పర"ే
పర ే" కతల : క ఫ   ే!

-- టామల మృతంజయడ!
ఉదయం పద$%ండ! గంటల $ావ()*ం+. బయట$- లం. $/012 హ4వ546 7దల8ం+. అందరం ఒక;<ట గ=క>డ(ా?ాం.
గ@A
లం. క BCళ2టE$- $ారణల G/ండ!. ఒకట IకHBారం $ావటం. G/ండ!, ఈ మధLM ఇం46యOనుం46 ఒక $%RS TUటంS VWౖ
H
వ;Yడ!. అతEZ [\జLE$- ]సు$/0_2లLM ఆలaచన. వcYనతE Vdరe బfలసుబgహhణం ఉరi బfల .
బfల వయసు ాjకలaVd. VWk2 $ాలlదు. mnogబfp వ+q TేrాE$- Gావడం ఇే 7దట(ాGs. ఈమధ ఇం46యOలaE
మOకంVWtలa (మOకంVWt ఏం ఖరh, అEZ కంVWtలaw ఇే తంత) ఇంజtరew త=hే ఊ46)8y మక zలOw ఇలO జ{8
అలO ఎగLమం VWట}  ఇం$~ కంVWtలa ఎక zవ తం జ{8
వరకటfZల TషయOలw జGs?దE TLMBాణ.
ఉంటనZ ఉోగqZ Eలబట} $~టfE$- Gటష

అ8 )తLZరe.

ఇపడ! ఆ Bా+ $ా(ా* ఐ.ట.

అ8

ఇలOంట BCౖపGతం ప రం VWk2ళ2 BMటలa

రంగంలa పgBMంcం+.

మGాక ద tటబట}లOw

పద jVWౖ మ@ణళ2$%కGsZ అGs$ా GావటfE$- అవ$ాశం కqసు*నZ+.

ఆ అవ$ాrాEZ అం+ప5చుY$%E ఆBMశం అGs$ా వ;Yడ! బfల . పEలa ెqTేటల ాట దుడ!క తనం క>4 $ా(ా*
ఎక zBM. LMను ఆీసు పE గGsంc )నులa మOటfw46నప5డ!, $%EZ(ారew పE ద mnogబfp అీసు BCk2నప5డ! '$ంట, రe
అGs$ాలa 8?ా ఉLZరe. LMను ఎపడ! వ(ా*L ఏ...', 'ఇం46యO వ d* $= మt ాgబw ం ఉండదు... 4లరw లa సంా+ంc,
ర¡ా8లaw ఖరeY VWడరe...' లOంట మOటల అLMBాదు. అపడ! L ీqంS అడకె* రలa )క;ెకzలO ఉం4ే+. ఎందుకంట అతE
మOటలaw ప Gs*?ా Eజం లlదు. తనుక>4 tళ2లa$- +?sేLM?ా లaత ెq d+. ఏ అనక cరeనవ5 సమOనం?ా ఇ;ేYBాణ.
అGs$ా వ;YననZ సంషం మO )w¢ లa ఉనZ BారందGsE Vdరe VdరeL (Vdరe ెqయక ంట మG ననూZ,
సుందGాHవ5t, BCంకటరమణt అ46?s ెల సు$%E) 'హలa', '¤', 'ఐ యOం బfల>' అంట¥ పలకGsం;డ!. వcYన G/ండ! G¦§లawLM
బfల ఉE$- అందGs$- ెq ి)8ం+.
వcYన 7దటG¦జ qం4 దగ© Gs$/k2 'హౌ ఆ¢ య@ డూ8ంS qం4?' అLZడ!. ఆTడ 'Wౖ

' అంట¥ 'LCౖ ట

ీ య@'

అం+. BCనుBCంటLM బfల> 'హౌ ఈ యవ¢ హస«ం డూ8ంS?' అE అ46?(ాడ!. ఆ పgశZక qం4 $%ంత తడబ46ం+. 'ఐ యOం
L¬

ిం?s. ఐ 

ఐ యOం 46B®¢¯°.' అం+. బfల $%+±?ా BCనక z త?ా©డ!. అంతలaLM qం4 నవ5త² 'ఐ ³ ఎ

ఎ´µ హస«ం.

వ5¤ ఆ¢ } ి గ Wgంµ ' అం+. ఆ TషయOEZ అర¶ ం ;ేసు$~లlక $%+±?ా తడబ4·డ! బfల .
ఆ తGాత మOక ెq ిం+ ¸మ ;ెామ.
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