.........

అతనిపేరుపీతాంఫయాం,

భధమ

వమస్కుడు,

పేరుకు తగగట్టే తెల్లటి ఫాంటుషరు
ే లో కాసత గాంభీయాంగాను, కాసత హడా వుడిగాను కనిస్క
త న్ననడు.

జన్నభా లెకుల్ సేక యణలో భాగాంగా గేటు తీస్కకొని ఒ డాబా ఇాంటి మాందుకెళ్ళాడు.చెననన ఎయిర్పరు
ే కు కాసత దూయాంలో
స్కవిశాల్భనన కాల్నీ కటివుాంది. ఆ కాల్నీ పేరు గోస్వామీకాల్నీ, మూడే మూడు వీధుల్ కాల్నీ అది. ఆ కాల్నీలో అనీన కేలా
ఫయన్ సేయిలో
ల నిర్భాంచిన విలా
ల లున్ననయి.

మూడు వరుసలో
ల మొతతాం నూట ఎనబనగృహాలు, క్కు వరుసలోను అయవనయిళ్ళా. యిళ్ా మాందు ర్పడు
ు .
మూడుర్పడు
ల . ఆ కాల్నీని చుటిే కాాంపాండ్ వాల్

మొతతాం

వుాంది. దానికి దకిిణభాగాన కే ఎాంటఱనస్. ఇళ్ానీనతూరు ఫేస్క. గేటు

దాటగానే ఎవర్కి వాళ్ళా అవతలికి వళ్ళాపోవచుు. చాలా ఖరీదనన ఏర్యా. గోస్వామి కాల్నీ అాంట్ట ఆ ప్
ర ాంతాం లో తెలీని
వాళ్ళాాండరు. గోస్వామిర్మల్ ఏసేేట్

అటువాంటి కాల్నీలోని...
కొచాుడు.

అాండ్ కనసేళక్షనస్ వాళ్ళా కటిే అమిభన కాల్నీ యిళ్ావి.

ఏర్యాకు వచిున పీతాంఫయాం ‘ఎ’ వరుసలోని మొదటి యాండు ఇళ్ళా చూస్కకొని మూడో ఇాంటి

తలుపు దగగయగా మూసి ఉాంది.

‘‘ఎవయాండీ ఇాంట్ల
ల ?’’

ఫమట చినన అరుగు మీద చతికిల్ఫడుతూ పిలిచాడు. ఎవరూ ల్కలేదు.

‘‘ఎవయాండీ లోల్? మాట్ల
ల డరా?’’ ఈ స్వర్ కాసత విస్కగు ధానిాంచిాంది పీతాంఫయాం గాంతులో. అపుడు లోలునాంచి `

‘‘మీయవయాండీ?’’ అాంటూ క యువతి గాంతు భృధువుగా వినిాంచిాంది.

‘‘అమాభ న్న పేరు పీతాంఫయాం....’’

‘‘ఏతాంఫయాం?’’

‘‘తాంఫయాం కాదు తలీల,

పీతాంఫయాం,

జన్నభా లెకులు

సేకర్ాంచే డ్యమటీలో వచాును. మీ యిాంట్ల
ల ఎాంతభాంది

వుాంటున్ననరు? పురుషు లెాందరు , స్త్తళలెాందరు, పిల్లలెాందరు. మీపేరు
ల , వమస్కస టకటక చెబితే రాస్కకు నళ్ళాపోతను.’’ అాంటూ
పుసతకాం తెర్చాడు.

‘‘అయ్యమ... మావారు ఇాంట్ల
ల లేయాండీ మీరు భళ్ళా యాండీ’’ లోలినాంచి అదే గాంతు.

పీతాంఫయాం విస్కగా
గ డోర్ వాంక చూస్వడు.

‘‘అదేమిటమాభ నేనేభనన అడుకుునే వాడాన భళ్ళాభళ్ళా రావట్లనికి. అయిన్న పేరు
ల చెట్లనికి మీ ఆమనే రావాలా? భళ్ళా
రావడాం కుదయదు.

ఈ కాల్నీ పూర్ిచేమడానికే ఈ ర్పజాంత ట్టేలా వుాంది. ఒ స్వర్లా ఫమటకు రామాభ’’ అన్ననడు.

‘‘అమమయ్యమ. తపుతపు. యపురుషుడి మాందుకు మేమ రాభాండీ’’.

‘‘గ చికేు వచిుాందే... పోనీ లోలినాంచే చెమాభ. విని రాస్కకుని వళ్ళాపోతను’’.

‘‘అలాగయితే రాస్కక్కాండి.

‘‘చెమాభ’’

‘‘న్న పేరు తటకి... మా వార్ పేరు కుాంబకయణ,

మామాభగార్ పేరు తిఱపురాస్కయ. ఇనిసమల్ టి అని రాస్కక్కాండి.

పీతాంఫరానికి కుస్వర్గా ` భదడు జార్ మోకాళ్ాలోకి దిగినాంత నయిాంది. చేతిలో నున జార్పోయిాంది. గబుకుున టు
ే కుని
మఖాన టిేన చెభట తుడుచుకుాంటూ గుడలగిాంచి డోర్ వాంక చూస్క
త ాండిపోయాడు.

‘‘రాస్కకున్ననరా?’’ లోలి యువతి అడిగిాంది.

‘‘ఏాం రాస్కక్కను తలీల? ఇకుడ అయచేతులు చెభటలు డుతున్ననయి. ఏాంటది... మీ మాభగారు తిఱపురాస్కరుడా... మీ ఆమన
కుాంబకరు
ణ డా... నీ పేరు తటకా...

తమాషా చేమటాం లేదు గదా... ఎవయన్నన రాక్షస్కల్ పేరు
ల టు
ే కుాంట్లరా? ఇవి అధికార్క

లెకులు. తపులు దొయలకూడదు.’’ అన్ననడు కాసత క్కాంగా.

‘‘అయ్యమ మీయలా అనుకుాంటున్ననరా? నిజాంగా మా పేరు
ల అవేనాండి. రాక్షస వాంశాంగదా. అలాగే వుాంట్లయి. దీనికే
ఆశుయమపోతున్ననరు. మా పిల్లల్ పేరు
ల విాంట్ట భరీ ఆశుయమపోతరు.’’

‘‘అలాగా... వాళ్ాపేర్లలమిట్ల?’’

‘‘శాంభానిశాంభులు’’

‘‘వామోభ ఇవీ రాక్షసపేర్లల’’ అాంటూ అదిర్డి లేచి నిల్ఫడా
ు డు పీతాంఫయాం.

‘‘అవునాండి.... మాది రాక్షస కుటుాంఫమేగదా. వాళ్ళాాంకా టూమషన్ నుాండి రాలేదు. వసేత చాలా రమాదాం. తాయగా
రాస్కకువళ్ళాపోాండి.’’ అాంటూ హెచుర్ాంచిాంది లోలునాంచి ఆడగాంతు.

‘‘రాస్కక్కవాలా. ఎాందుకు? నీ పిల్లలొసేత ననునచీలుుకుతినడానికా. ఇాందేాం కొాంరా దేవుడా!’’ అాంటూ గఫగబా పుసతకాం మూసి`
బమాం బమాంతో కాంగారుగాగేటువనపుఅడుగులేశాడు. సర్గా
గ అపుడే క ఫనకు గేటులోకి వచిుాంది. ఖరీదనన ఆ ఫనకు మీద
వచిుాంది ఆయడుగుల్ అాందభనన యువకుడు. సికేసకాలాంటిబాడీ, స్కాందయమఖాయవిాందుడు,
సిమిఛామమేనితోమిసమిసలాడేవమస్క. టకేుసి టన కటు
ే కొని చాలా అఫీషిమల్ గా ఉన్ననడు.
రుగులాాంటినడకతోవస్క
త ననపీతాంఫరానినచూసిఫనక్ ఆపి ‘‘ఎవయాండీమీరు? అలా కాంగారుగా వళ్ళాపోతున్ననర్లమిటీ? ’’
అనడిగాడు.

‘‘తెలీక ఈ రాక్షసకొాం కొచాును.’’

వచిున యువకుడికి అయథాంకాక తెల్లబోయి చూస్వడు.

‘‘రాక్షసకొాంప్...

‘‘అయథాంకాలేదా.

ఏభాంటున్ననరు మీరు?’’ అనడిగాడు.

ఈ ఇాంట్ల
ల క రాక్షస కుటుాంఫాం ఉాంట్లాంది. ఆవిడ పేరు తటకి అట,

మొగుడి పేరు కుాంబకరు
ణ డట,

వాళ్ా పిల్లల్ పేరు
ల శాంభానిశాంభుల్ట.

మాభగార్ పేరు తిఱపురాస్కరుడట,

ఫరతికుాంట్ట ఫలుస్వకు తినొచుు న్నమన్న.

అయటిాండులా మదొదస్క
త న్ననవ్. ఏాం నిమీద వచాువో ఏమిలో, వళ్ాకు బాబూ. తిర్గి వళ్ళాపో!’’ హెచుర్ాంచాడు పీతాంఫయాం. ఆ
మాటలు విని

వస్క
త నన నవుాని ఫల్వాంతాంగా ఆపుకుాంటూ`

‘‘ఆగాండాగాండీ!’’ అన్ననడాయువకుడు.

‘‘మీకీ సమాచాయాం ఎవర్చాురు?’’ అనడిగాడు.

‘‘ఇాంకెవరు?’’ ఇాంటిఇలా
ల లే.

‘‘ఆవిడినమీరు చూస్వరా?’’

‘‘అబోఫ... చూడుాం కూడాన్న. రాక్షస స్త్తళ అయిన్న యపురుషుడి మాందుకి రాదట. ఇాంతకీ నువావయయామ.

ఏాం నిమీద

వచాువో.’’

‘‘ని మీద రావటాం ఏాందాండీ. ఈ ఇలు
ల న్నదే....’’

‘‘వామోభ అాంట్ట ఆభ బయి కుాంబకరు
ణ డు నువేాన్న...’’ అాంటూ పీతాంఫయాం చలిజాయాం వచిున వాడిలా వణుకుతూ

ప్ర్పోబోయాడు. చటుకుున అతని చేయిటిే ఆప్డు విరాట్. ‘‘బమడకాండి. మీయనుకుాంటుననటు
ే ఇకుడ రాక్షస్కలెవరూ
లేరు. న్న పేరు విరాట్. ఎగోభర్ లోక స్వే్ వేర్ కాంనీలో ఇాంజనీర్ గా నిచేస్క
త న్ననను. ఈ ఇాంట్ల
ల నేను న్న పరాండ్ చాందు ఉాంట్లాం.
అాంటూ ధనయమాం చెప్డు.

ఆ మాటలు విన్ననక కాసత ధనయమాం తెచుుకుని` తేలిగా
గ వూపిర్ తీస్కకున్ననడు పీతాంఫయాం.‘‘ఇపుడయథభనాందిలే న్నమన్న.
అనవసయాంగా ననున బమట్ల
ే రు.

‘‘వదదాండి.’

ఇాంతకీ మీ పేరు
ల రాస్కక్కవచాు?’’ అనడిగాడు.

అన్ననడు వాంటనే విరాట్

‘‘అదేమిటి?

మీరు దేశ జన్నభాలో లేరా?’’

‘‘ఉన్ననాం. మీ పేర్లమిటి?’’

‘‘పీతాంఫయాం’’

‘‘చూడాండి పీతాంఫయాం గారు. న్నది క్కమాంఫతు
త రు. చాందు అకుడికి సమీాంలోని ఉసిల్ాంటిే గా
ల
య మానికి చెాందినవాడు. మా పేరు
మావూళ్ళా నమోదయామయి.

మీరు భళ్ళా ఇకుడ నమోదు చేమకుర్లలదు. ఇాంతకీ అయథభనాందన్ననరు. ఏభయథభనాందో

చెలేదు.’’

‘‘అదే... ఫరహభచార్శత భయుటణ అన్ననరు. ఏ చిల్కనో తెచిు లోన టు
ే కున్ననవ్. అది కారుకూతలు కూసి ననున
బమటిేాంది.’’
నుదురు కొటు
ే కున్ననడు విరాట్.

ఫనక్ దిగిస్వేాండ్ వేస్త
త ‘‘న్నతో యాండి. మీ డౌట్ కిలమర్ చేస్వతను.’’ అన్ననడు. ఇదదరూ డోర్ మాందుకెళ్ళారు. విరాట్ తలుపుతటిే
‘‘అర్లయ్ చాందూ!’’ అాంటూ పిలిచాడు. భరుక్షణాం ‘‘ఆఁ... వస్క
త న్నన!’’ అాంటూ లోలునాంచి భగ గాంతు వినిాంచిది. క్షణాం

తరాాత డోర్ తెరుచుకుని డోర్పల క యువకుడు రతమక్షభయామడు. ఛాభనచామయాంగులో పొడవుగా హుషారుగా ఉన్ననడు.
అతను విరాట్ కు నుాండి కళ్ాగిాంచి చూస్క
త నన పీతాంఫరానినచూసి` ‘‘హలో పీతాంఫయాంగారూ. మీర్ాంకా వళ్ాలేదా?’’
అాంటూ అమాభయిలా భలితిరుగుతూ గాంతు మార్ు అడిగాడు. ఇాంతకు మాందు తను వినన అదే గాంతు.

పీతాంఫరాని కి కళ్ళా గిరు
య న తిర్గి కిాందడబోయి నిల్దొకుుకున్ననడు. విరాట్ నవుాతూ` ‘‘చూస్వరా. లోన అమాభయిలెవరూ
లేరు. మా వాడు మిమికియ ఆర్ేస్క
ే . యకయకాలుగా గాంతుమార్ుజన్ననినబమడుతుాంట్లడు. స్వరీ. ఏమీ అనుక్కకాండి.’’ అన్ననడు
జర్గినదానికి నొచుు కుాంటూ .‘‘నొచుుక్కడానికి ఏమాంది న్నమన్న. పోయిన ప్
ర ణాం లేచి వచిునటేయిాంది. నీ పరాండు గ మిమికీయ
ఆర్ేసేే గావచుు. ఇలాాంటి జిమిభకుు

సేేజీషోల్కు బాగుాంట్లయిగాని ప్
ర కిేకల్ జోక్ కిబాగోవు.’’ అాంటూ వను తిర్గి

వీధిలోకెళ్ళాపోయాడు.

విరాట్

‘ర్లయ్

క్కాంతో చాందూ క్కసాం చూస్వడు. అతనిాంకా అకుడాందుకుాంట్లడు. అాంతకు మాందే లోనకు ప్ర్పోయాడు.

విరాట్!

కాసత నభభదిరా బాబూ. చెననన మాయథాన్

పోటీలో ప్లొ
గ ననటు
ే ఆ నడకేమిట్ల
ఱ . న్న వల్ల కావటాం లేదు.’’

విరాట్ వనకే డుతూ లేస్త
త ఆనుసర్స్త
త అర్చాడు చాందు.

అది స్వమాంకాల్ాం సభమాం. ఎగోభర్ సమీాంలోఉన్ననరు.ఆ ప్
ర ాంతభాంత కే జన సాందోహాంగావుాంది. సమీాంలోనే ఎగోభర్ యనలేా
సేేషనుాంది. ఆఫీస్కలు వదిలే టనాం కాఫటిే సిటీ యనళ్ా క్కసాం ఉరుకులు రుగులు తీస్క
త న్ననరు జనాం.

చాందూ మాటలు విన్నన టిేాంచుక్కలేదు విరాట్. నడక వేగాం తగిగాంచలేదు. ‘‘నినేనరా. వినఫడుతోాందా? కాసత స్లలగా నడు.’’ భళ్ళా
హెచుర్ాంచాడు చాందు.

‘‘నాంధిాంగ్ డ్యయిాంగ్. నడవాలిసాందే. ఏాం? మీ వూర్ పొల్ాంగటల మీద రుగెతిత నోడివి సిటీలో నడవ లేవా?’’ నడుస్త
త నే ఎదేదవా
చేస్వడు విరాట్.

‘‘ఈ జన్నయణమాం కన్నన పొల్ాంగట్టల ఎాంతో నమాం. నీకేాం తెలుస్క ఉళ్ళా చిరుతపులిలా తిర్గినోడిన. పిలిలని చేసి తెచిు ఈ కాాంకీయట్
జాంగిలో
ల డేస్వవ్. ఇది

జనమా చీభల్ పుట్ల
ే . తపిాంచుకు నడవలేక ఛస్క
త న్ననను.’’

‘‘అవునేల.

పరాండువని తెచిు మా ఆఫీస్కలోనే ఉదోమగాం వేయిాంచి నినున న్నతో ఉాంచుకున్ననను చూడు న్నదే తపు’’.

‘‘ఊయకే వుాంచావా. వాంట వాడిన చేసి భరీ ఉాంచుకున్ననవా
గ ’’

‘‘అాంత కషేభనతే ఊయళ్ళాపో!’’

‘‘ఇలా నడిపిసేత అలానే చేస్వతను. ఫాంగాయాం లాాంటి ఫయన్
పుటుకుున ఆగి పోయిాంది.

దానిన భకానిక్

ఫనకిు ఏ ర్పగాం వచిుాందో ఏమిట్ల ఉదమాం ఆఫీస్క కొస్క
త ాండగా

షెడు
ు వయకుతోయిాంచావ్.

భకానిక్

చూసేత ర్పేరుకు వాయాం

డుతుాందన్ననడు. ఇపుడు ఆట్లలో కొాం చేరుక్కవచునుకుాంట్ట పిసిన్నర్ పులా
ల రావు...’’

‘‘వాడవడు?’’

‘‘ఉన్ననడులే నీలాాంటి వాడే. ఆట్ల డబుఫలు కలిసొస్వతమని సిటీ యనలుకి రుగులు తీయిస్క
త న్ననవు. నువుాబాగుడవు’’

చాందు మాటల్కి ఆగి తిర్గి చూస్వడు విరాట్. న్నలుగు అడుగుల్ వనకే వస్క
త నన చాందూ కూడా ఆగాడు.

‘‘ఏరా ఎగోభర్

ఏర్ పోయే్

కునే ఉాందనుకున్ననవా? చెర్ప ఆరూ
య ప్మల్తో వళ్ళాపోయేదానికి మూడాందల్ రూప్మలు

ఆట్లకిచుుక్కవాలా ద తాయగా.’’ అన్ననడు.

‘‘అాంతేగాని నువుా స్లలగా నడవనాంట్లవ్’’ అన్ననడు స్త్ర్మస్ గాచాందు. తిర్గి అదే వేగాంతో నడవన్నయాంభాంచాడు విరాట్. అతడి
నడక వేగానికి బ్రరక్ వేయాల్నిపిాంచిాంది చాందూకి. చాలా క్కలజ్ గా అతడి వనకే వస్త
త ఎదురుగాచూస్వడు.

జన సభయథాంలో ఎదురుగా,

ప్తికేళ్ా రువాల్ బొభభ కటి టనట్ ప్మాంటు టి షరు
ే లో యాంగుల్రాటనాంలా తిపుకొాంటూ

వచేుస్లతాంది. దగగయకు రాగానే ఆభ తభ కునునాంచి పోతుాండగా చేయి చాపి ప్ాంటుకి షరు
ే కి భధమ ఇసకతినన లావునన వాంపు
మీద చేయివేసి అదిమి, ఎాంత వేగాంగా అది మాడో అాంతే వేగాంగా కుకు తపుకున్ననడు. ఆభ కూడా అాంతకన్నన వేగాంతో
ర్యాకేవుతూ చేయి టు
ే కుని వనుతిర్గిాంది.

కాని ఆభ టు
ే కుాంది విరాట్ చేతిని. చాందూ సిళాంగా
ల తన చేతిని వనకిు

తీపుక్కగానే విరాటిన దాటి మాందు కెళ్ళాపోయాడు.భతతని

చేయి కటి తన చేతిని టు
ే క్కగానే ఉలికిడుతూ ఆగి తిర్గి

చూస్వడు విరాట్. క్కాంతో నిపు లాగుపుభనన ఆభ మఖాయవిాందాం విరాట్ మఖానిన చూడగానే చపున చలా
ల ర్పోయిాంది.
అాందాంగా నవుాతో ‘హాయ్ హాండసమ్’ అాంటూ ల్కర్ాంచిాంది మఖాం నిాండా

విరాట్ కే మీఅయథాంగాక

ఆశుయమాంతో చూస్వడు.

‘‘అయాాం విశాల్’’ తనే చెపిాంది తిర్గి.

‘‘అయాాం విరాట్’’ స్లవాట్?’’ నొసలువిర్చాడు....

నవుా పులుమ కుాంటూ.

జర్గిన కథ :

విరాట్, చాందూ ఇదదరూ సేనహితులు. యనలేాసేేషన్ మాందు

క అమాభయి నడుాం మీద గిలిల దూయాంగా

తపుకుాంట్లడు చాందూ. గిలిలనది విరాట్ యే కాబోలు అనుకుని ఆ అమాభయి విరాట్ చేయి టు
ే కుాంటుాంది, తన పేరు విశాలా
అని చెపి ర్చమాం చేస్కకుాంటుాం ది.... .......................................ఆ తరువాత

‘‘చిలిపి. న్న నడుాం టచేుసి స్లవాట్ అాంట్లవేమిటి?’’ అాంది కాసత

‘‘నడుాం టచ్ చేస్వన్న.... నేన్న...?’’

సిగు
గ డుతూ. చేయి మాతఱాం వదలేలదు.

‘‘నువేా... ఇకుడ టచ్

చేస్వవ్’’ అాంటూ అతడి చేతిని భర్పస్వర్ తన నడుాం వాంపు మీద ఉాంచిాంది.

అదిర్డి చేయి వనకిు తీస్కకున్ననడు విరాట్.
ఫుట్ ప్త్ కున యయిలిాంగ్

ఆనుమానాం వచిు చాందూ క్కసాం చూస్వడు. అటికే దూయాంగా వళ్ళాపోయి

మీద నుాంచొని ఇట్ట చూస్త
త నవుాతున్ననడు.

అకుడికి ఎగోభర్

యనలేాసేేషన్ ఎాంటఱనస్

సషేాంగా కనిస్లతాంది. విరాట్ కి చాందూ కావాల్నే తనని ఇర్కిాంచి వేడుక చూస్క
త న్ననడని అయథభనాంది. ఈ కొాంటని చేసిాంది వాడే
సాందేహాం లేదు. ఆ అమాభయి విశాల్ వాంక చూస్వడు.

‘‘ఏమిటి దికుులు చూస్క
త న్ననవ్? నువుా కాదని మాతఱాం అనక. న్న చేతికి చికాువ్ గదా!‘‘ అాంది చిలిపిగా.

‘‘చూడు నిజాంగా న్నకేాం తెలీదు. నీ నడుాం టచ్ చేసిన వాడవడో జనాంలో కలిసి పోయుాంట్లడు. వళ్ళా వతుక్కు. ననొనదిలేయ్’’
అన్ననడు.
‘‘నోనో..

వాడిన వదులుకున్నన నినున వదులుక్కలేను. నీలాాంటి తగిన జోడీ క్కసమే ఇాంతకాల్ాం ఎదురుచూస్క
త వచాును.

చూడు నువుా ఉదోమగస్క
త డివనన్న, నిరుదోమగివనన్న ఐడోాంట్ కేర్. దిస్ ఈజ్ భనరపోజల్ ఏభాంట్లవ్? అాంది ఆశగా.

ఆభ వదల్దని అయథభనపోయిాంది.

చాందూ మీద పీకదాక మాంచుకొచిుాంది క్కాం.

‘‘నీ రపోజల్ గురు
ి ాంచుకుని ఈ స్వర్ కలిసినపుడు న్న అభప్
ర మాం చెప్
త ను. రస్క
త తాం టనళన్ కి టనభవుతుాంది. స్వరీ!’’ అాంటూ ఆభ
సమాధానాం క్కసాం ఎదురు చూడకుాండానే విరాట్ జనాంలోకలిసిపోయాడు. ప్ాం విశాల్ దదగా నిటూ
ే రుస్త
త వనుతిర్గిాంది.

‘‘నినున చితగగటిేన్న ప్ాం లేదురా. దుషు
ే డా. అనవసయాంగా ననునఅమాభయి దగగయ ఇర్కిాంచేసి వస్వతవా. ర్లపు ఎకుడనన
కనఫడిన్న ఎపుడు ళ్ళాచేస్కకుాందాభని వాంటడేలా ఉాంది’’ అాంటూ క్కడా
ు డు విరాట్.

ఫ
ల ట్ ఫయాం మీదికొచేు వయకు విరాట్ చేతికి చికులేదు చాందూ. అటికి అతడి క్కాం చాలా వయకు పోయిాంది. సేేషన్ ఫమట

చికుుాంట్ట నిజాంగా చితగగట్టే వాడే.

‘‘లేకపోతే ఏమిట్ల
ఱ ? కాస్వతస్లలగా నడవరా అాంట్ట న్నచేత రుగులెతితస్వతవా? అాందుకే నినునస్త్డ్ బ్రరకర్ ఎకిుాంచేలా చేస్వను. అయిన్న
ఇది న్న తపు కాదు’’ అన్ననడు చాందు నవుాతూ.

‘‘చేసిన వధవ నికి సభర్ధాంపు వేర్లన్న?’’

‘‘అదేాం కాదురా బాబు. ఇవాళ్ దినతిఱకలో భన వాయపలాలు చూస్వను.

నీ జాతకాం రకాయాం ఇవాళ్ వూహిాంచని సాంఘటనలు

చాలా జరుగుతమని రాస్కాంది....’’

‘‘నోర్ మూయ్.

వధవజాతకాల్ పిచిు నువుానూ.

కాసత కూచోడానికి స్త్టు దొరుకుతుాందేమో చూడు.’’ అన్ననడు విరాట్.

టనళనొచిుఆగిాంది.

దిగేవాళ్ళా దిగుతున్ననరు, ఎకేువాళ్ళా ఎకుుతున్ననరు. అాంతకుమాందే వళ్ళాన యనలో
ల చాలా భాంది కియకిుర్సి వళ్ళాపోడాంతో ఈ
టనళన్ కి అాంతగా యష్లలదు. లోనకు వళ్ాగానే ల్కీుగా యిదదర్కీ స్త్టు దొర్కిాంది. అటికే ఎదురు స్త్టు ఖాళ్ళ కాగా ఇదదరు
యువతులు వచిు కూచునున్ననరు. యనలు కదిలిాంది.

మధాలాాంగా అటూ చూస్వడు విరాట్.

స్వధాయణాంగా`

మధాలా సాంఘటనలే కొనిన క్కుస్వర్ భనిషి జీవితనిన వూహిాంచని భలుపులు తిపుతయి. రశాాంతాంగా వునన కొల్నులో
రాయిడి తే చెదిర్ల అల్లా
ల ఆ చిననసాంఘటన తరాాత అనేక సాంఘటనల్కు దార్తీసి భనశాశాంతికి దూయాం చేస్వతయి. ఇపుడా
యనలు రయాణాంలో అలాాంటి సాంఘటనే చోటు చేస్కక్కనుాందని ఆ క్షణాంలో విరాట్ కు తెలీదు.

మధాలాాంగా చూసిన విరాట్ కు ఎదురు స్త్ట్ల
ల అమాభయిలు సషేాంగా కనిాంచారు. మొదట అమాభయి గుాండా
ర టి మఖాం.
యావర్లజ్ డరస్ తో అాందయమాభయిలా
ల గే

స్వధాయణాంగా కనిాంచిాంది. కిటికి కుగా కూచునుాంది యాండో అమాభయి.

ఆభ

మసిలాం యువతి కావచుు. ఇదదరూ చుడీదార్ ధర్ాంచి వున్ననరు. యాండో అమాభయి చునినని కళ్ళా మాతఱాం కనిాంచేలా మఖానికి
చుటు
ే కుని ఉాంది. ఆభ కిటికి కునునన విరాట్ కు ఎదురుగా ఉాంది.

మాందుగా చూసినపుడు మామూలుగా చూస్త్ చూడనటు
ే చూసి మఖాం తిపుకున్ననడు విరాట్. కాని ఎాందుక్క ఎదురుగా ఉనన
అమాభయిని భళ్ళా చూడాల్నిపిాంచిాంది.

ఈ స్వర్ ర్శీల్నగా చూస్వడు.

అమాభయిలిదదరూ చిననగా మాట్ల
ల డుకుాంటూ తభ దామసలో వాళ్ళాన్ననరు.

ఆభ వమస్క ఇయవన యాండు లేదా ఇయవన మూడేళ్ళా ఉాండచునిపిాంచిాంది.

యాండోస్వర్ చూడగానే ఆభను అస్వధాయణ యువతిగా

గుర్ిాంచాడు విరాట్. ఖచిుతాంగా అయిదుననయడుగుల్ ఎతు
త ఉాంటుాంది. అదుబతభనన ఫిజిక్... చెకిున ప్ల్రాతి శిల్ాంలాాంటి
వాంపు సొాంపుల్ అాంగ సౌషేవాం... లేత గులాబి యాంగులో భర్సే చయభసౌాందయమాం...

వాలుజడ మాందుకేస్కక్కవడాంతో ఆభ జుతు
త

కర్న్నగులా బారుగా డిలో డినది . సననటి నడుాం నన ఎద భారాల్ పొాంగుల్ హొమలు...

శాంఖాం లాాంటి భడ... సిాంహాం

లాాంటి నడుమ... భతి పోగడు తున్ననయి. నిజాంగా చాలా చాలా అాందగతెత అయి ఉాండచునిపిాంచిాంది.

ఆభనే

చూస్క
త న్ననడు.కున కూచొని ఏదో వాగుతునన చాందూ విరాట్ తన మాటలు వినటాం లేదని ఎదురుగా మస్కగు స్కాందర్ని
చూస్క
త న్ననడని గయహిాంచి మాటలు ఆపి అలా చూస్క
త ాండిపోయాడు. ఇాంతకాల్ాం తభ సేనహాంలో ఎపుడ్య విరాట్

క

అమాభయినలా ఆసకిిగా గభనిాంచటాం చూళ్ళాదు. ఏదో విశేషాం ఉాందనిపిాంచిాంది.
లో లోల్ ఆభను చూస్త
త ` ఆ వలుగేమిట్ల
ఱ బాబూ...

భనిష్ల ఇాంత బాగుాంది...

మఖాం ఎాంత బాగుాంటుాందో... కుస్వర్

ఆ మస్కగు తీసి మఖాం చూపిాంచొచుు గదా ఆనుకున్ననడు భనస్కలో విరాట్.

విచితఱాంగా అతని భనస్కలో మాట తనకు వినిపిాంచినటు
ే గా ఆ యువతి అాంతవయకు మఖాం తెలీకుాండా చుటు
ే కునన చునీనని
తీసి భడలో వేస్కకుాంది. సాందేహాం తీర్పోయిాంది. నిజాంగానే అదుబత లావణమవతి ఆభ. బ్రరత్ ట్టకిాంగ్ బూమటీ...
స్కాందర్ కిలయ్యప్ట్ల
ఱ ... హెలెన్ ఆఫ్ ట్ల
ఱ య్.. రాజస్వథన్ రాజమాత గామతీఱదేవి.... అాందాల్నీనఈభలోనే
పోరదిచేస్కకున్ననయా..?!!

ఆభ మసిలాం యువతి కాదు.

సేనిాంగ్ బూమటీ అనటాంలో ఏ మాతఱాం సాందేహాం లేదు...

అాంతేకాదు...

ఈజిే్ ర్పభన్

మఖాన బొటు
ే వుాంది.

హిాందువు యువతి. భడలోభాంగళ్ స్తత
ఱ లుగాని కాలివేళ్ాకు భటేలుగాని లేవు. అాంట్ట అవివాహిత.

క్కల్మఖాం యువతులు అాందాంగా వుాంట్లయని తెలుస్క. కాని భరీ యిాంత అాందగతెతలుాంట్లయన వూహిాంచలేదు.

నుదురు విశాల్ాంగా వునన వార్కి ఆలోనచాశకిి ఎకుువ. చిననవిషయాల్ననన్న ఎకుువ ఆలోచిాంచిగాని నియణయాలు తీస్కక్కరు.
న్నమమాం క్కసాం పోరాడే సాభావాం... నిశిుత ర్శీల్న గుణాం... సభయానుకూల్ాంగా సాందిాంచి తార్త ర్షాుయమారా
గ నిన
అనుసర్స్వతరు. ఒ టు
ే న ఎవర్ నీ నభభరు.
విశాల్ాంగా వుాంది. భరీ క్కల్ మఖాం

ఎవర్కీ తల్వాంచరు.

నమిభన వార్ క్కసాం ప్
ర ణమిస్వతరు. ఆభ నుదురు

కాదు. అలా గని గుాండరని మఖమ కాదు. కుాంకుభ అదిదనటు
ే ఎయయని బుగగలు... భర్సే

చెకుుటదా
ద లు ... సాంాంగి మొగగలాాంటి మకుు... అలాాంటి చకుని నిట్లరు మకుు గల్ వార్కి మకుు మీదే ఉాంటుాంది క్కాం.
అది కాసేపే.

కుదురుగా ఉాండలేరు. ఏదో అనేాషిాంచి అనవసయ గడవలో
ల డతరు . సభయాంలో వీరు అదృషేవాంతులెన ఉాంట్లరు.

అటువాంటి మకుు

కలిగిన అకలికి మకుున ాంటి రాయి బ్రసర్. అాందులో పొదిగిన వజరాం ఆభ అాందానిన ఇనుభడియ

చేస్లతాంది.

ఆభ దవులు చకుగా కొనలో
ల వాంపు తిర్గి లేత గులాబి యాంగుతో తడితో భరుస్త
త భళ్ళాభళ్ళా చూడాల్నిపిస్క
త న్ననయి. శాంఖాం
లా పొడవాటి భడలో సననటి ఫాంగారు గలుస్క... చెవుల్కు చుల్ జువకాలు ఉన్ననయి. మవానపు పొాంగులో ఉాంది
అమాభయి.
వాళ్ాని చూస్క
త ాంట్ట ఇదదరూ ఏదో కాంనీలో ఎాంప్
ల యీస్
అనిాంచిాంది. ఇాంతకీ ఎకుడ

ని చేస్క
త ననటు
ే ...?

అని, తభ లాగే వాళ్ళాదదరు కూడకలిసే తిరుగుతుాంట్లయని
ఎగోభర్పల అయితే ఈ అమాభయి ఇాంతకాల్ాం తన కాంట డకుాండా ఎలా

ఉాంది...? తీవరాంగా ఆలోచిస్క
త న్ననడు విరాట్.

యనలు రుగెడుతూనే ఉాంది.

అటికే కొనిన సేేషను
ల దాటి పోయాయి. ఆ అమాభయి తనను యాండు మూడు స్వరు
ల కీయగాంట గభనిాంచటాం విరాట్ కనిట్ల
ే డు.
కస్వర్ ఆభను ల్కర్ాంచాల్నిపిాంచిాంది. కాని ఎలా? ఏభని ల్కర్ాంచాలి...? ల్కర్సేత తన గుర్ాంచి ఏభనుకుాంటుాందో ఏమో...
ఆలోచిాంచే లోపు భర్ప అయిదు నిమషాలు గడిచి యనౖనౖ లు క్కడాంబాకాం సేేషన్ లో ఆగిాంది. సిటీ యనలు మన సెకను
ల మాతఱమే
ఆగుతుాంది.
తెచుుకొని

ఆ కాసత టనమ్ లోనే ఎకేువాళ్ళా

ఎకాులి దిగేవాళ్ళా దిగాలి. యనలు కదిలిాంది. కాసేసటికి ఎలాగో ధనయమాం

‘హలోమిస్’ అాంటూ ఆభను పిలిచాడు విరాట్.

ఆభ తలెతితచూసిాంది...

విశాల్ నేత
ఱ లు, నిశితభనన చెవులు...

ఆ కాటుక కళ్ాలో ఎనోన అనుమాన్నలు...

‘‘టనమ్ పీలజ్ ’’ అడిగాడు.

‘‘మీ దగగయ వాచీ లేదా?’’ ఎదురు రశినాంచిాంది.

‘‘లేదు’’

వీణ మీటినటు
ే భృధువనన గాంతు.

అన్ననడు పొడిగా

‘‘టన్ టు ననన్’’ చెపిాంది.

‘‘మీ హాండ్

బామగ్

చాలా బాగుాంది.

‘‘బాగుాంది కాఫట్టే .......... కొన్ననను.’’

వరీననస్’’

మాటలు పొడగిాంచాల్ని నోటికొచిుాంది వాగేస్వడు.

కయయ విర్చినటు
ే ఫదులిచిుాందాభ. వీర్ సాంభాషణ విాంటూ అటు ఆభ సేనహితురాలు

ఇటుచాందూ చిననగా నవుాకుాంటున్ననరు.

‘ఎకుడకొన్ననరు?’

ఆడుగుదాభని నోటి చివర్వయకు వచిున రశనను అలాగే మిాంగేస్వడు విరాట్. ఎాందుకాంట్ట స్లల అయి యనలు

టి నగర్ సేేషనోల ఆగబోతోాంది.

దిగిపోవడానికి యువతులిదదరూ ఎాంటఱనస్

చూస్త
త ాండిపోయాడు విరాట్. ఆభ వళ్ళాపో తుననాందుకు బాధనిపిాంచిాంది.

వనపు కదిలారు. వళ్ళ
త నన ఆ యువతినే
యనలో
ల ని వలుగునాంత ఆభ తన వాంటఫటు
ే కు

పోతుననటు
ే అనిపిాంచిాంది. ఏమిటీ ఫీలిాంగ్ ...? అసలేభనాంది తనకు...? ల్వ్ ఎట్ పసే్ సెనట్ యిదేన్న...?

కనీసాం

ఆభ వూరు తెలీదు. పేరు తెలీదు. అడరస్ తెలీదు. కాని టిే వనకిు లాగిన్న తన భనస్క ఆభ వనకే రుగెతతటాం

ఏమిటి...? నిజాంగానే చాలా అాందభనన యువతి. ఆభ నడక చూసేత హాంసలు సిగు
గ డాలి. అాంత పొాందికెనన నడక... తను
క్కరుకునేల్ క్షణాల్నీన ఆభలో నిాండుగా ఉన్ననయి.

వాళ్ళాధదరూ యనలు దిగిపోయారు.

విరాట్ కి కనీసాం ఆభ పేయయిన్న అడిగి తెలుస్కక్కవాలిసాంది అనిాంచిాంది. అాంతే... చటుకుున లేచాడు. యనలు కదల్బోతోాంది.
భరుపు వేగాంలో డోర్ ని చేరుకొని దిగిపోయాడు.’’ అర్ల విరాట్... ఎకుడికిరా... టి నగర్పల దిగిపోతవేమిటి...? ఆగరా...’’ అనయస్త
త
వనకే లేచి వచిున చాందూ కదిలిన యనలోాంచి దూకేసి తూలి డబోయి నిల్దొకుుకున్ననడు.

అటికే విరాట్ ఆ యువతులిదదర్ క్కసాం ఫ
ల ట్ ఫయాం వాంట గాలిస్క
త న్ననడు. పిచోుడిలా తిర్గి చూస్క
త న్ననడు. యనలుదిగిన వాళ్ళా
కొాందరు ఫ
ల ట్ ఫయాం చివర్దార్ వనపు నడచిపోతున్ననరు. భర్కొాందరు భటలకిు వాంతెన న నుాండి అటు ఉస్వభన్ ర్పడ్ వనపుగల్
యాంగన్నథగేట్

వనపు, ఇాంకొాందరు ఇటు సేేషన్ యాండో వనపు, ఒల్ు్ మాాంఫళ్ాం కు తాందయగా చీలిపోయి వళ్ళాపోతున్ననరు.

ఇాంతలోనే వాళ్ళాదదరూ ఎటువళ్ళాపోయార్ప గాని తిర్గి విరాట్ కాంటడలేదు వాళ్ళా. ‘‘ఎట్లవళ్ళాపోయిాంది భనస్క... ఎటళ్ళాాందో
అది నీకు తెలుస్త...’’ కున ఎవర్ప ప్ట ప్డుతున్ననరు . ఇాంకెవరు... తీర్గా
గ తినన మీద కూరుుని తననే చూస్త
త ప్టతో
వకిుర్స్క
త న్ననడు చాందూ.స్వధాయణాంగా తనను ఎవయన్నన వకిుర్ాంచిన్న ర్హసిాంచిన్న విరాట్ కి సరు
త ాంది.
య న క్కాం మాంచుకొస్క
కాని ఇపుడు క్కాం రావటాం లేదు. చిననగా నవుాతూ కున కూరుున్ననడు.

‘‘ఏమిట్ల
ఱ ? అమాభయి అాంత నచిుాందా?’’ అడిగాడు చాందూ. అవుననటు
ే తలూప్డు విరాట్.

‘‘ల్వ్ ఎట్ పసే్ సెనట్ల?’’

‘‘ఏమో.......... ఇపుడేచెలేను’’.

‘‘నువుా చెకుర్లలదు అయధభనపోతోాంది.
ఇపుడనన్న పుకుాంట్లవా?

లేకపోతే యనలుదిగి ఫ
ల ట్ ఫయాం మీద ఎాందుకుాంట్లాం...? ఏభనన్న దినపలాలు కయకేని

నన్నన కేిపిాంచావ్ చూడు ఇపుడేభనాందో. ఆవిడవర్ప విశాల్నీ చేయిటు
ే కొని వళ్ళా చేస్కక్కభాంది.

నువేా మో యనలో
ల మకుు మొఖాం తెలీని అమాభయి క్కసాం యనలు దూకేస్వవ్...’’

‘‘దూకలేదు. దిగాను’’

‘‘అదే లేవోయ్. నువుా గాకపోతే నేను దూకలేదా? ఇవనీనవూహిాంచని సాంఘటనలేగదా! వధవ జీవితలు ఏమిట్ల గాని నచుని
వాళ్ా వాంట డతరు. నచిున వాళ్ళా కనిపిాంచకుాండా పోతరు. భర్ు పో రా ఈ భహానగయాంలో ఆ పిల్ల తిర్గి కనఫడచుు,
కనఫడకపోవచుు, అదో యనలు వస్క
త ాంది దపోవాలి’’ అాంటూ లేచాడు చాందూ.

విరాట్

కళ్ా మాందిాంకా...

ఆ అమాభయి రూమే కదులాడుతోాంది...

ఆ స్కాందయ మఖాయవిాందాం తన హృదమ పల్కాం మీద మదరడిపోయిాంది.

చాందూ మాటలు నిజమే

అనిాంచిాంది. ఆభ

తిర్గి కనఫడకపోవచుు. అయిన్న భన రమతనాం భనాం చేయాలి గదా... కనీసాం పేయనన్న తెలుస్కక్కవాలిసాంది.

తీపి బాధతో

భనస్క వేదనకు గుయనాంది.

ఇాంతలో యనలు ఆగటాంతో ఆలోచనలు కటిేటిే చాందూ వాంట యనలెకాుడు విరాట్.

స్వధాయణాంగా క సాంఘటన జర్గినపుడు.. అది భాంచి గానీ చెడు గానీ...ఆ క్షణాలో
ల ... లేదా ఆ గాంటలో... భరీ అయితే ఆ
ర్పజాంత... ఆ ఫీలిాంగస్ ఫల్ాంగా ఉాంట్లయి. తరాాత ర్పజులు గడిచేకొదిద కయభాంగా ఆ ఫీలిాంగస్ ఫల్హీనడి జర్గిాంది
భర్ుపోతరు . ఇది మానవసహజాం. కానీ విరాట్

విషమాంలో ఇది పూర్ిగా భననభన పోయిాంది.

ఆ ర్పజు ఇాంటికి రాగానే తనూ ఇలాగే అనుకున్ననడు. ఎాంత నచిుతే మాతఱాం ఇవాళ్ ర్లపు తరాాత ఆభ గురు
ి ాండదు అని. ఆభ
గురు
ి ాండడమే కాదు గుాండలో
ల తీపి గామాం చేసి సల్టాం ఆయాంభాంచిాంది. భర్ుపోదాభని ఎాంత రమతినాంచి న్న తల్పులో
ల తిషేవేసి
కూచొని భనస్కకు నభభది లేకుాండా చేమన్నయాంభాంచిాంది.

ఈ విషమాం భరున్నడు ఉదయానికే గయహిాంచాడు విరాట్. రాతఱాంత సర్గా నిదరలేదు. కనునమూసిన్న తెర్చిన్న ఆ అర్చిత
రూమే కనిస్లతాంది... కవిాస్లతాంది... ఎాంత రమతినాంచిన్న తన ఆలోచనలో
ల ాంచి ఆభను చెర్పేమటాం స్వధమభయేమలా
కనఫడలేదు.అసలు ఎాందుకిాంతగా ఈ అమాభయి తనను కలిచివేస్లతాంది?

అాందమా... ఆకయిణా... మోహమా.... అదే కాయణభనతే

ఈ చెననన భహానగయాంలో అాందభనన అమాభయిల్కు కొదువా? తభ ఆఫీస్కలోనే ళ్ళాగాని అమాభయిలు చాలా భాంది ఉన్ననరు.
తనాంట్ట డిచచేు వాళ్ళా చాలాభాంది ఉన్ననరు. అాంతదేనికి స్వమాంకాల్ాం తన చేయిటిే ఆ పి ళ్ళాడాల్ననవిశాల్ కూడ చాలా
అాందాంగా ఉాంది. తను చెననన వచిున ఇనిన ర్పజులో
ల నూ ఏ అమాభయిని చూసిన్న సాందిాంచని తన భనస్క ఈ అమాభయిని
చూడగానే ఇాంతగా సాందిాంచిాందాంట్ట దీనికి ఆభ అాందాం కుట్ట కాయణాం కాదు. కానే కాదు.

అాంతకు మిాంచి ఏదో ఫల్భనన ఫాంధాం తభ భధమ ఉాంది. ఏమిటది? గత జనభ ఫాంధమా?... జీవితభనే

తెయ మీదకు ఎాందర్ప

వస్క
త ాంట్లరు పోతుాంట్లరు... వార్లో కొాందర్న అకాయణాంగా దేాషిస్త
త , కొాందర్న అభమానిస్త
త ఇషేడతాం... ఇాంకొాందర్తో సేనహాం
చేస్వతాం... ఇవనీన గతజనభ రుణానుఫాంధాల్ాంట్లరు.‘‘ఋణానుఫాంధరూపేణాాంశతినస్కతల్యా’’

ఆఖర్కి భారామపిల్లలు

కూడ గతజనభ ఋణానుఫాంధమేనట. ఈ అమాభయికి తనకు అలాాంటి గత జనభ ఫాంధమేదో ఉాండే ఉాంటుాంది. లేకపోతే ఇాంతగా
తనను కదిలిాంచేది కాదు.

జర్గిన కథ : యనలేాసేేషన్ మాందు విరాట్ చేయి టు
ే కునన విశాల్ను విడిపిాంచుకుని టనళన్ లో ఎకిున విరాట్ కి ఎదురు స్త్ట్ల
ల
కూరుునన ఇదదయమాభయిలో
ల కాభ బాగా ఆకర్ిస్క
త ాంది. ఆభతో మాటలు కల్డానికి రమతినస్వతడు....
........ఇక చదవాండి.

ఉదమాం లేచిన వాడు లేచినట్టే కూచోని ఆలోచిస్క
త న్ననడు. ఒకు తన కాయమకయమాలు చూస్కకుాంటూనే విరాట్ ని గభనిస్త
త నే
ఉన్ననడు చాందూ. పేరభలో డు వాడికే పేరమికుల్ బాధలు కషా
ే లు ఏమిట్ల అయథభవుతుాంట్లమాంట్లరు. సాందేహాంలేదు వీడు పేరభలో
డిపోయాడు.

ప్తళ్బనయవి సినిమాలో తోటరామనికి మాాంతిఱకుడు రాజకుమార్ నకుడ ఉాంచాడో తెలిసిాంది గాఫటిే వళ్ళా యకిిాంచి
తెచుుకున్ననడు. కాని ఈ విరాట్ కి శతు
ఱ వులెవరూ లేరు. ఈ భహానగయాంలో తన పేరమసి ఏభనాందో తెలీదు. అసలు ఈ వూర్ప
కాదో...

ని మీద వచిు వళ్ళాపోతుాందేమో తెలీదు. సొాంతవూరు ఏదో తెలీదు. ఇనిన తెలీదులు టు
ే కొని ఆభ ఆచూకి

తెలుస్కక్కవటాం ఎలా...?

క వేళ్ తెలుస్కకునన ఆభ వీడిన పేరమిస్క
త ాందో లేదో తెలీదు. ఆల్ యడీ ఆభకు బోయ్ పరాండ్ ఉననడేమో తెలీదు. క వేళ్ ఎాంగేజ్
భాంట్

అయిపోయి ఎవడితోనో ళ్ళా జయగనుాందేమోతెలీదు. ఇనినతెలీమలుాండగా ఆ అమాభయి మీద పోయిపోయి భనస్క

ప్ర్లస్కకున్ననడే ఏమిటి వీడి ర్సిథతి అనుకున్ననడు చాందూ.

రస్క
త తాం ఆ అర్చిత ధామసలోనే ఉన్ననడు కాఫటిే తనేాం చెపిన్న అయధాంకాదనే ఉదేదశాంతో తనేది కాభాంట్ చేమలేదు. ‘‘టిఫిన్ యడీ,
ఆఫీస్క టనాం అవుతోాంది తాయగా యడీ కా... ఈ లోల్ ల్ాంచ్ బాకస్ లు యడీ చేస్వతను’’ అాంటూ తాందయచేసి విరాట్ ను బాతూ
ఱ ాం లోకి
తర్మాడు.

ఇకుడ నిజానికి...

విరాట్ ఆలోచనలు వేరుగా ఉన్ననయి.

అటికే ఎలాగయిన్న ఆభను వదికి టు
ే క్కవాల్నే కృత నిశుయానికి వచేుస్వడు. ఎాందుక్క గాని ఆభ తనకు కనిస్క
త ాందని ఆభ
తనదే అనే దృడభనన ఫీలిాంగ్ భనస్కలో సిథయ డిపోయిాంది. ఖచిుతాంగా ఆ అమాభలిదదరూ ఎగోభర్ లోనే ఏదో ఆఫీస్కలో ని
చేస్క
త ాండాలి. తను ఎగోభర్

సేేషన్ లో కాపు వేసేత తకుాండా కనడాలి.

మితు
ఱ లిదదరూ యడీ అయి యనలో
ల ఎగోభరు సేేషన్ లో దిగేసర్కి ఉదమాం తమిభదిననయ టనమ. అకుడికి ప్వుగాంట నడక దూయాం లోనే
ఉాంది విరాట్, చాందూ ని చేసే ఆఫీస్క.

యనలు దిగి ఫమటకు రాగానే ఆగాడు విరాట్.

‘‘చినన నుాంది. గాంట లేటుగా వస్క
త న్నననని ఆఫీస్కలో చెపి మేనేజ్ చేయి. నువుా ద’’

ఏమిటననటు
ే చూస్వడు చాందూ.

అన్ననడు విరాట్.

ఆ చినన నేమిట్ల...

వూహిాంచాడు చాందూ.

‘‘అాంత చినన న్న?’’

స్త్ర్మస్ గా అడిగాడు.

విరాట్ సమాధానమివాలేదు.

‘‘అాంత చినన నికి గాంట సభమాం ఎాందుకు..? అయిదు నిమిషాలు చాలు. వయిట్ చేస్వతను. వళ్ళా ని చూస్కకురా.’’

‘‘చాందూ...’’ అన్ననడు విరాట్

‘‘కె,

విస్కగా
గ .

క్కుస్వర్ చినన నికి కూడ చాలా సభమాం డుతుాంది గదూ... ని చూస్కకొనేరా.

నేను ఆఫీస్ లో మేనేజ్ చేస్వతలే’’

అాంటూ చిననగా నవుాకొాంటూ వళ్ళాపోయాడు చాందూ.

విరాట్ సేేషన్ ఎాంటఱనస్ లోని పోర్ేక్క దగగర్ల ఉాండి యనలు దిగి వచేు వాళ్ాని జాగయతతగా గభనిాంచన్నయాంభాంచాడు. పుటే లోాంచి చీభలు
ఫమటకు వచిునటు
ే జనాం వస్క
త న్ననరు. ఆఫీస్కల్కు రుగులెతేత వాళ్ళా, స్తుళ్ళా, కాలేజీ స్త
ే టాండస్ తో ఉదమాం
స్వమాంత
ఱ లో
ల సిటీ యనళ్ళా చాల్ యష్ గా రుగులు తీస్క
త ాంట్లయి.

ఆ జన సాందోహాంలో...

య వేసేత ఆభ ఎకుడ మిససయిపోతోాందోననన డౌటుతో ఆభ క్కసాం వేయి కళ్ాతో ఎదురుచూస్క
త న్ననడు విరాట్.
క్షణాలు.. . నిమిషాలు...

గాంట అననది యాండు గాంటలు వయిట్ చేసిన్న ఆభ గాని ఆభ పరాండ్ ఆచూకీ గాని దొయకలేదు.

సాందేహాం లేదు. వాళ్ళా ఎగోభర్కి రాలేదు. భరీ లేట్ చేమటాం బాగుాండదని ఆ పూటకి ఆశ వదులుకొని ఆఫీస్కకు వళ్ళాపోయాడు.
అయిన్న కూడా అతడిన సాందేహాం వననాంటుతూనే ఉాంది.

ఏమో...

ఆ జనాంలో వాళ్ళా మిససయామర్లమో.

అదే జర్గితే స్వమాంకాల్ాం వాళ్ళా తిర్గి యనలుకి రావాలి గదా.

కూడా తీరుుకొాందాభనుకున్ననడు. స్వమాంతఱాం ర్భషన్ తీస్కకొని ఆఫీస్

ఆ డౌటు

టనమ్ కిమాందే ఫమటికొచేుస్వడు. తిర్గి సేేషన్

మాందు కాపు గాస్వడు. రయ్యజనాం లేకపోయిాంది. ఆభ సేేషన్ కి రాలేదు. అయిన్న నిరాశ చెాందలేదు విరాట్.

ఇవాళ్ రాకపోతే ర్లపు ఆభ కనిస్క
త ాందనే ఆశ...

చాందూ వచిు కల్వగానే ఇదదరూ యనలెకాురు. అయితే టినగర్

‘‘నువిాాంటికెళ్ళాపోరా.

సేేషన్

రాగానే యనలు దిగిపోయాడు విరాట్.

నేను కాసత లేటుగా వస్వతను’’ అన్ననడు చాందూతో.

‘‘లోకాంలో ఎకుడా ఈక లేని క్కడి, తోక లేని కుకు ఉాండదు. అలాగే చాందూ లేకుాండా విరాట్ కూడ ఉాండడు. దా నేనొస్వత’’ అాంటూ
తనూ యనలు దిగి పోయాడు చాందూ.

ఇదదరూ స్కమారు గాంట సేపు టినగర్ సేేషన్ లో ఆ అజా
ా త స్కాందర్ క్కసాం గాలిాంచారు. ఎగోభర్ లో మిససయిన్న ఇకుడనన్న
కనిస్క
త ాందని విరాట్ ఆశ. కాని ఆ ఆశ కూడ నిరాశయిాంది.
ఫమటకురావచుని భర్ప ఐడియా తటిేాంది.

సేేషన్ కి సమీాం లోనే ఆభ నివాసభనతే స్వమాంకాల్ాం షాపిాంగ్ కి

అాంతే...

చాందూతో సేేషన్ ఫమటకొచిు యాంగన్నథ స్త్ేళట్ లోని షాపుల్ వాంట గాలిాంచాడు. తరాాత ఉస్వభన్ ర్పడు
ు లో గాలిస్త
త ఎగువన
ప్నగల్ ప్యు్ వయకు వళ్ళాడు. అకుడి నుాంచి జి.ఎన్. చెటిే ర్పడు
ు లో కొాంతదూయాం వళ్ళా చూస్కకొాంటూ అడు ర్పడు
ు లోాంచి అవతల్
ప్ాండీఫజార్

చేరుకున్ననడు.

ప్ాండీ ఫజార్పల కూడా ఆభ జాడ తెలీలేదు. గాని అకుడే చీకటు
ల మస్కరుతున్ననయి. ‘‘కాళ్ళా ట్టేశాయిన్నమన్న. సేేషన్ కు
నడిచి యనలెకేు ఒపిక లేదు!’’ అాంటూ చాందూ హఠాం చేమటాంతో తదనీ ఆట్లలో ఇాంటికి ఫమలుదేరార్దదరు.

డేటు మార్ాంది గాని....

సేమ్ పేలస్....

సేమ్ లోకేషన్....

ఎగోభర్

యనలేా సేేషన్...

మూడో ర్పజు...

ఉదమాం వయకు ఆభ జాడ లేదు.

స్వమాంకాల్భనన్న కనిస్క
త దనన ఆశ. సేేషన్

మాందు వయిట్ చేస్క
త న్ననడు. చాందు ఇాంకా

ఆఫీస్ నుాండి రాలేదు. ఒపిగా
గ ఎదురుతెనునలు చూస్క
త న్ననడు విరాట్. ఆభ జాడయితే తెలీలేదుగాని ఇాంతలో భృదువనన భతతని
చేయి కటి తన చేతిని టు
ే క్కడాంతో ఉలికిుడి తిర్గి చూస్వడు.

ఎదురుగా విశాల్....

ఇవాళ్ చకుగా చీయ జాకెట్ల
ల `

షోకేస్ లో బొభభలా ఉాంది.

ఆభను చూడగానే విరాట్ కి ఎకుడలేని నీయసాం మాంచు కొచిుాంది. యాండోస్వర్ బుకుయి పోయానేమిట్ల
ఱ బాబు తాయగా
వదిలిాంచుక్కవాలి అనుకుాంటూ ఆభను చూసి ఒ పిచిు నవుా నవాాడు.

‘‘ఏయ్ విరాట్ న్న క్కసమేన్న వయిటిాంగ్..?’’ అాంది విశాల్ నవుాతూ.

‘‘ఒర్ న్నమనో, న్న పేరు కూడా శిలాక్షరాల్తో రాసి భరీ గురు
ి టు
ే కుననటు
ే ాంది.’’ అనుకుాంటూ ‘‘లేదు మిస్... మా చాందూ క్కసాం

వయిటిాంగ్’’ అన్ననడు. చేయి వదిలిాంచు క్కవాల్నుకున్ననడు.

వదలేలదాభ.

‘‘చాందూ ఎవరు?’’ అడిగిాంది.

‘‘న్న పరాండ్. నిజాం చెన్న? ఆ ర్పజు ననున ఇర్కిాంచాల్ని నీ నడుాంతడిమి ప్ర్పోయిన వధవవాడే’’ అని నవాాడు.

తనో నవుా నవిాాంది విశాల్.

‘‘అయితేనేాం నీ పరాండు భాంచి నే చేస్వడు. నీ ర్చమాం దొర్కిాంది న్నకు, ఇాంతకీ న్న రపోజల్ గుర్ాంచి ఏమాలోచిాంచావ్?’’
అడిగిాంది.ఇది
వూహిాంచిన రశన.

ఖచిుతాంగా అడుగుతుాందని తెలుస్క.

కాని మాందే అడిగిాంది.

ఏాం చెప్లో అయథాంగాక భర్పస్వర్ పిచిు నవుా నవాాడు.

చాందూ వచేుసేత బాగుాండు. లేదాంట్ట ఈవిడ తనని కొాంచెాం కొాంచెాం

కొరుకుుతినేసేలా ఉాంది.

‘‘ఇాంతకీమీ విషయాలేమీ చెలేదు. యనలు కొచిు వళ్ళ
త న్ననయాంట్ట ఎాంప్
ల య్ అయిఉాండాలి. ఎకుడ జాబ్ చేస్క
త న్ననరు..?’’ ఆభ
రశనకు సమాధానాం దాటవేస్క
త ట్లపిక్ మారాుడు.

‘‘యనలో
ల వచిునాంత మాత
ఱ న జాబ్ చేస్క
త న్నననని అయథమా?’’ తమాషాగా ఎదురు రశినాంచిాంది.

‘‘భరీ?’’

కుతూహల్ాంగా చూస్వడు.

‘‘ మా కాంనీలో మూడు వాందల్ భాంది జాబ్ చేస్క
త న్ననరు’’

‘‘ఒ భనగాడ్ కాంనీ ఒనరా...?’’

‘‘మస్...

నేను ఫమషన్ డిజననర్న,

మా డాడీ హయాాంలో యడీమేడ్ గాయభాంట్ కాంనీని దిభాంది టనల్యస్ తో ఆయాంభాంచి

కయభాంగా విసతర్ాంచారు. ఆమన పోయాక కాంనీ న్న హయాాం లోకి వచిుాంది. రస్క
త తాం మూడు వాందల్ భాంది లేడీస్ ఎాంప్
ల యిస్ తో
చెనననలోనే అతి దద కాంనీ మాది. మా గాయభాంటస్ ఫయన్ కీ ఎకస్ పోయేవుతుాంట్లయి. సాంవతసరానికి ఏబనక్కటల టర్పనవర్’’ ఆభ
తన గుర్ాంచి వివర్స్క
త ాంట్ట నిజాంగానే ఆశురామనికి గుయయామడు. ఏాంటీ అాంత దద కాంనీ అధికార్ణి అయి ఉాండి యిలా యనలు దిగి
స్వధాయణ అమాభయిలా నడిచిపోవటాం విాంతగా ఉాంది.

‘‘హలో ఏమిటి ఆశుయమపోతున్ననరు? యనలో
ల వస్క
త ననాందుకా?’’

‘‘వూ’’

అాంది.

అన్ననడు.

‘‘నేను ఉాండేది వసే్ మాాంఫళ్ాం. మా కాంనీ ఆఫీస్క, గాయభాంటస్ తయారీ ఫకేరీ, గోడౌన్ అనీన ఇకుడ ఎగోభర్ లో ఉన్ననయి. న్న
కారు సరీాస్ కెళ్ళాాంది. అపుడపుడు యిలా యనలో
ల వచిు ఆట్లలో అకుడకెళ్ాటాం సయదా. మా కాంనీలో అాంత లేడీసే వయు్
చేస్వతరు. మానేజర్, ఆఫీస్క స్వేప్ తో సహా’’ అాంటూ ఆభ టకటకా చెపు
య న తిర్గినాంత నయిాంది విరాట్ కి.
త ాంట్ట కళ్ళాగిరు

అాందుకాుయణాం ఆభ చెపిన ఏబనక్కటల టర్పనవర్పు లేక ఆఫీస్క విషయాల్ గుర్ాంచో కాదు. అాంత వుాండి స్వధాయణ ఎాంప్
ల యీలా
యనలో
ల వచిుపోతుననాందుకు. మాటల్ సాందయబాంలో చిననగా తన చేయి విడిపిాంచుకున్ననడు.
డిగాపులు కామటాం ఏమిటి? ఈ విశాల్ యాండోస్వర్ తన మాందుకు రావటాం ఏమిటి...?

అర్చిత క్కసాం తనికుడ

‘‘ఏమిట్లలోచిస్క
త న్ననవు?

మా ఫమమిలీ గుర్ాంచి చెలేదన్న? మా ఇాంట్ల
ల అభభ ఉాంటుాంది. తనతో బాటు న్న కుకుపిల్లలు

యాండు. అదే మా ఫమమిలీ...!’’ గడగడా

మాట్ల
ల డేస్లతాంది విశాల్.

ఒపిగా
గ ఆభ గుర్ాంచి అాంత విన్ననడు విరాట్.

చాందూ క్కసాం ఎదురుచూస్క
త న్ననయి అతడి కళ్ళా. వాడు వసేత విశాల్కు ఫన చెపి వళ్ళాపోవచుు. తను వూహిాంచినటు
ే విశాల్
స్వధాయణ యువతి కాదు.

‘‘స్ల... విశాల్... యాండో స్వర్ భనాం కటుస్కక్కవటాం సాంతోషాంగా ఉాంది...’’

‘‘అయాాం ఆలోస వరీ హపీ..

‘‘నీ రపోజల్

ఫట్ న్న రపోజల్ గుర్ాంచి ఏాం ఆలోచిాంచావ్?’’ తన రశనను ర్పీట్

కాసేసపు కునుాంచు. నేనో విషమాం అడుగుతను. ఏమీ అనుక్కవుగదా?’’ అన్ననడు.

‘‘నువాడిగే విషమాం ఏమిట్ల న్నకు తెలుస్క’’ అాంది.

‘‘చెపు చూదా
ద ాం!’’

‘‘నీలాాంటి అమాభయి క్కర్తే క్కటల భాంది కూమ కడతరు. ననేన ఎాందుకిషేడుతున్ననవ్

విరాట్

చేసిాంది.

నిజాంగానే షాకయామడు.

అవున్న?’’

చాలా తెలివనన యువతి. అాందాం చదువు డబుఫ హోదా సొాంత కాంనీ అనీన ఉనన చురుకెనన అమాభయి. కాని... ఎదుటవాళ్ళా
భనస్కను చదవటభాంట్ట.. ఆలోచిస్క
త న్ననడు. ‘‘భరీ ఆశుయమపోవదు
ద . ఎదురుగా వుననది ఫమషన్ డిజననర్ మాతఱమే కాదు.
హ్యమభన్ సెనకాల్జీలో గోల్ు్ భడలిసే్. అయిన్న భనమిలా బిలక్ లో నిల్ఫడి మాట్ల
ల డటాం బాగాలేదు. కమాన్. కేఫ్ లో కూచుని
కాఫీ తగుతూ మాట్ల
ల డుకుాందాాం...

’‘‘నోనో...’’‘‘నేను పిలిచిాంది బార్ కి కాదు. కాఫీకే...’’ నవిాాంది.‘‘విశాల్ పీలజ్. ఇపుడు కాదు. న్న పరాండు చాందూ వసేత వదుకొుాంట్లడు.
ఇాంతకీ నీ భనస్కలో మాట చెప్వు.

దానికి ఆనసర్

చెలేదు’’ గురు
ి చేస్వడు.

ఆభ నిజాంగానే హ్యమభన్ సెనకాల్జీ చదివిన అమాభయి. ఇలాాంటి వాళ్ాతో అఫదధాం చెపి తపిాంచుక్కవటాం కషేమే
అనిాంచిాంది.‘‘ఆనసర్ వూహిాంచలేదా?’’ అాంది గడగడా విశాల్.

లేదననటు
ల గా సాంజా చేస్వడు....

‘‘న్నకు నచుని వాటి గుర్ాంచి ఆలోచిాంచను. నచిుతే వదులుక్కను. న్నకు నువుానచాువ్. ఐల్వ్ యూ.. దట్లసల్. వరీసిాంపుల్
ఫట్. న్న రశనకు ఫదులు చెప్లి. న్న రపోజల్ ఒకె న్న కాదా?’’ చాలా స్తటిగా కిలమర్ గా వుాందామే రశన.

విరాట్ కి గాంతులో ఏదో అడుాం డినటు
ే ాంది.

ఏాం చెప్లి?

ఒర్ల చాందూ ఎకుడ చచాువ్ రా. తాయగా రారా బాబూ భనస్క

లోనే ఉడుకుున్ననడు.

‘‘ఒకే. ఇవాళ్ గాక పోతే ర్లపు చెపు నినున ఇఫఫాంది టేను’’ అాంది అతడి మౌనాం చూసి.

‘‘విశాలా... స్వరీ.. నీక్క నిజాం చెప్లి’’ అాంటూ స్త్ర్మస్ గా చూస్వడు.

‘‘ చెపు చెపు ఏమిట్ల నిజాం?’’

‘‘నువుా చీయకడితే చాలా అాందాంగా ఉన్ననవ్.’’

పకుున నవిాాంది విశాల్.

‘‘ఏయ్ విరాట్

నువుా చెల్నుకునన విషమాం ఇది కాదు. సాంక్కచాం అకుర్లలదు. చెపు’’ అాంది నవాాపుకుాంటూ.‘‘ఒకే..

నిజాం చెప్
త నన్ననను గదూ. ఆ నిజాం ఏభాంట్ట న్నకు ళ్ాయిాంది. ఇదదరు పిల్లలు కూడా ఉన్ననరు. స్ల... నీకు నేను కయకు
ే కాదు.
భర్ుపో. నీకు న్న కన్నన భాంచి మొగుడు వస్వతడు. తగిన వాడిన చూస్కకుని ళ్ళా చేస్కక్క. ఆల్ ది ఫసే్.’’ ఎాంతో
బాధడిపోతుననటు
ే మఖాం దిాంచుకొని చెప్డు.

ఆ మాటల్కు ఆభ నిరాశ చెాంది బాధడి కనీనళ్ళా టు
ే కుాంటుాందనుకున్ననడు . అలాాంటిదేమీ జయగలేదు సర్కదా ఉబికి
వస్క
త నన నవుాని ఆపుకొాంటూ కొాంటగా చూసిాంది.

‘‘ఏమిటి?

న్న మాటల్ మీద నభభకాం లేదా?’’ అడిగాడు.

‘‘నువుా చెపిాంది నిజాం కాదు. ఎలా నభభభాంట్లవ్?’’ అాంటూ పకుున నవేాసిాంది.

జర్గిన కథ : తనను అమితాంగా ఆకర్ిాంచిన అర్చిత అమాభయి క్కసాం ఆతృతగా వతుకుతునన విరాట్ కి విశాల్ భళ్ళా ఎదురు
డుతుాంది.. చీయకటు
ే లో అాందాంగా కాంపిాంచిన విశాల్ ఐల్వూమ చెబుతుాంది. ఆభను తపిాంచుక్కవడానికి తనకు ళ్ాయిాందని
చెపిన్న ఆభ నభభదు..........................
........................ఇక చదవాండి...

. భర్పస్వర్ షాకయామడు విరాట్.

ఎదుటివార్ మాటలిన జలెలడ టిే నిజాలిన కుకు తీమటాం అస్వధాయణ విదమ.

బిజినస్

వుభన్

కదా ఈభను

నమిభాంచటాం అాంత ఈజీ ని కాదు. ఒర్ దేవుడా ఈ అమాభయిల్కిాంత తెలితేటలిన ఎాందుకిచాువమమ బాబు.
ఫరతకనకుర్లలదా?

భగాళ్ామే

భనస్క లోనే ఉడుకుున్ననడు.

‘‘నేన నిజమే చెప్ను’’

అాంటూ బొాంకాడు.

‘‘అది నిజాం కాదని న్నకు తెలుస్క.

అాందుకని అఫదధాం చెప్లిసన అవసయాం లేదు.

ది దట్లసల్. మచుటగా భనాం మూడోస్వర్ కలుస్క కు ననపుడు

నువుా ఎవయయిన్న గానీ... ఈ విశాల్నీ

భాంచి వాయి చెప్
త వని ఆశిస్వతను,

వస్వతను’’

అాంటూ

భర్పస్వర్ పేరభగా విరాట్ చేయి అదిమి సేేషనోలకి వళ్ళాపోయిాంది విశాల్.

సర్గా
గ ఆభ వళ్ళాన దకొాండో సెకనొల హడావిడిగా వచిు కలుస్కకున్ననడు చాందూ.

ఇపుడు ప్
ల ట్లపాం

మీదకెళ్ళత యనలో
ల కూడా

విశాల్ బుయయ తిాంటుదనిపిాంచి ది నిమిషాలు వయిట్ చేసి అపుడు తరాాత చాందూతో సేేషనోలకి అడుగుట్ల
ే డు విరాట్.

వాయాం గిరు
య న తిర్గిపోయిాంది.

కాని విరాట్ క్కరుకుననఆజా
ా త స్కాందర్ జాడ మాతఱాం తెలీలేదు.

అయిన్న నిరాశ చెాందటాం లేదు విరాట్. ఆభ మీద ఆశ

వదులుక్కలేదు. నభభకాం వదులు క్కలేదు. ఆల్సమభయేమ కొదిద అతనిలో టు
ే దల్ రుగుతోాందే గాని తగగలేదు.
సరీాస్కకిచిున అతడి ఫనకూుడా చేతికొచిుాంది.

ఈ లోల్

దాాంతో ఆఫీస్క టనమో
ల కూడా ఏదో వాంకతో ఫమటికెళ్ళా ఆ అమాభయి క్కసాం

గాలిాంచి వస్క
త న్ననడు.

ఈ వాయాం ర్పజులూ ఎలాగో ఒపిక ట్ల
ే డు చాందూ. కాని ఉాండేకొదిద విరాట్ ఆభ క్కసాం డుతునన ఆరాటాం ధామస అతనికి నచుటాం
లేదు.

స్లభవాయాం స్వమాంతఱాం ఇాంటికి రాగానే ఇక ఉాండఫటేలేక అడిగేస్వడు.

‘‘ ర్ల విరాట్...

ఇదేాం బాగలేదురా. న్నకససలు నచుటాం లేదు’’

‘‘ఏాం నచులేదు నీకు? ’’

కాజువలా
గ అడిగాడు విరాట్.

అన్ననడు విస్కగా
గ .

‘‘అదే కనిపిాంచని ఆ పిల్లక్కసాం నువిాలా పిచిుగా అదే నిగా వదుకులాడుాం నచులేదాంటున్ననను. అదే భరుపులా భర్సి
మామభనన ఆ పిల్ల ఎకుడుాందో గాని తను మామూలుగానే ఉాండి ఉాంటుాంది. కాని నువేామిట్ల
ఱ ఇలా తయాయయామవ్.
ని కూడా ఎగగటిే వూరు మీదడి వదుకులాడా
ు ాం, వదిలేమరా ’’

ఆఫీస్క

నచుజబోయాడు.

‘‘వదులుక్కలేను! ’’ విరాట్ గాంతులో టు
ే దల్ ధానిాంచిాంది.

‘‘అాంట్ట...

ఆభ కనఫడకపోయిన్న జీవితాంతాం యిలా వదుకులాడుతూనే ఉాంట్లవా?’’ అన్ననడు క్కాంగా.

‘‘అకుర్లలదు.

ఆభ కనిస్క
త ాంది. న్నకా నభభకమాంది’’

‘‘ఇదేాం నభభకాంరా బాబు గుడిు నభభకాం. న్నమాట వినరా భర్ుపోరా. నిజాంగా మీ ఇదదర్కి రాసిటిే వుాంట్ట ఏదో ర్పజు తనే నీ
మాందుకొస్క
త ాంది. అాంతేగాని తన క్కసాం వదకటాం అాంట్ట పిచిుని’’

‘‘ఒకే...

న్న పిచిు న్నకానాందాం లీవిట్’’

‘‘అాంతేగాని వదకటాం ఆనాంట్లవ్.

ఎలా?

వాయాం ర్పజులు వదికిన్న దొయకలేదు. ఎలా టు
ే కుాంట్లవ్...? నీ ఫోననాంఫర్చిు

యనలేా సేేషనోల బామనరు
ల వేలాడదీయాలి లేదా పోషేరు
ల అతికిాంచాలి.

ఖయభరాబాబు.

‘‘ టన్ టు ననన్’’ అన్ననవ్. భనిషికి ఈ

దికుుమాలిన పేరభలెాందుకిచాుడో గాని దేవుడు దీని వల్ల సభమాం వృధా. సొమభలు వృధా. ఆలోచనలు వృధా. ఇనిన
వృధాల్తో బాటు భనశాశాంతి లేకుాండా పోతుాంది.
అాంటూవిస్కగా
గ కిచెనోలకి వళ్ళాపోయాడు

ఛ ఇక నీకు స్వమాం చేమలేను.

నీ తాంట్లలు నువుాడు’’

చాందూ.

చాందూ క్కడితే డా
ు డు గాని` అతడి మాటలు విరాటిన ఆలోచిాంచేస్వయి.

ఏదో ర్షాుయాం గోచర్ాంచిాంది. అవును

యనలేాసేేషనోల బ్రనర్ కటిేన్న పోషేరు
ల అతికిాంచిన్న ఖచిుతాంగా రయ్యజనాం ఉాంటుాంది. ఏదో టనమో
ల సేేషనొుచిునపుడు ఆభ
చూస్క
త ాంది.

చూసి ఫోన్ చేస్క
త ాంది. ఈ ఆలోచనరాగానే క్షణాం కూడా ఆల్సమాం చేమలేదు విరాట్. భాంచి ఐడియా ఇచిునాందుకు

థామాంకస్ రా చాందూ. అనుకుాంటూ చాందూకి

చెకుాండానే ఫమటకొచిు ఫనకస్ ట్ల

చేస్కకొని వళ్ళాపోయాడు.

కాసేసటికి ఫమటకొచిున చాందూకి విరాట్ కనిాంచలేదు... అతడి ఫనక్ కనిాంచలేదు.

అాంతకియతమే కాల్నీలో వీధిలెనటు
ల వలిగాయి. తూరు నుాండి చెనననమీదకు చీకటు
ల మస్కరుకుాంటున్ననయి.

ఈదురుగాలి

జివుాన వీస్లతాంది. చాందూకి ఏమీ అయథాంకాక జుతు
త పీకుున్ననడు. ఈ టనమో
ల వీడు ాంటర్గా ఎకుడికెళ్ళానటు
ే ఎాందుకెళ్ళానటు
ే
అనుకుాంటూ.

తెల్లవార్ల సర్కి ఎగోభర్

యనలేాసేేషనోల`

గోడల్కు సతాంభాల్కు అతికిాంచిన అనేక పోషేరు
ల దయశనమిచాుయి. సేేషనోల అడుగుటిేన వాళ్ళా ఆ పోసేయస్ చూసి టకుున
ఆగిపోయి అాందులో మేటర్న ఆసకిిగా చదువుతున్ననరు. ఎవర్పఆజా
ా త పేరమికుడిలా ఉన్ననడు అని చెపుకొని నవుాక్కస్వగారు.

బ్రనర్ మీద ఎలాాంటి బొభభలూ లేవు.

ఇట్టే ఆకర్ిాంచి శభానినచేు లేత స్కపు యాంగుపేర్

మీద కేవల్ాం అక్షరాలు మాతఱమే ఉన్ననయి. అాందులో...

హాయ్ బూమటీ....

నువావర్ప ఎకుడుాంట్లవో

వివరాలు తెలీదు.

అనుక్కకుాండా గతవాయాం భనిదదయాం ఎగోభర్

యనలేాసేేషనునాండిటినగర్

సేేషన్ వయకు యనలో
ల కిటికి కున ఎదురు బొదురుగా కూచొని రయాణాం చేస్వాం. నినున చూడగానే ఏదో తెలీని ఆకయిణ.

నీ గుర్ాంచి

తెలుస్కక్కవాల్నుకునే లోలే నువుా టి నగర్ సేేషనోల దిగిపోయావ్. తిర్గి కనిాంచలేదు. ఈ వాయాం ర్పజులుగా నీ క్కసాం గాలిస్త
త నే
వున్ననను.

‘‘హాయ్

ఇాంకా నేను గరు
ి కురాలేదా? కుస్వర్ భన భధమన స్వగిన సాంభాషణ గభనిాంచు గుర్తిస్వతను.

మిస్.... అని పిలిచాను’’

నువుా తలెతిత చూస్వవ్

‘‘టనాం పీలజ్!’’

అడిగాను.

‘‘మీ దగగయ వాచీ లేదా?’’ అన్ననవ్.

‘‘లేదు’’ అన్ననను.

‘‘మీ హాండ్ బ్రగ్ చాలా చాలా బాగుాంది వరీ ననస్’’

అన్ననను.

‘‘బాగుాంది గాఫట్టే కొన్ననను’’ అన్ననవ్.

ర్చమాం ాంచుక్కవాల్ని ఎకుడకొన్ననరు?

అని అడిగే లోపే నువుా యనలు దిగి వళ్ళాపోయావ్.

గామాం లేపి నీ దార్న నీవు వళ్ళాపోటాం బాగాలేదు.

కుస్వర్ ఫోన్ చేసి మాట్ల
ల డవా?

స్ల న్న భనస్కలో తీపి

పీలజ్....

న్న సెల్ నాంఫరు....

న విధాంగా మేటర్

పిరాంటయి కిాందసెల్

ఈ విధాంగా కు ఎగోభర్

నాంఫర్ ఇవాఫడియది. అాంతకు మిాంచి వివరాలేవీ యివాలేదు.

సేేషనోత వదలేలదు. టి నగర్

సేేషనలలో కూడా పోసేరు
ల తెల్లవార్ల సర్కి సాంచల్నాం సృషిేాంచాయి.

గత స్వమాంతఱాం చాందూతో చెకుాండా ఫనకీభద వళ్ళాన విరాట్

అయథరాతిఱ దాట్లక ఎపుడో ఇాంటికి చేరుకున్ననడు.

భధమలో

చాందూ ఫోన్ చేసిన్న అాందకుాండా ఫోన్

సిాచాాఫోల ఉాంచాడు. రాతిఱకి రాతిఱ పోసేరు
ల యడీ చేయిాంచి ఎవయవర్నో మేనేజ్ చేసి ఆయా

సేేషనలలో అతికిాంచే ఏరాటు
ల చేసి తిర్గి వచేుసర్కి ఆ టనభనాంది.

ఇాందు క్కసాం చాలా ఖరుు చేస్వడు. కాని చాందూకి తెలిమదు.

అతను అడిగితే ఏదో సర్దచెప్డు. ఉదమాంఫనక్ మీద ఆఫీస్కకు రావటాం వల్న యనలేాసేేషనలలో పోసేయస్ గుర్ాంచి చాందూకి తెలీదు.
పోసేయస్ మీద ఇచిుాంది తన ప్త యసనల్ నాంఫర్ గాఫటిే అది తనదని ఎవర్కీ తెలిసే అవకాశాం లేదు.

ఏదో సేేషనోల తన సఖి ఆ బామనర్ చూస్క
త ాందని విరాట్ నభభకాం. చూసి తకుాండా ఫోన్ చేస్క
త ాందని ఆశ. ఆఫీస్లల ర్పటీన్న
గ వయు్
చేస్క
త న్ననడు గాని ధామసాంత ఫోన్

మీదే వుాంచాడు. అతడి అాంచన్న నిజాం చేస్త
త సర్గా
గ ఉదమాం దకొాండు గాంటల్కు ఫోన్

మోగిాంది.

విరాట్

తన ఫ
ల న్

భనస్క ఆనాందాంతో గాంతు లేసిాంది.

వయువుటయినాందుకు భహదానాందాం చెాందుతూ ఫోన్ లిే్ చేస్వడు.‘హలో ! ఎవయాండీ?’’

భృధు భధుయభనన గాంతు ల్కర్ాంచిాంది.

‘‘మీయవయాండీ?’’

అడిగాడు విరాట్.

‘‘అయాాం సాంజన్న . సేేషనోల పోసేయస్ అతికిాంచిాంది మీర్లన్న?’’

‘‘మస్’’

‘‘ఆ ర్పజు యనలో
ల మీ ఎదురుగా కూచుాంది నేనే’’

ఆ గాంతు విాంటుాంట్ట`

ఎాందుక్క ఈ అమాభయి కాదు అనిాంచిాంది.

అవతల్ నుాంచి క

కిటికి కున యనట్ల
ల కూచున్ననవా లెపోో కూచున్ననవా? అనగానే ఆభ రాాంగ్ చెపిాంది. నువుాకాదు అని లెనన్ కట్టుస్వడు
విరాట్.రాాంగ్ కాల్స్ వస్వతమని విరాట్ వూహిాంచ లేదు. ఆ అమాభయి మాతఱమే ఫోన్ చేస్క
త ాందనుకున్ననడు.
భననాంగా ఎవయవర్ప అమాభయిలు నేనాంట్టనేనని పోటీడడాంతో ల్ాంచ్

కాని అాందుకు

టనమ్ లోల్ కనీసాం ఇయవనభాంది ఫోన్ చేస్కాంట్లరు.

స్వమాంతఱాం మూడుగాంటల్కి సడన్న
గ చాందూ విరాట్ చాాంఫర్పలకి ఎాంటయయామడు. ‘‘ఏరా. నే విననది నిజమేన్న?’’
వస్త
త నే.‘‘ఏాంవిన్ననవ్?’’

అనడిగాడు

ఏమీ తెలీనటు
ే అడిగాడు విరాట్.

‘‘అదే.. యనలేాసేేషనోల సేయల సాంగతి. ల్ాంచ్ టనమో
ల భన వాళ్ళా చెపుకొాంటుాంట్ట విన్ననను’’.

‘‘అలాగా... న్నకేాం తెలీదే’’.

‘‘ర్ల న్నకొస్క
త నన క్కప్నికి ఏాం చేస్వతనో న్నకే తెలీదు. న్నతో ఎాందుకురా అఫదధాం చెప్
త వ్?
లేదో...

రాతిఱ ఏదో వేళ్ళక్కళ్ాంగా అన్నననో

తెలా
ల ర్లసర్కి చేసి చూపిాంచేస్వవ్. అయథరాతిఱ ఇాంటికొచిునపుడే ఏదో ఘనకాయమాం చేస్కాంట్లవని సాందేహిాంచాను.

ఇదననమాట. ఇాంకా బుకాయిాంచక. నేను సేేషనుళ్ళా వాటిని చూసొచాును. అది నీ నే’’

‘‘ఇదే ఇలా ఆవేశడతవనే నీతో చెను.
ఎలా వుాంటుాందో’’

‘‘ఇాంతకీ...

అాంటూ

రాతిఱ భాంచి ఐడియా ఇచాువుదా.

ఫలో అయిపోయాను. చూదా
ద ాం ర్జల్ే్

నవాాడు విరాట్.

తను ఫోన్ చేసిాందా?’’ అడిగాడు చాందు.

‘‘తను త చాలాభాంది చేస్క
త న్ననరు.

వాళ్ాని చూస్క
త ాంట్ట డబుఫనన అబాఫయిల్ క్కసాం అమాభయిలిాంతగా

ఫర్తెగిస్క
త న్ననర్లమిట్ల
ఱ బాబూ అనిస్క
త ాంది.’’

‘‘నీకలా అనిాంచొచుు. కాని లోకాం తీర్ల అది. ఇక ఆ అమాభయి కనిాంచదు.’’

‘‘అపుడే నిరాశ డకుర్లలదు. ఇవాళ్గాకపోతేర్లపు తకుాండా తను ఫోన్ చేస్క
త ాంది.’’

‘‘నీలా నభభకాల్తో ఫతికేమటాం న్నవల్ల కాదురాబాబూ.

ఉననటు
ే ాండి నీకేదో పేరభదమమాం టు
ే కుాంది. అాందుకే యిలా

వున్ననవ్’’ అని విస్కకొుాంటూ తన స్త్ట్ల
ల కి వళ్ళాపోయాడు చాందు.

ఆ ర్పజు చాలా భాంది యువతులు విరాట్

సెలిుఫోన్ చేసి నేనాంట్టనేనని పోటీడా
ు రు. కాని వాళ్ాలో
ల అతడు క్కరుకునన

అమాభయి మాతఱాం లేదు. ఆ ర్పజు గడిచిపోయిాంది. ఆ ఆజా
ా తస్కాందర్ సిటీలో ఎకుడ ఉాందో, పోసేయస్ చూసిాందొ లేదో తెలీదుగాని
ఆభ నుాంచి మాతఱాం అతను ఆశిాంచనటు
ే ఫోన్ కాల్ రాలేదు. భరున్నడు కూడా షరామామూలే. ర్సిథతిలోమారులేదు. ఆర్పజు
స్వమాంతఱాం...

అఫీస్క వదల్గానే విరాట్ చాందూలు ఎటిలాగే తభ ఫనకీభద ఇాంటికి ఫమలుదేరారు. తనది ఫయన్ ఫనక్

గావటాంతో

స్వధాయణాంగా తనే జాగయతతగా నడుపుతడు విరాట్. చాందూ వనకాల్ కూచుాంట్లడు. ఎపుడోగా నిఫాండినడిపే అవకాశాం చాందూకి
ఇవాడు.

దార్లో హోటల్

బుహార్లో కాఫీ తగి ఆ కునే మాయుట్ల
ల ఇాంటికి అవసయభనన కూయగామలు అవీ తీస్కకొని

ఫమలుదేర్లటికి చీకటి డి వీధిలెనటు
ల

వలిగాయి.

కయభాంగా విరాట్ ఫనక్ తభ గోస్వామి కాల్నీని సమీపిాంచిాంది. కాల్నీ

గేటు కనఫడుతోాంది. ఇాంతలో...వీర్ వనకే స్తుటీ కటి నిశశఫధాంగా విరాట్

ఫనకున ఒవర్ ట్టక్ చేసిాంది. అది ఎల్కాేళనిక్ ఫనక్. ఆ

ఫనకీభ ద హెలెభట్ ధర్ాంచిన యువతులిదదరున్ననరు. వాళ్ళా తభని ఒవర్లేక్ చేమటాం చూసి నుదురు కొటు
ే కున్ననడు చాందూ.

‘‘ఖయభరాబాబు.

అమాభయిలు కూడా భనలిన ఒవర్లేక్

చేసి వళ్ళాపోతున్ననరు.

ఫనకేు అవమానాం. వాళ్ాకన్నన మాందే భనాం గేటుదాటి కాల్నీలోకి వళ్ళాపోవాలి.

అదీ బ్రటరీ స్తుటీ మీద. ఇది నీ ఫయన్

పోనీ’’ అనర్చాడు.

అతనిమాటల్కివిరాట్ ఏమీయచిుపోలేదు. ఆవేశడలేదు. ఫనక్ వేగాంలో మారులేదు. చాందు భర్పస్వర్ ఉడుకుున్ననడు.

‘‘ఈ మాతఱాం స్త్డిు ఫయన్

ఫనక్

కావాలా..?’’

అనడిగాడు.

‘‘చేతిలో ఫయన్

ఫనక్

ఉాందని ఇషా
ే నికి నడటాం అవసయభాంట్లవా?

వాళ్ాకేదో అయజాంటు నుాండి వేగాంగా వళ్ళ
త న్ననరు.

ఏ నీ లేకుాండానే భనాం ఎాందుకు వేగాంగా వళ్ళాలి? ఎపుడు ఎాంత అవసయమో అాంతవే గానేన ఉయ్యగిాంచాలి. ఇాంటిదగగయ
కాచాుక కూడా అనవసయాంగా కుపి గాంతులేమక.

కూచో’’ అాంటూ ఫదులిచాుడు.

విరాట్ ఫనక్ వేగాంాంచి ఆ స్తుటీని ఒవర్ ట్టక్ చేసేత ర్సిథతి ఎలా ఉాండేదో తెలీదుగాని గేటు ఇాంక్క యాండువాందల్ గజాల్ దూయాంలో
ఉాందనగానే అమాభయిల్ స్తుటీగేటు దాటి కుడికుకు తిర్గి మూదో వీధిలోకి దూస్కకుపోయిాంది.

ఆ వనకే విరాట్

ఫనక్

గేటుదాటి ఎడాం కుకు తిర్గి మొదటివీధిలో రవేశిాంచి మూడోయిాంటి మాందాగిాంది.

చాందు ఫనక్

దిగి వళ్ళా తళ్ాం తీసి గేటు తెయవగానే ఫనక్ లోనకు పోనిచాుడు విరాట్.క్కుస్వర్ విధిచేసే విచిత
ఱ లు బలే తమాషాగాను
అాంతుఫటేకుాండాను ఉాంట్లయి.

భతిభరుపు వల్ల కూడా ఇలాాంటి తమాషాలు అరుదుగా జరుగుతుాంట్లయి.

నునజేబులోనే ఉాంటుాంది. కాని నున క్కసాం గదాంత గాలిస్వతాం.
ట్ల
ే భని వదుకులాడతాం.

కళ్ాజోడు మాందర్ల ఉాంటుాంది.

ఆఫీస్క నలు ఎదురుగా ట్టబుల్ మీదే వుాంటుాంది.

కాని కళ్ాజోడు ఎకుడ

కాని పనలు ఏభనాందాని గదాంత

తియగఫట్టేస్వతాం. ఇలాాంటివనీన భతిభరుపు వల్ల జర్గే తమాషాలు.

భనకాువల్సిన భనిషి క్కసాం దేశభాంత వదుకుతుాంట్లాం.

తీరాచూసేత వాడు భన ఇాంటి సమీాంలోనే ఉాంట్లడు.

పోయిన వస్క
త వు ఇక దొయకదులే అనుకుాంట్లాం. విచితఱాంగా అది దొరుకుతుాంది. ఇకుడ విరాట్

క్కుస్వర్

విషమాంలో కూడా అలాాంటి

అనూహమ సాంఘటనే చోటుచేస్కకుాంది.

నిజానికి ఆ పూట అతడి ఫనకున ఒవర్

ట్టక్

చేసి స్తుటీ మీద కాల్నీలోకి దూస్కకెళ్ళాన యువతులిదదరూ ఎవర్ప కాదు. ఎవర్

క్కసభనతే మొనన రాతిఱకి రాతిఱ యనలేాసేేషనలలో తన ఆజా
ా తస్కాందర్ క్కసాం బామనరు
ల పోసేరు
ల ఏరాటుచేస్వడో ఆ ఆజా
ా తస్కాందర్ ఆభ
సేనహితురాలు రయాణిస్క
త నన బామటరీ స్తుటీ గోస్వామికాల్నీలో ని మూడో వీధిలో చిటేచివయదనన నూట అయవనయ్యమ నాంఫరు
విలా
ల గేటు మాందు ఆగిాంది.

జర్గిన కథ :
పేరమసి క్కసాం విరాట్ డే ఆరాటాం చూసి క్కడతడు చాందూ..అతడు కామజువల్ గా అనన మాటని స్త్ర్మస్ గా తీస్కకుని
వాంటనే తభ భధమ సాంభాషణ గురు
ి చేస్త
త యనలేా సేేషన్ అాంత పోసేయస్ అతికిాం జేస్వతడు. ఇదదయభభయిలు తభ ఫనక్ ని దాటి
వళ్ళాపోతరు. వాళ్ళాదదర్లో కాభ తను వతుకుతునన అమాభయేనని పోలుుక్కలేక పోతడు విరాట్..... ఆ
తరాాత.......................................

ప్ాం విరాట్...

తను క్కరుకుాంటునన యువతి...

తభ కాల్నీలోనే ఉాందనన నిజాం తెలిసేత...

ఏభనపోతడో...?

‘‘అఫఫ తల్మీద ఈ కుాండలిన ఎవడు కనిట్ల
ే డో గాని టు
ే క్కలేక చచిుపోతున్ననమే బాబూ.

తల్ాంత ఉకుపోత జుతు
త కూడా

రాలిపోతోాంది.

కనిటిేన వాడి నతితమీద వాందకుాండలు గల్గటిే సతుర్ాంచాలి’’ విస్కగుతో.

స్తుటీ దిగుతూ కాభాంట్ చేసిాంది...

‘‘అనవసయాంగా తిటేకే దీక్ష.

ఆభ కాభాంట్ చేసిాంది హెలెభటల గుర్ాంచి.

భన సేపీేక్కసమే గదా హెలెభటలను కనిటిేాంది.

మాందువళ్ళా గేటు తియిమ’’ అాంది స్తుటీ

నడిపిన యువతి.

దీక్ష అనే ఆ యాండో యువతి తల్మీద హెలెభట్

తీసి తల్న నుాంచి దద ఫరువు దిగిపోయినటు
ే ఫీల్వుతూ వళ్ళా గేటు తీసిాంది.

మొదటి యువతి స్తుటీని లోనకుపోనిచిు పోర్ేక్కలో లాకేుసి తనూ హెలెభట్ తీసేసిాంది.

ఈ లోల్ దీక్ష గేటుకు తళ్ాం వేసి

వచిుాంది.

‘‘నువాననయిన్నచెవే సహస్వర. రాంచాంలో అతమాంత చిరాకు కలిగిాంచే విషమాం హెలెభట్

టు
ే క్కవడమే’’

అాంటూ ఇాంటి

తళ్ాం తీసిాంది దీక్ష.

‘‘నీ చిరాకులు రాకులు చట్ల
ే నిన మాయులేవమాభ భన క్కసమే చట్ల
ే లు చేమఫడుతున్ననయి గాఫటిే వాటిని భనాం
గౌయవిాంచాలి.

అనుసర్ాంచాలి’’ అాంటూ లోనకు దార్ తీసిాంది సహసర.

అటికి ఫమట ఆకాశాం మేఘావృతభనాంది,

వయిాం వచేు స్తచనలు కనిస్క
త న్ననయి.

బాతూ
ఱ ాం నుాంచి రషయి ననటీలో
ల కి మార్పోయివచాురు.

రాగానే మాందు కుకుర్పల యనస్

డేసిాంది దీక్ష.

ఇాంట్ల
ల లెనటలనిన చకచకా ఆనయామయి.

ప్వుగాంటలోనే యువతులిదదరూ

టీ.వీ ఆన్ చేసిాంది సహసర.

అననాం ర్లడీ కాగానే వాయిలు చూస్త
త ఉదమాం కూయలు చారుతో భాంచేసేస్వరు.

ఇాంతలో ఫమట ఉరుమలు భరుపులు

ఏమీ లేకుాండానే వయిాం మొదలెనాంది.

‘‘ఏయ్ సహస్వర నీక్క విషమాం చెటాం భర్ుపోయానే’’ అాంటూ టి.వి వాయిలు చూస్క
త నన సహసర కుకొచిు నుాంచుాంది దీక్ష.

‘‘ఏ విషమాం?

ఈ పూట వానోస్క
త ాందన్న?’’

అాంది నవుాతూ సహసర.

‘‘కాదు వరుడు నీ క్కసాం వదుకులాడుతునన విషమాం’’ అని పకుున నవిాాంది దీక్ష. ఆభ నవుా ఫమట వాన శఫధాంలో
కలిసిపోయిాంది. సహసర మఖాంలో కుస్వర్గా అనేక రశనలు తాంగిచూస్వయి.

‘‘ఆర్ యు జోకిాంగ్?’’ అాంది స్త్ర్మస్ గా.

‘‘జోకిాంగ్ కాదు తలీల,

విషమాం తెలిసేత నువేా షాకవుతవ్.

ఈ ర్పజు ఉదమాం ని మీదటి.

నగర్

వళ్ళాను గదా,

అకుడ యనలేాసేేషన్ లో క ఆజా
ా తపేరమికుడి అబమయథనతో కూడిన పోసేరు
ల చూస్వను. అవి చూస్వక సాందేహిాంచి ఎగోభర్ వయకు వళ్ళా
గభనిాంచాను. ఎగోభర్ నుాండి టినగర్ వయకు అయిదు సేేషనలలోను అదే బిలసిటీ ప్ాం చాలా ఖరుుటిే ఉాంట్లడు.’’

‘‘కావచుు. దానికి న్నకూ ఏమిటి సాంఫధాం?’’

‘‘సాంఫధాం ఉాంది. సెల్ ఫోన్ తో ఫోట్లలు తీసి తెచాును.

అవి చూసేత నీకే అయథభవుతుాంది.

ఇపుడే వస్వతనుాండు’’

అాంటూ

దీక్ష ఫోన్ తీస్కకొని తన ఫడ్య
ర మ్ లోకి వళ్ళాాంది. ఫోన్ లో ఫోట్లలిన పిరాంటవుటు
ల తీసి తెచిు సహసర మాందు డేసిాంది.

‘‘కుస్వర్ అవేమిట్ల చూడగానే నీకే అయథభవుతుాంది’’ అాంది.

మధాలాాంగా ఆ ఫోట్లని వాటి లోని పోసేయల మీది మేటర్న చదివిాంది. మొదట ఏమీ అయథాం కాలేదు.‘‘ఏమిట్ట..
చేస్వడన్న నీ ఉదేదశాం?

న్నకేమీ అయథాంగావటాం లేదు’’ అాంది.

ఇదాంత న్నక్కసాం

‘‘అయథాంగావటాం లేదా..? ఒసే మొదు
ద . పోరపషనల్ జయనలిస్క
ే వి. నీకు అయథాంగాక పోవటాం ఏమిటి? ఒ స్వర్ గురు
ి తెచుుక్క’’

‘‘న్నకేాం గురు
ి రావటాం లేదు గాని వాడవడో ఇదాంత న్న క్కసమే చేస్వడనాందు కనుక్కవాలి.
అాందినవిా.‘‘ఎలా అనుక్కభాంట్లవే తలీల.
నుాంచి టినగర్

నీ క్కసాం అనుక్కవచుుగా?’’

ఆ సాంభాషణ స్వగిాంది మీభధమ గాని మాభధమ కాదు గదా. వాయాం కియతాం భనాం ఎగోభర్

వయకూ టనళన్ లో వచాుాం గదా?’’

‘‘అవును. అయిన్న న్న సభసమలు న్నకున్ననయి.

‘‘జయనలిస్క
ే వన ఉాండి ఇాంత భతిభరు పేమిటీ?

ఇవనీన గురు
ి ాంచుకునే తీర్కెకుడిది?

కాసత వివయాంగా చెపు’’

వాయాం కియతాం నీ జాబ్ కనపయభ్ చేయిాంచుక్కడానికి భనాం మా షాపిాంగ్ మాల్

ఒనర్ గార్నకల్వడానికిఎగోభర్పలవాళ్ళాాంటికెళ్ళాజాయినిాంగ్ లెటర్ మీదసాంతకాంచేయిాంచి తెచుుకున్ననాం. గురు
ి ాందా..?

తిర్గి

వచేుపుడు ఎగోభర్ సేేషనోల కిటికీ కున కూచుాంట్ట భనకి ఎదురుగా కిటికి కున క అాందభనన యువకుడు, అతని పరాండు
కూచున్ననరు. నీతో మాట్లడుతూనే నువుా అల్న్నడు గవాక్షాం చెాంతనుాండి స్త్తదేవి నీల్మేఘశామమడు ఆ రాభచాందు
ర ని
ఒయకాంట చూసినటు
ే అపుడపుడు అతడిన చూస్త
త నే వున్ననవు, అతనూనినునచూస్వడు. నీతోమాటకల్ప్ల్నిటనాంఅడిగాడు.
నీహాండ్ బామగ్ బాగుాందన్ననడు. ఇాంతలో భనాం టి.నగర్

సేేషనోల

దిగిపోయాాం.

ప్ర్ుాంగ్ లోాంచి స్తుటీ తీస్కకొని

ప్ాండీఫజార్పల సరుకులు కొనుకొుని ఇాంటికొచాుాం....!’’

‘‘ఆగాగు...’’ అాంది ఉననటు
ే ాండి సహసర.

ఇపుడాభకు అాంత గుర్తిచిుాంది.

‘‘అవును కదూ... నిజమే స్కమా..

అలాగని ననున స్త్తదేవితో వాడిన రామడితోనూ పోల్ుక.

వమస్కలో ఉన్ననాం.

కురా
య డు బాగున్ననడని చూసిన మాట నిజమే. అాంతమాతఱాం చేత యిలాాంటి పిచిు నిచేమటమేమిటి? ఏకాంగా పోసేర్లల
వేయిస్వతడా..? స్క
ే పిడ్ ఇపుడే వాడిని చెప్
త ను’’ అాంటూ ఫోన్

వాంటనే ఫోన్

లాకుుాంది దీక్ష.

అాందుక్కబోయిాంది క్కాంతో సహసర.

‘‘వాడు చేసిాంది పిచిు ని కాదు.

ఇపుడు నువుా చేమబోయేది పిచిుని.

ఇపుడు నీ ఫోనోలాంచి చేసిన్న న్న ఫోనోలాంచి ఫోన్

చేసిన్న నాంఫరు అతని ఫోనోల ఫీడవుతుాంది. తరాాత తెగ ఫోను
ల చేసి విసిగిస్వతడు.’’ అాంటూ హెచుర్ాంచిాంది.

దీక్ష మాటలో
ల వాసతవమాంది.

మకుు మఖాం తెలీని వమకిికి ఫోన్ చేసి తరాాత ఇఫఫాంది డే కన్నన అససలు చేమకుాండా ఉాండటమే భాంచిదనిపిాంచిాంది
సహసరకి.ఫమట వయిాం ర్గిాందే గాని తగగలేదు. రాతఱాంత ఇలాగే ఉాండేలా వుాంది. చలి చలి వాతవయణాం హాయిగా ఉాంది. గాలి
లేదు ఉరుమలేలవు భరుపులేలవు. కుాండపోతగా వాన... క్కుస్వర్ాంతే..

నిశశఫధాంగా అలుమకునన భబుఫలు తెలా
ల రు
ల

కుర్సిపోతయి.

ఆజా
ా తవాసాం...

తన లెనఫోల కషా
ే లా
ల గే..

క్కర్తెచుుకునన కషా
ే లు..

ఆలోచిస్లతాంది సహసర. ఆభ

మౌన్ననిన భర్పల్ అయథాం చేస్కకుాంది దీక్ష.

‘‘ఏమిటి అలా ఆలోచిస్క
త న్ననవ్? నీకు నచు లేదాంట్ట వదిలేయ్. అతని సాంగతి నేను చూస్కకుాంట్లను. న్నకు మాతఱాం తెగ
నచాుడు’’ అాంది కొాంటగా.

‘‘అాంతగా నచిుతే ఎవరు కాదన్ననరు.

‘‘వాడి ఫోట్ల చూసేత చాలా ఆశుయమపోతవ్

చూస్కక్క’’ అాంది సహసర.

తెలుస్వ?’’

హీ మేన్ లా ఉన్ననడు’’ అాంటూ లేచి వళ్ళా వాన జలు
ల లు లోనకు

రాకుాండా కిటికీ యకులు మూసి వచిుాంది దీక్ష.

సహసర ఆసకిిగా చూసిాంది.

‘‘ఏమిట్ట తెగ జోకులేస్క
త న్ననవ్

అతని ఫోట్ల నీ దగగయ ఎాందుకుాంది?’’

అాంది.

‘‘ఎాందుకేమిట్ట ఫోట్ల తీసేత ఉాంటుాంది. చూపులు కలిసిన శబవేళ్ళని నువాలా కీయగాంట చూస్క
త ాంట్ట మచుట్టసి ఎవరూ చూడకుాండాన్న

ఫోన్ తో యాండు కిలకు
ల కొట్ల
ే ను. చూస్వతవా?’’

వచిు కూచుని తన ఫోన్ అాందుకుాంది దీక్ష.

ఇయవనసెకనల తరాాత ఫోనోల ఫోట్లని చూపిాంచిాంది. క ఫోట్లలో అతడి మఖాం సెనడ్ యాాంగిలో
ల ఉాంది. యాండో ఫోట్లలో సెేళయిట్ గా చాలా
బాగా వచిుాంది. నిజాంగా అతను చూడా
ు నికి చాలా చాలా బాగున్ననడు.

సహసర కళ్ా మాందు ఆ ర్పజు యనలు రయాణాంలో జర్గిన సాంఘటన ఇపుడాంత గురు
ి కొచిుాంది.

తను అాంతగా నచిుాందా?

ఎవర్తను? ఎకుడుాంట్లడు?

వూర్లది పేర్లమిటి?

అతడి ఫోట్ల చూస్త
త ఆలోచిస్లతాంది.

‘‘ఏయ్ దీక్ష! రాను రాను నువుా భరీ కాంతీఱవన పోతున్ననవేమిటి?
దాచిటు
ే ాంచావాంట్ట...

ఎవర్కీ చెకుాండా అతడి ఫోట్ల తీసిాంది గాక ఇనిన ర్పజులూ

నినేనాం చేయాలే?’’ అాంది నవుాతూ.

‘‘ఏాం చేమకుర్లలదు గాని ఫోట్ల అయితే చూస్వవ్

భర్ పేరు అడగవా?

అాంది దీక్ష. ఆ మాటల్కు సహసర ఆశమయమాం భర్ప భటు
ే నకిపోయిాంది.

‘‘పేరు?...

ఇతని పేరు కూడా నీకు తెలుస్వ?’’ అాంది నభభలేనటు
ే .

ప్ాం నీక్కసాం ర్తపిస్త
త బామనరు
ల కట్ల
ే డుగా’’

‘‘తెలీదుకాని వాడి పరాండు వాడిన అలాగే పిలిచాడు కాఫటిే గురు
ి టు
ే కున్ననను.
ఏమిట్ల తెలుస్వ?...

నీ పేరు లాగే అతడిదీ వయనటీ పేరు.

వి... రా.. ట్...’’ అాంటూ స్వగదీసి కక నవిాాంది దీక్ష. సహసర కూడా నవాకుాండా ఉాండలేక పోయిాంది.

నిజాంగానే అతడి పేరు వయనటీగా అయథవాంతాంగా చాలా బాగుాంది.

సహసర దీక్ష

ఇదదర్దీ సాసథల్ాం తమిళ్న్నడు లోని భథుయన.

భథుయనని తెలుగు న్నమక రాజులు ప్లిాంచిన కాల్ాం నుాంచీ

భథుయన, తాంజావురు క్కమాంఫతూ
త రు ల్లో పూయాాం ఎపుడో సెటిల్

అయిన అనేక ఆాంధా
ర కుటుాంబాలు ఇటికీ ఉన్ననయి.

ఆ ప్
ర ాంతలో
ల తమిళ్ాంతో బాటు తెలుగుకీ అాంతటి ప్
ర ధానమత ఉాంది. తాంజావురు లోని సయసాతీ గయాంథాల్మాంలో అపూయాభనన
అనేక పురాతన తళ్తఱ గయాంథాలు ఉన్ననయి. అమూల్మభనన ఆ తెలుగు తళ్తఱ గయాంథాల్ను ఆాంధా
ర కు తేవాల్ని అట్ల
ల
దివాంగత మఖమభాంతిఱ మన్.టి. రామారావు గారు ఎాంతో రమతినాంచారు. ఆమన కృషి క కొలికిు వచేులోన ఆమన దవి
నుాంచి దిగిపోవటాంతో తరాాత వచిున మఖమభాంతు
ఱ లెవరూ ఇక వాటి గుర్ాంచి టిేాంచుక్కవటాం మానేస్వరు

. తమిళ్న్నడులోని ఆయా ప్
ర ాంతలో
ల క్కటీశారుల్యిన ఆాంధా
ర కుటుాంబాలు అనేకాం ఉన్ననయి. లేదాంట్ట ప్
ర ాంతీమాంగా వార్ భాష
కొదిదగా యాసతో కూడి కాసత భననాంగా వినిస్క
త ాంది. అది స్వథనికుల్ వయకే. ఫమటి ప్
ర ాంతల్కు వచిుపోయేవాళ్ళా మాతఱాం భనలాగే
తెలుగు చకుగా చదువుతరు. మాట్ల
ల డుతరు.

అటువాంటి భథుయన టేణాంలో భహాదేవ న్నమకర్ అనే బిజినస్ మేన్ ఉన్ననడు. భథుయనలో సగాం లికుర్ షాపులు ఆమనవే.
భథుయన ర్సయ ప్
ర ాంతలో
ల ను ఆమనకు ఇతయత
ఱ చాలా వామప్రాలున్ననయి. క్కటీశారుడు. ఆమన భాయమ పేరు మూగాాంబికెన.

భహాదేవన్నమకర్ మూగాాంబికెనదాంతుల్కుఏకెనకసాంతనాంసహసర. ఈ అమాభయి పుట్ల
ే క బాగా కల్సి వచిుాందని
చిననటునాంచి సహసరను ఎాంతో గారాఫాంగా ాంచారు. సహసర స్వథనిక కాలేజీ లోనే డిగ్రయ చేసిాంది. ఇాంగ్రలషు లిటర్లచర్ లో పసే్ కాలస్
లో ప్సయిాంది. తరాాత తాండిర క్కర్క మీద అభర్కా వళ్ళా బిజినస్ మేనేజ్ భాంట్ క్కయస్ చేసి వచిుాంది. తరాాత తన ఇాంటఱస్క
ే కొదిద
ఢలీలౖ యూనివర్శటీ నుాంచి జయనలిజాంలో గోల్ు్ భడల్

స్వధిాంచిాంది.

నిజానికి సహసరకి బిజినస్ కన్ననజయనలిజాం మీదే భకుువ ఎకుువ. స్వథనిక ర్పోయేర్ గా తిఱకల్కు వాయిలు వారా
ి కథన్నలు చకుటి
వామస్వలు విశేలషణలు ాంపిాంచేది. ఆ విధాంగా ‘సహసర’గా ప్ఠకుల్కు చియర్చితురాలే. తెలుగు తమిళ్ాం హిాందీ ఇాంగ్రలషు భాషలో
ల
రవీణురాలు సహసర.దీక్ష విషమాం చూసేత ఆమోదో విచితఱభనన గాధ. ఆభ కూడా భధుయన లోనే క ఉననత కుటుాంబానికి చెాందిన
యువతి. అయిదుగురు అననల్ తరాాత ఆఖరున పుటిేన మదు
ద ల్చెలెలలు.
వార్ సేనహాం ఫల్డియది.

సహసరదీక్షలు కే కాలేజీలో చదువుకున్ననరు.

కాలేజి వదిలి న్న కూడా ఎపుడ్య ఫోనోల టచ్ లోనే ఉాండేవారు. దీక్ష కూడా బిజినస్ మేనేజ్ భాంట్

క్కరుస చదువుతుాండగా వూహిాంచని ర్సిథతులో
ల భధమలోనే చదువు ఆపేయాలిస వచిుాంది.

తలిలదాండు
ర లు పోవటాంతో, అననలు అయిదుగురూ పిత
ఱ ర్జతాం మపన క్కటల ఆసిథనీ తమే కాజేసి దీక్షకు ప్తిక ల్క్షలు కటనాం ఇచిు
ళ్ళా చేసి ాంపిాంచేయాల్ని ప్
ల న్

చేస్వరు. అననల్ దోరహబుదిధ తెలీగానే దీక్ష క్కరు
ే కెళ్ళా సాంవతసయాం ప్టు పోరాడి గెలిచి

అననల్తో బాటు సభాంగా తన వాట్ల కిాంద అయిదుక్కటు
ల పొాందిాంది. తరాాత ఇక అకుడ ఉాండటాం ఇషేాం లేక చెననన వచేుసి
ఇపుడుాంటునననూట అయవయ్యమ నాంఫరు ఇాంట్ల
ల అదదకుఉాంటూ కాల్కేిప్నికి క పేదద షాపిాంగ్ మాలో
ల సేల్స్ గయల్ గా చేర్ాంది.

మొటేమొదట గోస్వామి బిల్ుయస్ అాండ్ కనస్ టఱక్షనస్ వార్నుాంచి ఆయిలు
ల కొనన వమకిి సేేట్ బామాంక్ మేనేజర్. అతనికి న్నగపూర్
ట్ల
ఱ నస్ పయవటాంతో ఇలు
ల దీక్షకు అదదకిచిు ఫమిలీతో న్నగపూర్ వళ్ళాపోయాడు. తరాాత ఏదో కాయణాల్ వల్ల ఆ యిాంటిని
అభభకానికి టేడాంతో దీక్ష సాందేహిాంచకుాండా తాంబనల్క్షల్కు ఆ యిాంటిని కొనుకొుాంది.
కూడా చెలేదు. కాని సహసరకు అాంత తెలుస్క.

తను భథుయన వదిలాక తన అననల్కు

రతి ర్పజూ రాతిఱ డుకునే మాందు కాల్ చేసి కర్ కషేస్కఖాలు కర్కి

చెపుక్కవటాం అల్వాటు.

‘‘ఇలు
ల కొనుకుున్ననవ్ సర్ల దీక్ష, భర్ ఇలా
ల లివపుడవుతవే’’ అాంటూ సహసర వేళ్ళక్కళ్ాం చేసేత నవేాస్త
త ‘‘ దాని దేమాందే నువుా
న్న దగగయకొచేుమవే... ఆట్లభటిక్ గా ఇలా
ల లిననపోతను’’ అనేది.

‘‘ఒసినీ.. నువుా న్నకు మొగుడి పోసిేచిున్న నినున బర్ాంచే శకిి న్నకు లేదులేవే కాంతీఱ’’

అని సహసర కాంటర్వాగానే ఇదదరూ తెగ

నవుాకునేవారు.

ఇలా ఉాండగా ఆరువారాల్ కియతాం`

ఏాం జర్గిాందో ఏమిట్ల తెలీదు.

సడన్ గా యాండు స్తట్ కేస్ ల్తో రాతిఱ ది గాంటల్కి ఆట్లలో ఇలు
ల వదుకుుాంటూ దీక్ష వదద కొచేుసిాంది సహసర.

ఎాందుకొచాువని

దీక్ష అడగలేదు. తను చెననన వచిున ఇాంత కాల్ాం తరాాత తన వదద కొచిున మొటేమొదటి భనిషి సహసర. ఆభను చూడగానే
అాందరీన చూసినాంత ఆనాందాం. తన ాంటర్ జీవితాంలోకి ఆభ రాక ఫలానిన ధనరామనిన ఇచిుాంది.

దీక్ష అడకుపోయిన్న సహసర కు
ల లాంగా తన రాకకి యాండు కాయణాలు చెపిాంది. కటి ఇాంటి ర్సిథతి బాగాలేదు. ఇషేాం లేని ళ్ళా
చేయాల్ని చూస్క
త న్ననరు. యాండో కాయణాం వృతిత రీతమ సభసమలున్ననయి. కొాంత కాల్ాం నేనికుడనీ వదద ఉననసాంగాంతి ఎవర్కీ
తెలీమకూడదు. ఇాంతే. ఇాంతకు మిాంచి ఆభ చెనూలేదు దీక్ష అడగనూలేదు.

ఎలాగో తను బిజినస్ మేనేజ్ భాంట్ చేసిాంది గనక ఖాళ్ళగా ఉాండటాం ఇషేాం లేక దీక్షతో బాటు ఆభ నిచేస్క
త ననషాపిాంగ్ మాలో
ల
జాయినయిాంది. నల్ తిర్గే సర్కి షాపిాంగ్ మాల్ స్తర్ వనజర్ సహసర ట్లలెాంటు గుర్ిాంచి ఆభ ఏాం చదివిాందో తెలుస్కకుని తభ
ఒనర్న యకభాండ్ చేమటాంతో వూహిాంచని విధాంగా సేల్స్, ఎగిసకూమటివ్ గా సహసరకు రమోషన్ ల్భాంచిాంది. ఈ సాందయబాంగానే
దీక్ష వాంట తను ఎగోభర్ వళ్ళా వస్క
త ాండగా యనలో
ల ఈ విరాట్

కనిాంచాదు.

‘‘ఏయ్ సహసర!‘‘ అాంటూ దీక్ష ల్కర్ాంపుతో ఆలోచనల్ నుాంచి ఫమటడియది. సహసర.

‘‘వదదనుకునన వాడి గుర్ాంచి భరీ ఎకుువగా ఆలోచిాంచకూడదమాభ.

ప్ాం నీ మీద భనస్క ప్ర్లస్కకునన ఈ స్కకుమారుడికి

దిషిే తగులుతుాంది’’ అాంటూ ఫోన్ లాకుుాంది దీక్ష.

‘‘నేనేాం వాడి గుర్ాంచి ఆలోచిాంచటాంలేదులే, టనళ చేస్వతనన్ననవ్ గా ఛాయిస్ నీదే’’ అాంది నవుాతూ సహసర.

‘‘నీ ఉదేదశాం నువుా వదులుకునన వాడిన నేను కటు
ే కుాంట్లననుకున్ననవా?

నవార్. ప్ాం నీ క్కసాం రమతినస్క
త న్ననడుగా.

చూదా
ద ాం నినున ఏ మాతఱాం టు
ే కుాంట్లడో, డగడతడో’’ అాంది టీజిాంగ్ గా దీక్ష.

నిజానికి విరాట్

తభ కాల్నీలోనే ఉనన సాంగతి సహసర దీక్షల్కు తెలీదు. తెలిసే అవకాశాం కూడా లేదు ఎాందుకాంట్ట....

జర్గిన కథ

ఇటు విరాట్, అటు సహసర, దీక్షలు దద ప్ర్శాయమికవేతతల్ కుటుాంబానికి చెాందినవార్ల. కొనిన కాయణాల్ వల్న గోస్వామి కాల్నీలో
ఉాంటూ ఉదోమగాలు చేస్కకుాంటూాంట్లరు. యనళ్ళా కలిసినపుడు దీక్ష తీసిన విరాట్ ఫోట్లల్ను సహసరకి చూపిస్క
త ాంది.....

...................................................

సహసర దీక్షలు నిచేస్క
త నన షాపిాంగ్ మాల్

ఉదమాం తమిభది గాంటల్కు తెరుస్వతరు.

సర్గా
గ అటికి స్వేఫ్

యడీగా

వుాండాలి కాఫటిే ఉదమాం ఇాంట్ల
ల టిఫిను మాతఱాం చేస్కకుని టీ తగి హడావుడిగా ఎనిమిదిననయ గాంటల్కే ఫమలుదేర్
వళ్ళాపోతరు.

షాపిాంగ్ మాలో
ల వనక కువాళ్ాదే చినన కాాంటీన్ ఉాంది. భధామహనాం ల్ాంచ్ అకుడే. లెనట్ టిఫిను టీ కాఫీలు అాందుబాటులో
ఉాంట్లయి. షాపిాంగ్ మాలో
ల స్కమారుగా ఏబన భాందికి నగా మూడు అాంతస్క
థ లో
ల నిచేస్క
త న్ననరు. రాతిఱ ది గాంటల్కు మూసేస్వతరు.
లేడీస్ ని క గాంట మాందుగా అాంట్ట రాతిఱ తమిభది గాంటల్కు మాందుగా ాంపిాంచేస్వతరు. కాఫటిే ఉదమాం వళ్ళత తిర్గి ఇాంటికి చేర్లది
తమిభది గాంటల్ తరాాతే.

ఇక విరాట్ చాందూలు నిచేస్క
త నన కాంనీ ఉదమాం ది గాంటల్కు ఆఫీస్క తెరుస్వతరు. స్వమాంతఱాం ఆరు గాంటల్కు క్కలజ్ చేస్వతరు.
అయిదు గాంటల్ తరాాత ఆ ర్పజు ని మగిాంచుకుని స్వేఫ్ వళ్ళాపోవటాం ఆరుాంబావు అవుతుాంది.
చాందూలు ఇాంటి కొచేుస్వతరు.

ఏడు గాంటల్ లోపే విరాట్

ఆదివాయాం ఆఫీస్కకు శెల్వు ర్పజు. షాపిాంగ్ మాల్ కి భాంగళ్వాయాం శల్వు ర్పజు. ఇలా టనమిాంగస్

వేరు వేరు కావటాం వల్న కాల్నీలో కర్కొకరు ఎదురుడే అవకాశాం గాని కిుాంట్ల
ల ఎవరుాంటున్ననర్ప తెలుస్కకునే అవసయాం గాని
వాళ్ాకి లేదు. అాందుకే కే కాల్నీ లో ఉాంటున్నన కర్కొకరు తెలీని ర్సిథతి.

సహసర దీక్షలు కర్ మీద కరు జోకులేసి నవుాకుాంటూ చాల్ సేపు భలుకువగానే ఉన్ననరు. ఫమట వయిాం తగేగ స్తచనలు
కనిాంచటాం లేదు. చాలా రాతఱవటాంతో ఎవర్ గదిలో వాళ్ళా నిదరకుకయమిాంచారు.

ఇకుడ ఈ ఇాంట్ల
ల లెనటు
ల ఆపయిన్న

అకుడ విరాట్

ఇాంట్ల
ల ఇాంకా లెనటు
ల వలుగుతూనే ఉన్ననయి.

కిచెన్ లో నిచేస్త
త నే వికృతాంగా ఏదో ప్డేస్క
త న్ననడు

చాందూ.తాంగి తాంగి దొాంగ చూపులు చూడుాం ఫటిే తనను ఉడికిాంచడానికే ప్డుతున్ననడని విరాట్ కి అయధభనాంది.
ఆవేశడకుాండా ఒపిగా
గ టీవి లో ఇాంగ్రలష్ సినిమా చూస్త
త కూరుున్ననడు విరాట్.

అయధభనన్న

అాంత కియతమే ఫమట వయిాం మొదలెనాంది. చలి చలి వాతవయణాం హాయిగా ఉాంది.

లోటునాంచి జీడిపు దోయగా వేపుతునన

కభభని వాసనొస్లతాంది. చాందూ ఏాం చేమబోతున్ననడో అయధాం కాలేదు. ఇాంతలో భర్ప ప్ట అాందుకున్ననడు చాందూ.

‘‘రావా... కనరావా... కరుణ మానిన్నవా చెలియా... ఫోను చెమమలేవా...

రావా...!

తనను వకిుర్స్త
త అలా కల్గాపుల్ాంగా ప్ట మార్లుసి వికృతాంగా ప్డుతునన చాందూను చూస్క
త ాంట్ట విరాట్ కి నవుా క్కాం కూడా
వస్క
త న్ననయి. ఇక వదిలేసేత భరీ యచిుపోతడని ‘‘అర్లయ్
నేను వచాునాంట్ట నీ పిచిుని,

ప్త ప్టల్ పిచోుడా,

భరామదగా నోరు మూస్వతవా లేదా?

టిేన దయామనిన కూడా వదల్గట్టేస్వతను. ఆపుతవా లేదా ?’’ అనర్చాడు.

‘‘ఆపుతభాండీ. ఆక ఛస్వతమా. అదేదో తభ క్కసమే ప్డుతుననటు
ే ఫీల్యిపోతర్లమిటి?’’ అాంటూ వేడి వేడి జీడిపు పేలటు
తెచిు ఎదురుగా టీప్య్ మీద ఉాంచి తిర్ లోల్కు వళ్ళాడు చాందూ.

కాసేసట్ల
ల చేతిలో విస్త్ు బాటిల్,
చూడకు.

యాండు గా
ల స్కల్తో సహా వచాుడు చాందు. అది చూసి నొసలు విర్చాడు విరాట్. ‘‘అలా

ఈ చలి చలి వాతవాయణాంలో యాండు గు
గ లు వేమకపోతే భన యూత్ కే అవమానాం.

అవునూ భర్లుపోయారా.

నువుా తగటాం మానేస్వవు గదూ’’ అాంటూ ఒ గా
ల స్క తీసేమబోయాడు చాందూ.

‘‘దాాంతో భాందే కాదు భాంచినీళ్ళా కూడా తగచుు దిాంచు’’

అన్ననడు విరాట్

మీద వేడి వేడి యనస్క చికెన్ కరీయ, పు ఆవకామ చుడి వడియాలు,

‘‘.కె.

ఆ కల్న్ననవ్

రుగు అనిన యడీ. డబుల్ ఆభలట్

గా ట్టబుల్
తెచిుస్వతను, ఈ

లోల్ భాం చేస్త
త ాండు. నేను కాసత తీయథాం పుచుు కొని వచిు జాయినవుతను’’ అాంటూ మాట్ల
ల డుతూనే ఫుల్ బాటిల్ విస్త్ు ఒన్
చేసి గా
ల స్కలో క లాయజ్ గ్

కలుపు కున్ననడు.‘‘ పయవాలేదు.

టీవి చూస్త
త న్ననగా.

కలిసే బోాం చేదా
ద ాం’’ అన్ననడు విరాట్.

‘‘కె.... ఆభలట్ తియగేయాలి. ఇపుడే వస్వతను’’ అాంటూ భళ్ళా కిచెన్ లోకి వళ్ళాడు చాందూ...

అతనటు వళ్ానిచిు...

నువుా లాగిాంచెయ్

తరాాత

విస్త్ు గా
ల స్కలేపి గటగట్ల కాళ్ళ చేసి ఎటిలాగా ఉాంచి కొదిదగా జీడిపు నోట్ల
ల వేస్కకొని ఏమీ తెలీనటు
ే టివి చూస్క
త ాండిపోయాడు
విరాట్.

కాసేసటికి ఆభలట్ పేలట్ తో వచిు కూర్పుని తన గా
ల స్క వాంక చూసి విస్క
త పోయాడు

ఏది? అడిగాడు.‘‘తగేస్వవ్ గా’’

అన్ననడు విరాట్

చాందూ.‘‘ఏమిట్ల
ఱ గా
ల స్కలో విస్త్ు

స్త్ర్మస్ గా

‘‘నేన్న....’’ చాందూ గాంతులో ఆశమయమాం.

‘‘లేకపోతే నేన్న?

క గు
గ కలుపుకొని తగేసి లోనకెళ్ళావ్ గా.’’

‘‘నిజాంగాన్న... ఇాంత భతిభరుపొచిుాందేమిటి...?’’

అనుకుాంటూ భర్ప లాయజ్

గు
గ కలిపి న్నలుగు గుకులు సిప్ చేసి

ఆభలట్ తుాంచి నోట్ల
ల వేస్కకుని యాండో ఆభలట్ తేవటాం క్కసాం తిర్గి లోన కెళ్ళాడు చాందూ.

ఈ స్వర్ బాటిలో
ల విస్త్ుని క లాయజ్
ఆభలట్

గు
గ కి యాండో గా
ల స్కలో కలుపుకొని తగేసి కామ్ గా కూరుున్ననడు విరాట్.

తెచిునటునాంచి విరాట్ ఎదురుగా కూరుున్ననడు.

బాటిల్ వాంక చూస్వడు చాందు.

చాందూ యాండో

గా
ల స్క కాళ్ళ చేసి జీడిపు చాయడు నోట్ల
ల వేస్కకొని విస్త్ు

అాంతే భతిపోయిన వాడిలా కెవుాన అర్చాడు.

‘‘తేలుకుటిేనటు
ే అలా అరుస్వతవేరా ఏభనాంది?’’ అడిగాడు విరాట్

‘‘విస్త్ు ఏదిరా?’’

‘‘అదో...

‘‘ఏది?

ఉాందిగా’’

ఫుల్ బాటిల్ ఒన్ చేస్వను. యాండు గు
గ లు తగాననుక్క.

ఎకుడ తగాన్న
ర ?

దాదాపు సగాం కాళ్ళ అయిపోయిాందేమిటి?

నిజాం చెపు నువుా తగావు కదూ..? నిజాం చెపు నువాాందుకురా ననేనడిపిస్క
త న్ననవ్...?’’

విరాట్ చిననగా నవాాడు.

ఇాంత

‘‘అది సాంగతి ఇపుడయథభనాంది.

మొగమాటభాందుకు వేసెయ్’’

అాంటూ తిర్గి యాండు గా
ల స్కలో
ల నూ విస్త్ు కలిప్డు

చాందూ.‘‘ఏాం చేప్
త వ్... ? తనని భర్ు పొమాభాంట్లవ్. న్న వల్ల కావట్టలదు.’’

‘‘అలాగని చేతులు మడుచుకుాంట్ట నులు కావాండీ.

కాసత బుయయటిే ఆలోచిాంచాలి.’’

‘‘ఏమాలోచిాంచాలి? వేల్కు వేలు ఖరుు చేసి పోసేరు
ల వేసిన్న రయ్యజనాం లేకపోయిాంది. తను స్త్టిలోాంచి వళ్ళాపోయుాంటుాందా..?’’
‘‘లేదు. ఇకుడే ఉాంటుాంది.’’

‘‘ఎలా చెగల్వ్?’’

‘‘ఆభనీ బిలసిటీ చూసే ఉాంటుాంది. చూసిన్న ఫోన్ చేమలేదాంట్ట అాందుకు మూడు కాయణాలిన భనాం వూహిాంచుక్కవచుు.

కటి

నువుా తనకి నచుకపోవచుు. లేదా అపుడే ఎాంగేజ్ భాంట్ అయిఉాండచుు, యాండో కాయణాం ఇటికే ఎవడితోనో ల్వ్ లో ఉాండి
ఉాండాలి.

లేదా జాతికుల్ాం తభ వాళ్ళా అాంగ్రకర్ాంచయనన బమాంతో ఉదాస్త్నాంగా ఉాండచుు.

ఇకమూడోకాయణాంల్వీభదనభభకాంలేకపోవచుు.

కుస్వర్ ఫోన్ చేసేత ఆనాంఫర్ కి తిర్గి తిర్గి నువుా ఫోన్ చేస్వతవననబమాంతో మౌనాం వహిాంచవచుు.’’‘‘కె తను ఫోన్
చేమకపోవట్లనికి చాలా కాయణాలు ఉాండచుునుకుాందాాం. ఇాంతకీ తను చెననన లోనే ఉాందని ఎలా చెగల్వ్?.

‘‘ఎలాగాంట్ట నీకు చెకుాండా దాచిన ఇనపర్లభషన్

‘‘ఏమిట్ల ఇనపర్లభషన్

ఎాందుకు దాచావ్?’’

కొాంత న్న దగగరుాంది గాఫటిే.’’

ఆశుయమపోతూ అడిగాడు విరాట్.

‘‘నువాాంత ఘాటుగా పేరమిస్క
త న్ననవో తెలుస్కకుాందాభని’’

‘‘తెలిసిాందిగా,

ఇనపర్లభషనేమిట్ల చెపు’’

‘‘చెప్
త ను. భాంచేస్వక.’’

‘‘అయితే ఇక భాందు ఆయ్.’’ అాంటూ బాటిల్

తీస్కకెళ్ళా లోన దాచేసి వచాుడు విరాట్. అటికే గా
ల స్కలు కాళ్ళ

అయిపోయాయి. డననిాంగ్ ట్టబుల్ వదద కెళ్ళా భజన్ననికు కయమిాంచారు.

ఫమట వయిాం కుాండపోతగా కురుస్త
త నే ఉాంది.

విరాట్ సొాంతవూరు కొమాంఫతూ
త రు, చాందూది ఆ కున ఉసిల్ాంటిే గా
య భాం.

క్కమాంఫతూ
త రులో వాంకటయతనాంన్నయుడు గాయాంట్ట తెలీనివళ్ళాాండరు. దద ఇాండసిేళమలిస్క
ే . ఆమనకి చాలా ఇాండస్త్ేళలు
వామప్రాలు ఉననటికీ మఖమాంగా కావల్సిాంది సిటీలోనే అతి దదదనన ఫటేల్మిలు
ల .

అాందులో అయిదు వాందల్ భాందికి నగా

కార్భకులు షిపు
త నే ఉాంట్లరు. ఆమన వామప్రాలు సాంవతసరానికి వయిమ క్కటల
ే దదతిలో ఇయవనన్నలుగు గాంటలూ నిచేస్త
టర్పనవయవుతుాంట్లయి. సేేట్ నుాండి సెాంటఱల్ వయకు లుకుఫడి గల్ వమకిి.

ఆమన భాయమ పేరు భాంగతయారు. ఆ

దాంతుల్కు మగు
గ రు సాంతనాం క కూతురు, ఇదదరు కొడుకులు. కూతుర్ పేరు కనకభహాల్కీిభ, ఆభను ధయభపుర్ జిలా
ల లోని
క దద ఇాండస్త్ేళమలిస్క
ే కొడుకిచిు ళ్ళాచేస్వరు. ఆభకు క కొడుకు, కూతురు.

కనకభహాల్కిిభ తరాాత పుటిేన ఇదదరు

కొడుకులో
ల ను దదవాడి పేరు వికాయాంత్, అతనికి ళ్ాయిాంది. పిల్లలు వాంకటయతనాం న్నయుడికి కుడి భుజాంగా ఉాంటూ వామప్రాలో
ల
తాండిరకి అనిన విధాలా స్వమ డుతోాంది అతనే. ఇక మిగిలిాంది ఆఖర్ కొడుకు. అతనే విరాట్. ఇాంకా ళ్ళా కాలేదు, ళ్ళా దగగర్ల
అసలు సభసమ మొదలెన అతను కొమాంఫతూ
త రు వదిలి వచేుస్వడు.

విరాట్ అభర్కాలోను, జయభనీ లోను చదువుకున్ననడు. అయితే చిననటునాంచి అతనివనీన సాతాంతఱ భావాలు. అననలా
తాండిరని అనుసర్ాంచటాం అతనికిషేాం లేదు.

అకు కనకభహాల్కిిభ కూతురుాంది.

ఆభ పేరు స్వగర్క.

విరాట్ కి సాయాన్న మేనక్కడలు. తనకు స్వగర్కకు వివాహాం

నిశుమాం చేస్త
త దదలు మాట్ల
ల డేస్కక్కవటాం విరాట్ కి నచులేదు. అతడిన చేస్కక్కవటాం స్వగర్కకు ఇషేమే కాని విరాట్ కు మేనర్కాం
ఇషేాం లేదు. కాని ఇటు తాండిర, అటు అకు కూడా ఈ విషమాంలో టు
ే దల్గా ఉాండటాంతో విరాట్ కి దికుు తోచలేదు. స్వగర్కననతే

ాంచగలిగాడు కాని మిగిలిన ఎవర్నీ మాయుటాం స్వధమాం కాలేదు. ఆ విధాంగా అభప్
ర మ బ్రధాల్తో కొమాంఫతూ
త రు వదిలి
ఎవర్కీ చెకుాండా చెననన వచేుస్వడు. వచిునయాండో మాసాంలోనే గోస్వామి కనస్ టఱక్షన్ వాళ్ానుాండిఆయిాంటినికొనుగోలుచేస్వడు.
అతనిపేయనే స్కమారు ది క్కటు
ల బామాంకు బాలెనస్ వుాంది కాఫటిే డబుఫకి సభసమ లేదు. కాల్కేిప్నికి ఇపుడు నిచేస్క
త న్నన
స్వపే్ వేర్

కాంనీలో చేరాడు. తరాాత పరాండు చాందూని తన వదదకు యపిాంచుకున్ననడు.

క్కమాంఫతూ
త రు వదిలి వచేుసిన్న ఇాంటితో సాంఫాంధాం వదులుక్కలేదు. ఫోను
ల చేస్త
త నే ఉాంట్లడు. తను చెనననలో ఉననటు
ే మాతఱాం
చెడు. చెపేత తాండిర

వాంకటయతనాం న్నయుడు ఫల్వాంతాంగా లాకెుళ్ళా స్వగర్కతో ళ్ళా జర్పిస్వతడని బమాం. స్వగర్క ళ్నాయేమ

వయకు తనకీ అజా
ా త వాసాం తదు.

ఇక చాందూ విషమాం...

అతను స్వధాయణ యనతు కుటుాంఫాం లోాంచి వచాుడు.

ఉసిల్ాంటిే గా
య భాంలో అతని తాండిర అయిదకరాల్ యనతు, చాందూ తరాాత ఇదదరు ఆడపిల్లలున్ననరు. ఇాంటికి దద కొడుకని
మూడకరాలు అమిభ భరీ చాందూని బాగా చదివిాంచారు.

చదువనపోయాక సయనన ఉదోమగాం దొయకు అవసథ డుతునన టనాంలో మితు
ఱ డు విరాట్ అతడిన తన వదదకు యపిాంచుకుని ఉదోమగాం
వేయిాంచి తన వదేద ఉాంచుకున్ననడు.

చాందు భజన పిరయుడు.

సయదాగా నేరుుకొన్నన ప్క శాసతళాంలో అతను రవీణుడు. వాంట సాంగతి అతనే చూస్కకుాంట్లడు.
అతనికి రూమ్

యాంట్ లేదు,

భజనాం ఖరుులేదు. ఇాంకా చెప్ల్ాంట్ట నస్వ ఖరుు లేదు.

విరాట్ తో ఉననాందు వల్ల
వచిున జీతాం వచిునటు
ల

మనవేలు నల్ నలా ఇాంటికి ాంపిాంచేస్వతడు. ఆ విధాంగా తనను చదివిాంచిన తాండిరనీ తభ కుటుాంబానిన ఆదుక్కగలిగాడు. యాండు
మాస్వల్ కియతమే దద చెలెలలు ళ్ళా ఘనాంగా జర్పిాంచి వచాుడు.
విరాట్ తో ఉాంటునన సాంగతి చెలేదు.

కాని ఉసిల్ాంటిే గా
య భాంలో ఎవర్తో కూడ తను చెనననలో

కు తన తాండిరతో మాతఱమే చెపి ఎవర్కీ చెపొదదని హెచుర్ాంచాడు.

గా
య భాంలో ఎవయడిగిన్న తను ఫాంగుళూరులో

ఉాంటుననటు
ే చెపూ
త న్ననడు. న సాంవతసయాం యాండో చెలెలలు ళ్ళా కూడ జర్పిాంచేసేత బాధమత తీరుతుాంది. ఆ తరాాత తన
త వస్క
ళ్ళా అనే ఆలోచనతో ఉన్ననడు.‘‘చెరా నీకు ఆ అమాభయి గుర్ాంచి తెలిసిన సమాచాయాం ఏమిటి..?’’

భాంచేసి తిర్గి

తీర్గా
గ హాలో
ల ని స్లఫలో సెటిల్వగానే అడిగాడు విరాట్.

‘‘నువుా ఇాంతగా ఆ అమాభయిని ఇషేడుతున్ననవ్ గాఫటిే చెపు
త న్ననను. ఆభ పేరు

సహసర. కున ఉనన ఆభ పరాండు పేరు

దీక్ష’’ అాంటూ ఫమటట్ల
ే డు విరాట్.

‘‘సహస్వర?...

నిజమే చెపు
త న్ననవా..?’’

షాకిాంగ్ గాఅడిగాడు విరాట్

‘‘కాదు అఫదదాం చెపు
త న్ననను. మఖాం చూడు’’

‘‘నీకు బుదిధలేదురా,

అాందుకే జోక్

చేస్క
త న్ననవని డౌటు.’’

‘‘డౌట్ వదు
ద , నేను నిజమే చెపు
త న్ననను. తన పేరు సహసర.’’

‘‘నీకెలా తెలుస్క?’’

ఆనాందోదేాగానికి లోనవుతూ అడిగాడు విరాట్.

‘‘ఎలా ఏమిటి? నువుా ఆ ర్పజు ఆభ అాందానిన చూస్త
త కూరుున్ననవ్. నేను వాళ్ా సాంభాషణ మీద దృషిే ట్ల
ే ను. వాళ్ళా
కర్నొకరు అలాగే పిలుచుకున్ననరు. చెనననలోనే ఎకుడో వాళ్ళా కే చోట ని చేస్క
త న్ననరు.
క్కసాం వళ్ళాస్క
త న్ననరు.చాందూ మాటలు విన్ననక...

‘‘ఏమిట్ల
ఱ ఆలోచిస్వతవ్...?

ఇాంకా నభభకాం లేదా...?

చటుకుున తన ఫోన్ అాందుకున్ననడు చాందూ.’’

ఎగోభర్ లో ఎవర్దో సాంతకాం

రాంచానిన జయిాంచినాంత ఆనాందానికి లోనయామడు విరాట్.

పోనీ సహసర ఫోట్ల చూపిస్వతను.

నమభతవా...?’’

అాంటూ

ఉతుాంఠ అాంచున నిలుునన వాడిలా అయిపోయాడు విరాట్.

‘‘ఎవరూ చూడకుాండా ఆ అమాభయిని సెల్ ఫోన్ తో యాండు ఫోట్లలు తీస్వను. ఏ మాటకామాట చెపుక్కవాలా
ర బాబు.

మీ జాంట

అదిర్ాందనుక్క’’ అాంటూ సెల్ లోని సహసర ఫోట్లలిన చూపిాంచాడు.

సహసర మఖాం భాంచి ఫోట్లజనిక్ ఫేస్.... హెలెన్ ఆఫ
ే ళయ్...

అాందభాంత తనే అననటు
ే ాంది...

కీాన్ ఆఫ్ ర్పమ్...

కియ్యప్ట్ల
ఱ లా ఎాంత అదుబతాంగా ఉాంది...!యాండు ఫోట్లలూ కూడ క్కలజ్

లో చాలా అదుఫతాంగా వచాుయి చూస్క
త నన విరాట్ కి ఆభను కళ్ాదుట తిర్గి చూస్త
త ననటు
ే ాంది. ఆనాందాం టేలేక చాందూ బుగగ
మీద మదు
ద ట్టేస్వడు.

‘‘పరాండువాంట్ట నువుా రా చాందూ. ఇపుడే వస్వతనుాండు’’

అాంటూ లేచి గఫగబా గదిలోకి వళ్ళాడు.

ఫడ్య
ర మ్ లోని తన

కాంపూమటర్ కి సెల్ ఫోన్ కనక్షనిచిు సహసర ఫోట్లలిన పిరాంటవుటు
ల తీస్వడు. ఫోట్లలో తన అాందచాందాల్తో భతి పోగడుతోాంది.
సహసర. వాటిని తీస్కకొని తిర్గి హాలో
ల కి వచేుసర్కి స్లఫలో గురు
య టిే నిదరపోతూ కనిాంచాడు చాందూ.

అతడిన లేడాం ఇషేాం లేక లెనట్ల
ల ర్ ఫడ్య
ర ాం లోకి వళ్ాకుాండా తనూ అకుడే భర్ప స్లఫలో డుకున్ననడు. సహసర ఫోట్లలిన గుాండల్
మీద ఉాంచుకొని క్షణాలో
ల తనూ గాఢ నిదరలోకి జార్పోయాడు. భరున్నడు ఎలాగో ఆదివాయాం ఆఫీస్క సెల్వు ర్పజు.

ఏయ్

సహసర ఆగాగు.

స్తుటీ ఆపు’’

వనక కూచునన దీక్ష అర్చిాంది.

ఆభ ఆగభని చెపేలోపే...

స్తుటీ యాండు వాందల్ గజాల్ దూయాం మాందుకెళ్ళా ఆగిాంది

‘‘ఏభనాందే? భళ్ళా ఏాం భర్ుపోయావే..?’’ కస్కరుకుాంది సహసర.

జర్గిన కథ. : సహసర, దీక్షల్ను తను తీసిన ఫోట్లల్ను విరాట్ కి చూపిాంచడమే కాక తను సేకర్ాంచిన ఇాంపర్లభషన్ కూడా
చెబుతడు చాందు...ఆభ ఫోట్ల చూస్త
త నే భనభయచిపోతడు విరాట్. ఇక ఇాంటి నుాంచి స్తుటీ మీద ఫమలేదర్న సహసర,
దీక్షలిదదరూ ఆగుతరు....

...................................

‘‘ఏమి భర్ుపోలేదు గాని స్తుటీ వనకిు తిపు చెప్
త ను’’

అాంది దీక్ష.

‘‘అసలే టనభవుతుాందాంట్ట భళ్ళా యిదేమిటి?

ఎకుడికెళ్ళాలి ఇాంటికా...?’’

‘‘కాదు మాందు స్తుటీని వనకిు తిపు చెప్
త ను.’’

గో స్వామి కాల్నీ గేటు నుాంచి ఎగువకుపోతునన ర్పడోల భధమలో ఎడాం కు క ప్ల్ డిపో వుాంది.

ఆ డిపోను దాటి

మాందుకొచాుక ఆగిాంది స్తుటీ. విస్కకుుాంటూనే స్తుటీని వనకిు తిపిాంది సహసర.

‘‘వళ్ళ
ద ాం ఆగు. అటు ప్ల్ డిపో వాంక చూడు. ప్ల్ ప్కెటు
ల తీస్కకొని ర్పడకిు కాల్నీ వనపుకొస్క
త న్ననడో యువకుడు. వాడిన
గభనిాంచు’’ అాంటూ వేలెతిత అటు చూపిాంచిాంది దీక్ష.

‘‘భనకి టనభవుతోాందే బాబు,

‘‘సే మొదు
ద వాడిన

వాడవడనతే భనకేాంటి..?’’

సర్గా చూడు. వాడు చాందూ.’’

‘‘చాందూ ఎవడు?’’

‘‘అపుడే భర్ుపోయావా?

నినున వర్ాంచిన వాడి పరాండు’’

ఆ మాటతో కుస్వర్గా... ఉలికిడిాంది సహసర. ‘‘ అాంట్ట...

‘‘వీడే...

విరాట్ పరాండు చాందూ.’’

విరాట్...

ఆ ర్పజు యనలో
ల విరాట్

కునుాంది?’’

‘‘ఒ భనగాడ్’’

‘‘హెలెభట్

అాంటూ హెలెభట్

తీమబోయిాంది సహసర.

తీమకు. వాడు భనలిన గురు
ి డతడు’’

‘‘చాందు ఇకుడేాం చేస్క
త న్ననడు?

వాళ్ళా ప్
ర ాంతాంలోనే ఉన్ననరా..?’’

‘‘కుడే ఉాంటున్ననడో ఇదదరూ ఉాంటున్ననర్ప ఎవర్కి తెలుస్క.

‘‘ఇపుడేాం చేదా
ద ాం,

అనుమానాంతో అడిగిాంది సహసర.

ఇదదర్లో ఎవరు భనలిన చూసిన్న గురు
ి ట్టేస్వతరు.’’

టనభవుతోాంది.’’

‘‘కొాంలేాం మనగవు కాని మాందీసాంగతి తేలుుక్కవాలి వాడిన భనమే చూస్వాం గాఫటిే భాంచిదయిాంది.

వాడిన ఫలోచెయిమ.

నభభదిగా పోనీ...’’

సహసర స్తుటీని నభభదిగా పోనిచిుాంది.

దీక్ష చూసిాంది చాందూనే.

అాందులో సాందేహాం లేదు.

ఆదివాయాం ఆఫీస్కకు సెల్వు,

భారీ వయిాం గాఫటిే వీధులిాంకా

జల్భమాం గానే ఉన్ననయి. తెల్లవారు జామన వాన తగిగన్న ఆకాశాం ఇాంకా భబుఫలు కమభకునే ఉాంది.

చలిచలిగా ఉాంది

వాతవాయణాం.

టనాం ఎనిమిదయిన్న ఇాంట్ల
ల ఇాంకా నిదరపోతూనే ఉన్ననడు విరాట్. మాందుగా లేచిన చాందూ ఫరష్

చేస్కకొని ప్ల్ ప్మకెటల క్కసాం

ఫమటకు రావటాంతో అనుక్కకాండా దీక్ష కాంటడా
ు డు.

తన వనక దూయాంగా ఫలో అవుతునన స్తుటీని అతను గభనిాంచలేదు.

కాల్నీ గేటు దాటగానే ఎడాం కుకు తిర్గాడు,

సహసర వేగాంగా స్తుటీని గేటు దాటిాంచిాంది. చాందూ మొదట వీధి లోకి తిరుగుతూ కనిాంచాడు.

స్తుటీని వీధి మొదట్ల
ల కి పోనిచిు ఆపిాంది.

మూడో ఇాంటి గేటు తీస్త
త కనిాంచాడు చాందూ.

‘‘ఏాం చేదా
ద ాం...?’’

దీక్షను అడిగిాంది సహసర.

‘‘భనకు కావల్సిాంది వీడు కాదు. విరాట్.
మాందుకు ద చూదా
ద ాం’’

వాళ్ళాదదరూ అదే విలా
ల లో ఉాంటున్ననయని న్న డౌట్.

చాందూని లోనకు పోనివుా.

అాంది దీక్ష.

స్తుటీని పోనిచిుాంది సహసర.

ఆ యిాంటిని గభనిస్త
త వీధి ఎగువ వయకు వళ్ళారు.
భర్పస్వర్ గభనిాంచారు.

చాందూ ఇాంట్ల
ల కి పోతూ కనిాంచాడు.

ఎగువ నుాంచి ర్టనవుతూ

ఈ స్వర్ ల్కీుగా విరాట్ కనిాంచాడు. అపుడే లేచినటు
ే న్ననడు ఇాంగ్రలష్ నూమస్

పేర్ తో

ఫమటికొస్క
త న్ననడు. తభను గభనిాంచక మాందే స్తుటీని వేగాంగా పోనిచిు కాల్నీ గేటు దాట్లక ఆపిాంది సహసర.

‘‘ఒ భనగాడ్,

ఇదేమిట్ట వాళ్ళాదదరూ ఇకుడే ఉన్ననరు.

ఇపుడేాం చేదా
ద ాం’’

అాంది కాంగారు అణచుకొాంటూ సహసర.

‘‘ఉన్ననయని తెలిసిాందిగా.... వాళ్ళా మీ కు
ి లు కాదు చటు
ల కొటిే తర్మేమడానికి. వాళ్ా కాంటడకుాండా భన జాగయతతలో భనాం
ఉాంట్ట సర్.’’‘‘ఎాంత జాగయతతగా ఉన్నన భనది వాళ్ాదీ కూడ కట్ట కాల్నీ.

‘‘తెలీనీ నషేాం ఏమిటి? నినున భచిునవాడు నీకు నచిుతే ప్
ర ఫలాం స్వల్ాు్.’’

‘‘నీ మఖాం ఇపుడు న్నకు ల్వ్వాకుట్ట తకుువ’’

ఏదో ర్పజు తెలిసిపోతుాందేమో...!’’

‘‘ఎకుువో తకుువో కునటు
ే .

ఇవాళ్ ఆదివాయాం వాళ్ాకు సెల్వు అయి ఉాంటుాంది.

భాంగళ్వాయాం భనకు సెల్వు,

ర్పజు తేలేుదా
ద ాం.’’‘‘ఏాం చేదా
ద ాం.?’’

‘‘వాళ్ళాాంట్ల
ల కి దొాంగతన్ననికి వళ్ళ
ద ాం సర్లన్న...

ఇక టనభవుతోాంది పోనీ’’

సహసర స్తుటీని మాందుకు దూకిాంచిాంది.

ఉదమాం స్కమారు ది గాంటల్కు భబుఫలు చెదిర్పోయి స్తరుమడు చెననన నగయాం వాంక తాంగిచూస్వడు .అటికి విరాట్
చాందూలు స్వనన్నలు మగిాంచి టిఫిను, కాఫీలు అవగానే తిర్గి ర్లాకస్ గా హాలో
ల సెటిల్యామరు. ఆదివాయాం సెలువ ర్పజయిన్న
ఇదదరూ సినిమాల్కు షికాయలకు వళ్ళాది చాలా అరుదు.

చాందూ టివి ఆన్ చేస్వడు.

విరాట్ టివి చూడుాం లేదు.

రాతిఱ తీసిన పిరాంటవుటస్ లోని సహసర మఖానిన దీక్షగా చూస్క
త న్ననడు. ప్వుగాంట తరాాత ఈ విషమాం గుర్ాంచి కుకొచిు
కూరుున్ననడు చాందూ.

‘‘ఫోట్లలు బాగా వచాుయా...?’’ అడిగాడు.

‘‘సెల్ ఫోన్ తో కూడా ఇాంత బాగా ఫోట్లలు తీయొచుని వీటిని చూస్వకే అయధభనాంది.
పుకుాంట్లను.

ఆల్ యడీ మిమికియ ఆర్ేస్క
ే వి. ఇపుడు ఫోట్లగా
య పర్ వని తెలిసిాంది‘‘

‘‘తెలిసిాందిగా ఒ భాంచి కెభరా కొనిావ్వాచుుగా’’

‘‘సహసర దొయకనీ ఫసే్

కెభరా కొనిస్వతను’’

‘‘థాాంకస్ రా ఇాంతకీ సహసర ఎపుడు దొరుకుతుాంది.’’

నీలో కళ్ళకారుడున్ననడురా.
అన్ననడు విరాట్.

ఆ

‘‘దొయకదనుకుాంటున్ననవా...?

‘‘మూడు ర్పజుల్యిన్న ఫోన్

యాండు వారాలో
ల తకుాండా న్న మాందుాంటుాంది.’’

చేమలేదాంట్ట...’’

‘‘అాందుకు కాయణాలేమిట్ల రాతిఱ నువేా విశేలషిాంచావు గా...’’

‘‘యాండు వారాలో
ల ఫోన్

‘‘ససెనస్

చేమలేదనుక్క...

అపుడు..?’’

అపుడేాం చేస్వతనో నువేా చూదూ
ద వు గాని.’’

‘‘కె............... కాని న్నక్క సాందేహాం భనస్కలో ఉాండిపోయిాంది.

నీతో కూడ చెలేదు.’’

‘‘చెపు.’’

‘‘ఏాం లేదు ఆ ర్పజు ఆ అమాభయి యనలెకిునపుడు గభనిాంచావా..?
చునీన తో కళ్ళా మాతఱాం వదిలి మఖానికి చుటు
ే కొని వుాంది .

‘‘మస్

అఫ్ క్కయస్

యు ఆర్

యనట్.

మసిలాం అమాభయిలా ఘోషాసేయిలో
ల మఖాం తెలీకుాండా
స్త్ట్ల
ల కూరుున్ననకే తీసిాంది గురు
ి ాందా?.’’

నేనూ మసిలాం అనుకున్ననను.

మఖాన బొటు
ే చూస్వకే కాదని గుర్ిాంచాను.

యనలు దిగే మాందు తిర్గి చునీన మఖానికి చుటు
ే కుాంది.’’

‘‘కదా?...

ఆలోచిాంచు. బిలక్ లో అలా మఖాం తెలీమకుాండా దాచుక్కవల్సిన అవసయాం ఏమిటి?

‘‘నిజమే...?’’

ఈ విషమాం గుర్ాంచి తనూ స్త్ర్మస్ గా ఆలోచిాంచలేదు. కాని అలాగని సాందేహిాంచాలిసన అవసయాం కూడ లేదు.
ఉననత కుటుాంబాల్కు
ఆచాయాం.

ఎాందుకాంట్ట

చెాందిన లేడీస్ మఖాం తెలీమకుాండానే మస్కగుతో ఫమటకు రావటాం తయతరాలుగా హెనాందవ

ఈ అమాభయి కూడా అలాాంటి కుటుాంబానికి చెాందిఉాండచుు. కాకపోతే ఇపుడాంత ాంజాబ్ర డరస్క
ల ,

ఫమషనన పోయిాంది గాఫటిే ఆచారానిన ప్టిస్త
త చునీనని అలా చుటు
ే కునుాండచుు.

చుడీదారు
ల

ఇదే అభప్
ర యానిన చాందూతో

చెపినపుడు మొదట అాంగ్రకర్ాంచాడు. తరాాత క డౌటు కూడా ఫమటట్ల
ే డు.

‘‘ఏమో ఏవో సభసమల్ వల్ల తెలిసిన వాళ్ళా తనను గుర్ిాంచకుాండా కూడా అలా మఖానిన కవర్
అన్ననడు.‘‘సహసర మఖాం తెలీకపోయిన్న పరాండు దీక్ష మఖాం మామూలుగానే వుాందిగా,
కషేాంకాదు. ఆభ ఏదో ఉననత కుటుాంబానికి
విరాట్.‘‘నీ మాట్ట కయకు
ే కావచుు.

చెాందిన స్వాంరదామ యువతి.

ఇాంతకీ భాం చేస్వకా భధామహనాం

సినిమా వచిుాంది. ఉదమాం థియేర్ లో యజనీకాాంత్

చేస్కక్కవచుు.’’

దీక్షను ఫటిే సహసరను గుర్ిాంచటాం

అాందుకే అలా చేస్లతాంది.’’

అన్ననడు

భన పోరగా
య ాం ఏమిటి? దేవి థియేటర్ లో షారూకాాన్

సినిమా ఉాంది. ఇవాళ్ ఏదో క మూవీకి భనాం వళ్ళాలిసాందే’’

అన్ననడు.

‘‘స్వరీ రా న్నకు మూడ్ లేదు. కావాల్ాంట్ట ఫనక్ ఇస్వతను. వళ్ళాచూసిరా’’

అాంటూ సహసర ఫోట్లలు తీస్కకుని తన ఫడ్య
ర ాం లోకి

వళ్ళాపోయాడు విరాట్.

‘‘అవునేల

నీకు మూడ్

ఉాండరా బాబు.

ఎాందుకుాంటుాంది? సహసర ఫోట్లలున్ననయిగా చూస్కకుాంటూ సభమాం గడిపేస్వతవ్

నువిాాంట్ల
ల నే

నేను సినిమాకి పోయొస్వతను’’ అన్ననడు వనక నుాంచి చాందూ.

ఆ ర్పజు భాంగళ్వాయాం.

సహసర దీక్షల్కు సెల్వు ర్పజు...

లేవటమే ఆల్సమాంగా ఏడు గాంటలు దాట్లక నిదర లేచారు.

అదీ ని పిల్ల వస్త
త వస్త
త ప్ల్ కామకెటు
ల తెచిు తలుపుకొడితే

మాందుగా దీక్ష తరాాత సహసర లేచారు. ఇక ఉదమాం ఇాంటి నులు ఆయాంబభయామయి. నీళ్ళా టిే ఇలు
ల వాకిలి శబరాం చేసి

అాంటు
ల తోమితనే కాఫీ టిే ఇదదర్కీ ఇచిు తను తగి వళ్ళలపోతుాందాభ. ఈ లోల్ స్వననాం చేసి పూజ మగిస్వక కిచెన్ లోకి చేయతరు
ఇదదరూ.

ననాండు గాంటల్ వయకు ఇాంట్ల
ల నే కాల్కేిాం చేస్వరు.

‘‘ఎకుడికి...?’’

అాంది సహసర.

‘‘భర్ుపోయావా,

‘‘వాాట్?

మూడో నాంఫరు ఇాంట్ల
ల భనాం దొాంగతన్ననికెళ్ళాలి.’’

నిజాంగానే వళ్ళాలా...?

బాగుాండదు,

ననడు తరాాత ‘‘ఇక ఫమలేదరా
ద ాం ’’ ద అాంది యకులాగుతూ దీక్ష.

టేగలు’’

మొనన ఏదో మాటవయసకలా అన్ననవనుకున్ననను.

వదు
ద ఎవయన్నన చూసేత

‘‘చూడకుాండానే వళ్ళాదా
ద ాం, వళ్ాకపోతే వాళ్ా జాతకాలు భనకెలా తెలుస్వతయి?’’

‘‘అాంతేనాంట్లవా?’’

‘‘మాందు తాయగా యడీ కా,’’

‘‘భర్ వాంట?’’

‘‘వచాుక చూదా
ద ాంలే’’

ప్వుగాంటలో యడీ అయి ఫమలుదేరార్దదరూ.

గోస్వామి కాల్నీ మొతతాం నూట ఎనబన విలా
ల ల్ల నూ ట ఏబన వయకు యిళ్ాలో అాంత ఉదోమగస్క
త లే,
కానాాంటుల్కు,

ఉదమాం మాందుగా పిల్లలు

కాలేజీల్కు వళ్ళాపోతరు. భాయమబయిలు యడీ అయి ఇళ్ాకు తళ్ాం టిే ఎవర్ దార్న వారు ఆఫీస్కల్కు

వళ్ళాపోతరు . మిగిలిన మన ఇళ్ాలో భగాళ్ళా ఆఫీస్కల్కుపోతే స్త్తళలు,

వృదు
ద లు ఇళ్ాలో ఉాంట్లరు.

ఉదమాం ది గాంటలు దాటితే కాల్నీ వీధుల్నీన నిరాభనుషమభనపోతయి. తిర్గి స్వమాంతఱాం న్నలుగు గాంటల్ తరాాత నుాంచి గాని
వీధులో
ల జనాం కనిాంచరు. ఆ ధనయమాంతోనే అమాభయిలిదదరూ ఆ వీధి కొచాురు.

స్తుటీని మొదట వీధి మొదట్ల
ల నే క చెటు
ే నీడన లాక్ చేసిాంది దీక్ష.

వీధి మొతతాం నిరాభనుషమాంగా ఉాంది.

చినన ప్
ల సిేక్ బామగ్

అాందుకుని...

మాందుకు దార్ తీసిాంది దీక్ష...

ఆభను అనుసర్ాంచిాంది సహసర...

రతి యిాంటికి గేటుతో సహా తళ్ళలు వేస్కన్ననయి.

దిహను యిళ్ా వయకూ చూస్కకుాంటూ మాందుకెళ్ళారు.

కటి యాండు

యిళ్ాలో ఆవయణాలో కట్టేసిన కుకులున్ననయి. దిహనో ఇాంట్ల
ల టివి సౌాండ్ తో బాటు ఏవో మాటలు వినిస్క
త న్ననయి. ఆ ఇాంట్ల
ల
ఆడాళ్ావర్ప ఉన్ననరు.

ఇదదరూ వనుతిర్గారు

‘‘లోన కుకులుాంట్లమాంట్లవా..?’’
గేయట్

మూడోనాంఫరు ఇాంటిని సమీపిస్క
త ాండగా అడిగిాంది సహసర.‘‘ఉన్ననఉాండచుు. అయిన్న ది

జయనలిస్క
ే వి. నీకు బమమేమిటి..?’’ అాంది నవుాతూ దీక్ష.

‘‘కుకుల్ాంట్ట న్నకు బమాం’’

‘‘బమడక న్నలుగు బిసుటు
ల డేసేత అవే నోరుమూస్వతయి.

క మాన్ అాంది’’ దీక్ష.

గేటుకి తళ్ాం వేస్కాంది,

ఎవరూ చూడుాం లేదని గభనిాంచి మాందుగా గోడ దూకి సహసరకు చేమాందిాంచిాంది దీక్ష.

అవనీన కే డిజనన్ తో నిర్భాంచిన విలా
ల లు గాఫటిే దదగా మారుాండే అవకాశాం లేదు,

విశాల్భనన ఆవయణలో చకుటి పూల్

మొకుల్తో బాటు నీడినిచేు మూడు పల్ వృకాిలున్ననయి.

‘‘పయవాలేదే?

నీ పేరభను ఆశిస్క
త ననవాడు భాంచి ట్టసే్

ఉననవాడే,

ఇదదరూ భగాళ్ళా ఉాంటున్నన ఇలు
ల ఎాంతో నీట్ గాను

అాందాంగాను ఉాంచుకున్ననరు చూడు’’ అాంది పోర్ేక్క వనపు అడుగులేస్త
త దీక్ష.

‘‘వాడవడో తెలుస్కక్కవాల్నేగా

భనమొచిుాంది.

ఇాంతకీ ఈ విలా
ల విరాట్ దా చాందూ దా భనకి తెలీదు’’

అాంది

సహసర.‘‘ఇపుడు తెలుస్కకుాంట్లాంగా’’

‘‘ఎలా..?

కిటికీల్తో సహ మూసేస్కనన ఇాంట్ల
ల కి ఎలా రవేశిస్వతాం?’’ ‘‘డోన్ ట్ వరీయ తడితే తలుపులు తెరుకుాంట్లయి. ఆలోచిసేత

ర్షాుయాం దొరుకుతుాంది అన్ననరు. ఇాంటి చుటూ
ే ఒ రాండుడితే భనకి ఏదో మాయగాం కనిస్క
త ాంది’’ అాంది దీక్ష.

పోరు
ే క్క నుాంచి కుడి కు ఉతతయాంగా వళ్ళా శిుభాం వనపు తిర్గారు, దడుగులు వేస్వర్ప లేదో..... ఇాంతలో చెవులు గిలేలా దగగయ
లో భౌ.........భని మొర్గిాందో కుకు అాంతే అదిర్డిన దీక్ష కెవుాభని వనకిు దూకి సహసరను వాట్టస్కకుాంది.
సహసరకు సర్హదు
ద గోడ మీద తలెతితచూస్త
త మొరుగుతునన ఆలేసషిమన్

తిర్గిచూసిన

డాగ్ తల్ కనిాంచిాంది. కిస్కకుున నవిాాంది సహసర.

‘‘ఎాందుకే నవుాతవ్..?’’ అాంది సహసరను వదిలి.

‘‘ఎాందుకా న్నకు ధనయమాం చెపి నువుా బమడుాందుకు, అాంది కు కాాంపాండ్ లో కుకు అటు చూడు’’

అాంటూ బ్రగ్ లోాంచి

న్నలుగు బిసుటు
ల తీసి గోడ అవతలికి విసిర్ాంది సహసర,

అాంతే టకుున నోరు మూసి గోడ వదలి బిసుటల క్కసాం రుగు తీసిాంది

కుకు.‘‘చీ ప్డు కుకు . చూస్క
త ాంట్ట అది తన యిాంటి కన్నన కిుాంటికే కాలా ఉననటు
ే ాంది’’

‘‘అయిన్న అాంత బమడిపోయావేమిట్ట...

అాంది ధనయమాం తెచుుకుాంటూ దీక్ష.

నీకూ కుకుల్ాంట్ట...?

‘‘నీలాగే... చచేుాంత బమాం.’’

‘‘న్నకాంత బమాం లేదులే,’’

మాట్ల
ల డుతూనే శిుభాం వనపు ఇాంటి వనకిు చేరుకున్ననరు.

ఇల్లాంత తలుపులు కిటికీలు మూసి వున్ననయి వనక డోర్ కూడ

ఫల్ాంగా ఫాంధిాంచి ఉాంది.

వాయువమ మూల్న మాతఱాం కిటికీ యకు మూమటాం భర్ు పోయినటు
ే న్ననరు.
కనిపిస్లతాంది.‘‘మాయగాం దొర్కిాంది’’

అాంది ఉతసహాంగా దీక్ష.

‘‘ఎలా..?’’ వనక నుాంచి అడిగిాంది సహసర.

సగాం తెరుచుకొని లోన ఐయన్

ఫేరాం

జర్గిన కథ : ప్ల్ డిపో దగగయ చాందూని చూసిన సహసర, దీక్షలు

వాళ్ా రూాం ఆ వీధిలోనే ఉాండి ఉాంటుాందని సిగటిే అతడిని

ఫలో అవుతరు. తరాాత తీర్గా
గ గోడదూకి వాళ్ళాాంట్ల
ల కి రవేశిస్వతరు................అకుడ......

...............................................

‘‘చెప్
త గాని ఇది టు
ే క్క’’ అాంటూ స్తుళ డనళవర్
తెర్చిాంది.

తీస్కకొని ప్
ల సిేక్

లోన ఐయన్ ఫేరాంని బిగిాంచిన స్తుళల్ను స్తుళ డనళవర్

సాంచిని సహసర చేతికిచిుాంది.

కిటికి గా
ల స్

యకులిన

స్వమాంతో తీసే రమతనాం ఆయాంభాంచిాంది. కాసత కషేాంగా

ఉన్నన కయభాంగా క్కు స్తుళ ఊడి చేతిలోకి వస్లతాంది.

‘‘ఏయ్

దీకాి, ఇపుడవయనన భనలిన చూసేత నిజాంగానే దొాంగల్భనుకుాంట్లరు. దొాంగలేగా ఇలాాంటి నులు చేసేది..?’’ అాంది

సహసర.

‘‘అాంట్ట.......... నేను దొాంగననుకుాంటున్ననవా?’’

‘‘ఛఛ ........ అలాగని కాదుగాని అససలు అనుబవాం లేకపోతే ఇలాాంటి నులు కషేాం కదా...?’’

‘‘సర్లల........

దీనికి

కావల్సిాంది అనుబవాం కాదు ఆలోచన,

అఫ్ క్కయస్

చిననపుడు మా అల్లర్లో దొాంగతనాం కూడ

ఒ భాగాం అనుక్క.’’

‘అలాచెపు భర్...’’

‘‘నీకు తెలుస్వ భన భథుయనలో మా వీధి అమాభయిల్ాందర్కీ నేనే ర్ాంగ్

లీడర్న.

అపుడు చూడాలి మా అల్లర్,

తళ్ాం టిే వళ్ళాల్ాంట్ట జనాం బమడచచేువారు, ఏ యట్ల
ల ను ళ్ళా కామలు వదిలేవాళ్ాాం

ఇాంటికి

కాదు. అపుడపుడు యటి

గుభభాం తలుపు ఎలాగో తెర్చేసి కిచెన్ లో జొయడి దొర్కివనిన తినేసి ఫిరజ్ లో కూల్ డిరయకులు ఖాళ్ళ చేసేసి న్నన్న భీబతసాం చేసి
వళ్ళాపోయేవాళ్ాాం.

పొయబాటున ఎవయన్నన మా డాడీకి ర్పోయే్ చేస్వర్ప అాంతే సాంగతులు,

వీలుచూసి చీకట్ల
ల

దొయకపుచుుకొని చితగగట్టేవాళ్ాాం... హెనస్తులు చదువయేమ వయకు ఇదే వరుస కాలేజీలో జాయినయామక కదా భనాం కలిసిాంది.’’

అది గెసే్

రూాంలా ఉాంది.

అకుడ క డబుల్
రూాం డోర్

కాట్ ఫడ్,

స్త్లిాంగ్ ఫమన్ క ట్టబుల్

కురీు త ఆ గదిలో చెపుక్కతగగ పరీనచర్లమీ లేదు.

లాక్ చేమలేదు, తలుపు తెరుచుకుని హాలో
ల అడుగుట్ల
ే రు.

గోస్వామికాల్నీలో విలా
ల లు

ప్
ల నలనీన కట్ట గాఫటిే హాలు మిగిలిన గదులు అభర్క వాళ్ాకి కొతత కాదు.

తిఱ ఫడ్య
ర భస్

విలా
ల లు అవి. అనీన అట్లచు్ బాతూ
ఱ భస్ తో విశాల్ాంగా ఉాంట్లయి. హాలు కూడ దదది.

సెాంటర్ మఖదాాయాం, దాని తిననగా బామక్ డోర్ ఉన్ననయి. తూరు ఫేస్క బవనాం అది. కాఫటిే వనక డోర్ కి యనట్ల
ల వాయువమాం వనపు
ఫడ్య
ర ాంని గెసే్ రూమ్ గా వదిలేస్వరు. ఆ రూమ్ కి దకిిణాం గోడన్ననుకొని హాలు నుాంచి వనక డోర్ కి న్నలుగడుగుల్ నడవా ఉాంది.

ఆ నడవాన్ననుకొని దకిిణాం కున ఉతతయాం ఫేస్ తో కుకున యాండు ఫడ్ రూాంలున్ననయి.
ఆగేనమాంలో కిచెన్,

కిచెన్ డోర్ కి ఇవతల్గా హాలు వనపు ఒన్ గా దద డననిాంగ్ ట్టబుల్

యాండో ఫడ్య
ర ాం న్ననుకొని
న్నలుగు కురీులు ఉన్ననయి.

డననిాంగ్ ట్టబుల్ మీద సెాంటర్పల డిష్ దానిన చుటూ
ే అయడజను వూయగామ చుడి స్త్స్వలు చకుగా మూతలు టు
ే కున్ననయి.

హాలో
ల ఎటుచూసిన్న ఖరీదనన పరీనచర్
టీ ప్య్
వి,

ఉాంది.

హాలు భధమలో మూడు స్లఫ సెటు
ల మూడు కులా అభర్ు భదమలో దద

ఉాంచారు. ఆ పోఫల్కి ఎదురుగా మొదట ఫడ్య
ర మ్

డి వి డి పేలమర్

మూమజిక్

సిసేమ్,

కనువిాందు చేస్క
త న్ననయి.

దాని మీద బిగ్ సెనజు ఎలిసడీ టి

కున అనేక స్త్డి ల్తో రామక్ ఉాంది.

ఇక మఖదాాయాం నన గణతి ల్కీిభ సయసాతుల్ దద ఫోట్ల,
వాంకట్టశాయస్వామి దాభవతి అభభవారు
ల ,

గోడ వదద దద ట్టబులుాంది.

అటు ఈశానమాం మూల్న క ట్టబుల్,

దాని నన

శివప్యాతులు, శీయవళ్ళాదేవసేనసమేతశీయకుమాయస్వామి ఫోట్లలు పూల్మాల్ల్తో

అకుడ నితమాం పూజాదికాలు జరుగుతుననటు
ల అయథభవుతోాంది. ఒ స్వర్ కిచెన్ తోసహా అాంత

చూసొచాుక...

‘‘ఏాం చేదా
ద ాం?’’ అాంది సహసర

‘‘భనకాువల్సిన ఇనపర్లభషన్

‘‘తళ్ాం వేస్కకెళ్ళార్లమో’’

ఫమటదొయకదు,

ఫడ్య
ర మ్ లు చెక్ చేదా
ద ాం’’

అని సాందేహిస్త
త ఎదురుగా ఫడ్ రూమ్

చపుడు చేస్త
త తెరుచుకుాంది అది. డోర్ లాక్ చేసిలేదు.
గా అాందాంగా అభర్ు వుాంది,

డోర్

అాంది దీక్ష.

హెాండిల్ మీద చేయి వేసిాంది సహసర.

ఇదదరూ లోనకెళ్ళారు. అది చాందూ ఫడ్ రూమ్. గదాంత చాలా నీట్

ట్టబుల్ మీద కేబినట్ ఫోట్లఫేరమ్ కటి ఉాంది. అాందులో చాందూ తన తలిలదాండు
ర లు ఇదదరు

చెలెలళ్ాతో బాటు దిగిన ఫోట్ల వుాంది.

కిలక్ భని

కున ఆల్ఫాంలో దదచెలెలలు ళ్ళా సాందయబాంలో తీసిన ఫోట్లలు చాలా వున్ననయి. ఆ ఫోట్లలో
ల ఎకుడా విరాట్
చాందూ విరాట్ లు కలిసి తీయిాంచుకునన ఫోట్లలు కొనిన విడిగా వున్ననయి.
ట్టబుల్

చాందూకి డనరీ వా
ర స్కకునే అల్వాటుాంది.

సొరుగులోని డనరీని తీసి పేజీలు కొనిన తిర్గేమగానే అయధభనపోయిాంది.

పిలిచి తన ఆఫీస్కలోనే ఉదోమగాం వేయిాంచి దగగరుాంచుకున్ననడు.
తన డనరీలో అనేక చోటల రస్వతవిాంచాడు

విరాట్

విరాట్

లేడు. కాని

ఆ విలా
ల విరాట్ ది. తన పరాండు చాందూని

తన వాంటకాలిన ఎాంత భచుుకుాంట్లడో చాందూ

సాసథల్ాం క్కమాంఫతూ
త రు కాగా,

ఆ కున ఉసిల్ాంటిే గా
య భాంలో చాందూ

ఒ యనతు కుటుాంబానికి చెాందినవాడనీ అతని జీతాం నల్కు మనవేల్ని, దద చెలెలలు ళ్ళా తనే జర్పిాంచాడనీ అయథభయిాంది.

ఆ గదిలో కొాంత సభమాం గడిపి తరాాత ఎకుడివకుడ మధారకాయాం నీట్ గా సర్లదస్వరు.
రవేశిాంచారు. లోన అడుగుడుతూనే యిదదర్కీ షాక్!

తరాాత కునునన విరాట్ గదిలో

కొదిదసేపు బొభభలా
ల అలాగే నిల్ఫడిపోయారు.

విశాల్భనన ఆ గదిలో డోర్ కి ఎదురుగానే గోడకు చేర్ు డబుల్ కాట్

ఫడ్

వుాంది.

అకుడ గోడకు వాల్

సెనజులో యాండు దదదద ఫోట్లలు అాంటిాంచి ఉన్ననయి. ఆ పోసేయలలో వుననది ఎవర్ప కాదు సహసర.

పోసేర్

ఆ పోసేయలకు నన గోడకు

వేలాడుతునన దద సెనజు ఫోట్లలోని దాంతులిదదర్న చూసి భర్పస్వర్ దీక్ష షాక్ అయిాంది. ఆ విషమాం గభనిాంచని సహసర
గాడ్...

న్న ఫోట్లలు,

అవీ పోసేర్

సెనజులో,

వీటిని చూస్క
త ాంట్ట ననుననేను చూస్కకుననటు
ే ాంది!

న్న ఫోట్లలు

ఇకుడికెలా వచాుయి..?’’ అాంది ఉదేాగాంగా.

‘‘కాంగారుడకు, విరాట్ ఫోట్లలు భన దగగరుననట్టే నీ ఫోట్లలు వీళ్ా దగగరుాంట్ట ఆశుయమాం ఎాందుకు?
ఫోట్లలో నువేాస్కకునన డరస్కస ఆ ర్పజు విరాట్ యనలో
ల నినున ల్కర్ాంచినటి డరసేస...?’’ అాంది దీక్ష.

‘‘మస్, అదే డరస్,

అపుడే తీస్కాండాలి’’

‘‘న్న ఆశుయమాం అాందుకాుదు’’

‘‘ఇాంకెాందుకు?’’

‘‘ఒ భన

సర్గా
గ చూడు.

‘‘ఆ ఫోట్లల్కు నన వేలాడుతునన ఫోట్లలో దాంతులిన చూడు.’’

‘‘చూస్వను.

ఏమిటి విశేషాం?’’

‘‘వాళ్ావర్ప నిజాంగా నీకు తెలీదా..?’’

‘‘తెలీదు చూడా
ు నికి గుబురు మీస్వల్తో చాలా గాంభీయాంగా హుాందాగా ఉన్ననడామన,
దాంతులు?’’‘‘ఆమన క్కమాంఫతూ
త రు కిాంగ్.
ఆమన భాయమ భాంగతయారు.

భలీే మిలిమనీర్,

ఆవిడ స్వాంరదామాంగా వుాంది.

ఎవరా

ఆమన పేరు వాంకటయతనాం న్నయుడుగారు,

క్కమాంఫతూ
త రులో క నూలు మిలు
ల , క ఫటేల్ మిలు
ల కే అధితి.

అయిదు వాందల్

భాంది మిలు
ల లో నిచేస్క
త ాంట్లరు. అవిగాక ఇతయ వామప్రాలు చాలా ఉన్ననయి.

వాంకయతనాం న్నయుడుగారు మా న్ననన గారు కాలస్ మేటస్ . భాంచి పరాండస్.

మా న్ననన గారు ఫతికునన ర్పజులో
ల భధుయన వసేత

మా యిాంటికి రాకుాండా వళ్ళావారు కాదు. భమీభ డాడీ ఆకిసడాంట్ల
ల పోయినపుడు వచిు చూసి ఒదార్ు వళ్ళారు. తరాాత
కల్వటాం కుదయలేదనుక్క. ఇాంతకీ...

వాంకటయతనాం దాంపుతుల్ ఫోట్ల విరాట్
అయధభవుతుాంది.

ఆగు...

గదిలో ఎాందుకుాందో అయధాంగావటాంలేదు’’ అాంది ఆలోచిస్క
త దీక్ష,

‘‘వదికి చూదా
ద ాం అదే

ఆ పోసేయల కిాంద విరాట్ సెుచ్ నునతో ఏదో రాస్వడు’’ అాంటూ సహసర డబుల్ కాట్ ఎకేుసి

దగగయకెళ్ళా చూసిాంది. ఆశుయమాంగా ఆభ కళ్ళా భర్ాంత విశాల్భయామయి. క ఫోట్ల కిాంద యిలా వా
ర స్కాంది.

‘‘భరుపులా కనిపిాంచి,

న్నలో వల్పు అల్జడి ర్లపి,

తిర్గి నీ దయశనాం ఎపుడు?’’

యాండో ఫోట్ల కియాంద.

సహస్వర ఐ ల్వూమ అని వా
ర స్కాంది.

తృటిలో మామభయామవ్.

నీక్కసమే

ఈ గుాండ కొటు
ే కుాంట్లాంది.

స్కపు యాంగు భరుపు ఇాంకు సెుచ్

న్ తో మతమలా
ల వా
ర మఫడిన అక్షరాల్ను చూసి దిగాబళాంతి లోనయి కాసేసపు మోకాళ్ా

న ఫడ్ మీదే కూచుని ఆలోచనలో
ల కూరుకుపోయిాంది సహసర.

ఇది కలా నిజమా?

తభ భధమ గత ర్చమాం లేదు,

మాందు వనకా ఎననడ్య చూసిన గురు
ి లేదు,

కేవల్ాం యనలో
ల ప్వుగాంట రయాణాంలో

చూడుమే. తను ఆ కాసత సభమాం లోనే ఇాంతగా అతడినఇాంరస్ చేసిాందా..? అతడికి చూడగానే తన మీద ఏయడియది ఆకయిణా...
ల్వాా...?

క విషమాం మాతఱాం పుక్కవాలి.

వమస్కలోని రతి కననపిలా
ల క్కరుకునే క రాకుమారుని ల్క్షణాలు విరాట్ లో వున్ననయి. కాఫటిే తనూ ఆ ర్పజు అతడిన ఒయకాంట
వీకిిాంచిాంది.

కవేళ్

అతడి లాగే తనలోనూ ల్వ్ ఫీలిాంగస్

గుర్ాంచిన ఆలోచనేలేదు,

కలిగాయేమోగాని తనకయితే ఇపుడునన ర్సిథతులో
ల ల్వ్

ఇాంతకీ ఎవరీ విరాట్? తిర్గి తిర్గి భళ్ళా మొదటికొచిు ఆగాయి సహసర ఆలోచనలు.

ఇాంతలో...

దీక్ష నవాటాంతో...

సహసర ఆలోచనలు చెదిర్పోయాయి.

తిర్గి చూసేత ట్టబుల్

మాందు తీర్గా
గ కురీులో కూరుునుాంది దీక్ష.

ఉననటు
ే ాండి ఏభనాంది దీనికి?

‘‘ఎాందుకే నవుాతవ్’’

కస్కరుకుాంది.

‘‘నవాక ఏాం చేమనూ .?

నువుా డిపోయావ్’’

‘‘అదేనమాభ ఎకుడ కూచున్ననవ్?

నువాాంట్ట డిచస్క
త నన వాడి ఫడ్

ఎకిుభరీ కూచున్ననవ్? నీ ఫోట్లలు చూసి

మర్సిపోతున్ననవ్. నీ గుర్ాంచి తను రాస్కకునన అక్షయస్కమాలినచూసి ఆనాందిస్క
త న్ననవ్. దీనికి అయధాం ఏమిటి?
జయనలిస్క
ే సహసర ల్వ్ లో డిపోయిాందనేగా...?
ధనమభనపోతుాంది.

ఎలాగూ అతని ఫడ్ ఎకేుస్వవ్ . అలాగే డుకుని దొరు
ల విరాట్

ది గేయట్
జనభ

నువుా తన ఫడ్ మీద డుకున్ననవని తెలిసేత విరాట్ ని చూడాలి. అది తలుచుకుాంట్టనే నవ్వాచిుాంది!’’

అాంది నవాాపుకొాంటూ దీక్ష.

ఆ మాటల్కి ర్పషాంగా చూసిాంది సహసర.

‘‘అనవసయాంగా నవుాలు ప్ర్లస్కక్కకు,

నేనేమీ డిపోలేదు’’

అాంటూ మోకాళ్ా మీద ఫడ్

దిగట్లనికి ఇటు రాబోయిాంది.

అాంతే... తల్ దిళ్ా మీదకు అడుాంగా వాలిపోయిాంది. ఈ స్వర్ సహసరకీ నవాాగలేదు.

ఇదదరూ నవుాకున్ననరు.

ఫడ్ దిగిాంది సహసర. ‘‘ఇాంతకీ వివరాలేభననతెలిస్వయా?’’ అనడిగిాంది.

‘‘ఆహా చకుగా తెలిస్వయి.

‘‘ఫమిలీ గూ
య ప్

అాంటూ ట్టబిల్

సొయగులోాంచి క ఫోట్ల తీసి చూపిాంచిాంది.

ఫోట్ల . వాంకటఱతనాం న్నయుడు గారు ఆమన భాయమ భాంగతయారు, ఇటు తాండిర కున నిల్ఫడిన ఆమన

దదకొడుకు వికాయాంత్,
దీక్ష.

ఇటుచూడు’’

ఆమన భాయమపిల్లలు,

ఇటు కుడి కు తలిల కున నిల్ఫడిాంది ఎవరు చూడు...’’

వివర్ాంచిాంది

నిజాంగానే సహసర కళ్ళా ఆశుయమ సాంబరమాల్తో విశాల్భయామయి. తలిల కున నిల్ఫడిాంది ఎవర్ప కాదు విరాట్.‘‘ఏమిట్ట...
విరాట్ వాంకయతనాంన్నయుడు గార్...’’ అర్పథకిిలో ఆగిపోయిాంది.

‘‘ఇాంకా డౌట్ల... ఆమన చినన కొడుకు’’ అాంటూ ఫోట్లని మధా రకాయాం డా
ర మరు సొరుగులో సర్లదసిాంది దీక్ష.

అలాభరా లోని స్తట్ కేస్ లో విరాట్

ప్స్ పోరు
ే దొర్కిాంది. డిగ్రయల్కు సాంఫాంధిాంచిన జిరాకస్

కాపీలు దొర్కాయి. ‘‘నీలాగే

చాలాకాల్ాం ఫయన్ లో చదువుకొనొచాుడు...’’

‘‘అదాంత సర్లగాని ఇాంతకీ అాంత గ కుటుాంబానికి చెాందినవాడన ఉాండి ఇకుడ అన్నభకునిలా ఉాండి వేర్ల కాంనీలో ఉదోమగాం చేస్త
త
యనలో
ల ఆఫీస్కకు వళ్ళారావటాం ఏమిటి?’’

‘‘నీ రశనల్కు సమాధాన్నలు చాందూ డనరీలో ఉన్ననయి.

విరాట్ ది

ఫనక్ సరీాస్ కిచిునపుడు వాయాం ర్పజులు టనళన్ లో ఆఫీస్క కెళ్ళారు.
విరాట్ ఇలు
ల వదిలి యాండేళ్ావుతోాంది.

ఫనకు.

ఇదదరూ ఆ ఫనక్ మీదే ఆఫీస్కకు వళ్ళాస్వతరు.

ఆ సభమాంలోనే యనలో
ల కలిస్వాం,

వాంకటయతనాం న్నయుడు గారు టు
ే దల్ భనిషి.

ఆమనకు వికాయాంత్, విరాటలకు మాందుపుటిేన కనకభహాల్కిిభ అనే కూతురుాంది.
కూతురుాంది. అాంట్ట వాంకటయతనాంన్నయుడు గార్ భనవరాలు.

ఇక అసలు విషమాం

మాటకు కటు
ే ఫడే భనసతతాాం.

విరాట్ కి అకు. ఆభకు స్వగర్క అనే

విరాట్ కు ఈడు జోడు.

స్వగర్కను తన క్కడలిన

చేస్కకుాంట్లనని కూతురుకి మాటిచాుడామన. అకు కూడ తన తమభనిన అలు
ల డిన చేస్కక్కవాల్ని టు
ే దల్గా వుాంది. కాని
మేనర్కాం చేస్కక్కవడాం విరాట్ కి ఇషేాంలేదు. అకుడే ఉాంట్ట న్నయుడుగారు స్వగర్కతో ఫల్వాంతాంగా తన ళ్ళాని జర్పిాంచేస్వతడని
బమడిన విరాట్ చెననన ప్ర్పోయి వచిు అజా
ా తవాసాం గడుపుతున్ననడు.’’

‘‘స్ల... విరాటీదన్నకేసే. ఇాంతకీ విరాట్ ఇకుడుననసాంగతి కొమాంఫతూ
త రులో ఎవర్కీ తెలీదనన మాట.’’

‘‘అతను అపుడపుడ్య ఇాంటికి ఫోన్ చేసి తను ఢలీలౖ లోను, బొాంబాయిలోనో ఉాంటునటు
ే అఫదదాంచెపి తన వాళ్ా
య్యగకేిమాలు అడిగి లుస్కకుాంటున్ననడు.
విరాట్

చాందూ కూడ ఈ విషయానిన యహసమాంగా ఉాంచాడు.

నినునల్వ్ చేమటాం.’’‘‘అాంట్ట నేను విరాట్ ని ల్వ్ చేయాలా?’’

‘‘చేసేత తపేమిటాంట్లను.’’

కుటి మాతఱాం నిజాం.

‘‘నవార్.’’

‘‘ఒహో,

విరాట్ కన్నన గవాడస్వతడన్న?’’

‘‘దీకాి పీలజ్.

న్న కసలు ళ్ళాచేస్కకునే ఉదేదశమే లేదు.

మాందు ఇకుడునాంచి వళ్ళాపోదాాం ద.

‘‘కడుపు ఆకలికి భాం చేస్వతాం.

కవేళ్ చేస్కక్కవాల్నిపిసేత అపుడు చూదా
ద ాం, ఆరు
గ మభాంటస్ ఆపి

భజనాం వేళ్యిాంది . ఆకలి....’’

వమస్క ఆకలికి భగ తోడు క్కయదా? ళ్ళా వదదాంట. మఖాం చూడు ఇలాగే మసలిదానివన

పోతవా?’’‘‘ఆహా న్నకు చెపు
త న్ననవ్

సర్ల నీ సాంగతేమిటి?

నువుా ళ్ళా చేస్కక్కవా?’’

‘‘నచిునవాడు దొయకనీ నేనూ చేస్కకుాంట్లను.’’

‘‘కదా...

ఆ టనమొసేత అనిన జరుగుతయి. టనభనాంది ఎకుడివకుడ సరు
ధ వళ్ళాపోదాాం.’’

ఇక ఆల్సమాం చేమలేదు దీక్ష.

మధారకాయాం ఎకుడవకుడ సర్లదసిాంది.

కిచెన్

వచిున ని అయిపోయిాంది గాఫటిే ఇదదరూ ఫమటకొచిు డోర్ మూస్వరు.

వనపు దార్ తీసిాంది దీక్ష.‘‘భళ్ళా అటకుడికే భనాం వళ్ళాలిసాందిటు’’ గురు
ి చేసిాంది సహసర.‘‘న్నకు తెలుస్క.

ఆకల్ాంటున్ననవ్ గారా...’’ అాంది దీక్ష.‘‘ఇకుడా... ఏాందో కొాంమాంచేలాఉన్ననవ్...’’

‘‘ఏాం మనిగిపోవులే.

రస్క
త తాం భనాం ఈ ఇాంటి అతిధుల్ాం, వచిున వాళ్లాం భాం చేమకుాండా వళ్ళత గృహస్క
త లు ప్ాం

బాధడతరు. ఆ నన చాందూ...

ఆమన వాంటకాలినవిరాట్ భచుుకొాంటున్ననడాంట్ట ఖచిుతాంగా బాగుాండాలి. కిచెన్ లో

ఏమన్ననయ్య మొతతాం కాళ్ళ చేసి వళ్ళాపోదాాం. నువిాలా డననిాంగ్ ట్టబుల్ మాందుకూచో. నే వళ్ళాతెస్వతను.’’

కిచెన్ లో ఫిరజ్ ఒన్ చేస్వరు.

ఉదమాం ల్ాంచ్ బాకుులో
ల టు
ే కెళ్ాగా ఇాంకా క భనిషికి సర్డా యనస్ ఉాంది. చికెన్ కరీయ ఉాంది. ఉదమాం వాండి కొదిదగా బాకుసలో
ల
వేస్కకెళ్ళాాంట్లరు,

కరీయ అదుబతాంగా ఉాంది.

కున అయిదారు దోసెల్కు సర్డా దోసెపిాండి యడీగా ఉాంది. ఇాంకా స్వాంబారు,

గుతిత వాంకామ కూయ, గడు రుగు అబోఫ వాటిని చూడగానే అమాభయిలిదర్కీ ఆకలి యటిేాంయిాంది. అనీన ఫిరజ్ లోాంచి ఫమటికి
తీసేసి సౌే మీద వేడి చేస్కకున్ననరు, నాం మీద చెర్ప మూడు దోసెలు వేస్కకుని పిాండి కాళ్ళ చేస్వరు. అనీన డననిాంగ్ ట్టబుల్ మీద
ఉాంచుకొని మాందుగా దోసెలు తరాాత యనస్క తిన్ననరు. చికెన్ కరీయ ఖాళ్ళ అయిపోయిాంది. స్వాంబారు ఫినిష్. రుగు సగాం కాళ్ళ.
స్కషు
ే గా భాంచేసి లేచారు.

‘‘ఏ మాటకామాట చెపుక్కవాలి దీక్ష, చాందూ వాంట అదుయస్’’ అాంటూ భచుుకుాంది సహసర.

‘‘అదుబతాంగా ఉాంది. వాంక చెలేాం. ఇక లే వళ్ళాపోదాాం’’ అాంది దీక్ష.

‘‘ఏాంటి...

ఇవనీన యిలా వదిలేస్వ...?’’

‘‘వదల్క..? అాంటు
ల తోమి సర్ద వళ్ళ
ద మా? ఎవరుతిన్ననర్ప అయదాంగాక వాళ్ాని కాసేసపు జుతు
త పీక్కునీ,
కమాన్.’’ఇదదరూ వచిున దార్నే ఇాంట్ల
ల ాంచి ఫమటకొచాురు.

భన ని అయిపోయిాంది.

జర్గిన కథ : విరాట్, చాందు ఇాంట్ల
ల లేని టనాం లో వాళ్ళాాంట్ల
ల కి రవేశిస్వతరు సహసర, దీక్షలు....ఆ ఇాంట్ల
ల ని రతి వస్క
త వూ చూసి అతడి
అభరుచికి మగు
ద రాలౌతుాంది సహసర. క గదిలో తన ఫోట్లల్కు అాందభనన ఫేరమ కటిే గోడకు అభయుడాం చూసి తనను
అతడాంతగా పేరమిస్క
త న్ననడో తెలుస్కకుాంటుాంది. అతడి అమాభన్నననలెవర్ప తెలిసేసర్కి ఆశుయమపోతరు
సేనహితురాళ్ళాదదరూ.......

.................ఆ తరాాత.......

దీక్ష కిటికీ ఫేరాంని జాగయతతగా ఎటిలా ఉాంచి స్తుళలు బిగిాంచి కిటికి యకులు మూసేసిాంది.

ఈ స్వర్ కు కాాంపాండ్ కుకు కాంట

డకుాండా యాండో కునుాంచి తిర్గి మాందు భాగానికొచాురు. ఎవరూ చూడుాం లేదని గభనిాంచాక గోడ దూకి ర్పడ్ మీదకు
వళ్ళాపోయారు.

ఆ ర్పజు...

విరాట్ చాందూలు ఇాంటి కొచేుసర్కి రాతిఱ ఏడు గాంటలు దాటిాంది సభమాం. చాందూ ఫనక్ దిగి గేటు తళ్ాం తీసి విరాట్
లోనకెళ్ాగానే తిర్గి గేటు మూసి లాక్ చేస్వడు.

ఇాంటి తళ్ాం తీసి లోనకెళ్ళాడు చాందూ.

చకచకా ఇాంట్ల
ల లెనటు
ల వలిగాయి ఇాంతలో`

లోటునాంచి చాందూ కెవుాన అయవటాం విని ఉలికిడా
ు డు విరాట్. ఏాం జర్గిాందోనని కాంగారుడుతూ లోనకు రుగెత
త డు.అతను
వళ్ళాసర్కి చాందూ హాలు భదమలో నిల్ఫడి దమమాం టిేన వాడిలా పిచిు చూపులు చూస్క
త న్ననడు.

‘‘ఏరా...? నువేా అాందరీన బమడతవ్, నీకు బమమేాంటి...?
అాంతే భర్పస్వర్ కీచుభనయచి దయామలు...

ఏభనాంది నీకు...?’’

అాంటూ భుజాం మీద చెయేమస్వడు.

భూతలు... అాంటూ ఫమటకు ప్ర్పోయాడు చాందూ,

వాంటనే అతడిన

వనకిు లాగి వీపు మీద చర్చాడు విరాట్.

‘‘పిచిు వేషాలేసేత చాంపేస్వతను.

భరామదగా ఏభనాందో చెపి తగల్డు’’ అనర్చాడు క్కాంగా . బమాం బమాంగా చూస్వడు

చాందూ.‘‘ఏరా............. భనిాంట్ల
ల దయామలు భూతలు అలాాంటివేభన్నన ఉన్ననయా?’’

అనడిగాడు వణుకుతునన

గాంతుతో.‘‘లేకేాంరా. ఉన్ననయి. నువోాదమమాం, నేను భూతాం. దద పిశాచానిన నేనికుడుాండగా ఇకుడికేమొస్క
త ాంది? ఇాంతకీ
ఏభనాందో చెపు.’’‘‘అలా ఒ స్వర్ భన డననిాంగ్

‘‘చూస్వను ట్టబులు కురీులున్ననయి.

ట్టబుల్ వాంకచూడు,

ఇాంకేమాంది?

కనిస్క
త ాందా?’’‘‘ఇాంకెకుడి విాందు రా న్నమనో...
ట్టబులా
ల ఉాందా?
నీట్ గా ఉాంచాను.

కార్పర్లషన్

వాళ్ా డాంపిాంగ్

తెలుస్క
త ాంది.’’

కురీులో
ల కూచుని భూతలు విాందు చేస్కకుాంటుననట్టేభన్నన

అవి విాందాయగిాంచి ఎపుడో వళ్ళాపోయాయి.

సర్గా చూడరా అది డననిాంగ్

గౌయాండ్ లా ఉాంది. ఉదమాం భనాం వళ్ళాపుడిలాగే ఉాందా? అదదాంలా ఎాంత

ఇపుడు చూడరా ఎలా ఉాందో....?’’

చాందూ అరుస్క
త ాంట్ట...

అపుడు గభనిాంచాడు విరాట్.

అతడికీ భతి పోయినాంతననాంది.

‘‘వేసిన తళ్ళలు వేసినటు
ే న్ననయి. ఇాంట్ల
ల కి ఎవరు వచుుాంట్లరు దయామలు గాక...?
మామభన డిష్ మిగిలిాంది.

యనస్ బౌల్ ఖాళ్ళ , స్వాంబారు ఖతాం, రుగు ఫినిష్...

దోసెపిాండి కూడా ఖాళ్ళ చేసే స్వయిరా...’’‘‘చాందూ,
అయథాం కాలేదా ఇది దయామల్ నికాదు,

న్న చికెన్ కరీయ

ఫిరజ్ లో ఏదీ వదలేలదురా దేవుడా...

కాసేసపు నీ చిాందులు ఆపుతవా? వదవది తినే వాటి గుర్ాంచి ఆలోచిస్వతవేరా?

ఇాంట్ల
ల దొాంగలు డా
ు రు.

అాంటూ వేగాంగా తన గదిలోకి రుగెత
త డు విరాట్.

వారానమనో...

డౌట్ లేదు, మాందు ఏాం పోయాయ్య గదులో
ల చూడాలి’’

దొాంగల్నగానే చాందూలో చెనతనమాం వచిుాంది.

కాంగారుగా తన గదిలో

దూరాడు.

ప్వు గాంట తరాాత...

వళ్ళానాంత వేగాంగానూ తిర్గి...

ఫమటి కొచేుస్వర్దదరూ...

‘‘నీ గదిలో ఏాం పోయాయి...?’’ అడిగాడు చాందూ.

‘‘ఏాం పోలేదు ఎకుడివకుడ బదరాంగా ఉన్ననయి.

బ్రరువా తెయవలేదు.

ట్టబుల్

సొరుగులో ఉాంచిన న్న గోల్ు్ కాయిన్,

న్న బా
ర సెలట్ అలాగే ఉన్ననయి, నీ గదిలో ఏాం పోయాయి?’’

‘‘ఏాం పోలేదు. అాంత మిసేర్గా ఉాంది. దొాంగలెవర్ప గాని కేవల్ాం భజనాం క్కసమే దొాంగతన్ననికొచిునటు
ే ాంది. అాంట్ట... ఇది దయామల్
నే. కటి కాదు,

యాండు దయామలు. యాండు కాంచాలో
ల వుననవనీన వడిుాంచుకొని పీకల్ దాకా తిని పోయాయి’’

‘‘దయామలు సెాంటు పూస్కకొాంట్లయా?’’

‘‘సెాంట్ల...........’’

‘‘అవున్న
ర ,

అాంటూ భర్పస్వర్ కెవుాన అర్చాడు చాందూ.

గభనిాంచనే లేదు,

జాసిభన్ సెాంటు వాసనొస్క
త ాంది కదూ,

గదులో
ల కూడ ఈ వాసనొస్లతాంది...

అాంట్ట వచిుాంది

ఆడ దయామల్ాంట్లవా.’’

‘‘ఆడ దయామలు కాదు ఆడ దొాంగలు,
ఎలా వచాుర్ప చెక్

క రాండ్

చేయాలి దా’’

ఇదదయమాభయిలు భన ఇాంట్ల
ల డి పీకల్ దాకా భకిు వళ్ళాపోయారు.

అసలు వాళ్ళా

అాంటూ కదిలాడు విరాట్.

ఇలు
ల మొతతాం గదులు కిటికీలు తలుపులు చెక్ చేస్వరు.

ఏమీ అయధాం కాలేదు.

రూాం కిటికీ గా
ల స్ డోర్ తెర్చి ఉాండటాం కాంటడిాంది. అనుమానాంతో ఐయన్ గియల్

చెకిాంగ్ లో గెసే్

ఫేరాం ని ర్శీలిసేత విషమాం తెలిసిాంది.

‘‘డౌట్ట లేదు, ఈ కిటికీ గుాండా లోనకొచిు వళ్ళాపుడు ఎటిలా ఫేరాంని బిగిాంచి వళ్ళారు.
రావ్వచుు. ర్లటి నుాంచి ఏ కిటికీ కూడ వదల్కుాండా అనీన మూసేయాలి’’

యాండో రాండ్

వాళ్ళా ఇాంక్క స్వర్ వచిున్న

అన్ననడు విరాట్.

తిర్గి హాలో
ల కొచాుర్దదరూ.

‘‘విరాట్ న్నక్క డౌటురా.

క వేళ్ భన గుర్ాంచి వివరాలు తెలుస్కక్కవాల్ని సహసర దీక్షలు ఇలా వచుుాండచాు..?’’ తన

సాందేహాం ఫమటట్ల
ే డు చాందూ.‘‘నీ డౌట్ న్నకూ వచిుాంది, కాని భనాం గోస్వామి కాల్నీ లో వుాంటుననటు
ే వాళ్ాకెలా
తెలుస్క
త ాంది...?

పోసేయలలో ఇచిున సెల్ నాంఫర్

కాఫటిే వచిుాంది వాళ్ళా కాదు.
జాగయతతలో భనాం ఉాందాాం.

క్కమాంఫతూ
త రులో తీస్కకుాంది. ఆ నాంఫర్ తో అడరస్క తెలుస్కక్కలేరు.

కాల్నీ అమాభయిలెవర్ప కావాల్ని ఈ తుాంటర్ ని చేస్కాంట్లరు.

ర్లటునాంచి భన

తల్పోటుగా ఉాంది. అవనీన సదు
ద కునే మాందు కాసత టీ అయిన్నయివారా?’’

‘‘వచిున శాంకిణీ స్త్తళలు ఎవర్ప గాని విాందాయగిాంచాక ప్ల్ ప్మకెట్ల
ల ప్లుకూడ కాచుకొని హార్లకస్
లాబాం లేదుగాని ద. భనాం ఫుడ్ కి ఫమటికి పోవాలిసాందే ఈ పూటకి.

కలిపి తగి భరీ వళ్ళారు.

వచాుక ఇల్లాంత సరు
ద కుాందాాం.’’

అన్ననడు తెగ

బాధడిపోతూ చాందూ.‘‘వచిున వాళ్ళాచిునట్టే తిర్గి ఇాంటికి తళ్ాం టిే ఫమటకు ఫమలుదేరార్దదరూ.

ఆ ర్పజు జలుబు ర్తాంతో బాటు తల్ భాయాంగా ఉాందని దీక్ష షాపిాంగ్

మాల్ కి పోకుాండా సెల్వు టిే ఇాంట్ల
ల నే ఉాండపోౖ యిాంది.

సహసర మథా రకాయాం డ్యమటీకి వళ్ళాపోయిాంది.

ఇాంచుమిాంచుగా ఇవే కాయణాల్తో అటు మొదటి వీధి మూడో ఇాంట్ల
ల ని చాందూ కూడ ఆఫీస్కకు సెల్వు టిే ఇాంట్ల
ల ఉాండిపోయాడు.
విరాట్

కుడే ఆఫీస్కకెళ్ళాడు. అలా అటు మూడోవీధి చివర్ాంటి దీక్ష ఇటు మొదటి వీధి మూడోఇాంటి చాందూలు ఆ ర్పజు

ఇళ్ాకు ర్మితభనపోయారు. ఈ ర్పజు ఉదమాం ఎనిమిది గాంటల్ వయకు కనిాంచిన స్తరుమడు కయభాంగా అదృషమభనపోయాడు.
తూరు దికుు నుాంచి సమదరాం మీదుగా చెననన నగయాం మీదకు మూస్కకొచిున నల్లటి భబుఫలు దినకరుడిన తభలో
దాచేస్కకున్ననయి. ఈదురు గాలులు ఆగి ఆగి వీస్త
త వరా
ి గభన్ననిన స్తచిస్క
త న్ననయి.

వాతవయణాం చలి చలిగా

ఆహాలదకయాంగా మార్ాంది.

స్కమారు ది గాంటల్ తరాాత క ప్వు గాంట వాన జలు
ల డి ఆగిాంది. ఆ సభమాంలో చేతి సాంచితో బాటు గడుగు తీస్కకొని
కూయగామల్ మాయుట్ కి ఫమలుదేర్ాంది దీక్ష. అయధ గాంట ఆల్సమాంగా అటు నుాంచి తనూ మాయుట్ కి ఫమలుదేరాడు చాందూ.
సర్గా
గ మాయుట్

గేటు నుాండి ఏఫన గజాల్ దూయాం ఉాంటుాంది ర్పడు
ు .

కామగూయల్ సాంచీతో మాయుట్ గేటుదాటి దీక్ష ర్పడ్

వనపు వస్త
త ాండగా చాందూ ర్పడు
ు నుాంచి మాయుట్ సాందు లోకి వస్త
త కనిాంచాడు.

మాందుగా దీక్ష అతడిన చూసి అదిర్డిాంది. అటికే దిహనడుగుల్ మాందుకొచేుసిాంది. వనకిు తిర్గి మాయుట్ల
ల కి ప్ర్పోయి
తపిాంచుకునే సభమాం లేదు. ఆభ అతడిన చూసిన దో సెకనులోనే చాందూ కూడ ఆభను చూసి గురు
ి ట్టేస్వడు.
కళ్ాని నభభలేక కళ్ళా నులుమకొని భరీ చూస్వడు.

సాందేహాం లేదు...

ఆభ దీక్ష !

తన

తను ఇకుడుాందేమిటి...?

ఇదే మాయుట్ నుాంచి కామగూయలు తీస్కకుాంట్లాందాంట్ట డౌట్ట లేదు.

ఈ ర్సరాలో
ల నే ఎకుడో తను ఉాంట్లాంది.

తోక దొర్కితే

కుాందేలు దొర్కినట్టే. ఈ దీక్షను టు
ే కుాంట్ట సహసర చిరున్నమా దొర్కిపోతుాంది.

ఈ లోల్...

దీక్షకు దికుు తోచక కళ్వయడిపోతూాండగా క్షణకాల్ాం కాలు,

చెయిమ ఆడలేదు.

తనను చూసేస్వడు.

ఏదోటి చేసి

తపిాంచుక్కకపోతే కొాం మనుగుతుాంది. వాంటడి సహసర గుర్ాంచి అడుగుతడు, ఏాం చేయాలి ఎలా తపిాంచుక్కవాలి?

దీక్ష ఉననటు
ే ాండి భల్లకనున టిే ఎడాం చెయిమ మోకాలి మీద వేస్కకొని అవిటి దానిలా ఎతెతతిత అడుగులేస్త
త నడక ఆయాంభాంచిాంది.
అది చూసి...

‘‘ఒసినీ...

ఇలాాంటి విదమలు కూడ ఉన్ననయా నీ దగగయ?

తెలుసనన మాట.
రా... రా...

ననున చూసి నటిస్క
త న్ననవాంట్ట మేాం ఈ ప్
ర ాంతాంలోనే ఉననటు
ే

విరాట్ యనలేా సేేషనోల అతికిాంచిన పోసేయలను చూస్వయననమాట. చూసే తపిాంచుకు తిరుగుతున్ననయననమాట.

నీ ని చేప్
త ’’ అనుకుాంటూ తనూ ఆభను చూస్త్ చూడనట్టే దాటి మాందుకెళ్ళా పోయాడు చాందూ.దీక్షకి చాందూ

తనని గురు
ి టేలేదని కట్ట సాంతోషాం. ర్పడుకిుతే చాలు జాంయిపోవచుు. న్నలుగడుగులు మాందుకొచేుసిాంది. ఇాంతలో వనక
నుాంచి...

‘‘ఇదిగో అమాభయి దీకాి...

కాలికేభనాందే అలా కుాంటుతున్ననవ్...?’’

అాంటూ తెలిసిన్నవిడ ఎవర్ప పిల్వటాంతో సహజభనన

నడకతో గిరుకుున తిర్గి చూసిాంది.

భర్ప షాక్...

ఎదురుగా చాందూ నిల్ఫడున్ననడు.

అకుడవరూ తెలిసిన ఆడవాళ్ళా ఎవరూ లేరు,

దీక్ష కాంగారుగా చూస్క
త ాండగా అాంతలో... ‘‘ఏమిటి...? భరీ షాకయి పోవదు
ద
మాట్ల
ల డియది ఎవర్పకాదు, ఎదురుగా ఉనన చాందూ.

భర్ తనను పిలిచిన లేడీ ఎవరు...?

పిలిచిాంది నేనే!’’ అాంటూ తిర్గి అదే లేడీ గాంతుతో

‘ఒరానమనో,

వీడిగాంతు అమాభయి గాంతులా మార్పోయిాందేమిటి?’

అనుకునే లోపు చాందూ మామూలు

గాంతుతో...‘‘నువుా దీక్షవని న్నకు తెలిసిపోయిాంది. నీ ఒవర్ యాక్షన్ కాసత అపితే కాసేసపు మాట్ల
ల డుక్కవచుు’’ అన్ననడు.

చాందూ తనను చీట్ చేస్వడని అయధాం కాగానే దీక్షకు పిచిు క్కాం మాంచు కొచిుాంది,

‘‘గాంతు మార్ు మోసాం చేస్వతవా...?

నీ ని చెప్
త ’’ అనుకుాంటూ సెరళయిట్ గా నిల్ఫడి ఉర్మి చూసిాంది. ‘‘ఎవరు..? ఎవరు

ఆగు

నువుా..? న్నతో నేమిటి వళ్ళా

వళ్ళా’’ అాంటూ విస విస్వ ర్పడ్ వనపు అడుగులేసిాంది. కాని వదల్కుాండా ఆభ దార్కి అడుాం వచేుస్వడు చాందూ.

‘‘నీ పేరు దీక్ష, అవున్న..?’’ అనడిగాడు.

‘‘లేదు న్న పేరు యక్ష’’ అాంది.

‘‘శిక్ష ఏమీ కాదు...? బుకాయిాంచక... దీక్షననగానే నువుా వనకిు తిర్గి చూస్వవ్..?’’

‘‘నేను నినున చూళ్ళాదు. అయిన్న గాంతు మార్ు అమాభయిలా పిల్వడానికి సిగు
గ లేదూ?’’

‘‘నువుా అవిటి దానిలా నడిచి ననున ఏ మారాుల్ని చూస్వవ్.

నీకు సిగు
గ ాందా..?’’

‘‘హలో...

నీకేాం కావాలి..?’’ కాసత గాంతు ాంచిాంది దీక్ష.

ఎవయయామ నువుా?

న్న వాంటడుతున్ననవ్,

అపుడే చుటు
ే కుల్ వాళ్ా దృషిే తభ మీద డిాంది.
దీక్ష సహసర ఎకుడుాందో చెపు.

అల్లర్ చేసి తపిాంచుక్కవాల్ని ప్
ల న్న?

వళ్ళాపోతను’’ అన్ననడు.

‘‘సహసర ఎవరూ...?’’ అాంది అమామకాంగా పోజిచిు.

చెప్
త అనుకుాంటూ ‘‘ చూడు

‘‘సహసర తెలీదా..? నువుా దద మామలేడివని అయదభనపోయిాంది..?

వదిలితే చేతికి దొయకవు.

భరామదగా సహసర ఎకుడుాందో

చెప్
త వా లేదా..?’’

‘‘చెను ఏాం చేస్వతవ్..?

మీది మీది కొస్క
త న్ననవ్...? ఏాంటి ఉదేదశాం...?

నినున చుడి చేస్వతరు. మీ ఉసిల్ాం టిే అనుకున్ననవా..?’’

ఈవ్ టీజిాంగ్ అాంట్ట పోలీస్కలే రానకుర్లలదు.

అనేసి గబుకుున న్నలికురుచుకుాంది.

బిలక్

టాంగ్ అనవసయాంగా

సిలయిాంది. ఏాం టనిన్ డతడో అని గాబరా డి తపిాంచుకు పోబోయిాంది దీక్ష.

ఉసిల్ాంటిే అనగానే ఉలికిుడా
ు డు చాందూ...

తనది ఉసిల్ాంటిే గా
య భభని ఈవిడకెలా తెలుస్క...?!!

వామోభ...

తభ గుర్ాంచి మొతతాం ఇనపర్లభషన్

ట్టేసినటు
ే ాంది. అనీనతెలిసే న్నటకాలాడుతోాంది.

క్కాంతో భళ్ళా ఆభ

దార్కి అడుాం వచేుస్వడు.

‘‘ఏయ్ శాంకిణీ.... ఆగు’’ అన్ననడు చాందూ.

‘‘నేను శాంకిణీన్న...’’

‘‘శాంకిణీ ల్ాంకిణీ,

‘‘భరీ ఆవేశడకు.

శాకిణీ, ఢాకిణీ అనీననువేా. మాది ఉసిల్ాంటిే అని నీకెలా తెలుస్క..?’’

ఉసిల్ాంటిే కురా
య ళ్ళా తికువేషాలేసి న్న వాంటలు అదుబతాంగా చేస్వతయని విన్ననను. అాందుకే అలా

అన్ననను.’’

‘‘వాంటలు.... ఒసినీ... న్నకిపుడయదభనపోయిాంది. మా యిాంట్ల
ల డు ఆడ దొాంగలు మీర్ల కదూ...?’’

‘‘దొాంగలేమిటి? కాసేప్గితే డనరీలు చదివేస్వనని కూడ అాంట్లవ్. తపుక్కరా... నేను వళ్ళాలి’’.

‘‘ననునఏరా అాంట్లవా...’’

‘‘నువుా ననున సే అన్ననవ్ గా నేనాంట్ట తప్?

పొదు
ద ట్ట ఎవర్ మఖాం చూస్వనో,

జిడు
ు లా తగులుకున్ననవేాంట్ల
ఱ బాబూ.

ఇలా కాదుగాని ఆగు నీ నిచెప్
త ...’’ అాంటూ చుటూ
ే చూసిాంది దీక్ష.

అటికే మాయుట్ కొచిున కొాందరు స్త్తళ పురుషులు వచిునని భర్ుపోయి దూయాంగా ఉాండి చోదమాం చూస్క
త న్ననరు. ఇటు పూల్
కొటు
ే ర్భళ్ాం, తభల్ప్కుల్ కొటు
ే తాంగపుషాం,

కొఫఫర్కామల్ కొటు
ే దశావతయాం అాంత ఒ కువామప్యాం స్వగిస్త
త నే ఒ

కనున ఇట్టసి గభనిస్క
త న్ననరు.

‘‘ఇదిగో ర్భళ్ాం పినిన,

తాంగపుషాం అత
త ,

దశావతయాం మావయామ...

యాండి యాండి కాప్డాండి’’ ఉననటు
ే ాండి అర్చిాంది

దీక్ష.అదిర్డా
ు డు చాందూ.

అయామ బాబోయ్

వయసలు కలిపి భరీ అాందరీన పిలిచేస్లతాంది. ఖచిుతాంగా ఇది ననున తనినాంచే ఉదేదశాంలోనే ఉాంది.

ఎసేువాటాం భాంచిదేమో... కాంగారు అణచుకుాంటూ ఆలోచిస్క
త న్ననడు చాందూ. కాని ప్ర్పోడానికి భనసాంగ్రకర్ాంచటాం లేదు.
ఇాంతలో చుటూ
ే జనాం చేర్పోయారు.

చెాంగు తిపి

బొడోల

దోపి

చాందూనూ ఎగాదిగా చూసిాంది ర్భళ్ాం.

ఆభ తీరు చూసేత ఎలాాంటి భగాడనయిన్న కు

గుదు
ద తో భటిే కర్పిాంచేలా ఉాంది.

‘‘ఏాంది దీక్షమాభ,

ఇాందాకటునాంచి చూస్క
త న్ననను.

ఏాంటి మీ మవాాయాం?

జడిజగార్ పిల్లదానిన నలుగురు తుాంటర్పళ్ళా ఏడిపిస్క
త ాంట్ట టిే కొటిే అదో..

ఈ పిల్లగాడు నిననల్లర్ చేస్క
త న్ననడా సెపు,

ఆ సెటు
ే కిాంద గుాండు కొటిే ాంపిాంచిన్నాం. చెపు

దీక్షభభ ఏాం జర్గిాంది?’’ ఇాంత లావున నోరు తెర్చి ర్భళ్ాం అరుస్క
త ాంట్ట చాందూకి అయచేతులు చెభటలు ట్టేశాయి. ఇాంతలో

దశావతయాం కలిాంచుకొాంటూ ఒసి

‘‘ఆగాండహె... ఈ బాబు చాలా భాంచోడు, అలాాంట్లడు కాదు. అసలేాం జర్గిాందో

విచార్ాంచాండి. ఇదదరూ భన మాయుట్ కివచిుపోయేవాళ్ళాగా. ఏన్నడన్నన గడవకెళ్ళాన్నరా ఏాంటి..? అాంటూ చాందూకి సపోరు
ే
రావటాంతో కాసత ఊపిర్ తీస్కకున్ననడు చాందూ.

వాంటనే తాంగపుషాం అాందుకుాంటూ. ‘‘ఈ భగాళ్ాకి ఎపుడేాం ప్డుబుదిద పుడతదో...

నువుా చెపు దీక్షభభ,

నినునఏడిపిస్క
త న్ననడా...? బమడక. చెపు. న్నలుగు తగిలిసేత భళ్ళా నీ జోలికి రాడు’’ అనర్చిాంది.

చాందూకి గుాండలో
ల రాయిడినటేయిాంది. దీక్ష సెనగ చేసేత చాలు ఆడాళ్ాాంత తనకి దేహశదిద చేసేలా ఉన్ననరు. ప్ర్పోడానికి దార్
ఎటుాందాని అతడి కళ్ళా వదక స్వగాయి. కాని దీక్ష ఎలాాంటి సెనగ చేమకుాండానే సిగు
గ డిపోతూ... ‘‘ఛఛ అలాాంటిదేాం కాదత
త ’’
అాంది.

‘‘భర్ాంకేాంటి తలీల ఏాంటి మీ గోల్.?’’ విస్కగా
గ అర్చిాంది ర్భళ్ాం.‘‘భర్.... భర్...
దీక్ష.

అాంతే!

ఇతనవర్ప కాదు పినీన న్న బావ!’’ అాంది

జర్గిన కథ :

ఆఫీస్ ల్నుాండి వచిు తళ్ాం తీసిన చాందు, విరాట్ లు
తరువాత
అనుక్కకుాండా

ఎకుడి స్వమానలకుడ వుాండడాం తో ఇదాంత

డననిాంగ్ ట్టబుల్ మీద స్త్నాంత చూసి దొాంగలొచాుయనుకుాంట్లరు. ఆ
ఎవర్ప ఆకతయిల్ నే అయి వుాంటుాందనుకుాంట్లరు. మాయుట్ల
ల

చాందూకి ఎదుయనన దీక్ష అతనునాంచి తపిాంచుక్కవడానికి విపల్ మతనాం చేస్క
త ాంది. అకుడ

ఊహిాంచని విధాంగా కొతత న్నటకమాడుతుాంది దీక్ష... ఆ తరువాత

......................................

ఇదదర్ భధమ

తెర్చిన నోళ్ళా మూమటాం భర్ుపోయాయాంత.

చాందూ అయితే ఒర్ దేవుడో ఈ టిాసేేమిట్ల
ఱ న్నమనో..?

అసలిది తనని

ఎకుడ ఎలా ఇర్కిాంచాల్ని చూస్లతాందో అయధభన చావటలేలదు అని జుతు
త పీకుున్ననడు చుటూ
ే ఉనన జనాం కుున నవుాకున్ననరు.

‘‘ఒహో... బావ భయదళ్ా సయస్వల్యితే ఇాంట్ల
ల బాగుాంటది, బిలక్ లో ఇదేాం బాగలేదు గాని ఎల్లాండల్లాండి’’

అనర్చిాంది భర్ప

స్త్తళ.

‘‘అది కాదత
త బావకి నేనాంట్ట చాలా యిషేాం.

కాని న్నకే...

అససలు ఇషేాం లేదు.

చేస్కక్కనని ఎపుడో చెపేస్వను.

అయిన్న వినకుాండా ఇదో.... యిలా ఎకుడఫడితే అకుడ ఆపి ళ్ళాకి పుక్కభ నివిసిగిస్క
త న్ననడు. ఇషేాం లేని ళ్ళా చేస్కకుని
ఏాం స్కఖ డతను చెాండి.

భనిషి భాంచోడే...

న్నకిషేాం లేదాంతే ఏాం చేమను,

మీయయిన్న ఇక న్న వాంటడదదని బావకి నచు చెాండి పీలజ్ ’’

అాంటూ ఎాంతో సహజాంగా, దీనాంగా దీక్ష అర్థస్క
త ాంట్ట చాందూకి గిాంగిరాలు తిర్గి బొాంగయాంలా వాలి పోయినాంతననాంది. ‘‘ఇదేాం
చోదమభమాభ, అతను నీ బావాంటున్ననవు. ల్క్షణాంగా వున్ననడు.

నువాాంట్ట యిషేడుతున్ననడు. చేస్కక్కవచుుగా.

ఎాందుకిషేాం లేదేమిటి..?’’ అాంటూ బుగు
గ లు నొకుుకుాంది ర్భళ్ాం.‘‘ఎలా చేస్కక్కను చెాండి..?
మచుట్ల ఉాందా..?

ఏన్నడన్నన ఒ మదూ
ద

చేతుల్కి గాజులేయిాంచాడా కటు
ే క్కడానిక్క చీయ కొనిచాుడా, ఎపుడు చూడు అమాభ న్ననన చెలెలళ్ాాంటూ

సాంప్దనాంత వాళ్ాకే ట్టేస్క
త న్ననడు.

దదచెలెలలు ళ్ళా తనే చేస్వడు,

అాంత పేరమే వుాంట్ట న్నక్క నగానట్ల
ఱ కొనివాచుుగా!

న్నవల్ల కాదు బాబూ నేను చేస్కకొనాంతే. కాసత మీయయిన్న నచుచెపి ాంపిాంచేమాండి’’
చాందూకి కళ్ా మాందు చుకులు కనిాంచాయి.
పోవట్లనికి బలే ఎతు
త వేసిాంది.

అాంది. ఆ మాటలు వినగానే కుస్వర్గా

కయయ వియకుుాండా ప్మ చావకుాండా భధ్యమ మాయగాంగా తను తపిాంచుకు

డౌటు కిలమయన పోయిాంది.

తభ ఇాంట్ల
ల డి భకిుపోయిన ఆడ గాంగలు వీళ్ళా. ఇల్లాంత చకు

ఫటిే డనరీ చదివేసి ఎకుడివకుడ సర్లదసి చకుగా వళ్ళాపోయారు, లేకపోతే దీక్షకి ఇనిన విషయాలు తన గుర్ాంచి తెలిసే ఛానేస లేదు.
చాందూ ఆలోచనలో
ల చాందూ ఉాండగానే చుటూ
ే చేర్న వాళ్ళా తలో మాట చాందూకి బుదిద చెటాం ఆయాంభాంచారు. తిర్గి చూసిన
చాందూకి అకుడ దీక్ష కనిపిాంచ లేదు. అటికే తను ర్పడు
ు వయకు వళ్ళాపోయి ఆట్ల ఎకేుస్లతాంది.
ఆట్ల వళ్ళాపోస్వగిాంది.

అది తభ కాల్నీ గేటు వనపే వళ్ాటాం చూసి షాక్

చాందూ రుగెతు
త కొచేు లోపు

తిన్ననడు చాందూ. ఆట్ల నాంఫరు గురు
ి టు
ే కుాంటూ

కామగూయల్ సాంగతి భర్చిపోయి వడివడిగా ఆట్ల వళ్ళాన వనపుగా నడక ఆయాంభాంచాడు. అాంత వయకూ మౌనాంగా ఉనన కారు
భబుఫలు కుస్వర్గా ఉరుమలు భరుపుల్తో సాందడి ఆయాంభాంచాయి. తిర్గి తడి పొడి చినుకుల్తో వాన జలు
ల ఆయాంబభనాంది.

తభ గోస్వామి కాల్నీ గేటుకి కొాంచెాం దూయాంలో ఉాండగానే కాల్నీలోకి వళ్ళాన ఆట్ల తిర్గస్క
త కనిాంచిాంది. అది తభ మొదటి
వీధిలోకి గాని గేటు ఎదురుగా వునన యాండో వీధిలోకి గాని పోకుాండా కుడి కు వీధిలొకెళ్ళా తిర్గి రావటాం చూస్క
త ాంట్ట ఖచిుతాంగా
దీక్ష మూడో వీధిలో దిగుాంటుాంది.

ఎకుడ దిగిాందో తెలిసేత చాలు.

తనను సమీపిాంచగానే ఆట్లని ఆప్డు...

‘‘ఎకుడి కెళ్ళాలి స్వర్...?’’ అడిగాడు ఆట్ల వాలా.

‘‘వళ్ాకుర్లలదుగాని ఆట్ల ఎకిున అమాభయిని మూడో వీధిలో ఎకుడదిాంచావో చెపుచాలు’’

అడిగాడు చాందూ.

‘‘చెఫడదు స్వర్ ’’ అన్ననడు వాడు.

‘‘అదేాంటయామ కాసత చెపి స్వమాం చేయొచుుగా’’

‘‘న్నకూ చేయాల్నే ఉాంది స్వర్,

కాని ఫీర సరీాస్

‘‘అయధభనాంది, ఇపుడుాంటుాంది చెపు’’

‘‘థాాంకూమస్వర్, మీర్ల భరుగు స్వర్

చేసే అల్వాటు న్న ఆట్లకి లేదు.’’

అాంటూ ఏబన రూప్మల్ నోటు కటి చేతిలో ట్ల
ే డు.

చెగానే అయధాం చేస్కకొని ఏబన యిచాురు.

రూప్మలు చేతిలో టిే నన నస్వయివాను పొభభాంది.
నూట ఎనబన.

ఆయిలు
ల దీక్ష మేడాందే స్వర్.

వళ్ాాండి స్వర్,

ఆ పిల్ల భహా ాంకి స్వర్ .

మూడో వీధిలో చిటే చివర్ విలా
ల .

అననటు
ే మీరుాండేదీ యిదే కాల్నీ గదా.

ది
ఇాంటి నాంఫరు

మీకు తెలీకపోడాం ఏాంటి స్వర్..?’’

చాందూ చిననగా నవిా ‘‘ఏదనన్న అవసయాండినపుడే గదా తెలుస్కక్కవాల్నుకుాంట్లాం. ఇపుడు అవసయాం డియది. థాాంకూమ
ఫరదర్. వళ్ళారా’’ అన్ననడు.

‘‘వయిాం ర్గేలా ఉాంది స్వర్, ఆట్ల ఎకుాండి.

అకుడ దిాంచేస్వతను డబుఫలివాదు
ద లే’’

‘‘వదు
ద లే నువాళ్ళా’’

ఆట్ల వళ్ళాపోయిాంది.

యాండు నిమషాల్ నడక తరాాత దీక్ష ఇాంటిని సమీపిాంచాడు చాందూ

తడిపొడి చినుకులు అటికే ఫటేలిన కాసత తడిపేస్వయి.
చేమకుాండా రుగెతిత గేటు

ఇాంటిని సమీపిస్క
త ాండగా ఉననటు
ే ాండి వాన ఎకుువనాంది. ఇక ఆల్సమాం

తీస్కకొని లోనకెళ్ళా పోర్ేక్కలో అడుగుట్ల
ే డు.

‘‘ఛ! ప్డువాన..... ఇపుడే కుయవాలా..?’’ విస్కకొుాంటూ మఖ దాాయాం వాంక చూస్వడు చాందూ.

అాంచన్న భర్పస్వర్ ఘోయాంగా

తపిాంది.వీధిగుభభాంతలుపులుమూసిఉాంట్లమని, లోనబోలు
ే బిగిాంచుకొననదీక్షతనాంతఅర్చిన్న ఫరతిమాలిన్న తలుపు తీమదనీ
అనుకున్ననడు.

కాని అాందుకు భననాంగా...

తలుపులు బారా
ల తెర్చే ఉన్ననయి. లోన దీక్ష కుతే ఉాందో సహసర కూడ ఉాందో అయధాం కాలేదు.
తల్తుడుచుకొాంటూ పోర్ేక్క లోాంచి భటల మీదకు వళ్ళాడు.

‘‘నువుా వదల్వు.

కరీుఫ్

తీసి

ఇాంతలో...

ఇలు
ల వదుకొుాంటూ వచేుస్వతవని వూహిాంచాను.

తడిసినటు
ే న్ననవు. భటల మీద ఫకెట్ల
ల నీళ్ళాన్ననయి.

తడు మీద టవలుాంది. కాళ్ా కడుకొుని తల్ తుడుచుకొని లోనకురా!’’ అాంటూ లోటునాంచి దీక్ష మాటలు వినిాంచాయి.భళ్ళా
సాందేహాం...లోనకు పిలిచిఫడితె పూజ చేమదు గదా...?

‘‘హలో.......... అశరీయవాణిలా మాటలు వినిస్క
త న్ననయి. నువాకుడున్ననవ్..?’’ ఉననచోట నిల్ఫడి అడిగాడు.‘‘నీ క్కసాం హాయతి
ళ్ాాం సిదదాం చేస్క
త న్నన.

బుదిద లేకపోతే సర్.

మాటలో
ల కమాాండియగ్ ధానిాంచిాంది.

వీధి గుభభాంలోాంచి ఏాంట్ల అరుపులు..?

వచిు కూచో!’’

ఈ స్వర్ దీక్ష

‘ఒర్ దేవుడా,
చూదా
ద ాం’

ఇది పిల్ల కాదురా బాబు పిడుగు,

ఎనిన న్నటకాలాడుతోాంది..?

ఇాంతదాకా వచాుక తపుతుాందా

అనుకుాంటూ కాళ్ళా కడుకొుని, చెపులు కున వదిలితడు మీద టవల్

అాందుకున్ననడు. తల్

తుడుచుకొాంటూ గడ దాటి హాలో
ల కెళ్ళాడు.కిచెనోల బిజీగా కనిాంచిాంది దీక్ష. సౌే మీద టీ భరుగుతుననటు
ే ాంది. కభభటి టీ వాసన
భజాగా వుాంది. ‘‘ కు నిమషాం స్లఫలో కూచో.

వచేుస్క
త న్నన!’’

అాంది అతడిన చూసిన దీక్ష.

మౌనాంగా స్లఫలో కూచున్ననడు.

ఈ అమాభయిలేమిట్ల
ఱ బాబు ఒ ట్ల
ే న అయధాంకారు.

మాయుట్ల
ల చూసిన దీక్షకి ఇపుడు ఇాంట్ల
ల చూస్క
త నన దీక్షకి ఎాంత తేడా వుాంది!

నగా తన ఆలోచనలిాంత షాయ్ గా ఉాంట్లయా..?

అకుడ పోట్ల
ల డి ప్ర్పోయి వచిుాంది. ఇకుడ తన రాకను మాందే వూహిాంచి చుడీదార్ నుాంచి చీయకటు
ే లోకి మార్పోయి, ఫమట
ఫకెట్ తో నీళ్ళా, దాండాం మీద టవలు యడీగా ఉాంచిాంది.

అతడి ఆలోచనలిన చెదయగడుతూ బిసుటు
ల ఉాంచిన ట్టఱ తో అకుడి కొచిుాంది దీక్ష.

చిరునవుాలు చిాందుస్త
త ... ‘‘స్వరీ మొదటి

స్వర్గా మా యిాంటి క్కచాువ్.

అాందుకే స్వల్ే్

తిాంటూ ఉాండు టీ తెస్వతను’’

‘‘భరామదలెాందుగా
గ ని,
వయకు ఉాంట్లవ్ గా.

స్త్ాట్

డదాభాంట్ట టీ చగా

బిసుటు
ల తెచాును.

అాంది ట్టఱ ని టీప్యి మీద ఉాంచి.

సహసర ఎకుడుాంటుాందో అడరస్క చెపు.
ఉాండు.

ఉాంటుాంది.

చెప్కే వళ్ళా.

వళ్ళాపోతను’’ అన్ననడు కాసత బిాంకాం రదర్శస్త
త .‘‘చెనాంత

ఒ కు వాన డుతుాంట్ట వళ్ళాపోతటే. మఖాం చూడు’’ అాంటూ

కస్కరుకుాంది భళ్ళా కిచెన్ లోకి వళ్ళాాంది.వళ్ళ
త నన దీక్షను వనక నుాంచి చూసి కాసేసపు తనను తను భర్ుపోయాడు చాందూ.
కాసత యాంగు తకుువగాని దీక్షకేాం తకుువ..?
ఎాందులోనూ తకుువకాదు.

ఫమట వయిాం జోరు ఇాంకా ర్గిాంది.

తనూ అాందాంగానే ఉాంది అనిాంచిాంది. మాటకార్, చలాకీతనాం, తెలివి తేటలు,

దానికి కాసత గాలివిస్కరు కూడ తోడనాంది.

ఇాంట్ల
ల దీక్ష త ఇాంకెవరూ ఉననటు
ే లేదు.
ఆలోచనలొస్వతయి.

ఇలాాంటి వాతవయణాంలో వమస్కలో జాంట కే ఇాంట్ల
ల ఉాంట్ట పిచిు

ఆనన ఎవయనన చూసేత డారా
ద లు తీస్వతరు,

విస్కకుుాంటూనే యాండు స్వల్ే్

‘‘దీకాి...

తాయగా రా,

నే వళ్ళాలి...’’

తనలో తను

బిసుటు
ల తిన్ననడు. ఇాంతలో అాందభనన యాండు దదసెనజు చెనన్న కపులో
ల పొగలుకకుుతునన వేడి టీ

పోసి ట్టఱ లో ఉాంచి తెచిుాంది దీక్ష.

ట్టఱ ని టీప్యి మీద ఉాంచి ఎదురుగా స్లఫలో కూచుాంది.

చనువుగా చేతి మీద కొటిేాంది దీక్ష.

‘‘ఇాంత వేడి టీ...

చాందూ టీ కపు అాందుక్కబోతే

తగేస్వతవా...? టీ కి తాందయమాంది...? బిసుటు
ల ఎవరు తిాంట్లరు...?

మాందివి తీస్కక్క’’ అాంటూ తనూ తీస్కకుాంది. ఆభ మాందు తను సివాడన పోతుననటు
ే ాంది చాందూకి.

‘‘న్నకేమీ అయథాంగావటాం లేదు.

పిచిుట్టేలా ఉాంది.

ఒర్ దేవుడో..

అసలు నువుా గయామళ్ళవా...

తికుదానివా...

భాంచి దానివా..’’‘‘తెలివననదానిన...’’ అతడి మాటలిన ఖాండిస్క
త నవిాాంది దీక్ష.

‘‘ఆ సాంగతి న్నకు ఇపుడేగా తెలిసిాంది.
ప్ర్పోయివచేుస్వవ్.

ఖయభ అకుడేమో పోట్ల
ల డావ్.

తనినాంచబోయి బావనాంటూ తపిాంచావ్.

తీరా ఇాంటికొసేత భాంచిగా కూచోఫటిే భరామద చేస్క
త న్ననవ్.

ఒరానమనో... నిననలా అయథాం

చేస్కక్కవాలి?’’

‘‘నువుా న్నకు అయథభయామవ్
అాంటున్ననవ్.

లేరా.

నేనీనకు అయథాంగాక పోయిన్న పయవాలేదు.’’‘‘ అదిగో...

భళ్ళా ననున రా

ఇలా ర్చమభయామయ్య అర్లయ్... ర్లయ్... అాంటున్ననరు..’’ అయ్యభయానికి లోనవుతూ అన్ననడు

చాందు.

‘‘ఏవాండీ...

ఏాంటాండి అనట్లనికి టనమ్

‘‘నువుా ననున అలాగే పిలు..
పరాండస్

సే...

కావాలి.

రావే..

అర్లయ్...

పోవే..

ర్లయ్

బాగుాంది.

అనట్లనికి టనభాందుకు?

ఇలా పిలుచుక్కవటాం కొతతగా చాలా బాగుాంది.

అలాగే పిలుచుకుాంట్లరుగా. నీకు తెలుస్వ..? ఇాంత వయకు ననున ఏ భగాడు అలా పిలిచిాంది లేదు.

పిలిసేత ళూాడగట్టేదానననుక్క.

అఫ్ క్కయస్

అాందర్తో అాంత చనువుగా ఉాంట్లమా ఏాంటి?’’

‘‘అాందుకేన్న ననున బావని చేసేస్వవ్..?

ఏాంటి..? నీకు గాజులు వేయిాంచ లేదా..?

చీయ కొనివాలేదా.. నగా నట్ల
ఱ ... అాందుకే

నేనాంట్ట ఇషేాం... లేదా...’’ అాంటూ ఇక ఆపుక్కలేక దదగా నవేాస్వడు చాందూ. తనూ నవేాసిాంది దీక్ష.

‘‘నేనలా చెకపోతే వాళ్ళా నినున తనేన వాళ్ళా తెలుస్వ?

అాందుకే అలా చెప్ను’’ అాంది నవాాపుకొాంటూ.

ఫమట వయిాం భరీ ఎకుువనాంది.

భారీ వయిాం.

టే గలే చీకటు
ల మస్కరుకుాంటుననటు
ే ాంది.

హాలో
ల టూమబ్ లెనటు ఆన్ చేసి వచిు కూచుాంది దీక్ష.

‘‘ఇాంతకీ సహసర గుర్ాంచి చెలేదు’’

బిసుటు
ల తిాంటూ కబురు
ల చెపుకొని టీ తగారు.

గురు
ి చేస్వడు.

‘‘ఏరా మా సహసర నీ పరాండు విరాట్ కి అాంత నచిుాందా..?

ఏకాంగా యనలేాసేేషనల లోనే పోసేరు
ల వేయిాంచేస్వడు?’’

నవుాతూ.‘‘అవును మావాడికి నచుకపోతే టిేాంచుక్కడు.

నచిుతే ప్
ర ణాంపోయిన్న వదులుక్కడు.

అాంది

సహసరని చూడాల్ని తన

పేరభని చెప్ల్ని తపిాంచి పోతున్ననడు’’

‘‘న్నకు తెలుస్క.

సహసర నేను మీ యిాంట్ల
ల కి దొాంగతనాంగా వచిునపుడే ఆ విషమాం అయథభనాంది.

డగగదిలో ఏకాంగా మా

సహసర వాల్ పోషేర్లల అాంటిాంచుకున్ననడుగా’’

‘‘మేాం ఇకుడే ఉాంటుననటు
ే ఎలా తెలిసిాంది?’’

‘‘ఎలా ఏాంటి..?

కే కాల్నీలో ఉాంటుననపుడు ఏదో ర్పజు దొర్కిపోకుాండా ఉాంట్లమా..? మేమ స్తుటీ మీద షాపిాంగ్ మాల్ కి

వళ్ళ
త ాండగా నువుా ప్ల్కి పోతూ కనిాంచావ్’’ అాంటూ జర్గిాంది కు
ల తాంగా వివర్ాంచిది దీక్ష.

‘‘సహసర ఎకుడ?’’ ఆతు
ఱ తగా అడిగాడు.

‘‘డ్యమటికి వళ్ళాపోయిాంది.

తన గుర్ాంచి చెప్ల్ాంట్ట నువుా న్నక్క మాటివాాలి’’

‘‘ఏభని?’’

‘‘మేమ ఈ కాల్నీ లోనే ఉాంటునన సాంగతి నువుా విరాట్ తో చెకూడదు’’

‘‘భళ్ళా ఇదేాం భలిక...? ఇాంత కషేడియది వాడి క్కసమే గదా’’

‘‘ఆ కషేాం వేసే్ కాకూడదనే మాందుగా హెచుర్స్క
త న్ననను.

విరాట్ కి తెలిసేత సహసర ఇకుడుాండదు.

న్నతో కూడా

చెకుాండానే వళ్ళాపోతుాంది’’

చాందూకి ఏాం మాట్ల
ల డాలో తెలీక...

కాసేసపు మౌనాంగా ఉాండిపోయాడు.

‘‘ఎాంతకాల్మిలా...?

అసలీ సహసర ఎవరు...?

ఎకుడినాంచి వచిుాంది?’’

స్తటిగా చూస్క
త అడిగాడు.

‘‘విరాట్ తో చెనని ప్
ర మిస్ చెయిమ. అనినవిషయాలుచెప్
త ను’’ అాంటూ చేయి చాపిాంది దీక్ష.

‘‘ఒకే. చెను ప్
ర మిస్’’
జివుాభన్ననయి.

అాంటూ చేతిలో చేయి వేస్వడు.

అతడి చేతిని బిగిాంచి టు
ే కుాంది దీక్ష.

చాందూకి నరాలు

ళ్ాాంత కుస్వర్గా కయాంట్ షాక్ తిననటేయిాంది. చేతిని లాక్కుబోయాడు. వదలేలదు దీక్ష.

‘‘ఈ క్షణాం నుాండి భనాం పరాండస్. చెరా. కేన్న?’’ కళ్ాలోకి చూస్త
త అడిగిాంది.

‘‘కే కే..

మాందు చెయిమ వదల్వే బాబూ.

వాతవయణాం చూసేత బాగాలేదు’’

అసలే ఫరహభచార్ని.

నువుా ఇలాాంటి టచిాంగిలసేత మాడిభసెనపోతను.

అాంటూ చేయి వనకిు తీస్కకున్ననడు.

పకుున నవిాాంది దీక్ష.

‘‘భరీ అమామకుడిలా ఫోజులివాకు.

ఇాంతకీ మా సహసర ఎవరుకుాంటున్ననవ్?’’

అాంది.

‘‘నువిాాంకా చెలేదుగా. న్నకెలా తెలుస్క
త ాంది’’ అన్ననడు.

‘‘ఇపుడు చెప్
త ను. కాని విరాట్ తో నిజాంగా చెవు గదా?’’

‘‘నీకు మాటిచాును. చెను సాందేహిాంచకుర్లలదు.’’

‘‘నీకు తెలిమదు చాందూ.

మీలాగే సహసతళ నేనూ ప్
ర ణ సేనహితుల్ాం. మాది సాసథల్ాం భధుయన.

లో పోయారు. ఆడ పిల్లకు ఆసిథ ాంచకుాండా మా అననల్యిదుగురూ కాజేయాల్ని చూస్వరు.

భమీభ,

డాడి ఆకిసడాంట్

క్కరు
ే కెళ్ళా గెలిచాను. ఆ

కషేసభమాంలో సహసర న్నకు ఎాంతో అాండగా నిల్ఫడియది.

న్న వాట్లగా వచిున అయిదు క్కటు
ల తీస్కకొని మా వాళ్ా మఖాం చూడుాం ఇషేాంలేక చెననన వచేుసి ఈ ఇలు
ల కొనుకుుని జాబ్
చేస్కకుాంటున్ననను. నేనికుడునన సాంగతి సహసరకు త భధుయన లో గాని, మా ఫాంధువులో
ల గాని ఎవర్కీ తెలీదు.

నిజానికి

నేను ఉదోమగాం చేయాలిసన ని లేదు. బామాంకులో
ల న్న డబుఫ మీద వచేు వడీు చాలు హాయిగా ఫరతికేయొచుు. భనిషెన పుట్ల
ే క

ఒపికుననాంతవయకూ కషేడుతూనే ఉాండాలి. స్లభర్తనాం అాంట్ట న్నకసహమాం. అాందుకే ఉదోమగాం.

సహసర న్న వదదకి రాక పూయాాం ాంటర్తనాం ననున ఎాంతో బమట్టేది. న్న అనే వాళ్ళా లేరు. ాంటర్ ఫతుకు. ఇాంటికొసేత
ల్కర్ాంచే దికుులేదు.

ఇదేమి జీవితాంరా బగవాంతుడాని ఏడేుదానిన..’’ అాంటూ బాధతో గాంతు మూగ పోగా కనీనళ్ళా

టు
ే కుాంది దీక్ష.ఆభ మాటలు విాంటూ చాందూ కూడా బాధడా
ు డు.

‘‘ర్లాకస్ దీక్ష పీలజ్’’

అన్ననడు.

నట చెాంగుతో కళ్ళా తుడుచుకుాంది.

‘‘స్వరీ చాందూ.

న్న గతాం చెపి నినున ఇఫఫాంది డుతుననటు
ే న్ననను. నిజానికి సహసర వచాుకే తిర్గి న్నలో ధనయమాం వచిుాంది.

జీవితాం మీద విస్కగుపోయిాంది. కొతత ఉతసహాం ఏయడియది. ఇదాంత నీతో ఎాందుకు చెపు
త న్నననాంట్ట విరాట్
తిర్గి న్నకు

‘‘కే..

దూయాంగా వళ్ళాపోతేనేను భళ్ళా ాంటర్దాననయిపోతను..’’

న్నకు అయథభనాంది.

సాంగతి ఏమో.

మూల్ాంగా సహసర

నేనుగా చెనని మాటిస్క
త న్ననగా.. భనలాగే వాళ్ళాదదరూ కర్ కొకరు తయసడితే అపుడు

ననుననమభ. న్న అాంతట నేను చెను సర్లన్న?’’

‘‘కే!’’ అాంటూ భర్పస్వర్ చెభర్ున కళ్ళా తుడుచుకుాంది.

ఫమట వాన జోరు ఇాంకా తగగలేదు. ఈదురు గాలి ఆగి ఆగి వీస్లతాంది.

‘‘మా సాసథల్ాం భధుయనమని చెప్ గదా.

సహసర స్వధాయణ కుటుాంబానికి చెాందిన యువతి కాదు.

ర్ప్లిాంచిన తెలుగు న్నమక రాజుల్ వాంశానికి చెాందిన అమాభయి.
భధుయనలో సగాం లికుర్

భధుయనను కపుడు

ఆభ తాండిర భహాదేవ న్నమకర్

తలిల మూగాాంబిగెన,

షాపులు న్నమకర్లా. ఇతయ వామప్రాలూ అనేకాం ఉన్ననయి. భలీేమిలిమనీర్. అటువాంటి న్నమకర్

దాంతుల్కు ఏకెనక కుమాయి సహసర’’

అాంటూ చెటాం ఆపిాంది దీక్ష.

జర్గిన కథ : చాందూకి దీక్ష మాయుట్ల
ల కనిపిాంచి, కవిాాంచి, కాంఫ్యమజన్ కి గుర్చేస్క
త ాంది ఆభని ఫలో అయి ఇాంటికి చేరుకుాంట్లడు.
అకుడాంతో గడవ చేస్క
త ాందనుకునన చాందూ అాంచన్నల్కు విరుదధాంగా చకుగా ర్స్త్వ్ చేస్కకుాంటుాంది...తనకూ, సహసరకూ భధమ
ఉనన సేనహాం, తభ కుటుాంఫ నేథామలూ చెడాం మొదలెడుతుాంది....

ఆ తరాాత....

ఆసకిిగా విాంటున్ననడు చాందూ.

తభ వూహ నిజభనాంది.

ఉననత కుటుాంబానికి చెాందిన అమాభయి గాఫట్టే మఖాం తెలీకుాండా చునీన కటు
ే కొని ఘోషా ప్టిస్లతాంది. అయిన్న ఒ మాట
అడిగితే డౌటు కిలమయవుతుాందని దీక్షను అడిగితే కాయణాం అది కాదనటు
ే తల్ అడుాంగా వూపిాంది.

‘‘సహసర భాంచి పేరునన జయనలిస్క
ే .
ప్టిాంచే అల్వాటు తనకు లేదు’’

‘‘భయాందుకలా?’’

యచయితిఱగా ప్ఠకుల్కు చియర్చితురాలు. ఆధునిక భావాలు గల్ యువతి.
అాంది.

కుతూహల్ాంగా అడిగాడు.‘‘న్నతో వివయాంగా తనూ ఇాంతవయకు చెలేదు.

వదిలి రావట్లనికి యాండే కాయణాలు చెపిాంది.
లేవో ఉన్ననమట.

ఘోషా

ఇాంతే చెపిాంది.

సిాంపుల్ గా తను భధుయన

కటి ఇషేాం లేని ళ్ళా నుాంచి తపిాంచుక్కడానికి. యాండోది వృతితయభనన సభసమ

వృతిత యభనన సభసమలు అాందర్కీ ఉాండేవే,

వాటికి బమడేాంత ఫల్హీన

భనసతతాాం కాదు తనది. ఎలాాంటి సభసమనయిన్న ఎదిర్ాంచి పోరాడే ధనయమాం ఆభ ఫలడ్ లోనే ఉాంది.’’

‘‘భర్ ఘోషా ప్టిాంచాలిసన అవసయాం ఏమిటి?’’

‘‘బమాం.

తాండిర అాంట్ట బమాం.

భహా దేవన్నకర్

చాండశాసనుడు.

కుతే కూతుయని ఎాంత గారాబాంగా ాంచాడో

అాంతకాంత తన మాట జర్గి తీరాల్నే టు
ే దల్ భనిషి. బాధమత గల్ తాండిరగా తనిచేు జీవితనిన సాంతోషాంగా తీస్కక్కవాలిగాని
వమస్క కొచాుాం గదా అని తన జీవితనిన తనే నియణయిాంచుకునే సాతాంతఱాం ఆడపిల్లకు లేదాంట్లడు. తన మాట తనదే గాని
ఎవరు చెపిన్న వినని మొాండి భనిషి.

ఆ నన లికుర్

సిాండికేటల గుర్ాంచి చెప్లిసాంది లేదు.

చేతికిాంద గూాండాలు

రడీలు ని చేస్క
త ాంట్లరు.

కాఫటిే ఇషేాం లేని ళ్ళా తపిాంచుక్కడానికి ప్ర్పోయివచిున్న,

అకుడ భహా దేవన్నమకర్

చేతులు కటు
ే కు కూచోడు.

సహసర క్కసాం తన భనుషులిన ాంపిాంచి దేశభాంత గాలిస్క
త ాంట్లడు. పొయబాటున అలాాంటి వాళ్ా కాంటడితే రమాదాం. అాందుకే
చునీనతో మఖాం దాచుకొాంట్లాందని న్న అభప్
ర మాం’’ అాంది దీక్ష. ఆభ అభప్
ర యానిన తోసిపుచేు అవకాశాం లేదు. చాందూ కూడా
అాంగ్రకర్ాంచాడు.‘‘కే ఇక ఆ విషమాం వదిలేదా
ద ాం. ళ్ళా ఇషేాం లేక వచేుసిాందన్ననవ్
తనకి నచులేదా?

అాందుకే ఫోన్

ఆ మాటకి దదగా నిటూ
ే ర్ుాంది దీక్ష.

చేమలేదా?’’

అనడిగాడు.

బాగుాంది.

భర్ మా విరాట్

కూడా

‘‘మీ భగాళ్ాపుడ్య యిాంతేరా.

మకుుస్తటిగా ఆలోచిాంచి బోలా
త డతరు.

విరాట్ తనికి నచులేదని నేను చెప్న్న?’’

క్కడియది.

‘‘నేనడిగిాంది ఫోన్

ఎాందుకు చేమలేదని’’

‘‘చేసే ఉదేదశాం తనకి లేదు’’

‘‘అాంట్ట నచులేదనేగా అయథాం?’’

‘‘ఇపుడు నినోన మాట అడుగుతను.

టకుున ఫదులు చెపుచూదా
ద ాం.

నేనీనకు నచాున్న?

భనాం ళ్ళా

చేస్కకుాందామా?’’

‘‘వామోభ భళ్ళా ననున ఇరుకున ట్టేస్క
త న్ననవ్. ఇపుడేగా భన పరాండ్ షిప్

‘‘ఆనసర్

మొదల్యిాంది.

అపుడే ళ్ళామిటి?’’

పీలజ్’’

‘‘చదవని వాడికి కాశున్ పేర్సేత ఆనసర్ లేాం రాస్వతడు...?

నువిాాంకా న్నకు అయథాం కాలేదు.

‘‘ఇాంతసేపు మాట్ల
ల డిన నువేా టకుున ఫదులు చెలేకపోయావ్.

ఏాం చెభాంట్లవ్...?’’

విరాట్ తోనే మాట్ల
ల డని సహసర ఫోన్

మాట్ల
ల డేస్క
త ాందని ఎలా అడుగుతున్ననవ్? కొదిద ర్పజులు ఆగి చూసి తరాాత ఫోన్

చేసి

చేయొచుని మౌనాంగా ఉాండిపోవచుుగా.

స్వరీ చాందూ నీకయథాం కావాల్ని అలా అడిగాను గాని నినినఫఫాంది ట్ల
ే ల్ని కాదు. భనాం పరాండస్ గానే ఉాందాాం అాంతేగా?’’

‘‘అాంతేలే ఈ కాసత ర్చమాం లోనే నిజాంగా ళ్ళా గుర్ాంచి అడుతున్ననవని ఎలా అనుకుాంట్లను?’’

‘‘సహసరకు విరాట్ నచాుడు. అది మాతఱాం ఖచిుతాంగా చెగల్ను’’

‘‘ఎలా?’’

‘‘విరాట్

ఫడ్య
ర మ్ లో తన పోషేరు
ల చూసి ఎాంతో సాంతోషడిాంది.

విరాట్

ఫడ్

ఎకేుసి కూచొని విరాట్

నునతో

రాస్కకునన అక్షరాలు చదివి మర్సిపోయిాంది.’’

‘‘నిజాంగాన్న...’’

‘‘అవును ల్వ్ చేయొచుుగా అనడిగితే ఏభాందో తెలుస్వ?
లాగలేను. రాసి టిే ఉాంట్ట తరాాతయిన్న కలుస్వతాంలే’’

న్న సభసమలు న్నకున్ననయి.

ల్వ్

చేసి విరాట్ ని ఇాందులోకి

అాంది.

అాంత ఒన్ గా దీక్ష వివర్ాంచాక...

ఇక ఏభడగాలో ఏాం మాట్ల
ల డాలో చాందూకి బోధడలేదు.

కాసేసపు మౌనాంగా ఉాండిపోయాడు.

దీక్ష. చాందూకి అాంత కొతతగాను థిరలిలాంగ్ గానూ ఉాంది. సహజాంగానే తను అల్లర్పడు.
ఎాందర్తోనో

ఎాందర్ప అమాభయిలిన ఏడిపిాంచాడు.

గడవడా
ు డు. కాని ఇాంతవయకు ఏ అమాభయితోనూ యిలా ఏకాాంతాంలో కూచుని ఇాంత సేపు మాట్ల
ల డిాంది లేదు.

దీక్ష చూపులిన ఎలా అయథాంచస్కక్కవాలో తెలీక ఇఫఫాందిడుతూ.

‘‘ఏయ్

అతడేనచూస్త
త కూచుాంది

భరీ అలా చూస్వతవేాంటి?’’ అన్ననడు.

‘‘ఏాం చూడకూడదా? నీలా దొాంగచూపులు చూడుాం న్నకు తెలీదు’’

‘‘నేనేాం చూడుాం లేదు.

వయిాం తగు
గ మఖాం టిేాంది. ఇక నేను వళ్ళ
త ను’’

‘‘లేచావాంట్ట న్నమీద ట్టే.

కూచో’’

అాంటూ లేవబోయాడు.

అాంది దబాయిాంపుగా.

‘‘వళ్ళాల్ాంటున్ననగా’’ నసిగాడు.

‘‘వళ్ళా ఏాం చేస్వతవ్?’’

‘‘వాంట చేస్కకు తిన్నలి.

ఆడ దికుులేని సాంస్వయాం. నీ మూల్ాంగా కామగూయలు తీస్కక్కకుాండా వచేుస్వను’’

‘‘వాన బాగా తగా
గ క వళ్ళాచుులే.

ఇాంతకీ నువాాందుకు ఇాంకా ళ్ళా చేస్కక్కలేదు?

ళ్ళాాం వసేత ఈ తిలుాండవుగా’’

‘‘నువుా న్న డనరీ చదివి కూడా ఈ రశన అడగటాం అససలు బాగాలేదు. న్న యాండో చెలెలలి ళ్ళాకూడా జర్పిాంచేసేత అపుడు న్న
ళ్ళా గుర్ాంచి ఆలోచిస్వతను. అయిన్న ఈ ర్పజులో
ల ఆడపిల్లలు భరీ గడుస్క వాళ్ళా.

ళ్ళాచేస్కకొని న్న సాతాంత
ఱ నిన క్కలోవటాం

ఇషేాంలేదు.’’ఆ మాటల్కి కాసత క్కాంగా చుయచుయ చూసి లేచి కిచెన్ వనపు పోబోయిాంది దీక్ష.

‘‘ నీకు క్కాం వచిునటు
ే ాంది.

‘‘భర్ క్కాం రాదా?’’

నే వళ్ళ
త ను’’ అాంటూ లేచాడు చాందూ.

అాంటూ ఆగి తిర్గి చూసిాంది దీక్ష.

‘‘ళ్ళా చేస్కకుాంట్ట సాతాంతఱాం క్కలోయినట్ల
ే ..?

పిచిు ఆలోచనలు’’ నవుాతూ అాంది.

‘‘పోనీ అలాగే అనుక్క,

నే వళ్ళ
త ను’’

‘‘ఉాండభాంటున్ననన్న?’’

‘‘వళ్ళ
త నాంటున్ననగా’’

‘ఈ పూట ఇకుడే భాం చేస్క
త న్ననవ్. టి.వి.

చూస్త
త టీ తగి కూచో.

వాంటయిపోతుాంది’’

‘‘లేదు లేదు నే వళ్ళ
త ను’’

‘‘ఏాం లేదు? చెపిాంది వినవా..?’’

‘‘తదా...?’’

పకుున నవిాాంది దీక్ష.

‘‘ఇదేరా ఈ అమామకతామే న్నకు నచిుాంది.

ఇపుడే వస్వతను’’

జమిని లో బొభభర్లు
ల సినిమా వస్లతాంది తనకి ఇషేభనన సినిమా.
చూస్క
త ాండి పోయాడు. తన ాంతాం నగిగాంచుకుాంది దీక్ష.

అటికి వయిాం శాాంతిాంచిాంది.

అాంటూ టి.వి.

ఆన్ చేసి కిచెన్ లో కెళ్ళాాంది.

దీక్ష అాందిాంచిన భర్ప కపు వేడివేడి టీ తగుతూ సినిమా

ఆభ ఇషే రకాయమే భాంచేసి ఫమలుదేరాడు.

వీధుల్నిన జల్భమాంగా ఉన్ననయి.

తన ఫోన్

నాంఫర్

దీక్షకిచిు ఆభ సెల్

I

నాంఫర్

తీస్కకొని వీధిలోకొచేుస్వడు చాందూ.

I

I

సహసర నుాంచి తకుాండా ఫోన్ వస్క
త ాందని....

మొదట్ల
ల చాలా ఆశడా
ు డు విరాట్.

ర్పజులు గడిచిపోతున్ననయి గాని రయ్యజనాం లేకపోగా,

ఎవయవర్ప అమాభయిలు ఫోను
ల చేసి విసిగిస్క
త న్ననరు.

ఈ ర్సిథతిలో

యాండు వారాలు గడిచిపోయాయి.

కయభాంగా విరాట్ల
ల ఆశ సననగిలిల స్వగిాంది.

సహసర సిటీ లోనే ఉాందని, ఎాందుక్క తన రకటన చూసిన్న సాందిాంచటాం లేదని అతడి నభభకాం.
నుాంచి ఫోన్ కాల్ రాకపోయిన్న ఆభ టల పేరభ రుగుతోాందేగాని తయగటాం లేదు.

కనీసాం ఆభ కనిాంచాలిగా.

కాని ఎన్ననళ్ళాలా? ఆభ

భర్ుపోలేక పోతున్ననడు.

అపుడే సహసర భనస్కలో ఏమాందో తెలుస్కక్కవటాం స్వధమడుతుాంది.

వారాల్నుకుననది మూడో వాయాం కూడా గడిచిాంది. సహసరను ఫమటకు యపిాంచాలి.

యాండు

ఎలా...? తీవరాంగా లోచిస్క
త న్ననడు.

మొదట్ల
ల తన ఆలోచనల్ను చాందూతో ాంచుకునే వాడు. ఇపుడు అదీ మానేసి మభావాంగా ఉాంటున్ననడు. డ గగదిలో చేర్న్న
నిదరకు దూయభనస సహసర గుర్ాంచే ఆలోచన.
ఏమిటీ జీవితాం ఎాందుకిలా జర్గిాంది?
ఎాందుకిాంత ఆకర్ితుడు కావాలి.

ఆభ ఫోట్లను చూస్కకుాంటూ ఎటిక్క నిదరపోతున్ననడు . క్కుస్వర్ అనిస్క
త ాంది.

సహసర ఎవర్ప తనవర్ప...

ఆభ తన కాంట ఎాందుకు డాలి. తను ఆభ టల

నిజాంగా తభకు రాసిటిే ఉాందా లేదా...

జీవితాంలో ఇక కనిాంచదా! ఇలా నిరాశ

చెాందినపుడు ఎాంతో బాధడిన్న వాంటనే తిర్గి ఆశలు ాంచుకుని కనిస్క
త ాందనే నభభకానిన ఫల్రుుకున్ననడు.

విరాట్

ర్సిథతి అయథభవుతుననటికీ...

చాందూ ఏమీ చేమలేని ర్సిథతి.

దీక్ష అతడి కాళ్ళా చేతులు కట్టేసిాంది. అాంటు సహసర కూడా విరాట్ ను భర్ుపోలేకపోతునన మాట నిజమే.
వహిాంచిాంది.

ఇలా విరాట్

సహసరలు కే కాల్నీలో వున్నన కర్కొకరు కల్వని ర్సిథతి.

అయిన్న మౌనాం

మఖమాంగా విరాట్

కి సహసర

తభ కాల్నీలోనే ఉాంట్లాందని తెలీకుాండానే ర్పజులు గడిచిపోతున్ననయి.వీళ్ళాదదర్ ర్సిథతియిలా ఉాంట్ట...

ఇటు చాందూ దీక్షల్ సేనహాం చాలా దూయాం వళ్ళాపోయిాంది.

అసలు ఆ ర్పజు దీక్ష ఇాంట్ల
ల భాంచేసి వచిున రాతేఱ ది గాంటల్కు దీక్ష

చాందూ సెల్ కి ఫోన్ చేసిాంది. ఆ టనమ్ లో ఎవర్గదిలో వాళ్ళా ర్మితభన ఉన్ననరు.

‘‘ఏమిటీ ఈ టనమ్ లో ఫోన్

‘‘ఏదోగా ఉాందిరా.

చేస్వవ్..?’’ చిననగా అడిగాడు.

అాందుకే ఫోన్

చేస్వను’’

కు గదిలో విరాట్

నిదరపోయే టనమ్.

సిగడితే కొాం మనుగుతుాంది.

అాంది హస్ కీ వాయిస్ తో.

‘‘ఎకుడున్ననవ్?’’

‘‘నిదరటేక భాంచాం మీద దొరు
ల తున్ననను . నువాకుడున్ననవ్?’’

‘‘న్నదీ అదే ర్సిథతిగాని,

ఇాంతకీ ఏదోగా ఉాండటాం ఏాంది..?

‘‘అదే అయథాంగావటాం లేదు.

బుయయ నిాండా ప్డు ఆలోచనలు,

ఏభనాంది..?

ాంట్ల
ల బాగాలేదా...?’’

ళ్ాాంత తిమిభర్తిమిభర్గా భతు
త గా ఉాంది.

సల్సలా

భర్గిపోతుననటు
ే ాంది.

ఫడ్ మళ్ా కాంలా తోస్లతాంది. నిదర రావటాం లేదు.

ఏాం చేమభాంట్లవ్?’’

‘‘న్నకేాం తెలుస్క...? న్నకేమీ తెలీదు’’

‘‘నీకాంత తెలుస్క చెవా...?’’

‘‘అయితే విను.

దీనేన వియహభాంట్లరు.

ఇాంకా చెప్ల్ాంట్ట కాభ జాయభాంట్లరు’’

‘‘అమమ బాబోయ్. ఈ జారానికి భాందులుాండవా?’’

‘‘ఉాండవు’’

‘‘భయలా తగు
గ తుాందేమిటి?’’

‘‘ళ్ళాచేస్కక్క తగిగపోతుాంది . నువావర్నయిన్న పేరమిస్క
త న్ననవా?’’

‘‘ఎవర్పన పేరమిసేత నీకెాందుకు ఫోన్

‘‘అాంట్ట...

చేస్వతను?’’

ననున పేరమిస్క
త న్ననవా...?

‘‘అాంతకన్నన ఎకుువనిపిస్లతాంది.

వూహు భనది సేనహాం.

జసే్

పరాండ్ షిప్.

అాంతేగా!’’

ఏాం చేమను..?’’

‘‘ఒరానమనో అయథరాతిఱ బుయయ తినకే నీకు పుణమమాంటుాంది.

నీ భనస్కలో

ఏమాందోచెయ్.’’

‘‘ఒకే ఇపుడు కుదయదుగాని ఒ ని చెయిమ.

ర్లపు ఆఫ్ డే లీవ్

ట్టేసి ల్ాంచ్ టనాంకి ఆట్లలో ల్జ్ కాయనర్ కివచేుయ్.’’

‘‘నేను రాను’’

‘‘ సర్ నేనే మీ ఆఫీస్క కొస్వతను’’

‘‘కొాం మాంచే ఆలోచనలు చేమకు.

‘‘ప్ాండీ ఫజార్

నేనే వస్వతలే.

మీదుగా నేరుగా ఎగువకొసేత ల్జ్

ఎకుడికి రావాలో చెపు’’

కాయనర్ కొస్వతవ్. అకుడ కుడి కు భయిన్

ర్పడ్ న్ననుకొని దద

కాాంపాండులో మూాండాంతస్క
త ల్ బిలిుాంగ్ లో...’’

‘‘తెలుస్క అభరామి షాపిాంగ్ మాల్ ఉాంది’’

‘‘ఫమట ఆట్లలో వయిట్

చేస్త
త న్నకు మిసు్ కాల్

యివుా చాలు.

నేను ఆట్ల వదద కొచేుస్వతను’’

‘‘ఒకే వస్వతలే’’

అవతల్ దీక్ష ఏదో చెబోతోాంది.

ఇాంతలో డోర్ నటు
ే కొని విరాట్ లోనకొస్త
త

‘‘నిదరపోకుాండా ఫోనోల ఎవర్తోరా మాటలు..?’’ అనడిగాడు. విరాటున చూడగానే

చాందూ కాంగారు దాచుకుాంటూ . ‘‘సర్లరా దీకిిత్ ర్లపు కాల్ చేస్వతలే’’ అాంటూ

లెనన్ కట్ చేస్వడు.

విరాట్ నొసలువిర్చి ‘‘ఎవడా
ర ఈ దీకిిత్..?’’ అనడిగాడు.

‘‘ఈ భధ్యమ ర్చమభయామడు లేరా.

భన కు ఆఫీస్కలో ని చేస్వతడు.

వళ్ాటాం భాంచిదా అని బుయయ తిాంటున్ననడు. నడిచి పొభభన్ననను.

న్నగపూర్ కి యనలో
ల వళ్ాటాం భాంచిదా విమానాంలో

నువేాాంటి ఇాంకా నిదరపోలేదా?’’ అన్ననడు.

అతడి మాటలిన విరాట్ నమాభడు.

‘‘ఎాంట్ల రా సర్గా నిదర టేడాం లేదు.

ఒకె...

ది దాటిాంది టనమ్.

నిదరపో’’

అాంటూ తలుపు దగగయగా మూసి తన

గదిలోకెళ్ళాపోయాడు విరాట్.

‘పేరభలో డా
ు క నిదేరాం డుతుాందిలేరా బాబు.

ఖయభ నీ ల్వ్

దొర్కిపోయాను . ఇది ననున ఎనిన తిలు డుతుాందో ఏమిట్ల’

I

ఫీవర్న న్నకు తగిలిాంచావ్.

నీ మూల్ాంగా దీక్షకి

అనుకుాంటూ కళ్ళా మూస్కకొని నిదరకుకయమిాంచాడు చాందూ.

I

I

భరున్నడు...

తల్పోటుగా ఉాందని వాంకటిే ఆఫ్ డే లీవ్

శాాంక్షన్ చేయిాంచుకున్ననడు చాందూ. ల్ాంచ్

టనాం కి మాందే ఆఫీస్క నుాంచి

ఫమటికొచిు ఆట్ల ఎకాుడు.

ల్జ్ కాయనర్ దగగర్పల ఆట్ల ఆపిాంచాడు.
ధర్ాంచి సిాంపుల్ గా వాలుజడ వేస్కకుాంది.

‘‘ప్ాండీ ఫజార్ పోనీ’’

మిసు్ కాల్ ఇచిున దో నిమషాంలో దీక్ష వచిు ఆట్ల ఎకిుాంది.
అదే జాసిభన్ సెాంటు స్కవాసన.

అన్ననడు ఆట్లవాలాతో.

చీయ జాకెట్

ఇవాళ్ తన కాంటికి భర్ాంత అాందాంగా కనిసొతాంది.

‘‘అగాగు’’ అాంది వాంటనే దీక్ష.

‘‘అకుడేాం ని?’’ అడిగిాంది.

‘‘ ఏాం నాంట్ట ఏాం చేప్
త భాండీ.
నిషు
ే రాలాడుతోాందిగా.

గాజులేయిాంచావా,

అవి కొనిదా
ద భని’’

మూతి మడుచుకుాంది దీక్ష...

చీయ కొనిచాువా,

అాంటూ నవాాడు.

నగా నట్ల
ఱ ట్ల
ే వాని భయదలు

జర్గిన కథ: చాందూకి చకుటి ఆతిధమాం ఇచిు ాంపుతుాంది దీక్ష.
బాధడిపోతుాంట్లడు. ఆఫీస్కనుాండి

సహసర కనిపిాంచక ఆభ జాడ తెలిమక విరాట్

ఆఫ్ డే రీభషన్ తీస్కకుని ఫమలుదేర్న చాందూ అనుకునన రకాయాం క చోట దీక్షని

కలుస్కకుాంట్లడు. ఇదదరు కలిసి అదే ఆట్ల లో వళ్ళ
త ాంట్లరు.

ఆ తరువాత......................................

‘అకుర్లలదు.

నువుా కొనిస్వతవ్

సహసరతో ఏాం చెప్లి?

ఏాం కొన్నన ఇదదయాం కలిసి తీస్కక్కవటాం అల్వాటు, కటికి ది

అఫదా
ధ లాడటాం కన్నన అసలు సభసేమ రాకుాండా జాగయతత డటాం భాంచిది కదా.

నేరుగా దేవి థియేటర్ కి పో’’

అాంది

ఆట్లవాలాతో .ఆట్ల కదిలిాంది. ఇక ఆభతో వాదిాంచ లేదు చాందూ.

‘జాసిభన్

సెాంటు నీకాంత ఇషేమా?

మీరు మా ఇాంటి కొచిున వళ్ళాన ర్పజు కూడా మా గదులో
ల ఇదే స్కవాసన’’

అడిగాడు

దార్లో.

‘‘ఇది న్న ఇషేాం కాదు.

సహసర రాక మాందు అససలు సెాంటు వాడే దానిన కాను.

సహసరకు జాసిభన్

అాంట్ట ఇషేాం.

దానునాంచి న్నకూ అల్వాటనపోయిాంది.’’ అాంటూ అతడి చేతిని తన చేతిలోకి తీస్కకుాంది. చేయి వనకిు తీస్కక్కబోయాడు.
వదలేలదు.

‘‘ఇవాళ్ నీతో ల్ాంచ్

చేసి సినిమా చూడాల్ను కున్ననను. దేవి కాాంలకస్ లో యజనీకాాంత్

థియేటర్ సమీాంలోని యస్వేయాంట్ లో ల్ాంచ్ చేసి దేవిలో యజనీకాాంత్

సినిమా వుాంది.’’ అాంది దీక్ష.

సినిమా చూస్వరు. అయిదుననయ కి సినిమా వదల్గానే తిర్గి

ఆట్ల ఎకిు భరీన్న బ్రచ్ కి చేరుకున్ననరు దీక్ష చాందూలు. ఆభతో ఇలా తియగటాం చాందూకి ఎాంతో సాంతోషాంగాను యవశాంగానూ
వుాంది.

స్వమాంకాల్ సభమాం.

భరీన్న బ్రచ్

సాందడిగా ఉాంది.

కెయట్లల్ వలుతురుతో బాటు సమదరాం మీదుగా వస్క
త నన గాలి ఆహలదరుస్క
త న్ననయి.

దూయాంగా నడి సమదా
ర న ల్ాంగరు

వేసిన న్నలుగు ఒడలు, చీకటి డకమాందే తీరానికి వచేుస్క
త నన చేల్ బోటు
ల కనువిాందు చేస్క
త న్ననయి.

కాసత మాందుకెళ్ళా అాంతగా జనాం లేని చోట కెయట్లల్కు సమీాంలో క్క కున కూచున్ననర్దదరూ.
ఆదివాయాం భరీ జన సాందోహాంగా ఉాంటుాందికుడ.
హెనక్కరు
ే ,

మిగిలిన ర్పజుల్ కన్నన

బ్రచ్ లోాంచి చూస్క
త ాంట్ట బ్రచ్ ర్పడ్ తో బాటు అవతల్ ఎతెైన బవన్నలు,

ర్పడ్ ఎగువున వాంకీల్ వాంతెన చూడా
ు నికి చాలా బాగుాంటుాందా దృశమాం.

అటికే కనుచీకటి డుతోాంది.

బ్రచ్ లో లెనటు
ల వలిగాయి.

సమదర గాలికి ఆభ నట చెాంగు...

గాలో
ల కి ఎగురుతోాంది...

‘‘దీకాి!’’ పిలిచాడు.

‘‘వూ!’

అాంటూ సడన్ గా భర్ాంత దగగయగా జర్గి అతడి చేతిని వనక నుాంచి లాగి నడుాం మీద వేస్కకుాంటూ ఛాతి మీదకు

వాలిపోయిాంది.

ఆభ హఠాత్ ర్ణామానికి ఉదేాగడా
ు డు.

‘‘కాసేసపు ననినలా ఉాండనీ’’

ఆభ సయశ అతడిని పుల్కర్ాంజేసిాంది.

అాంది దీక్ష.

‘‘న్న డౌటు చెపు భనాం ఇపుడు ఎవయాం?

సేనహితుల్మా,

పేరమికుల్మా?’’

అడిగాడు చాందూ తేరుకొాంటూ.‘‘యాండోది

కయకే్. భన సేనహాం రాతిఱకి రాతేఱ పేరభగా మార్పోయిాందిగా’’ నవిాాంది.

‘‘భర్ వాళ్ళాదదర్ సాంగతేమిటి?

విరాట్

సహసరలు కటి గాకుాండా భనమిలా దగగయవటాం కయకే్ కాదనుకుాంట్లను. ఆ నన

న్నకు కొనిన బాధమతలున్ననయి అవి తీర్ల వయకూ ళ్ళా వదదనుకున్ననను...’’

ఉననటు
ే ాండి లేచి సరు
ద కు కూచుాంది దీక్ష.

‘‘ఇపుడు నీ అబమాంతరాలేమిటి?

అకుడ నువుా ఇకుడ నేను ఏదో విధాంగా వాళ్ా భనస్క మార్ు కటి చేమటాం కషేాం కాదు.

ఇక నీకునన బాధమతల్ాంట్లవా! అభభ న్ననన చెలెలలు. తలిలదాండు
ర లిన బాగా చూస్కక్కవాలి.

చినన చెలెలలికి భాంచి సాంఫధాం

చూసి ళ్ళా చేయాలి. ఇవేగా?’’‘‘అవుననుక్క..’’

‘‘ఏాంటి అవును.

వయల్ు్

బామాంక్ లా కున నేనుాంట్ట బాధమత గుర్ాంచి ఇాంకా బమాం దేనికి?

బాధమతలు న్నవి కావా? నీకు అమాభన్నననయిన్న న్నకు అత
త మావయిన్న

వాళ్ళాగా..?

నేనీనదాన్ననమమక నీ

నేను చూస్కక్కన్న..? నీ చదువుల్

క్కసాం అమేభసిన మూడకరాల్ పొల్ాంతో బాటు ఇాంక్క యాండకరాలు కలిపి అయిదకరాలు వాళ్ాకి కొనిచేుస్వతను.
ఉననాంతవయకు వమవస్వమాం చేస్కకుాంటూ హపీగా ఉాంట్లరు.

ఇక నీ చెలెలలి ళ్ాాంట్లవా భాంచి సాంఫాంధాం చూడు.
నేనిస్వతను.

ఒపిక

ఒపిక తగిగతే కలుకిచేుసి భన దగగయ కొచేుస్వతరు.

కటనాం ఎాంతయిన్న పయవాలేదు.

గగా ళ్ళాచేసి ాంపిదా
ద ాం. ఇకుడ న్నకు సొాంత యిలు
ల ఉాంది.

ళ్ళా ఖరుుల్తో సహా అాంత

భనిదదయాం ఉదోమగాం చేసి సాంప్దిాంచుకునేది భనకి

చాల్దా?

ఇక నినేన ఎాందుకు ఇషేడుతున్నననని సాందేహాం రావచుు.

మీ కుటుాంఫాం టల,

తలిలదాండు
ర లు, చెలెలలి టల ఇాంత

బాధమతగా ఉన్ననవాంట్ట కటు
ే కునన భాయమను కూడా అాంత బాధమతగానూ చూస్కకుాంట్లవనీ న్న నభభకాం.
దధతులు న్నకు నచాుయి.

ఇాంకేాం కావాలి?

మఖాం మీదకు వాంచుకుాంటూ ...
అనుకుననదేమిటి...?

ఆ నన నువుా నీ

ఐ ల్వూమ చాందూ.’’ అాంటూ ళ్ళాకి వాలిపోయిాంది అతడి మఖానిన తన

‘‘కిస్ మీ చాందూ’’ అాంది హస్త్ు వాయిస్ తో. ఎాంతలో ఎాంత మారు...?

జరుగుతుననదేమిటి...?

భనిషి స్త్ుళన్ పేల కన్నన బగవాంతుడి స్త్ుళన్ పేల చాలా చాలా చాలా

గది.

వాళ్ళాదదరూ కలిసేత బావుాండని వీళ్ళాదదరూ అనుకొాంట్ట,
కలుస్వతర్ప తెలీదు. వాళ్ళానన రదేశాం కను చీకటిగా ఉాంది.

వీళ్ళాదదరూ కలిస్వరు.

వాళ్ళలదదరూ ఎపుడు కలుస్వతర్ప..?

ఎలా

సమీాంలో ఎవరూ లేరు. ఇక సాందేహిాంచకుాండా ఆభ అధరాలు

చుాంబిాంచి మఖభాంత మదు
ద లిచాుడు. ఎనోన కబురు
ల ఎనోన వూస్కలు టనాం తెలీలేదు.

స్కమారు ఏడు గాంటల్ ప్
ర ాంతలో ఆట్లలో తిరుగు రయాణభయామరు. అది మొదలు వాళ్ళాదదరూ తయచు ఫోనోల మాట్ల
ల డుకొాంటూ
వీలు చికిునపుడాంత సినిమాలు షికాయలతో పేరభకు
ి లా
ల విహర్ాంచ స్వగారు.

I

ఈ ర్సిథతులో
ల ఒ ర్పజు...

I

చాందూ నిదరలేచి ఫమటకొచేుసర్కే విరాట్
ఫమటకెళ్ళాపోయాడు.

ఇాంట్ల
ల కనిాంచలేదు.

స్వనన్నదికాలు మగిాంచుకొని అటికే ఫనక్ మీద

చెకుాండా ఎకుడికీ వళ్ాడు. ఇాంత పొదు
ద ట్ట ఎకుడికెళ్ళాడు?

నగా సెల్

గదిలో వదిలేసి

వళ్ళాడు. అనుకుాంటూనే తనూ స్వనన్నదికాలు మగిాంచుకొని యాండు సౌేలు వలిగిాంచి కదాని మీద టీ యాండో దాని మీద టిఫిన్ కి
ఇడీల ఎకిుాంచి హాలో
ల కి వచాుడు.

అాంతలో విరాట్ ఫనక్ పోర్ేక్కలో ఆగిాంది.

కొనిన దినతిఱకల్ కటేను చాంకనటు
ే కొని విరాట్

‘‘ఇాంత పొదు
ే ట్ట ఎకుడికెళ్ళావ్...?

లోల్కొస్త
త కనిాంచాడు.

ఆ పేర్లలమిటి...?’’

అడిగాడు చాందూ.

విరాట్ చాలా ఉతసహాంగా ఉన్ననడు.

‘‘చెప్
త ఇలా రా కూచో’’

అాంటూ స్లఫలో కూచొని పేయలను టీప్ మీద డేస్వడు విరాట్.

చాందూ కిచెన్ లోకి వళ్ళా టీ కపుల్తో తిర్గచాుడు.

కటి విరాట్ కిచిు తనొకటి తీస్కకొని ఎదురుగా పోఫలో కూచుాంటూ...

‘‘ఇవనీన ఈ ర్పజు తిఱకలేన్న..? కొాందీసి ఏ యనలు ఆకిసడాంట్ల విమాన రమాదమో జర్గిాందా?
కూలి పోయిాందా..? ఎాందుకినిన కొన్ననవ్..?’’

లేక రాతిఱకి రాతిఱ గవయనభాంట్

టీ సిప్ చేస్త
త అడిగాడు.

‘‘అవేాం కాదులే’’

అన్ననడు ర్లాకస్ గా టీ తగుతూ విరాట్.

‘‘భర్ాంకేమిట్ల
ఱ ?

భూకాంాం గాని స్కన్నమీ గాని ఏయడి ఎకుడన్నన దారుణాంగా జననశిాంపు జర్గిాందా?’’

‘‘అదేాం కాదు.

సహసర క్కసాం నేను వేసిన పసే్ సెేప్ పయిల్యిాంది గదా...?’’

‘‘అవును యాండో సెేప్

ఏాం చేదా
ద భని?’’

‘‘ఆల్ యడీ చేసేస్వను’’

‘‘చేస్వవా...

ఏాం చేస్వవ్?’’

‘‘రకటన..

అనిన దిన తిఱకలో
ల నూ రకటనిచాును.

డాలిసాందే’’విరాట్

కాంగారు ఆణచుకుాంటూ అర్చాడు చాందూ.

ఈ దఫఫతో సేేట్ లో స్కన్నమి ఏయడి సహసర న్న మాందుకొచిు

మాటలు వినగానే పొల్మార్ దదగా దగు
గ తూ సగాం తగిన టీ కపును కున ట్టేస్వడు చాందూ.

‘ఒరానమనో వీడేదో కొాం మాంచినటు
ే న్ననడు. సహసరకి తెలిసేత ఎలా సాందిస్క
త ాందో ఏమిట్ల ఖయభ’
అాందుకుని తెర్చాడు.పసే్ పేజీ డౌన్ లో యనట్
అాందాంగా పిరాంటయిాంది.

అనుకుాంటూ క దినతిఱక

కాయనర్ లోనే ఉాందా రకటన. బాకస్ కటిే భరీ వేస్వరు.

దిగువన రకటన ఉాంది.

నన సహసర ఫోట్ల

దాని స్వరాాంశాం...

‘‘న్న పిరయురాలిన టిేసేత క్కటి రూప్మలు’’

న ఫోట్లలోని యువతి పేరు సహసర.

ఈభ న్న పిరయురాలు.

న్న ప్
ర ణాం అయిన సహసర అలిగి చెనననలో మిససయి జాడ

తెలీటాం లేదు. ఈభను టిేచిున వార్కి అక్షరాల్ క్కటి రూప్మలు ఫహుభతిగా యివాఫడును.
దిగువ సెల్ నాంఫర్ ను కాాంట్లకే్

సహసర జాడ తెలిసిన వారు

చేమగల్రు.

ఆ విధాంగా వునన రకటన దిగువన...

విరాట్ యసనల్ సెల్ నాంఫర్ యివాఫడిాంది.

ఆ రకటన చూసిన భరుక్షణమే చాందు గుాండలో
ల రాయిడినటేయిాంది.

కనీసాం తనతో మాట మాతఱభనన్న చెకుాండా పిచిు

ని చేస్వడు. ఇపుడీ రకటన చూసేత సహసర ఏాం చేస్క
త ాందో ఏమిట్ల మొతతాం గాందయగోళ్భయేమ ర్సిథతి కనిస్లతాంది.

కళ్వళ్డి పోతూ గఫగబా మొతతాం తిఱకల్నీన తియగేస్వడు.

అనినట్ల అదే రకటన.

తమిళ్ాం ఇాంగ్రలషు తిఱకల్తో బాటు

తెలుగు దిన తిఱకలో
ల కూడా వేయిాంచాడు.

‘‘కొాం మాంచావ్ గదరా.

ఎాందుకిలా చేస్వవ్?’’

అనడిగాడు చివర్కి.

‘‘కొాంలేాం మనగవు లేరా. అాంతగా అయితే సహసరకు నేను నచుజపుకుాంట్లలే.

ఇాంతకు మిాంచి న్నకు తోచలేదు.

ఇాంతవయకు ఫోన్ చేమలేదు. తనకుడుాందో ఏమిట్ల.. ఈ దఫఫతో తను రాకపోయిన్న ఎవర్ప కరు తీస్కకొచిు అగిస్వతరు.’’
అాంటుాంట్ట చాందూ పిచిు టిేనటు
ే చూస్వడు.

ఇాంకా దాచి రయ్యజనాం లేదనిపిాంచిాంది. కరు తీస్కకు రానకుర్లలదు రకటన

చూడగానే తనే పోట్ల
ల టకి వచేుస్క
త ాంది.‘‘ర్ల ర్ల ఆరా బాబు’’ అనర్చాడు చాందూ.

విరాట్

ఆశుయమాంగా చూస్వడు.

‘‘సహసర ఎకుడో ఉాండటాం ఏమిట్ల
ఱ .

‘‘ఇకుడుాంటాం ఏమిట్ల
ఱ ?

‘‘ఇది జోకు కాదురా నిజాం.

ఉాంట్ట కనఫడరా?

అాంటూ ఫమటడిపోయాడు చాందు.

పొదు
ద ట్ట వధవ జోకులేమకు’’

వాళ్ళా నీకు కనఫడరురా.

ఆ మాట విాంటూనే అదిర్డి...

లేచి నిల్ఫడా
ు డు విరాట్.

సహసర దీక్ష ఇదదరూ భన కాల్నీలోనే ఉన్ననరు’’

న్నకు కనఫడా
ు రు.

దీక్షతో మాట్ల
ల డాను.

‘‘ఏమిట్ల
ఱ నువాాంటుననది?

నిజమా...’’

నభభలేనటేడిగాడు.

‘‘నిజాంరా బాబు. ఆ ర్పజు భనిాంట్ల
ల డు ఆడ దొాంగలు ఎవయనుకుాంటున్ననవు..?

సహసర దీక్షలిదదరూ భన వివరాల్ క్కసాం

ఇాంట్ల
ల కి దొాంగతనాంగా వచిు పోయారు’’

‘‘ఒ షిట్...

నువుా చెపేదాంత...’’

‘‘ఇాంకా నభభకాం లేదా?
దీక్షతో ఉాంట్లాంది.

ఇదే కాల్నీ మూడో వీధి చివయ నూట ఎనబనయ్యమ ఇలు
ల దీక్షది.

నేనీన దగగరుననట్టే సహసర ఆ యిాంట్ల
ల

వాళ్ళాదదరూ ల్జ్ కాయనర్ లోని అభరామి షాపిాంగ్ మాలో
ల జాబ్ చేస్క
త న్ననరు.’’

‘‘నిజాంగానే కొాం మాంచావా
ర . ఇాంత తెలిసిన వాడివి న్నతో ఎాందుకు చెలేదు?’’

‘‘ఎలా చెభాంట్లవ్..?
చెపొదదని ప్
ర మిస్

‘‘డామిట్
లేన్న?

దీక్ష న్న నోరు కట్టేసిాంది.

నీకు తెలిసేత సహసర తనతో కూడా చెకుాండా వళ్ళాపోతుాందట.

తీస్కకుాంది. సహసర కు నువాాంట్ట ఇషేమే కాని తన సభసమలో
ల కి నినున లాగటాం ఇషేాం లేక మౌనాంగా ఉాంట్లాంది’’

సభసమలేమిటి బోడి సభసమలు.

తను ననున ఇషేడాలే గాని ఎలాాంటి సభసమల్యిన్న చూస్కక్కడానికి నేను

అసలు నువుా సహసరతో మాట్ల
ల డావా?’’

‘‘లేదు దీక్ష అాంత చెపిాంది.

నువిాాంకొదిద ర్పజులు ఒపిక ట్ల
ే లిసాంది.

రకటనిచిు ఘోయభనన తపుచేస్వవ్. తనేాం చేస్క
త ాందో ఏమిట్ల...’’

ఒ మాట న్నతో చెపిన్న ఆపేవాడిన అనవసయాంగా

అాంటూనే గేటు వనపు చూసి ఉలికిుడా
ు డు.

‘‘ఈ రకటనతో స్కన్నమి వస్క
త ాందన్ననవ్ గా...? అదో వచేుస్లతాంది. ఎలా నచు చెపుకుాంట్లవో చెపుక్క’’

అాంటూ వేగాంగా కిచెన్

లోకి ప్ర్పోయాడు చాందూ.

అటిగా
గ ని తను చేసిాంది కయకు
ే కాదు అని అయథాంకాలేదు విరాట్ కి.

నిజాంగానే తాందయడా
ు డు. ఫమట ఆగిన స్తుటీ మీది`

అమాభయిలిన వాంటనే గురు
ి ట్టేస్వడు.

దీక్ష స్తుటీ ఆగానే వనక కూచునన సహసర
వేస్కకుాంటూ వచేుస్లతాంది.

‘ది హిాందూ’

ఇాంగ్రలష్

స్తుటీ లాక్ చేసి దీక్ష కూడా వస్లతాంది.

దినతిఱక చేతో
త టు
ే కొని ర్పషా వేశాంతో దద అాంగలు

ఇదదరూ ఇాంకా ననటీలో
ల నే ఉన్ననరు.

సహసర మాతఱాం

ఎటిలాగే చునీనతో మఖాం తెలీకుాండా చుటు
ే కునుాంది.

ఆభ యిాంటి వదద కటి యాండుయిళ్ా వాళ్ాకి త కాల్నీలో ఇాంత వయకూ ఎవర్కీ ఆభ మఖాం ఎలా ఉాంటుాందో తెలీదు.
వస్క
త నన అమాభయిలిదదరీన చూస్త
త ...

స్వథణువులా ఉనన చోట్ట నిల్ఫడిపోయి...

అలా చూస్క
త ాండిపోయాడు విరాట్.

I

I

క్కుస్వర్ భనాం చేసే నులు ఎదుటి వాళ్ానే కాదు.

I

భనలీన ఇరుకున ఫటిే ఇఫఫాందులో
ల డేస్వతయి.తెలిసి వేసిన్న తెలీక

వేసిన్న తేనతుటే మీద రాయి డితే కదిలి తేనేటీగలు వాంటడి తరుమతయి.

విరాట్

ఇచిున రకటన తేనతుటేను కదిపిాంది.

సహసర ఎవరు బామగౌయాండ్

ఫోట్లతో సహా రకటనిచిు నిజాంగానే తపు చేస్వడు. ఇాంతవయకు విరాట్
ఎవర్కీ తెలీదు.

ఏమిటి గతాం ఏమిటి ఏమీ తెలీకుాండానే ఆభ

ఎకుడున్ననడో సహసర ఎకుడుాందో వాళ్ా సాసథలాలో
ల

ఇపుడు తెలిసిపోయే ర్సిథతి ఏయడిాంది.

భధుయన....

సహసర తాండిర భహాదేవ న్నమకర్ కి ఉదమాం లేవగానే ఫడ్ కాఫీ తగి దినతిఱక చదవటాం అల్వాటు. న్నమకరాజుల్ వాంశస్క
థ డు

గావటాంతో అాందుకు తగగట్టే భనిషి ఎతు
త గా కాసత లావుగా దృఢాంగా ఉాంట్లడు.

నిభభకామలు నిల్ఫటేగల్ గుబురు మీస్వలు

ఆమన మఖానికి రతేమక ఆకయిణ. ఇటికీ ఉదమాం యాండు గాంటలు వామయాభాం చేమటాం ఆమన అల్వాటు.
గాంభీయాంగా స్త్ర్మస్ గా ఉాంట్లడు భనిషి.

ఆ ర్పజు ఉదమాం పేర్

చాలా

కాంటి చూపులు చాలా షాయ్ గా ఉాంట్లయి.

తెయవగానే అన్ననడిమాంకె తన ప్రీే ఎభభలేమలు ఏడుగురుని ప్రీే నుాంచి ససెాండ్

రమఖాంగా రచుర్ాంచఫడియది. వివరాలు చదవబోతూ దిగువకు చూసిన భహాదేవ న్నమకర్

అకుడ యనట్

చేసిన విషమాం
కాయనర్ లో తన

కూతురు సహసర ఫోట్ల చూసి ఉలికిుడా
ు డు.

వాంటనే దిగువకొచిు...

రకటన చదివాడు.

అాంతే` ఆమన మఖాం క్కాంతో కాందగడులా అయిపోయిాంది.
తాయగా రా’’

‘‘వస్క
త న్నననాండి.

వాంటనే గాంతు ాంచి `

‘‘ఇదిగో ఇాంట్లవిడ ఎకుడున్ననవ్..?

అనర్చాడు.

ఏాం కావాలి?’’

అాంటూ లోలునాంచి ఆమన భాయమ మూగాాంబిగెన రుగులాాంటి నడకతో వచిుాంది. ఆమన

ఉగయరూప్నిన చూస్త
త నే బాలాునీ డోర్ వదేద ఆగిపోయిాంది.

బమాం బమాంతో చూస్క
త

‘‘ఏభనాందాండీ...?

ఎాందుకాంతక్కాం?’’ అనడిగిాంది.

‘‘క్కడక సాంతోషడభాంట్లవా?

కుగానొకు కూతుయని నతితకెతు
త కుననాందుకు తల్కు నీళ్ళా పోసిాంది. న్న రువు

తీమడానికే పుటిేనటు
ే ాంది. చూడు భన గారాల్ కూతురు ఫోట్ల తిఱకలో వచిుాంది.

నువాయిన్న చూసి సాంతోషడు’’

అాంటూ పేరున క్కాంతో ఆభ వనపు విసిర్కొట్ల
ే డు.

దానిన అాందుకుని రకటన చూసి నిశేుషు
ే రాల్యిాందావిడ.

‘‘ఫాంగాయాంలాాంటి సాంఫాంధాం చూస్వను.

ళ్ళాచేస్కక్కభాంట్ట ప్ర్పోయి రువు తీసిాంది.

ఇనిన ర్పజులూ ఎాంత వతికిాంచిన్న

ఎకుడ ఉాందో తెలీలేదు.

విరాట్ సృషిేాంచిన

ఇపుడు చూడు ఏభనాందో... న్న కూతురు అలాాంటిది కాదు.

రకటనల్ స్కన్నమీ వాళ్ళాదదర్నీ కలిపిాందా? కలిపినట్టే కలిపి రతమక్ష వనరానికి న్నాంది లికిాందా?

తెలుస్కక్కవాల్ాంట్ట వచేు వాయాం దాకా అగాలిసాందే...

జర్గిన కథ: సహసర

క్కసాం విరాట్

సృ షిేాంచిన రకటనల్ దుమాయాం ఎాంత దూయాం వళ్ళ
త ాందోనని

బమడుతుాంట్లడు చాందు. అతడు అనుకుననాంత అవుతుాంది. అమాభయిలిదదరూ నేరుగా వాళ్ళాాంటికి వచేుస్వతరు. రకటన
చూసిన సహసర

తాండిర తీవరాం గా సాందిస్వతడు.

ఆ తరువాత........................

ఉతతమరాలు.

పేరమా దోమా దానికి తెలీదు అన్ననవ్ గా.

ఇపుడేభాంట్లవ్.

చెనననలో ఉాంది.

వాడవడోన పేరమిాంచి

వదిలేసినటు
ే ాంది.వాడు

ఏకాంగా తిఱకా మఖాంగా

‘కనిాంచటాం లేదు’

అని రకటనే ఇచేుస్వడు.

టిేసేత క్కటి రూప్మలు ఫహుమానాం అట.

ఎవడో క్కటీశారుడయి ఉాండాలి....’’

‘‘అది కాదాండీ...’’
|
‘‘ఇాంకేాం చెకు.

న్న కూతుర్న వనకిు తెచుుకొని ఎలా ళ్ళా జర్పిాంచాలో న్నకు తెలుస్క.

అకుర్లలదు’’

అాంటూ బాల్ునీ వదదకెళ్ళా కిాందకు చూస్వడు.

కాాంపాండ్ లో

అతని భనుషులు చాలా భాంది ఉన్ననరు.

‘‘అర్లయ్ కదిర్లశన్, వడివేలు ఎకుడా
ర .... వాళ్ళాదదరీన యభభని చెాండి’’

సర్గా
గ ప్వు గాంట తరాాత వాళ్ళాదదరూ భహ దేవన్నమకర్

అాంటూ ఆయుర్

మాందున్ననరు.

నీ సల్హా సాంరదిాంపులేమీ

వేస్వడు.

ఆమన చెపిాంది జాగయతతగా విన్ననరు. భర్ప

గాంట తరాాత తభ సహచరులు భర్ప ఆరుగురు గూాండాల్తో కదిర్లశన్ వడివేలు రయాణిస్క
త నన జీపు భధుయన వదిలి చెననన
మాయగాంలో దూస్కకుపోన్నయాంభాంచిాంది.

భహా దేవన్నమకర్
ఉాండిపోయాడు.

ఆ పూటకి ఫమటకు పోకుాండా ఫోన్

సిాచాాప్

చేసి సహసర ఫోట్లనే చూసి బాధడుతూ ఇాంట్ల
ల నే

ఈ

ఈ

ఈ

విశాల్భనన ట్టక్ వుడ్ ట్టబుల్ మీద...ఆ ర్పజు దినతిఱకల్నీన వయసగా ర్చి ఉన్ననయి.

అనినటిలోనూ రకటనతో బాటు అాందభనన సహసర మఖాం కనిస్లతాంది.
భారీ కాయుడు కరు కూచున్ననరు. కున సిల్ార్

ట్టబిల్

డిష్ లోని ఆపిల్

వనక ర్వాలిాాంగ్

ఛేర్ లో భధమవమస్క

మకులిన క్కుటీ నమలుతూ సహసర ఫోట్లని

దీక్షగా చూస్క
త న్ననడు.ట్టబుల్ మాందు ఎదురుగా అతడి మఖమ అనుచరులు నలుగురు చేతులు కటు
ే కుని నిల్ఫడున్ననరు.

అది భధుయన శివాయలలోని స్కవిశాల్భనన ట్టకు తోటలోని ఎసేేట్

ఫాంగళ్ళ.

ఎసేేట్ ను చుటిే ఎతతయిన కాాంపాండ్ వాల్

ఉాంది.

ఎసేేట్ కు టిషేభనన కాలా ఉాంది. ర్భషన్ లేకుాండా చీభ కూడా లోన రవేశిాంలేదు.

ఆమన పేరు తమగరాజన్.

ఆమన తాండిర పేరు దేవరాజన్.

సెాంటఱల్ మినిసేర్. ఆమన తతగార్ పేరు భణివణణన్.

ఆమన తమిళ్న్నడు మాజీ సి మాం.

గత ఎనినకలో
ల ఆమన ప్రీే ఒడిపోవటాంతో అాంతవయకు రతిక్షాంగా వునన ప్రీే అధికాయ ప్రీే అయిాంది.
శిలిాచెాందాభయన.

రతిక్ష న్నమకుడు భణివణణన్.

తతగారు భణివణణన్

సి మాం గా ఉాండగా తమగరాజన్

ఆమనకునన రధాన వామప్రాలో
ల కటి ర్మల్ ఎసేేట్ .
దేవరాజన్

రస్క
త త సి మాం

తన వామప్రాల్ను భాగా విసతర్ాంచుకున్ననడు.

యాండు భననిాంగ్

కార్పర్లషన్.

సెాంటఱల్ మినిసేర్ గావటాంతో అడుగోలుగా లెనసెనుసలు పొాంది భననిాంగ్

తత సేేట్ సిమాం, తాండిర

కార్పర్లషన్

స్వథపిాంచి ఇషా
ే నికి భూమిని

తవిా ప్ర్లసి విలువనన ఖనిజాల్ను విదేశాల్కు తయలిస్త
త క్కటు
ల సాంప్దిాంచాడు. ఇాంకా సాంప్దిస్త
త నే ఉన్ననడు.

తమగరాజన్

భనుషులు భధుయన జిలా
ల తో బాటు కు జిలా
ల లో
ల ను సాంచర్స్త
త ర్మల్

ఎసేేట్ కు అనుకూల్ాంగా ఉనన

భూమలిన గుర్ిస్క
త ాంట్లరు. అలాగే ఎకుడ విలువనన ఖనిజాలున్ననయ్య సమాచాయాం సేకర్ాంచి ర్పోయే్
ఇస్క
త ాంట్లరు.

తయారుచేసి

ఇక తరాాత అతడి మఖమ అనుచయగణాం యాంగాంలోకి దిగుతుాంది. అవసయభనతే తనూ మాందుాంట్లడు

తమగరాజన్.గుర్ిాంచినవి రయివేట్

భూమల్యితే యనతులిన ఫదిర్ాంచి తకుువ ధయకే తభ కాంనీ పేయ రాయిాంచేస్కకుాంట్లరు.

ఎదురు తిర్గితే కిడానప్ చేయిాంచి ఫల్వాంతాంగా రాయిాంచుకుాంట్లరు. ఈ కయభాంలో అనేక హతమలు కూడ జర్గాయి.
గవయనభాంటు భూమల్యితే ల్ాంచాలు కటిే ర్భషన్

ఇక

సాంప్దిాంచి ఇషేాం వచిునటు
ే తవిా ప్ర్లస్క
త ాంట్లరు.

భధుయన జిలా
ల నుాండి ఆ ఫలు
ే మొతతాం ఎనిమిది జిలా
ల లో
ల తమగరాజన్

మాటకు తిరుగులేదు.

అతని అకయమాల్ గుర్ాంచి

తెలిసిన్న జనాం నోరు విరు.

ఈ నేథమాం లోఎవయయిన్న తనను వేలెతిత చూపిన్న,

తన గుర్ాంచి తన కాంనీల్ గుర్ాంచి తిఱకల్కు వా
ర సిన్న,

తన మీదా

లేదా తన కాంనీల్ మీద కేస్కలు వేసిన్న, పోలీస్క ర్పోర్ేచిున్న అలాాంటివార్ని క్షమిాంచే అల్వాటు తమగరాజన్ కు లేదు.
నిరా
ధ క్షణమాంగా వార్కి భయణదాండన విధిాంచేస్వతడు. భనిషి ఎాంత స్వపే్ గా రశాాంతాంగా చెయగని చిరునవుాతో రాభర్శస్వతడో
అాంతకాంత భహా రమాదకయభనన వమకిి.
అతడిది.

తనేమీ చేమడు.

అభలుర్చేది అతడి భనుషులు.

అాంత అతని భనుషులే చూస్కకుాంట్లరు.

సెుచ్

ఎకుడికకుడ తన చేతుల్కు భటిే అాంటకుాండా జాగయతత డతడు. అాందుకే

తెలీనివాళ్ళా అతడిన చాలా భాంచి వాడనుకొాంట్లరు.

తెలిసిన వాళ్ళా అతని కాంటడకుాండా తపిాంచుకుాంట్లరు.

లేదా

దూయాంగా ఉాంట్లరు.అటువాంటి చర్తఱ కలిగిన తమగరాజనిన సమీ కాల్ాంలో పున్నదులు కదిలిపోయేలా చేసిాందో మాంగ్
జయనలిస్క
ే .

ఆ జయనలిసేే భధుయనకు చెాందిన ల్హర్. స్వథనికాంగా ఉాంటుననఈ ల్హర్ ఎవర్ప స్వథనికులు ఎవర్కీ తెలీదు.

కాని

సభకాలీన రాజకీయాల్ మీద విశేలషణల్తో సహా తిఱకల్కు వారా
ి కథన్నలు రాస్క
త ాంటుాంది. అది యిది అనకుాండా ఏ ప్రీేనయిన్న
ఏ ప్రీేకి చెాందిన వార్నయిన్న తపుచేసేత కడిగి ప్ర్లస్క
త ాంది. ఆభ దృషిే కయభాంగా తమగరాజన్్ౖ

మీద డిాంది.

తమగరాజన్

బాధితుల్ గోడు విాంది. యహసమాంగా ఆయా ప్
ర ాంతలో
ల సాంచర్ాంచి అతని అకయభ భననిాంగ్ కు సాంఫాంధిాంచిన ఫోట్లలు తీసి
పేయలకెకిుాంచటాం ఆయాంభాంచిాంది.

అలాగే అనేక స్వకాిమధారాల్ను సేకర్ాంచి ర్కారు
ు లు తయారుచేసిాంది.

ర్పజుక్క కథనాం దినతిఱకలో
ల వస్క
త ాంట్ట తమగరాజన్ కి కాంయాం మొదలెనాంది.

డిలీల నుాంచి తాండిర దేవరాజన్

ఫోన్ లో కొడుకును

హెచుర్ాంచన్నయాంభాంచాడు. ఇటు రతిక్ష న్నమకుడిగా వునన తత ఆాందోళ్న చెాందుతూ ఆ జయనలిస్క
ే ఎవర్ప తెలుస్కకొని తగిన
చయమ తీస్కక్కభాంటూ ఫోను
ల చేస్క
త న్ననడు. అయితే ల్హర్ ఎవర్ప తెలుస్కక్కవటాం అాంత స్కలువు కాలేదు.ఈ లోల్ ల్హర్
తమగరాజన్
క్కరు
ే కి,

నేయ చర్తఱను తిఱకల్కెకిుాంచటాంతో వూరుక్కలేదు.

తన వదద ఉనన ర్కారు
ు ల్ను కాపీలు తీసి కటి స్కపీరాం

కటి చెననన హెన క్కరు
ే కి, క కాపీని భధుయన క్కరు
ే కు ాంపిస్త
త క కాపిని భధుయన పోలీస్ కాంట్ల
ఱ ల్ రూమ్ లోని ఎ మస్ పి

రకాష్ కు ాంపిాంచి కేస్క పనల్

చేమభని క్కర్ాంది.ఇాంతకీ ల్హర్ ఎవర్ప ఎలా ఉాంటుాందో తిఱకాఫీస్కలో
ల ని కొాందర్కి త ఫమట

ఎవర్కీ తెలీదు ఏ ప్
ర ాంతమో ఎకుడుాంటుాందో తెలీదు. ఆభ ఇచిున అడరస్కకు వళ్ళాచూసేత అది క ఫమ్ హౌస్

అడరస్క. ఆ

ఫమ్ హౌస్ భహదేవన్నమకర్ కి చెాందిాంది. ఆమనిన అడిగితే ల్హర్ ఎవర్ప తనకు తెలీదని తభ ఫమ్ హౌస్ అడరస్క
ఎాందుకిచిుాందో అయథాంకావటాం లేదన్ననడు.

నిజాంగా ఆమనకు తెలీదు.

పి కొడుకుతో ళ్ళా జర్పిాంచే ఏరాటలలో బిజీగా ఉన్ననడు.

ఆమన తన కూతురు సహసరకు తన మితు
ఱ డనన ఎాం

ల్హర్ పనల్

చేతికాందిన గాంటలోనే ఆ పనల్ తో సహా తమగరాజన్

మాందు హాజయన పనల్ అతడి చేతికిచాుడు ఎ మస్ పి

రకాష్. ఆ పనల్ తిర్గేమగానే అతనికి కళ్ళా గిరు
య న తిర్గినాంత ననాంది.
ఎాంకాయిరీ కమీషన్

తన కొాంమాంచే అనేక నిజాలు ఆ పనల్ లో ఉన్ననయి.

వేసిన్న ఎలాగో మేనేజ్ చేయొచేుమోగాని సి బి ఐ యాంగాంలోకి దిగితే కొాం కూలినట్టే.‘‘ఈ పనల్ న్న చేతికి

రాఫటిే సర్పోయిాంది. వేర్ల ఎవర్ చేతికెళ్ళాన్న మీ పున్నదులు కదిలేవి’’ అన్ననడు ఎ మస్ పి రకాష్.‘‘మీరు చదువుకున్ననరుగాని
బుయయని చేమదయామ.

పనల్ ని సర్గా గభనిాంచావా? మొదట పేజీలోనే సషేాంగా రాస్కాంది ఎ కాపీ టు స్కపీరాంక్కరు
ే , ఎ కాపీ టు

హెనక్కరు
ే , ఎ కాపీ టు భధుయన క్కరు
ే , ఇాంకేమాంది? ఈ ల్హర్ ఎవర్ప గాని అజా
ా తాంలో ఉాండే ననున పూర్ిగా ఇర్కిాంచేయాల్ని
చూస్లతాంది. దీని అాంతు చూడకుాండా వదల్ను’’ అనర్చాడు తమగరాజన్.

స్వథనిక క్కరు
ే కు ఆ పనలు చేయగానే తమగరాజన్ మేనేజ్ చేస్వడు.

ఇటు ఎ మస్ పి రకాష్ పనల్ అాందుకున్నన కేస్క పనల్ చేమలేదు.

పోలీస్ కేస్ పుటప్ చేమకుాండా డనయకే్ గా క్కరు
ే న్నశయ యిాంచటాం రూల్స్ కు విరుదధాం కాఫటిే ఈ పనలో
ల ని సమాచారానిన
అాంగ్రకర్ాంచలేదు.

అాంటూ పనల్ ని ర్జకే్ చేస్వరు జడిజ.అయితే ఇదే సభమాంలో స్కపీరాం క్కరు
ే ఈ విషయానిన స్త్ర్మస్ గా

తీస్కకుాంది. అడుగోలుగా ర్భషను
ల యిచిునాందుకు కేాందరరభుతాాం మీద అకిిాంతలు వేస్త
త రజారయ్యజన్నల్ దృషా
ే మ ఈ కేస్కను
స్త్ర్మస్ గా ర్శీలిాంచి విచాయణ చేటేవల్సిాందిగా హెనక్కరు
ే ని ఆదేశిాంచగా హెనక్కరు
ే స్వథనిక క్కరు
ే కి ఆదేశాలు జారీచేసిాంది. దాాంతో
జడిజ ఈ కేస్కను రీ ఒనిాంగ్ చేసి ఇటు వార్కి అటు తమగరాజన్ కూడ క్కరు
ే కు హాజరు కావల్సిాందిగా సభను
ల జారీచేస్వరు.ఇదీ
కాందుకు భాంచిదే అనుకున్ననడు తమగరాజన్్ౖ . పనల్ లో ఉనన స్వకు
ి లిన,
కర్దదర్న ఫినిష్

చేస్ల మేనేజ్

కేస్కల్నీన వీకయిపోతయి.
వాంటనే తమగరాజన్

బాధితులిన ఫదిర్ాంచో బమట్ల
ే ,

చేమటాం కషేాం కాదు. కాని రధాన కకిిదారు ఫరతికుాండ కూడదు.

కాని ల్హర్ ఎలా ఉాంటుాందో తెలుస్కక్కవటాం ఎలా? క్కరు
ే భటు
ల ఎకుకమాందే హతభయిపోవాలి.

భనుషులు యాంగాంలోకి దిగారు.

హిాందూ దినతిఱకలో సి సి కెభరాలిన ఆర్లట్

కషేాం మీద మేనేజ్ చేసి ల్హర్ అకుడికి వచిు వళ్ళానటి దృశామల్ కిలపిాంగస్
విజువల్స్

చేసే వమకిిని అతి

కొనిన సాంప్దిాంచగలిగారు.

కెభరా

సర్గా లేకపోయిన్న ఆఫీస్కలోకి వచిుపోతునన ల్హర్ని గుర్ిాంచటాం కషేాం కాలేదు.

‘‘చాలా చినన వమస్కలా ఉాంది గదరా.
అడిగాడు.‘‘తెలీదు స్వర్’’
ఉాంచకూడదు.

ల్హర్ని అాంతాంచేసేత

చాలా అాందాంగా కూడ ఉాంది.

ఏ వూరు..?

ఎవర్ తలూకు?’’

ఫదులిచాురు అనుచరులు.‘‘కతితలా ఉాండే ఇలాాంటి అమాభయిలెపుడ్య కులో ఫళ్ళాలేరా.

ఈ పొగరు బోతు అమాభయికి నేను భయణదాండన విధిస్క
త న్ననను. క్కరు
ే భటు
ల ఎకుక మాందే ఫినిష్ చేమాండి’’

అాంటూ ఆదేశిాంచాడు తమగరాజన్న
త మగరాజన్

భనుషులు క్కరు
ే వాయిదా ర్పజున ల్హర్ రాగానే వేసేమట్లనికి క్కరు
ే ఫమట

యడీగా ఉన్ననరు. జయనలిస్క
ే ల్హర్కి తనలా ఉాంటుాందో తమగరాజన్ కి గాని అతని భనుషుల్కి గాని తెలీదని గటిే నభభకాం.
ఆ నభభకాంతోనే స్వదాస్త్దాగా ఆట్లలో క్కరు
ే వదద కొచేుసిాంది. క్కరు
ే లో హాజరు కాగానే తనకు యక్షణ కలిాంచభని అడగాల్నుకుాంది
కాని...

ఆట్ల దిగి భటల వనపు అడుగులేస్క
త ాండగానే ఆభకు అనుమానాం వచేుసిాంది.
గురు
ి ట్టేసిాంది.వాళ్ా కదలికలిన గభనిాంచగానే తనను కవర్

అకుడ తచాుడుతునన కొాందరు భనుషులిన

చేమబోతున్ననయని తెలిసిపోయిాంది.

తను వాళ్ాకు ఎలా

తెలిసిపోయిాందో తెలీదు కాని ఆలోచిాంచే సభమాం లేదు, రమాదాం మీద డకమాందే తపిాంచుక్కవాలి .గిరుకుున వను తిర్గిాంది
ల్హర్.తిర్గ్ర తియకుమాందే ఆభ వనక రతమక్షభయామడో గుాండా.

వాడి చేతిలో కతిత తళ్తళ్ళ భరుస్లతాంది.

ఆభ

వనుతియగా
గ నే నిరా
ధ కిిణమాంగా పొడవపోయాడు. వాంటు
ఱ కవాసిలో వేటును తపిాంచుకునన ల్హర్ లాఘవాంగా వాడి చేతిని బా
ల క్ చేసి
చివుాన గాలో
ల కి ఎగిర్ాంది.

ఆభ కుడి ప్దాం స్తటిగా రతమర్ధ చెవి కున దారుణాంగా తకిాంది.

ఏాం జర్గిాందో తెలిసే లోపే

దద కేకటిే విరుచుకు డిపోయాడు వాడు. డువాడు తిర్గి లేవలేదు.వాడు ఏభయామడో కూడ చూడలేదు ల్హర్. వాడి కతితని
సొాంతాం చేస్కకొనన భరుక్షణాం దూస్కకొస్త
త కతు
త లిన రయ్యగిాంచబోతునన ఇదదరు గుాండాల్ దాడి నుాంచి భరుపు వేగాంలో
తపిాంచుకొాంటూ భర్పస్వర్ గాలో
ల కి ఎగిర్ాంది.

కరాట్టలో గాని కుాంఫ్ లోగాని ైయిాంగ్ కిక్ ఎాంత రమాదకయభనాందో మాయిల్ ఆయేస్

గుర్ాంచి తెలిసిన వాళ్ాకే తెలుస్క. ల్హర్ మాయిల్ ఆయే్ స్లల మాసేయని ఆభ కదలికలిన గభనిస్క
త నన ఎవర్కెనన్న ఇట్టే
అయధభనపోతుాంది.

కనున మూసి తెర్చే లోపు భర్పస్వర్ ఆభ కుడి ప్దాం కడి తల్కు కనకేయిాంది.

గాలో
ల ఉాండగానే యాండోస్వర్ తల్ మీద ఆభ

మోచేయి తకిాంది. ఆభ ప్దాలు నేల్మీద అనే సర్కి గుాండాలిదదరూ భటిే కర్చారు.ఈ లోల్ మిగిలిన గుాండాలు ఆరుగురు
కర్నొకరు హెచుర్ాంచుకొాంటూ ఐయన్
అయధభనపోయిాంది.

రాడస్ తో కమభకొచాురు. హర్కి తను ఎకుువసేపు ఇకుడుాండటాం భాంచిదికాదని

మీడియా వాళ్ా దృషిేలో డిన్న బిలక్ తనను గుర్ిాంచిన్న చాలా సభసమలొస్వతయి.

అాందుకే ఇక

ఆలోచిాంచలేదు. వేగాంగా భధమకు జొయడిపోయి కడి నుాంచి ఇనురాడ్ ను సొాంతాం చేస్కకుాంది అాంతే.

చెయకు తోటలో డిన భతేతబాంలా ఎడా డా గుాండాల్ను వియగదీసి దార్చేస్కకొని వేగాంగా క్కరు
ే కువీధిలోకి రుగుతీసి
మామభనాంది. ఈ సాంఘటన జర్గినపుడు తమగరాజన్
విన్ననకే ఫమటకొచాుడు.

క్కరు
ే ఫమటలేడు.

లోలున్ననడు.

ఫమట అరుపులు గోల్

అటికే ల్హర్ ఎసేుప్ అయిాంది కాఫటిే ఆభ ఎలా ఉాంటుాందో డనయకే్ గా అతను చూసే అవకాశాం

కల్గలేదు

ఆడపిల్ల ప్
ర ణాం తీయాల్ని థకాం వేసి వచిున గుాండాలు చెలా
ల చెదరుగా డిపోయారు.

వాళ్ాలో

ఎవర్ ర్సిథతి ఏమిట్ల

వాళ్ాకే అయధాంకాలేదు. అకుడికీ కాసత కాలు చెయిమ బాగునన నలుగురు గుాండాలు ఇనురాడు
ల వూపుకుాంటూ ల్హర్ ప్ర్పోయిన
వీధీలోకి చూస్వరు.

వీధి చివయ భలుపుతియగటాం వయకే వాళ్ాకి కనిాంచిాంది. ఆ తరాాత ఆభ ఎటుపోయిాందో జాడ తెలీలేదు.

ల్హర్నయితే తమగరాజన్

అాంతాం చేయిాంచలేకపోయాడు కాని కేస్కను వాయిదా వేయిాంచుక్కడాంలో సకససయామడు. రధాన

కకిిదారు అయిన ల్హర్ క్కరు
ే కు హాజరు కాలేకపోయినాందున కేస్కను వచేు నల్ ఇదే తేదీకి వాయిదా వేమడభననది.

ల్హర్

అనే జయనలిస్క
ే కు తిర్గి సభను
ల ాంపిాంచభని ఆదేశిాంచడభననది. అాంటూ రకటిాంచారు జడిజ.

ఆ ర్పజు ల్హర్ని అట్లక్ చేసిన గుాండాలో
ల ఇాంచు మిాంచు అాంత హాసిటలో
ల అడిభటయామరు.
హాసిటల్

ఫడ్ మీదే ఉన్ననరు.ఈ లోల్ క అదుబతాం జర్గిాంది...|

వాళ్ాలో మగు
గ రు ఇాంకా

అకుడ సెాంటఱల్

మినిసేయయిన దేవరాజన్

చకయాం తిప్డు.

సెాంటఱల్

గవయనభాంట్ అధికాయ ప్రీేకి భణివణణన్

అలిమనస్ గా ఉాంటూ వస్లతాంది. సేేట్ లో ఒడిపోయిన వాళ్ా ప్రీే ఎాంపిలు దిహను భాంది డిలీల లో ఉన్ననరు.

ప్రీే

కాఫటిే కేస్క

నుాంచి తన కొడుకు తమగరాజన్ ను ఎలాగయిన్న గటేకిుాంచాల్నే ఉదేదశాంతో ప్రీే మీద, రధానభాంతిఱ మీద వతితడి తీస్కకొచిు ఈ
కేస్క మీద క ఎాంకాయిరీ కమీషన్ ను నిమమిాం చేస్వడు.ఆ మగు
గ రు సభుమల్తో కూడిన ఎాంకాయిరీ కమీషన్ ను నిమమిాంచి
తమిళ్న్నడు రభుతానికి ాంపిస్త
త , కేాందర రభుతాాం ఆ వివరాల్నీన స్కపీరాం క్కరు
ే కు అాందజేస్త
త ఆరు మాస్వలో
ల ఎాంకాయిరీ కమిటీ
తన ర్పోరు
ే ను సబ్ మిట్

చేసే వయకు ఈ కేస్కను తతులికాంగా నిలిపి ఉాంచాలిసాందిగా అబమర్ధాంచిాంది. ఆ విధాంగా రస్క
త తాం ఈ

కేస్క క్కరు
ే లో ాండిాంగ్ లో ఉాంచఫడిాం`ది.జగనోభహన్ కి ఇలాాంటి వాటిని ఎలా మేనేజ్ చేయాలో బాగా తెలుస్క.

కాఫటిే కమీసన్

సభుమలు మగు
గ రు అడుగుటిేనపుడే మడుపులు మచుటు
ల జర్గిపోయాయి. కాఫటిే రస్క
త తనికి ఈ కేస్కల్ గుర్ాంచి బమాం
లేదు.

కాని జయనలిస్క
ే ల్హర్ ఫరతికుాంట్ట ఎటికెనన్న రమాదమే.

ఆభను అాంతాం చేసే వయకు తనకు భనశాశాంతి లేదు.

ఆభ గుర్ాంచి భధుయన లోను చుటు
ే కుల్ అతని భనుషులు చాలా గాలిాంచారు. కాని ఆ ర్పజు క్కరు
ే వదద తన భనుషులిన చావు
దఫఫ కొటిే తపిాంచుకునన ల్హర్ జాడ ఆ తరాాత ఎవర్కీ అాంతు చికుకుాండా పోయిాంది.ఇది జర్గి న్నలుగు మాస్వలు పూయియి
అయిదో మాసాం వచేుసిాంది.

ఇాంక్క యాండు మాస్వలో
ల ఎాంకాయిరీ కమీషన్

గడువు పూర్ి కావస్క
త ాంది. కావాల్ాంట్ట కాలాతీతాం

చేమట్లనికి భర్ప మూడు మాస్వలు గడువు ాంచుకునే అవకాశాం ఎలాగూ ఉాంది.

ఈ ర్సిథతులో
ల గతాం వదిలేసేత రస్క
త తాం...

వూహిాంచని విధాంగా అనిన తిఱకలో
ల ను ఫోట్లతో సహా వచిున క్కటి రూప్మల్ ఫహుభతి రకటన సాంచల్నాం సృషిేాంచిాంది.
అాందుకే నూమస్

పేయలను ట్టబుల్ మీద వుాంచి ర్శీలిస్క
త న్ననడు తమగరాజన్్ౖ.

చాలా సేటి తరాాత తలెతిత ఎదురుగా

వునన అనుచరుల్ వాంక అనుమానాంగా చూస్వడు.

‘‘ఏరా...... ఈ ఫోట్ల చూసేత ఈ అమాభయే ల్హర్ అనిస్లతాంది.
కాదాంట్లరా?’’

ఈభ ల్హర్

అాంటూ సాందేహాం వలిబుచాుడు.

‘‘పేరు మారుుకుాందేమో స్వర్’’

‘‘కాని ఇదే అమాభయి స్వర్,

తమగరాజన్

కాని చూసేత సహసర అని ఉాందేమిట్ల
ఱ ?

ఇలీలగల్

అన్ననడకడు.

డౌట్ లేదు’’

అన్ననడు భర్తకడు.

కాయమకలాప్ల్కు ఈ ట్టకు తోట ఏసేేట్

ఫాంగళ్ళ వేదికగా ఉాంటూ వస్లతాంది.

చాంపి ఆ తోటలోనే ప్తిటిే అడరస్ గల్లాంతు చేసిన సాంఘటనలూ ఉన్ననయి.

గతాంలో కొాందర్న

అనుచరుల్కీ అడా
ు అది.

అాందుకే ఎపుడ్య అకుడ టషేభనన కాలా ఉాంటుాంది.

సాంఫాంధిాంచిన ఆఫీస్కలు భధుయనలో ను మఖమటేణాలో
ల ను ఉన్ననయి.
ఆఫీషీమల్ గా హుాందాగా కనిస్వతడు,

అకుడాంత ఎడుమకేటడ్

ఇక తమగరాజన్

కాంనీల్కు

ఆ ఆఫీస్కలో
ల సాంచర్ాంచే తమగరాజన్

ఎాంప్
ల యీస్

చాలా

ని చేస్క
త ాంట్లరు.

అనుచరుల్ మాటలు ఎాంత వయకు నమాభలో అయధాంగాక అతను ఆలోచిస్క
త ాండగా అాంతలో అతడి ఇలీలగల్

కాయమకలాప్ల్ను

గభనిాంచే యనట్ హామాండ్ లాాంటి ఎటేమన్ లోన కొచాుడు. ఎటేమన్ భళ్యాలీ. తమగరాజన్ కి నమిభన ఫాంటుగా మార్
తను బాగానే సాంప్దిాంచుకున్ననడు.

భనిషి కూడ నల్లగా ఎతు
త గా చూడా
ు నికి భయట్లడి లా కనిస్వతడు.

కన్నన ఎటేమకే అతడి అనుచరులు బమడుతుాంట్లరు.
అన్ననడు.

వాడు లోనకొస్త
త

తమగరాజన్

‘‘మీ సాందేహాం నేను తీరుస్వత స్వర్ ’’

‘‘చెపు ఈ అమాభయి జయనలిస్క
ే ల్హర్ అాంటున్ననరు భనవాళ్ళా.

‘‘డౌటు అకుర్లలదు స్వర్!

ల్హర్ ఈ అమాభయే’’

కాదని న్న డౌటు’’ అడిగాడు.

అాంటూ ఎదురుగా కూచున్ననడు ఎటేమన్.‘‘ఎలాగా...

ఇకుడ

సహసర అని వుాంది.’’

‘‘ఈ రకటన రావటాం భనకు చాలా భాంచిదయిాంది.
అమాభయి అసలు పేరు ల్కీిభ సహసర.

దిదాంటమాభయి. విదేశాలో
ల చదువుకుాంది.

యచయితిఱ కూడ. తన పేరు లోని ల్కీిభ లోని
అయిాంది.

దీనికి

‘ర్’

ఫమట వీధులో
ల ఇదే చయు.

‘ల్’

అక్షరానిన సహసర లోని

న్న ఎాంకాయిరీలో తెలిసిాంది.
జయనలిజాంలో గోల్ు్

‘హ’

ఈ

భడలిస్క
ే .

అక్షరానిన కలిపితే

‘ల్హ’

చేర్ు జయనలిస్క
ే ల్హర్గా రసిదిద చెాందిాంది. తనరూాంగాని ఐడాంటిటీ గాని రతమరు
ధ ల్కు తెలీకుాండా

జాగయతత డిాంది.

‘‘స్ల... మాందు జాగయతతనన మాట’’

‘‘అవును స్వర్.
సాంప్దిాంచుకుాంది.

‘‘స్ల...

ఇక తన అసలు పేరు లోని సహసరతో కథలు వామస్వలు వా
ర స్త
త కథ యచయితిఱ సహసరగా కూడ పేరు
కాఫటిే జయనలిస్క
ే ల్హర్, కథా యచయితిఱ సహసర ఇదదరూ కట్ట.’’

ఇకుడ భనలిన కెలికి తిలు ఫటిే తపిాంచుకుని చెనననలో తేలిాందననమాట.

వరీ ఇాంటలిజాంట్.

ఆయే్ స్లల దిటే. యాండు మూడు నిమషాలో
ల నే దిభాందిని చావు దఫఫకొటిే తపిాంచుకు పోవటాం మాటలా..?
ర్వాల్ార్ తో కాలిు ప్ర్లమభాంట్ట క్కరు
ే మాందే చచుుాండేది.
దికుర్ాంచి తపిాంచుకునన తలి భహిళ్’’

నేను తపుచేస్వను.

తపిాంచుకుాంది. నేను విధిాంచిన భయణదాండన

అాంటూ భచుుకున్ననడు.

‘‘నువుా భరీ ఎకుువ పొగిడేస్క
త ననటు
ే న్ననవ్...

న్న కన్నన అాందాంగా ఉాందా ఏమిటి?’’

నోరు మూమటాం భర్ుపోయి ఆభ వాంక చూస్వడు తమగరాజన్.

ల్కిిభ...

బామడ్ ల్క్

మాయిల్

అాంది కు స్త్ట్ల
ల ని ల్కిిభ.తెర్చిన

ఆవిడ స్వదాస్త్దా లేడీ కాదు...

కుజిలా
ల కు చెాందిన జాయిాంట్

కలెకేర్.

అలాగే తమగరాజన్ కు అాంతయాంగిక పిరయురాలు.

తమగరాజన్

పనళ్ళా

వేగాంగా కదిలి చక చకా ర్భటు
ల సాంప్దిాంచటాంలో ల్కిిభ సహకాయాం చాలా ఉాంది. ఇాంకా చెప్ల్ాంట్ట డబుఫ క్కసాం తన అధికారానిన
దుర్ానియ్యగాం చేస్త
త రూల్స్ ని తుాంగలో తకిు తమగరాజన్ కు నిన విధాలా ఆది నుాంచీ సహకర్స్త
త వచిున అధికార్ణి.
ఇాందుకు రతిపల్ాంగా క్కట్ల
ల ది సొమభ ఆభ బిన్నమి అకాంటలకు భళ్ళాాంచాడు తమగరాజన్్ౖ.

ల్కిిభ చాలా అాందాంగా,

ర్తమేాంటిక్ గా ఉాంటుాంది.

రస్క
త తాం ఆభ వమస్క నల్బన యాండు సాంవతసరాలు.

కాని చూడా
ు నికి మన దాటని ఫ్రరడలా ఉాంటుాంది. డబుఫ వమస్కను

కూడ దాచేసి భనిషికి కొతత మవాన్ననిన ఉతసహానినస్క
త ాంది.

కాసత ళ్ళాచేసిన్న మేలిమి ఫాంగారు వనేన మేని ఛామతో మిస

మిస లాడే వాంపు సొాంపుల్తో భగాళ్ాని ఇట్టే ఆకర్ిాంచేరూాం.

ల్కిిభ ఏకాాంతాంలో తమగరాజన్ తో కలిసి భాందు కొడుతుాంది.

సిగయటు
ల కాలుస్క
త ాంది.

నియలజజగా అతనికి ఏాం కావాలో యిచిు

తనకి ఏాం కావాలో తీస్కకుాంటుాంది.

ల్కిిభకి ళ్ాయిాంది.

బయి యిదదరు పిల్లలున్ననరు.

అపుడపుడ్య వచిు పోతుాంట్లడు.
అనిన తపులిన క్షమిాంచేస్క
త ాంది.

‘‘ననోన పిచోుడిన చేసేత ఎలా?’’

బయి సివిల్

ఇాంజనీర్ గా భహారాషేళలో ఎకుడో నిచేస్త
త

ల్కిిభ అకయభ సాంఫాంధాం అతడికి తెలిసిన విషమమే అయిన్న టిేాంచుక్కడు.

డబుఫ

కూతురు కొడుకు యిదదరూ జయభనీలో చదువుకొాంటున్ననరు.

అన్ననడు ఆఖర్ ఆపిలు మకును సిల్ార్ డిష్ లోాంచి తీసి నోట్ల
ల వేస్కకుాంటూ.

ల్కిిభ మూతి మడిచిాంది.

‘‘ఇాందులో పిచిుతనాం ఏమాంది?

ఆ రకటనలో అమాభయి న్న కన్నన అాందాంగా ఉాందా?

సభర్దాంచుకుాంటూ.‘‘అాంతేగా అాంట్ట?...

అడగటాంలో కూడ ఒ అయధాం ఉాండాలి గదా,

అనడిగాను అాంతేగా’’

నీ వమస్క ఏమిటి?

అాంది

ఈ పిల్ల

వమస్క ప్తికలోపు.
యిపుడు?

వమస్క పిల్లతో నీకు పోటీ ఎలా..? ఈ వమస్కలో నువుా అాందాంగానే ఉాండుాంట్లవ్.

సహజతాాం ఏదీ?

వమస్క తెలీకుాండా కొని తెచుుకొనన అాందమేగా అాంత?

కాని

తనతో నీకు పోటీ ఏాంటి?

అాందుకే నవ్వాచిుాంది?’’ అాంటూ నవాాడు తమగరాజన్.ఆ యిదదరు సాంవాదాం విని ఏాంజాయ్ చేస్త
త ఎదురుగా కూచునన
ఎటేమతో బాటు మిగిలిన గుాండాలు లోలోన నవుాకొాంటున్ననరు.

‘‘ఒకె...

నేనేదో తమాషాకి అడిగాననుక్క,

యావజీజవ శిక్షగా మాయుబోతున్ననవ్?

ల్కిిభ మఖాం చినన బుచుుకుని చూసిాంది.

ఆ పిల్లమీద జాలి చూపిస్క
త న్ననవా.

తనకి విధిాంచిన భయణదాండన యదు
ద చేసి

అనడిగిాంది.

ఆ మాటల్కి తల్ అడుాంగా వూప్డు తమగరాజన్.‘‘మీ ఆడాళ్ాతో వచిున చికేుయిది.
మడివేసేయాల్ని చూస్వతరు.
న్నకే సవాల్

విసిర్ాంది.

బోడి గుాండుకీ బొటున వేలికీ

ఎలా కుదురుతుాంది? నేను విధిాంచిన భయణదాండన నుాండి తలిస్వర్గా ఒ ఆడపిల్ల తపిాంచుకొని
క్కరు
ే దగగయ అది కొటిేన దఫఫల్కి న్న భనుషులు మగగర్ాంకా ఆసతిఱలో ఫడ్ మీద న్నలుగు

మాస్వలుగా క్కమాలో ఉన్ననరు. అది ఫతికుననాంత వయకు భన పీకకు చుటు
ే కునన ఉర్తడు అలాగే ఉాంటుాంది.

ఎలా

వదిలేస్వతను?

ఇదీ అాంతే,

ప్మ చిననదయిన్న అాందాంగా ఉాందని కొటిే చాంకుాండా వదిలేస్వతమా? తల్ చితగటిే చాంపేస్వతాం.

భయణదాండన అభలు జర్గి తీరుతుాంది’’
వూరు?

దీని బామగౌయాండ్

‘‘తెలిసిాంది స్వర్.
ఆశుయమపోతరు’’

‘‘ఆహా....

ఏ

ఏమిటి ఏభన్నన తెలిసిాందా? అనడిగాడు.

ఈ అమాభయి స్వదాస్త్ద యువతి కాదు.

ఈభ బామగౌయాండ్

చాలా స్వేళాంగ్.

విాంట్ట మీర్ల

అన్ననడు ఎటేమ.

వరీ ఇాంటసిేళాంగ్...

చెపుచెపు’’

‘‘ఈ అమాభయి ఎకుడిదో కాదు స్వర్.
మీకు రతమర్ధ.

అాంటూ ఎటేమ వాంక చూస్వడు.‘‘ఇాంతకీ ఈ కుయయది ఎవర్ తలూకు?

స్వథనికాంగా భన భధుయనకు చెాందినదే.

అధికాయ ప్రీేకి చెాందినవాడు. రస్క
త తాం ఈ ప్
ర ాంతపు లికుర్

ఈభ తాండిర మీకు బాగా తెలిసినవాడే.
సిాండికేట్

మఖమ న్నమకుడు.

అనేక

వామప్రాల్తో క్కటలకు డగలెతితనవాడు. కపుడు భధుయన ప్
ర ాంతనిన ర్ప్లిాంచిన ఆాంధరన్నమకరాజుల్ వాంశానికి
చెాందినవాడు.’’

ఎటేన్

మాటలు విాంటుాంట్ట

జగనోభహన్

మఖాంలో

చక చక యాంగులు మార్ పోన్నయాంభాంచాయి‘‘ఉననటు
ే ాండి

ఆగాగు’’...... అనర్చాడు‘‘ఏమిరా ఎటేమప్ నీవుచెపి నది భహాదేవ న్నమకర్ గుర్ాంచి కాదు గదా’’? అనడిగాడు

నగా

అనుమానాంగా.
సహసర.’’

‘‘కాకపోవటాం ఏమి స్వర్.

ఆమన గుర్ాంచే చెప్
త వుాండాను. ఆ భహాదేన్నమకర్

ఏకెనక కూతుర్ల ఈ ల్కీిభ

అాంటూ దృవీకర్ాంచాడు ఎటేమన్’’షాకెనపోయాడు తమగరాజన్.

‘‘లోకల్ గా ఈ అమాభయి జయనలిసేని జన్నల్కు తెలీదు.

తెలీకుాండా జాగయతతడియది.

కాని కథా యచయితిఱ సహసరగా ఈ

అమాభయి మాతఱాం చాలా భాందికి తెలుస్క. మఖమాంగా పేద బికిు భధమతయగతి రజలో
ల తాండిర భహాదేవన్నమకర్
ఈభకూ భాంచి పేరుాంది.

వాళ్ాకి ఏ సభసమ వచిు న్న మాందుాండి ఆదుకుాంటుాంది.

అవసయభనతే వాళ్ా తరుఫున పోరాడుతుాంది.

లాగే

ఆర్ధక సహామాం చేస్క
త ాంది.

కాఫటిే సహసర అాందర్కీ తెలుస్క గాని ఈ అమాభయే జయనలిస్క
ే ల్హర్ అని

అాందర్కీ తెలీదు. ఇ పుడే పేర్ రకటన చూసి సహసర చెనననలో తాండిరకి తెలీకుాండా ఉాంటూ ఎవర్ప కురా
య డిన పేరమిాంచిాందని, ప్ాం
ఏభయిాందో ఏమిట్ల ఆభ పిరయుడు తిఱకల్ మూల్ాంగా రకటన యిచిున్నడని చెపుకొాంటున్ననరు’’

ఆ మాటల్కు కాసత విస్కగా
గ చూస్వడు తమగరాజన్.

‘‘అాంత గాందయగోళ్ాంగా ఉాంది.

ల్కిిభ కూుడ అయధాంగాక అయ్యభమాంగా చూస్లతాంది.

న్నమకర్ కి తెలీకుాండా చెనననలో ఉాండటాం ఏమిటి?

కూతుర్నన హతమరమతనాం జర్గిాందని తెలిసేత భహాదేవన్నమకర్

‘‘చెప్
త స్వర్,

అకుడికే వస్క
త న్నన’’

అాంటూ వివర్ాంచాడు.

భనకి బమడగా ప్ర్పోయిాంది? తన

మౌనాంగా ఉాండే భనిషికాడే’’

అాంటూ తమగరాజన్ ఆప్డు ఎటేమ.

చాలా కాల్ాంగా భధుయనలో ఫల్భనన యాండు వరా
గ లు తమగరాజన్

వయగాం,

భహదేవన్నమకర్

వరా
గ లే. నగయాంలో

చిననచినన వరా
గ లు ఏమననటికీ అవి ఈ యాండు వరా
గ లో
ల ఏదో క వరా
గ నికి అనుబాంధాంగా నిచేసేవే.

అయితే ఈ యాండు

వరా
గ ల్ కాయమకలాప్లు వేరువేరు గావటాంచేత ఇాంత వయకు వీళ్ా భధమ ఎలాాంటి ఘయిణలు గడవలు చోటు చేస్కక్కలేదు.
అలాగే భధుయన రజలో
ల భహదేవన్నమకర్ కి ఉననాంత లుకుఫడి అభమానాం తమగరాజన్ కు లేదననది వాసతవాం.
భహాదేవన్నమకర్ నేయ చర్తఱ లేదు. అతని వదద ఉనన సహచరులు అకయమాలు అన్నమయాల్కు వళ్ళా వాళ్ళా కాదు.
ఏ ఇఫఫాంది ఎదుయనన్న భహాదేవన్నమకర్

మాందుాంట్లడు. ఎవయనన తభకు అన్నమమాం జర్గిాందని ఆశయ యిసేత న్నమకర్

తన భనుషులిన ాంపి అన్నమమాం చేసిన వాళ్ా తట తీయిాంచి న్నమమాం జర్పిస్వతడు.
మాందుాంట్లడు. కాని తమగరాజన్
గుర్ాంచి టేాంచుక్కడు.

రజల్కీౖ

అలా కాదు.

అతడిది నేయ చర్తఱ.

అలాగే దాన ధరాభలో
ల ను

తన సాంప్దన తనూ త రజల్ బాగోగుల్

ఇదదర్ సాభావాల్ కీ ఉతతయ దకిిణ ధృవాల్ాంత వమతమసాం వుాంది.

ఎటేమ చెటాం ఆయాంభాంచటాంతో తమగరాజన్

ఆలోచనలు చెదర్ పోయి తిర్గి అతడి వనపు దృషిే స్వర్ాంచాడు.

‘‘స్వర్ !

భహాదేవన్నమకర్

చాలా టు
ే దల్ భనిషి,

భనకి ఇది తెలీని విషమాం కాదు.

ఎాంపి తో సాంబాందాం కలుపుక్కవాల్ని ఆమనకి మాటిచేుస్వడు,

తన మితు
ఱ డు ఈ ప్
ర ాంతపు

కాని ఈ సాంఫాంధాం చేస్కక్కవటాం ల్కీిభ సహసరకిషేాం లేదు.

విషమాంలో కొదిదకాల్ాంగా తాండిర కూతురు భధమన వాదాం కొనస్వగుతూ వస్లతాంది.

ఈ

ఏదీ ఏభనన్న ఈ ళ్ళా జయగాల్ాంట్లడు

భహదేవన్నమకర్, తనుచేస్కక్కనాంటుాందాపిల్ల. ఈ ర్సిథతులో
ల తన టు
ే దల్ కొదిద నిశిుతయధ నిమితతాం మహ్యయిాం
నిశుయిాంచేస్వరు భహాదేన్నమకర్.

సర్గా
గ ల్హర్ క్కరు
ే దగగయ భనోళ్ా నుాంచి తపిాంచుకునన భరున్నడే ఆ నిశిుతయధాం ర్పజు. ఆ రాతిఱ బాగా ఆలోచిాంచుకొని అటు
యిషేాం లేని ళ్ళా తపిాంచుక్కడానికి, యిటు కొాంతకాల్ాం ప్టు భన కాంటడకుాండా ఉాండట్లనికి అజా
ా తవాసాంలోకి
వళ్ళాపోవాల్నుకుని ఉాంటుాంది.

అాందుకే ఆ రాతిఱకి రాతేఱ ఎవర్కీ చెకుాండా ఇలు
ల వదిలి భధుయన నుాండి ప్ర్పోయిాంది.

రాజకీమ ర్చయాలునన వమకిి గాఫటిే భహాదేవన్నమకర్

కూడ జయనలిస్క
ే ల్హర్నే........ ఆభ రాజకీమ విశేలషణలు

వామస్వల్ను చాల్ ఆసకిిగా చదువుతూాంట్లడు. కాని ఆ ల్హర్ తన కూతురు ల్కీిభ సహసరని మాతఱాం ఆమనకి తెలీదు. కాల్కాిప్నికి
సహసర పేరు మీద ఏవో కథలు రాస్క
త ాంటుాందని మాతఱమే తెలుస్కను.

కాఫటిే ఇషేాం లేని ళ్ళా నుాంచి తపిాంచుక్కడానికే తన కూతురు ఇలొ
ల దిలి ప్ర్పోయిాందనుకున్ననడు గాని క్కరు
ే ఆవయణలో ల్హర్
మీద జర్గిన హతమరమతనాం గుర్ాంచి ఆమనకు తెలీదు. తెలిసేత భధుయన యిాంత రశాాంతాంగా ఉాండేది కాదు’’

అాంటూ అసలు

విషమాం వివర్ాంచాడు ఎటేమన్.

ఎటేమ మాటలు వాసతవాల్ని తమగరాజనిు తెలుస్క.
హతమరమతనాం జర్గిాందని తెలిసేత భహాదేవన్నమకర్

తభ భధమ ఎనిన గడవలునన తన కూతురు మీద
వూరుక్కడు.

తభ యాండు వరా
గ ల్ దాడులో
ల భధుయన అల్లకలో
ల ల్భన

ఉాండేది. కాఫటిే ఈ రశాాంతత యిలాగే కొనస్వగాల్ాంట్ట తన కూతుర్న ఎవరు చాంప్ర్ప కూడ భహదేవన్నమకర్ు తెలీకుాండా
జాగయతతడాలి.

స్వనుభూతి చూపిస్త
త తను భహాదేవ న్నమకర్ ఇాంటికి వళ్ళా ల్హర్ శవాం మీద పూల్దాండ వేసి రావాలి.

ఇది జయగాల్ాంట్ట భహదేవన్నమకర్
తమగరాజన్

కన్ననమాందే ల్హర్ చెనననలో ఎకుడ ఉాందో ట్టఱసవుట్ చేసి హతాం చేయాలి.భర్పస్వర్

ఆలోచనలిన చెలా
ల చెదరు చేస్త
త ఎటేమన్

‘‘నేనిటు వచేుమాందే తెలిసిన వాయి స్వర్.

పేర్

తన ఆఖర్ ఇనపర్లభషన్ ఫమటట్ల
ే డు.

రకటన చూడగానే భహాదేవన్నమకర్ చెనననలో గలిలగలిల గాలిాంచయిన్న

ల్కీిభ సహసరను టిే -వనకిు తీస్కకుయభభని ఆదేశిాంచి దిభాంది తన భనుషులినగాంట కియతమే చెననన ాంపిాంచాడట’’.

ఆ మాటల్కు తమగరాజన్ స్త్ర్మస్ గా చూస్వడు.

‘‘స్ల......... భనమేలేటు. ఇపుడ భనాం ఏాం చేయాలి?’’ అనడిగాడు.

‘‘భనాం కూడా దిభాందిని ాంపిదా
ద ాం స్వర్.
లో ాంపిాంచేదా
ద ాం.
తీస్కకుాంట్లరు.

భహాదేవన్నమకర్

చెనననలో భన ఆఫీస్క నుాంచి వేనీతస్కకుాంట్లరు.
లేదాంట్ట’’.‘‘ఆరా! ........’’

ర్పడ్

రూట్ల
ల ాంపిాంచు.

న్నలుగు వీధులు తిర్గి ఆ పిల్లదానిన టు
ే క్కడానికి? చెననన భహానగయాం.

రకటనిచాుడు.

అయిదుగురు

అవసయభనతే అకుడ లోకల్ గుాండాల్ స్వమాం

అాంటూ ఎటేమ మాటల్కు అడుాం వచాుడు తమగరాజన్ ‘‘ ఏరా! ........

అదే భనన చినన లెలటూరు అనుకున్ననవా ?
ఎకుడుాందో తెలీకే దీని పిరయుడు పేర్

భనుషుల్ కన్నన మాందే భనోళ్ళా చెననన చేరుకునేలా పైట్

భన వాళ్ళా మాతఱాం రుగులెతిత ఏాం చేస్వతరు?

వామన్ ఇచిు

చాలు’’ అన్ననడు. ‘‘ఎాందుకెనన్న భాంచిది స్వర్. దిభాందిని ాంపుదాాం అన్ననడు’’

ఎటేమన్.

‘‘కాని ఆ దిభాందిలో కనీసాం ఇదదయయిన్న ఫసే్ షూటయస్ ఉాండాలి. ర్వాల్ార్ ఎతు
త తే గుర్ తకూడదు. మొదటి బులెలట్ కే
ప్
ర ణాం పోవాలి.’’‘‘ఆ విషమాం న్నకొదిలేమాండి స్వర్’’

‘‘భర్ప మాట ’’

‘‘చెాండి స్వర్’’

‘‘భన వాళ్ాకి ఆతఱాం ఎకుువ.

బుయయ తకుువ.

భన వాళ్ాని విరుచుకు తీనేస్క
త ాందా కుయయ రాక్షసి.

పొయబాటు జయకూుడదు.

పొయబాటున గుర్ తపిాందో........

కాఫటిే వళ్ళానవాళ్ళా మాందు ఆ ల్హర్ని గుర్ిాంచాలి.

ఆఫీస్కలో
ల గాని దానిన చాంపే రమతనాం చేసి అల్లర్ గాకూడదు.

బిలక్ లో గాని

ఆభను గుర్ిాంచాక అనుమానాం రాకుాండా అనుసర్ాంచి

ఇలెలకుడో ఎవర్తో ఉాంటుాందో ఆనుప్ను
ల గభనిాంచభను. తరాాత ఏ ఆరాబటాం లేకుాండా ఇాంట్ల
ల ాంచి ఫమటికి రాగానే కాలిు ప్ర్లసి
వచేుమభను.

హతమ చేసిన గాంటలోలే భన వాళ్ాాంత చెననన ఫమటికొచేుయాలి.

ఉాండాలి. ఎాంత ఖయుయిన్న పయవాలేదు.

ఇచిు ాంపిాంచు.

వళ్ళా ఆ ని చూడు’’

అయధభనాందా?
అాంటూ ఆయుర్

ఏరాటు
ల కాుగా
వేస్వడు

తమగరాజన్.

‘‘కె స్వర్.......’’

అాంటూ తీస్కకొని ఫమటికెళ్ళాపోయాడు ఎటేమమన్.

భర్ప గాంట తరాాత తమగరాజన్ భనుషులు

ది భాంది రతేమకభనన వామన్ లో ఫమలుదేర్ చెననన వనపు రయాణాం ఆయాంభాంచారు.

I

I

I

అదే ర్పజు ఉదమాం...........

కొమాంఫతూ
త రు.............

ప్లెస్ వాంటి వాంకటయతనాం న్నయుడు గార్ హౌస్..........

యాండో అాంతస్క
త లోని తభ డగగదిలో ఉదమాం ఆరు గాంటల్కి లేవగానే స్వనన్నదులు మగిాంచుకొని ఏడుగాంటల్కాంత పూజాదికాలు
మగిాంచి తీర్గా
గ బాల్ునీలోని తూగుటుయామల్లో కూచొని ఆ ర్పజు యాండు మూడు దినతిఱకలు చదవటాం ఆమన అల్వాటు.

అలాగే ఉదమాం తన భాయమ భాంగతయారు అాందిాంచే కాఫీ తగితే గాని ఆమనకి తృపిత ఉాండదు.

ఇాంట్ల
ల ఎాందరు

నివాళ్ళాన్నన వాళ్ళా వాంట వారు వయకే ర్మితాం. భజన సభమాంలో కూడ భాయమ దగగరుాండి వడిుాంచాలిసాందే.

అల్వాటు రకాయాం ఆ ర్పజు ఉదమాం కూడ తూగుటుయామల్ మీద కూచొని పేరు చూస్త
త నవుాకుాంటున్ననడామన.

ఈ

లోల్ సిల్ార్ కపులో కాఫీ తెచిు అాందిాంచిన భాంగతయారు అది గభనిాంచి ‘‘మీలో మీరు నవుాకుాంటున్ననరు ఏభనాందేమీటి?’’
అనడిగిాంది.

‘‘పేరు చూస్క
త ాంట్ట నవ్వాస్లతాందోయ్. ర్పజులు యిలా మార్పోతున్ననయేమిటి అనిస్లతాంది’’.
వాంకటయతనాం న్నయుడు గారు.

అన్ననడు కాఫీ సిప్ చేస్త
త

‘‘మారుతోాంది ర్పజులు కాదులెాండి.

‘‘ఏమిటాంట్ట ఏాం చెనోయ్.

భనుషులు.

ఇాంతకీ విషమాం ఏమిటి?’’

భన కాల్ాంలో పిల్లలు యిలా ఉాండేవారా?

కళ్ళా మూస్కకొని తళ్ళ కట్టేవారు. ఎవర్ప ఎాందుకు?

భన సాంగతే చూడు.

కటేరా తళ్ళ అాంట్ట దదలు చూపిాంచిన పిల్ల భడలో
ళ్ళాకి మాందు నీ మఖాం కూడ న్నకు తెలీదు

గదా.......’’

‘‘భన సాంగతి వదిలేమాండి.

‘‘అకుడికే వస్క
త న్నననోయ్.
రబుదు
ద డు,

ఈ రకటన చూడు.

బుదు
ద ాండదూ
ద ,

గడవడా
ు డో ఏమిట్ల.

పేర్ లో విషమాం ఏాంట్ల చెాండి’’.

అాంది నవుాతూ భాంగతయారు.

తన పిరయురాలిన టిేసేత కొటి రూప్మలిస్వతనాంటూ పేరు రకటనిచాుడో

ళ్ళాాం కూడా కాదు, పిరయురాల్ట.

అాంట్ట యిదదరూ పేరమిాంచుకొనుాండాలి. ఆ పిల్లతో ఏాం

పిరయురాలు తన దార్న ఎట్ల వళ్ళాపోయిాంది. తనే టు
ే క్కలేకపోయాడు. ఇక జనాం టు
ే కుాంట్లరా?

పేరమా దోమా అాంటూ చెడిపోయి యిలా పేయలకెకుటాం దదతేన్న?’’

అాంటూ పేరు అాందిాంచాడు.

‘‘కాని ఈ అమాభయిని గభనిాంచారా?

భహాల్కిిభలా ఉాంది గదాండీ’’

ఎాంత ల్క్షణాంగా ఉాందో.

భాంగతయారు. ‘‘భన విరాట్ కి చిల్కిు చెపినటు
ే చెప్ను.
కిషేాంలేదట.

ఢీలీలక్క మాంఫనక్క ప్ర్పోయి తపిాంచుకు తిరుగుతున్ననడు.

వాళ్ళాదదర్ ళ్ళా జర్పిస్వతను’’
యాండేళ్ళా కావస్లతాంది.
ఏభన్ననన్న’’

స్వగర్కను ళ్ళాచేస్కక్కభని.

అాంటూ భచుుకుాంది
వూహు,

మేనర్కాం తన

ఎాంతకాల్మో చూస్వతను. చెవి భలేసి భరీ

అన్ననడు టు
ే దల్గా.‘‘అవునలాండి మీరాని చేస్వతయనేవాడు

ఇాంటికి రావటమే మానేస్వడు.

బిడు ఎకుడున్ననడో ఎలా వున్ననడో? మీ ాంతాం మీదే గాని ఈ కాల్ాం పిల్లలు భన మాట విాంటున్ననరా

అాంటూ సిల్ార్ కపు తీస్కకొని లోనకెళ్ళాపోయిాందావిడ.

ఇాంతలో ఆమన సెల్ ఫోన్ మోగిాంది

అవతల్ లెనన్ లో ఉాంది కూతుర్ కూతురు తనకు భనవరాలు అయిన స్వగర్క

‘‘ఏమిటి పొదు
ద ట్ట ఫోన్

చేస్వవ్,

‘‘విశేషాం ఉాంది తతయామ,

ఏాంటి విశేషాం?’’

మావమమ విరాట్

అనడిగాడు నవుాతూ.

ఎకుడున్ననడో తెలిసి పోయిాంది.’’

అవతల్ ఉతసహాంగా అర్చిాంది

స్వగర్క.

కుస్వర్ ఉదేాగానికి లోనయామడు వాంకటయతనాం న్నయుడు.

‘‘ఎకుడ........ఎకుడున్ననడు?’’ ఆతృతగా అడిగాడు.

స్వగర్క మౌనాం..........

‘‘చెపు......... .చెవే తలిల’’

‘‘నేను చెను’’

‘‘అదేమిట్ట భవాడిన చేస్కక్కవటాం నీ కిషేాం లేదా?’’

‘‘న్న యిషేాం సాంగతి కునటు
ే తతమమ.

మేనర్కాం మావమమ కిషేాం లేదు గాఫటిే న్నకూ ఇషేాం లేదాంతే.

నచిున పిల్లతోనే ళ్ళా జర్పిస్వతనాంట్ట చెపు. ఎకుడున్ననడో చెప్
త ను.’’

‘‘ఒకే అలాగే చేదా
ద ాం.

చెపు’’

‘‘ఆహా ఉతితనే చెపేస్వతరు ప్ాం,

ప్
ర మిస్ చెయిమ. చెప్
త ను’’

మావమమకు

‘‘సర్ ప్
ర మిస్

చేస్క
త న్ననను.

చెవే తలీల ఎకుడుాంటున్ననడు?

‘‘చేమలేదు గాని తతమమ ఇవాళ్ పేర్

నీగా
గ ని ఫోన్ చేస్వడా?’’

చూస్వవా?’’

‘‘ఇపుడా నిమీదే ఉన్ననను’’

‘‘అనిన పేయలలోనూ క రకటనుాంది’’

‘‘న్న పిరయురాలిన టిేసేత క్కటి రూప్మలు’’

అని చదివావా?

‘‘ఏమిట్ట పొదు
ద ట్ట న్నతో వాదులాట. ఆ రకటనతో భనకి సాంఫాంధాం ఏమిటి?’’

‘‘తతయామ చదివావా లేదా మాందు చెపు’’

భనవరాలి మాటలు వాంకటయతనాం న్నయుడి గార్లో అనుమానాం ర్లకెతితాంచాయి.

గుాండలో
ల బాాంబు పేలినటేయిాంది.

కొదిద క్షణాలు టకటకా కొటు
ే కుాంది.

‘‘మాట్ల
ల డవేాంటి తతమమ. చదివావా?’’

అవతలి నుాంచి స్వగర్క దబాయిాంపుతో ఆలోచనల్ నుాంచి ఫమటడి ‘‘

చదివానభభ కాని....’’ అన్ననడు.

‘‘కానీ లేదు గ్రనీ లేదు.

ఆ రకటనిచిుాంది ఎవర్ప కాదు విరాట్

‘‘విరాటిచాుడా... నేననభభను. ఎలా చెగల్వ్?’’

షాక్

మావమమ’’ అాంది.

తిాంటూ అడిగాడు

గుాండ

‘‘ఎలా ఏాంటి తతమమ ఒ స్వర్ ఆ ఫోన్ నాంఫర్ గభనిాంచు. మావమమ యసనల్
తీస్కకుాంది. మఖమభనన వాళ్ాకి త ఈ నాంఫరు ఎవర్కీ యివాడు.
నోట్

చేస్కకున్ననను.

అనుమానాం వచిు చెక్

అట్ల
ల కటి యాండు స్వరు
ల న్నకు ఫోన్

చేమగా

చేసేత అదే నాంఫరు. అాంట్ట మావమమ చెనననలో ఉాంటూ ఎవర్ప సహసరనే

అమాభయిని పేరమిాంచాడు. అమాభయి ఫోట్ల చూస్వవా
గ చాలా బాగుాంది.
తకూడదు.

నాంఫయది. క్కమాంఫతు
త రులో ఉాండగా

ఇదాంత ఎాందుకు చెప్నాంట్ట ప్
ర మిస్

చేస్వక మాట

ఫోన్ చేసి మావమమను యపిాంచి వాళ్ళాదదర్కీ ళ్ళాచేయాలి సర్లన్న?’’

‘‘సర్సర్ విషమాం చెప్వా
గ .

మాందు వాడు దొయకనీ తయాత చూదా
ద ాం.’’ అాంటూ లెనన్ కట్ చేస్వడు.

ఈ లోల్ జర్గిాందేభాంట్ట లోనకు వళ్ళానట్టే వళ్ళాన ఆమన భాయమ భాంగతయారు తిర్గి వనకిు వచిు గడ వనకనుాంచే ఆమన
మాటలు వినేసిాంది. రకటనిచిుాంది తభ చినన కొడుకు విరాట్ . ఈ ఫోట్లలో అమాభయిని పేరమిాంచాడని అయథభనపోయిాంది.

కాని

ఏమీ తెలీనటు
ే అపుడే వస్క
త ననటు
ే గా తిర్గి బాల్ునీ లోకి వస్త
త ‘‘ఎవర్తోనాండీ ఫోన్ లో ఇాంత సేపు మాట్ల
ల డుతున్ననరూ?’’
అనడిగిాంది.

‘‘ఇాంకెవరు?

భనవరాలు స్వగర్క’’ అన్ననడామన.

‘‘ఏభాంటుాందేమిటి?’’

‘‘దాని మఖాం అదేభాంటుాంది?

మావమమ అడరస్ తెలిసిాందా, ఎపుడు మా ళ్ళా చేస్వతరూ అనడుగుతోాంది.

ఏాం చెప్లి

చినన కొడుకుని నతితనతు
త కున్ననవ్ గా. చూడు ఎనిన సభసమలో’’

‘‘చూసి ఏాం చేస్వతాంలెాండి.
స్త్ర్మల్

పిల్లలు వాళ్ళాషేాం.

భనాం వాళ్ాననుసర్ాంచిపోవాలిగాని భనలిన వాళ్ళా అనుసర్ాంచరు.

డనలీ

చదివిస్వతను. ఒ స్వర్వాాండి’’ అాంటూ పేరు తీస్కకొని తిర్గి లోనకెళ్ళాపోయిాందావిడ.

భాంగతయారు తభ సాంభాషణవిాందని వాంకటయతనాం న్నయుడు సాందేహిాంచ లేదు.
ఫోన్ చేసి కొడుకుని చెడాభడా తిటిే ఇాంటికి యభభని చెప్ల్నుకున్ననడు.

భాయమ వళ్ళాపోగానే మొదట ఆ నాంఫర్ కు

కాని అలా చేసేత వాడు చెననన వదిలి వళ్ళాపోవచుు.

ఆ నన చెనననలో వాడు ఎకుడ ఉాంటున్ననడో అడరసేదీ రకటనలో ఇవాలేదాయే. ఇలా కాదు గాని మాందు ఈ సెల్ నాంఫరు వాడిదో
కాదో ఎాంకాయిరీ చేయిాంచి వాడిదేనని తేలితే అపుడు ఏాం చేయాలో ఆలోచిాంచాలి. మఖమాంగా దద కొడుకు వికాయాంత్ తో చర్ుాంచి

క నియణమాం తీస్కక్కవాలి.స్వగర్కతో వాడి ళ్ళా జయగాల్ాంట్ట వాడు క్కమాంఫతూ
త రుకు రావాలి.
ఇకుడునాంచి చెనననకు భనుషులిన ాంపిాంచి వదికిాంచి కాళ్ళా చేతులు కటిే తీస్కకురావాలి.
మనిస్వమి కయకు
ే .

దిభాందితో వళ్ళా ని మగిాంచుకొచేుస్వతడు.

వాడు ఎలాగు రాడు.
ఇాందుకు తభ ఫమకేరీలో ని చేసే

విరాట్ ను తెచిు కాళ్ా దగగయ డేస్వతడు. అనుకొాంటూ

లేచాడు వాంకటయతనాం న్నమడు.

I

భధుయన పోలీస్

ఎమసి రకాష్

I

కాంట్ల
ఱ ల్

I

రూమ్....

చాాంఫర్....

ఆ ర్పజు నూమస్ పేర్

చూడగానే ఎ మస్ పి రకాష్

ఆనాందాం ఆపుక్కలేక కుస్వర్గా

‘హుర్లయ’ అనర్చాడు. ఆ అరుపు విని

అదిర్డి ఫమట పోలీస్కలు కిాంద డబోయి ఎలాగో నిదొకుుకుని మఖమఖాలు చూస్కకున్ననరు.

‘‘ఈ భాంటల్ గాడి తో చచిు పోతున్ననాంరా బాబు.

‘‘ఏయ్ వన్ననట్ ఫోర్

ఆమన యసనల్

కర్పిాంచుకొచాుడో ఏమోఖయభ.

పొదు
ద ట్ట ఏభనాంది వీడికి?’’ గణిగాడో పోలీస్క.

అసిసెేాంట్ నువేాగదా. పోయి ఏభనాందో చూడు. పొదు
ద ట్ట కుకుచేత

ఇాంక్కస్వర్ అర్సేత గుాండాగి ఛస్వతాం. పోయిచూడు’’ వన్ననట్ ఫోర్ కి సల్హా ఇచాురు భర్తకరు.

అతను ఎ మస్ పి చాాంఫర్ లోకి అడుగుపేట్టేసర్కి ఆమన ఆ ర్పజు నూమస్ పేర్ కి తెగమదు
ద లిస్క
త కనిాంచాడు.

మఖాం నిాండా నవుా పులుమకొని ‘‘ స్వర్...

పేర్ లోాంచి తలెతిత చూస్వడు.

ఏాంటి స్వర్ విశేషాం?

ఎ మస్ పి రకాశ్

చాలా హుషారుగా వున్ననరు’’

చాలా వుతసహాంగా కనిస్క
త న్నడు భనిషి.

అనడిగాడు.

‘‘ఎయ్ వన్ననట్ ఫోర్ !
లేస్త
త .‘‘ఎాందుకు స్వర్?’’

రా రా రా ఇవాళ్ చాలా ఆనాందాంగా ఉాందిరా ఎాందుక్క తెలుస్వ?’’

అన్ననడు ఛేర్ లోాంచి

అమామకాంగా అడిగాడు వన్ననట్ ఫోర్.

‘‘దొర్కిపోయిాందిరా!’’

‘‘ఎవరు స్వర్?’’

‘‘న్న కల్ల్ రాణి.

వన్ననట్

జాడ తెలిసిపోయిాందిరా.

ఇక దొర్కిపోయినట్టే’’

ఫోర్ కి ఏమీ అయథాంగాక`

బుయయగోకుుని చూస్వడు.

‘‘మీరు ఏ రాణి గుర్ాంచి చెపు
త న్ననరు స్వర్?’’

‘‘ఈ ఫోట్ల చూడరా తెలుస్క
త ాంది.’’

అన్ననడు అమామకాంగా.

అాంటూ పేర్

ట్టబుల్ మీద ర్చి రకటన చూపిాంచాడు.

అాంతవయకు రకాశ్

మదు
ద లిచిుాంది రకటనలోని సహసర ఫోట్లకి. ఫోట్ల చూసి గుడు
ల మిటకర్ాంచాడు వన్ననట్ ఫోర్.

‘‘ఈ సహసర ఎవరు స్వర్? ఈ రకటన మీర్ల యిచిున్నరా?’’ అనడిగాడు.

‘‘నేనివాలేదురా.

చెనననలో ఈవిడ చేతిలో మోసపోయిన ఎవర్ప క ఫకరాగాడిచాుడు.

చెనననలో ఉాందని తెలిసిపోయిాంది. ఇనిన ర్పజులూ దీని క్కసాం గాలిస్క
త నే ఉన్ననరా.

ఇచిు భాంచి నిచేస్వడు.

ఇటికి జాడ తెలిసిాంది.’’

సహసర

‘‘న్నకేమీ అయథాంగావటాం లేదు స్వర్.

‘‘ఇాంకా గురు
ి టేలేదా?

ఇాంతకీ ఈ సహసర ఎవరు?’’

కొాంత కాల్ాం కిాందట ఇదే సభమాంలో ఇకుడికొచిుాంది.

తయారుచేసి తెచిు న్న చేతికిచిుాంది.

ర్పోరు
ే రాసిచిు కేస్క పనల్

తమగరాజన్ కి వమతిర్లకాంగా ఒ పనలు

చేమభని చెపి వళ్ళాాంది..’’

‘‘ఒ.... గుర్తిచిుాందిస్వర్. మీరుకేస్కబుక్ చేయిాంచలేదుగా. క్కరు
ే దగగయ తమగరాజన్ గార్ భనుషులు చాంబోతే చావగటిే
తపిాంచుకుపోయిాందని విన్ననను. అాంట్ట... ఈ ఫోట్లలో అమాభయే ఆ అమాభయా స్వర్?
అని...’’‘‘అవును ల్హర్.
చేసే వీయన్నర్..

ది గేయట్

లేడీ జయనలిసే్.

డేర్ాంగ్ డాషిాంగ్

కాని ఆ పిల్ల జయనలిస్క
ే ల్హర్

అాండ్ డననమిక్..

కుాంబ క్కణాల్ గుటు
ే యటు
ే

బమడి ప్ర్పోయిాంది’’ అాంటూ గల్ఫడి నవాాడు ఎ మస్ పి.

అయిన్న వన్ననట్ ఫోర్ కి డౌటు
ల కిలమయవలేదు.

‘‘అాంట్ట ఈ ఫోట్లలో సహసర జయనలిస్క
ే ల్హర్ కర్ల అాంట్లరా స్వర్?’’ అనడిగాడు.

‘‘డౌట్ల..’’ అాంటూ వన్ననట్ ఫోర్ ని దగగయకు పిలిచి చెవిలో చెప్డు.

‘‘ఎవయకీ చెక.

ఈ అమాభయి అసలు పేరు ల్కీిభ సహసర. భహాదేవన్నమకర్

గార్ కుగానొకు కూతురు’’ అన్ననడు.

విాంటూ ‘ఆఁ!’’ అాంటూ తెర్చిన నోరుమూమటాం భర్ుపోయాడు వన్ననట్ ఫోర్.

‘‘అవును జయనలిస్క
ే ల్హర్ తనే. యచయితిఱ సహసర తనే. ఈ ర్పజుకీ అసలు విషమాం తెలీక తమగరాజన్ భనుషులు జుతు
త
పీకుుాంటున్ననరు.

న్నకీ విషమాం తెలుస్క. అయిన్న తమగరాజన్ కి చెలేదు. ఎాందుక్క తెలుస్వ?

చాంపిాంచాల్ని చూస్క
త న్ననడు.

ఆమన ఈ పిల్లని

నేను యకిిాంచి ళ్ళా చేస్కక్కవాల్నుకుాంటున్ననను. ఆ ర్పజు మొదట చూపులోనే తనే న్న భాయమ

అని డిసెనడయిపోయాను. భలీే మిలిమనీర్

భహాదేవన్నమకర్ు కాబోయే అలు
ల డిన నేనే’’

ఆ మాటలు విాంటునన వన్ననట్ ఫోర్ కి మాతఱాం నవాాలో ఏడాాలో తెలీక వికాయాంగా

చూస్వడు.

అాంటూ నవాాడు.

‘ఒర్నీ..

ఈ తిరుగుబోతు తిడికి ఫాంగారు బొభభలాాంటి ల్హర్ కావాలా?

మోజు పిల్ల మీదా భహాదేవన్నమకర్

క్కటల

మీదా? భహాదేవన్నమకర్ తలుచుకుాంట్ట వీడిన నలిపి చెపు కిాందవేసి తకేుస్వతడు. నినున కాదురా నీకీఉదోమగాం యిచిున
వాళ్ానన్నలి’

అని భనస్కలో తిటు
ే కుాంటూనే నకి నవుాలు చిాందిస్త
త `

‘‘అబోఫ మీరు చాలా గవారు స్వర్.

మీ ఆలోచనలూ అాంత గగా వున్ననయి.

కాని ఈ రకటన ఫటిే చూసేత ఆ

అమాభయికి ఆల్ యడీ కడున్ననడని అయథభవుతోాంది....’’ అర్పథకిిలో మాటలు మిాంగేస్వడు.

‘‘ఉాండనీరా..

తపేమాంది?

ళ్ళాకి మాందు లెనఫ్

ఎాంజాయ్ చేమటాం ఈ ర్పజులో
ల కాభన్.

నేను చేమటాంలా ళ్ళా

తరాాత నుాంచి నభభకాంగా ఉాంట్ట చాలు’’

భనస్కలో ఉడుకొుాంటూ నకి`

‘‘కయకే్ సర్ . మీరు చెపిాందే కయకే్.

ఇాంతకీ ల్హర్ని ఎలా టు
ే కుాంట్లరు స్వర్? చెననన వళ్ళా వదుకుతరా?’’ అనడిగాడు.

‘‘భనాం వదకటాం ఏమిట్ల
ఱ పిచిు మొగమా?

భనది ఏ జాతి?

నేయస్క
త లిన టు
ే క్కడానికి భనమే వళ్ళ
త న్ననమా?
పోలీస్

పోలీస్క జాతి.

ఇాండియా అాంత విసతర్ాంచిన జాతి.

ఇనపర్లభషనిసేత చాలు ననపోతుాంది.

ఎవయనుకుాంటున్ననవ్. న్న మేనమాభ.

ఫోన్

చేసేత చాలు ఆయుర్

ఇదీ అాంతే.

వేసేస్వతడు.

చెననన కమీషనరాఫ్

ల్హర్ ఎకుడ కనిసేత అకుడ

పోలీస్కలు అయస్క
ే చేసి ఏదో కేస్కలో ఇర్కిాంచి లోన డేస్వతరు.

అపుడు నేను యాంగరవేశాం చేస్వతను.

ల్హర్ని కేస్కను ఉసాంహర్ాంచుకొనేలా చేస్వతను. తమగరాజన్ కి నచుచెపి ఆభను

చాంకుాండానే కాప్డుకొని ళ్ళా చేస్కకుాంట్లను.’’

ఎ మస్ పి మాటలు విాంటుాంట్ట పిచెుకిునటేయి బుయయ ఫరుక్కువాల్నిపిాంచిాంది వన్ననట్ ఫోర్ కి.
తమగరాజన్ అకయమాస్క
త ల్కు సాంఫాంధిాంచిాంది.

అతని ఇలీలగల్

నే ష్లక్ చేసిాంది. కేస్క స్కపీరాంక్కరు
ే యమవేక్షణలో ఉాంది.

ఇది స్వధాయణభనన కేస్క కాదు.

కాయమకయమాల్కు సాంఫాంధిాంచిాంది.

కేస్క మీద ఎాంకాయిరీ కమీషన్

నడుస్లతాంది.

సెాంటఱల్

గవయనభాంట్

ఇవాళ్ళ ర్లపో సిబిఐ

యాంగాంలోకి దిగచుని, స్కపీరాంక్కరు
ే ఆదేశిాంచనుాందని చెపుకుాంటున్ననరు.

ఈ ర్సిథతులో
ల ల్హర్ తన కేస్కను

ఉసాంహర్ాంచుకుాంట్ట అయిపోతుాందా? అసలు అాంత నిజాయితీ గలిగిన అమాభయి ఉసాంహర్ాంచుక్కడానికి అాంగ్రకర్స్క
త ాందా?.

ఆ నన ది భాంది గుాండాలిన చితగటిే ప్ర్పోయిన డాషిాంగ్
విషమాం చూసేత ర్పజుక్క కథనాం పేయలలో వస్లతాంది.

లేడీ ల్హర్.

ఆభను వీడు తటు
ే క్కగల్డా? ఇక మీడియా

జయనలిస్క
ే ల్హర్ ఎకుడా అనే హెడిుాంగ్ తో ఆ భధ్మ కొనిన పేయలలో వచిున

కథ నాంసాంచల్నాం సృషిేాంచిాంది. ల్హర్ లేదని తమగరాజన్ భనుషులు ఆభను చాంపి అడరస్ గల్లాంతు చేస్వయని జనాం
సాందేహిస్క
త న్ననయాంటూ వచిున ఆ వాయిను ఖాండిస్త
త ల్హర్ తను ఫరతికే ఉన్నననాంటూ సేేట్ భాంట్

ఇసేత గాని ఆ గడవ

సదు
ద భణగదు. ఒ కు వాసతవాలు యిలా ఉాంట్ట ఈ ఎ మస్ పి గటికల్లు కాంటున్ననడు అనుకొాంటూ పిచిు నవుా నవిా`

‘‘యు ఆర్ గేయట్ సర్.

వాంటనే చెననన కమీషనర్

గార్తో మాట్ల
ల డాండి’’

అాంటూ చల్లగా ఫమటికి జారుకున్ననడు వన్ననట్

ఫోర్.

ఎ మస్ పి రకాష్

వాంటనే తన సెల్

అాందుకొని చెనననకి ఫోన్

ఈ క్కమాంబ్రడు మాయుట్ కు కూతవేటు దూయాంలోనే క సలమ్

చేస్వడు.I

ఏర్యా ఉాంది.

ఉన్ననరు. అాంత ప్తికలోపు కురా
య ళ్ళా ఉదమాం లేవగానే క్కమాంబ్రడు మాయుట్
చూపిస్క
త ాంట్లరు.

ఈ బ్రచ్

అకుడ పిక్ ప్కెట్
ఫస్వేాండ్

బ్రచ్ ది భాంది

ప్
ర ాంతాంలో సాంచర్స్త
త చేతివాటాం

న్నమకుడి పేరు మయడన్ మతు
త . ఆ బ్రచ్ లోఅాందర్ కన్నన వీడికే కాసత వమసెకుువ.

చూడా
ు నికి మొయటుగా మొాండి ఫాండ వధవలా కనిస్వతడు.
లొకాలిటి వాస్కల్కు బాగా తెలుస్క.

చాలా స్వరు
ల పోలీస్

భనిషి

ఆ నన వీళ్ళా చేసే వధవ నులు కూడ అలాాంటివే. వీళ్ా గుర్ాంచి ఆ
సేేషనలకి జనళ్ాకి వళ్ళాచిున వాళ్ళా.ఆ ర్పజు ఉదమాం మయడన్

మతు
త కాల్నీ సెాంటర్ కొచేు సర్కి తభ కురా
య ళ్ాాంత కాకా హోటల్ కి కాసత దూయాంగా తిననమీద తిషేవేసి ఆ ర్పజు నూమస్

పేర్

కిాంద ర్చి చూస్త
త తభలో తమ గుసగుసలు పోవటాం కనిాంచిాంది.

విషమాం ఏమిట్ల తెలీక హోటల్

నుాంచి టీ గా
ల స్క అాందుకొని వళ్ళా వాళ్ా కున కూచుాంటూ

‘‘ఏాంటి రా కాకులా
ల గుాంపు

చేర్ పోయారు. ఏమాందీ పేర్పల?’’ అాంటూ అడిగాడు.కుస్వర్గా అాంత తల్తిపి మతు
త ను చూస్వరు

‘‘వచాువా అన్నన?

ఇాంకా రాలేదేమిట్లని నీ క్కసమే ఎదురు చూస్క
త న్ననభన్నన,’’

అన్ననడకడు.

‘‘ఈ ర్పజు పేర్పల నిధి వుాందన్నన.

టు
ే కుాంట్ట క్కటి రూప్మలు భనవే.’’

ఉతసహాంగా అర్చాడు భర్తకడు.

‘‘రాను రాను మీయాంత కుభభర్పురుగులా
ల తయారువుతున్ననరు.
ఎదవజోకులూ మీరూను’’

అాంటూ కస్కరుకున్ననడు మతు
త .

‘‘మీ కాంటికెట్ల
ే కనఫడుతున్ననరా?

పొదు
ద నే

‘‘అయ్యమ............. ఇది జోక్ కాదన్నన’’ అన్ననడకడు.

‘‘జోకు గాకేమిట్ల
ఱ పేర్పల నిధ్యమిటి క్కటి రూప్మలేమిటి?’’

అాంటూ తగిన టీ గా
ల స్క కునట్ల
ే డు మతు
త .

‘‘అయ్యమ, నీ కయధాం కావటాంలేదన్నన. ఇది చూడు నీకే తెలుస్క
త ాంది’’. అాంటూ నూమస్ పేర్ చేతికిచాుడు భర్తకడు.పేర్పల న్న
పిరయురాలిన టిేసేత క్కటి.

రకటన చూడగానే వాడి కళ్ళా విచితఱాంగా భర్స్వయి.

ఉతసహాం పొాంగు కొచిుాంది. కాని అాంతలోనే

చపున చలా
ల ర్పోయిాంది. దవి విర్చాడు.

‘‘ర్ల ఏదో జేబులు కొటిే హపీగా ఫతికేస్క
త న్ననాం.
వదిలేమాండి’’

భనకెాందుకు రా యిది.

ఇలాాంటివి భనకి కలిసి రావటాం లేదుగాని

అన్ననడు.

‘‘అలాగాంట్ట ఎలాగన్నన? భన ఫతుకులెపుడ్య యిలా తెలా
ల ర్ పోవాలిసాందేన్న?’’ అన్ననడకడు.

‘‘కొడితే యిలాాంటి జాక్ ప్ట్

కొటిే లెనఫ్ లో సెటిల్యి పోవాల్న్నన’’

అన్ననడు భర్తకుడు.

‘‘అవునన్నన భనకి ఎాంత కాల్మిలా జేబులు కొట్టే ఫతుకు?

ఇాంకెపుడు భనాం బాగుడేది? ’’ ‘‘మతతన్నన మా మాట

వినన్నన.

ఈ పిల్లదానిన టిేచిు క్కటి రూప్మలు కొట్టేదా
ద భన్నన.’’

ఎాందుక్క గాని యిది వయుటవుతుాందనిపిస్లతాంది.

వాళ్ాాంత చెపు
త ాంట్ట కాదనలేక భర్పస్వర్ ఆ రకటనని,
నిలిచిపోయాయి.‘‘పిల్ల కతితలా వుాంది గదన్నన’’?
మతు
త .‘‘అవున్న
ర ,

సినీ హీర్పయిన్ లా ఉాంది.

కలిసొస్క
త ాందనన నభభకాం కల్గటాం లేదు.

‘‘అది కాదన్నన’’...........

అాందులో ఫోట్లని చూస్వడు.

అతడి చూపులు సహసర ఫోట్ల మీద

మతు
త కళ్ాలో కాాంతి చూసి అడిగాడకడు.
కాని........

భన టనమ్ వేసే్

భనలో కుడిదీ ల్కీు జాతకాం లేదు.

మకి కాంఠాంతో నచుజబోయాయాంత

తల్ వూప్డు మయడన్

చేస్కక్కవటాం త భనకిది
వదిలేమాండి రా’’

అన్ననడు.

‘‘ఏది కాదురా’’? అనర్చాడు క్కాంతో మతూ
త .

‘‘దమమాం మఖాలేస్కకొని,

చెపేత వినర్లాంటి?

గతాం భర్ుపోయారా?

ఎనోన చేస్వాం కుటన్నన వయువుటయిాందా?

అట్ల
ల నే కుకు పిల్లని టిేసేత ఏబన వేలు ఫహుభతి అని ఒ రకటన చూస్వాం.
ఎకుడో యడ్ హిల్స్

దగగయ ఆ కుకు పిల్లను టిేతెచాుాం.

భనలిన జూడాంగానే నవిా, చాలా కషేడి వదికి తెచాురు.
అడిగితే ఏభన్ననడు?

ఏభనాంది?

థాాంకస్ రా.

ఎగర్లస్కకుాంటూ నులు వదిలి వీధి వీధి తిర్గి
అడరస్కకెళ్ళా చూసేత అది మస్ పి గార్లు
ల .

అకుడ కట్టేసిపొాండి అన్ననడు,

మీ గుర్ాంచి తెలుస్కరా, మీకు ఫహుభతి కావాలాన?

ఫహుభతి

ఇాంక్క స్వర్ ఆ మాటాంట్ట డబుఫ క్కసాం మీర్ల

మా కుకు పిల్లను ఎతు
త కెళ్ళాయని కేస్క టిేలోన డేసి కుమిభాంచేస్వతను. పోాండి అన్ననడు. చివర్కి దూల్ తీర్ తల్ కామలు చాంకలో
ఫటు
ే కొచాుాం,

అదలా అయిాందాంట్టఆన నలో
ల ఏభనాంది?

వల్సయవాకుాం అమమాంగార్ రకటన.
వుాంటుాంది.

కొాంచెాం గూని,

మా న్నమనభభ అాంబుజాం తపిపోాంది.

వమస్క డఫనఫ అయిదు.

ఎయయగా

భతిసిథమితాం లేనిది. అపుడపుడు భాంచిగా మాట్లడుతుాంది. ఉతతపుడు తిటిేపోస్క
త ాంది.

అడయారు, కెకెనగర్, అన్నననగర్ ర్సరాలో
ల సాంచర్స్క
త ాండచుని అనుమానాం. ఈభను టిేచిున వార్కి ల్క్ష రూప్మలు
ఫహుభతి.

ల్క్ష రూప్మలు తలో ది వేలు బాగుాంది గదాని వధవది డబుఫ కాశడి వీధి కుకులా
ల గలిలగలీల గాలిాంచాాం. వాయాం ర్పజులు
చెడదిర్గి చివయకు వాండలూరు జూ దగగయ ఒ పిచిుదానిన టు
ే కున్ననాం.
అడరస్కకు తీస్కకెళ్ళత ఏభాంది?
న్నమనమేభాంట్ల
ఱ ,

అదే అమమాంగార్ బాభభ అనుకున్ననాం.

తీరా

గురు
ి ాందా? అమమాంగార్ప వర్య నవుా నవిా ఒర్ పిచిు మాలోకాంలారా ఈ పిచిుది మా

మా న్నమనభభ తపిపోయిన మూడో ర్పజే కొాంకి తిర్గచిుాంది. అదిగో ఆవిడే అాంటూ అరుగు చివయ

కూచుని తనలో తను మాట్లడేస్కకుాంటున్నన ఒ మల్సభభను చూపిాంచాడు.ఏాంటిరా ఖరాభనుకుని వచేుస్క
త ాంట్ట భనాం
టు
ే కునన పిచిుది భన వాంటడియది.
జర్గిన్న భనకి బుదిద రాలేదు.

‘‘అదాంత ఇపుడాందుకులే గాని

దానిన వదిలిాంచుక్కడానికి యనలెకిు గుమిభడి పూాండి తీసెుళ్ళా వదిలేసొచాుాం, ఇాంత

మూడు నల్లకియతాం ఏభనాంది?’’

అన్నన...........గతాం వదిలేయ్. ఇడి సాంగతి చూడు’’

వచాుడకడు.‘‘అవునన్నన, గతాం భర్ుపోదాాం. ఇదే చివర్ రమతనభనుకుాందాాం.

‘‘అది కాదురా........’’

అాంటూ మతూ
త మాటల్కి అడుాం

‘‘ఇాంకేాం చెకన్నన.

పోనీ ఒ ని చెయిమ.

ఇస్వతడు లేదా కాుగా తెలుస్కక్క.

మాందు ఈ నాంఫర్ కి ఫోన్ కొటు
ే .

టు
ే కుాంట్ట నిజాంగా క్కటి రూప్మలు

ఇస్వతనాంట్ట కె. అడరస్క అడిగి తీస్కక్క. ఈ ర్పజే గాలిాంపు ఆయాంభదా
ద ాం. ఇవాకుాంట్ట వదిలేదా
ద ాం’’

అాంటూ భర్తకడు సల్హా ఇచాుడు.‘‘కాని...............

క్కటి రూప్మలా
ర .

ఇాందులో ఏదో దద ర్స్కుాందని న్న

అనుమానాం’’.........నసిగాడు మతు
త

‘‘ర్స్కుతో భనకి నేాందన్నన.

డబుఫ కావల్ాంట్ట ఇాంకేాం సాందేహాంచకు.

ఫోనుకొటు
ే ’’

మకికాంఠాంతో అర్చాయాంత.

అాంతగా వాళ్ళా చెపు
త .
త ాంట్ట కాదనటాం బాగుాండదని ఫోన్ అాందుకున్ననడు మతు

ఈ విధాంగా ఆ ర్పజు విరాట్

ఇచిున పేరు రకటన నిజాంగానే చీభల్ పుటేను కదిపిాంది.

అన్నలోచినతాంగా తను చేసిన ని సహసరనే కాదు తననూ ర్సు్ లో డేమనుాందని ఆ క్షణాంలో విరాట్ కు తెలీదు.

కేవల్ాం

సహసర కనిసేత చాల్ని అలా రకటిాంచాడు. అ రకటన చూడగానే అాంకాళ్మాభ భహాంకాళ్ళ నూకాల్భభ అాందరూ తననే
టు
ే కుననటు
ే చిాందులేస్త
త పేరు పుచుుకొని విరాట్

యిాంట్ల
ల అడుగుటిేాంది గదా.........

సరాసర్ తన మాందుకొస్త
త ననసహసరని సాంబరాంతో అలా నిల్ఫడి చూస్త
త ాండిపోయాడు విరాట్.

సహసర వస్త
త నే తన చేతిలోని

నూమస్ పేర్న అతడి మాందుకు విసిర్కొటిే చేతులు యాండ్య నడుాం మీద ఉాంచుకొని ఉర్మి చూసిాంది.

ఆభ కొస్క
త నన క్కాంలో

వాంటనే నోట మాట రాలేదు.ఆ లోల్ స్తుటీ లాక్ చేసి లోనకు దూస్కకొచిున దీక్ష వాళ్ళాదదరీన చూస్త
త అకుడే ఆగిపోయిాంది.

‘‘ఏాంటాండీ యిది.

ఎవరు మీరు?’’

అనడిగాడు తనను తను కాంట్ల
ఱ ల్ చేస్కకొాంటూ విరాట్.

దీక్షనూ విస్క
త పోయేలా చేసిాంది.

‘‘నేనవరాన........ నిజాంగా తెలీదా? న్నటకాలాడుతున్ననవా?’’ నిల్దీసిాంది సహసర.

అతడి రశన సహసరనే కాదే,

‘‘బలేవాయాండీ..... నిజాంగానే తెలీదు.
వేసే్.

ఎవరు మీరు?

న్నక్కసాం శయ భడి ఈ ర్పజు నూమస్ పేయస్ తెచిునటు
ే న్ననరు,

మా యిాంట్ల
ల చాలా తిఱకలున్ననయి.’’

‘‘ర్లయ్..........’’ అాంటూ పిచిు టిేనటేర్చిాంది సహసర.

‘‘నేనవర్ప తెలీకుాండానే న్న ఫోట్లలు ఫడ్య
ర ాంలో అాంటిాంచుకున్ననవా?’’

నిల్దీసిాంది.

‘‘ఏదీ..........

న్న ప్
ర ణాం.

సహసర ఫోట్లల్ గుర్ాంచా?

అతికిాంచుకుాంట్లను.

‘‘అయిపోయావ్.

అది న్న పిరయురాలు.

ఏభనన్న చేస్కకుాంట్లను. అడగట్లనికి మీయవరు?

ఇవాళ్ న్న చేతిలో అయిపోయావ్

రా క్కతి........

న్న సయాాం.

కాఫటిే ఫడ్య
ర ాంలో

అసలా ఫోట్లల్ గుర్ాంచి మీకెలా తెలిసిాంది?’’

కుకు ........ .పిలిల.......... నేనవయాంట్లవా?’’ అాంటూ

అవేశాంతో మాందొకొస్క
త నన సహసరను చూస్త
త మూడడుగులు వనకిు వేస్వడు విరాట్.

‘‘మస్కగు వీరుడిలా మఖానిన చునీనతో కపుకొసేత న్నకెలా తెలుస్క
త ాంది.
మీద పోట్ల
ల ట కొచిుాంది.

ఇదిగో అమాభయ్

ఈ పిల్ల ఎవర్ప పొదు
ద ట్ట న్న

నువాయిన్న చెపు, న్న లాాంట మామకుడిన యిలా బమటేడాం ఏాం బాగోలేదు.’’ అన్ననడు

దీక్షను చూస్త
త .

విరాట్

ఒవరాక్షన్

దీక్షకు అయధభనపోయిాంది.

వదదకెళ్ళాపోయిాంది.‘‘ఏాంట్ల
ఱ దానిన పిలుస్వతవ్.
అాంతేగా.........

వస్క
త నన నవుాను ఫల్వాంతాంగా ఆపుకుాంటూ కిచెన్ లో ఉనన చాందూ

తెలివిగా మాట్ల
ల డుతున్ననవనుకుాంటున్ననవా?

చూడు....... ఇపుడు చెపు.

న్న మఖాం చూడాలి,

నేవర్న?’’ అాంటూ మఖానికి చుటు
ే కునన చునీన తీసేసిాంది సహసర.

క్కాంలో కూడా ఎయయకలువలా భర్సిపోతునన సహసరను అలా కాసేసపు భయిభయచిపోయి చూస్త
త ాండిపోయాడు విరాట్.‘‘ఇపుడు
పుకుాంట్లను, నువుా న్న సహసరవని.’’ అన్ననడు నవుాతూ

సహసరకి ళ్ళా భాండిపోయిాంది. చేయాలిసాందాంత చేసేసి ఏమీ తెలీని అమామకుడిలా ఎలా నవుాతున్ననడు చూడు
అనుకొాంటూ కళ్ళా దదవి చేసి ఉర్మిచూసిాంది. ‘‘నేనీన సహసరన్న? చెపు, నేనీన సహసరన్న?’’ నిల్దీసిాంది.

‘‘కాదా? , నేను నినున పేరమిాంచాకా నువుా న్న ల్వర్

గాక కువాడి ల్వయవుతవా?’’

విరాట్.‘‘షటప్................. అసలు న్న గుర్ాంచి ఏభనుకుాంటున్ననవ్?

నువుా పేరమిసేత చాలా? నేను పేరమిాంచకుర్లలదా?

యిషా
ే యిషా
ే ల్తో నీకు ని లేదా? న్నకు నీకు ఏమిటి సాంఫాంధాం? నీ వాంట తిర్గాన్న?
అవుతను?

మొాండిగా ఫదులిచాుడు
న్న

ఐ ల్వ్ యూ చెప్న్న? నీ సహసర నలా

నీకు నువేా డిసెనడయితే అయిపోతుాందా?’’ ఆభ దూరుస్కగా మీది కొచేుస్క
త ాంట్ట న్నలుగడుగులు వనకిు వేస్వడు

విరాట్.

‘‘ఏాంటి మీది మీది కొస్క
త న్ననవ్? కొట్టేస్వతవా?’’ అన్నడిగాడు.

‘‘కొటేడాం కాదు. చాంపేస్వతను.’’

‘‘అది నీ వల్ల కాదు.

‘‘ర్లయ్...........

ఏభన్ననవ్?

నేను డిసెనడయితే అవదా?

అయిాందిగా.........’’

ఏభనాందిరా?’’

‘‘నువుా ననున పేరమిాంచటభయిాంది.’’

‘‘నవార్..............

నువాాంట్ట క్కాం.........

‘‘అఫదదాం............. నీ మాటలు అఫదదాం.
యిాంటి క్కచుుాండేదానివి కాదు.’’

ఉలికిడి చూసిాంది సహసర

అసహమాం.......’’

అాంత క్కాం వుాంట్ట అాంతగా అసహిమాంచుకొాంట్ట ఇాంతకు మాందే ఒ స్వర్ నువుా న్న

దీక్షకి తనకీ త ఎవర్కీ తెలీని ఈ విషమాం.

‘‘అవున్న కాదా?

విరాట్ కెలా తెలిసిాందో అయధాంగాక బితతయ పోయి చూసిాంది.

న్న యిాంటికి దొాంగతనాంగా వచాువ్.

న్న డగగదిలో కొచాువ్. న్న గుర్ాంచి తెలుస్కకున్ననవ్.

న్న ఫడ్

ఎకిు కూచుని నీ ఫోట్లలిన చూస్కకు మర్సిపోయావ్. నేను డుకునే ఫడ్ మీద దోరా
ల వ్.’’

‘‘నేనేమీ కావాల్ని దొయలలేదు.

తూలిడా
ు ను’’

‘‘ఎలా డా
ు న్న మీద ఇషేాంతోనేగా డా
ు వ్?

అర్చిాంది సహసర.

రతేమకిాంచి నువుా న్నకు ఐ ల్వుమ చెప్లా?

ఇషేాంగా భాంచేసి వళ్ళావాంట్ట న్న మీద పేరభతో కాదా?’’ అాంటూ క్కు రశన అడుగుతూ విరాట్

నువుా న్న యిాంట్ల
ల ఆ ర్పజు
మాందుకొస్క
త ాంట్ట ఈ స్వర్

సహసర అయిదడుగులు వనకిు వేస్త
త ఆలోచనలో డిపోయిాంది.

‘ఇనిన విషయాలు వీడికెలా తెలిస్వయి?

...........ఎలా? ........

సి సి కెభరా ఏభన్నన ఇాంట్ల
ల ట్ల
ే డా?

లేదే......... అయిన్న తను ఇదే కాల్నీలో ఉాంటుననటు
ే తెలిసేత ఎపుడో అకుడి కొచేుసే వాడు గదా.........
విషయాల్నీన ఎలా తెలిస్వయి?’

ఆలోచనలో
ల కూరుకు పోయిన సహసర ఉననటు
ే ాండి ఉలికిడియది

ఇదేమిటి?

తనాందుకొచిుాంది. ఇకుడఏాంజరుగుతోాంది?

అదేాం

ఇటికిపుడు ఈ

పేరు తెయవగానే తన ఫోట్లతో రకటన చూసి భాండి డి వీడిన చితగటిే బుదిద చెప్ల్ని గదా అాంత ఆవేశడి వచిుాంది. అదాంత
ఏభనపోయిాంది? తనని మాటలో
ల ఫటిే మామజేస్క
త న్ననడు వీడు. అసలు తన ఫోట్ల వేసి పేరు రకటనివాడానికి తనవరు? అది
వదిలేసి ఏదేదో మాట్ల
ల డేమటాం ఏమిటి న్ననసనస్.

తలెతిత చూసిాంది

విరాట్

తన మఖానేన చూస్క
త న్ననడు.

అదే చిరునవుా..........

అసలా నవుా చూసేత చాలు, ఎలాాంటి అమాభమయిన్న డిపోతుాందనిపిాంచిాంది. కాంగారుగా అతడి ఛాతీ మీద చెయేమసి వనకిు
తోసిాంది. ‘‘ఏాంట్ల
ఱ ,

ఏాంట్ల చూపు? తికుతికుగా ఉాందా?

చెపు

ఎాందుకిచాువో చెపు?’’ క్కాంగా అర్చిాంది. ‘‘ఎాందుక్క వేర్ల చెప్లా?

ఈ

పేరు రకటన అదీ న్న ఫోట్లతో సహా

నీ క్కసమే.

యనలేాసేేషన్ లో పోసేరు
ల వేసినపుడే

భరామదగా న్నకు ఫోన్ చేస్కాంట్ట ఈ రకటనతో నుాండేది కాదుగా.’’

‘‘అాంట్ట?

విరాట్

తపు న్నదాంట్లవ్?

ఏదో చెబోయాడు

ఇాంతలో అతడి సెల్

‘‘వన్

నేనాందుకు నీకు ఫోన్ చేయాలి?’’

మినట్

మోగిాంది

పీలజ్’’

అాంటూ సెల్ అాందుకున్ననడు విరాట్.

సహసరకి వస్త
త నన క్కప్నికి విరాట్ ని

చితగట్టేయాల్నిపిస్లతాంది. ‘‘హాలో ఎవయాండీ? ఎవరు కావాలి?’’ అడిగాడు విరాట్.

‘‘స్వర్

న్న పేరు మతూ
త ’’

అవతలి నుాంచి గయగయలాడిాందో గాంతు.

‘‘నువుా మతు
త వనతే న్నకెాందుకు చెతతవనతే న్నకెాందుకు?

‘‘ఈ ర్పజు మీ పేరు రకటన చూస్వను స్వర్.

‘‘బాగుాందా................

నీకెవరు కావాలి.

ఎాందుకు ఫోన్ చేస్వవ్?’’

ఫోట్లలో అమాభయి చాలా బాగుాంది స్వర్.’’

న్నకయితే అససలు నచులేదు.’’

అడిగాడు విస్కగా
గ .

‘‘అదేమిటి స్వర్. తను మీ పిరయురాలు గదా.

‘‘అవును గదా?

పేరమిాంచుకున్ననాం.

మీరు పేరమిాంచుకున్ననరు గదా? ’’

ఏాం లాబాం,

అదో రాక్షసి,

మపుతిలు డుతోాంది. ఇాంతవయకు ఐల్వూమ చెలేదు.

స్త్కర్

పిశాచి, దమమాం, అాందభనన భూతాం, అదికుడ ననున

ఏాం చేస్వతాం ఖయభ.

ఇాంతకీ ఫోనాందుకు చేస్వవ్’’

ఫోన్ లో ఆ సాంభాషణ విాంటునన సహసర క్కాంతో భర్ాంత ఉడికి పోతూ గుపిళ్ళా బిగిాంచిాంది.

అవతల్ మతు
త

అడుగుతున్ననడు.

‘‘ఏాం లేదు స్వర్,

ఈ అమాభయి సహసరను టిేసేత నిజాంగా క్కటి రూప్మలు ఇస్వతరుగా?’’

‘‘నీకా చానస్ లేదు ఫరదర్.

రకటన చూడగానే తనే ననున వదుకుాంటూ వచేుసిాంది.

చేస్వడు విరాట్.‘ ‘ఇపుడు చెపు,

‘‘ఊ’’

ఏభన్ననవ్’’

అాంది అమోభమాంగా సహసర.

విరాట్

మాటలు చేతలు ఆభను గాందయగోళ్ాం చేసి భనాండ్ ని బా
ల క్

‘‘ఏదో అన్ననవ్ చెపు’’ తిర్గి అడిగాడు.

‘‘నేను కాదు. నువాన్ననవ్’’ పిచిు క్కాంతో అర్చిాంది సహసర.

‘‘కాదు,’’

నేను రాక్షసిన్న,’’

అాంటూ లెనన్ కట్

సహసరని అడిగాడు.

చేసేస్క
త న్ననయి.

‘‘ఏాంటీ?

ఫోన్ టేయ్’’

‘‘దయామన్నన.’’

‘‘ఛ.......ఛ.......

దమమాం కన్నన బాగుాంట్లవ్’’

‘‘అాందభనన భూతనిన కదూ’’

‘‘ఆ మాట నేననలేదు’’

‘‘అఫదా
ద లాడకు.

నువాన్ననవ్.

వాడితో ఫోన్ లో ఏభన్ననవ్,

పిశాచి, దమమాం, భూతాం.......రాక్షసి,

ఏాంటది?

అాందభనన భూతన్నన.............’’

‘‘అాంతకననఎకుువగా ............. అాందాంగానే వున్ననవ్ గా’’

‘‘ఒర్ దేవుడా,

ననినలాాంటి వాడికాంట్ల
ల ఎాందుకు డేస్వవయామ?

మామచేస్క
త న్ననడు.

పిచెుకిుస్క
త న్ననడు.

మాటల్ గాయడీతో

వీడి జిభభడిపోను, వీడి మఖాం భాండ’’.............. తిటు
ల అాందుకొాంది.

‘‘అమమబాబోయ్ ..........ననేన ’’........... అర్చాడు.

‘‘నినేన రా మామలోడా.......... భాండరగ.......... శాఖాచరా......... నిశాచరా..... అషా
ే వకాయ.............. నీ జేజభభ జల్లకొటే,
ననినలా తగులుకొని ఏడిపిస్క
త న్ననవేాంటి రా భాండ్యక రాజా’’.

‘‘అభభ........వాభభ.............ఒరానమనో.........ఆవేబాబు. ర్లయ్ చాందూ.........

ఈ పిల్ల అయదాంగాని తిటు
ల తిటిే ననున అన్నమమాంగా చాంపేయాల్ని చూస్లతాందిరా. ఇవేాం తిట్ల
ల కాసత వచిు చెరా’’ అనర్చాడు
విరాట్ వాంటనే. ‘‘మితఱమా బమడకు’’

అాంటూ కిచెన్ లోాంచి చాందూ గాంతు వినిాంచిాంది.

‘‘నినున యకిిాంచట్లనికి ప్కశాల్ మాందు దిల్మగా యుాంటిని.
క్కతిమని అయధాం. నిశాచరుడనిన చీకట్ల
ల తిరుగువాడని మయధమ.

శాఖాచరుడనిన కొభభల్ మీద సాంచర్ాంచువాడు అనగా
అనగా రాక్షస్కడు లేదా పిశాచి.

ఎనిమిది వాంకరు
ల న్నన వాడని అయధమ. జేజభభ జలిల కొటేమనిన నీ బాభభ చావ అని.
న్నమకుడవని అయదమ. కావున మితఱమా నీ పిరయురాలు నినున భచుుకొాంటూ

నినున

అషా
ే వకు
ల
య డనిన ాంట్ల

భాండ్యక రాజామనిన కల్
క్కతి, పిశాచి, వాంకర్పడా, నీ బాభభ

చావ అని మదు
ద గా ఆశీయాదిస్త
త నినున దద భాండరగతో పోలుుచుననది’’ అన్ననడు. అతని మాటల్ వాంట్ట దీక్షలోన చిననగా
నవాటాం వినిస్లతాంది.

ఆ మాటల్కు సహసర మఖాం భర్ాంత జేగుర్ాంచగా విరాట్

‘‘ఆహా,

ఎాంత చకుగా పోలిుాందిరా’’

‘‘ఏయ్

ఏయ్?

ఆగాగు.......

వయిట్ ని ఫల్ాంగా కిచెన్

కకా నవాాడు.

నినున కాదు నీ పరాండును తన్ననలి’’

డోర్ వనపు విసిర్ాంది.

అాంటూ పిచిు క్కాంతో టీప్యి మీద పేర్

అది దద శఫదాం సృసిేస్త
త డోర్ ని తకి బారా
ల వనకిు నట్టేసిాంది.

లోన జాంట అదిర్పోయిాంది.

దీక్ష తీర్గా
గ కూచొని టిఫిన్ లాగిాంచేస్లతాంది. చాందూ వాంట నిలో బిజీగా ఉన్ననడు.

‘‘ఒరానమనో రయ్యగాం ఆయాంబభనాంది.

ఏయ్

దీకాి,

మాందే డోర్

మూసేసిరా’’ అనర్చాడు చాందూ.

అదాంత కళ్ళారా చూడగానే

దీక్ష ఆపోజిషన్

ప్రీేలో ఎపుడో చేర్పోయిాందని అయధభనపోయి హతశరాల్యిాంది సహసర. ’’ ఏయ్

దీకాి ఆగవే.......’’

అాంటూ

సహసర కిచెన్ వనపు వళ్ళాలోగ దీక్ష డోర్ మూసి లోల్ బోల్ే్

వస్క
త న్ననను నవుాని ఫల్వాంతాంగా ఆపుకున్ననడు విరాట్.
పోతోాంది సహసర. కళ్ాలో దూకట్లనికి సిదదాంగా ఉాంది నీరు.

వేసేసిాంది.

విసర్స్వ తిర్గి అతడి మాందుకొచిుాంది సహసర.
ఏమిటిది?

ఎాంత దద తపుచేస్వడు?

తను ఎాంత రమాదాంలో ఉాందో తెలీక ఇదాంత తమాషాగా తీస్కకొని వాళ్ళా నవుాకుాంటున్ననరు.
తగా
గ ల్ాంట్ట వీడిన కొట్ల
ే లి,

ఏాం చేయాలి? మాందీ క్కాం

చితగట్ల
ే లి. వనకిు వస్త
త నే ఆవేశాంతో టీప్ని కుతనున తనినాంది.

లేచిన టీప్య్

గిాంగిరాలు

ఆగాగు సహసర.

పీలజ్

క్కాం టేలేక

కాలు వాంఫడే గాలో
ల కి

తిరుగుతూ పోయి గోడకు వేలాడుతునన నిలుపుటదా
ద నిన తకి బళ్ళాన గల్గటిేాంది. ‘‘ఏయ్

నీ క్కాం న్న మీద చూపిాంచు.

ప్ాం

ఇాంటి

స్వమాను
ల

అవేాం చేస్వయి’’ అన్ననడు

విరాట్.

‘‘ర్లయ్
వదలున.

విరాట్,

న్న సాంగతి నీకు తెలీదు.

న్న ఫోట్ల రకటిాంచి

క్కాం వసేత ఏాం చేస్వతనో న్నకే తెలీదు.

అల్లర్ చేస్వతవా..........

ఇవాళ్

నినూన వదలున. నీ యిాంటినీ

న్న చేతిలో అయిపోయావే’’ అాంటూ మాందుకు

దూకబోయిాంది సహసర.

‘‘ఆగాగు’’........ అన్ననడు వాంటనే విరాట్.

‘‘ఫోన్...........

మాందు ఫోన్

మాట్ల
ల డి తరాాత భన తగువు తేలుుకుాందాాం.’’

అాంటూ సెల్ ఫోన్

అాందుకున్ననడు.

ఆగిాంది సహసర

స్త్కర్

ఫోన్

ఆనోలనే ఉాంచటాంతో మాటలు ఫమటికి వినిస్క
త న్ననయి.

‘‘భళ్ళా ఎాందుకురా ఫోన్

చేస్వవ్?’’ విస్కగా
గ అన్ననడు విరాట్.

ఫోన్ చేసిాంది వాడే.....

మయడన్

మతు
త .

‘‘స్వర్ న్నపేరు మయడన్ మతూ
త . మాది క్కమాంబ్రడు మాయుట్, ఫస్వేాండ్ ప్
ర ాంతలో
ల ఎవర్నడిగిన్న న్న గుర్ాంచి చెప్
త రు. చాలా
టు
ే దల్ భనిషిని స్వర్’’‘‘ఇపుడే భాంట్లవ్ రా?’’

‘‘ఇాందాక మీరు చెపిాంది సర్గా అయధభన చావలేదు స్వర్. ఇలా రకటనివాగానే అలా వచేుసిాందాంట్ట ఎలా నమభతను స్వర్?
మీర్లదో

విస్కగులో వుననటు
ే న్ననరు.

మీరు క్కటి రూప్మలు ఇస్వతనాంట్ట చెాండి స్వర్, వాయాం తిర్గే లోపు చెనననలో ఆ పిల్ల

ఎకుడ వున్నన టిేతెచిు మీ కాళ్ా దగగయ డేస్వత’’

అయిాందా ఇాంకా ఏభన్నన చెప్లా........

నిజాంగానే సహసర వచేుసిాందిరా మూయా.

క్కటి రూప్మలు న్న పిరయురాలి కే చెాందుతయి. నువేాాం శయ భ డనకుర్లలదు. ఫోన్

రస్క
త తాం సెటిల్ భాంట్ల
ల వున్ననాం.
టేయ్.’’

‘‘అది కాదు స్వర్............’’

‘‘ఇాంక్కమాట మాట్లడితే నినున క్కమాంబ్రడు నుాంచి లాకొుచిు కున ఏర్ పోయే్ లో డేసి విమాన్నల్ చేత తకిుాంచేస్వతను.
ఫలడీఫ్యల్ ’’అాంటూ కట్టుస్వడు

సహసర వనపు తిర్గే లోన

తిర్గి ఫోన్

మోగిాంది

విస్కగా
గ ఫోన్

తీసి చూశాడు

ఈ స్వర్ మతూ
త కాదు

నాంఫర్

మార్ాంది

విరాట్.

ఆ

‘‘హాయ్’’

అన్ననడు.

‘‘ఏరా..........
నియలక్షమాం,

ఈ ర్పజు పేరు రకటనిచిుాంది నువేాగా?’’

అవతలి నుాంచి గయగయలాడిాందో గాంతు.

ఆ గాంతులో

దయాం.

హాంకాయ ధానినిస్క
త న్ననయి. తనకి ఫోన్ చేసి తననే ఏరా అని పిలుస్క
త నన అవతలి వాడి పొగరుకు విరాట్ కి ళ్ళా భాండిాంది.

‘‘నువావడా
ర ?

ఫోన్

చేసి భరీ ననేనఅర్ల ర్ల అాంటున్ననవ్.

ఇడిమట్ ?

భాంటల్ ఆసతిఱ నుాంచి వస్క
త న్ననవా?’

స్త్ర్మస్ గా అడిగాడు విరాట్.
స్త్కర్

ఫోన్ లో

రకాష్

గాంతు.

‘‘ఏయ్

మిసేర్

అవతలి గాంతు విాంటూనే అల్యేయిాంది సహసర.

న్నలుక దగగరుాంచుక్క.

ఆ గాంతు తనకి గుర్లి........... అది భధుయన ఎ మస్ పి

ఇవతల్ మాట్ల
ల డుతోాంది భధుయన ఎ మస్ పి రకాష్’’ ........ రకాష్

హెచుర్కను భధమ లోనే ఖాండిాంచాడు విరాట్.
‘‘అయితే ఏభాంట్లవా
ర ?
చేసే

మాందు

ఎ మస్ పి వనతే కొమభలొచాుయా?

బిలక్ తో ఎలా బిహవ్

చేయాలో తెలీదు?

ఫోన్

న్నలుక దగగయటు
ే కొని మాట్ల
ల డాల్ని తెలీదా?’’

‘‘ర్లయ్..... న్న గుర్ాంచి నీకు తెలీదు...............’’

‘‘అయవక.

న్న గుర్ాంచి నీకు తెలీదు.

ఫోన్

చేసిన వాడివి నువుా.

భరామదగా మాట్ల
ల డు.

లేదాంట్ట నీకు భరామద

నేరాలిస వస్క
త ాంది.’’

విరాట్

మాటల్కి అవతల్ ఎ మస్ పి రకాష్

ఎలా సాందిస్క
త న్ననడో గాని ఇవతల్ ఆ మాటలు విాంటునన సహసర

ఆశుయమాంతో మా
ల న్ డి పోయిాంది. ఏాంటి వీడి ధనయమాం?
ఎ మస్ పికి భరామద నేర్స్వతడా? .........

ఇాంత నియబమాంగా నిల్దీస్క
త న్ననడు.

నగా ఎకుడ భధుయనలో వునన

ఆసకిిగా వార్ సాంబాషణ విాంట్లాంది.

‘‘అాంత గ వాడివా?

శభాష్ రా,

నీ పేర్లమిటి?’’

‘‘చెపేత నీకు అయదాం కాదా?

ఫోన్ లో న్న చేత తిటిేాంచుకొనే కాయమకయభాం టు
ే క్కకు.

‘‘ల్హర్ ఫోట్ల రకటిాంచి దద తపు చేస్వవ్ రా.

‘‘ఏయ్

భాంటల్,

‘‘ల్హర్ ఎవరా?

ఏరా ఆ పిల్ల ఎవర్ప తెలీకుాండానే పేరమిాంచేస్వవా?

జయనలిసే్...........

చేస్వవో చెపు.’’

చేస్వను.’’

ల్హర్ ఎవరా
య ?’’

తెలుస్వ?......... ల్కీిభ సహసర.

ఫోనోల రకాష్

అది చెప్ల్నే ఫోన్

నువాాందుకు ఫోన్

భధుయన భహదేవన్నమకర్

తమగరాజన్

సహసర ల్హర్ కర్ల.

ఏకెనక సాంతనాం.

తన పూర్ి పేర్లమిట్ల అదన్నన

యచయితిఱ సహసర.

తనే దిగేయట్

భూకుాంబక్కణాలిన తవిా తీసి క్కరు
ే కెకిున జయనలిస్క
ే ల్హర్ తనే...........’’

మాటలు విాంటూ నభభలేనటు
ే సహసర వాంక చూస్వడు.

ఆభ మఖాంలో క్కాం ఛామలిాంకా అలాగే వున్ననయి.

ఆవేశాంగా చూస్త
త నిల్ఫడుాంది.

ల్హర్ అభమానులో
ల తనూ కడు.

తమగరాజన్ మీది భూకుాంబ క్కణాల్ వమవహాయాం, దాని చర్తఱ తిఱక మూల్ాంగా తెలిసిాందే కాని తను పేరమిాంచిాంది ల్హర్నాంట్ట
నభభలేకపోతున్ననడు. తతులికాంగా తన ఆలోచనలినఅదుపుచేస్కకుాంటూ రకాష్ మాటలు వినస్వగాడు.

‘‘ర్లయ్.........

నీ పేర్లమిట్ల న్నకు తెలీదు.

న్నకాబోయే భాయమ.’’

‘‘వాాట్?’’ అర్చాడు విరాట్.

ఇషేాం లేకపోతే చెకు.

కాని సహసరను భర్ుపో.

ల్హర్ న్నది.

‘‘షాకయామవా?’’ అాంటూ నవాాడు రకాష్.

విరాట్ సహసర వాంక చూస్వడు

ఆభ అచేతనాంగా సాందిాంచటాం లేదు

‘‘నీకిాంక్క షాకిాంగ్ నూమస్ చెన్న?

తమగరాజన్ ల్హర్కి భయణదాండన విధిాంచి చాలా ర్పజుల్యిాంది.

భనుషులు గాలిస్క
త న్ననరు. వాళ్ా కాంటఫడితే ల్హర్ ప్
ర ణాల్కే రమాదాం.
సహసర ఎకుడ తపిపోయిాందో చెపు.

‘‘ఏయ్

ఏ మస్ పి,

ఆభ క్కసాం అతని

ఆభను కాప్డే వాయవన్నన ఉాంట్ట అది నేనే.

దానిన నేను కాప్డుకుాంట్లను.’’

నువుా చెపిన విషయాలు భహదేవన్నమకర్

గార్కి తెలుస్వ?’’

‘‘ఆమనో అమామకుడు.

ఆమనకేాం తెలీదు. ఇటికే తను చూసిన సాంఫాంధాం ఇషేాం లేకే సహసర ఇలొ
ల దిలి వళ్ళాపోయిాందనుకుాంటున్ననడు’’

‘‘ఆమన చూసిన సాంఫాంధాం తలూకు ళ్ళాకొడుకు నువేాన్న?’’

‘‘నువుా చాలా తెలివననవాడివిరా.

అనీన న్నచేతే చెపిస్క
త న్ననవ్. ఆ ళ్ళాకొడుకు నేను కాదు.

కాని న్న ళ్ళాకూతురు

మాతఱాం ల్హర్. దానిన చావు నుాంచి తపిాంచి నేను ళ్ళా చేస్కకుాంట్లను.’’

‘‘నువుా జగనోభహన్

‘‘ర్లయ్ .............’’

ాంపుడు కుకువని అయదభవుతోాంది. నల్నలా మడుపుల్ రూాంలో ఎాంత డేస్క
త న్ననడు నీకు?’’

‘‘అయవక.............. నిజాలు కాసత చేదుగా వుాంట్లయి.

నీలా మొర్గే కుకుల్ గుర్ాంచి న్నకు బాగా

తెలుస్క’’

‘‘ఎవడు.............

ఎవడా
ర నువుా ఇాంత పొగరుగా మాట్ల
ల డుతున్ననవ్,’’

‘‘నీలాాంటి వధవల్కి కొయకరాని కొమమని. ననున కెలికితే నువుా తటు
ే క్కలేవు.

సహసర గుర్ాంచి భర్ుపో.

తననలా

కాప్డుక్కవాలో న్నకు తెలుస్క’’

‘‘అాంత భగాడివా?

ఏదో ర్పజు న్నకు దొయకుపోవురా.

అపుడు నీ భగతనాం ఏాంట్ల చూస్వతను.

నేనేాంట్ల తెలిసేలా చేస్వతను. న్నకు భరామద నేరుతనన్ననవ్ గా. రారా భధుయనకి రా చూదా
ద ాం.’’

నీ జాయిాంటు
ల తపిాంచి

‘‘నీకాంత క్కర్గా
గ ఉాంట్ట ఎాందుకాుదాంట్లను?
రాకుర్లలదు చాలా?

నేను

ఫోన్ టేయ్’’

‘‘న్నతోనే సవాలా?........

‘‘ఏాం చేస్వతవ్?

ర్లపు తెలా
ల ర్ల సర్కి నీకు భరామద నేర్స్వతను. కానీ న్న క్కసాం చూడక.

ర్లయ్

యూ ఫలడీ........ నినూన..........’’

ఎకుడో చెనననలో ఉాండే వాడికి భధుయన గుర్ాంచేాం తెలుసనుకుాంటున్ననవా?

న్నకు భధుయన కొతత కాదు. అకుడి

భనుషులూ కొతత కాదు. నీకు మాందు మూడేళ్ా కిాందట అయామ స్వమి అని ఎ మస్ పిగా ఉాండేవాడు. నీ కన్నన మూరు
ా డు.
పొగరుబోతు. ల్ాంచగాండి. తిరుగుబోతు. ఒ ర్పజు అయధరాతిఱ తగిన భతు
త లో నడిర్పడు
ు మీద ఒ అమాభయిని ర్లప్
న్న కాంటఫడా
ు డు. వాడికే గతి టిేాందో మీ పోలీస్
ఉదమాం ఇదే టనాంకి ఫోన్ చేస్వతను’’

చేమబోతూ

కాంట్ల
ఱ ల్ రూాంలో ఏ పోలీస్కనడిగిన్న చెప్
త డు. ఒకే ఈ నాంఫరు నీదే కదా? ర్లపు

అాంటూ లెనన్

కట్

చేస్వడు విరాట్.

అకుడ రకాష్ సాంగతెలా వున్నన.....

కున సహసరకి భతి పోయినటు
ే .....

విసభమాంతో అతడేన చూస్లతాంది.....

ఆభకు మాట్ల
ల డే అవకాశాం యివాలేదు విరాట్.
లిపేయిాంది.‘‘ఏరా ధరాభ బాగున్ననవా?’’

వాంటనే భధుయనలోని క నాంఫర్ కి ఫోన్ కొట్ల
ే డు.

ల్కర్ాంచాడు.

అవతలి ధయభ అనే భధుయనకి చెాందిన మితు
ఱ డు విరాట్

‘‘అయామ బాబోయ్

‘‘నేనేలేరా.

విరాట్

ఏరా నువేాన్న?

ఆశుయమపోయిాంది చాలు.

ది సెకనల తరాాత ఫోన్

గాంతును వాంటనే గురు
ి ట్టేస్వడు

ఇది కల్ గాదు గదా?’’

భన వాళ్ాాంత ఎలా వున్ననరు?’’

అాంటూ దదగా అర్చాడు

అడిగాడు విరాట్.

‘‘అాంత బాగానే వున్ననాం గాని ఎనినర్పజులెనాందిరా నువుా ఫోన్ చేసి.
క్కమాంఫతూ
త ర్ లో ఉాండటాం లేదని తెలిసిాంది.

ఇనిన ర్పజులూ ఏభనపోయావ్

నీ ఫోన్ నాంఫరు
ల మార్లుస్వవ్, ఏభనాందిరా?’’

‘‘అదాంత ఫోన్ లో చెపే టనమ్ లేదు గాని భన వాళ్ాాందరీన అడిగినటు
ే చెపు’’

‘‘చెప్
త గాని భధుయన ఎపుడస్క
త న్ననవ్?’’

‘‘టనమ్ డుతుాందిలే. ఈ లోల్ ఒ ని చేయాలి.’’

‘‘కట్టాంటి, దయిన్న చేసేదా
ద ాం. ఏాం చేయాలి?’’

‘‘భధుయన ఎ మస్ పి రకాష్

తెలుస్కగదా?’’

‘‘వాడా......... వాడాందుకు తెలీదు.

భాంటల్

‘‘ఆ భాంటల్ గాడికి కాసత భరామద నేరాలి.

‘‘భన భరామద ఎలా ఉాండాలి?

‘‘మీడిమాం.

‘‘న్నకొదిలెయ్.

వధవా.

ఇాంతకీ విషమాం ఏమిటి?’’

ఈ రాతిఱకే ననపోవాలి.’’

స్వేళాంగా లెనట్ల?’’

వాయాం ర్పజులు ఆసతిఱ ఫడ్ మీద డుాండాలి’’

ని పూయివగానే నీకు ఫోన్

చేస్వతను.

ఇదే నాంఫర్

గదా’’

ఎకుడున్ననవ్?

‘‘అవున్న
ర ఇదే నాంఫరు’’

‘‘ఇాంతకీ వాడితో నీకు గడవేాంటిరా?

‘‘మాందు ని చూడరా.

ఇపుడు నువాకుడ ఉన్ననవు’’

వివరాలు తరాాత చెప్
త ను’’ అాంటూ లెనన్

కట్ చేస్వడు విరాట్.

అాంత వయకూ సహసర చితతరువులా నిల్ఫడి విరాట్ నే చూస్లతాంది

క్షణక్షణానికీ తన మాందు అతడు చాలా ఎతు
త కు ఎదిగిపోతుననటేనిపిాంచిాంది.
చాలా ఉన్ననమనిపిస్లతాంది.

లేకపోతే.....

ఎకుడి క్కమాంఫతూ
త ర్ ? ఎకుడి చెననన?
ఉాంటుాందో వీడికి తెలీదా?
తెగిాంపునన విరాట్

తనకు తెలీని విల్క్షణభనన అాంశాలు విరాట్ లో

ఎకుడి భధుయన?

వీడికి భధుయనలో మితఱవయగాం ఉాందా?

బమభాంట్ట ఎలా

విరాట్ మాటల్కి అకుడ ఎమస్ పి రకాష్ ఖచిుతాంగా భాంచి నీళ్ళా తగుాంట్లడు.

అవసయభనతే తనను కాప్డగల్డా?

ఇాంత

ర్ర్విధాలా ఆలోచిస్క
త నన సహసర విరాట్ పిలుపుతో గాని

ఆలోచనల్ నుాంచి ఫమటికి రాలేకపోయిాంది.

స్త్ర్మస్ గా చూస్క
త న్ననడు విరాట్

‘‘స్ల....... నీ అసలు పేరు ల్కీిభ సహసర.

వల్,

న్నకేసే.

ఇషేాంలేని ళ్ళా తపిాంచుక్కడానికి నువుా ప్ర్పోయివచాువ్.

మేనర్కాం చేస్కక్కవటాం ఇషేాం లేక నేను చెననన ప్ర్పోయి వచాును.
తమగరాజన్

భనుషుల్ నుాండి ప్
ర ణాలు కాప్డుక్కడానికి

అజా
ా తవాసాం గడుపుతున్ననవ్. ఎవరూ నినున గురు
ి టేకుాండా చునీనతో మఖాం చుటు
ే కొని తిరుగుతున్ననవు. వచిున
అవకాశానునయ్యగిాంచుకొని నినున కాయనర్ చేసి తను ళ్ళా చేస్కక్కవాల్ని ఆశడుతున్ననడు ఏ మస్ పి రకాష్. యాభన
కయకే్? ఫట్ న్నకిాంకా కొనినసాందేహలున్ననయి. అవి కూడ నువుా తీర్లుసేత బాగుాంటుాంది’’ అన్ననడు.

‘‘ఇపుడయధభనాందిగా నేనాంత రమాదాంలో వున్నననో? ఇదాంత నువుా చేసిన యచు.

న్న ఫోట్లతో సహా రకటిాంచి అాందర్కీ నేను

చెనననలో ఉననటు
ే తెలిసిపోయేలా చేస్వవ్. నినేనాం చేస్వతనో చూడు’’ అాంటూ భరుపు వేగాంతో పిడికిలి విసిర్ాంది సహసర.

కాంటి కొస నుాండి రమాదాం గయహిాంచి వనకిు దూకాడు గాని లేకపోతే విరాట్ మఖాం పేలిపోయి ఉాండేది.

‘‘ఒ భనగాడ్........... ననున కొటిే చాంపేయాల్నే ?’’ అర్చాడు.

‘‘నినున చాంపిన్న న్న క్కాం తీయదు.

నినున కొటేకుాండా వదల్ను’’

అాంటూ భర్పస్వర్ పిడికిలి విసిర్ాంది,

ఈస్వర్

కూడ

తపిాంచుకుాంటూ‘‘ఆగాగు’’.... అనర్చాడు

‘‘నీ వయస చూసేత కరాట్టలో కాసత కాలు చెయిమ ఆడిాంచడాం నేరుుకుననటు
ే ాంది. ాందాంలేకుాండా భనాం కొటు
ే కుాంట్ట బాగుాండదు’’

‘‘ర్లయ్.............. భళ్ళా ననినర్ట్టట్
యాంటిలోనూ మాసేర్న.

బా
ల క్ ఫల్ే్

చేస్క
త న్ననవ్.

కరాట్ట కుాంఫ్య

హోల్ుర్న. దఫఫ తగిలితే భాంచి నీళ్ాడగవ్?’’

‘‘అబోఫ......... .అయితే ఇాంకేాం ాందాం కాయొచుు.
ఛానిసస్వతను తీస్కక్క.

ననున చూసేత కాలు చెయిమ ఆడిస్క
త ననటు
ే ాందా?

ఎాంతయిన్న నువుా న్న ల్వర్ వి. కాఫటిే నినున నేను కొటేలేను. కాని

నువుా ననున టచ్ చేమగలిగితే నేను రకటిాంచిన క్కటి రూప్మల్తో బాటు అదనాంగా భర్ప క్కటి అాంట్ట

యాండు క్కటలరూప్మలు ఇవాళ్ళ ఇచేుస్వతను. కవేళ్ ననున టచ్ చేమలేకపోయావనుక్క..... ఒడిపోయావనుక్క.....’’

‘‘ఒడిపోతే’’

‘‘కు మదిదవుా చాలు’’

‘‘మదు
ద .........’’

‘‘మస్

కు మదిదవుా చాలు,

నీ మదు
ద న్నకు క్కటల విలువ చేస్క
త ాంది.’’

‘‘న్నకు నినున చూస్క
త ాంట్ట మళ్ా కాంలో ఇరుకుుననటు
ే ాంది. ననున జల్గలా తగులుకున్ననవేాంట్ల
ఱ ? మదు
ద కావాలా! .........
చాంపేస్వతను. నిజాంగానే నినున చాంపేస్వతను’’ అాంటూ మాందుకు దూకిాంది.

‘‘ఏయ్.........

ఆగవే రాక్షసి.

ాందాం కే న్న కాదా చెపు’’ కుకు తపుకొాంటూ అర్చాడు.

‘‘చెప్
త ను’’ అాంటూ విరాట్ మీదకు దూకిాంది.

ఆభ కన్నన వేగాంగా వనకిు దూకాడు విరాట్

ఇక ఇదదర్ భధమ ఆయాంబభనాంది పోరాటాం

నిజానికి దీనిన పోరాటాం అనలేాం

సహసర ఆపనస్ లో ఉాండి అతడిన దఫఫకొట్ల
ే ల్ని తీవరాంగా రమతినస్లతాంది.

విరాట్ డిపనస్ లో ఉాండి ఆభ కదలికలిన ర్కిస్త
త

ఆభ చేతిగా
గ ని కాలిగా
గ ని అాందకుాండా భరుపు వేగాంలో తపిాంచుకొాంటున్ననడు.సహసర మాయిల్
ఆభ కదలికలు నిరూపిస్క
త న్ననయి.
కాదు,

అదే సభమాంలో విరాట్

ఆయేస్ లో నిజాంగానే మాసేయని

మాటల్ భనిషి కాదు చేతల్ భనిషని, స్వధాయణ యువకుడు

మాయిలాయేస్ లో గ య్యధుడని సహసరకి అయదభనపోయిాంది. అతడు కరాట్ట కుాంఫ్ లో మాసేర్ల కాదు, నిాంజాపనట్ లో

ఖచిుతాంగా రవేశాం ఉాండాల్ని వూహిాంచిాంది. లేదాంట్ట చేతికి అాందనాంత వేగాంగా దూకటాం స్వధమాం కాదు. అతడిన కొటిే క్కాం
తీరుుక్కవటాం స్వధమాంగాకపోయిన్న కనీసాం అతడిన టచ్ చేసి తనేమిట్ల నిరూపిాంచుక్కవాల్ని సహసర తీవరాంగా రమతినస్క
త ాండగా ఆ
హాలు యిదదర్కీ క తమాషా వేదికయిపోయిాంది.

చూడా
ు నికి వాళ్ళా చేస్లతాంది పోరాటాంలా లేదు.

తమాషా గేమ్ షోలా ఉాంది.

ఈ లోల్ అటు కిచెన్ లో టిఫిన్ చేస్క
త నన దీక్ష భధమలో ఆపేసి ఉననటు
ే ాండి కనీనళ్ళా టు
ే కుాంది అది చూసి చాందూ కాంగారుడి

పోయాడు.

‘‘దీకాి!

ఏభనాంది? ఏాంట్ల కనీనళ్ళా.......... ఇటు చూడు,

‘‘విరాట్

మాటలు విన్ననవ్ గా?’’.

‘‘విాంట్ట?’’

చాందూకి అయధాం కాలేదు.

ఎాందుకీ ఏడుపు?’’

‘‘ఆ ర్పజు అయధరాతిఱ భధుయనలో ఎ మస్ పి అయామ స్వమి నుాంచి విరాట్
అాంది దీక్ష.‘‘నిజమా?’’

అాంటూ ఆభ కనీనళ్ళా తుడిచాడు.

కాప్డిన అమాభయి ఎవర్ప కాదు,

అది నేనే’’

చాందూ విస్క
త పోయి అడిగాడు.

‘‘అటికే క్కరు
ే లో కేస్క వేసి,

ఇాంట్ల
ల ఉాండటాం యిషేాం లేక హాసేలో
ల ఉాంటున్ననను.

మా అననమమల్ దగగయ ల్ాంచాం తీస్కకొని

ననున ఫదిర్ాంచి కేస్క వాస్ తీస్కకునేలా చేమలాని చూస్వడు ఎమస్ పి అయామ స్వమి. ఎాంకాయిరీకి ఎమస్ పి గారు
పిలుస్క
త న్ననయాంటూ ఆ ర్పజు స్వమాంకాల్ాం యిదదరు పోలీస్కలు వచిు ననున సేేషన్ కు తీస్కకెళ్ళా కూచోఫట్ల
ే రు. యిాందులో ఏ
మాతఱాం సాందేహిాంచిన్న లామర్ ని సాంరదిాంచకుాండా వళ్ళాదానిన కాదు. తీరా వళ్ళాక ఎమస్ పి గారు రావాల్ాంటూ ననున సేేషన్
నుాంచి పోలీస్కలు వళ్ానిమమలేదు.

రాతిఱ దకొాండు తరాాత వచాుడు అయామస్వమి, త తగున్ననడు అయధరాతిఱ

ననాండుగాంటల్కి ననున సేేషన్ గదిలోకి లాకుుపోతుాంట్ట రమాదాం గయహిాంచి వాడి చేతిని ఫల్ాంగా కర్చి సేేషన్ లోాంచి
తపిాంచుకున్ననను.

కాని ఆ ఎమస్ పి ననొనదల్కుాండా మోట్లర్

గుడి ర్పడ్ లో అడు వీధి కున పేల గౌయాండ్

సెనకిలు మీద వాంటఫడా
ు డు.|

దగగయ ననున టు
ే క్కబోయాడు. దికుు తోచక కేకలు వేస్వను.

లా తన ఫనక్ మీద అటుగా వచాుడక యువ కుడు. చీకటల మాటున మూఖాలు సర్గా తెలీలేదు.

ఆ సభమాంలో దేవుడి

అతను రావటమే ఎ మస్ పి

ని కుకును కొటిేనటు
ే కొటిే వాని సరీాస్ ర్వాల్ార్ లాకుున్ననడు. నీ గుర్ాంచి చాలా విన్ననన్ రా. ఇక నీకు ఉదోమగాంలో కొనస్వగే
అయహత లేదు.
విసిర్లస్వడు.

అాంటూ ర్వాల్ార్ తో వాడి కుడి మోకాలు మీద మూడు స్వరు
ల షూట్ చేసి ర్వాల్ార్ ని తుడిచి దూయాంగా
ననున తన ఫనక్ మీద తీస్కకెళ్ళా బదరాంగా హాసేల్ దగగయ దిాంచాడు.

జర్గిాంది చేపేత క్కరు
ే చుటూ
ే తియగాలి.

ఏమీ చెకు. సేేషన్ నుాంచి హాసేల్ కొచేుస్వనని తరాాత ఏాం జర్గిాందో నీకు తెలీదని చెభని హెచుర్ాంచి వళ్ళాపోయాడు.
చీకట్ల
ల అతడిన గురు
ి టేలేకపోయాను, ఫహుశ ననున అతను గురు
ి టు
ే ాండడు.

ఆ సాంఘటనలో అయామ స్వమి కుడి కాలు మోకాలు వయకు తీసేమటాంతో వాడి ఉదోమగాం పోయిాంది.
రకాష్ వచాుడు,

తమగరాజన్ తనకి అనుకూల్ాంగా ఉాండే ఎమస్ పి నేయపిాంచుకుాంట్లడు,

ఆ తరాాత ఈ ఎ మస్ పి
ఆ ర్పజు ననున కాప్డిన

దేవుడు ఎవయని అపుడపుడ్య ఆలోచిస్క
త ాంట్లను. అది ఎవర్ప కాదు విరాట్ అని ఇపుడు తెలిసిాంది.’’
కనీనళ్ళాతుడుచుకుాంది దీక్ష.‘‘ఊ అయితే విరాట్
చెప్
త ను’’

గుర్ాంచి తెలిసిాంది గదా.

ఆ అమాభయి నువేానని విరాట్ కి ఇపుడే

అాంటూ పోబోతుాంట్ట చాందూని వనకిులాగిాంది దీక్ష.‘‘

ఇపుడే కాదు గాని మాందు వాళ్ాదిదరూ రాజీడనీ’’ అాంది సర్గా
గ అదే సభమాంలో....

బళ్ళాన ఫమటి హాలో
ల

అాంటూ

ఏదో గిలిన శఫదాం వినిాంచి

మఖ మఖాలు చూస్కకున్ననర్దదరూ.

హాలో
ల సహసర విరాటల పోరాటాం మొదలెన క్షణాలు వేగాంగా గడిచిపోతున్ననయి.

హాలో
ల విలువనన వస్క
త వు డామేజ్
విరాట్.

గాకుాండా జాగయతతగా డుతూ యకయకాల్ ఫీటలతో సహసరకు చికుకుాండా తపిాంచుక్కాంటున్ననడు

మపుతిలు డుతున్ననడు.

అతడు తపిాంచుకునే కొదీద సహసరలో టు
ే దల్ ర్గిాంది.

ర్పషాం క్కాం ర్గిపోయి ఇాంకా తీవరాంగా వేగాంగా రమతినస్లతాంది.

అయిదు........ ది .......... ప్వుగాంట సభమాం ఇట్టే గడిచిపోతోాంది గాని తను విరాట్
పోయిాంది.

‘‘ఏయ్

దుస్క
త లిన కూడా టచ్

చేమలేక

దాాంతో ఉడికిపోతూ కాయనర్పల ఉనన ఇతతడి పలవర్ వాజ్ నాందుకొని అతని మీదకు విసయబోయిాంది.

ఆగాగు....... ఇది భన ాందానికి విరుదదాం.

దాననక్కడ టు
ే ’’

అనర్చాడు విరాట్’’

‘‘ాందమా.......... చేతికి దొయకవా? ననేన తిలు డతవా.......... భనకి ాందాం ఏాంట్ల
ఱ ’’ .......
పలవర్ వాజ్ ని ఫల్ాంగా విరాట్
టీవిని కాప్డుక్కలేక పోయాడు.

నకి విసిర్లసిాంది.
పలవర్ వాజ్

అాంటూ చేతిలో

విరాట్ తనకు తగల్కుాండా తపిాంచుకున్ననడు గాని ఖరీదనన మల్ సిడి
టివి స్త్ుళన్ ని తకి బళ్ళాన గుల్గట్టేసిాంది.

‘‘ఒ భనగాడ్’’ అనర్చాడు విరాట్.

ఈ స్వర్ విరాట్ మీద దాడి చేమలేదు సహసర.
తీరుుక్కన్నయాంభాంచిాంది.

హాలో
ల ని ఖరీదనన పరీనచర్

మీద దాడి చేస్త
త తన క్కాం ఉక్కయషాం వాటి మీద

ఇక ఆభను ఆపే రమతనాం చేమలేదు విరాట్....

నవుాతూ వళ్ళా భటల మీద ఆయాసాం తీరుుకొాంటూ ర్లాకస్ గా కూచుాండి పోయాడు

ఇక సహసరను చూడాలి

శివభతిత న్నటమాం చేస్త
త ననటు
ే ాందాభ. దేనీన వదలేలదు.
చెకులెనాంది.డననిాంగ్

ట్టబుల్

స్లఫల్ను చిాంచేసిాంది.

ఫమన్

యాండుగా వియగట్టేసిాంది.

ట్టబుల్

మీది టివి తో బాటు సౌాండ్

సిసేాం భతతాం మకులు

కాళ్ాతో తనిన కురీుల్ను వియగగడుతూ ఫుట్ బాల్

ఆడుకుాంది.

యకులు విర్చేసిాంది. ఫరాభ ఫజార్పల మోజుడి కొనితెచుుకునన ఖరీదనన జయభనీ గోడ

గడియారానిన నేల్కు విసిర్కొటిే ధాాంసాం చేసిాంది.

హాలో
ల ఏదీ వదల్కుాండా న్నశనాం చేసేత గాని సహసర క్కాం చలా
ల యలేదు.

చలా
ల యగానే ఉననటు
ే ాండి ఏడేుస్త
త సహసర విరాట్ వాంక చూసి చునీనని ఎటిలా మఖానికి చుటు
ే కొాంటూ ఫమటకి రుగెతితాంది.

ఆ వనకే తనూ వళ్ళావాడే విరాట్.

కాని అాంతలో....

అతడి సెల్

మోగిాంది...

ఏదో కొతత నాంఫరు.

‘‘హలో......... ఎవరు ?’’

అడిగాడు.

‘‘బాబూ........ న్న పేరు మూగాాంబికెన’’ .........

అవతలి నుాంచి ఎవర్ప దా
ద విడ గాంతు ఎాంతో స్వపే్ గా వినిపిాంచిాంది.

‘‘చెాండి ఆనీే మీకు ఎవరు కావాలి?’’

అడిగాడు.

‘‘ఈ ర్పజు పేర్పల రకటనిచిుాంది నువేాన్న?’’

అడిగిాందావిడ.

‘‘అవును’’

‘‘నేను సహసర తలిలని న్నమన్న.

భధుయన నుాంచి మాట్ల
ల డుతున్ననను.

న్న బిడు సహసర ఇలొ
ల దిలి అయిదు మాస్వల్యి

పోయిాంది. ఏభనాందో ఎకుడుాందో తెలీక ఫాంగ డుతుాంట్ట ఇవాళ్ నీ రకటన భర్ాంత బమటిేాంది.
రకటనిచాువ్.
విరాట్

సహసర తపిపోయిాందని

న్న బిడుకేమీ కాలేదు గదా’’........... అవతల్ బోరున ఏడవడానికి సిదదాంగా ఉననటు
ే ాంది ఆవిడ గాంతు. వాంటనే

అల్యేయిపోతూ.

‘‘ఆనీే ఆనీే....... పీలజ్

మీరు సహసర గుర్ాంచి కాంగారు డకాండి. తను కేిభాంగా ఉాంది.

రకటన చూడగానే వనకిు వచేుసిాంది’’

అన్ననడు.‘‘నిజాంగాన్న బాబూ, నేను ఒ స్వర్ దాాంతో మాట్ల
ల డచాు’’

‘‘తకుాండా ఆనీే......... న్న మీద అలిగి ఇపుడే లోనకెళ్ళాాంది.

కు అయిదు నిమషాలాగాండి.

ఇదే నాంఫర్ కి ఫోన్ చేసి

సహసర చేత మాట్ల
ల డిస్వతను.’’

‘‘నీ పేర్లమిటి ........... మా సహసర నువుా పేరమిాంచుకున్ననరా?’’

‘‘ఆనీే..........

మాందు మీరు మీ కూతురుతో మాట్ల
ల డితే మీ భనస్క తేలిక డుతుాంది.

అయిదు నిమషాలో
ల ఫోన్

చేస్వతను’’.

అాంటూ లెనన్ కట్

చేస్వడు విరాట్.

మూడో వీధి వనపు దూకిాంచాడు.‘‘ఉననటు
ే ాండి ఫమట నిశశఫదభన పోయిాందేమిటి?’’

‘‘అదే అయదాం గావటాం లేదు, ఫనక్ శఫదాం వినిాంచిాంది విరాట్ ఫమటకెళ్ళానటు
ే న్ననడు’’

మిగిలిన విషయాలు తరాాత.

వాంటనే ఫమటికొచిు తన ఫనక్ స్వేయే్

చేసి

చాలా సేటికి దీక్ష అడిగిాంది అనుమానాంగా.

‘‘విరాట్

ఫమటికెళ్ళత సహసర ఎకుడ?

ద చూదా
ద ాం’’

ఫమటడుతూనే కెవుాన అర్చాడు చాందూ.

అాంటూ లేచిాంది దీక్ష.

కిచెన్

తలుపు తెరుచుకొని అడుగు

దీక్షయితే దమమాం టిేనటు
ే అలా చూస్క
త ాండి పోయిాంది.తను లోనకొచేుసర్కి

ఖరీదనన పరీనచర్ తో ఎాంతో అాందాంగా ఉనన హాలు మొతతాం ఇపుడు మార్పోయిాంది.
మొతతాం ధాాంసభన పోయాయి. ఎటుచూసిన్న గిలిన ాంకులు,

ఏదీ వదలేలదు.

స్లఫ స్త్టలతో సహా

విర్గిన కురీులు, ధాాంసభనన టివి సెటు
ే సౌాండ్

సిసేమ్

కాలు ఫమటటే లేనాంతగా హాలు చెతత కుయి పోయిాంది.

‘‘ఒరానమనో........ .ఒర్దేవుడో........... ఇదదరూ కలిసి హాలు మొతతాం న్నశనాం చేసి డేస్వరు........

అాంత న్నశనాం’’

అర్చాడు చాందూ.

‘‘ఇదదరూ అనక.

సహసర క్కాంతో చేసిన విధాాాంసమిది.

ఇాంతకీ సహసర ఎకుడ?

ఏయ్

సహసర’’......... అాంటూ

జాగయతతగా అడుగులేస్త
త మాందుకెళ్ళాాంది దీక్ష.

‘‘స్తుటీ తళ్ళలు నీ దగగర్ల వున్ననయా?’’

‘‘అవును,

ఏాం?’’

ఆభననుసర్ాంచి మాందుకొస్త
త అడిగాడు చాందూ.

తిర్గి చూసిాంది దీక్ష.

‘‘ఇాంకా ఏమాంది క్కాంతో అనీన ధాాంసాం చేసి సహసర నడుచుకొాంటూ వళ్ళాపోయుాంటుాంది సహస్య. ఉాంట్ట విరాట్
కాదు’’

అన్ననడు.

‘‘ఇపుడలా.......... అకుడేాం గడవ డుతున్ననర్ప ఏమిట్ల నేవళ్ళ
త ను’’

అాంటూ పోబోయిాంది

ఆభను వనకుులాగి

‘‘వళ్ళా ఏాం చేస్వతవ్?

గడవడనీ......... ఇపుడు భనాం వళ్లకూడదు’’

అన్ననడు.

దీక్ష.

వళ్ళావాడు

‘‘అయితే ఏాం చేదా
ద ాం? ఈ చెతతాంత కీలన్

‘‘ఆ చెతత గడవాందుకు?

చేమటాం న్న వల్ల కాదు బాబూ’’

భన ని భనిషి చూస్కకుాంటుాంది. విరాట్

అాంది బుాంగ మూతిటిే.

సహసరలు తిర్గచేు లోపు భనాం ఫడ్య
ర మ్ లో కూచొని

కబురు
ల చెపుకుాందాాం ద’’

‘‘వూహు, నేను రాను,’’

‘‘వదు
ద లే నేనే తీస్కకెళ్ళ
త ను’’

అాంటూ దీక్షను ఎతు
త కొని తన ఫడ్య
ర మ్ లోకి తీస్కకుపోయి తలుపు మూస్వడు చాందూ.విరాట్

ఫనక్ ను వేగాంగా పోనిస్త
త నడిచి పోతునన సహసర వీధిలో కనిస్లతాందేమోనని చూస్వడు, కాని అటికే సహసర ఇాంటికెళ్ళాపోయిాంది.
సరాసర్ చివర్ ఇాంటికి చేరుకొని గేట్ లోాంచి ఫనక్ ని పోర్ేక్కకి తెచిు ఆప్డు.

వీధి తలుపు మూసి ఉాంది

ఫమట సహసర చెపులు కనిస్క
త న్ననయి

తలుపు తెయవాల్ని చూస్వడు

తెరుచుక్కలేదు

‘‘సహసర............... పీలజ్ తలుపు తియిమ’’

తలుపు కొటిే పిలిచాడు.

‘‘ఎాందుకొచాువ్.......... పో .......... నేను నీకేాంకాను వళ్ళాపో’’
ఏడుస్లతాందని గాంతు విాంట్టనే అయధభనపోతోాంది.

లోలునాంచి అర్చిాంది సహసర.

ఆభ ాంటర్గా కూచొని

‘‘తలుపు తెరుస్వతవా లేదా?’’

‘‘తెయవను పో’’

‘‘అయితే వియగటు
ే కొస్వతను’’

‘‘వియగటేడానికి ఇది న్న యిలు
ల కాదు,

‘‘ఒహొ,

దీక్షది’’

న్న యిల్లాంత ధాాంసాం చేసి వచిు ఇకుడ తీర్గా
గ నీతులు చెపు
త న్ననవా?

భనాం తరాాత గడవడచుు,

మాందు మీ భమీభతో మాట్ల
ల డు.’’

‘‘భమీభ?

..............ఏయ్ కొతత న్నటకమా?’’

‘‘న్నటకాం కాదు నిజాం.
అాందుకుని ఫోన్ చేస్వడు.

పేరు రకటన చూసి నువేాభయామవోనని కాంగారు డి న్న నాంఫరుకి ఫోన్ చేస్వరు’’
ఆవిడ ఫోన్ క్కసాం వయిట్

‘‘ఆనీే, సహసర ఇకుడే వుాంది మాటలడాండి’’

‘‘సహసర....... ఏమిట్ట మాట్లడవ్?’’
చేతిలోాంచి ఫోన్

చేస్క
త ననటు
ే ాంది. వేాంటనే లిపే్ చేసిాంది.

అన్ననడు స్త్కర్ ఫోన్ ఆన్ లోనే ఉాంది.

ఫోన్ లో తలిల గాంతు విాంటూనే చటుకుున తలుపు తెయచిాంది సహసర.

విరాట్

లాకొుని ‘‘భమీభ’’ అాంది ఆతఱాంగా. ఇాంతసేపు లోన కూచొని ఏడిునటు
ే ాంది. కళ్ళా ఎయయగా ఉన్ననయి. కనీనరు

తుడుచుకొని స్త్కర్ ఫోన్ ఆఫ్ చేసిాంది.‘‘భమీభ నేను బాగానే ఉన్ననను.
ఉన్ననరు?’’

అాంటూ సెల్

అడుగుతోాంది.

అకుడాంత ఎలా ఉన్ననరు.

డాడీ ఎలా

తను కునుాండటాం బాగుాండదనీ వనకిు పోర్ేక్కలోకి వచేుస్వడు విరాట్. సహసర డోర్ లోనే ఉాండి మాట్ల
ల డుతోాంది భల్లగా.
సహసర మాటలు వినఫడుతూనే ఉన్ననయి.

‘‘ఏమిటి భమీభ, చినన పిల్లలా ఏడుస్వతవ్? నేను బాగానే వున్నన గదా’’ అాంట్లాంది సహసర.

‘‘ఏాం బాగుాండటమే, ఇలొ
ల దిలి రాయిచోట ఆడపిల్లవు ాంటర్గా ఉాండటాం బాధగా ఉాండదా? యిదదరూ యిదదర్ల న్న ప్
ర ణానికి
దొర్కారు మొాండి ఘట్లలు.

నీ మాట డాడీ వినరు,

ఆమన మాట నువుా వినవు ఎాంత కాల్మిలా..........’’?

‘‘భమీభ ప్
ర ణాంపోయిన్న నేను డాడీ చూసిన సాంఫాంధాం చేస్కక్కను.

న్న మాటకి న్న యిషా
ే ల్కి అససలు విలువ లేదా?

డాడీ

టిేాంచుక్కర్ల? కె భమీభ, ఆమన కూతుర్లనగా, ఆమనకుాండే తికు న్నకు ఉాంది. నువుా మాతఱాం అనవసయాంగా ఫాంగడకు.’’

‘ఫాంగడకుాండా ఎలా ఉాంట్లనే?

నినునచూసి అపుడే ఏళ్ళా గడిచిపోయినటు
ే ాంది.

ఇాంటికెపుడస్క
త న్ననవ్?’’‘‘ఇట్ల
ల

భధుయన రావటాం వీలు కాదు’’‘‘పోనీ నీవిషేడిన అబాఫయి గుర్ాంచయిన్న వివరాలు చెప్
త వా?’’

‘‘తరాాత చెప్
త ను’’

‘‘చెవే తలీల,

నీ భనస్క కాసత కుదుటడుతుాంది. పేర్పల రకటన చూసి ఫోన్ చేసే వయకు ప్
ర ణాం నిలువ లేదు. చకుగా

మాట్ల
ల డుతున్ననడు. అబాఫయి గుణవాంతుడేన్న?’’

‘‘అబోఫ దద పోకిర్’’

‘‘నీ లాాంటి ాంకిదానికి పోకిర్ కయకేేలే. ఇాంతకీ అబాఫయి చూడా
ు నికెలా ఉాంట్లడు? బాగుాంట్లడా?’’

‘‘ఆహా....... గలు చూసేత రాతిఱ కలో
ల కొచేుాంత బాగుాంట్లడు’’

ఆ చివర్ మాటలు తన గుర్ాంచేనని గయహిాంచి చిననగా నవుాకున్ననడు విరాట్

‘‘ఏయ్.....

తమాషాలొదు
ద . నిజాం చెవే. అబాఫమలా ఉాంట్లడు?’’

తలిల మాటలు విాంటూ

పోర్ేక్కలో అటూ యిటూ తిరుగుతున్న విరాట్

‘‘నిజాం చెన్న?’’

వాంక చూసిాంది సహసర.

అాంది చిననగా.

‘‘చెవే’’

‘‘చాలా... చాలా......... బాగుాంట్లడు.

రాకుమారుడిలా’’

‘‘అతనవర్ తలూకు ఏ వూరు? చెననన వాడేన్న?’’

‘‘నువుా డాడీతో చెనాంట్ట చెప్
త ను’’

‘‘నేనాందుకు చెప్
త నే తలీల.

నేను నీ ప్రీేయే గదా.

అససలు చెను.’’

‘‘కొమాంఫతూ
త రు......... నూలు మిలు
ల ఒనరు వాంటకయతనన్నయుడుగార్ గుర్ాంచి విన్ననవా?
విరాట్.’’

ఆమన చిననకొడుకు.

పేరు

‘నిజమా’’‘‘అఫదదభనుకొాంటున్ననవా?’’

‘‘కొాం మనిగిాందాంటున్ననను’

‘‘అదేమిటమాభ’’

‘‘ఆ న్నయుడు గార్కి మీ డాడీకి అససలు డదుగదా’’

‘‘ఏభనాంది’’

‘‘క్కమాంఫతూ
త రు దగగయలో భన పొలాల్ దగగర్ల న్నయుడుగార్ పొలాలున్ననయి. అకుడ కెమికల్ ఫమకేరీ ఏదో ట్ల
ే ల్ని
న్నయుడుగారు ప్
ల న్ చేస్వరు.
వీలేలదన్ననరు మీ డాడీ.

కెమికల్ ఫమకేరీ పొలూమషన్ తో మా పొలాలు దఫఫ తిాంట్లయి గాఫటిే అకుడ కటేడానికి

ఈ విషమాంలో గడవలు డి క్కరు
ే వయకు వళ్ళారు.

చివయకు ఆ ఫమకేరీని భర్పచోట ఏరాటు చేస్కకున్ననరామన. కాని ప్త గడవలు అలాగే ఉాండిపోయాయి. ఇదదర్కీ డదు కాఫటిే
పుక్కరు.’’

‘‘సర్ల భమీభ. ళ్ళా వయకు వచాుక అపుడు చూదా
ద ాంలే. విషమాం చెప్వ్ గా కె. తరాాత న్న సెలో
ల ాంచి ఫోన్ చేస్వతను. ఎపుడు
చేసిన్న ఇక న్ననాంఫర్ కి చెయిమ. ఫోన్ టేయ్’’

‘‘ఆగవే.........మఖమ విషమాం చెటాం భర్ు పోయాను.’’

‘‘ఏాంటది?’’

‘‘రకటన చూడగానే మీ డాడీ అగిగల్ాం మీద గుగిగల్ాం లా భాండి డా
ు రు. నువుా చెననన లో ఎకుడున్నన టిే తీస్కక యభభని
కదిర్లషన్, వడివేలు ఇాంక్క దిభాందిని తోడిచిు గాంట కియతమే జీప్ లో ాంపిాంచారు, నువుా జాగయతతగా ఉాండాలి.’’తీవరాంగా ఆలోచిస్త
త
విరాట్ వాంక చూసిాంది అతను దగగయకొచాుడు ఆభ చేతిలోాంచి ఫోన్ తీస్కకున్ననడు ‘‘కె నినినఫఫాంది టేను. వచిున
నయిాందిగా. ఇక వళ్ళ
త ను’’ అాంటూ వనుతిర్గాడు.‘‘ఇాంత దూయాం వచిున వాడివి లోనకు రాకుాండా వళ్ళ
త వా?’’ గుమాభనికి ఒకు
జేయడి అడిగిాంది.‘‘నేను దద పోకిర్ గదా...........వదు
ద లే’’

‘‘ఆహా!’’

‘‘గలు చూసేత రాతిఱ కలో
ల కొచేుాంత వికాయాంగా వుాంట్లను’’

‘‘న్న మాటలు వినేశావనన మాట’’ నవిాాంది.

‘‘నేనకుడ విన్ననలే, అవే న్న చెవిలోకొచిు డా
ు యి.’’

‘‘మాందు లోనకొస్వతవా తలుపేస్కక్కన్న’’

‘‘మాట తపే వాళ్ళాాంట్ల
ల కి నేను రాను’’

‘‘నేను మాట తప్న్న?’’

‘‘కాదా........ననునటచ్ చేమలేక పోయావ్ గా? ఒడిపోయిాందానివి ాందాం రకాయాం మదిదచిు రావాలా వదా
ద ? ఏడుస్త
త వచేుసేత
అయదాం ఏమిటి? వదు
ద లే వళ్ళా పోతను’’

‘‘భళ్ళా ననినర్ట్టట్ చేస్క
త న్ననవ్ రా. వీధి గుభభాంలో గడవ డితే అసహమాంగా ఉాంటుాంది. భరామదగా లోనకొస్క
త న్ననవా లేదా?’’
క్కడిాంది సహసర.

‘‘సర్ సర్ అయవక. అాంతగా భరామద చేస్వతనాంట్ట నేను మాతఱాం కాదాంట్లన్న’’ అాంటూ అడుగు లోన ట్ల
ే డు విరాట్.ఆభ మఖాంలో
యిపుడు విచాయాం గాని క్కాం గాని వాటి ఛామలేవీ లేవు. ఎటి సహసరలా మఖాం కళ్కళ్లాడుతోాంది. ఫహుశ తలిలతో
మాట్ల
ల డాక ఆభలో కొతత ఉతసహాం ఏయడి ఉాండాలి.

ఇలా గడ దాటి లోన అడుగు ట్ల
ే డో లేదో అలా తిర్గి అతని సెల్ ఫోన్ మోగటాం ఆయాంభాంచిాంది.

I

I

I

క్కమాంబ్రడు సలమ్ ఏర్యా.....

అదే కాకా హోటలు

మయడన్ మతూ
త బ్రచ్ అాంత ఇాంకా అకుడే ఉాంది. నూమస్ పేర్ కున డేసి దీరా
ా లోచనలో వున్ననయాంత. అదృషేాం తలుపు
తటిేనట్టే తటిే వనకిు పోయినాంత దిగాలుగా వున్ననయాంత.

అటికే అయ డజను స్వేళాంగ్ టీలు తగి భరీ ఆలోచిస్క
త న్ననడు మతూ
త . ఎాంత ఆలోచిాంచిన్న వాని బుయయకి అాంతు చికుటాం లేదు.
ఇవాళ్ళ రకటన రావటాం ఏమిటి? అాంతలోనే ఆపిల్ల వనకిు వచేుమటాం ఏమిటి? ఇది నిజమేన్న? సాంబవమేన్న? లేక రకటనిచిున
వాడు కావాల్ని తనతో అఫదదాం చెప్డా? అది కూడ కాదు. తననిాంత అవమానిాంచటాం కడుపు భాంటగా వుాంది. భళ్ళా ఫోన్ చేసేత
ఏర్ పోయే్ యన్ వే మీద డేసి విమాన్నల్తో తకిుస్వతనన్ననడు. అసలు ఎవడు వీడు? ఎలా ఉాంట్లడు?

‘‘ఇాంకా ఏాందన్ననఆలోచన, వదిలేయ్. ఆ క్కటి రూప్మలు లేదాంతే భర్ుపో ’’ అాంటూ మతూ
త భుజాం తట్ల
ే డకడు.

‘‘అవునన్నన భనకి ప్
ర తాం లేదు. ఇలా రకటనివాగానే ఆ పిల్ల ఆలా వనకిు రావటాం ఏాంటి? ఒ వాయాం ది ర్పజులు ఆగచుు గదా.
అాంత భన బ్రడ్ ల్క్’’ అాంటూనిటూ
ే రాుడు భర్తకడు.

‘‘పోనీ ఇాంక్క స్వర్ ఫోన్ చేసి అడిగితే ఎలా ఉాంటుాంది?’’ భర్తకడు ఆశ వదులుక్కలేక సల్హా యిచాుడు. అది విని భాండి డా
ు డు
మతూ
త .‘‘ళ్ళా రాల్గడతను ఎధవ సల్హా నువూాను. భళ్ళా ఫోన్ చేసి ఇాంక్కస్వర్ తిటు
ల తినభాంట్లవా? ఇటికే
వాడననమాటల్కి గుాండలు భాండిపోతున్ననయి. ఏదో కటి చేయాలి. వాళ్ానొదల్కూడదు’’ అన్ననడు ఆవేశాంగా మతూ
త .

అతడి మాటల్కు మఖామఖాలు చూస్కకున్ననయాంత

వాళ్ళాఎవర్పతెలీదు. ఎకుడుాంట్లర్పతెలీదు. ఏమీతెలీకుాండావాళ్ానిఏాంచేదా
ద భని? మితఱ ఫృాందాం అాందర్ బుయయలో
ల నూ ఇదే రశన
కుభభర్ పురుగులా తలుస్లతాంది

‘‘అయితే ఏాం చేదా
ద భాంట్లవ్?’’ అడిగాడు కడు.‘‘కిడానప్ చేదా
ద ాం’’ ఠకీభని ఫదులిచాుడు మతూ
త .అతడి సమాధానాం వినిషాక్
తిన్ననయాంత.‘‘ఎలాగన్నన? అడరస్క తెలీదుగా?’’ మకి కాంఠాంతో అర్చాయాంత.

ఒస్వర్ వాళ్ాాందరీన కలిమ జూస్వడు మతూ
త

‘‘అవున్న
ర కిడానప్ చేదా
ద ాం. ఇాంతకు మాందు ఇదే మాట మీయాంట్ట నేనే వదదాంటూ వచాు. ఇపుడు నేనే చెపు
త న్ననను. వినాండి ఆ
రకటనిచిున వాడవడో గాని క్కటీశారుడు. అాందులో సాందేహాం లేదు. అవున్న?’’ అడిగాడు.

‘‘మీ సాందేహాలు నేను తీరుస్వతను వినాండి, ఆ పిల్లను టిేసేత క్కటి రూప్మల్న్ననడు, భనాం ఆ పిల్లని కిడానప్ చేసి మూడు క్కటు
ల
డిమాాండ్ చేసిన్న చచిునటిేస్వతడు’’

‘‘అవుననుక్క.......వాళ్ా అడరస్క తెలీదుగా’’ భర్తకడు గణిగాడు.

‘‘తెలుస్కకుాంట్లాం. ఈ చెననన నగయాంలో భనకు తెలీని గలీల ఉాందా? వాడు న్నతో మాట్ల
ల డియదానినఫటిే వాడు ఏర్ పోరు
ే ప్
ర ాంతనికి
సమీాంలో ఎకుడో ఉాండేవాడే............’’

‘‘ఏఏర్ పోయేన్నన? ఇాంటర్లనషనల్ ఏర్ పోరా
ే డమిసెేక్ ఏర్ పోరా
ే లేక టనళనిాంగ్ సెాంటర్ ఏర్ పోరా
ే ........అలా చూడకన్నన
తెలుస్కకుాందాభని..........’’ నసిగాడకడు.

‘‘ఏ ఏర్ పోర్పే ఈస్వర్ ఫోన్ చేసి అడుగుత లేరా. అది యిదనకుాండా అనిన ఏర్ పోరు
ే ల్ ర్సరాలో
ల గాలిాంచాలి. ఎకుడో చోట ఈ
సహసరనే అమాభయి కనిాంచకపోదు, ఆ పిల్లను ఫటిే ఆభ పిరయుడిన కనిట్ట
ే చుు. ఫోన్ నాంఫర్ ఎలాగూ రకటనలో ఉాంది.
అవున్న? వివర్ాంచాడు మతూ
త .

‘‘అవును గాని అన్నన. అాందయాం కలిసే వతుకుదామా?’’ తన డౌటు అడిగాడు భర్తకడు.

‘‘విడివిడిగా మషెేతు
త కుాందాాం.’’ అన్ననడు విస్కగా
గ మతూ
త .

‘‘అదేాంటన్నన తెలీకేగా అడిగాను?’’ నొచుుకున్ననడు అవతలి వాడు.

‘‘నేను తెలిసే చెప్న్న
ర ! నిజమే చెప్ను. భనభాంత ర్లటునాంచి మషిే వాళ్ా అవతయాం ఎత
త లి. ఏర్ పోరు
ే ర్సరాలో
ల
తిర్గాలి. ఇాంటిాంటికీ పోయి బిచుభడగాలి, భన తిాండి గడిచి పోతుాంది. వీల్యితే భన చేతివాటాం ఎలాగు చూపిస్వతాం. పోతే
అాందయాం సెల్ ఫోనలతో టచ్ లో ఉాండాలి. భనాం మొతతాం ననాండు భాంది ఉన్ననాం. భనలో ఎవడు మాందుగా ఈ పిల్లను చూసిన్న
కాంగారు డకుాండా మిగిలిన వాళ్ాకు ఫోను
ల కొటిే ఎకుడికి రావాలో చెప్లి. మఖమాంగా ఆ పిల్ల ాంటర్గా కనఫడా
ు వాంట తన
ల్వర్ తో వున్నన వాళ్ళా కార్ లో వచిున్న ఫనక్ మీద వచిున్న.......ఆట్లలో ఫలో చేసి వాళ్ళాాంటునన యిలు
ల ఎకుడో
తెలుస్కక్కవాలి. ఈ పేర్ లో రకటన వునన సహసర ఫోట్లను తలోకటి దగగరుాంచుక్కవాలి. వళ్ళా ఒ డజను నూమస్ పేరు
ల కొని
టఱాండి. అనినఏరాటల తో భధామహనాం భాంచేసి భనభాంత ఏర్ పోరు
ే కి వళ్ళా పోతున్ననాం. అయధభవుతుాందా...?

వచేుటపుడు కొనిన చినిగిన దుస్క
త లు ఒ గుడు సాంచిలో వేసి తెచుుక్కాండి. అడుక్కుడానికి ఒ సతు
త పేలటు భాంచి నీళ్ాకి ఒ ప్
ల సిేక్
బాటిలు. ఇక వళ్ళ
ద ాం. వాయాం తియకు మాందే వాళ్ాని ట్ల
ే లి. క్కటు
ల ట్టేయాలి. విజమాం భనదే’’ అాంటూ లేచాడు మతూ
త . అతడి
మాటల్తో కుస్వర్గా ఉతసహాంతో లేచాయాంత.
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అకుడ విరాట్ యిాంట్ల
ల

చాందూ ఫడ్ రూమ్.....

అతడి ఛాతీ మీద తలానుుకొని డుకునుాంది దీక్ష. చాందూ చేతులు ఆభ నడుాంని తడుమతున్ననయి. కగిట్ల
ల క్షణాలు
తెలీటాంలేదు యిదదర్కీ. ఇాంతలో

గోడ మీద ఫలిల కిచకిచలాడిాంది

‘‘ఏయ్ దీకాి!’’ పిలిచాడు.

‘‘వూ’’ అాంది.

‘‘ఆ ఫలిల అర్చిాంది. ఎాందుకు?’’

‘‘టే గలు సయస్వలేమిటి బుదిద లేకుాండా అనర్చిాంది’’

‘‘కాదు ఎాంత సేపూ మదు
ద లూ స్కదు
ద లేన్న కాసత భాంచానినకియకియలాడిాంచొచుుగా అాంట్లాంది.’’

ఆ మాటతో గబుకుున లేచి కూచుాంది దీక్ష.

‘‘నినున న్నలుగుతననభనేమీ అనట్టలదా? ప్డు బుదు
ద లు, ప్డు వేషాలు. ళ్ళా కాకుాండానే పిచిు వేషాలేయాల్నుాందా?
చాంపేస్వతను’’ అాంటూ ఫడ్ దిగిపోయిాంది.

‘‘ఏయ్ ఆగు తమాషాకన్ననను. స్త్ర్మసెన పోతవేమిటి? కూచో ’’ అన్ననడు చాందూ. కాని దీక్ష కూచోలేదు. వళ్ళాన
వాళ్ాలోకురూ యిాంకా తిర్గి రాలేదు. ఆభ కాంగారు డుతూ తలుపు తీసి హాలో
ల కొచిుాంది. వనకే చాందూ కూడ వచాుడు.గిలి
పోయి హాలో
ల చెలా
ల చెదరుగా వునన స్వమాను
ల చూస్క
త ాంట్ట బాదేసిాంది. స్కమారు ది నుాండి దిహను ల్క్షల్ రూప్మల్కు నషేాం
జయగుాంటుాంది. కొతత వాటికి భర్ప ఇయవన ల్క్షలు ట్ల
ే లి.

‘‘దీకాి’’ పిలిచాడు చాందూ

‘‘ఏమిటి?’’ అడిగిాంది

‘‘నీ పరాండు లాగే నువుా కూడా క్కాం వసేత ఇాంట్ల
ల స్వమానాంత యిలాగే గల్ గట్టేస్వతవా?’’

‘‘పిచిు పిచిుగా వుాందా? నేనాందుకు గుల్ గడతను?’’

‘‘భర్ నీ పరాండేమిటి యిలా న్నశనాం చేసిాంది? తనకి కరాట్ట వచుని మాందే నీకు తెలుస్వ?’’

‘‘తెలుస్క. నీ పరాండు మాతఱాం తకుువా. తనకీ కరాట్ట వచుుగా. ఎాంతయితే మాతఱాం యిలాగా న్నశనాం చేమటాం! అసలు విరాట్ ని
భచుుక్కవాలి. ఇాంత చేసిన్న సహసరని లెలతు
త మాటనకుాండా తన క్కసాం రుగెత
త డు.’’ ‘‘పేరభలో ఉాండే గదనాం అదే.
మావాడాంట్ట డిచచేు అమాభయిలు ఎాంత భాందున్ననర్ప తెలుస్వ?’

‘‘ఎాంత భాందున్ననరు?’’

‘‘ఏయ్, ఏదో మాట వయసకన్నననోయ్. క్కడిపోతవేమిటి? మా వాడాంట్ట డిఛస్వతయన్ననను గాని వాడు ఎవర్కీ డలేదు. ఇాంతకీ
విరాట్ ని పేరమిాంచట్లనికి సహసరకునన అబమాంతరాలేమిటి?’’

‘‘బాగుాంది, అదేగా అయధభన చావటాం లేదు. అకుడ వాళ్ళాాం గడవ డుతున్ననర్ప ఏమిట్ల.........ఒస్వర్ చూసొదా
ద ాం ద’’

‘‘డనీ, భధమలో భనకేమిటి?’’

‘‘ఏమిట్ల........ఇకుడాంత సహసర ధాాంసాం చేసిాందనన క్కాంతో విరాట్ మా యిాంట్ల
ల స్వమాను గల్ గడితే న్న ర్సిథతేమిటి?’’

‘‘బమడకు మా వాడాంత బుదిద లేనోడేమీ కాదులే’’

‘‘అాంట్ట........మా సహసరకే బుదిద లేదాంట్లవా.......’’

‘‘ఆ మాట నేననేలదు. ఒర్ దేవుడా అవునాంట్ట కాదని కాదాంట్ట అవునని. ఏాంటీ అమాభయిలు? ఆడాళ్ాకి తెలివి తేటలెకుువ.
మాకు బలే అన్నమమాం చేస్వవయామ’’

‘‘నీ అన్నమమాం గుర్ాంచి తరాాత తీర్గా
గ ఆలోచిాంచుగాని, ఈ చెతత సాంగతేమిటి?’’ అాంది దీక్ష.

‘‘దాాందేమాంది కీలన్ అాండ్ స్త్ాప్ హోమ్ వాళ్ాకి ఫోన్ చేస్వను. కాసేసట్ల
ల వచిు మొతతాం తీసి లారీలో వేస్కకొని హాలు కీలన్ చేసి
వళ్ళాపోతరు. ఈ లోల్ స్వేళాంగ్ కాఫీ తగుదాాం ద’’ అాంటూ అతడినఅనుసర్ాంచిాంది దీక్ష. ఇాంతలో కీలన్ అాండ్ స్త్ాప్ హోమ్ వాళ్ా
లారీ వచిు గేటు మాందు ఆగిాంది. బిల్బిలా నలుగురు నివాళ్ళా కిాందకు దిగారు.

************************************

సెల్ ఫోన్ నాంఫరు చూసిషాకయామరు విరాట్.

‘‘ఒభనగాడ్!’’ అన్ననడు అరమతనాంగా

ఇది అతడు అససలు వూహిాంచని ఫోన్ కాల్. ఎాందుకాంట్ట క్కమాంఫతూ
త రులో తభ యిాంటి లాాండ్ లెనన్ నాంఫర్ అది. ఇాంటి నుాండి
ఫోనాంట్ట...ఎవరు చేస్కాంట్లరు? డాడీ లెనన్ లోవున్ననరా? ఈ నాంఫరు తనదని అకుడవర్కీ తెలీదే... లిపే్ చేయాలా వదా
ద ...’’

‘‘ఏభనాంది? ఎవరు ఫోన్ చేస్వరు?’’ అతడిన గభనిస్క
త నన సహసర కుతూహల్ాంగా అడిగిాంది.

‘‘అదే అయధాం కావటాం లేదు. ఇది క్కమాంఫతూ
త రు. మా ఇాంటి లాాండ్ లెనన్ నాంఫరు, డాడీ అనుకుాంట్లను.’’

‘‘మాట్ల
ల డు ఈ లోల్ కాఫీ చేసి తెస్వతను.’’

‘‘ఈ నాంఫరు న్నదని మావాళ్ాకు తెలీదు. అదే ఆశుయమాంగా వుాంది’’

‘‘తరాాత ఆశుయమ పోవచుు. లెనన్ కటేవుతుాంది. మాందు మాట్ల
ల డు’’ అాంటూ కిచెన్ వనపు వళ్ళాాంది సహసర.

తదనుకుాంటూ ఆన్ చేస్వడు.

‘‘హాలో’’ అన్ననడు గాబరాను అణుచుకుాంటూ. ఫోన్ చేసిాంది వాంకట యతనాం న్నయుడు గాయయితే తనయిపోయాడే కాని అతడి
అదృషేాం ఏాం కానుాందో గాని ఫోన్

చేసిాంది ఆమన కాదు తలిల భాంగ తయారు.

‘‘బాబూ విరాట్ ర్ల చినోనడా... ఈ నాంఫరు నీదేన్న..?’’ అటు నుాంచి తలిల గాంతు విాంటూనే కాసత తేలిగా
గ ఊపిర్ తీస్కకున్ననడు
విరాట్.

‘‘భమీభ కున డాడీ ఉన్ననడా?’’ వాంటనే అడిగాడు.

‘‘లేరులే, ఇాంత కియతమే ఫమటికెళ్ళారు. ఏమిట్ల
ఱ యిదాంత న్నకాంత గాందయగోళ్ాంగా ఉాంది. వారానికి, ది ర్పజుల్కి ఫోన్ చేసే
వాడివి. ఈ భధమ అససలు చేమటాం మానేస్వవ్. ఇవాళ్ చూసేత పేర్ లో రకటన. ఎవరీ అమాభయి...? ఏమిటీ గోల్?’’ అటు
నుాంచి తలిల భాంగ తయారు స్త్ర్మస్ గా అడుగుతుాంట్ట చిననగా నవుాతూ.

‘‘ఆ విషయాలు చెప్
త గాని భమీభ న్నకు ఆశుయమాంగా ఉాంది. ఇది న్న యసనల్ నాంఫర్. అకుడ ఎవర్కీ తెలీదు. ఇది న్న ఫోన్
నాంఫయని నీకెలా తెలిసిాంది? డాడీకి తెలిసి పోయిాందా?’’ అడిగాడు.‘‘మీ డాడీ మూల్ాంగానే న్నకు తెలిసిాంది. అనవసయాంగా
ఆమనతో తిటు
ల తిన్ననను. చిననకొడుకుకని నతితనతు
త కున్ననవ్ చూడు ఏాం చేస్వడో అాంటూ భాండిడా
ు రు.’’

‘‘డాడీకి ఎలా తెలిసిాంది?’’

‘‘మొదట ఆమనకీ తెలీదు, ఎవడో పేరభ పిచోుడు ఏకాంగా రకటనే యిచాుడు చూడు అాంటూ చూపిాంచి నవుాకున్ననరు. అాంతలో
స్వగర్క ఫోన్ చేసి చెపిాంది.’’

‘‘స్వగర్క....?’’

‘‘అవున్న
ర , నీ మేన క్కడలు స్వగర్కే. గతాంలో నువుా దానికి ఈనాంఫర్ తో ఫోను
ల చేసినటు
ే న్ననవు. అసలే దానికి గుయికుువ. ఏదీ
భర్ుపోదు. నువుా చెనననలో ఉన్ననవని ఈ నాంఫరు నీదని. ఫోట్లలో పిల్లని పేరమిాంచి ఉాంట్లవని........మీ ఇదదర్కీ ళ్ళా జర్పిస్వతనాంట్ట
నేచెప్
త నని మాట తీస్కకొని భరీ చెపిాంది.’’

‘‘కొాం మాంచిాంది. డాడీ ఏభన్ననడు.’’

‘‘ఇక చెప్లా ఆమన క్కాం గుర్ాంచి. నీ మీద న్న మీద కూడ భాండిడా
ు రు. తను ఫోన్ చేసేత చెననన నుాంచి భళ్ళా ఎటన్నన వళ్ళా
పోతవని ఫోన్ చేమలేదు. దోదడు వికాయాంత్ కూడ అదే సల్హా యిచాుటే. ఇాంతకీ ఎవరా
య పిల్ల ? ఎాందుకు నినున పేరమిాంచిాంది?
ఎాందుకెళ్ళా పోయిాంది?’’కిచెన్ లోకి చూస్వడు విరాట్.

లోన కాఫీ కలుపుతోాంది సహసర.

కభభటి కాఫీ వాసన మకుు పుట్లలిన తకుతోాంది. భమీభ మాటలు తనూ విన్నల్ని స్త్కర్

ఫోన్ ఆన్ చేస్వడు.‘‘తనో

సతమభాభ అనుకుాంటుాంది. అలిగి వళ్ళా పోయిాంది. రకటన చూడగానే ఇాంత కియతమే వనకిు వచేుసిాంది’’ అన్ననడు.

ట్టఱ తో వస్క
త నన సహసర అతడి మాటల్కి...

చుయచురా చూసిాంది.

‘‘పేర్పల ఫోట్ల చూస్వను. పిల్ల చాలా బాగుాంది. భహాల్కిిభలా వుాంది. న్నకు నచిుాంది’’ అవతలి నుాంచి తలిల గాంతు.

‘‘థామాంకూమ భమీభ’’ అన్ననడు

సహసర వచిు ట్టఱ టీ ప్యి మీద వుాంచిాంది. క కపు అతడి మాందుాంచి కటి తన మాందుాంచుకుాంది. తలీల కొడుకుల్
సాంభాషణను ఆసకిిగా విాంట్లాంది. తనను సతమభాభతో పోల్ుటాం కిాంచితు
త గయాాంగానూ కిాంచితు
త క్కాంగానూ ఉాందాభకు.

‘‘అవునూ మీర్దదరూ నిజాంగానే కర్తనకరు ఇషేడుతున్ననరా? అాంతగా పేరమిసేత ఎాందుకెళ్ళాపోయిాంది?

ఏదన్నన సభస్వమ?’’

ఆరా తీస్లతాంది భాంగ తయారు.

‘‘అదేాం లేదు భమీభ. సభసేమాం లేదు. ఇాంతకీ భన వాళ్ాాంత ఎలా వున్ననరు? భమీభ, అననమమ వదిన వాళ్ా
పిల్లలు?’’‘‘అాంత బాగున్ననరు గాని నువుా మాట మాయుకు. అడిగిాందానికి స్తటిగా సమాధానాం చెపు. ళ్ళా చేస్కకొని కాపుయాం
ట్టేసినటు
ే న్ననవ్. నిజాం చెపు నీ ళ్ాయిపోయిాందా?’’ నిల్దీసిాంది.

‘‘అయ్యమ అదేాం లేదు. మా పేరభ ళ్ళా వయకు ఇాంకా రాలేదు భమీభ. ననున నమభ. మీతో చెకుాండా మీయవరూ లేకుాండానే న్న
ళ్ళా జయగదు. సర్లన్న’’

‘‘ఏమో, మీ డాడీకి బమడి చెకుాండా ళ్ళా చేసేస్కకున్ననవనుకుాంటున్ననను.’’

‘‘లేదాంటున్ననగా’’

‘‘అయితే ళ్ళాగా కుాండా ఆ పిల్ల నీతో ఎాందుకుాంట్లాంది? ఎాందుకెళ్ళాాంది? ఎాందుకొచిుాంది?’’

తలిల అలా నిల్దీస్క
త ాంట్ట...

విరాట్ కి గుకు తిపుక్కవటాం కషేాంగా వుాంది.

ఏాం చెప్లి? ఎలా మేనేజ్

చేయాలి?

కాఫీ సిప్ చేస్త
త సహసర అతడి అవసథ చూసి మసిమసిగా నవుాతోాంది.

‘‘ఏాంటి భమీభ నువుా కూడ అనుమానిస్క
త న్ననవ్. అలాాంటిదేమీ లేదాంటున్ననగా. న్నలాగే తనూ తన వాళ్ాకు దూయాంగా ఇకుడ
తన
సేనహితురాలితో కలిసి ఉాంటూ జాబ్ చేస్లతాంది. కు కు వీధులో
ల నే ఉాంటున్ననాం. న్నతో గడవ డి తన పరాండ్ కీ చెకుాండా
వళ్ళా పోయి హాసేలో
ల ఉాందట. ఆ సాంగతి తెలీక నేను పేర్పల రకటిాంచాను. అది చూసి వనకిు వచేుసిాంది అాంతే...’’ ఎలాగో మేనేజ్
చేస్వడు.

‘‘వూ... బాగుాందిరా వయస. ఇాంతకీ అమాభయి పేర్లమిటన్ననవ్? సహస్వరన్న...’’ అడుగుతోాంది తలిల. ‘‘పూర్ి పేరు ల్కీిభ సహసర...’’
చెప్డు.‘‘అలాగా... పేరు చాలా బాగుాందిరా. ఇపుడు నువాకుడున్ననవ్...?

‘‘ఇకుడే.....సహసరవాళ్ళాాంట్ల
ల .........ఇాంత కియతమే వచాును.’’

‘‘అమాభయి గుణవాంతురాలేన్న? ఏాం చదువుకుాంది’’

‘‘భమీభ, గుణాం గుర్ాంచి చెప్ల్ాంట్ట అబోఫ, భహా శాంకిణి. లోకాంలో తికుాంత తనకే ఉాంది. ఇక చదువాంట్లవా? ఎదుటి వాళ్ాని
చితగగట్టేాంత చదువుకుాంది.’’

ఆ మాటలు విాంటునన సహసర ఉడికి పోతూ ‘‘ఆపు..... ఆపుతవా? అదే నిజభనుకుాంట్లరావిడ’’ అాంటూ ఫోన్ లాకుుాంది.

‘‘ఆనీే.....

నభభకాండి. మీ అబాఫయి మాటలు అససలు నభభకాండి. కావాల్ని ననేనడిపిస్క
త న్ననడు. భహామొాండి. ఇలా

ఉడికిస్క
త ాంట్టనే నేను క్కమొచిు వళ్ళాపోయాను. అతని మాటలు నమిభ ననున అప్యధాం చేస్కక్కవదు
ద . పీలజ్’’ అాంది. విరాట్
కటు
ే కథని తనూ ఫల్ర్ుాంది సహసర.అటు నుాంచి భాంగ తయారు నవాటాం వినిాంచిాంది.

‘‘న్న మాటలు నభభాండి. ఆనీే నేను చాలా భాంచి దానిన. విరాట్ కావాల్ని.......’’

‘‘అయధభనాందిలేమాభ. న్న కొడుకు సెల్క్షన్ ఎననడ్య రాాంగ్ కాదని న్నకు తెలుస్క. ఫోట్లలో చూస్క
త ాంట్ట న్న దిష్లే తగిలేాంత అాందాంగా
ఉన్ననవ్. ఫాంగారు బొభభలా ఉాండుాంట్లవ్. నీ భనస్క కూడ ఫాంగాయాం లాాంటిదే అయి వుాంటుాంది. చెమాభ ఇాంతకీ నీది ఏ
వూరు? ఎవర్ తలూకు?’’భాంగ తయారు గార్ చివర్ రశనలు వినగానే సహసరకు గాంతులో ఏదో అడుాం డినటేయిాంది. ఏాం
చెప్లి? గతాం తన తలిలకి తెలిసినట్టే ఈవిడకు తెలీమకుాండా ఉాంటుాందా? తన తాండిర భహాదేవ న్నమకర్

పేరు చెగానే

ఈవిడ ళ్ళా జయగదాంటుాంది. తన కన్నన విరాటయితేనే ఏదో కటి చెపి మేనేజ్ చేస్వతడనుకుాంటూ

‘‘ఆ విషయాలు తను చెప్
త డులే ఆనీే ఫోన్ విరాట్ కిస్క
త న్ననను. మాట్లడాండి’’ అాంటూ భర్ప మాటకి అవకాశాం యివాకుాండా ఫోన్
విరాట్ చేతిలో టిేాంది.

‘‘న్న గుర్ాంచేమీ చెకు’’ అాంటూ లోగాంతులో హెచుర్ాంచిాంది.

కాని ఆ హెచుర్క విరాట్ కి అయధాంగాక ‘‘భమీభ తనేమీ ఆషామాషీ అమాభయేమీ కాదు, తనది భధుయన. ఆభ తాండిర భహాదేవ
న్నమకర్. న్నలాగే తనూ తాండిర చూసిన సాంఫాంధాం యిషేాం లేక చెననన వచేుస్కాంట్లాంది.......’’

విరాట్ మాటలువిాంటూ

‘‘అయ్యమ అయ్యమ........’’ అనుకుాంటూ నుదురు కొటు
ే కుాంది సహసర. తను వదదన్నన అయధాం చేస్కక్కకుాండా చెపేస్వడే అని కళ్వయ
డిాంది. ఆభ అనుకుననట్టే అయిాంది.

‘‘ఏరా నువుా నిజమే చెపు
త న్ననవా?’’ అవతల్ నుాంచి అడుగుతోాంది తలిల.

‘‘నిజాం భమీభ డౌటాందుకు?’’

‘‘భధుయన లికుర్

సిాండికేట్ భహాదేవ న్నమకర్లన్న?’’

‘‘అవును’’

‘‘అలాగా’’

‘‘అయితే నువుా మా గుర్ాంచి చూడకుర్లలదు. ళ్ళా చేస్కకొని చెనననలోనే ఉాండిపో’’

ఆ మాట వినగానే

కున

బాాంబు పేలినటు
ే ఉలికిడా
ు డు విరాట్.

సహసర అమమయ్యమ........అాంటూ

నుదురు ఎాందుకు కొటు
ే కుాందో

అటిగా
గ ని బోధ డలేదు.

‘‘ఏమిటి భమీభ అలాగాంట్లవ్....’’ అన్ననడు నొచుుకుాంటూ.

‘‘ఇాంకెలా అన్నలా
ర .......... ఆ భహాదేవన్నమకర్ కి మీ డాడీకి అససలు డదు. నీకు తెలీదా? ’’ కస్కరుకుాంది భాంగ
తయారు.ఈస్వర్ నిజాంగానే నిరా
ా ాంత పోయాడు విరాట్. వాళ్ళాదదర్కీ గత ర్చమాం వుాందా? ఇదదర్కీ డదా! ప్త గలేభన్నన
వున్ననయా? ఎాందుకు? ఇదేాం కొతత భలికరా బాబూ అనుకుాంటూ...

‘‘న్నకేాం తెలీదు భమీభ, ఏభనాందసలు?’’ అనడిగాడు.

అపుడు మూగాాంబిగెన తన కూతురు సహసరకు ఎలా కెమికల్ ఫమకేరీ గడవ చెపుకొచిుాందో అలాగే యిపుడు భాంగతయారు
తన కొడుకు విరాట్ కి జర్గిాంది వినిాంచిాంది.

‘‘ఆమనసలే నీ ళ్ళా స్వగర్కతోనే జయగాల్ని టు
ే దల్గా వున్ననరు. పోనీ ఎలాగో నచుచెపొచునుకున్నన నువు ల్వ్ చేసిాంది మీ
డాడీకి గిటేని వమకిి కూతుర్న. ఫహుశ మీ ళ్ళాకి భహాదేవన్నమకర్ గారు కూడ పుక్కరు. కాఫటిే మీ ళ్ళా మీ యిషేాం ’’

‘‘ ఏాంటి భమిభ... నువుా కూడా భభభలిన వదిలేస్వతనాంట్ట ఎలా...? ఆ గడవ జర్గినపుడు నేను ఫయన్ లో వున్ననను కాఫటిే
న్నకు తెలీదనుక్క. ఇపుడు నేనేాం చేయాలి? పోనీ సహసరని వదిలేమన్న?’’ అనడిగాడు సహసర వాంక చూస్త
త . క్షణాలో
ల అతడు
క్కరుకునన ఎపకే్ వచేుసిాంది. నిట్లరుగా కూచుాంటూ క్కాంగా చూసిాంది సహసర. ఆభ మఖాం కుాంకుభ పువుాలా ఎయయఫడిాంది.
విరాట్ దవుల్ మీద చిరునవుా ఆభకు ళ్ళా భాండేలా చేస్లతాంది.

‘‘ఇాంత వయకు వచాుక వదిలేస్వతవా....? నేనీనవాంట డా
ు న్న?

యనలేా సేేషన్ లో పోసేరు
ల వేసి పేర్ లో రకటనిచిు,

నేనకుడుాందీ

అాందర్కీ తెలిసి పోయేలా చేసి ఇపుడదిలేస్వతవా....? నువుా వదిలిన్న నేను నినొనదలుతననుకున్ననవా....... ఆగరా నీ ని
చెప్
త ....’’ సహసర పిడికిళ్ళా క్కాంతో బిగుస్కకున్ననయి. అవతల్ భాంగతయారు గార్ మాటలు వినిపిాంచక పోతే నిజాంగా విరాట్
తో వార్ డికేలర్ చేసేదే. అవిడ కొడుకు మీద క్కడుతోాంది.

‘‘ఏరా నీకు బుదు
ద ాందా? ఆ పిల్లని వదిలేస్వతవా? అదీ సహసర ఎదురుగా న్నతో అాంటున్ననవాంట్ట కావాల్ని ఆ పిల్లని

ఉడికిాంచట్లనికేగా? నువిాలా పిచిు వేషాలేసేత తను భళ్ళా వళ్ళా పోతుాంది. భళ్ళా రకటనిస్వతవా...?’’

‘‘అది కాదు భమీభ’’

‘‘ఏది కాదు ? మీ ళ్ళాకి దా
ద ళ్ళాషేడయన్ననను గాని ఆ పిల్లని వదదన్ననన్న? మీ పేరభ ళ్ళా వయకు రావాల్ాంట్ట మీరు చాలా
కషేడాల్నిపిస్లతాంది. అసలు విషమాం చెప్
త ను విను. ఎలాగయిన్న సర్ల కూతురు కిచిున మాట నిల్ఫటు
ే కుని స్వగర్కతోనే నీ ళ్ళా
జర్పిాంచాల్ని మీ డాడీ టు
ే దల్గా ఉన్ననడు. నువుా చెనననలో ఎకుడ కనిాంచిన్న కాళ్ళా చేతులు కటిే క్కమాంఫతూ
త రు తీస్కకు
యభభని మీ డాడీ భననూలు మిలు
ల లో ని చేసే మనుస్వామికి దిభాందిని స్వమమిచిు చెననన ాంపిాంచారు. వాళ్ళాపుడు దార్లో
ఉాంట్లరు. కాఫటిే నినున హెచుర్దా
ద భనే ఫోన్ చేస్వను. క్కర్ాంది దకిుాంచుక్కవాల్ాంట్ట పోరాడక తదు. వీల్యితే మీరు ళ్ళా
చేసేస్కక్కాండి. అపుడు మీరు కావాల్నుకునన వాళ్ళా వదుకుుాంటూ మీ దగగయకే వస్వతరు.’’

‘‘భమీభ.......’’

‘‘భమీభనే చెపు
త న్ననగా.........ల్కీిభ సహసర న్న క్కడలు. మీరుగా ళ్ళా చేస్కకున్నన దదల్ అాంగ్రకాయాంతో ళ్ళా జర్గిన్న సాంతోషమే.
ఆలోచిాంచి నియణమాం తీస్కక్కాండి. జాగయతతగా ఉాండాండి. అమాభయి సహసర....... ఫోన్ అమాభయికివారా’’

విరాట్ చేతిలోాంచి ఫోన్ అాందుకొాంది సహసర.

‘‘చెాండి ఆనీే’’ అాంది.

‘‘ఇాంకా ఆనీే ఏాంటమాభయ్! అతతమమని పిలు, మీ సాంతోషమే న్నకాువాలి. మా వాడు కాసత అల్లర్పడే కాని అాంతకన్నన భాంచి
వాడుాండడు. ఇక మీద ఏ క్క తప్లునన సరు
ద కు పోవాలి గాని వళ్ళా పోకూడదు. జాగయతతగా ఉాండాండి. ఇదిగో విరాట్ ’’

‘‘చెపు భమీభ’’

‘‘ఒస్వర్ అననమమ వికాయాంత్ కి ఫోన్ చేసి మాట్ల
ల డు. మీ డాడీ వాడి మాట్ట విాంట్లరు. ఫమట మీ డాడీ వస్క
త న్ననటు
ే న్ననరు.
ఉాంట్లను’’ అాంటూ అవతల్ లెనన్ కట్ చేసిాంది భాంగ తయారు.

భధుయన...

పోలీస్ కాంట్ల
ఱ ల్ రూమ్...

అకుడ ఎాంటఱనస్ కాాంపాండ్ గేట్ ఎదురుగా ర్పడ్ అవతల్ చినన హోటల్ కటి ఉాంది. చూడా
ు నికి చిననదయిన్న టీ టిఫిను
ల చాలా
నీట్ గాను రుచిగా ఉాంట్లమని పేరుాంది. పోలీస్ అధికారులు కూడ అకుడునాంచి టిఫిన్ తెపిాంచుకుాంట్లరు. కాఫటిే ఎపుడ్య బిజీ
గానే ఉాంటుాంది. ఫమట ఫల్లల్ మీద ది భాంది టీ తగుతూనో టిఫిన్ చేస్త
త నో కనిస్క
త ాంట్లరు ఎపుడ్య. ఇాంతలో క
కానిసేేబుల్ హడావుడిగా వదుకొుాంటూ వన్ననట్ ఫోర్ క్కసాం వచాుడు.

‘‘నువికుడున్ననవా? తాయగా వళ్ళా. ఎకుడున్నన సర్ల వాంటనే యభభని ఎ మస్ పి గార్ ఆయుర్ ’’ అన్ననడు.‘‘ఇాంతకు మాందేగా
ఫమట కొచాును. ఇాంతలో ఏభనాంది? తేలు కుటిేాందా దోభ పొడిచిాందా?’’

‘‘ఏమోరా బాబు న్నకేాం తెలుస్క. పోయి అడుగు. ఆమనకీ నీకూ సర్ పోయిాంది’’ అాంటూ నవాాడతను.

‘‘వళ్ళాస్వతలే’’ అాంటూ అకుడునాంచి ఫమలు దేరాడు వన్ననట్ ఫోర్.

వన్ననట్ ఫోర్ వళ్ళాసర్కి తన ఛాాంఫర్ లో కాలు గాలిన పిలిలలా అటు యిటు చారు
ల చేస్క
త న్ననడు ఎ మస్ పి. భనిషి క్కాంగానూ
చాలా స్త్ర్మస్ గానూ వున్ననడు. వన్ననట్ ఫోర్ ని చూడగానే ఎ మస్ పి రకాష్

అతని చేయి టు
ే కొని లోలి గది లోకి

లాకెుళ్ళా తలుపు మూస్వడు. తభ మాటలు ఎవరూ వినకూడదని ఆమన ఉదేదశాం గావచుు. కాని తనను కొటేడాం క్కసాం
లాకొుచాుడనుకొని వన్ననట్ ఫోర్

ఠాయతిత పోయాడు. అయ చేతులు చెభటలు టిే గాంతు పూడుకు పోయి మాట గలేలదు.

కాని ఎమస్ పి అతని అవసతను గభనిాంచకుాండా చెపుకు పోతున్ననడు.

‘‘అసలేమిట్ల
ఱ వాడి ఉదేదశాం...? న్నకే సవాల్ విస్కరుతున్ననడు? ఎవడు వాడు? వాడి బామగౌయాండ్ ఏమిటి? చెరా........ ఇకుడ

మోసే్ స్త్నిమర్ వి నువేా. నీకు తెలీకుాండా ఉాండదు. నేనికుడికి రాక మాందు ఏాం జర్గిాంది? వాడి మాట కతితలా ఉాంది.
మాటలో నదురు ఫదురు లేదు. బమభాంట్ట ఏమిట్ల తెలీని వాడిలా వున్ననడు. చెరా..... ఎవడు వాడు?’’

ఎ మస్ పి అలా తలా తోక లేకుాండా గడగడా మాట్ల
ల డేస్త
త తనను అడుగుతుాంట్ట విషమాం ఏమిట్ల తెలీక బితతయ పోవటాం
వన్ననట్ ఫోర్ వాంతయిాంది. అయితే విషమాం తన గుర్ాంచి కాదనీ గయహిాంచి గుాండను తేలిక రుుకున్ననడు.

‘‘స్వర్! న్నకు మీ మాట కుటీ అయధాం గావటాం లేదు. ఏాం జర్గిాందీ ఎవర్తో మాట్ల
ల డారు?’’ అనడిగాడు.

‘‘వాడేరా........ఆ రకటనిచిువాడు’’ చెప్డు ఎ మస్ పి రకాష్.

రకటన అనగానే విషమాం కొాంచెాం బోధ డిాంది వన్ న్నట్ ఫోర్ కి. ‘‘ సహసర ఫోట్ల పేర్ కిచిున వాడేన్న? ’’

‘‘ఆవున్న
ర ... వాడే’’

‘‘రకటనలో ఇచిున నాంఫర్ కి ఫోన్ చేస్వరా? ’’

‘‘చేస్వను. వాడిన కాసత బమటిే చెనననలో ఆ పిల్ల ఎకుడ ఉాండేది ఎకుడ మిససయిాందో వివరాలు తెలుస్కకుాందాభని ఫోన్ చేస్వను.
వాడు న్నకే ధమీు ఇస్క
త న్ననడా
ర . వాడి గుర్ాంచి న్నకు తెలియాలి’’

‘‘ఎలా తెలుస్క
త ాంది సర్? వాడవడో భనకి తెలీదుగా. ఆ నాంఫరు సిమ్ కారు
ు ఎవర్ పేరున ఉాందో ఎాంకారీ చేయిసేత దొర్కి పోతడు.
అది మీ చేతిలో నే’’

‘‘గుడ్ అయిడియా. ఎాంకెనాయిరీ చేయొచుు కాని రస్క
త తాం వీలు కాదు. ఏదో క కేస్కలో బుకుయి పోయిన వాడి నాంఫయయితేనే
నట్ వయు్ వాళ్ళా వివరాలు చెప్
త రు. మామూలుగా అడిగితే పోలీస్కల్తో చెరు.’’

‘‘అయితే దద చికేు ఉాంది. అయిన్న ఫదిర్ాంచటాంలో మీర్ల నాంఫర్ వన్ అనుకుాంట్ట మిభభలిన కడు ఫదిర్ాంచటాం ఏమిటి స్వర్.
నిజాంగానే వాడిన వదల్ కూడదు.’’

‘‘వదల్న్న
ర . వాడి అాంతు చూస్వతను. ల్హర్ న్నది. దాని క్కసాం ఏభనన్న చేస్వతను.’’

‘‘కొాం దీసి వాడ్య ఇదే మాటన్ననడా స్వర్? సహసర న్నది మీర్ల డా
ర యి పోాండి అని ఫదిర్ాంచాడా?’’

‘‘ఫదిర్ పోవడానికి నేనేభన్నన కుాందేలున్న? మీస్వలునన భగాడిన. న్న చేతిలో అధికాయాం ఉాంది.’’

‘‘ఈ మాట కయకేే అనుక్కాండి. ఇాంతకీ ఏభాంట్లడు స్వర్?’’

‘‘ర్లపు తెల్లవార్ల లోల్ వాడు న్నకు భరామద నేర్స్వతటే’’

‘‘భరామద.....అదలా వుాంటుాందో కూడ భనకి తెలీదే ’’ అాంటూ నవాాడు వన్ న్నట్ ఫోర్.

‘‘అయిన్న స్వర్ వాడుాండేది చెనననలో. భనాం ఉాండేది భధుయనలో. మూడాందల్ కిలో మీటయల దూయాంలో ఉనన మీకు భరామద
నేర్స్వతడాంట్ట ఖచిుతాంగా వాడు ఫలఫ్ మాసేయనన్న అయుమాండాలి లేదా భాంతిఱకుడయిన్న అయుమాండాలి. ఫలప్ మాసేయనతే వాడి
మాటల్నీన క్కతలే. టిేాంచుక్కనకుర్లలదు. కాని భాంతఱగాడయితేనే రమాదాం. ఏ కాలో చెయ్యమ డి పోయేలా భాంతఱాం
ట్ల
ే డనుక్కాండ. అాంతే పులి లా ఉాండే మీరు పిలిలయిపోతరు’’ అాంటూ తను భర్ కాసత ఫదయ గట్ల
ే డు.

‘‘వాడి ధోయణి చూసేత మాటల్ భనిషిలా లేడు. చేతల్ భనిషిలా ఉన్ననడు. వాడి గుర్ాంచి న్న దగగయ కూ
ల వుాంది. అది చెప్
త వనే నే
పిలిచాను’’ అన్ననడు ట్టబుల్ మీద కూచుాంటూ ఎ మస్ పి రకాష్.

‘‘కూ
ల వుాందా? ఇకనేాం న్నకు తెలిస్కాంట్ట యిపుడే వాడవడో మీతో చెపేస్వతను. ఆ కూ
ల ఏాంట్ల ఇలా న్న చెవిలో డేమాండి’’
అన్ననడు వన్ న్నట్ ఫోర్.

‘‘న్నకు మాందు ఇకుడ ఎ మస్ పి గా ని చేసిన అయామ స్వమి నీకు తెలుస్క గదా?’’

‘‘అమమ బాబోయ్ ఆమన తెలీక పోడాం ఏమిటి స్వర్. భహా పొగరు బోతు. ల్ాంచాలు భకిు భకిు తెగ ఫలిసి కనున మీనూన
తెలిమ కుాండా ఉాండేవాడు. చివర్కేభనాంది. దేవుడు ఆమన కాలు తీసేసి భదాం అణిచేస్వడు. మోకాలు వయకు కాలుపోడాంతో
ఉదోమగాం పోయిాంది. ఆసలు నననడిగితే అలాాంటి వాళ్ాను చూసి అయ్యమ ప్ాం అనుక్కడాం కూడ ప్మే స్వర్.’’

ఏదో ఫోలలో

అన్నలిసన న్నలుగు మాటలు అనేసి చివర్కి న్నలుకురుచుకున్ననడు వన్ న్నట్ ఫోర్. ఎాందుకాంట్ట తన ఎదురుగా వునన వాడు
అమమ స్వమి లాాంటి మఖ్యమడే నని అటిగా
గ ని గురు
ి కు రాలేదు. భుజాలు తడుమకుని తన బయతాం డతడని బమ డా
ు డు.
కాని తీవరాంగా ఆలోచనలో
ల వునన ఎమస్ పి రకాష్ వన్ న్నట్ ఫోర్ మాటలిన దదగా టిేాంచుక్క లేదు.

‘‘అయితే వాడు ఫోన్ లో చెపిాంది వాసతవమేననన మాట.

ఆ ర్పజు ఏాం జర్గిాందో వివయాంగా చెపు ’’ అన్ననడు.

‘‘వివయాంగా అయితే చెలేను స్వర్. ఎాందుకాంట్ట నేను అమమ స్వమికి గిటేను. మాసిలాభణి అని ఒ కానిసేేబుల్ ఉాండేవాడు. వాడే
ఆమనకి యసనల్ గా వమవహర్ాంచేవాడు. గత ఏడాదే వాడ్య ట్ల
ఱ నస్ పయన వళ్ళా పోయాడు. నేను వినన విషయాలు చెభాంట్ట
చెప్
త ను.’’

‘‘చెపు’’
‘‘అయధ రాతిఱ కళ్ళా మూస్కకు పోయి ఒ ఆడపిల్లను ర్లప్ చేమబోతే ఎవడో యువకుడు అడుాం డి చితగటిే ఆమన సరీాస్క
ర్వాల్ార్ తో ఆమనేన మోకాలి మీద మూడు స్వరు
ల షూట్ చేసి ఆడ పిల్లను కాప్డి తీస్కకు వళ్ళా పోయాటే. వాడవడో గాని
ర్వాల్ార్ షూటిాంగ్ లో ఎకస్ యే్ అయి ఉాండాలి. దఫఫకు సగాం కాలు ఎగిర్ పోయిాంది’’.
‘‘ఆ పిల్ల ఎవరు? ఏ వూరు? కాప్డిన ఆ కురా
య డు ఎవరు?’’
‘‘యాండ్య చెటాం కషేమే స్వర్. మఖమాంగా ఆ కురా
య డి గుర్ాంచయితే అససలు తెలీదు. కేస్క బుక్ చేసి ఆ కురా
య డి క్కసాం భన డిప్యే్
భాంట్

వతికి వతికి చివయకు చేతులెతేతసిాంది.’’

‘‘ ఆ పిల్ల సాంగతేమిటి’’
‘‘ఆ పిల్ల సేేట్ భాంట్ విరుదదాంగా ఉాండి స్వర్. దాాంతో ఏమీ చేమలేక పోయారు. అనుమానాం మాతఱాం ఉాండి పోయిాంది. ఈ గడవ
జర్గిాంది ఇకుడ కాదు. తీఱ టౌన్ పోలీస్ సేేషన్ లో. అాందులోస్వేఫ్ అాంత ఎ మస్ పి అమమ స్వమి కి తతు
త లుగా ఉాండేవాళ్ళా. కాఫటిే
వాళ్ా ఉదోమగాలు పోతమని సెనలెాంట్ గా ఉాండి పోయారు. ఇక అట్ల
ల నేను విననదేభాంట్ట ఆ ర్పజు చీకటి డుతుాండగా దీక్ష అనే
అమాభయిని విచాయణ నిమితతాం తీస్కకెళ్ళా సేేషన్ లో ఉాంచారు.’’
‘‘దేనికి విచాయణ? ఆ అమాభయి బో
ర తలా? దొాంగా?’’
‘‘అయ్యమ అదేాం కాదు స్వర్. బాగా చదువుకుాంది. భాంచిపిల్ల. అయిదుగుయననల్కు కుతే చెలెలలు. బాగా ఆసిథ ఉాంది.
తలిలదాండు
ర లు ఆకిసడాంట్ లో పోయారు. ఆడపిల్లకు ఆసిథ ాంచకుాండా తూతూ భాంతఱాంగా ళ్ళా జర్పిాంచి వదిలిాంచేదా
ద భని చూస్వరు
అననలు. దాాంతో తనకూ సమాన వాట్ల కావాల్ాంటూ ఆ అమాభయి క్కరు
ే కెళ్ళాాంది.’’ అాంటూ చెటాం ఆప్డు వన్ న్నట్ ఫోర్.
‘‘వరీ ఇాంటఱసెేాంగ్ తరాాత ఏభనాంది?’’ కూతుహల్ాంగా అడిగాడు ఎ మస్ పి రకాష్.
‘‘ఆ అననలు దద వధవలు. తభ చెలెలలినఎలాగయిన్న కేస్క విత్ డా
ర ప్ చేస్కకునేలా చూడభని అమమ స్వమిన్నశయ యిాంచి ల్ాంచాం
కొట్ల
ే రు. కాఫటిే విచాయణ పేరుతో దీక్షను సేేషనుకు తెచిు కూచోఫట్ల
ే రు. ఎ మస్ పి రావాల్ాంటూ అయధరాతిఱ వయకు ఫల్వాంతాంగా
ఉాంచేస్వరు. అయామస్వమి త తగి ఆ టనమ్ లో సేేషన్ కెళ్ళా ఆ అమాభయిని ర్లప్ చేయాల్ని చూసేత ఎలాగో తపిాంచుకు
ప్ర్పోయిాంది. అయిన్న వదల్కుాండా ఫనక్ మీద తరుమకెళ్ళా పేల గౌయాండ్ దగగయ టు
ే కొని ర్లప్ చేమబోతే ఆ పిల్ల కేకలు విని అటుగా
వచిున ఆ కురా
య డు కాప్డి తీస్కకెళ్ళా

హాసేల్ దగగయ వదిలేస్వడు. అమమ స్వమి మోకాలు బులెలటల దఫఫకి నుజుజ నుజజయిాంది. కాలు

తీసేస్వరు.
దీక్షను విచార్సేత తను ఏడు గాంటల్ వయకు సేేషన్ లో ఎదురు చూసిన్న ఎ మస్ పి గారు రాలేదని దాాంతో హాసేల్ కు వళ్ళల
పోయానని తరాాత ఏాం జర్గిాందో తనకు తెలీదాంది. సేేషన్ స్వేఫ్ కూడ అదే చెప్రు. ఎ మస్ పి తభ సేేషన్ కే రాలేదని ఇదలా
జర్గిాందో తెలీదన్ననరు. తెలుస్కాంట్ట తభ ఉదోమగాలు పోతమని వాళ్ాకి తెలుస్క. కాఫటిే జర్గిాంది అది స్వర్. నిజా నిజాలు
దేవునికి తెలియాలి’’ అన్ననడు వన్ న్నట్ ఫోర్.
‘‘దీక్ష ఇపుడకుడుాంది?’’ ట్టబుల్ దిగుతూ అడిగాడు ఎ మస్ పి. వన్ననట్ ఫోర్

పిచిు నవుా నవాాడు.

‘‘రస్క
త తాం ఆ పిల్ల భధుయనలో లేదు స్వర్. క్కరు
ే దాారా ఆసిథలో తన వాట్ల తీస్కక్కగానే సిథరాస్క
థ లు అమభకొని డబుఫ తీస్కకొని ఎట్ల
వళ్ళా పోయిాందట. ళ్ళా కాని పిల్ల ఎకుడుాందో ఏమిట్ల ఆభ అననల్కే ఎలాాంటి సమాచాయాం లేదు. ఇాంతకీ దీక్షకి ఆ రకటనిచిున
వాడికీ ఏమిటి స్వర్ సాంఫాంధాం ? ఎాందుకిదాంత అడిగారు?’’ సాందేహ నివృతిత క్కసాం అడిగాడు వన్ న్నట్ ఫోర్.
‘‘ఎాందుకేమిటి ఫ్యల్

అయామ స్వమికి ఏ గతి టిేాందో ఇకుడ ఎవయనడిగిన్న చెప్
త యాంటూ ననేన ఫదిర్ాంచాడు రాసెుల్’’ అాంటూ

ఫమటికి నడిచాడు ఎ మస్ పి రకాష్
ఆ మాటలు విని తెర్చిన నోరు మూమటాం భర్ుపోయాడు వన్ న్నట్ ఫోర్.
అతడి కళ్ా మాందు ఎమస్ పి అయామ స్వమి స్వథనాంలో ఎ మస్ పి రకాష్ ఒ కాలు పొగటు
ే కొని చాంకలో కయయతో కుాంటుతూ
నడుస్క
త నన దృశమాం కనిాంచి గటిేగా తల్ విదిలిాంచాడు.
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ఉదమాం దకొాండు గాంటల్ సభమాం...
క్కమాంఫతూ
త రు నుాంచి చెనననకు ఫమలు దేర్న మని స్వమి ఫృాందాం చెననన మాయగాంలో అటికే వాంద కిలో మీటయల దూయాం
వచేుస్వరు.
వాంకట యతనాం గార్ నూలు మిలు
ల లో క సెక్షన్ కి మేసితళగా ని చేస్క
త న్ననడు మని స్వమి.
ఆయడుగుల్ పొడవున

కాసత లావుగా ఫల్ాంగా దృఢాంగా నల్లగా చిాంత మొదు
ద లా ఉాంట్లడు మనిస్వమి. వాంకట యతనాం న్నయుడు

గార్కి చాలా నభభకభనన వాడు. భనిషి కూడ భాంచికి భాంచి చెడుకు చెడుగావుాంట్లడు. కాఫటిే కార్భకులో
ల ఏ సభసమ వున్నన
మని స్వమిని ఆశయ యిాంచి ర్షుర్ాంచుకొాంటూ ఉాంట్లరు.
మని స్వమి కయయ స్వమ కతిత స్వమలో దిటే. మని స్వమి గుర్ాంచి తెలిసిన వాళ్ావరూ అతనితో గడవ టు
ే క్కరు. ఆ నన మని
స్వమి నిదానస్క
త డు. న్నమమ ధరాభనిన అనుసర్ాంచే వాడని పేరుాంది. కాఫటిే అాందరూ అతనితో సేనహాంగానే ఉాంట్లరు. అతని
మాటకు కటు
ే ఫడి ఉాంట్లరు.
మని స్వమి వాంట వస్క
త నన ది భాంది కూడ నూలు మిలు
ల లో వయుర్లల. వాళ్ాాంత కాసత యఫ్ గాను మొయటు గాను వుాంట్లరు.
అవసయభనతే కర్పయ కతో
త పుచుుకొని గడవకి దిగి పోయే భనుషులు. మను స్వమి మాటకి కటు
ే ఫడి ఉాండేవాళ్ళా. వామన్ డనళవర్ కూడ
అలాాంటి వాడే కాఫటిే మనిస్వమితో కలిపి మొతతాం ననాండు భాందునన ఆ వామన్
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శయ వేగాంగా చెననన రూట్ లో రుగు తీస్లతాంది.

I

దీరా
ా లోచనలో మనిగి పోయాడు విరాట్
ఇదాంత భాంచికి జర్గిాందో చెడుకు జర్గిాందో అయదాం గావటాం లేదు. క్కమాం ఫతూ
త రు నుాంచి తన తాండిర తన క్కసాం ాంపిస్క
త నన
మనుషుల్ గుర్ాంచి చిాంత లేదు. మనుస్వమి తన కన్నన దేళ్ళా దా
ద డయిన్న గురువు లాాంట్లడు. తను స్వాంరదామ కయయ స్వమ
విదమ అతని దగగర్ల నేరుుకున్ననడు. తనేమిట్ల అతనికి బాగా తెలుస్క గాఫటిే తన మాందు మయాాంగా రవర్ిాంచడు. కాని భధుయన
నుాంచి వస్క
త నన భహ దేవన్నమకర్ భనుషుల్ గుర్ాంచి ఆలోచిాంచాలి. ఆ ఎ మస్ పి రకాష్ సహసర తనదాంటూ అాంత టు
ే దల్గా
ఎాందుకున్ననడో తెలీదు. వీళ్ళాన్న ఇాంకెవయన్నన యాంగాంలోకి దిగుతున్ననర్లమో తెలీదు. మఖమాంగా ఈ సహసర జయనలిసే్ ల్హర్
అనేది కొతతగా తెలిసిన విషమాం కాఫటిే. భధుయన తమగరాజన్

అకయమాస్క
త ల్ కుాంబక్కణానిన ఫమటకు లాగిన సహసర క్కసాం

అతని భనుషులు గాలిస్త
త ఉాంట్లరు. ఇపుడు తనిచిున రకటన చూసి అతడు సహసర క్కసాం తన భనుషులిన చెననన
ాంపిాంచవచుు. తన వయకు సహసర కనిాంచటాంలో భాంచే జర్గిన్న సహసరకి ఈ

రకటన చెడు చేసిాందనే చెప్లి.

అన్నలోచితాంగా అజా
ా త వాసాం చేస్క
త నన సహసరని తను ఫమట ట్టేస్వడు. ఫమట టిేనాంత ఈజీ కాదు సహసరను కాప్డటాం.
చాల్ జాగయతతగా ఉాండాలి.
‘‘ఏమిట్లలోచిస్క
త న్ననవ్?’’ చలా
ల ర్పోయిన కాఫీని తిర్గి వేడి చేసి కపులో తెచిు ఎదురుగా ఉాంచుతూ అడిగిాంది సహసర.
‘‘ఏాం లేదు ఉననటు
ే ాండి ర్సిథతులిాంతగా గాందయగోళ్భన పోయాయేమిట్లని ఆలోచిస్క
త న్ననను.’’ అాంటూ కాఫీ కపు
అాందుకున్ననడు విరాట్.

‘‘మీ భమీభ ఫోన్

చేసే వయకు ఆ విషమాం అయదాం కాలేదా? క్కమాంఫతూ
త ర్ నుాంచి వస్క
త నన మీ భనుషులు నినున లాకుు

పోతయని బమాంగా వుాందా?’’ జుతు
త లాగి వనక మడివేస్కకొాంటూ నవిాాంది సహసర.
‘‘బమాం న్న గుర్ాంచి కాదు. నీ గుర్ాంచి’’ అన్ననడు.
‘‘బమాం దేనికి? నిాండా మనిగిన వాడికి చలేమిటననటు
ే ఆ తమగరాజన్

అాంతు చూడకుాండా వదల్ను. కవేళ్ ఈ లోలే

నేను పోతే  కె. రజా రయ్యజన్నల్ క్కసాం ప్
ర ణాలు ఫలి టిేన తృపిత ఉాంటుాంది’’ అాంది పొడిగా.
ఆభ అాందాల్ శరీయాం నుాంచి వీస్క
త ననజాసిభన్ స్కవాసన విరాట్ ను గిలిగిాంతలు డుతోాంది.
తల్ తిపి ఆభను చూస్వడు.
‘‘అలాాంటి తృపితని నేనాంగ్రకర్ాంచను అన్ననడు’’ సిథయాంగా
‘‘పోటీ అాంటూ వచాుక గెల్వటాం మఖమాం. ఒటమి కాదు. గెల్వటాంలో ప్
ర ణాం పోయిన్న భనతో ది భాందిని తీస్కకు పోతూ
వీయభయణాం చెాందాలి గాని చావుకు బమడుతూ చావకూడదు’’. అాంటూ కాళ్ళ కాఫీకప్ టీప్యి మీద ఉాంచాడు.
విరాట్

భుజాం మీద తలానుకుాంది సహసర

అతడి చేతిని తన చేతిలోకి తీస్కకుాంది
పొడవాటి అాందభనన సహసర చేతి వేళ్ళా తన చేతి వేళ్ా సాందులో
ల కి జొయఫడి బిగిాంచి టు
ే కొాంటుాంట్ట ఇక ఈ చేతిని ఎననటికీ
వదల్వుగా? అని అడుగుతుననటు
ే ాంది. విరాట్ మాటలు చేతలు సహసరలో కొతత ఆశలు నిాంపుతున్ననయి. నూతన
ధనర్పమతసహాలు ఏయడుతున్ననయి. నేను ాంటర్ దానిన కాను అనే క బర్పస్వ భనస్కలో ఏయడుతోాంది. రశాాంతాంగా కళ్ళా
మూస్కకుాంది.
మిగత విషయాలు ఎలా వున్నన జీవితాంలో తిర్గి చూడగల్నో లేనో అనుకునన సహసర కు పేరు రకటనతో తన కున
వాలిపోయిాంది. అయవిచిున భాందాయాంలా వునన సహసర మఖాంలోకి మగు
ద డన అలా చూస్త
త ాండి పోయాడు.
‘‘విరాట్’’ కళ్ళా తెయవకుాండానే పిలిచిాంది.
‘‘చెపు’’ అన్ననడు.
‘‘నిజాంగానే ననున
‘‘ఇాంకా డౌట్టన్న?

పేరమిస్క
త న్ననవా?’’
పేరమిస్క
త న్ననను గాఫట్టే నీ కునున్ననను. న్నకు తెలియాలిసాంది నీ భనస్క’’

కళ్ళా తెర్చిాంది సహసర.
‘‘న్న భనస్క తెలియాల్ాంట్ట నీ భనస్కలో న్న మీద ఎాంత పేరభ ఉాందో తెలియాలి’’ అాంది
‘‘ఎాంతాంట్ట?’’

‘‘ఎాంతో చెపు’’
‘‘చెప్ల్ాంట్ట నీ అాంత.........నీ తరాాతే అాంత అననాంత’’
‘‘కాని నేనాంత పేరమిస్క
త న్నననో తెలుస్వ?’’
‘‘ఎాంత?’’
‘‘నేనాంటూ ఏమీ లేదు. సయాాం నీవే అననాంత’’
‘‘నేననభభను’’
‘‘కాని ఇది నిజాం’’
‘‘ఎలా?’’
‘‘ఆ ర్పజు యనలో
ల తలి చూపులోనే నినున వల్చిన మాట నిజాం. కాని అది సభమాం సాందయబాం కాదు గాఫటిే టిేాంచుక్కకుాండా వళ్ళా
పోయాను. తరాాత న్న క్కసాం నువుా చేస్క
త నన రమతనలు తెలిసి సాంతోషిాంచాను. కాని నేనునన ర్సిథతుల్కి బమడా
ు ను న్న
సభసమలో
ల కి నినున లాగటాం ఇషేాం లేక మౌనాంగా ఉాండి పోయాను.’’
‘‘మౌనాంగా ఉాండాలిసన అవసయాం లేదులే. ఇక నుాంచి నీ సభసమలు న్నవి.’’
‘‘క వేళ్ నేను చచిుపోతే ఏాం జేస్వతవ్?’’
‘‘భృతుమవనన్న ననున దాట్ట నీ వదదకు రావాలి’’
‘‘అయితే న్నతో రా’’. అాంటూ లేచిాంది సహసర.
‘‘ఎకుడికి? అడిగాడు.
‘‘హపీగా ఉాండట్లనికి’’
‘‘సారా
గ నికి తీస్కకెళ్ళ
త వా’’
‘‘ఆశ చూడు. అకుడికిాంకా ర్భషన్ లేదులే’’
‘‘అయితే నేను రాను. ఇకుడే బాగుాంది’’
‘‘న్నతో వస్వతవా లేదా?’’
చేయి టిే లాగిాంది. మసిమసిగా నవుాతూ లేచి సహసరననుసర్ాంచాడు విరాట్. ఇదదరూ సహసర ఫడ్య
ర మ్ లో రవేశిాంచారు.
అకుడ చాందూ కు గదిలో తనుాంటుననటు
ే ఇకుడ దీక్ష కు గదిలో సహసర ఉాంట్లాంది. సేమ్ టు సేమ్ విశాల్భననగది. ఆట్లచు్
బాతూ
ఱ ాం. ఎటు చూసిన్న ఖరీదనన పరీనచర్. ఎదురుగా సహసర తలిల దాండు
ర ల్తో దిగిన కామబినట్ సెనటు ఫోట్ల ఫేరాం గోడకు

వేలాడుతోాంది. గుబురు మీస్వల్తో చాలా గాంభీయాంగా ఉన్ననడు తాండిర భహాదేవ న్నమకర్. తలిల మగాాంబిగెన స్వాంరదామాంగా
హుాందాగా ఉాంది. సహసరలో తలిల కన్నన తాండిర పోలికలే ఎకుువ కనిస్క
త న్ననయి.
‘‘ఇదే న్న ఫడ్య
ర ాం. నీకు చూపిాంచట్లనికి పిలిచాను’’ అాంది
‘‘చూస్వనుగా. బాగుాంది. ఇక వళ్ళ
త ను’’ వను తిర్గాడు
‘‘ఆగు నువుా చూడాలిసాంది ఇాంక్కటుాంది’’
‘‘ఏాంటది’’
‘‘ఆ ట్టబుల్

సొరుగు లాగి చూడు’’

చూస్వడు
లోన విరాట్ ఫోట్ల వుాంది
తన ఫోట్ల చూసి కిాంత ఆశుయమ పోయాడు విరాట్. తనాంట్ట మాందుగా పేరమిాంచాడు గాఫటిే తన వదద సహసర ఫోట్లలున్ననయి.
సహసర ఫడ్య
ర ాంలోకి తన ఫోట్ల ఎలా వచిుాంది?
‘‘ఎలా వచిుాందని ఆశుయమ పోతున్ననవా?’’ మసి మసిగా నవుాతూ అడిగిాంది
‘‘అదేగా...ఎలా వచిుాంది?’’ అడిగాడు
‘‘నీ పరాండు చాందు ఆ ర్పజు ఫోట్ల తీసినట్టే మా దీక్ష నీ ఫోట్ల తీసిాంది. అదే యిది. ఈ ఫోట్ల గలు మాతఱమే సొరుగులో ఉాంటుాంది.
రాతిఱళ్ళా న్న గుాండల్ మీద ఉాంటుాంది. న్న పేరభను నభభనన్ననవ్ గా. అాందుకే చూపిాంచాను’’ అాంటూ కునకొచిుాంది.

‘‘అయిన్న సర్ల నేననభభను’’ అన్ననడు బిాంకాంగా

‘‘ఎాందుకు నభభవు? నీ గదిలో న్న ఫోట్లలు చూసి నీ పేరభను నేను నమాభను. న్న గదిలో నీ ఫోట్ల చూసేత నభభవా? న్నలో పేరభ
లేదన్న? పేరభాంట్ట న్నకు తెలీదా?’’ నిల్దీసిాంది సహసర.

‘‘యాండ్య కాదు’’ అన్ననడు విరాట్

‘‘భర్లమిటి?.’’

‘‘నీ పేరభని ఎలా నభభభాంట్లవ్? న్న మదు
ద బాకీ అలాగే ఉాండి పోయిాందిగా’’ అాంటూ భుజాల్ మీద చేతులేస్వడు. అాంతే
కుస్వర్గా నవేాసిాంది సహసర.

‘‘నీ బాకీయే కదా చెలు
ల వేస్క
త న్ననను. తీస్కక్క’’ అాంటూ కగిట దిగి పోయిాంది. తలి కగిలి తలి మదు
ద ల్ యవశాంలో చాలాసేపు
అలాగే ఉాండి పోయార్దదరూ.

I

I

I

సహసరను వనకుు తీస్కకెళ్ళా నిమితతాం

భహ దేవ న్నమకర్ ఆదేశాం మేయకు

భధుయన నుాంచి ఫమలు దేర్న కదిర్లశన్ ఫృాందాం వాళ్ాాంత రయాణిస్క
త నన జీపు శయవేగాంతో చెననన ర్పడ్ మాయగాంలో రుగులు
తీస్లతాంది.కదిర్లషన్ మఖాంలో ఎపుడ్య కాందులు వేగుతుననటు
ే స్త్ర్మస్వగ ఉాంట్లడు. ఫహుశ అతడు నవాగా చూసిన వాళ్ళా
ఇాంత వయకూ ఎవరూ లేరు.

క విశాాసాం గల్ కుకులా మజమాని చెపిాంది చేస్కకు పోవటాం అతని అల్వాటు. అనవసయభనన గడవల్కి పోడు. గడవాంటూ
వసేత వదల్డు. అతడితో ని మకుు స్తటి వమవహాయాంలా ఉాంటుాంది. లౌకమాం బొతితగా తెలీదు. కాసత మూయాతాాం కూడ ఉాంది. ఇాంత
వయకు అగిాంచిన నిలో అజమభాంటూ లేదు.

అాందుకే భహ దేవ న్నమకర్ కదిర్లషన్ న్నమకతాాంలో తన భనుషులిన

చెననన ాంపిాంచాడు.ఇక యాండో వాడు వడివేలు

వీడు కాసత పొటిేగా లావుగా వుాంట్లడు. అయిదడుగుల్ అయిదాంగుళ్ళల్ ఎతు
త మిాంచడు. క్కయమీసాం, జుల్ప్ల్ జుతు
త , భళ్ళా
గుడు లావుాండే తమతు
త బిళ్ాతో నుదుట సిాంధూయాం బొటు
ే ధర్ాంచి విచితఱాంగా కనిస్వతడు.

భనసతతాలో
ల వీళ్ళాదదరూ తూరు డభయ లాాంటి వాళ్ళా. కదిర్లషన్ ఎాంత స్త్ర్మస్వగ ఉాంట్లడో అాంత కాంత బోళ్ళ శాంకరుడిలా
ఉాంట్లడు వడివేలు. ఎపుడ్య నవుాతూ నవిాస్క
త ాంట్లడు. ఆ నన బాగా లౌకమాం తెలిసిన వాడు. నకు జితు
త ల్నీన వీడి
దగగరున్ననయి. కదిర్లషన్ ఏదనన్న పొయబాటు చేసిన్న వీడు సర్ చేస్క
త ాంట్లడనన నభభకాంతో భహ దేవ న్నమర్ కదిర్లషన్ ఏ ని
మీద ాంపిాంచిన్న వాంట వడివేలును ాంపిస్క
త ాంట్లడు.

ఇక ఈ కదిర్లషన్ ఫృాందానికి సాంఫాంధిాంచినాంత వయకూ చెననన వళ్ళాది శతు
ఱ వుల్ జాడ తెలుస్కక్కడానికి. దాడి చేమట్లనికి కాదు.
తభ మజమాని వామప్య స్వమా
ల జామనికి యువరాణి లాాంటి ల్కీిభ సహసరను చెనననలో గాలిాంచి టు
ే కొని భధుయన తీస్కకెళ్ాటాం క్కసాం
వళ్ళ
త న్ననరు.భధుయన నుాండి సహసర క్కసాం చెనననకు ఫమలు దేర్న బామచ్ భర్తకటుాంది. అది తమగరాజన్ ఆయుర్పి అతడి కుడి
భుజాం ఎటేమ నిమమిాంచిన కియమినల్ బామచ్.

వీళ్ళా డరయివరుతో కలిపి

మొతతాం ది భాంది.

వీళ్ాాందర్దీ నేయ చర్తేఱ...

రతి కుడు కియమినల్ కేస్కలో
ల అనేక స్వరు
ల జనలు కెళ్ళాచిున వాడే. కర్దదరు రస్క
త తాం ఫయిలు మీద ఫమట వునన వాళ్ళా
వున్ననరు.వీళ్ాకి మాటలు తకుువ చేతలెకుువ.

చూడా
ు నికి చాలా నభభదస్క
త లా
ల అమామాంగా కనిస్వతరు. కాని థకాం రకాయాం రతమర్ధని స్వట్ల
ల ఫినిష్ చేసి కామా
గ వళ్ళా పోతరు.ఈ
హాంతక మఠా న్నమకుడి పేరు అళ్గిర్. భనిషి భహా ఉాంట్ట అయిదడుగుల్ ఎతు
త మిాంచడు.

పొటిేగా కాసత లావుగా కనిస్వతడు.

చిాంపిర్ జుతు
త మాసిన గడుాం స్వదా లుాంగ్ర షరు
ే భుజాన ఒ గుడు సాంచితో చూడా
ు నికి బికార్లా కనిస్క
త ాంట్లడు. చాలా రశాాంతాంగా
అమామకాంగా నవుాతుాంట్లడు. తెలీని వాళ్ళా ఇాంత అమామకుడు లోకాంలో ఉాంట్లడా అనుకుాంట్లరు.

బాగా చదువుకొని ఉదోమగాం రాక దార్ తపి కియమినలా
గ మార్న వాడు అళ్గిర్. అలాగని అతనేమీ కెనళమ్ చేమడు. అాంత అతడి

భనుషుల్ చూస్కకుాంట్లరు. ఎటేమన్ ఇచిునథకానిన తు.చ. తకుాండా తన భనుషుల్తో అభలు చేయిాంచటమే
అళ్గిర్ ని.అళ్గిర్ ఫృాందాం రయాణాం చేస్లతనన వేనోలని యహసమ అయలో
ల పొడవాటి కతు
త లు ఇనురాడు
ల , యాండు ర్వాల్ారు
ల , క
షాట్ గన్ కూడ ఉన్ననయి. అళ్ళగిర్ ఫృాందాంలోఇపుడు వికీు డనభాండ్ అనే యిదదరు ఫసే్ షూటరూసుడ వున్ననరు. వీళ్ళా
ర్వాల్ార్ గాని షాట్ గన్ గాని గుర్ చూసేత తపే రసకేి లేదు.

ఎటిే ర్సిథతి లోనూ సహసరతో డనయకే్

పనటిాంగుు పోవదదనేది తమగరాజన్

సిేళకే్ ఆయురు. వీళ్ళా ఫమలు దేర్ల మాందు కటికి

ది స్వరు
ల హెచుర్ాంచి ాంపిాంచాడు. ఎాంతో అవసయభనతే త కతు
త లు ఇనురాడు
ల తీయొదు
ద సహసర (ల్హర్) కనఫడగానే
తాందయడి మాందుకు పోవదు
ద . ఫలో చేసే మాందు ఆభ వుాంటునన ఇలెలకుడ తెలుస్కక్కాండి. వీలు చూసి ఆభ ఇాంట్ల
ల ాంచి
ఫమటికొస్క
త ాండగా కాలులు జయాండి. స్వట్ల
ల ప్
ర ణాం పోవాలి. ని మగిసిన గాంటలోపే మీయాంత చెననన పొలిమేయలు దాటి
ఇవతలికి వచేుయాలి. అాంటూ చిల్కిు చెపినటు
ే చెపి భరీ స్వగనాంప్డు కాఫటిే.

ఈ హాంతక మఠా

ల్హర్ని అాంతాం చేమటాం క్కసమే

చెనననకు ఫమలుదేర్ాంది

I

I

I

తెల్లవార్ల సర్కి నీకు భరామద నేర్స్వతనాంటూ సవాల్ విసిర్న విరాట్ వాంటనే భధుయన లోని తన మితు
ఱ డు ధయభకు ఫోన్ చేసివిషమాం
చెప్డు. ఇటు ఎ మస్ పి రకాశ్ తన యసనల్ అసిసెేాంట్ వన్ న్నట్ ఫోర్ ని పిలిచి విచార్ాంచిన్న అవతలి వమకిి ఎవయనేది అాంతు
చికు లేదు.విరాటుునన ఫసే్ పరాండోసల ఈ ధయభ కడు. ఇతనితో బాటు అకుడ మితఱ వయగాం చాలానే ఉాంది. అాంత మపన లోపు
వమస్క యువకులు. గతాంలో యాండేళ్ా ప్టు విరాట్ భధుయనలోఉాండి కరాట్ట నేరుుకుననపుడు ఏయడిన మితఱ ఫృాందాం అది.
ఇయవన భాందికి నగా ఉాంట్లరు. రస్క
త తాం అాంత వివిధ వృతు
త లో
ల సిథయ డిన్న సేనహాం అలానే కొనస్వగుతోాంది. ఎవర్కే సభసమ
వచిున్న అాంత ష్లర్ చేస్కకుాంట్లరు.అటువాంటి ధయభ`

విరాట్ ఫోనోల చెపిన విషమాం వినగానే`

వాంటనే ఫోను
ల కొటిే పిలిచి`

మితఱ వయగాంతో సమావేశభయామడు.

తగిన కాయణాం లేాందే విరాట్ చయమ తీస్కక్కడని తెలుస్క. ఎ మస్ పి రకాశ్ దుశుయమలు ల్ాంచగాండితనాం గుర్ాంచి చాలా విాంటూనే
వస్క
త న్ననరు. అ నన జగనోభహన్ తతు
త అనీ తెలుస్క. కాఫటిే రకాశన దఫఫ కొటిే బుదిధ చెప్ల్ని నియణమాం తీస్కకున్ననయాంత.
పిభభట యాండు గాంటలో
ల నే ఇదదరు యువకులు వళ్ళా ఎ మస్ పి దినచయమల్కు సాంఫాంధిాంచి ఖచిుతభనన సమాచాయాంతో
తిర్గచాురు.ఎ మస్ పి రకాష్ ఉాంటుననది భధుయన వన్ టౌన్ ఏర్యాలో. అతనిాంకా అవివాహితుడు గాఫటిే ాంటర్గానే
ఉాంటున్ననడు. వాంట ఇలు
ల వాకిలి శబరాం చేసే వాళ్ళా , ఇదదరు నభభకభనన నౌకరు
ల ఇాంటిని కనిటు
ే కొని ఉాంట్లరు.

ఎ ఎస్ పి రకాషిు క గయల్ పరాండుాంది. ఆభ పేరు అమదవలిల. రాతిఱ స్కమారు ఎనిమిది తమిభది గాంటల్ భధమ ప్
ర ాంతాంలో
అమదవలిల ఇాంటికొస్వతడు. అాంతటితో తభ డ్యమటీ మగిాంచుకొని ఎస్వురా
ేగ జీప్ లో వచిున పోలీస్కలు వనకిు వళ్ళా పోతరు.
రాతిఱకి రకాష్ అమదవలిల చెాంతనే.

అయితే రాతఱాంత అకుడ ఉాండే అల్వాటు లేదు. సర్గా
గ అయధరాతిఱ ననాండు గాంటల్కి ఫమలుదేర్ దార్లో బ్రట్ కానిసేేబులిసన
ల్కర్స్క
త ఇాంటికెళ్ళాపోతడు. తిర్గి భరున్నడు రాతేఱ అమదవలిల యిాంటికొచేుది.

ఈ కాు ఇనపర్లభషన్ ఆధాయాంగా రాతిఱకి పథకాం సిదధాం చేస్వడు ధయభ. దాని రకాయాం రాతిఱ ఎనిమిది గాంటల్కి మాందుగా ఇదదరు
యువకులు వళ్ళా అమదవలిల ఇాంటి సమీాంలో మాటు వేస్వరు. రాతిఱ సర్గా
గ తమిభది ది నిమషాల్కు వాళ్ా నుాంచి ధరాభకు
ఫోన్ కాల్ వచిుాంది. అాంత కియతమే రకాష్ వచాుడని. ఎస్వురా
ేగ వచిున పోలీస్కలు వనకిు వళ్ళా పోయిన విషమాం కూడా చెప్రు.

‘కే ఇక మీయకుడునాంచి వచేుమాండి. భనాం దిననయకి ఇకుడి నుాండి స్వటిు ఫమలుదేరుతున్ననాం’’ అాంటూ ఆ యిదదర్న
వనకిు పిలిచాడు ధయభ.

ఇట్లాంటి నుల్కి స్వట్ నియణమాం చాలా కీల్కాం. రతమర్థ తభకి ాంటర్గా చికేులా` అనిన విధాల్ అనుకూల్భనన జన సభయథాం

లేని ప్
ర ాంతనిన చూసి` తగిన స్వట్ల
గ ఎాంచుకుాంట్లరు. స్వట్ ఎాంపిక జర్గాక ర్జినల్ నేయస్క
త ల్యితే యకీు నియాహిాంచి ఏరాటు
ల
సర్ చూస్కకుాంట్లరు. అయితే ఇకుడ యకీు నియాహిాంచాలిసన అవసయాం లేదు. ఇవనీన ఆలోచిాంచాకే ధయభ ప్యు్ ఏర్యాని
ఎాంపిక చేస్వడు.

అమదలిల ఇాంటి నుాంచి ఎ మస్ పి రకాష్ తన ఇాంటికెళ్ళా దార్లో అయ కిలో మీటరు దూయాంలోనే ఉాందా ప్రుు. విశాల్భనన ర్పడ్ కి
ఎడాం కుగా ప్రుు గోడ, కుడి కుగా ఏదో దద గోడౌన్ కి చెాందిన ఎతతయిన రహరీ గోడ ఉాండగా ర్పడ్ కి అటు యిటు
శాఖోశాఖలుగా విసతర్ాంచిన చెటల మూల్ాంగా గలే అటు వళ్ళ
త ాంట్ట ఏదో గుహలోకి పోతుననటు
ే ాంటుాంది.

వీధి లెనటల కాాంతి కూడా సర్గా రసర్ాంచక అకుడికొచేు సర్కి ర్పడుాంత చీకటి గాను నిరాభనుషమాం గాను ఉాంటుాంది. అర్చిన్న కూడా
అటు చివయ ఇటు చివయ ఇళ్ా వయకూ వినఫడదు. అటువాంటి ప్రుు ప్
ర ాంతనికి రాతిఱ దిననయ గాంటల్కు చేరుకుాంది ధరాభ
సేనహ ఫృాందాం.తభ ఫనకు
ల కనఫడకుాండా ప్యు్ గోడ వాంట చెటల వనక ఉాంచి వచాురు. ఎ మస్ పి రకాష్

ఫనక్ ఎగువన

భలుపు తియగా
గ నే తభను హెచుర్ాంచటాం క్కసాం ఇదదర్న అకుడ వదిలి వచాుడు ధయభ. అాంత భాంకీ కేప్ ల్తో మఖాలు
తెలీకుాండా జాగయతత డా
ు రు. చేతులో
ల దృఢభనన కియకెట్

బ్రటు
ల న్ననయి. కయభాంగా సభమాం అయధరాతిఱకి దగగయ డియది ఈ లోల్`

ఎ మస్ పి రకాషిు గల్ాంత ఫోనోల విరాట్ మాటలే చెవిలోభరు మోగుతూ వచాుయి.

ఫోనోల తనకు సవాల్ విసిర్న వాడవడో అసలు వాడలా ఉాంట్లడో కూడా తెలీదు. రతమర్థ ఎవడో తెలిసేత ర్సిథతి వేరుగా ఉాంటుాంది.
ఇకుడా ర్సిథతి లేదు. ఆ నన భధుయనలోవాడి తలూకు భనుషులెవయన్నన ఉన్ననరా అాంట్ట అదీ తెలీదు. ఇక తననన దాడి
చేమగల్ దమభ ఎవడికుాంది? భరామద నేర్స్వతటే భరామద. ఏ విధభనన భరామద అది? నలుగురు దద భనుషులిన ాంపిాంచి
బుదిధ భతి చెపిస్వతడా లేక కిరాయి భనుషుల్తో కొటిేస్వతడా? స్వమాంకాల్భవుతున్ననఅటువాంటి స్తచనలేమీ లేక పోవటాంతో ఆ
యాండ్య వటిే మాటలే అనిాంచిాంది. వాడి మాటలు వటిే ఫదిర్ాంపులు త వేర్లమీ కాదనే నియణయానికొచేుస్వడు రకాష్.

దాాంతో రాతిఱకి అమదవలిల ఇాంటికెళ్ళా సభయానికి ఆ విషమమే భర్ు పోయాడు. భాందు కొటిే చకుగా భజనాం చేసి
అమదవలిలతో అయధరాతిఱ వయకు గడిప్డు. ఫమలుదేరుతుాంట్ట ఆమదవలిల హెచుర్ాంచిాంది. ‘‘ఇవాళ్ కాసత భాందు
ఎకుువననటు
ే ాంది. ఇకుడే ఉాండిపోయి ఉదమాం వళ్ళాచుుగా’’ అాంది.

‘‘నోనో... ఎకుువేాం కాలేదు. సేడీగానే ఉన్ననను. జాగయతతగా తలుపేస్కక్క’’ అాంటూ అమదవలిల చెకిులి మీద చిటికే వేసి ఫనక్ స్వేయే్
చేస్వడు. అలా అతడు ఫమలు దేర్లసర్కి అయథరాతిఱ ననాండు గాంటలు.

ది నిమిషాలో
ల నే బులెలట్ ఫనక్ ప్యు్ ర్పడ్ లోకి ఎాంటయయిాంది. ప్రుున సమీపిస్క
త ాండగా హెడైట్ కాాంతిలోక ఘోయ దృశమాం ఎ మస్
పి రకాష్ కాంటఫడియది. చూడగానే ఉలికి ప్టు చెాందాడు. అట్ట గభనిస్క
త ఫనకున స్లల చేస్వడు.

సర్గా
గ ప్రుు గేటు ఎదురుగా`

ర్పడ్ కి అడుాంగా డున్ననడో యువకుడు.

అతడి కున నతు
త రు భడుగు కటిేాంది. మఖానికి భాంకీ కేప్ ఉననాందున అతడవర్ప తెలీటాం లేదు. ఎవయన్నన వాడిన కొటిే చాంపి
డేస్వరా లేక ఏ లారీనో తకిు చాంపిాందా అయథాం కాలేదు. అాంత నతు
త రు పోయిాందాంట్ట ఫరతికుాండే ఛానేసలేదు. సహజాంగానే పోలీస్
అధికార్ గాఫటిే ఎాం జర్ాంగిాందో తెలుస్కక్కవాల్నే కుతూహల్ాం కొదిద డడ్ బాడీకి అయిదు గజాల్ ఇవతల్గా ఫనక్ ఆప్డు. హెడ్
లెనటు ఆనోలనే ఉాంచి స్వేాండ్ వేస్వడు. ఏదన్నన కూ
ల దొరుకుతుాందని శవాం చుటూ
ే క రాండ్ కొట్ల
ే డు. ఎలాాంటి ఆధాయాం కున
కనిాంచ లేదు. నతు
త ర్ాంకా గడు కటేని కాయణాంగా సాంఘటన జర్గి కూడా ఎకుువ సేపు కాలేదనిపిాంచిాంది. ఎవర్ప వాడిన కొటిే లేదా
కతు
త ల్తో దాడి చేసి హత మార్ు వుాండాలి.

ఆలోచిస్త
త సిగయట్

దమభలాగి అవతల్ డేస్వడు.

శవాంతల్ దగగయ గాంతు కూచొని మఖాం చూసే ఉదేదశాంతో భాంకీ కేప్ ని

తల్గిాంచ బోయాడు సర్గా
గ అపుడు `సడన్ గా కదిలిాంది శవాం.

నిజానికది శవాం కాదు. శవాంలా అాంతవయకూ నటిాంచిన యువకుడు. ఎ మస్ పి రకాష్ అదిర్ డి లేచే లోపు ఆ యువకుడు
సిళాంగ్ లా లేస్త
త రకాష్ నడుాం ఫలు
ే నుాండి సరీాస్ ర్వాల్ార్ ని లాగేస్కకున్ననడు. దానిన రకాష్ కి గుర్ చేస్త
త దదగా నవాాడు.

వూహిాంచని ఈ సాంఘటనకి షాక్ తిన్ననడు రకాష్.

‘‘ర్లయ్ ఎవడా
ర నువుా? పిచోుడివా, భతి లేని వధవా. అది బొభభ తుప్కి కాదు. సరీాస్ ర్వాల్ార్. దానినలా ఇచెుయ్’’
అనర్చాడు.

‘‘ఇవానుగా... ఇది న్నది’’ అన్ననడు వాడు.‘‘భరామదగా ఇస్వతవా లేదా?’’ యాండడుగులు మాందుకేస్వడు రకాష్.

‘‘నీకు భరామదేమిట్ల
ఱ ? అసలు భరామదాంట్ట ఏాంట్ల నీకు తెలుస్వ? నేర్స్వత చూడు. యాండోరయ్ యాండి. దొాంగ దొర్కి పోయాడు. యాండి
యాండి’’ అనరుస్త
త ర్వాల్ార్ ని రయ్యగిాంచాడా యువకుడు.కాళ్ా దగగయ బులెలటు
ల దుమభ ర్లపుతుాంట్ట ఒ భనగాడ్ అాంటూ
బమాంతో ఎగియగిర్గాంతులేస్వడు ఎ మస్ పి రకాష్. తగిన భతు
త మోకాళ్ాలోకి దిగి పోగా ఫోనోల తనకు భరామద నేర్స్వతననన
హెచుర్క తిర్గి చెవులో
ల మారు మోగిాంది. వీళ్ావర్ప థకాం రకాయాం తనను అట్లక్ చేమటాం లేదు గదా అనుమానాంతో చుటూ
ే
చూస్వడు.

అటికే ధయభ ఫృాందాం నిశశఫధాంగా చుటు
ే మట్టేసిాంది. కొుకుర్ల ఫనక్

వలుగులోకి మాందుకొస్క
త ాంట్ట ఎ మస్ పి కి కళ్ళా

తిర్గినాంత ననాంది. కరు కాదు యిదదరు కాదు ఇయవన భాందికి నగా వున్ననరు. మఖాలు తెలీకుాండా అాంత భాంకీ కేప్ లు
ధర్ాంచారు. చేతులో
ల కియకెట్ బ్రటు
ల ‘‘ఎవరు? ఎవరా
య మీయాంత నేనవర్ప తెలిసే వచాురా? మీ అాందర్న లోన డేసి కాళ్ళా చేతులు
నికి రాకుాండా చేయిస్వత’’ క్కాంతో దదగా అర్చాడు.

అతడి అరుపులు తభకు వినఫడనట్టే నిశశఫధాంగా భర్ప మూడడుగులు మాందుకొచాుయాంత. కుడ్య మఖాం తెలీటాం లేదు.
గోడ కటిేనటు
ే రాండప్ చేస్వరు. అయథరాతిఱ ఆ దార్న ఎవరూ వచేు అవకాశాం కూడా లేదు. ఆ నిశశఫధాం భర్ాంత బమనకాంగా ఉాంది.
మొదటి స్వర్గా వనున జల్దర్ాంచిాంది ఎ మస్ పి రకాష్ కి.

‘‘ఎవడా
ర ... మీకేాం కావాలి?’ భర్పస్వర్ అర్చాడు.

‘‘భరామద... భరామద కావాలి ఇస్వతవా?’’ భర్ కాసత మాందు కొస్క
త గాంతు మార్ు అడిగాడు ధయభ.

‘‘అాంట్ట... ఆ ఫోనోల మాట్లడిన వాడి తలూకా మీయాంత? ’’

‘‘అయథభనాందిగా? జగనోభహన్ ాంపుడు కుకుగా మార్ వూర్ జన్ననిన కరుస్వతవ్ రా పిచిు కుకు. నీకు పొగయకుువన భరామద భర్ు
పోయి మా వాడితో టు
ే కున్ననవ్. మా భరామద ఎలా వుాంటుాందో చూడరా!’’ అాంటూ కియకెట్ బ్రట్ తో లాగి టిే మఖాం మీద
కొట్ల
ే డు ధయభ .మొదటి దఫఫతో చేతులు అడుాం టిే తపిాంచుకున్ననడు కాని చేతులు విర్గినాంత బాధతో కెవుా భన్ననడు. ఆ
తరాాత అయవట్లనిక్క ఆలోచిాంచడానిక్క అవకాశాం యివాలేదు ధయభ ఫృాందాం. కాంది కాంను దులిపినటు
ే అయిదు నిమిషాలు
దులిపి వదిలేస్వరు. నేల్ మీద డేసి పొరు
ల గిాంతలు టిేాంచారు. తల్ చిటిలాంది. ళ్ాాంత హ్యనభన తెలిలి తపిడి పోయాడు.

అాంతలో ఎగువ నుాండి బ్రట్ కానిసేేబుల్స్ విజిల్స్ వినిాంచాయి అాంతే`

ఎాంత నిశశఫధాంగా వచాుర్ప అాంతే నిశశఫధాంగా చీకట్ల
ల కి తపుకున్ననయాంత. శవాంలా నటిాంచిన యువకుడు ర్వాల్ార్న వేలి
మదరలు లేకుాండా తుడిచి రకాష్ కున డేసి వళ్ళా పోయాడు.

ఎగువన దూయాంలోఉాండగానే బ్రటు కానిసేేబుళ్ళా యిదదరూ ప్యు్ గేటు దగగయ మోట్లర్ ఫనక్ లెనట్ కాాంతిని గభనిాంచారు. అకుడేదో
జర్గిాందనే సాందేహాంతో సెనకిళ్ళాను వేగాంగా తకుుకుాంటూ అకుడికి చేరుకున్ననరు. అదే సభమాంలో అాంత దూయాంలో ప్యు్
గోడ అవతల్ నుాంచి ర్వుా ర్వుాన కొనిన ఫనకులు ర్పడ్ మీదకు దూస్కకొచిు ఎగువకు దూస్కకు పోవటాం కనిాంచిాంది.

అకుడ ర్పడు
ు మీద డుననది ఎవర్ప కాదు తభ ఎ మస్ పి రకాష్. ఈ టనమ్ కి దార్లో తభను ల్కర్ాంచి వళ్ళావాడు ఇాంకా
యలేదేమిట్ల అనుకుాంటున్ననరు. ఇాంతలో ఈ ఘోయాం జర్గి

పోయిాంది. ఎవర్ప దార్ కాచి తట తీసి ప్ర్ పోయారు.

వాంటనే పోలీస్కలు అాంబులెనస్ కి ఫోన్ చేస్వరు. అలాగే తభ న అధికారుల్ కి ఫోను
ల కొటిే ర్సిథతి వివర్ాంచారు. ఈ లోల్ ధయభ
ఫృాందాం ఎగువకు వళ్ాగానే గుాంపుగా పోకుాండా తలో రూట్ కి చీలీ పోయి తభ దార్న యిళ్ాకు వళ్ళా పోయారు. వాళ్ాను
కనిటేడాం ఇక ఎవర్వలా
ల కాదు.

రాతిఱకి రాతిఱ అసతిఱలో చేర్ాంచిన ఎ మస్ పి రకాష్ కి ఉదమాం అరు గాంటల్కి గాని సృహ రాలేదు. తల్కు యాండు కుటు
ల
డా
ు యి. ాంటి మీద బాాండేజ్ లు. అదృషేాం ఏభాంట్ట ఎమకలు కుటీ వియకు పోవటాం.

ఉదమాం సర్గా
గ ఎనిమిదిననయ గాంటల్కి ఎ మస్ పి రకాష్ ఫోన్ ర్ాంగయిాంది. ఆ సభమాంలో కానిసేేబుల్ వన్ననట్ ఫోర్ భర్ప
యిదదరు పోలీస్కలు మాతఱమే అకుడున్ననరు. అాంత కియతమే కొాందరు అధికారులు వచిు రామార్శాంచి వళ్ళారు. తిఱటౌన్ పోలీస్
సేేషన్ లోకేస్క బుక్ చేసి దుాండగుల్ ఆచూకీ క్కసాం తభ రమతనలు ఆయాంభాంచారు అకుడి పోలీస్కలు.

‘‘అర్ల... ఆ ఫోన్ ఎవర్దో చూడరా’’ అన్ననడు. రకాష్ వన్ననట్ ఫోర్ తో.‘‘ఎవర్దో ఏాంటి స్వర్. ఈ ఫోన్ మీదేగా’’ అన్ననడు వన్ననట్
ఫోర్.‘‘ఫోన్

చేసిాంది ఎవర్ప చూడరా మూరా
ా ’’ విస్కకుున్ననడు ఎ మస్ పి. ఫడ్ మీద కటేలా డున్ననడు. కాసత కదిలిన్న

ళ్ాాంత బర్ాంచరాని నొపి.‘‘హలో.. ఎవయాండీ? ఎవరు కావాలి?’’ ఫోన్ లో అరుస్క
త న్ననడు వన్ననట్ ఫోర్.

‘‘నేనవయనతే నీకెాందుకురా? ఫోన్ రకాష్ గాడికివుా’’ అటునుాంచి విరాట్

గాంతు గయగయలాడియది.

‘‘ఎవరా
య ?’’ అాంత బాధ లోనూ గాంతు కిలిుఅడిగాడు ఎ మస్ పి.

‘‘పేరు చెటాం లేదు స్వర్. ఫోన్ మీకిభభాంటున్ననడు’’ ఫోన్ యివాబోయాడు వన్ న్నట్ ఫోర్ వాంటనే`

‘‘వదు
ద వదు
ద ’’ అన్ననడు కాంగారుగా రకాష్.

‘‘వాడే... వాడే అయి వుాంట్లడు ఏదోటి మాట్లడి లేట్ చెయ్’’ అన్ననడు.

‘‘ఎవడు స్వర్ వీడు? ఇపుడే ననున చెాంచా అన్ననడు. ఇాంకా మాట్లడితే కూజా అనేటు
ే న్ననడు. మీర్ల మాట్ల
ల డాండి’’ అాంటూ ఫోన్
చెవి దగగరుాంచాడు వన్ న్నట్ ఫోర్. ఇాంక తదని`

‘‘హలో!’’ అన్ననడు నీయసాంగా ఎ మస్ పి రకాష్.

‘‘స్వర్... ఎ మస్ పి రకాష్ గార్లన్న?’’ అటు నుాండి రశన.

‘‘అవున్న
ర ఇాంతకీ ఎవడా
ర నువుా?’’ అర్చాడు విస్కగా
గ .వాంటనే అటు నుాండి నవుా వినిాంచిాంది.‘‘ఏరా కర్చే కుకుకి నీకు తేడా
లేదనుకుాంట్లనే. భరామదగా నేను స్వర్ అాంట్ట ఎవడా
ర నువుా అాంటున్ననవ్. మూరు
ా డా. నీకిాంకా మావాళ్ళా పూర్ిగా భరామద
నేర్నటు
ే లేదు. ఇాంక్క క్కట్ల ఇపిాంచభాంట్లవా?’’ అటు నుాంచి అడిగాడు విరాట్.

‘‘ర్లయ్ నవుాలాటగా ఉాందా నీకు? న్న గుర్ాంచి నీకు తెలీదు. నినున వదను నీ భనుషులిన వదల్ను...’’ కటువుగా
హెచుర్ాంచాడు.‘‘వదల్క. అదే మాట మీద వుాండు. అపుడేగా నేనూ నినున వదను. న్న చేతిలోనే ఛస్వతవ్. అయిన్న నేను మాందే
హెచుర్ాంచిన్న అాంత అజాగయతతగా వున్ననవాంట్ట నీకన్నన చవట భర్తకడుాండడు. ఈ స్వయనన జాగయతత డు. తాందయలోనే నీకు భర్ప
క్కట్ల డుతుాంది’’ అాంటూ అవతల్ లెనన్ కట్ చేస్వడు విరాట్.

విరాట్

చివర్ మాటలు వినగానే`

ఎ మస్ పి రకాష్ మఖాంనతు
త రు లేనటు
ే ప్లి పోయిాంది.

I

I

I

ఉదమాం ఎనిమిది గాంటల్కే దీక్ష స్తుటీ వచిు గేటు మాందు ఆగిాంది. సహసర దీక్ష యిదదరూ లోన కొచాురు.

అటికిాంకా విరాట్ చాందూలు యడీ కాలేదు.

స్వనన్నలు చేసి కాఫి తగారు.

నినన స్వమాంకాల్నికే ఇాంటికి కొతత పర్నచర్

యపిాంచటాంతో ఇలు
ల మాందు కనన భర్ాంత శోభామమానాంగా ఉాంది.

పొదు
ద నే వచిున అమాభయిల్దదరూ చకుటి డిజనన్ తో కూడిన చుడీదారు
ల ధర్ాంచి ఎగిర్ల స్త్తక్కకచిలుకలా
ల వున్ననరు. ఎటిలాగే
సహసర చునినతో మఖాం తెలీకుాండా కవర్ చేస్కకొని వచిున్న లోనకు రాగానే తీసేసిాంది. కడిగిన మతమాంలా ఇవాళ్ భర్ాంత
అాందాంగా వుాంది.‘‘ఎకుడికి పొదు
ద ట్ట ఫమలు దేరారు?’’ అడిగాడు చాందూ.

‘‘డ్యమటీకి వళ్ళాలిగా!’’ వాంటనే ఫదులిచిుాంది సహసర.

‘‘అవును మీ మూల్ాంగా నినన షాపిాంగ్ మాల్ కి పోకుాండా శల్వు ట్ల
ే లొసచిుాంది. ఇవాళ్యిన్న వళ్ళాలిగా, మామూలుగా అయితే
ఎనిమిదిననయకు ఫమలుదేర్లవాళ్ాాం. మీ క్కసాం కాసత మాందుగా వచాుాం!’’ అాంది దీక్ష.

‘‘మా క్కసాం అాంట్ట నేననభభను’’ అన్ననడు విరాట్.

‘‘అవునేల నిజాలు నువాపుడు నమాభవు గనక. ఇవాళ్ రాఖీ ాండగ. మీకు రాఖీ కటేడాం క్కసాం మాందుగా వచాుాం’’ అాంటూ
విరాట్ కున కూచొని చేతిలో ప్
ల సిేక్ బుటేని టీ ప్య్ మీద ఉాంచిాంది సహసర. బుటేలోయాండు స్త్ేలు బాకస్ లున్ననయి.

విరాట్ చాందూలు మఖమఖాలు చూస్కకున్ననరు. సహసర ననునన బాకస్ తెర్చిాంది. లోన స్త్ాటు
ల కునే అాందభనన యాండు
రాఖీలు ఉన్ననయి.

వాటిని చూడగానే అదిర్ డి.

వనకిు జర్గాడు విరాట్.

‘‘ఎయ్... ఏాంటిది?’’ అనడిగాడు.

‘‘తెలీటాం లేదా? రాఖీలు’’ అాంది సహసర.

‘‘అది తెలుస్లతాంది. నిజాంగానే తెచాువేాంటి? కొాం దీసి న్నకు కట్టేస్వతవా ఏమిటి? వయసలు మార్ పోతయి.’’

‘‘ఏాం పయవా లేదు. వయసలు కలుపుకుాందాభనే ఇవి తెచాుాం’’ అాంటూ కొాంటగా నవుాతూ క రాఖీ దీసిాంది. అాంతే.

స్లఫలోాంచి ఎగిర్ అవతల్కు దూకాడు విరాట్.

‘‘ర్లయ్ చాందూ ఏమిట్ల
ఱ పొదు
ద ట్ట చభటలు టిేస్క
త న్ననరు. కషేడి ల్వ్ చేసేత ఇపుడు రాఖీలు కట్టేస్వతభాంటున్ననరు. ఇదేభన్నన
బాగుాందా?’’ అనర్చాడు. చాందూ భుజాలెగర్లస్వడు.

‘‘న్నకు బాగానే వుాంది. నువేా అనవసయాంగా కాంగారు డుతున్ననవ్’’ అాంది సహసర రాఖీతో మాందుకొస్త
త

‘‘ఏయ్... తమాషాగా ఉాందా? రాకు చెపు
త చాందూ వనకిు దూకాడు విరాట్.అయితే సహసర విరాట్ ని
త న్ననను’’ అనరుస్త
టిేాంచుక్కకుాండా చాందూ కుడి చేయి అాందుకుాంది.

‘‘నేను రాఖీకటేడానికి అననదమభలెవరూ లేరు. మా డాడీకీ కే కూతుయనయిపోయాను. ఈ ర్పజు నుాంచి నీకు చెలెలలిగా ఈ రాఖీ
కడుతున్ననను. మీ సేనహాం లాగే భన అనుఫాంధాం కూడా కల్ కాల్ాం ఉాండాలి’’ అాంటూ రాఖీ కటిేాంది సహసర.

‘‘నన్ననశీయాదిాంచు అననయామ’’ అాంటూ ప్దాల్కు నభసుర్ాంచిాంది.

దీక్ష చాందూ చేతిలో అకిిాంతలు ఉాంచిాంది.

చాందూ కళ్ాలో గిరు
య న నీరు తిర్గిాంది.

‘‘కల్ కాల్ాం స్కఖ సాంతోషాల్తో వర్థలు
ల తలీల!’’ అాంటూ సహసర శియస్కసన అకిితలు వేసి భుజాలు టిే లేప్డు.
|
‘‘ఇాంటి దగగరుాంట్ట న్న చెలెలళ్ళాదదరూ రాఖీలు కట్టే వాళ్ళా రతి సాంవతసయాం. ఈ ాండకిు ఇాంటి కెళ్ళాల్నున్నన వళ్ళ్ లేక
పోతున్ననను. ఆ లోటు నువుా తీరాువ్. ఈ ర్పజు నుాంచి న్నకు చెలెలళ్ళా ఇదదరు కాదు నీతో కలిపి మగు
గ రు.’’ అాంటూ జేబు లోాంచి
అయిదు వాందల్ నోటు తీసి సహసర చేతిలో ఉాంచాడు.

సహసర అతడి నోటికి ల్డ్య
ు అాందిాంచి నోరు తీపి చేసిాంది. విషమాం అయథభన ఇవతల్కొచిున విరాట్ నవుాతూ ‘‘ఈ మాట మాందే
చెపొచుుగా. కాలర్టీ వుాండేది. అనవసయాంగా ననున కాంగారు ట్ల
ే వ్’’ అన్ననడు.

ఇాంతలో దీక్ష యాండో రాఖీతో మాందుకొచిుాంది. సహసర అాందిాంచిన అకిిాంతలు తీస్కకొని దీక్ష శియస్కసన చలిల ‘‘కల్ కాల్ాం చల్లగా
ఉాండమాభ’’లే అాంటూ భుజాలు టిే లేప్డు విరాట్.

‘‘అయిదుగుయననల్కు చెలెలలివన ఉాండి ఇకుడ అన్నధల్ ాంటర్గా ఫతుకుతున్ననను. అలాాంటి న్నకు మీయాంత తోడు నీడ
గాదొర్కారు. ఇక నుాంచి నువేా న్న అననగా భావిస్వతను’’. అాంటూ విరాట్ నోటి ని ల్డ్య
ు తో తీపి చేసిాంది. వాంటనే వయిమ
రూప్మల్ నోటు ఆభ చేతిలో ఉాంచాడు విరాట్.

‘‘ఉాంచమాభ. అననగా ఇక మీదట నీకు ఏమిచిున్న కాదనకూడదు’’ అన్ననడు.

‘‘ర్ల విరాట్ ఇపుడేమిట్ల
ఱ ఎపుడో నువుా తనకు అననవయామవ్. కాని ఆ సాంగతి నీకు తెలీదు’’ అన్ననడు చాందూ. అయధాం
కానటు
ే చూస్వడు విరాట్.|

‘‘దీక్ష ఎవర్ప ఇాంకా తెలీలేదా?’’ నవుాతూ అడిగాడు చాందూ.‘‘ఏమిట్ల
ఱ తమాషా చేస్క
త న్ననవ్? న్నకేాం తెలుస్క?’’ అన్ననడు
విరాట్.‘‘భధుయనలో కొాంత కాల్ాం కిాందట అటి ఎ మస్ పి అయామ స్వమి నుాంచి అయధరాతిఱ ఒ అమాభయిని కాప్డి కేిభాంగా
తనుాంటునన హాసేల్ దగగయ విడిచి వళ్ళావ్ అవున్న?’’

‘‘అవును... అయితే...?’’

‘‘ఆ అమాభయి ఎవర్ప కాదు ఈ దీక్ష. నినన నువుా ఎ మస్ పి రకాష్ తో మాట్ల
ల డుాం విన్ననక తనూ నినున గురు
ి టిే న్నతో
చెపిాంది.’’ అాంటూ అసలు విషమాం చెపే సర్కి నభభ లేనటు
ే దీక్ష వాంక చూస్వడు విరాట్

‘‘అవునననయామ. ఆ రాతిఱ నువుా కాప్డిన అమాభయి నేనే. అయిదుగుయననలూ ఆసిథ క్కసాం దురాభరు
గ లుగా మార్ ఆ ఎ మస్ పి
కి ల్ాంచాం యిచిు ననున బమటేభని న్న తల్రాతను మారాుల్ని చూస్వరు. ఆ క్షణాంలో ఎాంత అర్చిన్న ఏ దనవాం రాలేదు,
నువ్వాచాువ్. అననలా న్నననలా ననున కాప్డావ్. చీకట్ల
ల నీ మఖాం తెలీదేదు. ఇాంత కాలానికి నినినలా కలుస్కక్కవటాం
అదృషేాం.’’ అాంటూ చెభర్ున కళ్ళా తుడుచుకుాంది దీక్ష.

‘‘అదృషేాం నీది కాదమాభ, న్నది. న్నకు నన అకు అననమమ ఉన్ననరు. చెలెలళ్ళా లేరు. రతి సాంవతసయాం మా అకు భహాల్కిిభ మా
అననదమభలిదదర్కీ రాకీ కట్టేది. స్వగర్కను చేస్కక్కనననటునాంచీ ఆ అల్వాటు తపి పోయిాంది. ఆ క్కర్క నీ మూల్ాంగా తీర్ాంది.
నీ సొాంత అననలు నీకు దోరహాం చేయాల్ని చూస్కాండచుు, ఆ విషమాం భర్చిపో. నీకు పుటిేాంటి లాాంఛన్నల్కు ఏ కొయత లేకుాండా
నేను చూస్కకుాంట్లను’’ అన్ననడు విరాట్.

‘‘కె కె ఈ శబ సాందయబాంలో భనాందర్ క్కసాం అటుకుల్ ప్మసాం చేసి తెచాుాం. తాయగా కానిసేత ఫమలు దేరుతాం’’ అాంటూ
సహసర యాండో స్త్ేల్ బాకస్ తెర్చిాంది.

దీక్ష వళ్ళా న్నలుగు గా
ల స్కలు తెచిుాంది.ఈ లోల్ విరాట్ ఎ మస్ పి రకాష్ నాంఫర్ కి ఫోన్ చేసి మాట్ల
ల డాడు. హాసిటల్
ప్ల్యిన్న వాడి పొగరు ఇాంకా తగగనాందుకు నవుాకున్ననడు. ఎ మస్ పి రకాష్ మీద రాతిఱ భధుయనలో దాడి జర్గిాందని అతడు
రస్క
త తాం ఆసతిఱ ఫడ్ మీద వున్ననడని తెలీగానే సహస్య ఆనాందాం టేలేక విరాట్

బుగగ మీద మదు
ద ట్టేసిాంది.

‘‘ఇపుడు భర్ాంత నచాువ్ విరాట్. చెననన నుాంచి కదల్కుాండానే బుదిద చెప్నవాంట్ట యుఆర్ గేయట్ ’’అాంది
భచుుకుాంటూ.‘‘హలో........... అపుడే ఏభనాందని సాంఫయాం? అసలు కథ మాందుాంది. నీ మూల్ాంగా న్నకెాంత భాంది
శతృవుల్వుతర్ప? ఎలాాంటి ర్సు్ లు ఫేస్ చేయాలోఅయధాం గావటాం లేదు. ఏరా చాందూ. నువాయిన్న ఒ మాట ననున
హెచుర్ాంచుాండచుుగా. ఇపుడు చూడు ఖయభ. ల్వ్ చేసి అనవసయాంగా చికుులో
ల డా
ు ను’’ అన్ననడు.

సహసరను ఉడికిాంచటాం క్కసాం విరాట్ రయ్యగిాంచిన మాటలు వాంటనే వయువుటయామయి. క్కాంతో చివుాన లేచిాంది.

ఈ లోల్ చాందూ కలిాంచుకుాంటూ

‘‘ఏరా సహసర ఇపుడు న్న చెలెలల్ని భర్ు పోయావా? ఈ వయసన భన పరాండిిప్

కాస్వత ఫాంధుతాాంగా మార్పోయి నువుా న్న

భావ అయిపోయావ్. ఇక నువేాభన్నన వూరుక్కను. నువేామీ అన కూడదు. అాంతే’’ అన్ననడు నవుాతూ.

‘‘నువాాగననమమ’’ అాంది క్కాంగా సహసర.

‘‘ఏయ్ విరాట్ ఏదీ న్న మఖాం చూసి చెపు. చికుులో
ల డియది నువాా నేన్న?

పేరు రకటనిచిు చికుులో
ల డేసిాంది నువేా

కదా? అాందుకు బాధమత వహిాంచి ననూన కాప్డాలా వదా
ద ?’’ అాంటూ నిల్దీస్క
త ాంట్ట విరాట్

నవేాస్వడు.

‘‘కె కె తమాషాకన్ననను గాని ప్మసాం చలా
ల ర్ పోతుాంది. తాయగా యివుా’’ అన్ననడు.

ఉతసహాంగా కబురు
ల చెపుకొాంటూ

నలుగురూ ప్మసాం తగారు

సహసర దీక్షలు ఇక ఫమలు దేరుతుాండగా కు నిమషాం అాంటూ ఆప్డు విరాట్.

‘‘చాందూ... రాతిఱ భనాం తెచిున కేరీ బామగ్ తీస్కకురా’’ అన్ననడు. చాందూ బ్రగ్ తెచిు సహసర కిచాుడు. ఆ బ్రగ్ లో మసిలాం
యువతులు తల్ నుాంచి ప్దాల్ వయకు ధర్ాంచే నల్ల బుయఖాలు యాండు జతలున్ననయి. విరాట్ లేచి మాందుకొచాుడు.

‘‘ఇవాందుకు?’’ అాంది సహసర.

‘‘ఎాందుకా! చాందూ కటి నేనొకటి వేస్కకొని తిరుగుదాభని. మఖాం చూడు, ఇవి మీ క్కసాం. నీ సేఫ్ క్కసాం. నువిాలా మఖానికి
చునీనచుటు
ే కుాంట్ట చాల్దు. శతృవుల్ కాంట ఫడితే ఈజీగా గురు
ి డతరు. ఇక నుాంచి రతిక్షణాం జాగయతతగా వుాండాలి భనాం. ఈ
క్షణాం నుాంచే బుయఖా లోకి మార్ పోతున్ననమ్’’ అన్ననడు విరాట్.

‘‘లేదు లేదు’’. అనర్చిాంది వాంటనే సహసర

‘‘న్నకిలాగే బాగుాంది. బుయఖా వేస్కకుాంట్ట వూపిరాడనటు
ే ాంటుాంది. పీలజ్ విరాట్.’’

‘‘నథిాంగ్ డ్యయిాంగ్. దీక్ష నువుా కూడ బుయఖా ధర్ాంచాలి. మీ యిదదరూ క్కలజ్ పరాండస్. నినున గురు
ి టిేన్న వాళ్ళా నీ కునుాంది
సహసరని
గుర్ిాంచే రమాదాం ఉాంది’’ హెచుర్ాంచాడు.

‘‘వదదాంటున్ననగా న్నకిషేాం లేదాంతే’’ మొాండిగా అర్చిాంది సహసర.

‘‘వేస్కకుాంటున్ననవ్. తదు’’

‘‘కె దార్పల తీసేస్వతను’’

‘‘దీక్ష వాంటనే న్నకు ఫోన్ చేస్క
త ాంది.’’

‘‘ఒ భన గాడ్! ఈ ఫల్వాంతాం ఏమిట్ల
ఱ దేవుడా? పొయప్టున మసిలాం లేడీస్ ఎవయన్నన భభభలిన ల్కర్సేత ఉరూ
ద గాని హిాందీ గాని
కు మకు మాకు రాదు.’’

‘‘అదాంత ని? న్నలుగు మకులో
ల మీకు ఉరూ
ధ హిాందీ అాంత నేర్లస్వతను.’’

‘‘న్నలుగు మకులో
ల ...ఎలా బాబూ?’’ అాంది ర్హాసాంగా సహసర.

‘‘వేరీ సిాంపుల్ డిమర్. ఎవయన్నన మసిలాం మిభభలిన ల్కిాంచాయనుక్క. వాంటనే ఆదాబ్, లేదా ఆదా ఫర్లస అను. అాంట్ట భనాం
నభసేత చెపినటేనన మాట. యాండోది మాట్ల
ల డి వచేుటపుడు ఖ్యదా ఆఫీస్ అను చాలు. అాంట్ట ఇక సెల్వు అనయధాం. ఇక భధమలో
కామహెన? నహి నహీ, జీహా, మాలూమ్ నన ఈ న్నలుగు మాటలు సాందరాబనిన ఫటిే రయ్యగిాంచాండి అాంట్ట ‘ ఏమిటి?........లేదు
లేదు......... అవును....... తెలీదు’ అని ఆ మాటల్ అయధాం మిగిలిాందాంత తెలుగులో చెాండి ఫినిష్. మీకు అదుబతాంగా హిాందీ
వచేుసినట్టే’’ అాంటూ బోధిాంచాడు విరాట్.అాంత విని ఆమదాం తగినటు
ే మఖాం టిేాంది సహసర

‘‘ఏడిునటు
ే ాంది. నీ న్నలుగు మకుల్ హిాందీ. బ్రచ్ మే ఒలోగ్ కామ పూచేగా యే? హమ్ క్క కెనసే మాలూమ్ డేగా?’’
అాంది.అాంతేతెర్చిన నోరు మూమటాం భర్ుపోయి ఆశుయమాంతో కళ్ాగిాంచి చూస్త
త బాపేర అాంట్ట స్లఫలో కూల్ఫడా
ు డు విరాట్.

ఇక ఆపుక్క లేక

దీక్ష చాందూలు డి డి నవాారు. వాళ్ాతో శృతి కలిపిాంది సహసర.

‘‘ర్ల విరాట్ తనకు హిాందీ రాదాంట్ట నమేభస్వవా? తనేమీ తకుువ కాదురా బాబూ. తెలుగు, తమిళ్ాం ఇాంగ్రలషు, హిాందీ, జయభన్
అయిదు భాషలో
ల మాసేర్

సహసర. నీలాగే. అఫ్ క్కయస్ నీకు అదనాంగా స్వనిష్

బాష వచునుక్క’’ అన్ననడు నవాాపు

కొాంటూ చాందూ.

‘‘ఆశమయమ పోయిాంది చాలు లే’’ అాంటూ చేయి అాందిాంచి విరాటిన లేపిాంది సహసర.

‘‘ఎదుట వాళ్ాని ఫ్యలిన చేమటాం నీకే కాదు మాకు వచుు. వదు
ద మొర్పయ అాంటున్నన బుయఖా వేస్కక్కభని విసిగిస్వతవా? సర్. నీ
మాట కాదనలేక వేస్కకుాంట్లను. కాని ఎకుడ చిరాకేసేత అకుడ తీసేస్వతను’’ అాంది బుయఖా అాందుకుాంటూ.

‘‘తీమ కూడదు’’ స్త్ర్మస్ గా హెచుర్ాంచాడు విరాట్.

‘‘ఇాంటి దగగయ వేస్కకునన బుయఖా తిర్గి ఇాంటికొచేు వయకు తీమ కూడదు. ఎాందుకు చెపు
త న్నననో అయధాం చేస్కక్క’’ అన్ననడు.‘‘కె
కె’’ అాంది సహసర.

సహసరతో బాటు దీక్ష కూడ బుయఖాలో
ల కి మార్ పోయారు, కళ్ళామాతఱాం కనఫడేలా వునన మఖాం మీది కాలతున దిాంచగానే ఇక
వాళ్ానిఎవరూ గుర్ిాంచ లేయనిపిాంచిాంది. క జత ఇాంకా కేరీ బాగోల ఉాంది. స్వమాంతఱాం వాటిని టు
ే కెళ్ళ
త భాంటూ వాటిని అకుడే
వదిలేసి ఇదదరూ స్తుటీ మీద ఫమలు దేర్ వళ్ళా పోయారు.

‘‘ఏరా ...భనాం ఆఫీస్ కు వళ్ళ
త న్ననాంగా?’’ సాందేహ నివృతిత క్కసాం అడిగాడు చాందూ.

‘‘వళ్ళ
త న్ననాం. కాని భధామహనాం నేను లీవు టిే ని మీద ఫమటి కెళ్ళ
త ను. ఆఫీస్క వదిలే టనమకొచిు నినున పికప్ చేస్కకుాంట్లలే
అన్ననడు విరాట్.

‘‘ఏాం నిరా? వేర్ల ఏ నుాందని?’’ అయధాం గాక అడిగాడు చాందూ.

‘‘ఎాందుకు లేదు? అసలు ని ఇపుడే మొదల్వుతోాంది. న్న అనుమానాం కయకేయితే న్న గుర్ాంచో సహసర గుర్ాంచో రాతిఱకే చాలా
భాంది చెననన చేరుకునుాండాలి. వీళ్ళా ఎవర్కీ అనుమానాం రాకుాండా స్వదా హోటళ్ాలో ఫస చేస్వతరు. వాళ్ా కదలిక లేభన్నన
తెలుస్వతయేమో ఒ రాండు చుటిే వస్వతను. నువుా తాయగా టిఫిన్ సాంగతి చూడు.
ధరాభకి ఫోన్ చేసి మాట్ల
ల డతను’’ అాంటూ ఫోన్

టనాం కి ఫమలు దేరాలి. ఈ లోల్ నేను ఒ స్వర్

అాందుకున్ననడు విరాట్.

ఏదో అడగాల్నుకొని కూడ వియమిాంచుకొని కిచెనోలకి వళ్ళా పోయాడు చాందూ ఫోన్

చేమగానే లెనన్ లో కొచాుడు ధరాభ.

‘‘ఏరా ఎకుడున్ననవ్?’’ అడిగాడు విరాట్.

‘‘ఇపుడే ఫమటకి ఫమలు దేరుతున్ననను. నువుా ఫోన్ చేశావ్. చెరా. ఏభాంట్లడు మీ ఎ మస్ పి?’’ నవాాడు ధయభ.

‘‘వాడి సాంగతి కాసేపు కున టేరా. మేటర్

స్త్ర్మస్. చెపేది జాగయతతగా విను. భధుయన తమగరాజన్ భనుషులు భన సర్ుల్

లో ఎవర్కన్నన తెలుస్వ?’’

విరాట్

రశన వినగానే

అవతల్ ధయభ షాకెన ఉాండాలి

దిహను సెకనల తరాాత గాని

తిర్గి అతడి గాంతు వినిాంచ

లేదు.‘‘ఏమిట్ల
ఱ ! ఎ మస్ పి లాాంటి సొయ చే గుర్ాంచి అడిగావాంట్ట ఏదో అనుకున్ననను. ఇపుడు ఏకాంగా తమగరాజన్ లాాంటి
తిమిాంగల్ాం గుర్ాంచే అడుగుతున్ననవ్. ఏభనాందసలు?’’ ఆాందోళ్న నిాండిన సాయాంతో అడిగాడు ధయభ.

‘‘అదాంత ఫోనోల చెటాం భాంచిది కాదురా....’’

‘‘ఎాందుకాుదు? నీ సెల్ నాంఫర్ మీద నిఘా వుాందని అనుమానమా?’’

‘‘అదేాం లేదు. అపుడే ఆ నాంఫర్ మీద నిఘా ఉాంటుాందని అనుక్కను....’’

‘‘అయితే చెట్లనికేభనాంది? ఏాం జర్గిాంది? నువుా చెనననలోనే ఉాంటున్ననవా?’’

‘‘ఆ డౌటు అకుర్లలదు. ఇట్ల
ల ఫమటికొచేు ఉదేదశాం లేదు.’’

విరాట్ మాటల్కు ధయభ భర్ాంత ఆశుయమ పోతూ ‘‘నిజాం చెపు విరాట్? నువుా ర్స్కులో ఉన్ననవా?’’ అనడిగాడు.

‘‘కాంగారు డకు. కు
ల తాంగా చెప్
త ను. నినన పేర్పల సహసరనే అమాభయిని టిేసేత క్కటి అనే రకటన ఫోట్లతో సహా వచిుాంది.
చూస్వవా?’’ గురు
ి జేస్వడు విరాట్.

‘‘చూస్వను. ఆ అమాభయి ఎవర్ప కాదు. ఇకుడ భహా దేవ న్నమకర్ కూతురు సహసర. తాండిర చూసిన సాంఫాంధాం ఇషేాం లేక ఎకుడిక్క
వళ్ళా పోయిాందునుకున్ననరు. ఈ రకటనతో ఆభ చెనననలోఉాందని ఎవర్నో పేరమిాంచిాందని జనాం అనుకుాంటున్ననరు.’’

‘‘ఆ పేరమిాంచిాంది ఎవర్నో కాదు ననేన. ఆ రకటన ఇచిుాందీ నేనే’’ అాంటూ యనలో
ల సహసరను చూసిాం తరాాత జర్గిాందాంత సిాంపులా
గ
వివర్ాంచాడు విరాట్.

‘‘సహసర యచయితిఱ మాతఱమే కాదు. రమఖ జయనలిస్క
ే ల్హర్ కూడ తనే. ఇది చాల్నుకుాంట్లను. జగనోభహన్ సహసరకి గడవకి
కాయణాం గయహిాంచట్లనికి’’ అన్ననడు.

‘‘అయధభనాందిరా బాబూ. చాలు. ఏరా, ఇనిన ర్స్కులో
ల వునన ఆభను ల్వ్ చేమటాం అవసయభాంట్లవా?’’ అనడిగాడు అాంత వినన
ధరాభ.‘‘పేరమిాంచాకే ర్స్కుల్ గుర్ాంచి తెలిసిాంది. వదిలేమ భాంట్లవా? నేనిచిున రకటన వలేల తను చెనననలో వుననటు
ే అాందర్కీ
తెల్సిపోయిాంది కాఫటిే తనను యకిిాంచుక్కవాలిసన బాధమత కూడ న్న మీదే ఉాంది. ఇాంతకీ నేనడిగిాంది నీ వల్ల అవుతుాందా
లేదా?’’‘‘న్న గుర్ాంచి భనవాళ్ా గుర్ాంచి తెలిసి కూడ అలా తాందయ డతవేాంటిరా? తమగరాజన్ భనుషులో
ల చాలా భాంది భనకి
తెలిసిన వాళ్ళారా. వాళ్ాాందర్కీ కేరాఫ్ అడరస్ ట్టకు తోటలోవుననజగన్ మోహన్ గెసే్ హౌస్. తమగరాజన్ కి ఎటేమని క యనట్
హామాండ్ వున్ననడు. వాడి చేతి కిాంద ని చేస్వతయాంత.’’

‘‘కె. ఎటేమ భనుషుల్ాంత భధుయనలోనే వున్ననరా లేక కొాందయయిన్న భధుయన వదిలి వళ్ళారా? ఎపుడు వళ్ళారు, వాళ్ా
వివరాలు కావాలి.’’

‘‘అాంట్ట ల్హర్ని అాంతాం చేమటాం క్కసాం క బ్రచ్

చెనననకి ఫమలు దేర్ వుాంటుాందని నీ అనుమానాం. అాంతేగా?’’

‘‘మస్...అదొకుట్ట కాదు. ల్హర్ని టిే ఇాంటికి తీస్కకు రావట్లనికి భహ దేవన్నమకర్ కూడ భనుషులినాంపిాంచి ఉాంట్లడని న్న
అనుమానాం. ఆ వివరాలు కూడ తెలుస్క క్కవాలి.’’

‘‘కె ఇక న్నకు వదిలేయ్. భధామహనాం లోపే నీకు అనిన వివరాల్తో ఫోన్ చేస్వతను. ఇక విషమాం చెపు. మీరు ాంటర్గా ఉన్ననరా
అకుడ? ఎాందుకెనన్న భాంచిది. ననున బ్రచోత చెనననలో దిగి పోభభాంట్లవా?’’

‘‘వదు
ద వదు
ద , అవసయభనుకుాంట్ట అపుడు చెప్
త ’’

‘‘పోనీ చెనననలో ఎకుడున్ననరు? అదన్నన చెప్
త వా?’’

‘‘ఏర్ పోయే్

సమీాంలో ఉతతయాంగా గోస్వామి కాల్నీ అని చినన కాల్నీ కటుాంది. అకుడ మొదటి వీధి మూడో ఇాంట్ల
ల నేను మూడో

వీధి చివర్ యిాంట్ల
ల సహసర ఉాంటున్ననాం. ఫట్ తాందయ డి మీరు రావదు
ద .’’

‘‘కె మీరు మాతఱాం జాగయతతగా ఉాండాండి. నేను భధామననాం లోపే ఫోన్ చేస్వతను’’. అాంటూ లెనన్ కట్ చేస్వడు ధయభ.

భర్ప గాంటలో విరాట్

చాందూలు తభ ఫనక్ మీద ఆఫీస్కకు ఫమలు దేరారు.

I

I

I

అది తమిళ్న్నడు మఖమభాంతిఱ కారామల్మాం

ఉదమాం ది గాంటల్కు కారామల్యానికొచిున సి మాం శెలిా చెాందాభయన యాండు గాంటల్ ప్టు మఖమభనన పనళ్ళా చూస్త
త , ఛీఫ్
సెకయటరీ ఇతయ సిఫఫాందితో మఖమభనన విషయాలు చర్ుస్త
త బిజీగా గడిప్రు. స్కమారు ననాండుననయ సభమాంలో ఇాంటికి
ఫమలుదేరుతూ ఏదో గురు
ి కొచిు ఆగిాందాభ. అటాండరున పిలిచి కొనిన ర్పజుల్ కియతాం నూమస్ పేయస్ తెపిాంచుకుని అాందులో
రకటనని ఆసకిిగా భర్పస్వర్ చదివిాందాభ.

న్న పిరయురాలిన టిేసేత క్కటి అాంటూ సహసర పోట్లతో సహ వచిున రకటన. కొనిన ర్పజుల్ కియతమే ఆ రకటన కన్నన అాందులోని
యువతి ఫోట్ల సి మాం ని విశేషాంగా ఆకర్ిాంచిాంది. ఎాందుకాంట్ట ఫోట్ల లోని సహసరను ఎకుడో చూసిన గురు
ి . కాని ఎాంత ఆలోచిాంచిన్న
ఎకుడో గురు
ి రావటాం లేదు. తరాాత చూదా
ద భని కున ఉాంచి ఆ సాంగతి భర్ు పోయిాంది. నుల్ తితడిలో ఆ విషమాం గురు
ి
రాలేదు. ఇపుడు సడన్ గా గుర్తిచిు తిర్గి పేరు మీద దృషిే స్వర్ాంచిాందాభ.

ఎవరీ సహసర?

ఈభ స్వధాయణ యువతి కాదు

తను ఈ అమాభయిని చూసిాంది

ఎకుడ? ఎపుడు?

సెకయటరీని ఇతయ సిఫఫాందిని పిలిచి ఫోట్ల చూపిాంచి అడిగిన్న ఎవరూ ఏమీ చె లేక పోయారు. అాంతలో తభ అధికాయ ప్రీే రచాయ
స్వయధిగా వమవహర్స్క
త నన దేవయాని అనే ఆభ మఖమభాంతిఱని కల్వటాం క్కసాం వచిుాంది. దేవయానికి జా
ా క శకిి ఎకుువ.
రకటనలోని సహసరను చూడగానే ఆభ నవుాతూ.

‘‘ఏాంటి మేడమ్ ఈ అమాభయి ఎవర్ప గురు
ి కు రాలేదా?’’ అాంది ఎదురుగా కూచుాంటూ.

‘‘లేదు ఎవరీ అమాభయి? నీకు తెలుస్వ?’’

‘‘తెలుస్క. నిజానికి ఈ విషమాం తెలుస్కకుాందాభనే నేను మీ వదద కొచాును. ఈ సహసరను టు
ే క్కభని హోాం మినిసేర్ గాని మీరు
గాని చెననన పోలీస్కల్కు ఆయుయస్ ఏభన్నన ఇషూమ చేస్వరా?’’

‘‘నోనో...అసలీ అమాభయి ఎవర్ప గురు
ి రాక నేను బుయయ చిాంచుకొాంటుాంట్ట భధమలో ఈ ఆయుర్లసమిటి. అయసే్ లేమిటి న్ననసనస్.
ఏభనాంది దేవయాని...న్నకు తెలీకుాండా ఏాం జరుగుతోాందికుడ?’’

‘‘అది మీకే తెలియాలి. ఈ అమాభయి ఎకుడ కనిాంచిన్న వాంటనే అయసే్ చేసి సమీ పోలీస్ సేేషనోల అగిాంచభని చెననన సిటి
పోలీస్ కమీషనర్ ఆయుయస్ ఇషూమ చేస్వరు. ఇపుడు ఈ అమాభయి ఫోట్ల దగగరుాంచుకొని గాలిస్క
త న్ననరు పోలీస్కలు.’’

‘‘కె కె....... కాయణాం అడిగి తెలుస్క కుాందాాం. ఇాంతకీ ఈ సహసర ఎవరు? నీకయిన్న తెలుస్వ?’’ ఆసకిిగా అడిగారు
సిమాం’’‘‘భధుయన భహ దేవ న్నమకర్ గురు
ి న్ననరా?’’ అడిగిాంది దేవయాని.

‘‘మస్...మస్...ఆమన గురు
ి లేక పోవటాం ఏమిటి? రతిక్ష ప్రీేకి కాంచు క్కట లాాంటి భధుయన ప్
ర ాంతాంలో తమగరాజన్ ఉాండగా
భనాం కు స్త్టు స్వధిాంచ లేభనుకున్ననాంకానిభహదేవన్నమకర్
కృషితోభనప్రీేఫలోపేతభనఅకుడఅధికస్త్టు
ల స్వధిాంచుక్కగలిగిాంది.’’

‘‘అవును గదా. అట్ల
ల ప్రీే టికెటిస్వతాంఎాం పి గానో ఎభభలేమ గానో పోటీ చేమభని భనాం క్కర్న్న భహ దేవ న్నమకర్
పుక్కలేదు. న్నక దవుల్కుర్లలదు మీరు అధికాయాంలోకి వచిు తమిళ్ రజల్కు స్కసిథయభనన భాంచి ర్ప్ల్న అాందిాంచాండి అది

చాలు అాంటూ స్కనినతాంగా భన అబమయధనను తియసుర్ాంచిన దద భనస్క ఆమనది. భన ప్రీేకి వీరాభమాని. అటువాంటి భహా
దేవ న్నమకర్ ఏకెనక కుమాయి ఈ సహసర. పూర్ి పేరు ల్కీిభ సహసర.’’

‘‘ఒ భనగాడ్..............అాంట్ట...........’’

‘‘మస్ మీ డౌటు కయకేే మేడాం. యచయితిఱ సహసరగా ఈభ అాందర్కీ తెలుస్క. కాని రమఖ జయనలిస్క
ే ల్హర్ తనే అని తెలీదు.’’

‘‘డామిట్’’ అాంటూ నుదురు రుదు
ద కుాంది సి మాం చెాందాభయన.

‘‘న్న డౌటు వేసే్ కాలేదు. వరీ పమిలిమర్ ఫేస్. అాందభనన ఈ మఖానినఎకుడో చూసిన గురు
ి . కాని నువుా చెపే వయకు గురు
ి
రాలేదు. ఆ జగనోభహన్ భూ కుాంబక్కణాలిన పున్నదుల్తో సహ తవిా పేయలకెకిుాంచి సెాంటఱల్ గవయనభాంటుకే దడ పుటిేాంచిన
డాషిాంగ్ లేడీ. జయనలిస్క
ే ల్హర్....’’

‘‘కయకాేగ వూహిాంచారు మేడమ్. ఆభను మీరు సామాంగా కలిస్వరు కూడ. గురు
ి ాందా? గత ఎనినకలో
ల భనాం భధుయనకు రచాయ
నిమితతాం వళ్ళానపుడు రతేమకాంగా మిభభలిన కలిసి మీ ఇాంటరూమ తీస్కకుాంది. కీల్కభనన ఎనోన రశనల్కు ఒపిగా
గ మీరు
ఫదులిచాురు. ల్హర్ని అభనాందిాంచారు. ఆ ఇాంటరూమ విశేషాలు అనిన తిఱకలో
ల ను వచాుయి. మీ భనో భావాలిన స్తటిగా
రజల్ భధమకు తీస్కకు పోడానికి ఆ ఇాంటరుా ఎాంతో దోహద డియది. భన ప్రీే ఘన విజయానికి ఆ ఇాంటరుమ కూడ క
కాయణాం.’’

‘‘అవును దేవయాని ఆ విషమాం న్నకు బాగానే గురు
ి ాంది. ఇాంతకీ ఈ అమాభయికి ళ్ాయిాందా? చెనననలో ఎాందుకుాంట్లాంది?
పేరు రకటనిచిున ఈ పిరయుడు ఎవరు? భహ దేవ న్నమకర్ కి ఈ విషమాం తెలుస్వ? క వేళ్ ఆ ర్పజు భధుయనలో క్కరు
ే ఫమట
తన మీద జర్గిన హతమ రమతననికి బమడి చెనననలో అజా
ా తాంగా ఉాంట్లాందా...నీ దగగయ వేర్ల ఇన్ పర్లభషనేభన్నన
వుాందా.?’’‘‘మేడాం ఇకుడికొచేు

మాందే భధుయన లోని భన ప్రీే కారామల్యానికి ఫోన్ చేసి మాట్ల
ల డాను. తన కూతుర్ల

జయనలిస్క
ే ల్హర్ మని భహా దేవ న్నమకర్ కు తెలీదు. తను చూసిన సాంఫాంధాం నచుక తన కూతురు ఇలొ
ల దిలి
వళ్ళాపోయిాందనుకుాంటున్ననరు. చెననన రాక మాందు ఆభకు ల్వ్ ఎపనయస్ ఏమీ లేవు. ఇకుడే ఈ రకటనిచిునవాడిన ల్వ్
చేస్కాండాలి’’ అాంటూ తనక తెలిసిన సమాచాయాం అాంత వివర్ాంచిాంది దేవయాని.కు క్షణాం ఆలోచిాంచిాంది సి మాం సెలిా
చెాందాభయన...

‘‘కె రకటనలో ఇచిున ఈ నాంఫర్ కి ఫోన్ చేసి ఆ కురా
త డుగా! ఫోన్ చెయిమ నేను మాట్ల
ల డుతను’’
య డిన అడిగితే ఏాం జర్గిాందో చెప్
అాంది.‘‘మాందు కమీషనర్ కి ఫోన్ చేసి సహసర మీద అయసే్ వాయాంట్ ఇషూమ చేమట్లనికి కాయణాం ఏమిట్ల తెలుస్కకుాంట్ట
భాంచిదేమో.’’‘‘డోనేారీయ. కమీషనర్ ని ఇకుడికే పిలిపిదా
ద ాం’’ అాంటూ సెకయటరీని పిలిచి కమీషనర్ గార్నవాంటనే యభభని ఫోన్
చేమభని చెపిాంది. ఈ లోల్ దేవయాని పేరు రకటన లోని నాంఫర్ కి ఫోన్ చేసిాంది.

ఆఫీస్ లో కాంపూమటర్ మాందు బిజీగా ఉాండగా విరాట్ సెల్

మోగిాంది. చూసేత కొతత నాంఫరు అది. తన యసనల్ నాంఫర్ు ఎవర్ప

ఫోన్ చేస్వరు. తీయాలా వదా
ద ని ది క్షణాలు సాందేహిాంచి చివయకు ఆన్ చేస్వడు.

‘‘హలో..... ఎవరు? ఎవరు కావాలి?’’ అడిగాడు.

‘‘బాబూ నీ పేర్లమిట్ల తెలీదు. న్న పేరు దేవయాని. అధికాయ ప్రీే రచాయ కాయమ దర్శని. సహసర క్కసాం పేర్పల రకట నిచిుాంది నువేా
కదూ?’’ అాంటూ శాాంత గాంభీయ సాయాంతో లేడీ వాయిస్ అటు నుాంచి వినిాంచిాంది.

విరాట్ కి చె రాని షాక్

అధికాయ ప్రీే తలూకు అనగానే అరభతతభయామడు. ఈభ ఇాంటఱసేేమిటి? ఎాందుకు ఫోన్ చేసిాందీ? అయధాం కాలేదు.

‘‘చెాండి మేడాం. రకటనిచిుాంది నేనే’’ అన్ననడు పొడిగా.

‘‘సి మాం గారు నీతో మాట్ల
ల డాల్ాంటున్ననరు. మాట్ల
ల డతరా?’’

సి మాం అనగానే

భర్ప స్వర్ ఉలికి ప్టు చెాందాడు విరాట్

ఏమిటది? సేేట్ చీఫ్ మినిసేర్ సెలిాచెాందాభయన కి ఈ విషమాంలోఇాంటఱసేేమిటి? ఏాం మాట్ల
ల డాల్నుకుాంట్లాందావిడ. ఇదో కొతత
సభసమ కాదు గదా? ర్ ర్ విధిలా ఆలోచిస్త
త నే

‘‘ఇవాాండి మేడాం’’... మాట్ల
ల డతను అన్ననడు.

అయిదు సెకనల తరాాత ‘హలో’ అాంటూ అటు నుాంచి సి మాం భృధు భధుయభనన గాంతు వినిాంచిాంది ప్రీే సబలో
ల ఆభ
మాట్ల
ల డటాం యాండు మూడు స్వరు
ల విన్ననడు. తన వాగా
ధ టితో సభకులిన భాంతఱ మగు
ధ లిన చేస్క
త ాందాభ. భాంచి వకి.

‘‘నభసేత

మేడాం... చెాండి న్నతో మాట్ల
ల డాల్న్ననయట’’

అడిగాడు.

‘‘అవును. సహసర గుర్ాంచి తెలుస్కక్కవాల్ని ఫోన్ చేమభన్ననను.

ఆ అమాభయి ఏభనాంది?

ఎలా తపిపోయిాంది? మీ

యిదదరూ ల్వ్ చేస్కకున్ననరా?’’ అడిగిాంది సిమాం.

‘‘మేడాం.

సహసర నేనూ ల్వోల ఉనన మాట నిజాం. న్న మీద అలిగి తను వళ్ళాపోయిాంది. నేనిచిున రకటన చూడగానే తిర్గి

వచేుసిాంది. స్ల... సహసర గుర్ాంచి కాంగారుడాలిసాందేమి లేదు’’

చెప్డు

‘‘బాబూ.... నీ పేర్లమిటి?’’ అడిగిాందాభ.

‘‘స్వరీ మేడాం మీకాువల్సిన ఇనపర్లభషన్

చెప్ను.

ఇక న్న పేరుతో నేమాంది?

సహసర నేనూ ఉాంటునన అడరస్క

తెలుస్కక్కవాల్ని మీ ఉదేదశాం కావచుు. ఫట్ మా సేపీే మేాం చేస్కక్కవాలిగా, స్ల..... అవేాం అడకుాండి. చెను. అాంతేకాదు సహసర
గుర్ాంచి మీర్ాంతగా ఆరాతీస్క
త న్ననయాంట్ట జయనలిస్క
ే ల్హర్ యచయితిఱ సహసర ఇదదరూ కర్లనని మీకు తెలిసేఉాంటుాంది.

యా భన

కయకే్?’’

‘‘మస్ యు ఆర్ కయకే్’’

అాంటూ చిననగా నవిాాంది స్త్ఎాం.

‘‘నువావర్ప గాని చాలా ఇాంటలిజాంటాని అయధభవుతుాంది.

కాదాంట్ట సహసరకు మా నుాంచి అకాయాం జయగవచుని నువుా

సాందేహిస్క
త ననటు
ే ాంది. ఆభను కాప్డుక్కవాల్నే ఉదేదశాంతోనే నీకు ఫోన్ చేస్వను.
ప్రీేకి చాలా మఖమభనన వమకిి.

మాకు మా

ఆమన కూతురు సహసర కేిభాం మాకు మఖమాం. నువుా సాందేహిాంచాలిసన నిలేదు.

నీకు తెలుస్ల తెలీదో సహసర కనిసేత అయసే్ చేసి పోలీసేేషనోల వుాంచి కేస్కబుక్
పోలీస్కల్కు ఆయుయస్ ఇషూమ అయినటు
ే ఇాంత కియతమే తెలిసిాంది.
మీరు ాంటర్గా సిటీలో తియగటాం కేిభాం కాదు.

‘‘అకుర్లలదు మేడాం.

భధుయన భహదేవన్నమకర్

అాంత న్నకు తెలుస్క’’.

చేమభని చెననన పోలీస్

కమీషనర్

నుాండి

కాయణాం తెలుస్కక్కడానికి కమీషనర్న పిలిపిస్క
త న్ననను.

కాయణాలు నీకు రతేమకిాంచి చెకుర్లలదునుకుాంట్లను.’’

అాంటూ మాటల్కు అడుాం వచాుడు విరాట్.

‘‘మా మీద చూపిస్క
త నన అభమాన్ననికి ఆదయణకి కృతజాడిన.

మీరు మీ రభుతాాం.

ఆలోచిస్క
త న్ననరు. న్న అభప్
ర మాం కయకేయితే కాంటఫడిన భరుక్షణాం తమగరాజన్
గయహిాంచి ఉాండాలి.

పోలీస్కలు ఆ క్కణాం నుాంచే మా గుర్ాంచి

భనుషులు ల్హర్ని చాంపేస్వతయని మీరు

అయితే ఇవి గాక మాకిాంకా చాలా సభసమలున్ననయి మేడాం. వాటి నుాండి ఫమటడేవయకు మా వివరాలు

చెలేను. స్వరీ..... మేడాం ఫట్ యక్షణ విషమాంలో మా జాగయతతలో మేమన్ననాం. కాంగారు డాలిసాంది లేదు’’

అన్ననడు.

‘‘కె... నీ పేరు అడరస్క చెపొదు
ద . సహసరతో కస్వర్ మాట్ల
ల డుాం వీల్వుతుాందా?’’

‘‘వీలుకాదు మేడాం.

తను వేర్ల చోట వుాంది. తన వదద సెలోపన్

‘‘కె మిసేర్ నువిాాంతగా చెప్క ఇక నినున వతితడి చేమను కాని...
ఫోనేుసిన్న మీకు తక్షణ స్వమాం అాందే ఏరాటుచేస్వతను.

లేదు.’’

న్న నుాంచి మీకు ఏ స్వమాం కావాల్న్నన అయధరాతిఱ

ననున నమభ.

న్న యసనల్

కాదనలేక సిమాం చెపిన నాంఫరున

తన సెల్ ఫోనోల ఫీడ్

చేస్కకున్ననడు విరాట్

సెల్ లెనన్ కట్ చేసి దేవయానికి తిర్గిస్త
త చిననగా నవిాాంది సిమాం.

‘‘ఏభాంటున్ననడు మేడాం,

వాళ్ళా ఎకుడున్ననయట?’’

ఆసకిిగా అడిగిాంది దేవయాని.

‘‘చెట్లనికి నిరాకర్ాంచాడు.’’

‘‘వాాట్.......... మీతో చెట్లనికేమిటి?’’

తెల్లబోయిాంది దేవయాని.

నాంఫర్స్వతను నోట్

చేస్కక్క....’’

‘‘ఏమిటీ అాంట్ట?

ఇపుడునన ర్సిథతిలో వాళ్ళా ఎవర్నీ నమేభటు
ే లేరు.

అతని వాయిస్ ఫీరకెానీసని ఫటిే చూసేత ఇతను అనినటికీ సభరు
ధ డనిపిస్లతాంది.
తెలీనివాడు.
అనిస్లతాంది.

అాంతే.

ఫట్

ఈ కురా
య డు ఎవడో గాని

సిథయభనన అభప్
ర యాలు గల్వాడు.

శతృవు మీద వూమహ రతి వూమహాలు చేమటాంలో సభరు
ధ డు. పేరభక్కసాం రాంచానిన ఎదిర్ాంచే స్వహసి
సహసరను కాప్డుక్కడానికి తభ యక్షణలో తమన్ననయట.

భాంచిదని న్న యసనల్ నాంఫర్చాును.

కాంగారుడాలిసాందేమీ లేదాంటున్ననడు. ఎాందుకెనన్న

ఈ అబాఫయి చాలా తెలివనన వాడు.

ఇక వాళ్ా గుర్ాంచి వదిలేసి కమీసనర్

గారు ఏాం చెప్
త ర్ప విని దానిన ఫటిే క నియణమాం తీస్కకుాందాాం’’ అాంటూ వివర్ాంచిాంది.ఇాంతలో చెననన సిటీ కమీషనర్
పోలీస్

బమభాంట్ట

వచిు ఫమట వయిట్

ఫరాభలిటీగా సి మాం కు సెలూమట్

ఆఫ్

చేస్క
త న్ననయని సెకయటరీ వచిు చెగానే వాంటనే లోనికి యపిాంచభన్ననరు సి మాం.వస్త
త నే
చేస్వడు.

ఆరుగుల్ పొడవున చాలా హుాందాగానూ గాంభీయాంగా నూ వునన నడివమస్క

వమకిి కమీషనర్.

‘‘యాండి కమీషనర్

‘‘పయవాలేదు మేడాం.

గారూ మీతో మఖమభనన విషమాం కటి మాట్ల
ల డాలి,

విషమాం ఏమిట్ల చెాండి’’

కూచోాండి’’ అాంది చెాందాభయన.

అన్ననడు ఎదురుగా నిల్ఫడుతూ కమీషనర్.

‘‘న్నక్క విషమాం తెలియాలి. ఈ రకటనలో యువతి?... ఈ రకటన మీరు చూస్వరుగా?’’

‘‘చూస్వను మేడాం’’

‘‘ఈ అమాభయి ఎకుడ కనిాంచిన్న వాంటనే అయసే్ చేసి కేస్కబుక్

చేమభని మీరు ఆయుయస్

ఇషూమ చేస్వయని విన్ననను.

అాందుకాుయణాం తెలుస్కక్కవాల్నుకుాంటున్ననను. చెాండి కమీషనర్ గారూ ఆ కురా
య డవర్ప తన పిరయురాలిన టిేసేత క్కటి అాంటూ
రకటనిసేత మీరు అమాభయి మీద అయసే్ వాయాంట్

ఇషూమ చేస్వరు ఎాందుకు?’’

స్త్ర్మస్వగ రశినాంచిాంది

సిమాం.

‘‘అాందుకు యాండు రధాన కాయణాలున్ననయి మేడాం. ఈ అమాభయి తాండిర భహదేవన్నమకర్. తన కూతురు ల్కీిభ సహసర ఆరు
మాస్వల్యిన్న కనిాంచటాం లేదు ఆభ చెనననలో ఉననటు
ే ఈ రకటన మూల్ాంగా తెలిసిాంది గాఫటిే ఆభ చెనననలో ఎకుడ వున్నన
టు
ే కొని భధుయన తన ఇాంటికి ాంపిాంచవల్సిాందిగా భధుయన పోలీస్ సేేషన్ లో కాంలయిాంట్
కూుడ అబమర్ధస్త
త లెటరు వా
ర స్వడు.

ఇది మొదటి కాయణాం.

ఇవాటాంతో బాటు మా కారామల్యాని

యాండో కాయణాం ఈ అమాభయి భధుయనలో ది భాందిని దారుణాంగా కొటిేప్ర్పోయిాందనీ,
క్కమాలో ఉన్ననయనీ, ఈ అమాభయి మీద భధుయన పోలీస్
అమాభయిని అయసే్ చేసి కేస్కబుక్
చేమటాం జర్గిాంది.

సేేషన్ లో అయసే్

వాళ్ాలో మగు
గ ర్ాంకా ఆసతిఱలో

వాయాంట్ ఉాందనీ కాఫటిే చెనననలో ఈ

చేసి భధుయన పోలీస్కల్కు అగిాంచభని అకుడి ఎ మస్ పి రకాష్ సెషల్ గా ర్కెాసే్

ఈ యాండు కాయణాల్ దృషా
ే మ ఈ ఆయుయస్

ఇషూమ చేయాలొసచిుాంది మేడాం’’ . అాంటూ వివర్ాంచాడు

గుహన్నథన్.

‘ఆ అమాభయి చేతిలో దఫఫతిననవాళ్ళా ఎవర్ప మీకు తెలుస్వ?’’

స్తటిగా అడిగిాంది సి మాం చెాందాభయన. ‘‘తెలీదు

మేడాం’’‘‘రమఖ జయనలిస్క
ే ల్హర్ ఈ అమాభయేనని మీకు తెలుస్వ ?

అది కూడ తెలీదా?’’

‘‘తెలీదు మేడాం!’’

‘‘ఆ ఎ మస్ పి రకాష్

మీద దాడి జర్గి రస్క
త తాం హాసిటలో
ల వునన సాంగతి తెలుస్వ?’’

‘‘తెలుస్క మేడాం’’

‘‘అతడు మీ మేనలు
ల డు గాఫటిే అతని మాటల్కి ప్
ర ధానమత నిచాురా?’’

‘‘మేడాం...’’

కమీషనర్

‘‘ఇాంకేాం చెకాండి.

షాక్ తిాంటూ గణిగాడు.

ఏమీ తెలుస్కక్కకుాండా అయసే్

వాయాంట్

ఎలా ఇషూమ చేస్వరు?

కుాంబక్కణాల్ పుటే. జగనోభహన్ కి పర్ గా నిచేస్క
త ననసాంగతి కూడ మీకు తెలీదు.
రమతినాంచిన జగనోభహన్

మీ మేనలు
ల డు అకుడ

క్కరు
ే ఫమట్ట తనను చాంప్ల్ని

భనుషులిన ఆతభ యక్షణ క్కసాం ఆ అమాభయి కొటిే తపిాంచుకు ప్ర్పోతే,

కేస్కటిేనటు
ే ఆ అమాభయి మీదే కేస్క టేడానికి మీ డిప్యేభాంట్

సిగు
గ డాలి.

కియమినల్ మీద

కనీసాం హోాం మినిసేర్పి కూడ

సాంరదిాంచకుాండా మీరీ నియణమాం ఎలా తీస్కకున్ననరు అయధాంగావటాం లేదు.’’సి మాం మాటలు కమీషనరుు చభటలు పుటిేాంచాయి.
అసలీ సహసర విషమాంలో సి మాం కిాంత ఇాంటఱస్క
ే నన సాంగతే తనకు తెలీదు.

తెలిస్కాంట్ట మేనలు
ల డు ఎ మస్ పి రకాష్

మాటలు నమిభ తను బుకుయిపోయేవాడు కాదు.

లోతుకు వళ్ళత తను చాలా ఇఫఫాందులో
ల డతడు. తనకిాంత వయకు భధుయన

నుాండి డిప్యేభాంట్ యాంగా ఆ కేస్కల్ తలూకు పేయస్

‘‘స్వరీ ....

అమాం స్వరీ మేడాం.

ఏవీ చేయలేదు.

పొయబాటు జర్గిాంది.

తపు పేస్కక్కవటాం భాంచిది.

వాంటనే ఆయుయస్

కానిసల్

చేయిస్వతను’’.

కలిు సమాధానాం చెప్డు.‘‘ఇది మీరు కావాల్ని చేస్వరా పొయబాటున చేస్వరా అనేది న్నకనవసయాం అయసే్

ఎలాగో గాంతు
జయకూుడదు.

ఈ అమాభయి వాంట ఆభ పిరయుడు ఉాంట్లడు. వాళ్ళాదదరూ ఎకుడ కనిాంచిన్న సగౌయవాంగా న్న వదదకు తీస్కకురావాలి.
అవసయభనతే మీ డిప్యేభాంట్

ఆ యిదదర్కీ యక్షణ కలిాంచాలి.

భర్ప విషమాం.

వీళ్ా క్కసాం భధుయన నుాంచి గాని ఇతయ ప్
ర ాంతల్ నుాంచి గాని కొనిన అరాచక శకు
ి లు నగయాంలో రవేశాంచే రమాదాం వుాంది.
రశాాంతతకి ఎలాాంటి బాంగాం జయకూుడదు. సిటీకి వచేు అనిన మారా
గ లో
ల ను చెక్కస్క
ే లిన అల్యే్ చేమాండి.

నగయ

నగయాంలోని

లాడిజలు, హోటళ్ాను అల్రా
ేగ ఉాండేలా చూడాండి’’.

‘‘కె మేడాం. వాంటనే ఆ ఏరాటు
ల చేయిస్వతను.

వస్వతను మేడాం’’ అాంటూ ఫయభలిటీ రకాయాం తిర్గి సెలూమట్ చేసి చాలురా బాబు

అనుకుాంటూ వచిునాంత హడావుడిగానూ వళ్ళాపోయాడు కమీషనర్ .

అయితే ఇటికే లేటయిాందని రావల్సిన వాళ్ాాంత సిటీకి వచేుసి అకుడకుడా సెటిల్యి సహసర క్కసాం విరాట్

క్కసాం

గాలిస్క
త న్ననయని ఎవర్కీతెలీదు.

ఆ ర్పజు భధుయన నుాంచి ఫమలుదేర్న యాండు బ్రచీలో
ల ను ఎటేమన్
ధనగిర్ చాలా తెలివనన వాడు. మాందు చూపు ఎకుువ.
తన భనుషులిన ఇదదర్దదరుగా విడగటిే వడళ్ని,
సెటిల్యామడు.

ాంపిాంచిన ధనగిర్ బ్రచ్ మాందుగా చెననన చేరుకుాంది.

అాంత గూ
గ కే లాడిజలో దిగటాం కేిభాం కాదని వాడికి తెలుస్క.
య ప్

క్కడాంబాకుాం, నుాంగాంబాకుాం లాడిజలో
ల ఉాండేలా ాంపిాంచి తను ప్ాండీఫజార్పల

రతి ఉదమాం తనే వచిు పికప్ చేస్కకునేలా ఏరాటుచేసి తభ వహికిలిన తన వాంట్ట ఉాంచుకున్ననడు.

వాళ్ా వనకే కాసత ఆల్సమాంగా సిటీ కి వచిున వాళ్ళా క్కమాంఫతూ
త ర్
యాండు గూ
య పులుగా విడిపోయి సెయిాంట్ థాభస్
సెటిల్యామరు.క భహదేవన్నమకర్

నుాంచి విరాట్ క్కసాం వచిున మనుస్వమి బ్రచ్. వాళ్ాాంత

మౌాంట్ లో ఎదురు బొదురుగా వుాండే యాండు హొటళ్ాలో రూమ
ల తీస్కకొని

సహసర క్కసాం ాంపిాంచిన కదిర్లషన్ ఫృాందాం అడయారులోని క లాడిజలో సెటిల్యామరు.

క్కమాంఫతూ
త రుు చెాందిన పికాకెట్

బ్రచ్

మయడన్

మతూ
త నేతృతాాంలో బిచుగాళ్ళా గా మార్ అటికేమీ నాంబాకుాం

ఏర్ పోయే్ ర్సరాలో
ల కాల్నీలు ఫస్వేాండు
ల అాంతట్ల సహసర క్కసాం గాలిాంచటాం మొదలు ట్ల
ే రు.

న్నలుగు ర్పజులు గడిచి

పోయాయి కాని సహసర కనఫలేదు వాళ్ాకు. అలాగే చెననన చేరుకుననమూడు బ్రచూ
ల కూడా తభ వాహన్నలో
ల సిటీ వీధులో
ల
తిర్గుతూ గాలిాంపు ఆయాంభాంచారు. ఇదిలా వుాంట్ట భర్పకు పోలీస్కలు సిటీకి వచేు అనిన మారా
గ లో
ల నూ తనిఖీలు మభభయాం
చేస్వరు.

రాతిఱ వేళ్ లాడిజల్ కొచిు ఫసచేసిన వాళ్ాని విచార్ాంచి పోతున్ననరు.

ఈ ర్సిథతులో
ల భర్ప న్నలుగు ర్పజులు రశాాంతాంగా గడిచి

పోయాయి.ఈ లోల్ దీక్ష పుటిేన ర్పజు వచిుాంది.మగు
గ ర్కీ ఈ సాందయబాంగా టీఱట్

ఇవాాల్నుకుాంది దీక్ష.

ల్ాంచుు ఏర్ పోరు
ే సమీాంలోని ఖరీధనన క యస్వేయాంటుు ఫమలుదేరారు.ఏర్పయే్

భధామహనాం

ర్సరాలో
ల మయడన్ మతూ
త బ్రచ్ అాంత

మసిే వాళ్ా వేషాంలో సాంచర్స్త
త వాయాం ర్పజులు నగా సహసర ఆచూకీ క్కసాం రమతినస్క
త న్ననరు.

I

I

అటికి ప్వుగాంట కియతమే విరాట్ ఫనక్

I

యస్వేయాంట్ ప్ర్ుాంగోల ఆగిాంది. అతడి వనక బుయఖా ధర్ాంచిన సహసర కూచునుాంది.

వనకే చాందూ నడుపుతునన స్తుటీ వచిు ఫనక్
వుాంది.నలుగురూ యస్వేయాంట్

కునే ఆగిాంది. అతడి వనక దీక్ష వుాంది. ఆభ కూడా బుయఖాలోనే

ఎాంటఱనస్ వనపు నడిచారు. సర్గా
గ వాళ్ా కునుాంచే

మషిే వాడి

వేషాంలోని మయడన్

మతు
త ఎగువన స్వదా హోటలో
ల భాం చేమడానికి వళ్ళాడు. కాని తభాంత వదుకుతునన సహసర కునే ఉాందని వాడికి తెలీదు.

కాసేట్ల
ల ఆయుర్
వాంటకాలు.

చేసిన అయిటభస్

అనీన ట్టబుల్

మీది కొచాుయి.

వజ్ న్ననాజో
త కూడిన అదుబతభనన

కబురు
ల చెపుకుాంటూ భాం చేస్వయాంత.

స్కమారు యాండు గాంటల్ ప్
ర ాంతనికి బిలు
ల పే చేసి ఫమటకొచాురు.

అటికిాంకా అటు భజన్ననికి వళ్ళాన మతు
త వనకిు

రాలేదు. ఇటు ఆ ప్
ర ాంతాంలోనే వేన్ టు
ే కొనన మనుస్వమి భాందు కొటిే బిరామనీ తినగానే భతు
త గా గుయకతీసి నిదరపోతున్ననడు.
బార్పల వునన అతడి భనుషులిాంకా వనకిు రాలేదు. వసేత ప్ర్ుాంగ్ లోని విరాటిన ఖచిుతాంగా గురు
ి ట్టేవాళ్ళా. ఈ లోల్`

‘‘ఏయ్

దీకాి అటు చూడవే. అకుడేదో దద ఫనీస స్లేరుాంది వళ్ళ
ద మా?’’ అాంది సహసర.

ఆ

‘‘ఏాం కావాలి?’’ అడిగాడు విరాట్.

‘‘నచిునవి ఏమాంట్ట అవి తెచుుకొాంట్లాం. ఇకుడే ఉాండాండి.

తాయగా వచేుస్వతాం.’’

అాంటూ దీక్షతో అటు కదిలిాంది సహసర.

ఎాందుకయిన్న భాంచిదని చాందూని వాళ్ా వాంట ాంపిాంచి తను ఫనక్ దగగయ ఉాండిపోయాడు విరాట్.

వళ్ళాన మగు
గ రూ స్లేర్పలకి

పోవటాం చూస్త
త నే వున్ననడు. ఇాంతలో`

విలాసవాంతభనన కార్తకటి హాంసలా దూస్కకొచిు విరాట్ సమీాంలో ఆగిాంది.

మధాలాాంగా అటు చూసిన విరాట్`

సడన్న
గ స్కన్నమీ వచిు మీద డుతుననటు
ే గా...

అదిడా
ు డు.

ఆ కారులో వచిుాంది వేయవర్ప కాదు.

విశాల్!

డనళవిాంగ్

స్త్ట్ల
ల ాంచి దిగి`

స్కడిగాలిలా తన వనపే వచేుస్లతాంది.

చీయ జాకెట్ లో షోకేస్కలో బొభభలా ఈ ర్పజు భర్ాంత అాందాంగా ఉాంది. చివర్గా ఆ ర్పజు ఎగోభర్

యనలేాసేేషన్ కల్వడమే. తరాాత

ఫనక్ సరీాస్క నుాంచి రావటాంతో టనళనిు వళ్ళాలిసన అవసయాం లేకపోయిాంది. సడన్న
గ తిర్గి ఇపుడు రతమక్షభనాంది. అదీ టనమ్ గాని
టనమో
ల .ఒర్ దేవుడా! ఈ టనమో
ల దీనినాంపిాంచావేాంటయామ బాబు. దీనిన న్న కున సహసర చూసిాందాంట్ట వూహిాంచని ఉతతలు
జర్గిపోతయి. ఏాం చేయాలి?’’ అనుకుాంటూ మఖాం కుకు తిపుక్కబోయి కూడా ఆగిపోయాడు.సాందేహాం లేదు.తనినకుడ
ప్ర్ుాంగోల నిల్ఫడటాం చూసే కారునిటు భళ్ళాాంచిాంది విశాల్.

తపిాంచుకొనే ఛానేసలేదు.‘దేవుడా దేవుడా.

సహసర వచేులోన

విశాల్ను ాంపిాంచేయి స్వామీ.

నీకు నూరు కొఫఫర్కామలు కొడతను’

అని భనస్కలోనే దేవుడికి మొకుుకొాంటూ విశాల్ను

చూసి విష్ చేస్వడు.అతి సమీాంగా`ఎదురుగా వచిు నిల్ఫడియది విశాల్.‘‘హలో విశాల్... ఎలా వున్ననవ్?

ఏమిటి

అనుక్కకుాండా ఇటుకు?’’ పొడి పొడిగా ల్కర్ాంచాడు.ఆభ ఫదులు చెలేదు.

అతడేన చూస్లతాంది.

ఆభ కళ్ాలో
ల జల్ప్తాంలా`

దూకడానికి సిదధాంగా ఉాంది కనీనరు.

అాందాంలో మారు రాలేదు గాని`

ఏదో ఫాంగతో వుననటు
ే భనిషి కాసత చికిుాంది.

‘‘అాంతేన్న?

న్నతో మాట్ల
ల డా
ు నికి నికిాంకేాం మాటలు లేవా?’’ అాంది రుదద కాంఠాంతో.

విరాట్

నిశేుషు
ే డయామడు.

‘‘విశాల్.. పీలజ్... నేను చెపేది విను..’’ అన్ననడు.

‘‘ఏాం వినభాంట్లవ్?

న్న భనస్క వినటాం లేదే.

ఏాం చేమను? , నీకు చెప్లిసాందాంత సిగు
గ విడిచి అపుడే చెప్ను.

నువుా ళ్ళా చేస్కకునన ఉాంచుకున్నన ఏాం చేస్కకున్నన నేను నీ దానిన.
పేరమిాంచిన భనస్క భర్ప భగాడిన అాంగ్రకర్ాంచదన్ననను.

న్న పిల్లల్కి నువుా తాండిర కావాలి.

నినున

న్న అబమయథనలో
ల కుటీ తీయులేవా? మాట్ల
ల డు విరాట్.

కనిస్వతవనన ఆశతో పిచిుదానిలా రతి ర్పజు గాలిస్క
త న్ననను. అదే ఎగోభర్

నీవు

సేేషనొుచిు నీ క్కసాం ఎనిన ర్పజులు నిరీకిిాంచానో

తెలుస్వ. నీ ఫోన్ తెలీదు. అడరస్ తెలీదు. ఇక కనఫడవేమో చచిుపోవాల్నుకున్ననను తెలుస్వ?’’
ఆపుక్కలేక సడన్న
గ అతడి ఛాతిని చుటు
ే కుపోతూ గుాండలో
ల మఖాం దాచుకొని ఏడేుసిాంది.

అాంటూ ఇక దుుఃఖానిన

కొదిద క్షణాల్ ప్టు`

అచేతనుడనపోయాడు విరాట్.ఆభను వార్ాంచలేక పోగా అరమతనాంగా అతడి చేతులు ఆభను ఫాంధిాంచి వీపు నిమిర్
ఒదారాుయి. అతడి కళ్ాలోనూ నీరు చేరాయి.

విశాల్ను తేలిగా
గ తీస్కకున్ననడు.

భనాం పేరమిాంచే వాళ్ా క్కసాం ఎాంతగా ఆరాటడతమో భనలిన పేరమిాంచే వాళ్ళా అాంతగా

ఆరాటడతయని తెలుస్కక్కలేక పోయాడు. విశాల్ ఇాంత డీప్
గ తనను ల్వ్ చేస్క
త ాందనుక్కలేదు. భనస్క బాధతో విల్విలా
ల డియది.

సర్గా
గ ఇదే సభమాంలో`

అకుడ బార్పల కెళ్ళాన మనుస్వమి భనుషులు వేన్ వదద కొచాురు.
కమాభయి కగిట వునన విరాటిన చూసి గుర్ిాంచాడు.
మనుస్వమిని లేప్డు.విరాట్

వాళ్ాలో మాందుగా ఫాండశివ ఇటు కు ప్ర్ుాంగోల

వాంటనే మిగత వాళ్ాని అల్యే్

చేస్త
త వేనోల భతు
త గా నిదరపోతునన

కనిాంచాడనగానే`

మనుస్వమి భతు
త భాంచులా కర్గిపోయిాంది.

కళ్ళా నులుమకుాంటూ దిగు
గ న లేచి కూచున్ననడు.

‘‘వచిున నయిపోయిాంది.

దిగాడు.

దాండి చినబాబుతో మాట్లడి వాంటనే క్కమాంఫతూ
త రు తీస్కకెళ్ళాపోదాాం’’

ఉతసహాంగా ఫాండశివ.‘‘బుదిధ లేకుాండా మాట్ల
ల డకు.
చూడాండి.

విరాటున గురు
ి టిే వేన్

నువోా నేనో పిలిసేత వచేుస్వతడనుకొన్ననవా?

అన్ననడు

మాందా అమాభయి ఎవర్ప

పేర్పల రకటనిచిున అమాభయి తనేన్న?’’ అన్ననడు మనుస్వమి.

‘‘ఆ పిల్లగాకుాంట్ట కగిలిాంచుకుాంట్లడా ఏాంటి? తనే అయుాంటుాంది’’ అన్ననడు డరయివర్.‘‘లేదు లేదు ఈ అమాభయి రకటనలో
ఉనన పిల్ల కాదు’’

అన్ననడు కాంగారుగా ఫాండశివ.

మనుస్వమి ఆలోచిాంచాడు.

‘‘ర్ల...
ఎవరు?
అడరసేాంట్ల

ఇపుడే

భనాం చినబాబు ఎదుట డుాం భాంచిది కాడు.

చినబాబు ర్సిథతి ఏాంట్ల తెలుస్కక్కవాలి.

రకటనలో

అాంత వేనకుాండి.

తెలుస్కకుాందాాం. గెట్ యడీ’’

అన్ననడు.

అాంత వేన్ లోకి చేర్పోయారు.

డరయివరు

పిల్ల ఎవరు,

ఈ అమాభయి

యడీగా ఉాందాాం. చినబాబుని ఫలో చేసి మాందు

అాంతే.

క్షణాలో
ల

వేన్ ని దూకిాంచట్లనికి యడీగా కూచున్ననడు.

ఈ లోల్`

‘‘మాట్ల
ల డు విరాట్.

ఇాంకా మౌనాం వహిస్వతవా?

నేను నీ ఆసిథ న్నశిాంచాన్న,

సొతు
త న్నశిాంచాన్న...

న్న ఆసిథ మొతతాం నీకే

ఇస్వతనన్ననను. నినున దకిుాంచుక్కవాల్ాంట్ట ఇాంకేమివాగల్ను’’ అాంది కగిలి వదిలి నట చెాంగుతో కనీనళ్ళా తుడుచుకుాంటూ విశాల్.

‘‘విశాలా..

నీకెలా చెప్లో అయథాం గావటాం లేదు.

‘‘అఫదధాం.

అటికి నువావర్నీ పేరమిాంచ లేదు’’

నీతో ర్చయానికి మాందే నేను ల్వోల వున్ననను’’

‘‘కే. ఆ తరాాతే అనుక్క. ఇపుడా అమాభయి ఇకుడే వుాంది. కాసేసట్ల
ల వాళ్ళా వచేుస్వతరు.
ఫోనోల వివయాంగా చెప్
త ను.

ఈ విజిటిాంగ్

కాయు్

తీస్కకొని వళ్ళాపో.

కాయు్ కూడా ఇచాుడు. దానిన బదరాంగా దాచుకుాంది విశాల్.
వుాంట్లను’’

అాంది.

తల్ మీద పిడుగుడుటు
ే గా

కాంగారు డిపోయాడు విరాట్.

‘‘వదు
ద విశాల్. న్న మాట విను. వళ్ళాపో’’ ఫరతిమాలాడు.

విశాలా పీలజ్.’’

కాని వళ్ళాపోలేదు.

భనలినలా చూసేత బాగుాండదు.
విషమాం చెపేస్వడు.

‘‘నేన్న అమాభయిని చూడాలి.

విజిటిాంగ్
ఇకుడే

‘‘కాంగారుడకు విరాట్. నేను నీ పరాండనని చెపు.

నేనేమీ తన మీద అస్తమడను.

అధృషేవాంతురాలిన న్నకు మాతఱాం చూడాల్నుాండదా?’’

నీ పేరభను పొాందిన

అాంటూ అతడి భుజాం మీద చెయేమసి కళ్ాలోకి చూసిాంది.

సర్గా
గ అపుడే ఫమనీస స్లేర్పలాంచి సహసర దీక్షలు చెర్ప కేరీబ్రగ్ తో ఫమటికొస్క
త న్ననరు. వాళ్ా వనకే చాందూ వస్క
త న్ననడు. ఫమనీస
స్లేర్ భటు
ల దిగుతుాండగానే మాందుగా విరాట్

‘‘అననయామ అటు చూడు.

విరాట్

కున యువతిని సహసర చూసేసిాంది.

భుజాం మీద చెయేుసి భరీ అాంత క్కలజ్ గా మాట్ల
ల డుతోాంది ఎవరా అమాభయి?’’

అాంటూ వునన చోట్ట ఆగిపోతూ చాందూని పిలిచి అడిగిాంది.

చూడగానే షాకయి పోయాడు చాందూ.

ఏాం చెప్లో అయథాం కాలేదు.

ఒరానమనో.

ఈ టనాం లో విశాల్ ఇకుడుాందేమిటి?

కాలుతయ్య వీపు కాలుతుాందో తెలీటాం లేదే.

ర్ల విరాట్

నిపును కున టు
ే కున్ననవేాంట్ల
ఱ బాబూ. చేతులు

సహసరకి ఏాం చెప్లి భనుస్కలోనే అతలాకుతల్భన పోయాడు.

‘‘సహసర అడుగుతుాందిగా చెపు చాందూ ఎవరాభ?’’ అాంది దీక్ష.

‘‘అదే ఆలోచిస్క
త న్ననను.

న్నకు తెలీదు’’

తపిాంచుక్కడానికి భర్ప దార్లేక అడుాంగా బొాంకాడు.

సహసర మఖాంలో యాంగులు మార్పోయాయి.

‘‘దాండి.

ఎవర్ప తెలుస్కకుాందాాం’’ అాంటూ విసవిస్వ దీక్షను తీస్కకొని మాందుకెళ్ళా పోయిాంది. ఎాందుకెనన్న భాంచిదని కాసత వనగా
గ

అనుసర్ాంచాడు చాందూ.

‘‘నీ పరాండు చాందూ వస్క
త న్ననడు.

నీ ల్వర్

ఎకుడ?’’

విరాటిన అడిగిాంది విశాల్.

‘‘అదో బుయఖాలో
ల వస్క
త నన యిదదర్లో కరు చాందూ ల్వర్.

కరు న్న ల్వర్’’

చెప్డు విరాట్.

‘‘మీరు మసిలాం యువతులిన ల్వ్ చేస్వరా!’’

‘‘లేదు లేదు.

కొనిన కాయణాల్ వల్న వాళ్ళా బుయఖాలో
ల వస్క
త న్ననరు.

నీకు వివయాంగా తరాాత చెప్
త ను’’

అాంటూ

ఫదులిచాుడు విరాట్.అటికే విశాల్కు ఎడాంగా జర్గాడు విరాట్.

‘‘ఎవరీ అమాభయి?’’

వస్త
త నే స్త్ర్మస్వగ అడిగిాంది సహసర.

‘‘తను విశాల్ అని న్న పరాండు.

అనుక్కకుాండా ఇకుడ కలిసిాంది.

నినున చూడాల్ని ఆగిాంది’’

తడఫడకుాండా

ఫదులిచాుడు విరాట్. సహసర కళ్ాలో అనుమానాం ఛామలు తాంగి చూస్క
త న్ననయి.

‘‘నిజాంగా పరాండేన్న?

‘‘ఛ ఛ నిజాంగా పరాండే.

లేక అాంతకుమిాంచి...!’’

అర్ల చాందూ నీకు తెలుస్కగా.

‘‘అవునవును న్నకు తెలుస్క.

పరాండే.

చెవేాంట్ల
ఱ ?’’

టనభవుతోాంది. వళ్ళ
ద ాం దాండి’’

అన్ననడు హడావిడిడుతూ చాందూ.‘‘అననయామ

ఇాందాక అడిగితే తెలీదన్ననవ్?’’ నిల్దీసిాంది సహసర.

‘‘ఏాం లేదభభ అపుడు దూయాంలో వున్ననాంగదా గురు
ి తెలీలేదు’’

అాంటూ సభర్థాంచుకున్ననడు. దీక్ష వాళ్ా భధమన

పేరక్షకురాలిగా ఉాండిపోయిాంది.

సహస్య మఖాం చూడాల్ని విశాల్ చూస్లతాంది.

మఖాం మీద కాలత్

మూల్ాంగా కళ్ళా

మాతఱమే కనిస్క
త న్ననయి.‘‘విరాట్ చెప్కే గుర్తిచిుాందా?’’ అాంది సహసర. అనటమే కాదు మఖానికి అడుాంగా వునన కాలతిన లేపి
తల్మీద కు వేస్కకొని విశాల్ వాంక చూసిాంది.

మఖాం చూడాల్నుకునన విశాల్ క్కర్కయితే దీర్ాంది గాని ఆ వనకే ఆ మఖానిన

రకటనలో చూసిన విషమాం గుర్తిచిు విస్క
త పోయిాంది.‘‘హలో.....

‘‘న్న పేరు విశాల్...

నేను విరాట్

పరాండిన’’

నీ పేర్లమేటి?’’ అడిగిాంది సహసర.

అాంది విశాల్.

‘‘ళ్ళా కాని అబాఫయి అమాభయిల్ పరాండ్ షిపిన అయథాం చేస్కక్కలేనాంత పిచిుదానిన కాను.

తనకి కేవల్ాం పరాండు మాతఱమేనని న్న

మీద ట్టేసి చెపు’’‘‘టు
ే ?

కాని నీ తృపిత క్కసాం వేస్వతను.

యూ సిలీల.....

న్నకయితే వాటి మీద నభభకాం లేదు.

విరాట్

న్న పరాండు గాఫటిే అతని మీదో` అతని ల్వర్ గానీ మీదో ట్టేమలేను. కాఫటిే అదో...

టు
ే .

చెననన సెాంటఱల్ సేేషన్

మీదొటు
ే . నుాంగాం బాకాంలోని వళ్ళావర్ కొటేాం మీదొటు
ే ,

ఆ విమాన్నశయ మాం మీద

భరీన్న బ్రచ్ మీదొటు
ే ,

కావాల్ాంట్ట అడయారు భర్యచెటు
ే మీద కూడా ట్టేసి చెపు
త న్ననను. నేను విరాటిు పరాండిన మాతఱమే. చాలా?’’

అయిన్న సహసర మఖాంలో సాందేహఛామలు పోలేదు.విరాట్
కాదు.‘‘సహసర పీలజ్ .

ఏమిట్ల సాందేహాం?

కాని

అాంది విశాల్.

బమాం విరాటిద.సహసర మఖాం నలుగుర్కీ కనిాంచటాం భాంచిది

మాందు మఖాం మీది కి కాలత్ వేస్కక్క’’ అాంటూ హెచుర్ాంచాడు.

కాలత్ మఖాం మీదికి లాకుుాంది సహసర. కాని` ‘‘లేదు మీరు నిజాం చెటాం లేదు నేను వళ్ళ
త న్ననను’’

అాంటూ గిరుకుున తిర్గి

వడివడిగా ర్పడ్ వనపు అడుగులేసిాంది.

‘‘సహసర ఆగు చెపేది విను’’

అాంటూ వనక నుాంచి విరాట్

పిలుస్క
త న్నన వినిాంచుక్కలేదు. వనకే రుగెతు
త కొచిున దీక్ష

తనను చేర్ల లోలే అటుగా వచిున ఆట్ల ఎకేుసిాంది.

అతాంకుమాందే భాంచేసి వనకిు వస్క
త నన బిచుగాడి వేషాంలోని మయడన్
సహసర మఖాం మీది కాలత్
అయథభనాంది వాడికి.

తీమగానే వాడు గురు
ి ట్టేస్వడు.

విరాట్ ఆభ ల్వయని,

ఆనాందాంతో ఉకిుర్బికిుయనపోయాడు.

పేర్

మతు
త ఏాంట్ల గడవనుకొాంటూ ఆగి చూస్క
త న్ననడు.

సహసర తభ కాంటడకపోడాని కాయణాం ఏమిట్ల అటికి

రకటనిచిుాంది అతడేననీ గయహిాంచాడు. సహసర కనిాంచినాందుకు

ఎపుడనతే విశాల్ ఆట్లలో ఫమలుదేర్ాందో ఆ వనకే తనూ క ఆట్ల టు
ే కుని ఫలో చేస్త
త చక చకా తన కురా
ల
య ళ్ాకి ఫోను
కొటేన్నయాంభాంచాడు.

‘‘చాందూ..

ఈ లోల్`

సహసర అలిగి వళ్ళలపోతోాంది.

మీ యిదదరూ ఆ ఆట్లని ఫలో చేసి ఆాండి.

నేను వచేుస్క
త న్ననను’’ అన్ననడు

విరాట్.వాంటనే స్తుటీ మీద...

చాందూ దీక్షలు ఫమలుదేరారు.

‘‘స్వరీ విరాట్

అయాాం స్వరీ.

తను భరీ ఇాంత నిసటివ్

అనుక్కలేదు’’

అాంది జర్గిాందానికి నొచుుకుాంటూ విశాల్.

‘‘ఇట్లసల్ యనట్. నేను ఫమలుదేయతను’’ అన్ననడు విరాట్.

‘‘అాంట్ట పేర్పల ఆ రకటనిచిుాంది నువేాన్న?’’

ఉాండఫటేలేక అడిగేసిాంది విశాల్.

వినిచిననగా నవాాడు విరాట్.

‘‘యా....

ఆ రకటనిచిుాంది నేనే,

అన్ననడు.‘‘ఫోన్

‘‘ఎలా చేస్వతవ్

ఫట్

దటీజ్ లాాంగ్ స్లేరీ. ఇపుడు చెటాం కుదయదు. తరాాత చెప్
త ను’’

చేస్వతవా
గ ?’’‘‘హ్య..... ’’

న్న ఫోన్

నాంఫర్

నీ దగగయ లేదుగా?’’

అాంటూ తనవేనిటీ బామగ్ లోాంచి తన విజిటిాంగ్ కారు
ు తీసి విరాట్

కిచిుాంది విశాల్. కాదనకుాండా తీస్కకొని తన వేలెట్ల
ల బదరాం చేస్వడు విరాట్.

‘‘కె ఇపుడు
ర నువుానన ర్సిథతిలో కాఫీకి కూడయభభన లేను.
ఫమలుదేరు’’

అాంది.‘‘కె స్త్ యు’’

మాందు తాయగా వళ్ళా తన అల్కతీరుు.

తాయగా

అాంటూ ఫనక్ స్వేయే్ చేస్కకొని ఫమలు దేరాడు విరాట్. అతడి ఫనక్ అట వళ్ాగానే తన

కారులో అకుడునాంచి వళ్ళాపోయిాంది విశాల్.

ఇదే టనాంలో...

అాంతవయకు అవతల్ వేనోల వయిట్ చేస్క
త నన మనిస్వమి ఫృాందాం విరాట్ ఫనక్ ఫమలుదేయగానే తభ వేన్ ని మాందుకు పోనిచాురు.
కాసత ఎడాంగా విరాట్ ఫనకిన

ఫలో చేమన్నయాంభాంచారు.

అలిగి ఆట్లలో వళ్ళాపోతునన సహసరకి...

చాలా బాధగా వుాంది.

మాట మాటకీ...

ఉబికివస్క
త నన కనీనళ్ాని తుడుచుకుాంట్లాంది.

కళ్ా మాందు...

విరాట్ భుజాం మీద చనువుగా చెయేమసి మాట్లడుతునన అాందభనన విశాల్ రూమే కనఫడుతోాంది. అది కేవల్ాం సేనహభనతే
అాంత చనువలా వస్క
త ాంది?

నగా అాందభనన అమాభయి.

ఇాంతవయకు తనతో చెనే లేదు.

తన జీవితాంలో భర్ప అమాభయి కూడ వుాందని,

విరాట్

విరాట్ కున భర్ప అమాభయిని వూహిాంచుక్కలేకపోతోాంది. బిగగయగా ఏడవాల్నుాంది కాని

ఏడవలేకపోతోాంది. ఆట్లలో పోతూ ఏడిసేత చూసే వాళ్ళా తనను కిడానప్ చేస్క
త న్ననయని ఆట్లవాడిన సాందేహిాంచే రమాదాం వుాంది.
ఇక విరాట్ల
త మాట్ల
ల డకూడదు. అయిాందేదో అయిాంది. ఇక తను జాగయతతలో తనుాండటాం భాంచిది.

భనస్కలోనే ర్ర్విధాలా ఆలోచిస్త
త ...

దుఖా
ా నిన దిగమిాంగుతోాంది సహసర...

ఇాంతలో ఆట్ల క జాంక్షన్ దాటిాంది. అది అలా దాటిాందో లేదో ఇలా యడ్

సిగనల్ డియది. ట్ల
ఱ ఫిక్ ఆగిాంది. వనకే భర్ప ఆట్లలో

ఫలో అవుతునన మతు
త ‘‘పోనీ... ఆట్ల వళ్ళాపోతోాంది’’

‘‘ఎకుడికి పోయేది...

సిగనల్ డియది. చులెనటు డేవయకు డుాండాలిసాందే’’

అన్ననడు విస్కగా
గ డరయివరు.‘‘ఛ...

అదృషేాంఇాంతలోనేమఖాంచాట్టయాలా? అమాభకరుమార్మమాభతాయగాసిగనల్ డేలాచూడు తలీల’’ అనర్చాడు
మతు
త .ఎకుడి ట్ల
ఱ ఫిక్ అకుడ నిలిచి పోయిాంది. ఇాంజనల మోత హాయనల గోల్ భధమ ఎవర్లాం మాట్ల
ల డుతున్ననర్ప వినిపిాంచటాం లేదు.
అాంతలో గ్రయన్ సిగనల్ డిట్ల
ఱ ఫిక్ మూవ్ అయిాంది. మయడన్ మతు
త వునన ఆట్ల కు నుాంచే చాందూ నడుపుతునన స్తుటీ
ర్వుాన మాందుకెళ్ళాపోవటాం మతు
త కు తెలీదు. చూస్కాంట్ట చాందూ వాంటడేవాడే.

సిగనల్

దాటి చాల్ సేపు వీధులో
ల గాలిాంచిన్న ఎకుడా సహసర ఎకిున ఆట్ల జాడ తెలీలేదు. దాాంతో విస్కగుచెాంది క కాకా

హోటల్ దగగయ ఆట్ల దిగిపోయి ాంపిాంచేస్వడు మతూ
త .

ఈ లోల్ అతడిన వతుకుుాంటూ తలో ఆట్ల ఎకిు అకుడికి వచిు

చేరుకున్ననరు మిగిలిన కురా
య ళ్ళా. అాందర్కీ టీ ఆయుర్

చేస్వడు మతూ
త .

‘‘ఏభనాందన్నన ఆ అమాభయి ఆచూకి తెలిసిాందా?’’
అడరసేాం తెలుస్క
త ాంది.

కొాంచెాంలో మిససయిాంది.

బుయఖాలో తిరుగుతోాంది.
అర్లలిాంగుస్వామి,

ఆతఱాంగా అడిగాడకడు.‘‘సిగనల్
కాని....

ఇక

ఆభ దూయాంలో లేదు. ఈ ప్
ర ాంతాంలోనే ఎకుడో ఉాంది.

గురు
ి టేడాం కషేాం. జాగయతతగా వతకాలి.

నువుా ఎగువన సిగనల్స్

దగగయ ఆట్ల మిససయిాంది.

దగగయ ఉాండరా.

ఇవాలిే నుాండి ఈ ర్సరాలో
ల నే భన డ్యమటీ.
అర్ల మార్మప్ నువుా ఆ కనిాంచే మాయుట్ దగగయ

అడుక్కు’’ అాంటూ అాందర్కీ ఎవయకుడ వుాండి సహసరను గాలిాంచాలో వివర్ాంచాడు మతు
త .టీ తగి అాంత తభ తభ చోటుకి
ఫమలుదేరారు.
ఆపు................’’

వాళ్ాను ాంపిాంచి తను కాలి నడకన కు కాల్నీ వనపు ఫమలు దేరాడు మతూ
త .‘‘ఆపు..........

సహసర వళ్ళ
త నన ఆట్ల కుగా తన స్తుటీని పోనిస్త
త దదగా అర్చాడు చాందూ.చాందూని దీక్షను చూడగానే

ఆట్ల ఆవయామ అాంది సహసర.

వాంటనే ఆట్లని కుకు తీసి ఆప్డు ఆట్లవాలా. వాంటనే స్తుటీ దిగిపోయి ఆట్ల లోకి

వచేుసిాంది దీక్ష.

‘‘ఏయ్

ఆట్ల

దీకాి ఇదన్నమమాం,

నువాటళ్ళాపోయావేాంటీ’’

అర్చాడు చాందూ.

‘‘న్న పుటిేనర్పజు న్నడు న్న పరాండుని ఏడిపిాంచారు. నినున నీ పరాండ్యని క్షమిాంచను.’’

‘‘ఒరానమనో, ఇదేమిటి.... భధమ నేనేాం చేస్వను.’’

‘‘ఏాం చేశావని ఆడుగుతున్ననవా....... ఆ పిల్ల గుర్ాంచి నీకు తెలీకుాండా వుాంటుాందా?
మాకు చూపిాంచకాండ. ఆట్ల పోనీ’’

‘‘ఇదన్నమమాం...

అకయభాం...

ఎాందుకు చెలేదు?

మీ మఖాం

అాంది.

న్న మాటవిను....’’

‘‘గోటు హెల్’’

ఆట్ల ఫమలుదేర్ాంది.

ఇక దుఖాం ఆపుక్కలేక...

దీక్షను కగిలిాంచుకొని చిననగా ఏడేుసిాంది సహసర.

‘‘వూరుక్కవే.

ఇపుడేభనాందని.

ఈ భగాళ్ళాాంతే.

దీక్ష.

ఆట్లని ఫలో అవుతూ... అరుస్త
త నే వున్ననడు చాందూ.

అతడి మాటలిన అమాభయిలు టిేాంచుక్కలేదు.

మామగాళ్ాని సర్టు
ే క్కడమే.

బాధడకు’’ అాంటూ ఒదార్ుాంది

ఆట్ల గోస్వామి కాల్నీ లో రవేశిాంచిాంది.

ఆట్లకి డబుఫలిచిు ాంపిాంచేసి తళ్ాం తీసి ఇాంట్ల
ల కి నడిచారు సహసర దీక్షలు.

స్తుటీని లోనకు తెచిు చాందూ వచేు లోపు వీధి

తలుపు మూసేసిాంది దీక్ష.

‘‘దీకాి పీలజ్ తలుపు తెరువ్’’ అర్చాడు చాందూ.

‘‘నో’’ అాంది లోటునాంచి దీక్ష.

‘‘ఇక ఈ ఇాంటి తలుపులు మీకు శాశాతాంగా మూస్కకు పోయాయి.

ఇాంకెపుడ్య ఇటు రావదు
ద .

వళ్ళాపో’’

అాంది

కటువుగా.‘‘స్తుటీ తళ్ళలు?’’

‘‘కిటికీ లోాంచి లోనడయ్’’

క్కాంగా తళ్ళల్ను కిటికీలోకి విసిర్లస్వడు చాందూ.

‘‘ఇాంతగా ఫరతిమాలుతున్నన టిేాంచుక్కవడాం లేదాంట్ట మీరు ఆడోళ్ళా?
తెలుస్కక్కకుాండానే ననున న్న పరాండిన అనుమానిాంచారు.

కాదు.

సాందేహిాంచారు. దీనికి ఒ ర్పజు మీరు బాధ డక తదు. ఈ క్షణాం

నుాంచి నేనే మిభభలిన ఫహిషుర్స్క
త న్ననను. విరాట్ ఇటు వస్వతనన్నన రానివాను.
మీతో మాకు నేమిటి?

ఫాండరాళ్ళా. ఏాం జర్గిాందో
ఇాంతగా భభభలిన అవమానిాంచాక ఇాంకా

గుడ్ ఫన.’’

ఫమట నుాంచే ఆవేశాంతో అర్చి...

క్కాంగా వీధిలోకొచిు తభ ఇాంటి దిశగా నడక ఆయాంభాంచాడు చాందూ.

చివర్గా విశాల్ వదద నుాండి ఫనక్ మీద ఫమలు దేర్న విరాట్
అవుతోాందని అతడికి తెలీదు.

కయభాంగా సిగనలుసన దాట్లడు.

క వేన్ తనను ఫలో

అలిగి వళ్ళాపోతునన సహసర మీది ఆలోచనలో
త ర్సరాలిన గభనిాంచే సిథతిలో లేడు విరాట్.

సిగనల్స్

దాటగానే తాయగా గోస్వామి కాల్నీకి చేరుక్కవాల్ని ఫనకిన లెపే్ లోని క వీధిలోకి పోనిచాుడు. అది కాసత ఇరుకు

వీధి...అయిన్న కూడ వదలేలదు మనుస్వమి.

‘‘పోనీ...

ఆ ఫనక్

ఎటు పోతే అటుపోనీ’’

అనర్చాడు.

డరయివరు పోనిచాుడు.

ఎలాగో మూడు పరా
ల ాంగుల్ దూయాం పోగలిగారు.
లోనకెళ్ళాపోయాడు.

‘‘ఏాం చేదా
ద ాం?’’

అకుడ నుాండి విరాట్

ఫనక్ గాఫటిే వళ్ళాపోయిాంది అాంత దద వేన్

కునునన సననటి సాందు గుాండా ఫనక్ మీద ర్వుాన

ఆ సాందులోకి ఎలా పోతుాంది...?

అడిగాడు డరయివరు.

‘‘నువాాగు చెప్
త ను’’

అాంటూ తల్ ఫమట టిే అటుగా పోతునన క యువకుడిన దగగయకు పిలిచాడు మనుస్వమి.

‘‘బాబూ ఈ సాందులో పోతే ఎకుడికి పోతుాంది?’’ అడిగాడు.

ఆ యువకుడు ఆ సాందుని వేనిన లోలునన వాళ్ాని విచితఱాంగా చూస్వడు.

‘‘మీకేభన్నన పిచాు? ఇాంత వేన్ ఆ సాందులోకి ఎలా పోతుాంది?’’ అనడిగాడు.

‘‘వళ్ాదు గాఫట్టే నిననడుగుతున్నననోయ్.

‘‘గోస్వామి కాల్నీకి పోడానికి ఇదే దగగయ దార్.’’

వేన్ మాందుకు కదిలిాంది.

ఆ క్షణాంలో తభాంత విరాటున సమీపిస్క
త ననటు
ే గా వేనోల ఎవర్కీ తెలీదు.

కయభాంగా కాల్నీ గేటు ను సమీపిాంచిాంది వేన్.‘‘ఏమిట్ల
ఱ

ఇళ్ానీన కే డిజననోల బలే అాందాంగా వున్ననయికుడ? ’’ అన్ననడు చుటూ
ే చూస్త
త మనుస్వమి.

‘‘అవును.

కాల్నీ మొతతాం ఇళ్ానీన ఫయన్

సేయిలో
ల కట్ల
ే రు’’

అన్ననడు డరయివరు.

వీధిలోకి ఎాంటయయిాంది. తిర్గ్ర తియగా
గ నే మూడో నాంఫరు ఇాంటి గేటు మాందు ఆగునన ఫనక్

వేన్

లెఫిేు తిర్గి మొదటి

వాళ్ా కాంటఫడియది. అదే నాంఫరు.

అదే ఫయన్ ఫనక్.

‘‘దొర్కి పోయాడన్నన!

విరాట్

‘‘ఏభనాంది?

చినబాబు దొర్కిపోయాడు’’ ఆనాందాం టేలేక దదగా అర్చాడు ఫాండశివ.

ఫనక్ కాల్నీ గేటులోకి వస్క
త ాండగా క్కాంగా నడుచుకుాంటూ వస్క
త నన చాందూ కనిాంచి ఫనక్

నడిచొస్క
త న్ననవేాంటీ?

ఆప్డు.

వాళ్ాదదరూ ఇాంట్ల
ల వున్ననరా’’ అడిగాడు.

‘‘ఊ వాళ్ళా కేిభాంగానే ఇాంటికి చేరుకున్ననరు.

భనాం కూడ ఇాంటికి పోదాాం ద’’

అన్ననడు చాందూ.‘‘నువుా ద. నేనోస్వర్

వళ్ళా మాట్ల
ల డి వస్వతను’’ అన్ననడు విరాట్.

‘‘వదు
ద . వళ్ళాదు
ద . మాందు ఇాంటికి ద’’ అాంటూ ఫనక్

వనక కూచున్ననడు చాందూ.వాడిాంత స్త్ర్మస్వగ ఉాండట్లనిన...విరాట్

ఎపుడ్య చూళ్ళాదు. వీధిలో ఎాందుకులే అని ఫనకిన ఇాంటికి పోనిచాుడు.‘ఇపుడనన్న చెరా.
ఎాందుకాంత క్కాం?’’

నినేనభన్నన అన్ననరా?

లోనకు రాగానే అడిగాడు.

‘‘క్కాం కాదు కడుపు భాంట.

ననేనభన్నన బాధ డే వాడినకాదు. నినున నీ పేరభని శాంకిాంచారు.’’

‘‘సహసర ఏభన్నన అాందా?’’

‘‘తనేమీ మాట్ల
ల డలేదు.

కాని దీక్ష. దానికేభనాంది? న్న పుటిేనర్పజు న్న పరాండుని ఏడిపిాంచారు నినున నీ పరాండును క్షమిాంచను

అాంది. మీ మఖాం మాకు చూపిాంచొదు
ద అాంది. అయిన్న సిగు
గ లేకుాండా ఇాంటిదాకా వళ్ళాను.
ఇాంటి తలుపులు శాశాతాంగా మీకు మూస్కకుపోయాయి.

తలుపులు మూసేసిాంది దీక్ష. ఈ

ఇాంకెపుడ్య ఇటు రావదు
ద అాంది. స్తుటీ తళ్ళలు కిటికీలోకి విసిర్లసి

వచాును. ఇక మీదట నువుా ఆ యిాంటికెళ్ళ
త నన్నన వళ్ానివానని సవాల్

విసిర్ న్నలుగు మాటలు దులిపి భరీ వచేుస్వను.

ఇక నువాటు వళ్ాకు.’’ ‘‘ఏమిట్ల
ఱ చాందూ ఇది. సహసర బాధ డుతుాందని తనేదో తాందయ డి ఉాంటుాంది. నువుా కూడ ఏమిటి?
ఇపుడునన ర్సిథతిలో సహసరను ాంటర్గా వదిలేస్వతమా? ఎాంత రమాదమో తెలుస్వ?
అళ్గిర్ బ్రచ్ చెననన వచిునటు
ే గా ధయభ ఫోన్ చేసి చెప్డు,

‘‘నిజమేరా.

ఆ బుదిద వాళ్ాకుాండాలి గదా?

తనను చాంప్ల్ని భధుయన నుాంచి

వాళ్ాలో యిదదరు ఫసే్ షూటయస్ కూడ వున్ననయట...’’

విశాల్ నీతో కాసత చనువుగా వుననాందుకే ఇాంతగా అనుమానిస్క
త ాందే. నువుా

సహసరని ల్వ్ చేస్క
త న్ననవని తెలిసిన్న విశాల్ ఎాంత నిఫఫయాంగా వుాంది? ఎాంత రశాాంతాంగా వుాంది? నువుా కాదన్నన నీ చుటూ
ే
తిరుగుతోాంది.

కాని సహసర... తన క్కసాం ఎాంత చేస్క
త న్ననవ్? ఎాంత ర్సు్? అయిన్న ఎదిర్ాంచడానికి సిదదాంగా వున్ననవ్.

అలాాంటి నినున, నీ పరాండా
గ ననూన వాళ్ాాంత దారుణాంగా అవమానిాంచాలిసన ని లేదు.

కనీసాం ఏాం జర్గిాందో చెపే అవకాశాం కూడ యివానపుడు వదిలేమటమే. అాంతే. నేను దీక్షను భర్ుపోతను. నువుా సహసరను
భర్ుపో. ఇాంత కన్నన మాయగాం లేదు’’ అన్ననడు ఆవేశాంగా చాందూ.

అతడి భుజాం తట్ల
ే డు విరాట్.

‘‘కె నీ క్కప్నిన అయదాం చేస్కక్కగల్ను. దీక్ష మాటలిన టిేాంచుక్కకు. సహసర ఏమీ అనలేదు గదా నేనోస్వర్ వళ్ళా సహసరతో మాట్ల
ల డి
వస్వతను’’ అన్ననడు.

‘‘వదదాంటున్నన గదా’’ క్కడా
ు డు చాందూ.

‘‘ఆవేశానిన తగిగాంచరా. వాళ్ళా శతు
ఱ వులు కాదు. ాంతలు టిేాంపులు కాదు కావల్సిాంది వాళ్ా కేిభాం మఖమాం. ఇపుడే
వచేుస్వతను’’ అాంటూ చాందూ హెచుర్కని కున టిే ఫమట కొచాుడు విరాట్. ఫనకిన అకుడే వదిలి కాలి నడకన దీక్ష ఇాంటికి
ఫమలుదేరాడు. అతడు అటు మూడో వీధిలోకి భలుపు తిర్గిన మూడో నిమషాంలో మనిస్వమి ఫృాందాం వేన్

ఇటు కాల్నీలోకి

వచిుాంది.

నడుచుకొాంటూనే విరాట్

దీక్ష ఇాంటికి చేరుకునే సర్కి ఇల్లాంత నిశశఫదాంగా ఉాంది. వీధి గుభభాం మూసి వుాంది. ఫమట ఎవరూ

తిరుగుతునన జాడ లేదు.

‘‘సహస్వర...’’ పిలిచాడు.

సమాధానాం లేదు.

తలుపు గటిేగా తటిే మూడు స్వరు
ల పిలిచాక.

అపుడు దీక్ష గాంతు వినిాంచిాంది.

‘‘తను ఎవర్నీ కల్వనాంట్లాంది. విరాట్ పీలజ్ వళ్ళాపోాండి’’ అాంది తలుపు వనక నుాంచి.

‘‘దీకాి. తనాంట్ట పొయబాటు డిాంది. నీకేభనాంది? ఎాందుకిలా మాట్ల
ల డతవ్? ఒ స్వర్ తలుపు తియిమ. తనతో మాట్ల
ల డాలి’’
అబమర్ధాంచాడు. ఈస్వర్ సహసర గాంతు ‘‘ఏాం మాట్ల
ల డతవ్?’’ అాంటూ వినవచిుాంది. బాగా ఏడిునటు
ే ాంది గాంతు మార్ాంది.

‘‘నీ మామ మాటలు నమిభ ఇాంకా నేను మోసపోడానికి సిదదాంగా లేను. విశాల్ అాంతటి విశాల్ హృదమాం కాదు న్నది. నువుా న్న
వాడివి. న్నకే సొాంతాం అనుకున్ననను. కాదని తెలిసి పోయిాంది. మాట్ల
ల డా
ు నికిాంకేమీ లేదు. వళ్ళాపో. ఇాంకెపుడ్య న్న క్కసాం రావదు
ద ’’
అాంది కటువుగా.‘‘ఇదేన్న చివర్ మాట్ల?’’ అడిగాడు.

‘‘అవును’’

‘‘తలుపు తియిమ. న్న మఖాం చూసి చెపు’’

‘‘నీ మఖాం చూసేత చెలేను. మామ జేస్వతవ్? అాందుకే తలుపు తిమమను. పీలజ్ వళ్ళా పో.విరాట్. గెట్ లాసే్!’’ అాంటూ ఇక
ఆపుక్కలేక ఏడేుసిాంది సహసర.

తలుపు వనక నుాంచి...

సహసర ఏడుపు సషేాంగా వినిపిస్లతాంది.

విరాట్ భనస్క బాధ డిాంది.

అలాగని ఎాంత సేపు ఫమట నిల్ఫడతడు?

‘‘కె నీ అనుమానమే నినున ఏడిపిస్లతాంది. నేను గాని విశాల్ గాని కాదు. నిజాం తెలుస్కకుని నీవుగా న్న వదద కొచేు వయకు నేనీన
మఖాం చూడను. ఈ ఇాంటి తలుపులా
ల న్న యిాంటి తలుపులెననడ్య మస్కక్కవు. అని ఎపుడ్య నీ క్కసాం తెర్చే వుాంట్లయి. వళ్ళా
పోతున్ననను’’ అని చెపి అకుడునాంచి వను తిర్గాడు విరాట్.

తను అాంత చెపిన్న వినకుాండా విరాట్

సహసర క్కసాం దీక్ష ఇాంటికెళ్ాటాం చాందూకి నచులేదు. చాలా క్కాంగా వుాంది. అవమానాం

త వళ్ళానాందు వల్న ఎలాాంటి రయ్యజనాం ఉాండదని తెలుస్క. విరాట్ మీద క్కాంతో కాలు కాలిన పిలిలలా హాలో
ల అటు యిటు
చారు
ల చేమస్వగాడు. ఎవర్ మీద క్కాం చూపిాంచాలో తెలీటాం లేదు. అాంతలో ఫమట ఏదో...

క వేన్ ఆగిన ఇాంజన్

శఫదాం వినిాంచిాంది.

ఎవరా అనుకుాంటూ వీధిలోకి తాంగి చూస్వడు. బిలా బిలా వేన్ దిగుతూ ది భాంది కనిాంచే సర్కి కాంగారు డుతూ గఫగబా వీధి
గుభభాంలోకొచాుడు.

‘‘ట్టేస్వాం. చినబాబుని ట్టేస్వాం. వచేుస్వాం. చినబాబు ఇాంటికొచేుస్వాం’’ అాంటూ వాళ్ాాంత ఆనాందాంతో చిాందులేస్క
త ాంట్ట అయధాం గాక
మఖాం చిటిలాంచాడు చాందూ. రుగులెతు
త కుాంటూ పోర్ేక్కలోకి వచేుస్వరు వాళ్ాాంత.

‘‘ఆాండా
ర మీ గోల్. ఎవరా
య మీయాంత? చిన బాఫవరు? ఇకుడా పేరు గల్వాళ్ావరూ లేరు. వళ్ాాండి వళ్ాాండి’’ అనర్చాడు.

‘‘ఏాంటీ చిన బాబు లేడా... అకుడునన ఫనక్ ఎవర్ది?’’ అర్చాడు ఫాండ శివ.

‘‘నీ తతది. ఫాండ వధవా ఎవడా
ర నువుా? ఆ ఫనక్ మా విరాటిద. ఎవయనుకొని ఎకుడి కొచాుర్ప కాసత అడరస్ చూస్కకు ఏడవాండి.
వళ్ాాండి వళ్ాాండి’’ అసలే క్కాంలో వునన చాందూ చియయతు
త కొచిు దదగా అర్చేస్వడు.

ఇాంతలో చివర్గా తగిన భతు
త లో కాసత లేటుగా వేన్ దిగిన మనుస్వమి ళ్ళా విరుచుకొని గేటు దాటి లోనకొస్త
త ‘‘ఇదిగో అలు
ల డ్య
తాందయ డి నోరు జాయక. వీళ్ాాంత భనోళ్ళా. చినబాబు ఎవర్ప కాదు. మీ విరాట్ మా చినబాబు’’ అనర్చాడు.

ఆ మాట విని చాందూ తెల్లబోయాడు.

‘‘అాంట్ట..... మీయాంత వాంకట యతనాం న్నయుడు గార్ భనుషులా?’’

‘‘డౌట్ల అలు
ల డ్య?’’ అన్ననడు ఇాంట్ల
ల కొచిు స్లఫలో కూచుాంటూ మనుస్వమి’.

‘‘మీయాంత విరాట్ క్కసాం భధుయన నుాంచి ఫమలు దేర్నటు
ే మాకు మాందే తెలుస్క’’

‘‘ఏమీ అనుక్కకు న్నయుడు గార్ని దదయామ గాయని, దదబాఫయి వికాయాంతిన దబాబు అని, ఈ విరాటిన చినబాబు అనీ
పిలుచుక్కవటాం మా అల్వాటు. మేభాంత నూలు మిలు
ల కార్భకుల్ాం. అాంతే కాదు కయయ స్వమ కతిత స్వమ న్న దగగర్ల నేరుుకున్ననడు
చినబాబు. న్నకు శిషుమడు కూడా. కాఫటిే మొతతాం స్లేరీ నీకు తెలుస్క. దదమమ గార్ మాట కాదనలేక వచాుాం. కాని చినబాబుని
ఫల్వాంతాంగా లాకెుళ్ళా పోవాల్ని రాలేదు. ఆ మాటకొసేత చినబాబుని కటిే లాకెుళ్ళా మొనగాడవున్ననడని. అాంచేత మేాం
వచాుభని నువేాాం కాంగారు డకుర్లలదు. ఇాంతకీ చినబాబు ఎకుడ? ఫనక్ ఫమట వదిలేసి ఎకుడికెళ్ళాడు?’’

మనుస్వమి మాటలు, అడకుుాండానే చాందూ డౌటస్ ని క్షణాలో
ల కిలమర్ చేస్వయి.

‘‘వచేుస్వతడు. ఏాం తగుతరు. వీళ్ాాందరీన కూచోభనాండి’’ అన్ననడు.

‘‘నువుా న్నకు నచాువ్. భనలో భనకి భరామదేమిటి.’’ అన్ననడు హుషారుగా మనుస్వమి.

‘‘ఇాంతకీ ఎకుడుాంటున్ననరు మీయాంత?’’

‘‘హోటళ్ాలో ఉాంటున్ననాంలే గాని, న్నక్క విషమాం అయధాం గావటాం లేదు’’

‘‘ఏ విషమాం?’’

‘‘అకుడ యస్వేయాంటు ప్ర్ుాంగోల సాంగతి. మేాం చినబాబుని గురు
ి టిే చూస్క
త ాండగా అతని కగిట ఒ అమాభయుాంది. ఆ పిల్ల పేరు
రకటన ఫోట్లలో పిల్ల కాదు. కాసేసటికి బుయఖాలు ధర్ాంచిన యిదదరు మసిలాం అమాభయిల్ వాంట అకుడికి నువ్వాచాువ్. ఆ
ఇదదర్లో కమాభయి మఖాం మీది మస్కగు తీసినపుడు చూసేత రకటనలోని అమాభయి సహసర.

అసలేాంటి గల్? న్నకు అయధభన చావట్టలదు. అసలు చిన బాబు ల్వ్ చేసిాంది కరాన ఇదదరాన? సహసర మసిలాం అమాభమలా

అవుతుాంది? చిన బాబు మీద ఏదో గడవ డి క్కాంగా ఎాందుకెళ్ళా పోయిాంది?’’

‘‘ఆగు ఆగు. న్నకు కాస్త కాలర్టీ కావాలి. తరాాత అాంత చెప్
త ను. ప్ర్ుాంగ్ లో విరాట్ కగిలో
ల ఆ అమాభయుాందా? లేదు, నువుా
పొయబాటున చూస్కాంట్లవ్. ఆ అమాభయి పేరు విశాల్. తను విరాట్ ని పేరమిస్క
త ాంది. గాని విరాట్

పేరమిాంచటాం లేదు’’

‘‘భయదే... ఎాంత తగితే మాతఱాం న్న కళ్ళా ననున మోసాం చేస్వతయా? మాందు ఆ పిల్ల కగిలిాంచుకొని ఏడిుాంది. తరాాత తనూ
కగిలి బిగిాంచి ఒదారాుడు. మా వాళ్ాాంత చూస్వరుగా. చెాండా
ర ’’ అన్ననడు, మనుస్వమి.

‘‘అవును అనన చెపిాంది కయకేే. కగిలిాంచుకున్ననడు’’ అన్ననడు ఫాండ శివ.

వాళ్ాాంత అవునాంటుాంట్ట..

చాందూ ఆలోచనలో డి పోయాడు...

అనుక్కకుాండా విశాల్ అటు వచిు విరాటున చూసి ఆగి ఉాంటుాందనుకున్ననడు. కాని వీళ్ా మాటలు విాంటూాంట్ట ఆభ విరాటిన
వతుకుుాంటూనే వచుుాంటుాందని, ఆభ వనపు కయభాంగా విరాట్ భనస్త మొగు
గ తోాందనీ తనకే సాందేహాం వస్లతాంది. ఇక సహసర
సాందేహిాంచటాంలో ఆశుయమాంఏమాంది?

‘‘ఇపుడన్నన నమభతవా? చిన బాబు యాండు డవల్ మీద కాలేస్క
త న్ననడు. సహసర, విశాల్ను సాందేహిాంచి అలిగి క్కాంగా వళ్ళా
పోయిాంది. అాంతేన్న?’’ అనడిగాడు మనుస్వమి.

అవునననటు
ే తలూప్డు చాందూ..

‘‘చిన బాబు నతిత మీద యాండు స్కడులున్ననయి. అవి చూసినపుడే సాందేహిాంచాను.

మేన క్కడలు స్వగర్కను ళ్ళాచేస్కకున్నన

యాండో ళ్ళాాం కూడ తదని. కాని స్వగర్క తపిపోయి సహసర, విశాల్ యిదదరూ వచాురు. బాగుాంది. భర్ బుయఖాలో వచిున ఆ

యాండో అమాభయి ఎవరు?’’

‘‘తను న్న ల్వర్. పేరు దీక్ష. సహసరకి పరాండు’’

‘‘ఆహా..... అయితే నువుా లెననోలనే వున్ననవనన మాట. బాగుాంది. చాలా బాగుాంది. భర్ ఆ బికార్ వధవ ఎవడు?’’

‘‘బికారా? ......... వాడవడు’’ ఉలికిు డి అడిగాడు చాందూ. అలా ఉలికి ప్టు చెాందట్లనికాుయణాం వుాంది. విరాట్ కటికి ది
స్వరు
ల సహసరను హెచుర్ాంచాడు. మఖాం మీద కాలత్ తీయొదదని. కాని విశాల్ను చూసిన క్కాంలో సహసర కొదిద సేపు తీసిాంది. అది
చాలు శతు
ఱ వు ఎవడన్నన ఆభను గుర్ిాంచడానికి.

‘‘అకుడ జర్గిాందాంత చూస్వను. మీ గడవలో మీరుాండగా అకుడికి రావటాం బాగుాండదనీ ఆగామ. అలాగే అటుగా పోతూ ఒ
బికార్ ఆగి మిభభలిన చూస్త
త నిల్ఫడా
ు డు. ఒ చేతిలో చి ఇాంక్క చేతిలో కయయ. మాసిన ఫటేలు బిచుగాడి లాగే వున్ననడు.

సహసర ఆట్ల ఎకుగానే కాంగారుగా వళ్ళా తనూ భర్ప ఆట్ల ఎకిు ఫలో అయామడు. వాడేాంటి ఆ అమాభయిని ఫలో చేమటాం ఏాంటి
న్నకేమీ అయదాం గాలేదు. అయితే వాడిన మీరు గభనిాంచ లేదనన మాట. వాడు ఎవడన ఉాంట్లడు?’’

‘‘ఇపుడు నువుా చెపే వయకు వాడి గుర్ాంచే మాకు తెలీదు. వాడు నిజాంగా సహసర వనకే ఫలో అయితే ఆ వనకే వళ్ళాన న్నకు
గాని దీక్షకు గాని వాడు కనిాంచాలిగా.’’

‘‘ఏ సగనల్స్ దగగర్ప వాడు మిససయి ఉాండచుు. ఇాంతకీ ఇకుడ ఏాం జరుగుతోాంది. కాసత వివయాంగా చెపు.
బుయయకెకిుాంచుకుాంట్లను. అర్ల ఫాండ శివా కాసిని భాంచి నీళ్ళా ట్ల
ఱ ’’ అాంటూ స్లఫలో ర్లాకస్ గా జేయ ఫడా
ు డు మనుస్వమి. ఫాండ
శివా కిచెన్ లో కెళ్ళాడు. చాందూ సాంకిితాంగా చెటాం ఆయాంభాంచాడు.

ఇాంటికి తిర్గివస్క
త నన విరాట్ కి...భనస్క చాలా బాధ గానే వుాంది....

విశాల్ వచిునపుడే ఇలాాంటి ర్సిథతి మాందే వూహిాంచి కాంగారు డా
ు డు. అదే నిజభనాంది. తను వళ్ళాన్న తలుపు తీమక పోవటాం,
లోన సహసర ఏడుస్త
త ఉాండి పోవటాం, భనుస్కకు వేదన కలిగిాంచిన్న రస్క
త తనికి చేమగలిగిాంది ఏమీ లేదు. అయిన్న విధి రాత
గాకపోతే అాందురూ సాంతోషాంగా వునన ఆ సభమాంలోనే విశాల్ రావాలా!... ఇాందులో ఎవర్న తపు ట్ల
ే లో కూడ తెలీటాం లేదు.
ర్ ర్

విధాలా ఆలోచిస్త
త తభ వీధి భలుపు తిర్గాడు విరాట్ అాంతే

ఎదురుగా దృశమాం చూసి తృళ్ళా డుతూ...

ఎకుడి వాడకుడే ఆగి పోయాడు.

ఆశుయమాంతో అతడి కళ్ళా విశాల్భయామయి.

తభ గేటు మాందు తన ఫనక్ మాతఱమే ఉాండాలి కాని ఇపుడా ఫనక్

కున క దద వేన్ కూడ నిల్ఫడుాంది. చూస్క
త ాంట్ట అది

తభ వేన్ లాగే వుాంది. అవును. అదే నాంఫరు. తభ నూలు ఫమకేరీ ఆఫీస్క వామన్ అది. ఎవరు వచుుాంట్లరు?

ఫమట ఎవరూ తిరుగుతునన జాడ లేదు

మనిస్వమి ఫృాందాం చెనననలో వున్నన ఇాంత తాయగా అడరస్క తెలుస్కక్కలేరు. భర్ క్కమాంఫతూ
త ర్ నుాంచి వేనోల వచిుాంది ఎవరు?
అనన వికాయాంత్ గాని డాడీ వాంకట యతనాం న్నయుడు గారు గాని వచుుాండాలి. వాళ్ాయితే తను చాలా చికుులో
ల డతడు.
ఎలాగెనన్న వాళ్ళా తనను క్కమాంఫతూ
త రు తీస్కకు పోవాల్ని చూస్వతరు. ఎాందుకెనన్న భాంచిది. వచిుాంది ఎవర్ప తెలీకుాండా లోనకు
పోకూడదు.కాంగారు అణచుకొాంటూ...వేగాంగా భలుపు లోని చెటల వనకిు వళ్ళా పోయాడు విరాట్. తన సెల్ ఫోన్ అాందుకుని చాందూ
నాంఫర్ు ఫోన్ చేస్వడు.‘‘ఏరా, ఎకుడున్ననవ్? సహసరతో మాట్ల
ల డుతూ అకుడే వున్ననవా?’’ వాంటనే అడిగాడు చాందూ.

‘‘అాంత స్త్న్ లేదు గాని ఎవరా
య వచిుాంది? భనిాంటి మాందు మా వేన్ ఆగుాంది?’’ అడిగాడు విరాట్.

‘‘అయితే వనకిు వచేుస్వవా? కాంగారు డాలిసాందేాం లేదు. వచేుయ్. వేనోల వచిుాంది మనుస్వమి మిగిలిన వాళ్ళాను. వచెుయ్’’
ఫదులిచాుడు చాందూ.

‘‘థాాంక్ గాడ్ డాడీ వచాుర్లమోనని కాంగారు డా
ు ను. వస్క
త న్నన’’ అాంటూ లెనన్ కట్ చేసి చకచకా గేటు వనపు అడుగులేస్వడు
విరాట్.అతను వళ్ళా సర్కి లోన అాందరూ విశాయాంతిగా కూచునున్ననరు. మనుస్వమి చిరునవుాతో లేచి ఎదురు వచాుడు.

‘‘నన్ననశీయాదిాంచాండి గురువు గారూ’’ అాంటూ వినమాంగా విరాట్ మనుస్వమి ప్దాల్కు నభసుర్ాంచాడు.

‘‘అభషే సిదిధయస్త
త . లే చిన బాబు’’ అాంటూ భుజాలు టిే లేపి శిషుమడి మఖాంలోకి చూస్త
త గుబురు మీసాం దువుాతూ గయాాంగా
చూస్వడు మనుస్వమి.

‘‘ఈ ర్పజుకీ గురువు గానే భావిస్త
త స్వమ గాయడీలు నేరుుకుననటి ఆచారాలిన ఇాంకా ప్టిస్క
త న్ననవాంట్ట నిననలా
అభనాందిాంచాలో తెలీటాం లేదు. ఒ కు న్నకు మజమాని తరాాత మజమాని అాంతటి వాడివి. భర్ప కు న్న శిషుమడివి. నినున
పేరు టిే పిలిచే అదృషేాం న్నది. ఇాంతకన్ననఏాం కావాలి?’’ అన్ననడు మర్సి పోతూ.

‘‘గురువు గారు కొడుకు ఎాంత గ వాడనన్న తలిలదాండు
ర ల్కు కొడుకే. అలాగే శిషుమడాంత గవాడనన్న గురువుకి ఎపుడ్య
శిషుమడే. భన అనుఫాంధాం ఎపుడ్య యిలాగే ఉాంటుాంది. ఇాంతకీ వూళ్ళా అాంత కులాస్వగా వున్ననరా? ఏరా ఫాండ శివా...’’
అాంటూ డరయివరుతో సహా అాందర్న పేరు పేరున విరాట్ రాభర్శస్క
త ాంట్ట అాంత సాంతోషాంతో తల్ మనకల్యామరు.

‘‘మేాం వచాుభని మా గుర్ాంచి నువేామీ కాంగారు డకు చిన బాబు. ఒ వాయాం ర్పజులు చెననన అాంత తిర్గి చూసి వళ్ళా పోతాం.
నువుా కనఫడలేదని దదమమ గార్కి ద బాబు గార్కి చెపేస్వతాం. కేవల్ాం నినున చూడాల్నే వచాుాం’’ అాంటూ తన అభప్
ర మాం
చెపేస్వడు మనుస్వమి.

‘‘లేదు లేదు గురువు గారూ’’ అన్ననడు వాంటనే విరాట్.

‘‘మీరు సయనన సభయానికొచాురు. మీరు కూడ మాతో ఇకుడుాంట్ట మాకు కొాండాంత ఫల్ాంగా వుాంటుాంది. కూచొాండి చెప్
త ను’’
అాంటూ కూచోఫటిే ర్సిథతి అాంత వివర్ాంచాడు విరాట్.

‘‘ఇదీ జర్గిన విషమాం. కాకతళ్ళమాంగా ఏయడు ర్చమాం. సహసర కన్నన మాందే విశాల్ ర్చమాం. ననున పేరమిస్క
త న్నననాంది.
ళ్ళా చేస్కక్క లేదా యాండో ళ్ళాాంగా చేస్కక్క. అదీ కాదాంట్ట న్న పిల్లల్కి నువేా తాండిర కావాలి అాంటూ భనస్క విపి ఎపుడో
చెపిాంది. నేను టిేాంచుక్క లేదు. నననాంత గాడాంగా పేరమిస్క
త ాందో ఇపుడు చూస్వక గాని అయధాం కాలేదు. కగిలిాంచుకుని ఏడిుాండి.
నేనూ ఒదారాును. చనువు కొదిద భుజాం మీద చెయేమసి మాట్ల
ల డిాందే అనుకుాందాాం. ఆ మాత
ఱ నికే భభభలిన అనుమానిాంచి
ఏడుస్త
త వచిు ఇాంట్ల
ల కూచుాంది సహసర.ప్ాం ఇపుడు చాందూ కూడ దొషి అయామడు. తన మఖాం చూడనాంట్లాంది దీక్ష. ఇదిలా
వుాంట్ట అసలు రమాదాం ఏమిట్ల వాళ్ాకిాంకా తెలిసినటు
ే లేదు. సహసర కనిసేత టిే భధుయన ఇాంటికి తీస్కకు పోడానికి భహ దేవ
న్నమకర్ భనుషులు కదిర్లషన్ అనే వాడి ఆధాయమాంలో సిటీ కొచిు గాలిస్క
త న్ననరు. భర్ప కు తమగరాజన్ భనుషులు సిటీలోకి
దిగి సహసర కనిసేత కాలిు చాంప్ల్ని చూస్క
త న్ననరు.

అాందుకే సహసర దీక్షలు గురు
ి తెలీకుాండా ఉాండాల్ని బుయఖాలు ధర్ాంచేలా చేస్వను. ఇపుడు సభసమ వాళ్ా యక్షణకు తగిన
ఏరాటు చేమటాం. వాళ్ాకి తెలీకుాండా భన వాళ్ళా ఫలో అవుతూ ఏదన్నన గడబిడ జర్గితే వాంటనే భనకి ఫోన్ చేసేలా
ఏదన్నన ఏరాటు చేయాలి...’’

‘‘చాలు చిన బాబు. న్నకాంత అయధభనాంది. ఇక చెనకుర్లలదు’’ అాంటూ నిటూ
ే రాుడు మనుస్వమి.

‘‘నువుా చెపిన వాళ్ళా గాక, ఇాంకెవర్ప సహసర క్కసాం రమతినస్క
త న్ననయనీ న్న అనుమానాం’’ అాంటూ బిచుగాడు సహసర ఆట్లను
వాంఫడిాంచిన విషమాం చెప్డు మనుస్వమి.

ఆశుయమ పోయాడు విరాట్.

‘‘ఇక ఆవిషమాం వదిలేమాండి. ఆ ఏరాటు నేను చేస్వతను.’’ అాంటూ మాటిచాుడు మనుస్వమి.

‘‘కాని అన్నన, దదమమ గార్తో మాట్టస్క
త ాందేమో ఒ స్వర్ ఆలోచిాంచు’’ అన్ననడు వాంటవునన వాళ్ాలో కడు.

‘‘రానీరా. వసేత అపుడు చూదా
ద ాం. చినబాబు ఇాంత ర్స్కులో వుాండగా వదిలేసి వళ్ళ
త మా? వాళ్ా ల్వ్ ని సకెసస్ చేసే వళ్ళ
ద ాం.
ఏభాంట్లరు?’’ అనడిగాడు అాందరీన చూస్త
త .

‘‘ఇక మేాం అనేదేమాంది నీ మాట్ట మా మాట. ఉాంటున్ననాం’’ అన్ననడు ఫాండశివ.

‘‘అవును ఉాందాాం’’ అన్ననరు మిగిలిన వాళ్ాాంత.

‘‘అయితే ఆల్సమాం ఎాందుకు? హోటల్ గదులు కాళ్ళ చేసి వచేుమాండి. మీ క్కసాం గెసే్ రూమ్ ఉాంది. మీయాంత ఇకుడ హాలో
ల నే
డుక్కవచుు. ఇది భనిలు
ల ఏ సభస్వమ ఉాండదు’’ అన్ననడు వాంటనే విరాట్.

‘‘చినబాబు తాందర్తదు
ద . నినున తీస్కకెళ్ళాల్నొచిు నీకు స్వమాంగా ఉాండి పోతున్ననాం. అలాగని అాంత ఇకుడికొచేుసేత మాకు
యాండు విధాలా నషేాం ఉాంది. డబుఫ ాంపిాంచభని అపుడపుడ్య అడకుపోతే దదమమగారు అనుమానిాంచే రమాదాం వుాంది.
హోటల్ బిలు
ల లు ఖయుాంత ర్లపు మేాం లెకు చెప్ల్ాంట్ట ఖరుులు మామూలుగా జయగాలిసాందే. అాంచేత ఒ ని చేదా
ద ాం. నేను న్నకు
తోడుగా ఫాండ శివ ఇకుడుాంట్లాం. మిగిలిన వాళ్ాాంత ఎటిలాగే హోటల్ గదులో
ల ఉాంట్లరు. చేతిలో వేన్ వుాంది గాఫటిే
ట్ల
ఱ నోసర్లేషన్ సభసమ లేదు. ఉదమాం వచిు రాతిఱకి వళ్ళా పోతుాంట్లరు. వాంతుల్ వార్గా సహసర దీక్షల్ను ఇదదరు చొపున ఫలో
అవుతూ ఏ సభసమ వచిున్న వాంటనే భనకి ఫోన్ చేస్వతరు.’’ఆ ర్పజు మొదలు...

సహసర, దీక్ష లు డ్యమటీకి వళ్ళాపుడు వచేుపుడు. మనుస్వమి భనుషులిదదరు ఆట్లలో అనుసర్స్త
త ఎపుడ్య గభనిస్క
త
వస్క
త న్ననరు.మనుస్వమి విరాట్

ఇాంట్ల
ల ఉాంటూ అవసయభనతే వేనోల ఫమట కెళ్ళాస్క
త న్ననడు. గలు హోటల్ నుాంచి అతని

భనుషుల్ాంత విరాట్ ఇాంటికొచేుసి రాతిఱకి వళ్ళ
త న్ననరు. ఇాంటిని మనుస్వమి అజమాయిషీకి వదిలేసి విరాట్ చాందూలు
ఎటిలా ఫనక్ మీద ఆఫీస్కు వళ్ళాస్క
త న్ననరు.

I

I

న్నలుగు ర్పజులు రశాాంతాంగా గడిచి పోయిాంది.

I

సహసర గుర్ాంచి విరాట్, దీక్ష గుర్ాంచి చాందూ
భనస్కలో బాధడుతూనే వున్ననరు. వాళ్ళా తభతో మాట్ల
ల డక పోవటాం చాలా బాధ కలిగిాంచే విషమాం.

న్నలుగో ర్పజు రాతిఱ ది గాంటల్కి డుకున్ననడే గాని నిదరకు దూయభయామడు విరాట్. ఎాంత కాదనుకున్నన తనను భర్ు పోలేక
పోతున్ననడు. క్కాం తగిగాందో ఇాంకా అలాగే ఉాందో తెలీదు. ఒ స్వర్ ఫోనోల టఱయ్ చేదా
ద భనే ఉదేదశాం తో ఫోన్ అాందుకొని సహసర సెలిు
ఫోన్ చేస్వడు.

అటు సెల్ ర్ాంగవుతోాంది...

సహసర ఎతతటాం లేదు...

కస్వర్... యాండోస్వర్.... మూడో స్వర్ కూడ ఫోన్ తీమ లేదు. సహసర క్కాం తగగలేదని అయధభవుతోాంది. అయిన్న వదల్కుాండా
కాసేప్గి తిర్గి ఫోన్ అాందుకున్ననడు. సహసర కు ఫోన్ చేమక మాందే అతడి ఫోన్ మోగిాంది.

అటు నుాంచి సహసర చేస్కాంటుాందనుకొని ఉతసహాంగా ఫోన్ డిసేల వాంక చూస్వడు. అది సహసర నాంఫర్ కాదు. విశాల్ నాంఫరు. ఒర్
దేవుడా... ఇదేమిటి ఇపుడు ఫోన్ చేసిాంది? అనుకుాంటూ చటు
ే న లేచి కూచున్ననడు. ఫోన్ లిపే్ చేదా
ద మా వదా
ద అనుకునే లోలే
ఆగిపోయిాంది.

ఆ ర్పజు యస్వేయాంట్ ప్ర్ుాంగోల కలిస్వక తరాాత తనూ ఫోన్ చేమలేదు. విశాలా ఫోన్ చేమలేదు. తను చేస్వతడని ఎదురు చూస్క
త ాండాలి.
ఉననటు
ే ాండి ఈ టనమో
ల ఇపుడు ఫోన్ చేసిాంది. ఆలోచిాంచే లోలే భర్పస్వర్ ఫోన్

ఈ స్వర్ లిపే్

మోగిాంది.

చేస్వడు.

‘‘హలోఈ టనాం లో ఫోన్ చేస్వవ్, ఇాంకా నిదర పోలేదా?’’ భృదువుగా అడిగాడు.

‘‘నినున చూస్వక నిదర భర్ు పోయి చాలా ర్పజులెనాంది. అయిన్న నీకు తెలీదా? ఇది ల్వయస్
చేస్కకుాంట్లరు’’ అాంది అటు నుాంచి విశాల్.

‘‘ఏయ్........మాటల్తోనే సెనలెాంట్ల
గ చాంపేస్వతవ్ నువుా’’ అాంటూ నవాాడు.

‘‘ఫోన్

చేమకుాండా నువుా ననున చాంపుతున్ననవా
గ !’’

‘‘అది కాదు విశాలా.........’’

టనమ్. రాతిఱళ్ళా ఫోను
ల

‘‘ఇాంకేాం చెపొదు
ద . ఫోన్ చేస్వతనన్ననవ్ చేమ లేదు’’

‘‘వీలు కాలేదు. స్వరీ’’

‘‘పోనీ ర్లయిన్న వీల్వుతుాందా? ఫోన్ కాదు నువుా మా ఇాంటికి రావాలి.’’

‘‘వస్వతలే.... కాని ర్లపు కాదు.’’

‘‘రావాలి... ర్లపు న్న పుటిేన ర్పజు’’

పుటిేన ర్పజనగానే ఉలికి డా
ు డు విరాట్.

దీక్ష పుటిేన ర్పజు యస్వభాసెన సహసర తనతో మాట్ల
ల డుాం మానేసిాంది. ఇపుడు విశాల్ పుటిేన ర్పజాంట్లాంది. ఇదే సభసమ కు దార్
తీస్క
త ాందో........‘‘ఏయ్........నువుా నిజమే చెతున్ననవా?’’ అనుమానాంగా అడిగాడు.

‘‘నీతో అఫదదాం చెప్
త న్న? నువుా వస్వతనాంట్టనే పుటిేన ర్పజు జరుపుకుాంట్లను. లేదాంట్ట అాంతే.’’

‘‘ఏమిటిది? భరీ ఇరుకున ట్టేస్క
త న్ననవ్. అటు చూసేత సహసర పీకల్ దాకా క్కాంతో న్నతో మాట్ల
ల డుాం మానేసిాంది. నువుా చూసేత
పుటిేన ర్పజాంటున్ననవ్...’’

ఉననటు
ే ాండి ఏడేుసిాంది విశాల్.

‘‘విశాల్ పీలజ్ వూరుక్క. ఇపుడేభనాందని ఏడుస్క
త న్ననవ్?’’ బుజజగిాంచ బోయాడు.

‘‘ఏడవక ఏాం చేమను విరాట్? న్న సాంతోషాం క్కసాం ఈ చినన క్కర్కూుడ తీయులేవా?’’ అని అడుగుతుాంట్ట ఇాంకేాం చెప్
త డు.
కాదనలేక పోయాడు.

‘‘కె కె తెల్లవార్తే పుటిేన ర్పజు. ఇలా ఏడవ కూడదు. వస్వతను. సర్లన్న’’ అన్ననడు.

‘‘నిజాాంగా వస్క
త న్ననవా?’’ వస్వతననగానే ఆనాందాంతో విశాల్ గాంతులోమారు వచేుసిాంది.

‘‘ప్
ర మిస్వగ వస్వతను. సర్లన్న? ఎపుడు యభభాంట్లవ్ ఉదమమా, స్వమాంతఱమా?’’

‘‘స్వమాంతఱాం న్నలుగాంటల్కి. అడరస్క నీ కిచిున విజిటిాంగ్ కారు
ు మీద వుాంది. ఒల్ు్ మాాంఫళ్ాంలోమాయిలు
ల .’’

‘‘కె..........టనమిు వచేుస్వతలే’’

‘‘థాాంకూమ విరాట్. ఇపుడు న్నకెాంత సాంతోషాంగా ఉాందో తెలుస్వ?’’

‘‘కె విశాలా స్త్యు....

ర్లపు స్వమాంతఱాం కలుదా
ద ాం’’ అాంటూ లెనన్ కట్ చేస్వడు.

తరాాత భర్పస్వర్ రమతినాంచి చూదా
ద భని సహసర సెల్ కి ఫోన్ చేస్వడు

సెల్ సిాచాుఫోల వుాంది.

సహసరకి విశాల్కి ఎాంత తేడా వుాంది? కరు రశాాంతాంగా వుాండే ప్యాతి అయితే, కరు తల్ మీద చిాందు లేసే గాంగభభ. సెల్
కున డేసి నిదరకుకయమిాంచాడు.

విరాట్ ర్సిథతి యిలా వుాంట్ట.

కు గదిలో చాందూ ర్సిథతి భర్పలా వుాంది.

చాందూ కి మాగనునగా నిదర డుతుాండగా.

అతడి సెల్ మోగిాంది.

ఎవరా
ల అనుకూాంటూ సెల్ అాందుకొని చూస్వడు... దీక్ష.
య బాబు ఈ టనమో

చాందూ నిదర భతు
త చటు
ే న ఎగిర్ పోయిాంది. దీక్ష ఫోన్ కాల్ గభనిాంచగానే లాటరీలో క్కటి రూప్మలు తగిలినాంత సాంతోషాం
వేసిాంది. గబుకుున లేచి కూచొని సెల్ ఆన్ చేస్వడు. చాలా ఫటు
ే గా బుదిద చెపేలా మాట్ల
ల డాల్నికుని భనస్క దృఢాం చేస్కకుాంటూ
‘‘హలో..........ఎవరూ?’’ అనడిగాడు కావాల్ని.

‘‘ఏాంటీ? అపుడే న్న పేరు కూడ భర్ు పోయావా?’’ అటు నుాంచి దీక్ష క్కాంగా నిల్దీసిాంది.

‘‘అవును భర్ు పోయాను. నీ పేర్లాంటి?’’ అన్ననడు బిాంకాంగా.

అాంతే!

ఉననటు
ే ాండి వా అాంటూ.

ఫోనోలనే ఏడేుసిాంది దీక్ష.

ఆ ఏడుపు వినగానే చాందూ క్కాం దూదిపిాంజలా ఎగిర్ పోయిాంది.

‘‘ఒ భన గాడ్ దీకాి........ఏభనాంది?’’ కాంగారుగా అడిగాడు.

దీక్ష ఏడుపు ఆ లేదు.

‘‘సహసర........ తను కేిభాంగానే ఉాంది గదా?’’ ఆాందోళ్న యటిేాంపు అవుతుాండగా అడిగాడు.

‘‘తనకేాం? హాయిగా గదిలో నిదర పోతోాంది’’ అాంది వకిు వకిు డుతూ దీక్ష.

‘‘భర్ాంకేమిటి..... ఎాందుకా ఏడుపు?’’

‘‘ఏాంట్ల.... ఎదురుగా వుాంట్ట నినున కొట్ల
ే ల్నుాందిరా. తన్ననల్నుాంది. క్కాం తీరా తిట్ల
ే ల్నుాంది.’’

‘‘అదే ఎాందుకాంటున్ననను. కాయణాం చెపి తిటు
ే ’’

‘‘కాయణాం వేర్ల చెప్లా? ప్
ర ణాంలా పేరమిాంచిన పిల్ల అలిగిాంది. కనీసాం ఒ ఫోన్ చేదా
ద భనన బుదిద ఉాండకురా
ల ?’’

‘‘ఎలా ఉాంటుాంది? న్న మఖాం చూపిాంచొదదని క అమాభయి చెప్క బుదు
ధ నన ఏ భగాడయిన్న ఫోన్ చేస్వతడా?’’

‘‘అవును. నీమఖాం చూపిాంచొదదన్ననను. న్న మఖాం చూడదదన్ననన్న?’’

‘‘ఇాంటి తలుపులు శాశాతాంగా మూస్కకు పోయామన్ననవా
గ ?’’

‘‘గుాండ తలుపులు మూస్కకు పోయామని చెలేదుగా’’

‘‘అయామ బాబోయ్ పిచెుకిుస్క
త న్ననవ్. నీ మాటలో
ల ఇనిన అరా
ధ లు వదుకుునేాంత తెలివి తేటలు న్నకు లేవు గాని
ఇపుడేభాంట్లవ్?’’

‘‘న్న వల్ల కావట్టలదు. అయజాంటుగా నినున చూడాలి.’’

‘‘ర్లపు చూదా
ద ాంలే’’

‘‘ర్లపు కాదు. ఇపుడే ... ఈ క్షణమే. సహసర లోల్ నిదర పోతోాంది. నేను నిదర టేక ఫమట అటు యిటు తిరుగుతున్ననను.
నువుా వచేుయ్.’’

‘‘ఇపుడా...........వూహ్య నేను రాను’’

‘‘నువ్వాస్వతవా? గోడ దూకి ననున యభభాంట్లవా?’’

‘‘ఇదకుడి గోల్రా బాబు. నువుా రాకు. రాక ఛస్వతన్న నేనే వస్వత ఆగు’’ అాంటూ లెనన్ కట్ చేసి ఫడ్ దిగాడు.

దీక్షకు కల్వబోతుననాందుకు చాలా ఆనాందాంగా వుాంది. షరు
ే వేస్కకొని గది తలుపు ఒయగా తెర్చి హాలో
ల కి చూస్వడు. హాలో
ల ని స్లఫలో
ఫాండ శివ గుయక టిే నిదర పోతున్ననడు. అవతల్ మనుస్వమి ఉాంటునన గెసే్ రూమ్ తలుపు ఒయగా తెర్చి వుాంది. ఇటు విరాట్

గది తలుపు మూసి వుాంది. ఎవరూ తనను గభనిాంచటాం లేదని నిరా
ధ యణ కొచాుక పిలిలలా గదిలోాంచి ఫమటకొచిు తలుపు
దగగయగా మూస్వడు.

చపుడు గాకుాండా వీధి తలుపు తీసి ...

తిర్గి మూసి తళ్ాం వేసి తళ్ళలు జేబులో వేస్కకున్ననడు, కాాంపాండ్ గేటు తళ్ాం తీమకుాండా గేటు దూకి వీధిలోకొచాుడు.
అటికి సభమాం దకొాండు గాంటలు. అమావాసమ చీకటు
ల నగయభాంత వామపిాంచినటు
ల న్ననయి. వీధిలెనటు
ల కునిప్టు
ల
డుతున్ననయి. గఫగబా దీక్ష ఇాంటి వనపు నడక ఆయాంభాంచాడు.

కాల్నీ అాంత నిశఫదాంగా వుాంది.

ఇళ్ాలో లెనటు
ల ఎకుడా వల్గటాం లేదు.

చాందూ భలుపు తిర్గి కాల్నీ గేటును సమీపిస్క
త న్ననడు. సర్గా
గ ఆ గేటు దగగర్ల గా
ల మూడు కాల్నీ సిాంహాలు తీర్గా
గ
య భ సిాంహాలా
డుకునున్ననయి. గా
ల గా
ే ఆ మూడు వీధి శనకాలు కాల్నీ కి కాలానన మాట. అవి
య భ పొలిమేయలో
య భ దేవతలు కాలా వుననటు
ాంటర్గా వస్క
త నన చాందుని చూడగానే అనుమానాంతో తోకలు నిట్లరుగా చేస్త
త లేచి నిల్ఫడి గురు
య భన్ననయి.

వాటి అలికిడిని గభనిాంచగానే

ఉలికిడి ఆగిపోయాడు చాందూ

అతడు ఆగటాం చూడగానే అవి మూడు కే స్వర్ క్కయస్వగ భౌ...భౌ భాంటూ మాందుకొచాుయి.

చాందూకి ఏాం చేయాలో తోచలేదు

అకుడ దీక్ష తన క్కసాం వేయిట్ చేస్క
త ాంట్ట

వధవది కుకుల్కి బమడి ఆగి పోవటమా...?

అటు యిటు చూసి పొడవాటి క కయయమకు అాందుకున్ననడు. ఎాందుకెనన్న భాంచిదని యాండు లుకురాళ్ళా కూడా అాందుకొని వాటి
వనపు విసిరాడు. కుకులు కాసత వనకిు తగా
గ యి. కాని మొయగటాం ఆలేదు. వాటికి కయయ చూపిాంచి ఫదిర్స్త
త గేటు దాటి మూడో
వీధిలోకి భలుపు తిర్గాడు. అలాగని కుకులేమీ అతడిన వదలేలదు. మొరుగుతూ వాంట డా
ు యి. వాటి గోల్ కి కాల్నీ యిళ్ాలో
లెనటు
ల వల్గటాం మొదలెనాంది. చాందూకి కాంగారు టు
ే కుాంది. ళ్ళాకి పోతూ పిలిలని చాంక టు
ే కెళూ
త ననటు
ే ాంది తన ర్సిథతి. ఈ కుకుల్
గోల్ ఏాంటిరా దేవుడా, లాబాం లేదనుకొాంటూ కుస్వర్గా రుగు ఆయభాంచాడు.

పోలోభని వీధాంత గోల్ చేస్త
త చాందూ వాంట డా
ు యి కుకులు. అయితే వాటికి అాంద కుాండా ఎకుడా ఆగకుాండా ఏక బిగిన
రుగెతిత చివయ వునన దీక్ష ఇాంటికి చేరుకున్ననడు. ఎగిర్ గోడ దూకి కాాంపాండోల డా
ు డు.

చాందూ క్కసాం ఎదురు చూస్త
త ...

పోర్ేక్కలో చీకటలలో నే అటు యిటు తిరుగుతోాంది దీక్ష. చాందు గోడ దూకటాం చూసి గఫగఫ గేటు వదద కొచిుాంది. మొకుల్ భధమ
వున్న చాందూ ని చూస్త
త ‘‘రాకు అకుడే ఉాండు’’ అాంటూ న్నలుగు లుకు రాళ్ళా తీసి కుకుల్ మీదికి విసిర్ాంది. దాాంతో అవి తోక
మడిచి వను తిర్గాయి. అదృషేాం కొదిద ఎవరూ వీధిలోకి రాలేదు చాందూ లేచి దగగయ కొచాుడు.

‘‘వచేు వాడివి కుడివీ రావచుుగా. వాంట అవాందుకు?’’ అాంది చిననగా దీక్ష.

‘‘నువుా యభభన్ననవుగా బాజా ఫజాంతీఱలు ఈ టనాంలో ఎలాగూ దొయకవు. అాందుకని వాటిని వాంట తెచాును. మఖాం చూడు.
అయధరాతేఱ గాని పిల్వట్లనికి వేర్ల టనాం దొయకలేదా నీకు? వచేుటపుడు ఎలాగో వచేుస్వను. వళ్ళాటపుడు ఎలాగో తెలీటాం లేదు.
దొర్కితే పీకేసేవి’’ అాంటుాంట్ట చిననగా నవేాస్త
త అతడిన కగిలిాంచుకుాంది దీక్ష. అాంతే.

ది నిమషాల్ ప్టు ఇదదర్కీ సభమాం తెలీలేదు. వియహాం తీరా కగిలిాంతలు మదు
ద లు మాంచెత
త యి.

‘‘దీకాి’’ పిలిచాడు.

‘‘వూ’’ అాంది చిననగా.

‘‘ఏమిటిదాంత న్నకే మాతఱాం నచులేదు. వాళ్ళాదదరూ గడవ డుాం ఏమిటి? భధమలో భనాం విడిపోవటాం ఏమిటి? ఇటిగా
గ ని నీకు
బుదిద రాలేదా?’’ అడిగాడు.

‘‘ష్........నభభదిగా మాట్ల
ల డు. సహసర లేస్క
త ాంది. న్న బుదిద బాగానే వుాంది. నీకే అయధాం కాలేదు. నేను మిభభలిన సభర్ధసేత సహసర
ాంటర్దన పోయినటు
ే భర్ాంత బాధ డుతుాంది. అాందుకే అలా మాట్ల
ల డాను. తరాాతయిన్న నువుా ఫోన్ చేస్వతవు చెపొచుులే
అనుకున్ననను.’’‘‘అదీ కయకేే అనుక్క’’

‘‘అనుక్కవటాం కాదు గాని నిజాం చెపు. విశాల్ని కూడ విరాట్

పేరమిస్క
త న్ననడా?’’

‘‘అాంట్ట ఏాంటి నీ ఉదేదశాం ఈ ఎాంకాయిరీ క్కసమే ననున పిలిచావా?’’

‘‘అదేాం కాదు. భనలో భనాం నిజాలు చెపుకుాంట్ట ఒ కాలర్టీ వస్క
త ాంది గదా!’’

ఇదదరూ పోర్ేక్కలోని ఫల్ల మీద కొచాురు.

‘‘ఒకె సహసరతో చెనాంట్ట జర్గిాందాంత చెప్
త ను’’

‘‘ప్
ర మిస్వగ చెను, సర్లన్న!’’

జర్గిన విషయాల్నీన...

కు
ల తాంగా దీక్షకు వివర్ాంచాడు చాందూ.

విచితఱభనన విషమాం సహసర, విశాల్ ఇదదరూ కే ర్పజు విరాట్ లెనఫోలకి రావటాం.

ఆ ర్పజు ఎగోభర్

యనలేా సేేషన్ ఫమట చాందూ చేసిన అల్లర్తో విశాల్ ర్చమభనాంది. సేేషనొుచిు యనలెకుగానే యనలో
ల సహసర

దీక్షలు ర్చమభయామరు. రస్క
త తాం విరాట్ క్కసాం వచిున మనుస్వమి అతడి భనుషుల్ గుర్ాంచి కూడ చెపేస్వడు.

స్కమారు గాంట నగా దీక్ష వదద వున్ననడు. అటికి ననాండు దాటుతోాంది. అయధరాతిఱ.

‘‘కుకులు తరుమతయి వళ్ళాదు
ద . ఉదమాంవళ్ళా’’ అాంది చాందూని వార్స్త
త .

‘‘పయవా లేదు. ఇకుడుాంట్ట సహసరకి తెలిసి పోతుాంది. ర్లపు ఫోన్ చేస్వతలే’’ అన్ననడు చాందూ.

‘‘ర్లపు కాదు. ఇపుడు ఇాంటి కెళ్ాగానే ఫోన్ చెయిమ. లేదాంట్ట ఎలా వళ్ళావో తెలీక కాంగారు డతను.’’

‘‘ఒకె’’అాంటూ భనస్వరా దీక్షను కగిలిాంచుకొని మదు
ద టు
ే కున్ననడు. అపుడు క చెకుు తీసి అతడి జేబులో ఉాంచిాంది
దీక్ష.‘‘బా
ల ాంక్ చెక్ ఇస్క
త న్ననను. ఎాంత కావాలో ర్లపే బామాంక్ కెళ్ళా తెచుుక్క. వాంటనే నువుా ఫనక్ తీస్కక్కవాలి’’ అాంది.

‘‘వదదని ఇాంతకు మాందే చెప్గా’’ అాంటూ చెకుు ర్టనివాబోతే క్కడిాంది దీక్ష.

‘‘ఎాంత కాల్ాం పరాండు ఫనక్ మీద తిరుగుతవు? న్న క్కసాం నువుా కొన్నలిసాందే’’ అాంది టు
ే దల్గా. ‘‘కె ఫనక్ తీమగానే నేరుగా
షాపిాంగ్ మాల్ కొచిు పిలుస్వతను. వాంటనే నువుా రావాలి. వసేతనే కొతత ఫనక్ మీద గుడికెళ్ళా పూజ చేయిాంచట.’’

గేటు దూకి వీధిలోకొచేుస్వడు చాందూ...

I

I

భరున్నడు విరాట్ చాందూలు ఆఫీస్కు వళ్ాకుాండా ఫోన్ చేసి లీవ్

I

చెపేస్వరు. ఉదమాం లేవగానే చాందూ, ఈ ర్పజు నేను కొతత

ఫనక్ కొాంటున్ననను. నువుా రావాలి, అాంటూ గడవ చేమటాంతో ఇక లీవు టేక త లేదు విరాట్ కి.

‘‘అయిన్న ఇపుడు నీకు ఫనక్ ఎాందుకురా? న్న ఫనక్ మీద తిరుగుతున్ననాంగా’’ అాంటూ క్కడా
ు డు విరాట్.

‘‘ఇది న్న నియణమాం కాదు, దీక్ష నియణమాం, తనే డబిఫచిుాంది.’’

‘‘వాాట్ అఫదా
ధ లు వేర్లన్న?’’

‘‘అఫదదాం కాదు రా బాబు నిజాం. అయధరాతిఱ ఫోన్ చేసి గోల్ చేస్క
త ాంట్ట వళ్ళాను. కుకులు వాంట డా
ు యి’’ అాంటూ చాందూ జర్గిాంది
చెపు
త ాంట్ట గల్ డి నవాాడు విరాట్.

‘‘బాగుాందిరా నీ అడాాంచరు. కె సహసర ఎలా ఉాందట?’’ అడిగాడు.

‘‘బాగానే వుాందట. మేాం కలుస్కకుననటు
ే తనకు తెలీదు’’ చెప్డు చాందూ.

ఆ ఉదమమే బామాంకు కెళ్ళా చెకుు మార్ు ల్క్ష రూప్మలు తీస్కకున్ననడు చాందూ. విరాటిన వాంట ఫటు
ే కొని షోరూభుళ్ళా

తాంఫన వేల్కి భాంచి ఫనక్ కొన్ననడు. భధామహన సభయానికలా
ల కొతత ఫనక్ ఇాంటి మాందు ఉాంది. పసే్ యనడ్ గా పరాండు విరాట్ నే ఫనక్
నుఇాంటికి తీస్కకు యభభని చెపి తను విరాట్ ఫనక్ మీద వచాుడు. సర్గా
గ మూడు గాంటల్కి కొతత ఫనక్ స్వేయే్ చేస్కకొని ల్జ్ కాయనర్
ని షాపిాంగ్ మాల్ కు వళ్ళాడు చాందూ. ఫోన్ చేమగానే దీక్ష వచేుసిాంది. ఫనక్ ను చూసి భచుుకుాంది. ఫాండికి రతేమక పూజ
చేయిాంచడానికి ఇదదరూ ఫనక్ మీద టిఱపిల్ కేన్ లోని ప్యధస్వయధి గుడికి ఫమలు దేర్ వళ్ళారు. ఈ విషమాం సహసరకు తెలీదు.

అకుడ విరాట్ సర్గా
గ మూడుననయ గాంటల్కి...

విశాల్ ఇాంటికి ఫమలు దేర్...

ఫనకిన ఒల్ు్

భాంఫళ్ాం దిశగా పోనిచాుడు.

I

ఒల్ు్

I

I

మాాంఫళ్ాంలో

మదలియార్ స్త్ేళట్ లోకి ఎాంటర్ కాగానే...

ఎదురుగానే కుడి కు ఉాంది విశాల్ నివాసాం. స్కవిశాల్భనన ఆవయణ, చుటూ
ే ఎతతయిన కాాంపాండ్ వాల్. భధమలో యాండాంతస్క
థ ల్
బవాంతి.విరాట్

వళ్ళా సర్కి విశాల్ అతడి క్కసాం ఎదురు చూస్త
త ఆవయణలోనే ఉాంది. పోర్ేక్కలో విశాల్ కారు దాని కునే క

జీపు ఉన్ననయి. ఇదదరు ని వాళ్ళా మొకుల్కు నీరు పోస్త
త ఆవయణలో బిజీగా వున్ననరు.విశాల్ తలాయ స్వననాం చేసి వదులుగా
జడవేస్కకొని జడలో గులాబి తుర్మిాంది. పుటిేన ర్పజు గదా, కాంచి టు
ే చీయ జాకెట్ల
ల పుతతడి బొభభలా భర్సి పోతోాంది.

సరాసర్ పోర్ేక్క లో కొచిు ఫనక్ దిగాడు విరాట్. వనకే వచిు అతడి చేయి అాందుకుాంది విశాల్. ఆభ కళ్ాలో ఆనాందాం
తణికిసలాడుతోాంది. ‘‘భమీభని ర్చమాం చేస్వతను. న్నతోరా’’ అాంటూ చేయి వదల్ కుాండా లోనకు తీస్కకెళ్ళాాంది.

‘‘భమీభ.... భమీభ.... ఎకుడ?’’ అనర్చిాంది విశాల్.

‘‘ఆ... వస్క
త న్నన’’ అాంటూ కిచెనోలాంచివిశాల్ తలిల గాంతు వినిపిాంచిాంది.

‘‘రా భమీభ. ఎవర్తచాుర్ప చూడు’’ భళ్ళా పిలిచిాంది.

ఇాంతలో కిచెన్ లోాంచి క నడి వమస్కస స్త్తళ ఫమటికొచిుాంది. మఖాన బొటు
ే లేదు. విభూది వుాంది. చూడగానే
నభసుర్ాంచాల్నిాంచేాంత పొాందికెనన రూాం. ఆభలో విశాల్ పోలికలు కనిస్క
త న్ననయి. ‘‘మా అభభగారు’’ ర్చమాం చేసిాంది

విశాల్. ‘‘నభసేత ఆనీే’’ అాంటూ నభసుర్ాంచాడు విరాట్.

‘‘నభసేత బాబూ... అయధభన పోయిాంది. విరాట్... నువేా కదూ?’’ అాంది నవుాతూ ఆభ.

‘‘కయకే్ గా వూహిాంచావ్ భమీభ’’ అాంది ఉతసహాంగా విశాల్.

‘‘ఇాందులో వూహిాంచట్లనికేమాంది? నువుా చేయి టిే తీస్కకొస్క
త న్ననవాంట్ట విరాట్ గాక ఎవయన ఉాంట్లరు. ఆ నన నువుా న్న
మాందు పొగిడిదాని కన్నన అబాఫయి చాలా యటు
ల బాగున్ననడు. దాండి. కాసేసట్ల
ల వస్వతను’’ అాందావిడ.

విశాల్ తన గుర్ాంచి తలిలతో కూడ చెపేసిాందని విరాట్ కి అయధభనాంది. విరాట్ ని భటల మీదుగా మేడ మీది తన ఫడ్ రూమ్ కి
తీస్కకెళూ
త ` ‘‘డాడీ లేరు. న్నకు మా భమీభకి నేను త మా కెవారూ లేరు. ఫాంధువులు చాలా భాంది ఉన్ననయట. కాని ఎవరూ
రారు. ఎవయకుడున్ననర్ప కూడా మాకు తెలీదు. ఎాందుకాంట్ట మా భమీభ డాడీల్ది ల్వ్ మేర్లజ్.

ఇరు తరుపు వాళ్ళా

అాంగ్రకర్ాంచక పోవటాంతో ాంటర్గా చెననన వచిు ఇకుడ సెటల్యామరు’’ అాంది.

విరాట్ కు తభ ఇల్లాంత తిపి చూపిాంచిాంది విశాల్. ఎకుడ చూసిన్న ఖరీధనన పర్నచర్ తో నీట్ గా అాందాంగా వుాంది ఇలు
ల .

వచేు మాందు..

ఎలాగయిన్న విశాల్కు నచు చెపి తనను భర్ు పొభభని భనుస్క మారాుల్ని వచాుడు.

విశాల్కు తాండిర లేడు.

తలిల కాాంచన మాల్ తను యిదదర్ల కర్ కొకరు తోడుగా వుాంటున్ననరు. ఇపుడు తను కాదాంట్ట ఆ బాధలో విశాల్ అఘాయితమాం
చేస్కకుాంట్ట... ‘‘ఏమిట్లలోచిస్క
త న్ననవ్?’’ అడిగిాంది విశాల్.

‘‘ఏాం లేదు’’

‘‘నేను అాందాంగా లేన్న?’’ అడిగిాంది.

‘‘ఎవయన్ననరు? చాలా అాందాంగా వున్ననవ్’’

‘‘చాలా అాంట్ట.... ’’

‘‘నీ పుటిేన ర్పజుకి వేర్ల ఎవర్నీ పిల్వ లేదా? మీ స్వేఫ్ ని గా ని పరాండస్ ని గానీ’ ’అడిగాడు.

‘‘లేదు’’ అాంది విశాల్.

‘‘చెప్గా. నువ్వాస్వతనాంట్ట నే పుటిేన ర్పజు లేదాంట్ట లేదు. నువ్వాసేత అాంత వచిునట్టే. స్వేఫ్ ని కూడ ఎవర్నీ పిల్వ లేదు. కాని
ఉదమాం అాందర్కీ స్త్ాటు
ల ాంచి క నల్ జీతాం బోనస్ గా ఇచాును.

‘‘భాంచి ని చేస్వవ్,

ఒకె కేక్ కట్ చేసేత ఒ నయి పోతుాందిగా. మీ భమీభని పిలు’’ అన్ననడు విరాట్.

‘‘ఏాంటి? అపుడే వళ్ళా పోదాభన్న?’’ అాంది నిషూ
ే యాంగా విశాల్.

‘‘ఈ పూట న్నతో ఉాంటున్ననవ్. భనాం ఫమటి కెళ్ళ
త న్ననాం’’

‘‘ ఎకుడికి ’’

‘‘ చెప్
త గా. ఇపుడే వస్వతను’’ అాంటూ వళ్ళాాంది విశాల్.

కాసేసటికి విశాల్ వాంట తలిల కాాంచన మాల్, ఇాంటి నౌకరు
ల ని వాళ్ళా ఒ

ఆరుగురు అాంత వచాురు.

ట్టబుల్ ని గది భధమకు లాగి. కేక్ బాకస్ మీద మూత తీసి ట్టబుల్

భధమ ఉాంచారు. కేకు భధమన లోటస్ కొవ్వాతిత ఉాంచ

ఫడినిద. విరాట్ కొవ్వాతిత వలిగిాంచాడు. క్షణాలో
ల స్లల గా దభాం వికసిస్క
త ననటు
ే లోటస్ ర్లకులు విచుుకున్ననయి. కొవ్వాతిత రకాశాంగా
వల్గ స్వగిాంది.‘‘ఏాంటీ అాంత సెనల్ాంట్ గా వున్ననరు? హపీ ఫయి్ డే చెరా?’ అని నవుాతూ మాందుగా విరాట్

‘‘హపీ ఫయి్ డే

టూ యూ....’’అన్ననడు. అతడితో శృతి కలిప్యాంత.

‘‘హపీ ఫయి్ డే టూ యూ విశాలా!’’ అనగానే హాలు చటలతో మారు మోగిాంది. ఆ ఆనాందాం భధమ విశాల్ మఖాం పువుాలా
వలిగిపోతుాండగా కొవ్వాతిత ఊది. చాకుతో కేక్ ని మకులుగా కట్ చేసిాంది. క మకును తీసి విశాల్ నోటికి అాందిాంచాడు విరాట్.
విశాల్ భర్ప మకును తీసి విరాట్ నోటికి అాందిాంచబోతుాంట్ట వార్ాంచాడు విరాట్. ‘‘రతమక్ష దనవాం భమీభ. మాందు భమీభ’’
అన్ననడు. ఆ మాటతో దా
ద విడ మఖాం భర్ాంత రసననభనాంది. విశాల్ తన తలిలకి కేక్ తినిపిాంచాక విరాట్ కి అాందిాంచిాంది.
తరాాత మిగిలిన కేక్ ను ని వాళ్ాకు ాంచిాంది.

‘‘తాయగా మీరు వసేత ప్మసాం తీస్కకుాందురు గాని’’ అని చెపి మాందుగా ఆవిడ, వనకే ని వాళ్ళా అాంత వళ్ళా పోయారు.
ఇపుడకుడ విరాట్ విశాల్ యిదదర్ల మిగిలారు. విరాట్ జేబులోాంచి చినన ప్
ల సిేక్ బాకస్ ను తీసి విశాల్ చేతిలో వుాంచాడు.
‘‘ఏాంటది?’’ అడిగిాంది విశాల్.‘‘నీ

పుటిేన ర్పజుకి న్న స్వభల్ గిపే్’’ అన్ననడు.

బాకస్ తెర్చి చూసిాంది విశాల్. లోన అాందభనన గోల్ు్ డనభాండ్ ర్ాంగ్ వుాంది.

విశాల్ సాంతోషాంగా చూసిాంది.

‘‘చేతికివాటాం కాదు నువేా వేలికి తడుగు’’ అాంది.

మచుట డుతోాందని బాకస్ లోాంచి ర్ాంగ్ తీసి ఆభ ఉాంగయాం వేలికి తడిగాడు. పొడవుగా అాందాంగా వుాండే ఆభ చేతి వేళ్ాకు

భర్ాంత కళ్ వచిుాంది. వాంటనే తన భదమ వేలు గోల్ు్ ర్ాంగ్ తీసి విరాట్ చేయి అాందుకుని అతడి ఉాంగయాం వేలికి తడిగిాంది
విశాల్.‘‘విశాల్ న్నకు నగల్ాంట్ట ఇషేాం వుాండదు’’ అాంటూ విరాట్ తీసేమ బోతే వార్ాంచిాంది విశాల్.

‘‘నీకు ఇషేాం లేక పోయిన్న ఇది నువుా తీమ కూడదు. ఎాందుక్క తెలుస్వ? భనకి సగాం ళ్ళా అయి పోయినట్టే’’ అాంటూ అాందాంగా
నవిాాంది.ఉలికి డా
ు డు విరాట్.

‘‘విశాలా జోక్ చేమకు. వళ్ళామిటి?’’ అన్ననడు.

‘‘ఏమిట్ల ఇాంకా అయధాం కాలేదా? నిశిుతయధాం న్నడు వధూ వరుల్ చేత ఉాంగరాలు మార్స్వతరు ఎాందుకు? సగాం ళ్ళా అయినట్టే అని.
అలాగే కియసిేమను
ల ఉాంగరాలు మారుుకొని ళ్ళా చేస్కకుాంట్లరు. ఇపుడు భనాం చేసిాందేమిటి? ఉాంగరాలు మారుుకున్ననాం.
దీనేనభాంట్లరు? ళ్ళా కాదా?’’ అాంటూ విశాల్ తన భుజాం మీద వాలి పోతుాంట్ట అటిగా
గ ని లాజికుు విరాట్ కి అయధాం కాలేదు.

తనేదో సిాంపుల్ గా ఉాంటుాందని గిపే్ గా ఉాంగయాం తెసేత తెలివిగా ఉాంగరాలు మార్ాంచి తనను ఫాంధీ చేసిాంది విశాల్. ‘‘నువుా చాలా
తెలివనన దానివి’’ అాంటూ నవాాడు.

‘‘నీ కన్నన కాదులే. ఈ ఉాంగరాలు ఎపుడ్య చేతినుాండాలిసాందే. తీమకూడదు. ప్
ర మిస్ చెయ్?’’

‘‘కె తీమనేల. ద కిాందకు వళ్ళ
ద ాం’’ అన్ననడు.

ఇదదరూ కిాందకు వచేు సర్కి వేడి గాయలు వేడి వేడి ప్మసాం సిదదాంగా ఉాంచిాంది కాాంచన మాల్. చెర్ప యాండు గాయలు తిని ప్మసాం
తగారు.‘‘భనిదదయాం కలిసి న్న పుటిేన ర్పజున గుడికి వస్వతనని వడళ్ని మరుగన్ కి మొకుుకున్ననను. కాదాంట్ట కుదయదు. ఫనక్
ఇకుడే ఉాంచు. న్న కార్పల వళ్ళ
త న్ననాం’’ అాంది విశాల్.

ఇషేాం లేక పోయిన్న.తదనుకొాంటూ...కారు స్వేయే్ చేస్వడు విరాట్.అటికి టనాం స్వమాంతఱాం ఆరు గాంటలు దాటిాంది.

*******
*******

*******
*******

షాపిాంగ్ మాల్ లో ర్భషన్ తీస్క కొని ఆరు గాంటల్కే డ్యమటీ దిగి ఫమటకొచేుసిాంది సహసర. చాలా ర్పజుల్యిాంది భనస్క
బాగుాండటాం లేదు. స్వమాంతఱాం గుడికి వళ్ళాల్ని ఉదమమే అనుకుాంది. సర్గా
గ సభయానికి దీక్ష ఎకుడిక్క వళ్ళాాంది. మూడు
గాంటల్కి వళ్ళా మాందు ఫోన్ చేసి చెపిాంది. న్న క్కసాం చూడదు
ద . లేటవచుు. ఇాంటి కొచేుస్వతను. నువుా స్తుటీ మీద వచేుయ్
అాంది. ఎకుడిక్క ఎాందుక్క చెలేదు.తన అనుమానాం కయకేయితే...

ఇది చాందూ వదదకి వళ్ళాాండాలి. అయితే మాతఱాం తనకి బమమా? కుతే గుడికి వళ్ళా రాలేదా? దీక్ష కున
లేదని...గుడికెళ్ాటాం వాయిదా వేస్కక్కవాలా? స్తుటీ స్వేయే్ చేస్కకొని ఫమలు దేర్ాంది సహసర. కాని ఎాంత వదదనుకున్నన భనస్క
విరాట్ వనపు రుగులు తీస్క
త ాంది.విరాట్ ఎాందుకిలా చేస్వడు?

విశాల్ ఎవరు?

ఆభతో నిజాంగా సేనహమా?

లేక విశాల్నూ పేరమిస్క
త న్ననడా?

వమస్కలోని ఆడ భగ స్వనినహితమనిన

కేవల్ాం సేనహభాంట్ట ఎలా నభభటాం?

ఇాంత జర్గిన్న విరాట్ మీది ఆలోచనల్తో రాతిఱళ్ళా సర్గా
గ నిదర టేడాం లేదు. తనే అనవసయాంగా తాందయ డిన్న
ద ? తన క్కసాం
చాలా స్వరు
ల ఫోన్ చేస్వడు. తనే అహాం అడుచిు ఫోనతత లేదు. ఈ సభసమకి తాయగా ఒ ర్షాుయాం చూడకపోతే పిచెుకేులా వుాంది.
గుడికెళ్ళాసేత భనస్క కాసత రశాాంతభవుతుాందేమో?

అరాుట్ ర్పడ్ లోకి సహసర స్తుటీ ఎాంటయయేమ సర్కే చీకటి డి వీధి దీప్లు వలిగాయి. సరాసర్ వడళ్ని చేరుకొని స్తుటిని
గుడి వీధిలోకి పోనిచిుాంది.

వీధిలోకి ఎాంటర్ కాగానే...

అాంత దూయాంలో అదుబతభనన షణుభఖ్యని ఆల్మ గోపుయాం దయశనమిచిుాంది. గోపుయాంనన ఒాం శయవణ బవ అనే అక్షరాల్తో బాటు
కుమాయస్వామి వేలాయుధాం గురు
ి విధుమదీదప్ల్తో వలిగి ఆర్ పోతూ కను విాందు చేస్క
త న్ననయి.విదుమదీద కాాంతుల్తో...గుడి వీధి
అాంత టే గలా
ల వుాంది.వీధికి అటు యిటు అనేక పూల్ అాంగళ్ళా, అయటి ళ్ళా కొఫఫర్ కామలు అాంగళ్ళా ఉన్ననయి. పూల్
ర్భళ్ళల్తో బాటు గాంధాం నీనరు అగరు వాసనలు వీధిలో షికారు చేస్క
త నన బకు
ి ల్ భనస్కలిన వయశిాం
చేస్క
త న్ననయి.బకు
ి ల్ యదీద స్వధాయణాంగా వుాందినభభదిగా స్తుటీని గుడి దర్దాపుల్ వయకు పోనిచిుాంది సహసర. ప్ర్ుాంగ్ ఇాంకాసత
దూయాంలో వుాందనగా అాంతలో వూహిాంచని క దృశమాం కాంట ఫడినిద.అాంతేబ్రరక్ వేసి ఉనన చోట్ట స్తుటీని ఆపేసిాంది.విశాల్ పుటిేన
ర్పజు సాందయబాంగా గుడికి వచిున విశాల్ విరాట్ లు సర్గా
గ అపుడే ఫమటి కొస్క
త న్ననరు. నూతన వధూ వరులా
ల ఫమటి
కొస్క
త ననఆ జాంటను చూడగానే సహసరకు వళ్ాాంత బగు
గ భననటేయిాంది. క్కాం దుఖాం నిససహామత అనీన మపేట దాడి
చేస్క
త ాండగా అలా చూస్త
త ాండి పోయిాంది.

విశాల్ చేతి మీద స్వామికి వేసి తీసిన పూమాల్ వుాంది. యాండో చేతిలో రస్వదాం పూజా దరవామల్తో కూడిన వాండి సజజ ఉాంది. ఇదదరూ
కబురు
ల చెపుకొాంటూ నవుాకొాంటూ తభ కారు వదద కొచాురు. విశాల్ కారు డోర్ తెర్చి పూల్ సజజను లోన స్త్ట్ల
ల ఉాంచిాంది. పూల్
మాల్ను తీస్కకెళ్ళా కారు మాందు భాగాంలో అల్ాంకర్ాంచిాంది. విరాట్ డనళవిాంగ్ స్త్ట్ల
ల కూచోబోతూ ఆగాడు.

తనకు అతమాంత సనినహితులెనన ఎవర్ప తభను గభనిస్క
త నన ఫీలిాంగ్... తనకు తెలీకుాండానే భనస్క కల్త చెాందుతోాంది. ఏభనాంది
అనుకుాంటూ మధాలాాంగా ఎదురుగా ర్పడ్ అవతల్కు చూసి షాకయామడు.

అాంత దూయాంలో స్తుటీ ఆగుాంది...

అది దీక్ష స్తుటీ...

దాని మీద బుయఖాలో ఒ అమాభయి ఇట్ట చూస్లతాంది. కళ్ళా మాతఱాం కనిస్క
త న్ననయి. ఎాంత దూయాంలో ఉన్నన ఆ స్లగ కనులు తనకు
గుర్లి. ఆభ సహసర. వాంట దీక్ష వచిుాందో లేదో తెలీదు. ఫహుశ సహసర కూడ గుడికి వచుుాండాలి. ఖయభ గాక పోతే తనూ ఇపుడే
రావాలా?‘‘ఏభనాంది?’’ అచేతనాంగా నిల్ఫడి ఎట్ల చూస్క
త నన విరాట్

భుజాం తటిే ఆడిగిాంది విశాల్.

‘‘నువిాకుడే ఉాండు. ఇపుడే వస్వతను’’ అాంటూ అడు
ు వస్క
త నన వహికిల్స్ ను జన్ననిన తపిాంచుకొాంటూ సహసర స్తుటీ వనపు
కదిలాడు.సహసరకు దుఖాాం మాంచుకొస్లతాంది.

ప్
ర ణాధికభనన తన సొతు
త ను...

ఫల్వాంతాంగా ఎవర్ప లాగేస్కకునన ఫీలిాంగ్.

విశాల్ మీద అస్తమతో

గుాండలు భాండి పోతున్ననయి...

కళ్ళా జల్ ప్తలా
ల వర్ిస్క
త న్ననయి...

విరాట్ తన వనపు రావటాం చూడగానే సహసర గుడికి వళ్ళా ఆలోచన వియమిాంచుకుాంది. స్తుటీ ని వనకిు తిపిాంది. వనక నుాంచి
విరాట్ పిలుస్క
త న్నన టిేాంచు క్కకుాండా వళ్ళాపోయిాంది వేగాంగా.

హతశడన అట్ట చూస్త
త ...

అకుడే నిల్ఫడిపోయాడు విరాట్...

వూహకు అాందని సాంఘటన ఇది...

అసలే విశాల్ విషమాంలో భాండి పోతుాందాంట్ట సర్గా
గ సయనన చోట తన కాంట్ల
ల నే డాలా యిదదరూ? అసలీాం టనమ్ కి సహసర అకుడి
కెలా వచిుాందో అయధాం కాలేదు. పోనీ తభ కారుని ఫలో చేసి వచిుాందా అాంట్ట........ ఛానేస లేదు. ఒల్ు్ భాంఫళ్ాం నుాండి వడళ్ని
రూట్ వేరు, ల్జ్ కాయనర్ నుాంచి రూట్ వేరు, దార్లో తభ కారుని చూసే అవకాశాం లేదు, అనుక్కకుాండానే తనూ గుడికి
వచుుాంటుాంది తనని చూడగానే క్కాంతో వనకిు వళ్ళాపోయిాంది. అయితే విశాల్ సహసరను గభనిాంచ లేదు. అాందుకే కుకొచిు
‘‘ఏభనాంది?’’ అాంటూ భుజాం మీద చెయేమసిాంది.

విరాట్ కి క్కాం నవుా అసహనాం కాసేసపు ఉకిుర్ బికిుర్ చేస్వయి.

‘‘ద వళ్ళ
ద ాం’’ అాంటూ వను తిర్గాడు.

‘‘ఏభనాందాంటున్ననగా’’ కారు వదద కొస్త
త అడిగిాంది.

‘‘సహసర భనలిన చూసేసిాంది’’ కారు డోర్ తెరుస్త
త చెప్డు.

ఆ మాటతో ఉలికి డి చుటూ
ే చూస్త
త ...

‘‘ఎకుడ?’’ అాంది.

‘‘భనలిన చూసి క్కాంతో పిలుస్క
త న్నన వినకుాండా వళ్ళాపోయిాంది. డనళవిాంగ్ స్త్ట్ల
ల కూచొని డోర్ మూస్వడు. వచిు అతని కున
కూచుాంది విశాల్.

‘‘స్వరీ విరాట్’’ అాంది బాధ డుతూ.

‘‘ఏయ్ నువాాందుకు బాధ డతవ్? తను అయధాం చేస్కక్కడానికి ఇాంకా కొాంత టనమ్ డుతుాంది’’ అాంటూ కారు స్వేయే్
చేస్వడు.నభభదిగా మాందుకు కదిలిాంది కారు.

‘‘పోనీ నేనోస్వర్ వచిు సహసరతో మాట్ల
ల డన్న?’’ అాంది.

‘‘వదు
ద , అలాాంటి పిచిు ని చేమకు. ఈ సభసమకు నువుా దూయాంగా వుాండు. సహసర ఎవర్ప నీకిాంకా తెలీదు’’ అాంటూ తన సెల్
అాందుకుని చాందూకి ఫోన్ చేస్వడు.

ది సెకనల తరాాత.

అవతల్ ఫోన్ లిపే్ చేస్వడు చాందూ.

‘‘ఏరా.... ఎకుడున్ననవ్?’’ అడిగాడు.

‘‘ఇపుడే, దీక్షనిాంటి దగగయ దిాంచి భనిాంటి కొస్క
త న్ననను. ప్యధ స్వయధి గుడిలో కొతత ఫనక్ కి పూజలు చేయిాంచి అటు నుాంచి అట్ట
భరీన్న బ్రచ్ కెళ్ళా కాసేసపు కూచొని వచేుస్వాం. ఇాంతకీ నువాకుడున్ననవ్?’’

‘‘డళ్ని క్కవల్ దగగరునాంచి ఇపుడే ఫమలుదేరాాం, విశాల్ పుటిేన ర్పజని గుడికి వచాుాం. అనుక్కకుాండా ఇకుడ మా
యిదదరీనసహసర చూసేసిాంది. పిలుస్క
త న్నన వినిాంచు క్కకుాండా గుడిలోకి వళ్ాకుాండా వనకిు వళ్ళా పోయిాంది’’

‘‘డక డక భళ్ళా తన కాంటడా
ు రా! ఏమిట్ల
ఱ మీ ర్సిథతి ఏమీ అయధాం గావటాం లేదు.’’

‘‘అవనీన తరాాత. క్కాంలో స్తుటీ మీద వస్లతాంది కేిభాంగా ఇాంటికి చేర్ాందా లేదా న్నకు తెలియాలి. నువుా కాల్నీ గేటు దగగరుాండి

కాసత గభనిాంచు, నేను విశాల్ను దిాంచేసి వస్వతను. దీక్షకు ఫోన్ చేసి ఒ స్వర్ సహసరకి ఫోన్ చేమభని చెపు.’’

‘‘సర్ నువుా తాయగా రా’’ అాంటూ అవతల్ లెనన్ కట్ చేస్వడు చాందూ.

‘‘సహసర ఎవరు?’’ విరాట్ ఫోన్ కున టేగానే అడిగిాంది విశాల్.

‘‘నువుా కథా యచయితిఱ సహసర కథలు ఎపుడన్నన చదివావా?’’

‘‘చదివాను. ఆభ కథలు చాలా బాగుాంట్లయి.’’

‘‘జయనలిస్క
ే ల్హర్ రాజకీమ వామస్వలు గాని విశేలషణలు గాని....’’

‘‘ఆహా.... నేన్నభ అభమానిని కూడ. ఆ భధమ భధుయన జగనోభహన్ భూ కుాంబక్కణాలిన ఎాంతో స్వహసాంతో వలుగులోకి తెచిుాంది
తనే గదా? ఇాంతకీ....’’

‘‘ఆ యిదదరూ వేరు వేరు కాదు. కుర్ల. ఆ కుర్ల నేను పేరమిాంచిన సహసర.’’

విశాల్ విస్క
త పోయి చూసిాంది.

‘‘భరీ ఆశుయమ పోకు!’’ అాంటూ కు
ల తాంగా జర్గిాందాంత వివర్ాంచాడు.

‘‘తనకు నేనాంట్ట ప్
ర ణాం. న్నకూ అాంతే. ఇపుడు మఖమాంగా నువుా న్న లెనఫ్ లోకి ఎాంటయామవ్...’’

‘‘ఇపుడు అనక ఎపుడో...’’

‘‘కె ఎాంటయయామవ్ గదా. ఇకుడ రధాన సభసమ భన భధమ ఎనిన గడవలున్నన సహసరను కాప్డుక్కవటాం మఖమాం. బుయఖాలో
తిరుగుతోాంది కాని లేదాంట్ట శతు
ఱ వులు ఎపుడో సహసరను గురు
ి ట్టేవారు. సహసరకు తెలీకుాండా మా భనుషులిదదరూ ఎపుడ్య
ఫలో అవుతూ ఎటికపుడు ర్సిథతులిన గభనిస్క
త న్ననరు.

ఎాంకాయిరీ కమీషన్ గడువు ఆరు మాస్వలు పూర్ి కావస్లతాంది. రభుతాాం భర్ప మూడు మాస్వలు పొడిగిాంచేటు
ే ాంది. క్కరు
ే తిర్గి
విచాయణ చేట్టే లోలే సహసరను అాంతాం చేయాల్ని జగనోభహన్ ాంపిాంచిన భనుషులు చెనననలో తిషేవేసి కూచున్ననరు. భర్ప
కు సహసరను వనకుు తీస్కక పోవాల్ని భధుయన నుాండి ఆభ తాండిర ాంపిాంచిన భనుషులు సిటీలో వదుకుతున్ననరు. ఇటు న్న
క్కసాం క్కమాం ఫతూ
త ర్ నుాంచి వచిున మా వాళ్ళా రస్క
త తాం న్న దగగర్ల న్నకు స్వమాంగా ఉన్ననరు. ఇలాాంటి ర్సిథతిలో సహసర జాబ్
మానేసి ఇాంటికి ర్మితభనతే చాలా బాగుాండేది. కాని వినటాం లేదు, అయధభనాందిగా న్న ఆాందోళ్న ఎాందుక్క. చినన పొయబాటు
జర్గిన్న సహసర ప్
ర ణాల్ను ణాంగా ట్ల
ే లిస వస్క
త ాంది’’ అాంటూ విరాట్ వివర్స్క
త ాంట్ట విశాల్ దిగబళభ చెాందిాంది. అటిగా
గ ని పూర్ి
విషయాలు ఆభకు అయధాం కాలేదు.

‘‘విరాట్ ఈ క్షణాం నుాంచి అకును కాప్డుకునే బాధమత నీకే కాదు న్నకు ఉాంది. ఏ అవసయాం వచిున్న నీవాంట నేనూ వున్నననని
భర్ుపోకు’’ అాంటూ బర్పస్వ ఇచిుాంది విశాల్.

అాంతలో కారు విశాల్ ఇాంటికి చేరుకుాంది. కారు దిగి విశాల్ వదద ఆభ తలిల కాాంచనమాల్ వదద శల్వు తీస్కకొని తన ఫనక్ మీద ఇాంటికి
ఫమలుదేరుతుాండగా చాందూ ఫోన్ చేస్వడు. సహసర కేిభాంగా ఇాంటికి చేరుకుాందని. ఆభను ఫలో చేస్క
త నన యిదదరూ కూడా
వచేుస్వయని చెప్డు. అటిగా
గ ని విరాట్ భనస్క కుదుట డలేదు. ఫనక్ స్వేయే్ చేసి ఫమలుదేరాడు.ఇాంటికి తిర్గి వస్త
త నే
దీక్షను కగిలిాంచుకొని చిననపిల్లలా బావురుభని ఏడేుసిాంది సహసర.

ఇదదరూ సహసర ఫడ్య
ర ాంలోవున్ననరు.సహసరను ఎలా ఒదారాులో తెలీక కాసేసపు మౌనాంగా వుాండిపోయిాంది దీక్ష. సహసరను అలా
చూస్క
త ాంట్ట గుాండ తరుకుు పోతోాంది.

‘‘ఏమిట్ట యిది చినన పిల్లలా? ఎాంతో ధనయమ స్వహస్వలు కలిగిన నువేాన్న ఇలా డీలా డిపోయి ఏడుస్క
త న్ననవ్ వూరుక్క’’ అాంటూ
ఒదార్ుాంది.

‘‘ఎనిన వున్నన నేనూ ఆడపిల్లనే గదా! భర్ుపోలేకపోతున్ననను’’ అాంది రుదద కాంఠాంతో.‘‘ఇాంటికొచిు ఏడుస్క
త కూచున్ననవ్?
అసలేాం జర్గిాందే?’’ ఏమీ తెలీనటు
ే అడిగిాంది దీక్ష, కాని అటికే చాందూ ఫోన్ చేమటాం వల్న దీక్షకు అాంత తెలుస్క.

‘‘ఎకుడికి పోయావో నువుా రాలేదు. భనస్క రశాాంతాంగా ఉాంటుాందని వడళ్ని గుడికి వళ్ళాను. నేను వళ్ళాసర్కే విశాల్తో
విరాట్ గుడికి వచిు ఇదదరూ ఫమట కారు వదదకొస్త
త కనిాంచారు’’ అాంటూ కళ్ళా తుడుచుకొని జర్గిాందాంత చెపిాంది సహసర.

‘‘నినున చూసిన విరాట్ దగగయకు రాబోయాడాంటున్ననవ్. వాళ్ాని చూసి కూడ వనకిు రావటాం వల్ల రయ్యజనాం ఏమిటి?
ఇదదరీనఅకుడే నిల్దీమక పోయావా?’’ అాంది దీక్ష.

‘‘అాందువల్ల నలుగుర్లో గుడి మాందు అల్లర్ గావటాం త లాబాం ఏమీ ఉాండదు. ఆనన దుఖానిన ఆపుక్కలేక
వచేుస్వను.’’‘‘వాళ్ాను చూసి నువుా ప్ర్పోయి రావటాం ఏమిటి? ఇలా అయితే ఆ విశాల్ ఎవర్ప తన వివరాలు ఏమిట్ల ఎలా
తెలుస్వతయి? అసలా అమాభయి ఎలాాంటిది? భాంచిదేన్న? ఏ ఉదేదశాంతో విరాట్ వాంట తిరుగుతోాంది? అసలు విరాట్ భనస్కలో
ఏమాంది? ఇవనీన తెలియాల్ాంట్ట వాళ్ాతో మాట్ల
ల డాలి గదా? ’’

‘‘ఏమో? న్నకా క్షణాంలో మాట్ల
ల డాల్నిపిాంచలేదు’’ అాంటూ చెభరుస్క
త నన కళ్ళా తుడుచుకుాంది సహసర.

కు క్షణాం ఆలోచిాంచిాంది దీక్ష.

‘‘కె న్నక్క విషమాం సషేాంగా చెవే. నువుా విరాట్ ని భనస్వరా పేరమిస్క
త న్ననవా లేదా?’’ అడిగిాంది.

అవునననటు
ే తలూపిాంది సహసర

‘‘విరాట్ విశాల్కు దగగయనపోయాడని నీ బాధ. అాంతేగా? ’’

‘‘అవును’’

‘‘అలాగని విరాట్ కి దూయాంగా వుాండ గల్వా? ’’

‘‘అాంత శకిి న్నకు లేదు’’

‘‘భయాందుకు బాధ డతవ్? విశాల్ వాంట వుననాందున విరాట్ కు నీ మీద పేరభ తగిగాందని ఎలా అనుకుాంట్లవ్? నీకు చాలా స్వరు
ల
ఫోన్ చేస్వడు. నువుా లిపే్ చేమలేదు. గుడి దగగయ కున విశాల్ వున్నన టిేాంచుక్కకుాండా నినున చూడగానే ఆతఱాంగా నీ క్కసాం
వచాుడు. నువేా మాట్ల
ల డకుాండా వచాువ్. న్న ఉదేదశాం రకాయభనతే నువుా విరాట్ పేరభను శాంకిాంచాలిసన ని లేదు’’

‘‘ఎాందుకు లేదు? విశాల్ సాంగతేమిటి? వాళ్ాది సేనహాం కాదు. పేరభ’’

‘‘కె విశాల్నూ పేరమిస్క
త న్ననడనుకుాందాాం. ఆ అమాభయి భాంచిదయిఉాండి తనకీ కాసత పేరభ ాంచితే నీకొచేు నషేాం ఏమిటి? వేర్లగా
అనుక్కకు వాసతవాం మాట్ల
ల డుకుాందాాం.

భనాం మొకేు దేవుళ్ానే చూడు మరుగన్ గుడికి వళ్ళావ్. ఆమనకు శీయవళ్ళా దేవసేన అని యిదదరు భాయమలు. శివుడినతీస్కక్క
ఆమనకి ఇదదరు భాయమలు, వాంకట్టశాయస్వామికి ఇదదరు. ఇక ఆ గోప్ల్ కృషు
ణ డికయితే ఎనభాండుగురు భాయమలు. ఇలా ఇదదరు
భాయమలునన దేవతలిన మాతఱాం డి డి మొకుుతాం. భన కళ్ా మాందు ఎవయన్నన ఇదదరు భాయమలిన చేస్కకుాంట్ట ఇషే డాం.

ఇలాగని నేను ఇదదరు భాయమలిన చేస్కక్కడానోన లేక ఫహు భాయమతానోన సభర్ధస్క
త న్నననని కాదు. సాందరాబనిన ఫటిే క్కు స్వర్
తని ర్సిథతి ఏయడ వచుు. అది న్నమమభనాందనతే భనమూ ఆమోదిాంచక తదు కదా?విరాట్ విశాల్ మోజులో డి నినన శయ దధ
చేస్క
త న్ననడని నువుా ఫీల్వుతున్ననవ్. కాని అనుక్షణాం నిననలా కాప్డుక్కవాల్ని విరాట్ తపిస్క
త న్ననడు. తన తాండిర వాంకట యతనాం
న్నయుడు గారు తనను టిే వనకిు తీస్కకు యభభని ాంపిాంచిన వాళ్ాని రస్క
త తాం తన వదేద ఉాంచుకున్ననడు. నీ క్కసాం... నీకు
తెలుస్ల లేదో భనాం ఫమట కెళ్ళా ఇాంటికొచేు వయకు విరాట్ భనుషులిదదరు భనలిన మఖమాంగా నినున ఫలో అవుతూ
ఎటికపుడు ర్సిథతులిన గభనిస్క
త న్ననరు. న్నకెలా తెలుసనకు, చాందూ చెప్డు. ఈ ర్పజు కూడ స్వమాంకాల్ాం నేను ఫమట
కెళ్ళాాంది చాందూ తోనే. అలాగే నినున తీస్కకెళ్ళాల్ని వచిున కదిర్లషన్ వాడి భనుషుల్ క్కసాం, నినున చాంప్ల్ని గాలిస్క
త నన
ధనగిర్ వాడి భనుషుల్ జాడ తెలుస్కక్కడానికి మనుస్వమి భనుషులు ఒ కు సిటీలో గాలిస్క
త న్ననరు. ఇదాంత నీ మీద పేరభ
లేకుాండానే చేస్క
త న్ననడాంట్లవా? ఇవేమీ తెలుస్కక్కకుాండా నువిాలా ఏడుస్త
త కూచోవడాం ఏాం బాగలేదు. తెలుస్వ? ’’ అాంటూ దీక్ష
భాందలిస్క
త ాంట్ట సహసర కాసేసపు మౌనాంగా ఉాండి పోయిాంది.

ఆభ భనస్కలో అాంతయభథనాం జరుగుతోాంది.

ఆలోచిస్లతాంది...

తీవరాంగా ఆలోచిస్లతాంది....

దీక్ష మాటలు వాసతవానిన రతిబిాంభస్క
త న్ననయి.

విరాట్ తన క్కసాం తీస్కకుాంటునన జాగయతతలు విాంటుాంట్ట గయాాంగానూ ధనయమాంగానూ ఉాంది. కాని ర్షాుయాం ఏమిటనేది తోచటాం
లేదు.

‘‘అయితే ననేనాం చేమభాంట్లవే? న్నతో బాటు విశాల్నూ ళ్ళా చేస్కకుాంట్లనాంట్ట సర్ల అన్నలా?’’ అాంది లేచి బుయఖా తీసి కున
డేస్త
త .‘‘ఆ మాట నేననటాం లేదు’’ అాంది వాంటనే దీక్ష.

‘‘రతి సభసమక్క ఒ ర్షాుయాం ఉాంటుాంది. అాందుకు రమతినాంచకుాండా ఇలా నువుా బ్రల్గా ఏడుస్క
త నీలో నువుా కుమిలి పోవటాం
భాంచిది కాదాంట్లను. ఈ సభసమ ర్షాుయాం కావాల్ాంట్ట అది మీ మగు
గ ర్ అవగాహన మీద ఆధాయ డి ఉాంది. మీ మగు
గ రు

కూచుని చర్ుాంచుకుాంట్ట చికుు మడి తల్గి పోతుాందాంట్లను. అపుడు మీరు కాసేసపు తిటు
ే కున్నన అరుచుకున్నన భనస్క
తేలికెన రశాాంతాంగా వుాంటుాంది. నువుా సర్ల నాంట్ట ఆ ఏరాటు నేను చేస్వతను. ర్లపే విశాల్ను తీస్కకొని ఇకుడికి యభభని విరాట్ కి
చెప్
త ను’’ అాంటూ వివర్ాంచిాంది.‘‘ర్లపు అాంట్ట భళ్ళా డ్యమటీకి లీవ్ ట్ల
ే లి. వదు
ద లే. నీ మాట కాదనలేక సర్ల అాంటున్ననను. కాని ర్లపు
కాదు. వచేు భాంగళ్ వాయాం భనకి సెల్వు గదా. ఆ ర్పజు కూచుాందాాం’’ అాంది సహస్య.

‘‘అాంట్ట ఏమిట్ట? నీ క్కసాం వాళ్ళా సెల్వు ట్ల
ే లి. నువుా మాతఱాం సెల్వు టేనాంట్లవ్. ఎాంతయిన్న నీకు స్వాయధాం ఎకుువే ’’ అాంటూ
దీక్ష నవుాతుాంట్ట సహసర కూడ తేలిక డు భనస్కతో తనూ నవిాాంది.

సయనన సభమాంలో సయనన సల్హా యిచిు ధనయమాం చెపే పరాండు కునుాండటాం కూడ అదృషేభనే చెప్లి. దీక్ష ఒదారు సల్హా
సహసరకు బాధను దూయాం చేసి కొతత ఉతసహాలినచాుయి. తాయలోనే విరాట్ విశాల్ యిదదరీన దీక్ష ఇాంటికి యపిాంచి తడో పేడో
తేలేుయాల్ని నియణయిాంచుకుాంది. కాని...

అాంత వయకు గాకుాండా...

ఈ లోలే అలాాంటి క సాందయబాం వస్క
త ాందని...

ఆ క్షణాంలో సహసరకుగాని దీక్షకు గాని తెలీదు...

ఆవిడ పేరు స్కకుమార్...

వమస్క నల్బన సాంవతసరాలు...

భనిషి కాసత పొడవు సర్డా లావుతో ఎయయగా అాందాంగా వుాంటుాంది. పొాందికెనన రూాం. కొదిదగా చదువు సాంస్వుయాం కలిగిన స్త్తళ.
స్కకుమార్, చకుని మాటకార్, అణకువ విధ్యమత ఆభ సాభావాం. ఆభతో ఎవరు మాట్ల
ల డిన్న భళ్ళా భళ్ళా
మాట్ల
ల డాల్నుకుాంట్లరు. అాంతటి భాంచితనాం ఆభ సొాంతాం. ఈ స్కకుమార్ ల్జ్ కాయనర్ లోని షాపిాంగ్ మాల్ లో నే సేల్స్ వుభన్
గా ని చేస్లతాంది. సహసర దీక్షల్ కన్నన స్త్నిమర్.

స్కకుమార్కి ఇాంటర్ చదువుతునన క కూతురు, తమిభదో తయగతి చదువుకొాంటునన క కొడుకు వున్ననరు. ఆభ జీ మన్
చెటిే ర్పడు
ు లోఉాంట్లాంది.

అటువాంటి స్కకుమార్ది ఒ విచితఱభనన జీవితాం...

ఆభ బయి పేరు అరుణాచల్ాం

అరుణాచల్ాం కి తాండిర సాంప్దిాంచి ఇచిున యాండు ఇళ్ళాన్ననయి. కటి ఇకుడ జి మన్ చెటిే ర్పడ్ లో ఉాంది. యాండో యిలు
ల అమన
వయాంలో వుాంది. ఆ యిలు
ల అదద కిచిు భారామ బయి లిదదరూ ఇకుడ కాపుయాం ఉాండే వారు.అరుణా చల్ాం భాంచి వాడే...

ఆర్ేసిలో సిటీ సరీాస్ డరయివర్ గా చేసే వాడు. ఏ లోటులేని జీవితాం. సాంస్వయాం స్కఖాంగా స్వగి పోతోాంది. ఇదదరు పిల్లలు పుట్ల
ే రు.
కయభాంగా వాళ్ళా దద వాళ్ావుతూ బాగా చదువు కుాంటున్ననరు.

జీవితాం ఎపుడు ఏ భలుపు తిరుగుతుాందో చెలేాం. ఉననటు
ే ాండి స్కకుమార్ జీవితాం కషా
ే ల్ భలుపులో రవేశిాంచిాంది. చెడు
స్వవాస్వలు మొదలెన ఆభ బయిలో మారు వచిుాంది. అరుణా చల్ాం తగుడు కి అల్వాటు డా
ు డు. భర్ప స్త్తళకి దగగయయామడు. ఇాంటి
ఖరుుల్కి డబుఫలివాటాం తగిగ పోతోాంది. తయచు గడవలు. భాయమను కొట్టేవాడు. వేధిాంచేవాడు. అాందిన చోట అపులు చేసి
కుటుాంబానిన టిేాంచుక్కవటాం మానేస్వడు. దాాంతో కుటుాంఫ బాధమత స్కకుమార్ మీద డినిద.

ఈ ర్సిథతులో
ల వేర్ల దార్ లేక షాపిాంగ్ మాలో
ల ఉదోమగానికి చేర్ాంది. అరుణా చల్ాం తగి వచిు అయధరాతిఱ పిల్లలిన కూడ కొట్టే వాడు.
డబుఫలిభభని వేధిాంచే వాడు. ఇక ఆ బాధలు డలేక గృహ హిాంస చటేాం కిాంద అరుణా చల్ాం మీద పోలీస్ కేస్క టిే విడాకులు
క్కరుతూ క్కరు
ే కెకిుాంది స్కకుమార్. సాంవతసయాం కియతాం క్కరు
ే అరుణా చల్ాం స్కకుమార్ దాంతుల్కు విడాకులు భాంజూరు చేస్త
త
పిల్లల్ బవిషమతు
త ను దృషిేలో టు
ే కొని వారుాంటుననఇాంటిని స్కకుమార్కి చెాందేలా తీరు చెపిాంది.

ఆ తరాాత అరుణా చల్ాం యాండో ఇాంటిని అమభకొని తనకు నచిున స్త్తళతో చెననన వదిలి వళ్ళా పోయినటు
ే తెలిసిాంది. రస్క
త తాం
అతనకుడ ఉాండేది ఎవర్కీ తెలీదు. క్కరు
ే తీరుకు మాందే తగి ఫస్కస నడుపుతున్ననడనే అభయ్యగాం మీద ఆర్ేసి అధికారులు

అతడిన విధుల్ నుాంచి తల్గిాంచారు.

ఆ తరాాత అపులు వాళ్ళా కొాందరు స్కకుమార్ని ఫదిర్ాంచి ఎలాగెనన్న ఇలు
ల రాయిాంచుక్కవాల్ని చూస్వరు. కాని స్కకుమార్
వాళ్ావర్నీ లెకు చేమకుాండా నిల్దొకుుకుాంది. ఇాంటి మీద వచేు కొదిద ప్టి అదద డబుఫలు తన ఉదోమగాం వల్ల వచేు జీతాం
డబుఫతో పిల్లలినాంచుకొాంటూ గుటు
ే గా రువుగా ఫతుకుతోాంది స్కకుమార్.

షాపిాంగ్ మాల్ లో సహసర, దీక్షలు స్కకుమార్ని ఆాంటీ అని ఆప్మమాంగా పిలుస్వతరు. ఆ చనువుతో తన ఇాంటి విషయాల్నీన
వాళ్ాకు చెపేది. ఆ విధాంగా స్కకుమార్ గుర్ాంచి సహసర దీక్షల్కు చాలా విషయాలు తెలుస్క.

********

********

********

********

అటువాంటి జిమన్ చెటిే ర్పడ్ లో...

ఎటి లాగే ఆ ర్పజు కూడ...

ఫస్ దిగి ఇాంటికి తాయగా చేరుక్కవాల్ని వడి వడిగా నడుస్లతాంది. అాంతలో ఇదదరు యువకులు ఆభ దార్కి అడుాం వచాురు.
ప్తికేళ్ళా మిాంచని కురా
య ళ్ళా వాళ్ళా. యఫ్ గా వున్ననరు.

‘‘ ఏయ్...........అనన పిలుస్క
త న్ననడు ద ’’ అన్ననడు మొయటుగా కడు. స్కకుమార్కి అయధాం కాలేదు.

‘‘ఎవరా
ర మీ అన్నన పోకిర్ వధవలా
ల రా తపు క్కాండి’’ అాంటూ తపిాంచుకు పోబోయిాంది.
య మీరు? ఎవడా

‘‘ఏమిటి? అనన పిలుస్క
త న్ననడాంట్ట వినఫళ్ళా?’’ అాంటూ యాండో వాడు ఆభ జఫఫ టిే వనకిు లాగాడు. భరుక్షణాం వాడి చెాం
ఛెళ్ళా భనిపిాంచిాంది స్కకుమార్ క్కాంతో బగు
గ భాంటూ.

‘‘ఎవడా
ర నువుా నీ అభభ లాాంటిదానిన. అభరామదగా మాట్ల
ల డుతవా. ళ్ళా రాలి పోతయ్. జాగయతత’’ అనర్చిాంది.

ఇాంతలో...

‘‘దాాంతో మాటలేమిట్ల
ఱ ఇటు లాకుుయాండి’’ అాంటూ చీకట్ల
ల ాంచి ఒ గాంతు గయగయలాడినిద.ఆ గాంతు విాంటూనే అదిర్ డి...అటు
చూసిాంది స్కకుమార్...

వీధి లెనటు కాాంతి చాలా తకుువ వుాందకుడ...

ఆ చిరు చీకటలలో ఆగుాంది జీప్ కటి.

జీప్ మీద కూరుున్ననడు ఫలిషేభనన వమకిి. జీప్ లో వేర్ల అయ డజను భాంది ఉన్ననరు.

వాళ్ళా కూడా జీప్ దిగి వళ్ళా

ప్ర్పోవాల్ని చూస్క
త నన స్కకుమార్ని లాకొుచిు అతడి మాందు నిల్ఫట్ల
ే రు.

ఆ దృఢకాయుడి పేరు శిఖాభణి.

తేన్నాం పేటకు చెాందిన పేరు మోసిన గుాండా.

ఈ శిఖా భణి భనిషి నల్లగా ఆయడుగుల్ ఎతు
త న హిలాాన్ లా వుాంట్లడు. బోడి గుాండు, చెవుల్కు ఫాంగారు ర్ాంగులు. భడలో
గోల్ు్ చెనను ఉాంటుాంది. ఎపుడ్య నలుపు యాంగు ప్మాంటు షరు
ే తో తిరుగుతుాంట్లడు. వీడి పేరు చెపేత తేన్నాం పేట ఏర్యాలో
బమడని వారుాండరు. దాదాగిరీ చేమటాం, దాందా నులు చేమటాం వీడి ని. అవసరానికి అపులిచిు అధిక వడీు గుాంజుతడు.
చెపినాంత యివాక పోతే కాలో చెయ్యమ తీసేస్వతడు. వాడి మీద అనేక కేస్కలున్ననయి.

అట్ల
ల స్కకుమార్ బయి అరుణా చల్ాం శిఖాభణి వదద ఏబన వేలు తీస్కకున్ననటే. వడీుతో సహా అది ల్క్ష రూప్మలెనాంది. ఆ డబుఫ
తీయుభని స్కకుమార్ని వేధిస్క
త న్ననడు. ఆ బాకీకి తనకు ఎలాాంటి సఫాంధాం లేదాంటున్నన వినిాంచుక్కవటాం లేదు.

ఆభను చూసి వకిలిగా నవుాతూ జీప్ దిగాడు శిఖాభణి.

‘‘ఏమిటి కాంగారు డుతున్ననవ్? మీ బాకీ క్కసాం ఇాంకా ఎనిన ర్పజులు తియగాలి నేను? భరామదగా బాకీ తీయుభన్ననను. నువుా
వినలేదు. కాఫటిే నేనో నియణయానికొచాును’’ అాంటూ భుజాం మీద చెయేమస్వడు.

ఆ చేతిని విదిలిు కొటిేాంది స్కకుమార్.

‘‘నీ నియణమాంతో న్నకేాం ని?’’ అాంటూ గదిదాంచిాంది.

‘‘న్న మొగుడికి సాంవతసయాం కియతమే విడాకులిచాును. నేను న్న పిల్లలు గుటు
ే గా ఫతుకుతున్ననాం. దమచేసి ననున అల్లర్
చేమకు. నీకు దాండాం డతను. న్న మొగుడు చేసిన అపుల్కు నేను బాదుమరాలిన కాను. ఆడదానిన అాంత బాకీ ఎలా
తీయుగల్ను’’ అాంది కనీనళ్ాతో అర్థస్త
త .

‘‘నీ కనీనళ్ళా ననున మాయు లేవు. న్నకు డబుఫ మఖమాం. నీ మొగుడికి నేను అపిచేు న్నటికి మీరు కలిసే ఉన్ననరు. కాఫటిే న్న
బాకీ తీరాులిసన బాధమత నీకూ వుాంది. నీ మొగుడు గుటు
ే చపుడు గాకుాండా ఇల్లమభకొని చెననన వదిలి ఎట్ల వళ్ళా పోయాడు.
వాడనలాగూ టు
ే క్కలేాం. అాంచేత నువేా బాకీ తీరాులి. వమస్కలో మిసమిసలాడుతున్ననవ్? డబుఫ రూపేణా గాకుాండా భర్పలా
బాకీ తీర్తుచుు. ద ఒ సాంవతసయాం ప్టు న్న అడా
ు లోనే కునుాండి బాకీ తీర్ుపో. దీనిన జీప్ ఎకిుాంచాండా
ర ’’ అన్ననడు శిఖాభణి.

ఆ మాటతో స్కకుమార్కి.

కు స్వర్గా గుాండ ఆగినాంత నయిాంది.

‘‘వదు
ద వదు
ద , అాంత ని చేమకు. నీకు దాండాం డతను. న్న బిడులు అన్నధల్యి పోతరు. న్న జీవితాం న్నశనాం చేమకు’’ అాంటూ
బావురు భాంటూ కనీనళ్ాతో అర్ధాంచిాంది.

‘‘ఈ బుదిధ భరామద న్న బాకీ తీయుభని అడిగినపుడుాండాలి. ఇపుడు కాదు. ఈ శిఖాభణి క నియణయానికొసేత దానికి తిరుగు
లేదు. నువుా నస్వ బాకీ తీయుకుర్లలదు. న్నతో ఉాండు. అాంతే. చూస్వతర్లాం రా... ఎతిత జీప్ లో డేమాండి’’ అనర్చాడు.

తనను టు
ే క్క బోయిన వాళ్ాని విదిలిు కొటిే ప్ర్పోవాల్ని చూసిాంది స్కకుమార్. వాంటనే ఆభ జుతు
త టిే వనకిు లాగాడు
శిఖాభణి. ఇాంతలో...

‘‘ఆగు’’ అాంటూ క యువతి గాంతు చిరుత పులి ఘయజనలా వినిాంచి ఉలికి డా
ు యాంత.

ఆ ర్పజు ఉదమాం..

‘‘పిల్లల్ స్తులు ఫీజుకి చాలా ఇఫఫాందిగా వుాంది ఒ యాండు వేలు సయద గల్వా? జీతాం రాగానే ఇచేుస్వతను’’ అాంటూ షాపిాంగ్ మాల్ లో
సహసరను అడిగిాంది స్కకుమార్.

ఎాంతో అవసయభనతే గాని స్కకుమార్ అడగదు.

‘‘అలాగే ఆనీే స్వమాంతఱాం వళ్ళాటపుడు అడగాండి యిస్వతను’’ అాంది సహసర.

షాపిాంగ్ మాల్ లో సహసర అాంట్ట ఎవర్కీ తెలీదు. అాంత ఆభను స్కస్వ అని పిలుస్వతరు. మాందు జాగయతతతో అకుడ తన పేరును
స్కస్వగా మారుుకుాంది. స్కస్వ అనగానే తనను మసిలాం అమాభయే అనుకుాంట్లయనీ అాందుకే మఖానికి చునీన చుటు
ే కొని వస్లతాందని
అనుకుాంట్లయని అలా చేసిాంది. కాఫటిే ఇపుడు బుయఖాలో తిరుగుతునన స్కస్వగా ఆభను ఎవరూ ఇాంత వయకు
అనుమానిాంచలేదు. దీక్ష పేరు మారుుక్కలేదు గాని ఆభ బుయఖా ధర్ాంచిన్న ఎవరూ టిేాంచుక్కరు.

ఇలా ఉాండగా ఉదమాం డబుఫల్డిగిన స్కకుమార్ ఆ సాంగతి భర్ుపోయి డ్యమటీ దిగి ఫస్ లో వళ్ళాపోయిాంది. దాాంతో డబుఫ ఎాంత
అవసయమో ఏమిట్ల దార్లో డబుఫలిచిు వళ్ళా పోదాభనే ఉదేదశాంతో స్తుటీని జిమన్ చెటిే ర్పడ్ కి పోనిచిుాంది సహసర.దూయాంలో
ఉాండగానే వీధి లెనటల కిాంద...

నడుచుకుాంటూ పోతునన స్కకుమార్ని చూస్వర్దదరు..

ఇాంకా ఇయవన సెకనలలో స్కకుమార్ని చేరుక్కవచునగా సడన్ గా స్తుటీని కుకు తీసి ఆపిాంది సహసర.

‘‘ఏభనాంది ఇకుడే ఆపేస్వవ్?’’ అడిగిాంది వనక కూచునన దీక్ష.

‘‘అటు చూడు. ఎవర్ప ఇదదరు యువకులు ఆనీేని ఆపిౖ గడవ చేస్క
త న్ననరు’’ అాంది సహసర.

అకుడికి స్కమారు యాండు వాందల్ గజాల్ దూయాంలోనే జరుగుతోాందా సాంఘటన. దీక్ష చూస్క
త ాండగానే స్కకుమార్ కడి చెాం మీద
కొటిేాంది. ఆభను ఫల్వాంతాంగా కుకు లాకుు పోతున్ననరు.

అకుడ వీధిలెనటు కాాంతి...

ర్పడ్ వనపే ఎకుువ ఫోకస్ అవుతోాంది.

వనక కు ఖాళ్ళ సథల్ాంలో భసక చీకటిగా వుాంది. ఆ చీకటలలో క జీపు, భర్ కొాందరు కనిస్క
త న్ననరు. ర్పడ్ లో పోతునన వహికిల్స్
లెనటల కాాంతిలో ఆ జీప్ మీద కూచునన తేన్నాంపేట భణిని చూసి ఉలికి డినిద దీక్ష.

‘‘భన గాడ్, వాళ్ళా తేన్నాం పేట శిఖాభణి భనుషులు. శిఖాభణి కూడ అకుడే ఉన్ననడు. అనీేని శిఖాభణి అల్లర్ చేస్క
త న్ననడు.
ఫహుశ బాకీ క్కసాం ఫదిర్స్క
త ననటు
ే న్ననరు’’ అాంది కాంగారు డుతూ దీక్ష.

‘‘ఫదిర్ాంచటాం లేదు. వాడేదో దురాభయగాం ఆలోచనతోట్ట వచిునటు
ే ాంది’’ అాంటూ స్తుటీ దిగిాంది సహసర.

‘‘నువాకుడికే?’’ అాంది కాంగారుగా దీక్ష.

‘‘అకుడికే, ఏాం జరుగుతోాందో చూసొస్వతను.’’

‘‘వదు
ద వదు
ద . వాడసలే దద గుాండా. నువుాననర్సిథతిలో ఇపుడిలాాంటి గడవలో
ల తల్ దూయుటాం కేిభాం కాదు. న్న మాట విను’’

‘‘వినను... ఆనీే అాంటూ భనాందయాం ఎాంతో ఆప్మమాంగా పిల్చుకునే ఆనీే అకుడ రమాదకయ సిథతిలో వుాంట్ట చూస్త
త ఎలా
వళ్ాటాం? అాంత భాంచి ఆనీేకి స్వమడక పోతే ప్ాం. ఇపుడే వచేుస్వతను’’ అాంటూ బుయఖా తీసి దీక్షకిచేుసిాంది.ఈ ర్పజు
చూడీదార్ లో వుాంది సహసర.

చునీన తీసి పూయాాం లాగే మఖానికి చుటు
ే కుాంది. ‘‘ఇాంక్క స్వర్ ఆలోచిాంచవే ఇది రడీల్తో వమవహాయాం ’’ ఎలాగెనన్న సహసరన్నప్ల్ని
చూసిాంది దీక్ష. కాని సహసర వినలేదు.

‘‘క వేళ్ గడవ యనజయితే నువుా దగగయకు రాకు. సభసమకు దూయాంగా వుాండు. లేదాంట్ట రమాదాం’’ అాంటూ హెచుర్ాంచి వడి వడి
గా స్కకుమార్ వనపు నడిచిాంది.

అట్ట చూస్క
త నన దీక్షకి...

స్కకుమార్ అరుపులు ఏడుపు విన వచిుాంది. సర్గా తెలీటాం లేదు గాని ప్ర్పోబోతుాంట్ట ఆభను జుతు
త టిే లాకొుస్క
త న్ననరు.
ర్సిథతి చూస్క
త ాంట్ట దీక్షకు బమాం వేసిాంది. గడవ యకుుాండా ఉాండదనిపిాంచిాంది. సహసర కేిభాం తనకు మఖమాం. తను ఎాంత
పనటయయిన్న ఎదురుగా ఉాంది తేన్నాం పేట రడీ గుాంపు. ఎాందుకెనన్న భాంచిదని సెల్ అాందుకొని చాందూ నాంఫర్ కి ఫోన్ చేసిాంది.

వాంటనే లెనన్ లో కొచాుడు చాందూ.

‘‘ఎకుడున్ననవ్ చాందూ?’’ అడిగిాంది.

‘‘ఇపుడే న్న ఫనక్ మీద నేను విరాట్ ఇాంటికి వస్త
త దార్లో వున్ననాం’’

‘‘విరాట్ నీతోనే ఉన్ననడా?’’

‘‘అవును,’’

‘‘చెపేది జాగయతతగా విను, ఇకుడ సహసర టఱబులో
ల కి ఎాంటయయిాంది.’’ అాంటూ జర్గిన విషయానిన చకచకా చెపేసిాంది.

‘‘ఎకుడున్ననరు మీరు?’’ కాంగారుగా అడిగాడు విరాట్.

‘‘ జి మన్ చెటిే ర్పడ్ లో ’’

‘‘ కె కాంగారు డకు. ర్సిథతి గభనిస్క
త ాండు. వచేుస్క
త న్ననాం’’ అాంటూ లెనన్ కట్ చేస్వడు విరాట్ .

ఇదే సభమాంలో....

ఎపుడనతే సహసర స్తుటీ ఆపి దిగిాందో ఆ వాంటనే అాంత వయకూ వాళ్ాని ఫలో చేసి వస్క
త నన మను స్వమి భనుషులిదదరూ ఆట్ల
దిగి ాంపిాంచేస్వరు. వాంటనే మనుస్వమికి ఫోన్ చేసి ర్సిథతి ర్పోయే్ చేస్వరు.

‘‘అవతలి వాళ్ళా ఎవరా
య ? రడీలా?’’ అడిగాడు మనుస్వమి.‘‘తేన్నాం పేట పేరు మోసిన గుాండా శిఖాభణి వాడి భనుషుల్ట’’ ఆట్ల
వాడు చెప్డు.

‘‘ఎవయనన్న గానీ సహసర జోలికొసేత వదుల్ కూడదు. వాంటనే భనవాళ్ాని తీస్కకొని వచేుస్క
త న్ననను. అవసయభనతే మీరు యాంగాం లోకి
దిగి పోాండి వచేుస్క
త న్ననాం’’ అాంటూ లెనన్ కట్ చేస్వడు మనుస్వమి.

ఈ లోల్ భర్ప విశేషాం జర్గిాంది...

చెననన వచిు లాడిజలో ఉాంటూ సహసర క్కసాం గాలిస్త
త నన భధుయన భహా దేవన్నమకర్ భనుషులు కదిర్లషన్ వడివేలు మిగిలిన
వాళ్ళా ర్పజాంత ఇటు టి నగర్, ఒల్ు్ ఫళ్ాం, యాంగ రాజ పుయాం ర్సరాలిన గాలిస్త
త చీకటి డే వయకూ ఇట్ట వస్క
త న్ననరు.

ఆ ర్సరాలో
ల కి వచేు సర్కి అకుడ చాలా భాంది జనాం గుాంపు చేర్ చూస్క
త ాండగా భధమలో సినిమా షూటిాంగ్ లా దద పనట్
జరుగుతునన దృశమాం కాంట ఫడియది. కొాందరు రడీల్ భధమ క అమాభయి అగిన శిఖలా భాండి డుతూ గుాండాల్ దుమభ
దులుపుతోాంది. ఆ అమాభయి ఎవర్ప కాదు...

ఇనిన ర్పజులూ తభాంత...

ఎవర్ క్కసాం వదుకున్ననర్ప...

ఆ అమాభయి సహసర. అటికే చునీన జార్ పోవటాంతో తిర్గి మఖానిన కవర్ చేస్కకునే అవకాశాం లేకపోయిాందాభకు.తభాంత
ఆప్మమాంగా అమాభయి గారు అని పిల్చుకునే తభ మజమాని గారాల్ టిే సహసరను గుర్ిాంచగానే జీప్ లోాంచి దూకేస్వడు
కదిర్లషన్.ర్సిథతి చూస్క
త ాంట్ట...

చాలా ఉదిరకిాంగా కనిస్లతాంది...

ఎకుడకుడి నుాంచో రడీ మూకలు శయ వేగాంతో వచిు డుతునన స్తచనలు కనిస్క
త న్ననయి.

ఆడపిల్ల కుదానిన చేసి అాంతభాంది దాడికి రావటాం చూడగానే కదిర్లషన్ క్కప్వేశాంతో వీయబదు
ర డిలా వూగిపోయాడు.‘‘ర్లయ్ ఇాంకా
చూస్వతర్లాంటి! భన అమాభయి గార్న కుదానిన చేసి వాళ్ళా తెగఫడుతున్ననరు. దఫఫకి కడిన డగట్ల
ే లి. దాండి’’
అనరుస్త
త సరు
త డు కదిర్లషన్. వనకే
య న జీప్ లోాంచి ఇను రాడ్ కటి అాందుకొని శయ వేగాంతో సహసరకు స్వమాంగా అటు రుగెత
పూనకాం వచిునటు
ే ఫయ ఫరా దిగి తలో ఆయుధాం అాందుకుని దూస్కకెళ్ళా పోయారు మిగిలిన వాళ్ళా.

వడివేలు మాతఱాం చివర్గా తన ఆయుధాం అాందుకొాంటూ డరయివరు వాంక చూస్వడు.

‘‘ర్సిథతి చూస్క
త ాంట్ట చాలా బ్రబతసాంగా మార్లటు
ే ాంది. ఏ క్షణాంలోనయిన్న పోలీస్కలు రావచుు. ఎాందుకెనన్న భాంచిది. జీప్ ని ఆ
సాందులోకి పోనిచిు అల్రు
ే గా వుాండు. నువుా రాకు. అవసయభనతే భనాం ప్ర్పోడానికి నువుా యడీగా ఉాంట్ట చాలు’’ అాంటూ
హెచుర్ాంచి ఫర్సె వూపుకొాంటూ జనాం భధమగా దూస్కకెళ్ళా తనూ యాంగాంలోకి దూకేస్వడు వడివేలు.

సహసరకు స్వమాంగా...

మాందుగా పనటిాంగ్ లోకి ఎాంటయనాంది...

కదిర్లషన్

గూ
య ప్...

వాళ్ా తరాాతే సహసర దీక్షల్ను ఫలో చేస్త
త వచిున మను స్వమి భనుషులిదదరూ కూడ పోరాటాంలోకి ఎాంటయయామరు.భర్ప
అయిదు నిమషాల్కు పోరాటాం తీవర రూాం దాలుస్లతాందనగా మనుస్వమి ఫృాందాం వస్త
త నన వేన్ స్కడిగాలిలా సాంఘటన్న సథలానికి
దూస్కకొచేుసాంది.వస్త
త నే అరుపులు కేకల్తో వేన్ లోాంచి దూకేస్వయాంత దొమిభలోకి జొయఫడి పోయారు. వాళ్ా కన్నన మాందే
చేతిలోని బాణా కయయను విషు
ణ చకయాం లా ర్వుా ర్వుాన తిపుతూ జన బజయాంగ బళ్ళ అనరుస్త
త ఎడాడా రతమరు
ద లినవియగ బాది,
సహసర సమీాంలోకి వళ్ళాపోయాడు మనుస్వమి.

‘‘సహసరమాభ, నీకొచిున బమాం లేదు తలీల. నీకు అాండగా మేభాంత వచేుస్వాం. వియగ దీసెయ్ నీతో టు
ే కుాంట్ట ఏాం జరుతుాందో
తేన్నాం పేట రడీల్కు తెలియాలి. చితగటేయ్. తరాాత చూస్కకుాందాాం’’ అనర్చాడు.

తీవరభనన పోరాటాంలో తల్ మనకల్యి వునన సహసర అటికే తభ భనుషులు కదిర్లషన్ మిగిలిన వాళ్ళా తనకు స్వమాంగా
రావటాం గభనిాంచిాంది. ఇపుడచిున కొతత బ్రచ్ తో ర్చమాం లేదు గాని వాళ్ాాంత మనుస్వమి భనుషుల్ని తనకి యక్షణగా తన
వనకిు వచిు అర్చిన దా
ద మనే మనిస్వమి అయి వుాంట్లడని వూహిాంచిాంది.

తనకు అాండగా వీళ్ాాంత రావటాంతో సహసర ఉతసహాం యటిేాంయిాంది. దొర్కిన రడీని దొర్కినటు
ే వియగట్టేస్లతాంది. అరుపులు కేకలు
ఆయిన్నదాల్తో ఆ ప్
ర ాంతాం బయానకాంగాను గాందయగోళ్ాంగాను మార్పోయిాంది.

సర్గా
గ అపుడే...

ఎగువ నుాంచి చాందూ నడుపుతునన ఫనక్...

శయ వేగాంతో అకుడికి చేరుకుాంది.

జరుగుతుననదొమీభని చూడగానే భతి పోయిాంది. ర్పడ్ లో ట్ల
ఱ ఫిక్ నిలిచి పోయిాంది. జనాం దూయాంగా రుగులు తీసి బమాం
బమాంగా చూస్క
త న్ననరు. ఉరుకులు రుగుల్తో గుాంపులు గుాంపులుగా ఇాంకా రడీ మూకలు వచిు డుతున్ననయి. ఇది సహసర
పొయబాట్ల తేన్నాం పేట రడీలు తపిదమా అని ఆట్లచిాంచే సభమాం లేదు మాందు సహసరను కాప్డుకొని నియప్మాంగా అవతలికి
తీస్కకు పోవాలి. పోలీస్కలు యాంగ రవేశాం చేసేత ర్సిథతి భరీ అధాాననాంగా తయాయవుతుాంది.

‘‘ద నేనూ వస్క
త న్ననను’’ అాంటూ చాందూ ఫనక్ దిగబోతుాంట్ట విరాట్ వార్ాంచాడు.

‘‘నీకిలాాంటి పనటిాంగ్ లు దొమీభలు తెలీదు. పొయబాటున కూడ నువిాాందులో తల్ దూయుకు. ఈ ర్సరాలో
ల నే ఎకుడో దీక్ష
వుాంటుాంది. వళ్ళా తననూ కూడ నీతో ఇాంటికి తీస్కకుపో. నేను సహసరను మిగిలిన వాళ్ాని తీస్కకొని వచేుస్వతను. మనుస్వమి
మిగిలిన వాళ్ళా ఇకుడే ఉన్ననరు. బమాం లేదు, ఇకుడునాంచి వాంటనే దూయాంగా వళ్ళాపో కిాక్ ’’ అాంటూ చాందూని అకుడునాంచి
ాంపిాంచేస్వడు విరాట్. ఫనక్ అటు వళ్ళాన భరు క్షణాం వేగాంగా రడీల్ భధమకు దూస్కకు పోయాడు.

సర్గా
గ ఇదే సభమాంలో ఎగువ నుాంచి బోగోయడ్ మీదుగా ధనగిర్ బ్రచ్ ఇట్ట వస్లతాంది. వేన్ లో ధనగిర్తో బాటు షూటయస్ వికీు,
డనభాండ్ లు కూడ వస్క
త న్ననరు. వాళ్ళా కూుడ సాంఘటన్న సథలానికి చేరుకుాంట్ట ఇక సాందేహాం లేదు అకుడ జి మన్ చెటిే ర్పడ్ లో
క అషే గయహకూటమి ఏయడినట్టే. ఇక ఆ కూటమిని చెదయ గటేడానికి పోలీస్కలు ఎలాగూ యాంగ రవేశాం తదు.

ఈ

ఈ

ఈ

‘‘ఆగు!’’ అాంటూ సహసర గాంతు విాంటూనే శిఖాభణితో బాటు అాంత ఉలికి డా
ు రు.

ఇాంత ధనయమాంగా తభ మాందుకొచిుాంది ఎవరాని తిర్గి చూస్వరు. అటికే శిఖాభణి స్కకుమార్ జుతు
త టిే జీప్ వదదకు
లాకొచేుస్వడు. దీనాంగా అరుస్త
త ప్
ర ర్ధస్త
త కనీనళ్ాతో అర్దస్త
త వాడి కఫాంధ హస్వతల్ నుాంచి ఫమట డా
ు నికి గిాంజుకుాంట్లాంది
స్కకుమార్.‘‘ఏమిట్ల
ఱ , చిటేలుక సిాంహాం మాందుకొచిు అరుస్లతాంది? ఫరతకాల్ని లేదా? దాననవతల్కు పొభభనాండి’’ అన్ననడు
శిఖాభణి విస్కగా
గ . అదో దద జోక్ లా గల్డి నవాారు గుాండాలు.

‘‘అమాభ స్కస్వ, నువాాందుకొచాువమాభ ఈ రాక్షస్కల్ మాందుకీ. వీడు భనిషి కాదు భృగాం. వళ్ళాపోమాభ. న్న ఖయభ ఎలా ఉాంట్ట
అలా జరుగుతుాంది. వాంటనే ఇకుడునాంచి వళ్ళాపో’’ అనర్చిాంది స్కకుమార్.

‘‘ఏాం బమాం లేదు’’ అాంటూ భర్ కాసత మాందుకొచిుాంది సహసర.

‘‘ఏాంటీ దౌయజనమాం? ఆభనాందుకు అల్లర్ చేస్క
త న్ననవ్? విడిచి టు
ే ’’ అాంది క్కాంగా శిఖాభణి వాంక చూస్త
త .వాడు డిసి టిేన
స్కకుమార్ జుతు
త వదలేలదు సర్ గదా తన కురా
త ననటు
ే గల్డి నవాాడు.
య ళ్ళ్ వాంక చూసి ఫాండరాళ్ళా దొర్లస్క

‘‘ఏాంట్ల
ఱ , ననున చూసేత బమడి ఛస్వతరు జనాం. అలాాంటిది మస్కగు వీరుడిలా మఖాం దాచుకుని, ఒ కుయయ పిల్ల న్న మాందు కొచిు
వదిలేమభని గదిదస్క
త ాంది. వదిలేదా
ద మా? కాసేసపు దీనిన ప్ర్ పోకుాండా టు
ే క్కాండా
ర చెప్
త ను’’ అాంటూ జుతు
త వదిలి స్కకుమార్ని తన
కురా
ే కొని నిల్ఫట్ల
ే రు. ఈ
య ళ్ా మీదకు తోసి ఇటు తిర్గాడు శిఖాభణి. నలుగురు యువకులు స్కకుమార్ చేతులిన ఫల్ాంగా టు
లోల్ జీప్ లో వునన మిగిలిన రడీలు కూడ దిగి వచేుస్వరు.

శిఖాభణి ఆశుయమాంతో కళ్ళా దదవి చేసి బోడ గుాండు ఎడాంచేతో
త తడుమకుాంటూ సహసరను నిశితాంగా చూస్వడు.

‘‘ఎవర్ల నువుా? నిజాంగా మసిలాం పిల్లవేన్న? నీపేరు స్కస్వన్న? ఏాం చూస్కకుని నీకిాంత ధనయమాం? చినన పిల్లవి. నీలాాంట్లళ్ా జోలికి
మేాం రాాం గాని, వళ్ళాపో. ఇది నీకు సఫాంధాం లేని విసమాం పో పో ’’ అన్ననడు.

‘‘వళ్ాను.......నీ భాంచి క్కసమే చెపు
త న్ననను. స్కకుమార్ని వదిలి వళ్ళాపొాండి’’ అాంది సిథయాంగా సహసర.

‘‘పిటే కొాంచెాం కూత ఘనాం. న్న మాందుకు రాగలిగిన నీ ధనరామనిన భచుు క్కవాలి.

‘‘చెపు
య ళ్ాససలు భాంచోళ్ళా కాదు.........’’
త ాంట్ట అయధాం కాదా? చచిు పోతవ్. న్న కురా

‘‘నువుా భాంచోడివా? కాదు. నేను నీ కురా
య ళ్ా కన్నన నీ కన్నన కూడ భాంచి దానిన కాదు. కాయణాం చెకుాండా మీరు వళ్ా లేరు.
’’‘‘కె కాయణాం చెప్
త ను. కాని నీకు బమడి కాదు. ఇపుడు నీకేాం కావాలి? దానిన మేాం వదిలేయాలి అాంతేగా? కె...........
వదిలేస్వతను. ఈ స్కకుమార్ న్నకు ల్క్ష రూప్మలు బాకీ వుాంది నువుా తీరుస్వతవా? కమాన్, డబిఫచెుయ్ వాంటనే వదిలేస్వతను.
చెపు ఆ బాకీ ఇపుడే........ఇకుడే...........నువుా తీరుస్వతవా?’’ అర్చాడు. ‘‘ తీరుస్వతను. ’’

‘‘తీరుు. ఇదీ సవాల్ అాంట్ట ఇలా ఉాండాలి కే భన బాకీ ఈ పిల్ల తీర్లుస్క
త ాందట్ల
ఱ . కమాన్ మాంగ్ లేడీ డబుఫవుా ’’

‘‘హలో శిఖాభణి నువుా గుాండు కొటిేాంచుకుననాంత స్కలువు కాదు డబుఫ వస్తల్ాంట్ట. నోటి మాటల్తో నులు కావు. నీ దగగయ
బాకీ తఱాం ఉాంట్ట చూపిాంచు. క్షణాలో
ల నీ డబుఫచేుస్వతను.’’

‘‘ఉాంది. ఇపుడే చూపిస్వతను’’

‘‘తాందయ డకు. తఱాం ఎవర్ పేరున ఉాంది? ’’

‘‘దీని మొగుడు అరుణా చల్ాం పేరున ’’

‘‘తఱాం మీద స్కకుమార్ సాంతకాం కూడ వుాందా? ’’

‘‘ఏయ్ పిలా
ల తెలివిగా అడుగుతున్నననుకుాంటున్ననవా? మొగుళ్ాకి అపులిచేుపుడు ళ్ళాల్ దగగయ సాంతకాలు తీస్కక్కరు.

’’‘‘తీస్కక్కవాలి. అలా తీస్కకుాంట్టనే మొగుడు ఎగగటిేన్న ళ్ళానిన అడిగే ఛానుసాంది. నువాా ని చేమలేదు. నగా సాంవతసయాం
కియతమే ఎపుడో తను బయికి విడాకులిచిుాంది. నీ బాకీతో తనకి ఏ విధాంగా సాంఫాంధమో చెగల్వా? నీ దగగయ సమాధానాం
ఉాండదు. దౌయజనమాంగా వస్తలు చేయాల్న్నన, స్కకుమార్ని కిడానప్ చేసి నియబాందిాంచాల్న్నన వూరుక్కను........’’

‘‘ఏయ్.............ఎవర్తో మాట్లడుతున్ననవో తెలుస్వ?’’ హ్యాంకర్ాంచాడు శిఖాభణి.

‘‘నువావర్ప న్నకు తెలుస్క కాని న్న గుర్ాంచే నీకు తెలీదు. భరామదగా తఱాం మీద స్కకుమార్ సాంతకాం వుాంట్ట చూపిాంచు. ఈ క్షణమే
మీయాంత ఆనీేని వదలి పోవాలి ’’ కరుగా
గ డిమాాండ్ చేసిాంది సహసర.

శిఖాభణి తాందయ డలేదు.

కాని వాడి కురా
ు డు...
య ళ్ాలో కడు తాందయ డా

అసహనాంగా చూస్వడు...

‘‘ఇాంకా ఏాందన్నన మాటలు?.......ఏయ్....వళ్ాక పోతే ఏాం చేస్వతవ్ ’’ అాంటూ దురుస్కగా మాందుకు దూకి పిడికిలి బిగిాంచి సహసర
మఖాం మీద కొటే బోయాడు.

వాడు చేసిన అతి దద తపు అది.

అాంత వయకు మాటల్తో నడుస్క
త నన వమవహారానిన...

చేతల్ వయకు తెచాుడు...

ఇలాాంటి సాందరాబలో
ల సహనాం సాంమభనాం చాలా మఖమాం. చాలా సాందరాఫలో
ల గడవల్కి కాయణాం ఇలాాంటి ఆతఱగాళ్ళా. ఇపుడ్య
అదే జర్గిాంది. చివర్ క్షణాం వయకూ కదల్కుాండా సేడీగా నిల్ఫడునన సహసర వాడి చేయి మఖాం మీదు వస్క
త ాండగా కుస్వర్గా
భరుపులా కదిలిాంది. చూస్క
త నన వాళ్ాకీ సర్గా అయధాం గాలేదు.ఎడాం చేతో
త వాడి చేతిని బా
ల క్ చేస్త
త కుడి చేతి పిడికిలి బిగిాంచి ాంచ్
రతమర్ధ భడను తకిాంది. దాాంతో కటేలా విరుచుకు డు వాడు తిర్గి లేవ లేదు.ఎవరూ వూహిాంచని సాంఘటనయిది...క భనిషిని
అాంత స్కలువుగా డగటేడాం కేవల్ాం సినిమాలో
ల నే చూస్వతాం. నిజ జీవితాంలో చాలా అరుదు. శిఖాభణి లాాంటి దద గుాండాకే కళ్ళా
గిరు
ు డు. తభ
య న తిర్గినాంత ననాంది. అతని కురా
య ళ్ాాంత దిగబళభ చెాందారు. అదే క్షణాంలో వాళ్ాలో భర్తకడు తిర్గి తాందయ డా
వాడిన కొటిేాందనన ఆవేశాంలో వనక మాందు ఆలోచిాంచకుాండా పొడవాటి ఇన రాడ్ తో సహసర వనపు రుగెతు
త కొచాుడు.క్కప్వేశాంలో
క బా
ల క్ ఫల్ే్

పనటర్ కితనే ఆయుధాననాందిస్క
త ననటు
ే గుర్ిాంచ లేదు వాడు.వాడినచూడగానే వాడికి ఎదురు రుగెతితాంది

సహసర. కు స్వర్గా గాలో
ల కి ఎగిర్ాంది. వస్క
త ననవాడిన వస్క
త ననట్టే వాడి ఇన రాడ్ టిేన చేతిని గాలో
ల నే బా
ల క్ చేస్త
త మోకాళ్ళా
భడిచి వాడి గుాండలిన దారుణాంగా తకిాంది.అాంతే...ఆభ దూకిన ఫోయస్ కి తటు
ే క్కలేక...

కెవుాన అరుస్త
త ...

మొదలు నర్కిన చెటు
ే లా వల్లకిలా విరుచుకు డి పోయాడు వాడు. ఆభ మోకాళ్ా తకిడికి గుాండ యాండుగా చీలి పోతుననాంతగా
బాధతో గావు కేక ట్ల
ే డు. వాడిన నుాంచి లేస్త
త నే ఇన రాడ్ ను సొాంతాం చేస్కకుని ఈడిు కొటిేాంది వాడిన. దఫఫకు తల్
వాలేుస్వడు వాడు. ఇక వనక మాందూ చూడకుాండా...

స్కకుమార్ని ఫల్వాంతాంగా టిే నిల్ఫటిేన రడీల్ మీదకు దూస్కకెళ్ళాాంది. ఎడాడా దొర్కిన వాడిన దొర్కినటు
ే ఎకుడ
తగులుతుాందో కూడ చూడకుాండా వియగట్టేసిాంది. వర్య కేకలు వేస్త
త వాళ్ళా స్కకుమార్ని వదిలి కుల్కు రుగులు తీస్వరు.
వాంటనే స్కకుమార్ని కాసత మాందుకు తీస్కకెళూ
త చుడీదార్ లోాంచి క నోటల కటేను తీసి చేతిలో టిేాంది సహసర.

‘‘ఆనీే......... ఇాందులో మూడు వేలున్ననయి. చెపేది జాగయతతగా విను. ఇపుడు ఇాంటికి వళ్ాగానే పిల్లలిన తీస్కకొని ఇాంటికి తళ్ాం
వేసి ఎటనన్న కొదిద ర్పజులు మీ ఫాంధువుల్ ఇాంటికి వళ్ళాపో....... వీళ్ళా నీ వాంట డకుాండా కొాంత సేపు నేన్నపుతను. న్న గుర్ాంచి
బమాం లేదు. వళ్ళా పో తాయగా’’ అాంటూ మాందుకు తోసిాంది.స్కకుమార్ సహసరను గుాండాల్కు వదిలి వళ్ళాల్నిపిాంచటాం లేదు.
అలాగని తను చేమగలిగిాందీ లేదు. కనీనళ్ాతో యాండు చేతులూ ఎతిత నభసుర్స్క
త ాంట్ట వార్ాంచిాంది సహసర. ‘‘మాందికుడునాంచి
వళ్ళాపో ఆనీే. తాయగా ’’ అాంటూ హెచుర్ాంచిాంది. దొర్కిన అవకాశాలిన సదిానియ్యగాం చేస్కకుాంటూ అకుడునాంచి జన్ననిన
తపిాంచుకొాంటూ తన ఇాంటి దిశగా వేగాంగా రుగెతిత వళ్ళాపోయిాంది స్కకుమార్.అటికే శిఖాభణి గాంగ వరు
య లెతిత పోతున్ననడు.
క ఆడపిలేలమిటి తనను నిల్దీసి తన కురా
య ళ్ాని కొటేటమేాంటి? వాటాంగా తభ చేతికి చికిున స్కకుమార్ని నలుగురూ
గభనిాంచక మాందే జీప్ లో డేసి తీస్కకు పోవచునుకుాంట్ట చివర్ క్షణాంలో వచిు అడుాం డి విడిపిాంచి తీస్కకు పోతుాందే. ఈ
విషమాం తెలిసేత తేన్నాం పేటలో వీధి కుకులు కూడ తనకి బమడవు. ఎవర్ప స్వధాయణభనన అమాభమనుకున్ననడు గాని మాయిల్

ఆయేస్ లో దిటే అని తెలీక మోసపోయాడు.‘‘ర్లయ్ ఆాండా
ర ....... ప్ర్పోతున్ననరు. వాళ్ళాదదరీన ఆాండా
ర ’’ అని అరుస్త
త క ఇన
రాడ్ అాందుకుని దూస్కకు రాస్వగాడు. వాడి భనుషులు...

శిఖాభణి కన్నన మాందే కర్తనకరు హెచుర్ాంచుకొాంటూ ఆయుధాల్తో సమీపిాంచారు. స్కకుమార్ని ాంపిాంచగానే ఆభ వనక
ఎవరూ పోకుాండా వాళ్ా దార్కి అడుాంగా నిల్ఫడియది సహసర.

‘‘మీ అాంతు చూడకుాండా నేనకుడికి పోతన్న
ర , యాండి ’’ అనర్చిాంది సహసర.

ఈ లోల్ గడవ ఆయాంబాంలోనే అకుడకుడా కొాందరు పరులు ఆగిపోయి గడవ ఏమిట్ల అయధాంగాక ఆసకిిగా చూస్క
త న్ననరు.
వహికిల్స్ లెనటల కాాంతిలో అకుడుాంది తేన్నాం పేట రడీల్ని గుర్ిాంచగానే కొాందరు బమాంతో రుగులు తీస్వరు. అయిన్న కయభాంగా
దూయదూయాంగా గుాంపు చేర్ పోతున్ననరు. క ఆడపిల్ల శిఖాభణి లాాంటి గుాండాని ఎదిర్ాంచి దుమభ దుల్టాం ఆశుయమాంగా వుాంది
వాళ్ాకి.స్కకుమార్ వాంట ఎవరూ డకుాండా అడుాంగా వునన సహసర తిర్గి బదరకాళ్ళలా రతమరు
ధ ల్ మీద విజృాంభాంచిాంది. కాళ్ళా
విరుగుతున్ననయ్య చేతులు విరుగుతున్ననయ్య కూడ చూడకుాండా దొర్కిన వాడిన దొర్కినటు
ే చితగట్టేస్లతాంది. ఈ లోల్ సమీ
ప్
ర ాంతలో
ల వునన కొాందరు గుాండాలు శిఖాభణి వాడి భనుషుల్ మీద ఎవరు దాడి చేస్క
త న్ననయనీ వినగానే కయయలు కతు
త ల్తో
శిఖాభణికి అాండగా రుగులెతు
త కొచాురు. ఇదే సభమాంలో మనుస్వమికి ఫోన్ చేసి చెప్క అతడి భనుషులిదదరూ సహసరకు
స్వమాంగా తమూ పోరాటాం లోకి ఎాంటయన పోయారు.

