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ఆ "# - అ%& "#'() భళ ,ు న /'(0ం2.

ఏడున&ర6 ఎండ 8ళ (ున 9స ;ుం2. <స= వడ?@ Aళ (ు Aళ (ున Bడుతుం2.

ఆ DEF%6 జనH=Eలు సJంKంL MరుబO 9లP2 9దు 9బRS రహU0 Vద రWX Dమూలు?[ ఉం2. [రు? ]జ^% నగరం`a 

bతుంU నల(Eచు'ంR E"Fడ dు. U%a ఇరుfౖh' తుపjలూ, తుమkలూ, రపjలూ, ]ళ (ూ తపj మ"R ఉంl2 9దు. అ2 ఇరవmnళ(oR 

Dట. అస' Eచు "ld qదపjr(. అhjడs కంక"Fడ dు. ఊ0 vwర([wx( yFంE%&. ఇhjడ' z@L తలకుD{|}(వరూ qరు. ఇరవmnళ(̀  తరం 

D0ం2. `కం D0ం2. U% bకడ D0ం2. బడులు D]~. పలుకుబడులు D]~. పలుకులు D]~. zలుhలు D]~. 
సంగతు�యnటDz అసలు సంగ��yjలం� - అపjR vwర (ు ఇపjR సబ��� అ�n~. ఇ[&ళ(̀  ]జ^% నుంO oగ0కత �క �ు ంటూ 

yక �ు ంటూ అక�OU9 వL�{ం2. తుపjలూ, రపjలూ Dయ�ౖb�~. wR �Jనం` ఇళ (ూ గుళ (ూ �@�~. జo%& నగరం నO�డ dుa రw� 

�యn�%a బస �ు లూ, అ= ఆగ�%� �S�, Uo&నుకు| దు9�ల సముUయమూ, అ' అ' ఒకU% fంబO ఒకR వL��~. అక�డున& పF� 
భవనం ��;VU a��'( �{స ;ూ, ఆ9�%a దO కడుతూ �� �0dంగులు f@�~. wR` {ం?]లు �@aస ;ూ �రల�k క o~కల= B%&, 
దర¡�¢@aస ;ూ బం?]న&�k క oయకుల=ంB%&, ]nంకుల టము6స ;ూ £ట(�k 9¤j¥¦ బళ(= తa�నవ§&. చదు¨కు[ 9ల�hj© 9లం L{ 

చదు¨ B[ 9'%a U0L�{ం2 9బRS ఈ మూ© రకం a��ల� అక�డ ]జnం. �త;Vkద ఆ సబర�« ఏ0� నలుమూల' oగ0కత 

నవనవ'Obతుం2.

oగ0కత¬ yటు లలమంటూ []లూ =L��యక�Oa. wR% %యం�Fంచ�%� ర®కభట %లయ���ం2. బ�Sh పక�[ 

Bలువ~ంద2. పFజల నుంO ర®ణ �సం చుట Sూ ఎ/°న పFహ� ±డ, ²ౖన క³ం¦ Mగలు, �́టµ¶ ¢6ష«�` ¸n¡తkకం? ¹ర�బడd ఇసుక మూటలు, 
ºం»F బురు#లు, పగలూ f�&ల కు0zంL ఫ(½ �ౖట (ు ఇతరEF హం?D¬ ద]�? %లబడుంద2. �ట ముందు కందకం' U% ముంs మురుగు9ల¾. 
అందు` �సళ (ు q%`టు Mరుస ;ూ ముళ(కంపలు, కుళ (ు కంh. �త;Vkద ఆ ¿� ఓ అÁదn దురÂం. 

అ2గ2± ఆ దురÂం ముందు పFస ;ుతం ఓ bÃÄ HÅ ఆగుం2. అరగంటనుంÆ అదక�l ఉం2. U% ముందు £r( ÇÈవరుడు qడు. అం� fనక £r( 
ఉo&డ% 9దు. అక�É qడు. bm2 పFజలÊ�k 9బRS �హDట పడకుంÉ బంO ఇంజ« ర%&ంË̀ [ వ2q{ పక�నున& »బÆd దగÂర ÍF » 
సర Fుసర Fున #ర Fుతూ z��y» కబుర(¬ 9లÎపం Lస ;ుo&డు. ఆ బÆd ముందున& దంÇVkద ఎ%& y« ప]Ë దండలు <'డుతుo&~, Ïంట� Vద 
పడున& సకుటుంబ సప0wర ప�Fక అటSVద ఐటÑ?Ò వ}(�S =రుచుకుంటుం2, బÆd పక�నున& స¾తంతF �రÓ fౖ«� ముందు �¶� ¹య�� ఎ' 

పO?hలు పడుతుo&రు, fౖ«� fనకున& ము0గ Âుంట` ÔదWరుతున& పం2]జములు ఎంత ముÕXస ;ుo&~ …. వÖౖ] wEవరణ %<2క@L�ంత 
సమయం qదు. అవతల బÊ�L� ×ౖమ~ం2. %Ø%a ఈ ÇÈవ� �టరూ అనవసర�. ఈ కథ` వ��bm సwÚరు ¹రుq% ఎ¶�́ yతF̀ ( అÕకR. 

ఎ�S(Û�ం¦ వంక¬ ఇ'ంR bసు�లు కబుర (ు ]{ hంÜలు %ం¹ fసులుÝటు కథకులకుం2 9బRS ]యట�. 

ÇÈవర&క�l వ2q{ మÞ( Hh`a ßంàచూÔ; - fనక £r( ఇదXరు పక�పక�న కూర �ు నుo&రు. wళ(̀  ఒకడు ³ం©wO కుO �~n పట Sుకు% ఉo&డు - 
వ2qÔ; ఎక�డ y0bE©నన&ట (ు. V� yRa áడు ఆ ³ం©wO కుOfౖh కూర �ు o&డ% క%²�S{ ఉంÉ@. అం� áడు ³ం©wOa �âSºౖ½ qడ%, 

9బRS áడు wమప®MవFw2 9Øలడ% కూÉ మనం అంచo <ãచ �ు . wO ముఖం` అå9రం /��²RSన æD క%zస ;ుం2. ßడుక �ు న& Üç 

దుస ;ులు ఆ ద]j%& ßడèRS పFకRస ;ుo&~. Dమూలు?�ౖé Üç దుస ;ుల మ%ê ºక nూ 0» ?ర dు 9వచ �ు , ëఎÄఎâ జwను 9వచ �ు , 6 Ýపయn 



'ంR yత9h {%D దరìకుడూ 9వచ �ు . 9§ bÃÄ Hh` ఒకO �~n పట Sుకు% wOa ఎడమfౖh 9కుంÉ కుOfౖh కూర �ు న& Üçదుస ;ుల 
అå9ర ముఖbడు DతFం w}(వరూ 9కుంÉ bÃస[& అయ nు ంÉ@. W[& 'ప0{Jతులు క@jం�న �í^]లు ప0î@ం�న zమkట' అం�రు. 
/లుగు` �yjలం�, 'సర�Ñ�S%ïయð ఎ=Ç«�' అన&Dట. ఈ సర�Ñ�S%ïయð ఎ=Ç«� అ[2 D �డd2. చూÔ �ణం Bం�ం D0Ô; �లు, కథ 

�త;ం �రగబడు2X. 9బRS W% ఆ^రం? అంత é@?Â �%VU ఓ %]ñరణa వ��యnకూడదు. 9§ áO =షయం` DతFం ఎ=Ç«� తట Sు�qనంత 
గRS? ఉం2 9బRS ఫరwqదు.

అå9ర ముఖh bÃసన&§, wO ఉడుం పట Sు వ2@ంచు��%a òనం? àం#కుంటున& ³ం©wO§ D0�D0� చూస ;ుం2 బ�Sh ముందు 
%లబడున& కురFజంóకR. అs ¹Fమప®ుల జంట. పF� ఉదయమూ, �యంతFమూ ఠంచను? అక�డ wల ;ుం2. అందు` ఆడపõ అషSలö'గుం�, 
మగ2 అక �ు పõ'గుం2. ¹Fమ గుOdద% నమk|ళ(a áళ(% చూzÔ; స0 - ÷బ�a ÷యnం వదులు2X, నమkకం కుదురు2X. aచaచ'డుతూ మధnమధn` 
Hh6{ చూస ;ుo&� ప®ులు. కువకువ'డు��%క= ¹Fమy¨]లు 9¨. ప®ుq. అం� z�కలు కూÉ 9వచ �ు  కU. అందు6 aచaచలు. ఆ 
aచaచలు సృêSం�న ధ¾%తరం?లు wయు<గం¬ Hh` పF<vం� bÃసన& కుO �=`ం� `పలa దూ0 అందున& శూనnంగుంÉ పF�ûం� అవత@ 
�=`ం� బయటపO అ� ఊh` ³ం©wO కరüఫల9%& Eకుతుo&~. ఆ aచaచల¬ ఈ ³ం©wOa  సమసnqదు 9§ wR మధn అడyదడy 

Õర (ుతున& పకపకల¬[ యమ �]?Â ఉం2. Ýధ` ఉన&wళ(a పరుల సం¬షం క@àంL �]క2.

ఈ �]కు ముఖం ³ం©wO ¹రు బండ ³Od. బండ³Od ¹రుకు తగÂట (ు బండ? ఉo&డ% ]ãచ �ు  9§ U%వల( ఎవ0 మ|�wలo& ÷బ��ం� 
Bంపలు మునుగుE~. అసq ఇ2 6సుల 9లం. ఎంచ9� Bం�ం �ద Xు? ఉo&డం� ముద Xు?నూ ఉంటుం2, ఓ హద Xు` ఉన&ట (ూ ఉంటుం2 
9బRS అ') అంUం. ఇకనుంÆ మనం áO fన6బడUం. ఎందుకం�, ఇ2 áO కథ. 

9లం ºౖతం �¹®మన& ��ý%& రు#¨ Lస ;ూ - ¹Fమప®ులa ఐదు %Pþ (̀ క0àన అరగంట ³Oda ³ండు గంట'( %క �ు తూ §లుగుతూ నO�ం2. స0? 

ఎ%P2ంRa అల(ంత దూ]న "డ dు �వ0 మలుh` కనబOం2 బస �ు  - ఇ� వస ;ూ.  '%ండుగ0ÿû'' అ[ పF!గం �యn�%a áq(కుంÉ ర"ర~nన 

దూసుB�� çచుమ[ శబXం¬ ఆàం2. బ�Sh` 9దు. అక�Éగ�%క2 ఘనత వ$ం�న ఆంపF]"రసం w0 జనరw� బస �ు  9దు. aRçలa పRషS�ౖన 

ఊచలు, పFDU@& తట Sుకు[ దళస0 ±డలు - fర{ అనుమ� q%� `ప@wరు బయRç బయRwరు `ప@ç ]కbకలు �àంచq% పకడ�ంW 

బంsబస ;ున& బస �ు . స0? బండ³డ dున& bÃసు HÅ ఎదురు? ఆàం2. ³Od బలవంతం? ఎa�ంచబÉdక క2@ం2.

³Od  9క ప�&ండుగురు y{ంజర (ు ఉo&రందు`. అంద0 ముÜ (̀నూ 2గులు, భయం, Ýధ కలగ@{న %0¾9రం. %0¾9రం` అ%&ర9ల �w�' 

¬�య% Vరు =స ;ుbనవసరం qదు. కథకుల 2వnచ®ు¨లa Bన&' ±చ0�;యంé. అందరూ మూగH¨`, qక wళ( మధn Dటలు 
%%åంచబÉd! - �త;Vkద yºంజర(ందరూ ముÜలు Dడ �ు కు% మూతులు ముడుచుకు% £టుBకరు &hjన త' ఓ aRç పక�న కూర �ు % 

ఉo&రు. ఎవ³టు చూస ;ుo& అంద0 దృ'S శూనnం¬[ Ãనòతుం2. �త;Vkద బస�ంE గం(రభ0తం. శk�నం` ఇంతకo& ఎక �ు వ సం¬షం 

Eండ=స ;ుంద% ఢం9 బØ~ం� �*jచ �ు .

ÜÞ £óకR చూసుకు% aRç పక�న కూలబÉdడు ³Od. భుజVkద <'డుతున& బరుfౖన సం�% పక� £టు` =సురు? పl�డు. దబ �ు మ[ శబXం Lస ;ూ 

పOంద2. B%& Dడు ముÜలు ఇటు �0à, �0à అటు �0?~. 

ÇÈవ�, పదమూడుగురు y{ంజర (ు 9క మ" మ%షుo&డందు`. ఈ "# మనకళ(బడd ³ం© Üç దుస ;ుల మ%ê áడు. ఓ L�` 2నప�Fక, ³ం© L�` 

fలుగుతున& {గ³¦ పట Sుకు% ఇంజ« Ý¶� Vద కు'�? కూర �ు % ఉo&డు. Pలట� స�¾సునుం+��న wడు 9వటం¬ �జ� అం�రంE. 
అనకbé తంEడు. అందుక% అందరూ ముఖVkద '�జ�' అo& fన9ల 'wడు', 'áడు' అ[ అనుకుం�రు. మనమూ అ� LUXం.

బండ ³Od కళ (ు �జ� L�` ఉన& {గ³¦ Vద పÉd~. అం� ³Od కళ ,ు  wO తల9య`ం� ఊ+L�{ {గ³¦ Vద పOb�య% 9దు. wO 

చూhలు {గ³¦ Vదa మx(య%. అక�డ &ు ంO ఆ *గfంబl yక �ు ంటూ ²ౖ,- ( ²ౖనున& '| .kaంË' కం9ళం �మk Vద ఆà, యూ-ట�& Mసుకు% 
మÞ( aందa జరజ] yక �ు ంటూ వ�� �జ� ముఖVkద w'~. ఆ ముఖం` కరడుగRSన 9/నnం. స0? బండ ³Od చూhలు తన ముఖVkద wq 
సమ�%a - 2నప�Fక మడ� పక�న పlస ;ూ, కనుBనల నుంO ³Od% ప0aస ;ూ, గరగర'l èంéసుకు% ÇÈవ�¬ �hతుo&డు:

'.... ¹FPంచqద% O0F స SూÇం¦ ముఖVkద �{½ b{న 6సు. ఏlళ (ు v®'

'ఏl1(ం స0b2X. ఉ0 M{y³�n@ fధవ@&', ÇÈవ� సjందన. �@(? అo& ³Od �¨ (̀ పOం2. wO మనసు �¨క �ు మం2. 



2ర�ౖన v®ల¬ []లు DయòEయనుకు[ సగటు H= ఆ ÇÈవరు. zల(@& పం÷ం �ళ(' ²ంL త@(దండ Fులు D0é తపj ¹Fమ¬ స¡ 

మ³ందు`�ౖo Öలుbటములు é@?Â Mసుకు[ తత¾ం కురFకుంకల తల,క�దన& Ø 3నం ��;? q% Dమూలు Dన¨డు. అ~é ³Od మనసు 
�¨క �ు మం2 ఆ అØ3o%a 9దు. 'ఉ0' అన& Dట త=¾ M{న Ø3ప9%a. �దడు *ర (̀ ఎంత `తు? yత¥{o ఏs' బయటపObతుంద2. 

తలచుకుం�[ వళ (ు జలద0ంL Ø 3పకం. U%Ý0 నుంO తzjంచుకు[ పFయత&ం`, y0bm ఉy�ల Vదa మనసు మర'�డు. y0bటం తనa 
Bత; 9దు. Õ0abటమూ Bత; 9దు. గEనుభwల దృþS4, ఇకముందు తనVద %5 మ0ంత కట Sు2టSం? ఉండ6తుం2. ఎ'± మÞ( 
y0b~o ఎక�O,x(@? b§ .. y0bm ఆ`చనa స¾{; �zj ఏs' Pà@న ఆ¥ళ (ు �ట SుBL�Ô;? ఆ నరకం` ఒక� ఏÉ� యుగం' గO�ం2. 
ఇం� ఆ¥ళ(న& ఊ7 భయంకరం? ఉం2. 

�జ� ÝEÜ§ �గుతూ[ ఉం2. అత% దృêSDతFం అhjడhjడూ ³Od ముఖVkద Eర�(డుతూ[ ఉం2. బండ³Od ¹రున&ంత �రటు? ఆ 
ముఖముండదు. అం¬ ఇం¬ అDయకత¾� క%zస ;ుందందు`. 

మనుషుల �Üలు చూ{ వna;E¾%& అంచo fయnటం Dనవ�ౖజం. ఐé అ2 �జ� �ౖజం 9దు. Uనరñం అతను Dన¨డు 9ద% 9దు. అనుభwల¬ 

]టు�@న మ%షతడు. బండ ³Od ²ౖa క%zంLంత అDయకుlం 9ద% ఆ మ%êa Ý? /లుసు. గéÉ2 ³ండు�ర (ు 9ప' wళ( కళ (ుగzj y0b6~ 
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PగE ఆవరణంE %శìబXం? ఉం2. అంత� �ం�Fకత. భయ²�Sంత �ం�Fకత. H=తVkద =రa; క@àంLంత �ం�Fకత.

బస �ు  ఆàన కుదుha కళ (ు /0�డు ³Od. అhjl బస �ు  ముందు�గం` ఉన& తలుh కూÉ /రుచుకుం2. అందు`ంO �దట �జ� 2à తలుh 

పక�[ పహ] 9స ;ున&ట (ు %లబడ?, ynºంజర (ు ఒB�క�¥ q� 2గటం �దలు ²�Sరు. ఎదురు? ఉన& భవనం`ం� ఇదXరు w³dన (ు  ఇ� వస ;ుo&రు. 

అంద0 కo& ఆఖర& q�డు బండ ³Od. సం�నందుకు% భుØ%a తà@ంచుకుo&డు. aందa 2గ6తూ �వ0 �ట SుVద ఓ ®ణం ఆàb�డు. 

³OX మ2` సంఘరïణ సద Xుమûàన ®ణమ2. Ô¾ఛ� గు0ం� మ0�b~ Pà@న ఆ¥ళ (ు aక �ు రుమనకుంÉ అక�l గడyల% %రü~ంచుకున& ®ణం. 

%రü~ంచుకుo&క, ³Od  �ట Sు 2?డు.

అపjR6 అక�Oa Lరుకున& w³dన (ు EØ HవఛPwల% వరుస` అమరుస ;ుo&రు. ³Od f-, �వ"( %లబÉdడు.

�జ� బº�9�డు. 

ÇÈవ� ఇంజ« �S�S L�డు.

'�ట Sు¹ట సబర�« £ఐ బండ బ{=³Od ?రÝ�~. సం2Ô; y0bEడు, ØగFత;', w³dన(a �జ� అపjàంతలు �ర;వకముం� క2@ంU పసుh రంగు 
బస �ు .

బండ ³Od గుంÇ %ంÉ ?@Gల �ు కు% తల ²ౖ,�; చూ�డు.



ఎదురు? ఉన& భవనVkద �� ప0Dణం` fa�0స ;ూ కనపOంU ¹రు:

"wసవn ³{Ç%ïయð =UnసంసJలు"

U%aం� �న& అ®]ల¬ ]సుం2."D పFénకత: ఆరు నుంO ప�&ండు తరగతుల వరకూ అంత]�Mయ పFD�ల¬ కQర v®.."

అందు` ఆఖ0 అ®రం ఎà0b~ం2. ఎవ0 గుంÇ మంOన ఫ@త9.

w³dన( అ2@ంh¬ వరుస క2@ం2. 

WరRం? %ట Sూ0� §రసం? ముందుకు నడక �àం�డు ప�&ంlళ( బండ³Od.

ఆ "# - wడు ఏ© తరగ�` అడుగు²�S "#.

(The End)


