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ഒ>Dി ി(ി%=.

16

5ിേ67െ %ി& എി% v ി?;
ി6\ി%8 ഏ=ം ആം െ y=ം ;ിെ8
=ം അA (െhാ ി
ൈ6Vി ാu=േ?ാ.

17

അ ി* ൈ ിെ ീ ി ി6\ാം േpAാGം
ി6\ാ ി8ാ ിൊcം െ)ിെ9X=.
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അAൊc ാ +ാ] ിെ +} ി)ാ*
ഒ> LM!ം അെ 8ിHി ി*
ീ ീ(ിെ9X ി?; ാ +ാ] ാ*
;ാ; ിെ ;(ിsാേ >8A.

21
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അAൊc അA അ= ീ ി ാ ി ]ിR.

9

ഈ mാWം ;(ിേ¤െോ? അr,
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ാ +ാ]ോ ോ; ി= േpAാu=;
ാ +ാ]ം ഇ?ാേ b ംg!ി?.

16
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+ ിേ ാ െ,`ം.േ ി(െ~X9ിU
+ാ(.f ൈിW ം +} ിE
ിി ? ി)ിQെ ഇdം ിി ം േ8
േ(J ി=:

35

#ി$ിെ േ³p ി*ി= െ േ
;ി(ി%8 ാ(? d േ ാ Cോ ഉ;®ോ
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ിÇാേ ിെ%ി&:

28

“ ിÇാേ *Zെ എWം *( ിെ
]*േ;ാെ ആ ി>8ാ_ം േ67ി9േ
(hിെ9Ï.  ാ! Ëി ി* െ ,ം
ി ി& h] ി* ീ%ം◌ം” എ= ി)ി&
;G=.

29

10

ി

“ൈDZെ  ാ! .% / ിെ
േ67ി9ിQിെ?Cി* ാം ൊോെേ9ാെ
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ാ ിൊc (െhാ ി ഏÂ;Gം െ,`=.

11

“അി* ി6\ി%8U ഒ> ം vി&
ി*
േ;ാ ി?” എ= ി>െ
അ>)ിെQ`=േ?ാ.

12

െ yU എ=ം U എ=ം  ാി?;
എ?ാ%ം◌ം  ാ! ഒ>U േ8; അU
െ8 ി)ിQേ;hി%8 എ?ാ%ം◌ം *
uാ/Wം 8U ആu=.

13

“ ാിെ ാെ
ി)ിQേ;hി%8
ഏം (hിെ9Xം” എ=Jേ?ാ.

14

എ8ാ* അ ി6\ിാ െ എDെ
ി)ിQേ;hി%ം? അ േ2ി2ി?ാ ി*
എDെ ി6\ി%ം? +ംി%8U ഇ?ാെ
എDെ േE%ം? ആ>ം അ ാെ എDെ
+ംി%ം? “- 5ിേ67ി%8>െ ാ*
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20

mh]ംിി ം ൈിാ]െ
അി>A.
എ?ാം "'ം േ8; എCി_ം ഇQ >bാ£
ി=8 7 അA ോ7േ.
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അAൊc #ി$ ൈ ിെ p \ ി8ാ ി
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“Lാ ിേ), അെ Lെ ാX ഒ8ി&
ആി9ി” എ=ം ;G=. “
Lാ ിZാGേfാേ(,  ാിെ $ ി9ിU ,
 ം6DZം അെ $ ിെ2” എ=ം
;G=.

12

13

14

15

 േം

13

“ ി ിGെ േ>ം Lാ ിെ) m(ി9ാU
എ േ8%8ാ U ഉJാuം; അി*
Lാ ിE + ാ6േ%ം”
എ= െ 6ാ! ;G=. എ8ാ* + ാ6
u8 ൈം ;(ി"'ാTാിെ 6Vി ാ*
ിDE + ാ6 ി* ·'ിGf(ാ ി
ി6\ി%8 ി_f  േ/ാ7!ം
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