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ాట� �గ�� ఇర !ౖ  �ల �#
ా$టర%ను క'�� (ల	వ��� మ)ం+ే-ి 

ా�
�య��� /ొంగ  !ధవ '.  

"అనుక	న2ంత ప4 అ56ం/ి... అసల	, ��ను 8దట:నుం; +ెబ)త>�� ఉ��2...ఎక	Aవ 
వ�BC DE ఆశ ప�ొదHం�B, ఏ బJ6ంక	లK�L MNడ/�మ) అ(.... PంటQ��....  ాడR MNటJS డR, TడR 
MNటJS డR.. ఆ కంప4 UVనజరX మ� YNZండR DE 
Zా ణ -\2]^త_డR అంట` MNటJS రX.. ఒకటJ, 
�bం��.... ఏకంcా య�deౖ �ల	.. ఎవ�DE MNట:Sనట�S ....???".  

' ఆ కంప4 ఆYీసు మ)ందు అం�� గందరcgళంcా ఉం/ి... ా�#DE Dbi�#j  ఇనుk�bనుk క'�� 
ల�దట Dాబట:S  మన డబ)l m�c వసుn ందన2 ఆశ ల�దు....'  

'స�oల�.. ఏం+ేpాn ం... ఊ�Do తల	rక	( బJధ పడక	.. మనక	 ఆ డబ)l �ా-ి MNట:S  ల�/ేs..' 

" !ధవ  �/�ంతం +ెMNtకం�#...మ)ందునుంu +ెబ)త>�� ఉ��2..అసల	 �� మ�టక	 
ఏ���ై�� Pల	P+�r�ా vరX? MNwxyం +ెz�ే ��ను P��ల�, /{( మ�టక	 Pల	P+ేr/ి 
ఏంట: అన2 |ోరణ~ v/.ి. అసల	 v మcాళyం�� ఇం�ే.. MNw��yన ఇ��2ళy సంpారంలK �� 
వల%  vక	 ఎ��డూ డబ)l నషSం జరగల�దు..Dా4 v �ె�P తక	Aతనం వల%  అ(2 
న�ాS ల�....."  

'ఇక ఆప��� ా.. అ5�� 4 పZUVయం, ఇషSం ల�క	ం���� అ42 జరXగ)త_��2య�? 

ఒD�AకApా� �PతంలK ఇల�ంట:P తపtవ�...ఇంక నను2 pా|ించక'  

"అం�ే ల�ం�#, �� మ�టల	 vక	 pా|ింప�ల	cా�� అ(Mిpాn 5..�� బJధ vDbందుక	 అర�ం 
అవ�త_ం/ి.??"  

'ఇ/ిcg.. ఇక సణక	A...ఎ/ో నcg, �రs 
�5ందనుD�  



"అవ�ను ల�ం�# ఏ��డూ +ే5ంuం/ి ల�దు Dాబట:S  ఇల�ంట: మ�టల� వpాn 5... అసల	 
MNళyయ�6క.. vరX ఎప��ై�� నగల	 +ే5ం+��ా....??" ఇపtట:D� మ� ప�ట:Sంట: ాళ�y 
MNటS�kం/ేDా(..... 
�5న పండDEA క'�� అUV� శ� DE cా�ల	 +ే5ంuం/.ి"  

'అబJl.. ఇప�డవ42 అవసరమ�? అ5��.. ��ను ఎప��ై�� v ప�ట:Sంట:  ాళy( అT 
ఇT MNటSమ( అ�#cా��?  ాw�y క/� వదH��2 Pనక	ం��...  ాళy మ)చrటంట`.. 

పండగ(, ప�ట:Sన �gజ4.. Dానుకల	 ఇసూn  ఉంటJరX.. '  

"అవ�ను ల�ం�# అడక	Aం�� అ42 జ�Mిసుn న2ందుక	 మ�  ాళyంటQ vక	 ఎప�డూ 
లKక	 �.. MNళy5 ఇ��2w��5�� అతn ా� +ేత ఒకA రPక గ)డC5�� MNట:Sంచుక	న2 

ా
ాన
�ల�దు. "  

'మధ6లK మ�  ాw�yం+ే�ారX? ఎ/ో వంకన..ఎప�డూ  ాళy( ఆ�#
�సుD�వడం తపt 4క	 
 ��o ప( ల�/�..?'  

"అబl ఎంత 
�డRచుD�urం/ో ??.. ఉన2 మ�టంటQ.. అయ6cా�DE ఎంత ఉ�DE 
ాట�?"  

'ఇ/ిcg.. ఇక నువ�� �LరX మ)య6క
��ే.. ��ను ఊరXD�ను '  

"ఆ...ఎం+ేpాn రX? v �ె�Pతక	Aవ పనులను కMిt ప�చుrD�వ��(DE �� vద అరవడం 
తపt vరX ఏP +ెయ6గలరX?"  

 

 
 

 

 

'����2... M\% �  ����2.... అమ� ( D�టSకం�#...M\% �  ����2.... 4 Dాళ�y పట�S క	ంటJను... '  

శ�.. శ�... అ( గట:Scా తట:Sనట�S  అ(Mించడం��..ఉ�DEAప�# ల�uం/ి శ��oఖ.  

-ి/�� �� : ఎ�ా శ�... మ�y Mీడ కల వurం/�?? ��ను��2ను క/�.... 4Doంభయం ల�దు 
�#య� . మ�y అమ�� ����2 �#ష_ం �#ష_ం కల�... ????  

శ�: అవ�ను -ిదు� .. మనDE MNళy5 ఇంత Dాలం అ5�� ఇంDా ��క	 ఈ Mీడ కలల	 
ఏ�ట:.. ఈ మధ6న +�ల�  

తరచుcా ఇల�ంట: కలల	 వur అసkల	 స�cా�  (దHర ఉండటQ% దు.. ��క	 (దZ 

� ాలంటQ��.. భయంcా ఉంట�ం/ి.  

-ి/�� �� : వ��i అవ�క	 శ�.. 4క	 ��ను��2ను క/�.. ఈ ఉw y ��కS�  సులKచన అ( MNదH  



M\రXన2 -NౖDాల$సుS  ఉ��2రX. ఆPడ దc�ర అ
ా5ంట�U¡ంట� ¢సుక	ంటJను. ఇక 
హ5cా పడRD�..  

 

 
 

 

 

-ి/�� �� : గ)¤  మ��2ం¥  ��కS� . ఐ య�ం -ి/�� �� . §ీ ఈ¨  U¡©  !ౖª  శ��oఖ.  

సులKచన:  !�� గ)¤  మ��2ం¥  అం�#. ఊ... +ెపtం�# v Doసు .  

-ి/�� �� : మ�క	 MNw��y5 మ«డR సంవతk�ాల5ం/ి ��కS� . శ�DE ఇప�డR 26 

సంవతk�ాల	. వ��i అ ా��kనంత MNదH  సమస6ల	 ఏv ల�వ�. UV�దHరం +�ల� �Mీcా 
ఉ��2మ). శ�DE అప�డప�డR Mీడ కలల	 వసూn  ఉంటJ5. అర� �ాmZ ల�u ఉ�DEA 
పడRత> ఉంట�ం/ి. ఒD�కApా� గట:Scా అరXసుn ం/.ి. మ� D�(2 pారX%  ఏడRసూn  ఉంట�ం/ి.. 
ఈ మధ6న ఇ/ి +�ల� తరచుcా జరXగ)��ం/ి.. అందుక�� �మ��2 ఒకpా� కల	/�H మ( 
వ+�rమ).  

��కS� : ఏమ�� శ�.. 4క	 ఎట�వంట: Mీడ కలల	 వసూn  ఉంటJ5??  

శ�: �¬ంdeౖ pాతం కలల	 మ� అమ� ����2 
�టJ% డRక	ంట�నట�S  వpాn 5 అం�#.. 
ఒD�AకApా� మ� అమ� ��న2�L, ల�క ��న2 అమ��L 
��#u చంM\-ినట�S  అ(Mిసుn ం/ి 
అం�#.. ��న2 అమ�( D�డRత_నట�S ..��ను గట:Scా ఏడRసుn న2ట�S ... ఇల� +�ల� 
భయంకరU¡©న కలల	 వసూn  ఉంటJయం�#.. ��క	  ళyం�� +ెమటల	 పటQS-ి జ�రం 
వurన Yీ�ం¥  వసూn  ఉంట�ం/ి.. అ/ి కల అ( ��ను గ]^ంచ ల�క 
�త_��2నుi ..  

��కS� : v అమ�� ����2 ఎప�డూ 
�టJ% డRక	ంట` ఉం�ే ా�ా???  

శ�: ఎప�డూ Dాదం�#.. బహ®pా అంద� అమ�� నన2ల ల�cా�� అప�డప�డR 

�టJ% డRక	ంటJ�os. Dా4.. ��క	 uన2 తనంలK +�ల� భయంcా, బJధcా ఉం�ే/ి.. ఆ 
�g� �ాmZ అం�� బeంగcా ఉం�ే/ి. మ�y 
�దుH న2 ల�+ేస�DE అమ� ��న2 మ�మ)ల	cా 
కబ)రX%  +ెప�క	ంట` ఉంటQ ��క	 సం��షంcా ఉం�ే/ి.. అపtట�%  D�పం క'�� వ+ేr/ి.. 
��ను ఇంతcా �ాతZం�� వ��i అ5�ే, Tళ�y ఇంత మ�మ«ల	cా మ�y ఎల� 
మ�టJ% డRD�గల	త_��2రX అ( అ(Mిం+ే/ి. ఇప�డR తల	rక	ంటQ.... ��ను ప�#న ట¯న°±  
అం�� -ి²%cా అ(Mిసుn ం/ి.  



-ి/�� �� : ��కS� , అసల	 తను ఈ Pషయ�(2 ఇంత -ీ�య¨  cా ఎందుక	 ¢సుక	ంట�ం/ో 
��క	 అర�ం DావటQ% దు.. +�ల� ఇళyw y ఇ/ి Dామ±  క/�. మ� ఇంట�%  క'�� మ� అమ� 
����2 ఆర³� ´ +ేసుక	��  ారX. D�ంత -\పయ6క మ�y సరXH క	��వరX. ��ను శ� DE ఎ�L2 
pారX%  +ెMిtచూpాను.. MNళy5న 8దట: �ాmZ తను D�రXక	న2/ి ఎ�టంటQ 
"మన�దHరమ) అంద� dJ�ా6భరnల�% cా 
�టJ% డRD�క'డదు అ(". ��క	 అశrర6ంcా 
అ(Mింu�� అప�డR స�oన( అ��2ను.  

��కS� : vరX +ెMిtం/ి కరDoS �సS�  -ి/�� �� . పZm ఇంట�%  ఇ/ి �gµ జ�co తం�ే.. Dా4 /{( 
పZdJవం ఒD�AకApా� +�ల� /�రXణంcా, ¢వZంcా ఉంట�ం/ి. vక	 ��ను �ే¶  +ే-ిన D�(2 
Doసుల	 +ెప���ను.  


�5న సంవతkరం ఒక త�% , తం�#Z తమ క'త_�(  !ంట MNట�S క	( వ+�rరX.  ాళy 
అమ��5 MN·yDE స-\��ా ఒప�D�వటం ల�ద(. Dారణం +ెపtటQ% దు అ( ఆ అమ��5 
భPష6త_n  గ)�ంu ఎం�� అం/ోళన వ6కnం +ేpారX.. ��ను క'�� ఎ(2 P|�ల	cా అ�#c�� 
ఆ అమ��5 MNదP Pపtల�దు. uవ�DE అ��2ను 'చుడమ��, ��ను 4క	 ఒంట�cా 
D¸(k�ం¥  +ేpాn ను.త�%టండRZ ల( బeౖట  !5j  +ేయమ( +ెపtను. ఆ అమ��5 అప�డR 
+ెMిtన Pషయం ఇ/ి.  ాళy అమ�� న��2, Mి(2 బJబJ5, అతnయ6 మ�వయ6, 

�టJ% డRD�వడం చూ-ిన తరX ాత తనDEఈPవహ వ6వస�  vద PరDEn వurందట.. తనక	 
ప�చయమ)న2 dJర6 భరnలందర³ 
�టJ% డRక	ంట` ఉంటJరX అం/ి. Doవలం Mిల%ల%  D�సం 
p�-Nౖట¹ కట�S బJట�%  D�సం ఈ P ాహ వ6వస�  ఏరt�#ం/ి, అంతక	 �ంu MN·y వల%  
ఎట�వంట: ఉపºగం ల�ద( ����  ా/ింuం/ి. ఆ అమ��5DE D¸(k�ం¥  +ే-ి MN·yDE 
ఒMిtంచ/�(DE ��క	 అరX �!లల	 పట:Sం/ి.  

అసల	 +ెడR మ��ా� న ప�#న Mిల% ల �P��లను ప��»�-\n  డబeౖ¼ ఐదు pాతం మం/ి Mిల% ల	 
మ�దక దZ ా6ల	 ల�క మ�g వ6స��(DE బJ(స అవ���(DE Dారణం ఇంట�% (  ా��వరణం 
స�cా�  ల�క 
�వడUVన( �ే�ం/ి. +�ల� మం/ి M\�bంట�k Mిల%ల ఎదురXగ)ం�� 

�టJ% డRD�వడం +�ల� uన2 Pషయంcా dJPpాn రX. Dా4, ఆ ల�త మనసల	 vద ప�ే 
పZdJ ా(2 Pస��pాn రX. +�ల� మం/ి Mిల%ల	 ఇట�వంట:  ా��వరణ�(DE అలవట� 
ప�#
�5 ఇ/ి తమ �PతంలK ఒక dJగమ( స�MNట�S క	ంటJరX. Dా4 శ� ల�ంట: D�ంత 
మం/ి సు(తU¡©న మనసుk గల  ారX /�(( ��½ంచు D�ల�రX. ఇల�ంట: Pషయల	  ాళy 
స¾ -Dా±  §ియ¨  U¡©ం¤  లKDE పZ ��ంచడం వల%న,  ాళyDE �ె�యక	ం����  ాళy U¡©ం¤  
�#సS�l  అ5 ఇల� కలల ర³పం లK  ా�(  !|ిసూn  ఉంటJ5..  

ఆ మధ6న ప/ేళy క	రiడR �� దc�రDE వur.. "��క	 సూA¶  నుంu ఇంట:DE  !ళyల( ల�దు. 



ఇంట:DE  !w�n .. మ� మ«v� ���B YNౖట:ం¥  +ేసుక	ంట` ఉంటJరX. ��క	 మ� ఇంట: నుంu 
ఎకA�#Db¿�� దూరంcా 
ా�
� ాల( ఉం/ి" అ��2డR.  

ఇట�వంట: Doసుల	 D�D�ల%ల	. ఎం�� మం/ి MNదH   ాళ�y, Mిల%ల	 తమ మ�ట PనటQ% ద(, 

+ె56 జÀ�
�త_��2రX అ(, అం/ోళన +ెందుత> ఉంటJరX.తమ Mిల%ల	 +ెడR మ��ా� న 
పడRత_��2ర(  ా
�5Á త�%తండRZ లక	 అందులK తమ భగం ఎం�� ఉంద( �ె�యదు. 
�ె�-ి�� తమ తప�ను ఒప�D�ల�రX. Mిల%లక	 అవcాహన వur�� ఈ Pషయ�(2 MNదH  
 ాళy�� చ�rం+ే pాహసం +ేయరX. ఒక  �ళ +ే-ి��, ఎంత మం/ి MNదH   ాళ�y /�(( 
సర5న D�ణంలK చూpాn రX? Dా4 Mిల%ల ఎదురX� ం�� MNదH   ాళ�y 
�టJ% డRక	ంటQ..��మ) 
చులక�!ౖ
���మ(  ాళ�y గ]^ంచు D�రXi . ఇంట�%  స�b¿న ఆహ% దకరU¡©న  ాతవరణం 
ల�న2ప�డR Mిల%ల	 మ�తZం MNదH  వల%  మ�టలక	 ఎల� Pల	Ppాn రX??  

తమ D�
ా ��ాలను Mిల%ల ఎదురXcా అణచుD� ాల(  ారX గ]^ంచుక	న2 �g�న ఎ�L2 i
సమస6లక	 ప�షAరం /ొరXక	త_ం/ి. +�ల� DoసులK%  D¸(k�ం¥  +ెడR మ��ా� న ప�#న 
Mిల%ల కంటQ  ా� త�% తండRZ లక	 +ెయ�6�k వసుn ం/ి..  

ఇక శ� Pషయ�(DE వ-\n , vరX v ల�ౖª  -NÂS¶  లK D�(2 మ�రXtల	 +ేసుD� ా�..  

శ�, vరX �gజం�� ఇంట�%  ఎ/ో ఒక  ా6పకం MNట�S క	( z�cా ఉండం�#.. అప�డప�డR 
 !Doష±  DE ఏ/ై�� చకAట: అహ% దకరU¡©న +ోట�DE  !·y రం�#. శ���ా(DE  ా6య�మం ఎం�� 
అవసరం.  ా6య�మం +ెయ6ల�క 
��ే క4సం  ాDEం¥  అ5�� +ేయం�#. మంu 

Ä§ిSDా�రం ¢సుక	(, �bగ)6ల�  cా  ా6య�మం +ే-\n  శ��రం�� 
ాట� మనసుక	 క'�� 
ఎం�� మంu/ి. �ాmZ పడRD�బÅ5Á మ)ందు చకAట: సంc�తం Pనం�# ల�క vDEషSU¡©న 
ప�సnకం చ/ిP పడRD�ం�#. వయల�ంట� -ి(మ�ల	, ట:. P. 
�Z cాంల	 Tల5నంత వరక	 i
అ ా5¤  +ేయ6ం�#. మ)ఖ6ంcా �ాmZ పÆట. అల�co (దZ 
�5Á మ)ందు,  ��# 4ళy �� 
pా2నం +ే-ి, ఒక cా% సు 
ాల	 ��c పడRD�ం�#.. ఇ/ి Doవలం ఒక మ�న-ిక సమస6 
మ�తZUV. శ� స¾ -Dా(°య¨  U¡©ం�ో% ంu 
ాత +ేదు జÀÇ పDా�2, అలKచన�2 
�cÈటQS  
పZయత2ం +ెయ�6�. ��ను +ెMిtనవ42 
ాట:-\n  తపtక	ం�� ఫ�తం ఉంట�ం/ి. ఒక �bండR 
�!లల	 తరX ాత క(Mించం�#. PÊ  య« గ)¤  లË .  

-ి/�� �� , శ�: Ì�6ంక'6 ��కS� .  


