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అనగనా ఒక ఊ మన. మన పరమ తంట! మ"#ి. %ా&'ంట()* అట+ ఇట+
సూరయ/0, మల పల ఇళ2
 న . 3ర4!ళ%ాళ " ఏ6ో ధంా 9ట(:, క ;ం<

=>6ించడం

మన అల%ాటB. అందు)Eసం %ాడF, %ాళ Gద %H)*I ాటలJ కట(: KంLె9N ా&ే%ాడF.
%ాళ2
 6P!లQ ఎదుSTLే %UV)Eళంా న ; పలక!ంచకJం&P %HWXY%ాడF.
ఐLే, మల ప ఇల/ంట(

పట(:ంచుకJ=U%ాడF )ాడF. %ాడF మన ఆగ&Pల\ భ!ం<

వ_ర4కJ=U%ాడF. సూరయ0 మ/త`ం అల/ వ_ర4)Eలaక bPల/ార4 మనLc Kడవ
deట: BకJ=PడF. f&')ాgవలhిం6i అ6ే గనక fడF deదjా అర4సూ
N సూరయ0 G6ి)*
%H k%ాడF. 6PంLc సూరయ0 హడIX చల ా ఇంటm)* దూn%ాడF. మన మ/త`ం
అత&'Lc ఆ Kడవ వ6ిIdeట:క, 'నను SచoK&'Lే =Uను మ"#ి" )ాను. చూడF "=Up
bేN ా=>!' అ" ప`9ఘ bేhr%ాడF.
మన =>ట( దుర4సుతనంLc ాటB పకg ఇళ %ాళ ను బtధdeట: ంu దుకJ, తన ఇంట(
మvందు గXన తకJgనంLP %ాళ ఇళ మvందుకJ త&'dించాాడF. ఇల/ bేhrN,
సూరయ0Lc ాటB మల ప కw&P తన Gద)* 6ెబxల/డ వాNడ\, అపyడF అతణ{|
=PలJగv 9ట(:

=>6ించవచo\ ఆశప&P~డF. )ా\ మల ప ఈ సంగLే పట(:ంచు)Eలaదు.

తనLcాటB మల ప కw&P కIhrN , మనకJ బv6ి bెపవచo" సూరయ0
ఆలQ<ంbPడF.
సూరయ0 ఈ సంగ9 మల పLc అనపyడF మల ప LేIా న%U;hి, 'చూడF సూరయ/0!
ఇర4గv 3ర4గvలLc KడవలJ పడడం =P)*ష:ం ఉండదు.' అ=PడF.

ఈ జ%ాబv సూరయ0కJ )Eపం Lెdిం<ం6ి. %ాడF ఆ )EపంలQ ఒక=PడF మల ప
చూడకJం&P, తన ఇంట( మvందున bెLN P bె6Pా" %ా&'ంట( మvందు ప&ేXంbPడF.
ఐ=P మల ప ఎG పట(:ంచు)Eలaదు.
ఇల/ SండF  లJ గ&'bPక సూరయ0 మల పను పలక!ం<, 'ఆ మన \కw =Pకw
టtటdeట: tల", =P ఇంట( మvందు తకJg కw&P \ ఇంట( మvందుకJ LcసుN=PడF.
ానుాను %ా&' ఆగ&PలJ p9G! 3త=PX. ఇందుకJ మనం ఏ6ై=P bేయ/
అ=PడF. అందుకJ మల ప '%ా&' బv6ి \కJ LెIhిం6ి క6P. మనం Kడవ లaపకJం&P
వంటu స!తం6ి. =PకJ నువ;ంటu నమక' అ=PడF.
సూరయ0 LెలబX 'ఐLే మ/త`ం , ఇంత తకJg \ ఇంట( మvందు %UసN ుంటu, చూసూ
N
వ_ర4కJంటt%ా?' అ" అ&'ాడF. '6P")nమvం6ి, ఇంట( మvం6ెల/గ  భ`ం
bేసుకJంటtం గ6P - ప"లQ ప"ా ఆ తకJg కw&P త&'bేhrN స!తం6i అ=PడF
మల ప bPల/ =Hమ6ిా.
'ను ;ల/ వండబటu:, ఆ మనాడF మ ఇల/ బ!Lె!ం<త=PడF. ఏ6ి ఏ=P
సn, %ా&')* త!న ాhిN bేయ/Iం6ే' అ=PడF సూరయ0 )Eపంా.
మల ప ఎంLc ాంతంా, 'ఒక సంగ9 బtా గvర4Nంచు)E సూరయ/0, ఇంట( మvందు )ాసN
తకJg=P, ఎకJgవ తకJg=P, 6P"" తడవ&P")* పటu: సమయంలQ ఆటu: Lే&P
వండదు. అల/ )ాక, మనLc KడవలQ)* 6ిామంటu బలడF )ాలం వృఉP.' అ=PడF.
'అల/ అ" వ_ర4కJంటu %ాడF మన" bేత)ా"%ాళ " అను)E&P?' అ=PడF సూరయ0.
'మనం bేత)ా"%ాళ ం )ానపyడF, %ాడల/ అనుకJంటu మ/త`ం ఏం నష: ం ? ఒక%Uళ మనం
"జంా=U bేత)ా" %ాళ ం అను)E, అపyడF %ాడల/ అను)EవడంలQ తపy లaనటu:ా ?'
అ=PడF మల ప. సూరయ0 )ంbెం hrప అలQ<ం<, 'తలJచుకJంటu మనం కw&P %ా&'"
100 Sట B ఎకJgవా బtధలJ deట:గలం' అ=PడF. 'అ6ెల/ ాధ0ం సూరయ/0? ఆ
మనా&')* ఏ ప\ లaదు, మనకJ బలడF పనులJ. ఐ=P ఉాయాI ఎటBవంట(
Xబxం6ి=Hౖ=P తనకనుకwలంా మ/ర4oకJంటtడF. మన =PకJ ఉప)ారం bేాడ=U
bెా అ=PడF మల ప.
'మన \కJ ఉప)ారం bేా&P ?' అ" bెపలaనంత ఆశoర0ంా అ&'ాడF సూరయ0.
'అవను, మన ఆగ&PలJ =PకJ మ/ ఇంటm %ాళ కw భ!ంచటం కష: ంా=U వన6ి.
%ాణ{| తలచుకJంటu మ/కw ఒళ2
 మం&'తం6ి. అందుక", %ాణ{| తలవ=U తలవాద"
"శoXంచుకJ=Pం. %ాణ{| తలవకJం&P వం&Pలంటu, ఎవ!) ర4బ&' వండకwడదు.'

అ=PడF మల ప.
'అందుకJ ను%U;ం bేావ?' అ&'ాడF సూరయ0. '=Uను ఇ6ివరకట(కంటu ఎకJgవా 3లం
పనులQ వం&'త=Pను. మ/ ఇంటm p!Iన%ాళ2
 అందర బvట: లల డం , bPపలJ
=Uయడం , బమలJ bేయడం ల/ంట( పనులQ కమంా ా`fణ0ం సంాXంbPర4.
అందువల కJటBంబt")* అదనప ఆ6Pయం వసుNన6ి. 6i"బట(: చూసుNంటu, మన
వల మ/కJ ఉప)ారం జ!!ంద", \కw అ"dించటం లaదూ?' అ" అ&'ాడF మల ప.
ఇ6ి

" సూరయ0 Lెలబయ/డF. మల పకJ వాNన" bెdి ఇంట()*X, tర0కJ

సంగ9

వ!ంbPడF. 'అ0, =P) అలQచన ా=Uాలaదు. మనమ మల ప ల/n bే6j Pం.'

అన6ి సూరయ0 tర0. ఆ=Pట( నుం&ీ సూరయ0, %ా&' కJటBంబం మల ప ల/n
bేయాార4. అందువల , %ా&') ఆ6Pయం de!!ం6ి. మనను గv!ం<
ఆలQ<ంచ&P")n వ0వి వండడం లaదు. ఇల/ )ంత)ాలం గ&'bేస!)* మన ఇంట()*
అట+ ఇట+ SండF &Pబt ఇళ2
 లabPX. తన అల , 9ట+
 సూరయ0, మల ప లJ
పట(:ంచు)Eకవడం మనకJ deదj బtధా తయ/రXం6ి. ఆ బtధకJ LcడF %ాళ2
&Pబt ఇళ2
 కట: డం చూhి మన bెపలaనంతా మ=>%ా0ి)* గvరX0, '=P )ారణంా=U
fళ2
 ప_!ాకల ాX నుం&' &Pబt ఇళ ాX)* ఎ6ి!య/ర4. మ! )ంత)ాలం
=U"కgడవంటu, fళ2
 deదj deదj డలa కట: వచుo!' అ" ఆలQ<ం<, తన ఇలJను Lె!న
)ా&')* అp, మ వ_ర4కJ %HWయ/డF.
\9:
\9 కనుక dిలలw, ఎదుట( %ాళను "ం6ించడం మ/నుకJ" మన ప" మనం
చూసుకJంటu అంద!) ల/భం....

