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-. /012న4 శ67%8 ఆ వృద= దంప@AదBC తEFG HI0.

ఓ Kవ2L Mపల8 అLOPQR FST -U VWXY4L. 

'Z [స] అ^2ం_' అం` ab ప^న4.c ఇంec8 fghంij. kIలlన వరంmM ఆయnకop qTrL. 

పంL_2r ఉY4mయన. కనబడ% vర]w xWXన4.c yz{ 8ంద8 ఒంT}~ ఉY4~. కళ�M �ంF#ంzల8 
బ�{ 6�w కదrL�ం�. �FM 6� నAT}~న �త #సGకం ఉం�. ఇర� Y{� �� చ��@Y4డ#�L. 
ఎ�0� �� ��). i% మధ�M ఉన4 ��� �c� ��� స� సమ�%4 H��Xం�. అం�M O0�రం ఉదయం 
 q¡� గంటల~ం�. 

Kవ2L ¤0� వృ�¥� వదB2 న�¦L. #సGకం §¨© ��) Z�ం1ª అ��mయన. "ఎవ0 6« ^�¬? ఏం 
��A?”

Kవ2L బ�®య2ంm ఆయన పకo^న4 2¯°M ±0°Y4L. అత�²© ప¯³� HImయన. ´µ� ఐ�8 అ` 
ఇ`� ఉY4డతL. ´ఖంM �0ణ�ం క%�WXం�.

"O0GపటRai?", ప� ³¹ల త$¬త ±m అr- పS8ంb HWXన4 ఆయ%4 అ��డతL, b0న�¬�.

"ఎవS4 O0Gప�R�, %Y4? ఎ#�º Hడa»" అY4mయన ¼ం½ం kW�¾. 

"ప¿యF4ంచం�. O0GపÀÁ1°"

"6«. ^f¬వÂ �Ã Y OSంb ఏZ /®ద^2ం_. ¤¤ÄY ఒకÅS H Æ̈ జన¡M మS°}^. ÈపÉËZÌ� 
�Í#�డY4 kY4�? Y కం�షÏ8 ���Ab°న �ర�. H©న ప¿F kషయ§ కళ�8 కQRన.c O0Gం.ం� Y2. ఒక 
�� త{°2ం� ఆ YL YÐ�Ñన సంఘటనలÃ4 bన4 bన4 kవ$ల� స� ఆe]Q�� OÓG�°ÅX~. ¼ంద0 mకR0h 
�Ô4 అ�Õత శ8G అY40, ఇం¼ంద0 ఇw అం@పటR% ��Ö అY40. ఎవ�మY4, i% వలh ¤^ అ^భkం� Øభ 
Ùత¿ం ఎవSÚ అర=ం ��", kW0� ½��mయన.

"%జ]. ÈపÉËZÌ� ఉన4 �ళ�8 Ùత¿] ఆ 6ధ అర=మ�@ం�. ప¿పంచంM అrంQ�0 ఇర� మం�8 qంb a0".

వృ�¥L ఆశ°ర�ం� HIL. "ఓÛ. Ã2 i% OSంb /{Å! ¼ంప�©, Ã± ఆ జ�Üంi?", అY4L. ఈ ÅS ఆయన 
Þం@M kWO a�.

"aదం�. �Ã i% OSంb ¼�B� /{W. jదL8 సంబంÖంbన ఈ కం�షÏ% È® WßSయÉ ఆeబ�గ¿àక) já¯ 
అ% ±m అం_0. ఇ� ఉన4�âc H©న ప¿F kష�Ã4 O0Gం1[వట] ��,  తల12న4 fంట¤ ఆ స%4VI{ 
మãh తమ కäh�0� క%�WXన4 అ^åF8 Oర�æ0. �% వలh ¼%4Å0h ప¿WXæ%Ú, గæ%Ú �m /{W[a% 



అ% ±m అం_0. ఇ� ఉన4�âc H©న ప¿F kష�Ã4 O0Gం1[వట] ��,  తల12న4 fంట¤ ఆ స%4VI{ 
మãh తమ కäh�0� క%�WXన4 అ^åF8 Oర�æ0. �% వలh ¼%4Å0h ప¿WXæ%Ú, గæ%Ú �m /{W[a% 
గందర�ళంM ప�}æ0. ఈ జ�Ü8 b8తç a�. ఇ� ´��¼�B ÂO{ అ» ప%� �త సంఘటనaè తల12ం` 
అk కలగé¨ vè»¬�{ మãh మãh అ^భkêë బ@2@ం_0"

"సS� ½���. అ~� ‘బ@2@ం_0’ అ% ��. అ^³ణ§ నరక�తన అ^భkWXం_0 అం� �సG�%8 దగìర� 
ఉం.ం�. అ» ప%� O0G�W2% ఆనం�ంచ_%8 మ^íలకÃ4 మîర zïప�a ఉండ� కi. మరb}�ల^2¤ð 
ఉం_~. Y± ఉY4~ అrంQk. ఎÔ4��a .... ఒ² ఒకQ. �Ã ఆ శ8G Ùత¿ం µ�L Y8వ¬a�. ZకందSÚ 
�తబp¼�B గత# zïప�{ మసక6రæ~. �Ã Y zïప�E#�º పb°�¤ ఉం_~. ప�^� O1°2ం`¤ 
ఉం_~. �తర V�ల^2¤ గతంM ప» ప» ñkంచటం ఎంత నరకx ఊóంచగల�?". వృ�¥� Þం@ ôంO0}~ం�. 
వదల% zïపక# Ãpw క´¡2న4.c ఆయన ´ఖం VదYభSతమ~ం�. 

Kవ2� వదనంM Å^åF కవg¼కQ కదr�ం�. మంద¿lన స¬రం� jAh� అY4L. "పం12ం� సం�షం ÍQRం#, 
6ధ సగ§ అ�æయం_0 కi. ఆ ప% �© ఉంmAçం�"

వృ�¥L Þం@ PగA° Þõ2oం.న4.c ½��L. "%జ]. �©న �పం ½#�2ం� }@ంw aw, vరం Ùత¿ం తÞö1°. 
�Ã ఎవS8 ½ప�^? Y [సం �÷ణq�° v0�ం�. రæ4rcంQ �లhAదB0Y40. మంb ¨4ó@{Y40. �Ã ఎవSÚ 
½#�[a^. ఎం�2? �ళ� దృÌøM ¤Ô మచ°a% మ%Ì% �బQR. Y త#� బయట PQR త#�L మ%Ìనù� úర�ం 
aక ఇ¤4ûü YM¤ i12Y4. ýþÕ Íంpâc Y2. ఇక ఎY4ÿc ఉండ^. }ùM� ఎవS�నY4 పం1[క}� ఈ 
బ0వంæ Y2 �L� సÙÖM¼WXంద¤ ఊహ భయPL@ం�. �Ã Y vర�2 జSTం� /A Æ̈ Oంý పO{@ం�. 
అం�² ….”

½��� మధ�M ఆ�© Kవ2��# Hêë అY4mయన. "ఇదంæ ÃÐం�2 ½�@Y4Ô /®�. ఆపGq@÷ల�" 
పం1[% సంగ@Ak. ఓ ¼తG��� ½�@Y4నం� ఆశ°ర�ం� ఉం�"

Kవ2L b0న�¬� ½��L, "న^4 H Æ̈ VÍవరY4 OÓG¦°�x. బ#I, Z0 మS°}�ల^2¤ ఆ గæ%8 
½ం�న �0. అ$�aయం�. ¼%4 సంగ@{ దగìS�S� ½#�[_%8 ఏè áహÙ_{ అL%$వ1° �Ã ¼తG�S� 
ఆ సమస� ఉండ� కi. ఎ` áద{ P_Á0 �బQR, áతGం ½��య_%8 Z2 అభ�ంతరం aక}�, kన_%8 ¤^ 
©ద=ం"

వృ�¥L అ^Ùనం� Hêë అY4L. "అసAంతÚ ఎవ0 ^�¬? ఎం�¼¦°kకo�8? అ� ½ప�2ంm న^4 ÙటMc 
PQR ¦r Ù_c�ం�Ikప�Q². ½#�. ఎవ0 ^�¬?"

"Y OSంb ½�� Æ̈ ఇక ¤^ ¼తG��&r అ�æ^? అ#��క Z vరం పం1[a0. �బQR Y సంగ �a© Z O.Á 
kప�ం� ´ం�. త$¬త ¤&వÂ4 ½�æ. Z రహస�ం Y వదB భద¿ం� ఉం.ంద% �Z ఇWXY4. ఏమం_0?"

తల �2oY4mయన. త$¬త �ర 'ం� ఆMbం¦L. bవS8 తల k�Aêë ½��L. "^వ¬¤� తరoబద=ం� అ%�ంచటం 
a� �Ã %^4 నá¡చ°% Y మనW ½�@ం�. గU �Aం( అం_0 HL, అదన4Ùట.  ���రంM Úలక 
సమ�Mc ¦r Å0h ఈ గU �Aం- న^4 గ)R8oంbం�. ఇ#�º Y అంచY తప�దన4 నమ¡కం� Y *కQ గతం 
Ã� ½��ల% %ర +~ం12Y4”

Kవ2L kన_%8 ©ద=lన.c 2¯°M ´ం�8 వంT ±0°Y4L. 

వృ�¥L Oంýల %ంm �A ß{°2% వ�A ½ప�టం áద{ P_ÁL.

“´ప�ù�ళ� µÙQ�. ¤^ ���రంM వ0స kజ�{ చkHêë µÐ�O@న4 Â,లk. డ�Ü, పరపF, చకoQ 
2.ంబం. �L�, మంb��నన4 �0. Y తరంM మంb�డం� మం� ´టR%�L, పర�ంత -ం� [ర%�L, ��ట 



“´ప�ù�ళ� µÙQ�. ¤^ ���రంM వ0స kజ�{ చkHêë µÐ�O@న4 Â,లk. డ�Ü, పరపF, చకoQ 
2.ంబం. �L�, మంb��నన4 �0. Y తరంM మంb�డం� మం� ´టR%�L, పర�ంత -ం� [ర%�L, ��ట 
$%�L. ఇప�ec ఇవÃ4 Ù§.}~ మంbతY%8 %ర¬చనం ÙS}~ంద^[. అప�Q Eకoల ప¿�రం ¤^ 
మంb��¤. అందSÚ తలM Y{కr ఉంp��%. ఎవSÃ %ం�ం���% ��. ���రంM %z~/� ఉంp��%. 
ఎSTన �ళ�ంæ నÔ4 సం0ర + Ùన�డ% ¼%�p�âc. áతGZ¡ద *± bంæ a2ంm ñkతం Wఖం� గLWXంp�. 
అ~�, అల�. ప�� Wఖం ±m ´ఖం á@X@ం� కi. అ» జSTం� Y kషయంM. అrంQ పS©1FM ఎవÑY ఏం 
�ÅXÂ /{Å?"

"Ù0� [02ం_0. i% [సం ఏÄY �b°ప% ½య�_%2Y ©ద=మ�æ0"

"�b°ప% ..... ఎ�3�R®. అ» �Iన#�L. ఆ Â, ¤^ ��M ఉY4^. పగలంæ /Sకa2ంm ఒక ���ర ఒప�ందం 
Zద ప%�I^. Åయంæ÷%8 ఒప�ందం ఖ$ర~ం�. Y ���రంM అw PదB ´ందLO. ¦r సం�షకరlన 
సందరÕమ�. Y² ��, అవతA ప4%8 ±m. ఇrంట#�L అందC కA© 5ల6 ¿U �W[వటం క�7. ఆ Åయంత¿ం Ù 
5ల6 ¿షÏ ఓ ప¿´ఖ 6É M జSTం�. మం� ఏ0. �Sం�. ఎ#�º i%4 ´టR% Y2, ñkతంM áదQÅS, ఆ 0�w 
Hmల%�ంbం�. 'ఈ ఒకo Å�' అ^2ం` ఓ �c+ #1°2Y4^"

"త$¬త?"

"ఇrంQ �¯RMc ¼ంద0 మ�âc మం� దగì� ఆగ2ంm ఇం� ´ం�2 }æ0. �ళ� [సం వల# వలల� ©ద=ం� ఉంp 
�ర�ంతల8 క0�ండ% ప¿»శమ�. �Ã Y మనWM Y vర� తప� ఎవC అLOPQRం� a� .... ఆ �~ వర±. ఆ 
Vళ .... న7M Y న${ �న$ల��~. అప�Q² ¼Y4âc� �b°ప¤w ½య�మ% Íచ°ÞL@న4 మనW% అk 
§2మ¡�� క´¡2Y4~. అrంQ ©1FM ఉండ� ఓ అÙ¡~ .... �F²âcం_ùx ....  bA�� పలకSంbం�. ఆ 
6ప� అ% అర=మ~ం�. మÂ ఆMచన a2ంm ఆj ½య�ం�2Y4^. ఎవC గమ%ంచ2ంm ఆj� బయQ8 
z02Y4^. �¨పQ త$¬త Y ñ#M ఇదBరం కల© Y ��� �శ� ప¿�8WXY4ం"

"ßh�, కంQ"�"

"9:&+ ట ;ి=ç [సం fghన#�L నగ$Mc krసవంతlన >టళ�M �2ంm జY�సం త2oవ� ఉంp�÷ంæMc 
ఉండ_%8 ఇషøపp��%. ప¿కృF ఒ�M ¨ద�రటం అం� Y2 ¦r ఇషøం. ఆ ట ;ి= M ±m అr- సZపంM ఉన4 
అడkM ఓ ��� /W2% ఉY4^. అకo�² /WÐâ@Y4Yj%. అర=గంటM� అడkM ప¿V?ం¦ం. ఇ02 రహiS 
Zద ii# �హన సం¦రం a�. 1 @̀ *కQ. AB .టh f{OM ÂCDకo� క%�WXం�. ÅEరణం� అF zగ¿తG� 
బం� న�� ¤^ ఆ $F¿ Ùత¿ం qF ZSన Vగం� fâ@Y4^. ఆj తన సంగ@aè ½�@ం�. ఎ#�ý#�L ��� 
�రiÙ అన4 ఆత¿ంM ఆj Ùట{ అన�మనసoం� kం` F ¿G �WXY4^. అ#�L జSTంద�"

Kవ2� స�ందన [సమన4.c ఆ�mయన. అతL '�Ãయం�' అన4.c Hడటం� ¼నÅTం¦L.

"ఉన4.cం� �Mcంb ఊ�పడ H.c ÂL% మధ�M కనబ�ంi జం@� .... అడk పం�. AB.టh �ంF8 i% కâc þ0h 
కÙ¡� ఏx, �j¡ర}~ అకop ��©న.c %లబ�}Kం�. Ù§{�I� i% పకo^ం� ñ= }%వ¬_%8 
తTన సమయ] ఉం�. �Ã మద�ం మ@XM ప¿Fస�ం�ంచ_%8 Ù§{కY4 ఎ2oవ సమయం పQRం�. అసంకA�తం� 
ఆఖS³ణంM సడÏ 6 ¿� VI^. ñ= Ú1మ¤ శబBం �êë ÂL% Zంb zS}~ ప� Zటరh Jరం అr- ప¿�8ంb 
ఆT}~ం�. ఈ హKతçంఘటన8 Y వళ�ంæ వ88}~ం�. �¨# LRSం( ప.Á2% అr- ±0°Y4^. ©1qతపp 
సమ�%8 మ@X 0SG� �Tం�. అ#�L H Æ̈, పకo Lec ఆj a�. ఏం జSTంw /{Å?”

"అ� ఓPÏ _= ñ= అKం.ం�. సýÏ 6 ¿� V¨సS8 ఆj ఎTS బయటప�}~ ఉం.ం�"



"OB M+. అకoLం� H©న�h ½���. జSTంద». �భ$� ñ= �T గhG కం�ÉøjంUMంb _É° .U /W2% 
fదకటం �÷రంNం¦^. ఎ2oవ� f�²ప% a2ంm¤ కనబ�ంij. పదLOల fనక, ÂL% పకo^న4 @ప�Mc, PదB 
¼ండ$~ µన fలh8r పLం�. తల f^క క�లం పTA}Kం�. రకGం Eర� �S}�ం�. I¬స సS� ß{°[aక ఆj 
O/ ఎTÍTS పL�ం�. Ù_cp శ8G aక Y²© �నం� H�Xంij. fంట¤ ఆWపF¿8 /WÐళ�క}� బF² అవ�Iahవ% 
అర=l}~ం�. అ#�pం �IÔ /{Å?"

"ఏం �I0?"

"ఏZ ½య�a�. ñ= M వb°న iS¤ fనÐog� ��గంట JరంM¤ ఆWప  Pక.ం�. �Ã అకo�8 /WÐg� ఆj 
ఎవ0, తన� Y²ం ప% rంQవÃ4 బయQ¼ÅX~. అ#�L Y ప0Vం�^? ఆ kషయం బయటప�� Y vర� 
త.Á[గలi? అం�క% ఆWపF¿8 /WÐQh ఆMచన Ù^2Y4^. అrగ%, ఆjనకop వ�a© Y iSన ¤^ 
fళ�aక}�^. qTAం�, ¤^ ½య�గATం�, ఒక�"

Kవ2L కR cర�2ంm HWXY4L. వృ�¥L ¼నÅTం¦L.

"�÷ర=న �I^. ఇత0EవÂ H© ��p ప¿యత4ం ½య�క´ం» ఆj చ%}�ల% ¤^ న]¡ »�ళ�ందSÃ �0 �0Y 
[02Y4^. అrS�¤ Y O.Á బయటపడ2ంm ఉం.ం�. ఆj పకo¤ xకSAh గంట¨# �÷S=ం¦^. Y ñkతంM¤ 
అF �ర 'lన అర� %q7లk. అంత ¨0 ఆj bత¿వధ అ^భkêë V�[{ %ం�న కళ�� Y ´ఖంM8 Hêë¤ ఉం�. 
సS� అర� ఒకe %qషంM ఆ కళ�M f{O ఆS}~ం�. ఆj O/ ఆఖ0ÅS� ఎTSప� %శ°లl}~ం�. ఆ ³ణంM 
నÔ4 Þప� ఉపశమనం ఆవSంbం�. b�{న µ8 ab ñP8o ��� �శ� ÅT}�^. ఆj� న&4వC Hడa� 
�బQR Y వదB8 ట ;ే+ ½య�aరన4 UÙ ఓ పకo, ఓ పL#గ/G మృFµ k¦రణ జS� /Sక �� }®Wల8 ఉండదన4 
నమ¡కం ఇం[ పకo ఉY4, ఎ. FST ఎÀWXంwనన4 భయం మÂ పకo^ం�  A�WXం� ఆ $త¿ంæ %ద¿a2ంm గ��, 
fghన ప% 0SG�వటం� మ0సQ Âé �� ^ం� fన8o FSÞ�°I^"

"ఆ $F¿ జSTం� Ùత¿ం ఎవS�" ½ప�a�. అ�Y?"

"V+. �Ã ఎంత ప¿యF4ంbY ఆ $F¿ Y తల#ల ^ం�  లT}a�. ��డమ% Wనం� అS=WXన4 ఆ కâc O0G2 $% 
Â, a�. ñ#M ప¿�8WXండ� ఆj ½��న తన ఐ»ళ� ¼L2 క�0h, ��[ మంb బ@2Ã�ల¤ తన తపన .... ¤^ 
సగ] k% వ�a©న Ùట{ .... న%4#�L వదల2ంm fం_L@Y4~. ���రంM తల´నక. ఉన4 Â,Mc ఈ 
zïప�ల 6S ^ం� ¼ంËY త��ం1[గA-��%. 9:&+ �లhలకప�Tంb పకo8 త#�2% ప&4ంpళ�~ం�. /Sక 
ఎ2oవ �వ_Ô, వయW� �. ÈపÉËZÌ� ´దరటం §rÔ, ఈ ప&4ంpâc� ఆ దృశ�ం అ^%త�§ కళ�M 
క�{ª bత¿óంస{ PL@ం�. ఎ#�m zïపకం త{# తL@ంw /®�. fంట¤ ఆ $F¿M8 zS}æ^. ఆ 
స%4VశంM మãh మãh ñkÅX^. ఆj bవS H#{ �, Pం2rc Y »�%4 *�WXన4.cంeం�. Mపల నరక�తన 
అ^భkêë µ8 Ùత¿ం Ù§{� కనబడ_%8 ఎంత కషøపmM ఊóంచగల�? ఆj ¼L2 తరH Y కలM¼b° 
తన తAh&ం�2 చం�న% %ల�WXం_L. అ` ఇ`� Ã వయWM¤ ఉం_px. బ#I %^4 H Æ̈ అతL Y 
అంతః�తనM j�rpx. ఎవSÚ ½ప�% రహస�ం Ã ´ం� kప�_%8 అ� ఓ �రణ]¤x. ఏ»lY, ఇ#�L Y 
మనW �Aకప�ం�. ఈ Ùæ÷%² Y �పం  లT}�, �Ã ´ప�ù�ళ�8 µ� x©న v$^4ం� k´2Æ�Iన.cం�. 
ఆj ¼L² Y ఎ�0� ఉY4డ^2% అLO@Y4^. న^4 ³qÅX� 6«?"

వృ�¥� Þం@ �దì�కమ~ం�. అY4âc� అ�qPQRన Y�%4 ఇం²Ùత¿ం ఆ#[aన.c PదB� Â�êë �@Mc ´ఖం 
i12Y4L. Kవ2L Wనం� ఆయ%4 Hêë ఉం�}�L.

�02Y4క కÃ4âc Vళ�� అ�72ం` అY4mయన. "ఇక ¤^ %?°ంత� చ%}వ1°. Ã 0ణం ఎr /0°[�M 
/®� 6«"



/®� 6«"

అ#�L Ô0 k��m Kవ2L. "0ణం /0°[�Açం� Z0 �దం2), ¤^. అr- qమ¡A4 ¤^ ³qంచటం ��. 
Z� న^4 ³qం¦A"

వృ�¥L ఆశ°ర�ం� HIL. "ఏqQ 6« ^వ¬¤�!?!”

"Z రహస�ం ½��I0 కi. Y� ½�æ^ kనం�" అం` ½ప�టం áద{ P_Ám Kవ2L.

"ప»ళ� YQ సంగF�. ¤^ ÅZ RVÉ ఉw�గంM �Sన  Aఏm�. Y ప% గంట{ మE�హ4ం Y{O ^ం� అర=$F¿ వర± 
ఉంpk. ఓ $F¿ ఆ�+M ఉండ�, ప�న4ర �÷ంతంM, ఇంQ8 అÍ [ంU� రమ¡% \nb°ం�. &ల{ %ం�న Y vర�8 
n#�{ �÷రంభమ��యట. ఇంec ænకo� ఉం�. స%4ó@EవC సZపంM a0. fంట¤ బయaB$^. vర�8 5) 
\ÏM úర�ం ½�ª Vగం� þ� }%êë, ఓ ఇంటÉ5³Ô� ÍB.U పQRం1[2ంm �÷+ �I^. అ.4ం� Vగం� 
వWXన4 �0 సýÏ 6 ¿� V©న శ67%8 పరE�నంMంb బయటప� H¨సS8 .... ఆ �0 అ�# త�� ©గ4) }WÁ8 
O�72% ఆT}Kం�. ¤^ fంట¤ þ� ఆ� �T �0�# పSMæX^. అం�M F ¿kం( LUM Z0Y40"

"ఓÛ. ఆ Â, þ� Zద fâ@ం� ^�¬? Ã ´ఖం Hడక}వటం� O0GపటRaక}�^", అY4mయన.

"¤^ H¨టప�Q² Z0 స �ృ హM a0. fంట¤ �©�ట)8 /WÐళ�టం మ%Ì� Y కరGవ�ం. మÂపకo Y vర�% 
పQRం1[�Açన 6ధ�త. ఎ` �{°[aక}�^. bవS8, కృతజ ]æv�%4 బంధం జ~ంbం�. Z �É నంబÉ ÔU 
�W2%, అ.� }ù ఎవÂ ఒక0 qమ¡A4 ఆ�2ం_రన4 నమ¡కం� Vగం� ఇంQ8 fgh}�^. సమ�%8 Y 
vర�% ఆWపF¿8 /WÐళ�గA�^. ఆ $�¿ Ù[ అ6Ü~ #_ÁL - Ù  A సంæనం"

"¦r సం�షం 6«", అY4m వృ�¥L ఆనందం %ం�న వదనం�.

"�Ã తం�¿Iన సం�షం కY4, న^4 ��డ^~ ప¿Ùi%8 OÑన qమ¡A4 పQRం1[2ంm fgh}�నన4 T®R �Aం( 
¦Y4âc fం_�ం�. ఒకÂ,, ఎrSY qమ¡A4 కA© ³Ùపణ ½��ల^2Y4^. �É నంబÉ Åయం� Z అడ¿+ 
�A�¾¤ సం��ంచగA�^. �Ã ఆ త$¬త ±m Z2 ఎ�0పడ_%8 úర�ం ¦లక ¼%4 సంవతç${ ææçరం 
�I^. ఈ M� Y కళ�´ం� P0O@న4 ¼L2% H©న#�డrc Z� కళ�M j�a�0. �_ తం�¿a% 9డ H� 
qగల2ంm ఉY4డం� అ� Zవahనన4 గ¿óం# న^4 దóంbV¨�. iం�, ఇం� ఆలస�ం ½య�2ంm qమ¡A4 
క{W2% /$లన4 %ర +�%¼¦°^. త$¬త …. “

½V�FG �Sêë అY4mయన. "ఇక ½��Açన అవసరం a� 6«. Ã పS©1FM ¤^Y4 అr- �¨��%. 
´ప�ù�âc� అప$ధ vవన కL#M i12% 2qA}~న��%, ప»ళ� �. Ãfంత 6ధపm %è అర=ం 
�W[గల^. అంత�లం ఆగ2ంm ´ం» కA© ఉంmAçం�"

"త#�� అర=ం �W2Y4రం2). ప»ళ� �. 6ధ పm %న% ¤&#�L ½��^?"

"మS??"

"తటప_~ం#� ææçరం �©ం� §pQh. ¤^ qమ¡A4 ఏpళ� 8ంద� కAI^. Z రహస�ం ఆ Âé  AÅS� 
kY4^. అప�Q ^ం` ప¿F O0�ర§ మãh మãh kం.Y4^ .... ఏpâc�"

"అర=ం a2ంm Ù_cL@Y4వ6Üa", వృ�¥� Þం@ అ�మయం�", అం�M^ం� త^4¼b°న ఆVశం�" 
వ88ం�. 



వ88ం�. 

"%జమం2). ఆ $F¿ న^4 ��p ప¿యత4ంM Z తల8 �యమ~ం�. స�లంM b8తç అందక}ùసS8 jదL 
Mప{ంp )ం-రÉ MbM రకGం గడ HకQRం�. i%� Z2 7Éø )É¡ já¯ r+ వb°ం�. అప�.4ం`, గంట 8¿తం 
జSTన సంగ@að Z2 O0Gండ�"

"Y&çÏç. ´ప�ù�ళ� 8ందQ kష�a అంత 6� O0Gం� గంట 8¿తం సంగ@Eం�2 మS°}æ^?"

"�త kష�{ ఆE¿` Z rం( )É¡ já¯M %cపGl}�~. �Q²ం సమస� a�. �8çýంU త$¬F kష�a 
Z2 zïపక´ండ%k"

"¤న4మ¡^. ఈ kషయం ^�¬ ½9� తప� Y2 /®క}ట]ంQ?"

"Z2 /{W. Z మFమ0#% ఎ#�º ఎవÂ ఒక0 O0G�êë¤ ఉం_0. �Ã �¨పec అ� మS°}æ0. �బQR 
ఎప�Qక#�L ¼�G. Z �©1F8 �రణం ¤¤. అం�2 ఎ%4Å0h ³Ùపణ [SY సS}�" అం` Kవ2L ఆయన 
�@{ ప.Á2Y4L. ఆయ¤Z Ù_cడ2ంm dన�ంM8 HIL, ఏw O0G�W[_%8 kశ¬ప¿యత4ం �WXన4.c.

సS� అ#�p ఆయన vర� ఇంec^ం� వరంmM అLOPQRం�, �FM �� క#��. "ఈ Vళ8 క�Í e}��?" అ% 
న�¬ ´ఖం� క#� ఆ Kవ2� �Fకం�ంbం�.

వృ�¥mj²© 6ల� HIL. "ఇం�¨పec ¤%దంæ మS°}æY?" అY4L శ8Gfనlన స¬రం�. బ�{�, ఆj 
ఆయన yజZ¡ద ½~� V© మృ��� %qSం�. ´OöS మE� ¦r¨# Wనం $జ�]Aం�. 

Kవ2L �� æగటం 0SG �© క#� 8ంద PQR ab ఇక 5లవన4.c ఆ దంప@ల²© HIL.

"ZSదBC ఏం Ù_cL2ం_Â /®� �Ã, �$%[ 0ట, ^�¬ వb° fghన �¨పQi� ఆయన ´ఖంM ఏw 
ప¿Iంతత HÅX^ 6«. ఆ త$¬త మãh O0�రం ఎ#�CWXంద% ఎ�0 HÅX^. వ�°�రం ±m తప�2ంm 
వÅX�� 6«?" కâc త�60@ండ� అ�Tంij. 

అr- అన4.c తr�ంb బయట8 న�¦m Kవ2L. అతL fQhi� దంప@AదBC అ� Hêë ఉం�}�0. %qషం 
గ�¦క ఆk_ % @̀0� k�b gã క#� /W2% కâc @L12ం` ఇంec8 న�bం�. వృ�¥L �� ��) Zంb 
#సGకం అం�2% అటRZ� ôమ¡ÔÅS �S�$ HIL.

త$¬త áదQ #ట /రb చదవటం �÷రంNం¦L.

(The End)
  


