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"అంÓదు5ల, నువE ఏో ఒకటe 0ే$ి  iYiÀ8 మKbso 0ేయKగలవ8 bYక నమ©కమ7ం. ఓ c బv.ౖ
bs8ం ా 0Yల పనుల 0ేయ9. ªాిం కiY ఇప¤iే ి8Ô 0ే$:య9. మ· +Wప 

డ క8 0ేAాక

బయటక +ా8వEరట.." అంటX గబగబ బvౖu దగr రక నip0Yడ మbno.
"బయట S +ా8వE+ా..! ఇం ా ఈ \ాత ాలప ఆ0Y+ాలంట bYయbY.." అ8 నవEత అbY;డ
మbno "Bన ాల వgmన సు4<.
మbno gన;2ా నుదుర6 చర6చుకంటX, "ఏం 0ెబ7Yం +ా. మ ఇంటqa ఆ మ7సల58 త_నం. అ
ఆడమంటC ఆiY9. \ాడమంటC \ాiY9. Y8 0Yదస_ ప మటల/_ ఇంటqa హºKమ< లకంiY \)ం. అందు .W .

ఆ హºKమ<

స'(bY నువE bY  ల/, bY పకhbs ఉంiYల. ఓ .c ఓ c. అల చూడక. ట¡ౖ¢ 0ె)K. అiYE*.-

ÑYKంu.+ా. బvౖబ.vౖ ." అంటX బంip xా< 0ే$ి మ7ందుక దూ Sం0Yడ మbno.
ఇంత$:ప ఆ \ాంగణంల/ ఉన; మbno.. ఇం కh +cండ 8మ7ªాల అకhiే ఉండ ంటC.. ఈ
మ7హºర_ '¦ ాదు, అసల bY y L[ వద5 8 "ాళ బమ© తపVకంiY 0ె:V$:"ాడ ..!
సం2Gత కLMAాల ఆవరణల/ నుంg సర6?న దూసు cళ§త~న; మbno బvౖu8 చూసూ
_ , ఆల/చనల/ పipన
సు4<, "అన;యK.. .." అ8 గటe2ా 8ింgన ిలప S ఉ9 Shపip తల ిV చూAాడ .
అపVటe W +cండ మÕడ xార6a ి9gbY, అల"ాట` ల8 ఆ ిలప వలa సు4< "Bంటbs సVంంచలద8
అర'(ంY'(క. అత8; చూసూ
_ , "వgmన ప8 అ)\)ం. ఇంటe S "BళYమ.." అ8 అip2Zం పÏత.
అల2Wనన;ట` తలి,

త_ 0ెలTa 98 ఒకxా+Z త8 +ా చూ$ి బvౖu "Bౖప కలడ సు4<.

సం2Gత a ాసు మ72Z$,ి తరగ గదుల/a నుంg బయటక వసు_న; ఆడిలaల కళకళలడ ం ఆ
\ాంగణం.
సు4< "Bంట నడ సూ
_ , "అన;యK.. +ా S మ ం-. అందరQ bYక $ంiYÖ ఇవEiY8 S ఇంటe S
వxా_మంట`bY;ర6. "ాళ S  ఇంటe అడ ఇ0Ymను. ప+ాEలదు కY.." అనip2Zం పÏత.
ఆ'( మటల అరమ)MK ానట 8ిం0Y) సు4< .S కనుబ×మ©ల మ7ipg, "ప+Waదూ. ా, $ంiYÖ
ఇవEiY8 c«ే +c«లE $:షనుక +ావచుm2ా. +ా మనం బయల5+W మ7ందంటC.. ఇలa ంY

ం0ెం గందర2,ళం2ా

ఉంట`ంే¾ కY..." అbY;డ .
"గం2ా ా"s+Z ట¡ౖ¢* ల£bBౖ£ కY. +c«లE$:ష* S +ాలరట. ఇంటe దగr ర c«ే అందరQ వxా_మbY;ర6. క9$ి
ం0ెం $:ప మటaడ

వచm.." అం పÏత.

ఆ'( మటల S ఆశmరK\త, "మటaడ
మటaడ

వiY8 ా..! ఏ..? టX< నుంg వgmన త+ాEత

కడY..? పయణమ)»K మ7ందు Yీ2ా మటలంటe.." అనip2ాడ సు4<.

"మక +Wపట`;ం½ ౖనd ఎ2ాØÙ.. మనం టX< నుంg వ0ేmస+Z S ప +,µల పడ త~ం. అపVటe S
ఎ2ాØÙ. అ)\Y). ఇ ౖనd ఇయ<.. ప+Gల అ)\ే ఇక +,¶ ఇల కలసు ం కY.." అ8
0ెిVం పÏత.
నమ©లనట` ªా c« 8లచుంip\యడ సు4<. కళ§ ద5 0ే$ి ఆ'( వంక ంత2ా చూసూ
_ , "ౖనd
ఇయ< ఎ2ాØÙ. ట `క8 ా> S వసు_bY;"ా..! మ+Z ఈ ఎ2ాØÙ. "ాయక\ే, ఇయ< ³త_ ం "s
అ)\దూ.." అ8 ఆశmరKం2ా అip2ాడ .
""s$ : మ+Z. bYన;8 0Yల 0Yల +Z cE 0ేAాను. ఒప¤ లదు.  ాKÂ, మ ాKÂ ఇర"Bౖ ఏళ
త+ాEత క9Aాం కY.  bYన; ³దటexా+Z * 0ే$ినప¤iే, అందరం క9$ి ా> S "Bే బగ7ంట`ంద8 మ
bYన; అbY;ర6. దbYన; ఏం 0ెిVbY  ఇష ం  ఇష ం అbsAార6 bYన;. bY ప+Gల ఇప¤డ ంiొచm8
0ెిVbY నలదు. ఈ సంవత.రం ాక\ే వ0ేm సంవత.రం "ాదు5వల,  అమ© చ8\)నప¤డ
ip\యం. అ\ా+ాల; Óల2Z ఇపVటe S క9Aాం, ను Eం Wం మటaడక.. అ8 మంద9ం0Yర6 bYన;.." అంటX
8ర6Y.హం2ా 0ెిVం పÏత.
పÏత 0ె:V ంటXbs సు4< బ7ర?ల/ ఏ"s"Ú ఆల/చనల 2Zర2Z+ా 2Zం2Z+ాల ర6గ7త~bY;).
మbno 

సం, తన ఆ<Ç 2ాKల+G

సం,.. ా> పయణY8; ఎల తిVంచు "ాల అ8 ఆల/gసు_న;

సు4< S Y+Z ొ+Z Sనట 8ింgం.
సు4< S ెలసు.. అత8 తంip Ûసh+ా?వ చదువ ,y ప+G y ఎంత ల xా_iో. అంే.. సు4<
దవలౖ సన;8 నవE కదలipర. ఆ నవE.. పకh"ాip అవస+ా8; మన అవస+ా8 S
"ాడ కంట`న;ప¤డ వ0ేm ఒక gత'(న నవE.
ప+Gల "ాయలక \త~న;ందుక Yను బధపడ త~ంటC, ిgm"ాipల నవEత~bY;iేంట&..
అనుకంటX gతం2ా సు4< వంక చూ$ిం పÏత.
ఒకh ెబÉ S మÕడ ిటల. ఈ వంక టX< S "Bళ కంiY ఆ2Z\), ండ.ంద+Z ప+,µల
జ¹Â2ా గipÜKచుm.. మbno   \ాటX bY ఆ<Ç 2ాKల+G ప8 కiY చూసు వచుm.. అ8
ఊంచుకంటX 2ా9ల/ ే9\యడ సు4<. పÏత చూప9; పటeంచు కంiY బvౖu xా< 0ే$,ి "ఎకh.."
అbY;డ .
బvౖu ఎ Sh కర6m8, సు4< వంక gత gతం2ా చూసూ
_ bs ఉం పÏత.
ఉY.హం2ా బంip8 మ7ందు S దూ Sం0Yడ సు4<.
***
కLM8 Wత* ªాిం మd..!
ఆ ªాిం మd ³Y_; మంచుల/ మ7ంg $ినట` చలa 2ా ఉం. ఆగకంiY ప80ేస_ ున; ఏ$ి
వలa ట మYKహ; "sళల/నూ ల/పలంY చలa 2ా9 పర6చుక8 ఉం.
దూరం2ా జం£. కలT*ల/ బట ల గ7ట మ7ందు 8లబడ న; మbno క8ించ2ాbs, "k మbno..."
అ8 ిలసూ
_ "sగం2ా అత8 "Bౖప అడ గ7ల$ిం అజ.
అజ8 చూడ2ాbs ఆశmరK\త, "k.." అ8 బదుల పక+Zం0Yడ మbno. ఆ'( "Bనుక2ా చూసూ
_ ,
"అంకd +ాలY..?" అ8 సంేహం2ా అip2ాడ .
"ఊహ¬. మన  పనుల/a iYiÀ 0Yల ²Ý2ా ఉbY;ర6. bsను  సం * 0ే$,:_ నువE ఇకhడ
ఉbY;వ8  వన 0ెిVం.  $లT*. ఎల ఉంట¨ చూY5మ8 వ0Ymను.." అ8 నవEత అం
అజ.
ఆ'( అల అbsస+Z ,S Yను వgm అరÌగంట¡ౖbY ఇం ా ఏ $లTu 0ెయKలద8 0ెపViY8 S $ిగr 7 పiYRడ
మbno. Y88 కవ< 0ేసు వiY8 ,S "bY $లT* చూడR ం ాదు2ా,  $లT* ఎల ఉంట`ంో bsను
చూxా_8ప¤డ .." అంటX గ7ట 2ా ఉన; బట ల వంక కళ  చూిం0Yడ .
"యÕ Ý
W? .." అంటX బట ల "Bౖప చూ$ిం అజ.
"ఆలTiÀ "BiR ంp  "s< "ాళ§ సుకంట`bY;ర6. జ iైÂ "s<

సం ఇట` వ0Ymను.." అbY;డ మbno.

అత8 మట S తల8 gన;2ా ఆipస_ ూ, అకhడ ఉన; Ý*. \ాKంటa , ష<Ç కళ bs ౖౖన గమ8ంg
చూ$ి.. అ"s నచmనట`2ా తల8 +ాu. "Bౖప ిVం అజ. "ాటeలa / ఆ'( S నgmన కల< క8ించ2ాbs,
$:d.బPk S "s9 ఆ +ాu వంక చూింgంY'(.
ఆ'(bs చూసు_న; మbno ఆ iె
 కల< ఏంట అ8 ఆస _ 2
S ా అట` చూAాడ . అంే.. అత8
కనుబ×మ©ల మ7ipపiYR). లTౖ£ బÞ* కల< Ý*. \ాKం£. ఉన; +ాu అ..!
బPk ెgmన ఓ Ý*. 8 0ే_  పట`క8 మbno వం ా, Ý* వం ా +cండ xార6a అటXఇటX చూ$ి

సంతృి_ పip.. ఎల ఉందన;ట`2ా అత8 మ7ఖంల/ S చూ$ిం అజ.
³హమటం gన;2ా తలipస_ ూ, " ం0ెం iY<h బÞ* అ)ే బగ7ంట`ంే¾.." అbY;డ మbno.
అజ అత8 0ె ల/ Yల దూ+Zm, "bn మbno. నువE 0YమనßYయ కY. క లTౖ£ కల+W.
బవంట). ఇం ా iY<h అ)ే నువE బauబPkల క8ిx_ ా. అ)bY మన ళ యKక bYక నgmన
కల+W. "sసు "ా9. bs 0ెప_ bY;2ా. ఇ క బ2ా సూ£ అవత~ం. 48 ద S లTౖ£ కల< ష<Ç ఏ "s$ిbY
బవంట). ఊ.. ఇం ా $ౖh బÕ
a , యÔ కల< Ý*.ల సుకంYం. త+ాEత ష<Ç చూY5ం. స+WbY.." అ8
గబగబ అం.
లTౖ£ కల<.ల/bs Yను ఇం ా నలa 2ా క8ిx_ ాన8 బలం2ా అ8ిస_ ుంటC, ఆ'( మటల S
³హమటం2ా తలipం0Yడ మbno.
²ipయపడ త దూరం దూరం2ా ఉంట`న; మbno S దగr ర2ా వgm, అత8 0ే8 చనువ2ా
పట`కం అజ.
సు4< 0ెిVం న2ాbs, " ా> S +ా"ా..???" అ8 భÕ కంిం0ేంత గటe2ా అ+Z0Yడ సు4< తంip
Ûసh+ా?.
ఆయన Wక S ఉ9 Shపipం పÏత. తన తంip
  ప+Gల8 0ెిVbY, ఆయన "ాటeకంటC ా>
పయణY8 W ఎందుక ఇం\ా+c*. ఇ0Ym+, ఇప¤డ అర'(ంY'( .S
Ûసh+ా? Wక S వంటగల/ంg వgmన భ"ా

డ క వం ా, భర_ వం ా చూ$ిం.

తన ప+Gల గ7+Zంg అంద+Z మధKల/ ోàిల 8లబడR సు4<8 జ¹92ా చూ$ిం పÏత. అప¤iే..
సు4< కiY పÏత వంక బtల2ా చూAాడ . 'ఊహ ె9$ిన ఇbs;ళ ల/ bYన; ఏ +,¶ నను; కసం గసరను
కiY గసరలదు. \ాపం సు4రన;యK8 "ాళ iYiÀ ఇంతల

పVడ త~bY;+Wంట&..! అ)bY bY ఎ2ాØÙ.

స'¦ కY సు4రన;యK ట`
a ంట`bY;డ ..' అనుకం పÏత. అల అను 2ాbs సు4< S °dV
0ేయల8ింgంY'( .S
"Bంటbs Ûసh+ా? వంక చూ$ిం. ా ఆయనల/8

\ా8; చూడ2ాbs భయం మటల +ాక

గ7టకల ం2Zం. ఆ "Bంటbs తల ిV, వంటగ గ7మ©ం దగr ర6న; ద5మ© భ"ా వంక చూసూ
_ ,
"ద5మ©.. అన;యK8 టáద5 8 0ెప¤. సు4రన;యK ా> S +ానంట`న;.. bY ప+Gల S bYక డ 2ా
ఉండడం

స'¦ కY. ఈ టX< S టe ch£. బ7u 0ే$:టపVటe S మ ఎ2ాØÙ. ట¡ౖంటCబ7d ఇం ా +ాలదు. ప+G

iే£. ె9య2ాbs bsను ా> S +ాన8 bYన; 0ె\ాVను. ా bYన;.. ప+Gల వ0ేm సంవత.రం "ాదు5వల,
దbYన; మట ాదనకడదు అbY;ర6. ఈ షయం అన;యK S 0ెపV2ాbs, bsను టX< S ఆ2Z\) క
డ 2ా ఉంటల అbY;డ .." అ8 తడబడ త 0ెిVం పÏత.
పÏత8 చూసూ
_ , ఆ'( మట9; ంటXన; Ûసh+ా?వ S ఆ'( మ7ఖంల/ ఏ"s"Ú దృAాKల
క8ిస_ ుbY;). ప;ట¡ౖo 0ేయబడR "ాipల Aాంసూ
_ సు4<వంక చూ$ి, "ఏంట.. 8జం2ా పÏత ప+Gల
గ7+Zం0ేbY నువE ఆగ7Yనన;.." అనip2ార6 Ûసh+ా?.
"ఔను iYiÀ. 0ెలa k ప+Gల S డ 2ా ఉంYమ8.." అ8 0ెబ7త తంip కళ ల/ S చూ$ి 0ెపVడం
ఆ:Aాడ సు4<.
"పÏత8 చూ$ి bsర6m +ా. ప+Gల "ాయక\ే ఒక సంవత.రం "sస)\త~ంద8 ఎంత

బధపip\త~ంో. నువE ఉbY; ఎందుక.. +Wప ప+GంటC ఈ +,µ S? c£ మKã అంటX +ాªాäల
+Z2Á0Ym. ఇంజ+Zం ప+Z_ 0ే$ి +cంiేL¿å ం. ఉోKగం సోKగం లకంiY బలదూ< ర6గ7త~bY;.
అేమంటC ిgmిgm బ×మ©లసుక8 2ాKల+GలంటX ర6గ7Y.." అంటX

డ క ద మ· అ+Z0Yడ

Ûసh+ా?.
8లబvట న
e తల ాk8 టకర ాడల "ాలmసుకbY;డ సు4<. మKట< ఎట` +Z2Z ఎటágmbY
ద5bYన; లKం అన;యK8 ట డ'¦bs¾.. అ8 మనసుల/ అనుకం పÏత.
+cండ +,µల +c«ల పయణంల/ నiY8క8 gర6L[ "Ú 0ేస_ ున; భ"ా.. ఇ +,¶ ఉంiే
బ2,త'¦2ా అన;ట`.. భర_ Wక9; పటeంచు కంiY మ· వంట గల/ S "B \)ం.
"స+Wల.  ఇద5 +Z టe chటX. ాK8.d 0ే)xా_ను. దగr ర6ంip పÏత 0ేత ప+Gల బ2ా "ా)ంచు.
అర'(ంY..?" అ8 సు4< 0ెిV, పÏత దగr +Z S వ0Ymడ Ûసh+ా?. "క ప+GలbY;య8 0ెపViY8 S
bY దగr ర భయ'(ందుకమ©. ఇbY;ళÅ ఏో

పంల/ క దూరం2ా ఉbY;ం. క  bYన; ఎం bsనూ

అంే అను .  Wం ా"ాbY; bY 0ెప¤.." అ8 ఎం ఆ\ాKయం2ా అbY;డ Ûసh+ా?.
అల2Wనన;ట` తల ఊిం పÏత.
'bsను ా> S +ానంటC బ2ా టe, పÏత 0ెపV2ాbs మతం అల2W అంటX తలపY+ా..! ఈ iYiÀల S
\ా+Z]య9ట& బ2ా ఎకhవ. ఒ W ప8

డ క 0ే$:_ డYర6, కత~ర6 0ే$:_ '(చుmకంటర6. ేవiY.. అె5 0ె9a

వgmన ఈ +cండ bBలల W iYiÀల/ ఇంత ప\ాY8; చూ$:_ , bYక 8జం2ా సEంత 0ె9a ఉండ ంటC, gన;పVటe
నుం½ ఎంతటe ప\ాY8 S బలTౖ\)»"ాణæ;..!? ÑYంu 2ా-.. bYక 0ె9a8 ఇవEనందుక, మ ఇంటqa
నb¯;కhipbs పటeంgనందుక..' అ8 మనసుల/bs ేవip S దంiYల ట స
C ుకbY;డ సు4<.
Ûసh+ా? 2ార6 టe ch£ బ7 Sం ఏజcం£ S * 0ే$.ి . పÏత, సు4< టe ch£ల ాK8.d 0ేయమ8
0ె\ాVర6.
తంip 0ేత bYలగ7 ట`
a bY;.. 2ాKల+G ఓ c అవత~న;ందుక, తన ం- మbno  S ఇకhiే
ఉండబPత~న;ందుక సు4< మనసుల/ ఆప లనంత హ¬ªార6 బయట S తను; x_ం. "Bంటbs తన
గల/ S "B ిgmిgm గంత~ల "sయల8ింgం సు4< .S
ా.. అప¤iే.. Ûసh+ా? 2ా+Z $d* ఘలaమం. "హల/.. ఆ.. మbno... 0ెప¤.." అంట`న; తంip
మటల న2ాbs, సు4< మనసు çలaమం.
"క మK+Wo ి c«.ంY..! ఎప¤డూ.." అ8 ఆశmరK\త ఆ మర6ణ'¦, "ఓè.." అంటX సు4<
"Bౖప +Z2Z చూAాడ Ûసh+ా?. ఆయbs; చూసు_న; సు4< \ాల Yగ7త ొ+Z W$ిన ి9aల తల8
ఆటq'¦టeu2ా అటXఇటX ిV చూసు_bY;డ .
"ఏో పనుంద8 0ె\ాVడ 2ా,  ళ 8 0ెపVలదుల. ఓ .c ." అ8 * ట A
C ార6 Ûసh+ా?. ఆ
మటల S సు4< మ7ఖం \ా9\)ం. Ëడ ఇప¤iెందుక 0ేAాడ .. ఛ.. bY \ాaనంY \ాడ 0ేAాడ .. ఎదవ..
అ8 మనసుల/bs మbno8 ట`కbY;డ సు4<.
"మbno అంటC..  సం \¼దు5టá0Ymడ . ఆ +,µ మగ+ాయ7ipల ఉన; అమ©)8 మ8ంటe S
సు 0Ymడ .. "ాiే2ా..? "ాip ళ న;మట. Y8 సం పÏత ప+G9; అడR ట "ా..? 0ెబ7Y  ప8.."
అంటX "Bంటbs టe ch£ బ7 Sం ఏజcం£ S మ· * 0ేAాiYయన. "హల/.. "ాసు2ారQ. ఆ.. ఇంYక 0ె\ాVను

కY, ఆ +cండ టe ch£.ల/ పÏత టe ch£ ఒకhటe మత'¦ ాK8.d 0ెయKంip 0Yల. సు4< టe ch£ ాK8.d
0ెయKకంip.." అbY;డ Ûసh+ా?.
ఆ మటల న2ాbs, భÕల/ S జ¹+Z\త~న;ట 8ింgం సు4< .S
"ఏంట&.. +cండూ ాK8.d అ)\యయ..!" అన; ఆయన మటల S సు4< మ7ఖం మ· ఆనందం
"B92Zం.
"\.. ఒక ప8 0ెయKంip. అే ట¡ౖ¢* S "B)టeం 9 వgmbY ప+ాEలదు. ఒక టe ch£ మతం
అ+cØం£2ా బ7u 0ే$:యంipప¤డ .." అ8 క$ి2ా 0ె\ాVడ Ûసh+ా?.
సు4< మ7ఖం మ· మip\)ం. తంip మటల S తగr ట `2ా అత8 మ7ఖంల/8 ాం ల/"Úలo
ట`కbs టXKéలTౖ£ల "B92Z ఆర6ం.
పÏత +cపV"ాలmకంiY సు4< వం W గ7ర6?2ా చూx_ం. 'అంటC.. ండ  S "Bళ డం

సం bY

ప+Gల8 అడR ట `కbY;iY..! \¼దు5న; ాలoల/ ప+Gల8 0ెపV2ాbs నవEత~bY;iేంట.. అనుకbY;ను.
ఇందుకన;మట. మ+Z దbYన; డ త~bY;రంటC.. ఇల ఉంటC ట +ా..' అనుకం.
"స+W. bsను ప 8మ7ªాల/a మ· * 0ేx_ ాను. ఉంటను.." అ8 * క£ 0ే$,ి సు4< వంక చూAాడ
Ûసh+ా?.
ప+GÈê ఫ9Yల

సం ఎదుర6చూసు_న; ిలa ip 0ే .S . +Zజd Ç:ప< g ShbY, \ాx )ల/ ఇం ా

 ంక చూసు_bY;డ సు4<.
అరం ా8"ాipల.. ²కh³హం ట e అ¨మయం2ా తంipవ
$d* జWబ7ల/ "sసుకంటX, "ఏంట ఇం ా గ7డa పV2Zంg 8లబiYR..? "Bళ§ . "B బట ల; స+Z2r ా
సర65కbY;"Ú లో చూసు .." అ8 $ీ+Zయ2ా అbY;డ Ûసh+ా?.
ఇప¤డ "Bన Sh త2ాrమ iేంజ<ల/ పip\Yం, ఇే ఆఖ+Z అవ ాశం.. అన;ట` తంip వంక చూAాడ
సు4<. "iYiÀ.. మbno  గ7+Zంg bYక మ7ంే ెలసు. అ)bY "ాip  కంటC ా> పయణY8 W
ఎకhవ పయ+Zట& ఇ0Ymను. ా.. పÏత S ౖన9య< ఎ2ాØÙ. అ8 ఈ +,జW ె9$ిం. ప+Gల లవ
bYకంటC  W ఎకhవ ెలసు. తన కష మంY "s అవత~ం కY. అందు W 0ె9a S డ 2ా ఉన;ట`
ఉంట`ం, ఏో "ాip  కiY చూiొచుmల అనుకbY;ను.." అ8 సమ+ZÌంచుకంట`న;ట`2ా 0ె\ాVడ .
సు4< ప+Gల లవ గ7+Zంg మటaiేస+Z S Ûసh+ా?వ S \ìర6షం వgmం. "Bంటbs, "ఏం 0ెయKల/,
ఏం 0ెయKకడో bYక ెలసుల"Úk. ను"BE బట ల సర65 .." అ8 ఏ మతం తగr కంiY అ+Z0YiYయన.
ఆయన గ7+Zంg బ2ా ెలసు సు4< .S అందు W మíనం2ా తన గ "Bౖప నip0Yడ .
సు4< మటల 8 \ాపం.. సు4< మంg"ాiే, bY ప+G గ7+Zంg ఎంత ట¡న]* పడ త~bY;iో.. అ8
అమయకం2ా అనుకం పÏత. ఆ'( bnర6ె+Zg Ûసh+ా?వ ఏో 0ెపVబPత~ంటC, ఆయన $d*
¾2Zం.
"హల/.. ఆ "ాసు2ారQ.. 0ెపVంip.." అbY;iYయన. అకhiే ఉన; పÏత \ాటX, తన గ తలప
మ7ందు 8లబడR సు4< కiY 0ెవల +Z Shంg ంట`bY;డ .
"ఓè.. అల2ా. ప+WaదులTంip. Y8 S +Wం 0ేx_ ార6. అందుల/నూ Æవ+ా ట¡ౖం కY. స+W అ)ే.
ఉంటను.." అ8 * క£ 0ేAాడ Ûసh+ా?. తనవం W చూసు_న; పÏత దగr ర S "B , "క సు4రన;యK
డ ంటడ లమ©. ను"sEం అైరKపడక.." అ8 0ెప_  ఆ'( తల ద 0ెయK"s$ి 8+ాడ Ûసh+ా?.

అంే.. ఆ మటల నబడ2ాbs.. తన గల/ S "B తలప ల/పల గipట ,e ఇష ³gmనట`2ా
gందుల "BయKxా2ాడ సు4<.
"ÑYKంకK దbYbY;.." అ8 సంషం2ా అం పÏత.
"ప+Gల బ2ా "ాయమ©.." అ8 ఆ\ాKయం2ా అbY;డ Ûసh+ా?.
న E తలిం పÏత. అప¤iే +cండ 0ేత~ల/a ల2WÝ పట`క8 ఇంటqa S వ0Ymడ పÏత తంip
+ాఘవ. తంip8
 చూ$ి ఎదుర6 "B ంY'(. Ûసh+ా? కiY ఎదు+c , "+ా.. +ాఘ"ా. +ా.." అంటX +ాఘవ
0ేల/8 ల2WÝ సు బPయడ .
"ప+ాEలదు అన;యK. ా$:పటqa సు cLM 9.న"s2ా. ఇకhడ ంచుYను.." అ8 బKగ79; ల/abs ఓ
పకhన ట డ .
పÏత ప+Gల

సం.. సు4<, పÏత ట¡ౖ¢* టe chటa ను ాK8.d 0ే)ంg, "ాళ 8 ఇకhiే

ఉంచుత~న;ట` డలaడ +ాఘవ 0ె\ాVడ Ûసh+ా?. మటaడ తbs పయణ ఏ+ాVట`
a 0ేసుకbY;ర6
"ాళ§ .
xాయంతమవత~ంటC, ఒ hకhర62ా xా;bYల 0ే$ి Ô అవత~bY;ర6.
సు4< మbno S * 0ే$.ి . జ+Z2ZనYన;ంY 0ెబ7త, నువE * 0ే$ి  ళ 8 0ెపVడం వలa మ
iYiÀ ట`
a bY;నంటX, మటaiే మటమట y మbno8 డ త~bY;డ .
పÏత ల/a కర6m8, ఇంటe gmన త~+ాళ  తన పయణం ాK8.లTౖందంటX, Yను ఎ2ాØÙ.
"ాయబPత~bY;నన; షయ8; సంషం2ా 0ె\_ ం.
ఆ ఇంటqa.. అంY ఎవ+Z హiYవipల/ "ార6bY;ర6.
***
+ా ప గంటలప¤డ .. అందరQ ట .y ల/ +c«లE $:షను S బయల5+ార6.
Y+,a Ûసh+ా?వ సు4<8 అల ఉండ , ఇల ఉండ , అ 0ేÜదు5, ఇ 0ేÜదు5,.. అంటX
°చm+Zస_ ూbs ఉbY;డ . భ"ా మతం మధKమధKల/ భర_ 8 "ా+Zస_ ూ సు4< ,y పÏత y తన ోరణÎల/ Yను
జ¹గత_
? ల 0ెబ7ం.
త9a , తంip ఎవర6 మటaడ త~ంటC "ా+Zవంక చూసూ
_ "ాళ§ 0ెిVన అ8;టe y

ండప9a బ×మ©ల తల

ఆipస_ ుbY;డ సు4<.
+c«లE $:ష*ల/ S "BLM క "ారణY$ి "BL[ గం2ా ా"s+G ఎu. ఏ \ాa£ ాంల/ S వసు_ంో ఎం c«E+Gల/
కనుకh8, తన y పÏత y \ాa£ాం టe chట`
a సుకbY;డ సు4<. తర6"ాత తంip 0ేల/8 ల2WÝ
అందుక8, ట¡ౖ¢* పదవ bBంబర6 \ాa£ాం దక వసు_ంద8 0ె\ాVడ . అందరQ "ాళ "ాళ ల2WÝ పో
bBంబర6 \ాa£ాం ద S 0ేర6కbY;ర6.
ట¡ౖ¢* వ0ేmవరక $:ష*ల/bs ఉంటనbY;డ సు4<. ా Ûసh+ా?వ ఊర6 లదు. "+c«ల
పbB;ండ న;ర S వసు_ం. అర+ా ఒంటeగంటప¤డ ఆడిలa8 +,డa మ©ట ప¤Y"ా..? నవE మమ©9; ట¡ౖ¢*
ఎ Shంచక\ే '¦మ7 ఎకhలమ. మ7ందు ఇంటe S బయల5ర6. 0ె9a8 జ¹గత_
? 2ా చూసు . '¦ం లమ7 కY అ8
ఎదవ ర6గ7ళ§ ర6గ7త,

"sªాల "BయKక.." అ8 గదమ)సూ
_ అbY;iYయన.

అల2Wనన;ట`2ా మíనం2ా తలి పÏత వంక చూAాడ సు4<.

"ద5మ© Kీజ+G;. Kీజ+G; దbYbY;.." అ8 ఇద5 +Z y 0ెిV, తంip 0ే8 తన 0ేల/ S
సుకం పÏత. "జ¹గత_
? bYbY;. ట¡ౖమ7 S టబva £. "sసు . మ+Zm\క. ట¡ౖ¢* బయల5ర2ాbs * 0ె)K.." అ8
+ాఘవ అం.
"అల2W+ా తÂa . నువE జ¹గత_
? 2ా ఉండ . ఏ ా"ాలbY; సు4రన;యK8 అడ గ7. లదంటC bYక *
0ె)K. ే8 y ఇబÉం పడక.." అ8 0ెబ7త~ంటC +ాఘవ 2Áంత~ బ×ంగ7ర6\)ం.
ఆ తంiÀ కత~ళ 8 +cపV"ాలmక చూసు_bY;ర6 భ"ా, Ûసh+ా?వ. తమంత ఎ2Zన పÏత

త_ 2ా

క8ిx_ ం "ాళ కళ .S పÏత8 చూసు_ంటC.. తన 0ె9a గ7ర6_ gm భ"ా ఆల/చనల అలa కల/aలమయK).
Ûసh+ా?వ S ఇbY;ళÅ మరద9 ద జ¹9 ఉంiే. ఇప¤డ Y8 xానంల/

పం 0ేర6ం.

ప+Z$ త
ి ~ల S తగr ట ` నడ చు క, ిgm పంYలక \) బం2ారంలంటe కత~+G;, భర_  వలసుక8
మÕరîం2ా చgm\)ం, 8ంద Ëళ ద పiే$ిం.. అ8 బధపiYRiYయన.
మLï కxా+Z అంద+Z y బvౖ 0ెిV \ాa£ాం నుంg "Bను+Z2ార6 సు4<, పÏతల.
+c«లE $:ష* నుంg బయటక +ా2ాbs ఆటqxాం-ల/8 ఆటq8 ి9g, "క+c. నగ<.." అbY;డ సు4<.
"క+c.నగ+ా.. మన ఇలa గవర;<:టల/ కY.." అ8 అ¨మయం2ా అం పÏత.
"మనం "BL[  ఇంటe S ాదుల. మ ండ ళ 8 0ె\ాVను కY. "ాipంటe .S ." అ8 ఆటq ఎకhబPయడ
సు4<.
అత8 ోరణÎ S సు_\తbs, "అేంటe..? ఎవ+, ెÂ8 "ా ంటe S bsbBల వxా_ను..?  ఇంటe W "BళYం.
లదంటC 0ెప¤, bsను మ ఇంటe S "B \Yను.." అ8 8కhgm2ా అం పÏత.
"ఇప¤డ ఇంటe S "B ఏం 0ేx_ ాం 0ెప¤..? బP< బP<. +Wప మ+Z;ం "ాణÎ; 

డ క8 0ేస_ ుbY;ర6.

ఈ \ాటe W మ ండ.ందరQ అకhడక వ0ేmసుంటర6. ఇంటqa ఏం బవంట`ం. అకhiైే 0Yల సందip2ా
ఉంట`ం.." అ8 స+Z50ెపVబPయడ సు4<.
"స+W. నువE  ం- ఇంటe S "Bళ§ . bsను $:ష* ల/పలక "B దbYbY;ళ 8 ట¡ౖ¢* ఎ Shంg మ
ఇంటe S "BళYల.." అ8 బv+Zస_ ున;ట`2ా "Bనకh +Z2Zం పÏత.
సు4< ఇక ఏం 0ెయKలక ఖర©+ా బబÕ.. అ8 మనసుల/ అనుక8, "+ా.. ఇంటe W "BళYంల.." అ8
g+ాక2ా అbY;డ .
వసు_న; నవE8 దవల/aపల b¯ Sh పట`క8, ౖ S మతం $ీ+Zయ2ా ³హం ట e ఆటqల/
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