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అ�� 1942 సంవత�రమ� అనుక�ంట!ను. ఆ సంవత�ర#$ %దట' తరగ(ల) *ే�ాను. ఈ 
�-.న బ	
 ఉ��0, బ	
 మ123ం4 5ి20 7ా�8ంట'9: ;సుక�2 వ4<ం�� అమ=. బ	
9: 
>?నక@రలAదు అన0 సంBCషంBC 5ి20 7ా�8ంట'9: వ*�<ను. 5ి207ా�8ంట'9: దగEరల) ���ల� 
FGHషను ఉం��. ఎంత దగEర7ా ఉం�� అంటJ ���ల� బయల� �ే�Kమ�ందు LMFG కNత, 

ఇంజనుల)ం4 ఆQ�82 వ��RనపTడV వ*ే< "ఇW" శబYమ� కN	� Q25ి�ాZ [. ���ల� పట!H ల� 
5\ౖ LMగం7ా >?[^ గ_డV� బళab*ేFG చపTళab 2దుY రల) కN	� Q25ి�ాZ [. 5ి207ా�8ంట'9: 
వ4<నపTడV �� పడక 	�బ! 5\ౖ�M. LdRe9:ల1 పడVక�ంటJ ఆ9ాశమ�ల) #f�8FG నgB�h ల�, లA4 
కNరi<ంటJ ఎదురi7ా ���ల� పట!H ల� క25ి�ాZ [.  

"జjగతZk ! ���ల� పట!H ల5\ౖ ఆడV9lవదుY . ���ల� FGHషనుల) mరప9ాయల బ�ాZ ల�, దూ�� బ�ాZ ల� 
ఉంట![. దూ�� బ�ాZ 5\ౖ కNరi<2 వ*ే<>?[^ ���ల� బళbను చూడV. mరప9ాయల 
బ�ాZ ల5\ౖ కNరi<ంటJ తుమ�=ల� వ�ాZ [. మ�క�@ >pడVం 5ీRFGZ  4��0న0క� ఎల1 
తుమ�=ల� వ�ాZ r అల1గ��M sక� కN	� తుమ�=ల� వ�ాZ [" అ2 అమ= *ె5ి3ం��.  

4��0న0 మ�క�@>pడVం 5ీR< "ఆu" అ2 తుమ�=B�డV. జKబ�ల)ం4 నలeబ	
న Bెలe  జKబ� 
రiమ1ల�2 ;Fి, మ�క�@ను తుడVచుక�2, రiమ1ల�2 మ	
4, మvb జKబ�ల) 5\డB�డV. 
4��0న0 మ1 బ	
ల) బ	
 పంతుల�7ా ప2 *ేసుZ ��0డV. ఈ �-. శలవw 5\ట'H  ���ల� బం	
ల) 
�ామరe9lట LdxybడV. �ామరe9lటల)�M #f[ల� బం	
 ఆగ�తుందట! మ��h సు >?[^ ���ల� 
బం	
ల) 7ాంz{7ారi వసుZ ��0రట! �ామరe9lట FGHషనుల) ఖదYరi ట}5ీల� 5\ట~H క�న0 9ాం7�సు k
9ార�కరZలక� మ_డV రంగ�ల జ�ం	�లను ఇ�ాZ రట! 4��0న0 బయల��ే�Kమ�ందు 5ి20 
అన0 మ1టల� గ�రiZ క� వ*�<[. " ఏmటం	�? ఆ LMషం? ఖదYరi *�9ా@, ఖదYరi పం*ె, 



ఖదYరi సం4 స�8>?Lా? ఆ తల>ా7ా ఎందుక�? ఎందుకం	� శలవw 5\టJHరi? మ_డV రంగ�ల 
జ�ం	� పట~H క�2, ఎండల) 2లబ	
, 7ాంz{7ా�80 చూFGZ  �క� ఏm వసుZ ం��?" 5ి20 
మ1టలక� 4��0న0 B�ణక లAదు, బ�ణక లAదు. "7ాంz{7ా�8 చలవవలeన మనక� స��ాజ�మ� 
వFGZ , మ1 బ	
 పంతుళb �B�ల� ��ట'Hంపw అవwB�[. "9:�� ఇం	
య1" ;�ా=నమ�BC Bెలe  
�ొరల� Fీమక� >?Bే, 9ాసులs0 మన9K mగ�ల�B�[. మ1 �B�ల� 5\రiగ�B�[. 5\�878న 
�తంBC పh( �dల1 నువw� ఒక 9ాసు బం7ారం 9�ను9l@వచు<" అ2 స�8Y *ె5ి3 �ామరe9lట 
పhయ1ణమయ1�డV.  

���ల� బం	
 వ*ే<మ�ందు మ1 FGHషనుల) గంటల� 9�డB�రi. గ�	
ల) గంటల1 ఉండదు. 
LMల1	ే ��ండV అడVగ�ల ఇనుప బ�{Y5\ౖ "గణ గణ" మ2 శబYం వ*ే<ల1 2మ�షం>ాట~ ఇనుప 
మ�క@BC 9�ట'H , 4వరన ��ం	ో లAక మ_	ో �ెబ�ల� LM�ాZ రi. మ_డV �ారie  Q	
Q	
7ా గంటల� 
9�	
Bే 'అ� టh[ను' వసుZ ంద2, ��ండV �ారie  గంటల� 9�	
Bే 'డవwను టh[ను' వసుZ ంద2 
ఆ గంటల� Qన0Lా�89: Bెల�సుZ ం��. ఈ గంటల శబ!Y ల� మ1 5ి207ా�8ంట'9K 9ాదు, ఆ �z�ల) 
ఉన0 Lారంద�89� Q25ి�ాZ [.  

5ి207ా�89: 5ిలeల� లAరi. అందువలe�M� నను0 మ�దుY 7ా చూసుక�ంట~ం��. BెలeLారi 
జjమ��M లA4, �{పం LdR78ం4, "చదు9l ��య��" అ2 నను0 బ�జ�78ం4, తన ప2 
చూసుక�ంట~ం��. అన0వరమ� >?[^ ���ల� వ*ే< సమయ129: �ా0నం, ప�జ ప��8Z *ేFి, 
7K�ె >ాలను 5ితుక�తుం��. నురiగBC ఉన0 ప4<>ాలను 7ాe సు 2ం	� >?Fి, ��క� ఇ*ే<��. 
�� తల 2మ�రiత� మ1 అమ=BC "ఆ �ేవwడV ఎక@డ ఉ��0	ో Bె�దు 9ా2, ఈ 
బ�డVతడV2 చూసుక��M అవ9ాశం లAక�ం	� బ!వను ;సుక�2 >?య1డV" అ2 *ె5ి3 కళb 
sళbను 5\ట~H క��M��.  

FGHషను #$�ాH రi >ాe � �ారమ� �ద9: వ4<, నను0 చూFి, "sక� Bెల�సు��? వ*ే<��, 
mRట�� F\3ష�. LMగం7ా >?తుం��. ���ల�క� దూరం7ా ఉండV" అ2 ��చ<�8ం*�డV. తల5\ౖ 
ట}5ీ 5\ట~H క���0డV. ఎడమ *ే(ల) ఎరk జ�ం	�, క�	
 *ే(ల) పచ< జ�ం	�లను 
పట~H క���0డV. ���ల� బం	
 LMగం7ా వ�?Z ం��. *ెవwల� 4Re ప	ేట~e  >pడVగ�>ాట' కNతను 
కNFిం��. ���ల� బం	
 LM7ా29: ధూ� లA4ం��. FGHష� >ాe � �ారమ� అ���8>?[ం��. ���ల� 
బం	
2 మ�ందుక� �ా78>pమ=2 పచ<2 జ�ం	�ను అట�, ఇట� ఊపwతు��0డV FGHషను 
#$�ాH రi. ���ల�ల) నలe2 మచ<ల�న0 ఆక� పచ<2 దుసుZ లBC F\ౖ2క�ల� క25ిం*�రi. Lా�8 
వంక చూసూZ  ఆనందంBC *ేతుల� ఊ>ాను. నను0 చూFి, �F\@� 5G9�టeను ��Ldౖపw 
QFి�ారi. ఎదురi7ా క25ిం4న న�M0 Lా�8 5ిలeLా	
7ా ఊ� ం4 �F\@� 5Gకటeను QFి�8 
ఉంట!రi. ఆ �F\@� 5G9�టeను పట~H క�2 5ి207ా�8ంట'9: పరiగ�న >?య1ను.  



"ఏmట} అ9ా@! � మ�8��7ా�80 �ామరe9lట >?వదY��0ను. 7ాంz{ 7ారi �8ల� బం	
ల)4 
��గరi. సభ *ెయ�రi. 7ాంz{ 7ా�80 చూడట!29: �రi ఒక@�K >ాe � �ారమ� �ద ఉంట!�ా? 

LMల 9�ల�� జనం వ4< ఆయ20 చూ�ాZ రi గ��? ��2BC >ాట~ >?�సుల�. Lా�8 ల1¢�ల�. 
B�9:@సల1ట జ�878Bే ఏమవwతుం�ో ఆల)4ం*��ా? అ2 అ	
7ాను. ఆయన ఏమ��0�- 
Bెల��ా? "7ాంz{ 7ారi, �ేమ�	
BC సమ1నం. నువw� �-£ ప�జల� *ే�ాZ వw గ��? ఎందుక�? 

ఆ �ేవwడV పhత�gమLా�ల�M క��? ఆ �ేవw	ే 7ాంz{� ర¤పంల) �ామరe9lట వసుZ ��0డV. 
ఆయ20 చూ	�R�ం�ే" అ��0రi � మ�8��.  

�Mను �F\@� 5G9�టeను పట~H క�2 ఇంట'9: >?[^స�89: ఇల1 �ాగ�BCం�� సంLాదం. నను0 
చూFిన 5ి20 "స(Zబ!బ_, 4��0న07ారi వ*�<�ా? అ20 ���ళae  చూ�ాLా?" అ2 నను0 
అ	
78ం��. "���ళe  బళbల)ం4 ��78న Lా�8ల) 4��0న0 లAరi. B�ట'ప�8Z >?[ ఇందనLా�8 
ఆయ��K�ద Ldౖద�మ� *ే[ంచుక��M Lారi, �M( డబ!�ల� పట~H క�2 ��78న వరZక�ల�, 
అన0వరమ� >?[ గ�ండV 7�[ంచుక�న0 భక�Z ల� ��7ారi" అ2 *ె>ా3ను.  

మz��హ0 సమయమ�. కడVపwల) ���ళab ఆకRBC పరiగ�ల¦డVతు��0[. "9ాళab *ేతుల� 
కడVక�@2 �ా. §¨జనమ� *ేదుY వw 7ా2" అ2 5ి20 వంట గ��ల) 5ీట LMFి కN�-< 5\ట'Hం��. 
అన0ం, పపT, �d[�, ఆ తరiLాత కNర, *�రi, 5\రiగ�లBC §¨జనమ� 5\ట'Hం��. ��క� 
వ	
©సూZ �M మ1 అమ=BC మ1టeడVBCం��. " చూ�ాLా అ9ా@? స(Zబ!బ�9: �MనంటJ ఎంత5Gh�! 

�F\@టeను తను (నక�ం	� �Mరi7ా ;సుక�2 వ4< ��క� ఇ*�<డV.ఆ 420 బ�రkల) ఎ20 
ఆల)చనల� ఉ��0r ��క� Bె�దు 9ా2, తల5\ౖ Ldన0 మ�దY  LMFGZ  క�878�?తుం��" అ2 
��వంక 5Ghమ7ా చూFి "(ను" అ2 9�సరi వ	
© ం4ం��.  

చూడV స(Zబ!బ_, 4��0న0 టª� అ� ���ల� బం	
ల) �ామరe9lట Ldxybరi. �ాయంతhమ� 
«కట' ప	ే LMళ �ామరe9lట నుం	
 �dౖ� డవwను ���ల� బం	
ల) వ�ాZ రi. డవwను టªh[నుe  
ల)4 ��78న Lా�82 అంద�82 చూడV, 4��0న0 క25ి�ాZ రi. ఇంట'ల) కNరi<ంటJ sక� ఏm 
BCచదు గ��! ���ల� FGHషనుక� >?[ ఆడV9l. ���ల� పట!H ల �ద మ1తhమ� ఆడV9lక�" అ2 
5ి20 ��చ<�8ం4ం��.  

5ి207ా�8ంట'ల) ఆడV9�నుటక� త78న ఆట స¬లమ� లAదు. దగEరల) ఉన0 ���ల� FGHష�M 
ఆటస¬లమ�. 7K�ెR0 #$పwతున0 క��kా ళab ���ల� పట!H ల5\ౖ ఆడVక�ంట~��0రi. అందుల) 
ఒకడV ���ల� పట!H ల5\ౖ *ెQ2 5\ట'H , "ఒ�K, ���ల� వ�?Z ం��. 7K�ెR0 పక@క� BCల�ా" అ2 BCట' 
ప®వwల9ాపరeక� *ెపwతు��0డV. అట�, ఇట� చూFి�� ��క� ���ల� బం	
 క25ించలAదు. 
అమ1=, 5ి20 *ె5ి3న మ1టల� పhక@న 5\ట'H , ���ల� పట!H ల5\ౖ *ెQ2 5\ట'H  Q��0ను. ట¯, ట¯ 
అన0 శబYమ� #fలe 7ా Q25ి�?Z ం�� 9ా2 ���ల� బం	
 క25ించలAదు. ఇంతల) FGHషను #$�ాH రi 



 
 

 

ఎరk జ�ం	�, పచ< జ�ం	�లను పట~H క�2 >ాe � �ారమ�5\ౖ క25ిం*�డV. అంటJ ���ల� బం	
 
వ�?Z ం�� అన0మ1ట. అప3ట'9: �ాయంతhమ� అ[ం��.  

�ామరe9lట నుం	
 వ4<న �dౖను డవwను ���ల� మ1 7°లe >?h ల� FGHషనుల) ఆ78ం��. జనమ� 
��7ారi. అంద�8 దగEరనుం	
 FGHషను #$సHరi ట'9�టe ను పwచు<క���0డV. ఇదYరi మ1తhమ� 
ట'9�టeను చూపక�ం	� "మం;e  >ాW" అ2 *ె5ి3 బయటక� >?య1రi. ���ల� ��78న Lారi 
అందరi బయటక� >?[న తరiLాత ఇంట'9: పరiగ�న >?య1ను. "5ిs0, 5ిs0, 

4��0న07ారi �dౖను డవwను ���ల�ల) �ాలAదు" అ2 5ి209: *ె5G3ను. దూరమ�7ా అమ= 
2లబ	
 ఉం��. �Mను *ె5ి3న మ1టల� Qం��. పరiగ� పరiగ�న వ4< 5ి202 
9±గRంచుక�ం��. 5ి20 కళe  నుం	
 sరi 9ారiBCం��. "అ9ా@, � మ�8��7ారi �ాలAదు" అం��. 
"అవwను మ1 మ�8��7ారi �ాలAదు" అం�� అమ=.  

అక@ *ెల¦e ళab ఇదYర¤ 2శ²బYం7ా కNరi<��0రi. అమ= నను0 5ిల��?Z ం��. "«కట' ప	
 
>?[ం��. �ా స(Zబ!బ_, అన0మ� (ందువw7ా2" అ2 *ె5ి3 వంట ఇంట'ల)29: ;సుక�2 
Ld�b §¨జనమ� 5\ట'Hం��. 5ి207ా�8ంట'9: ఎపTడV Ld�b��, 5ి�M0 ��క� §¨జనమ� 5\టJH��. ఈ 
�-. ఏమ[ం�ో మ�8, అమ= §¨జనమ� వ	
© ం4ం��. 	�బ! 5\ౖ9: ;సుక�2 Ld�b, పక@ LMF,ి 

�� 5\ౖ దుప3ట' క5ి3 "పడV9l, స(Zబ!బ_" అ2 *ె5ి3 అమ= 	�బ! ��78>?[ం��.  

�Mను >pదుY న0 లA*ే స�89: ఇంట'2ం	� జనం ఉ��0రi. అమ1=, 5ిs0 ఏడVసుZ ��0రi. 
ప9:@ంట' �ామ1యమ=7ారi ఇదY�82 ఓ��రiసుZ ��0రi. ఇంతల) ఒ9ాయన వ4< "అ9ా@, 
బ!ధపడక�. బ!వ బ!గ���0డVలA. 9ా9:��డ 5\��Y సుప(hల) ఉ��0డV. ప��gల� అs0 ప��8Z 
అ[న తరiLాత ఈ �ాయంతhమ� ఇంట'9: పం5ిం4LM�ాZ మ� అ2 	�కHరie  *ె>ా3రi. 4న0 
	�కHరi ��క� ఏm *ె>ా3	ో Bెల��ా? "ఈయన అదృషH వంతుడV. �ామరe9lట FGHషను నుం	
 
7ాంz{ 7ా�8 ���ల� క��Rన తరiLాత >p�సుల� 9ాం7�సు 9ార�కరZల5\ౖ ల1¢� *���� *ేFGరik . పhజల� 
*ెల1e *ెదురi7ా పరiగ�ల� 5\టJHరi. 9�ందరi 9:ంద ప	
 >?య1రi. 9:ంద ప	
నLా�85\ౖ 
మ�89�ందరi B�క�@క�ంట� >ా�8>?య1రi. ఈయనక� తలక� మ1తh#$ �ెబ� త78Rం��. 
ఎమ�కల� QరగలAదు. ఒక Lారమ� �-.ల� శలవw 5\టHమ2 *ె5G3మ�."  

ఆ �ాయంతhమ� 4��0న0 �dౖను డవwను ���ల� బం	
ల) ��7ాడV. తల5\ౖ >ా7ాక� బదుల�, 
7ా. గ�డ©BC కట'Hన కట~H  ఉం��. ఎడమ *ే(ల) ఖదYరi సం4, క�	
 *ే(ల) 9ాం7�సు జ�ం	� k
ఉ��0[. తలక� 7ాయ#fµ��, 4రi నవw�BC నను0 చూFి "స(Z  బ!బ_, ఎప3ట'9���� sవw 
7ాంz{ 7ా�80 చూ	�R �ా" అ��0రi.  
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