
�వ���జ��వ���జ��వ���జ��వ���జ� 
- �డద��ల� మ�ల��డద��ల� మ�ల��డద��ల� మ�ల��డద��ల� మ�ల�  

“��ప� �ల���� ����� ం” అ �!డ" �వ�ావ�. 
సుమన అత��)ప� చూ,ిం./ “�జం0ా �” అన!ట23 . �వ�ావ� 

అనుజ� అ4ం./.  
5న!ప�6డ" చల7ట8 9ాయంసమయ�ల చక<� కథల� >ె@ి6 తన� 

అల�Aం5న అతBయC0ారE �ల���� వ>ేGరE. అప6ట8�H �Iండ"�ా�ాల�0ా 
అడ"గKLMం./ �వ�ావ�� �ల���� ����� ం అ�. అత��H ఎప6ట8కప�6�ే 
ఏ.ో ఒ ప�. ఊ�S7  ఎవ�Aంట ఏపTజ జ�A0A � అత��� ప�. సుమన�H 
.ౖెవభ�HB అంతంత మ�తWXY అ4 � అత�! �ాదనలZక క[�� ��ళ]B ం./. 
పTజ�H �ాదు పW9ా.�ల�H అను�^ అంట_డతను. ఆ��ళ7  పండ"�H ఇల�7  
తప6 ఎక<డ అ4 � సర.�4b.   

ఇ.ే ఆఖ�A శ��ారం. ��ప� ��ళ7కef Lే మ�A అతBయC0ా�A� 
చూడడం పడదు.   

“��ప� �ల���� ����� ం” అ� �వ�ావ� అన0ా ) ఎ0A�A 0IంLే,ిం./ 
సుమన మనసు. అతBయC0ా�A� గK�Aం5న ఆలgచనల� ఝKమi� 
లZ>ే4. ఆjడ �ాklf �A!య�లg వ�న! �mడ"క� �ాంబ_బK� చూ��o ��H 
వ>�GరEట. �ాp7ంటq7  Lెల�గKజrC� ప�Wక s,ి చూసూB ంటt సుమన @uరE 
క�@ిం5ం./. ఆjడ ఆనందంLM ఉ�H<�Aw�H<ర4ef తx “అyC, ఈ 
@ిk7క<డ"ం.�?  �క� మ�అమ�i4ల�ట8.ే.. ఇంతప6ట8నుం�| Lెల�సు 
ఈ @ిల7�. మ�ంట8�H �}~ వ>ేG./ కదుట_W ,” అ �!�ాjడ �mడ"క�LM 
ఎడం>ే4 0ాkలg మ�డడ"గKల� ఎ�B  చూప�తx. ఆ��ంట ) �ాంబ_బK 
ఇంట�I!టt3��<,ి, సుమన అజ� పజ� ఎక<ల�0A, అక<డ క�@ిం5న 
 �ంబరE�H lf ను >ే,uడ". సుమన lf ను s,ి హలg అం./. 

అవతkనుం�� “వ�ండం��, lf ను �,u!��త��ాల�0ా�A�H ఇ9ాB ను” 
అ� బల7�ద lf ను @�టt3 ,ి ��p7ef య�డ". సుమన�H అyమయం0ా 
వ�ం./.. ఎవర4 వ�ంట_రE >ెeాi ఈ,u!��త��ాల�0ారE అ� 
ఆలg5సుB ండ0ా ), lf నులg హలg j�@ిం5ం./. రవంత @�ద�తనం 
ధ��ం5ం./ 0�ంత�లg.  

సుమన “హలg” అ� “ఎవరం�|” అం./ సం.ేహం0ా. 
“ )నమ�i, మంగళ0A�Aలg అతBయC0ా�A�. గKరEB  �! �? �}~ 

9ాయంL�W ల� మ�4ంట8�H వ>ేG.��j.” 
“అతBయC0ా�ా! అyC �మik! మ�AGef L� �ం�|, 

ఎప�6�ొ>�GరE? ఎక<డ" �!రE?” అం./ హ��వ���0ా మKందు 
ఉk�Hప��, తర�ాత ఎ0A�A 0IంLే,ినంత ప )GసూB . �ాళ]7  భ��iద ఆ )7 దు 
మ�Aంక.   

“అవ�నమ�i. �ాంబ_బK ఇప�6డ" �ాklf �A!య�లg వ� �!డ" 
క.�. ఇల�7  �mనుక�< �!డ". గృహపW�)�ా��H వ>ేGను.” అ �!�ాjడ 
క[�� ఆ@ిల7  తన� గKరEB  @�ట23 క�న!ందుక� e� ం0Aef తx. 

“బ_గKందం�|. � 0�ంత� jంట2ంటt  �క� మ�7 � వంట8ంట8లg 
క[రEGన!టt3  వ�ం./,” అం./ సుమన.   

“ను���క<డ" �!వ�. ఇక<���H దగ��� �?” అ� అ��0ా�ాjడ. 

“లZదం�|. మ�క� �ాklf �A!య� >�ల� దూరం. �రE �ి�ా0} వ,uB  
>ెప6ం��. XYXY వ9ాB ం �మik! చూ��o ��H.”  

“5�ా0} �? లZదు, 5�ా0}లg మన�ా��7 వర� లZరమ�i. �క� 
�ల���� దగ�ర �ా.�?”  

“�ల���� ఇం�ా దగ�ర అతBయC0ార�. >ెప6ం�� 
ఎప�6�ొసుB  �!రE?” అం./ సుమన ఉL��హం0ా.  

“ఇం�ా Lె�దమ�i. అక<డ మ� @�తB ం��W మనవ�ాల� వ�ం./. 
రమi� పట23  బడ"LMం./. ఆఅబ_�4�H అ.ే.ో కం@��లg వ�.ోCగం. 
త )� ఇద�రE @ిల7 �! చూసుక�ంట� ఇంటq7  ) వ�ంటqం./, 
ఆలg5సుB  �!, ఈపWయ�ణ�ల� ����ాన” అ �!�ాjడ ఆయ�సపడ"తx.  

“రం��. తప6క�ం�� రం��.  �క[<�� �మik! చూ��ల� >�ల� 
వ�ం./. XYXY �ల���� వ5G �మik!  మ�వTరE sసుక� వ9ాB ం. 
మ�4ల�7  క[�� �రE చూ��k. ... పWయ�ణ�ల� ... అవ�నుల�ం��. 
ఇక<�� పWయ�,u,” అం./ సుమన గలగల� మ�ట_�ేసూB , 

పండ", “ఎవల[” అ �!డ" సుమనLM. �ా��క[<�� అర�ం 
అ4ef 4ం./ అమi ఎవ�} >�ల� ఇష3మ4న ,u!��త��ాkLM 
మ�ట_డ"LMంద�.  

“అమiమi” అంట� �దల� @�ట83  �ా���H అరగంట,uప� >ె@ి6ం./ 
తన 5న! �ట8 ఆప��ాkగK�Aం5B . �ాడ" jనడం మ� ),ి 
>�ల�,uప4ంద� తను గK�ABంచ )లZదు! 

అతBయC0ారE �ల���� వ>ేGక మ�7 lf ను >ే�ారE. ఆjడ @�తB ం��W 
మనవ�ాల� రత!మ�ల క[�� ఎంLM చనువ�0ా “శ��ార� 
ఆ./�ార� తప6క�ం�� రండ”� మ�¡ మ�¡ >ె@ి6ం./.  

సుమన�H ఒహటt ఆ�ాటం. �ా�W ఒకంతట �ద�ర పట3లZదు. ఆ �ట8 
అతBయC0ా�Aల[7 , ఆjడ కథల[ >ెపT �),ిన ef ప� ఘKమఘమల[ B
క[�� � £! � £!ల� వ�ం./ తల�చుక�ంట2ంటt. ఆఖ�A�H ఏ�Iండ" 
గంటల�^ �Iప6ల� బరE����<4.,  

ooooo 

రత!మ�ల 0ా�Aంట8మKందు �ా�ా0Aం./. ఆjడ అంద�A� నవ��తx 
ఆ¤��ం5ం./ లgపk�H. సుమనకళ]7  అతBయC0ా�A�^సం 
��త�క�త� �!4. గKం�ెల� 5క<బట23 క�� క[చుం./.  

“అతBయC0ారE ¥�I మ�రEGక�ంట2 �!రE. వ9ాB రE,” అం./ 
రత!మ�ల 5న!0ా నవ��తx.  

మ�}  �ల�గK �మK¦ాల�H అతBయC0ారE పక<గ./లgం5 వ>ేGరE. 
�ాజ�ాజ�శ��¡.ేjల�ట8 �ండ"jగహం§ . వయసు ¨�యల� �mట©3 5Gనట23  
క�@ిసుB  �! అటt3  మ�రE6 లZదు అjడలg. ఆeాCయత వ�ట83ప�ే 
5రEనవ��, ఆ@uªల� 5@ి6లZకళ]7 . తల మ�తWం బ_0ా  ��A,ిef 4ం./. 
అప6టq7  మం5 �గ�గల��ే నల7� క�రEల�. �mబ��Aనూ � �ా,ి చక<0ా 
దుj� w0Aం5 మK�� �)సుక�� మల�7 >ెండ" త�రEమKక� )�ారE. �Iం�ో  



>ెండ" తన�^సం గKమiందగ�ర  పక< ) బల7�ద వ�ం>ే�ారE క§మం 
తప6క�ం��.  

సుమన అల� చూసూB  ఎంత,uప� వ�ం��ef 4ం.ో. .. అతBయC0ారE 
దగ�ర0ా వ5G, మK��)ళ7LM చుబKకం ప�చుGక��, “ఏ.« చూడ� 
�హం. @�ద�.��! అ4ef య�ను కదూ, కళ]7  స�A0ా ఆనవ�. 
బ_గK �!�ా? డ" ��mడ"�ా? బ_గK �!డ" �ef k�� ...”  అంట� 
ఆపక�ం�� @uరE @uరE � వరస0ా అంద�AగK�Aం¥ అడ"గKత�ంటt సుమన 
కళ]7  >ెమ�ాG4.  

“ఆఁ” , “అవ�నం�|,”  “ఆయ ) మ��ారE” , “�ే మ�అబ_�4”  
అంట�... e� �� e� �� మ�టలLM జ�ాబK >ెబKLMం./.  

ఎ £! అడ0ాలనుం./. ఏ.ో  >ెeా6లనుం./. ఒక<మ�ట క[�� 
�ావడంలZదు  £ట8�H. 

అతBయC0ారE సుమన పక<న క��¡Gలg క[రEG�, 
“ఎంత�ాల���Iంత�ాల����  చూట3ం �ను!. ఎంత ఎ./0Aef య�వ�. మ��7  
 )ను �ను! చూ9ాB న� కలలg క[�� అను�^లZదు. .ే�క4 � @�ౖ�ా�� 
దయ” అం./.  

“అవ�నం�|.  �క[<�� �మik! చూ��k అ� వ�ం./ �ా� 
జరEగKత�ంద� ఎప�6డూ అను�^లZదు” అం./ సుమన.  

“అందు�� అంట_రమ�i �వ���జ� లZ�.ే ¥మ4 � క�ట3ద�.” 
“.�� బం0ారEకన!ంలg �)ల� @�ట83 Lే క�ల�త�ం./” అ �!డ" 

పండ". 
అతBయC0ారE నవ��తx, “ఆ¤, అట_7  �. � అమi >ె@ి6ం.�. 

అప�6డ" క[�� �వ���జ� అ4Lే ) క�ల�త�ం./,” అ �!రE �ా�� బKగ�  
ప�ణ̄�H.  

“ఎల� Lెల�త�ం./ �వ�ల�0Aన అ4ం./ అ�” అ��0ాడ" పండ". 
�ా���H కథలంటt మహ సర.�. 

అతBయC0ారE మ�7 బKగ�  0Ak7 , “�క[ �అమi మ�./�� కతల� 
�ా�ాలZం” అ� నవ��తx, “క�ట83నప�6డ" Lెల�సుB ం./” అ �!రE. 

“�వ�ల�� లZకef Lే క�ట3.�” 
“క�ట3దు.” 
రత!మ�ల �ాp7ద��¡! చూ,ి నవ��తx, అం./, “బ_వ� �!4 

�డయల�గ�ల�. పదం��. ఇప6ట8�� ఆలసCం అ4ef 4ం./. 
°±ం>ే,ితర�ాత మ�ట_డ"క�ందురE 0ా�”  అం./ వంట8ంట8లg�H .��A 
sసూB .  

పండ" wక<�హం �)సుక[<చు �!డ". రత!మ�ల �ా���హం 
చూ,ి, “మ�@ిల7ల� వ�ంటt బ_గKండ". మKగK� ర� ఆడ"క� )�ాళ]7 . �ాళ7  
²�Wండ" ప�ట83న�}³. ఉండమ �!ను �ా� j )7 దు.”  అం./ �A�ట2 
అం./సూB .    

వంట8ంటq7  “ఏX́µ � 9ాయం >ెయC �?” అన��0Aం./ సుమన.  
“>ెయC�����ం లZదం��. మ�} అ4దు �మK¦ాలg7  అంL� ,ిద¶ం. 

��Aద�ర� కబKరE7  >ెప�6క�ంట2ండం�|.” అం./ రత!మ�ల. 
°±జ �లబల7దగ�ర, అతBయC0ారE సుమన పక< ) క[రEG�, 

నుదుట8�ద మKంగKరEల� సవ�AసూB , “నల70ా, ఒత�B 0ా బ_�Iడ" ³త�B , 

ఒకంతట ల·ం0�./ �ాదు జ�ేయట_��H. �ఆయన 
క�B�Aం>ేసు�^మ �!��?” అ �!రE. 

“లZదం�|. ఆయ )ం అనలZదు.  ��� ఏ.ో Lేk0ా�  వ�ంట2ంద�@ిం5” 
అంట� అసంపT�AB0ా వ./లZ,ిం./. 

“అబ_�4 బ_0ా ) సంeా./సుB  �!��? �Iండ" >ేత�ల� 
 ¸ల�7 �^����� క.� వ�న!వTర�, కన!త�7 అ�! వ./లZసుక� ఇంత 
దూరం ఈ పరEగKల[ .... ఏXY � ��న��సుB  �!�ా. >ెప6లZం త�7 ,ిరEల� 
ఎల� వ9ాB y ఎల� ef L�y. నువ�� ఎందుక� ప� చూసు�^లZదూ? 
�ఆయన ఒప�6�^లZ.�? ... .అ4Lే ఒక< w�ేo �? ఎం>ేL� .. 
సుబ¹రం0ా సంeా./ంచుక�ంట2 �!రE... క��@�డ" wడok! క �k 0ా�. 
ఒక కను! కనూ! �ాదు, ఒక wడo  w��o  �ాదు అ )�ారE మ�అతB0ారE. 
 �క[ మ��ాంబ_బK ఒక<�ే క.�.” 

Lెల7 బº 4ం./ సుమన. ఈ�ా0}¶ రణ̄ L�ను వT��ంచను క[�� 
లZదు. ఏం>ెeా6లg LMచడంలZదు. @�ం�I @ిల�7 �� గK@ి6టq7  ఇరEక�<న! 
జ�గKరE@ిట3ల� మKడ"చుక� ef 4, రత!మ�ల�)ప� చూ,ిం./ eా��మ�ం 
అనుక�ంట�.. ఆjడ తల·ంచుక�� .«ª0ా తనప ).ో L�ను 
>ేసుక�ంటqం./. నవ�� ఆప�క�ంటqం.ే� ...  

ఆఖ�A�H సుమన �»ంటq7  వ�న! శ�HBనంL� క[డగట23 క��, 
అతBయC0ా�A �ాక¼½�ా¤��H ఆనకట3 �)సూB ,  “లZదం�|. ఆయ )ం 
అనలZదు. అసల� ఆయ )ం అనరE.  �క� సంబం¾/ం5నంతవరక[  � 
ఇ¦ా3 4¦ా3 లZ.  ���ం LM,uB  అ.ే >ేసుక�ef త�ంట_ను” అం./.  

“మ�A ప� ఎందుక� >ెయCవT... ఇక<డ @ిల7 ల�!��ం>ే�ాళ¿7  
క�@�ట23 క�నుం�ే�ాళ¿7  అ�! సదుeాయ�ల[ వ� �!4 క.�.” 

“మన@ిల�7 ��! �ాళ7�� ళ7�� ఒప6>ె@ి6  )ను 9ా¾/ం>ే.ేంవ�ం./ 
అ�  ) ) చూసుక�ంట2 �!నం�|” అం./ త ).ో తప�6 >ే,ినట23  అjడ 
అనుక�ంట2న!ందుక�  ¸చుGక�ంట�.  

“ )నూ అ.ే అ �!నం�|” అం./ రత!మ�ల ఇంత,uపట8�H  £రE 
j@ి6. తర�ాత, @u7 ట�7 , 0ా7 సుల[ బల7�ద @�డ"తx, సుమనLM 
“అంద�A� రమi� >ెప6ం��. అ4ef 4ం./.” అం./. సుమన బత�క� 
Àవ��� అనుక�� గబKక�<న ఎ0A�A 0IంLే,ి పక<గ./లg�H ప�ా�¡ 
అ4ం./.  ��A0A వ>ేGక, @ిల�7 ���H ��@ిం>�లన!  �పంLM అతBయC0ా�A 
పక<న క[>}లZదు �ా� పT�AB0ా త@ి6ంచు�^లZకef 4ం./. 
ఎదురEక��¡Gలg క[చు �!�ాjడ.  

�ంట2న!ంత,uపT అతBయC0ారE సుమన� ఏ�� అడ"గKతx ) 
వ� �!రE -- అల�7 డ"0ారE �ను! బ_0ా ) చూసుక�ంట_��? ఆ.�యం 
బ_గKం.�?  ఇల�7  మన.ే �? 

�రEగKపWయ�ణంలg �ారEలg �వ�ావ� సుమన �)ప� ��A0A, 
“అతBయC0ా�A� చూడoం అ4ం./. య� ¤@ీ?” అ �!డ",.  

సుమన�H ఏం>ెeా6లg LMచలZదు.  
ooooo 

సుమన కలం బల7�ద @�ట83 , >ే�లg� �ా0Aతం మడత @�డ"త�ంటt 
�వ�ావ� వ>ేGడ" ఆ²ీసునుం5. సుమన >ే�లg �ా0Aతం చూసూB  
“ఉతB�ాల�? ఎక<��నుం5?” అ �!డ".  



సుమన మÂనం0ా తన>ే�లg� �ా0Aతం అత��H అం./ం5ం./. 
�వ�ావ� అందుక�� సుమన��ౖప� చూ�ాడ". ఆవ�తBరం 
అతBయC0ా�Aనుం5ల� వ�ం./. అనుమ�నం0ా చూ�ాడ" ఆX́�)ప�. 
చూడమన!ట23  తల[@ిం./ సుమన. 

“5రంÀj 9Ã°_గCవ� సుమన�H,  
� అతBయC .«jం5 �Wా యKన./,  )ను ఇక<డ Ä�మం. అక<డ 

�రంL� Ä�మమ� తల�9ాB ను.  
నువ�� అంత దూరం ప� గట23 క�� నను! చూట_3 ��H �ావటం 

 ��IంLM ఆనందం0ా వ�ందమ�i. �ను! మ�7 చూ9ాB న� జనiలg 
అను�^లZదు�ా బం0ార�. నను! గKరEB  @�ట23 క��, చూట_3 ��H వ>ేGవ�. 
భగవంత�డ" �ను! చల7 0ా చూ��k.   

�క� 5న!ప6ట8నుం�| ఎంLM మ@ి6తం. బ�� �ాం0ా ) �}~ 
మ�4ంట8�H పరE0Iత�B క� వ>ేG,u.��j, గKరEB ం.�.  )ను ��^సం ఎదురE 
చూసుB ంటt మ�మయC0ారE నను! ఎగL�p పట83ం>ే�ారE � అÅమ�న 
ప�Wక ఇం�ా �ాలZ.� అంట�. నువ�� ఆ��ళ7 @ిల7j చూసూB ండ0ా ) 
 �కళ7మKం.ే ���సూ<ల� మK0Aం>ేంత ఎ./0Aef 4bవమ�i. అ4Lే )ంలZ. 
 ��Iప�6డూ, ఇప6ట8�� ఆ ఆ��ళ7 @ిల7 ల�0� క�@ి9ాB �) 5ట83త�7 .. అందు�� 
�న!ట8�}³న �ను! చూడం0ా ) ఎ £! అడ0ాల� ఆ�ాటం  �క[ .... 
“ఎల� వ� �!వ�?” “ఏం >ేసుB  �!వ�?” “� �ాప�రం ఎల� వ�ం./?”  
“అబ_�4�H నువ�ంటt @uWXY �?” “బ_0ా చూసుక�ంట2 �!��?” ... 
 )నూ అనుక� �!లZ  � పWశ!ల� �క� 5�ాక�0ా వ�ంట_య�. ఏం 
>ెయCనూ ..  )ను �ల� చదువ��^లZదు కదమ�i. ��ాలప� 
మ�ాCదల[ మన!నల[  ���ం Lెల�9ాB 4 >ెపT6. �ల� ,ి�మ�ల[, 
�ాజ��య�ల[  �క� Lె�వ�.  �క� LM5న సంగత�ల  �క� 
>ేతన4నట23  మ�ట_డL�ను. మ�A  � L�పతWయం అట_7 ంట8./. అంLే. 
మ�ట©5Gం./ కనక అడ"గKత� �!ను, అబ_�4 �ను! బ_0ా 
చూసుక�ంట_��? ఇక<డ L�గKడూ, �ాC�¤ల[ ఎక�<వట క.�. 
లZదులZ వT�A�H ) అ �!ను. అబ_�4 బK./¶మంత���ల�0� వ� �!డ". 
చూ�ాను క.�.   

�క� జ�� పకం వ�ం.�? ఓ9ా�A మ�మయC0ారE వT�Ip7 , 
అక<��నుం5 వ�తBరం �ా,uరE.  �క� చదువ� �ాదు క.�. �>ేత 
చ./jంచుక� �!ను. చదవమ �! ) �ా� పT�AB0ా చదవ�వ�లZదు 
�ను!. ను�)�ం అడ"గKL���, ఏం >ెeా6ల·�సుB ం.ోన� సగంలg  
�>ే�లgం5 ఉతBరం @�రEక�< �!ను. ఇప�6డ" @�ద�.��వ4bవ�. 
నువT� �ాప�రం >ేసుక�ంట2 �!వ�. మ�A ఇప�6డ" Lెk,ిం.�?. � 
ఆయనక[�� సరసు�ే అనుక�ంట_లZ. అప6టq7  మ�మయC0ారE ��A0A 
వ>ేGక �ా,u�ప� ef ట_7 డ"క� �!ం. “ �క� చదువ� �ాద� Lెk,ి 
ఎందుక� వ�తBరం �ాయటం” అ�  )నూ, “అందు�� చదువ�  )రEG�^” 
అ� � మ�మయC0ార�ను. �రE గKంట�రE ��p7ef యనతర�ాత 
�క� ఉతBరం �ాయ�ల� చదువ� �దల� @�ట_3 ను క[��ను  �ా� 
9ాగలZదమ�i.  

నువ�� సూ<లg7  >ే�పనుల �ా7 సులg 5న! చదరంత >�ప అk7 
Lె>�Gవ� గKరEB ం.�? “అతBయC0ార�, �రE పTజ >ేసుక�న!ప�6డ" 

క[>}����H బ_గKంట2ంద� ��^సం అలZ7 నం�|” అంట� Lె5G ఇ>ేGవ�. 
అ./ అల�0� ప./లం0ా అట83  @�ట23 క� �!ను, Lెల�9ా? క[చుంటt 
ఆ�A0Aef త�ంద� 0}డ�ార @�టt3ను �ా� ఎప�6డూ .���ద 
క[>} )లZదు. ��A0A ���Ç7 క .���ద క[చు� �దంపత�ల@uరEన 
సతC ��ాయణవWతం >ే49ాB ను ��Aద�ర�  ప./�ాల�ల� ఆయK�ా�}గC 
ఐశ��ాCలLM, @ిల�7  eాపలLM కళకళల�డ"తx వ�A�ల�7 ల� �^రEక�ంట�. 

నువ�� నను! చూడ����H వ>ేGవ�. అంLే >�ల� త�7  �క�. 
�ను! మ�7 చూ9ాB న�  )ను జనiలg అను�^ )లZదు సుమ�. మ�7 
ఇం�^9ా�A చూడలZ )� క[��ను. ఈజగ �!టకంలg  �eాతW మK0A,u 
సమయం వ5Gం./. ఆ �వ���జ��^సం ఎదురE చూసుB  �!ను. ఆ4న 
ఆజ� ఎప�6డ" అ4Lే అప�6డ" ��p7ef L�ను. ఈ @ి5G 
అతBయC0ా�A�ద �^పం @�ట23 �^కమ�i. వ�ండ � మ�A. 

స.� � XYల� �^రEతx, É°_Êసు�లLM,        � అతBయC 
�వ�ావ� �ా0Aతం �ర0ా బº �ా7  చూ,ి, కవరE�^సం చూ,ి చుట�3  

చూ,ి, సుమన �హంలg�H చూ�ాడ".  �మi./0ా దగ�ర�m5G, 
తనపక<న క[రEG�, “అతBయC0ా�A మనసు క�@�ట83  అద�ం పట83నట23  
�ా,uవ�. అచGం0ా ఆjడ మ�టలZ. ఆjడ ఇ./ చూ,uB  ఎంత 
మK�A,ిef L��}” అ �!డ".  

సుమన @�దj j�A5, “�ాతల��మKం./ >ేతలg7  క�@ిం>�k 0ా�” 
అం./.  

“నువ�ల� 0A�30ా ²ీలవక�. మనసులg వ�ండడం క[�� మKఖCXY. 
అ.« లZ��ా��7 ంతమం./ లZరE,.” అ �!డ". �Iండ" �మK¦ాల�0A, 
�ాL�వరణం Lేkక పరచ����H, “అ./ స�� �ా�  ����ట8 L�గKడూ, 
�ాC�¤ల� అంటగటt3వ�” అ �!డ" దగ�ర0ా జ�A0A, �హంలg �హం 
@�ట83  చూసూB .  

సుమన ఒక కను! సగం మ�,ి �mంటË0ా నj�ం./, 
అత�గKం�ెల�ద�H �ాల�తx.  

 ఇంతలg lf ను �0Aం./ “ఛÍ, రసభంగం” అంట� �వ�ావ� 
లZ5,. lf ను అందుక� �!డ". “అyC... ఎప�6డూ...  అల�0� 
>ెeాB నం�|....” అ�, lf ను @�టt3 ,ి ఇట2 ��A0�డ".  

సుమన �హం eాkef 4 వ�ం./. >ే�లg �ా4తం�ద కళ]7  
�k5ef య�4. �వ���జ� అన! పదం �)kLM తడమ9ా0Aం./.  

�వ�ావ�  �మi./0ా వ5G, సుమన పక<న క[రEG�, 
“అతBయC0ా�A�H �ా�W గKం�ెef ట2 వ5Gం./ట. పWమ�దంలZదు. టËసు3 ల� 
>ేసుB  �!రEట. సరÎ�¡ అవసరం �ాకef వచుGట,” అ �!డ" ల4నంత 
గబగబ_. 

సుమన�H కళ7లg ఉw�HవసుB న! �ట8e� రలg7 ం5 “�వ���జ�” 
అల�క�<ef 4, స�A0ా�  క�@ించడంలZదు. ��ావ� >ె4C ప�చుGక��, 
“సతC ��ాయణవWతం >ే.�� మం�|” అం./ బÏ ంగKరE ef 4న 0�ంత�LM, 
Àjతంలg �దట89ా�A0ా. .  

�వ�ావ� వ�k�Heాట2 క@ి6 ప�చుGక��, “అల�0�. తప6క�ం�� 
>ే.�� ం. వ>ేG శ��ారం eÃరÐ� అనుక�ంట_ను” అ �!డ".      ooooo  


