6tar ಇಲ� ... 6tar Nೕವ, ಬಯg)ಾಗ ... ಅY� 6tar ಅಗತ��ಲ� 6tar ಸಹ
ಅಲ� ... ಇಲ� ಆಗ ... ... 6tar Lೇಳ�ವ,bಲ� ಇಲ� 6tar ಾನು 6tar ಅY� ನನ^ೆ
... ಅNQಸು/
ಲ�|ಾ�Bೆ ... ಅY� 6tar Nೕವ, ನನ^ೆ ನಗರದ ... 6tar ಪರ
ಬರುತ
)ೆ ;ಾವ,)ೇ ... ಅY� 6tar Nೕವ, ಊtg ... 6tar ಅY� ಬಯಸುವ ಸಹ
... 6tar ಅY� 1ೌದು ... 6tar ಅY� ನನ^ೆ ಏLೆಂದMೆNೕವ, ನೊQಂb^ೆ � ೕ~
ಏLೆಂದMೆ ಅY� k ೕ/ ... 6tar Nೕವ, ಅg
ತ�ದY�ಲ� ಏLೆಂದMೆ ... ಅY� 6tar ... 

6tar ಾನು 6tar ಅY� Aಾ�ಸು@ೆ
ೕೆ ಏನು ... ಅY� ;ಾ"ಾಗಲೂ ... ಇY�
6tar ಎಂಬ ...

ಇದುವMೆ^ೆ Nೕವ, ೋ� , ಮತು
 ಇದು ಆಸ(
)ಾಯಕ ಹುಡು4 ಹುಡು4
ೋಡು/
ದEರು 1ೇಳ�@ಾ
Mೆ, Nೕವ, ನನ^ೆ �ಾರು ಮತು
 ಇದುವMೆ^ೆ Lೇವಲ
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gostas- ಅrFಾ ಯ �ೇLಾ4)ಾEMೆ ಅಂದMೆ ಸುಂದರ ಮತು
 ಇಂb ಯ
Lಾಲ�ಾನದ ಬಯಸುವವ�^ೆ ಮt:ೆಯ ಎಂದು ಪ Lಾಶ�ಾನ"ಾದ ೋಟ
ಹಷRGತ
bಂದ ಮತು
 1ೊ:ೆಯುವ �ೆÅ� ಏೋ 1ೊಂbತು
Nೕವ, �ಾ��� ?ಇದು
ನನQ bನ ;ಾ bನ ಆ4ತು
 .

ಒಂದು bನ ಸಹ rೕ/ ಾನು Lೇವಲ ಏLೆಂದMೆ , ಾನು 1ೇಳ�ವ,bಲ� ಏನು ^ೊ/
ಲ�
ಎBಾ� Aಾ�ಸBಾ4)ೆ ಮತು
 ನಂತರ ಬರಹ rನQ"ಾ4ತು
 1ಾಗೂ ಾನು ಇY�
ೋಡಲು �ಶ�ದ ಒಂದು ಒಂದು ಪ ;ಾಣದ Lೊೆ^ೊಂ�ತು ಎಂದು �ವ�ಸಲು
ಪ ಯ/Qg)ಾEMೆ ಸಂಭ�g 1ೋ4 ಏನು ಅ��ರದ ಕನಸು ಎಂದು�ೌನ
ಅg
ತ�ದY�ತು
 ಮತು
 ;ಾMಾದರೂ ;ಾMಾದರೂ ಇತರರು Dೕರುವ,bಲ� �ೈಯR
Lೊರ@ೆ ಇಲ� ಏನು Lೇವಲ 1ಾ^ೆ ನನಗNQಸುತ
)ೆ ಅನುಭ�gದ , ಆದMೆ ೋಡಲು
ಮತು
 DಟುW Aಾ�ಸು@ೆ
ೕೆ ೋಡಲು 1ೇ^ೆ ^ೊ/
ಲ� ;ಾMೋ ಕBಾ�ಣ NಲRdg
^ೊ/
ಲ� !gಗMೇv ಅTg , ಘಷR�ೆಯ ಉTದ G(@ೆ� ಬಯLೆ ಎಂದು
ಆರಂಭ"ಾಗುತ
)ೆ .

ಾನು ಭೂ@ೋ5ಾ�ಟೆ ಮತು
 ರGಸಲು ಬMೆuೕಣ .ಅವರು ಎರಡು Noಷಗಳ
ಬರಹ ಸತ� ಆರಂಭ"ಾಗುತ
)ೆ Lಾಲ ;ಾವ,)ೋ Nೕವ, ಅಲ� 1ೊಂb"ೆ .ಾನು , 
ಮ@ೊ
ಂ)ೆ$ೆ ಸತ�ಸ� ಸತ� , ಜಯ 1ೊಂb)ೆ ಒಬ{ uೕಧ ಅrFಾ ಯ �ಾಧ��ಲ�
ಎಂದು ಅrFಾ ಯ .ಅTg ಒಂದು gಗMೇv 16 Noಷಗಳ , ಇದು ಮ@ೆ
 1ೊ/
ಸು
ಬಯLೆ �ೆ:ೆಯುತ
)ೆ .Nೕವ, ಏನು Aಾ�gದMೆ ಎಲ�ವ� 1ೋಗುತ
)ೆ .

ಾನು Nೕವ, N�ೕdg �ಾಡ�ೇLಾಗಬಹುದು uೕGಸು/
)ೆEೕೆ .ಎಲ�ವನೂQ ^ೆಲ�ಲು
ಪ 5ೋದೆಗಳ ಬಯLೆಯ )ೌಬRಲ� ಸೂ;ಾRಸ
ದ ಬರುತ
)ೆ .ಬಯLೆ gPರ ಸಂಪಕR
ಅg
ತ�ದY�"ೆ .ಾನು ನನQ ೋ� ಕ:ೆದ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅಧR ಗಂzೆ
Aಾ�ಸು@ೆ
ೕೆ ಮತು
 ಾನು ಆ ಸಮಯದY� oೕ�gತು ಅrFಾ ಯ .MಾLೆv ಪ /
ಮುಂGತ"ಾ4 ಆಚ�ಸಲು �ೕ/ಯ NoಷಗಳY� �ೆLೆಂಡುಗಳY� ಪ ;ಾಣ , ಅವ,
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.ಾನು ಮುಂGತ"ಾ4 ತಲುಪ,ತ
)ೆ 1ೇ^ೆ ಆBೋಚೆ , ಸ�ಲ6 Aಾವೆ .ಪ "ೇಶ
gಗMೇv ಇರುವ,ದ�ಂದ tನQ$ೆ ಇಲ� .35 Noಷಗಳ ಾನು ರದುE �ಾ� ಆ�W
ೋಡು.

;ಾಂ/ ಕ ಮತು
 LಾಯR��ಾನದ ಕ ಮದY� ನಟೆಯನುQ , Gಂತೆ ಇಲ� .

ಾನು ಪ�gP/ಯ ಅT�ನ ಒಂದು ಪ ( eಯY� ಈ ಕY6ಸBಾ?ತು.

ಸಹಜ ಸೃ�W , ನನ^ೆ yiಕ Recoloco .ವC�R , ಕ ಮ ಮತು
 ಸಂಪಕR
"ಾಕ�ಗಳನುQ .ಾನು uೕಜೆಯನುQ ಸP4ತ^ೊTಸು ಎಂದು Mೇ�uೕದY� Lೇಳಲು
, ಾನು DಂDಸಲು ಉತ
ರ ಅrFಾ ಯ .45 Noಷಗಳ� ಇೊQಂದು gಗMೆv
ಇ^ೋ , ಾನು ಸಹಜ"ಾ4 , ಆBೋGಸು/
ೕ� !ಎBಾ� ಆದMೆ ಎಲ�ವನೂQ ನನ^ೆ
ಆBೋGಸು/
ೕ� ಮತು
 ಾವ, ಎದು�ಸು@ಾ
ೆ �ಾಡುತ
)ೆ .

ಇದು ಾನು 30 ಮೂಲಕ 20 ವಷRಗಳ ಪ��ಾಮ"ಾ4 ಒಂದು ಗಂzೆ.

ಾವ, 33% ನಮ^ೆ Nೕಡುವ 100% �5ಾರ �ೕವನದ 66% Bೈh
.ಜ�ಲ"ಾ4)ೆ , ಆದMೆ �ವ�ಸBಾ?ತು .

ಾನು Lೆಲಸ �ಾಧನ"ಾ4 ಅಧ�ಯನ 1ೋMಾಡಲು ಮತು
 ಮಹ@ಾ�Lಾಂ�ೆಯನುQ
1ೊಂbದEMೆ

ಸುಲಭ ಅಲ� , ಕಷW ಅಲ� ಒಂದು " Lೇವಲ " ಧೂಮFಾನ ಮರಳಲು .ಒಂದು
ಸಮಯದY� LಾigLೊಳ�`ತ
)ೆ , ಮತು
 uೕಜೆ �ಾಡುವ,bಲ� ಒಂದು
�ಾಗRವನುQ ಅನುಸ�ಸಲು .

ಸಹಜ"ಾ4 , ಾನು ಪ�gP/ಯನುQ ಧೂಮFಾನ .ನನQ ಪ ಕೃ/ ಶುದ9@ೆ
1ೊಂbರ�ೇಕು ಬಂತು .

ಅವರು ಎರಡು ಗಂzೆಗಳ 03 Noಷಗಳ Lಾಲ ಮತು
 ನಂತರ esfumacei 
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Aಾ�ಸBಾ4)ೆ .

Nೕವ, 1ೊರ1ೊಮOಲು , ಏೋ sortir �ಾಡುತ
)ೆ .ಾನು ಏೋ ಪ$ೆಯಲು
1ೊರ�ದE ಎಂದು /Tದು, (ರುನ^ೆ ಆರಂrgದರು .

ಸುಲಭ"ಾದ DಟುWLೊಡಲು , ಆದMೆ ಾನು ಒ@ಾ
ಯ .

ಬಲಪ�gತು ಮತು
 Aಾ�ಸBಾ4)ೆ �ಾತ ಾನು �ಾ>g)ೆ 1ೇಳ�@ಾ
Mೆ .

ಅ�ಾ�Aಾ�ಕ ಏೋ ಅಸಹಜ ಆ4ತು
 .ಾನು ಸೂGಸುತ
)ೆ , ಉತ
ಮ �ೕ/ಯ
N)ೆ ನಟೆ .

ಬರಲು ಆದMೆ ಾನು ದೂರ ನ$ೆಯುವ,bಲ� .ಾನು ;ಾವ,)ೇ �ೆಳ(ನ ಮನುಷ�, 
ಆದMೆ ಶ(
 ಆಟbಂದ ಎಂbಗೂ .

ನನQ oೕ�)ಾಗ ಎಂbಗೂ ಒಂದು oಂGನ �ದು�m ಅrFಾ ಯ .ಾನು ಈ
ಎಲ�ವನೂQ ರೂFಾಂತರ tಂಜ�ಯುವ,bಲ� , ಬದBಾಗುತ
)ೆ .

ಮತು
 ಾನು ಏLೆಂದMೆ /Tಯುವ,bಲ� .

ಪ �ಾಂತ ಮತು
 Nೕರಸ gಗMೇv , (�(� ಸ�ಲ6 tಂದುಮುಂದು .

ಒಂದು bನ ಒಂದು gೕಗ� /Tಯಪ�ಸಲು Lೇಳ�@ೆ
ೕ"ೆ come'll Nೕವ, ಏನೂ
ಾನು ಎಂದು Nೕವ, Fಾ�ಶJ ಒಂದು )ೈತ� k ೕ/ ಮತು
 NಮO ಆBೋಚೆ
;ಾ"ಾಗಲೂ |ಾಣತನ ಎಂದು �ವರ�ೆ ಒಳ^ೊಂ�ರುವ ಎBಾ� ಇದು ಮೂಲಕ , 

ಕ:ೆದುLೊಂಡ ಬಯgದEರು ಎಂಬುದನುQ 1ೊಂbತು
ಾನು |ಾ�Bಾಮು� Nೕವ,
ಸಂ@ೋಷದ ೋಟ ನಗುತ
 ��ೇಷ"ಾ4, )ೈತ� k ೕ/ , ;ಾ"ಾಗಲೂ
�ಜuೕ@ಾ�ಹದ ನಗರದY� ಾನು Nೕವ, ;ಾ"ಾಗಲೂ �ೇLಾ4)ಾEMೆ ನನQ �ಶ�ದ
ಬರುವ ಆಳ"ಾದ ಬಯLೆ Aಾ�gದರು ಎಂದು ಹೃದಯದY� ಮೂಡಲು 1ಾ^ೆ
ಇರ�ೇಕು ಎಂದು ಾನು ಅY� , ಇY� Nೕವ, ಕ:ೆದುLೊಂಡಎಂದು ನಮ^ೆ
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ಅಂ�Lೊಳ�`ತ
)ೆ ಮತು
 ಎಂbಗೂ ನಮ^ೆ ಒಂದು ಆಕgOಕ Aೇ�ಯು ಉ)ೆEೕಶbಂದ
Lಾಲು)ಾ�ಯ ಈ^ಾಗBೇ ಏನೂ ವ�(
 ೋ�)ಾಗ ಮತು
 ಓ� ಅಥR"ೇೆಂದMೆ
ನbಯ [ೕYನ �ೇತು"ೆಯನುQ ಊtg , ಮತು
 ಮMೆ;ಾ4�gತು ಎಂbಗೂ
ಪ @ೆ�ೕ(ಸುತ
)ೆ ಪ ಸು
ತ ಎBಾ� ಮೂಲಕ ಎBಾ� �ದು�m , ಪ ಬಲ"ಾದ|ೇನು
ಅyರಗಳನುQ ಾನು ಪ/ LೆಗಳY� ಓb gt ಪದಗಳನುQ ಬುY¿v ಅಥR�ರYಲ� ಮತು

^ಾT Dೕಸು/
)ೆ ಎಂದು ಕ:ೆದ ಏೋ ಸ�ಾ> ಮತು
 ಮುಖದ Nೕವ, @ೆMೆಯY�
ಬಣp1ಾಕBಾ4ತು
 ಪ��ಾಮ"ಾ4 ಕBೆ Aಾಗ"ಾ4 ಎಂದು k ೕ/ ವಂGತರು
5ೌಕ�WನY� ಬ �Qಂದ ಬಣp Aಾ�ಸBಾ4ತು
 , ಆ4ತು
ಉ)ಾಹರ�ೆ^ೆ ಇದು ವಯg�ನ .

ವ�(


ಪBಾಯನ , ನ$ೆ?ತು ಆದMೆ ಅವರು ನನQನುQ �ೆ:ೆ?ತು ಮತು
 ನನQY� , 

ಅವMೊಂb^ೆ ಓb)ೆನು .

ಾವ, Lಾಣುವ,bಲ� ಆದMೆ ಪ �ಾರ"ಾಗುತ
)ೆ ವ�(
 �ಾಪಗ ಸ
 .ಅವರು ಒಂದು
Lಾಲ6Nಕ Lಾಣು/
)ೆ ಅನುಭವದ ಗುರು/ಸBಾ4ಲ� ಆLಾರವನುQ 1ೊಂb)ೆ.ವ�(
 ಗುಣು
: Nೕವ, ;ಾವ,)ೇ ಮುಖ ಮನುಷ� ಭಯದY�ರು@ಾ
Mೆ !

1ೌದು - ಾನು Lೆಲವ, ಭಯ ಉತ
�gದರು .ಾನು �ಾತ �ೆಳ(ನ ಅg
ತ�bಂದ
ಅg
ತ�ದY�"ೆ Lಾರಣ ಭಯ.

ಾನು �ೆಳ(ನ ಮತು
 ಶ(
 �ಾತಾಡು@ಾ
Mೆ ಆದMೆ ಎಂbಗೂ ಮುಖವೆQೕ
�ಷ;ಾಸಕ
ಾ4 ಅ��ರYಲ� ಮತು
 LಾigLೊಳ�`ತ
)ೆ ಮತು
 NಮO )ೈtಕ
�ಾ>ಸುವ ;ಾವ,)ೇ ಪBಾಯನ ರJ ಮನುಷ�ನ .

Gತ ದY� �ೆಳ(ನ ಬದುಕಲು �ಾಧ��ಲ� ಕತ
Bೆಯ ಒಂದು ವ�(
 .�Gತ $ಾ�R ಮತು

�ೌನ"ಾ4 Nೕವ, ಮMೆ^ೆ ೆರಳ� ಅವ, .ಆದMೆ �ೆಳ(ನ ಮತು
 ಕಪ,6 ಮುಖರtತ
zೋk ostentas , |ೊ@ೆ [ೕBೇರು@ಾ
ೆ.ಾನು , ಸ�ಗRLೆ= ಏರು@ಾ
ೆ NಮO

219



ೋಟ ಮತು
 ರೂFಾಂತರ �ೆಳ(ನ /ರುGದರೂ t4ag .ಮತು
 despondency 

ಸುBಾ
J ^ಾT ;ಾMಾದರೂ ನb ನb ಆLಾಶLೆ= |ೊ@ೆ^ೆ, ಕಪ,6 ಆLಾಶLೆ= "ೇಗ
ಪ /( e ಮತು
 ಸq�ಕ ಮತು
 ಹ�ತ ಮ:ೆ DೕTಸಲು ನನ^ೆ densifico .ಆದMೆ
;ಾವ,)ೇ ಮುಖ Nೕ�Nಂದ ಮನುಷ�ನನುQ ನನQ )ೇಹದ ಚುG�)ಾಗ ಮತು
 ನನQ
ಪ ಮುಖ ಉ�ೆpಯ ಬzೆW ೆೆಸು .ಇದು ೆರಳ� �ಾಡಲ6�W)ೆ .ಈ Lಾಲ6Nಕ ಅಂ(
5ೇ' ಅಂಧLಾರ ಮತು
 �ೆಳ(ನ �ೇ�Lೆ ತk6gLೊಂಡು , ಸತ
 Mಾ/ ನNQಂದ
ಮರುರGg)ಾEMೆ .

ಾನು )ೌAಾRಗ�ದ ೆರಳ� �ೆQೕtತ�^ೆ ಮನುಷ� .

ಎBಾ� LೆಟW ಅg
ತ�ದY�ಲ� ವ�(
.

ಇದು ಒಂದು Lಾ�ೆ;ಾ4)ೆ Lಾ�ೆ=.

ಆ�ೕವ ಆನಂದ ಸ�ರೂಪ"ಾ4 ಕೂಗು ಮ(R ಆತO 1ೊರಬರುತ
)ೆ,

ಇತರ�^ೆ ರy�ೆ ಅಥRದY� ಮತು
 ಭ;ಾನಕ ¸ೕಂಕ�ಸುವ ಆತO .

ಏನು ;ಾ"ಾಗಲೂ ಏರುತ
)ೆ ಅಥ"ಾ Dೕಳ�ವ ಆದMೆ ಹಗರಣ Sv ಏರುತ
)ೆ .

Nೕವ, ೋ� Nಜ"ಾ4ಯೂ 1ೆಚು� ಮತು
 ಬಂ$ೆಯ ಅಲ� ಪತನ 1ೊಂb)ೆ.

ಅBೆಗಳ� , ಅY� ಹgರು ಸುಳ�` ಮತು
 NೕY ಮಂLಾಗು�Lೆಗಳಂಥ ಎತ
ರLೆ= .

ಇತರರ ತತ�ಗಳನುQ ಎಂದು MೆC ಅಲvR ಸ]R .

ಇದು ಒಂದು )ೊಡ_ ಮತು
 ಮೂಕ g=£ೕ~ ಹ@ಾ�ೆ ^ಾಢ"ಾಗುತ
)ೆ �ಾt/ ಕಪ,6, 
ಕತ
Bೆ;ಾದ , Nಷ�uೕಜಕ ;ಾ"ಾಗಲೂ ಇರುವ,bಲ�.

ಪದಗಳY� ಉ@ಾ�ಹ ಒಳ^ೊಂಡ ಅBೌ(ಕ �ಾ��� Aೇ� ಸೂGಸುತ
)ೆ .

ಒಂದು Lಾ�¤ ಇಲ�)ೆ , ಅyರ ಅyರ"ಾ4 ಪದಗಳ �ಾtತ� ^ೋ$ೆಯ Lಾರಣ
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�Mಾಮ ಬರಹ ಮತು
 ಅವರ �ೕ�ಯು �ರುದ9ವಲ� ಒಂದು ಮು�ಯBಾಗದ
ೆಮObಯ ಕipೕರು ಹ�ಯುತ
)ೆ ಅN"ಾಯR "ಾಸ
ವ"ಾ4 ... ಬರುತ
)ೆ , ಆದMೆ
ಇದು ಮರು�ೕವ ಆ4 ಮತು
 LಾigLೊಳ�`ತ
)ೆ NoRಸುತ
)ೆ�ೆರಗು^ೊTಸುವ
�ೕ�ಗಳ� ನಡು"ೆ ಎಂಬ ಸ�ಂತ �ಾ��� repels ಮತು
 bೕಘR �ೂೕ�gತು
ಉಚ��ಸಲು ಬಯLೆಯ �ೆಂ( ಬMೆಯುವ ಮಂLಾಗು�Lೆಗಳಂಥ 1ೇ^ೆ ಅಂzಾ(WR�
tಮದ .ಅವರು ಬMೆಯು@ಾ
Mೆ ಮತು
 ಆತO ಸೃ�W ಯಂತ 1ೊರ1ೊಮುO�LೆಯನುQ
ಅನು"ಾbಸBಾಗುತ
)ೆ .Mೇ§ೆಗಳ� ಮತು
 1ೇTLೆಗಳನುQ ನಡು"ೆ ಇY� ಒಂದು
Aಾ�ಸು@ಾ
Mೆ ಮತು
 ಇತರ Lಾ[ಂಟaಳನುQ ಇY�)ೆ .

ವ�R^ೋ

ಒಂದು ಆರಂಭದY� , ಬಂ$ೆಯ , ಸಮಯ ನಶ�ರ ಏLೆಂದMೆ .LೆಟW ಆರಂಭLೆ=
ಸ�ಾಾಂತರ ಪತನ, arrefeço .1ೆ�ೆ{ರTನ ನನ^ೆ ಸಮ@ೋಲನ ಮತು
 ಾನು
, $ೈh ೆ^ೆಯುವ,ದನುQ .ಾನು ನನ^ೆ ಹ@ಾ�ೆ?ಂದ ಇಲ� , �4ದ ಮತು

ತBೆಸುತು
 ಕY6gLೊಂಡ .ಾನು ಪ ;ಾಣ ಕಲ6ೆಯ ಏೋ ಮೂಲಕ �ೆG�DದE
"ೇಗದ ಹೃದಯ .ಮುಂ)ೆ , ಾನು ^ಾTಯ [ೕBೆ �ೆ�ೖC ಎರಡೇ �ೕವ�ಾನದ
ಕಂ�ತು .ಇದು ಈ ಪತನ ೆಲದ tv ಉGತ ಪತನ ... ^ಾT ಉgMಾಟLೆ=
tೆQBೆಯY� 1ೊ:ೆಯು/
ರುವ ಆದ R zಾ} ರ�ೆ
 ತಂFಾ4ರುವ !ಆದ R $ಾಂಬರು
ಪ Lಾಶ�ಾನ"ಾದ ಮತು
 1ೊ:ೆಯುವ ಆLಾಶದY� ೆನಪ, $ಾ�R 1ೊ:ೆಯು@ಾ

@ಾ|ಾ Nೕ�ನ ಅrFಾ ಯ ಮತು
 ಇದು ೆಲದ , ಬಲ"ಾ4 ಬರುವ ಏನು
ಾಶ�ಾಡುವ ಈ ಪ��ಾಮ ಎಷುW ಬಲ"ಾ4ತು
 .ಗ�;ಾರ NY�g ತನQ Gಂತೆಯ
yಣ ಅಮರ �ಾ�)ೆ .^ಾTಯ [ೕBೆ "ೇಗದY� tಂAಾಗ 4ರ( 1ೊ$ೆ ಬಂದು ಸ�ತಃ
/ರು4 ಸುರುT;ಾ4 ಮತು
 ಗುBಾD , ಗುBಾD , ;ಾವ,)ೇ ನಂತರ ಎಂದು
ಏ�LೆಯನುQ LೈDzಾWಗ ಪತನ ಏ�ಸುವ ಕMೆ tಂbನ yಣ ಮರTದರು .

Aಾವೆ 1ೆ[Oಯ ಾನು sofrais ಎಂbಗೂ ಇತರ ಭರವ�ೆಯ ಚಮRದY� ಪರಸ6ರ
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Aಾ�gದರು ಮತು
 ೋ�ರುವ,bಲ� ಇತರ ಅನುಭ�gದ ;ಾMಾದರೂ 1ೆ[Oಯ
Nಂ/ರುವ ಈ ಅ$ೆತ$ೆಗಳನುQ �ೕ/ಯY� ಜNgದರು ಬಂ$ೆಗಳ� ಅY� �ೕ/ಯY�
ಸ1ಾಯ ಮತು
 ಪರಸ6ರ ಸ1ಾಯ 5ೈತನ�ವನುQ ಏರುತ
)ೆ ೋ�ಾನು ನಂDLೆ
�ಶ�ದ LೊೆಯವMೆಗೂ 1ೋMಾಡಲು ಮತು
 Nೕವ, ಖGತಪ�ಸಲು ಮತು

ಅಂ/ಮ"ಾ4 ಮತು
 ಎBಾ� LೊೆಯY� tv Aಾವೆ �ಾಗುವ 1ೊ$ೆತಗಳ 1ೇT
ಪರಸ6ರ ಮತು
 �ೇY ಕBೆಯ ತಮO �ಶ�ದ �ೆN�ಂ� /Tಯಲು Lೆಳ^ೆ ಪ$ೆಯಲು
ಬಂದ Lಾರಣಕ/
 ^ೆಲ�ಲು ಮುಂದLೆ= 1ೊ:ೆಯುತ
)ೆ Dೕಳ�ವ , ೋವ, �|ೇತ ಮತು

�ೋತವN^ಾ4 ಎಂದು ಆದMೆ ಏರುತ
)ೆ ಮತು
 Lಾರಣ Dೕಳ�ವ 1ೊಂದಲು ಒಂದು
ಬಳಲು/
)ಾEMೆ ಅನು)ೆEೕಶಪ�ವRಕ"ಾ4 ಹರಡುವ ಶ(
ಯ 1ೋMಾಟ ಕY6gLೊಂ$ಾಗ
ೋವ, ^ೆಲು�@ಾ
Mೋ ಅವರು 1ೋMಾಟ^ಾರ1ೆG�ನ Lೊೆಯ ಆ�W ಮತು
 ಾವ,
ಎBಾ� 1ೋMಾಟ^ಾರರು ಬಯgದ ^ೆಲುವ, ಅನಗತ�"ಾ4 �|ೇತ ಮತು

�ೋತವN^ಾ4 "ೈಭವವನುQ ಕು�ತು .

�ೆT^ೆa

ಇದು ಈ^ಾಗBೇ Mಾ/ ಸಮಯ ಮು4ದು1ೋ4ತು
 ಅದ(=ಂತ ಮುಂGತ"ಾ4ದE ಸPಬE
ಒ)ೆE;ಾದ �ೆT^ೆa ಮುಖLೆ= ಒಂದು ಕೂಗು ಎಂದು �ಾ�ದ ಅಥRದY� ಬಂbತು
ಅಳ�ವ,ದು ದೂರದ o/oೕ�ದ ಒಂದು Nಷ�uೕಜಕ ಮತು
 "ೇದೆಯ $ಾJ
ಕipೕರು ಮತು
 ಬರಲು ಸೂಯRನ ಔv �ೕdಸಲು 1ೇTದರು ಕipೕರು
ಆ�;ಾದLೆಳ^ೆ 5ಾಲೆಯY�ರುವ ಮತು
 ಸರಳ �ೆÅ� ಆಶ�ಯRಚ(ತಾದನು
1ೇTದರು sೕಡಗಳ� �ಶ�ದ Nಯಂ/ gತು ಬರಲು ಏನು NಧR�ಸಲು ನನ^ೆ
NಧR�g)ಾEMೆ ಮತು
 ಈ Nಜ"ಾ4ಯೂ N�ಾRರ ಪ�ೕdಸಲು Nೕವ, N> Noಷ
ಅನುಭವ"ಾ4ತು
 Aಾವೆ 1ೊರಬರಬಹುದು ಎಂದು ಎY�ಯೂ 1ೊರ^ೆ
LಾigLೊಂ�ಲ� �ಾಡBಾ?ತು�ೈಯR ಮತು
 ಪ�ಶ ಮ ಸು�ಾರು ಪದ9/ ನನ^ೆ
ಅಂತರ Aಾ�ಸು@ೆ
ೕ"ೆ ಆ1ಾರ ಮತು
 ಮಂಜು ಸ6ಷWಪ�gದರು ಮತು
 ��ಾ�ಸ�ತುಕ
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^ಾT �ಾ>ಸಲು ಎಂದು ಏೋ �ಾ>ಸಲು ಬಯLೆ ಬಂbತು.

ಲ� 1ೋMಾಟಗಳ� ನನQ ಮತು
 ಪ ಗ/ k ೕ/ ಸಮಯ Dಡುಗ$ೆ ಮತು
 ನಂತರದ
bನಗಳY� ಆ bನದಂದು �ಾ��� ಮೂಲಕ "ೇ:ೆ Fಾ?ಂಟ} , ನನ^ೆ ಗಂzೆಗಳ�, 
Noಷಗಳ� ಮತು
 �ೆLೆಂಡುಗಳ� ಓದಲು ಮತು
 Dಡುಗ$ೆ tv )ೋಷರtತ �ಾv
Nಖರ"ಾ4ರುತ
)ೆ ಯುದ9 ಎಂದುಸಂ@ೋಷ ಮತು
 ಹಷR 1ೆG�ನ ಜನರು ��ಧ ಬT`
ಮನg�ನ ಖಂ�ತ"ಾ4ಯೂ Lೇವಲ surtir ಎಂದು ಏಾಗಬಹುದು ಆ4ತು
 1ೆಚು�
ಕಂ�ತು .

"ೆ²

ನನ^ೆ ಭೂದೃಶ� ಕಂ�ತು ಮತು
 Lೊಳಕು ಸ�ಾಜದ ಕಂ�)ೆEೕೆ ಎಲ�ವ� ಸಂಪಕR
ಮತು
 ಎಲ�ವ� ಅY� ಒಂದು "ೆ² ಕಂ�ತು ಆದMೆ ಾನು |ೇಡ ಒಂದು Nಜ"ಾದ
ಾಟಕ �ಾ�ನ |ೇಡ Aೇ� ಕ-ಾವಸು
�ನ Aಾ�gದರು ಮತು
 "ೆ² ತನQ Lಾಲ
ಸು�ಾರು ಾನು ಗಂrೕರ"ಾ4 ೋಡು/
ದEರುಸಪ6} �ೕ/ಯ ಮತು
 ಕNಷl
|ಾಲ�ಯ 5ೌಕ�WನY� stung ಜನರು ನರಳ�/
)ಾEMೆ |ೇಡ @ೆ^ೆದುLೊಂಡು ಎಂದು
N)ೆE ಈ ಸರಳ"ಾ4 calhava ಕುg?ತು 1ೇ^ೆ ಎBಾ� ಅದರ "ೆ² �ೆ6ೖಡ}
ಮ�ದವರ Lೊಳಕು �ಾ�ನ ಮMೆ;ಾದ ಮತು
 ಮರಣ ಈ ಆ4ತು
 ಈ$ಾಗುತ
"ೆ
ಎಂದು ಕನಸು"ೆ² , |ೇಡ ಮತು
 �ೕವನದ ಭಯ�ಲ�)ೇ ಅಮರ ಎಂಬ � ೕ~
ಎBಾ� ಈ$ಾಗುತ
"ೆ ಆದMೆ ಒಂದು "ೆ² ರೂkಸಲು ಮತು
 Lೊಳಕು gಗYಲ�
�ೕವನದ ಉತ
ಮ �ಾಡಬಹುದು LೊೆಯY� |ೇಡ ೋಡಲು "ಾgಸುವ ಮತು

ಇ5ೆ©ಯನುQ 1ೊಂb"ೆ ಆದMೆ ನಮ^ೆ ವMೆ^ೆ ಅದುಆದMೆ "ೆ² �Lಾಸದ
�ಾಡBಾ?ತು ಕಟWಡ N�ಾRಣ ಮತು
 ;ಾವ,)ೇ ಪ�1ಾರ "ೆ² , Lೊಳಕು |ೇಡ
ಮತು
 ನನQ ಕಲ6ೆeೕ |ೇಡ ಅ�ಯY� ;ಾ"ಾಗಲೂ ಒಂದು ಕಂಪN / "ೆ² ಒಂದು
ಚಕ ದ ಅಂ/ಮ .

223



Lಾ� bೕಪಗಳ� ದುಷW ಮತು
 ಹು�ದ Lಾ� ನಡು"ೆ �ೆಳ(ಲ�ದ gಗMೇv ಪ$ೆಯಲು
ಈ ಈ |ಾಗವನುQ ಜನರು ಬರುತ
"ೆ ಅY� 1ೆಚು� "ಾ�ಸಂಗ ಾಜೂLಾದ , ನಗರದY�
ಾನು ವಸು
Nಷl 1ೊಂb"ೆ ನಂತರ ಾನು ಬMೆಯಲು ಅY� ಈ |ಾಗದY� ಲೂ\
ರGಸಲು ಮತು
 ಭ�ಷ�ದY� ನನQ ೋ� ಆ4)ೆಾನು ನನQ bನ ;ಾ bನ ಸಹ
instant'll �ಾಂತ ಶ(
 ಅrFಾ ಯ ನಡು"ೆ Mೇ§ೆಗಳ� �ೆಳಕು Aಾ�ಸು@ೆ
ೕ"ೆ ಅY�
NbRಷW"ಾ4 Lಾ� bೕಪಗಳನುQ ಒಂದು )ೈನಂbನ ಪ ( eಯY� ಇ�gLೊಳ`ಲು
ಒಂದು ಪ / ಈ |ಾಗದY� bನ ನನQ ಅkRg ಇದು ಸು�ಾರು 2000 ಗಂzೆಗಳ
ಬರBಾ?ತು Aಾ�ಸು@ೆ
ೕ"ೆNರಂತರ ರGಸಲು ಬMೆಯಲು , ಸು@ಾ
ಟ , Gಂತೆ
ಮತು
 ಬರವi^ೆ Lೆಳ^ೆ ನಡು"ೆ �ೕವನ ಇರುತ
)ೆ ಾನು ಅ@ಾ�ಕಷRಕ ಮತು

ಸ"ಾYನ ಸಮುದ ನನQ �ಶ�ದ ಸಮುದ ಗಳY� ನನQ ಕಲ6ೆಯ ಹುಡುಕಲು �ಷಯ!

�ಾ? 1ೆಚು� ಗಮನ ಅಥ"ಾ ಮ:ೆಯ ಇಲ�)ೆ ಗ ಂಥಗಳ� , ನು�ಗಟುWಗಳ� , 

ಕ�@ೆಗಳನುQ ಅಥ"ಾ ಸರಳ ಆBೋಚೆಗಳ� ನಡು"ೆ ಸುಂದರ �ಾಲುಗಳನುQ
ಸೃ�Wಸಲು ಹ�ಯುವ ೋಡಬಹುದು ಅY� ಬರವi^ೆಯ ಸಮುದ ದY� ಈಜುವ , 

ಉ)ೆ�ೕಗ tೆQBೆಯY� �ಾ>ಸಲು harpoons ಪತ ಗಳನುQ ಅ\ �ೇzೆ ನನQ
�ಾಗರದY� ಉ)ೆEೕಶಗಳನುQ ಅg
ತ�ದY�ದEMೆ�rನQ AಾವೆಗಳನುQ , ಸಂ"ೇದೆಗಳ
ಅrFಾ ಯ , ಆದMೆ �ಷಯಗಳನುQ ಎಂದು ಹೃದಯದY� ನಮO ಸಮುದ 
ಧುಮುಕುವ,bಲ� ಮತು
 ��ೇಷ"ಾ4 ��ಧ ಸಂಪತು
 k ೕ/ .

ಾನು ಶ(
 ಗಮNಸು Bಾ�ೕನು Bಾ�ಂಟJR ಪವ} ಪ LಾSಸುವಂ@ೆ §ಾY
ಅTgದMೆ �ೆಳ(^ೆ , ಅಂತ��ಲ�ದ ಬಯLೆ ತುಂ�ಾ �ೋ�ಾ�;ಾದ �ೆಳ(ನ
ಪ Lಾಶ�ಾನ"ಾದ ೋ� 1ೇ^ೆ |ಾಗೃತ^ೊTಸುತ
)ೆ ಆ4)ೆ , ಪ Lಾಶಕ |ಾ�Bೆಯ
ಒಂದು ಮ�ಾ�ಹQ N�ಾನ"ಾ4 �ಾಗುವ �ೆಳಕು ನ$ೆಯುತ
)ೆ Aಾವೆ ನನQY�
ಎಚ�ರ^ೊಂಡು ತುಂಬಲುಒಂದು �ಾನ ಉಪgP/ಯY� ಒಂದು Bಾಭ /ೕವ 
�ಾಂLಾ oಕ ಇ^ೋ , ಉgMಾಡುವಂ@ೆ ಸಂ@ೋಷ ಮತು
 ಒ:ೆ̀ಯ ಪ / bನ ಅ)ೇ
^ಾT ;ಾ"ಾಗಲೂ Nಖರ"ಾ4ಲ� �ೆÅ� (ರುನ^ೆ ಉgMಾಡಲು ಎಂbಗೂ ಆದMೆ
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Nೕವ, ಸುಂದರ �ಾಡುತ
)ೆ Aಾ�ಸುವ ಒಂದು "ಾಸೆ ಆ¦ Nೕಡುವ ದಟW"ಾದ
ಸುಗಂಧ ಎಂದು ಬರುತ
)ೆNಕಟ ಸ�ಲ6 �ೆÅ� , ಇಂb ಯ ^ೋಚರ"ಾ4 ನನ^ೆ
Nೕನು ಸ6SRg)ಾಗ 5ಾತುಯRbಂದ ಮನg�^ೆ ಮತು
 �ಾಡುವ ^ೊ�ೕ tv (ರುನ^ೆ
ಒಂದು ಸಂ@ೋಷದ ಸಂLೇತ ಮತು
 ಆಕಷR�ೆ ಒಂದು ೈಸ4Rಕ ಮತು
 �ಾಂತ
zೈ[�' ಸಂ@ೋಷ G(@ೆ� ಸಂ@ೋಷ 1ಾ^ೆ ಒಂದು yಣ ��ಧ stunning'm 

ಸ�ಲ6 ಆಳ"ಾದ Gಂತೆಾನು Lೆಲ�[O ೋ�ದಂ@ೆ ತುಂ�ಾ ^ಾಢ"ಾದ ಒಂದು
ೋಟ ಒಂದು ಹಷRGತ
bಂದ �ೆÅ� ಅ)ೆ�ೖತ �;ಾY� LಾigLೊಳ�`ತ
)ೆ .

�ೆªೕಕ4ೕ@ೆ Nೕವ, �ಾತ Nೕವ, ಾನು ಬMೆಯಲು ಎಲ�ವ� ಅಲ� �ೇ�ರುವ
ಅrFಾ ಯ ಆದMೆ ಾನು ಬMೆಯಲು ಅನುಭ�ಸಲು ಬಯಸುವ ಆ�ೆ ೋಡಲು
ವಯg�ನ ದೂರದ ಮರುಭೂo ಇಲ�)ೆ ಗೃಹ�ರಹ ಆದMೆ ಪ �ಾನ ಹಂತದY�)ೆ
ಸೂGಸುತ
)ೆ ಒಂದು ಗಮ��ಾPನ �ೆªೕಕ4ೕ@ೆ .

ಇY� ಒಂದು ಸರಳ, ಆದMೆ ಒಂದು ¡ೕ'W ಅದರ (ರಣಗಳ� ಮತು
 Nೕವ, ಒಂದು
ಸೂಯRನ �ಾ�ಸ �ಾಡುವ,)ಾ4 1ೇಳಲು ಎಂದು Lೆಲವ, ಪದಗಳನುQ ಮ:ೆ
ಬMೆದರು ^ಾT ಜ"ಾ�ಾE�ಯನುQ ^ಾT Lೇಳ�ವ ನನQ ಹೃದಯ Nೕವ, @ೆ^ೆದುLೊಳ`ಲು
ಪದ ಕ�[;ಾ?ತುtಮ ^ಾT ;ಾ"ಾಗಲೂ )ೊಡ_ದು ಎಂದು ಈ Gಂತೆ
ಇ)ಾEಗ Nೕವ, ನನQ ಸೂಯRನ ;ಾ"ಾಗಲೂ bನಗಳY� ಸಹ oಂಚು�� ಾನು
Nೕವ, ನನQ ಶ(
 ಎಂದು 1ೇಳಲು ಮತು
 ಎಂದು .

ಪ /DಂDಸುತ
"ೆ, uೕGg ಮತು
 Lೆಲಸ ಅಥ"ಾ ವ�ಕ
ಪ�gದ ಇಲ� ಅನುಭ�g
ಎಷುW ಕಷW ಇದು Lೇವಲ ಅg
ತ�ದY�"ೆ ಆದMೆ ಪ /DಂDಸಲು Aಾವೆ ಪ ( e
( e^ೆ ಮುಂ5ೆ ಮತು
 ಆBೋಚೆ Nಯಂತ ಣ ಕೃತ�"ೆಂದು ನ�ಸುವ,ದು ಅಥ"ಾ
ಅrFಾ ಯ ಮತು
 Lೆಲ�[O �ಾLಾಗುವ,bಲ� ವ�ಕ
ಪ�ಸಲು ಆ4)ೆ Lೆಲಸ
�ಾಡಲುಆ�W ಈಗ ಬುb9ವಂತMಾಗುವ,bಲ� ನಂತರ ನ�ಸುವ,ದು ೋಡು.
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ನಂತರ �ೌನ ಮೂಲಕ Lೆಲ�[O ಒಂದು �5ಾರ ಸP4ತ^ೊಳ`ಲು ಮತು
 Lೇವಲ
ಎಂದು ಅಂದMೆ ಉಪgP/?ಂದ ಉTgLೊಂಡು ಅನುಭ�ಸBಾರವ, ಬದY^ೆ
ಪ /( e ಪ /DಂDಸುತ
"ೆ ನಂತರ ಒಂದು Aಾವ ಇY�)ೆ .

ಅಡಚ�ೆ;ಾ4)ೆ Lೆಲ�[O �ಾಡುವವ Aಾ�ಸು@ೆ
ೕೆ ಆದMೆ ಆಸ(
 "ಾgಸುವ
ಮತು
 ನಮ^ೆ ಾವ, ;ಾ"ಾಗಲೂ , )ೌAಾRಗ�ದ ಅ$ೆತ$ೆಗಳನುQ ಜ?ಸಲು
ನಷWLೆ= ಪ /( ?ಸುವ ಈ Lೆಲ�[O �ೆ:ೆದು �ೕವನದ 1ೋMಾಟದY�
ಕYಯುವ,ದು ಅrವೃb9 1ೋMಾಟ �ಾಡುವ,ದು ಭಯ�ಲ�)ೇ LಾಯRಕ ಮವೆQೕ
^ೆಲ�ಲು ಅಡಚ�ೆ;ಾ4)ೆ ಅಲ�ಾನು 1ೊರಬರಲು ^ೆಲ�ಲು ಅಂ/ಮ"ಾ4 ^ೆದE ಮತು

ನಮ^ೆ ನಮ^ೆ Nೕ4g �ೋಲುಗಳ ಕYತು �ೌಲ�ವನುQ ಪ$ೆಯಲು ಸ�;ಾದ
�ೌಲ�ವನುQ Nೕ� ಗ�ಷl ಸಂ@ೋಷ ಆ4)ೆ ಅ>ಕ"ಾಗುತ
)ೆ )ೇಶ �ಾರ.

ಸಮುದ ದY� MೋYಂ� ಕಡಲ ಸುತು
/
ರುವ Nೕರು, �ಾನ� ಮೂಲಕ ಮರಳ�
ನೂಲುವ ಹNಹN;ಾ4ರುವ �ಾನ� ಮಹ�ಯY� MೋYಂ� ತಂ^ಾTಯY� , ಒಂದು
1ೋ'W ಸ�ಲ NಮOನುQ Lೈ ಮುಳ�4gರುವ ಸಮುದ ಸಮುದ ದ ಮ@ೊ
ಂದು
ಮರಳ� ಹNಗಳ� ಒಂದು LೈಯY� )ೋGದಸ�ತಃ Dಡುಗ$ೆ ಅವರ LೈಯY�
ಎಲ�ವನೂQ 1ೊಂbದE ಒಂದು ಅಥRದY� �ಸ
�ಸುತ
)ೆ ಆದMೆ ಎಲ�ವ� ಎಲ�ವ�
Lೆಲ�[O �ಾ>gದ ಒಂದು j � ಮತು
 ರೂkಸುವ 1ೊoOದ ಒಂದು Lಾ�¤
1ೊಂb"ೆ ಾವ, ನಮO ಹೃದಯದY� ಮತು
 LೈಗಳನುQ ಎBಾ� ಅrFಾ ಯ ಏನು
ನಡು"ೆ LೈಗಳನುQ ತk6gLೊಳ�`ತ
)ೆ ಇ)ೆ �ಾ�ಲ�ಸುಂಟರ^ಾT .

ಏನು 1ೇಳಲು ಸತ�, ಆದMೆ ಇದು ಸಂಪ�ಣR ಸುಳ�` ಅಲ� !

ನಷW ಉ�ಯುವ ೋವ, .ಅY� , ಆದMೆ Nೕವ, ಎY�?ಾನು ಏನು ?

ಾನು ಅ"ೇ� Lಾಯುವ ಮನುಷ� ಏLೆಂದMೆ ಾನು ಕನಸು ಇರYಲ�.

Nೕವ, ಬರುತ
)ೆ ನನ^ೆ , ನನ^ೆ ರದುE ನಡುಕ ಈ ^ೊಣಗು/
ದEರು ನನQನುQ ಉTಸಲು
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Lಾiಸುತ
)ೆ , ನನ^ೆ ಮತು
 Lೆ�ಸು@ಾ
Mೆ ಮು�ದು Nೕವ, ಇಲ� 1ೇಳ�@ಾ
Mೆ !ಅY�
ಾನು , ಾನು , ಾನು �ಾತ )ೇಶ ಮತು
 ಉgMಾಟದ ಇ�gLೊಳ`ಲು �ಾಧ��ಲ�
ಬಯಸುವ .

ರಂಗಗಳY� )ಾ�ಯY� ಮತು
 ಮುಂ)ೆ ಚYಸುವ ಇ�ಸುವ ಏೋ ೋಡು.

ಏLೆಂದMೆ ಏLಾಂತ ಮತು
 ಮ@ೆ
 ಾನು Aಾ�ಸು@ೆ
ೕೆ ಅಥ"ಾ ಇಲ� ಅY� ಪ$ೆಯಲು .

ಾನು ಬಂ$ೆಗಳ� ಮತು
 fulminates �ೂೕಷ , gಗMೇv ಆ5ೆ^ೆ ಚBಾ?ಸಲು
ಬಯಸುವ .

ನನQ ಹೃದಯ Nೕವ, ನನ^ೆ ಮತು
 ಒಂದು ಗಂಟು unties ತT` ಒಂದು ಇರುತ
)ೆ
ಪ,ನಪ R5ೋbಸಲು ಬಯLೆ 1ೋಗು@ಾ
ೆ ಎಂದು ಈ gಗMೆv
1ಾ^ೆ.ಸಂಬಂಧಗಳನುQ t�ತಗಳ� ಬರುವ ಾನು , ಸ�ಲ"ಾದ -ೆ C ಎಂದು
ಬಯಸುವ,bಲ� ಎಂದು .

Nೕವ, 1ೇಳ�ವ ಅಥ"ಾ ನನQ ಬ^ೆa ಏನು ಎಂದು ಬಯಸುವ,bಲ� , ಾನು Aಾವೆ
ಬಯಸು@ೆ
ೕೆ .

ಈ ಗಂಟು , ೋ� ಇಲ� tಸುಕುವ ಮತು
 ಭ/R�ಾಡಲು ಮತು
 ಾಶಪ�ಸುತ
)ೆ .

ಈ zೈ ಮು�ದು ನ$ೆಯY)ೆ .

ಮ@ೆ
 �ೊೆQ^ೆ ಎಲ�ವ� .ಾನು ಧಾತOಕ ಅಥ"ಾ ಋ�ಾತOಕ ಬಯಸುವ,bಲ� , 

;ಾವ,)ೇ @ಾ(Rಕ ಅನುಸರ�ಾ ಇಲ�)ೆ 0 ಬಯಸು@ೆ
ೕೆ , ಆದMೆ Nೕವ, ಮತು

ಆಗ�ೇLಾದ ಒ@ಾ
ಯ .

ನನ^ೆ ಅವLಾಶ .

ಏLೆ ಅಳಲು ?
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ನನ^ೆ ^ೊತು
, ಆದMೆ ಾನು t�ದುLೊT` ಏLೆಂದMೆ ಕipೕ�ನ �ಾ�� ಮತು
 ಸ�ಲ
, ಾನು Lೆಲ�[O ಾನು ಇತರರ )ೋಷಗಳನುQ ಎದುMಾದವ, Lಾರಣ /Tಯಲು
ಮತು
 ಏLೆ ;ಾ"ಾಗಲೂ ^ೊ/
ಲ� .

ಾನು ನನQ Dಡಲು ಬಯಸುವ , ಅಳಲು ಬಯಸುವ .ನಕು= ಅrFಾ ಯ ಇದು , 

ಆದMೆ NಮO ಕipೕರು �ೌಲ�ದ , ಮತು
 �ೆಚ�4ನ Sೕತ ನಡುಗು ನನQನುQ DಟುW ಆ
AಾವೆಯನುQ ಈ ಕt .LೊೆಯY� ಅಲ� 1ೊರ1ಾ()ಾಗ ಆದMೆ ;ಾ"ಾಗಲೂ
ಕipೕ�ನ ಉ)ಾgೕನ@ೆ ಮುಖLೆ= ಸುಪ
 ಮತು
 ರJ ಕipೕ�ನ ತಲುkದ LೊೆಯY�
ಆMೈLೆಯನುQ Lಾiಸುತ
)ೆ .

Nೕವ, ಎಂದು ಾನು , uೕGg
)ೆE.Nೕವ, ಏನು ಆBೋGಸು/
ೕ� 1ಾ^ೆ ಆದE�ಂದ
�ಾ�ಾನ� , ಪ �ಾiತ ಇ"ೆ .

ಾನು , ಾನು Nೕವ, ಾನು ಅಗತ��ರುವ ನನ^ೆ Nೕ� �ಾಧ��ಲ� ಎಂಬುದನುQ
ಬಯಸು/
ೕ� ಕ-ೆ 1ೆದರುವ,bಲ� .

ನನ^ೆ ಬಯಸುವ .Nೕವ, ;ಾ"ಾಗಲೂ Nಮ^ೆ ಾನು Nೕವ, ಬಯಸುವ , ಏನು
ಅವರು Aಾ�gದEರು Nೕವ, ಬ^ೆa ಅಥ"ಾ Nೕವ, ಇರYಲ� ಅY� Nೕವ, �ಾಡಲು ಎಂದು
, Nೕವ, ಏನು �ಾಡು/
bEೕ� .

ನನQ ಮನುಷ�.

ಾನು Lೆಲವ, ತಲುಪ,ತ
)ೆ ಆದMೆ ;ಾವ,)ೇ �ಾಣದ ಅಥ"ಾ Dಲು� , Lೇವಲ ಗು�
ಅವLಾಶ Aಾ�ಸು@ೆ
ೕೆ ಈ ಕ-ೆ Fಾ ರಂrgದರು 1ೇ^ೆ ನನ^ೆ ^ೊ/
ಲ� .

ಾನು , ಾನು ತೂಕ ಇಲ� taria tv ;ಾವ,)ೇ ಉ)ೆEೕಶ 1ೊಂb"ೆ , ಾನು
ನನQ ೋವ, ಆದE�ಂದ , ನನQ , �ಾಣದ ಹೃದಯ ನ$ೆಸು/
)ೆ ಇ)ೆ �ಾ>ಸುವ,ದು
Aಾ�ಸು@ಾ
Mೆ .Revitalizes 1ೆಚು� �ೊ¨ೕ� ಗುರು/ಸBಾ?ತು ಏLಾಂ4 ಹೃದಯ

228



, ೋವ, ತಳ`ಲು ಬಹಳ ಪ ಬಲ"ಾ4)ೆ .

ಾನು ಉGತ ಇಲ� .ಾನು , ಸಂಪ�ಣR"ಾ4 ಉGತ ಎಂದು ನನQ �ಾ�ತಂತ !
k ೕ/ , ಆದMೆ ಾನು ನನ^ೆ k ೕ/ 1ೊಂbರುವ ಬದ9Mಾ4ರಲು Aಾ�ಸು@ಾ
Mೆ
ಎಂbಗೂ .

ಅವರು ನನQ k ೕ/ ಏLೆಂದMೆ ?

ಉತು�ಕMಾ4)ೆEೕ"ೆ .ಅವರು ಮುಕ
 ಮತು
 ;ಾMಾದರೂ |ೋ�ಸBಾದ ಬಯಸು@ೆ
ೕೆ
.ನನ^ೆ �ಾತ ಮತು
 ಗಮNಸYಲ� ಅrFಾ ಯ ಬಯಸುವ .

ಾನು ಆಕ ಮಣ ಏLೆಂದMೆ , ಾನು ದೂರ ಸoಾkಸುವ,ದನುQ ಬಯಸುವ , ಏನು
ಬ^ೆa uೕGಸುವ,ದು ಬಯಸುವ,bಲ� , ಏನು ಅಥR ಬಯಸುವ,bಲ� .

ಾನು k ೕ/ ಬಯಸುವ,bಲ� �ಾ�ತಂತ ! ಎಂದು .ಾನು ನನ^ೆ ಏನು D� ಬಯಸುವ
.

ದುಃಖ , ನಷW .ಮತು
 ಇನುQ ಮುಂ)ೆ.

ಎಡ Aಾವೆ ಇಲ�)ೆ yಣ ಬಂbತು .

ಈ ಪ ಕೃ/ ಮತು
 ಾವ, ಏನು �ಾಡು@ೆ
ೕ"ೆ 1ೇಳಲು , ಮತು
 1ೆಚು� ರದುE^ೊTಸಲು
.

ಾನು 1ೋ4 ಬಯಸುವ,bಲ� , ಏನು �ಾಡಲು ಬಯಸುವ,bಲ� , ಾನು ಇರುವ,bಲ�
ಅY� 1ೋಗಲು ಬಯಸುವ .

ಎಂದು 1ೋದರು ಮತು
 ಏನೂ ತರುವ .

$ೋಂv Lೆ� , ನಗುವ,ದು , uೕGಸುವ,bಲ� , ೋಡಲು ಮತು
 ಾನು ಸತ

ಮನುಷ� Aಾವ ಇಲ� .
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ಎ<ೊWಂದು ದುರಂತ !

ಮತು
 ಾನು ಒಂದು bನ ಾನು ಈ$ಾಗುತ
"ೆ 1ೋಗಲು �ಾಧ��)ೆ .

1ೇ^ೆ ಕ~ ?1ೌದು , ಾನು ಏLೆ ಈ , ಏLೆ ಆಶ�ಯR ಆದMೆ ಹರಡುವ ಎಂಬುದನುQ
uೕGಸುವ,ದು ಬಯಸುವ,bಲ� .

1ೋMಾಡಲು ಬಯಸುವ,bಲ� , ಎಂbಗೂ ;ಾMೋ ಅಷುW ಎಂದು ಬಯಸುವ,bಲ� .

ಧwN ವ�-ೆಪಡು@ಾ
:ೆ ;ಾರು 1ೊ(=ರುವ .

1ಾ�ಂ� ರಂದು .

ಾನು , ಪ ;ಾಣ ಾನು ಬಂದು @ಾ: Oೆ?ಂದ 1ೋ4 .

ಾನು ಏನು 1ೇಳಬಹುದು , ಾನು 1ೆಚು� 1ೊಂbಲ� , ಇಲ� ಮ@ೊ
ಂದು ಆದE�ಂದ
ಾನು Lೊರ@ೆ .

ನನ^ೆ 1ೇಳ�ವ ಆಕ oಸುವ ಬಯಸುವ,bಲ� .ಾನು ಬಯಸುವ,bಲ� .

ಾನು tಂ/ರು4 ಬಯಸುವ,bಲ� , ಾನು ಇY� ಎಂದು ಬಯg)ಾಗ ಸಂ4ೕತ
ಾಟಕಗಳ� ಮತು
 ^ಾTಯ 1ೊ$ೆತವನುQ .

)ೆವ�ದ ಎಂದು ಬಯಸುವ,bಲ� , ಸ�ಗR ಅಥ"ಾ ನರಕ ಬಯಸುವ,bಲ� , )ೇವ@ೆ
ಎಂದು ಬಯಸುವ,bಲ� .ಾನು ಎಲ�ವನೂQ ಅg
ತ�ದY�)ೆ ಅY� ಭೂo ಬಯಸುವ .

Dಡಲು ಬಯಸುವ,bಲ� , ಾನು ಅY� , ಾನು ಉgMಾಡಲು ಮತು
 uೕGಸುವ,ದು
, ಎBಾ� ಅY� ನನ^ೆ |ಾಗ ಬಯಸುವ ಉTಯಲು .

ಇ�ಾ��J ಮತು
 ನನQ ಸ�ಂತ ಅg
ತ�ದ ರGಸಲು .

ಾನು ^ಾT ಉgMಾಡಲು ಬಯಸುವ .ಏ} ಾವ, ಉgರು ನನ^ೆ ಸ�ಲ ಬಯಸುವ
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.

ನನQ �ೕ�ಯು ನ$ೆgರುವ ತಮಗNgದE<ೆWೕ ಓbದ ನಂತರ ^ೋಚರ"ಾ?ತು
;ಾವ ಬMೆಯು/
ದE .

ಾನು ಇದು ಸುಲಭ ಅಲ� ^ೊ/
ಲ� .ಾನು 1ೆಚು� ಸಹ ಅಥR"ಾಗYಲ� ಇದು ಎಂದು , 
ಬಹಳಷುW 1ೇಳBಾಗುವ,bಲ� Aಾ�ಸು@ೆ
ೕೆ .

ಾನು ಒಪ6Yಲ�.

ಉತ=ಟ ನನ^ೆ impoverishes ಏನು /ರಸ=�ಸಲು ಬಯಸುವ .

yುಲ�ಕ �ಷಯಗT^ೆ Aಾವೆಯ ನ$ೆಯು/
"ೆ ಹೃದಯ ;ಾವ,)ೇ �ಾPನ�ಲ� .

ಾವ, ಒಂದು ^ಾ�J� ೋ� ಏನು NಮO ಹೃದಯ ರY� ಗುರು/ಸಬಹುದು .

ಅವರು ೋಡಲು ಬಯಸುವ,bಲ� , ಇದು @ೆ^ೆದುLೊಳ`ಲು , ಆದMೆ NಮO ಕಣುpಗಳ�
ೋ�ದರು ಅrFಾ ಯ �ಾಧ��ಲ� .

ಅವರು ೋಡಲು �ಾಧ��ಲ� ಮತು
 ಗು�;ಾ4)ೆ ಏLೆಂದMೆ ಹೃದಯದ ಕಣುp @ೆMೆದು
ಎಂbಗೂ .
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ಾನು ಇY� ಾನು .

Nೕವ, ನನQನುQ ೋಡಲು ಇಲ�?ಾನು Aಾ�ಸು@ೆ
ೕೆ!Nೕವ, ನನ^ೆ
ಅನುಭ�ಸಬಹುದು ?ಅಲ�)ೆ ಾನು Aಾ�ಸು@ೆ
ೕೆ!Nೕವ, ನನQY� ಏನನುQ
ೋಡು@ಾ
Mೆ?

ಉಂ , ಾನು ಏನು Lೆಲ�[O ನಮ^ೆ ಒಂದುಗೂ�ಸುವ ನಮ^ೆ ಪ @ೆ�ೕ(ಸುತ
)ೆ
ಏLೆಂದMೆ Nೕನು ನನQ esquecesses ಆಗದಂ@ೆ , Nೕವ, 1ೊಂbಲ� Nಲ�ಲು
�ಾಧ��ಲ� ಇY� , ಆದMೆ ಾನು ಾನು ಇY� ಾನು 1ೇಳಲು .

ಾನು ನ�ಸುವ,ದು Lಾiಸುತ
)ೆ

ಾನು ಬMೆಯಲು ಮತು
 ಇದು ಹ�ವ, ಅವLಾಶ �ಾಡುತ
)ೆ .

ಾನು ಬMೆಯಲು Nಸ�ಂ)ೇಹ"ಾ4 ಕipೕ�ನ.

ಇದು , ಸ�ಲ , @ೇವ , ದುಃಖ ಏLಾಂ4 ಎಂದು ಾನು ಕipೕ�ನ ಬMೆದ 1ಾ^ೆ .

ನನ^ೆ NಮO ಕipೕರು NಮO ೋವ, , NಮO ದುಃಖ , NಮO ಒಂ�ತನ , �ಾತ 
ಎಂದು ಎಂದು ಎಂದು ಉgರುಗಟುW�Lೆ @ೊ$ೆ ಅವLಾಶ .

ಾನು ಅrFಾ ಯ ಈ ೋವ, ಕು�ಯಲು , ನನ^ೆ NಮO ಕipೕರು ಜ� ಅವLಾಶ

�ಾತ  , Lೇವಲ .ನನ^ೆ , ಈ Lೇವಲ , ನನ^ೆ ಆ4)ೆ !

1ೇ^ೆ ಾನು?ನನ^ೆ .

Aಾವೆ Nಜ"ಾ4ಯೂ ೋವ, ಗ tಸಲು �ಸ
�ಸುತ
)ೆ .

1ೇ^ೆ ಇದು ಾವ, ಎಂದು ಅrFಾ ಯ ಇಲ� .ಾನು ಬ^ೆa �)ೇS ಬರುತ
)ೆ oೕ�
1ೋಗುತ
)ೆ ಎಂದು.
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ಒಳಗಣ ಬಯಸುವ,bಲ� , Lೇವಲ ಆ¦ ಬರಲು ಎಲ�ವ� ಬಯಸುವ , ಾನು
ಪ,ಟಗಳ�, ಏಕ 1ಾ:ೆಗಳನುQ , ಸ�ಲ "ಾಕ�ಗಳನುQ , ಸ�ಲ ಪ,ಟಗಳ�, ಏಕ
1ಾ:ೆಗಳನುQ , ಸ�ಲ ನು�ಗಟುWಗಳ� ಕ:ೆದುLೊಳ`ದಂ@ೆ ಅ)ೇ ಎಂbಗೂ ನಮ^ೆ
ೋಡಲು , ಆದMೆ ಇತರ�^ೆ ಅg
ತ� , ಾನು ಇರುವ /Tಯುವ,ದುಪ / ಪದ
Lೇವಲ ಒಂದು "ಾಕ� 1ೆಚು� ೋವ, ಪತ ದY� ಾನು ಬMೆಯಲು ಎಲ�ವ� , 

evaporize ಎಲ�ವ� , esvaísse evoluirei , ನನQ §ಾY , NಮO ೋವ,
ಏನು ಉTಸಲು , ಾನು �ೆv o � ೕ ಬMೆ?� .ಬಳಲು/
)ಾEMೆ ಬಯಸುವ,bಲ� .

�ೆT^ೆa ಮ@ೊ
ಂದು bನ , @ಾ|ಾ �ೆT^ೆa ಏ} , ಗದEಲದ ತುಂ�ಾ .ಾನು $ಾ�R
Nೕವ, ತರಲು �ೆಳ(ನ ೋ� ಅY� Mಾ/  , ಮೂಕ Mಾ/  , ಬಯಸುವ .

�ೌನ ಮತು
 ಕತ
Bೆ �ೇರಲು .

�ೆಳ(ನ �ಾ�!Lೌv �ಾ$ೋಣ .ಬb, ಮೂBೆಗಳY� , ಯಂತ  , ಮಂತ ಗಳ� , 

ಕವನಗಳ� , ನು�ಗಟುWಗಳ� .

ಾನು $ಾ�R Mಾ/ NಮO �ೆಳ(ನ ಬಯಸು@ೆ
ೕೆ .

ನನQ ಆಳ"ಾದ ಅBೆಗಳ� ಮೂBೆಗಳY� ಆಗದ ಎಂದು ತಂ/ "ಾದ�ಗಳ� 1ೆG�ನ
[[ೕR_ ಆಡಲು .ಾನು ಉTಯಲು ಮತು
 ಾನು ಬMೆಯಲು �ಾಡು@ೆ
ೕ"ೆ
ಎಂಬುದನುQ /Tಸುವ ಇಲ�)ೆ Nೕವ, ೋಡಲು ಬಯಸುವ .

Nೕವ, ಮMೆಯBಾಗದ .

ಏನೂ !ಏನೂ �ಾಡYಲ�

ಈ ಪದಗಳನುQ ಗು� ಶªನ� .ಾವ, ಇನುQ ಮುಂ)ೆ ಒಂದು bನ 1ೇಳಲು
ಬಯಸು@ೆ
ೕೆ ಬMೆಯಲು ಬಯಸುವ , Nೕವ, ಓದಲು ಬಯಸುವ,bಲ� .
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ಆದMೆ ಈಗ Lೇವಲ ಏನೂ ಸ�ಲ6 ಬಯgದEರು .

Nೕವ, ಓದಲು ಾನು ಕ�[ ಾನು 1ೇಳಲು ಏನು ಅಥR , ^ೊ/
ಲ� .

ಏನು Nೕವ, ಗಮNg ಬಯಸುವ entendas ಮತು
 ಎBಾ� , ಆದMೆ ನನQ
§ಾ@ೆಗಳನುQ ಮತು
 ಅY� Nೕವ, ನನQ [ೕBೆ Bೆಕ= �ಾಡಬಹುದು.ಆದMೆ ;ಾ�ಗೂ
ಇಲ� .

ನನQ decepe �ಾ�ನ N�ೕdg .

$ೆm ?;ಾವ,)ೇ �ಾವ, !

ಮತು
 ಈ ;ಾ"ಾಗಲೂ ಇರುತ
)ೆ .ಾನು �ಾ�ನ ಆದMೆ Nೕವ, ಕ:ೆದುLೊಳ�`ವ
ಭಯದY�ರು@ಾ
Mೆ ಅಲ� .

ಅಲ� ಎಂದು ಏೋ ನನQನುQ ಹvR , ಆದMೆ 1ೊಂbರುವ ಮತು
 ಇಲ�bರುವ
ಅನುಭವ ಎಂಬ ವ�@ಾ�ಸ , 1ೇ^ೆ ಈ ಆದE�ಂದ �ಾಡಬಹುದು ?

ಾನು , ಾನು ಏನು /ರಸ=�ಸುವ ಾನು /TbರYಲ� ಾನು ಎಲ�ವನೂQ ಮತು

ಈಗ ಾನು ಏನೂ ;ಾವ /Tಯಲು , ಪ,ನMಾವ/Rಸಲು ಮತು
 ;ಾವ,)ೇ , 

ಾನು , ಉGತ ನನ^ೆ ಎಲ�ವ� ಉGತ ಎಂದು ಏನೂ ಬಯಸುವ ಾನು ಬಯಸುವ
ಸ�ಲ6 ಮತು
 1ೆಚು� ಏನು ಏನೂ , ಬಯಸುವಸಂಬಂಧಗಳನುQ ಮತು
 1ೊಂb)ೆ , 

ನನ^ೆ ಕt ಇTಯುವ,ದು.

Lೇವಲ , ಾನು ಬಯಸು@ೆ
ೕೆ !

ಾನು ನನ^ೆ �ಾಧ�"ೇ?ನನ^ೆ ಮತು
 ಎBಾ� 1ೌದು, ಾನು ಬಯಸುವ,bಲ� ಏನೂ." 

zೈ[�' "

tv , ಮತು
 ಎ$ೆDಡ)ೆ ಒಂದು ಅಸಂಗತ ಅಭೂತಪ�ವR ಹ�ಯುವ tv ಅಥ"ಾ
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ಒಂದು bನದY� ;ಾ"ಾಗಲೂ ಮುಕ
 ಮತು
 ಾನು ಉಚ��ಸು@ಾ
Mೆ ಎಂದು ತyಣ
ಮುG� , ಆ4ತು
 ಗi �ಾಡಲು ಬರುವಂ@ೆ ;ಾವ,)ೇ @ೆMೆ?ತು , ಆದMೆ ನಂತರ
^ಾಯ^ೊಂಡ �ೋYg ಆರಂrgದರು ನನQNಮO ಸಲು"ಾ4 ಇದು , ನಂತರ ಒಂದು
ಪದ ಹೃದಯದY� Nೕವ, ಮತು
 ಾನು !ಎಂಬ ಆಳ"ಾದ ದುಃಖ

ಇದು /TbರY ಮತು
 NಮO Nಕಟ ಇ^ೋ ಇರಲು /Tಯಲು /Tbಲ� , ಅಂತರ
/ೕMಾ ಕ�[ ಮತು
 1ೊಂbರುವ �ೇ�ದ ;ಾ"ಾಗಲೂ ಶರ�ಾಗ/ಯ "ೇ:ೆ
ಮಂLಾಗು�Lೆಗಳಂಥ �ಷಯ Lೇವಲ ಬಯಸು@ೆ
ೕೆ ಮೂಲಭೂತ"ಾ4 ;ಾವ,)ೇ
ಒಲವ, ಸ�ಯಂ ಆ4)ೆನಮO ಒಳ tೆQBೆಯY� ೋಡಬಹುದು ಮತು
 ಾವ, 1ೆG�ನ
ಪ ಕಟ"ಾದರೂ �ಾ�N�ೆ'W Gಂತಕರ ಗಮNಸು ಆದE�ಂದ LೆಳಮಟWದ ಏನೂ ಇಲ�
ಎಂದು ೋ� , ಾವ, 1ೇ^ೆ 1ೆG�ನ ಸ�ಯಂ ೋ� 1ಾ4ಲ� ನಮOY� ಇ�g
ಮಟWLೆ= ಎಷುW ಕ�[ ವ�ಕ
ಪ�ಸಲು ಅವLಾಶ ಇಲ� ,;ಾ"ಾಗಲೂ ಅಚ�� ಆದಶR
ಇ^ೋ , ಜನನ Bೈh ಎಂದು ಅನಂತ ಸೂy» ಮತು
 /Tಯಲು 1ೆಚು� Nಕಟ ಮತು

Nೕವ, Nಜ"ಾ4ಯೂ /Tದುಬಂ)ಾಗ ಏನು ಬದBಾ4)ೆ NಮO ಸ�ಂತ ದೂರ ಎಲ�ವ�
ನ$ೆದರು ಮತು
 /Tb)ೆ ?

ಎಲ�ವ� ನನQ ಮೂಕ �ಶ�ದ !1ೇ^ೆ ಕ~ ?

ಾನು ಬದBಾ?ಸಲು ಮತು
 ಎBಾ� ಎದು�ಸಲು gದ9�ದEMೆ ಮನುಷ� ಆದMೆ
ಬಹು@ೇಕ ಎBಾ� ನನQ �ಶ�ದ ಮೂಕ ನನQ �ಶ�ದ ಬರುವ ?ಇದು ಬಲ �ಷಯ
�ಾಡಲು ನನ^ೆ 1ೇಳ�ತ
)ೆ ಅದು ಬುb9 !ಇ�ಾ��J ? !o/ಗಳನುQ �ಸ
ರ�ೆ
"ಾಯುಮಂಡಲವನುQ ಒಂದು ಆ;ಾಮ ಭ [ ;ಾ"ಾಗಲೂ ಸ�ತಃ ಈ^ಾಗBೇ
NMಾ�ೆ �ೊ6ೕಕJ Nಜ"ಾದ ಭ [ $ಾ�R LಾigLೊಂ�ದEಳ� ಮಟWದY� zೈ[�'
ಔv �ಾ��� NMಾ�ೆ ಪ "ೇSಸುತ
)ೆ ;;ಾವ,)ೇ �ಾಮರಸ� Dೕv� ಸರಳ
ಸಂಕಟ ಆಂತ�ಕ ಸಂಘಷRಗಳನುQ $ೋMಾ kೕT^ೆಯ .
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, Nಗೂಢ"ಾದ ಆಳ"ಾದ ಮತು
 ಸೂy» ಶ(
 1ೆಚು� ಅyರಗಳನುQ ಅಥ"ಾ ಅyರದ
ಸ�ಲ6 ಪದದ ಕಟುWFಾ�ಲ�ದ ಪತ .

ಇY� sedimenting ಮತು
 ಸ�ಲ6 1ೆಚು� ಬMೆಯಲು 1ೇTದರು ಒಂದು N�)ಾದ
ಕಲು� ಇ)ೆ .

Aಾಸ=} �ಷಯಗಳನುQ Nೕವ, DಟುW ಆ , ಇತರರು Nಲ�ಲು �ಾಧ��ಲ� ಇರುತ
)ೆ
ಬರುತ
)ೆ .ಕÈಣ 1ೋMಾಟ^ಾರ 1ೆG�ನ ಎಂದು 1ೇಳಲು , ಆದMೆ Nೕವ, Lೆಲವ,
Nಲು�@ಾ
ೆ " ಅನುQ " , ಆದMೆ ಒಳ Gಕ= ಒಳ^ೆ ಆ �ಾತ Nೕವ, ಪ$ೆಯುವ,ದು
�ೌಲ� ., Bೈh �ೆ:ೆಯಲು , /Tಯಲು , ಮತು
 ;ಾ"ಾಗಲೂ tೆQBೆಯY� ಸ�ಲ6
ಆದಶR /T ರY�.

ಇY� ಸ�ಲ6 ಒಂದು bನ + ಇಬ{ರೂ NೕಡBಾಗುವ ಆಳ"ಾದ ಬುb9ವಂ/Lೆಯ �ಾತ 
�ವ�ಸಲು ಮ@ೊ
ಂದು ಬರವi^ೆ^ೆ "ೈ�ಾNಕ �ಾನ �ಾ�ಾನ� �ಾನ �ಾತೃ
ಒಗೂa�ಸುವ ಎಂದು /Tಯಲು ಬಯಸುವ , ಆ4)ೆ

ಾನು ಮು4ಸಲು ಬಯಸುವ ಅY� ಾನು Fಾ ರಂrg.

1ೊ^ೆ ನನQ Lೋ�ೆಯ ಒಳAಾಗದY� �ಸ
�ಸುತ
)ೆ .ನನQ ಆಂತ�ಕ , ಈ
ಉಲ�ಂÖgದ .ಾನು Nೕವ, ಮತು
 ಇತರMೊಂb^ೆ ಮು�ಯಲು ಬಯಸುವ .

ಾನು ಪ$ೆಯು/
ೕ� ?

ನನ^ೆ 1ೊ(=ರುವ ಮತು
 ಭಯ�ಲ�)ೇ ಮುಂದುವMೆಯಲು ನನ^ೆ 1ೇಳ�ತ
)ೆ , ಶ(

ಮತು
 ಶ(
 !

Nೕವ, ನನQ bನಗಳ sದಲು Lೊೆ^ೊಳ�`ತ
)ೆ .

ಎBಾ� �ಾಹ� ಾನು 1ೊಂದು�� ಎಂದು ಾನು ... , /ರಸ=�ಸ�ೇಕು ನನ^ೆ
^ೊ/
ಲ� , ಆದMೆ ಇY� ಾನು ನನQ ಪ,ಟW ಕ-ೆ ಈ ಪ,ಟದY� DಟುW , Nೕವ, ನನQ
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ಕುತೂಹಲ ಕ-ೆ �ೆ:ೆದ .

ನನ^ೆ 1ೊರ4ನ ಪ ಪಂಚದ ಇಲ�)ೆ ನನ^ೆ "ಾgಸುತ
)ೆ Nಜ"ಾದ ಸ�ಯಂ , 

ಹುಡುಕಲು ಾನು ಈ ಪ,ಟಗಳY� 1ೇಳ�ತ
"ೆ ಆ4)ೆ .

1ೇ^ೆ ಈ �ಾಧ� , ಾವ, ನನQ ಕ-ೆ �ವ�ಸಲು 1ೇ^ೆ ೋಡು@ಾ
Mೆ .

ಇನುQ ಮುಂ)ೆ ಮುಂGತ"ಾ4 , "ಾಸ
ವ"ಾ4 1ೋಗಲು gದ9 tಂ)ೆ .ಧೂಮFಾನ ಈ
|ಾಗವನುQ ಪಸ�ಸು ಮುಂದುವ�b)ೆ .

Lೊೆ^ಾiಸುವ ಅY� ಈ ಕ-ೆ ಆರಂಭ"ಾಗುತ
)ೆ .

ಾನು 1ೇಳಲು ಎಲ�ವ� 1ೋMಾಡಲು 1ೊಂb)ೆ .ಾನು LೊೆಯY� ಪ$ೆಯಲು
ಮತು
 ಾನು ಆಂತ�ಕ ಸ�ಯಂ ಗ��lೕಕರಣ ಎಲ�ವನೂQ ಮತು
 �ಾಡYಲ�
1ೇಳಬಹುದು ೋ$ೋಣ .

ಅವ,ಗಳ [ೕBೆ ಸಂdಪ
"ಾ4 ಇY� ಬಂದ ಪ,ಟಗಳ ಸಂ§ೆ� ಏLೆ ಓದಲು ಸ�ಗ�Wದನು
.

1ೋMಾಟLೆ= @ೆ^ೆದುLೊ:¶ೆ `ೕಣ , ಈ ಸಮಯ 1ೊಂbರುತ
)ೆ

Sopra ಗಂzೆಗಳY� , �ೆLೆಂಡುಗಳY� NoಷಗಳY� .ಅದು ಮು4ಯುವ !

ಾನು Lೊೆ^ೊಂ�ತು ಅY� ಾನು Fಾ ರಂrg.

ಾನು ಈ ಧೂಮFಾನ ^ಾTಯY� �ಂ$ೋ ಮತು
 Dಡುಗ$ೆ ಚುG�)ಾಗ
gದ9ಾ4)ೆEೕೆ , ಾನು �ಾತ ^ಾT ಇರುತ
)ೆ ಈ 1ೊ^ೆ ಬಯಸು@ೆ
ೕೆ .

ಾನು ^ಾT ಉgMಾಡಲು ಬಯಸುವ

ಾನು ��ೕv ಮತು
 1ೇಳ�ತ
"ೆ ಇY� ಎಂಬುದನುQ ಊtg ಬಯಸುವ .ಾನು
ಬಯಸುವ ಏನು , ಅಂ/ಮ"ಾ4 ;ಾ"ಾಗಲೂ ಅ)ೇ ತಪ,6ಗಳೆQೕ ಆರಂrಸಲು .
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ಯುದ9ದY� ದೂರದ Bಾ� ಆ4)ೆ .

ಾನು /Tಸುವ ಬಯಸುವ AಾವೆಗಳನುQ , ಸಂದಭRಗಳY� ಮತು
 ಘಷR�ೆಗಳ�
ಆ4)ೆ .

ಮತು
 1ೋMಾಟ ಾನು ;ಾರು ^ೆಲು�ವ,ದು [ೕBೆ.ನನQ ಅ�WgLೊಂಡು �ಗ} , 

ಇತರ ಬಯಸು@ೆ
ೕೆ .

ನನ^ೆ ಎಚ��ಸುತ
)ೆ ಮತು
 ನನ^ೆ 1ೇಳ�ತ
)ೆ ನನQ ಅ�ವ, : 1ೊರ1ೊಮOಲು Nೕವ,
^ೆಲು�@ಾ
ೆ

ಇY� ಾನು Nಂತು , ಆದMೆ 5ೇ' ಚಳ�ವT �ರುದ9 1ೋMಾಟ ಾನು .

ನನQ ಪ ಮುಖ , ನನQ ಆತO ಬರುತ
)ೆ ., NಮOನುQ ಮುಕ
^ೊTಸಲು NಮOನುQ
�ಸ
�ಸಲು , ನನ^ೆ Nಮ^ೆ ಇರY.

ಾನು ಏೆಂದು ಇY� ಆರಂಭ"ಾದ .ಪ �ೆQಗಳ� ಏನು , ನನ^ೆ 1ೊ(=ರುವ
ಅಂ(ಅಂಶವ, ಇ^ೋ , flinching ಇಲ�)ೆ ಮುಂದುವMೆಯಲು .

, ಮ@ೆ
 ಮರುಜನO "ಾgಸುವ ಮತು
 ಅನುಭ�ಸಲು tೕ^ಾಗುತ
)ೆ .;ಾವ,)ೇ
ಪ,Çಾ�^ಾ�Lೆ ಮತು
 Aಾ ಂ/ , Nೕವ, Lಾಣbರುವ,ದನುQ "ಾgಸುವ .

Lೇವಲ ನಂತರ Nೕವ, ಪ ಗ/^ೆ ಏLೆಂದMೆ , ಪ$ೆಯಲು ಮತು
 1ೇಳಲು .

ಾನು ಾನು ಏನು ಎಂದು ಬಯಸುವ , ಾನು ಾನು.

ಾನು ಎಂದು ಮತು
 �ಗ} ಎಂದು ಎಂದು .

ಾನು ಊtg ಾನು ಇರುತ
)ೆ .ಾನು ಅ�WgLೊಂಡು ಾನು Nೕವ, ಮುಂದLೆ=
1ೇಳ�ತ
"ೆ .
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ನನ^ೆ ಎದು�ಸು/
ರುವ ಮತು
 ನನ^ೆ Dಡುಗ$ೆ.ಅಂ/ಮ"ಾ4 ಇನೂQ ಆರಂrಸಲು .

ಎBಾ� Gಂತೆಯ .ಈ Nೕವ, �ೆQೕtತMಾದ Lೇಬ� Nೕವ, ಮತು
 LೊೆಯY�
�ೆಂಬತು
ವ D"ೇ} .

ಈ yಣ yog ;ಾವ,)ೇ .Nೕವ, ಇ"ೆ , tಂ�ೆ LೊೆಯY� ತಲುkತು , ಅವನು
ನನQನುQ ಮು�W ಮತು
 ನನ^ೆ kಸುಗು�W)ಾಗ ?

ಈಗ ಾನು ಇY� ವರb ಎಂದು ಆರಂಭದY� ಅಂತ�.

ಈಗ ಾನು 1ೇಳಲು , ನನQ ಬಂದು ^ೆಲುವ, ನನ^ೆ ಸಂuೕ�ಸುತ
)ೆ .

ನನ^ೆ ಪ ಮುಖ NನQ ರೂFಾಂತರ .ನನ^ೆ 1ೊಂb"ೆ !

Nೕವ, ಕ:ೆದ �ಾ� ನನQ "ಾಸೆ ಇರುತ
)ೆ .1ೌದು , Nೕವ, 1ೋಗು@ೆ
ೕೆ .

NಮO NಗRಮನ �<ಾದಕರ ನನ^ೆ @ೋ�ಸ�ೇಡ .ಮೂಲಕ NಮO �ೕ/ಯY�
ಾನು ಬಯಸು@ೆ
ೕೆ .

Nೕವ, ಬಂದು Nೕವ, ಬಂbತು 1ೇ^ೆ , 1ೋ4 .ಾನು 1ೆಚು� ��ಾ ಂ/ )ೌAಾRಗ�ದ
, Nೕವ, ಬಯಸುವ,bಲ� .NಮO ಉಪgP/ ಒಂದು ಎದು�^ೆ ಇ)ೆ .

ಾನು , �ಾ>g)ೆ ಎಂbಗೂ , Lೇವಲ ಕ:ೆದುLೊಂಡ /Tb)ೆ .

Nೕವ, Mೋಗದ ಧೂಮFಾನ �ೆQೕtತ 1ಾ^ೆ Nೕವ, .

Aಾಗ ಮತು
 1ೋ4 , ಆಗಮನದ ಇರುವ,bಲ� ಎಂದು 1ೋಗುವ 1ೋ4 .ಾನು
1ೇTದಂ@ೆ, Emano NಮO ಸು"ಾಸೆಯನುQ �ಾತ ಮೂಲಕ ... ires 

ಮ@ೊ
ಂದು ಪ�ಮಳವನುQ ಮತು
 ಸುಗಂಧ ಗTಸಲು .

ಬಹುಶಃ Nೕವ, Nಮ^ೆ ^ೊ/
ರುವ ಇಲ� , ;ಾವ,ದಕೂ= Nೕವ, provocas ಏನು
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ಮನg�ನY� Nೕೇ .

ನನ^ೆ ^ೊ/
ಲ� �ಂದ Nೕವ, Lೆಲವ, ವಷRಗಳ ಮMೆಯb� .�ಾಕಷುW ಈಗ ಇY� Nೕವ,
ಮುಂದುವMೆಯಲು ಆ�ೆಯನುQ ಅಡ4)ೆ .

ಾನು ಆರಂಭದY� Aಾ�ಸBಾ4ತು
 NಮO ಉಪgP/ಯY� ನರಳ� , ಆದMೆ ಶಕುನ
ಸಣp §ಾ?BೆಗT^ೆ �ಾಡು@ೆ
ೕ"ೆ .

ಒಳಪ�W"ೆ ಮತು
 ಾನು ಸ�ಲ6 ದುಬRಲ �ೕವನಮಟW ನಮO ಸಂಪಕR ಆ)ಾಗೂ�
1ಾNLಾರಕ ಮತು
 Aಾ ಂ/Lಾರಕ"ಾ4)ೆ ಆನಂದ ರGಸಲು .ಾನು ಅAಾವ ಮೂಲಕ
ಪ /ಭಟೆ .ನನ^ೆ ಆ1ಾರ ಏLೆಂದMೆ Lೇವಲ ನಂತರ , �ೆಳ(ನ ಮತು
 ೈಸ4Rಕ
ಎಂದು .

, ತಂFಾದ ಪ �ಾಂತ , �ೆಚ�4ನ ಮತು
 ಪ�1ಾರ ಇರುತ
)ೆ �ಾಮರಸ�

ಸಮಯ ಹ�ಯುವ ೈಸ4Rಕ ^ಾT ;ಾ"ಾಗಲೂ ಉತ
ರದY� ಅrFಾ ಯ .^ಾT
�ದು�m Lಾಡು/
ರುವ Dರು^ಾTಗಳ� ಇರುತ
)ೆ ನಮ^ೆ �ರುದ9 bafejado , ಇದು
Lೇವಲ ಸಹಜ "ಾಯು ಸ�ತಃ 1ೊ^ೆ ಎಂದು .

ಇದರY� ಾವ, ಪ ಕೃ/ಯY� 1ೊರಗ$ೆ ಉGತ �ದು�m �ಾಮರಸ� ಒಳ^ೆ 1ೇ^ೆ .

ಹೂಗಳ� , �ೆ:ೆಯುತ
)ೆ ಮತು
 �sೕಚೆಯ ಮೂಲ �ೇರು ಸಂಘ�ಸುತ
)ೆ .ನಮO
ಸAೆಯY� ದೃಢ Lಾರಣ t�ದು ಮರುಭೂoಯ ಮರTNಂದ LಾಲದY� ಅತ�ಂತ
ಗುBಾD ಅಸಂbಗ9 ���Ó .ನಮOನುQ �ೇಪR�ಸುವ ಅೊ�ೕನ�@ೆಯನುQ
ಉ@ೆ=ೕಂb ೕಯ@ೆ , �ಾನವ ಅS�ೕಲ Gತ ಮುಕ
^ೊTgದ 1ೋಗು@ಾ
Mೆ .ಾವ,
ಾನು Nೕನು ನನ^ೆ ಇಲ�)ೆ ಕೃತಕ ಮತು
 ಸಂ�ೆ�ೕ�ತ ಮತು
 ಆದE�ಂ)ಾ4
exprimas ಕBೆ ೈಸ4Rಕ ಮತು
 �ಾವಯವ ಮನುಷ� , rನQ"ಾ4ರುತ
"ೆ
.ತಟಸP^ೊTಸಲು ಎಂದು ಆ�W ಇಲ�)ೆ , Nೕವ, ನನ^ೆ ಸಂ@ೋಷಪ�ಸಲು
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�ಾಡು@ೆ
ೕ"ೆ .

Nೕವ, ನನ^ೆ �ಾತಾಡಲು ಬರುವ ಾನು �ಾ4ಲು @ೆMೆಯಲು �ಾಡು@ೆ
ೕ"ೆ .ಆದMೆ
ಾನು ಅMೆ@ೆMೆದು ತyಣ"ೇ 1ೊರಬರಲು DಟುW �ಾಡು@ೆ
ೕ"ೆ .NಮO ಹರಡು�Lೆ
ಬ^ೆa BೆLಾ=5ಾರ , ನನ^ೆ ಅ�ಾಂ/ @ಾ: Oೆ consomes .Nೕವ, ಮತು
 Nೕವ, ಸ�ಲ6
1ೆಚು� Fಾ ಮುಖ�@ೆ ಇರುತ
)ೆ .

ಾವ, ಎBಾ� �ಾ�ಾನ�"ಾ4 ಮಕ=ಳY� , ಈ ಸುWkC ಹಂತಗಳY� 1ೊಂbರುತ
"ೆ .

ಅವರು ಾವ, 1ೊಂbರುವ ಮಕ=ಳ Dಡುಗ$ೆ ವಯಸ=�^ಾ4 ನಮ^ೆ 1ೇT� ಆದMೆ , 
ನಂತರ ಾನು LೆಟW ಹಂತದ ^ೊಡ"ೆ 1ೊಂbತು
 .ಾನು ಮ@ೆ
 Mೋ4ಯ �ಾಂತ
1ೋಗುವ �ಾಗು@ೆ
ೕೆ .

Nೕವ, ಾನು �ಾ4ಲು Bಾ� 1ೋಗಬಹುದು .Nೕವ, ಬಂದ �ಾಕಷುW ಏLೆ ^ೊ/
ಲ�, 
ಆದMೆ Nೕನು ಎY�^ೆ ಅY� /Tbರುವ .

ಅಂತರ "ಾ�ಪಕ , "ಾ�ಪಕ Nೕವ, $ಾ \ Aಾ�ಸBಾ4)ೆ .

ಪBಾಯನ , ನನ^ೆ ಇಲ�)ೆ , Nೕವ, ಮತು
 �ೊqೕಟ"ಾಗುವ ಆವ�gದುE .NಮO ಪದ
ನನQ ನು�ಗಟುW ಬಂb)ೆ , ಆದMೆ ಮುಂbನ Nೕವ, ನನ^ೆ 1ೇಳಲು ನನ^ೆ /Tg
ಎಂದು sದಲ bನ , ಹBೋ , ಾನು ಇY� ಾನು , ಆದMೆ ಅದು ಆಕ ಮಣ
ಅವLಾಶ ಆದE�ಂದ Nಸ�ಂಶಯ"ಾ4 NಮO � \ 1ಾCR ಆದMೆ �ಾಮರಸ�
�;ಾY� ಮರಳ�ವ,ದನುQ ಇರುತ
)ೆ ,ಾವ, ಹುಡುಕುವ,ದು ಏನು �ಾಡ�ೇಕು ?

ಆದE�ಂದ Lೇವಲ ಒಂದು ಪದ NoOಂದ , ಎಂದು �ೈ ಇY�)ೆ .

ಮತು
 Nೕವ, ಆರಂrಕ ಕಣುp ಬಂದು ...

ಇದು ... ಕ:ೆದ �ಾ� Dಡಲು ಬರುವ ತk6gLೊಳ�`ವ,bಲ�.ಒಂದು ಕipೕ�ನ
ಕುg?ತು ಮತು
 ಕೂಗು ಮMೆ;ಾದರು .
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ನನ^ೆ ಬಂ>ಸುವ ಹಗa , ನನ^ೆ suffocates ಅ)ೇ ಅಲ� .ಮೂಲಕ ೇಣು ಕ/
ನ
ೋC , .

ಮನg�ನ Estrangulas ಮತು
 ಪ �ೆ sufocas .

Nೕವ, Nೕಡುತ
"ೆ N�ಾನಗ/ಯ �ಾ�ನ ಪ,ನ;ೌRವನ^ೊTಸು ಮತು
 ಈ
�ೕ/ಯY� "ಾ(ಂ� ಮತು
 ಾವ, �ಾ�ದಂ@ೆeೕ �ಾತಾಡಲು ಇದು.ಒಂದು
�ೊ�ೕ Bಾ�oೇv ಒರಟು Bೈh ಕತ
�g /ೕವ "ಾದ ೋವ, ಅTಸುತ
)ೆ ಎಂbಗೂ
.

�g^ೊTಸುವ [s� ಮತು
 ಆ�ಾ�/Oಕ �ೊ�ೕ [ೕBೆ.1ಾಗೂ Lಾರಣ ನಡು"ೆ
NಮO (ರುLೊಂ�ೆಗಳ� ಉಪgP/ .Bೈ¦ ಎBಾ� ಅಂಗ�ಗಳY� ಮತು
 ತyಣ ಸು�ದ
°ಾ;ಾಗ ಹಣದ yಣಗಳನುQ ಒಳ^ೊಂ�)ೆ .Nೕವ, ನನ^ೆ ನನQ "ಾgಸುವ,ದ�ಂದ
.NಮO $ೆgWN ಅTg 1ಾಕುತ
)ೆ ಮತು
 AಾಗವನುQ "ಾgಸುವ .

Lೆಳ4ನ yಣಗಳY� ಹರಡುವ ಈ zೈ[�' Aಾವ .NಮO ಸPಳದY�eೕ ಕುTತು
1ಾರಲು 1ೇ^ೆ .

Nೕವ, ಉgMಾಡಲು �ಸOಯLೆ= , ಈ �ಾ� ಏLೆಂದMೆ ಉgMಾಡಲು Nಲು�ವ,bಲ�
ಮತು
 Nೕವ, ಎಂ)ಾದರೂ NY�ಸಬಹುದು .

)ೇಶ ಪ 5ೋದೆಗಳ ಉgMಾಡಲು ಬಲ"ಾ4ರುತ
)ೆ .ಆದMೆ �ೕವನ ಇಲ�
ಉgMಾಟದ .

Nೕವ, "ಾgಸಲು DಟುW Nೕವ, ಉgMಾಟದ NY�ಸುವ,bಲ� .

ಆದE�ಂದ, ಒಂದು ಅಸ1ಾಯಕ Gತ ಉಂzಾಗುತ
)ೆ ಇದು ಏನು .

o/ಗಳನುQ ಅಥ"ಾ ಪ��ಾಮಗಳನುQ , ಮುಂbನ 1ೆ|ೆ� .ಮ@ೊ
ಂದು ಪ / yಣ
ಉದ?gದ ಈ ಾನು ಅಥR , ಾವ, Nಜ"ಾ4ಯೂ ನಮ^ೆ Nರಂತರ"ಾ4 ನಮ^ೆ
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ಸುತು
ವ�bರುವ ಪ ಕೃ/ ಏನು ಚYಸುತ
)ೆ , ಾವ, �ೕವಂತ"ಾ4 ಸಹ ಸ�ಯಂ
5ಾವ�ಯ 1ೊ$ೆತ ಬಂ$ೆಯ ಭ [ಯನುQ ಬದುಕುವ,ದು , ಏನು ನಮ^ೆ ಉಜು�ತ
)ೆ
ಮತು
 Lೇವಲ ನಮ^ೆ distractsಪ ಕೃ/ �ಾನವ ಚಳ�ವT ರೂಪ ಪ / yಣ
oೕ�ದ ;ಾದೃG©ಕ"ಾ4 ಮತು
 gಗbದE ಎBಾ� 5ೌಕಟುWಗಳ� ಪ /DಂDಸುತ
)ೆ �ಂದ
tೕರು�Lೆ ಸಮಯ ಇ"ೆ- �ಾತ Aಾ ಮಕ ಮನg�ನY� ಒಲವ, ಇ)ೆ .

ಆಂತ�ಕ )ೊಡ_)ಾ4 , ಆದMೆ "ಾ�ಕುಲ@ೆ Aಾವೆ @ಾ?ಯ ಪ ಕೃ/ ನಮ^ೆ
ಚYಸುವ 1ೆG�ನ ವ�(
 t�ಯಲು 1ೊರ^ೆ ;ಾವ,)ೇ ಸ�ಯಂ Gತ ದY� ಸು�ಾರು
LಾigLೊಳ�`ತ
)ೆ.;ಾವ,)ೇ ಸಮಯದY� , ಸದುaಣSೕಲ , �Mೋ�ಾತOಕ )ಾT
Nೕವ, ಮನg�ನ yಣದY�ಯೂ ಸoೕಕ�ಸBಾ?ತು "ೇ:ೆ ಈ ನಮೂದುಗಳ�
ಕYLೆಯ 1ೊಂbಸಲು ಮತು
 ;ಾವ,)ೇ ಆ"ೇಗ NಗRoಸಲು �ಾಧ��ಲ� .

Thankfully , ಅFಾರ ಮತು
 ದೂರದ Gಂತೆಯ [ೕBೇರು@ಾ
ೆ.

ಾನು Nೕವ, NಧR�ಸಲು , ;ಾ"ಾಗಲೂ manobraste ... ಬ^ೆa
�ಾತಾಡಲು ಬಯಸು@ೆ
ೕೆ .

Fಾತ ಗಳನುQ �ರುದ9 ಮೂಕ ಇ�gLೊಳ`ಲು 1ೇಳ�@ಾ
Mೆ .

ಒಂದು ಪದದ ��ಾನ ( e;ಾ4ದುE .Nೕವ, NಲRdg ಮತು
 Nೕವ,
@ೆ^ೆದುLೊಳ�`ತ
)ೆ ಎಂದು .

Nೕವ, ^ಾT ೆರTನY� ಸು�ಾರು 1ಾರು/
"ೆ.Nೕವ, ಮMೆ�ಾಡಲು ಏLೆಂದMೆ Nೕವ,
ಬಯg)ಾಗ , ಆದE�ಂದ LಾigLೊಂಡ .

Nೕವ, Lಾಣುವ,bಲ� ?

NನQನುQ ಮ@ೊ
ಂದು Nೕ� , Nೕವ, ;ಾರು NಮO ಸರಳ )ೌAಾRಗ�ದ ಇೊQಬ{
�ೆQೕtತ 1ೊಂbರುತ
)ೆ .
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ಇದು ಅ\ ಆ�ಯY� 1ೊರ1ೊಮುOತ
)ೆ .

ಇದು ಹತು
 tೕ^ೆ ಎiLೆಯ , ಾನು ಮುಕ
 ಮತು
 ಭ�ಷ�ದ (�� )ೊಡ_ ಮತು

"ಾ�ಪಕ ಆಗುತ
)ೆ �ೕdg �ಾತ ಕ:ೆದ 1ೊ^ೆ �ಸ
�ಸುತ
)ೆ ಮತು
 ಎಷುW ಭ�ಷ�ದ
�ಂ$ೋದ �ಾQ!Fಾ¿v yಣ vislumbramento ಅ�ತುLೊಂಡ .

ಕೃ/�ಾ�ಮ� © 2009 �Y\ sMಾ �ಾ
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