


"        తనన ఇఇటక వచచ కదదసపటక లత వల ఇఇటక వళళఇద.   ననన సగరటటట
     తగనదమన ఓబనలసన వళళ అఇగడ దగగరక వళళనన.    సగరటటట మనటటచనచ కన

     సరక రమ రడడ కడక వచచడ ,      మమమఅమమ రమమఇటనఇద అన .  సర
    అఇటట సరరఇచ వళళ ఇఇటక వళళనన. 

"  రనన ,   కఫ తగనదనవ ,      అఇటట లపల వఇటఇటళక తసన కళళఇద ,   అకకడ ఓ
       కరచ వస తనమకఫ పయయ మద పటటఇద " 

"  పదదయన ,    పలళవ ఎకకడ అకక "
"  మమ ,       మఆయనత కలస టన పయనడ ,      పలళవ పలఇ దగగర క ఇపరడ
వళళఇద" 
"    పదదయన కడ వళళర ,        మ తమనమడత కలస మ అయనమతతమ వళళరన

 అననకనన "
"          అయన ఒకకడ వళత ఎకకడ ఇబబఇదనలన తససడ అన తనన కడ వళళడ"
"      అయయ డబబల చకకర అయపయఇద ,     వఇడలపల వఇద తససనన " 

   అఇటట లపల వళళఇద
"     శవ కదదగ లపలక వససవ "     అఇటట పలనప వనగన వళళనన ,   వళళ బడ రటమ

            ల అటక లఇట దన మద పదద డబబల ఉననటనళ ఉఇద చకకర తన అకకడక
   ఎకకడనక వలనగ లదన ,    అద తయడనక నననన పలచఇద.     ఒక సటటలన మద ఇఇక

          సటటలన పటట పపక ఎకకఇద ఆసనసలన బననగనతనఇట నననన పటనటకమమన పలచఇద సర
     అన వళళ ఆ కఇద సటటలన పటనటకనననన.       ననన పటనటకనన కద అన తనమపరసగ

           చకకర చనన దబబల పసనకన డనక మనత పటట కఇదక దగటపరడ కలన కఇద
           సటటలన చవర పటట అద బసక కదద కరకట గ నమద పడడద .    ననమవళళ బడ

            చవర కచన పటనటకనననన తనన న మద పడ కదద అలగ వళళ కల పడడనన
     తనమ సరగగ న మద నలనవగ పడడద. 



          ఓ పలళడ తలళ అయన ఎకకడ వఇడలలన అఇద లనన సమ పళళలళ వననయ. 
    తన రమనమలమనఛతక గనచనచకననయ.      తనమహఇ సరగ నమహఇ

          ఎదనరనగగ ఆ పదలమ నననన ఆహహనసనసననటనళ అనపఇచ కదద తన వప వననక
      చతనలస తన పదలనన న పదలత పటట బఇదఇచనన.    ఓ నమషఇ తనన

   గఇజకవడనక టపట చసఇద ,       కన న పదలన తన పదలనన జరనరకఇటనఇట ,  కఇద
        నమడదమ పపజమ పపననఇచ తన ఉపసస మద గనచనచ కసగఇద.   ఆ నకకడక

        తనక కడ ఎకకడ కదదపట భయనన కరక డమనట చసనసఇడగ ,  కరకక
 బనసయప ,        భయఇ కటనట బటనళ కదద సప అడగనక వళళ పయయ.  పదలత

   తన పదలనన పలనసటస ,          చతనలత వనక వప మద ననఇచ తన పరరల మదక వస , 
    చర పపననఇచ వటన వతస సగనన.       పలళవ సపజల కఇట పదదగ ఉననయ ఎకకడ

    వతలయననడ రస నటనళ గనరనస "       కనన పలళల పరరలన బఇతనలన లగ గనఇడతఇగ
 ఉఇటయట ,            అననభవమననన మగడక అద కనన పలళ కద తన పరరల షప నన బటట

  తలనసనకవచనచ అన ,          మర బగ నలగన దన పరరలన ఆ గనఇడతన తనఇ పగటనట



    కన బగ అణగ ఉఇటయఅఇటడ".      కన తన పరరలన గన వతలయననడ
          చటస వఇట పపఇ తన చపరనద తపర అన తరగమరచ రస వడమ. 

            తన నటళక న నలనక తస తన పదలన జరనర కఇటట తన పరరలన పసనకతట
           తననన కఇదక తపర ననన తన పపక చసనకఇటట తన మద నలనవగ పడ కనననన

,          జకట మద ననఇచ తన రమనమలన బయటక రవడనక తననన కటనటననటనళ
          అనపఇచ ననన వటన న రఇడ చతనలత తన జకటహకల వపరస ,   తనజకట

   నన పకకక తపరఇచనన ,       జపలన లఇచ బయట పడడ ఖపదలళ బయట పడడయ.  తన
           పదలన న పదల మదయ నలనగనతట వఇడడఇ వలన ఆ మపకఇల తన జకట

          వపరసఇద గమనఇచ లదన ఎపరడపత న చతనలన ఎటనవఇట ఆచచదన లన తన
         సనననలనన పటనటకననయఅపరడ ఉలకక పడ నననన తసయడనక టపట చసఇద , 

         కన న చతనలన తన మనచచకలన నలనపతట వటమదనలళనన పటనటకన
 పసనకతనఇట ,        ఆ పసనకడక మపమరచ ఆ పననగనలట మనలనగనగమరనతట

           తన పరరలన పపక ఎగరసటస నమడడ వతసడ క అననగననఇగ తన గనదద కదలఇచఇద. 
           న పదలనన తన పదల మదననఇచ తన సఇనననల మదక జరప వట మనచచకలన

      నటళ తసనకన చపరడఇ చ ఆ పలనచడక ,         తన రఇడ చతనల న తల మద వస తన
  కస వతనసక సగఇద.        కఇదక జరగ తన బడడ మద మనదనద పడతట ,   పపన తనవ
           తర లదన మలళ పపక వళళ సననన కదనళళ దగగర రఇడ చతనలత పటనటకన ,  నటత

         మతసఇ సననన నటళ పటటనఇత దనరనచకన మనచచకలనన పళళత పటట కరకనన
"అబబ...........................శవ...............  కరకక "   అఇటట మటలగ సగఇద. 

              ననన లపల వచచ తపరడ వళళ ఇఇట గటన వస లన ననఇచ గడ వస వచచ కబటట
            ఒక వల ఎవరన లనక రవలఇట ఆ గడ తసనకన రవల ఆ సఇడ మమమలన

           అలరట చసనసఇద ల అననకఇటట కఇదక జర తన చరనన లఇగత సహ పపక లపస, 
           తన తడలన చసటసనమవడ ఇఇక పపజమక రఇదతఇ పటటతటనళ వననడ అన
 చపర ,       కఇదక జరప తన కల మదయల చరనకనన ,     పపన పసనకడక కఇద తన

    రసలన తగ లగసగన తనననయ,        తన తడలన చనసన కపపల వ చతస తన పదలన
            వడదసటస గనర చటస గటటఇ దఇపస ఆ దఇపడక తనపక పదలన మడత పడ

  వరనసనకననటనళ అయయ "   అబబ శవ ,  చననగ ""      అఇటట తన గనదద అటన ఇఇటన
 తపరతట సరనదకఇద.        కఇదక వఇగ తన సనననలన రఇడ చతనలత పటనటకన

    పసనకతట పపననఇచ గనదద సగనన ,       తనమ పరనప అఇచనన వఇద ననమ కఇద
  కళనళ పటట కమనమతననననన,        అపరటక ఊరన తన రసలన నమడడక దర



చనపసగయ.     అల కదద సప గనదదసరక ,       తనల ఉనన భసజలన అనన వదలస తన
             కళనళ రఇడ న వప వననక వస నననన తనపక కస అదనమన కఇటన కఇద
      ననఇచ తన గనదద ఎగసటస ఎదనరన డఇగ సగఇద. 

           రఇడ చతనలత తన పరరలన పటనటకన పపక పకకఇటన సరడ పఇచనతట నమడడ
     తన గలళ కలక ర పడసనసఇడగ ,     తన తడలన చలనసటస కమమ సగనన.   ఓ పద

          నమసలక తనపక కఇడరలన నమడడనన పఇడసనస నననన గటటగ పటటసనకన
కరచసనకఇడ.            తనపక రసలన నమడడ చనటటట టప లఇచ వచచ పడడ నలళ

 లగ తడపసయ.        ఆ తడపడక నకమ అఇతవరక వనన బగనతనఇ తగగ ,  న
      మడడ ఫర గ లనక బయటక వళళ సగఇద.     తననన అలగ బరళ తపర ,  తన

       మకలళనన పరనప అఇచనల మదక వచచటటనళ జరప కఇదక చటసనన.   తన పరరలన
           గనదద చటసటసన నమడడ ఇఇక రఇడ ఇఇచలన తనపకలపల సగఇద తన
       పరరలన వడవడ తన గనదద బకక వచనచకననటనళ కనబడ సగఇద.    తన రఇడ పరరలన

  పటనటకన గనదదసగనన ,         అల కఇత సప తనపక నన పవనఇ చస ,   వ చతస తన
             పకగలళ మద చయ వస తన గలళ బనదపనన వళళత పటనటకన కదద తనమ ఆ

          బనలపటనక తన గనదద వనకక జరనపతట రథమక గ మనఇదనక వననకక ఉగ
సగఇద.             తడ తడగ గలళ దగగర ఉనన చత వళళనన తన గనదద బకక దగగరక తచచ

   తన బకకమద రసనన ,       తన వళళఇత జలదరసనసఇడగ గనదద వననక నడతట , 
   మటలనగనతట ఇఇక సర కరచసఇద.       తనన కరచన రసలన నమడడనన పవనఇ

 చసనసఇడగ ,        తన పరరల బగనతనఇ చటసటస గటటగ పటటసనకన అకకడకకడ



      కమనమతట అడకకఇట నకక పటట తనపకల కరచసలనన. 

   కదదసప సపటక తరనకన "        ననవహ మఇద పడ కదద తటనట కలక పయనన , 
   పరపటన అయఇద అకక "  అనననన

"         ఓ చఇబనడనపకలకరచ ఇపరడ అకక అఇటవ ,   ఎవరట లనపరడ
     శపలజ అఇటట అఇటట కవలసనఇత కరనచక ,     ఎలగన నమగనడ కరచద లదన
         పటటద లదన ఇకకడ అఇత ఏఇడ పత వఇద ఆయనకయకలడఇటన

  అయనపరట ననఇచ "       అఇటట తన లఇగత కరన రసలనన అకకడ వతససనకన. 
"              ఇఇక ర వఇటటళక అకకడ కప ఏమపఇద ఏమ అఇటట గబ గబ వళళ కఫ కఇద

     అప చస బత రటమలక దటరఇద"      కఇత సపటక వచచ కఫ కలనపతనఇడగ ననన
            వళళ కడకకన వచచ కఫ తగ బయటక వచచ కదద పలళవ వచచఇద పలఇ ననఇచ . 

      తనక హయ అఇడ బయ చపతట ఇఇటక వచచనన. 

      అకకడ శఇతన కసఇ ఆతతఇగ ఎదనరన చటసనసఇద. 


