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అనగన�ా ఒక ఊ��� ��మన�. ��మన� పరమ త�ంట�! మ"#.ి %ా&'ంట()* అట+ ఇట+ 
సూరయ/0, మల�ప�ల ఇళ2� న��. �3ర4�!ళ�%ాళ�" ఏ6ో �ధం�ా 9ట(: , క�;ం< �=>6ించడం 
��మన� అల%ాటB. అందు)Eసం %ాడF, %ాళ�  Gద %H)*I �ాటలJ కట(:  �KంLె9N  �ా&ే%ాడF. 
%ాళ2�  6P�!లQ ఎదు�STLే %U�V)Eళం�ా న�; పలక�!ంచకJం&P %HW���XY%ా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�  ��మన�Lc �Kడవ 
deటB: కJ=P�డF. f&')ాgవలhిం6i అ6ే గనక fడF deదj�ా అర4సూN  సూరయ0 G6ి)* 
%H�k� %ాడF. 6PంLc సూరయ0 హడI��X చల� �ా ఇంటm� )* దూ�n%ాడF. ��మన� మ/త`ం 
అత&'Lc ఆ �Kడవ వ6ిIdeట:క, 'నను� �Sచo�K&'Lే =Uను మ"#ి" )ాను. చూడF "=U�p 
bే�ాN =>!' అ" ప`9ఘ� bేhr%ాడF.  

��మన� =>ట( దుర4సుతనంLc �ాటB పకg ఇళ�%ాళ�ను బtధdeటu:ందుకJ, తన ఇంట( 
మvందు ��గXన త�కJgనంLP %ాళ�  ఇళ�  మvందుకJ త�&'dించ�ా�ాడF. ఇల/ bేhrN , 
సూరయ0Lc �ాటB మల�ప� కw&P తన Gద)* 6ెబxల/డ వ�ాN డ\, అపyడF అతణ{|  
=PలJగv 9ట(:  �=>6ించవచo\ ఆశప&P~ డF. )ా\ మల�ప� ఈ సంగLే పట(:ంచు)Eలaదు. 
తనLc�ాటB మల�ప� కw&P కIhrN , ��మన�కJ బv6ి�  bెప�వచo" సూరయ0 
ఆలQ<ంbPడF.  

సూరయ0 ఈ సంగ9 మల�ప�Lc అన�పyడF మల�ప� LేI�ా�  న%U;hి, 'చూడF సూరయ/0! 
ఇర4గv �3ర4గvలLc �KడవలJ పడడం =P)*ష:ం ఉండదు.' అ=P�డF.  



ఈ జ%ాబv సూరయ0కJ )Eపం Lెdి�ం<ం6ి. %ాడF ఆ )EపంలQ ఒక=PడF మల�ప� 
చూడకJం&P, తన ఇంట( మvందున� bెLPN  bె6P�ా"� %ా&'ంట( మvందు ప&ేXంbPడF. 
ఐ=P మల�ప� ఎG పట(:ంచు)Eలaదు.  

ఇల/ �SండF ���లJ గ&'bPక సూరయ0 మల�ప�ను పలక�!ం<, 'ఆ ��మన� \కw =Pకw 
��టt� టdeటt: ల", =P ఇంట( మvందు త�కJg కw&P \ ఇంట( మvందుకJ LcసుN =P�డF. 
�ాను�ాను %ా&' ఆగ&PలJ p9G�! �3త�=P�X. ఇందుకJ మనం ఏ6ై=P bేయ/� 
అ=P�డF. అందుకJ మల�ప� '%ా&' బv6ి�  \కJ LెIhిం6ి క6P. మనం �Kడవ లaపకJం&P 
వ�ంటu స�!��త�ం6ి. =PకJ నువ;ంటu నమ�క��' అ=P�డF.  

సూరయ0 Lెల�బ�X 'ఐLే మ/త`ం , ఇంత త�కJg \ ఇంట( మvందు %UసుN ంటu, చూసూN  
వ_ర4కJంటt%ా?' అ" అ&'�ాడF. '6P")nమvం6ి, ఇంట( మvం6ెల/గ� ��� �భ`ం 
bేసుకJంటtం గ6P - ప"లQ ప"�ా ఆ త�కJg కw&P త�&'bేhrN  స�!��త�ం6i అ=P�డF 
మల�ప� bPల/ =Hమ�6ి�ా.  

'ను�;ల/ వ�ండబటu: , ఆ ��మన��ాడF మ�� ఇల/ బ�!Lె�!ం<��త�=P�డF. ఏ6ి ఏ���=P 
స�n, %ా&')* త�!న �ాhిN  bేయ/I�ం6ే' అ=P�డF సూరయ0 )Eపం�ా.  

మల�ప� ఎంLc �ాంతం�ా, 'ఒక సంగ9 బt�ా గvర4N ంచు)E సూరయ/0, ఇంట( మvందు )ాసN  
త�కJg=P�, ఎకJgవ త�కJg=P�, 6P"" త�డవ&P")* పటu:  సమయంలQ ఆటu:  Lే&P 
వ�ండదు. అల/ )ాక, ��మన�Lc �KడవలQ� )* 6ి�ామంటu బ�ల�డF )ాలం వృఉ�P.' అ=P�డF. 
'అల/ అ" వ_ర4కJంటu %ాడF మన" bేత)ా"%ాళ�" అను)E&P?' అ=P�డF సూరయ0.  

'మనం bేత)ా"%ాళ�ం )ానపyడF, %ాడల/ అనుకJంటu మ/త`ం ఏం నష:ం ? ఒక%Uళ మనం 
"జం�ా=U bేత)ా" %ాళ�ం అను)E, అపyడF %ాడల/ అను)EవడంలQ తపy లaనటu:�ా ?' 

అ=P�డF మల�ప�. సూరయ0 )�ంbెం hrప� అలQ<ం<, 'తలJచుకJంటu మనం కw&P %ా&'" 
100 �SటB�  ఎకJgవ�ా బtధలJ deట:గలం' అ=P�డF. 'అ6ెల/ �ాధ0ం సూరయ/0? ఆ 
��మన��ా&')* ఏ ప\ లaదు, మనకJ బ�ల�డF పనులJ. ఐ=P ఉ�ాయ�ాI ఎటBవంట( 
Xబxం6ి=Hౖ=P తనకనుకwలం�ా మ/ర4oకJంటtడF. ��మన� =PకJ ఉప)ారం bే�ాడ=U 
bె�ా�� అ=P�డF మల�ప�.  

'��మన� \కJ ఉప)ారం bే�ా&P ?' అ" bెప�లaనంత ఆశoర0ం�ా అ&'�ాడF సూరయ0. 
'అవ�ను, ��మన� ఆగ&PలJ =PకJ మ/ ఇంటm�  %ాళ�కw భ�!ంచటం కష:ం�ా=U వ�న�6ి. 
%ాణ{|  తలచుకJంటu మ/కw ఒళ2�  మం&'��త�ం6ి. అందుక", %ాణ{|  తలవ=U తలవ�ాద" 
"శoXంచుకJ=P�ం. %ాణ{|  తలవకJం&P వ�ం&Pలంటu, ఎవ�!)� �ర4బ&' వ�ండకwడదు.' 



అ=P�డF మల�ప�.  

'అందుకJ ను%U;ం bే�ావ�?' అ&'�ాడF సూరయ0. '=Uను ఇ6ివరకట(కంటu ఎకJgవ�ా �3లం 
పనులQ�  వ�ం&'��త�=P�ను. మ/ ఇంటm�  p�!Iన%ాళ2�  అందర� బvట:లల�డం , bPపలJ 
=Uయడం , బ�మ�లJ bేయడం ల/ంట( పనులQ�  క�మం�ా �ా̀fణ0ం సం�ాXంbPర4. 
అందువల�  కJటBంబt")* అదనప� ఆ6Pయం వసుN న�6ి. 6i"�బట(:  చూసుN ంటu, ��మన� 
వల�  మ/కJ ఉప)ారం జ�!�!ంద", \కw అ"dించటం లaదూ?' అ" అ&'�ాడF మల�ప�.  

ఇ6ి �" సూరయ0 Lెల�బ�య/డF. మల�ప�కJ వ�ాN న" bెdి� ఇంట()*��X, �tర0కJ 
సంగ9 �వ�!ంbPడF. 'అ�0, =P)� అలQచన �ా=U�ాలaదు. మనమ� మల�ప� ల/�n bే6Pj ం.' 
అన�6ి సూరయ0 �tర0. ఆ=Pట( నుం&ీ సూరయ0, %ా&' కJటBంబం మల�ప� ల/�n 
bేయ�ా�ార4. అందువల� , %ా&')� ఆ6Pయం de�!�!ం6ి. ��మన�ను గv�!ం< 
ఆలQ<ంచ&P")n వ0వ�ి వ�ండడం లaదు. ఇల/ )�ంత)ాలం గ&'bేస�!)* ��మన� ఇంట()* 
అట+ ఇట+ �SండF &Pబt ఇళ2�  లabPX. తన అల� ��, 9ట+�  సూరయ0, మల�ప� లJ 
పట(:ంచు)Eక��వడం ��మన�కJ deదj  బtధ�ా తయ/రXం6ి. ఆ బtధకJ LcడF %ాళ2�  
&Pబt ఇళ2�  కట:డం చూhి ��మన� bెప�లaనంత�ా మ=>%ా0�ి)* గvరX0, '=P )ారణం�ా=U 
fళ2�  ప_�!�ాకల �ా  X నుం&' &Pబt ఇళ�  �ా  X)* ఎ6ి�!��య/ర4. మ�! )�ంత)ాలం 
=U"కgడవ�ంటu, fళ2�  deదj  deదj  ��డలa కట:వచుo!' అ" ఆలQ<ం<, తన ఇలJ� ను Lె�!న 
)ా&')* అp�, మ�� వ_ర4కJ %HW���య/డF.  

\9\9\9\9: కనుక dిల�లw, ఎదుట( %ాళ�ను "ం6ించడం మ/నుకJ" మన ప" మనం 
చూసుకJంటu అంద�!)� ల/భం....  


