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1  పుసత్కం ఓ  నేసత్ం

    నెలనెలా మీ కోసం.. ఓ మంచి పుసత్ కం 
The Time KeeperThe Time Keeper  

“There is a reason why God limits our days. To make each one precious.” 

 
 కాలం మనిషికి దేవుడిచిచ్న వరం. అది ఎవరికోసమూ ఆగదు. నిరంతరం 

ముందుకు సాగుతూనే ఉంటుంది. దానిన్ వెనకిక్తిపేప్ శకిత్ గానీ, ఆపే శకిత్ గానీ ఎవవ్రికీ లేదు. అది 

అందరికీ తెలిసినా సరే, పర్తీ వాళళ్కీ కాలానిన్ వెనకిక్ తిపెప్యాయ్లనో, లేదా ముందుకు 

పరిగెటిట్ంచెయాయ్లనో ఎపుడూ ఆరాటమే. ఆ ఆరాటంలో మనిషికి జీవించడం మరిచ్పోయి, కాలం వెంట 

పరుగులు తియయ్డంతోనే సరిపోతుంది. రోజుకి ఇరవైనాలుగు గంటలు కాదు, నలభై ఎనిమిది 

గంటలునాన్ సరే సరిపోతాయని భరోసా లేదు. ఆ పరుగులోల్నే మన జీవితం అంతా గడిచిపోయిందనీ, 

వెనకిక్ చూసుకుంటే తలుచుకుని మురిసిపోడానికీ, అపురూపంగా తడుముకోడానికీ మనవైన క్షణాలని 

మూటగటుట్కోలేదనీ తెలిసేసరికి చాలా ఆలసయ్ం అయిపోతుంది.  

గతం గతః అనో, గతము తలచీ వగచే కనాన్ సౌఖయ్మే లేదనో ఎవరి అనుభవానిన్ 

బటిట్ వాళుళ్ నిరవ్చించారు. అయితే గతమెనన్డూ గడిచిపోయినది కాదు. అది మనిషికి తన జీవితంలో 

గడిచిన అనుభూతులతో, భవిషయ్తుత్ మీద ఆశనీ, వరత్మానానిన్ గడిపే బలానిన్వావ్లి. లేదా గతంలోని అనుభవాలు పాఠానిన్ నేరిప్, జీవితానిన్ 

సరిగా నడిపించుకునే వివేకానిన్ కలిగించాలి. ఒక రేడియో పోర్గార్మోల్ వాఖాయ్త, ఎనోన్ కషాట్లు, చేదు అనుభవాల తరువాత ఇపుడిపుడే సకెస్స 

పొందిన ఒక పాప గాయనిని ఇలా అడిగాడు. ‘మీరు నడిచి వచిచ్న దురదృషట్కరమైన రోజులూ, దారులూ మీరు ఈరోజు ఈ సిథ్తిలో 

ఉండటానికి సహాయపడాడ్యి అనుకుంటారా, లేక అవి తలుచుకోడానికి కూడా ఇషట్పడరా?’ అని అడిగితే ఆమె ‘ఆరోజులు నాకెంతో 

సూప్రిత్నిసాత్యి. అవి నాకు భవిషతుత్ మీద ఆశని కలిగించాయి. ఈరోజు ఈసిథ్తికి నేను చేరుకోడానికి ఆ వైఫలాయ్లే కారణం. వాటికి నేనెంతో 

ఋణపడి ఉంటాను’  అని చెపిప్న జవాబు నాకు చాలా ఆశచ్రాయ్నిన్, ఒకరకమైన ఇషాట్నిన్ కలుగచేసింది. 

కాలానిన్ లెకక్లు వేసుకుంటూ మన చేతిలో ఉనన్ క్షణాలని మరచిపోతునన్వాళళ్కోసం, మారచ్లేని గతం తలుచుకుని 

వగసూత్నో, తెలియని భవిషయ్తుత్ కోసం ఎదురుచూసూత్నో, మనం మలుచుకోగలిగిన వరత్మానం విలువ గురిత్ంచడంలేదనీ, మనం 

ఇషట్పడేవాళళ్నూ మనలిన్ పేర్మించేవాళళ్ను నిరల్క్షయ్ం చెయయ్కుండా పర్తీ క్షణానీన్ జీవితానిన్ సంతృపిత్గా మలచుకోవాలనీ  గురుత్చేసూత్ Mitch 

Albom వార్సిన పుసత్కం The Time Keeeper. ‘పర్తీ పనికీ ఓ సరైన సమయం ఉంటుంది.  ఏదీ ముందూ కాదు, ఆలసయ్మూ కాదు. 

http://mitchalbom.com/d/books/7700/time-keeper
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పర్తీదానికీ ఓ కారణం ఉంటుంది. అది అరధ్ం చేసుకుంటే అసంతృపుత్లుండవు, చేజారిన క్షణాలుండవు’ అంటూ మనిషికి కాలానిన్ లెకిక్ంచడం 

అనేది శాపంగా ఎలా మారిందో, Father Time అనే అతని కథ దావ్రా చెపుతారు.  

“As mankind grew obsessed with its hours, the sorrow of lost time became a permanent hole 
in the human heart.” 

అనగా అనగా ఇపప్టికి ఓ ఆరువేల ఏళళ్కు ముందు డార అనే వయ్కిత్ ఉండేవాడు. అతనే మొటట్మొదటగా టైం 

కనుకుక్నన్వాడనన్మాట (Father Time). డార, ఏలీ, నిమ ఈ ముగుగ్రూ చినన్పప్టి నుంచీ సేన్హితులు. చినన్పప్టి నుంచీ డార కి, తను 

తీసుకునే వూపిరితో సహా పర్తీదీ లెకక్పెటట్డం ఆలవాటు. డోర కి ఏంతో  ఇషట్మయిన ఏలీతో పెళల్యి, ముగుగ్రు పిలల్లు పుటాట్రు. వయసు 

పెరుగుతునన్ కొదీద్ డోర కి అనిన్టినీ కొలిచే అలవాటు కూడా ఎకుక్వయియ్ంది. తనకి సంబంధించిన పర్తీ విషయానిన్, ఏదో ఒక లెకిక్ంపు తోనే 

గురుత్ పెటుట్కునేవాడు. ఎండా, నీడ, చీకటీ , వెలుతురూ, నీళూళ్ ...ఒకక్టనేమిటి, కనిపించిన పర్తీదానిన్ కొలవడం ఒక వయ్సనం 

అయిపొయింది. అందరూ అతనిన్ పిచోచ్డు అనుకునేవారు. అతను నీడతో కాలానిన్ కొలవడం (సన డయల), రాళళ్ను చెకిక్ చందుర్డిలో 

మారుప్లు కొలవడం, గినెన్కు చిలుల్పెటిట్ నీళుళ్ కారుతుంటే సమయం లెకిక్ంచడం లాంటి కొలత పనిముటుల్ కనిపెటాట్డు. 

నిమ తను కోరుకునన్టుట్గానే బలవంతుడయిన రాజయాయ్డు. అందరీన్ తన బానిసలుగా చేసుకునాన్డు. పర్సుత్తం అతనికి 

సవ్రాగ్నికి చేరగలిగేంత ఎతైత్న భవనం కటిట్, సవ్రాగ్నిన్ కూడా ఆకర్మించుకోవాలనన్ కోరిక. దానికోసం పగలూ రాతీర్ లేకక్లేనంతమంది 

బానిసలతో ఆ భవనం కటిట్సుత్నాన్డు. నిమ కి డార దగగ్రునన్ పనిముటల్ గురించి తెలిసింది. వాటితో తన భవనానికి ఇంకా శకిత్ వసుత్ందని, అవి 

తనకిమమ్ని అడిగితే డార నిరాకరించాడు. అతనిని ఊరు విడిచి పొమమ్ని ఆదేశించాడు నిమ. డార, ఏలీ ఇదద్రూ పిలల్లిన్ డార తలిల్దండుర్ల 

దగగ్ర వదిలేసి, ఊరవతల ఎకక్డో కొండల మీదకి వెళిళ్ ఉండసాగారు. అపుప్డు కూడా డార తన లెకక్లు మరిచ్పోలేదు. రోజులు, నెలలు 

లెకిక్సూత్ కేలండర కూడా కనిపెటాట్డు.  

కొనాన్ళళ్కు ఏలీ జబుబ్ పడి, దానితో చాలా బాధపడి, కీష్ణించి చివరి క్షణాలోల్కి చేరుకుంది. ఆమె బాధ చూసూత్ ఏమీ 

చెయయ్లేక డార బాధపడాడ్డు. అతనికి ఆమెని రకిష్ంచుకోవాలంటే కాలానిన్ ఆపడమొకక్టే మారగ్ం అనిపించింది. నిమ కటిట్న భవనం మీదకి 

వెళిళ్ దేవుడితో మాటాల్డి కాలానిన్ ఆపమని అడగాలనుకుని, పరుగు పరుగున వెళిళ్ ఆ భవనం ఎకక్డం మొదలెటాట్డు. డార పరుగున వెళల్డం 

చూసి, అకక్డునన్ వేలమంది పనివాళూళ్ సవ్రగ్ం, భూమి కలిసే సమయం వచేచ్సిందేమో అని ఆతర్ంతో మూకుమమ్డిగా తోసుకుంటూ ఎకక్డం 

మొదలెటాట్రు. దానితో ఆ భవనం కంపించి, మొదలూ చివరా కాలిపోయి మధయ్భాగం ఒకటే గాలిలో వేలాడుతూ ఉండిపోయింది. అందరూ 

దానిమీద నుండి అనిన్వైపులకీ విసిరెయయ్బడితే, డార  విసురుగా ఒక పెదద్ చీకటి గుహలోకి విసిరేయబడాడ్డు.  

ఏలీని రకిష్ంచలేకపోయినందుకు బాధపడుతూ వెకిక్ వెకిక్ ఏడాచ్డు డార. కొంచెం తేరుకుని చూసేటపప్టికి ఎదురుగా ఒక 

వృదుధ్డు కనిపించాడు. నువువ్ దేవుడివా అని డార అడిగితే, నేను దేవదూతను అని చెపాప్డు. ‘నీకు తెలీకుండానే నువువ్ భూమి మీద ఉనన్పుప్డు 

ఒక పెదద్ తపుప్పని మొదలెటాట్వు. అది నీ తరువాతి తరతరాల గతీ మారేచ్సుత్ంది. నీకు తెలీకుండా కాలానిన్ లెకిక్ంచాలనీ, నీ అదుపులో 

ఉంచుకోవాలనీ అనుకునాన్వు. ఒకసారి మనిషిలో రగిలిన కోరిక అకక్డితో ఆగకుండా, కారిచ్చుచ్లా చుటుట్ముడుతుంది. అందులో చికుక్కునన్ 

మనిషి  జీవించడం మరిచ్పోతాడు. దీనిన్ మొదలెటిట్నందుకు పర్తిగా నువీవ్ గుహలోనే ఉండు. నీకు చావు రాదు, ఆకలి దపుప్లుండవు, వయసు 

పెరగదు.’ అనాన్డు. ‘నాకెందుకీ కోరని వరం’ అనాన్డు డార దుఃఖంతో. ‘పిచిచ్వాడా ఇది వరం కాదు, శాపం. ముందుముందు  నీకే 

తెలుసుత్ందిలే’ అనాన్డా దేవదూత. డార కనీన్ళళ్తో ఆ దేవదూత ఒక కొలను సృషించాడు. ‘సవ్రగ్మూ భూమీ కలిసినపుప్డు నీకు విముకిత్ 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                            &çôd+ãsY   2014 

3  పుసత్కం ఓ  నేసత్ం

కలుగుతుంది. అపప్టివరకూ నువువ్ మొదలెటిట్న కాలానిన్ లెకిక్ంచడం కలిగించే దౌరాభ్గాయ్నిన్ నీ చెవులారా విని తెలుసుకో’ అని బదులిచిచ్ 

మాయమయిపోయాడు దేవదూత.  

ఆ గుహలోనుంచి బయట పడాలని డార విశవ్పర్యతాన్లు చేసాడు కానీ సాధయ్ం కాలేదు. ఆ కనీన్ళళ్ కొలనులోనుంచి ఇంకా 

ఇంకా టైం కావాలని, ఉనన్ టైం చాలడం లేదనీ, కాలానిన్ తొందరగా గడవమనీ, నెమమ్దిగా సాగమనీ ...ఇలా రకరకాలుగా వేడుకుంటూ, 

వాపోతూ వేలవేల గొంతులు వినిపించసాగాయి. డార  చెవులు మూసుకునాన్కూడా వాటిని వినడం తపిప్ంచుకోలేకపోయాడు. భారయ్నీ పిలల్లీన్ 

తలుచుకుని కుమిలి ఏడాచ్డు. అతను ఆ గుహలో తన శాపవిమోచనం కోసం ఎదురు చూసూత్, తన జీవితంలో తనవారితో గడిపిన పర్తీ 

క్షణాలని గురుత్ చేసుకుంటూ, వాటిని ఆ గుహలో గోడల మీద బొమమ్లాల్ గీసుకుంటూ, ఏడుసూత్ పిచిచ్వాడిలా గడపసాగాడు. ఆ గుహలో 

పైనునన్ ఒక రంధర్ంలోంచి చుకక్లుగా కారుతునన్ నీరు, కిర్ందపడిన నీరు ఘనీభవించి సఫ్టికలింగాలు (stalactites and stalagmites) 

ఏరప్డి, అవి నెమమ్దిగా కాలంతో పాటూ రెండు దిశలోల్నూ ఒకదాని వైపు ఒకటి పెరుగుతూ ఉనాన్యి.   

“Man invents nothing God did not create first.” 
 

డార ఆ గుహలో కెళిళ్ ఓ ఆరువేల సంవతస్రాలు  గడిచాయి. తన 

కథలో ఆఖరుగా, ఏలీ చివరి క్షణాలకు గురుత్గా ఓ కనీన్టి బొటుట్ని గోడ మీద గీసాడు. 

దాని తరువాత అతనికి ఇక జీవితం అంటూ ఏమీ లేదు. అపుడు ఆ దేవదూత మళీళ్ 

వచాచ్డు. గోడ మీద డార గీసిన కనీన్టిబొటుట్ని ముటుట్కుంటే, అది నిజమైన 

నీటిబొటుట్గా మారింది. అపప్టికి గుహలో పెరుగుతునన్ సఫ్టికలింగాల మధయ్ కేవలం 

సూది దూరేంత ఖాళీ మాతర్మే ఉంది. ఆ ఖాళీని ఆ కనీన్టిచుకక్తో మూసేసాడు.  

అపుడు అది బంగారురంగు ఇసుకతో ఉనన్ ఒక చినన్ అవర గాల్స గా మారిపోయింది. 

దానిన్ డార చేతిలో పెటిట్ ‘ఇందులో విశవ్ంలోని క్షణాలనీన్ ఉనాన్యి. నువువ్ కాలానిన్ 

కంటోర్ల చెయాయ్లని అనుకునాన్వు కదా, నీకా శకిత్ వసుత్ంది. పర్పంచంలోకి తిరిగి 

వెళుళ్’ అనాన్డు. దానికి డార ‘ఇపప్టికే చాలా ఆలసయ్మయింది. ఇంకెందుకూ’ అని 

అడిగితే ‘ ఏదీ ఆలసయ్మూ కాదు, ముందూ కాదు. ఎపుప్డు జరగాలిస్ంది అపుడే 

జరుగుతుంది. జీవితానిన్ అనుభవించకుండా కాలానిన్ లెకిక్ంచడం నువేవ్ మొదలు పెటాట్వు. దానిన్ నువువ్ జీవితానిన్ సంతృపిత్గా గడపటానికి 

ఉపయోగించుకోలేదు. నీలాగే ఇంకా భూమి మీద చాలా మంది ఉనాన్రు. వాళళ్లో ఇంకా సమయం కావాలీ అనుకుంటునన్వాళళ్ని ఒకరిని, 

ఇక చాలు అనుకుంటునన్వాళళ్ని ఒకరినీ వెదుకోక్. వారికి ఇనేన్ళళ్లో నువేవ్ం నేరుచ్కునాన్వో అది వాళళ్కి నేరుప్. అపుడు నీకు విముకిత్ 

కలుగుతుంది’ అనాన్డు.  వాళెళ్వరో నాకెలా తెలుసుత్ందీ అనడిగితే, వాళళ్ దయనీయమైన గొంతులు విను, నీకే తెలుసుత్ంది అనాన్డు. ఇది 

కూడా గురుత్ంచుకో. ‘దేవుడు మనిషి జీవితకాలానిన్ నిరీణ్తం చెయయ్డానికి కూడా ఒక కారణం ఉంది. అది నీకింకా తెలియాలిస్ ఉంది’ అని చెపిప్ 

మాయమయిపోయాడు.   

ఇంతలో కొలను లోనుండి డార కి రెండు గొంతులు వినబడాడ్యి, ఒకటి ఒక వృదుద్డిది ‘ఇంకో జీవితకాలం’ అనీ ,  ‘దానిన్ 

ఆపెయియ్’ అంటూ ఓ అమామ్యి గొంతూ వినబడాడ్యి. అతనికి ఏమీ అరధ్ం కాలేదు. ఇంతలో ఆ గుహా కొలనూ అనీన్ మాయమయి, ఒక 

సుడిగాలి అతనిన్ చుటిట్ విసిరేసింది. కళుళ్ తెరిచేసరికి అతను భూమి మీద పర్సుత్తకాలంలో ఉనాన్డు. చేతిలో అవర గాల్స అలానే ఉంది. అయితే 
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దానిన్ అడడ్ంగా తిపిప్ పటుట్కునన్పుప్డు అందులోని ఇసుక జారటం ఆగిపోడమే కాకుండా, చుటూట్ ఉనన్ పర్పంచమంతా ఎకక్డిదకక్డ దాదాపు 

సథ్ంబించిపోవడం గమనించాడు. మళీళ్ దాని నిలువుగా చేసేత్ యధావిధిగా అనీన్ కదలటం మొదలెటాట్యి. దాంతో తను ఆ అవర గాల్స తో 

కాలానిన్ ఆపగలుగుతునాన్ను అని అతనికి అరధ్ం అయింది. తనకు కొతత్గా వచిచ్న కాలానిన్ ఆపగలిగే శకిత్ని డార తనకు అనుకూలంగా 

ఉపయోగించుకునాన్డు. కాలం కదలటం ఆపేసి, చుటూట్ ఉనన్ పరిసరాలీన్, మనుషులీన్ పరిశీలించాడు. చదవటం, వార్యటం నేరుచ్కునాన్డు. 

లైబర్రీలోల్ కూరొచ్ని చదివి మనిషి సాధించినవనీన్ తెలుసుకునాన్డు. తనకాలం నుండి ఇపప్టికి పర్పంచం ఎంతో మారిందని అరధ్ం 

చేసుకునాన్డు. పర్పంచానిన్ గమనిసూత్ ఎనోన్ పర్దేశాలు తిరిగాడు. ఎకక్డికెళిళ్నా అతనిన్ గడియారాలని పరిశీలించే ఆసకిత్ మాతర్ం వదలేల్దు. 

కాలానిన్ కొలవడం తనే కనిపెటిట్ ఉండొచుచ్ కానీ తన తరువాత ఏందరో దానిన్ ఎనోన్ రకాలుగా మారిచ్, లెకక్లేననిన్ గడియారాలు కనిపెటాట్రని 

అరధ్ం అయింది. తను చేసిన దానికి వేల ఏళుళ్ గుహలో బందీ అయినటుట్గా, కాలానిన్ కొలిచే పర్తీవాళళ్కీ ఏదనాన్ శిక్ష ఉండే ఉంటుందా అని 

అతనికి ఒక సందేహం వచిచ్ంది.  అలా తిరుగుతూ అటాల్ంటిక సముదర్పు ఒడుడ్కు చేరుకునాన్డు. అకక్డ గాలిలో అలలపై తేలుతూ 

దూరంనుండీ అతనికి గుహలో వినిపించిన వృదుధ్డి గొంతూ, అమామ్యి గొంతూ వినిపించాయి. తను వెదుకుతునన్వాళుళ్ వాళిళ్దద్రే అని 

అతనికి అనిపించింది. వెంటనే సముదర్ంలోకి దూకి ఆ గొంతులు వినవచిచ్న దిశగా ఈదటం మొదలుపెటాట్డు.  మరునిమిషంలో నూయ్యారక్ 

లో మన హాటన  ఒడుడ్న తేలాడు. ఈ కాలానికి తగినటుట్ వేషం మారుచ్కునాన్డు. తను సంపాదించిన జాఞ్నంతో ఒక పెదద్ గడియారాల షాపులో 

ఉదోయ్గం సంపాదించుకునాన్డు. తను కలవాలిస్న ఇదద్రి కోసం ఎదురుచూడడం మొదలుపెటాట్డు.  

“Mankind is connected in ways it does not understand— even in dreams.” 
శారా (Sara Lemon) పదిహేడేళళ్ అమామ్యి. హైసూక్లోల్ సీనియర ఇయర (12th)  సూట్డెంట.  చదువులో చురుకైన, 

తెలివైన అమామ్యి.  ఆమె తలిల్దండుర్లు ఆమె చినన్పుప్డే విడిపోయారు. తండిర్ వేరే పెళిల్  చేసుకుని దూరంగా వెళిళ్పోతే, శారా తలిల్ లోరేన తో 

ఉంటుంది. మొదటోల్ శారా తలిల్తో బాగానే ఉనాన్, పెదద్దవుతునన్ కొదీద్ అందరు తలీల్కూతుళళ్లాగే వీరిదద్రి మధాయ్ దూరం పెరిగింది. లోరేన 

ఎంత పేర్మగా ఉండాలని పర్యతిన్ంచినా శారా తలిల్ పటల్ నిరల్క్షయ్ంగానే ఉంటుంది. తలిల్ మీద కనాన్ సంవతస్రానికోసారి పలకరించని తండిర్ 

మీదే శారాకి ఆశ ఎకుక్వ. తలిల్ ఆమె సేన్హితులతో తండిర్ బాధయ్తారాహితయ్ం మీద చేసే ఫిరాయ్దులు అంటే శారాకి విసుగు. తండిర్ తమని 

వదిలెయయ్డానికి తలేల్ కారణమేమో అనిపించేది శారాకి.  శారా మిగిలిన అమామ్యిలతో  పోలిసేత్ అందంగా ఉండదు. దానికి తోడు ఆమెది 

కొంచెం భారీకాయం. సాధారణంగా ఎకుక్వ తెలివైన పిలల్లిన్ గూర్ప లో దూరం పెటిట్నటుట్గానే, శారాని కూడా కాల్సోల్ అందరూ దూరం పెటాట్రు. 

పైగా ఆమె ఆకారం  మీద ఎదురుగానే జోకస్ వేసి నవువ్కునేవారు. దానితో సూక్లోల్ కూడా ఎవరూ ఫెండస్ లేకుండా శారా ఒంటరిగానే 

గడిపేది.   

ఒక హోమ లెస షెలట్రోల్ శారా వీకెండస్ లో వాలంటీర చేసేది. అకక్డకి వాలంటీరాగ్ వచేచ్, శారా సూక్లోల్నే చదివే ఈథన అనే 

అందమయిన అబాబ్యి పరిచయమయాయ్డు. మామూలుగా అయితే అంతటి అందగాడు, చలాకీ అయినవాడు అసలు శారాని కళెళ్తిత్ 

చూసుండేవాడు కాదు. అలాంటిది అతను పలకరించడం శారాకి అపురూపంగా అనిపించింది. అపప్టి నుండి పర్తీవారం అతనితో 

మాటాల్డటం కోసం టైం ఎంత తొందరగా గడుసుత్ందా అని ఎదురుచూడసాగింది. ఈథన సరదా మాటల బటిట్ అతనికీ తనంటే ఇషట్మే 

అనుకుంది. ఒకసారి ఎకక్డైనా సరదాగా బయట కలుదాద్మని అనుకునాన్రు, కానీ కలవాలిస్న సమయానికి వేరే పని వలల్ రాలేనని ఈథన 

టెకస్ట్ పంపాడు.  అతనిన్ కలవడానికి రోజులు, క్షణాలు లెకిక్సూత్ ఉనన్ శారా నిరాశపడినా పడినా సరిద్పుచుచ్కుంది. ఎపుడూ లేనిది కూతురు 

శర్దధ్గా తయారవడం, హడావిడి పడటం చూసిన తలిల్కి అది బాయ ఫెర్ండ వయ్వహారం అని అరధ్మయియ్ంది. శారా తలిల్తో బాయ ఫెర్ండ 

విషయమే కాదు, అసలే విషయమూ చరిచ్ంచదు. తలిల్కేమో కూతురు కూడా తనలా అయోగుయ్డిని ఎనున్కోకూడదని కోరిక. ఆ తరువాత మళీళ్ 
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కొనిన్ రోజులకి, తన అంకుల షాప దగగ్రకు వచిచ్ కలవమని శారాకి అడిగాడు ఈథన. అకక్డ ఖాళీగా ఉనన్ షాపులో ఇదద్రూ కాసేపు వోడాక్ 

తాగుతూ, సరదాగా కబురుల్ చెపుప్కుంటూ గడిపారు. ఈథన కొంచెం చనువు తీసుకుని ముదుద్పెటుట్కుంటే శారాకి బానే ఉనాన్, అతను ఇంకాసత్ 

చొరవ తీసుకోబోతే వారించింది. ఒకసారి ఎపుడో ఈథన మాటలోల్ ఒక సినిమాలో హీరో పెటుట్కునన్ సెప్షల వాచ గురించి వరిణ్ంచి చెపిప్, 

ఎపప్టికయినా అలాంటిది తానొకటి కొనుకోక్వాలని అనుకుంటునన్టుట్ చెపాప్డు. అది గురొత్చిచ్ తొందరలో రాబోయే కిర్సమ్స కి అతనికి 

ఇషట్మయిన వాచ బహుమతిగా ఇచిచ్ ఆశచ్రయ్పరచాలని అనుకుంది. కిర్సమ్స కోసం ఆతుర్తగా ఎదురుచూడసాగింది.   

“Holding on to things will only break your heart.” 
వికట్ర ( Victor Delamonte) ఎనభయాయ్రేళళ్ వయసునన్ బిజినెస మేన. పర్పంచంలోని అతయ్ంత ధనికుల జాబితాలో 

పదాన్లుగో సాథ్నంలో ఉనన్వాడు. అతను ఫార్నోస్ల్ ఒక పేదకుటుంబంలో పుటాట్డు. చినన్తనంలోనే తలిల్దండుర్లిదద్రూ చనిపోతే, అమెరికాలోని 

అతని అంకుల దగగ్రికి చేరాడు. దారిలో తినడానికి తెచుచ్కునన్ రొటెట్లమూట కూడా ఓడలోని ఆకతాయిలు సముదర్ంలోకి విసిరేసేత్ కేవలం 

కటుట్బటట్లతోనూ, కాలే కడుపుతోనూ మిగిలిపోయినపుడు ‘దేనితోనైనా ఎటాచెమ్ంట పెంచుకుంటే దుఃఖం తపప్దు’ అనన్ పాఠం ఒంటబటిట్ంది. 

చదువుకుంటూనే సూక్లు రోజులున్ంచే చినన్చినన్ వాయ్పారాలు చేసూత్, వాటి లాభాలతో రకరకాల కొర్తత్ వాయ్పారాలు, పెటుట్బడులు మొదలు 

పెడుతూ, అంచెలంచెలుగా ఎదిగిపోయాడు. విసత్ృతంగా పెరుగుతునన్ వాయ్పారం, దేశదేశాలోల్ ఇళూళ్, సవ్ంత జెట పేల్నస్ ... అతనికి దేనికీ 

లోటులేదు. 

“Time moved man further from the simple light of existence and deeper into the darkness 
of his own obsessions.” 

వికట్ర భారయ్ గేర్స, ఒకపుప్డు ఆమె అతని ఒక ఆఫీసులో చినన్ ఉదోయ్గం చేసేది.  ఆమెని ఇషట్పడి పెళిల్ చేసుకునాన్డు. మొదటోల్ 

ఇదద్రూ ఎంతో పేర్మగా అనోయ్నయ్ంగా ఉంటూ, అనిన్ పనులూ కలిసి చేసూత్, కలిసి సమయం గడుపుతూ ఉండేవారు. రానురానూ వికట్ర 

వాయ్పారాలు పెరుగుతునన్ కొదీద్, అతను పర్యాణాలోల్నూ  ఆఫీసులోనూ  ఎకుక్వ సమయం గడపటం, వయ్కిత్గత జీవితం కనాన్ వాయ్పారానికి 

పార్ముఖయ్తనివవ్డంతో ఇదద్రూ కలిసి గడిపే సమయం తగిగ్పోయింది. పిలల్లు లేకపోవటం వారిదద్రి మధాయ్ దూరానిన్ ఇంకా పెంచింది. వికట్ర 

కు ఎనభై ఆరేళుళ్ నిండుతుండగా లివర కేనస్ర అని తెలిసింది. డాకట్రుల్ అతనికి ఓ రెండు నెలలు మాతర్మే టైం ఉందని చెపాప్రు. గేర్స దిగులు 

పడినా, వికట్ర ఎదురుగా ధైరయ్ం తెచుచ్కుని అతనికి తోడుగా ఉంది. అయితే, వికట్ర దేనికీ అంత తేలిగాగ్ లొంగిపోయేరకం కాదు. తన బిజినెసోల్ 

చేసినటుట్గానే, సరైన ఎతుత్లతో ఆట నడపాలనుకునాన్డు. రోగానికి రేడియేషనూల్, కీమోలూ చేయించుకునాన్డు, అయితే అవి కేనస్ర టూయ్మర  

పెరగటానిన్ ఆపగాలిగాయి కానీ కిడీన్లు పాడయాయ్యి. దానితో డయలేషన చేసుకోవాలిస్ వచిచ్ంది. దానితో గంటలు గంటలు వృధాఅవవ్డం 

తటుట్కోలేకపోయాడు. ఇలా మామూలుగా అందరిలాగే టీర్టెమ్ంట తీసుకుంటూ, ఏదో మహతుత్ జరుగుతుందని వేచిచూసూత్ కూరుచ్ంటే తను 

ఎపప్టికీ మృతుయ్వుని గెలవలేను అని అతనికి అరధ్మయియ్ంది.  తను సంపాదించిన పేరు పర్తిషట్లూ, అనుభవించాలిస్న బిలియనల్ ఆసుత్లూ 

ఉండగా, అనేన్ళుళ్ సుఖవంతమయిన జీవితం గడిపినా అతనికి అపుడే చనిపోవాలనిలేదు. ఇలా సాధారణ పదధ్తులోల్ కాకుండా ఇంకేం 

చెయయ్గలనా అని ఆలోచించసాగాడు.  

అలా ఆలోచిసుత్నన్ వికట్ర కు అమరతవ్ం పొందాలనన్ ఒక మహతత్రమయిన  ఐడియా వచిచ్ంది. దాని గురించి అతను 

సేకరించిన వివరాలోల్ నూయ్యారక్ శివారల్లో ఉనన్ ఒక కర్యోనిక సంసథ్ (మానవ కళేబరాలిన్ ఫీర్జ చేసి భదర్పరచడం) అతనిన్ ఆకరిష్ంచింది.  

మరునాడే అకక్డికి వెళిళ్ ఆ సంసథ్ డైరెకట్ర  జెడ ని కలిసాడు. అది ఒక వేర హౌస లాంటి బిలిడ్ంగ. లోపల ఒక పర్కక్ లాబోల్ శవాలని ఫీర్జ 

చేసాత్రు. వెనుక విశాలమయిన హాలులో వరుసగా పేరిచ్న పెదద్ ఫైబర గాల్స సిలెండరస్ ఉనాన్యి. ఒకోక్ సిలెండర లోనూ ఆరు శవాల చొపుప్న 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cryonics
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ఫీర్జ చేసి భదర్పరిచారు. జెడ వికట్ర కి తమ సంసథ్ గురించి వివరాలు చెపాప్డు. ‘అకక్డ నివారణ లేని రోగాలతో చనిపోయిన శరీరాలని ఫీర్జ 

చేసి, భదర్ం చేసాత్రు. ఎపుడో సైనస్ అభివృదిధ్ చెంది ఆ రోగాలకు మందులు కనుకుక్నాన్క ఆ శరీరానిన్ మళీళ్ అన ఫీర్జ చేసి, జీవం పోసి ఆ 

రోగానిన్ టీర్ట చేసాత్రు. అపుప్డపుడూ బంధువులొచిచ్ విజిట చేసి వెళొళ్చుచ్. అలా ఫీర్జ చేసి ఉంచడానికి ఆ సంసథ్ పెదద్ మొతత్ంలో ఫీజు 

తీసుకుంటుంది.’  వికట్ర కి ఆ ఐడియా నచిచ్ంది. తనొకొకక్డికే ఒక సిలెండర పర్తేయ్కంగా కొనుకుక్నే ఏరాప్టు చేసుకునాన్డు. ఈ ఏరాప్టు 

గురించి గేర్స కి కూడా చెపప్దలచుకోలేదు. ఆమెకు మతవిశావ్సాలు ఎకుక్వ. విధిని అధిగమించాలనుకోవడం అనే ఊహ కూడా ఆమె 

అంగీకరించలేదని అతనికి తెలుసు. తన ఫూయ్చర గురించిన ఏరాప్టుల్ ఎవరికీ చెపప్కుండా తనే చేసుకోవాలనుకునాన్డు. 

వికట్ర కి ఏ విషయం లోనూ ఓడిపోవటం అనేది నచచ్దని గేర్స కి తెలుసు. అయితే ఇపుడు మృతుయ్వుతో చేసుత్నన్ పోరాటంలో 

ఓటమి తపప్దనీ, అది అతనిన్ అసహనానికి గురిచేసుత్నన్దనీ ఆమెకు తెలుసు. రోజుకీ రోజుకీ పెరుగుతునన్ అతని చిరాకు, ఇంటోల్ ఉనాన్ 

ఒంటరిగా తన ఆఫీసు రూమ తలుపులు మూసుకుని గడపటం చూసుత్నాన్, తను మాతర్ం సహనంగా ఉండి తమ ఇదద్రికీ మిగిలునన్ కొదిద్ 

రోజులయినా అతనిన్ సంతోషంగా ఉంచాలి అని నిరణ్యించుకుంది. అయితే ఒంటరిగా అతను తన ఇంకొక జీవితం కోసం ఏరాప్టుల్ 

చేసుకుంటునాన్డని ఆమె అసస్లు ఊహించలేదు.  తన కొర్తత్ జనమ్ కోసం ఏరాప్టుల్ చేసుకుంటునన్ వికట్ర కి ఇంకో ఐడియా వచిచ్ంది. తను 

చచిచ్పోయాక ఎలాగూ ఫీర్జ చేసాత్రు. అపప్టికి తన అవయవాలు ఫెయిల అయిపోతాయి. అంతవరకూ ఆగకుండా కొంచెం ఆరోగయ్ంగా 

ఉండగానే ఫీర్జ చేసేత్, తను మళీళ్ లేచేసమయానికి బాగుపడే అవకాశాలు ఇంకా మెరుగాగ్ ఉంటాయి కదా అనుకునాన్డు. వాళళ్ లేబ కి 

మిలియనల్ డాలరుల్ డొనేషన ఇసాత్నని ఆశ చూపించి జెడ ను దానికి ఒపిప్ంచాడు.  

వికట్ర కు రోజర అనే ఒక నమిమ్నబంటు ఉనాన్డు. అతను ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నూ సావ్మిభకిత్ వీడడు. వికట్ర పాల్నస్ తెలిసిన వయ్కిత్ 

పర్సుత్తానికి అతనొకక్డే. వికట్ర తన ఆఫీసులో తనకి నమమ్కమయిన లాయరల్ను కలిసి తన పాల్న వివరించి, తను డిసెంబర 31న ఫీర్జ 

చెయయ్బడటానికి నిరణ్యించుకునాన్నని చెపాప్డు.  గేర్స జీవించి ఉనన్ంతకాలం ఆమెకి ఏ లోటూ రాకుండా సరిపోయినంత ఆసిత్ ఆమెకు వార్సి, 

తను తిరిగి వచేచ్సరికి మళీళ్ తన ఆసుత్ల మీద అధికారం తనకి చెందేలా ఏరాప్టుల్ చేయించుకునాన్డు. అలానే తను బర్తికుండగానే 

చనిపోయినటుట్గా చెపిప్, ఫీర్జింగ కి తీసుకువెళళ్డానికి ఒక నమమ్కమయిన డాకట్రిన్ కూడా కుదురుచ్కునాన్డు. వీళళ్ందరికీ ఆ ఏరాప్టుల్ 

చెయయ్డానికీ, ఎకక్డా నోరెతత్కుండా ఉండటానికి పెదద్మొతత్ంలో ముటట్చెపాప్డు. గేర్స కు తెలియకుండా ఇవనీన్ చేసుత్నన్ందుకు కొంచెం గిలీట్గా 

ఫీలయాయ్డు వికట్ర. ఒకసారి అంతా ఆమెకు చెపెప్యాయ్లనుకునాన్డు, కానీ మళీళ్ మనసు మారేచ్సుకునాన్డు.   

ఒకరోజు వికట్ర మన హాటన లోని ఒక గడియారాల షాపుకి వచిచ్, తనకి అతయ్ంత పురాతనమైన చేతిగడియారం ఒకటి, 

ఎంత ఖరీదైనదయినా సరే కావాలని అడిగాడు.  తను ఫీర్జ అయేయ్ముందు దానిన్ ఆపేసి చేతికి పెటుట్కుని, మళీళ్ లేచినపుడు దానిన్ తిరిగి 

పనిచెయియ్ంచాలని అతని కోరిక. షాపు యజమాని తమ సేలస్ మేన ఒకరు  వాటిలోల్ నిపుణుడని చెపిప్, అతనిని లోపలనుంచి పిలిచి వికట్ర కి 

ఏంకావాలో చూపించమనాన్డు. ఆ సేలస్ మేన వికట్ర అడిగిన దాని గురించి కళుళ్ మూసుకు ఆలోచిసుత్ంటే, వికట్ర అసహనం చూసి షాపు 

యజమాని ‘అతనికి ఏంటీక  గడియారాల గురించి చాలా నాలెడజ్ ఉంది’ అనాన్డు. ‘అయినా సరే ఓ జీవితకాలం తీసుకోకండి దానికి. లేదా 

ఇంకో జీవితకాలం’ అని జోక చేసాడు వికట్ర. ఇంకో జీవితకాలం అనన్మాట వినగానే సేలస్ మేన కళుళ్ టకుక్న తెరుచుకునాన్యి. పదిహేడో 

శతాబద్ంలో తయారయిన ఒక అందమైన వాచీని చూపించాడు సేలస్ మేన. అది ఫార్నస్ లో తయారు చెయయ్బడింది. వికట్ర ‘నేను కూడా పార్నస్ 

లోనే పుటాట్ను’ అనగానే, ’నాకు తెలుసు’ అనాన్డు సేలస్ మేన. ’నీకెలా తెలుసు’ అంటే, ’నీ గొంతును బటిట్ చెపాప్ను’ అనాన్డు.  తన 

ఉచాచ్రణలో ఫెర్ంచ ఎకేస్ంట లేదే అనుకునాన్డు వికట్ర, కానీ గడియారం గొడవలోపడి ఆ విషయం ఇక పటిట్ంచుకోలేదు.  

“Sometimes, when you are not getting the love you want, giving makes you think you will.” 
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శారా మన హాటన లోని అదే గడియారాల షాపుకి, ఈథన కోసం వాచ కొనడానికి వచిచ్ంది. షాపు యజమాని ఆమెకు 

సహాయం చెయయ్డానికి సేలస్ మేన ని లోపలినుంచి పిలిచాడు. శారా తను ఎలాంటి వాచ కోసం చూసుత్ందో చెపిప్, దానిన్ ఎవరికోసం 

కొనాలనుకుంటుందో, అతనికి అదెంత ఇషట్మో ఆగకుండా చెపప్సాగింది. హటాతుత్గా ఒక వాచ లోని పకుష్లు గంట గడిచిన గురుత్గా పాడటం 

మొదలెటాట్యి. ఆ శబద్ం చిరాకనిపించి శారా ‘దానిన్ ఆపు’ అని విసుగాగ్ అరిచింది. ఆ మాట వినగానే సేలస్ మేన కు తను వెదుకుతునన్ రెండో 

వయ్కిత్ ఆమే అని అరధ్ం అయింది.  లోపలికి వెళిళ్ ఆమె అడిగినలాంటి వాచ తెచిచ్ చూపించాడు. దాని ఖరీదెకుక్వయినా అది చూసి ఈథన ఎంత 

సంతోషపడతాడో వూహించుకుని, దానిన్ కొని సంతోషంగా వెళిళ్పోయింది.  డార కి తను కలుసుకోవాలిస్న ఇదద్రు వయ్కుత్లెవరో అరధ్ం అయిన 

తరువాత, ఇదద్రి జీవితాలనీ రోజూ దగగ్రగా గమనించడం మొదలుపెటాట్డు.  

 “A heart weighs more when it splits in two; it crashes in the chest like a broken plane.” 
శారా ఎదురు చూసుత్నన్ కిర్సమ్స వచిచ్ంది. కిర్సమ్స ముందురాతిర్ ఈథన ను కలిసి తను కొనన్ గిఫట్ ఇవావ్లనుకుంది. వాళుళ్ 

షాపులో కలిసిన దగగ్రున్ంచి అతను ఆమెని తపుప్కుని తిరుగుతునాన్డు. ఒక షాపు పారిక్ంగ లాటోల్ శారాని కలవడానికి ఒపుప్కుని,  తనకి వేరే 

పారీట్ ఉనన్ందున తొందరగా వెళిల్పోవాలని చెపాప్డు. శారా అతనికి తను తెచిచ్న బహుమతి ఇచిచ్, అతనంటే తనకి ఎంతిషట్మో, అతని మీద 

తనకునన్ ఫీలింగస్ చెపప్బోయింది. ఆమె చెపప్డం పూరిత్ కాకుండానే నువేవ్ం మాటాల్డుతునాన్వో నీకు తెలుసుత్ందా అనన్టుట్ హేళనగా చూసాడు.  

అతని చూపు, పర్వరత్నతో ఆమెకి విపరీతమయిన అవమానం, దుఃఖం కలిగాయి.  ఉనన్టుట్ండి హఠాతుత్గా మాయమైపోవాలనీ, భూమిలోకి 

కూరుకుపోవాలని అనిపించింది ఆమెకు. ఈథన ఆమె ఇచిచ్న బహుమతి విపిప్ చూడకుండానే తిరిగి ఇచేచ్సి, ఆమెకు ఇంకేమీ మాటాల్డే 

అవకాశం ఇవవ్కుండానే వెళిళ్పోయాడు.  మళీళ్ అతను తనని కలవడనీ మాటాల్డడనీ ఆమెకు అరధ్మయియ్ంది. మళీళ్ ఆమెకు తను ఒంటరిని, 

తండిర్తో సహా ఎవరికీ తను అకక్రేల్దు అనన్ భావం కుర్ంగదీసింది. అకక్డే ఆ చీకటోల్, చలిలో పారిక్ంగ లాట నేల మీద కూలబడి వెకిక్వెకిక్ 

గుండెలవిసేలా ఏడిచ్ంది. ఎపప్టికో నెమమ్దిగా లేచి ఈడుచ్కుంటూ ఇంటికి వెళిళ్ ఏడిచ్ ఏడిచ్ ఎపప్టికో నిదర్పోయింది. ఇంటికి వచేచ్టపప్టికి 

తలిల్ ఇంటోల్ లేకపోవడం శారాకి  కొంత వూరటనిచిచ్ంది.  

మరుసటిరోజు మళీళ్ రాతిర్ జరిగినది గురుత్కు వచిచ్ దుఃఖం వచిచ్ంది. ఈథన కి ఉతత్రం వార్సి తనకి ఇంటోల్ పార్బెల్ంస వలన 

తను సరిగా లేననీ, తనతో ఏం మాటాల్డిందో గురుత్ లేదనో ఏదో చెపిప్ సారీ చెపాప్లని అనుకుంది. దానితో అతను మళీళ్ సేన్హంగా 

మాటాల్డతాడని అనుకుంది. అతని ఫేస బుక నుంచి పైరవేట మెసేజ పంపుదామని, అతని ఫేస బుక పేజ లోకి వెళిళ్ంది. అకక్డ అతని లేటెసట్ 

పోసట్ చూసిన ఆమె కళళ్లోల్ నీళుళ్ తిరిగి, వొళళ్ంతా ఏదో సిక ఫీలింగ ఆవరించింది. ఆ పోసట్ లో ‘శారా ఈరోజు నాతో నాటకం ఆడబోయింది. 

పోనేల్ కదా అని ఎవరితోననాన్ మనం మంచిగా ఉంటే ఇలానే జరుగుతుంది.’ అని హేళనగా వార్సాడు ఈథన. దానికి జవాబుగా చాలామంది 

వయ్ంగయ్ంగా, చులకనగా ఆమె గురించి కామెంటస్ వార్సారు. తనే మొదట చనువు తీసుకుని ఆమెను ముదుద్పెటుట్కునన్ ఈథన, తన గురించి 

అంత నీచంగా వార్యటం శారా వూహించలేకపోయింది. అంతే కాకుండా సూక్ల మొతత్ం అందరికీ కూడా విషయం తెలిసింది. అందరూ 

తనని ఇంకా చులకనగా చూసాత్రు. శారాకి ఇక తను మళీళ్ ఆ సూక్ల కి వెళళ్లేననీ, వాళెళ్వరి ఎదుటా పడలేననీ అరధ్మయియ్ంది. దానితో తన 

జీవితం ముగిసిపోయింది అనుకుంది. పిచిచ్పిచిచ్గా ఏడిచ్ంది. తనేం చెయాయ్లో ఎపుప్డు చెయాయ్లో ఆమె నిరణ్యించుకుంది 

నూయ్ ఇయర ఈవ వచిచ్ంది. బయటకి తనది సహజమరణంలా కనిపించాలని వికట్ర కొనాన్ళళ్నుండీ డయాలసిస  

ఆపేసాడు. దానితో రోగం లక్షణాలనీన్ తిరగబెటాట్యి. నీరసపడి మంచం మీదే ఉనాన్డు. పర్తీ సంవతస్రం వికట్ర గేర్స కలిసి ఒక ఛారిటీ సంసథ్ 

చేసే వేడుకలకి వెళిళ్ పెదద్ మొతత్ంలో వారికి విరాళం ఇసుత్ంటారు. ఈ సంవతస్రం ఎవరిచేతైనా విరాళం పంపిదాద్ం అనన్ గేర్స తో, ‘లేదు నువేవ్ 

వెళిళ్ సవ్యంగా ఇసేత్ నాకు తృపిత్.  తరువాత కూడా ఈ సాంపర్దాయానిన్ నువేవ్ సాగించాలి’ అని చెపిప్ బలవంతంగా ఆమెని వెళళ్డానికి 
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ఒపిప్ంచాడు. అయిషట్ంగానే బయలుదేరిన ఆమెతో ‘నువొవ్చేచ్ వరకు నేనికక్డే ఉంటాను. నాకేమీ పరేల్దు, నువెవ్ళిళ్ రా’ అని పంపించాడు. 

అయితే వికట్ర అసలు పాల్న వేరు. ఆమె బయటకి వెళళ్గానే రోజర అతనిన్ కర్యోనిక లాబ దగగ్రికి తీసుకు వెళతాడు. అపప్టికే డాకట్ర, లాయర, 

జెడ అందరూ అతనిన్ బర్తికుండగానే ఫీర్జ చెయయ్డానికి ఏరాప్టల్తో ఎదురుచూసూత్ ఉంటారు. గేర్స తో అబదధ్ం చెపిప్నందుకు కొంచెం బాధగా, 

గిలీట్గా అనిపించింది. కానీ తను ఎదురు చూసుత్నన్  సమయం వచిచ్ంది. ఇక పాల్న అమలులో పెటట్డమే మిగిలింది. రోజరిన్ పిలిచి నెమమ్దిగా 

చెవిలో ఏదో చెపిప్ ‘అరధ్మయియ్ంది కదా! అదేగనక జరిగితే నువివ్క  ఏమీ సందేహించొదుద్’ అని చెపాప్డు.  రోజర అతనిన్ బెడ తో సహా వేన లో 

పడుకోపెటిట్, కర్యోనికస్ వేర హౌస దగగ్రకు తీసుకువెళాళ్డు. అతనిన్ గమనిసుత్నన్ డార కూడా వాళళ్ని అనుసరించాడు. అకక్డ అందరూ కలిసి 

వికట్ర ని ఫీర్జింగ కోసం ఐస టబ లో పెటట్డానికి మంచం మీదనుంచి ఎతత్బోతుండగా డార అవర గాల్స ని పర్కక్కు వంచాడు. దానితో కాలం 

సథ్ంబించి ఎకక్డివారకక్డే శిలలాల్ ఉండిపోయారు. 

 
 

“Hurting ourselves to inflict pain on others is just another cry to be loved.” 
నూయ్ ఇయర ఈవ... లోరేన తన సేన్హితురాళళ్తో కలిసి నూయ్ ఇయర పారీట్ కి వెళళ్డానికి తయారవుతోంది. ఆమెకు  వెళల్డం 

ఇషట్ం లేదు, కానీ సేన్హితురాళల్ బలవంతం మీద వెళల్డం తపప్టం లేదు. శారా తను ఒంటరిగానే ఉండాలని అనుకుంటునన్టుట్ చెపిప్ంది.  సరే 

తొందరగా వచేచ్సాత్ను, రేపు మనిదద్రం కలిసి గడుపుదాం అని చెపిప్ లోరేన వెళిళ్ంది. తలిల్ వెళిళ్న తరువాత శారా గరాజ లోకి వెళిళ్, కారు 

తలుపులూ కిటికీలు మూసేసి ఇంజన ఆన చేసింది. ఇంజన వదిలే కారబ్న మోనాకైస్డ వలల్ చనిపోవాలని ఆమె పర్యతన్ం. బాధగా కళుళ్ 

మూసుకుని నిటూట్రిచ్ంది. ఆమెకు ఈథన గురొత్చాచ్డు. తను చనిపోయాక అతను తపప్క బాధ పడతాడు, తనవలేల్ అని గిలీట్ ఫీలవుతాడు అని 

అనుకుంది. నెమమ్దిగా ఆమెకు దగుగ్ మొదలయియ్ అది ఎకుక్వయింది. కొంచెం కొంచెం మతుత్గా కళుళ్ మూతపడటం మొదలవుతుండగా 

గరాజ నుండి ఎవరో వయ్కిత్ అరుసూత్ ఆమె దగగ్రికి రావడం ఆమెకి లీలగా తెలిసింది.  

డార కార తలుపులు తీసి, ఆమెని ఎతుత్కుని గబగబా నడవడం మొదలుపెటాట్డు. అతనికి చాలా కోపం గానూ. నిసప్ృహ 

గానూ ఉంది. తనని మళీళ్ భూమి మీద పంపింది ఈ ఇదద్రూ అలా చచిచ్పోతుంటే చూడాడ్నికి మాతర్ం కాదు అనుకునాన్డు. కానీ తాను ఏం 

చెయయ్గలడో తెలీటం లేదు. శారాని చూసేత్ అతనికి జాలేసింది. అతనికి ‘అనిన్టికీ సరైన సమయం ఒకటుంటుంది’ అనన్ దేవదూత మాటలు 

గురొత్చాచ్యి. బహుశా అది ఇదేనేమో అనుకునాన్డు. శారాని వికట్ర ఉనన్ వేర హౌస లోకి తీసుకెళిళ్ ఒక గోడకు ఆనిచ్ కూరోచ్బెటాట్డు. లాబ 

లోకి వెళిళ్ వికట్ర ని బయటకు మోసుకొచిచ్, శారా దగగ్రగా పడుకోపెటాట్డు. అవర గాల్స కు రెండు పర్కక్లా సపోరట్ గా ఉనన్ రాడస్, ఒకోక్కటీ 

ఇదద్రి చేతులోల్పెటిట్ వారి గుపిప్ట మూసాడు.  అవర గాల్స లో ఉనన్ బంగారు రంగు మెతత్టి ఇసుక ఈ విశవ్ంలోని అనిన్ క్షణాలకు పర్తీక 

అయితే, కిర్ంద భాగంలో పడిన ఇసుక గడిచిపోయిన క్షణాలు. పై భాగంలో ఉనన్వి ముందు ముందు రాబోయే కాలం. మధయ్నునన్ అతి సనన్ని 

జాయింట నుండి ఒకోక్టిగా కిర్ందకి జారుతునన్వి పర్సుత్త క్షణాలు. ఇదద్రినీ రకిష్ంచాలి అంటే గడుసుత్నన్ క్షణాలని ఆపడమే మారగ్ం అని డార 

కి తోచింది. వెంటనే అవర గాల్స పై భాగానిన్ ఓపెన చేసి, చెయియ్ లోపలికి పెటట్గానే అతి సనన్ని పులల్లాల్ మారిన చేతివేళల్ సాయంతో కిర్ందకు 

జారిపడబోతునన్ ఇసుకరేణువుని పటుట్కునాన్డు. విశవ్ంలోని పర్తీ అణువూ ఆ క్షణం దగగ్ర పూరిత్గా సథ్ంభించిపోయింది.   

“When we are most alone is when we embrace another’s loneliness.” 
శారాకి మెలకువ వచేచ్సరికి తనేకక్డుందో ఆమెకి  అరధ్ం కాలేదు. చేతిలో ఏదో తగిలితే కార సీట్రింగ అనుకుంది, కానీ 

అదొక అవర గాల్స హేండిల. పర్కక్న ఒక వృదుధ్డు నేల మీద పడుకుని కనిపించాడు. ఆ పెదద్ హాలోల్ వరుసగా పెదద్ పెదద్ గాల్స సిలెండరుల్.  
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ఆమెకు భయం వేసింది. నెమమ్దిగా లేచి నిలబడింది, కానీ కాళళ్కు నేల తగలటం లేదు. పర్కక్నే ఉనన్ గదిలోకి వెళిళ్ంది. అకక్డ నలుగురు 

మనుషులు పోసట్రోల్ ఉనన్టుట్ ఫీర్జ అయి ఉనాన్రు. బయటకు వెళిళ్ చూసేత్ రోడుడ్ మీద కారూల్, మనుషులూ, పడుతునన్ సోన్ అనీన్ ఎలా ఉనన్వి 

అదే పొజిషనోల్ ఆగిపోయి ఉనాన్యి. ఆమెకు తను చనిపోయిందో బర్తికుందో అరధ్ం కాలేదు. భయపడి వెనకిక్ హాలోల్కి వసేత్, ఆ వృదుధ్డు లేచి 

తిరుగుతూ కనిపించాడు.  

వికట్ర మెలకువలోకి వచేచ్సరికి తనెకక్డునాన్డో అరధ్ం కాలేదు. తన మంచం రైలింగ ని పటుట్కోవాలని పర్యతిన్ంచాడు, కానీ 

అతని చేతిలో ఉనన్ది వింతగా ఉనన్ అవర గాల్స రాడ. తలెతిత్ చూసేత్  శవాలునన్ సిలెండరస్ కనిపించాయి. తనుండాలిస్ంది అందులో కదా 

అనుకునాన్డు. అతనికి తన శరీరం ఎంతో తేలిగాగ్ అనిపించింది. దేనిన్ ముటుట్కునాన్ సప్రశ్ తెలీటం లేదు. అపుడే తను ఫీర్జ అయిపోయి తన 

ఆతమ్ ఏమనాన్ బయట తిరుగుతోందా అనుకునాన్డు. ఇంతలో ఇదద్రూ ఒకరినొకరు చూసుకుని, నువెవ్వరు అంటే నువెవ్వరు అని 

పర్శిన్ంచుకునాన్రు. ‘నేనేకక్డునాన్ను, ఇకక్డికెలా వచాచ్ను’ అని అడిగిన శారాకి ‘ఇది మనుషులిన్ ఫీర్జ చేసే దాచే లేబరేటరీ’ అని దానిగురించి 

చెపాప్డు. ‘నువువ్ కూడా అందుకే వచాచ్వా ఇకక్డికి? అసలు నువువ్ ఎందుకు ఫీర్జ అవావ్లనుకునాన్వు?’ అని అడిగిన శారాకి వికట్ర తన కథ 

చెపాప్డు. శారాకి వింతగానూ భయంగానూ అనిపించింది. నువువ్ ఈ సంగతి నీభారయ్తో చెపప్లేదూ కదూ అని అడిగిన శారాని చూసి వికట్ర 

ఆమె చాలా తెలివైనదని గర్హించాడు. వికట్ర తో మాటాల్డుతుంటే ఆమెకు తన తండిర్తో మాటాల్డినటుట్ అనిపించింది. ఆమె కూడా తన కథ 

చెపిప్ంది, అయితే తను చనిపోడానికి  పర్యతిన్ంచినటుట్ మాతర్ం చెపప్లేదు. మరి ఇకక్డికెలా వచాచ్వు  అని వికట్ర అడిగితే, తనని ఒక వయ్కిత్ 

మోసుకుని వెళల్టం గురుత్ందనీ, అతనిన్ ఒక వాచ షాప లో చూసిన గురత్నీ చెపిప్ంది.  

ఈలోగా ఏదో శబద్ం వినిపించి చూసేత్ సిలెండరల్ వెనుక పడిఉనన్ డార కనిపించాడు. అతనికి విపరీతమయిన నీరసంగా 

ఉండి బాగా దగుగ్ రాసాగింది.  వేల ఏళళ్లోల్ అతను ఇదే మొదటిసారి దగగ్టం. అతని వేళుళ్ మామూలుగా అయిపోయాయి. మూసిఉనన్ 

గుపిప్టలో ఇసుక రేణువు భదర్ంగా ఉంది. ‘నువెవ్వరు? మేమికక్డికెలా వచాచ్ము? మాకేమయియ్ంది? మేము బర్తికునాన్మా, చనిపోయామా’ 

అని వారిదద్రూ అడిగిన పర్శన్లకు డార తన చేతిలో ఉనన్ ఇసుకరేణువు చూపించి ‘మీరిదద్రూ చచిచ్పోలేదు. ఇదుగో, ఈ క్షణంలో మీరిదద్రి 

జీవితాలు పర్సుత్తానికి సథ్ంబించిపోయి ఉనాన్యి. మీ ఇదద్రినీ నేనే ఇకక్డికి తెచాచ్ను. ఇపప్టి వరకూ జరిగినదానిన్ ఎవరమూ మారచ్లేము. 

తరువాత ఏం జరుగుతుందీ అనేది ఇంకా వార్యబడలేదు.’ అని చెపాప్డు. అతనికి సడెనాగ్ అతని కొడుకు చినన్పుప్డు అమాయకంగా ‘ఫూయ్చరోల్ 

జరగబోయేది తనకి నచచ్నటట్యితే, దానిన్ విసిరేసాత్ను’ అనన్ మాట గురొత్చిచ్ంది. వెంటనే అతనికి తనేం చెయాయ్లో తెలిసింది. అవర గాల్స పై 

మూత  తీసి, అందులో ఉనన్ ఇసుకంతా నేల మీద పోసాడు. సృషిట్లో ముందుముందు గడవాలిస్న క్షణాలనీన్ పెదద్ ఇసుక కుపప్లా 

బయటపడాడ్యి. అవర గాల్స ని నేల మీద పడుకోబెడితే అది పెదద్ టనెన్ల గా మారిపోయింది.  ఆ ఇసుక మీదుగా నడిచి ఆ టనెన్ల లోకి వెళిళ్ 

ఫూయ్చర లోకి చూడమని శారాకి చెపాప్డు.  

"We all yearn for what we have lost. But sometimes, we forget what we have." 
 

శారా తనతో వికట్ర ని కూడా తనతో రమమ్ని అడిగింది. వికట్ర డార చెపేప్ది ఏదీ నమమ్లేదు. అదంతా ఎవరో తన పాల్న  

పాడుచెయయ్డానికి చేసుత్నన్ పని అనుకునాన్డు. కానీ శారా మరీ మరీ అడగటంతో కాదనలేక పోయాడు. శారా వికట్ర చేయి గటిట్గా పటుట్కోగా, 

బంగారురంగులో మెరుసుత్నన్ ఇసుక మీదుగా నడుసూత్ ఆ టనెన్ల లో శూనయ్ం లోకి నడుసూత్ వెళాల్రు. అలా లోపలికి వెళిళ్న తరువాత ఒక 

షాప కనిపించింది. అది ఈథన అంకుల షాప అని శారా గురుత్ పటిట్ంది. అకక్డ ఈథన, ఒక అమామ్యీ ఉనాన్రు. ఆ అమామ్యి ‘అందరూ 

శారా విషయంలో నీదే తపుప్ అని అనుకోడం చాలా అనాయ్యం’ అని అంటే, ఈథన ‘నాకు తెలుసు. అంతా ఆమెదే తపుప్. అదంతా నా 
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పర్మేయం లేకుండానే జరిగింది.’ అనాన్డు. తరువాత ఇదద్రూ సరదాగా ఉండటం చూసిన శారాకు గుండెలోల్ గుచిచ్నటూట్ బాధ కలిగింది. 

అతని మీద తన పేర్మని చెపిప్నపుప్డు అతనెలా చులకనగా తీసిపారేసాడో, అలాగే తన చావు కూడా అతనిని ఏమీ తాకలేదని, తను 

అనుకునన్టుట్గా తన చావుకి అతనేమీ బాధపడటం లేదనీ తెలిసి విపరీతమయిన బాధ కలిగింది. ఈలోగా అకక్డి సీన మారి శారా వాలంటీర 

చేసే హోమ లెస షెలట్ర కనిపించింది. అకక్డికి ఎపుడూ ఆహారం  కోసం వచేచ్ ఓ వృదుధ్డు, అకక్డ సరవ్ చేసుత్నన్ ఆమెను ‘శారా ఎకక్డ? 

ఆమెను ఈమధయ్ కనిపించలేదు’ అని అడిగితే ఆమె ’శారా గురించి మాకెవరికీ ఏ కబురూ తెలీలేదు’ అని చెపిప్ంది. ఆయన ‘శారా మంచి పిలల్. 

ఆమె కేష్మంగా ఉండాలని పార్రిద్సాత్ను’ అని అకక్డ హాలోల్ కూరుచ్నన్ మిగిలిన హోమ లెస జనాల దగగ్రికి వెళిళ్ కూరుచ్నాన్డు. ఉండటానికి 

ఇలుల్, తిండీ లేకపోయినా కూడా ఏదోలా బర్తుకు సాగిసుత్నన్ వాళళ్ను చూసి శారాకి సిగగ్నిపించింది. వారానికి ఒకసారి వెళిళ్ వాళల్కి ఫుడ సరవ్ 

చేసే తనగురించి పటిట్ంచుకుంటారనీ, ఈథన కనాన్ ఎకుక్వగా వాళుళ్ ఆమె గురించి తలుచుకుంటారనీ కానీ ఆమె వూహించలేదు. ఆమెకు తన 

తలిల్ గురొత్చిచ్ంది.  

 

మళీళ్ అకక్డ సీన మారి, ఇపుడు ఒక కార డీలరిష్ప కనిపించింది. పారిక్ంగ లాటోల్ ఉనన్ శారా అంకుల కారోల్ లోరేన, శారా 

అంకుల మారక్ కూరుచ్ని ఉనాన్రు. వాళుళ్ శారా ఆతమ్హతయ్కు పర్యతిన్ంచిన కారుని అమమ్డానికి వచాచ్రు. లోరేన ఆ కారుని మళీళ్ 

చూడటానికి ఇషట్పడలేదు, కానీ ఆమె సంతకం లేనిదే కుదరకపోవడం వలన ఆమె రావలసి వచిచ్ంది. ఆమె ఉబుకుతునన్ కనీన్ళళ్ను బిగబటిట్, 

పేపరస్ మీద సంతకం చేసి, సేలస్ మేన ఆ కారుని  తీసుకుని వెళుతుంటే అది కనిపించినంతవరకూ కనీన్ళళ్తో చూసూత్ కూరుచ్ంది. శారాకి 

తను అలా ఏడిచ్నపుడలాల్ తలిల్ తనని దగగ్రకి తీసుకుని ఓదారిచ్ ధైరయ్ం చెపప్టం గురొత్చిచ్ంది. తలిల్ ఎనిన్ చికాకులోల్ బాధలోల్ ఉనాన్, తనకోసం 

మాతర్ం ఎపుడూ టైం కేటాయించడం కూడా గురొత్చిచ్ంది. లోరేన ‘నేను ఎకక్డికీ వెళళ్కుండా ఉండాలిస్ంది. శారా ఎందుకిలా చేసింది? 

నాకేమాతర్మూ అనుమానం రాలేదేందుకు? నేను తన తలిల్ని, కానీ తన బాధ తెలుసుకోలేకపోయాను. ఇది నా తపేప్’ అని వెకిక్ వెకిక్ 

ఏడుసుత్ంటే, మారక్ ఆమెని ఓదారుసుత్నాన్డు. శారాకి దుఃఖం తనున్కొచిచ్ంది. తను తన దుఃఖానున్ండి తపిప్ంచుకోవాలని అనుకుందే కానీ, 

అది తనని పేర్మించినవాళళ్కి ఎంత దుఃఖానిన్సుత్ందో ఆలోచించలేకపోయినందుకు బాధపడింది. 

“Ends are for yesterdays, not tomorrows.” 

డార శారాని ‘ఎందుకు నువువ్ చనిపోవాలనుకునాన్వు? ఎందుకు నీ వాళళ్ని బాధపెటట్లనుకునాన్వు?’ అని అడిగాడు. శారా 

తన ఒంటరితనం, ఈథన వలల్ కలిగిన అవమానం చెపిప్ంది. అపుడు డార ఆమె కళళ్ మీద చెయియ్ పెటిట్ మూసి, తాను గుహలో ఉనన్ దృశయ్ం 

చూపించాడు. ‘అది తనే అనీ, పేర్మించిన భారయ్ లేకుండా ఒంటరిగా అకక్డ అనాది నుండీ ఉనాన్ననీ, ఈ సృషిట్లో తనను మించిన ఒంటరి 

పార్ణి లేదనీ, అయినా పార్ణం తీసుకోడానికి పర్యతిన్ంచలేదనీ,  ఎందుకంటే అది మనది కాదు’ అని చెపాప్డు. ‘ఈ బాధ ఎనాన్ళల్కు 

తగుగ్తుందీ’ అని అడిగిన పర్శన్కు ‘కొనిన్ బాధలు ఎపప్టికీ తగగ్వు. అయినా నీకు ఇంకా చాలా బర్తుకు ముందుంది. నువువ్ అది 

అకక్రలేదనుకునాన్వు. కానీ నినున్ కావాలనుకునన్వాళుళ్ ఉనాన్రు. అది తెలుసుకోవాలి. నీకకక్రేల్దని వెనకిక్ ఇవావ్లిస్ంది నీ బర్తుకు కాదు. 

ఏమో ఏ నిమిషంలో నువువ్ కోరుకుంటుంది జరుగుతుందో నీకేం తెలుసు. భవిషయ్తుత్ కలిగించే ఆశని తిరసక్రించకూడదు.’ అని చెపాప్డు. 

శారాకి తను చేసిన పనికి సిగగ్నిపించింది. ‘నాకు అపప్టితో అనీన్ ముగిసిపోయాయి అనిపించింది’ అంది శారా.   ‘ముగిసిపోయినవి కేవలం 

నినన్లు మాతర్మే. రేపటిరోజులు కాదు. నువువ్ సాధించాలిస్నవి చాలా ఉనాన్యి. అవేమిటో చూడాలని ఉందా?’ అనాన్డు డార. ‘ఊహూ, 

ఇపుప్డే వదుద్’ అంది శారా. శారా నెమమ్దిగా బాధ లోంచి బయటపడే దారిలో ఉందని గురిత్ంచి డార తేలిగాగ్ వూపిరి పీలుచ్కునాన్డు. 
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అంతసేపూ వికట్ర ఇదద్రినీ గమనిసూత్ ఉనాన్డు. అతనికి శారా మీద అభిమానమూ జాలీ కలిగాయి. ‘పిచిచ్పిలల్ ఒక 

పనికిరానివాడి పేర్మకోసం పార్ణాలు తీసుకోవాలనుకుంది, మంచిదయింది ఇపప్టికయినా తెలిసింది ఆమెకి. నేనయితే ఎపుడో చెపుప్ండేవాడిని 

‘ఏ పేర్మకీ మన పార్ణాలు తీసుకునేంత విలువలేదు అని’ అనుకునాన్డు. గేర్స అయితే తను చేసినవనీన్ తెలిసికూడా పార్ణాలు తీసుకుని 

ఉండేదా అనుకునాన్డు. అయితే జరుతునన్వీ, తను చూసుత్నన్వీ ఏదో భర్మ అనన్ ఉదేద్శయ్ంలోనే ఉనాన్డు ఇంకా.  డార కర్మకర్మంగా 

నీరసించడం, వూపిరి తీసుకోవడం కూడా కషట్ం కావడం గమనించాడు. డార వికట్రోత్ నీకు కూడా నేనొకటి చూపించాలి అనాన్డు. వికట్ర 

మొదట అడుడ్చెపిప్నా, శారాతో కలిసి ఇసుకలోంచి టనెన్ల లోపలి ఫూయ్చర లోకి నడిచాడు. 

మొదట వాళళ్కి కర్యోనికస్ వేర హౌస కనిపించింది. జెడ గేర్స ని తీసుకుని లోపలి వచిచ్ ఒక సిలిండర చూపించాడు. గేర్స 

నమమ్లేనటుట్గా మొహానిన్ చేతులతో మూసుకుంది. అది భయమో, అసహయ్మో వికట్ర కి తెలియలేదు. జెడ ‘వికట్ర తనకి పర్తేయ్కంగా ఒకటి 

కావాలని అడిగాడు. సారీ, తను మీకు చెపప్లేదని నాకు తెలియదు’ అని చెపిప్ మీరు కొంతసేపు ఒంటరిగా ఉండొచుచ్ అని వెళిళ్పోయాడు. గేర్స 

ఆ సిలిండరున్ కొంతసేపు చేతులతో తడిమింది. జరిగిన దానిన్ తటుట్కోలేక బాధతో తూలి పడింది. ఉనన్టుట్ండి ఆ సిలిండరిన్ చేతులతో ఇషట్ం 

వచిచ్నటుట్ పిచిచ్గా బాదింది. వెనకిక్తిరిగి చూడకుండా వెళిళ్పోయింది. అది చూసి వికట్ర సిగుగ్తో చితికిపోయాడు. ‘నేను మృతుయ్వుని 

అధిగమించాలి అనే ఆశలో, భారయ్ కనాన్ ఎకుక్వగా డాకట్రల్ను నమామ్ను. భారయ్కి ఆఖరి చూపునీ, అంతయ్కిర్యలకు శరీరానిన్ కూడా 

దకక్నివవ్లేదు. ననున్ క్షమిసుత్ందా’ అనుకునాన్డు. ఇంతకీ నా పాల్న పని చేసిందా లేదా చూపించు అని అడిగాడు. అపుడు వాళుళ్ ఫూయ్చరోల్ 

కొనిన్ వందల ఏళుళ్ ముందుకు పర్యాణించారు. 

“A man who can take anything will find most things unsatisfying. And a man without 
memories is just a shell.” 

ఇపుడు వాళుళ్ ఒక పెదద్ నగరం మధయ్లో ఉనాన్రు. ఎకక్డా కొంచెం ఖాళీ లేకుండా కటిట్న హై రైజ బిలిడ్ంగస్, కృతిర్మంగా  

ఉనన్ వాతావరణం, పరిసరాలూ, మనుషులూ. ఎకక్డా ముసలివారనేదే కనిపించలేదు. ఇంతకీ నేను బర్తికానా అని అడిగితే, డార అవుననన్టుట్ 

తలూపాడు. ఆహా, తను చావుని మోసం చేసి తిరిగి బర్తికాను అని వికట్ర గరవ్ంగా నవువ్కునాన్డు. అతనికి తెలిసినదంతా బిజినెస భాష 

మాతర్మే, అయితే సకెస్స, లేదా ఫెయిలూయ్ర. అయితే వీళళ్ందరిలో నేను ఎకక్డ ఉనాన్ను అని అడిగిన వికట్ర కి డార ఒక వైపు చూపించాడు. 

అది ఒక పెదద్ భవనంలోని విశాలమయిన హాలు. అందులో గోడల నుండి పెదద్ పెదద్ సీర్క్నుల్ వేలాడుతునాన్యి. పర్తీ సీర్క్న మీదా వికట్ర 

జీవితంలోని చినన్పప్టి నుండీ ముఖయ్మయిన ఘటాట్లు సైల్డ షో లా పర్దరిశ్సుత్ంటే, వేల కొదీద్ జనాలు ఆసకిత్గా వాటిని చూసుత్నాన్రు. అందులో 

ఒకదానిలో డార ఒక ఎతైత్న బిలిడ్ంగ మీద కూరుచ్ని వికట్ర ఆఫీసు కిటికీ వేపు చూసుత్నన్ సైల్డ కూడా ఉంది. ‘అది నువేవ్ కదా, ఎందుకు ననన్లా 

పరిశీలుసుత్నాన్వ?’ అని అడిగాడు వికట్ర.  ‘నువెవ్ందుకు జీవితకాలానిన్ మించి బర్తకాలని ఆశపడుతునాన్వో తెలీక ఆశచ్రయ్పడుతునాన్ను’ 

అనాన్డు డార. ఏం? ఎందుకు ఆశపడకూడదూ అని వికట్ర అడిగితే, ‘అదేమీ వరం కాదు. నేను అనుభవించాను కాబటిట్ అది నాకు తెలుసు’ 

అనాన్డు డార.   

 ‘వాళెళ్ందుకు నా జీవితానిన్ అలా చూసుత్నాన్రు? నేనెకక్డ ఉనాన్ను ఇపుడు?’ అని అడిగిన వికట్ర కి ఒక మూలగా 

చూపించాడు డార. దగగ్రికి వెళిళ్ చూసిన వికట్ర భయంతో వణికిపోయాడు. అకక్డ ఒక పెదద్ గాల్స టూయ్బోల్ వికట్ర శరీరం ఉంది. అది పింక 

రంగులోకి మారి, ముడతలు పడి కుర్ంగి, చరమ్ం కమిలిపోయి, తలకి అకక్డకక్డా వైరుల్ తగిలించి ఉంది. ఆ వైరుల్ బయట రకరకాల మెషీనల్కు 

కనెకట్ చెయయ్బడాడ్యి. కళూళ్ పెదవులూ బాధతో ఉనన్టుట్ తెరుచుకుని ఉనాన్యి. జనాలు మూయ్జియంలో చూసినటుట్ అతని శరీరానిన్ 

చూసుత్నాన్రు. వికట్ర అది జీరిణ్ంచుకోలేకపోయాడు. ‘ఇలా జరగడానికి వీలేల్దు. నేను ఆరోగయ్ంగా తిరిగి లేవాలి అని కండిషన. దానికి నేను 
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బోలెడు డబుబ్ చెలిల్ంచాను. ఆ డాకుయ్మెంటస్ ఎకక్డ? నా లాయరుల్ ఎకక్డ?’ అనాన్డు కోపంతో. డార ‘ఇపుప్డవనీన్ పోయాయి. నీ లాయరూల్ 

లేరు. నీ ఆసుత్లూ లేవు. పాత చటాట్లు పోయి కొతత్ చటాట్లు వచాచ్యి.’ అనాన్డు. వీళళ్ందరూ ఏం చేసుత్నాన్రు అని అడిగిన వికట్ర తో  ‘ఇపుడు 

వాళల్కి నువోవ్ కళాఖండానివి. నీ జాఞ్పకాలు వాళళ్కి అపురూపం. వాళళ్దంతా సీప్డ యుగం. వాళళ్కి ఎమోషనస్, సంతృపిత్కరమైన జీవితం 

అంటే ఏమిటో తెలీదు. వాటికి వాళళ్కు మిగిలిన ఏకైక ఆధారం నువువ్. నీ తలకి పెటిట్న మెషీనల్ దావ్రా నీ జాఞ్పకాలని సట్డీ చేసుత్నాన్రు, 

ఎమోషనస్ ని ఎలా అనుభూతి చెందాలో నేరుచ్కోవడానికి పర్యతిన్సుత్నాన్రు’ అని చెపాప్డు డార.  

“With endless time, nothing is special. With no loss or sacrifice, we can’t appreciate what 
we have.” 

 ‘నాది సంతృపిత్కరమైన జీవితమా! నేనే తృపిత్ అనేది లేక బర్తుకు వెంట పరుగులు పెటాట్నే. అంటే  ఇపుడు ఇంకెంత 

అధావ్నమయియ్ందో కదా ఆ ఆరాటం, తాపతర్యం’ అనుకునాన్డు వికట్ర. చివరగా వికట్ర ఇకక్డే ఉంటానని చేసిన అబదద్పు వాగాద్నం నమిమ్,  

తొందరగా వచేచ్సాత్నని చెపిప్ గేర్స పారీట్కి వెళుతునన్ సైల్డ తో  వికట్ర జాఞ్పకాలు ముగిసాయి. గాల్స టూయ్బ లోని వికట్ర కంటి నుండి, బయట 

వికట్ర కంటి నుండీ ఒక కనీన్టి చుకక్ కారింది.  గేర్స పటల్ తనింత కూర్రంగా ఎలా పర్వరిత్ంచాడా అని సిగుగ్పడాడ్డు వికట్ర. డార వికట్ర కనీన్టి 

చుకక్ని వేలితో తీసి చూపించి  ‘ఇపుడు అరధ్మయిందా. అంతులేని జీవితకాలంతో పర్తేయ్కతేమీ లేదు. మనం కొనిన్ కోలోప్కుండా ఉంటే 

ఉనన్దాని విలువ ఎపప్టికీ తెలుసుకోలేము.’ అనాన్డు. దేవదూత చెపిప్నది ‘దేవుడు మన రోజులిన్ నిరీణ్తంగా ఇచేచ్ది, వాటి విలువ పెంచడానికే’ 

అని ఇపుడు అరధ్మయింది డార కి.  అపుడు డార వాళిళ్దద్రికీ తన కథ చెపిప్, వికట్ర తో ఇలా అనాన్డు. ‘ నేనూ లెకక్లేననిన్ జీవితకాలాలు 

బర్తికాను. కానీ జీవించలేదు. నా భారాయ్ పిలల్లూ, బంధువులూ ఎవరూ తోడు లేరు. అలా ఎనాన్ళుళ్ బర్తికితే మాతర్ం ఏమిటి  పర్యోజనం?’   

డార పరిసిథ్తి విషమించింది. చెమటలు పటిట్ సప్ృహ కోలోప్యాడు.  శారా వికట్ర ఏం చెయాయ్లో తెలీక, అతని చెరో చేతిని 

ఇదద్రూ తమ కళళ్ మీద పెటుట్కుని చూసేత్, డార ఏలీ తో నీ బాధని ఆపుతాను అని చెపప్టం, అతను నిమ టవర వైపు పరిగెటట్డం కనిపించాయి. 

అలానే అతను గుహలోకి విసిరెయయ్బడటం, అకక్డ దేవదూత అతనిన్ నువువ్ కాలానిన్ నియంతిర్ంచే శకిత్ కోరుతునాన్వా అని అడగటం 

కనిపించింది. ఆ దేవదూతని చూసి ఇదద్రూ ఆశచ్రయ్పోయారు. అతనెవరో కాదు, వాళిళ్దద్రూ వెళిళ్న గడియారాల షాపు యజమాని.  డార కు 

కూడా ఏలీ వచిచ్న జబేబ్ వచిచ్ందని వారికి అరధ్మయింది. ఇదద్రూ అవర గాల్స సాయంతో డార ని, ఏలీ జబుబ్తో బాధపడుతునన్ కాలం దగగ్రికి 

వెనకిక్ తీసుకెళాళ్రు.  ఏలీ డార ఇదద్రూ ఒకరి చేతులు ఒకరు పటుట్కుని, ఒకరి శావ్స ఒకరిలో కలుసుత్ండగా చివరి ఊపిరి పీలాచ్రు. ఇదద్రి 

ఆతమ్లూ ఏకమయి ఆకాశంలోకి ఎగిసి మెరిసే నక్షతార్లయాయ్యి.  

“Only God can write the end of your story.” 
అవర గాల్స మళీళ్ చినన్గా మారిపోయి, గడిచిన క్షణాలు కిర్ందభాగం లోకి, గడవాలిస్న క్షణాలు పైభాగంలోకి 

చేరుకునాన్యి. కాలం తిరిగి కదలటం పార్రంభించింది. కారులో విషవాయువు పీలుసూత్ సప్ృహ కోలోప్తునన్ శారా తన ఫోన మోగడంతో 

తిరిగి సప్ృహలోకి వచిచ్ంది. తలిల్ హేపీ నూయ్ ఇయర అని చెపప్డానికి చేసిన ఫోన కాల అది. మగతలో ఉనన్ శారాకి జరుగుతునన్ది అరధ్మయి, 

కషట్ం మీద కార డోర తెరచుకుని, నేల మీద పాకుక్ంటూ గరాజ లోంచి బయటకి వచిచ్ ఇంటిముందు పడిపోయింది. పర్కిక్ంటి వారు ఆమెని 

చూసి ఎమరెజ్నీస్కి తీసుకెళళ్డంతో పార్ణాపాయం తపిప్ంది. హాసిప్టలోల్ ఆమె పర్కక్ బెడ మీద వికట్ర అనే వృదుద్డు అడిమ్ట అయాయ్డు. అతనిన్ 

రోజర అనే వయ్కిత్  కడుపు నొపిప్ అని తీసుకొచాచ్డు. ఆరోజు సాయంతర్ం ఇంటోల్ంచి బయలుదేరే ముందు వికట్ర రోజర తో ‘నేను ఏ కారణం 

వలల్యినా నా నిరణ్యం మారుచ్కుంటే ఒక కోడ వరడ్ చెపుతాను. నువువ్ వెంటనే సందేహించకుండా ఈ పాల్న ఆపేయించు’ అని చెపాప్డు. 
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అకక్డ ఐస బకేటోల్కి పెటట్డానికి వికట్ర ను ఎతుత్తునన్ క్షణంలో, వికట్ర కళుళ్ తెరిచి రోజర ని చూసి కోడ వరడ్ చెపాప్డు. వెంటనే రోజర వాళళ్ను 

ఆపేసి వికట్ర ను ఎమెరెజ్నీస్ కి తీసుకువెళాళ్డు. వికట్ర రోజర తో చెపిప్న కోడ వరడ్  ‘గేర్స’.  

ఆ తరువాత ఓ మూడునెలలకి వికట్ర చనిపోయాడు. ఆ మూడునెలలు తమ జీవితంలో మరిచిపోలేనంత సంతోషమయిన 

కాలం అని గేర్స అంటుంది. వికట్ర చనిపోయే ముందు తన విలుల్లో, ఓ పర్ఖాయ్త కాలేజీలో శారా ఎంతవరకూ చదువుకుంటే అంతవరకూ 

అయేయ్ మొతత్ం ఖరుచ్ విరాళంగా వార్సాడు. ఏళుళ్ గడిచాయి. శారా సైంటిసట్ అయియ్ కేనస్ర కు మందు కనిపెటిట్ంది. ఆమె తన అభినందన 

సభలో మాటాల్డుతూ తన టీచరస్ కు, టీమ మేటస్ కు కృతజఞ్తలు చెపిప్, తలిల్ని గరవ్ంగా అందరికీ పరిచయం చేసింది. వికట్ర అనే మంచి 

మనిషి సహాయం లేకపోతే ఇదంతా సాధయ్మయి ఉండేది కాదని పర్తేయ్కంగా కృతజఞ్తలు అతనిన్ తలుచుకుని తెలియచేసుకుంది. 

సాధారణమైన కథాంశమే అయినా, నేరుప్గా ఆసకిత్గా కథ చెపప్డం మిచ సొంతం. తన అనిన్ పుసత్కాలోల్లాల్గే ఇందులో 

కూడా జీవనసౌందరాయ్నిన్, అనుబంధాల పార్ముఖయ్తనీ సునిన్తమయిన సంఘటనలతో చెపాత్రు. ఈయన కథలలోని పాతర్లు పాఠకుల 

మనసుకి చేరువయిపోతాయి. అరహ్తలేనివాడివలల్ మనసు గాయపడి పార్ణాలు తీసుకోవాలనుకునన్ అమాయకపు శారా, పేర్మించిన భారయ్  

తనతో ఉండదని తెలిసీ ఒంటరిగా ఇంకో లైఫ కోసం పార్కులాడుతునన్ సావ్రధ్పరుడు వికట్ర, తెలియక చేసిన తపుప్కి తను లెకక్పెటట్లేనంత 

మూలయ్ం  చెలిల్ంచిన డార...పర్తీ పాతర్ మనతో కథ ముగిసిన తరువాత కూడా చాలా కాలం ఉంటారు. చినన్ చినన్ వాకాయ్లతోనే ఎకుక్వ 

పర్భావం  కలిగించేలా వార్యడం, హృదయానిన్ తాకే కొసమెరుపు వాకాయ్లూ మిచ శైలి. కొనిన్ వాకాయ్లు మళీళ్ మళీళ్ చదివిసాత్యి. ఇందులో 

డార ఏలీ పాతర్లు ఏడమ, ఈవ పాతర్లకు రూపం అనుకోవచుచ్. అలాగే డార (Father Time) డారివ్న కు రూపమేమో అనిపించింది 

నాకు. నిమ కటిట్న టవర Tower of Babel కు సింబల అనీ అనుకోవచుచ్. ఇదే రచయిత వార్సిన ఇతర పుసత్కాలకు పరిచయాలు సవ్రగ్ంలో 

పాఠాలు మరియు జీవించడం నేరిప్న గురువు కౌముదిలో చదవొచుచ్.   

రచయిత గురించి: Mitch Albom వృతిత్పరంగా ఫీర్లానస్ సోప్రట్స్ జరన్లిసట్. పర్వృతిత్ 

రచన, సీర్క్న పేల్ రచన, రేడియో & టీవీ పోర్గార్మస్ పర్సారాలు, పాటలు వార్యడం,  సంగీతం కూరచ్డం, 

అనిన్టినీ మించి సంఘసేవ. ఆయన మొదటి రచన ‘Tuesdays with Morrie’ అనే మెమోయిర 

(సమ్ృతి సంసమ్రణ) చాలా పేరు పొందిన రచన. ఆయన వార్సిన ఫిక్షన నవలలు కూడా దాదాపు నలభై 

భాషలోల్కి అనువదించబడి మిలియనల్ కాపీలు అముమ్డుపోయాయి. Five People you meet in 

Heaven, For One more day, The Time Keeper, Have a little Faith, First Phone 

Call from Heaven అనే ఫిక్షన నవలలు వార్సారు. కొనిన్ సేవాసంసథ్లు దావ్రా ఛారిటీ పనులు కూడా 

విరివిగా చేసుత్నాన్రు. ఆ వివరాలు ఆయన వెబ సైటోల్ చూడవచుచ్.  

 

 

 (రచయితిర్ బాల్గు http://padamatikoyila.blogspot.com/) 
 

(వచేచ్ నెల మరో మంచిపుసత్కంతో కలుసుకుందాం) 
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