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ನೇವು  ನಮಮ  ಟಾಮ ಸಾಯರ ನ ಸಾಹಸಗಳ ಕತೆ  ಓದದೆೇ  ಇದದರೆ ,  ನಾನಾರೆಂದು  ನಮಗೆ  ತಳದರುವುದಲಲ.  ಹಾಗೆ 
ತಳದರಬೆೇಕಾದುದೊ ಏನೊ ಇರಲಲಲ ಅಂತಲೆೇ ಇಟುಟಕೆೊಳಳ.  ಆದರೆ,  ನನನ ಜೇವನದ ಸಾಹಸಗಳ ಕತೆ ನಮಗೆ ಹೆೇಳುವ 
ಮುಂಚೆ  ನಾನಾರೆಂದು ನಮಗೆ  ತಳಸಲೆೇಬೆೇಕಲಲ.  ನನನ  ಹೆಸರು  ಹಕಲ ಬೆರ ಫಿಿನ .  ನನಗಾರೊ ಅಣಣ-ತಮಮ,  ಅಕಕ-
ತಂಗಯರಲಲ.  ಅಷೆಟೇಕೆ  ಅಮಮನೊ ಇಲಲ.  ನನನಪಪ ಇದದರೊ,  ಅವನು ನನನ ಕಣಣಗೆ ಬದುದ,  ಸುಮಾರು ತಂಗಳುಗಳ ೇೆ ಆಗವೆ. 
ಸದಾಕೆಕ ಅವನು ಕಾಣೆಯಾದಾಗನಂದ ಇದುವರೆಗೊ ಅವನ ಕಾಟ ನನಗಲಲ.  ಏಕೆಂದರೆ ಅವನೆೊಬೆ ಕುಡುಕ. ಸದಾಕೆಕ ನಾನು 
ಡಗಾಲಸ ಆಂಟಯ ಮನೆಯಲೆಲೇ ಇರುವುದು. ಆವಳೊೆಬೆ ಗಂಡ ಇಲಲದ ಮುದುಕ . ಸಾಧು, ಆದರೆ ತುಂಬಾ ಶಸತನವಳು. ನನನ 
ಸೆನೇಹತರೆಲಲ ನನನನುನ 'ಹಕ' ಎಿಂದು ಕರೆಯುತಾತರೆ. 
 
ಈ ಮುದುಕಗೆೊಂದು ಹುಚುು.  ನನನನುನ ನಾಗರಕನನಾನಗ ಮಾಡುವ ಹುಚುು.  ಅದಕಾಕಗಯೇ ವಪರೇತ ಶಸತನುನ ನನನ ಮೇಲೆ 
ಹೆೇರದದಳು.  ಒಂದು  ದನ ಅವಳ ಶಸತನ ಕಾಟ ತಡೆಯಲಾರದೆ  ನಾನು  ಅವಳ ಮನೆಯಂದ ಓಡಹೆೊೇದೆ.  ಆದರೆ  ಕೆಲವೆೇ 
ಗಂಟೆಗಳಲಲ ಅವಳ  ಮನೆಯಲಲಯೇ  ಇದೆದ ,  ಅವಳಗೊ  ಅರವಾಗುವುದಕೊಕ  ಮುಂಚೆಯೇ.  ಏಕೆ?  ಏಕೆಂದು  ನೇವು  ನೇವು 
ಕೆೇಳುತತೇರ ಎಿಂದು ನನಗೆ ಚೆನಾನಗ ಗೆೊತುತ . ಕಾರಣ ಇಷೆಟ. ನನನ ಸೆನೇಹತ ಟಾಮ ಸಾಯರ, ಆಗಲೆೇ ಹೆೇಳದೆನಲಾಲ ಅವನು 
ನನಗೆೊಂದು ವಷಯ ತಳಸದ. ನಾವೆಲಾಲ ಸೆೇರ ಢಕಾಯತರ ತಂಡವಂದನುನ ಕಟಟದರೆ ಹೆೇಗರುತತದೆ ಎಿಂದು. ನಾನೆೇನೆೊೇ 
ಮನೆ ಬಟುಟ  ಓಡಹೆೊೇಗಲು  ಸದದನಾಗಯೇ ಇದೆದ.  ಆದರೆ  ಓಡಹೆೊೇದರೆ,  ಮತೆತ  ಟಾಮ ನನನನುನ  ಭೆೇಟಯಾಗುವುದೆಂತು? 
ನಮಮ ಢಕಾಯತರ ತಂಡಕೆಕ ನಾನು ಸೆೇರುವುದೆಂತು. ಅದಕೆಕೇ ಮಲಲಗೆ ಮುದುಕ ಡಗಾಲಸಳ ಮನೆಗೆೇ ಹಂತರುಗಬಟೆಟ. ಅವತುತ 
ಸಾಯಂಕಾಲ ನನನ ಮನಸಸಗೆ ತುಂಬಾ ಬೆೇಜಾರಾಗತುತ. ಶಾಲೆಯಲೆಲೇನೆೊೇ ಗಲಾಟೆ. ಮನೆಗೆಲಸ ಪೂತಕ ಮಾಡಲಲವೆಂದೆೊೇ, 
ಮಗಗ ಹೆೇಳಲಲಲವೆಂದೆೊೇ,  ಮಾಸತರು ನನಗೆ ಬೆೈದದದರು.  ಸರಯಾಗೆೇ ಎರಡು ಹೆೊಡೆತ ಬದದದದವೆನನ.  ಅದೆೇ ಬೆೇಜಾರನಲೆಲೇ 
ಮನೆಗೆ  ಬಂದರೆ  ವಾಟನ  ಆಂಟ ಬೆೈಯಾಬೆೇಕೆ ?  ವಾಟಸನ ಆಂಟ ,  ಡಗಾಲಸ ಮುದುಕಯ  ತಂಗ ,  ಸದಾ  ಸತಾವನೆನೇ 
ಹೆೇಳಬೆೇಕು,  ಒಳ ಳೆಯ ನಡತೆಯನೆನೇ ಅನುಸರಸಬೆೇಕು.  ಶುಚಯಾಗರಬೆೇಕು,  ಎಿಂದು ಏನೆೇನೆೊೇ ಹೆೇಳ ತಲೆ ತನುನತಾತಳೆ . 
ಈ ವಷಯಗಳ ಬಗೆಗ ಮಾತನಾಡಲು ಬಾಯ ತೆರೆದರೆ,  ಬಾಯ ಮುಚುುವ ಪರಶೆನಯೇ ಬರುವುದಲಲ.  ಅವತೊತ ಅವಳ ಬೆೈರಗೆ 
ಮಾತನುನ ತುಂಬಾ ಹೆೊತತನವರೆಗೆ ಕೆೇಳದೆ. ಬೆೇಸತುತ ಹಸಗೆಯ ಮೇಲೆ ಮೌನವಾಗ ಮಲಗ, ಇರುಳ ದನಗಳನೆನೇ ಆಲಸುತಾತ 
ಏನೆೊೇ ಯೊೇಚಸುತತದೆದ.  ಇರುಳು ನಶಾಬದವಾಗಯೇ ಇತುತ.  ಆ ನಶಾಬದ ರಾತರಯ ಮೌನವನುನ ಭೆೇದಸ,  ನನಗೆ ಕೆೇಳಸತು. 
ಮಾಾಂವ.... ಮಯಾವ.!!!
 
ಅದು ಕಂಡತಾ ಬೆಕಕಲಲ.  ಅದು ಏನೆಂದು ನನಗೆ ಗೆೊತತತುತ.  ಮತೆತ ದನಯನಾನಲಸದೆ.  ನನಗೆ ಅದು ನಮಮ ತೆೊೇಟದಂದಲೆೇ 
ಬರುತತರುವುದು ಗೆೊತಾತಯತು.  ನಾನೊ ಅದಕೆಕ ಅಷೆಟೇ ಮಲುವಾಗ ಮಾರುತತರ ಕೆೊಟುಟ,  ಬಟೆಟ ತೆೊಟುಟ,  ಕಟಕಯಂದ ಹಾರ 



ಕೆೊಟಟಗೆಯ ಮಾಡನ ಮೇಲೆ  ಸದಾದಗದಂತೆ  ನಡೆದು,  ತೆೊೇಟದ ಹುಲಲನ ಮೇಲೆ  ನೆಗೆದೆ.  ತೆೊೇಟದಲಲ ನನಗಾಗ ಟಾಮ  
ಸಾಯರ ಕಾಯುತತರುತಾತನೆಂದು ನನಗೆ ಗೆೊತತತುತ. 
 
ಹುಲಲನ ಮೇಲೆ,  ಚೊರೊ ಸದಾದಗದಂತೆ,  ಮನೆಯ ಹಂಭಾಗಕೆಕ ನಡೆದು ಹೆೊೇಗುತತರಬೆೇಕಾದರೆ,  ಅಡಗೆಯ ಮನೆಯ ಕಟಕ 
ಹಾಯುವಾಗ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಹರಡಕೆೊಂಡದದ ಮರದ ಬೆೇರೆೊಂದನುನ ಎಡವ ಬದುದಬಟೆಟ .  ಸದೊದ ಜೆೊೇರಾಗಯೇ ಅಯತೆನನ. 
ಹೆಬಾೆಗಲ ಬಳ ಮಲಗದದ, ಕಾವಲು ಕಾಯುವ, ಡಗಾಲಸಳ ನೇಗೆೊರೇ ಗುಲಾಮ ಜಮಗೆ ಆ ಸದದಗೆ ಎಚುರಾಗಬಟಟತು. ಅವನು 
ಎದುದ  ನಂತು  ಕತತಲೆಯಲೆಲೇ  ಇಣುಕುತಾತ  "ಯಾರಲಲ?"  ಎಿಂದ.  ನಾವು  ಮಲಲಗೆ  ಪದೆಗಳೊೆಳಗೆ  ನುಸುಳ ಸದದಲಲದಂತೆ  
ಕೊತೆವು.  ಜಮ ಸೈಭಾವತಃ ಧೆೈಯಕಶಾಲ.  ದೆವೈ  ಭೊತ ಇತಾಾದ ಅಲೌಕಕ ಶಕತಗಳನುನ  ಬಟಟರೆ ,  ಬೆೇರೆೇನಕೊಕ  ಅವನು 
ಹೆದರುತತದದಲಲ. ಅವನು ಸದುದ ಏನೆಂದು ಪರೇಕಸಯೇ ಬಡೆೊೇಣವೆಂದು ಎದುದ ನಾವು ಅಡಗದಧಲಲಗೆ ನಡೆದು ಬಂದುಬಟಟ. 
 
"ಯಾರೆೊೇ ಅದು? ಏನೆೊರೇ ಅದು?" ಎಿಂದ.
 
ಅವನ  ಪರಶೆನಗೆ  ಮೌನವೆೇ  ಉತತರವಾಯತು.  ನಾವು  ಅಡಗದದ  ಜಾಗದಂದ  ಅವನು  ಕಾಣುತತದದರೊ,  ಅವನಗೆ  ನಾವು 
ಕಂಡರಲಲಲ.  ಮತೆತ ಅವನು ಪರಶನಸದಾಗಲೊ ಅವನಗೆ ಮೌನವೆೇ ಉತತರವಾಯತು. ಅವನಗೆೇನಾಯತೆೊೇ " ಸರ, ಮತೆತ ಆ 
ಸದುದ ಕೆೇಳೊೆೇವರೆಗೊ ನಾನಲೆಲೇ ಕೊತುಕೆೊೇತೇನ"  ಎಿಂದು ಅಲೆಲೇ ಕುಳತುಬಟಟ,  ಸರಯಾಗ ನಾನದದ ಪದೆಗೊ,  ಟಾಮ 
ಇದದ ಪದೆಗೊ ಮಧೆಾ. ನಾವು ಮತತಷುಟ ಬಗಯಾಗ ಉಸರೊ ಆಡದಂತೆ ಕುಳತುಬಟೆಟವು. 
 
ಎಷುಟ  ಹೆೊತುತ  ಹಾಗೆ  ಅಲುಗಾಡದೆ,  ಶಬದ  ಕೊಡಾ  ಕೆೇಳದಂತೆ  ಉಸರಾಡಕೆೊಂಡರಲು  ಸಾಧಾ?  ಆ  ಯಮಸಾಹಸವನುನ 
ಮಾಡುತತದಾದಗಲೆೇ  ಶುರುವಾಯತು  ನೆೊೇಡ ಕಡತ ,  ಮಗನಲಲ.  ಮಲಲಗೆ  ಕೆರೆದೆ.  ಮಗನಲಲ ನಂತ  ಕಡತ ,  ಕವಯಲಲ 
ಶುರುವಾಯತು,  ಅಲಲಂದ ಕುತತಗೆಗೆ ಹಬೆ,  ಹೆೊಟೆಟ,  ಬೆನನಗೆ ಇಳದು,  ಸವಕತನುಮಯವಾಯತು.  ಅದೃಷಟದಾಟ ಎನುನವುದು 
ಇದನೆನೇ ಏನೆೊೇ? ಈ ಕಡತ ತಾಳಲಸಾದಾವಾಗ ಇನೆನೇನು ಸಕಕ ಬೇಳುತೆತೇವೆಂದು ಯೊೇಚಸುವುದರಲಲ 'ಜಮ' ಕುಳತಲಲಯೇ 
ಗೆೊರಕೆ ಹೆೊಡೆಯಲು ಶುರು ಮಾಡದದ !  ಪಾಪ ಬೆಳಗನಂದ ದುಡದು ದಣದ ದೆೇಹವಲಲವೆೇ?  ಅಲಲಂದ ಓಡ ದೊರ ಹೆೊೇಗಲು 
ಎದಾದಗ,  ಟಾಮ "  ಈ ಜಮಗೆೇನಾದರೊ ಆಟ ಕಟಟದರೆ  ಬೆಳಗೆಗಗೆ  ಒಳ ಳೆ  ಮಜಾ ಬರುತತಲೆಲೇನೆೊೇ?"  ಅಂದ.  ಸರ ಏನು  
ಮಾಡುವುದು?  ಜಮ ಒರಗ ಕುಳತದದ  ಮರಕೆಕೇ  ಅವನನುನ  ಬಗದು  ಕಟಟಬಟಟರೆ ?  ಆ  ಪರಯತನದಲಲ ಅವನಗೆೇನಾದರೊ  
ಎಚುರವಾದರೆ ನಮಮ ಕತೆ ಮುಗದಂತೆಯೇ. ಅದಕೆಕ ಆ ಪಾರತನವನುನ ಕೆೈಬಟುಟ, ಅವನ ಟೆೊೇಪಯನುನ ಅದೆೇ ಮರದ ಮೇಲನ 
ಕೆೊಂಬೆಯ ತುದಗೆ ತಗುಲಸ, ಅಲಲಂದ ಜಾಗ ಬಟೆಟವು.
 
ಅಲಲಂದ ಹಳಳಗ ಬಂದು, ಅಲಲ ಕಾಯುತತದದ ಉಳದ ಹುಡುಗರನುನ ಸೆೇರಸಕೆೊಂಡು, ನದಯಲಲ ತೆಪಪವನೆನೇರ ಹುಟುಟ ಹಾಕುತಾತ, 
ಎರಡು ಮೈಲುಗಳ ದೊರದಲಲ,  ದಟಟ ಪದೆಗಳಂದೆೊಡಗೊಡದ ದಡದ ಬಳ ಇಳದೆವು .  ಅಲಲ ಇಳಯುತತದದಂತೆಯೇ ತಾಮ 
ಎಲಲರೊ  ಆ  ಜಾಗವನುನ  ರಹಸಾವಾಗಡಬೆೇಕೆಂದು  ಪರತಙ ನೆ  ಮಾಡಸಕೆೊಂಡ.  ತೆಪಪವನುನ  ದಡದಲಲದದ  ಮರವಂದಕೆಕ  ಕಟಟ 
ಪದೆಗಳಲಲ ನುಗಗ ಬಂದಾಗ ಕಂಡತು ,  ದೆೊಡಡದೆೊಂದು  ಗವಯ ದಾೈರ.  ಆ ವವಯಲಲಯೇ ನಮಮ ಡಕಾಯತರ ತಂಡದ 
ಮೊದಲನೆಯ ಸಭೆ. ಊರಂದ ನಾವು ತಂದದದ ಮೇಣದ ಬತತಗಳನುನ ಬೆಳಗ ಆ ಜಾಗೆಯನುನ ಬೆಳಕು ಮಾಡಕೆೊಂಡೆವು. 
 
ನಮಮ ಸಭೆಯ ಅಲಖತ ಅವರೆೊೇಧ ನಾಯಕನಾದ ಟಾಮ ಅದೆೇ ಅಧಕಾರವಾಣಯಲಲ ಬತತರಸದ. 
 



" ಸೆನೇಹತರೆೇ," 
 
ಎಲಲರೊ ಟಾಮ ಎನು ಹೆೇಳುತಾತನೆೊೇ ಎಿಂದು ಕವಗಣಾಣದರು. 
 
"  ಈ ದನ ನಾವು ಈ ಢಕಾಯತರ ತಂಡ ಕಟುಟತತದೆದೇವೆ.  ಈ ತಂಡಕೆಕ ಸದಸಾನಾಗಲು ಇಚುಸುವವರು,  ಪರಮಾಣ ಮಾಡ 
ರಕತದಲಲ ತಮಮ ರುಜು ಹಾಕಬೆೇಕು." 
 
ಅಲಲದದವರೆಲಾಲ ಸದಸಾರಾಗಲು ಬಂದವರು ತಾನೆೇ? ಯಾರೊ ಕಮಕ ಕಮಕ ಎನನಲಲಲ .  ಟಾಮ ಜೆೇಬಗೆ ಕೆೈಹಾಕ ಅಲಲಂದ 
ಹಾಳೆಯೊಂದನುನ  ತೆಗೆದು,  ಅದರಲಲದದ  ಪರಮಾಣ ವಚನವನುನ  ಓದದ.ಅದು  ಪೂಣಕ ವಾಗ ನನಗೆ  ನೆನಪನಲಲಲಲದದದರೊ , 
ಸೊೂಲವಾಗ,  "ಎಲಲರೊ  ತಂಡಕೆಕ  ನಷಟರಾಗದುದ,  ತಂಡದ  ರಹಸಾಗಳನುನ  ಕಾಪಾಡಕೆೊಳಳಬೆೇಕೆಂದೊ,  ತಂಡದ 
ಸದಸಾರಗೆೇನಾದರೊ ಅಪಾಯವಾದರೆ,  ಆ  ಅಪಾಯಕೆಕ  ಕಾರಣವಾದವನನೊನ  ಅವನ ಕುಟುಂಬವನೊನ  ಕೆೊಂದು,  ಅವರ 
ಎದೆಯ  ಮೇಲೆೊಂದು  ಶಲುಬೆಯ  ಗುರುತನುನ  ಚಾಕುವನಂದ  ಮಾಡಬೆೇಕೆಂದೊ,  ತಂಡದ  ಸದಸಾರೆೇನಾದರೊ  ತಂಡದ 
ರಹಸಾಗಳನುನ  ಹೆೊರಜಗತತಗೆ  ಬಾಯಬಟಟರೆ,  ಅವರ ಗಂಟಲು  ಸೇಳ ಕೆೊಲಲಬೆೇಕೆಂದೊ ,  ಶವವನುನ  ಸುಟುಟ,  ಬೊದಯನುನ 
ಚೆಲಲಬಡಬೆೇಕೆಂದೊ,  ರಕತ-ರುಜುವನಂದ  ಅವನ  ಹೆಸರನುನ  ಹೆೊಡೆದು  ಹಾಕ ಅವನನುನ  ಮತೆತಂದೊ  
ನೆನಸಕೆೊಳಳದರುವುದೆಂದೊ" ತಳಸುತತತುತ. 
 
ಹುಡುಗರಗೆಲಾಲ  ಈ ಪರಮಾಣವಚನ ತುಂಬಾ ಇಷಟವಾಯತು.  ಆದರೊ ಅದನುನ  ಇನೊನ  ಉತತಮ ಪಡಸಲು  ಸಲಹೆಗಳು 
ಬಂದವು.  ಅದರಲೆೊಲಂದು ಅಮಲಾ ಸಲಹೆಯಂದರೆ, "ತಂಡಕೆಕ ನಷಠನಾಗರದ ಸದಸಾನ ಕುಟುಂಬವನೊನ ಕೆೊಲುಲವ'  ಸಲಹೆ. 
ಟಾಮಗೆ ಈ ಸಲಹೆ ತುಂಬಾ ಹಡಸತಾದರೊ ನನನಂದಾಗ "ಧಮಕಸೊಕಮ" ತಲೆದೆೊೇರತು. ಏಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಕುಟುಂಬವೆೇ 
ಇರಲಲಲ!  ಇದೆೊದಬೆ  ಅಪಪನೊ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಒಂದೊವರೆ  ವಷಕಗಳಂದ ಯಾರ ಕಣಣಗೊ ಬದದರಲಲಲ.  ಕಡೆಗೆ  ನನನನುನ 
ನೆೊೇಡಕೆೊಳುಳತತರುವ ಡಗಾಲಸ ಆಂಟಯನೆನೇ ಕೆೊಲಲಬಹುದೆಂದೊ, ಅವಳನುನ ಕೆೊಲಲಲು ಸಾಧಾವರುವುದರಂದ ನಾನು ತಂಡಕೆಕ 
ಸೆೇರಬಹುದೆಂದೊ ತೇಮಾಕನವಾಯತು. 
 
'ತಂಡದ ರೊಪು-ರೆೇಷೆಗಳ ೇೆನು?  ತಂಡದ ಕಾಯಕ ವಧಾನ ಯಾವುದು?"  ಇಲಲಯವರೆಗೊ ಯಾರೊ ತಲೆ ಕೆಡಸಕೆೊಂಡರದ 
ಈ ಪರಶೆನ ಬೆನರೆೊೇಗರನ ತಲೆಯಲಲ ಕುಣದು ಬಾಯಲಲ ಬಂದೆೇ ಬಟಟತು. ಅಷೆಟೇ ಸರಳವಾಗ "ಏನೊ ಇಲಲ, ಬರೇ ಕೆೊಲೆ ಮತುತ 
ಸುಲಗೆ: ಎಿಂದು ಬಟಟ ಟಾಮ.
"ಸುಲಗೆ!! ಸುಲಗೆ ಮಾಡುವುದಾದರೊ ಏನನುನ? ಜನ-ಮನೆ-ದನ" 
 
'  ಛೆೇ!  ಛೆೇ!!  ದನಗಳನುನ  ಲೊಟ ಮಾಡುವುದೆೇ,  ನಾವು ಯಕಃಶುತ ಕಳಳರಲಲ .  ನಮಮದು ಢಕಾಯತ.  ಮುಖವಾಡ ಧರಸ, 
ಹೆದದರಯಲಲ ಬರುವ  ಗಾಡಗಳನುನ  ನಲಲಸ ,  ಜನಗಳನುನ  ಕೆೊಂದು,  ಒಡವೆ,  ವಸುತ,  ಉಡುಗೆ-ತೆೊಡುಗೆಗಳನುನ  ಕೆೊಳ ಳೆ  
ಹೆೊಡೆಯುವುದು" 
 
"ಓಹೆೊೇ, ಸರ ಮತೆತ"
 
"ಎಲಾಲ ಸರ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೊ ಜನಗಳನುನ ಕೆೊಲಲಬೆೇಕೆೊೇ?" 
 



'ಅಲಲವೆೇ ಮತೆತ, ಹಾಗೆ ಮಾಡದರೆೇ ತಾನೆೇ ನಮಗೆ ಹೆಸರು ಬರುವುದು."
 
"ಒತೆತಯಾಳಾಗಟುಟಕೆೊಂಡರೆ?" 
 
"ಅದೊ ಒಳ ಳೆಯದೆೇ" 
 
"ಹೌದು, ಒತೆತಯಾಳಾಗಟುಟಕೆೊಳುಳವುದು ಅಂದರೆ...?"
 
"ಹ..  ಹ...  ನನಗೊ  ಸರಯಾಗ ತಳಯದು .  ದೆೊಡಡ  ದೆೊಡಡ  ಢಕಾಯತರ  ತಂಡಗಳು  ಜನರನುನ  
ಒತೆತಯಾಳಾಗಟುಟಕೆೊಳುಳತಾತರಂತೆ." 
 
"ಹಾಗೆಂದರೆೇನೆಂದು ಗೆೊತತಲಲದೆೇ ಹೆೇಗೆ ಒತೆತಯಾಳಗಟುಟಕೆೊಳುಳವುದು?" 
 
"ಅಯೊಾೇ...  ನಾನೊ  ಪುಸತಕದಲಲ ಓದದೆದೇ .  ಹಾಗೆಂದರೆ  ಅವರ  ಜೇವ  ಹೆೊೇಗುವವರೆಗೊ  ನಮಮ 
ಸೆರೆಯಲಲಟುಟಕೆೊಳುಳವುದರಬೆೇಕು" 
 
"ಓ ಹಾಗೆೊೇ... ಸರ.. ಸರ..." 
 
ಅಲಲಗೆ ನಮಮ ತಂಡದ ಸಭೆ ಬರಖಾಸಾತಗಲು ಬಂತು.
 
ಮತೆೊತಂದು  ದನ ಸಭೆ  ಸೆೇರ ಮುಂದನ ರೊಪು -ರಏಷೆಗಳನುನ  ನಧಕರಸುವುದೆಂದೊ,  ಈಗ ಮನೆಗೆ  ಹೆೊರಡುವುದೆಂದೊ 
ನಧಕರಸ, ಹೆೊರಟೆೇ ಬಟೆಟವು. 
 
ಮನೆ  ತಲುಪದಾಗ  ನನಗೆ  ತುಂಬಾ  ಆಯಾಸವಾಗತುತ,  ಮತುತ  ಪರಯಾಣದಂದ ಬಟೆಟಯ ಕೆೊಳಕಾಗತುತ .  ಬೆಳಗೆಗ  ನನಗೆ 
ಡಗಾಲಸ ಮತುತ ವಾಟಸನ ಆಂಟಗಳಬೆರೊ ಬೆೈದರು. ಏಕೆೊೇ ಗೆೊತತಲಲ. ಜಮ ರಾತರ ಯಾವುದೆೊೇ ಪಶಾಚ ಮನೆಯ ಸುತಾತ  
ಸುತತದೆ ಎಿಂದು ಹೆೇಳೇ ಬೆೈಸಕೆೊಂಡದದ.  ನಮಮ ತಂಡ ಮುಂದನ ತಂಗಳಲಲ ಮತೆತ  ಮರನಾಲುಕ ಬಾರ ಸಭೆ ಸೆೇರತು . 
ನಮಮ ಚಟುವಟಕೆ ಬರೇ ಸಭೆ ಸೆೇರುವಷಟಕೆಕ ಮಾತರ ಸೇಮತವಾಗತುತ. ನಾವು ಯಾರನೊನ ಕೆೊಲಲಲೊ ಇಲಲ. ದೆೊೇಚಲೊ ಇಲಲ. 
ತಂಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ನಾನು ತಂಡವನುನ ಬಟುಟಬಟೆಟ.  ಹಾಗೆೇ ಎಲಲರೊ ಬಟಟರು.  ನಮಮ ಈ ಢಕಾಯತರ ತಂಡ 'ಟಾಮ 
ಸಾಯರಸ ಗಾಾಂಗ" ಹೇಗೆ ನಂತು ಹೆೊೇಯತು. 
 
 




