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అనగన�ా ఒక �ామంల� ఒక ���త� వ�ం�ే ాడ" , అత#$% ఒక&�ే $'డ"క	, ా�ే ()మ*డ". 
ఒక&�ే $ావడం�+ ,-ల. �ా�ాబం�ా 01�2�ాడ". �34�34$% �-ను ,-ల. �ె�� గల ాణ78  అ# 
గర:పడ"త; వ,-<డ".  ా�ి$% తన �ె���ేటలల� నమ>కం ?@A<న $'BCD , తం�ిE$% 
తగF(ా�2ంBి. ఇల. $'ంత$ాలం జ�2�ాక, ���త� $'డ"క	�+ , "Jక	 20 ఏళMN #ం�-O కB-, 
$ాసQOR- ,ేS$%ంద$% (ాయ.#$% �ాక	ం�- వ�R-V W! ఆల�AంAన$'BCD  Jక	 �ె���ేటల	 
YనZం�ా వ�నVట[\  కనబడ"త�నVBి" అR-Vడ". ' �ె���ేటల	 R-క	 ల]క^_�ే ఇం$�వ�2$% 
ఉR-VO? ననుV ఏం ,ెయZమంటa b ,ెపc" అR-Vడ" ()మ*. 'మన ఇంటd�  �e�� చర>ం 
వ�ంBి. B-## �gప� సంతల� అమ*>క	# �ా, J �ె���ేటల	 చూB-D ం ' అR-Vడ" ���త�. 
'iణంల� చర>ం అjk>lి డబ*n oసుక	వ(ాQ ను చూడూ అR-Vడ" ()మ*డ". 'ఓ�2 
0ిA< ా�-, చర>ం అq> డబ*nల	 oసుక	�ావటంల� �ె�� ఏమ*నVBి? ఆ ప# ఎవ�ైR- 
,ే(ాQ డ". #జం�ా �ె��గల ా�ి tౖ�ే చర>మu, B-# ఖ�wదూ కx�- oసుక	#�ా ా�" 

అR-Vడ" ���త�. ()మ*డ" $'ం,ెం కx�- మ*ందూ  tన$ా ఆల�Aంచక	ం�-, 'ఓ, అల.�g 
,ే(ాQ ను, �gప� (ాయం$ాలం ల�పల �e�� చర>మu, B-# ఖ�wదు కx�- �ె(ాQ ను చూసు$y ' 
అ# పEగల.zల	 ప�$ాడ".  

మ�ాVడ" ఉదయం 01ందల.�ే  ాడ" �e��చర>ం చుట{\ , చంకన 01ట[\ క	# సంతక	 
బయల	Bే�ాడ".  ాడ" సంతల� అడ"గ* 01డ"త;ండ�ాRW ఎవ�3 ఎదు���, " �e���+ల	 
అమ>$ా#$ా? ఎంత$%(ాQ వ�?" అ# అ�ి�ాడ". "ఎంత$%A<R- R-క	 �+లx, B-# ధ�ా 
కx�- $ా ా�" అR-Vడ" ()మ*డ". అవత� ాడ" గట{\�ా న�:, "భల] ఆల�చRW! ఇట[వంట{ 
�eప~ ఆల�చన ఇంతవరక	 ఎవ�2$� తట\ల]దు. ఐR- నల	గ*�2J అ�ి�2 చూడూ అంట� తన 



B-�2న �-ను  t��Nడ". సంతల� ఎం�+మంBి ()మ*�ి# చర>ం ఖ�wదు అ�ి�ార�. $ాJ, 

 ాడ" అBే సమ.�-నం ,ెప~డం�+ న�:  t�N^)య.ర�.  

qట\మ�-ZహVం B-ట{^)OంBి. ^_దుD  ా�^_త�నVBి. ()మ*డ" చంకన ఇం$ా �e���+ల	 
అల.�g వ�ంB.ి సంత అంతటa S�2�2 S�2�2  ాడ" ఒక గ*ంప� గ*qకx�ి ఉనV ,ోట{$% 
వ,-<డ". ఆ గ*ంప� న�ిమధZ ఒక �పE�R�Bి ఇందEజ�లం ,ేసుQ R-Vడ".  ాడ" ()మ*ణ78  
చూడ�ాRW, "అబanO�, ఈ �+ల	 ఒక(ా�2 ఇOZ, మంA �R�దం చూ0ి(ాQ ను" అR-Vడ".  

()మ*డ" �+ల	# ఇ,-<డ".  ాడ" ఆ �+ల	 చుట\ను భuq �ద #లబ�ట{\ , B-#01ౖన ఒక 
బట\ క0ి~, అంద�2J చప~ట[�  $'ట\మR-Vడ". అపcడ" 01ౖ బట\ను ol�స�2$% అక&డ ఒక 
మ.q�ి�క& ఉనVBి. B-#$% ఒక మ.q�ి$ాయ కx�- ఉనVB.ి  

()మ*డ" �దట ఆశ<రZప�-� డ", మ�N �ేర�క	RWస�2$% ఆ �పE�R�Bి# $ా(ాQ  
అదృఉశZమయ.Zడ". ���త� $'డ"క	 కళNJళN పరZంతమయ.Zడ".  ాడ" చ�ా>JV, B-# 
ఖ�wదునూ కx�- �ెA< ఇ(ాQ న# తం�ిE$% మ.ట ఇ,-<డ". ఇపcడ" వట{\  ,ేత�ల�Q  
ఇంట{$%^)�ే తనక	 బ*�ి�  ల]ద# ర�4వవ�త�ంBి. ఈ మR� Wదనక	 �+డ"  ా�ి$% ఆక� 
కx�-  WసుQ నVBి. ఎదుర��ా ఉనV మ.q�ి �క&క	 $ాయ క#0ిసుQ నVB.ిB-#V S# 
అOR- ఆక� బaధ $'ంత # ా�2ంచుక	ంB-మనుక	#  ాడ" ఆ $ాయను పట[\ క	R-Vడ". 
 tంటRW మ.q�ి �క& మ.యj�� �e��చర>ం క#0ింAంBి. అం�ే ,-ల	 అనుక	#, 

సం�+షం�+  ాడ" ఆ �e��చర>ం చుట{\  చంకన 01ట[\ క	# ఇంట{B-�2 పటa\ డ". 
సూ�ాZసQమయం $ాబ�త�నVBి. B-�2 #�ా>నుషZం�ా ఉనVBి. $'ంతదూరం  t��Nస�2$% 
 tనకనుంA ఎవ�3 0ి�Aనట[\  అ#0ింAంBి. ()మ*డ" S�2�2చూl�Q  అక&డ  ా�ి$% 
�పE�R�Bి# క#0ిం,-డ".  

�పE�R�Bి# ()మ*�ి  tంట నడ"సూQ , " నువ�: ,-ల. బ*�ి�మంత��ి�. J$'క& సల� 
,ెబ*�-ను, B-## మ�2<^)క	! B-�2ల� ఆడ ాళMN కనబ�ి�ే  ాళNను ఆ^ాZయం�ా 
క	శల పEశVల	  tOZ, ,-ల	" అ# ,ె0ి~  ా�ి B-�2న  ాడ"  t�N^)య.డ". ()మ*డ" 
తన �ామం  tౖప� నడ"సూQ  �కట{ ప�ేస�2$% ఒక  ాగ* వదDక	 వ,-<డ" . ఆ  ాగ*క	 
అంతదూరంల� ఒక ఇల	�  వ�నVBి. ఆ ఇంటd� ంA ఒక పద��gళN 0ిల�  �ంBె�+ వA< 
 ాగ*ల� JళMN oసు$yడం చూlిన ()మ*�ి$% �పE�R�Bి# ఇA<న సల� గ*ర�Q  వA<ంBి. 
అపcడ" "అమ.>O�, అం�- క	ల.(ాR-?" అ# అ�ి�ాడ".  

"�రం�- క	ల.(ాO�R-?" అ# ఆ అమ.>O క	�- అ�ి�2ంB.ి ఇదDర� 
మ.టa� డ"$yవటంల�, ఆ 0ిల�  ()మ*డ" ^_దుD ట{నుం�ీ ¡�జనం ,ెయZల]ద# �ెల	సుక	#, 



అత#V తన ఇంట{$% oసుక	^)O జ¢నV �eట£\ల	 01ట{\ంBి. తర� ాత అత#V �e�� �+ల	 
గ*�2ంA అ�ి�2ంB.ి "మ. అయZ BC## అq> BC# ఖ�wదూ, చర>మu కx�- 
oసుక	రమ>R-Vడ", R-క	 (ాధZం $ాల]దు." అR-Vడ" బaధ�ా. "ఓ¤ , ఇం�ే గB-, RWను 
Jక	 చర>మu, చర>ం ¥క& ఖ�wదు ఇ(ాQ నుండ"", అంట� ఆ 0ిల�  ()మ*డ" వదD  �e�� 
�+ల	 oసుక	# B-# �దునV బ¦చ<ం�- కSQ�2ంA, �+లx, బ¦చు< ఖ�wదూ కx�- 
()మ*డ"$% ఇ,ే<lింBి.  

()మ*డ" పరమ.నందం ,ెంBి ఇంట{$% వ,ే<(ాడ". తన $'డ"క	 �ెA<న చర>మu>, 
డబ*nలx చూlిన ���త� ఎం�+ సం�+§ింA, "J$� ఉ^ాయం ,ె0ి~నBి ఎవర�" అ# 
అ�ి�ాడ". "మగ $ాదు, ఆడ మ#§ి R-R-V" అంట� ()మ*డ" lిగ*F �+ జ�2�2నదం�- 
,ె^ా~డ".  

"ఇBేR- J �ె��? అట[వంట{ ఆడ0ిల�  తటస̈ప�ి�ే  tంట �ెచు<క	# 01�� ,ేసు$yర�? Jక	 
�ె���ేటల	 ల]వ# RWను �దట{ నుం�ి అంట�RW వ�R-Vను!" అనVడ" ���త�. ()మ*డ" 
అప~ట{కపc�ే బయల	Bే�2  ాగ* దగFర$%  t�� ఆ 0ిల� �+, "ననుV 01��Nడ�- ా?"అ# 
అ�ి�ాడ". ఆ 0ిల�  lిగ*F  పడ"త;RW ఒపcక	# ()మ*�ి  tంట వ,ే<lింBి. అపcడ" ���త� 
 ా�NదD�2$� ఘనం�ా � ాహం ,ే(ాడ".  

JSJSJSJS: 

$ాబట{\  0ిల� లx అంద�2కR-V తన$g ఎక	&వ �ె���ేటల	 ఉR-Vయ# గ�2:ంచడం 
ఎంతమ.తEమu వలదు.  


