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"!"#$ ఒక మ'Sి' చంVW ప+XలYంట6/0!"  

స[ా] ఆశ`రabc d@డ). 

అ/0 ఎలY ఉంటfం/ో  స[ా] కG dెలGసు 

ప+X మ'Sి' చంVినప+iడ). 

ప'!j లk/@ సూmలGకG 78ళLడం సురopతం !ాదు. 

పrs ఒకmరt తమ ఇళLలvపలk ఉంటwరK  

మ'Sి-!jలL 5 ప+X చంపx@'!j. 

ప+X'  చంVిన వa!jy కంటw మచm మ>yకట' లXదు 

ఇపiట6 వరకG 7Hటలv. 
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1 ప"#  $%ణ 

!"#$-19 BకC @Zత,  4z6 {s| sరKగzత{ ఉం/0 

స[ా] 'వ|ిం}ే పట�ణం గzంx@. 

ఇ/0 వదులG�ా మ'Sి' చంVW ప+X లYంట6/0. 

!�వలం 7HలY/0 !"#$-19 @KLమ0లU మaత}<~ ఉ?@��, 

!�వలం ఒక ప+X మYతrD� !ాదు. 
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స[ా] ఏ� }ేయగలదు? 

 

ఒక కథ చ/0#న స>ా� గ0రd, ంST 

ప+లGలకG NOణ ఇ�`న వa!jy గz[�ం�. 

NOకGలను �ాయపరచవచు` లk/@ చంపవచ`' ఆయన 

అ?@�రK  

ప+X శ!jy' 7ారK ��ర#ంచకbc dే. 
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"�రK ప+లGలకG NOణ ఇవ�వచు`, 

!ా� �రK 7ాట6' మ�`క}ేసు!"లkరK," అ' ఆయన 

అ?@�రK. 

"�!ాపలY' ఎన�డూ  వదలను." 

 

స[ా] ప+లGల గz[�ం� ఆలv�సుy ం/0.  

ఆDE మ[�యz ఆDE తXLదండ)r లG ఎలY 

గzరKy ంచుకGంటwరK 
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ఒక మYర�ంలv ప+X!j దూరం�ా ఉండంxp.  

ఆDE ఇంట�L  ఉండటం గzరKy ం/0 

ప+X మ'Sి హంతకGడ)�ా మY[�నప+iడ). 

 

"మనం !"#$ ' మ'Sి' చంVW ప+XలY చూx@లY?" 

స[ా] ఆశ`రabc d@డ). 

  

2 '()* ట,ౖగ/ ట,ౖ 01ం3	

 

!"#$-19  !j�మzలను  మ�`క }ేసుకGన�టfL  స>ా� 

�I�ం�ంST. 
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!�ంతమం/0!j 7ాa!j�నుL  వ}@`�.  

}@లY మ౦/0 అలY }ేయలkదు. 

పrజలG తమ !ాపలYను త���ం}@రK. 

 

ఇప+iడ), !"#$-19  మ�� వదులG�ా ఉన� అడ# 

ప+XలY ఉం/0. 
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స[ా] !j ఏం }ేయYలv dెలGసు. 

ఈ !"#$-19  !j�మzలకG ప+XలY ��ణ ఇవqగలం! 

 

స[ా] ఉd@�హం�ా ఉం/0. 

ఆDE !"#$-19  ట2ౖJన5 !ాబ� d�ం/0! 
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!"#$-19d�jk >ాడటం గ0>?ం� స>ా� తన ప*స,@ాnoకను��ంటfం/0. 

 

ఆDE ఇలY }ెబzd�౦/0, "మన౦ ఇతర వaకGy లకG 2 

�టరKL  (లk/@6  అడ)గzలG) దూర౦�ా ఉ౦x@X.   

 

ఆ #ధం�ా !"#$-19 @KLమ0లU ఎంత దూరం ఎగరగలవ+. 

మనం త-మz లG, దగz� లను కవ5 }ేసు!"7ాX!" 
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స[ా] 2 �టరL b¡ డవ+ ఉన� d@డ)ను !�లGసుy ం/0. 

ఇ/0 మంచం అంత b¡ డవ+! 

ఆDE తన చుట¢�  2 �టరL వృd@y '� �¤సుy ం/0. 
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ఇ/0 !"#$ Sీ¦§  లYంట6/0! 

ఆDE ఒంట[��ా తన వృతy ంలv ఉంట̈, 

ఆDE !"#$-19నుంRP సురOPతం�ాఉంటfం/0. 

ఆDE తన తXL' మ[�యz ?@న�ను అడ)గzd@డ) 
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7ా[� !"#$ Sీ¦§ © లv ఉండటw'!j కªx@! 

 

స[ా] తన !"#$ «¬ౖట6ంM ట¢¦� ' b¡ ందుత-ం/0: 

ఆDE మzసుగz, సబz మ[�యz ®ా'ట2ౖజ5. 

ఆDE తన మzసుగz ను 7Hసుy ం/0. 

ఇ/0 ఆDE మzకGm మ[�యz ?¯ట6' కVిi ఉంటfం/0. 

మY:m స[ా] ' సురopతం�ా ఉంచుత-ం/0  

!"#$-19  !j�మzల నుం� 
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స[ా] !j మY:m ధ[�ంచడం ఇష�ం లkదు, 

!ా� ఆDE సురopతం�ా ఉంx@ల' !"రKకGంటfం/0. 

స[ా] తన |W�±²త-లG మ[�యz కGటfంబw'� 

VWr�సుy ం/0. 

ఆDE తన మzసుగzను కªx@ ధ[�ంచడం /@�[ా 7ా[�' 

సురopతం�ా ఉంచుత-ం/0. 

స[ా] తన మzఖY'� d@కకªడదు. 
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ఆDE 7HళLV¬ ౖ!"#$-19  !j�మzలG ఉండవచు`! 

" ć µ మ[�యz ®ా'ట2ౖజ5 !"#$-19  !j�మzలను 

చంప+d@�," 

స[ా] గzరKy }ేసుకG?@�డ). 

?Hను ?@ }ేత-లను ¶భrం }ేసు!"7ాX  

సబzd� 20 |¬కనుL . 

స[ా] bాxేటప+iడ) }ేత-లG కడ)గzకG౦/0  

"¸aVీ బ5y xే." 

ఆDE తన 7Hళ¹L  మ[�యz }ేత-లను కడ)గzకGంటfం/0  
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ఆDE bాట [ºండ)´ారKL  bాడ)త-ండ�ా. 

అంట̈ 20 |¬కనుL . 

 

స[ా] ¸aం$ ´ా'ట2ౖజ5 బwట6¦ ఉంచుత-ం/0  

ఉప»��ంచx@'!j ఆDE జ�బzలv 

 ఆDE }ేత-లG కడ)!"mలkనప+iడ). 

!"#$-19  !j�మzలG ఆDE d@!� /ే'V¬ౖ?8ౖ?@ ఉండవచు`! 

అ# లBౖF |ి�¼ �ద ఉండవచు`, 
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xో5 ¸aంxp¦, లk/@ 7ాట5 కG½¾�. 

!j�మzలG ఎకmxౖె?@ ఉండవచు`! 

 

 

3 '()* ట,ౖ 0న/ ల6	
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నుం� సురopతం�ా ఉండటIn@K అత-aతyమ  పr/ేశం  

ఒక మ'Sి' చంVW ప+X � ఇంట6 లvపల ఉం/0. 

ఎప+iడ) ఉండటw'!j ఇలU�  సురOPత<=�న ప}Sేశం 

!"#$-19  !j�మzలG కªx@ sరKగzత-?@��. 

స[ా] తన |W�±²త-లను !"లviత-ం/0 మ[�యz 

7ా[�d� ఆడటw'!j 78½¾L ల' !"రKకGంటfం/0, !ా� !"#$-

19  !j�మzలG చుట¢�  sరగడం సురOPతం @ాదn ఆ<=కU �ెలUసు. 

పrసుy తం ఉండటw'!j ఇలGL  సురopతDE¿న పr/ేశం. 

7ారK సురopతం�ా ఉండటw'!j ఇంట�L  ఉండగల[ా అ' 

స[ా] తన తXL' అడ)గzత-ం/0. 
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స[ా] తXL ఆDEను చూ|ి �రKనవ+� న#�,  

"�రK ´ా 5� !"#$ ట2ౖJన5, స[ా]! 

�రK � !"#$ Sీ¦§  సÀలY'� లB!jmం}@రK 

సురopతం�ా ఉండటw'!j మ[�యz ?@కG గzరKy  }ే|ిం/0. 

�రK � }ేత-లను 20 |¬కనL  bాటf ¶భrం }ేసు!"ంxp. 

�రK � }ేs ´ా'ట2ౖజ5 ను ÁసుకG78ళd@రK. 
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�రK � మY:m ధ[�ంచంxp. 

 

 

�రK �మ X� �రK VWr�´ాy రK మ[�యz �రK 

ఇతరKలను VWr�´ాy రK 

!ాబట6�  పrమYదం /@ట6bc �Â వరకG �రK లvపల ?H 

ఉంటwరK. 

సురopతం�ా ఎలY ఉంx@లv �రK మY పట�ణంలv' ప}f 

ఒకC>?@� ��ణ ఇవ�వచు`. 
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?@ �న� !"#$ ట2ౖJన5, ?Hను �మ X� చూ|ి 

గర�పడ)త-?@�ను!" 

 

 

 

స"# త%&' (డ* +ర- ఉం0. 

స"# 1క3  445 678-19ఉం0. 

"ఇ/0 ?@ ఇంట6లv ఎలY సురopతం�ా ఉంటfం/0 

ఒక7Hళ !"#$-19  !j�మzలG ఇకmడ ఉన�టL�dే?" 
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స[ా] అడ)గzత-ం/0. 

 

 

 

 

 

 

స[ా] తXL #వ[�సుy ం/0,  

"� bాప తన గ/0లv 14 [ÃÄలG ఒంట[��ా ఉంటfం/0.  
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?Hను అత'!j ఆ¸రం ÁసుకGన�ప+iడ), 

?Hను ?@ మzసుగz ధ[�´ాy ను మ[�యz అతను తన 

మzసుగz ధ[�´ాy డ). 

 

 

� bాప d@!jన పrs/@'� ?Hను సం/ేN´ాy ను. 

?Hను ఎ�5 ´ా'ట2ౖజ5 Vి�!ా[¤ }ే´ాy ను. 
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?@కG !"#$-19  !j�మzలG వదు�  

�కG మ[�యz ?@కG 7ాaVిy  }ెందx@'!j."  

స[ా] తన తXL' చూ|ి �రKనవ+� న#�ం/0.  

"�రK మం� !"#$ ట2ౖJన5, మ� . " 

"ధనa7ా/@లG, స[ా]," ఆDE తXL �రKనవ+� న#�ం/0. 

 

 

�రK ?@కG bాbా కG ఇష�DE¿న ÅÆజనం }ేయx@'!j 
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స¸యపడవచు`. 

�రK అత'' �ºF 78¦ !ారK§ �ా }ేయవచు`. 

 

D�మz అత'!j అదనప+ VWrమను చూVించవచు` 

తన !"సం పrdేaక పనులG }ేయడం /@�[ా 

అతను అ?@[Ãగaంd� ఉన�ప+iడ). 
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స[ా] బలం�ా అ'Vిసుy ం/0. 

 

ఆDE !"#$-19  !j�మzలకG భయపడదు. 

ఆDEకG దూరం�ా ఉండటw'!j !"#$-19 @KLమ0లకU ఎలa ��ణ 
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ఇ\ాq� అn స>ా� కG dెలGసు. 

 

ఆDE !�'� 7ా[ాల bాటf తన ఇంట�L  ఉంటfం/0 

!"#$-19  7Hటలv ఉండనంత వరకU మ>?య0 ఇST సురOPతం�ా 

ఉంటfం/0. 

ఆDE తన |W�±²త-లను VిలGసుy ం/0 మ[�యz  

సురopతం�ా ఎలY ఉంx@లv కªx@ 7ా[�!j గzరKy  }ేయంxp.  

 

స[ా] 'జం�ా మం� !"#$ NOకGడ)! 
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�రK? 

రచ#త-%ీ'క) గ+,-ం/ "మ1మ123"  46ా ం789: ...	
 

ఎ"జబ%& ("', అ)ా మ,మ,"') -.ా ం)012,మ"# $%ౖ'()*య, -ా/ న1,   2ిల/ల5,  ట7'8జ:;<య= 

య=వత @AపCత'()DE FాGHDారత కKCంచN()DE రచOత@ామ;<య= సూR;<ST(యక 

వకS@ాఇపVCడX తన సమయ")Y 2%టZ[ బN] 2%డ^(ర_.  ఆab గత మ=2%ౖC సంవతd;ాల5@ా 

పeజలక5 fా;< సమయ")Y ఎల" పeశంiింj(లk మ;<య= పl;<S@ా ఉపn@<ంచుDpfాలk 

'8;<CంTH.  సమయం గ=;<ంq ఆab పeయ"ణం సsప-మరణ అనుభవం^v -eా రంభabwంTH, ఇTH 

Kx తన సమయ")Y yల5fzౖనTH@ా jేiింTH. ట|ౖ} 4 DE~d మ;<య= ట7�d, ట|ౖ}  4 ���సూ�,, 

ట|ౖ} 2 �ౖె�� మ;<య= ట��ం� TH ట|ౖ} మ"న��1 ̂ v -ాటZ @ా� ~d, Dాల�x, ట7� మ;<య= 2021 

లk వjే� 2ిల/ల fzర*� ల^v స� వ1� �ా� ల5 మ;<య=  పVసSDాల^v  2ిల/ల5, ట7'8జ:;<య= 

క���ాలక5  Kx  FాGHDారత అంTHసుS ంTH.  

 
ట4ౖ6 78క:; iి;�� qనY 2ిల/లక5 సంDE/ష[  సమయ )ర�హణ మ;<య= yజయ ఆలkచనలను 

బ� GHంచN()DE F�[ ;�బ=� �ా;ా:� ను ఉపn@<సుS ంTH. ఈ DాలC)క -ాతe  fా;< సమయం^v  

సమస¡లను  ఎదు;A�'8 2ిల/లక5 )జabwన ప;<�ా�;ాలను ^ెసుS ంTH. ట|ౖ} N(క[1 మంq 

సమయ అలfాట/ను Fా£ 2ించN()DE స�యపడXత¤ంTH ఎ;¥¦/§,  yజయం మ;<య= 

@AపCతనం Dpసం D¨తS  త;ా)Y అలంక;<ంచN()DE!  ట|ౖ} N(క[1 పe© ªడ«క5 yజయం D¨రక5 

2ిeiి¬ప*� ఇFాS డX, అTH yఫలం Dాదు.   

 
Kx 2020 లk Dpy~ సం¯°భం సమయంలk ఉqత ఇ-బ=� jAరవలను సహ-

రచOత@ాjేiింTH, అ'(Y �eా ంDE/�,  ఇయ";<n  మ;<య=  i%;¥'(  ట�;<O±లk/ ల^v కKiి. 

ట²ఆయన పVసSDాలను    20 ³�షలk/ DE అనువTHంq  70+ Tే�ాలక5 పం2ిణ́ jే�ార_. (Dpy~ 

ఓ�d 1-  fzౖర� లను ఓN]ంచN()DE సూప1 �¶;·� @¥¸~, Dpy~ ఓ2ిఎ� 2- ఎ �ష� ఆ¹ 

D¥¸ం~ 'z�, మ;<య= Dpy~ ఓ2ిఎ� 3- @·Oం� బ�¡� అవV� ఇ� TH వర,« . Kx   కºN( TH 

ఇయ1 Dpy~ DE�స:� Tొం@<KంచN()DE పeయ©YంqంTH  మ;<య= Fా;ా ©;<@< -ాఠ�ాలక5 

fzళ¾త¤ంTH - ఇTH Dpy~ ^v సుర ]̄తమ"? 
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Kx హ¿'� హ¿ అab;<Dా� ట�� 2000 ఉab�, వర,«À హ¿'� హ¿ ఆ¹ ఉab�, హ¿'� 

హ¿ ఆ¹ -Áe $%షన, అం~ ªÂ'z� ఉab�, పeమ=ఖ అab;<క� ఉab�, $%ౖ� హంNెe~ 

ఎ,ఈడ1d ఆ¹ ఇ� ÄV/ O±�d, మ;<య= హ¿'� హ¿ ఇ� TH FÅÆ అం~ ఆ@ÇYయ, అల"@Ç 

ఇతర_లలk గ=;<SంపV -Á ంTHంTH. ఆab  iÈ[� ఆ¹ ట|'zYiీd sట²ం� ఆ¹ TH ఆ2ి[��[  క/Ê, "TH 

iిC;<� ఆ¹ TH అab;<క� వVమ�"క5 అ©�H వకS@ా  ఉ'(Yర_ మ;<య= 2ిªఎ� లk 

క)2ింj(ర_. 
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