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��ద  కథ ��ద  కథ ��ద  కథ ��ద  కథ (#దట% &'గం#దట% &'గం#దట% &'గం#దట% &'గం) 

బ(�)మ�*+ �,ండ. �ాత/0 ల నుం�� కంట%1ద క2నుక2 ల3దు. 
45ం67 ఆ89 మ��ో�;< �=దు >?@ పకB బటCల2 దులపడం 
#దల2��ట%Cం4D. ఒకFా�� అకB�HకకB�,ే ఆ �JసుC బ'క2Lల *+�ంద>? 
దుM�ిం4D. ఆ తరPQాత బయట%*+ దూరంTా పటUC క2�JV బలంTా 
మWX దుM�ిం4D. ఆ చపZడ.*+ పకBనున@ ��ంట4Dబ[1ద �ం�H 
*\సం Q]త/క2ల�డ.త/న@ *ాక2ల^@ భయం67 "*ా`, *ా`"మంటa 
కంTారPపడ.తb క*ాcకల2Tా ఎT����Jయ�V.  

బ(�)మ�*+ ఆ 8eడ 89ట�ను �;<*+ �,ండ.FారP�  ��ౖ నుం�H 
*+ందకం65 gభ0ంTా ఊ�HijkTా^ తృ�ిk Tా ఉండదు. >5ల2గంతసుn ల 
8eడ89టU�  ఎ*ాBలంటo ఈ మధr బ(�)మ�*+ కషCమవu67ం4D. వ�ాv *ాలం 
వwxందంటo y5ల2, z*ాళ|X Qాw�JV బ'ధ #దల}త/ం4D. 
పకBబటCల2 ఒకBFా�� ఎండల~ Q?సుక2ంటo బ'గ�ంటUందన@ ఆల~చన 
�ావడం67 ఆ89 పకB చుటC , బ*,BటUC , �పuరP కటC ఒ*� yే67k  పటUC క2� 
�,ండవ yెVr z*ాMwప� 1ద ఆ�ంw >]మ�4DTా 89టU�  ఎకBడం 

 
 

   



#దల2��ట%Cం4D. ఇట�వల ఆ89క2 ఆ 89టU�  ఎత/k  
����T��JVనటU� Tా 67FJk ం4D. Qాట%� ఎకBటం అంటo �yెxన ఎకBడంల� 
ఉంట�ం4D ఆ89క2 ఈ మధr!  

అరQ]ౖ>5ల2T�ళ|X వyేx�ాV ఆ89క2. >]�k1ద �J*ాBయంత 
<టUC  మ��H67, సన@Tా బద ల�, ఎటUచూiి>5 ఒ*�ల� ఉంటUం4D 
బ(�)మ�. ఆ89ల~ సు�టంTా ఏ4ై>5 ఉం4� అంటo అ4D ఆ89 కంఠస�రం 
మ�త08e! �,ండ. ప�ట'�  8eడ89టU�  ఊడ.సూk న@పZడల�� , #రటU 
6ేMన కంఠస�రం67 తన కషCసుఖ�ల^@ ఏకరPవu ��డ.త/ం4D.  

4ేశ cభజన త�ా�త తbరP� బ�ంTా� నుం�H 65ను ఎల� 
Q]ళXT�టCబ�Hం4ో, ఆ సమయంల~ 65ను ఎ>]@�@ క�ాC లను 
అనుభcంwం4ో, భరk-�ిల�ల2 తన*+ ఎల� దూరమయ�r�; వT,��ా 
cషయ�ల^@ ఏక�T�న గ�కB�పZ*\క2ం�5 yెపuతbంటUం4D బ(�)మ�. 
తన �,ండంతసుn ల 8eడ, �రPQా, డబ�[ల2 45చుక2>? ��ట�Cల2 - 
అ�@ట%� గ���ంw yెపuతb>? ఉంటUం4D. Qాట% 65ల�క2 గ�రPk ల2Tా 
ఇప�ట%*� �T�M ఉన@ ఆ ��ట�Cల 65ల�క2 65ళం yెవuల గ��k , 
తదుప�� �cతంల~ ఆ89 సం�ా4Dంw క�డబ�టUC క2న@ 
wల� రడబ�[ల67 �ాటUTా ఇప�ట%*� ఆ89 *�ంగ� wవర మ��H��టCబ�H 
Q?� డ.తb ఉంట'V. �తrకృతrంTా, అల� 89టU�  త/డ.సూk  తన �ాత 
�cతం గ���ంw Q]ళXబ(సు*\వడం అన@4D, ఆ89క2 ఒక 
వrసన89¡�JVం4D.  

ఆ89 �cతంల~ అ^@ క�ాC ల3 అనుభcంwం4D అను*\వ�5�*+ 
ల3దు. *��@ సుఖప0ద89¡న �;<ల2 క��5 ఉ>5@V అ��ిసుk ం4D, 
ఆ89 మ�టల2 cంటo! అల� కషCసుఖ�ల2 తc��Jసు*\వడం 
ప�రkV¢స��*+ ఆ89 ఆ >5ల2గంతసుn ల 89టU�  త/డవడం ప�రkV¢r4D. 
ఆ89 కంచు కంఠం ఆ �M£ంగ�ల~ *�ంద��� ఆక��vంyే4D. Qాళ|X వwx 
ఆ89 మ�టల2 c>?QారP. Qాళ|X అల� cంటU>5@రంటo y5ల2. ఆ89 
మ�) �,wx�JV yె�j�4D తన గ65�@, ఆ>5ట% Q]ౖభQా�@.  

ఆ89 తన మ�డవక�త/రP ��¤X సమయంల~ 65మ� yేiిన 
ఘన89¡న cందును గ�రPk yేసుక2>?4D తఱచుTా - "మ� మ�డవ 
అమ��V� ఒక ��ద  సూBల2 న�H�j �ి0�L�ాల2*+ ఇwx yే�ామ�. ఆ 
��¤X cందు*+ �;§ QాటరP67 అన@ం వం�5రP. 8eయ��@ &(జ>5�*+ 
�ిMy5ం. &(జ>5ల2 yే¨ అందర© Q]ం�HT�>]@ల~�  yేత/ల2 
కడ.క2B>5@రP, 6ెల2Fా" - అ>?4D.  



ఇకB�H*+ వyేxస��*+ ఇక దమ�� y5లక *ాijపu ఆT�4D ఆ89. 
చంకల~ ఉన@ Fామ�ను జª���Jత/ంటo సరP క2>?4D. అకB�ొక బ¬4D ంక 
క��ింwందను*\ం�H, బ(�)మ� 45�@ బయటక2 తరPమ�తb క��5 
yెబ�తbం�ే4D - "ఎ>]@>@ cంత cంత రPచుల వంటల2, ఒకBట%క��5 
వదలక2ం�5, అ^@ yే�ారP. ఆవ కM�ి ��యrM@ అఱట% ఆక2ల~�  చుట%C  
వం�5రP. ఆ �;<ల~�  అ4D మ�*�క ఖ��x *ాదు. 8eమ� Qా�ా�*+ �,ండ. 
FారP�  8eక మ�ంసం వండ.క2>?QాళXం. మ� 67టల~ yెఱువu �ం�5 
yేపల2 �ల�లల�డ.తb ఈదుతb ఉం�ేc. ఆ �;<ల3 Q?రPల3!" - 
ఉసూరPమ>?4D బ(�)మ�.  

�,ండంతసుn ల2 ఎ*�Bస��*+ బ(�)మ�*+ 89ట���ౖనుం�H *�ంyెం 
Q]ల2గ� క��ింwం4D. అపZడ. సమయం ఎ��4D గంటల3 అV>5 ఆ 
89టU�  సూరPr�H®5ట%*+ అపZ�ే Q]చxబడటం #దల¯ట'C V. అ4D y5ల� 
�ాత*ాలపu 8eడ. F°క�ాrల2 తక2Bవ. Qాడ*ా�*+ ^ళ|X డ0మ��ల~�  
�ల2వ yేసు*\QాM. *+ట%*�లక2 అ45 ల తల2పuల2 ల3వu. �ిటCT;డల2 
క��5 అందంTా మలwనc *ావu. *�వలం ఇటUకల2 మ�త08e 
ఉప±T�ంw కట%Cనc. ఆ 8eడ ఏ cధంTానూ తదుప�� ��ా�ణ5ల67 
�Jట%*+ �ాల3దు.  

బ(�)మ� 89టU�  సగం వరక2 ఎకBడం అVrం4D. �T�Mన సగం 
ప���k yేసూk  మWX గ65�@ తల�JయFాT�ం4D ఆ89 T�ం6ె�k  yెప�డం 
#దల2��ట%Cం4D. " ఆ �;<ల~�  ఒకరP జªమ*ాయల2, ఖర©³ �ాల *\సం 
వijk , మ��కరP మం45�ాల2 - మల¯� ప�ల2 *\సు*\�5�*+ వyేxQారP. 
�cతం అంటo అ4D! ఇపZ�HకBడ >?ను అంటT�>]@ల~�  ఆదుగ�బ¬డ.గ� 
�T�Mన 89త/క2ల2 �� బ0త/క2త/>5@ను" - అం4D ఆ89 బ'ధTా. 
స��Tా ఆ సమయంల~ Qాw ఉన@ z*ాళXల~ "ఛురPక2B"మ� �JటU 
#దలVrం4D. అV>5 ఆ89 మ�టల2 ఆపక2ం�5 >]మ�4DTా 89టU�  
ఎక2Bతb మ�ట'డ.తb>? ఉం4D.  

"స��హదు  45ట% వyేxస��*+ ఇం*ా >5 yే�� �,ండ. జతల 
బంTారP Tా<ల2 �T�ల3 ఉ>5@V - అన@ cషయం yె�ా�>5? 
ఒ*ా>µకపZడ. >5 *ాళ|X �ాల�ా� >?ల1ద తప� మ�;y¶ట న�Hw 
ఎరగవu. నువu� నమ�� నమ�క�J! అల�ంట% సుఖం నుQ]�పZడూ 
రPw చూi�ౖ>5 ఉండ`" అంటa �JటU ��రPగ�త/న@ y¶ట z*ాM� 
అరyే67k  రPదు క2ం4D బ(�)మ�.  

ఆ89 మ�టల~�  �జ89ం67 ఎవ��*� 6ెMయదు. *ా^ఒకట% మత0ం 



yెప�క తప�దు - �;<�;<*� గతంల~� ఎijC· ఉరవ, �రPQాల~�  
ఇన���ట�Cల~�  ఉన@ సంపద ప��మ�ణం, #దల¯ౖన Qాట% అంచ>5ల2 
మ�త0ం cప�)తంTా ����T��Jత/ంట'V.  

ఆ89 ఒక *ాం4D¸క2�ాలన@ cషయంల~ మ�త0ం ఎవ��*� ఏ 
సం4ేహం ల3దు. ఆ89 మ�టల~� య�స క��5 ఆ89 తbరP� బ�ంTా� 
నుం�� వwxన మ�¹jన� ధృºక��సుk ం4D. అV>5 ఆ 8eడల~� జనం, 
బ(�)మ� తన ప�ర� Q]ౖ&(TాM@ గ���ంw �రంతరం yె�j� మ�టM@ 
మ�త0ం నమ�ల3క�Jత/>5@రP. అం6ే*ాక ఆ89 Q?ల�4D ఇతర 
శరణ5రP» ల�� T� గంజªV ఆక2� 6ెyేx ల��)ల~�  న*+B, త/0 ¼ బ�ంTా� 
స��హదు  45ట% వwx ఉండవచుxనన@ &'వన క��5 QాళXక2 
నచxటo� దు. *ా^ ఆ cషయం అ�HT�6ే బ(�)మ�, 65ను ఎడ�బం�H 1ద 
స��హదు  45ట%వwxనటU�  yె�j�4D.  

"బ(�)మ�! ట0*ాB, ఏడ�బం�5? ఏ89*+B వy5xవu ఇకB�H*+" అ� 
ఎవర�HT�>5 ఆ89 yె�j� సమ�®5నమ4ే. ఆడ.క2>? �ిల�ల2 క��5 ఆ89 
అటUTా Q]డ.తb క��ిijk  అ4ే ప0శ@ అడ.గ�త/ంట'రP. cసు*\Bక2ం�5 
ఆ89 జQాబ� yెపuతb>? ఉంటUం4D. *�ంగ�wవర కట%C  ఉన@ 65ళం 
yెవuల గ��k  గలగలల��Hసూk . *ా^ అపZడపZడ. మ�త0ం ">?ను 
ఏ89*+B వijk  1*,ందుక�ా� ! ఎందుకల� తమల�ాక2*+ �ాiిన 
సు>5@�@ �ీ*ాల� చూFాk రP? 1రP నమ�ం��, నమ�క�=ం�H - >?ను 
>5 �cతంల~ పడ£  క�ాC ల�� ంట%c 1రP 1 కలల~ క��5 అనుభcంw 
ఉండరP" అంటa cసుక2B>?4D.  

ఇc ఆ89 గ65�@ గ�ఱ¾ంw మనక2 6ెMiిన cషయ�ల2. *ా� 
ఆ89 ఒకFా�� yె�ి�న45�*+ ¿న@ంTా మ��కFా�� yె�j�4D. ఇపZడ. 
ఆ89 ఉన@ దుiిn�� చూiి ఎవర© ఆ89 మ�టను ప���kTా 
*�ట%C�ా�,యrల3రP.  

మ�డవ అంతసుn ల~ *ాపuరం ఉం�ే దల��, Q]డ.తb 
89టU� త/డ.సుk న@ బ(�)మ�� త�ి�ంచుక2�, పకBనుం�H 4Dగ�తb 
అనుక2>? Qాడ., "ఈ89 ఉం4D కనుక ఈ 89టU�  gభ0ంTా ఉ>5@V 
Tా�, ల3క�J6ే ఈ ఇంట% యజమ�� అసల2 ఈ 89ట�  cషయం 
పట%Cంచుక2>?Qా�5?" అతడ. *ాల3À º®Dల~ రబ[రP టarబ�ల2, 
��ౖపuల2 #దల¯ౖనc అ8e� Á� ij� �ాపuల~ జమ�ఖరPxల 
65ల�క2 దFాk Â ల2 స��Tా ఉం�ేల� చూసుక2>? గ�మ�Fాk  ఉ4ోrగంల~ 
ఉ>5@డ..  



�ాపం! క2టUంబ'న@ం65 ఒ*�Fా�� �JT�టUC క2�, ఆ దుఃఖ��@ 
4Dగ�ంగ�క2>?ందుక2 ఈ బ(�)మ� కల�బ¬M� కబ�రP�  yెపuతbంటUం4D - 
అనుక2>?QారP, ఉబ�సు�Jక కబ�రP�  yెపZక2>?టపZడ., ఆ 8eడల~ 
*ాపuరమ�ం�ే ఇల�� ళ|X Fానుభ��67. "బ(�)మ� 4ేశ cభజన 
సమయంల~ బల¯ౖ�JVన క2టUంబ'�*+ yెం4Dనద� 6ెల2సూk >? ఉం4D. 
*ా^ ఆ89 >రP మÄ yెడ£4D" అ>?Qాడ. మ�సM ఛట�)³ మ�త0ం 
�రసనTా.  

అతడ. తన ఇంట% బ'లB^ c�Hw *ాల2 బయట ��టCక�JV>5, 
ఒకB Qా�ాk  ప�0*,�>5 మడత c�ి� చూడక �JV>5, తన 
అమ�లr89¡న అ¿�0ా య�ల2 Q]ల� �Hంచడంల~ మ�త0ం మంw ®5¹ీCకం 
చూ�ింyేQాడ.. బ(�)మ� తన ప�ర�పu Q]ౖభQా�@ గ���ంw yె�j� 
మ�టM@ ఒపZ*\ల3� Qా��ల~ ఆయన ప0థమ�డ..  

బ(�)మ� Q]నకట% �;<ల~�  ఏ జ1ం45రP ఇంట�� > ఒక 
ప�మ�¹ిTా ఉం�H ఉంటUంద^, అందుక>? &(గ&'TాrM@ గ���ంwన 
సంగత/ల2 ఆ89 అంత చకBTా yెప�గల2Å 67ం4D - అన@ మ�ట క��5 
*�ంతవరక2 ప0y5రంల~ ఉం4D. ఏ4D ఏ89¡6ే>?ం, ఆ8967 ఆ 8eడల~ 
ఉన@Qా��*+ మంw *ాలÆ�పం జ��T��J67ందన@4D ����Qా45ంశం. 
�JసుC బ'క2Lల *+�ంద ఆ89ను ఉండ�wxన 45�*+ బదుల2Tా ఆ89, ఆ 
8eడ 65ల�క2 వంకరట%ంకర 89ట�^@ �,ండ. ప�టల� gభ0ంTా 
ఊ�Hx��టoC4D. ఆ89 ఆ 89టU�  gభ0ం yెయrడ8e *ాదు T�టU*+ దగÅరల~ 
పగల� �ాÇ0 గడ.పuతb, ఆ ఇంట%� T�టU బయట ఉన@ దు�ా�రÅ 
ప0పంచం నుం�H రÆHంyే *ాపల�45రPTా (ఒక ద�ా�È ల�) క��5 
ఉప±గప�ే4D. క�మంTా ఆ89 వల�  జ��T� ఉప*ా�ా�@ గ���kంw, ఆ 
ఇంట��  *ాపuరమ�ం�ే Qారందర© ఆ89 అంటo ఇషCపడటం 
#దల2��ట'C రP.  

ఆ 8eడల~ *ాపu�ాల2ం�ే Qా�,వ��*� ��ద Tా 4ొంగల2 ఆశ 
ప�ేటంత cల2Q]ౖన Fామ�నుల3º ఉం�ేc *ావu. �,ండవ అంతసుn ల~ 
ఉం�ే cధవ�ాల2 �i�É ���ా *+ మ�త08e ట�MÊJÈ ఉం�ే4D. అV>5 
ఆ ఇంట��  జ>5�*+ బ(�)మ� గ�మ�ంల~ అహ��@శల� ద�ా�È ల� 
*ాపల� ఉండటం బ'Tా నwxం4D. Qాళ|X ఒక ��ÆË� �ిలQాల>5@, 
Êాr^L Fామ�నుల2, బటCల2 వT,��ా అ8e�QాళX� *�*,య�rల>5@ 
బ(�)మ�ను ఉ4ే ¨ంw ఒకB *�క Q?ijk  y5ల2, ప�జ��T��JV¢4D. 
అం6ే*ాదు, ప0హ�) T;డ పకBన ఎవ�)@ ఉమ�డం Tా^, ఇతర650  Tా^ 



yేయ�yేx4D *ాదు. ఎవ�,�>5 T;డ పకBన Tా^, T�టU దగÅర Tా^ 
65రట'� డ.త/న@టU�  క��ిijk  ఊరP*\క2ం�5 �పuరP కటC  పటUC క2� 
Q]ంట త��8e4D ఆ89.  

�జం yె�ా�లంటo, తన బ'ధrతల�Tా బ(�)మ� yేసుk న@ ప�, 
స��TాÅ  &'గrవంత/ల ఇళXల~�  ఒక ద�ా�È yేij ప�67 సమ�నం. 
�జª�*+ ఆ ప� ఎకB�5 ఆడQాళ|X yేయక�JV>5, ఇకBడ మ�త0ం 
బ(�)మ� 45�� ఎం67 శ�Ì5» సక2k ల67 yేij4D.  

ఎం67 కషCం67 >5ల2గంతసుn ల2 ఎ*+B �5బ' 1ద*+ yేరPక2న@ 
బ(�)మ� తన పకBబటCల^@ దుM�ి దం�ెం 1ద ఆ��iిం4D. బ(�)మ� 
అలQాటUTా >5ల2గ�Q]ౖపuల� ప��*+ంw చూiి, �5బ' 1ద ఉన@ 
క2� V దగÅర #హం కడ.క2Bం4D. Q?ళX67 పళ|X67మ�క2ం4D. ఆ 
తరPQాత దం�ెం 1ద ఆ��iిన బ¬ంతM@ �పuరPకటC67 �,ండ.Q]ౖపuల� 
బ'4D, దుమ�� దుM�ిం4D. మధr మధr దులపడం ఆ�ి, తనక2 �,ండ. 
�ాత/0 ల నుం�H �ద0 ల3క2ం�5 yేiిన �ా�ి¹ిC  �వuల3Q]ౖ>5 *+�ంద 
�ాల�V¢zన� Q]�*+ చూiిం4D. ఆ89 తన ప�ల~ �మగ@89¡ ఆ 
�5బ' 1ద �మ�*ాయM@ ఆరబ�టC�5�*+ వwxన దల�� &'రr� 
చల�ijపట%వరక2 గమ�ంచ>?ల3దు. ఆ89ను గ���kంచTా>? పలక��ంwం4D 
బ(�)మ�.  

ఈ బ¬ంతల~�  ఏం పuరPగ�ల2 జ��ా± Tానమ��, అc కiి 
పట%CనటU�  >5క2 �ాత/0 ల2 �ద0 పటCక2ం�5 yేiి Q?పuక2 �ంటU>5@V. 

^*�89¡>5 క��ిFాk V¢z *ాసk  చూiి��టCమ��" అ� అ4DT�ం4D.  

దల�� &'రrక2 బ(�)మ� 1ద వల�మ�Mన Fానుభ��. 
అపZడపZడూ ఆ89 బ(�)మ�*+ రవ�ంత అల� ం మ�ద  సంకట%ల~ 
Q?సు*\వ�5�*+ ఇసూk  ఉంటUం4D క��5. ఆ89 బ(�)మ� ఉన@ y¶ట%*+ 
వwx >?లం65 ప��*+ంw చూiిం4D.  
 

">5*�ం క��ించడం ల3దు" అం4D బ¬ంతల2 క��5 పట%Cచూiి.  
 

"అV6ే Qాట%*+ �,కBల2>5@V *ాబ(ల2. >5క2 కళ|X స��Tా 
ఆనక�Jవడం67 క��ించల3దుTా�, >?ను దుM�ినపuడ. అc 
ఎT����JV ఉంట'V" అనుక2ం4D బ(�)మ�.  

��ాశ67 తల¯�k  ��ౖ*+ చూiిన బ(�)మ�*+ ఆ*ాశంల~ 8eఘ�ల2 
Q?గంTా ఒక45� Q]ంట ఒకట% పరPగ�ల2 Çసూk  క��ింy5V. దల�� 



&'రr67, "�ాత0ం65 అc క2ట%C  చంపడం67 చూడమ��, >5 ºపu 
ఎల� దదు రP�  6ేM ఎఱÍTా కం4D�JVం4ో" అంటa Q]ను4D��T�ం4D. 
దల�ల &'రr ఆ89 ºపu ప��*+ంw చూiిం4D. "బ(�)మ�! నువu� ఏ�67 
ఊ�ంచుక2� బ'ధపడ.త/>5@`. అంటo. ఇకBడ ఏ1 ��ద Tా 
క��ించటo� దు" అం4D.  
 

"అ4ేం *ాదు. ఏం దురద, ఏం మంట, ఈ మ�య45�� �వuల2 నను@ 
బ0�క2ండTా>? �>?ijల� ఉ>5@V" అం4D  
 

"^దం65 ఉట%C  హ�5c�H! అల�ంట%4ేం జరగల3దు. ^ ఒళ|X �jMం4D. 
అం6ే!" అం4D దల�� &'రr. ఆ89 అల� అనTా>? బ(�)మ� �ర *�ంగ� 
దుల2పuతb, ">5క2 �jలడం అంటo ఏ�ట� 6ెల2సుల3! ఇ4D - అ4D 
*ాదు. >?ను >5ల2గ� �;<ల2Tా కంట%�ండ.Tా �ద0�JV ఎరPగను. 
అV>5 >5 బ'ధ ఎవ��*+ ల¯కB? >5 బ'ధల2 పట%Cంచుక2>?QారP 
ఎవరP>5@రP కనుక? >?ను మంw పటUC  మÀ�È పరPపuల 1ద 
పడ.*\వ�5�*+ అలQాటU ప�Hన45�@. నువu� నమ��, నమ�క�J 
Tా^ మ� 4ోమ6ెరల2 89తkTా పటUC ల� ఎంత 89తkTా ఉం�ేవ�! 

అల�ంట%c నుQ]�పZడూ కలల~ క��5 చూiి ఉండవu."  
 

"నువu� yె�ి�ం4� �జ8e. >?ను అల�ంట% కలల2 క>5లను*\నుల3" 
అం4D దల�� &'రr. ">?నల�ంట% కలల2 కన�5�*+ తT�న 45�� *ాదు. 
>?ను ��� X�Hం4D *�ట��  ప�yేij గ�మ�Fాk ను. ఉం�ే4D, ఇQ?�Î ���J 
క�M�JV¢ భవం�ల~" అంటa దల�� &'రr బ(�)మ� బ¬ంతను 
దగÅరTా చూiిం4D. c�H�Jత/న@ క2ట�ను చూiి, "బ(�)మ� ఈ పకB 
బటCM@ నువu� ఎ>5@ళXనుం�� Qాడ.త/>5@వu?" అ� అ�HT�ం4D.  
 

"ఏ>5ట% మ�ట� అ4D 6ెÏదమ��" అం4D బ(�)మ�.  
 

"మ�� >567 ఒకB మ�ట అనచుx క45. ఆ�ాట% బ¬ంత gభ089¡న4D 
ఒకట% ^క2 ఇవ�ల3ననుక2>5@Qా? పకB*\ y5��ౖ>5 క^సం ఇwx 
ఉం�ే45�@ క45" దల�� &'రr బ'ధప�Hం4D.  
 

"అవసరం ల3దమ��. అc ఇపZడ. gభ0ంTా>? ఉ>5@V క45!"  

బ(�)మ� మ�టలక2 అడ.£  తగ�ల2తb దల�� &'రr, ">5*+ం*�ం 
yె�=�దు . ఇ4Dంక ప�*+�ాదు. ^*\ *�తk  పడక *ాQాM, బ¬ంత 
తలగడల67 సÄ. చM*ాలం వwxందంటo చM ఆప�5�*+ ఒక దళస�� 
దుప�ట� క��5 *ాQాM" అంటa బ(�)మ�క2 తప��స��Tా *ావMLన 
వసుk వuల2 ల¯కB��టCసT�ం4D.  



 

"�ాపu నుం�H �ాTా>? దల�� Tా��67 ఈ cషయం yెబ�65. నుQ?�ం 
4Dగ�ల2పడక2" అంటa 89ట�Q]ౖపu న�Hwం4D దల�� &'రr. Q]న*+B 
���T�, "మ®5rహ@ం ఒకFా�� క��ించు. ^*\ �ిసరP ఊరTాయ, 

ºపuక2 �ాసు*\�5�*+ రవ�ంత �°డరP ఇFాk "  
 

"�°డ�,ందుక2? అ4ేం �jల2డ. *ాదు" అం4D బ(�)మ� తన*+ ఒళ|X 
�jMంద� 6ేMకగ ఒ�j�సు*\వడం ఇషCంల3క. మ�) అంత >?లబ'రP 
cషయం తన*+ అ>5@ళ|XTా �ద0 ల¯క2ం�5 yేయల3దు అ� ఆ89 
&'వన. �jల2డ. అంత మంట ��టCడం అవమ�నంల� 67wం4D ఆ89క2. 
ఆ cషయ8e బ'ధపడ.తb 89టU�  ��ౖనుం�H *+ంద*+ కడగటం 
#దల2��ట%Cం4D ఎప�ట%ల�Tా.  

>]మ�4DTా Qాన #దలVrం4D. ��ద QాళX జÐళ|X 
6Ñడ.క2Bన@ క2ర�క2ంక నడకల�, చూసుk ండTా ��ద  చపZడ. 
yేసుక2ంటa దడద�5 క2రవFాT�ం4D ఆ Qాన. దల�� &'రr ఎండ��ట%Cన 
�మ�*ాయ మ�కBల^@ క�మంTా తbమ�ల45��ా మ���*+ *ాలవల~*+ 
yేరPక2ంటU>5@V. �;డ.£  Q]ంట నడ.సుk న@ Qాళ|X T�డ.గ�ల2 
c�j�ల~Tా>? త�Hiిమ�4ెÒ �Jయ�రP. ఇళXల~� Qాళ|X Qాన జల2�  ఇంట�� *+ 
పడక2ం�5 ఆపడం కషC8e అVం4D.  

అప�ట%*+ బ(�)మ� �,ండవ అంతసుn  త/డవడం ప���k అVం4D. 
�yెxన 89ట�ల� ��ౖకం65 ల3w ఉన@ 89ట�  Q]ౖపu 4Dగ�ల2Tా చూiిం4D. 
వరv®5రల2 yేసుk న@ చపZడ.� బట%C , తను ఆ��iిన బటCల2 త�Hiి 
మ�4ెÒ  ఉంట'య�, వట%� *ా�ాడ.*\వడం తన వల�  *ాద^ 6ెMiిం4D. 
దల�� &'రr yె�ి�న మ�టM@ తల2xక2� మనసు స����టUC క2ం4D 
బ(�)మ�. ఇంక ఎకB�5 ఆపక2ం�5 *+�ందకంట' 89ట�ను 
త/డ.చుక2ంటa �JVం4D. 89ట�14D yెతk ం65 ఎ�k  బయట �ారQ?iి 
వwxం4D. తన Fామ�నం65 Q]�*+ �ాత �jపర�ను Çiి, T�టU*+ ఉన@ 
కంతల~�  క2*+B చMTాM ఆవరణ5 ల~�*+ �ాక2ం�5 ఆ�ిం4D. ఇక తన 
వంట వండ.క2�, క2ంపట% ఆ��� క4DMం4D.  

ఆ మ®5rహ@ం బ(�)మ� అలQాటUTా <టUC దువu�క2� 
మ��HQ?సుక2ం4D. పఈట *�ంగ� wవరనున@ మ��H� c�ి�, తను 
�=దుపu yేiి 45చుక2న@ wల� ర డబ�[M@ ల¯కB��టUC క2ం4D. మWX 
*�ంగ� wవర 65� ల67 మ��H��ట%C , T;డQార Qా�ాk  ప�0కల *ాT�65ల2 
పరPచుక2� క2నుక2 Çiింiి. ల3yేస��*+ Qాన Q]Miి మ���5క2ల 
పసరP Qాసన67 ఆ �0ా ంతం �ం�H�JVం4D.  



అపZడపZడూ మ®5rహ@ సమయ�ల~�  ఆ 8eడల~ 
*ాపuరమ�న@ ఇళXక2 ��తk>5�*+ Q]ళ|తbంటUం4D. ఆ ఇళXల~�  Qాళ|X 
కబ�ర�ల~ QాళX �ిల� ల2, భరkల గ���ంwన c�Ó�ాల2, Qా�� Qా�� జమ� 
ఖరPxల� ఇ65r4Dవ^@ మ�ట'� డ.క2>?QారP. అపZడపZడూ బ(�)మ�క2 
ట� *ాÔీల2, wరP�ం�� ఇyేxQారP. �ిల�లక2 ఆటల~�  
Fాయమం4Dసూk ం�ే4D. ఎపZడూ క2�)xల~ క��;xడమ>?4ే ఎరగనటU�  
>?ల 1ద చ�*+లప�H క�రPx>?4D. �=రPగ�4ేశం Q]¤Xన Qాళ|X అకB�H 
జ>5�@, Qా�� పÕ»త/లను ఆక¤ంపuyేసు*\వ�5�*+ చూiినటU�  
అకBడ.న@ QాళXQ]ౖపu పట%Cపట%C  చూij4D.  

ఆ�;< దల�� ఇంట%*+ Q]ళX�5�*+ ల3wం4D. ఆ89 ºపu ఇం*ా 
wరwరల�దుత/>? ఉం4D. పడ*,�6ే నూrÉ �jపర�67 స����టUC క2ం4D Tా^, 

ఆ89 ºపuక2 �ాసుక2>?ందుక2 �°డÖ అవసరం y5ల� ఉం4D మ��. 
�jపరP�  జªగతkTా మ�Hw� , �పuరP అందుక2ం4D. అ4D yేత/ల~�  ల3క�J6ే 
ఆ89క2 అసLల2 67చదు. ఒకB అడ.గ�క��5 మ�ందుక2 నడవల3దు.  

ఆ89 అల� �పuరP పటUC క2� 89టU�  ఎక2Bత/ండTా ఒక ��ÆË 
వwx T�టU మ�ందు ఆT�ం4D. అందుల~ నుం�H దల�� TారP *+ందక2 
4DTారP. ఆయన 89ట�� *\B×త/న@ బ(�)మ�ను �ిMy5రP. ఏ�ట�న� 
ఆతృత67 T�త/ దగÅరక2 వwxం4D బ(�)మ�.  
 
(ఇం*ాఉం4D - �T�Mన &'గం వyేx >]ల)  
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