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"ఎందుకం;< ఆ ామ(లయm Gద రDచుకపడరD. ంచం అL క)కరం
చూ*ించకడ.. ఇపట2 వరక కట2Oన వ;<@ V{ ఎపE;ో Gక ఇaాZన బw qCJK
L ఉంటPం./ అనుకడ. ! ఇంా ఆ ామ(లయm ఏ ఇవగలడ) ఇలB పం
*HటO PకంటwరD?" ]^లkAా సC= 5ెపJK Lం./.
" [క ెZయదు ఉండa{! కతeరD *Hcక) ఆళc X:తం qసుకన8 డబ(o! వ;<@
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వసు-8డ& క.. qసుకన8 ఆరD a{ల Gక ఈ ఆళcల# వ;<@ రపంల# వ5ేfింద{
అనువఛునుక.. *HౖAా ఇ\ న డబ(o క; ఏ.ో మం\ ాాm) ఉపగప;ింద)
Gర సంతe*ి- ప;ి, ామ(లయm బw 5ెలk a{సువఛును క.?"
"5ెలk  adయBmలB, ఇ./AS ఆడ& క ; [ మBటల {,  XషOం ల>కJK L aా;ిX
డoను. ఇపE;ే

పC-Aా మCJKaాలB?" వmంగmంAా 5ెJాడ&.

"అa{a¡ J,లం ాACల క; G దగn ర కటPO *HటO wడ& కదం;<?"
"ఆ కటPO! ఎకv;ో AS.వCX ఇరadౖ]^¢ళc దూరంల# ఉం. J,లం. ద;<X రAా)
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****
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"ఓ, అలk ఆ ండ మలపE "CACనంక, లAºదు ]^¢ళ»c JKవల8".
ఏG Vచక అసహనంగ ఆ మరబ¥టP 5ెకv అంచు Gద ఉంగరం a{ళcV టకటక
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పలsk adౖపE *Hద=పEZలB కదులతeన8 ఆయ)8 ట2X గ(ండంAా5ేతeల *HటO 2 గట2OAా
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5ెJాడ&- "ఏా [ సం ఇంతదూరం ర*ి - ావEా? {నుకబ(రD పం*ిే adంట{
ాaాల) ెZయదుా - ఒళ»c adXv బw ఎAn డ.మ) చూసు-8aా?"
"పం పడకండయBm - aారం Sలనుం\ జరప;ి ఇయBల> ల>\. ఈ ఏడ& వరదల¦\
పంటల)8 టPOకJKLనLm.ొా. ట2ా;ి \న కడ& AS.టuk కZfిJK./. ఏ
.R .ొరకv Sజం 5ేపల పటPOక) సంతల# అమ(తe8ను. G ాడక JK మBJK
వ.=మ{ అనుకంటwం;ను."
"అసల ఎలBగt ఇ5ే./ ల>దు! ఈ ఏ;./ వ;<@ క; ఎAn టwO)ా ఈ ాకమ కబ(రDk!!
ఏం5ే - ాa¡, ఎలB 5ేస-a¡ క ెZయదు. [ దగn ర ఉన8దం కకv మ(ందర" కరvశంAా
గ./=ం5డ&.
"ఇంట2ా;ిc మBటwkడ&కం.రం;< అయmASర. aాన ప;ేలBAా ఉం./"
దగn k S) తన ఇంట2X qసు´¾cడ&. 5ెకv కR కండ&aా తe;ి\ a{f,ి బoCబ¥ం;ం
టO టw)X 5ెటO P దగn రక ad´k ¾డ&. అరDగ( Gద fింహంలB ఉన8 ధనుంజయ)8 తలపE
5టP నుం\ భయంAా చూసు-న8డ& ఐ.ేళc ామ(లయm డ&క. *Hk./ACన ం;ో
కతe ామ(లయm ఇంట2X పసు-తం ఆడ./కv.
"అటwk )లబ;@a{]¿. మన ఇంట2X అయmAారD వ5రD. ాళ»cకడ&vవ ;)X J,Lm
Gద a{;ి [ళ»c *HటO r" కతeC8 గదమBLం5డ&.
"ఇ./AS ఈ మాmదల 5లAా[, మ(ందర అసల షయం 5ెపp. ఈ ఏడ& XaాZన
డబ(o ఎకvడ?"
"*Hద= *ిలk *H´ÀÁc క ాడ ACZం./ ఈ ఇలk, ఇంా G ాడ *HటO న
2 ఆ J,లం
బwబయBm! ఏ.ో టPక ఆ J,లం అ G బw జమ 5ేf` - ాను. ంచం ఓ*ిక పటO ం;ి.
ఇపట2 Xపpడ& డబ(o ెమంటr..." .ీనంAా అC¯స- ు8డ& ామ(లయm.
"ఏంటÂ ఇంా ఆAాలB? J,[ల> Jాపం అ) జZప;ి *ిలk *Hc X డబ(o ఇf`- , ఇపEడ&
మÃc అడ@ ]^¢నబwధల క«ాOల ందుక 5ెJ- ావEా?  డబ(o  X - ాaా?

బలవంతంAా ఇంటukం\ ]^డపట2O Aంట2ంచమంటwaా?"
ఎంత Jా©ేయపడ&తe8 )*ించుకం; తం;ి GదపEZలB Aాం;ిసు-న8
ధనుంజయం దగn రక ల#పల నుం\ ఒక \న8 5ెకv *HటO 2 ె\ ఇ\ం./ ామ(లయm
కతeరD.
ఏటన8టP
k క´Àcగfి .)fి చూªాడ&.
"అయmAార ఇ./ మB యBడ./ JKతIJKతI .ీ) *HcX *HటOమ) ఈ పసుపEడ& 
5ే"ల#*HటO 2 adÃcJ,Lం./. ఈ పEfH- ల తప ాడ ¶స]^త- e బంAారం క; ల>దు.
JK[ .ీ)8 క; Gాడ{ ఉంచం;ి. మS ఏ;./ గడ&*ిf`- , ఏ.ో రకంAా ాయ కషO ం
5ేసుక) G బw 5ెలk జసుకంటwను" - ామ(లయm A ంతeబÄంగ(రDJKLం./.
ఇపటuk aా;ెలBగt డబ(o ఇవల>డ) అర¯ ]^¢ం./ ధనుంజయB)X. అందు ఆ పEfH- ల
డ&) 5ే"ల#X qసుక), తI\నటPOAా చూfి, జబ(ల#X జర;ి5రD.
"మ´¾c ఏ.ో కలk బÄZk కబ(రDk 5ెే వరDను. వ5ే ఏ;./ కలBk బw qాaా సC
ల>. [ అంతe చూ - ాను." సురDAా ల>5డ& ధనుంజయం. క ాL aా) adనాల
A :లBAా ామ(లయm క; క./లBడ&.
"బwబ(Aార ఈ "X ఈ ాడ{ ఉం;ిJKం;ి.బwAా మబ(o పట2O ఉం./".
"ఈ మబ(oల>¶ ఏం జయ వE నను8. ఇంాf`పటuk ఆ లBం\ ఎగ(వ నుం\ ా{ వసు-ం./.
"రDగ( ట2vటPO క; మ(ం.ే 8Aా, ad´¾cZం.ే!" వ;ిAా నడ&సు-న8 ధనుంజయం
adనకల> వE .ా అనుసCం5డ& ామ(లయm.
అపట2X ..పE ండ& గంటల *HౖAా ఎదురDచూసు-8డ& ా[ మ క వC.ా
ఎగ(వక adcన లBంh adనకv - గటPO పZk X - వసు-న8 జడ కనపడ@ ం ల>దు. "CAC
వసు-ంద) లBంh aాడ& 5ె*ిన టÅౖం ఎపp;ో .ట2JKLం./! ఆల#చనల# ప;@డ&
ధనుంజయం. ఏ]^¢వEటPం./. "CAC ాaాZం.ే{ ఈ Jాట2.X ఒకa{ళ లBంh "రDగ(
పయBణంట2పp )ల ఐLం.ే

.... ామ(లయm, ధనుంజయం తప జన సం5రం

క; ల>. ప.ేశంల#. పర©mన8ంAా ఉన8 ధనుంజయంV 5ెJాడ& ామ(లయm.
"JK[  పడవల# పటw8)X మZ8 ./ంపEదమంటr, .Cల# aాన Aా[ ప;ిే తమరD
త;ిfి JKర)చూసు-8ను. ఇలBంటపpడ& పడవల# AS.వరమ Gద L¨లkటం
పమBదం క; నండయBm. ఈ "CX ఈ ాడ{ ఉం;ి JKండయBm.."

ధనుంజయB)X అహం అడ&@ ెరAా )Zం./. పటPO పరDపEల Gద శయ)ం5ే ఆగర¸
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