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"అB@", }కr� తలపం�ం=డు. త&�త Û%� àరుగుbంc ��A బయ�� �n @ ముందుం=డు. "ఇÓవ¤ 

yలు�?"

అÃక యువw ¾¿. వయసు [wmళK �ౖcలుకుంÊచ Eు . ఆ� నB�తుం3, 5Q ఏFత,ం ఆకర¼áయం� MN 
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"అ3 JJ. ఎ7�É Fన�� ê� Dnన ¾¿ ఇ3", అంటుండ� ³R¢ం3 @కు. "" N�& -zసులు కూë >¢ 

అత" ఆత)హత`ª @కూ లం| �;rరనA Fట".
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�ట rుకుJWళKం. క,మం� అత"A ఇషrప}~ను. ఆ సంగw అత"� UéX, తనª Jనం\ ఇషråన@Aడు. అప�ట Aు ంï 

కు3]న7�డ>K =ð D6WళKం. ^@AళKb అత"�ౖ ఇషrం 5�P g,మ� F]ం3. తనూ నన Aు  g,Åస Pు@Aన@Aడు"

"అతãA7�డ@A కRh&?", }కr� @ Fటల� అÊ~స Pూ ప,ÚAం=డు.
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"అతను U��నవQA అసO`లు 5వచ Eు ననA అనుFనం <|7�డూ &MN?"

"g,మ గుi~దం;రు కN. అత"A గుi~� నF)ను. త7� Dhన" త&�త yRnం3"

"ఏం జ]¢ం3?"

"అ> ఓ ఏ}3 గicం3. అతãAంత �cE� g,Åం=నం\, అతను నన Aు  ఆవ�ం=డు. ఓ �ౖకం> నన Aు  
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అత"l =ð Dస PూJ గigaల"�ంD3. ^@AళK�, తను Mకుం} Jను బతకMన" అర�మ1ం3. అత�A�] 

కలWల" "రè1ంచుకు@Aను. ఆ సంగw UéX తJమ@AÉ yలు�?"
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"తన� �ñK¶ �లKలు కూ} ఉ@Aర@Aడు. నన Aు  కలవటం ఇషrం Mద@Aడు. ఇ@Aళ Kూ సరN� @l =ð Dhu తప� 
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అ@Aళ Kూ @l U��నవQA అబN�M. నÅ)ంc Æసం Dhడు. @ గుంÛ ర¢R-1ం3"

"< tధ Jనర�ం DసుSగలను", �నుభూw� తలూ[డు }కr� లÖ×.

"@> మ¬వ�A ద� Uయ`కుం} అత"� బు3� U[�లనుకు@Aను. Fన�� మనhóంw Mకుం} Uయ`;"� 
ప,యwAం=ను. అత" ºర`� F సంగw U�� WళK �ôK �;కులు D�Pన" µ3]స Pూ �6î% �;rను. అత" ఇం� 

cరు@F, ఎక�డ ప"D�Pడు, ఇ>ం� dవ&లQA @కు yలుస" భయ�;rను"

"ఆ dవ&లQA <కు "జం�J yలు�? ఇంNక Jను Ug�వరకూ <కత" అసలు gÌం¿ కూ} yzదు కN"

"అä S��, yzదనుSంi. õక¿K töలు /hను, అd తగ>R�న ÷ట త¢>1. J�క న�" కN. @ నటన 

నå)n భయపi-aడు. తన" �Åంచమ" [,øయపడటం §దలు�;rడు. అతãంత బwÅ>iX Jనంత 

éగుసుకు-aను"

"అతను ఎదురు w]¢ Åమ)RA µ3]ంచటం>ం��< Uయ`MN?"



"ఆ పQ Dhడు. ఒm ఒక �]. తన" /ùంచటం ఆపక-X @ అంతు చూ�Pన@Aడు. అవQA O;కు చ7�úK 5బ�r 
Jను µదరMదు. 5Q @ �గ,తPb Jను@AననుSంi. అప�ట Aు ంï అత`వసర�ౖX తప� ఇల Kు వ3R బయ�|ళKటం 

Fనుకు@Aను"

"మ� ఎక �ు వ� �గస PునAట Kు <క"�ంచMN? అతను గుణ[ఠం Jర Eు కునAట Kు@Aడు కN. ఇక 

వ3Mసుం}R�ం�Æ"

"గుంÛRA ముక�లు D6WళK" ఒ�r గుణ[üలl వ3R�టrకూడదు"

"సÌ. త&�Xం జ]¢ం3?"

"¤kలు గiD^s @ µ3]ం7లు �వ,మa`1. ¤ý þక�Mన"A సం�hలు �\rN"A. §తP<)ద అత"� 
"ద,పటrQకుం} Dhను. cవ]S ¤k అతన Aు ంi ఓ సం�శం వcEం3. అÃక సూ»·ౖ �ð. నన Aు , తన ºర`" 

Æస¢ంcనందుకు పhEOPపపడుతునAట Kు, [,యÚEతPం� ఆత)హత` DసుకుంటునAట Kు N" �&శం. ఆ సం�శం 

Jను చ3/స]m తన �dతం అంత�ౖ-తుంద" &hడు. N"A చదవటం వరకూ Fత,å @కు గుర Pుం3. ఆ త&�త 

ఈ ఆసుపw,b కళ Kు y]=ను, DwS కట rుl. ఈ Óబÿ ఎ> త¢Rంx, అÓవ] ప�, ఏ< yzదు"

"అవQA 56ప¿K yలు�P1. ముం dషయం Uప�ంi. <రు Dnన ప"� tధపడుతు@A&?"

"ఏ Fత,మూ Mదు. ననAతను ��rన !భ� అ� స¬ౖన Ú�. ఆత)హత` అJ3 అత" స�యంకృOప&ధం. N"� 
నãA> tధ `ు &R" D�Pరు?"

}కr� నన Aు  చదుBతునAట Kు 567 సూ�� చూhడు. గ3b "నం &జ`åRం3.

"<రi¢న dవ&లు U[�ను. ఇక @ ప,శAల� జWబులు Uప�ంi" అ@Aను "@"A #3స Pూ.

"తప�కుం}" అంటూ }కr� Uప�టం §దలు�;rడు. "<రు ^"AW&ల[టు కనపడకుం} -.స]� 
ఏమ1ం కనుS�;"� < స$x`¢ ఒకరు < అ[�r�ంð� ³ÈKరు. ఆ� ³úK సమa"� < % Kð 

cందరవందర� ఉం3. ఇలKంO ప¢Rన అNsలు, �k ముక�లు. Û�ౖలు, ¾¿>Kం� < వ`�Pగత వస PుBలQA 
ధ�ంస�ౖ ఉ@A1. <ÌÆ Jల <ద స�ృహMకుం} పi ఉ@Aరు. < మpకట rుదగÍర �దs �య�ౖ => రకPం 

-1ం3. ఇం5 ఆలస`ం 5కముం� ఆ� కళKబడటం < అదృషrం. తను ³ంటJ -zసుల� ¾´ Dnం3. Wళ Kు 
Åమ)RA I;I�న ఈ În�ట# � తరRం=రు. <రు ఆ¤జంO స�ృహb Mరు. మ&Aడు స�ృహb^=Eరు 
5Q <b <రు Mరు. ఏ& పలవ]ంతలు. �cE�cE� ప,వ]Pం=రు. Nంl, <రు nÞÅతపuవరకూ మత Pుb 

ఉంచటం తప� Fకు /Ì N] Mక-1ం3. ఈ ఉదa"� 5Q <రు �రుగుపడMదు"



ఉంచటం తప� Fకు /Ì N] Mక-1ం3. ఈ ఉదa"� 5Q <రు �రుగుపడMదు"

"ఎ"A ¤kలు� J"క�డు@Aను?"

"ఎ"Å3 ¤kలు"

ఎ"Å3 ¤kలు! అంO "JA జ]¢నట Kుం3. అత" cవ] సం�శం @ ��ప5bK ఇం5 O��J ఉం3. అందుb 

అ�&లQA JJ &nనంత dవరం� గుర Pు@A1. అd &nన వ`�P గwంc ఎ"Å3 ¤kల1ం3. 5Q అతనం\ 

@కునA అసహ`ం, పగ Fత,ం Uక �ు UదరMదు. Dw�యం Fన;"� ఎ"Å3 ¤kలు =MÆ. గుంÛ �యం 

Fన;"� ఎJAళ Kు ప\r�.

"<& సూ»·ౖ �ð చ3Wక ఏం జ]¢ంx గుర Pు yచ Eు Sగల&?", @ ఆbచనల� అÊ~స Pూ }కr� ప,ÚAం=డు.

ఉదయం నుంï ఆ ప" Dయ;"� =>�ర Kు ప,యwAంc ఓi-aను. మ¦K ప,యwAంc@ ఫRతముండదు. తల 

d3Rస Pూ }కr� l U[�ను, "J@ �6v చూస PునA7�డు ఎవ¤ @ <ద Ni Dn ఉం;రు. 5Q అÓవ¤ 

అంతుపటrటం Mదు"

"అÓవ¤ ఇ7�u కనుక �ు ంNం" అంటూ }కr� ఇంట�5(b "WళK" bపల� పంపంi" అ" U[�డు. 

ఒక "Åషం ºరం� గi=క తలు7 yరుచుకుం3. ముందు� ఇంNక� -zసుRదsరూ bపల అడుగు�;rరు. 
WళK" అనుస]స Pూ ఓ మూÉ వ`�P కూ} ప,/Úం=డు. 

Jను కు�Eb ఎ¢]ప}~ను. అతను .... Wu. Fన� ... అ� .. ఆ3త`. ఇం5 బwm ఉ@Aడు! @ కళ Kు 
�దsవa`1. బుర,b �రు7లు �]h1. అంO స�షrం� అర�మ1ం3. "&»�#. ఆత)హత` DసుకునAట Kు 
నÅ)ంc, నుd�క Mవ" Jను ఏమరు[టున ఉండ� Ni Dn నన Aు  చంప;"� ప,యwAం=W .... దు&)ర Íు}. 

@ g,మ" ఖూQ Dnం3 =లక నన Aూ  అంతం Ua`ల" చూ�PW" అంటూ ఆ/శంl ఊ¢-aను.

అతJం F;KడMదు. }కr� F;K}డు. "Å% �,య. )రబ}~రు. <�ౖ Ni Dnం3 అతను 5దు"

"మ¬వరు?"

}కr� Û%� <దునA ¾¿bKంc ఒకటందుకు" @కు చూ�స Pూ ప,ÚAం=డు, "ఇÓవ¤ <కు "జం� yzN?". @కు 
§దట చూ�ంcన అందdâన ¾¿ అ3.

"U[�ను కN. ఆ�ã7�డూ చూడMదు" అంటుండ� స Õు ]ంcం3. "ఓ*. ఇ7�డర�మ1ం3. ఆ� ఇత" ºర` 
కN? తన� F సంగw yRn-యుంటుం3. అందుm నన Aు  అడ ~ు ¡ల¢ంచుSWల" ప,యwAంcం3. అB@?" 



కN? తన� F సంగw yRn-యుంటుం3. అందుm నన Aు  అడ ~ు ¡ల¢ంచుSWల" ప,యwAంcం3. అB@?" 

అ@Aను }కr� ", -zసుల" F]E F]E చూస Pూ. 

}కr� @³ౖ7 అ&�ం+5రంl చూhడు. "అBను. <�ౖ Ni Dnం3 ఆå. 5Q తను <రనుకునAట Kు ఆ3త` ºర` 
5దు"

"ఎవరు మ]?"

àరుగుbంc ఓ అదsం బయ�� >¢, @ పక��cE "లబi N"A @ ముఖం ముందు పట rుకు" U[�డు }కr�. 

"<Ì చూడంi"

అ�మయం� అదsంb� చూhను. ముంx అపనమ)కం, N" ³ంబÉ అలజi, NనAనుస]స Pూ ఓ ఆరP@దం.

ఆ ¾¿b" అందdâన - JJ!!

* * * * * * * 

ఆసుపw, >±b ihE�Ù పO,ల Sసం "��స Pుండ�, ఈ ఉదయం ఆ "&ÔంతపరD "జం yRnన �öలు కళKb 

�3>1. 

"అ3 <Ì, Å% �,య. Åమ)RA చంప,1ంÓవ¤ 5దు. <Ì", }కr� లÖ× Fరsవ�ౖన fంతుl U[�డు, 
అNs"A అ>- పట rుకు". "ఇంS "జం ఏÅటం\, < gరు �,య 5దు. < అసలు gరు మంk"

"మంk!?!"

"అంX 5దు. < వృwP ÆడRంÂ 5దు; <¤ ఔO��క న� కూ} 5దు. <¤ �är/� సంసÞb -,�,మ� � 

ప"Dస Pు@Aరు. <కు ఈ ఆ3త` �]l ì% బుßl సÎ మÌ రక�ౖన ప]చయమూ Mదు"

"అÓ> �ధ`ం ....", గ3 ¢ర ,ున w]¢నటK"�ంcం3. తూR �ందపడ,aను. }కr� చ7�న నన Aు  పట rుకు" 

కు�Eb కూ¤Eµడుతూ Å¢RనWళK" dజ��P Dhడు, "ఆ�� �R ఆడ"Nsం. ఆ తలు7 yరు�P&? అ� DlP ఆ 

µK¶ం·� కూ} yరవంi"

నన Aు  కుదుటపడ"cE మ¦K Uప�టం ^న�¢ం=డు. "Å% మంk. ఆ >±b ఆడుకుంటునA [ప" చూh&? ఆ 

అF)1� ఎ"Å�ళ Kు. ఆ వయసుb అ>ం� ¤#-gK1ంÂ ఆట>u �లKలు అరుదు� ఉం;రు. ��రణం� 

�లKలు ఆÌuళKక>K ఆ తరÎ ఆటలు ఆg�Pరు. ^ందరు Fత,ం ఆ త&�త కూ} ^న�¢�Pరు. ఆ ^ంద]b 



�లKలు ఆÌuళKక>K ఆ తరÎ ఆటలు ఆg�Pరు. ^ందరు Fత,ం ఆ త&�త కూ} ^న�¢�Pరు. ఆ ^ంద]b 

<.కరు"

"ఏÅ� <రJ3!"

"�లKలు తమ� Fత,å కనబu Å�`6A�తులl ఆడుSవటం సర���రణం. తమ tధలు, భaలు, 
సంlÑలు పంచుS;"� WñK]¢న FరÍమ3. "జ�dతంb తమకు Ãరక" ఆనంNలు అనుభdంచ;"� ^ందరు 
�దsలు »తౖం అ7�డ7�డూ ఊÎb5bK dహ]స Pుం;రు. అ3 dంXం 5దు. ఊహª "�"ª X} yRnన@Aళ Kూ 

N"l ఎవ]ª సమస`Mదు. 5Q ఆ ¬ం�ª మధ`నునA సనA" +త U]¢-X, WÈK ఊÎbకంbJ ఇరుక �ు -. 

ప,Fదముం3. < dషయంb అ� జ]¢ం3"

Jను �ÞణుBãౖ dన��ను.

"ddధ F&ÍbK < గు]ంc åము 6క]ంcన సF=రం ప,5రం - <¬7�డూ అంతర )ు ఖుþౖ ఉంuWరు. 
U7�SదగÍ 6A�తుMKరు. ,/0 ,ం·� అసM Mరు. అందుకు <రు < రూ["A "ం3ంచుకుJWరు. <¤ అ@5] 
అJ ఆత)న `ూ నతb కూరుకు-aరు. Nన Aు ంi బయటపడ;"�, <కు <¤ ప,wరూ["A సృ r̈ంచుకు@Aరు. ఆ 
రూ["� ఓ వృwP", ఓ వ`�PO�QA కR�ం=రు. ఆ�� �,య అJ gరు ��r, ఆ gరుl ì% బుß 1O y]=రు. 
N"� ),0#ౖ �కE� � ఇంట¬Aðనుంi ఓ అంద�ౖన అF)1 ¾¿" 2 ́b· Dn Wడుకు@Aరు. §తP<)ద, 

< ఊహbK <¬> ఉం}ల" Sరుకు@A¤ అ>ం� ప,wరూ["A తaరుDసుకు@Aరు"

}కr� Uబుతుండ�, @ ��ప5లు w]¢&��1.

"ఆ త&�త <రు Fన� అJ మ¤ [త," సృ r̈ం=రు. < కలల ,/0 ,ం· � ఉంu ల�öలు ఆ[3ంc అత"S 

వ`�PO�"A=Eరు. ఆ gరుl ఇంS ì% బుß 1O y]c, ఇంట¬Aðb Ã]�న ఈ ఆ3త` �] ¾¿ పట rు^cE ఆ 
),0#ౖ� త¢Rం=రు. ఆ ¬ండు 1Oలు nద�మa`క W� మధ` సం�hలు పం�ంచుSవటం §దలు�;rరు. 
అ3², అక�డ ఆ [ప Dస Pుం� .... అచEం అ>- <రు సృ r̈ంcన ¬ండు[త,bKª పర5యప,/శం Dn ¤#-

gK1ంÂ ఆట ఆడ��రు. §ద¿K ఇ3 అ7�డ7�డూ 5ల¯["� D6Wరు. త&�తx అలWటు� F]ం3. 
త�రbJ అx వ`సన�ౖ-1ం3. < >`�;�b ¬ండు 3,జ� »ష´� y]c ఆ 1ObK >¢ãౖ W� మధ` గంటల 
తరబi =�ంÂ జ]gWరు. §ద¿K <�దంO ఓ ఆట Fత,å అనA స�ృహ ఉంu3. క,మం� ఆ వ`స@"� ఎంత 
t"సa`రం\, ఆ [త,లు ¬ండూ Åమ)RA వశం DసుS@రంØం=1. �RK� <రు "�"ª ఊహª ఉనA X} 
మ]E-��రు. ఊÎbకå "జమJ º,ంwb కూరుకు-��రు"



"ఇదంO <|> yలుసు?", Jను హüత Pు� ప,ÚAం=ను.

"< Û�ౖల N�&, Å% �,య. అd ధ�ంస�ౖ@, W�" ¾¬"�ß "7ణులు =>వరకూ 7నరుద�]ంచగR�రు. 
W�N�& <గు]ంc => dవ&లు yలుసుSగR�ం. <రు <రు� ఉనA7�డు ఈ సంగతుల"AÁA dవరం� 
Û�ౖbK &సుకు@Aరు. <కు, <రు సృ r̈ంcన [త,లకు మధ` జరుగుతునA సంఘర¼ణ, ఏx@డు అd Åమ)RA 
4]P� వశం Dసుకుం;.ÆననA భయం, ఈ ¤#-gK1ంÂ వ`సనం వదుల Eు Sవ;"�, ఆ [త,ల గు��టనుంi 
బయటపడ;"� <రు Dస PునA ప,యOAలు .... ఇవQA Û�ౖbK &hరు. ఆ ప,యOAbK ºగం�, ఒక ¤k <& 
¬ండు [త,ల మధ` d5Nలు సృ r̈ం=ల" "రè1ం=రు. WళK మధ` fడవలు Ì��r ఒక]^క]A దూరం D6P ఇక ఆ 
[త,ల ఉ"�m పరFర�ం ఉండద"; అd Åమ)RA వ3R-Oయ" ºdం=రు. ఇ3 <రు Û�ౖb &nన ఆఖ] 
dషయం. @లుగు W&ల �ంద� సంగత3"

}కr� ఊ�] ëల Eు S;"కనAట Kు 567 ఆ¢, మ¦K ^న�¢ం=డు. -zసులు, ఆ3త` "నg,�కు>K చూస Pు@Aరు. 

"ఆ త&�Xం జ]¢ందJN"� Û�ౖbK ఆ�&MKB. 5Q < ì% బుß 1Oల మధ` నicన సం�hలు, ఇంNక <రు 
@కు U��న dషaలు, Wరం ¤kలు� < పలవ]ంతలు .... ఇవQA ఓ క,మ పద�wb gరEటం N�& ఏం జ]¢ంx 

ఊ�ం6చ Eు "

"ఏం జ]¢ం3?"

"Fన�� అప��m �ళK1-1ందనA dషయం బయట�టrడం N�& WôKదs] మ�` <రనుకునAట Kు�J d5Nలు 
సృ r̈ం=రు. þక�ప,5రం ఇక�il WళK బంధం y¢-WR. 5Q < అంచ@ త��ం3. ఆ WరP� �,య <రు 
ఊ�ంచ" �wb ప,wస�ం3ంcం3. Fన� తన" Æసం Dhడ" Sపంl ర¢R-1ం3. అత"A వదలకుం} 

³ం;i /ùం=ల" "రè1ంచుకుం3. Nంl <రు �,య [త,bJ ఇరుక �ు -aరు. bbపల <�ౖ <కునA 
న `ూ నOºవం, �,య [త,�ౖ <కునA మమ5రం కూ} "� 5రణ�ౖ ఉంÊచ Eు . §తP<)ద, అక�iN5 

వDEస]� <రు �,య�J ఉంi-Wల" "రè1ంచుకు@Aరు. N"� ��`ం - <రు �,య 5దు, మంk అ" గుర Pు 
D6 dవ&ల"AÁA @శనం Dయటం. < Û�ౖRA, ¾¿ల", ఇతర వ`�Pగత వస PుBల"AÁA <Ì ధ�ంసం Dhరు. 
ఆఖ]�, < ము1"A <రు చూసుకుJ ÝMKకుం} ఇం¿K ఉనA అNsల"AÁA కూ} పగలf\rhరు"

"ఆగంi. అవQA JJ ధ�ంసం Dh@!"

"అBను. మ¬వ¤ అయ `ు ంu అవ5శå Mదు. < అ[�r �ంðb ఇతరుþవరూ ప,/Úంcన Nఖ>MKB. < 

స$x`¢ ³úKస]� అ[�r �ంð తలు7 bపలనుంi గÛ��r ఉం3. ఆ� 7ªNరు సÎయంl తలు7 బదsలు 
^ట rుకు" bపల� ప,/Úం=8�cEం3"



"త&�Xమ1ం3?"

"వస PుBల"AÁA ధ�ంసం Dhక ¤#-gK1ంÂ ^న�¢ం=రు. ఇర³ౖ@లుగÍంటలూ ఇ� ప". ఉx`�"� ³ళKటం 

కూ} FJhరు. <Ì �,య అJ భ,మb పi-1, Fన��ౖ అసహ`ం �ంచుకు" అత" అంతు చూ}ల" 

"రè1ంచుకు@Aరు. అత"A రకర5లు� µ3]ం=రు. ఆఖరు�, ఎ"Å3¤kల �,తం, µ3]ంచటం క�r��r ఇక 

అత"A చంgaల" "రè1ంచుకు@Aరు. అతను �,య� ఓ సూ»·ౖ �ð పం� ఆత)హత` DసుకుJ> Dhరు. ఆ 

dధం� Fన� [త," అంత§ం3ం=రు. ఐX, అప��క>K <కు ఇదంO ¤#-gK1ంÂ Fత,åననA ��నం 

Mకుం}-1ం3. ఆ [త,లు ¬ండూ "జå, W� మధ` ఘర¼ö "జå అనA నమ)కంb పi-aరు. ఎవ] [త, 
-¨స PునA7�డు WళK>- ప,వ]Pంచటం §దలు �;rరు. Nంl ఆ [త,ల ఆbచనలు, అనుభూతుM 5క W� 
చర`లు కూ} "�þౖ-a1. పర`వ�నం�, Fన� ఆత)హత` DసుSWల" "రè1ంచుకునA7�డు - అతను 
ఇం�"ం} U>K Uదురు� పడునA �k ముక�bK ఒక� ఏరుకు" తన మpకట rు దగÍర Sసుకు@Aడు"

"ఆ త&�త Jను �,య [త,b� F] అత" ఆఖ] సం�శం చదుBతూ, ఈb� మpకట rునుంi �వ,ం� 

రకP�,వ�ౖ స�ృహ Sb�aననAFట", @b Jను అనుకుంటునAట Kు పR5ను.

"అBను. ¤kల తరబi ఏ5ంతంb గడపటం, అనA[@దుల �`సMకుం} ఏక��� =�ంÂb ము"¢Xలడం, 

Ý�� lడు� �వ,�ౖన రకP�,వం .... Ýట"A�వలK < Fనnక, h�ర5¤�`లు ఆంxళనకర�ౖన nÞw� 
�రుకు@A1. అందువలK, మరు@డు ఆసుపw,b స�ృహb^DE సమa"� <¤ dధ�ౖన Ñßb ఉ@Aరు. 
³ౖద`ºషb "A -%r 9 ,F�ß » :% i�ర~� అం;ం. Wరం [టు c�త� Dhక J�� ^ంత �రుగుప}~రు. 5Q, 

<రునA సు"Aత�ౖన ప]nÞwb <రు �,య 5దు, మంk అ" ఒక��]� ³లKiంచటం మంc3 5దు. అందుm, 
Åమ)RA 567 �,య�J ఉండ"cE, ఒS� dవరం గుర PుDస Pూ వcE స¬ౖన సమయంb <¬వ¤ బయట�టrటం 

మంcద" ºdం=ం"

"మ] Fన�, ఆత)హత` .... ఇవQA అబద��ౖX నJA Jర<)ద అ¬%r Dnనట Kు?"

అప��N5 "నం� ఉనA -zసుbK ఒకతను §ద��]� �రు d[�డు. 

"åడ(, < ఇం¿K లØంcన ఆ�&లు §ద¿K మమ)RA త7�xవ ప�rం=1. ఏx Jరం జ]¢ందనA Sణంb 

ద&`7P [,రంØం=ం. ఆ క,మంb, �,య ì% బుß 1Ob లØంcన యువకుi ¾¿" ©Rdజ´ ;నళKb ప,�రం 

D6P, అ3 ఆ3త` ¾¿ అ", తను బwm ఉ@Aడ" బయటపiం3. ఆ త&�త, ఆ 1Oలు ¬ండూ </న" 

yలుసుS;"� అ\r సమయం పటrMదు. mసు ³ంటJ di-1ం3. ఆత)హO` ప,యతAం Dnనందుకు Åమ)RA 
అ¬%r Da8�cEం3. 5Q ఆ Wదన Sర rుb "లబడదు. ఎందుకం\ ఆత)హO`యతAం Dnం3 <రు 5దు, 
Fన� 5బ�r"



Fన� 5బ�r"

"అ1X నన Aు  వ3M�P&?"

";�Ù <ð బలం� Mదు 5బ�r Fకు /Ì N]Mదు. 5క-X, ముందు Åమ)RA �,య పట rునుంi బయ�� XWR. 

అందుSసం åము }కr� లÖ× సÎయం �సుకు@Aం. �,య Åమ)RA వ3R-1ంద" "రూప= ౖX ;�Ù <ð 

రద sుDn Åమ)RA వ3M�Pం. N"� 5వలnంద>K <రు <Ìన" }కr� లÖ× "&�]ంచటం"

"Jను మంkJ. ఆ dషయంb <m అనుFనం అక�ÌKదు. Jను Dnన �cEపనుల"A�ª nగ Íు పడుతు@A. న@A 
Fయbనుంi బయ�� ycEనందుకు, మ¦K Fమూలు మ"¨" Dnనందుకు <|ంత�� రుణపi ఉ@A. @వలK 
ఆ3త` �]� కR¢న ఇబÿం3� ఆయన �Å�Pర" ఆÚస Pు@A", అంద�A కలయýస Pూ ãమ)3�, స�షrం� U[�ను. 
cవ] W5`"� ఆ3త` ఫరWMదనAట Kు నB�తూ తలూ[డు.

* * * * * * * *

అ>, @ నుంi �,య" [రx>డు }కr� లÖ×. 

ఆ త&�త గంట67 మనుషులు తమ" O�> మ]E-Oరు, ఎందుకు మ]E-Oరు వ>ౖ& dషaల <ద 

h? Ëయ dవరణM& ఇ=Eడు. అ/Ý @ మ�rబుర,� అర�ం 5Mదు.

ఒక� Fత,ం అర�మ1ం3. }కr� లÖ× అత`ంత ప,wºవంతుÛనౖ Fనnక "7ణుడు. అంతకు Åంc, మంc 

మ"¨. 

}కr� లÖ× .... @కు t� న=Eడు. అత"� ì% బుßb 1O ఉంx Mx.

అ1@, ఉం\ @mం Mకుం\ @mం.

అత"Sసం JJ ఒక� సృ r̈6P ->?

(The End)

  


