تُکی Tookie
(جْاى آهسیکایی ّ زئیط ظاتق تاًد تثِکازاى دز کالیفسًیا)

.....چٌد ّقتی هیؽد کَ عثادتگاُػ زّ تویص ّ تاشظاشی کسدٍ تْد ...اّ تَ ؼکل شیثائی ُوَ جا زّ
تصئیي کسدٍ ّ هٌتظس هِوًْاغ تْد ،تصُکازُای جّْى دیگَ ....اّ هی خْاظت تِؽْى ًؽْى تدٍ کَ
خداًّد تا هِستًْیػ تَ اّ ایي اهکاى زّ دادٍ کَ تا کْؼػُ ،وکازغ تؽَ ّ یک ظاشًدٍ تاؼَ....
ّ ....لی شلصلَ ؼْهی کَ دز قلة حاکن تلٌد ؼد ،ایي تاشظاشی زّ قثْل ًکسد...
اّ دز شًداى ُس زّش دٍ کلوَ یاد هی گسفت تا تتًَْ تٌْیعَ...
تَ ایي طسیق اّ حدّد ًَ کتاب ًْؼت ّ تْغ اش تجستَ ُای تلخ خْدغ صحثت کسد تا تَ ایي طسیق
تتًَْ جًّْای دیگَ ای زّ کَ دز ؼسایط خْدغ تْدًد زاٌُوائی کٌَ...
یک چٌیي کْؼؽی ظادٍ ًیعت ،شهاًی کَ آدم تْ زاُسُّای هسگ هٌتظس تصوین ًِائیَ...
 ّ...اّى شلصلَ ؼْم هِلت ًداد کَ ایي کیویاگس تصزگ کازغ زّ توْم کٌَ ...کیویاگسی کَ هْفق ؼدٍ
تْد تا کْؼػ ،ذزات خؽي ّجْدغ زّ تَ لطافت تثدیل کٌَ ...کعی کَ تًْعتَ تْد اّى ذزٍ اصیل زّ
پیدا ّ تَ صحثت ّاداز کٌَ..
اّ دز عثادتگاُػ پریسای خداًّد ؼدٍ تْد...
ّ ...لی افعْض! اّى شلصلَ ؼْم اش حضْز خداًّد ُیچ ًفِوید ّ ّیساًػ کسد...
جاهعَ ّ حاکوػ تا اّ عادل ًثْدًد...
یک جامعً عادل اجاسۀ ػکُفائی بً اوظان می دي...
اجاسي می دي کً جزقً ٌای یک جٌُز اطتثىائی پا رَ اس قُاویه معمُل فزاتز بگذاري َ ػعلً َر
بؼً...
 ...اَ بً "ایظتادگی" امکان می دي تا ایىکً وُر دریافت بؼً ...یک جامعً عادل ،بیذار َ ٌُػیاري
َ مظتئ قضاَت رَ رد می کىً...

فزاگیزیئ وگزع درطت بخؼغ ،ویزٌَای مىفی را
بً مثبت َ طیاٌئ ظلمت را بً فزػتً وُر مبذل
خُاٌذ طاخت.
ٌز چً تاریکی َ ویزَی مىفی ػذیذتز ،تُان ایه
تغییز ػکل َ ایه "ممکه" َ ،ػادی در آطمان ویش
فشَن تز خُاٌذ بُد....
"پدز ها"
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