
 

 

ఆ ��� ఏమ�	ం�ో ా� ��గమణ� �ద�ల�సూ� �� ���  �ాం! 
"ేసుక&ం�'. 
 

అ�' చూ*ిన మ-స. అత�  మనసుల0 ఏ�ో ఆశ 
తళ3క&4మం�'.పర7గ-న ���  89డ.; <=�'> పట@A క&ం�' మ-సలమB. 
 

"ఏCDEం�ే తFG Hక&?�I!��J !న; !ంKL అరగల��� ఏMటN?" అ� 
అ<ా	యంా అKLJం�'. "అసPల& �I!��J కQడR !న;�ెక4డ అత�మTB! 
ఎందు89 ��ల0� �ల&;ంKL !ంKL స�ంచడం ల�దు.ల�"ే త.8I Vదల&, 
ఒలGమT.న ఇ8ారం, తల !��Yా�  ఉం�'.నువ\] ప\లGల��Iట^ల ��ల&_  
*ింత8ాయల& �ొర7క&a�bc అట@A క&�ా.!��లనుం�'" అం�' 
��గమణ�. 
 

"ఓలమB, ఓలcB! ఎ��;ళ 8e అKLా�� *ింత8ాయ!" మ-సలమB 
aెగ సంబర పKL<g�ం�'. "నువ\] Hhi సుక&� ఎ��;ళ �ం�ే 
jిలTG ?" 
 

"�kండR ��లల8e jlౖ�� అయ-	ంటn�'. ఇంత8o ఏటంటnవ\?" 

 

"ఏటంటn�� �� తFG! నువ\] ��ల ద<ాp��! నటNAంట పంట పండబqa� 
ఉం�ే! ఎ��;ళ 8k��;ళ క& మ-aే�లమB త.G8e మనjlౖ దయ 
క.J���'! నువ\] సలG ా Hhr KL, నువs] tడu   
 

నటNAంట సుకంా మ*ి.aే ఆ అమBత.G8e 89KL jlటAను పలTరంా 
ఇచుvక&ంటn��. పసుపs క&ంక&మంaw పsజ "ే�Yా� . ఓయమB! 
ఎ��;ళ 8o సుyqర� >��;ను!  

 
 



 

ఎ��;ళ 8k��;ళ 8e!"పటA�ా� ఆనందంaw అమB�ా�J8e Vక&4ల& 
jlట@A క&�, ఆ "ేతzలaw�� ��గమణ� "ెంపలjlౖ CDటNకల& >�J{ం�' 
మ-సలమB. 
 

��గమణ� *ిగ-_ పKLం�'.ఆCD మనసంa� సంawషC}!��ంట�� ఈ 
సుభ�ార� భర� "ె>� ��యT	ల� ఆశపKLకం�' ఆCD...8ా� ఆCD భర� 
�ాయ-ల&8e �న; �ా!� a�Jన Yా�ా మతz�  ఇం8ా �'Jనట@G  
ల�దు.8k�ప\ల0 పKL �ొర7G త� ఇం8ా అతడR పక4 �దనుంKL ల�వ�� 
ల�దు.ఉసూర7మం�' ��గమణ�. 
 

మ-సలమB కట@A క&న; బటA సదు� 8��, jlౖట 8�ంగ- నడRమ-న 
�ోప\క&ం�'. "��గ-లQ!��]��ల ప�8e <gబq8I,����hr� ల�.ఎ.G 
సుబ�ార� *ljిp, అం8eనంత ప�*�*ి వa�� ల�.నువ\] ఇంటN8ాడ ఉంKL, 
క&*ింత kం� 8ాసుక& a�J గమ-BనుంKL<g.��ను వYా�  వYా�  
*ింత8ాయలట@A  8�a�� ల�" అంట� మ-*ిమ-*ి నవ\]ల& నవ\]క&ంట�, 

తడబKే అడRగ-లaw ��గమణ� ప�"ేసు� న; �ాయ-KLా�J ఇంటN��ౖప\ా 
నడక YాJం{ం�' మ-సలమB.��గమణ� VJణ��  �ద�ల�j� 
ప�యత;ంల0 పKLం�'. 
 

jlళ �న "�లT 8ాలT�8e, ఎంద�� �ేవ\ళ క& Vక&4క&��;క 
ఎటA8Iలక& ��గమణ� గర�వ! అ�	ం�'. నవమTYాల& c*ి 
8�డRక&� కన;�'.�ాKL8e య��దమB 8�డRక& j��I, {�; 8e�షz� డ� 
jlటNAం�' ఆCD. a�గ-బqaైన భర� క&ట@ంబ >షయTల�� పటNAంచు89క 
బq���, ఊhi  ఉన; jlద�  భ�8ామTంధు �ాయ-డRా�Jంట�G  
<ా{పH, jlౖపH "ే*ి ఆ వ{vన ���aw గ-ట@A ా సం�ా�ా�; 
��ట@A 8�Yా� , jిలTG ణ��  jlంచుక&ంట�ం�' ��గమణ�. 
 
త�ర7ప\ aెలGబn�I స�J8e ల�{, jిలG�ాKL సంర�ణంa� "ే*ి, �ాKL8e 
కడRప\�ంK� <ాల& a�Jం{, <=!�  గ-డuల0G  పడR89బ�టNA  అత�ా�J8e 
అపpJం{ ప�8e ��� <gతzం�'. �తంల� 8ాక&ంK� అంట J��;ల0G  
MJల� అన;ం కQరల& సంవృ�'�ా ఉండటంaw �ాళ  బతzక& బnా�� 
గKL{<gawం�'.8�డRక& ��ే పంచ <�ా ణ�ల& ఉంచు8�� క.గ-న;ంతల0 
�ాKL�ా�ాబంా jlంచుక&ంట�ం�'.ఆCD చూసు� ండాన�� ఏణ�� ర�ం 
గKL{<g�ం�'. 
 

ప8e4ంటN సుబ-�ల& కQతzర7 ల{vM <ాప 8e�షzA KL కంట� ��ల&_  
��లల& {న;�'.8ా� ��� కప�Kే మTటn, నడ8ా - అH; 
"ేత��ౖ<gయT�. ల�డల�K� �ాIసూ� , గ-నగ-�� నKL"ేసూ�  అంద�J8o 
మ-�ొ� "ేvలT ఉంద�'. 



 

��గమణ� ఒక��� ఇక ఉండబటAల�క సుబ-�.; అKLJం�'."సుబ-�లQ!

వస �� <g*ి��వంట^ ల{vM8e? అ�' ఏకtJ� వసjిటAలT ల�డల�K� 
మTటnKేYా�  ఉంKL! ��� ఊసుల& ఇనుక&ంట^ �ాను, మ�J కQడR 
!నక4�ాG , కడRప\ �ంKL<g�'�" అం�'. 
 

"ఏ ల�ద<ాp! ఒYా, JYా - అ��	 ��క& aెలవదు. ఇ�' ఆడకQతzర7 
గం��, ఓ jిసర7 ��టN దుర7సు ఎకQ4వ. అ�ే V�Kైaే అంa� ల0ప. 
Y=యం<ాకC} నంట.మTట సుర7క& ఉండదంట" కQతz�J8e ఎక4డ 
దృ�ిA  �ోషం తగ-ల&� ం�ో ��న; భయంaw స�'�  "ెjిpం�'. 
 

"ఓర7 *lj�p�� ా� అ�' �జC}న�jిYా� ం�'! ల{vM అంత సుర7ా_  
ఊసులTడ���, ఈడR సూడR మందు !న; jింజIర7లT ఎటAగ-ంటnKో! 
అవ\నుల�, ఈడR V _ డRక& గం��" అంట� చంకల0 ఉన; 8�డRక&� 
దగ_రా హతz� క&ం�' ��గమణ�. 
 

"నువ]ంత ఇదవ]cక& అ<ాp!ఈడR బqరJల పడuం, కQ89డం అH; 
ల�ట^ *�*ిండR గం��! ఒయసు ��ాక ప\టnA డR..ఈడR Hక& ఒటNA  
అ�Jj��ోడR.��ల0� �ల <gaే ఆKే ��ర7Yా� డR. నడక, మTటల& 
కQK�."ేజ¢ర7 8ాక, సూa��  ఉండR. ఆ �న మ-స.� ఆKLaw ఏగల�క 
�ల£!�  <ga��'" అం�' సుబ-�ల& ��గమణ�8e ఓ��ర7pా. 
 
చంకల0 ఉన; 8�డRక&� "ేతzల0G 8e ¤సుక&� గ-ంKెలక& హతz� క&� 
�ాKL బ-గ_.; మ-దు� ల0�  మ-ం"ె!� ం�' ��గమణ�. 
 

"�� *ి�; 8eషAయ	 గ-నగ-�� నడRసూ� , గలగలT మTటnKLaే ��ను 
ఒరద ����JలT <=ంJ <=ంJ <=�JGJంతల& ఎట�Aయ	��!ఒల� సుబ-�లQ! 

ఆ అదృషAం �ా�� ��క&" అంట� 8�డRక&� మ��Yా�J మ-దు� లTKL 
చంక8e సదు� క&ం�' ��గమణ�. 
 

త.G మ-దు� లTKLనప�డR చ8e4.J.8e 8eల8eలT న>]న 8e�షAయ	 ఆ 
తర7�ాత మ¥  ఏ చలనం ల�క&ంK�, ప!�8ాయలTంటN కళ ను 
!ప�8�� ��ల&_ ��ౖప\ల8o చూసూ�  స�బ�ంా ఉంKL<gయTడR త.G చంకల0G . 
 

వయసు8e తJన¤ర7ల0 ఉండదు 8e�షAయ	 - అన;�' చూ*ిన 
�ాళ ంద�J8eఈ aె.*ి<gత��� ఉంట@ం�'.ఏ శa�బn� �8o సpం�'చడR.త.G 
jి.{�� >ననట^G  ఊర7క&ంటnడR �ాడR.ఎప�డూ స�బ�ంా ఉన; "¦ట�� 
ఉంKL, ఏ చుర7కQ ప�ద�J§ంచ� 8�డRక&� చూసు� ంట^ ��గమణ�8e 
������8o గ-ంKెల& బర7��క4Yాా�. 8ాలక�మంల0 నడక 
"�తన�	ం�' 8ా�, ��ల&Iళ3  �ంKL�� ఇం8ా మTటnG డటం మTత�ం 



�ాKL� ¤సు8k�  పక4 ఊhi  ఉన; jl��� సుప!�ల0 చూjి*��  
బnగ-ంట@ం�' - అనుక&ం�' ��గమణ�. 
 

<=ర7గ�ర7 ��ళ డమంట^ మTటల& 8ాదు.పs�J�ా ఒక ��� ప�! 

అందు�� ఆసుప!�8e! మనసుల0 ఊహ ప\టAా�� స�Jాదు - డబ�� 
దస4ం స�J చూసు89�ా., ఆ jlౖన �ాయ-KLా�J ప�8e ఒక ��� శలవ\ 
��ంకట^�ా�; YాయమKLJం�'. 
 

ఏ�ో ఒక ప��ద తరచు పక4నున; పటn;�8e ��� వ"ేv ��ంకట^¨ 
ఆసుప!�ల0 అ<ాp�ం© CDం© సం<ా�'ం{ aె"�vడR.స�Jా_  �ాళ3  
"ెjిpన సమయT�8e 8�డRక&� ¤సుక&� ��� ం�'. ఆసుప!�8e 
��గమణ�, ��ంకట^¨� awడRా ¤సుక&�. 
 

అక4KL ��కAర7G  8e�షAయ	క& ప���లH; "ే*ి aే.v "ె<ాpర7 - �ాKL8e 
ల0పం ఉన;�'  ంతzల0 8ాదH, "ెవ\లల0నH ప\టNAనపpటNనుంKL 
�ా�'8e "ెవ\ల& స�Jా ప� "ేయక<gవడం వలG  >�8eKL ల�క<gవడంaw 
ఏ శబ�ం ఎలT పల8ాల0 aె.�ªక, �ాడR మTటnG డల�క<gతz��;డ� 
"ె<ాpర7.>�8eKL Mష« 8��,అ�' �ాKL "ె>ల0 అమ�Jvaే �ాKL8e 
శబn� ల& >�jించటంaw<ాట@మTటలTడటం aెల&దు� ందH, ఎంత 
a¬ందరా ఆ ప� జ�JJaే అంత మం{దH �8e4 "ెjిp శల>{v 
పంj��ార7 K�కAర7G . 
 

"ఇ�'�, తమ-Bడూ! ఆ Mసను 8���లంaే ఎంతవ\ద�ంట?" ���Jల0 
��ంకట^¨� అKLJం�' ��గమణ�. 
 

"ప�ేల& వరక& అవ\ద�నుక&ంటn న<ాp" అ��;డR ��ంకట^¨. 

 

నడRమ- >�JJనట�®A  అ�ా8k�4ం�' ��గమణ�.!ంKL8I అంతంత మTత�CDEన 
సంపదనల0 ప�'��ల& Mగలvటం ఎలTా అన; ఆల0చనల0 
పKLం�'.అస¯యతaw ఆ ��జంa� ల0ల0న ఏడRసూ� �� ఉం�' ��గమణ�. 
ynరంా గడRసు� ��;� ���ల&.8e�షzA KL8e ఇjిpడR a¬MB�ో ఏడR 
జర7గ-తzం�'.awటN jిలGలaw ఆK�ల� చూ*��ాడR 8ాH మ�గ�ాడ� 
�ాKLనంa� {న; చూప\ చూ*��ార7. ఇంటN8e వ{v *lౖగలaw త.G8e 
జ�JJందంa� "ెjిp ఏKేv�ాడR.��గమణ�8e అ�' ఎంaw గ-ంKె 89తా 
ఉంKే�'. 
 

ఒక ��� �ాయ-డRా�JంటN నుంKL సంawషంా !�JJవ{vం�' 
��గమణ�.వసూ� ��, "సుబ-�లQ! ఒ*� సుబ-�లQ" అంట� గ-మBంల0 
�లబKL jి.{ం�'. ఏం జ�JJం�ో అ� కంార7 పడRత� పర7గ-న 
వ{vం�' సుబ-�ల&.��గమణ� అమTంతం సుబ-�.; 8°J.ంచుక&ం�'. 
 



"���J �ొ�J8eం�', �� 8e�షAయ	క& ఇగ మTటల& వ"ేvYా� �" అం�' 
సంబరపKL<gత�.తKLా ఉన; ��గమణ� కళ ��ౖప\ ఆశvర	ంా 
చూ*ిం�' సుబ-�ల&.మం{Hళ3  aె{v a�గమ� ఇ{vం�' 
��గమణ�8e. 
 

8ా*ి� Hళ3  a�J aెపp�J.G "ెపpటం Vదల&jlటNAం�' ��గమణ� - 
"సుబ-�లQ! మం{ మ-క4ల& *lవ\a� ఇను89��! �ేవ\డR 
��లTంట�ళ  89సC} ఆటN� �kంKLంటN ��టNA��డR ావ\ను!ఇను89! మన 
కడRప\ల0 ఓ 8ాడ "8eKLuH" ల� �kండR !తz� ల& ఉంటnయంట!అ�	, 
ఓటN ¤*�*ి�� ప�IGదంట, మKL*ి Yావడంట! I�ారం Yాలక �kండూ 
*lKL<g� ��ళ3 ంటn��, ఆళ 8e మన8ాడ నున; �kంKLంటNల0 ఓటN 
అC}B*ి డబ-� గKLం"±చుvనంట, aెల&Yా! అ�	 ఏల8e ఏల& ఇల&వ 
YాఎYా� యంట, ఇKొu రంా ల�దూ! �ాయ-డR ా�Jంట ఇ��;H ఊసు" 
ఆ��� ��ంకట^¨ ఒళ3  బnగ-ండక ప�8e ��ళ ల�దు. ఇంట�G �� ఉన; 
��ంకట^¨ కంఠ��షా ��గమణ� మTటnG డRతzన; మTటల& 
>�jించనట@G ంట^ >షయC}Mట� స�Jా aెల&సు89�ాల� ల�{ 
వ"�vడR. అతను బయట8e వ"ేvస�J8e ��గమణ� అంట�ం�' - 
"సుబ-�లQ! ���క "8eKLuH" అC}B�ానను89, ఆ డబ-�aw �� 
8e�షAయ	8e ఇ�8eKL Mషను 8��jlKLaే ఆడR మTటnG KేYా� డR క�ే!" - 
అలT అంట@ంట^ ఆCD కళ నుంKL ఆనందyn³ాpల& జలజలT �ాలT�. 

 

"అ<ాp! ఈ సంగ! H8kలT ఎ�Jక�ª	ం�ే!ఆ మ�ె�న ఓ jlద�  మKL*ి 
నన;ట@A 8��, ఓ "8eKLuH" ఇaే�  ప�ే.Yా� ర� *lj�pడR.jl��� ప�Iష« "ే*ి 
���; బయట8e ¤Yా� రంట!డబ-�ల& *�దు ాదు ా�, ఆప�Iషనంట^ 
బయమ�	ం�'.ఒI_�ా. ఆడR అప�డప�డR పట;ంల0 ఆపడa�డR 
ఇప�డR కQK�" 
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