જનેરક
( )

મ ુ રાય
કમી સાથે તેણે લન કયા યાર જ તેના દોતોએ કહ ું ક અયા

ીનકાડ" માટ તને

બકરો બનાવે છે . િનરં જન કમી કરતાં પંદર વષ" મોટો હતો, કમી એની ,ૂડ.ટ હતી, પહલી
બે.ચમાં બેસીને તેની સામે 0ખો પટપટાવતી, 2યાનથી, રસથી, મં34ુધ થઈને તેને
સાંભળતી હતી, નો9સ લેતી હતી, :લાસ પછ; <= > ૂછવા રોકાતી હતી, કોઈ પણ જનેરક
પોન"–ટોર;ની @મ જ કમીએ તેને િસડAુસ કયB હતો, યસ, યસ, યસ! (‘સાલા, લન કર;શ તો
બીG દવસે છોકર;નાં માબાપ ને ચાર ભઈઓ ને બહન બનેવી ને કIઝનો તારા ઘર રહવા
આવી જશે. ,ુિપડ! તને કથIલક બનવા ફોસ" કરશે.’) િનરં જનને તે બધી Gણ હતી અને તે
માટ તેના દોતોની રાયની તેને જPર નહોતી. Iલસન, િનરં જન Gતે QુRSશાળ; હતો, અને કોઈ
તેને ફસાવે યાર તેને ખબર ન પડ તેT ુ ં ન હU.ુ ં પણ કમીને જોઈને તેને Vદરથી ઉપાત થતો
હતો ક આ બદન ભોગવવા મળે તો બસ, અપના લાઇફ બન ગયા. કમીની એિશયન,
ચાઇનીઝ 0ખોથી તેના બદનમાં એક પોIઝટવ સંચાર થતો, કોઈવાર તે બોલતી યાર એના
મZમાંથી આવતી ‘અખા[’ ખોરાકની આછ; સોડમ િનરં જનને પાગલ કરતી. કોઈ િ<િમટવ,
એિનમલ ખ\ચાણથી િનરં જન કમીની ‘બોડ; પેસ’ને ઇનવેઇડ કરવા એના ના]ુઓ અધીર
થતા. એના કટલાક બદમાશ દોતો પણ હતા અને તે લોકોના મતે ભલે ને એક વરસ ક એક
મહનોયે ‘આવો માલ’ સાથે રહ તો પૈસા વ_ ૂલ, યાર! છોને

ીન કાડ" મલે એટલે એનો

ઓર`જનલ બોયa.ડ @ હોય તેની સાથે જોઇ.ટ થઈ Gય, ડવોસ" આલી દ વાનો યાર, શી હાય
હાય! ફાઇન, કમી પાસે

ીનકાડ" નથી, કમી અમેરકામાં રહવા માગે છે . િનરં જન િવ રુ છે .

િસટ;ઝન છે . પૈસેટક _ુખી છે . લોસ એ.જલસના હાઇરાઇઝ લ:ઝર; Iબbડcગમાં તેનો ફશનેબલ
કો.ડોમીિનયમ છે . ને કમી માટ એનો માંdલો ધગધગે છે , તો eહાય ધ હf નોટ!
અને બંનેએ લન કર; લીધાં. તેના પેલા કટલાક જf; દોતો અને એમની એવી જ
જf; પનીઓએ લનમાં આવવાની પણ ના પાડલી, Iબકોઝ ઇટ ઇઝ એ aોડ! છોકર; સાથે
મળ;ને િનરં જન અમેરકાની સરકારને ઉુ બનાવવાની કોg.પરસી કર છે . eહાય hુડ વી ગેટ
ઇ.વોeડ? પણ િનરં જનના પેલા બદમાશ દોતો અને એમની બદમાશ પનીઓ વેડjગમાં
ઉસાહથી આવેલી. દોતોએ kટથી કમીને ડલીિશયસ ડશ કહ;ને વખાણેલી. કમીએ અયંત
lુણીયલ પનીના અIભનયથી સોગંદિવિધ કર લો. પાદર;એ mુબન
ં
કરવા કnું યાર બંનેએ
આવેશથી mુબન
ં
કર  ું અને મ રુ જની માટ બંને નાય ા ફોસની એક રમોટ હોટલમાં ભાગી
ગયેલાં.

 ો. જનેરક
પાછાં આવીને વરઘોડયાંએ િનરં જનના કો.ડોમીિનયમમાં સંસાર માંડલ
વાઇફની @મ કમીએ કો.ડોને પોતાની મરoથી રનોવેટ કરાવેલો. એકએક pણ સોનાની
લગડ;ની @મ િનરં જને માણેલી. અર હા બાબા, િનરં જનને પqટ Gણ હતી ક આ બ ુ ં 3ણ
વષ"માં k થઈ જવાrુ ં છે . બટ ]ુ ઓ.લી Iલવ વ.સ! સો Iલવ, ડિમટ, ગેટ ઓલ ધેટ ]ુ કન >ુટ
]ુર હ.sઝ ઓન! ઓલ ધ ફન ]ુ કન ગેટ, મેન! કમી સહજ પણ અણસાર આપતી નહોતી ક
તેની ગણતર; શી છે . t ૂ કઅસ"! મને ખબર છે એની ગણતર; શી છે , આઈ વોઝ નોટ બોન"
યસટરડ! તેના જf; દોતોએ ડમા.ડ કર લી ક લન પહલાં ‘િ<નumુઅલ એ ીમે.ટ સહ;
કરાવી લે@, ]ુ vલ, નહwતર ડવોસ" વખતે તારો કો.ડો ફો.ડો તો લઈ લેશ,ે અને તારો બે.ક
એકાઉ.ટ આખો ભરખી જશે, ,ુિપડ.’ ઓક, એ પણ થયે,ું કમીએ કોઈ તકરાર િવના
એ ીમે.ટમાં સાઇન કર; આપેલી, કોઈ કારણે મેરજ ‘વક" ન કર ’ તો બંને પોતપોતાના બે.ક
એકાઉ.ટ સંભાળ; kટા થશે, કોઈની િમલકત ઉપર સામાનો કોઈ હક નહw નીકળે . જf;
દોતોએ એમ પણ લખાવી લેવાrુ ં કહ,ું (‘સાલા, ]ુ ડો.ટ નોવ િધસ િવમેન! ચાયનાટાઉનથી
પોતાના બોયa.ડને બોલાવીને તાxું મરડર કરાવે તો?’) ક U ુ ં વહલો મર; Gય તોયે તાર;
િમલકત તારા ભાઈબહનોને Gય, આ છોકર;ને નહw. તેઓ ફટકારથી કમીનો ઉલેખ ‘છોકર;’
ક તેનાથીયે હલકા, ‘Iબyચ’, ‘ગોડડગર’, ક zીના ઉપાંગના અ{લીલ નામથી કરતા. ઇટ વોઝ
ઓક. તે લોકો િનરં જનrુ ં હત જોતા હતા, એમાં થોડાક એ ેિસવ થઈ જતા હતા. નો Iબગ ડ;લ.
એટલે એ a.ટ ઉપર બ ુ ં ઓક હU.ુ ં અને નવદંપતી જનેરક .] ૂલીવેsઝના ઝr ૂનથી તે તે બ ુ ં
કરતાં હતાં @ @ બ ુ ં એમનો સંસાર હ.ક; ડોર; છે તેની ખાતર; આપે.
સો! 3ણ વષ"ની મે.ડટર; 4ુ|ત > ૂર; થઈ અને કમીને

ીનકાડ" મળ; ગ]ુ.ં હવે એક–

એક દવસ િનરં જન માટ સાચી મ રુ જનીનો દવસ હતો. @ટલા દવસ મળે તે બોનસ. કમી
}ુવાન છે , અને ]ુ નોવ, એક દવસ એ વહલો ઘર આવશે યાર કમીને તેના ગાડ" નર સાથે ક
િપઝા ડલીવર; બોય સાથે કલી કરતી જોશે, રાબેતા 4ુજબ કમી તેને <ોટટ કરતાં કહશ,ે
‘આઈ કન એ:સuલેઇન!’ અને રાબેતા 4ુજબ િનરં જન પોતાનાં થોડાં કપડાંની બેગ લઈને
મોટલમાં રહવા જશે; વક;લની નોટસ મોકલશે. થોડ; રકઝક પછ; બંને kટાં થશે. કમી તેના
સપોઝેડ ઓર`જનલ

બોયa.ડ

સાથે ફર;

પરણી

જશે. િનરં જન

Gણે ચાઇનાની

ક

પે.ટગોિનયાનાં ર ઇન ફોર ટની એવી કોઈ એ:ઝોટક પ ઉપરથી પાછો આeયો હોય એમ
આખા એિપસોડને  ૂલીને ફર; પોતાના કામે વળગશે. Gણે કhુ ં બ.]ુ ં જ નહોU.ુ ં પણ @ બને ું
તેની ‘કસક’ યસ, ‘ટ;સ’ એને બાક;નાં વષBમાં <મોદ આપશે. nુમન નેચર, ]ુ સી.
અથવા, કમી રોજની @મ એક સવાર ેકફાટના ટબલ ઉપર કહશે ક શી વો.ટસ
આઉટ! અને બંને }ુદા _ ૂવાrુ ં શP કરશે, કોઈ ધાંધલ િવના વક;લ–ફક;લ પોતાની ઇિનjઝો
રમશે ને ફર; આખર બંને િસjગલ તર;ક પોતપોતાનાં oવનમાં ગરકાવ થવા પોપોતાના રતે

પડશે. િનરં જન બેવૂફ નથી, ઓક? હ; ઇઝ ર ડ;. હ; ઇઝ િ<પેડ"! હ; ઇઝ માટ" ! હ; ઇઝ ઓક
િવથ ઇટ! બદમાશ દોતો કહતા, ]ુ ગોટ ઇટ મેઇડ, સાલા એ.જોય હર, એ.જોય લાઇફ. બેડમાં
બરાબર છે ને? બસ! ને યસ, બેડમાં કમી મોર ધેન બરાબર હતી. અને કમાલની વાત એ હતી
ક Gણે આ મેરજ કદ; U ૂટવાrુ ં ન હોય એવી િનરાંતથી, એના કશા િસિનટર uલા.સ ન હોય
એવી સાલસતાથી િનરં જનને કોટ; કરતી, કસી કરતી ને ટાઇમ ,ુ ટાઇમ મોર ધેન બરાબર–
તી. ડયલી મોર ધેન વન ટાઇમ, મોર ધેન બરાબર, સો હf િવન ઓલ અધર Qુલ! ]ુ હ;યર
મી? ઘણી વાર િનરં જનને થU,ુ ં કદાચ શી ઇઝ િસ.સયર! કદાચ કમી િનરં જનની ર ડયેટjગ
ટલે.ટથી <ભાિવત છે ; ને િનરં જન ‘લેસ ધેન બરાબર’ હોય તો તેનીયે કમીને પડ; નથી, કમક
તે ઘણી વાર કહતી ક આઈ એડોર ]ુ! માઇ.ડ ]ુ, લવ ]ુ નહw, એડોર ]ુ! તને ચાtુ ં ં નહw,
તાર; ઉપાસના કxું ં! લવ કરતાં મેયબી લેસ સે:સી, પણ ઇનેવે વન ડ ી વીટર, નો?
િવમેન લોકોને સે:સની એટલી ઇyચ નથી @ટલી માયાની, મોહ બતની, ુલારની ઇyચ હોય
છે . ધે કન ગેટ ઓવર એનીિથjગ, ઇફ ]ુ ;ટ ધેમ રાઇટ! (‘સાલાને Qુઢાપામાં ઇyચ ઊપડ; છે ,
મરવાનો છે , ગેર.ટ;ડ!’)
અને કમીએ ઇb.ડયન વાઇફનો રોલ ભલે નહોતો Vગીકાર કયB, કોઈ વાર સાડ; બાડ;
પહર, ૂકQુક ક.સટ કર;ને ઉપમા ક ટ;નrુ ં િધ]ુ ં બનાવે, ફાઇન. પણ જલારામ બાપાની કંઠ;
પહર ક શંકર ભગવાનના ફોટા સામે ભજન કર એTુ ં કાંઈ નહw. મી.સ ક કમી વોઝ કમી,
કમલા ફમલા નહોતી બની ગઈ, ]ુ ગેટ ધ િપ:ચર, નો?
અને ચોુ ં વષ" > ૂxું થ]ુ ં યાર તેના જf; દોતો ને એમની બટકબોલી પનીઓ નરમ
પડલાં. કોઈ ઉપાત િવના ર ]ુલર વાઇફની @મ કમી ઘર ચલાવતી હતી, રોઝેલા નામની
લટાઇમ હાઉસક;પર ઘર ચલાવતી હતી અને ૂકjગ પણ કરતી હતી; સવાર હસબ.ડ વાઇફ
પોતપોતાની જોબે જતાં. િનરં જન ]ુિનવિસટ;માં ટ.યડ" <ોફસર હતો; કમીને એડવટા"ઇIઝjગ
એ@.સીમાં

ાફક ડઝાનરrુ ં કામ મળે .ું કોઈ વાર બપોર લંચમાં બંને મળતાં. સાં@ ઘર

ડનર. કોઈ વાર ઈટjગ આઉટ! ખાસ ઉડાઉ ખચા" નહોતા. કમીનાં સગાંવહાલાં કોઈ વાર ફોન
કરતાં. કમીની બે3ણ બહનપણીઓ હતી. આવે, શોિપjગમાં Gય, મેયબી િસનેમા ક બેલએ.
કોઈ વાર િનરં જન ને કમી િથયેટર ક કો.સટ" માં Gય. બંનેના ] ૂIઝકના શોખ }ુદા હતા. પણ
તેનો કોઈ ઇ{]ુ નહોતો. કોઈ ર;યલ કનડગત નહોતી. બ ુ ં એTુ ં ટોર;Qુકની @મ સરયામ હU.ુ ં
પણ િનરં જન Gણતો હતો ક યહ સબ ઠ હ! (‘ઓક, તો સાલા તમે લોક બેબી કમ બનાવતા
નથી હવે, હય?’)
પહલી નજરથી જ કમી ચે.ગના ટણ
ંૂ
ડગમગી ગયેલા, િનરં જનને જોઈને. પોતાના
કરતાં <ોફસર િનરં જન લાડ પંદર વષ" મોટા હતા. gલશ Iલટર ચર ભણાવતા હતા, વનબન"
ક જોન ડ, ક વોટ beહટમનની કિવતા િવશે વાત કરતા યાર કમી મે`જક કાપટ ઉપર

આળોટવા લાગતી. કમી પોતાની મરના છોકરાઓના િવચાર કરતી યાર ઊબકા આવતા.
ડઈટ ઉપર Gય તો ગાડ;માં બેસતાં વ\ત છોકરાઓ તેની છાતી ઉપર આમણ કરતા, િશટ!
અને તેr ુ ં મZુ ં ું કરતા, યે ગો! <ોફસર દસ ટ ૂ રથીયે તેનો ાસ ચો કર; શકતા, તેની
તરફ નજર કયા" િવના પણ તેને ભીની કર; દ તા. કમીના કાનમાંથી Gણે લોહ;ના વારા ઊડ
એવી ઉuતતા કમી અrુભવતી. કોઈ પણ બહાને, િનિમે :લાસના Vતે કમીને <ોફસરની
પાસે જવાrુ,ં એની પાસે ઊભવાrુ,ં એને કશોક <= > ૂછવાrુ,ં અને બસ <ોફસરના તેજવUળ
" ુ માં
નહાવાrુ ં ખ\ચાણ થUુ.ં અનાયાસે Gણે એના હાથ લંબાતા, <ોફસરના કોટને અડકવા, Gણે
તેના બદનની ગરમીને m ૂસવા, Gણે <ોફસરનો એક ‘પાટ" ’ બનવા. :લાસના છોકરા છોકર;ઓ
તેની હાંસી કરતાં. કમીના લોકરમાં છોકરાઓ ] ૂડ કો.ડોમ સરકાવી Iચઢવતા. છોકર;ઓ
કમીને ‘ધેટ ાઉન નોઝર’ કહતી.
આપોઆપ <ોફસર સાથે એક <કારની મૈ3ી થઈ. પહલી વાર ડઇટ ઉપર ગયા યાર
ુદરત શાબાસી આપતી હોય એવી અદુત લાગણી થયેલી કમીને. યસ, યસ, તેને શાર;રક
ઉેજના તો હતી જ પણ <ોફસરની હાજર; કમીને _ુરpા કવચ @વી લાગતી. <ોફસર તેનો
હાથ પકડ યાર હાથrુ ં હોTુ ં સાથ"ક થU ુ ં લાગU.ુ ં મે મે <ોફસર એમના દોતો સાથે
ઓળખાણ કરાવેલી. એ લોક lુજરાતીમાં વાતો કરતા પણ તેમના હાવભાવ અને વર ઉપરથી
એમનો ફટકાર કમી પામી જતી. વyચે વyચે
ક આ લોકો કમીને ુym ્ ગણે છે .
કાયદ સરની 4ુ|ત પછ; કમીને

ીનકાડ" શ દ બોલાતો અને કમી સમo જતી

ીનકાડ" માટ <ોફસરને ફસાવે છે ને 3ણ વષ"ની

ીનકાડ" મળ; Gય યાં _ુધી એ ઘરડા <ોફસરને બગલાવી

લેશ,ે ને પછ; બાયબાય, ને સો લો.ગ ને સી ]ુ લેટર! કમીને એ વU ુ kરા @વી લાગેલી પણ
પણ પોતે કhુ ં સમo નથી એવા દ ખાવથી m ૂપ રહલી. <ોફસરને પોતે પસંદ છે , એ.ડ ઓફ
ટોર;. અને લન થયાં. <ોફસર સામેથી ચચ"માં લન કરવાrુ ં _ ૂચન કર .ું કમીએ સામેથી
િ<નumુઅલ એ ીમે.ટ સાઇન કરવા ઇyછા બતાવેલી. તોયે પેલા દોતો વેડjગમાં નહw
આવેલા. @ દોતો આવેલા તેઓ kટથી કમી સાથે

લટ" કરતા Gણે કમી સહયાર; ‘ડશ’

હોય. એમની વાતો પણ lુજરાતીમાં થતી અને એનો મરમ પણ કમી પામી જતી. કાચી કાકડ;
@વી કમી @ટલા દવસ મળે એટલા દવસ િનરં જને ભોગવી લેવી અને kટા થવાrુ ં હોય યાર
શાંિતથી જવા દ વી. કમી સ ૂકાઈથી એમને ૂ ર રાખતી. <ોફસર તેને કહતરા, આઇ લવ ]ુ.
કમી જવાબ દ તી આઈ એડોર ]ુ.
કમીની મોટ; બહન શાંઘાઈમાં હતી. પેર.9સ ચીનના કોઈ ગામડામાં. કમીને એની
મેરડ બહન કહતી ક તને ગમે છે તો જPર લન કર અને વરને _ુખી કર. મર ક

ીનકાડ"

ઇઝ નોટ ઇપોટ" .ટ. લન બાદ તરત નાય ાના રઝોટ" માં પહલી રાત ગા¡ય પછ; કમીએ
Gતને કહ ું ક બસ, હવે નાય ામાં ૂદ;ને મર; જTુ ં પડ તોયે કોઈ રં જ નથી. હવે નો એએક

દવસ બોનસમાં મળે છે . <ોફસર ને tુ;ં tુ ં ને <ોફસર. `જjદગીની શPઆત, મ2ય ને Vત. બીG
કોઈની, કશાયની જPર નથી. કોઈ વાતે ડસએ ીમે.ટ નથી. કમીને બીo ખાસ ગલ"a.sઝ
નહોતી. લન પછ; સરળતાથી કમીએ <ોફસરનો સંસાર સંભાળ; લીધો હતો. હાઉસક;પરને
kટ; કરવા કnું તો <ોફસર કnું ક તારામાં ટલ.ે ટ છે તો Uુ ં જોબ લઈ લે; હાઉસક;પરમાં
હાઉસક;િપjગની ટલે.ટ છે તો તેને તે કરવા દ . રોજ સવાર કમી _ ૂરજને થે.ક]ુ કહતી. માર;
અને <ોફસરની વyચે @ bcગ છે , કમી વારં વાર Gતને કહતી, તે bcગ પોતે એક લાઇવ
ઓગિનઝમ છે . {યોર અમાર; વyચે એક સે:_ુઅલ કિમ; છે , પણ તેથી િવશેષ કોઈ કોઝિમક
કિમ; અમને બંનેને એક આદમ તારથી બાંધી રાખે છે . Gતીય સંતોષ ખાતર સાથે જોડાયેલા
હોવાની જPર નથી. <ોફસર મારો છે તે એહસાસ મને > ૂણ" કર છે .
ઘમાં કમીના હાથ આપોઆપ લંબાય છે અને લોહmુબકની
ં
@મ એના હાથમાં
ગોઠવાઈ Gય છે ુંડા¢ં વાળ;ને પડલો <ોફસરનો <ોફસર. બીG છોકરાઓ મને અડક ને _ ૂગ
ચડ છે ; <ોફસરનાં નસકોરાં મને ઉે`જત કર છે . <ોફસર ને t,ુ ં tુ ં ને <ોફસર, kટાં હોઈએ
તોપણ સાથે છ;એ ને સાથે હોઈએ યાર Gણે એક નાક ાસ લઈએ છ;એ ને એક કંઠ ગીત
ગાઈએ છ;એ. કમી હસી પડ છે . સો વાતની એક વાત એ છે ક કમી રોજ ‘મર; જવાના’
િવચાર કર છે ; આટલા _ુખ પછ; જો જરા પણ ઓં _ુખ આવે તો `જરવાશે નહw. પણ મરવા
જતાં પહલાં હo એક દવસ ભોગવી લેવા દ ને, િસલી! ઓક, ઓક, કમી િસલી છે . એક
વા£માં કહT ુ ં હોય તો <ોફસર પાસે કમી પાવરલેસ છે . ધે9સ ઇટ. એ.ડ આઈ હોપ, <ોફસર
કાયમ તે પાવર ભોગવશે ને મને oવતી રાખશે.
ેકફાટ ટબલ ઉપર રોઝેલાએ ેકફાટની તૈયાર કર; રાખી છે . િનરં જન આવી
ગોઠવાય છે . કમી આવી હંમેશની માફક િનરં જનના ખભે નાક ઘસે છે . ઝીણી ઝીણી બચી
ભરતાં તેના કાન કરડ છે . િનરં જનની 0ખોના ડોળા ચાટ છે , તેને પાસે ખ\ચીને િનરં જન તેના
ગોળાકારો ઉપર વસનાભયB હાથ ફરવે છે . ગોડ, લાઇફ ઇઝ વીટ.
‘માર એક વાત કહવી છે .’
કોણ બો]ુ?ં કમી? િનરં જન? રોઝેલા રોજrુ ં શોિપjગ કરવા Gય તે પછ; િનરં જન કહ
છે , ‘માર એક વાત કહવી છે .’
િનરં જને કમીની સામે તાકતાં કnુ.ં ‘મારો એક દોત છે , ]ુ નોવ હમ. િવ>ુલ. િવ>ુલ
કહ છે ક

ીનકાડ" માટ ઇb.ડયન લોકો પંદર પંદર લાખ Pિપયા આપવા તૈયાર છે .’

કમી િનરં જનને તાક; રહ છે . જર; વાર કોઈ કhુ ં બોલUુ ં નથી. પછ; િનરં જન કહ છે ,
‘એક િવધવા લેડ; છે , એને બે બાળકો છે . કહ છે ક tુ ં જો તેની સાથે પેપર મેરજ કરવા તૈયાર
થા તો મને િપતાલીસ લાખ Pિપયા મળે .’

કમી કhુ ં બોયા િવના તાક; રહ છે . ‘eહોટ ઇફ... eહોટ ઇફ... આપણે પેપર ડવોસ"
લઈએ... જટ પેપર ડવોસ". આપણે રહ;એ છ;એ એમ જ રહવાrુ ં છે . ]ુ Iલવ હયર. વી Iલવ
,ુગેધર. નિથjગ ચે.oઝ. પેપર ડવોસ". એક વષ" પછ; એ િવડો સાથે tુ ં પેપર મેરજ કxું. અને
3ણ વષ એ લોકોને

ીનકાડ" મળે એટલે એને પેપર ડવોસ" આપી આપણે ફર; લન કર;એ!

વી ] ૂઝ ન ધ મની ફોર એ વડ" ,ૂર...’ િનરં જન બોલે છે . તે પછ;ની યોજના સમGવે છે . કમી
કાંઈ બોયા િવના મત કર છે . િનરં જન તેની પાસે Gય છે . ‘]ુ લાઇક ધ આઇડયા?’
કમી ¤ુશીથી ઊભી થાય છે . ‘તમે @ કહો તે, મને કોઈ વાંધો નથી.’
‘ધે9સ માય ગલ". Iગવ મી એ હગ!’ િનરં જન એને ભેટ છે .
‘માર તને એક સર<ાઇઝ આપવો છે .’ કમી 0ખો નચાવી િનરં જનને કહ છે .
‘{યોર!’
‘પહલાં 0ખો બંધ કરો!’ કમી tક
ુ મ કર છે .
‘કર;.’
‘હય! નો ચીટjગ. :લોઝ યોર આઇઝ! :લોઝ યોર આઇઝ!’
‘યસ.’ િનરં જન 0ખ બંધ કરવાના દ ખાવ સાથે
‘બંધ’ કર છે . કમી ઊભી થાય છે , તેનાથી ૂ ર ૂ ર જતી Gય છે .
‘હય હય! ક;પ યોર આઈઝ :લોડ!’
‘યસ, :લોડ.’
કમી ૂ ર ૂ ર જતી Gય છે . લ:ઝર; કો.ડોના કચનમાંથી મોટા હોલ તરફ કમીની કાયા
લસરતી લસરતી ૂ ર ૂ ર જતી }ુએ છે , <ોફસર િનરં જન બાડ; 0ખે.
‘tુ ં કtુ ં નહw યાં _ુધી 0ખો ખોલવાની નહw! ટોપ ઇટ! નો પીઇકjગ! :લોઝ :લોઝ
:લોઝ યોર આઇઝ!’
‘નો પીઇકjગ. માય આઇઝ આર :લોડ.’ સહજ ¤ુલી પાંપણોની કનારની આરપાર
સફદ ગાઉનમાં વwટળાયે ું કમીrુ ં ગદરાયે ું બદલ ૂ ર ૂ ર જU ુ ં Gય છે .
‘નોટ યેટ, નોટ યેટ. ક;પ યોર આઈઝ :લોડ...’ કમી ગેલેર;માં Gય છે .
અને અચાનક કમી અલોપ! 3ાડ પાડ;ને િનરં જન ગેલેર;માં દોડ છે . િસનેમા જોતો હોય
તેમ નીચે }ુએ છે : બાવીસમા લોર ઉપરથી કમીનો ગાઉન હવામાં પાંખોની @મ ફલાયેલો છે ,
ચકરાવા લે છે , વાળ ઊડ છે , કમીના હાથ હોરઝો.ટલ બેઅલે r ૃય કરતા હોય એમ હવામાં
નયનરય આૃિતઓ દોર છે .
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