వాళ్ళు ఎంటయైన యండో నిముషంలోనే కదిరేషన్ అతడి భనుషులు యంగ ఱవేశం చేసారు. అపటికే సుభరు ముైపభందికి ైగా
వునారు. శిఖాభణి కుయ
ు నా సహసఱకు ఎప్పపడైతే కదిరేషన్ ఫ ందం
ర ళ్ళు వాళ్ుతో వూపిరి సలకుండా ంటరి పోయటం చేసు
తనకు సామంగా ఎంటయైందో కాసు వూపిరి తీసుకునే అవకాశం ఏయపడినిి. దంతో అటు యిటు ఇనుయడ్ తో రౌడీలను వియగొటిి
చెదయగొడుతూ గొడవకు కాయణభైన గండా శిఖాభణి వైప్ప దూసుకెళ్ుంది.

శిఖాభణి భనుషులో
ో కుడిభుజం లంటి వేలు అనే యువకుడొకడునాడు. వీడికి కాసు ముందు చూప్ప ఎకుువ. ఎప్పపడైతే
సహసఱకు సామంగా కందరు ఎంటయమయరో ఎప్పపడైతే సహసఱ సుడిగాలిల శిఖాభణివైప్ప దూసుకసు
ు ందో వంటనే రిస్థితిని
అంచన వేసాడు. ఎందుకెైన భంచిదని సెల్ ఫోన్ అందుకుని తేనంపేట ఆ రిసయలో
ో ని తభ బేచ్ లకు చక చకా ఫోను
ో కటిి
పిలవటం ఆయంభంచాడు. ఈ లోల పోయటం ఆయంబంలోనే సహసఱ ముఖానిా కవర్ చేసు
ు నా చున్నా జారిపోయింది. దనిా తిరిగి

అందుకోడానికి ముఖానిా కవర్ చేసుకోడానికో ఆభకు అవకాశం లేకపోయింది. జీప్ సమీంలో నిలఫడిన శిఖాభణికి రిస్థితి
చూసు
ు ంటే భతి పోతునాటు
ి ంది. ఇప్పపడు సహసఱ ముఖానిా సపషింగా చూడగలుగతునాడు.

అందభైన ముకుుకి డైభండ్ ముకెుయ, చెవులకు గోలడ్ రింగలు, భడలో సనాటి గోలడ్ చెైన్ అతయంత సుందయభైన ఆభ
ముఖం. ఎంత స్థంప్పల్ గా వునా సయాబయణ భూషితభైన అభమవారిల దయశనమిస్ుంది. వాడి అశచయయం సహసఱ అందం గరించి
కాదు. అంత కోభలభైన అభమయిలో ఇంతటి ధైయయ సాహసాలేమిటి ఈ పోయట స్పపరిి ఏమిటి?

శిఖాభణి ఆశచయయం నుంచి తేరుకునే లోల చిరుత ప్పలిల వచిచ వాడి ఎదురుగా నిలఫడినిి సహసఱ. పొజిషన్ తీసుకంటునా
సహసఱను చూడగానే ‘‘ ఏయ్ ఆగభమయ్ ఆగ ’’ అనరిచాడు శిఖాభణి.

‘‘నేను ఆగభనాప్పపడు నువుా ఆగలేదు. ఇప్పపడు నేనందుకు ఆగాలి?’’ ఎదురు ఱశిాంచింది సహసఱ.

‘‘ఎందుకంటే... చెటింత భనిషిని. హిలానిా. నకు దమ దకిిణ్యయలు తెలీదు. న కుయ
ర ళ్ుని కటిినంత ఈజీ కాదు ననుా
కటిడం. తాభయ తంయగా వసు
ు నా భ కుయ
ు నావ్ గద? తపిపంచుకోలేవు. న్నకు బమడి చెపటంలేదు. నినుా
ర ళ్ుని చూసు
చూసు
ు ంటే ముచచటేసు
ు ంది. న్న వమసును అందనిా బవిషయతు
ు ను నశనం చేసుకోకు. వంటనే ఇకుడుాంచి రిపోయి 
ఱ ణ్యలు
దకిుంచుకో. లేదంటే చంపేసాురు’’ ది గొంతుతో హెచచరించాడు శిఖాభణి.

‘‘గీత బోధ చేమటానికి నువుా క షు
ు డివీ కాదు వింటూ కూచోడానికి నేను అరు
జ నుడీా కాదు. దిభంది వధవలిా వంటేసుకుని
నగయం నడి బొడు
డ లో రువుగా ఫతుకుతునా క స్త్ుఴని ఎతు
ు కుపోవాలని చూస్థన నువ్వా భగాడివా? ది భంది కడిా కటిడం
కాదుయ. క ఆడపిలో ది భందిని కటిడం గొప. పోయటం ఆయంభంచింది మీరు. దీనిా ముగించే వళ్త
ు ను. తేనం పేటలో రౌడీ
అనేవాడు కనఫడ కూడదు. కండలు ంచిన హిలానిా గద, కభన్ నువ్వా నేనో తేలుచకుందం’’ అంటూ వేగంగా ముందుకు
దూకింది. దంతో చేతిలోని ఇన యడ్ గియ గియ తిప్పపతూ ముందుకురికాడు శిఖాభణి. ఇక ఇరువురి భధయ ఆయంబభైంది
పోయటం.

సరిగా
ా ఇదే సభమంలో మునిసామి అతడి భనుషులు యంగ ఱవేశం చేసారు. వస్ప
ు నే ఎడా డా ఫణ్య కయరతో గండాలిా ఫదయ
గొడుతూ సహసఱకి యక్షణగా ఆభ సమీంలోకి వళ్ుపోమడు మునసామి.ఇప్పడా ఱదేశంలో జరుగతోంది క దొమిమల లేదు. వీధి
పోయటం కూడ కాదు. క యణ యంగానేా తలపిస్ుంది. అరుప్పలు కేకలు ఆయినదలతో ఆ 
ఱ ంతం దదిరిలు
ో తోంది. అంతలో వియట్
కూడ యంగఱవేశం చేసాడు. అతడితో కలిస్థ సహసఱ వయామే సుభరు తిక ముైపభంది వయకు ఉండగా శిఖాభణి వయాం అయవై

భంది ైనే ఉంటారు.

బేచ్ లు బేచ్ లుగా సెైకిళ్ు మీద ఫైక్ ల మీద తేనం పేట రౌడీ కుయ
ు ఇంకా వచిచ డుతూనే వునారు.
ర ళ్ళు బీబతసంగా అరుస్ప
జనం ఆ పోయటానిా ఱతయక్షంగా చూసు
ు నారు. రోడ్ వంట అటు ఇటు టా
ల ఫిక్ నిలిచిపోయింది. ఎవరో ఫోన్ చేస్థనటు
ి నారు.
కదిరేషన్ బేచ్ ఎంటయవుతునాప్పపడే

మీడిమకు చెందిన యండు వేన్ లు ఎంటయమయయి. టివి లకు లైవ్ టెలికాసి్

ఆయంబభైంది. ఇంకా సంఘటన సిలనికి తభ ఱతినిధులు చేరుకుని ఛానల్ వాళ్ళు తభ టీవీలో
ో స్ుఴలింగ్ లో ముఖయ
ఱకటన అంటూ ఱసాయం ఆయంభంచారు.
దంతో నగయఱజల ద షిికి కుసారిగా టివి స్త్ుఴన్ ల వైప్ప భళ్ుంది.

ఇదే సభమంలో కాసు ముందుగా...

సభచాయం తెలీగానే టి నగర్ పోలీస్ స్టిషన్ నుంచి ఇక మసెైస

ఆరుగరు కానిస్టిబులస్ లఠీలు వూప్పకుంటూ జీపోోవచిచ

దిగారు. ఏదో చినాదొమిమ అనుకునారు. కాని వచిచ చూడగానే వాళ్ుకి కళ్ళు గిరు
ర న తిరిగినంత నైంది. ఇప్పపడు తాము ల
అండ్ ఆయడర్ కోసం వాళ్ు ముందుకెళ్తు 
ఱ ణ్యలతో ఫమటడడం కషిభనిపించింది. ఇటు రోడు
డ నుండి లోల ఖాళీ సిలం వయకు
యుది యంగానిా తలపిస్ుంది. ఎల చూస్థన యండు వయ
ా లు వంద భంది ఉండొచచనిపించింది. అదనప్ప ఫలగాలు వస్టు గాని తాము
ఏం చేమలేని రిస్థితి వుంది. దంతో వచిచన వాళ్ళు పేఱక్షకులుగా భరి పోగా మసెైస వయసగా ఇతయ పోలీస్ స్టిషనోకు నగయ పోలీస్
కంట్ర
ల ల్ రూమ్ కి చక చకా ఫోన్ లు కటిి రిస్థితి వివరించాడు. సెైయను
ో మోగించుకంటూ పోలీసు వాహనలు దూసుకు
యనయంభంచాయి. యండు వేన్ లలో తుకులు ధరించిన రిజయా్ పోలీస్ లు కూడ సంఘటన సిలనికి ఫమలు దేయరు.

ఈ లోల సుభరు ది నిముషాల వయకు...|

సహసఱ శిఖాభణిల భధయ...

హోయ హోరీగా సాగింది పోయటం....

శిఖాభణి చాల ఫలభైన భనిషి కావటంచేత సహసఱకు ఒటా
ి న లంగేటు
ి కనిపంచటం లేదు. సహసఱ కటేి కుంగ్ఫూ ంచ్ ని

పైయింగ్ కికస్ ని తటు
ి కని నిలఫడుతూ, తపిపంచుకుంటూ, తిరిగి దెఫబ కటా
ి లని ఱమతిాస్ప
ు పోయడుతునాడు.

వాడికి సామంగా ఎవరూ యిటు యకుండా ఒ ఱక్కన మునుసామి భరో కున కదిరేషన్ లు కయరలు తిప్పపతూ రౌడీల తాట తీస్థ
చెదయగొడుతునారు.

ఇక ఆ యిదిరి భనుషులయితే రుదఱ గణ్యల
ో చెలరేగి రౌడీలతో హోయ హోరీగా పోయడుతూ దెఫబకు

కడిా డగొటేిసు
ు నారు.

కాని అసంఖాయకంగా వచిచ డుతునా రౌడీ మూకలిా చూసు
ు ంటే ఈ పోయటం ఇంకా ఎంతస్టప్ప కనసాగతుందో ఎవరూ అంచన
వేమలేకపోతునారు. పోలీసులు యంగ ఱవేశం చేమకముందే అకుడుాంచి తప్పపకోవాలని అందరికీ వునా. సహసఱ అకుడుాంచి
కదిలితేగాని అది వీలుడదు.

అయితే సహసఱ ఆలోచన వేరుగా వుంది. ఎటిి రిస్థితిలోను శిఖాభణిని వదిలి పోయే ఉదేిశం ఆభకు లేదు. వాడిా డగొటిి ఏ
చేతో
ు అయితే సుకుభరి జుతు
ు టిి లగాడో, ఆ చేతిని వియగొటిి వాడిా జీవితంలో ఎప్పపడూ స్త్ుఴల వంక కనాతిు చూడకుండా
చేమలని ఆభ ఉదేిశం. అరుప్పలు కేకలు కయరలు కతు
ు ల చప్పపళ్ళు యణగొణ ధానితో ఆ 
ఱ ంతభంతా దదిరిలిోపోతోంది. ఇదే
సభమంలో వియట్ ఎంటయమయడు. ఎకుడికకుడ దొరికిన రౌడీని దొరికినటు
ి వియగొటేిస్ప
ు దరి చేసుకుని మూడో నిముషంలోనే
సహసఱ సమీంలోకి వళ్ుపోమడు.
ఆభ తనతో భటా
ో డదు....

తను ఆభతో భటా
ో డాల వద
ి ?

రిస్థితిని గభనిస్ప
ు కనిా క్షణ్యలు ఆగాడు.

శిఖాభణి ఆయంబంలో కంతస్టప్ప సహసఱ వేగానిా నిలువరించగలిగిన కరభంగా డిపనస్ లో డిపోమడు. సుకుభరి జోలికి
ఎందుకెళ్తున
ఱ ఫబు అని ఇప్పపడు ఫధడుతునాడు.

శిఖాభణి వంటిమీది గామలు చూస్టునే అయిభవుతోనిి సహసఱ ఎంత దరుణంగా అటాక్ చేస్థందో. ఈ టికే వాడు డిపోవాలి కాని
తెలివిగా వాడు ఎదురొడిడ పోయడకుండా సహసఱ ంచ్ లని లగ్ స్ిఴక్ లను తపిపంచుకంటూ ఆతమయక్షణలో డడంతో వాడిా

కూలచటంలో ఆలసయం జరుగతోంది.

శిఖాభణి మూతి గిలి నతు
ు రొడుతోంది. బోడిగండు యకిస్థకిభైంది. వంటి మీద గామలు యకిం చిందుతునాయి. వాడికి అండగా
యవాలని దూసుకసు
ు నా రౌడీలని అటు మునుసామి ఇటు కదిరేశన్ లు చితగొాటిి తరుముతునారు. ఇదే రిస్థితి కనసాగితే
పోలీసులు వచిచ ముటిడినేచ అవకాశం ఉంది. ఉనాటు
ి ండి కదిలడు వియట్. అతడి యకను కాసు ఆలసయంగా గభనించింది సహసఱ.

‘‘పోలీసులు వచేచదక ఈ వధవతో పోయడుతూనే వుంటావా? తప్పపకో ’’ అనయసు
ు చివుాన ఎగిరి శిఖాభణి కుటెముకల మీద
తనాడు. ఆ షాక్ నుంచి కోలుకనే లోప్ప వియట్

పిడికిలి వాడి చెవి కున దరుణంగా తాకింది. అదే క్షణంలో సహసఱ ఎగిరి

గండల మీద తనిాంది. కే సారి ఇదిరూ అటాక్ చేమటంతో నిలవలేక ఫధతో దిగా అరుస్ప
ు ఎగిరి వనకిు డిపోమడు.
అంతే...

తొలిసారిగా వాడికి...


ఱ ణబమం అంటే ఏమిట్ర తెలిస్థంది....

ఇంకా అకుడే ఉంటే ఇదిరూ చంపేసాుయని బమడా
డ డు. శకిినంతా కూడదీసుకని చివుాన లేచి రుగెతిు తభ జీప్ ఎకేుసాడు.
వాడిా ఆలని కదిలిన సహసఱను చేయిటిి ఆడు వియట్.

‘‘చాలు జరిగింది చాలు. వాడు రిపోతునాడు పోన్న. పోలీస్ సెైయను
ో వినఫడుతునాయి. వంటనే భనం వళ్ుపోవాలి’’ అంటూ
హెచచరించాడు.‘‘లేదు వాడిా వదలకూడదు. వాడి కాలో చెయ్యయ తీస్ట వయకు వదలను, ననుా వళ్ున్న’’ ఆవేశంతో అరిచింది
సహసఱ.ఆ కాసు సభమంలోనూ శిఖాభణి జీప్ సాియి్ చేస్థ చివుాన రౌండ్ తిపిప సహసఱ వైప్ప దూకించాడు. తనను దెఫబతీస్థన ఆ
పిలోను జీప్ తో తొకిుంచి చంపేమలనాంత ఱతీకారేచఛతో చివరి ఱమతాంగా వేగంగా దూసుకచేచసాడు సహసఱ వైప్ప. ఆఖరి
క్షణంలో సహసఱను వియట్ కుకు లగేసాడు గాని లేకపోతే సహసఱను జీప్ తో తొకిుంచిచేస్ట వాడే.

తన 
ఱ ణ్యనికి 
ఱ ణభైన సహసఱను చంలనుకునా వాడిా ఇక క్షమించలేక పోమడు వియట్. కింద

డునా క ఇను యడ్ ని

అందుకని శిఖాభణి వైప్ప ఫలంగా విస్థరేసాడు.భూతంల దూసుకసు
ు నా జీప్ ను చూడగానే ఆ దిశలో పోయడుతునా ఇరు వయ
ా ల
వాళ్ళు కుకు రుగలు తీసారు. అదే సభమంలో వియట్ ఱయ్యగించిన ఇనయడ్ విషు
ు చకరంల తిరుగతూ దూసుకెళ్ు జీప్

లోని శిఖాభణి బోడిగండును దరుణంగా తాకి ‘ఖంగ’ భని చప్పపడు చేస్థంది. దెఫబకు ముందుకు తూలటంతో నుదురు స్త్ిరింగ్
ను ఫలంగా గదు
ి కని క్షణంలో తెలితపిప పోతూ కుకు రిగి పోమడు.

కంట్ర
ల ల్ తపిపన జీప్ రోడ్ మీదకు దూసుకెళ్ు అడడంగా తిరిగి కుకు లీి కటిి శిఖాభణిని ఈడుచకంటూ దూసుకెళ్ు టా
ల ఫిక్ లో
నిలిచిపోయిన వాహనలు యంటిని ఢీకంది. నిప్పపయవాలు ఎగస్థ నేలకు జారిన ఆయిల్ కు నిపంటుకని క్షణంలో అగిా ఆయిల్
టాంక్ లో జొయఫడియది. అంతే....డైనభైట్ పేలినటు
ి జీప్ ఆయిల్ టాంక్ కుసారిగా పేలిపోవటంతో గొలు
ో న అరిచి దూయంగా
రుగలు తీసారు జనం. బమంకయ అగిా జాాలలు గాలో
ో కి ఎగసాయి. జీప్ప తునతునకలయి కునునా యండు వాహనలూ
భంటలో
ో చికుుకునాయి. టా
ల ఫిక్ జాభయి వనకోు కులకో వళ్ులేక రోడ్ వంట అనేక వాహనలు నిలిచి పోమయి.
ఎప్పపడైతే భంటలు ఎగసాయ్య వాహనలు వదిలి రుగలు తీసారు జనం.

ఇదే సభమనికి కనిా పోలీసు వాహనలు వచిచ చేయయి. కాని టా
ల ఫిక్ లో నిలిచిపోయిన వాహనలిా దటి అవి ముందుకుకచేచ
అవకాశం లేక పోవటంతో వాహనలు దిగి పోలీసులు రుగలతు
ు కుయసాగారు. కనిా వాహనలు సందు గొందుల వంట తిరిగి
ఎలగో చేరుకో గలిగాయి. వాహనలు దిగతూనే లఠీలు ఝుళ్పిస్ప
ు ముందుగా జననిా దూయంగా తరిమి యండు ోడ్ లైటోను
ఆన్ చేస్థ సంఘటన సిలంలోకి ఫోకస్ చేసారు పోలీసులు. అయిన ఎకుడా ఇరువయ
ా లు చెదిరి పోయే రిస్థితి కనిపంచలేదు. రిజరుా
పోలీసులు టిమర్ గాయస్ షెలస్ ని పోయడుతునా వాళ్ు భధయకు విసురుతూ యఫబరు బులోటోతో గాలో
ో కి కాలుపలు జయటం
ఆయంభంచారు. పోలీసులు గంప్పలో జొయఫడి లఠీఛారీజ ఆయంభంచారు. అప్పపడే సహసఱను గరిించిన పోలీసులు ఇదిరు ` ‘‘భనం
వదుకుతునా సహసఱనే ఆ అభమయి. ఇకుడే ఉంది. రిపోకుండా చూడండి’’ అనరిచాడు.

రిస్థితి విషమిస్ుందని గరహించిన వియట్ ‘‘సహసాఱ ఇక శిఖాభణి ఏభమయడనేది వాడి అద షిం మీద అధయ డిన విషమం.
పోలీసులు టిమర్ గాయస్ ఱయ్యగిసు
ు నారు. భనం రిపోక తపదు’’ అంటూ కంత దూయంలో వీయ బదు
ఱ డిల... రౌడీ మూకల
మీద విరుచుకు డుతునా మునుసామిని పిలిచాడు. ‘‘గరువు గారు భనం వళ్ుపోవాలి భనవాళ్ళు కుడూ ఇకుడ
ఉండకూడదు. భ గరించి చూడొదు
ి . పోలీసులు ఈ 
ఱ ంతానిా పూరిిగా కవర్ చేమకముందే భనం అవతలికెళ్ుపోవాలి.
తాయగా’’ అనరిచాడు.

‘‘కే చినఫబు మీరు దండి వచేచసు
ు నాం’’ అనరిచాడు మునుసామి. సహసఱ తన భనుషులు కదిరేశన్ ని మిగిలిన వాళ్ుని
హెచచరించింది. వాళ్ళు వేగంగా చెదిరి పోవటం ఆయంభంచారు.

‘‘ద వళ్ుపోదం’’ అంటూ సహసఱ చేయి టు
ి కునాడు వియట్.

ఆ చేతిని కోంతో విదిలిచ కటిింది సహసఱ.

‘‘వదు
ి నేన్నాతోయను. న్నదరి న్నది. నదరి నది’’ అంది మండిగా.

అంత కిోషి రిస్థితిలోకూడా...

సహసఱ మండితనం చూడగానే...

వియట్ కి సరు
ర న ముంచుకచిచంది కోం.

‘‘చెపేచది న్నకాుద. ఇప్పపడూ ంకి తనమేన!’’ అంటూ చెం మీద కుటిచాచడు. దెఫబకు సహసఱ కళ్ులో గిరు
ర న
న్నళ్ళుతిరిగాయి. అదే క్షణంలో భరో ఘోయం చోటు చేసుకుంది.

శిఖాభణికి నమిమన ఫంటు వేలు. వాడే ఫోన్ లు కటిి తభ బేచ్ లను అకుడికి యపిపంచింది. శిఖాభణికి ఏ గతి టిిందో ఱతయక్షంగా
చూసాక వాడు సహసఱ మీద గ-దేాషంతో భండిపోతునాడు. 
ఱ ణ్యలతో సహసఱను వళ్ున్నకూడదనుకని ఆవేశంతో పొడవాటి కతిు
కటి ప్పచుచకని దొంగ దెఫబ తీమటానికి ఆభ వనకిు నకిు నకిు వచేచసు
ు నాడు. సహసఱ వియటు
ో గొడవడుతునా
సభమంలోనే కతిుని లేపి విసురుగా వచేచసాడు.చివరి క్షణంలో కంటి కస నుండి ఱభదం గభనించిన వియట్ సహసఱ చెంను
తాకిన అదే చేతో
ు నే ఆభను భుజం టిి వేగంగా కుకు లగేస్ప
ు ముందుకు దూకి. వేలు కతిు టిిన చేతిని ఫ
ో క్ చేమ బోమడు.
ోడ్ లైటో కాంతిలో అంచన తపిపంది. వేలు చేతిలో కతిు సహసఱ వీప్పలో దిగటానికి ఫదులు వియట్ ఎడం భుజానిా యండంగళ్తల
లోతున ఆయంగళ్తల పోడవున నిలువున చీరేస్థంది. అది చూడగానే కెవుాన అరిచింది సహసఱ. అంతే ఆడ ప్పలిల, తన వియట్ ని
గామ రిచన వాడి మీదకు దూకింది. కే దెఫబతో వాడి చేతిలోని కతిుని లకుుని కే వేటు కతిు టిిన వేలు చేతిని భుజం వదికు
తెగ నరికింది. కతిు వంటే చేయి తెగి ఎగిరిడియది. ఫధతో బమంకయంగా అరిచాడు వాడు. ఈ లోల ఎగవ నుంచి పోలీసులు
దూసుకు యనయంభంచారు.

సహసఱ ఆవేశం చూస్థ ఆభకు తన టో పేఱభ తగాలేదని వియట్ కి అయిభైంది. భుజం గామం నయకం చూపిసు
ు ండగా అంత ఫధలో
కూడా... ‘‘వాడిా ఎకుువగా శికిించావేమో. చేయి నయకుుండా ఉండాలిసంది’’ అనాడు.

‘‘వాడు నినోా ననోా చంపితే ఇల ఆలోచించేవాడివి కాదు. చేయి నయకటం కాదు. ఇలంటి కుకులిా నడిరోడోో ఉరితీమలి.
అప్పపడే ఈ దేశంలో అయియతిలకూడా ఆడది నియభమంగా తియగాలుగతుంది. ఒటో యజకీమంతో ఇలంటి రౌడీలిా ంచి పోషిసు
ు నా
యజకీమ రీిలిా, పోలీసులిా అనలి. వీళ్ోని కాదు!’’ అంది ఆవేశంగా సహసఱ.

వియట్ తన జేబు రుభలు తీస్థ సహసఱ కిచాచడు. ‘‘కే కే ఆవేశ డకు. ఇప్పపడైన కటు
ి కడతావా నకెందుకని వళ్ుపోతావా?
నతు
ు రు పోతోంది’’ అనాడు.

ఆ భటతో కు సారిగా...

ఏడుప్ప ముంచుకచిచంది సహసఱకి...

ఇపటికిప్పపడు యండు ఱభదల నుంచి తనని కాడాడు. తన 
ఱ ణం అడడం వేస్థ భరీ కాడాడు. ఇంకా వియట్ ని తను
శంకించటంలో అయింలేదు. కళ్ళు తుడుచుకుంటూ గామలిా చూస్థంది. నిజంగానే వయదల పొంగతోంది నతు
ు రు. చాల లోతుకు
తెగి ఉండాలి. ‘‘నవలేో ఇదంతా నవలేో’’ అంటూ రుది కంఠంతో లుకుతూ గామనికి జేబు రుభలు చుటిి కటు
ి కటిింది.
రుభలు ఎయరగా తడిస్థ పోతోంది. ఆభ ముఖానిా తన గండలకు హతు
ు కని పేఱభగా జుతు
ు నిమియడు వియట్. ‘‘సారీయ కోంతో
నినుా కటా
ి ను. నువుా న 
ఱ ణం న్న తయాతే ఎవయయిన. అది గరహించటంలేదు నువుా’’ అనాడు ఫధగా.

‘‘కే ముందు భనం వళ్ుపోవాలి. పోలీసులు ఇటే వసు
ు నారు’’ అంది కళ్ళు తుడుచుకుంటూ. ఆభ చేయి అందుకని అవతలి
ఇళ్ువైప్ప రుగ తీసాడు వియట్. ఈసారి హఠం చేమకుండా అనుసరించింది సహసఱ.

‘‘అదిగో... అదిగదిగో... వాళ్ుదిరూ రిపోతునారు. సహసఱను ఆండి వదలదు
ి ’’ వనకనుంచి క పోలీసు గొంతు చించుకని
అరుసు
ు నాడు.

ఆ అరుప్పలిా లకుచేమకుండా...

సహసఱ వియట్ లిదిరూ ఏకభై అటుకు యిళ్ు భధయగా సందులోకి రిపోమరు. లఠీలు వూప్పకంటూ పోలీసులు వారిని
అనుసరించి తరుముకెళ్తురు. అయితే నలుగ వీధులు దటి అయిదో వీధిలో ఱవేశించేసరికి రిపోతునా ఇదిరూ ఎటు
తపిపంచుకునారో గాని కంటికునిపంచకుండా పోమరు. అంతటితో వనుతిరిగారు పోలీసులు.ఈ లోల పోలీసులు సంఘటన
సిలనిా పూరిిగా కవర్ చేసారు. పైర్ సరీాస్ వాళ్ళు తగలఫడుతునా వహికిలస్ ని ఆరేప నిలో బిజీగా వునారు. రి పోయిన
వాళ్ళు రిపోగా మిగిలిన వాళ్ళు పోలీసులకు టు
ి ఫడా
డ రు. అంతకు ముదే మునుసామి కదిరేశన్ లు వాళ్ు భనుషులు
అకుడినుంచి తప్పపకని వళ్ు పోగలిగారు. జరుగతునాదంతా టివి ఛానలస్ వాళ్ళు లైవ్ టెలికాసి్ చేస్ప
ు నే ఉనారు. పోయటం
ఆగిపోయిన సంఘటన సిలంలో డునా ఆయుధలు క్షత గాతు
ల లు ఆయినదలతో భీబతసంగా ఉంది. పోలీసులు గామ డిన
వాళ్ుని హాస్థపటల్ కి తయలించే నిలో డా
డ రు. ఇదిల ఉండగా...ఱభుతాానికి అసలు సభసయ...

సరిగా
ా ఇకుడే మదలయింది.

సంఘటన సిలం నుంచి రిపోయిన తభ నమకుడు శిఖాభణిని ఱతయరు
ి లు చంపేసాయని ఫోనోమీద ఱచాయం చేమటంతో తేనం
పేట రిసయ 
ఱ ంతాలో
ో ని అలోరి మూకలు కుసారిగా వీధిన డా
డ యి. గంప్పలు గంప్పలుగా రౌడీలు ఫమలుదేరి వాహనలు
తగల ఫడుతూ షాప్పలిా గల గొడుతూ అయచకాలకు లపడా
డ రు. అపటికింకా సభమం యతిల తొమిమది గంటలు దటలేదు.
రిస్థితి గభనిసు
ు నా వాయరులు షెటిర్ లు దించేస్థ షాప్పలు మూమటం ఆయంభంచారు. అలోరు
ో భరింత చెలరేగాయి. అవి
విసురించక ముందే అణచి వేమలని ఱభుతా ఫలగాలిా యంగంలోకి దించింది ఱభుతాం. రౌడీ మూకలు ఫసుసలిా యళ్ుతో
కటిడం, తగల ఫటిడం ఱయివేటు వాహనలిా ధాంసం చేమటం, షాప్పలిా లూటీ చేమటం ఱజలిా తరిమి కటిడం వంటి
అయచాకాలకు తెగఫడి బీబతసం స షిించాయి. ఆమ 
ఱ ంతాలో
ో వన్ పరీి ఫోర్ సెక్షన్ టిి కరూూయ విధించి కనిపస్టు కాలిచవేతకు
ఉతురువిచిచంది.

చెనైాలో రిస్థితి ఇది...

స్టిట్ వైడ్ గా ఱజలు టివిలకు అతుకుుపోయి చూసు
ు నారు.

************************************************************

పోలీసులకు స్థోప్ ఇచిచన వియట్ సహసఱలు ఎకుడా ఆగకుండా సందుగొందుల వంట రుగ తీసు
ు ది వీధులకి అవతల క ది
రోడ్ కి చేరుకునారు.

ఇప్పపడు ఏం చేమలి?ఇదిరి ముందునా ఱధన సభసయ ఇది.ఎలగో పోలీసులిా తపిపంచుకని ఫమట డగలిగారు. కాని తన
భుజం రిస్థితి చాల ఱభదకయంగా ఉంది. వంటనే టీలట్ భంట్ జయగాలి. ఈ ఱభదకయ స్థితిలో ఏ ఆసపతిలకెళ్ున టీలట్ భంట్
జయకుపోగా తభని పోలీసులకు టిిసాురు. ఱసు
ు తం ఇంటికి చేయటం కనా తనకి టీలట్ భంట్ ముఖయం. టివి వాళ్ళు లైవ్ టెలికాసి్
చేసుంటే ఖచిచతంగా జనం, పోలీసులు తభని గరు
ి టేిసాురు.తీవఱంగా ఆలోచిసు
ు నా వియట్ ద షిి...రోడ్ కి అవతల తభకు
సమీంలోనే ఉనా టాంటీఫోర్ అవయస్ భడికల్ షాప్పమీద డియది.‘‘ఏం చేద
ి ం?’’ ఆందోళ్న చెందుతూ అడిగింది సహసఱ.

‘‘ఏదో కటి వంటనే చేమకపోతే ంట్ర
ో నతు
ు యంతా ఫమటికి పోయేల ఉంది. ఆ భడికల్ షాప్ కి వళ్ు యగలవా?’’ అనాడు
ంటి బిగవున ఫధను బరిస్ప
ు .

‘‘ఎల వియట్.. ముఖం కవర్ చేసుకోడానికేమీ లేదు. ననుా గరు
ి టేిసాురు’’ అంది నిససహామంగా సహసఱ.

‘‘కే కంచెం రిసు్ చేమక తపదు. ద నేనూ వసాును’’ అంటూ కదిలడు వియట్.

భడికల్ షాప్పలో క యువతి కూచుని టివి చూస్ుంది. అంత కిరతమే క వయకిి ఏవ్వ భందులు కనుకుని వళ్ుపోమడు. రోడు
డ
నియమనుషయం కాగానే సహసఱ వియట్ లు వేగంగా రోడ్ దటి భడికల్ షాప్ప ముందుకు వళ్ుపోమరు. జరుగతునా అలోయో గరించి
టివిలో పోలీసు కమీషనర్ ఱజలకు ఏదో సందేశం ఇసు
ు నాడు. టివిలో వాయిలు మదలయితే ఆ యువతి తభను గరిించే
ఱభదం వుంది. అటు ఇటు చూస్థన వియట్ కి...

కున చేతికి అందే ఎతు
ు లోనే కేబుల్ టివి కనక్షన్ వైరు కనిపంచింది. అంతే... చప్పపడు కాకుండా కేబుల్

వైరు కట్ చేస్థ ఏమీ

తెలీనటు
ి లోనకు అడుగ టా
ి డు. సహసఱను కుగా ఫమటే ఉంచాడు.

టివి ఆగిందని కంగారు డుతునా షాప్ప లేడీ వియట్ ని చూస్థ ‘‘ఎవరు మీరు? ఏంకావాలి?’’ అనడిగింది. కంగారుగా. ఆభ
చూప్పలు వియట్ భుజం గామం మీద వునాయి.

‘‘కంగారు డకండి మేడం. చినా హెలప్ చేమలి. ఇకుడికి దగారోోనే భ ఫైక్ ఆకిసడంటయింది. లుగ యయి న భుజానిా
లోతుకు చీరేస్థ నతు
ు రొసు
ు ంది. నతు
ు రు ఆగటానికి భందులు, ఇంజక్షను యివాండి. అలగే క స్పది దయం యివాండి.’’ గఫగఫ
తభకి ఏం కావాలో చెపేపసాడు.

‘‘స్పది దయం ఎందుకు? అవికుడుండవు’’ అందభ.

‘‘అది లేకపోతే ఆరేషనోో వాడే వంప్ప స్పది దయం వునా ఇవాండి మేడం. మీకు చాల ప్పణయం వసు
ు ంది. ఆభ చుడీదర్ వనక
చినిగిపోయి వీంతా కలఫడుతోంది కుటా
ి లి’’ అంటూ అయిదు వందల నోటు తీస్థ కంటర్ మీద వుంచాడు.

‘‘చిలోయ ఇవాకురేోదు మేడం నేనడిగినది ఇవాండి’’ అనాడు.

‘‘ఆవిడ ఎవరు?’’ నోటు తీసుకుంటూ అడిగింది.

‘‘ఆభ న బయయ’’ తడఫడకుండా చెపేపసాడు.

ఇక ఆ యువతి సందేహించకుండా వియట్ అడిగినవన్నా క కవరోో వేస్థచిచంది. వాటర్ ఫటిల్ కూడా అడిగి తీసుకని
వనుతిరిగాడు వియట్. అతడి బయయ వీప్ప మీద చుడీదర్ ఏభతలం చిరిగిందో చూద
ి భని షాప్పలోయువతి రోడ్ దటుతునా
జంట వంక ఆసకిిగా చూస్థంది. సహసఱ వీప్ప మీద ఎకుడా చినా చిరుగ కూడా కనఫడక పోడంతో అవాకుయింది.

ఆభ చూసు
ు ండగానే సహసఱ వియట్ లు ఎదురు వీధిలోకి వళ్ు అద శయభమయరు.

******************************************

అకుడ పోలీసులు సంఘటన సిలనిా కవర్ చేసు
ు నా సభమనికి సుకుభరి ఆభ తన ఇదిరు బిడడలతో చెనైానుంచి కంచి
వళ్తు రూట్ర
ో ఫస్ లో ఱమణం చేస్ుంది.

ఆభ కళ్ుముందు సహసఱ భదులుతోంది.

సహసఱ ఏభైందోననా ఫంగతో భట భటకి చెభరిసు
ు నా కళ్ళు తుడుచుకుంట్రంది.

సుకుభరి ప్పటిి రిగిన వూరు కంచి.

ఆభ తలిోదండు
ఱ లు ఇదిరు అనాలు అంతా అకుడే వునారు. అపట్ర
ో నే తనను కంచి వచేచమభని ఫంధువులంతా చెపిపన
ఇలు
ో వదులుకోలేక, పిలోల చదువుల ద షిిలో ఉంచుకని చెనైాలోనే ఉండి జాబ్ చేసుకుంటూ ఫతుకుతోంది. శిఖాభణి లంటి

గ్ఫండా మూలంగా ఱశంతంగా ఉనా తన జీవితం తిరిగి అలోరి లయింది. సభమనికి సహసఱ కాడి ఉండకపోతే తన బిడడలు
అనధలయేయవారు. ఇంతకీ అకుడ రిస్థితి ఏమిటి. సహసఱ ఏభైందో తెలీక సుకుభరి భనసు కటు
ి మిటా
ి డుతోంది.

ఇంతలో అవతలి స్త్ట్ లో వయకిి ఫోన్ లో సంబషణ వినగానే అటు చూస్థంది సుకుభరి.

అవతలి వయకిి చెనైాలో రిస్థితి వివరిసు
ు నాటు
ి నాడు. వివయలు అడిగి తెలుసుకుంటునాడతడు. సంబషణ ముగిమగానే
అతనితో ` ‘‘అమయ చెనైాలో రిస్థితి ఏమిటి? గొడవలు సదు
ి భణిగామటన?’’ అంటూ ఏమీ తెలీనటు
ి అడిగింది
సుకుభరి.‘‘లేదభమ అకుడంతా బీబతసతంగా ఉందట’’ వంటనే చెపడతను.

ఆ భట వినగానే..

సుకుభరి గండలు దడదడలడాయి.

‘‘ఏం జరుగతోందట? పోలీసులు ఆలేకపోమయ?’’ తనను ఆను కంట్ర
ల ల్ చేసుకుంటూ అడిగింది.

‘‘మీయడిగేది జి మన్ చెటిి రోడ్ లో గొడవ గరించేన?’’

‘‘అవును’’

‘‘తేనంపేట గండా శిఖాభణి ఎవరో స్త్ుఴని అలోరి చేసు
ు ంటే కభమయి వచిచ ఆభను కాడి ంపించేస్థ గండాలిా
చితకుటిిందట. ఆభ తయప్పన భరో తిక ముపైపభంది వచిచ శిఖాభణి కుయ
ర ళ్ుని చావగొటిి చెవులు మూసాయట. తయాత
ఱభదంలో వాహనలకు నిపంటుకని శిఖాభణి కుడికాలు నుజుజనుజజయి ళ్ుంతా కాలిన స్థితిలో పోలీసులకు చికాుటి. ఱసు
ు తం
శిఖాభణితో ఫటు గామడడ వాళ్ుని యమపేట ఆసపతిలకి పోలీసులు తయలిసు
ు నాయట....’’

‘‘ఆ అభమయి.. తనేభైంది?’’

‘‘తపిపంచుకుంది. వాళ్ుంతా తపిపంచుకు రిపోమయట’’

ఆ భట వినగానే తేనజలు
ో కురుసు
ు నాంతగా...

సంతోష డింది సుకుభరి.

ఈ లోల అవతలి వయకిి చెపూ
ు నే వునాడు.

‘‘కందుకు భచుచకోవాలభమ. ఆడపిలోంటే ఎల వుండాలో ఆ పిలో నిరూపించింది. ఏ తలిో కనాబిడోడ గాని, చిచనతు
ు రు తాగే
తేనంపేట శిఖాభణి కముమలు విరిస్టస్థంది. వాడి భనుషుల తాట తీస్థ పోలీసులకు చికుకుండా తపిపంచుకుంది’’ అనాడు.

‘‘నిజంగా తను తపిపంచుకుంద?’’ అనుభనం తీయక అడిగింది సుకుభరి.

‘‘ఆభకు సామంగా ఎవరొచాచరు?’’

‘‘అదేగా చెప్ప
ు ంది. యణ యంగంగా భరిన ఆ ఱదేశనిా పోలీసులు ముటిడించే
ు నాను. పోలీసులకే తెలిమంది జననికేం తెలుసుసు
సరికే వాళ్ుంతా రిపోగా కందరు రౌడీలు గామడిన వాళ్ళు పోలీసులకు చికాురు. గామడడ వాళ్ుని యమపేట ఆసపతిలకి
తయలించాయట’’‘‘శిఖాభణి... ఆ వధవ ఏభమయడు?’’

‘‘వాడు జీప్ లో రిపోతూ ఆకిసడంటయి. జీప్పతో ఫటు కనిా వాహనలు తగలఫడగా, శిఖాభణి కుడికాలు నుజుజ నుజజయి
ళ్ళుకాలిన స్థితిలో 
ఱ ణ్యమ స్థితిలో వునాటి. ఈ విషమం తెలీగానే రౌడీ మూకలు వీధులో
ో డి అలోయోకు తెగఫడి రిస్థితి
ఉదిఱకింగా ఉందట. పోలీసులు కరూూయ విధించాయట’’ అంటూ ఫోన్ లో తన మితు
ల డు చెపిపన విషమనిా సుకుభరికి వివరించాడా
దిభనిషి.

‘‘ఇంతకీ పోలీసులు ఆ అభమయిని గరిించాయనారుగా. ఆభ ఎవరు?’’ కుతూహలంగా అడిగింది సుకుభరి. సుసాగా ఆభను
గరిించి షాపింగ్ భల్ పేరు ఫమటకచిచందేమో. అదే జరిగితే తన పేరుతో ఫమటకచేచ అవకాశం ఉందనా సందేహంతో
అడిగింది సుకుభరి. కాని ఆభ వినా సభధనం ఆభకు నిజంగా షాకిచిచంది.

‘‘కదిి రోజుల కిరతం పేరోో టిిస్టు కోటి రూమలంటూ ఱకటనలో ఒ అభమయి ఫోట్ర డింది చూసాయ? పేరు సహసఱ. ఆ సహస్టఱ
ఇప్పపడు శిఖాభణి నడుంను వియగొాటిింది. ఉండాలి. ఇలంటి అభమయి వూరికి కురునా చాలు. దేశంలో రౌడీ అనే
వాడుండడు’’ అనాడు. తాము షాపింగ్ భల్ లో సుసాగా పిలుచుకునే అభమయి అసలు పేరు సహసఱ అని తెలీగానే నిజంగానే
సుకుభరి షాకయింది. కాని ఆభ తపిపంచుకుందని తెలిస్థ భనసు తేలికడింది.

ఆభ ఫీలింగోసు సంఫంధం లేకుండా...

ఫసుస కంచివైప్ప రుగ తీసు
ు నే వుంది.

********************************************

‘‘భనం అనవసయంగా తిరుగతునాటు
ి నాం. వాళ్ుటు యలేదు. వచుచంటే ఈ టికే భనకి కనఫడాలి’’ అనాడు స్త్టు చివయ
డోర్ కున కూచునా షూటర్ వికీు.

‘‘క ని సాధించాలంటే ఒరుప సహనం చాల ముఖయం. ఎవరూ డౌటు డకురేోదు. సహసఱ ఆభ వంట వునా యువకుడూ ఇటే
వచాచరు’’ అనాడు స్థియంగా భధయలో కూచునా ధనగిరి.

‘‘మూడు వైప్పల పోలీసులు కవర్ చేస్టసారు. నలుగో కుకి పోలీసులు వచేచలోప్ప వాళ్ుదిరూ ఇటు రిపోవటం నేను చూసాను.
కందరు పోలీసులు కూడా వాళ్ుని తరుముకెళ్తురు. కాఫటిి వాళ్ుంకా ఈ

ఏరిమలోనే తిరుగతుంటారు. కనఫడగానే

ఇదిరీా కాలిచరేమండి’’ అంటూ వివరించాడు.

వనక స్త్ట్ర
ో యండోవైప్ప డోర్ కున కూచునాడు యండో షూటర్ డేవిడ్. వాడికి యకూడని సందేహం వచిచంది.

‘‘కోపడకు. భనికిచిచన ఇనసిఴక్షనస్ ఱకాయం ఆ అభమయిని అనుసరించి ఇలు
ో తెలుసుకునాక ఇంటి దగారే షూట్ చేమలి
గద. నువేామిటి ఇకుడే వేస్టద
ి భంటావ్. పొయఫటు జరిగితే ఎటిమపతో భటొసు
ు ంది గద!’’ అనడిగాడు.

‘‘వాళ్ళు చెపయని మీనమేషాలు లకిుస్టు నులు కావు. తాయగా ని ముగించాభ అవతలికి వళ్ుపోమభ అనాటు
ి ండాలి.
తాయగయజన్ సార్ ఫోన్ లో అదే చెపరు. పిచిచ ఆలోచనలు చేమకుండా చెపిపంది చేమండి’’ అనాడు. ధనగిరి భటలు
ముగించేసరికి వారి వేన్ క వీధి భలుప్ప తిరిగింది.

ఆ వీధి అపటికే నియమనుషయంగా వుంది. ఇళ్ులో జనం తలుప్పలు బిగించి నిదఱలు తీసు
ు నారు. వీధి దీలు వలకు వీధి చీకటి
గహల వుంది. హెడ్ లైటో కాంతిలో దూయంగా క జంట తభ కెదురుగా నడచుకంటూ యవటం చూసారు. చూస్థన భరుక్షణంలో
షూటర్ వికీు ఆనందంతో ఉకిురి బికిుయవుతూ తన షాట్ గన్ అందుకునాడు.

‘‘న్న అంచన ఇంత ఖచిచతంగా ఉంటుదనుకోలేదు. ఆ వచేచ యిదిరూ భనం వదుకుతునా వాళ్తు’’ అనరిచాడు.

‘‘వదలకు. ఇదిరూ యడీగా ఉండండి. కేసారి కాలుపలు జయండి. పసి్ రౌండోోనే 
ఱ ణ్యలు పోవాలి గెటెలడీ’’ అంటూ హెచచరించాడు
ధనగిరి అంతే`

డఱయివర్ కుసారిగా వేన్ స్త్పడపంచి వేగంగా ముందుకు దూకించాడు.

**********************************************************

భడికల్ షాప్పనుంచి ఫమలు దేరిన వియట్ సహసఱలు రోడు
డ దటి కు వీధిలోకి వళ్ుపోమరు. కంత దూయం వళ్ుగానే అకుడి
నుండి వీధి దీలు వలగటం లేదు. ఆ 
ఱ ంతం చీకట్ర
ో మునిగివుంది. ఇదిరూ వడి వడిగా నడుసు
ు నారు.

‘‘ఆభతో నేన్నా బయయనని ఎందుకు చెపవ్?’’ అంతవయకూ గొంతులో దచుకునా ఱశాను ఇక ఆగలేక అడిగేస్థంది సహసఱ.‘‘

ఏం? చెపకూడద?’’ ఎదురు ఱశిాంచాడు వియట్.‘‘అల చెపకపోతే అనుభనించి అడిగినవి ఇవాదు. అందుకే అల చెపను.
చెపకూడద? నువుా ననుా ళ్ు చేసుకోవా?’’ అడిగాడు.

‘‘ఇప్పపడే చెపలేను’’

‘‘ఎందుకు చెపలేవు?’’

‘‘ఎందుకంటే నువుా నకు భతలమే సంతం అని పూరిిగా నభమకం కలగాలి.

అప్పపడు’’

‘‘ఒహో! సరి నభమకం కలగలేదనుకుందం. అప్పపడేంచేసాువ్? ననుాకాదని వేరే వాడిా చేసుకుంటావా?’’

‘‘నేనల చెపలేదు. ఈ జనమకి నువేా న మగడని ఎప్పపడో డిసెైడయిపోమను.’’

‘‘అయితే ళ్ు చేసుకో. నువేా న ళ్తుభని నేనూ ఎప్పపడో డిసెైడయిపోమను’’

‘‘అదెల కుదురుతుంది. ళ్ు చేసుకోడానికి న్నకు విశల ఉందిగా. నేనందుకులే’’

‘‘చివరికి దొరికి పోమవ్ చూసావా? న్న సభసయ నేను కాదు విశల. ఱసు
ు తం న్నకు సభసయలిా వివరించే ఒపిక నకు లేదు. గామం
నయలిా తోడేస్ుంది. తాయగా ఏదో కటి చేమలి. అకుడ రుులో లైటు వలుగతోంది ద’’ అంటూ శకిినంతా కూడదీసుకని
నడక వేగం ంచాడు.అది చినా రుు. రుును చుటూ
ి నలుగ కుల రోడు
డ ఉంది. ఆ రుు రిసయలో
ో భతలం కనిా
లైటు
ో వలుగతునాయి. గేటు తీస్ట ఉంది. ఆ 
ఱ ంతభంతా నియమనుషయంగా నిశశఫధంగా వుంది. ఇదిరూ రుులో ఱవేశించారు.
నేరుగా రుు సెంటర్ లోని లైట్ కింద తినామీద కూచునారు. చేతిలో 
ో స్థిక్ కవరిా వాటర్ ఫటిలిా వియట్ ముందుంచింది
సహసఱ.

ఫటిలో
ో కూలింగ్ వాటర్ నలుగ చుకులు తాగి కున టా
ి డు వియట్. ‘‘కవరోో స్పది దయం ఉంటాయి. దయం ఎకిుంచి యడీగా
వుంచు’’ అనాడు ఫధతో కళ్ళు మూసుకుంటూ.‘‘వదు
ి వియట్ ఫధకు తటు
ి కోలేవు. భతు
ు ఇంజక్షనివాకుంటే కుటిలేం.
ఏభయితే అయింది. ఏదో అసపతిలకి వళ్ు పోదం ద’’ అంది చినాగా ఏడుస్ప
ు సహసఱ.

‘‘ఏయ్ ఇప్పపడేభైందని ఏడుసు
ు నావ్? న్నకోసం ఫతికే ఉంటాను. బమడక. ఆసపతిల అంటూ కం ముంచే ఆలోచనలు చేమక.
కటు
ి విపిప గామనిా కడుగ చె
ు ను. తాయగా ’’ అనాడు.

కళ్ళు తుడుచుకుని`

అతను చెపిపనటు
ి చేస్థంది.

నతు
ు రు ముదిల వునా జేబు రుభలును న్నళ్ులో తడిపి పిండి, వియట్ భుజం గామనిా చన్నాటితో కడిగింది. నయకం
చూపిసుంది గామం. ఆ గామనిా చూసు
ు నా సహసఱకి దుుఃఖం ఆగటం లేదు. తన ఎడం చేతిని సహసఱ భుజం మీద
వుంచాడు.‘‘టు
ి కో చేతిని కదలకుండా గటిిగా టు
ి కో’’ హెచచరించాడు.సహసఱకు దుుఃఖం ఆగటం లేదు.చినాగా
ఏడుసుంది.‘‘ఏడవకు!’’ అనాడు కటువుగా.‘‘ఏడిచ నమకర్ వంశనికి భచచతేవదు
ి . నువుా సాధయణ యువతివి కాదు. ధైయయ
సాహాసాలకు నిలమభైన నమకయజుల వంశం న్నద. ఎనోా యుద
ధ లు చూస్థన వీయవంశం. కషా
ి లను కళ్ులోనే దచుకుని
వీరోచితంగా పోయడిన వాళ్ళు మీ వంశీకులు. ఎందుకేడుసాువ్? ఏడిస్టు నులు కావు. తేనంపేట కయడు గటిిన గ్ఫండా శిఖాభణి
కముమలు విరిచి. వాడి అడా
డ ను కాలిచ. రౌడీ మూకలిా చితు
ు చేస్థన భహాశకిివి న్నకు ఏడుపేమిటి? నకే స్థగ
ా గా వుంది. ధైయయం
వదలక. భన ఱమతాం భనం చేద
ి ం. బమ డక. చేతిని ఫలంగా టు
ి కో’’ అంటూ సహసఱకు ధైయయం నూరిపోస్ప
ు నే
ళ్ుబిగవున ఫధను బరిస్ప
ు చకచకా స్పది-దయంతో గామనికి కుటు
ో వేమటం ఆయంభంచాడు. ఫధ నయ నయన బగ
ా భనా
ఆలేదు. అపితే కుటిలేడు. చకచకా జరిగిపోవాలి. ఫదిల విడిపోయిన కండను దగాయకు చేరిచ తనకు తానే కుటు
ో వేసుకునాడు.

అంత ఫధను ఎల తటు
ి కునాడో`

ఎల కుటు
ో వేసుకునాడో వియట్ కే తెలీదు.

చివరి కుటు
ి అవగానే`

దయనిా ంటితో తెంచింది సహసఱ.

గామం మీద టించరు పోస్థ పౌడర్ అదేిసరికి 
ఱ ణం పోతునాంత నయకానిా అనుబవించాడు. నిసాుఴణతో కాస్టసప్ప స్లిపోమడు.
అతడి ముఖాన చలోటి న్నళ్ళు చలిో తెపరిలేోల చేస్థంది సహసఱ. కంచెం న్నరు తాగి స్టద తీయగానే చివయగా యూజ్ అండ్ తో
ల
స్థయంజితో తనకు తానే ఇంజక్షన్ చేసుకని ఫధగా కళ్ళుమూసుకుంటూ అలగే ఉండిపోమడు కాస్టసప్ప.

‘‘ఏం చేద
ి ం. ఏదో ఆట్ర టు
ి కని ఇంటికెళ్ుపోదభ?’’ వియట్ కాసు తెపరిలోగానే అడిగింది సహసఱ.

‘‘చూద
ి ం. ముందు భనం ఏదో క ది రోడు
డ కి చేరుకోవాలి. వనకిు పోలేం. జేబురుభలు ఫగా పిండి కటు
ి కటు
ి . వళ్ుపోదం’’
అంటూ ఒపిక తెచుచకని లేచాడు.

సహసఱ కటు
ి కటిింది.

నతు
ు రు సఱవించటం`

కంట్ర
ల లయింది.

ఇక దుుఃఖానిా ఆప్పకోలేక భరోసారి అతడిా కగిలించుకని ఏడేచస్థంది సహసఱ.

‘‘పిషిి దనిా. నువుా పిలిచినప్పపడే వచేచసుంటే ఇల జరిగేది కాదు. న వలేో న్నకింత ఫధ’’ అంది దుదికంఠంతో. పేఱభగా ఆభ
జుతు
ు నిమిరి`

నుదురు ముద
ి డాడు.

‘న్న కోసం ఎంత ఫధనయిన బరిసాును. ఆరోజు యైలో
ో నినుా చూస్థన క్షణంలోనే, నువావరో తెలీక పోయిన పేఱమించాను. న్న కోసం
చచిచపోయిన తప్పపలేదనిపించింది. ఈ ఫధ కనా నువుా నకు దూయంగా వుంటేనే ` ఆ ఫధ తటు
ి కోలేను. న్నకానా న 
ఱ ణం
ఎకుువ కాదు’’ అనాడు.

ఆ భటతో తనకు తెలీకుండానే ప్పలకించిపోతూ. ఇక వితండ వాదం చేమకుండా మౌనంగా అతడిా అనుసరించింది.
రుులోంచి ఫమటికచిచ`ఎగవకు నడక ఆయంభంచారు.‘‘భన వాళ్ుంతా కేిభంగా ఇంటికెళ్ుపోమయంటావా?’’ దరిలో
అడిగింది.‘‘వళ్తు వుంటారు’’ చెపడు.‘‘ఇంతవయకు ఫోన్ చేమలేదు...’’‘‘కాస్టసప్ప ఆగి భనమే ఫోన్ చేద
ి ం’’ఇదిరూ
భటా
ో డుకుంటూ...మూడు వీధులు దటారు.నలుగో వీధిలో ఱవేశించేసరికి అకుడినుండి కుడి కు చినా చినా ఇళ్ళు
గడిశెలతో సోమ్ ఏరిమ వుంది. ఎడం కు మేడలు మిదెిలు వునాయి. ఆ
ఱ ంతంలో కయంటు లేక పోవటం, అపటికే యతిల
దినాయ దటడంతో ఏయింట్ర
ో ను దీలు వలగటం లేదు. చాలభంది నిదఱపోతునారు. వీధి నియమనుషయంగానే వుంది. అంతలో
ఎగవన భలుప్పలోకి వసు
ు నా ఏదో వహికిల్ హెడైటో కాంతి చప్పపన ఫోకస్ అవటం ఇదిరూ చూసారు. క్షణం తయాత అది భలుప్ప
తిరిగి ఇటే యవటం కనిపంచింది.

‘‘ఎవరు? పోలీసులంటావా?’’ అనుభనంగా అడిగింది సహసఱ.

‘‘భనం పోలీసులు లోకల్ గ్ఫండాల గరించే ఆలోచిసు
ు నాం. భధుయై నుండి నినుా చంటం కోసం వచిచన ఎటిమయపన్
ంపించిన భనుషుల గరించి ఆలోచించటం లేదు. ఇంత వయకు వాళ్ళు భన కంట డలేదు. మిగిలిన అందరి కనా భన కోసం
ఎకుువ గాలించేది వాళ్తు. వాళ్ళు కావచచని సందేహంగా వుంది. అదో... ఉనాటు
ి ండి వేగం ప్పంజుకుంద వేన్. వచేచది ధనగిరి బేచ్
అయితే వాళ్ు దగాయ రివాలారు
ో ంటాయి. భనం జాగరతుగా ఉండాలి. వాళ్ళు భనలిా గరిించి వేగంగా వసు
ు నారు. భనం
తప్పపకోడానికికుడ అవకాశం లేదు. జాగరతు గెట్ యడీ’’ అంటూ డాగర్ అందుకునాడు వియట్. చూసు
ు ంటే సహసఱకు వియట్
భటలు నిజభనిపించింది. అసలే వియట్ రిస్థితి ఫగ లేదంటే ప్పలిమీద ప్పటలల ఇదొకటి. కోంతో వూగి పోతూ గపడుల
వుండే లుగ యళ్ళు యండు అందుకుంది. ఈ లోల...సమీంలోకి యనే వచేచస్థంద వేన్.

కళ్ళు జిగేల్ భనిపంచే హెడ్ లైటో కాంతిలో కూడా వేన్ డోరోో లేచి షాట్ గన్ ఎకుు డుతునా వయకిిని గరిించాడు వియట్. ‘ధన్’
భంటూ ఘరిజంచింది షాట్ గన్. వియట్ సహసఱను కుకు లగతూ చేతిలోని డాగరిా ఱయ్యగించాడు. గాలిని చీలుచకంటూ
దూసుకెళ్ున డాగర్ షాటాన్ వయకిి

గొంతులో దిగఫడింది. వాడు షూటర్ వికీు. డాగర్ గొంతులో దిగఫడగానే అరిచే అవకాశం

కూడా లేక గన్ వదిలేస్థ డోర్ ఫయ
ో తెరుస్ప
ు విరుచుకు డిపోమడు రోడ్ మీదకి.

‘‘వికీు.. ఏభైందియ? ఏభైంది?’’ కునునా ధనగిరి ఆందోళ్నగా అరుస్ప
ు నే వునాడు. వికీు షాట్ గన్ ఱయ్యగించినప్పపడే వనక
యైట్ డోరోో వునా డేవిడ్ రివాలార్ తో కాలుపలు జరిడు. వియట్ సహసఱలు వనకుు దూకారు. సహసఱ చేతిలో లుగ యళ్ళు
సుడిగాలిల వంటవంటనే దూసుకెళ్ు ఏక కాలంలో వేన్ పఱంట్ గా
ో స్ ని తాకి, బళ్ళున గలగొటా
ి యి. అదిం ముకులు ముఖం
మీదకు చిమిమ డఱయివరు కెవుాభంటూ స్త్ిరింగ్ వదిలేస్థ చేతులతో ముఖానిా కప్పపకునాడు.

అంతా యపటుకాలంలో...

చకచకా జరిగి పోయిన...

వూహించని సంఘటనలు...

కంట్ర
ల ల్ తపిపన వేన్ రోడు
డ మీద అటూ యిటు అడడ దిడడంగా కంత దూయం వియట్ సహసఱలను దటి రుగెతిు వేగంగా ఎడం కు
మురుగ గంటలోకి దూకేస్థ కుకు రిగిపోయింది. లోతయిన మురుగ గంట. డేవిడ్ కి మూడు రౌండో తయాత వేన్ కంట్ర
ల ల్
తపటంతో కాలుపలు జరిపే అవకాశమే లేకపోయింది. అదే సభమంలో సహసఱకు జరిగిన ఱభదనిా కదిి క్షణ్యలు ఆలసయంగా
గరిించాడు వియట్.వాళ్ుదిరూ నిలఫడిన చోట కునే ది బవంతి రోడ్ ననుకునే ఉంది. బవంతి యండో అంతసు
ి సన్ షేడ్ వంట
అందనికి తాళ్ుతో వేలడ దీస్థన పూల కుండీలు కనిా వునాయి. సహసఱ సరిగా
ా వాటి కింద ఉంది. దేవిడ్ జరిపిన కాలుపలో
ో
తామిదిరూ తపిపంచుకునారు. కాని గరితపిపన బులోట్ కటి నేరుగా ైకిపోయి క కుండీ తాళ్ును తెంచేస్థంది.సరిగా
ా ఆ కుండీ
కింద నిలఫడుంది సహసఱ. దెఫబతినా కిిల తూలుతూ తభను దటి పోతునా వేన్ ని చూసు
ు ండటంతో మీద డుతునా
ఱభదనిా గరిించలేక పోయింది. తాడు తెగి జారిన పూలకుండీ స్పటిగా వచిచ సహసఱ తలమీద డినిి. అంతే..........

తల మీద పిడుగ డినంత ఫధతో దిగా అరుస్ప
ు తెలివి తపిప విరుచుకు డిపోయింది.

అల డి పోతునా సహసఱను డిస్థ టు
ి కునాడు వియట్. ఎడం భుజం గామం కలుకుుభంది.‘‘ఒ భైగాడ్ ఎంత ఘోయం
జరిగింది. సహసఱ... సహసఱ’’ అంటూ బుగాలు తటా
ి డు. సహసఱలో కదలిక లేదు. తలమీద నతు
ు రు చికుగా చేతికి తగిలింది. చిభమ
చీకట్ర
ో ఏమీ తెలీటం లేదు. ఈ సంఘటనతో పిచెచకిుపోమడు వియట్. పూల కుండి నేరుగా తల మీద డడంతో తల చిటిోందో
గిలిందో ఏభైందో అయిం కాలేదు. కోంతో వీయబదు
ఱ డై పోతూ సహసఱను కింద డుకోఫటా
డ డు.

వేగంగా రుగెతిు రోడ్ మీద డునా వికీు శవానిా కాళ్ుతో తనిా కున డునా షాట్ గన్ అందుకునాడు. ‘‘చంపేసారు
గదయ. న సహసఱను చంపిన మిభమలిా క్షమించను’’ అనరుస్ప
ు గంటలో డిన వేన్ వైప్ప రుగెతా
ు డు. వేన్ డఱయివరు అప్పపడే
వేన్ లోంచి ఫమట డి రోడ్ ఎకాుడు. వనక డోర్ లోంచి డేవిడ్. భరొకరు ఎలగో ఫమట డా
డ రు. వేన్ లోంచి అరుప్పలు
ఆయినదలు వినిపసు
ు నాయి. వేన్ కింద బుయదలో చికిు ఎందరు పోమరో తెలీదు.

వేనిా సమీపిస్ప
ు నే వియట్ నియ
ధ కిిణయంగా కాలుపలు జరిడు. షాట్ గన్ గళ్ుకి ముందుగా రోడడకిున ముగ
ా రూ చావు కేకలతో

విరుచుకు డి 
ఱ ణ్యలు వదిలరు. అప్పపడే ైకి యబోతునా ధనగిరి తల వనకిు తీసుకని లోలే ఉండిపోమడు. కోం తీయక
వేన్ మీద భరో రౌండ్ కాలుపలు జరిపి వళ్ునంత వేగం గానూ వనకిు వచేచస్ప
ు షాట్ గనిా మురుగ గంటలోకి విస్థరేసాడు.
సహసఱలో భరుపలేదు.చలనం లేకుండా డుంది. తన షరు
ి చించి ఆభ తలకు కటు
ి కటా
ి డు.

గన్ సండుస, కేకలు చుటు
ి కుల వాళ్ును అలయి్ చేసాయి. టారిచ లైటోతో ఇళ్ులోంచి జనం ఫమటకు వసు
ు నారు. ఇక కు
క్షణం తనికుడునా ఱభదభని గరహించాడు. వియట్ శకిినంతా కూడ దీసుకుని కుడి చేతో
ు నే సహసఱను లేపి భుజం మీద వేసుకని
కాలి కదిి చీకటోలో ఎగవకు రుగ తీసాడు.

కాలుపలు ఆగిపోయిన భరుక్షణం వేన్ లోని ధనగిరి ైకి వచేచసాడు. అతనితో ఫటు భరో ముగ
ా రు భతలం యగలిగారు.
అపటికే చుటు
ి కుల వాళ్ళు లేచి వసు
ు నా అలికిడి గావటంతో వాళ్ుంతా భరో దిశగా చీకటోలో అద శయభమయరు. చుటు
ి
కుల వాళ్ళు మురుగ గంట వదికు వచిచ టారిచలైటు
ో ఫోకస్ చేస్టసరికి లోలి నుంచి ఇంకా మూలుగలు అరుప్పలు
వినిపసు
ు నాయి. రోడు
డ మీద శవానిా చూస్థ అదిరి డా
డ రు. పోలీసులకు ఫోన్ చేసారు. ఇంతలో పోలీస్ ట్ర
ల లింగ్ వేన్ కటి అటుగా
వచిచంది. సంఘటన గరించి తెలీగానే కంట్ర
ల ల్ రూమ్ కి సభచాయం అందించారు. వేన్ లో ఇంకా 
ఱ ణ్యలతో చికుుఫడి ఉనా
వాళ్ుని సాినికుల సామంతో ఫమటకు తీస్ట ని ఆయంభంచారు పోలీసులు.

సహసఱను భుజాన వేసుకుని ఫమలు దేరిన వియట్ ఎకుడా ఆగలేదు. ఎడం భుజం గామం నయకం చూపిస్ుంది. సహసఱను భుజం
భరుచకోలేడు. శకిినంతా దలో
ో కి తెచుచకని వేగంగా ఆ చీకటోలో నడిచి పోతూనే వునాడు. తభ కోసం క కు పోలీసులు
భరో కు శిఖాభణి తాలూకు గండాలు గాలిసు
ు ంటాయని తెలుసు. ఇప్పపడు తభను అటాక్ చేస్థంది ఖచిచతంగా ధనగిరి బేచ్
భనుషులే. వాళ్ులో ఎందరు చచాచరో ఎందరు ఫతికారో తెలీదు. గెలుప్ప తభదెైన సహసఱ గామడడంతో ఒడినటేి లకు.
వూహించని ఱభదం యిది.ఈ రిస్థితిలో భరో గ్ఫ
ర ప్ప ఏదనా ఎదురు డితే వాళ్ుని ఎదిరించే శకిి ఒపిక తనకు లేవు. తన
రిస్థితి అయిం గాక ముందే సహసఱ ఱభదంలో డింది. ముందు తభను కాడుకోవటం ముఖయం.

సుభరు పయ
ో ంగ దూయం భుజాన సహసఱతో శకిినంతా కూడ దీసుకని చీకటోలో రుగెతా
ు డు. ళ్ుంతా చెభటలు కారుతోంది
దుసు
ు లు యకిస్థకిభమయయి. కరభంగా శకిి సనాగిలు
ో తోంది. కళ్ళు తిరిగి డిపోవచచనే సందేహం కలుగతోంది. ఇంతలో కుడి కు
సువిశలభైన పేో గ్రండ్ కనిపంచింది. రుుల
ో గే వీటిన్న భయింటెన్ చేసాురు. అప్పపడప్పపడూ స్పయిస్ గాని ఇతయ ఈవంటస్ గాని
కండకి్ చేసాురు. గ్రండ్ కి క మూల వాయమభం చేసాురు.

పేో గ్రండ్ కి నలుగ కుల వుండే రోడ్ వంట ఉదమమే వాకయస్

నడుసు
ు ంటారు.

ఆ
ఱ ంతం పేరు గరు
ి లేదు. గాని గతంలో కటి యండు సారు
ో ఈ
ఱ ంతానికి వచిచన గరు
ి . ఱసు
ు తం ఇల వీధులో
ో తియగటం కనా

గ్రండ్ లోకి వళ్ు పోవటం భంచిదనిపించింది. వంటనే గ్రండ్ లో అడుగ టిి అవతలి వైప్పకి నడక ఆయంభంచాడు. చిభమ చీకటి
అడుగలు తడఫడుతునాయి. కళ్ళు తిరుగతునాటు
ి ంది. అధిక యకి సాఱవం తన ఱబవానిా చూపిస్ుంది. విల్ వర్
కూడగటు
ి కని నడుసు
ు నాడు. అంతలో అతడి సెల్ ఫోన్ మోగింది ఇప్పపడు ఆగి ఫోన్ తీస్ట ఒపిక లేదు. ఫహుశ చందూ
చేసుండొచుచ జేబులోంచి సెల్ తీస్థ స్థాచ్ ఆఫ్ చేస్టసాడు.

క్షణం తయాత తిరిగి సహసఱ చుడీధర్ జేబులో సెల్ రింగవటం ఆయంభంచింది. దనిా కూడ స్థాచ్ ఆఫ్ చేసాడు. కరభంగా
అడుగలు తడఫడుతునాయి. అడుగ తీస్థ అడుగ వేమటం కషింగా ఉంది. భుజం మీది సహసఱ శరీయం కరభంగా ది టనుాల
ఫరువైపోతునాటు
ి తోసుంది. తనకు తెలీకుండానే కళ్ళు కన్నాటిని వరిిసు
ు నాయి.

ఎలగో చివరికి పేో గ్రండ్ అవతలికి చేరుకునాడు. ఇక ముందుకెళ్తు రిస్థితి లేదు. కళ్ళు తుడుచుకని అటు ఇటు చూస్థన
వియట్ కి పేో గ్రండ్ ననుకని రోడు
డ కు చెతుకుండీ, దని వనక పేరుకని వునా చెతు మీద డినిి. ఱసు
ు తం తాము
తలదచుకోడానికి ఇంతకనా అనువైన చోటు దొయకదనిపించింది. తను తెలివి తపేప లోప్ప సుయక్షతభైన చోట వుండాలి.

ఇక క్షణం కూడా ఆలోచించ లేదు వియట్...

కుప తొటిి వనక చెతు చెదయం వైప్ప వళ్తుడు. దుయాసన వసు
ు నా బరిస్ప
ు కళ్ళు చించుకని చూసాడు. అకుడ చినిగిన చాలు
ఏవ్వ యండు మూడు డునాయి. సహసఱను నేలకు దించాడు చెతు కునే క చాను రిచి సహసఱను ఆ చా మీద రుండ
జేసాడు. కునే తనూ డుకుని

భరోచాను తభ ఇదిరిైకి కప్పపకునాడు. ఇప్పపడు ఎవయనా అటుగా వచిచన చెతు

కుప వనక ఎవరో దకుునాయని కనిటిలేరు. ఆ చెతుకుండీ ఎదురు గానే క రోడ్ నేరుగా పోతోంది. వియట్ తన సెల్ తీస్థ ఆన్
చేసాడు. ఇప్పపడునా స్థితిలో చందూకి ఫోన్ చేస్థ లబం లేదు. ఫైక్ మీద తభని పికప్ చేమలేడు. మునుసామికి ఫోన్ చేయొచుచ.
కాని అతడు చెనైాకి కతు. వంటనే తభకు చికితస అందకపోతే తెలోవారే లోలే 
ఱ ణ్యలు పోవటం ఖామం. చివరి క్షణంలో కళ్ు
ముందు భదలింది విశల భతలమే.

ఆలసయం చేమకుండా... విశలకు ఫోన్ చేసాడు. రింగయిన వంటనే లైన్ లో కచిచంది విశల.

‘‘వియట్.....ఎకుడునావ్?’’ దుఖఖంతో పూడుకుపోతునా గొంతుతో దిగా అరిచేస్థంది విశల. ‘‘ఱసు
ు తం ఱభద స్థితిలో
వునాను’’ ఫలహీన సాయంతో ఫదులిచాచడు.

‘‘అకు.... అకుసహసఱ ఎకుడ?’’

‘‘న కునే వుంది. తల మీద పూలకుండీ డి ఱభద స్థితిలో తను తెలివి తపిప డుంది. న భుజానికి ఫలభైన గామం తగిలి
చాల యకిం పోయింది. కళ్ళు తిరుగతునాయి. శత వుల నుంచి కాడుకుంటూ ఎలగో ఇంత వయకు సహసఱను
తీసుకచాచను....’’‘‘ఒ భైగాడ్.........బమడుతూనే వునాను. అలగే జరిగింది ఇప్పపడు ఎకుడునారు.?’’

‘‘ఏయ్... టివి చూసు
ు నే వునావా?’’

‘‘యండు గంటలుగా టివికి అతుకుు పోయి చూసు
ు నాను. జిమన్ చెటిి రోడ్ లో జరిగిందంతా లైవ్ టెలికాసి్ చేసారు. ఱసు
ు తం
అలోరు
ో జరుగతునా 
ఱ ంతాలు చూపిసు
ు నారు. మీ రిస్థితి ఏంట్ర తెలీకుండా ఫోన్ చేమకూడదని ఇంత వయకు
చేమలేదు...’’‘‘కె కె.... చెపేపది జాగరతుగా విను.’’

‘‘చెప్పప వియట్’’ అంటూ ఏడేచస్థంది విశల.

‘‘ఏయ్ ఇప్పపడు ఏడాకూడదు. ధైయయం కావాలి. ఏడిస్టు నులు కావు. భ కోసం రిసు్ తీసుకోగలవా? నువుా తప ఈ చోటు
భన వాళ్ళువరికీ తెలీదు.’’

‘‘మీ కోసం 
ఱ ణమే ఇసాు. ఎంత రిసుయిన చేస్థ మిభమలిా కాడుకుంటాను. చెప్పప ఇప్పపడు ఎకుడునారు?’’‘‘ఈ 
ఱ ంతం
పేరు నకు గరు
ి లేదు. జిమన్ చెటిి రోడు
డ లో గొడవ జరిగిన 
ఱ ంతానికి ఆనుకనునా ఇళ్ుభధయగా లోలికచేచస్టు’’ అంటూ పేో
గ్రండ్ వివయలు చెపడు.‘‘ఆ 
ఱ ంతం నకు తెలుసు. న్న ఫోడ్ గ్ఫ
ర ప్ ఏంటి?’’

‘‘ఎ బి జిటీవ్’’

‘‘సహసఱ ఫోడ్ గ్ఫ
ర ప్ తెలుసా?’’

‘‘ఒ జిటీవ్’’

‘‘కుప తొటిి వనకాలే మీరునాయ?’’

‘‘అవును... ఫహుశ.... నువ్వాచేచ సరికి నేను సఱ హలో ఉండను. నభమకభైన వారిని ఎవరిననా వంట... తీసుకు...’’ అంతవయకే
చెపగలిగాడు. అంతటితో శకిి పూరిిగా హరించుకు పోయింది. అంతే...

చివరి అక్షయం లకుముందే...

సప హ తపిప తలవాలేసాడు... జరిగిన పొయఫటు... తాము కుపతొటిి వనకే...చా కింద వునాభని చెపటం
భరిచపోమడు.. వియట్ హౌస్....

చందు, దీక్ష మునుసామి కదిరేషన్ లు వాళ్ు భనుషులు అంతా అకుడే వునారు. అందరూ హాలో
ో సభవేశభై ఉనారు. టివి
యనావుతూనే వుంది. అకుడునా ఱతి కురిలోనూ ఆత త ఆందోళ్న కటొ
ి చిచనటు
ి కనిపసు
ు నాయి.

దీక్షయితే చందూ వంట ఇకుడికే వచేచస్థంది. ఇంత వయకూ ఇంటికి వళ్ులేదు. రోజూ సహసఱతో కలిస్థ ఇంటికచేచ అలవాటు.
ఇప్పపడు ంటిగా వళ్ుబుదిధ గావటం లేదు. తభను వళ్ు పొభమని హెచచరించిన వియట్ సహసఱలు ఇంత వయకు ఇంటికి చేయక
పోవటం ది మిషిరీగా ఉంది అందరికీ.

యతిల దకండు గంటలవుతునా...

ఇంత వయకూ ఎవరూ భంచేమలేదు...

మునిసామి శిషుయడు ఫండ శివ వంట వారుప తెలిస్థన వాడు. కదిరేషన్ కజిన్ సామంతో యండు సారు
ో అందరికీ టీ యివాటంతో
ఫటు అందరికీ టిఫిను తమరు చేమటం ఆయంభంచారు.

అలోరు
ో జరుగతునా 
ఱ ంతాలు, కరూూయ విధించిన 
ఱ ంతాలిా టివిలో చూపిస్ప
ు భధయ భధయ రిస్థితి వివరిస్ప
ు వాయిలు
చెప్ప
ు నారు.క వేళ్...

వియట్ సహసఱలు పోలీసులకు దొరికి పోయి వుంటే ఈ టికే ఆ వాయి ఱముఖంగా టివిలో యవాలి అలంటి స్పచనలేదు. భరి
ఇదిరూ ఎటు పోయినటు
ి ఏభైనటు
ి ? గండాలకు చికిు ఉంటాయ? ఛానేస లేదు, ఏబైభందినైన డగొటేి శకిి ఇదిరికీ
వుంది.పోలీసులు సంఘటన సిలనిా పూరిిగా కవర్ చేమకముందే వళ్ు పొభమని తభను హెచచరించిన వియట్ సహసఱలు
ఇంతవయకు ఇంటికి యలేదు. ఫోన్ చేమలేదు. ఏభమయరు? క్షణ క్షణ్యనికీ ఉతుంఠ రిగి పోతోంది అందరిలో. అది తటు
ి కోలేక
అపటికే మునుసామి ఫటిల్ ఒన్ చేస్థ కూచునాడు. వాళ్ు ఫోన్ కోసం ఎదురు చూస్థ చూస్థ చివయకి చందు వియట్ కి ఫోన్ చేస్టు
రింగయిన ఫోనిా స్థాచాచఫ్ చేసాడు. దీక్ష సహసఱ సెల్ కి ఫోన్ చేస్థన అదే జరిగింది? కన్నసం కుభట కూడ చెపకుండా ఫోన్ లు
స్థాచాచఫ్ చేమటానిా ఎల అయిం చేసుకోవాలో తెలీక తల టు
ి కూుచునారు. జరిగిన పోయటంలో...

గండా శిఖాభణి వాడి కుయ
ర ళ్ళు బరీగా నషిపోయిన భట నిజమే. అయిన తభ వైప్ప కూడ కంత నషిం జరిగింది. మునుసామి
భనుషులో
ో ఇదిరు, కదిరేషన్ భనుషులో
ో ముగ
ా రు మిససవటం ఇంటికచాచక గాని తెలీలేదు. వాళ్ు గరించి ఆందోళ్న
డుతుండగా టివిలో టు
ి ఫడిన గండాలను చూపిసు
ు నాప్పపడు, వాళ్ులో తభవాళ్ళు అయిదుగరూ కూడ ఉనాందుకు
సంతోషించి కాసు తేలిగా
ా వూపిరి తీసుకునారు. వాళ్ుని ఎలగోల తయాత ఫమటికి తీసుకు యవచుచ కాని మిససయిన వియట్
సహసఱల గరించే అంతా టెనిన్ డుతునారు.

చందూ భళీు వియట్ సెల్ కి ఫోన్ చేమబోతుటే వారించింది దీక్ష.

‘‘చేస్థంది చాలు ఇక ఆప్ప, వాళ్ుదిరూ ఏ రిస్థితిలో వునారో ఏంట్ర వాళ్ు గరించి ఎంతో కంత సభచాయం తెలిమలంటే
విశలని కాంటాకి్ చేమటం భంచిది. విశల సెల్ నంఫరుంద న్న దగాయ?’’ అంది.

ఇంత వయకు తనకీ విషమం తటినందుకు తనను తానే తిటు
ి కునాడు. విశల సెల్ నంఫర్ కి ఫోన్ చేసాడు. వంటనే లైన్ లో
కచిచంది విశల.

‘‘ఏభమ... వియట్ సహసఱల జాడ తెలీక టెనిన్ డుతునాం. జరిగింది టివిలో చూసుంటావ్? న్నకేభనా వియట్ ఫోన్ చేసాడా?’’
అనడిగాడు.‘‘అనామయ ఇంతకు ముందే నకు ఫోన్ చేసాడు. నేను ఫమలుదేరుతునాను. కున ఎవయనా వునాయ?
కంచెం దూయంగా య చె
ు ను’’ అటు నుంచి అంది విశల.

వంటనే ఇంట్ర
ో ంచి ఫమటికచేచసాడు.

‘‘చెపభమ ఎకుడునారు వాళ్ళ
ో ’’

‘‘రిస్థితి ఫగలేదు, ఒ ని చేమ గలవా?’’

‘‘ఏం చేమలి చెప్పప. వాళ్ు కేిభం ముఖయం.’’

‘‘వంటనే నువ్వాకుడివే ఫమలుదేరి యగలవా?’’

‘‘చెపభమ, వసాును, కుడేా వసాును’’

‘‘జిమన్ చెటిి రోడ్ కి అటు ండీ ఫజార్ నుంచి లజ్ కాయార్ కెళ్తు రోడ్ కి భధయ 
ఱ ంతంలో సోమ్ ఏరిమ దని కున క ది పేో
గ్రండ్ ఉంటాయి. ఆ 
ఱ ంతం న్నకు తెలుసా? ’’

‘‘లేదభమ అటు లోనకెప్పపడూ వళ్ులేదు ’’

‘‘అయితే ఒ ని చెయియ, నేరుగా ండీ ఫజార్ కి వచెచయ్, న్న కోసం ఆంధ
ఱ ఫయంక్ ముందు వయిట్ చేసు
ు ంటాను. న కారు నంఫర్
తెలుసుగా ’’

‘‘వచేచసాును. ఇప్పపడే ఫమలుదేరుతునాను.’’

‘‘ఎంత స్టట్ర
ో యగలవ్?’’

‘‘జసి్ వు గంట లేద ఇయవై నిముషాలు మించదు’’

‘‘వచేచయ్ కుడివేయ. వాళ్ళు కేిభంగా వునారు. ఎవరీా బమడవదిని చెప్పప. అలగే ఈ యతిలకి ఎవరికీ ఫోన్ చేయొదిని
చెప్పప. ముఖయంగా వియట్ సెల్ కి. న్నవు వళ్ుటం లేటు కావచుచ. ఎదురు చూడొదిని చెప్పప. తయాత ఫోన్ చేద
ి ం, ఫమలేిరు’’
అంటూ లైన్ కట్ చేస్థంది విశల.

విశల చెపిపనటేి లోనకచిచ...

అందరికీ చెపడు చందూ.

అతను ఫమలుదేరుతుంటే మునిసామి అడిగాడు.

‘‘వాళ్ళుల వునారో ఏమిట్ర వాళ్ుని చూడాలని భకూ ఉండద, భన వేన్ ఉందిగా, అందులో వళ్త
ి ం’’ అనాడు.‘‘స్థటీలో
రిస్థితి ఫగ లేదు. తెలుసుగా. నే వళ్ళుచేచసాును. టెనిన్ డకుండా భంచేస్థ డుకోండి’’ అంటూ దీక్షతో కూడ తన గదిలో
డుకోభని చెపిప ఫైక్ తీస్థ ఫమలుదేయడు చందూ.

‘‘నకేదో బమంగా వుంది చందూ’’ అంది ఫమటి కచిచన దీక్ష కన్నాళ్ుతో ఆభ భుజం తటిి ధైయయం చెపడు.’’‘‘అధైయయ డకు.
వాళ్ళు కేిభంగా ఉంటారు. వసాును’’ అంటూ ఫైక్ ను ఫమటికి దూకించాడు చందూ.

వియట్ నుంచి ఫోన్ యగానే..

టివి ఆఫ్ చేస్థ హడావుడిగా...

ఫమలు దేరింది విశల...

భటో మీద కస్ప
ు సెల్ అందుకుని.

క నంఫర్ కి ఫోన్ చేస్థంది.

‘‘ఏమిటే... ఈ టెైంలో గరొిచాచన ఫోన్ చేసావ్?’’ అటు నుంచి క లేడీ గొంతు రిహాసంగా అడిగింది.

ఆ గొంతు తాలూకు లేడీ పేరు గణ దీపిక.

ఆభ ఱసు
ు తం ఎం జి ఆర్ వైదయ కళ్తశలలో సయజన్ గా నిచేస్ుంది. శసుఴ చికితసలో భంచి పేరుంది. అలగే ఇంటి దగాయ కిోనిక్ వుంది.

మేడ ైన కాప్పయం కింద అంతా ఆసపతిల. శసుఴ చికితసకు అనిా వసతులు వునాయి.

‘‘గరు
ి యవటం కాదు న్న హెలప్ కావాలి. చాల అయజంటు’’ అంది విశల.

‘‘ఏ విషమంలో చెపవే? న్న గొంతు అదోలవుంది. భమీమ కేిభమే కద?’’ వంటనే అడిగింది గణ దీపిక.

‘‘అంత టెైం లేదు. నకాువలస్థన వాళ్ుదిరూ చాల ఱభదంలో వునారు. ఒగంట లోపే వాళ్ుని తీసుకసు
ు నాను. ఆరేషన్
అవసయం డొచుచ. అంతా యడీ చేసుకునుండాలి.......’’

‘‘ఆగాగ...........నువిాల యండు ముకులో
ో చెపేపస్టు ఎల అయధభవుతుంది......’’

‘‘ఇంతకుమించి చెపేప టెైంలేదు.

ప్లోజ్..........వాళ్ుని నువేా కాడాలి....’’ అంటూ ఏడేచస్థంది విశల. తనకు తాను కంట్ర
ల ల్

చేసుకోవటం కషింగా వుంది.

‘‘కె కె ఏడవకు. యండే యండు ఱశాలడుగతాను చెప్పప’’ అంది అవతిలి గణదీపిక.

‘‘అడుగ’’ అంది కళ్ళు తుడుచుకుంటూ.

‘‘వాళ్ుదిరూ ఎవరు? స్త్ుఴల....

‘‘క భగ క ఆడ’’

‘‘ఫోడ్ గ్ఫ
ర ప్ప ఏమిటి?’’

ప్పరుషుల?’’

‘‘అతని ఫోడ్ గ్ఫ
ర ప్ ఎబి జిటీవ్, ఆభ ఫోడ్ గ్ఫ
ర ప్ ఒ జిటివ్?’’

‘‘ఫట్ ఈ విషమం చాల యహసయంగా ఉండాలి. అంతా తయాత చె
ు ను గెట్ యడీ’’ అంటూ లైన్ కట్ చేస్థ చక చకా భటు
ో
దిగతుండగా చందు ఫోన్ చేసాడు.

కు క్షణం ఆలోచించింది విశల. వాళ్ుని కార్ లోకి చేయచటం తన కు దనివలో సాధయం గాక పోవచుచ. నభమకభైన కరిా వంట
తీసుకు యభమని వియట్ చెపడు. చందూ కనా నభమకభైన వాళ్ళువరు? అందుకే చందూని యభమని చెపిప భటా
ో డి లైన్ కట్
చేస్థంది. కిందకు వచేచ సరికి తలిో కాంచనభల ఇంకా భలకుగానే వుంది కారు తాళ్తలు తీసుకని ఫమటకు ఫమలు దేరిన
కూతురిా చూస్థ ఆశచయయ పోయింది.‘‘ఏంటే?... అసలే స్థటీలో రిస్థితులు ఫగా లేవు ఈ టెైంలో ఎకుడికి ఫమలు దేయవ్?’’ అంది
కోపడుతూ.

‘‘వియట్ ఫోన్ చేసాడు భమీమ. తొందయగా వచేచసాును చాల అయజంట్. మీరు డుకోండి వచేచసాును’’ అంటూ భరో భటకి అవకాశం
యివాకుండా కారు సాియి్ చేస్థ ఫమటకు దూకించింది.

యండు నిమిషాలో
ో పే కారు ఆంధ
ఱ ఫయంక్ బిలిడంగ్ ముందు ఆపి చందూ కోసం ఎదురు చూస్థంది. భరో అయిదు నిముషాలో
ో చందూ
ఫైక్ అకుడికి శయవేగంతో దూసుకచిచంది.

‘‘పలోమి చందూ’’ అంటూ కారును ఎగవకు పోనిచిచంది. ఆ కారుని ఫైక్ మీద అనుసరించాడు చందూ.

అపటికి సభమం దకండు దటడం మూలంగా ండిఫజార్ నియమనుషయంగా ఉంది. ఏవ్వ కనిా వహికిలస్
తిరుగతునాయి.కంత దూయం ఎగవకు వళ్తుక.కారుని ఎడం కు వీధిలోకి పోనిచిచంది విశల. ఆ ఏరిమ గాడాంధకాయంలో
వుంది. లోనకు వళ్తుకదిి ఎకుడా కయంటు లేదు. వీధి దీలు నిదఱ పోతునాయి. వీధులో
ో జన సంచాయం కనిపంచటం లేదు. హెడ్
లైటో కాంతిలో ముందుకు పోతునారు.అయ డజను వీధులు దటిపోమక క చోట కుడి కు వీధిలోకి తిరిగింది కారు. ఆ వీధి
నేరుగా పేో గ్రండ్ వది చెతు కుండీ వదికు చేరుసు
ు ంది. సమీంలోకి వచేచసాభనా ఫీలింగ్ తో విశల గండ వేగంగా
కటు
ి కోనయంభంచింది. సహసఱ వియట్ లు ఎల వునారో తెలీదు. క్షణ క్షణ్యనికి ఆభలో ఆయటం రిగిపోతోంది. అదే సభమంలో
ఎడం కు వీధిలోంచి క పోలీస్ జీప్ రివుాన వచిచ వీధి మగలో ఆగింది ఒ భైగాడ్! అంటూ కారు స్ో చేస్థంది విశల.

క కానిస్టిబుల్ దిగి...

లఠీ వూప్పతూ కారు ఆభని సెైగచేసాడు.

అతనికి సమీంలో కారు ఆపింది విశల. కారు కునే తన ఫైక్ ఆడు వియట్. కారు హెడ్ లైటో కాంతిలో జీప్ లో డఱయివరు గాక
భరో యిదిరు కానిస్టిబులస్ భతలమే కనిపసు
ు నారు. మసెైసగాని సరిులు గాని

లేరు. ట్ర
ల లింగ్ కి పోలీసులే

వచిచనటు
ి నారు. కారు ఆగగానే జీప్ లోంచి భరో యిదిరు పోలీసులు దిగి కారు వదికచాచరు.

విశల సెైడ్ గా
ో స్ దించి

వాళ్ుని కోంగా చూస్థంది

‘‘ఇది కరూూయ 
ఱ ంతం కాదు గద. కాయందుకారు? మీ మసెైస ఎవరు? ఇల పిలు?’’ కోంగా అరిచింది. భరో కానిస్టిబుల్ ఫైక్
వంక చూస్ప
ు ‘‘ఏయ్ మిసిర్ ఫైక్ దిగ ఎవరు నువుా, ఈ టెైంలో ఎకుడికి?’’ అంటూ దఫయించాడు.

‘‘హలో! ఇటుయ అతను న కజిన్. భటా
ో డదలచుకుంటే నతో భటా
ో డు. కం హిమర్’’ అంది అధికాయ సాయంతో.

‘‘అది కాదు మేడం, ఈ టెైంలో మీరూ....’’ కంచెం తగిా నస్థగాడు దగాయకచిచన పోలీసు.

‘‘మీ మసెైస ఎకుడ?’’ అడిగింది.

‘‘లేరు మేడం. మేమే ట్ర
ల లింగ్ తిరుగతునాం. కయంటు లేదు. అటు పేోగ్రండ్ వనక అడడరోడు
డ లో కంతస్టటి కిరతం కాలుపలు జరిగి
నలుగరు చనిపోమరు. వేన్ బుయద గంటలో కూరుకుపోయింది. భ మసెైస కందరు పోలీసులు అకుడ వుండి ఆ రోడ్ ఫ
ో క్

చేసారు. మీయటు వళ్ులేరు. ఇంతకీ మీరీ టెైంలో ఎకుడికి మేడం?’’ అంటూ అడిగాడు.

అతడి భటలతో విశలకి అయధభైపోయింది. ఏం జరిగి వుంటుందో...

‘‘ముందే మీరిల అడిగితే సభధనం చెపేపదనిా. రుు యైట్ సెైడ్ లోలి వీధిలో భ ఫంధువులునారు. విజమ ఆసపతిలలో
భ తాత గారికి ఆరేషన్ జరుగతోంది. ఫంధువులిా తీసుకెళ్ుటానికి వళ్ళ
ు నాం. ఫైక్ మీద భ కజిన్ ఉనాడు. అతనికి రూట్
తెలీదు అందుకే కారు వంట వసు
ు నాడు. కాస్టసట్ర
ో వళ్ుపోతాం. చాల ఇంకేభనా చెపల?’’ అంటూ హుందగా చినా
అఫదధం చెపిపంది. ఆభ భటతీరు హుంద తనం పోలీసుల అనుభనలిా చెల
ో చెదరుచేసాయి.

‘‘ఇంకేం చెపకురేోదు మేడం. మీరు వళ్ుండి’’ అంటూ సెలూయట్ చేసాడు. మదటి కానిస్టిబుల్.

‘‘యతిలళ్ళు కషిడి డూయటీ చేసు
ు ంటారు మీరు. ఇంద వళ్ు టీ తాగండి’’ అంటూ అయిదు వందల నోటు అతడి చేతిలో వుంచింది
విశల. పోలీసుల ముఖాలు ఱసనాభమయయి.

‘‘ముందు ఈ 
ఱ ంతంలో కయంటు సరి చేస్థ లైటు
ో వలిగేల చూడండి’’ అంటూ కారును ముందుకు పోనిచిచంది. చందూ ఫైక్ సాియి్ చేస్థ
అనుసరించాడు.

పోలీసులు జీప్ ఎకుగానే అది కు రోడ్ లోకి వళ్ు పోయింది. భరో యండు నిముషాలో
ో కారు రివుాన వచిచ పేో

గ్రండ్ కున చెతుకుండీ సమీంలో ఆగింది. చందూ కూడ వచిచ ఫైక్ దిగాడు.

విశల కారు లైటు
ో ఆఫ్ చేస్థ కిందకు దిగింది ఒసారి చుటూ
ి చూస్థంది. పోలీసు జీప్ ఎటు పోయిందో దని జాడ లేదు.

‘‘ఏంటభమ ఇకుడ ఆగిపోమవ్? భన వాళ్ుదిరూ ఎకుడ?’’ విషమం తెలీని చందూ చుటూ
ి చీకటోలోకి చూస్ప
ు అడిగాడు.

‘‘అనామయ కంగారుడకు. వాళ్ుకుడే వునారు. పోలీస్ జీప్ తియగి వచేచలోప్ప భనం వళ్ుపోవాలి కభన్?’’ అంటూ టూరిచ
లైటు ఆన్ చేస్థ కుప తొటిి రిసయలిా గాలించనంభంచింది’.

‘‘వాళ్ుకుడునాయ!’’ ఆభను అనుసరిస్ప
ు నభమలేనటిడిగాడు చందూ.

‘‘అవును, సరిగా చూడు ఇదిరూ సప హలో లేరు’’ అంటూ హెచచరించింది.

ఇదిరూ యండు సారు
ో ఆ కుప తొటిిని దని వనక చెతు చెదయనిా చుటిివచాచరు. కాని వియట్ సహసఱ జాడలేదు.

‘‘వాళ్ుకుడ లేరేమో’’ అనుభనంగా అనాడు చందూ.

‘‘ఉనారు. ఇకుడే ఉనారు. వన్ మినిట్ ’’ అంటూ తన సెల్ అందుకని వియట్ సెల్ కి ఫోన్ చేస్థంది.

భరుక్షణమే...

కుండీ వనక నుంచి ఫోన్ రింగవుతునా శఫబం వినిపంచింది. ఫోన్ ఆనోోనే ఉంచి శఫిం వినిపసు
ు నా వైప్ప అడుగలేసారు. బరింయని
దుయాసనతో కూడిన ఆ చెతు కుప వనక వియట్ సహసఱలు వునాయంటే చందూ నభమలేక పోమడు, కాని ఫోన్ రింగవగానే
నభమకం ఏయపడియది. ఆ శఫిం క త చా కిందనుంచి వస్ుంది. తనే ముందుకెళ్ు చాను తొలగించాడు అంతే.

యకి స్థకిభైన శరీయలతో

సప హ లేని స్థితిలో

శవాల
ో డునా ఆ జంటను చూడగానే

గండ గిలి పోతునాంత ఫధతో అలగే వియట్ కున కూలఫడి పోయి ఫవురుభని ఏడేచసాడు చందూ. విశల కళ్ళు అశ
ధయలు కురిపిసు
ు నాయి. కాని ఇది ఏడేచ సభమం కాదు. వంటనే వాళ్ుదిరీా తీసుకని స్టఫ్ గా అవతలికి వళ్ు పోవాలి. చందూ

భుజంమీద చెయేయస్థ ధైయయం చెపిపంది.

‘‘భనకి అటేి టెైంలేదు. ఏడుసు
ు కూచుంటే నులు కావు. ఇదిరీా ముందు కారులోకి చేయచలి. కభన్’’ అంది ధైయయం
తెచుచకుంటూ.ఆభ భటలతో ధైయయం తెచుచకునాడు చందూ. లేచి కళ్ళు తుడుచుకునాడు. ముందుగా సహసఱను భుజాలు
టిి లేడు చందూ. విశల కాళ్ళు టు
ి కుంది. జాగరతుగా తీసుకెళ్ు కారు వనక స్త్ట్ర
ో డుకోఫటిి డోర్ వేసుకుని తయాత వియట్
భుజాలు టిిలేపి భుజం మీద వేసుకుని కారు వదికు మోసుకచాచడు చందూ. అతడిా పఱంట్ స్త్ట్ర
ో డుకోఫటిింది. వియట్ తలను
తొడమీద ఉంచుకుంది. డోర్ మూస్థ కారు సాియి్ చేస్థంది ఎపటిలగే ఆ కారును అనుసరించాడు చందూ.

విశల ఫోన్ చేస్థ వాళ్ుదిరూ ఱభద రిస్థితిలో ఉనాయంటే ఫమటకు యలేని రిస్థితిలో ఉనారు అనుకునాడు గాని ఇల

ఱ ణ్యమస్థితిలో ఉనాయనుకోలేదు. ఏం జరుగతోంది? అసలేం జరిగింది? ఇదిరూ గండం గడిచి ఫఱతుకుతాయ? దరిలో ఏ
అవాంతయం లేకుండా కారు ఉసామన్ రోడ్ కచిచ ఒలడ్ భంఫళ్ంలో ఱవేశించాక గాని విశల భనసు కుదుట డలేదు. కారును
నేరుగా గణి దీపిక కిోనిక్ వైప్ప దూకించింది.

కోమంఫతూ
ు రు...

వియట్ తండిఱ వంకటయతాం నయుడు గారు చెనైాలో గొడవలు జరుగతునా సభమనికి ఆమన కోమంఫతూ
ు రులో లేడు. ని
మీద కుంబకోణం వళ్ు తిరిగి వచేచసరికి ఆ యతిల దకండునాయ గంటలయింది. అపటికి ఇంట్ర
ో అంతా
నిదఱపోతునారు.నయుడు గారు సాానం చేస్థ భంచేస్ట సరికి అయధయతలయింది. బయయ భంగతామరు భజనం వడిడంచింది.
భంచేసాక కాస్టసప్ప టివిలో వాయిలు చూస్థ డుకోవటం ఆమన అలవాటు.

చెనైాలో గొడవలు జరుగతునామని దరిలో వినాడు. గాని అసలు విషమం ఆమనకింకా తెలీదు. మధలంగా టివి ఆన్
చేస్థ నూయస్ ఛానల్ టిగానే చెనైాలో యతిల ఏడు గంటల తయాత తేనం పేట గండా శిఖాభణి వాడి కుయ
ధ లతో
ర ళ్ళు ఱతయరు
మదలైన గొడవకు సంఫంధించి కనిా కిోపిపంగలు చూపిసు
ు నారు. వాటిని చూస్ప
ు నియ
ఘ ంతపోమరు వంకట యతాం నయుడు
గారు.

క కిోపిపంగ్ లో సపషింగా తెలుస్ుంది. అకుడ పైటింగ్ లో తన చినా కడుకు వియట్ వునాడు. కున క అందభైన అభమయి
రౌడీలతో హోయ హోరీ పోయడుతూ బిజీగా వుంది. అంతకనా భరో ఆశచయయకయభైన విషమం వియట్ కనఫడగానే కాళ్ళు చేతులు
కటిి భరీ వాడిా కోమంఫతూ
ు రు తీసుకు యభమని తను చెనైా ంపించిన తన మిలు
ో కారిమకులు మునుసామి మిగిలిన వాళ్ళుకూడ

ఆ పోయటంలో తలమునకలై ఉండటం. వాళ్ుకి సామంగా భరి కందరూ కనిపసు
ు నారు.

అది చూడగానే వంకట యతాం నయుడు కుసారిగా కోంతో బగ
ా భంటూ బయయను పిలిచాడు.

‘‘ఏమిటండీ........మీరింకా డుకోలేద? ఏం కావాలి?’’ అంటూ వచిచందవిడ.

‘‘ఏం కావాల!..... ఒస్థ న్న దుంతెగ. లోకం ఏభైపోయిన మీకకురేోనటు
ి ంది. టివిలో వాయిలు చూసావా?’’ అనడిగాడు
నయుడు.‘‘అయొయ యభ నేనకుడ చూసానండీ? బకిి ఛానల్ చూస్థ డుకునాను. అంతలో మీరొచాచరు ఇంతకీ ఏభైంది?’’

‘‘బకిి తప ఇంకేమీ అకురేోదే న్నకు, చెనైాలో గొడవల గరించే న్నకు తెలిస్థనటు
ి లేదు. వళ్ళు..... వళ్ు దోిడిా లేపి తీసుకుయ’’
అనరిచాడామన.

భంగ తామరుకి బయి ఎందుకోుపడుతునాడో ఏం జరిగిందో తెలీక హడావుడిగా వళ్ు నిదఱ పోతునా ది కడుకు వికారంత్ ని
లేపి తీసుకచిచంది.‘‘ఏయ, చెనైాలో గొడవ జరిగింది. నువుా టివిలో వాయిలు చూడలేద?’’ యగానే కడుకును అడిగాడు వంకట
యతాం నయుడు.‘‘లేదండి’’ అనాడు ది కడుకు.

‘‘ఇప్పపడు చూడండి! భన వియట్ చెనైాలో చేసు
ు నా ఘన కాయయం ఏమిట్ర చూడండి. గొడవతో భన వాడికి ఱతయక్ష సంఫంధం
వుంది. ఇంట్ర
ో ఇంత భంది వునారు. ఎవరూ టివిలో వాయిలు చూడలేదు. నకు ఫోన్ చేస్థ చెపలేదు. వాడిా తీసుక యభమని
ంపిస్టు వీళ్ళు వాడితో చేరిపోమరు. అకుడి రిస్థితి ఏమిట్ర తెలీదు. డామిట్ కురికీ ఫధయత లేదు’’ అంటూ విసురుగా వళ్ు
ఫోన్ అందుకునాడు.టి వి లో ఇప్పపడు ఎదురుగా ఆ సంఘటన తాలూకు ద శయలు చూసాక గాని ఆమన ఎందుకంత
కోపడుతునాడు అయధం కాలేదు. అకుడునా వాళ్ులో వియట్ కున పోయడుతునా అభమయి ఎవరో వూహించింది నయుడు
గారి బయయ భంగ తామరు భతలమే. సహసఱను సామంగా చూడలేదు. గాని ఆభ గరించి వియట్ దాయ గతంలోనే అంతా
తెలుసుకుందవిడ. అసల గొడవేమిట్ర అకుడ ఏం జరుగతుందో తెలీక కుసారిగా ఆందోళ్న గయమయయంతా.

వంకట యతాం నయుడు మునుసామి సెల్ కి ఫోన్ చేసాడు.

అపటికే అయధయతిల దటింది సభమం.

అకుడ చెనైాలో భందు కటిి మునుసామి నిదఱ పోతునా సంగతి ఈమనకు తెలీదు. వియట్ సహసఱలు ఇంటికి యలేదనా టెనిన్ లో
అకుడ వాళ్ుంతా చాల స్టటిగా
ా ని నిదఱ పోలేదు. విశలకు ఫోన్ చేస్థ చందూ ఫమటి కెళ్ుటంతో ఆ తయాత అంతా నిదఱ
పోమరు. దంతో ఫోన్ రింగవుతోంది. గాని ఎతుటం లేదు.

యూ ఫోడీ ఫూల్........తిమయయ ........ఫోన్ తిమయయ అని విసుగకుంటూ వయసగా ఫోను
ో కడుతునే వునాడు. నలుగో సారి
చేమగానే అప్పపడు ఫోన్ ఎతా
ు రు కాని ఎతిుంది మునిసామి కాదు ఫండ శివ! నిదఱ భతు
ు లో వునాటు
ి నాడు.

‘‘న్న ఎంకభమ ఎవడా
ఱ అయధయతిల ఫోన్ చేసాుడు. అనా నిదఱపోతునాడు. పొదు
ి టే చెయియ’’ అంటూ స్థాచాచఫ్ చేమబోమడు.‘‘అరే
ఫండ శివా భందెకుువయింద నిదఱ ఎకుువైంద వధవా నేన
ఱ మీ
మీయంతా ఇప్పపడకుడునారు?’’

వంకటయతాం నయుడిా. అయధభైంద? మునుసామిని లేప్ప.

కోంతో అరిచాడు వంకటయతాం నయుడు. నయుడు గారి గొంతు వింటూనే అదిరి డి

నిదఱ పోతునా మునుసామిని లేపి ఫోన్ చేతికిచిచ తప్పపకునాటు
ి నాడు. ఈ సారి మునిసామి గొంతు వినిపంచింది. ‘‘నభస్టు దిమయ
గారూ నభస్టు’’ అంటూ. భటలు ముది ముదిగా వసు
ు నాయి.

‘‘మునుసామి నేను చెపిపందేమిటి మీరు చేసు
ు నాదేమిటి?’’ గదిించాడు వంకటయతాం నయుడు.

‘‘నిదఱపోతునాం సార్. ఇంకేం జేస్థనం?’’

‘‘ఇప్పపడకుడునారు...?’’

‘‘హోటల్ గదిలోనే వునాం సార్’’

‘‘వియట్ ఎకుడ’’

‘‘తెలీదు సార్. ఇంకా దొయక లేదు’’

‘‘అఫద
ి లు చెపటం ఎపటుాంచి నేరుచకునావ్? చెనైా వళ్ు మీరు వలగఫటిిన కాయయం ఇదనాభట. చినోాడు దొయకలేదని
ఇనిా రోజులూ నతో అఫదిం ఎందుకు చెపవ్?’’ కోంతో అరిచాడు వంకటయతాం నయుడు.

‘‘చినఫబు కోసమే అఫదధం చెపను దిమయగారూ’’ వినమంగా అటు నుంచి ఫదులిచాచడు మునుసామి.

‘‘ఆ గొడవతో మీకేంటి సంఫంధం మీయందుకెళ్తురు? చినఫబు ఎందుకెళ్తుడా
ఱ ...?’’

‘‘ఆ అభమయి సహసఱ కోసం’’

‘‘సహసఱ ఎవరు? ఆ గొడవలో పైట్ చేసు
ు నా పిల
ో ?’’

‘‘అవును వాళ్ుదిరూ పేఱమించుకునారు. కాడుకోవాలి గద!’’

‘‘ఎవయ సహసఱ?

ఆ పిలో వివయలేమిటి?’’

‘‘అడిగి పొదు
ి నా చె
ు ను. నిదఱముంచుకస్ుంది’’ అంటూ అవతల మునుసామి దిగా ఆవులించిన శఫిం వినిపంచింది. దంతో
నయుడి గారి కోం తాయ సాియికి చేరుకుంది.

‘‘భయయదగా చె
ు వా లేద? చెపలేదంటే మీ అందరీా నిలోంచి తీస్టసాును’’ అంటూ ఫదిరించాడు.

‘‘ఆ నేదో పొదు
ి ట చేమండి సార్....... న వలోకాదు...... నిదఱ........’’

మును సామి లైన్ కట్ చేసాడు. అంతే కాదు ఫండశివను పిలిచి తభ వాళ్ు సెల్ ఫోనోన్నా స్థాచాచఫ్ చేయించాడు. దంతో
నయుడుగారు మిగిలిన వాళ్ులో ఎవడికి ఫోన్ చేస్థన స్థాచాఛఫ్ వస్ుంది. ఈ యతిలకి వాళ్ుక లైన్ లోకి యయని అయధభైపోయింది.
దంతో ఆ కోం ఈ కోం ఇంట్ర
ో వాళ్ుమీద చూపించాడు.

‘ చినోాడిని నతిుకెతు
ు కునాందుకు ఏం చేసాడో చూసావా? ఫంగాయం లంటి మేనకోడలిా కాదని రిపోయి మూడేళ్ళుగా
తపిపంచుకునాడు. చివరికి చెనైాలో ఎవరో దికుుభలిన పిలోని లవ్ చేస్థ అనవసయ గొడవలో
ో ఇరుకునాడు. వీడిా
ఏంచేమలి?’’ అంటూ భండిడా
డ డు.ఆ భటలకి భంగతామరుకి కోం వచిచంది.

‘‘భభమలిా ఏభనా అంటే అనండి. వాళ్ునంటే వూరుకోను. ఆ పిలో మీయనుకుంటునాటు
ి దికుు భలిందీ కాదు. అనధ
కాదు’’ అంది.ఆ భటతో వంకటయతాం నయుడు గారి ఆశచయయనికి అంతు లేకుండా పోయింది. గఫగఫ బయయ దగాయకెళ్తుడు.

‘‘అంటే.... వాళ్ు గరించి న్నకు ముందే తెలుసా? అయితే చెప్పప ఎవయ అభమయి? ఎవరి తాలూకు?’’

‘‘చెపను’’

‘‘చెపలి’’

‘‘చెపనంటునాగా’’ అంటూ గఫగఫ తన గదలోకి వళ్ుపోయిందవిడ. చెపేు నయుడు గారికి బిపి రిగి కోం తాయ సాియికి
పోతుందని ఆభకు తెలుసు.

బయయ మండి వైఖరికి విస్థగిపోతూ ది కడుకు వికారంత్ వంక చూసాడు వంకటయతాం నయుడు.

‘‘లబం లేదుయ నేను వంటనే చెనైా వళ్తులి. భరిాంగ్ పైట్ కి టికెట్ బుక్ చెయియ’’ అనాడు.‘‘కె డాడీ నేను ఏయపటు
చేసాును. మీరు డుకోండి’’ అనాడు వికారంత్. ఇంతలో తిరిగి డోర్ లోకచిచంది భంగతామరు. కడుకుని చూస్ప
ు ‘‘కటి కాదు

యండు బుక్ చేయి. నేనూ చెనైా వళ్ళ
ు నాను’’ అంది.

‘‘నేను మీ వంటయను. విడిగానే వళ్త
ు ను’’ అంది తనూ టు
ి దలగా.

‘‘ఎకుడికెళ్త
ు వ్? అంటే...... న్నకు వాళ్ు అడఱస్ తెలుసు కదూ?’’

‘‘తెలుసు. కాని చెపను.’’

‘‘చెపకపోతే.....

కె.... డైవయస్.....

న్నకు విడాకులిచేచసాును.’’

‘‘సరేో, ఈ వమసులో భనం డైవ్వయస్ తీసుకుంటే అంతా భనలిాచూస్థ నవుాతారు. మీకా శర భకురేోదు, నేను భ ప్పటిింటి
కెళ్ుపోతాను.’’‘‘ఆహా ఇప్పపడే వళ్త
ు వా చెనైా వళ్ళుచాచక వళ్త
ు వా?’’

‘‘రేపొదు
ి టే వళ్ుపోతాను’’ అంటూ లోనకెళ్ు తలుపేసుకుంది భంగతామరు. తల టు
ి కని స్పలో కూలఫడా
డ డు వంకట యతాం
నయుడు.

‘‘చూసావ్ య దోిడా.... అడఱసు తెలిస్థ కూడ మీ అభమ చెపనంట్రంది’’ అనాడు ది కడుకు వికారంత్ ని చూస్ప
ు .

వికారంత్ తండిఱ కున కూచొని ఆమన చేయి అందుకని అభభనంగా చూసాడు. ‘‘డాడీ భమీమ కోం మీకు తెలీంది కాదు. మీరు
చెనైా వళ్తు వాళ్ుని

ఎకుడ విడదీసాురోనని భమీమ బమం. తనకు అడఱసు తెలుసు గాఫటిి ఇఫబంది లేదు. భమిమకీ ఎలగో

నచచజెపిప ఒసారి మీ యిదిరూ చెనైా వళ్ు యండి. భమీమ కోం ఎంతస్టప్ప...? అయిందేదో అయింది. యండోఱజులు ఆగి భమీమతో
కలిస్థ వళ్ుండి’’ అంటూ సలహా యిచాచడు.

కోడలు కూడ ఇదే సలహా యివాటంతో ఱసు
ు తానికి ఱమణం వియమించుకునాడు వంకటయతాం నయుడు. ఇదే టెైంలో అకుడ
చెనైాలో

వియట్ సహసఱలు 
ఱ ణ్యమ స్థితిలో వునాయని తెలిస్టు క్షణం కూడ ఆగేవారు కాదేమో.

కోమంఫతూ
ు రులో టివి వాయిలు చూస్థ వంకటయతాం నయుడు ఆవేశ డినటేి, ఆవేశంతో కంగారు డుతునా భరో ఇదిరు
వయకు
ి లునారు.

వారిలో కడు భూ కుంబకోణ్యల ప్పటి, భజీ స్థమం, భనవడు తాయగయజన్. యండో వయకిి సహసఱ తండిఱ అయిన భహదేవ
నమకర్.

యతిల సుభరు ఎనిమిది గంటల 
ఱ ంతంలో చెనైా నుంచి ఎవరో ఫోన్ చేస్థ చెపేప వయకు అకుడి విషమం తాయగయజన్ కి తెలీదు. ఆ
సభమంలో అతను తన ఇంట్ర
ో నే ఉనాడు. వంటనే టివి ఆన్ చేసుకని చూసు
ు నాడు.

తేనంపేట గండా శిఖాభణి తనకు తెలిసన వాడే. సంఘటన సిలంలో రిస్థితి చూడగానే ఉలికిు డా
డ డు. ఎందుకంటే కముమలు
తిరిగిన గండా శిఖభణిని ఎదురొుంటునాది ఎవరో కాదు. సహసఱ....... ఇంకా చెపలంటే ఎవరిా చూస్థయభమని తను ధనగిరి
బేచ్ ను చెనైా ంపించాడో ఆ లేడీ జయాలిసు
ి లహరి చూసు
ు ండగానే పైటింగ్ ఉధ తభైంది. ఆభకు సామంగా భరికందరు
యంగంలోకి దిగారు. వాళ్ులో కందరిా ఇకుడ భధుయైలో చూస్థన గరు
ి .

వంటనే ధనగిరికి ఫోన్ చేసాడు.

‘‘ఏయ? ఎకుడ చచాచయ
ర మీయంతా?’’ అంటూ అసహనంగా అరిచాడు.

‘‘సార్ మేం ఆ ని మీదే తిరుగతునాం. ఇంత వయకు ఆ అభమయి భ కంట డలేదు.’’

‘‘అఘోరించారు. ఇప్పపడకుడునారు?’’ గదిించాడు.

‘‘సామం కాలం నుండి నందనం, విలిోవాకుం రిసయ 
ఱ ంతాలు గాలించి ఇప్పపడే హోటల్ కి ఫమలు దేయం’’ ఫదులిచాచడు
ధనగిరి.

‘‘మీరు గాలించింది చాలు. ముందు చెపిపంది చేమండి. వంటనే మీరు జిమన్ చెటిి రోడ్ కి వళ్ుండి. అకుడ ది గొడవ
జరుగతోంది. లహరి ఆ గొడవలో గండాలతో హోయ హోరీగా పోయడుతోంది. ఎవరికీ అనుభనం యకుండా మీరు లహరిని షూట్
చేస్థ రేమండి. ని ముగిమగానే చెనైా వదిలి వచేచమలి. వళ్ుండి’’ అంటూ వాళ్ుని అటు భళ్ుంచాడు జగనోమహన్.

తయాత రిణ్యభలో
ో ...

అయధయతిల వేళ్ ఎప్పపడో ధనగిరి ఫోన్ చేస్థ చెపడు. సహాసఱ వంట భరో యువకుడునాడని, వాళ్ళు తపిపంచుకునాయని,
కాలుపలో
ో షూటర్ వికీు డేవిడ్ లతో ఫటు భరో ఇదిరు చనిపోగా, భరో నలుగరు వేన్ ఱభదంలో భయణించాయని, ఱసు
ు తం
ధనగిరి వంట భరో ముగ
ా రు తపిపంచుకని ఆ
ఱ ంతం వదిలి రిపోమయని తెలిస్థ షాక్ తినాడు.

ఇదిల వుండగా...

యండో వయకిి భహదేవ నమకర్...

ఆమన యతిల ఎనిమిది గంటల నుండి టివికి అతుకుుపోయి చూస్ప
ు నే వునాడు. ఱతయక్ష ఱసాయలు చూసాడు. ఆ తయాత
సంఘటన తాలూకు కిోపిపంగ్ లూ చూసాడు. తను సహసఱను టిి భధుయై తీసుకు యభమని ంపించిన కదిరేషన్, వడివేలు మిగిలిన
వాళ్ళు కూడ వళ్ున ని భరిచపోయి సహసఱకు సామంగా పోయటం చేమటం మిసిరీగా వుంది.

కదిరేషన్ కి మిగిలిన వాళ్ుకి ఫోను
ో కడుతూనే వునాడు. ఫోను
ో స్థాచాచఫ్ లో వునాయి. కటి యండు మోగతునా ఎవడూ

లిపి్ చేమటం లేదు.

అసలేం జరిగిందో తేనం పేట గండా శిఖభణితో సహసఱకు గొడవేమిట్ర తెలీక హెైయన డుతునాడు భహదేవ నమకర్. తన
కూతురు సహసఱకి సామంగా వచిచ పోయడుతునా చాకు లంటి యువకుడిా గభనించాడు. సహసఱను లవ్ చేస్థ కనిపంచటం లేదని
పేర్ లో ఱకటనిచిచంది అతడే కావచచని వూహించాడు. ఏ విషమం తెలిడానికి తన భనుషులు కుడయిన లైన్ లో దొరికితే
గద...

పిచెచకిునటు
ి ంది నమకర్ కి...

తనకు తెలిస్థంది కుటే...

తన భనుషులు అడమరు లోని హోటల్ గదులో
ో వుంటునారు. ఆ హోటల్ తనకు తెలుసు. నేరుగా ఆహోటల్ కెళ్ు కూచుంటే
దొరుకుతారు. భరునడు ఉదమం పోయిట్ కే చెనైా వళ్తులని నిశచయించుకని డుకునాడు భహాదేవ నమకర్.

కాని

తెలోవాయగానే వియట్ పఱండు ధయమ మూలంగా కనిా నిజాలు తెలుసాుమని ఆ తయాత భధుయై వాతావయణం వేడకిు రిణ్యభలు
తీవఱంగా వుంటామని వూహించలేక పోమడామన.

విశల నడుప్పతునా కారు ఒలడ్ భంఫళ్ం వీధులో
ో రుగ తీస్ుంది. ఆ కారును తన ఫైక్ మీద చందూ గడిడగా
అనుసరిసు
ు నాడు గాని, ఆభ ఏంచేమబోతుందో తెలీక చాల టెనిన్ డుతునాడు. ఇలంటి సందయభలో
ో పోలీస్ కేసు గాకుండా
టీలట్ భంట్ చేమటానికి ఏ డాకిరూ సాహసం చేమడు. అదీ యిల అయధయతిల వేళ్.

కనుా మూస్థన తెరిచిన శవాల
ో యకి స్థకిభైన దేహాలతో చామీద డునా తన 
ఱ ణ మితు
ల డు వియట్, అతడి 
ఱ ణ్యనికి 
ఱ ణభైన
సహసఱ భదులుతునారు. వాళ్ుని కారులో వేసుకని విశల ఎకుడికి పోతోందో అయధం గావటం లేదు. ఒలడ్ భంఫళ్ం ఏరిమ
నిశశఫింగా వుంది. వీధులన్నా నియమనుషయంగా ఉనాయి. విశల వీళ్ుదిరీా తన ఇంటికి తీసుకు పోతోందేమోనని సందేహం
కలుగతోంది. భట భటకీ చెభరిసు
ు నా కళ్ళు తుడుచుకంటునాడు.

అయితే...

విశల ఏయపటు
ో ఏవ్వ తను చేస్ట వచిచందని చందూకి తెలీదు. అకుడ డాకిర్ గణ దీపిక అనిా ఏయపటోతో స్థదింగా వుండి విశల
యక కోసం ఎదురు చూస్ుంది. ఆభ చాల తెలివైన యువతి. 
ఱ ణ స్టాహితుయలయిన విశల కోసం ఎలంటి రిసుయిన ఫేస్
చేమటానికి స్థదింగా వుంది.

ఈ విషమనిా యహసయంగా ఉంచాలని ఫోనోో విశల చెపిపనప్పపడే కంత వూహించ గలిగింది. చుటు
ి కుల యిళ్ులో ఎకుడా
లైటు
ో వలగటం లేదు. గాఢనిదఱలో వునాయంతా. అయధయతిల సభమం.

అయిన సరే తభ కాంపౌండ్ గేటు ైనగాని పోరిికోలో గాని లైటు
ో ఆన్ చేమలేదు. గేటు భతలం ఫయ
ో తెరిచివుంది. అకుడే ఛేర్
వేసుకని చొని ఎదురు చూస్ుంది. తనకు సామంగా నభమకభైన నడి వమసు నరుస కాభ తోడుగా ఇకుడే వుంటుంది. ఇదిరూ
కలిస్థ యండు సెిఴచయోను తీసుకచిచ అపటికే పోరిికోలో యడీగా వుంచారు. లోన ఆరేషన్ థియేటరోో అన్నా సయా సనాదధంగా వుంచి
ఎదురుచూసు
ు నారు.

సరిగా
ా విశల కారు రివుాన దూసుకచిచ గేటులోకి తిరిగింది. కారు వంటే చందూ ఫైక్ కూుడ లోనకచేచస్థంది. గఫగఫవళ్ు గేటు
మూస్థ తాళ్ం వేస్టస్థంది నరుస. తాము వచిచంది ఏదో అసపతిలకని లోన కచాచకే చందూకి అయధభై తేలిగా
ా వూపిరి తీసుకునాడు.

ఆ తయాత క్షణం కూడ ఆలసయం జయగలేదు. కారు లోని వియట్ ని సహసఱను సెిఴచయో మీద డుకోఫటిి లోనకు తోసుకెళ్ుపోమరు
ఆ వనకే కిోనిక్ పఱంట్ డోయస్ ని కూడ కోోజ్ చేస్థ తాళ్ం వేస్టస్థంది నరుస.

వియట్ సహసఱలునా యండు సెిఴచయోను సయసరి ఆరేషన్ థియేటరోోకి తోసుకచేచసారు.

చకచకా లైటు
ో వలిగాయి...

ముందుగా వియట్ భుజం గామలిా రిశీలించింది. గామనికి వేస్థన కుటోను చూస్థంది. క డాకిర్ వేస్థన కుటు
ో కావవి ఏం జరిగి
ఉంటుందో వూహించి ఆశచయయ పోయింది.

‘‘ఒభైగాడ్.....

స్పది దయంతో తనకు తనే కుటేిసుకనాటు
ి నాడు. ఎన్నవే.... ంట్ర
ో చాల యకిం పోయింది. యకిం ఎకిుస్టు గాని

గామనికి పఱష్ గా కుటు
ో వేమటం సాధయం కాదు. ఇది కతిు గాటు. సందేహం లేదు. అసలు వీళ్ుదిరూ ఇదే రిస్థితిలో ఉంటే
కోభలోకి పోయి తెలోవారే సరికి 
ఱ ణ్యలు పోయేవి. సయైన టెైంలో తీసుకచాచవే విశల. న్న ధైయయనికి భచుచకోవాలి. నయస్ కభన్
స్థజర్ తో ఇతని షరు
ి కటేచస్థ తీస్టయ్. వంటనే ఫోడ్ ఎకిుంచడానికి ఏయపటు
ో చెయియ’’ అంటూ కు

సెిఴచర్ మీది సహసఱ

వదికెళ్ుంది.

వంటనే ఆ ఏయపటోలో మునిగిపోయింది నరుస. ఇప్పపడు దగాయ కచిచన విశలవంక చూస్ప
ు ‘‘నకో నిజం చెప్పప ఇతను న్న లవరే
కదూ?’’ అనడిగింది డాకిర్.

‘‘ఎందుకచిచంద డౌటు?’’

‘‘ముందు అడిగిందనికి ఆనసర్ చెప్పప. అవున కాద?’’

‘‘అవును’’

‘‘భరి ఈ సహసఱ ఎవరు?’’

‘‘వియట్ లవరు?’’

‘‘వాాట్? ........... ఇతను నినుా లవ్ చేమటం లేద?’’

‘‘చేసు
ు నాడు’’

‘‘నువుాండగా భళీు సహసఱను లవ్ చేమటం ఏమిటి?’’

‘‘న కనా ముందే సహసఱను లవ్ చేసాడు గాఫటిి’’

‘‘ఒ భైగాడ్ నకు పిచెచకేుల వుంది. అంటే మీ ఇదిరూ ఇతనేా లవ్ చేసు
ు నాయంటావ్’’

‘‘అవును’’

‘‘ఇతను కూడ మీ ఇదిరీా లవ్ చేసు
ు నాడంటావ్’’

‘‘అవును అవును అవును ఇంకా ఏమిటి న్న డౌటు?’’

‘‘కే కు డౌటు’’

‘‘అడుగ చె
ు ను’’

‘‘మీ యిదిరోో తను ళ్తుడబోయేది ఎవరిా?’’

‘‘ఏమో...........తనిషిం’’

‘‘ఇదిరీా చేసుకుంటానంటే?’’

‘‘నకబయంతయం లేదు’’

‘‘ఒ భైగాడ్ నిజంగానే నకు పిచెచకిుంచావే. లోకంలో ఎకుడైన ఇదిరు పేఱమికులిా చూసానుగాని మీల ముగ
ా రు పేఱమికులిా
ఎకుడా డలేదు.’’

ఫోడ్ శరీయంలో ఱవేశించే కదిి

అటు సహసఱ ఇటు వియట్ ముఖాలో
ో సపషింగా తేటదనం కనిపంచనయంభంచింది ఇదిరి శాస

నయమల్ కచిచంది. లస్ నయమల్ కచిచంది
జామున మూడు గంటలు కావస్ుంది సభమం.

ఇదిరికి కుటు
ో వేస్థ ఫండేజ్ వేస్ట సరికి యండు గంటలు టిింది. అపటికి తెలోవారు
వియట్ కి, సహసఱకీ ఇంజక్షను
ో ఇచాచక త పిుగా విశల వంక చూస్థంది గణ

దీపిక.

‘‘బమడాలిసందేం లేదు. నిశిచంతగా ఉండండి. ఉదమని కంతా వియట్ సప హలోకి వసాుడు. సహసఱకు లేటు కావచుచ.
సప హలోకి వచిచం తయాత అవసయభైతే సులిా ఎకస్ రే తీయించి చూద
ి ం. పేషంటస్ ని ఇకుడే ఉంచి ఉదమం వచిచన సరే
మీరు యతిలకి ఇకుడే ఉండి పోయిన సరే. ఏం చేద
ి ం’’ అంది.

‘‘లేదు లేదు. పోలీసులు హాస్థపటలస్ ని చెక్ చేస్ట ఱభదం వుంది. చూసావుగా భమీమ ఇపటికే ది సారు
ో ఫోన్ చేస్థంది. నేనింటి
కెళ్తు గాని తను నిదఱపోదు. భ ఇంటికి తీసుకుపోతాను’’ అంది విశల.

‘‘కె ఉదమం తొమిమది గంటలకి ఇంటి కచిచ చూసాును. వాయం తిరిగే సరికి ఇదిరూ భమూలుగా లేచి తిరుగతారు. ఇక ఫంగ
టు
ి కోకు’’ అంటూ ధైయయం చెపిపంది డాకిర్ గణ దీపిక. ఆభను కగిలించుకని

థంకస్ చెపిపంది విశల.

అంతా కలిస్థ వియట్ సహసఱలను కారులోకి చేయచరు. భరోసారి డాకిర్ గణ దీపికకు క తజఞతలు చెపిప కారు సాిర్ చేస్థంది విశల
కారు వనకే తన ఫైక్ ను పోనిచాచడు చందూ. వాహనలు ఫమటి కెళ్ుగానే నరుస కిోనిక్ గేటు మూస్థ తాళ్ం వేసుకుంది.

ఇంటి కచేచసరికి అపటికే ఆందోళ్నతో కూతురి యక కోసం ఎదురు చూస్ప
ు భలుకూగానే వుంది విశల తలిో కాంచన భల
ఆభకు అసలు విషమం ఇంకా తెలీదు. ఇప్పపడు తెలిస్థ జరిగిందనికి చాల ఫధ డింది. చుటు
ి కుల ఎవరూ
గభనించకముందే నౌకరు సామం యగా ముందుగా సహసఱను లోనకు తీసుకెళ్ు మేడ మీద విశల గదిని ఆనుకనునా గెసి్ రూంలో
రుండ జేసారు. తయాత చందూ నౌకరు ఇదిరూ వియట్ ను సామం టిి భటో వంట రూంలో రుండ జేసారు. గేటు మూస్థ తాళ్ం
వేస్థ ఫమట లైటు
ో ఆరేపస్థ లోనకచాచరు. చందూని తలిోకి రిచమం చేస్థంది విశల. చందూకి ఇదే మదటిసారి ఆ యింటికి
యవటం.

నిజానికి యతిల నుంచీ చందూ ఏమి తిన లేదు. విరీతంగా ఆకలి. కాని అడగటానికి మగభటంతో ‘‘విశల నేను ఇంటికెళ్ు
పోతనభమ’’ అనాడు.

‘‘ఇప్పపడా వదు
ి వదు
ి . ఉదమం వళ్ళ
ి వుగాని. వియట్ గదిలోనే నువుా కంపయిబుల్ గా డుకోవచుచ. అనాటు
ి అనామయ.....
నువుా ఏభనా తినావా లేద? తినుండవు. నకు తెలుసు. అభమ భజనం ఉంద?’’ అనడిగింది విశల.

చందూ విశలతోఫటు భంచేస్థ వళ్ు వియట్ గదిలో నిదఱపోమడు. తయాత ఎప్పపడో వచిచ విశల తన గదిలో డుకుంది. ఫగా
అలస్థపోడంతో వంటనే నిదఱలోకి జారుకునాయంతా.

భహదేవ నమకర్.....

ఉదమం చెనైా వళ్తుని నిశచయించుకునాడు. ఱమణభమయడు కూడ. ఇక ఫమలుదేయబోతుండగా ఆమన సెల్ ఫోన్
రింగయింది.

‘‘హలో.............ఎవరూ?’’ కాసు విసుగా
ా అడిగాడు.

‘‘అంకుల్ నేను ధయమని’’

‘‘ఏంటా
ల అఫబయ్ ఈ భధయ అససలు కనిపంచటం భనేసావ్. వాయయం ఎల ఉంది?’’

‘‘మీనకిి అభమవారి దమతో ఫగంది అంకుల్. ఇప్పపడు మీకు ఫోన్ చేమటానికి ఫలభైన కాయణం ఉంది. అయజంటుగా మీతో
భటా
ో డాలి. ఫమలుదేరి వసు
ు నాను. ఇంట్ర
ో నే వునారుగా?’’

‘‘ఉనాను గాని నేను అయజంటు నిమీద చెనైా వళ్ళ
ు నాను. వచాచక భటా
ో డొచుచ గద’’

‘‘లేదంకుల్ ఇప్పపడే భటా
ో డాలి. యతిల మీరు టివి వాయిలు చూసారు గాఫటిి ఇప్పపడు చెనైా వళ్తులనుకుంటునారు. అవున?’’

‘‘అవును ఆ భట నిజమేకాని.........’’

‘‘అంకుల్ ప్లోజ్ ఱమణం వాయిద వేసుకోండి ఈ విషమంలో మీకూుడ తెలీని చాల విషమలునాయి. వచిచ చె
ు ను.’’

‘‘అది కాదుయ ధయమ నకు తెలీని విషమలేమునాయి?.’’

‘‘ఉనాయి చాల వునాయి. తెలిస్టు మీరే ఆశచయయ పోతారు.’’

‘‘భకు తెలీని విషమలు న్నకెల తెలుసు?’’

‘‘ఎల అంటే మీ అభమయి సహసఱ లవ్ చేస్థన కుయ
ర డు న కోోజ్ పఱండ్ గాఫటిి. అయధభైందిగా కాస్టసప్ప ఒపిక టిండి నేను
వచేచసు
ు నాను’’ అంటూ అవతల లైన్ కట్ చేసాడు ధయమ.

చెనైా.......

భరునడు ఉదమం చందూకి భలుకూ వచేచసరికి ఎనిమిది గంటలు దటింది. సభమం యతిల వియట్ ను రుండజేస్థన అదే
డబుల్ కాట్ మీద క కుగా నిదఱ పోమడు. లేవగానే వియట్ వంక చూసాడు.

అతడికి యతిల ఛాతీవయకు దుపటి కపిపంది విశల, ముఖం ఱశంతంగా ఉంది గాని నిదఱలో వునాటు
ి నాడు. ఇంకా సప హలోకి
యలేదు. ఫతూ
ల ం కెళ్ు పఱషప్ అయి ముఖం కడుకుని వచాచడు. ఇంతలో విశల అతడి కోసం ఫడ్ కాఫీ తెచిచంది.

తెలో వారు జామున డుకునా అయిదునాయ గంటలకే

లేచి పోయింది విశల. కసారి సహసఱను వియట్ ను చూస్థ వళ్ుంది.

తలయ సాానం చేస్థ చీయ జాకెట్ర
ో తమయై పొదు
ి టే వడళ్ని గడికి కార్ లో వళ్ుంది.

వియట్ సహసఱల పేయన

సుబఱభణ్నాశారునికి అయచన చేయించి పూజ ముగించుకని తిరిగి ఇంటికి చేరుకునే సరికి ఏడు కావచిచంది సభమం. మేడ మీదకు
వళ్ు వియట్, సహసఱలకు విభూది పూస్థ, బొటు
ి టిి తిరిగి కిందకు వచిచ తలిో కాంచన భలను లేపింది.

అందుకే చందూ ఫడ్ కాఫీతో వచిచన విశలను ఆశచయయంగా చూసాడు.

‘‘ఏభమ గడికెళ్ళుచాచవా? యతిల నిదఱపోలేద?’’ అంటూ లకరించాడు.

‘‘అవుననామయ. వాళ్ుదిరిపేరున అయచన చేయించి వచాచను’’ అంది.

‘‘నేను ఫమలు దేరుతునాను’’ అనాడు కాఫీ తాగాక.

‘‘కాస్టసప్ప ఆగనామయ టిఫిన్ చేస్థ వళ్ళ
ి వు గాని’’ అంది విశల.

‘‘లేదభమ వళ్తులి. భళీు వసాుగా. అకుడ వాళ్ుంతా ఏం జరిగిందో తెలీక కంగారు డుతుంటారు. దీక్ష సహసఱను చూడకుండా
ఉండలేదు. యతేల చాల బమడినిి. వాళ్ుకి జరిగింది చెపిప వీళ్ుకు ఫటిలు తీసుకుని ఱసు
ు తానికి దీక్షను భతలం తీసుకసాును.
కే సారి అంతా వచిచన భంచిది కాదు. చుటూ
ి కుల వాళ్ళు గభనించే ఱభదం వుంది. వియట్, సహసఱలు కోలుకునే వయకూ
భనం జాగరతుగా ఉండాలి. సెల్ ఫోను
ో నా ఈ యండు కవరు
ో న్న వదేి వుంచి సప హ వచాచక వాళ్ుకివుా’’ అంటూ కవయోను విశల
చేతికిచాచడు.

విశల వంక చాల అభభనంగా చూసాడు ‘‘నిజంగా ఇది వియట్ సహసఱలకు ప్పనయజనమ. ఏ పూయా జనమ అనుఫంధమో వాళ్ుదిరీా
దకిుంచుకునావ్. నినాల అభనందించాలో తెలీటం లేదు. యతాాల
ో ంటి మీ ఇదిరి పేఱభను పొందిన భ వియట్ నిజంగా
అద షివంతుడు’’ అనిచెపిప ఇక ఫమలుదేయడు...

చందూ ఫైక్ వళ్ున వనకే...

డాకిర్ గణ దీపిక కారు లోనకచిచంది. కాస్టసప్ప విశల తలిో కాంచనభలను యభరిశంచి ఆభ ఇచిచన కాఫీ తాగాక విశలతో
కలిస్థ మేడ మీది పేషంటో వదికచిచంది. యండు గదులో
ో కి వళ్ు ఇటు వియట్ ను అటు సహసఱను కూడ రీకిించి సంత పిు వయకిం
చేస్థంది. ఇంజక్షన్ ఇచిచ, భందులు యస్థచిచ వాళ్ుకి సప హ వచాచక ఎల వాడాలో కూడా వివరించింది.

‘‘వియట్ కూడ ఇంకా సప హలోకి యలేదు. అదే కంగారుగా వుంది’’ అంది విశల.

‘‘కంగాయందుకు? క డాకిర్ గా నేను చెప్ప
ు నాను. గండం గడిచింది. సంతోషించు. ఇదిరూ స్టఫ్. న అంచన కయకియితే సహసఱకి
ఎకస్ రే తీయించాలిసన అవసయం లేక పోవచుచ.
కంగారుడకు. నేను ఆసపతిలకి డూయటీకి వళ్ళుసాును.

వియట్ కి ఇంకో గంటలో సప హ వసు
ు ంది. సహసఱకు లేటవుతుంది.
సామంతలం యగానే వచిచ చూసాును. అనాటు
ి చెపటం భరిచాను.

నువుా వీళ్ునికుడికి యతిలకి యతిల తీసుకు యవటమే భంచిదయింది. ఉదమం అయిదు గంటలకి పోలీసులు వచిచ ఎంకాయిరీ
చేస్థ వళ్తురు. భనం వరీ లకీు. వీళ్ుకుడునాటు
ి ఎవరికీ తెలీకూడదు. విజిటయస్ ని ఆపితే భంచిది. వసాును’’
ఫమలుదేరి వళ్ుపోయింది డాకిర్ గణదీపిక.

డాకిర్ గణదీపికను సాగనంక....
తిరిగి మేడమీది వియట్ గదిలోకచిచంది విశల....

అంటూ

ఫడ్ మీద వియట్ కున కూచుంది....
వియట్ ముఖంలోకి చూస్థంది....
ఱశంతంగా నిదఱపోతునాటు
ి ంది.....

వియట్ ముఖం....

జుతు
ు నిమిరి మీదికి వంగి నుదురు ముద
ి డియది....
యతిల సంఘటనతో తభకి గొప గండం గడిచినటియింది. వియట్ లేకపోతే తను ఫఱతికేద? సహసఱకేభనా జరిగంటే వియట్
ఫఱతికేవాడా? 
ఱ ణ స్టాహితుయలయినందుకు డాకిర్ గణదీపిక చేస్థన సహామనిా జీవితంలో భరిచపోలేదు. చచగా మేలిమి
ఫంగారు ఛామలో భరుసు
ు నా విశలభైన వియట్ ఛాతీని చూసు
ు ంటే భనసులో మోహప్ప తెయలు ప్పరివిప్పపతునాయి. వమసు
కోరికలు అలజడి కలిగిసు
ు నాయి. అతడి ఛాతీని ముద
ి డి అలగే ఛాతీమీద తలనుచకని ఉండి పోయింది.

ఆభ కంటి కనల నుండి ముతాయల
ో జాలువారిన కన్నారు అతడి ఛాతీని నును వచచగా తడుప్పతోంది. అల ఎంత స్టప్ప ఉండి
పోయిందో విశలకే తెలీదు. యతిల సరిగా నిదఱ లేమి వలో అలగే భతు
ు గా అతడి ఛాతీమీద నిదఱలోకి జారుకుంది.

చాల స్టటికి....

విశల కన్నారు వియట్ కి....

సప హ వచేచల చేస్థంది....

చాల సడన్ గా సప హ తెలిస్థంది వియట్ కి....

కళ్ళు తెయవగానే....

ైన గిరు
ర న తిరుగతునా స్త్లింగ్ పయన్ కనిపంచింది. తలంతా దిముమగా వుండి కాస్టసప్ప ఏం జరిగింది తను ఎకుడునాడు ఏదీ
గరు
ి లేకుండా పోయింది. తిరిగి కళ్ళు మూసుకని విల్ వర్ ను కూడ గటు
ి కనే కదిి కరభంగా జరిగిన సంఘటనలన్నా
కుటొకుటిగా గరు
ి యనయంభంచాయి. చివరిగా తను విశలకు ఫోన్ చేమటం వయకే గరు
ి ంది. తయాత ఏం జరిగిందీ తెలీదు.
తిరిగి కళ్ళు తెరిచాడు.
తన ఎడం భుజం గామనికి టీలట్ భంట్ చేస్థ ఫండేజ్ వేమ ఫడినిి. డౌట్ లేదు విశల తభను కాడినిి. సహసఱ.............
సహసఱకెల వుంది? సహసఱ గరు
ి యగానే ఆందోళ్నతో, కున తన ఛాతి మీద తల వాలిస నిదఱ పోతునా విశల వంక చూసాడు.
అతడు కదలటం గభనించి దిగ
ా న లేచి కూచుంది విశల. ఆభ కళ్ళు ఆనందంతో భరుసు
ు నాయి. ఆభ లకరించే లోలే
‘‘సహసఱ..........సహసఱ ఎకుడ విశల...........తనల వుంది?’’ లేచి కూచోడానికి ఱమతిాసు
ు ఆతలంగా అడిగాడు.

‘‘కంగారు డకు వియట్ తనూ కేిభంగా వుంది. కు గది లోనే వుంది. సప హ యవటానికి లేటవుతుందని డాకిర్ చెపిపంది.
రిలకస్’’ అంది.
‘‘నేను చూడాలి విశల. తననోసారి చూస్టు గాని భనసు కుదుట డదు. ప్లోజ్ ననుా ఆ గదిలోకి తీసుకెళ్ళు.’’ అనాడు
లేవటానికి ఱమతిాస్ప
ు . ఎడం చేయి ఫండేజ్ మూలంగా కుడిచేయి వాలుగా లేవలేకపోతునాడు. అతనికి తన చేయి
అందించింది విశల. ఫడ్ దిగిన వియట్ కి శరీయం న్నయసంతో తూలుతోంది కళ్ళు తిరుగతునాటు
ి నాయి. అనిా వికాయలు
సరు
ి కోడానికి కంత టెైం డుతుంది. ముఖయంగా ఏభనా తినలి. నినా భధయహాం ఎప్పపడో చేస్థన భజనం తయాత ఆహాయం
ఏమీ తీసుకునే అవకాశమే లేకపోయింది.

విశల భజనం మీద చెయియ వేస్థ ఆసయ తీసుకంటూ ఆభ వంట కుగదిలోకెళ్తుడు వియట్ ఒ కుకు తిపిప యతిల ఎల
డకేస్థన సహసఱ అలగే డుంది ఫడ్ మీద. తలను చుటూ
ి ఫండేజ్. అలగే తల నుంచి నిలువుగా చాచుకని చుటిి భరో
ఫండేజ్ ఉంది. చూడా
డ నికి గాఢభైన నిదఱలోవునాటు
ి ంది. నభమదిగా వచిచ సహసఱ కున కూచునాడు వియట్. విశల వంక
చూసాడు. చీయ జాకెట్ర
ో నుదుట కుంకుభతో అప్పపడే విరిస్థన గలబీల వుంది విశల.

‘‘సహసఱకి విభూది కుంకుభ నుదుట వుంచింది ఎవరు?’’ అడిగాడు.

‘‘నేనే...... ఉదమమే డవళ్ని గడికెళ్ు మీ యిదిరి పేరున అయచన చేయించి వచిచ న్నకు అకుకి విభూది నుదుట పూస్థబొటు
ి
టా
ి ను. మురుగన్ దమ వలో అంతా సవయంగా జరిగింది. మీకు గణం కాగానే గడికి వచిచ నూటొకు టెంకామ కడతానని కూడ
మకుుకునాను’’ చెపిపంది విశల.

‘‘యతిల............. న్నకు ఫోన్ చేసాక తయాత ఏం జరిగిందో తెలీదు. ఏం జరిగింది...? భభమలిా కాడిన డాకిర్ ఎవరు?
పోలీసులకు తెలీకుండా న్నకు ఎల సాధయడినిి?’’

‘‘చె
ు ను. నువుా ఎలంటి టెనిన్ లేకుండా కూచో. కూచోడం కాదు వళ్ు ఫఱష్ చేసుకుయ. ఈ లోల నేను కిందకెళ్ు న్నకు టిఫిను
కాప్ల తెసాును. చాల ఫలహీనంగా వునావ్. నినా ఎప్పపడో భంచేసుంటావ్ కభన్, న్న గదిలో కతు ఫఱషు
ి అవీ వుంచాను’’ అంటూ
వియట్ ని సహసఱ కు నుంచి లేపింది.

‘‘నిజంగా..............సహసఱకే ఱభదం లేదుకద?’’ సందేహ నివ తిు కోసం భరోసారి అడిగాడు.

‘‘లేదు వియట్. తను స్టఫ్ బమడాలిసదేం లేదు. ఇంకో యండు మూడు గంటలో
ో తనకీ సప హ వసు
ు ంది. మీకు ఆరేషన్ చేస్థంది
ఎవరో కాదు న కోోజ్ పఱండ్ డాకిర్ గణదీపిక. న భట నముమ’’ అంది విశల.

వియట్ కి విశల టో పేఱభ దిాగణీక తభైంది.

యతిల విశల సాహస్థంచక పోయుంటే ఈ టికి సహసఱ తను, ఎకుడో కుప తొటిి వనక చెతులో అనథ పేఱతల
ో డుండేవారు. అది
తలుచుకగానే దు:ఖం పొంగకచిచంది ఉనాటు
ి ండి. విశలను కగిట పొదువుకంటూ ఏడేచసాడు. విశల పేఱభగా అతడిా ముద
ి డి
కళ్ళు తుడిచింది.

‘‘వదు
ి వియట్ నకు ధైయయం చెపిపన నువుా ఇప్పపడిల ఏడవకూడదు. ఇది భనం సంతోషించాలిసన సభమం. ప్లోజ్ నువిాల
ఏడిస్టు నకు ఏడుపొసు
ు ంది’’ అంది గండలో
ో ముఖం దచుకంటూ.

‘‘లేదు విశల కాస్టసపిల కగిట ఉండన్న. న్న సాచఛభైన పేఱభను గరిించటంలో చాల అలక్షయం చేసాను. క్షమించు. న ఫోన్ యగానే
యతిల నువుా ఎంత టెనిన్ డా
డ వ్వ ఎంత రిసుు తీసుకునావ్వ వూహించగలను న్నకు సామంగా ఎవరో వచుచండాలి. ఎవరు?’’
అడిగాడు.
‘‘చందూ అనాయొయచాచడు. యతిల న్నకునే డుకునాడు. ఉదమం ఇంటికెళ్తుడు. మీకు ఫటిలు అలగే దీక్షను తీసుకసాుడు’’

అంది.
‘‘ఇది మీ యిలేో కదూ?’’

‘‘అవును. ఇంతకనా మీకు స్టఫ్ పేోస్ ఉండదు. ఆసపతిలలో ఉంచభంటే నేనే తీసుకచేచసాను. అయిదు గంటలకి పోలీసులు
ఆసపతిలకి వచిచ ఎంకాయిరీ చేస్థ వళ్తుయట. స్థటీలో అనిా ఆసపతు
ల లిా చెక్ చేసు
ు నారు. కె. తయాత భటా
ో డుకుందం.
ముందు ముఖం కడుకోు. కభన్’’ అంటూ వియట్ ని అతడి గదిలోకి తీసుకెళ్ు వదిలి కిందకు వళ్ుంది విశల.

వియట్ ఫతూ
ల ం కెళ్ు పఱషప్ అయి ఫఱష్ చేసుకని ముఖం కడుకుని వచిచ కూచునాడు. కాస్టసటికి యండు కప్పపలలో వేడి వేడి
కాఫీ తీసుకచిచంది విశల. కటి వియట్ కిచిచ తనొకటి తీసుకుని ఎదురుగా స్పలో కూచుంది. ఇంతలో విశల తలిో కాంచన
భల తనకు ఒపిక లేక పోయిన వియట్ సప హలోకచాచడని తెలిస్థ

యండు పేోటులో
ో వేడి వేడి ఇడీో గాయలు చటీా క 
ో సుు

నిండా టీ పోస్థ తీసుకచిచ ఎంతో ఆదయంగా వియట్ ను యభరిశంచింది.

‘‘న్నకు ఇంకా సప హ యలేదని విశల కూడ ఉదమం నుంచి ఏమీ తీసుకోలేదు వియట్. ఇదిరూ టిఫిను తీసుకుని టీ తాగండి.
సహసఱ గరించి ఫంగడకు. తనూ సప హలోకి వచేచసు
ు ంది’’ అని ధైయయం చెపిప కిందకు వళ్ుపోయిందవిడ.

‘‘సహసఱ గరించి మీ అభమగారికి అంతా తెలుసా? నినామీ అడగలేద?’’ టిఫిన్ తీసుకునేటప్పపడు అనుభనం వచిచ అడిగాడు.
‘‘భమీమకి అంతా తెలుసు’’ అంది విశల.

‘‘చెపగా భమీమ డాడీలది లవ్ మేరేజ్. ఇరు తరుఫు ఫంధు వయాం అంగీకరించక పోవటంతో చెనైా వచేచస్థ ఇకుడ స్థియ డా
డ రు.
డాడీ టెైలరింగ్ లో భసిర్ అయితే కదిి భంది సాిఫ్

తో యడీమేడ్ దుసు
ు ల తమరీ ఆయంభంచారు. అద షిం కలిసచిచంది. ఈ

రోజు మూడు వందల కుటుంఫలు భ గాయమంటస్ కంన్న మీద ఱతయక్షంగా ఆధయ డి ఫఱతుకుతునాయి. డాడీ పోయే నటికే
నేను డిగీర చదివి పయషన్ డిజెైనర్ కోరుస చేస్థ డి
ో భ తీసుకునాను. డాడీ పోగానే కంన్న ఫధయత న మీద డినిి.

భకు అషియిశాయయలునా ఫంధు వయాం లేరు. వాళ్ళు ఎకుడునారో భమీమకి తెలుసు కాని చెపదు. తనకు నేను నకు తను
అంతే. అందుకే భ భధయ దరికాలుండవు ఎందుకో భమీమకి నువుా చాల నచాచవ్. సహసఱ గరించి తెలిస్థన అబయంతయం
చెపలేదు. నకు మగడు యవటం ముఖయం. అందుకే అబయంతయం చెపలేదనుకుంటా’’ అని నవిాంది.

‘‘ఇందుకే అప్పపడప్పపడూ భ గరువు గారు అంటుండే వారు న్న నతిుమీద యండు సుడులునాయి చిన ఫబు, న్నకిదిరు ళ్తుల
య్యగం తపదనేవాడు. అదే నిజభైంది’’ అంటూ తనూ నవాాడు వియట్.

‘‘ఎవయ గరువు?’’ వియట్ కి భంచి న్నళ్ు గా
ో సు అందిస్ప
ు అడిగింది విశల.

‘‘ఇంకెవరు? భ ఇంట్ర
ో వునా మునుసామి నయుడు.’’

టిఫిను ముగించి న్నరు తాగాడు వియట్. తయాత విశల యతిల జరిగింతా వివరించింది.

‘‘కె ఱసు
ు తానికి ఈ టాఫోటస్ యండు వేసుకని టీ తాగి విశరంతి తీసుకో. మీకు ఫమటికెళ్ు భడిసన్ తేవాలుసంది. నేను
వళ్ళుచేచసాును’’ అంటూ వియట్ కి టాఫోటస్ ఇచిచ టీ గా
ో సు అందించింది.

‘‘ఏయ్ చందూ వసాుడుగా. తను తెసాుళ్తు. నువాందుకు వళ్ుటం?’’ అనాడు వియట్.

‘‘ఏం ఫబు నేను ఖరుచ టికూడద? నేవళ్ళుచేచసాును. టేక్ యసి్’’ అంటూ కాళీ పేోటు
ో గా
ో సులు అన్నా తీసుకని
కిందికెళ్ుపోయింది విశల. వియట్ భరోసారి సహసఱ గదిలోకి వళ్తుడు. ఆభలో చలనం లేదు. ఆలగే డుకునుంది. పేఱభగా
బుగాలు నిమిరి నుదురు ముద
ి డి కాస్టసప్ప అకుడే కూచునాడు. తయాత తన గదిలో కచిచ ఇల డుకునాడో లేదో వంటనే
గాఢ నిదఱ లోకి జారుకునాడు.

కారులో ఫమటి కెళ్ున విశల గంట లోలే భడిస్థనస్ తీసుకని ఇంటికచేచస్థంది. మేడ మీది కెళ్ు చూస్టు వియట్ తిరిగి నిదఱపోతూ
కనిపంచాడు. యతలంతా నిదఱ లేమితో తనకూ కళ్ళు మూతలు డుతునాయి. దంతో తన గదిలోకి పోయి డుకుంది వంటనే.
దీక్షను తీసుకని చందూ తన ఫైక్ మీద వచిచ చేరుకునాడు. గోసాామి కాలన్నకి వళ్ు ఇంట్ర
ో అందరికీ జరిగింది చెపిప రిస్థితి
వివరించాక తను సాానం చేస్థ ఫటిలు భరుచకని దీక్షను వంట టు
ి కచేచ సరికి ఈ టెైభైంది. అపటికే సుభరు భధయహాం
నాండు గంటలు కావస్ుంది. వంట క ఏర్ బేగ్ లో వియట్ సహసఱలకు దుసు
ు లు కూడ తీసుకచాచరు.

విశల తలిో కాంచన భలకు దీక్షను రిచమం చేసాడు చందూ. వియట్ కు సప హ వచిచందని టిఫిను చేస్థ తిరిగి నిదఱ
పోతునాడని కాంచనభల వివరించాక కంత భన స్థిమితం ఏయపడినిి. ఆవిడతో చెపిప ఇదిరూ మేడ మీదకు వచాచరు.

గాఢ నిదఱలో ఉంది విశల. మూడో గదిలో వియట్ కూడ నిదఱ పోతూ కనిపంచాడు. ఇదిరూ భధయలోని సహసఱ గదిలోకచాచరు.
అచేతనంగా డునా 
ఱ ణ స్టాహితుయలు సహసఱను చూస్థ దు:ఖంతో గొంతు పూడుకు పోగా కునే కూచుండి పోయింది దీక్ష.
ఆభకు ధైయయం చెపిప తనను సహసఱ వదేి ఉంచి వియట్ గదిలోకెళ్తుడు చందూ.

భమూలుగా అయితే వియట్ ను లేపేవాడు కాదు. రిస్థితులు విషమించాయి. చందూ భనసులో ఆందోళ్నగా వుంది. అందుకే
వియట్ ను తటిి లేడు.

కాస్టసటికి కళ్ళు తెరిచాడు వియట్.

‘‘సారీయ...........క ముఖయభైన విషమం న్నతోచెపలి. అందుకే లేను.’’ అంటూ క ఛేర్ ని దగాయకు లకుుని కూచునాడు.
అతడి ముఖంలో ఆందోళ్న చూడగానే ఏదో జరిగిందని గరహించాడు వియట్. వంటనే లేచి కూచుంటూ ‘‘ఏభైంది ?’’ అనడిగాడు.

‘‘చెనైాలో ఆయంబభైన గొడవ ఇప్పపడు భధుయైకి కి పోయింది’’ చెపడు చందూ.

‘‘నువేాభనా ధయమకు ఫోన్ చేస్థ భటా
ో డావా?’’

‘‘భధుయైలో గొడవలేమిటి? దేని గరించి? యండు మూడు రోజులవుతోంది వాడితో భటాడి. నకు సప హ వచిచంది కూడ మూడు
గంటల కిరతమే. అసలేభైంది? ఎవయవరికి గొడవలు’’

‘‘సహసఱ తండిఱ భహ దేవనమకర్ వయాం, తాయగయజన్ వయాం తలడడంతో భధుయై ఱసు
ు తం అటు
ి డికినటు
ి ఉడికిపోతోంది.
నువ్వాసారి వంటనే టివి వాయిలు చూడడం భంచిది’’ అనాడు.

‘‘డామిట్’’ అంటూ నుదురు రుదు
ి కునాడు వియట్.

చందు ధయమ ఱసాువన ఎందుకు తెచాచడో ఇప్పపడయధభైంది. ధయమ చెపకుండా భహా దేవ నమకర్ కి

విషమం తెలిస్ట అవకాశమే

లేదు. ఫహుశ చెనైాలో గొడవ టివిలో చూస్థ తాయగయజన్ 
ో న్ ఱకాయం సహసఱను చండానికి తన కుయ
ర ళ్ుతో దడి చేసుంటాడని
ధయమ పొయఫటు డుండాలి. దంతో భహ దేవ నమకర్ కి జరిగిన విషమలు చెప్పపంటాడు. లేకపోతే ఱశంతంగా వుండే
భధుయైలో ఈ యండు వయ
ా లూ తలడే అవకాశమే లేదు.

‘‘ఎప్పపడు జరిగిందిది?’’ చందుని అడిగాడు వియట్.

‘‘ఉదమం తొమిమది గంటల తయాతే ఆయంబభై ఉంటుంది. నేనింటికెళ్తు సరికి టివిలో స్ుఴలింగ్ మదలయింది. కాస్టసటికే
అకుడి రిస్థితి మీద ఱతయక్ష ఱసాయలు ఆయంబభమయయి. అది చూడగానే కదిరేషన్ తభ వాళ్ుకి ఫోన్ చేస్థ రిస్థితి
తెలుసుకునాడు. వంటనే ఇదిరిా భతలం ఇకుడుాంచి మిగిలిన వాళ్ుతో తభ వేన్ లో ఫమలుదేరి వళ్ుపోమడు.’’|

‘‘ద నేను వంటనే టివి చూడాలి’’ అంటూ ఫడ్ దిగాడు వియట్.

మేడ మీద విశల గదిలోతప మిగిలిన గదులో
ో టివి లేదు. ఆ

గదిలో విశల నిదఱ పోతోంది.

వియట్ ముందుగా వళ్ు విశలను నిదఱ లేడు.

‘‘వియట్ ఆర్ యు కే’’ కంగారుగా లేచి కూచుంటూ అడిగింది విశల.

‘‘కె డిమర్ డోని్ వరీర, కాస్టసప్ప టివి చూడాలి భధుయైలో రిస్థితి ఫగ లేదు. దీక్ష సహసఱ గదిలోవుంది. వళ్ు కాస్టసప్ప అకుడ
కూచో’’ నాడు.
‘‘భధుయైలో ఏభైంది?’’ తెలోబోతూ అడిగింది.

కు
ో ుంగా విషమం చెపిప టివి ఆన్ చేసాడు వియట్. విశల దీక్ష వచిచందనగానే అటు వళ్ుంది. చందూ వియట్ లు టివి ముందు
కూచుని నూయస్ చానల్ ని ఆతలంగా చూడనయంభంచారు.

*******************************************

భధుయై...!

ఆ ఉదమం ఏడు గంటలకు భహ దేవ నమకర్ కు ఫోన్ చేస్థన దో నిముషంలో ధయమ

ఫైక్ అకుడికి చేరుకుంది. నలుగరికీ

తెలీకూడదనే ఉదేిశంతో ైన ఫలున్నలో కూచునాడు భహా దేవ నమకర్. ధయమ యగానే ైకి యభమని చేయి వూడు.
ధయమ లోన కచేచసరికి నమకర్ బయయ మూగంబికెై ఆయమంగా లకరించింది. ఆభతో యండు భటలు భటా
ో డి గఫ గఫ భటో
వంట ఫలున్నలో కెళ్తుడు.

‘‘య య ధయమ, ఆల కూచో న్న కోసం ఱమణం ఆను. నకు తెలీని విషమలనావ్ అవేమిట్ర తాయగా చెప్పప. ఇంతకీ భ
అభమయిని లవ్ చేస్థన కుయ
ర డు న్నకోోజ్ పఱండనావ్ పేరేమిటి ఎకుడివాడు?’’ అనడిగాడు భహ దేవ నమకర్.
‘‘అంకుల్ అతని గరించి తయాత చె
ు ను గాని ముందు నకో విషమం చెపండి. మీ అభమయి లకీిమ సహసఱ యచయితిల సహసఱని
మీకు తెలుసు గద?’’

‘‘సందేహభ? ఆ విషమం తెలిస్థందే గద’’

‘‘భరి.................జయాలిసు
ి లహరి కూడ తనే అని మీకు తెలుసా?’’

ఈ ఱశాకు బితుయ పోయి చూసాడు భహా దేవ నమకర్? నభమలేకపోమడు.

‘‘ఏమిటా
ల అఫబయ్ పొదు
ి నే జోకులేసు
ు నావ్ నేను కూడ జయాలిసు
ి లహరి పన్ ని. ఆభ యస్థన ఎనోా యజకీమ విశ్లోషణలు
వాయసాలు చదివిన వాడిా. ఏ రోజూ సహసఱ డాడీ మీరు అనుకుంటునా లహరి నేనే అని చెపలేదే?’’

‘‘లహరి ఎవరో అనుకుంటునాం గాఫటిి ఆభ ధైయయనిా సాహసానిా భచుచకంటునారు. అదే మీ అభమమని తెలిస్టు
భచుచకోగలయ? ఆడపిలోవు ఈ జయాలిజం న్నకెందుకు తాయగయజన్ లంటి వయకిితో గొడవలందుకు. అంటూ తిటిి ఇంట్ర
ో
కూచోఫటేివారు. అందుకే ఈ విషమనిా మీకు తెలీకుండా గోయంగా

ఉంచింది. ఇందులో కీలకభైన వయకిి ఎ.మస్.పి ఱకాష్.

భ చేతిలో చావు దెఫబలుతిని ఆసపతిలలో ఇప్పపడిప్పపడే కోలుకుంటునాడు. చెనైా నుండి వియట్ ఫోన్ చేస్థ నకు చెపేప వయకు
నిజానికి ఈ విషమలేవీ నకూ తెలీదు. నకు తెలిస్థనంత వయకు చె
ు ను వినండి’’ అంటూ ధయమ జరిగిందంతా చెప్ప
ు ంటే అంతటి
భహా దేవ నమకర్ కూడ సినాయి పోయి వింటూ కూచునాడు. చివరిగా....
‘‘అంకుల్ మీరు తెచిచన సంఫంధం ఇషింలేక సహసఱ ఇల
ో దిలి వళ్ుపోయిందని ఇంతకాలం మీయనుకుంటునారు. ఆ రోజు నిజం గానే
ఆ సంఫంధం ఇషిం లేదు. మీరు టు
ి దలగా నిశిచతాయ
ధ నికి ఏయపటు
ో చేసారు. అటు చూస్టు తాయగయజన్ భనుషులు తనను చంపే
ఱమతాంలో ఉనారు. కోరు
ి భటు
ో ఎకునివారు. ఈ యంటి నుంచి తపిపంచు కోవటం కోసమే తను వళ్ుపోయింది. చెనైాలో తన
స్టాహితుయలు దీక్ష ఇంట్ర
ో ఉంట్రంది.

మూడు రోజులుగా వియట్ నకు ఫోన్ చేమలేదు. యతిల చూస్టు ఇల జరిగింది. టివిలో ఆ యిదిరూ తపిపంచుకునాటు
ి ఱచాయం
చేసు
ు నా ఇంత వయకు ఇంటికి చేయనటు
ి తెలిస్థంది. వియట్ కునుండగా సహసఱ కేమీ కాదు. ఇదిరూ గొప పైటయస్. వియట్ తన

ఱ ణ్యలడిడ కాడుకుంటాడు. ఎటిమప ంపిన ధనగిరి భనుషులవలో సాధయం గాక పోవటంతో తాయగయజన్ తేనంపేట గండా
శిఖాభణికి ఆ ఫధయతను అపగించి వుండాలి దని పలితమే నినాటి భయణ హోభం.

ఇప్పపడు నేను, భ పఱండ్ తిక భంది ఱతేయక ఫసుసలో ఏం జరిగిందో తెలుసుకోడానికి చెనైా వళ్ళ
ు నాం. ఇప్పపడు కూడ మీకు
నిజం తెలీక పోతే తయాత తెలిస్ట అవకాశం ఉండదని ఇల వచాచను. ఇవాళ్ నూయస్ పేర్ మీరు చూసారో లేదో ధనగిరి భనుషులో
ో
గన్ షూటయస్ వికీు డేవిడ్ లతో ఫటు పైరింగ్ లో భరి కందరు చావగా ధనగిరి తపిపంచుకునాడని వాళ్ు వేన్ బుయద గంటలో
డి కందరు భయణించాయని పేరోో వచిచంది. భరో ముఖయ వాయి ఏభంటే....

ఱభుతాం నిమమించిన విచాయణ కమిటీకి ఇంకో మూడు భసాలు గడువు కోరిన సెంటలల్ గవయాభంట్ అబయయధనను సుప్లఱం కోరు
ి
తియసురించి వంటనే విచాయణ చేటి వలస్థందిగా ఆదేశించింది. కదిి రోజులో
ో నే ఈ కేసు తిరిగి భధుయై కోరు
ి లో విచాయణ కచేచ
అవకాశం వుంది. ఈ లోలే ఈ కేసును చెనైా హెైకోరు
ి కు ఫదిలీ చేమభని భధుయైలో తనకు యక్షణ లేదని సహసఱ సుప్లఱం కోరు
ి కు
అబయరిధస్టు భంచిది. చెనైాలో ఱశంతంగా నులవుతాయి కాఫటిి.

ఱసు
ు తం మీరు చెనైాయవటం ముఖయం కాదు. నేను వళ్తుక రిస్థితి చూస్థ మీకు ఫోన్ చేసాును. ఈ లోల మీరోసారి తాయగయజన్ కి
గటిి వారిాంగ్ ఇస్టు భంచిదనుకుంటాను. స్........నేను వళ్ళుసాును. అకుడ ఫసుస దగాయ కుయ
ర ళ్ుంతా న కోసం ఎదురు

చూసు
ు ంటారు.’’ అంటూ లేచాడు ధయమ.

‘‘కె. న్న భటలు నముమతునాను. నిజంగానే ఈ విషమలేవీ ఇంత వయకు నకు తెలీదు’’ అంటూ తనూ లేచాడు. భహ దేవ
నమకర్.
‘‘ఆ ఎ.మస్.పి ఱకాష్ కి మూడినిి. వాడిా టు
ి కుంటే మతుం కథ ఫమటికసు
ు ంది. న కూతురిా ఫ
ో క్ భయిల్ చేస్థ న యింటికే
అలు
ో డయిపోవాలనాంత ధైయయం ఎకుడుాంచి వచిచంది? తేలుచకుంటా. ఇప్పపడే ఫమలుదేయతా. న్న ఫోన్ కోసం ఎదురు
చూసు
ు ంటాను భరిచపోకు’’ అంటూ హెచచరించాడు.

‘‘అలగే అంకుల్ వసాును’’ అంటూ కదిలడు ధయమ.

‘ధయమ కు నిముషం’’ పిలిచాడు భహదేవ నమకర్.

‘‘చెపండి అంకుల్’’

‘‘అంతా చెపిప క విషమం చెపకుండా వళ్ుపోతునావేయ?’’

‘‘ఏ విషమం ?’’

‘‘అదేయ న కూతురిా పేఱమించిన కుయ
ర డు అతడి పేరు వియట్ అనావ్. వివయలేమిటి?’’

‘‘వదింకుల్ ఇప్పపడు మీరు తెలుసుకోకుండా వుంటనే భంచిది’’

‘‘ఎందుకు?..... నకిప్పపడే తెలిమలి. ఎవయ కుయ
ర డు?’’

‘‘కె మీరు కోపడనంటే చెపేపసాును. వియట్ ఎవరో కాదు, కోమంఫతూ
ు ర్ వంకట యతాం నయుడు గారి చినాకడుకే ఈ వియట్’’
అని చెపిప ఇక కు నిముషం కూడ అకుడుండకుండా వళ్ు పోమడు.

భహదేవ నకర్ భతలం షాక్ తో కదిి నిముషాలు అలగే ఉండి పోమడు.

ఆ వంకట యతాం నయుడికి తనకు డదు, గతంలో తభ భధయ జరిగిన గొడవలు తనింకా భరిచ పోలేదు. అలంటి వంకట
యతాం నయుడి కడుకుని పేఱమించటం ఏమిటి? ఆలోచనలు ఒ కలికిు యక ముందే బయయ మూగంబికెై భటలు విని తిరిగి
చూసాడు ఆభ అంత స్టప్ప వారి సంబషణ వింటూనే వుంది.

‘‘ధయమ చెపిపందంతా నిజమే మీయందుకల షాక్ అమయరోనకు తెలుసు, కాని ఆ కుయ
ర డు చాల భంచి వాడు, భనభమయి
తప్పప చేమ లేదు, వియట్ కి భనభమమంటే 
ఱ ణం’’ అంది.

‘‘ఏమిటే అంటునావ్ ? న్నకీ విషమలు తెలుసా?’’ నభమలేనటు
ి అడిగాడు.

‘‘తెలుసు. ఆ రోజు పేరు ఱకటన వచిచన రోజే నేను ఫోన్ చేస్థ ఆ అఫబయితో భటాడాను. సహసఱ తోనూ భటాడాను. తన
ఫోన్ నంఫరు నకిచిచంది. అపటుాంచి మేం ఫోన్ టచ్ లో వునాం. ఆ అఫబయి వంకటయతాం నయుడు గారి కడుకని తెలిస్థ
పేఱమించలేదు. పేఱమించాకే దనికీ తెలిస్థంది.

భనభమయి లగే ఆ అఫబయీ తన మేన కోడలిా చేసుకోవాలని తండిఱ ఫలవంతం చేసు
ు ంటే ఇషిం లేక చెనైా వళ్ుపోయి
అజా
ఞ తంగా ఉంటునాడు. తండిఱ కాదంటే భనభమయిని చేసుకోడని భనం బమడాలిసన అవసయం లేదు. కులం వేయనా కే
కు అబయంతయం తప భన కనా ఎందులోనూ వాళ్ళు తీస్థపోరు. కుగానొకు కూతురు. దని ఇషా
ి నిా భనం కాదనటం
భంచిది కాదు ఆలోచించండి.
దీనికంతా కాయణం ఆ తాయగయజన్ వాడికి భన కూతుయని తెలిస్ట దనిా చంపించాలని కంకణం కటు
ి కునాడు. ఱధన శత వు ఆ
తాయగయజన్ గాని, వంకటయతాం నయుడు గారు కాదు. ఆలోచించండి. బిడడ ఇప్పపడల వుందో ఏమిట్ర ఎనిాసారు
ో ఫోను
ో చేస్థన
దని ఫోను స్థాచాచఫ్ లో వుంది. వియట్ కి ఫోన్ చేస్థన అదే రిస్థితి నకెందుకో బమంగా వుంది’’ అంటూ చెపలిసంది చెపిప
కన్నాళ్ళు టు
ి కుని అకుడుాంచి వళ్ుపోయింది ముగాంభకెై.

బయయ భటలు వినగానే భహదేవ నమకర్ కి కయివయం బోధ డినటియింది. ఆవేశం కటిలు తెంచుకుంది. 
ఱ ణంల ంచుకునా
కుగా నొకు కూతురు ఇల
ో దిలి ఆరు భసాలు కావస్ుంది. దనిా చూడలేక పోమరు. జరిగింది తెలుసుకోలేక పోవటం నిజంగా
తన అభమకతామే.

ఎవడీ తాయగయజన్? చెనైా నుంచి వచిచ ఇకుడ రిమల్ ఎస్టిట్ ఆయంభంచి కరభంగా ఇపటికి భూ కుంబకోణ్యల ప్పటిగా భయడు.
తాత భజీ స్థమం ఱసు
ు త ఱతి క్ష నమకుడు, అటు తండిఱ సెంటలల్ మినిసిర్, వాళ్ు అండ చూసుకని ఱశంతంగా వుండే
భధుయైలో గ్ఫండా సంసుఴ తిని ంచి పోషిస్ప
ు చుటు
ి కుల అయిదరు జిల
ో లో
ో ని ఖనిజ సందను ఎడా డా దోచేస్థ ఱజా
ధననిా కలోగొడుతూ విదేశీ ఫంకులకి తయలించుకుంటునాడు.

భధుయైలో తనకునా లుకుఫడి ఱజాభభనం తెలిస్థ కూడ తన కూతురిా చంపించడానికి తెగించాడంటే ఇక వాడిా క్షమించ
కూడదు.
కోవేశలతో వూగి పోమడు భహదేవ నమకర్. వంటనే తన సెల్ అందుకని ఎవయవరికో ఫోన్ చేసాడు. గఫ గఫ
కిరందికచేచసరికి బయయ ముగాంబికెై ఎదుయైంది.

‘‘ఇంటి దగాయ జాగరతుగా ఉండండి. భధుయైలో నేన, తాయగయజన అని తేలి పోవాలిసన సభమం వచిచంది. ఫమటికి వళ్ళుసాును’’
అంటూ చయ చయ ఫమటికి నడిచాడు భహదేవ నమకర్. బయిను ఆలేదు ముగాంబికెై.

భహదేవ నమకర్ కారు ఫమలుదేరే సరికి ఇంటికాుల ఉండే వాళ్ులో సంగం భంది యండు వేన్ లలో ఎకేుస్థ కారుని
వంఫడినచరు. వీధిలో కచేచ సరికి ఆమన కారు వనక అయ డజను కారు
ో పలో అమయయి. నేరుగా భహాదేవ నమకర్ కానాయ్
ఆసపతిల వైప్ప దూసుకెళ్ుంది.

అకుడ ఆసపతిలలో చికితస పొందుతునా ఎ.మస్.పి ఱకాష్ కి గామలు పూరిిగా తగ
ా ముఖం టా
ి యి. ఫీఱగా లేచి అటు యిటు
తియగాలుగతునాడు. ఆ లోపే అతడిా ఆసపతిల నుంచి డిశచయజ్ చేమబోతునారు. ఇనిా రోజులూ స్థక్ లీవులో వునాడు. వళ్ు
డూయటీలో జాయిన్ అవగానే అంతు చూడాని టు
ి దలతో వునాడు. అలగే ఒసారి చెనైా వళ్ో సహసఱను వదకాలని, ఆభ
పిఱయుడు దొరికితే ఎన్ కంటర్ చేస్టమలన్న ఏవేవ్వ పిచిచ ఆలోచనలో
ో హుషారుగా వునాడు. అంతే గాని తన మీద కదిి క్షణ్యలో
ో
క సునమీయే విరుచుకు డ నుందని వూహించ లేక పోమడు.

ఇంతలో ది భంది ద ఢభైన భనుషులు ఆసపతిల వారు
డ లోకి దూసుకసు
ు ంటే అకుడునా వాళ్ులో కందరు నమకర్
భనుషులు ఎవడేం తప్పప చేసాడో తప్పపకోండి తప్పపకోండి అంటూ కులకు రుగలు తీసారు.

అకుడే వునా ఎ మస్ పి ఱకాష్ కి ఏం జరుగతోందో అయధభయేయ లోలే వచిచన వాళ్ళు అతడిాటు
ి కని కటు
ి కంటూ
ఫమటకు లకుుపోమరు.

కారు దిగతునా భహదేవ నమకర్ ని చూడగానే ఎ.మస్.పి కి ై 
ఱ ణం ైనే పోతునాంత కంగారు టు
ి కుంది. తన గరించి
తెలిస్థ పోయుంటుందనే సందేహం ఏయపడినిి. డియి్ భంట్ వాళ్ళు ననాందుకుడుతునారు? అంటూ విడిపించు కోడానికి
గింజుకునాడు.
తన గబురు మీసం దువిా కూ
ు నా పొడవాటి
ర యంగా చూసాడు భహదేవ నమకర్ కారులోంచి. తభ వంశ యం యయంగా వసు
ఖడా
ా నిా, తన లైసెనసడ్ రివాలారిా తీస్థ కారు బోనట్ మీద ఉంచి కున కూచునాడు. వాటిని చూస్టునే గండలో
ో వణుకు ప్పటిింది
ఱకాష్ కి.
‘‘సార్ ఎ.మస్.పి గారు మీకు శర భ కలిగిసు
ు నాందుకు క్షమించాలి. మీకు నకూతురు లకీిమ సహసఱ తెలుసున?’’ గంభీయంగా
అడిగాడు నమకర్.

‘‘తెలీదు’’ అనాడు ఱకాష్.

‘‘పోన్న జయాలిసు
ి లహరి తెలుసా?’’

‘‘తెలీదు నకేం తెలీదు’’

‘‘సామంగా లహరి తనుఎంతో శోధించి సాధించిన ఇనూరేమషన్ తాయగయజన్ భూ ఫగోతం మీద తమరు చేస్థన పైలు నకలుతో
ఫటు రిపోయి్ వా
ఱ స్థచిచ నినుాకేసు బుక్ చేమభని కోరింది. ఆ పైలు ఏభైంది.’’

‘‘లేదు లేదు..... మీకెవరో యంగ్ ఇనపరేమషన్ ఇచాచరు. నకెవరూ అలంటి పైలు యివాలేదు’’ అంటూ అడడంగా బొంకాడు ఱకాష్.

‘‘ఇంకా బొంకి ఎకుడికి తపిపంచుకుంటావా
ఱ . న కూతురిా ఫ
ో క్ భయిల్ చేస్థ నకే అలు
ో డయిపోవాలను కుంటావ్ య. కటిండా
ఱ .....
వాడు నిజం చెపేప వయకు వియగొటిండి’’ అనరిచాడు కోంతో భహదేవ నమకర్ అంతే.

ఱకాష్ ని చితగొటిడం ఆయంభంచారు ఆమన భనుషులు. ఇంతలో ఆసపతిల డాకిరు
ో ఫమటకు రుగలతు
ు కచాచరు.

‘‘సార్....... ఆమన ఇప్పపడే కోలుకునా భనిషి. ఈ పూట డిశచయజ్ చేద
ి భనుకునాం. మీరిల కడితే చచిచపోతాడు.
వదిలేమండి’’ అంటూ రికెాసి్ చేసారు.

‘‘
ఱ ణం పోస్ట మీకు 
ఱ ణం విలువేమిట్ర తెలుసు. కాని ఇలంటి వధవలకి 
ఱ ణం విలువ తెలీదు. వీడు నిజం చెపేు ఫఱతికి పోతాడు.
చెపక పోతే ఛసాుడు. 
ఱ ణం వుంటే లోనకసాుడు. పోతే కాటికి పోతాడు. మీరు లోన కెళ్ుండి’’ అంటూ ఖడాం అందుకుని సరుున
యలోంచి కతిు తీసాడు భహదేవ నమకర్.

‘‘ఆగండియ...... వీడిా కటిి అనవసయంగా టెైంవేసి్ చేయొదు
ి . వీడు నిజంచెపడు. వీడి తలనరికి టు
ి కుపోదం. తప్పపకోండి’’
అంటూ ఖడా
ా నిా ైకి లేడు.

అంతే...

ఱకాష్ బమంతో కుసారిగా ‘‘వదు
ి ననుా చంపొదు
ి అంతా చె
ు ను’’ అంటూ అరిచాడు.

‘‘ఈ బుదిి ముందే ఉండాలిసంది. యలో కతిుదూసాక నతు
ు రు చూకుండా లోనటికూడదు’’ అంటూ కతిు మనతో ఱకాష్ చెంమీద
గాటుటిి దనిా తిరిగి యలో ఉంచాడు.

‘‘చెపయ ఆ పైలు ఏం చేసావ్ ఇప్పపడు ఎకుడుంది ?’’ అడిగాడు నమకర్.

అంతే!

ఎ.మస్.పి ఱకాశ్ నోటినుంచి నిజాలు తనుాకంటూ ఫమటికచేచసాయి. ధయమ చెపిపన విషమలతో ఱకాష్ చెపిపన విషమలు
సరిపోవటంతో భహాదేవనమకర్ కి కోం తాయ సాియికి చేరుకుంది. ఇంత కాలం తను ఎంత అభమకంగా ఉండి పోమడో
తెలిసచిచంది.

సరిగా
ా ఇదే సభమంలో`

భహాదేవ నమకర్ సెల్ ఫోన్ మోగింది.

అవతల భధుయై స్థటీ పోలీస్ కమీషనర్ లైన్ లో ఉనాడు. ఎవరో ఇకుడి విషమలు ఫోన్ చేస్థనటు
ి నారు.

‘‘సార్... మీరు దగారుండి ఎ.మస్.పిని కటిిసు
ు నాటు
ి తెలిస్థంది. అతను డియి్ భంట్ భనిషి సార్. వంటనే వదిలేమండి’’
అటునుంచి రికెాసి్ చేసాడు కమీషనర్.

‘‘డిర్ టెమంట్ భనిషి. నకు తెలుసు కమీషనర్ డియి్ భంట్ భనిషే, కాని వాడే

డియి్ భంట్ కాదు కద. అయహత లేని

ఇలంటి కుకులిా ఉనాత దవిలో కూచోఫటిిన మీ అధికారులిా అనలి. డియి్ భంట్ భనిషిగా ఱజల తయప్పన
నిచేమలిసన భనిషి కాకీ ఫటిలేసుకుని తాయగయజన్ లంటి వాడికి కాల కుకులుగా భరుతుంటే ఏం చేమలి? మీ డియి్
భంట్ర
ో వాడి దగాయ లంచం భకుని వాడవడో చెపగలయ? ఈ కురోజు మీరు కళ్ళు చెవులు నోరు మూసుకూుచోండి. న
కూతురిా చంలని చూసు
ు ంటే నేను చేతులు ముడుచుకూుచోలేను.’’ అంటూ ఫోన్ కటేిస్థ జేబులో వేసుకని ఎ మస్ పి ఱకాశ్
వంక చూసాడు.

‘‘న్నకు ఫఱతకాలనుంద?’’ కౄయంగా చూస్ప
ు అడిగాడు.

‘‘అవును. ఇంకెప్పపడూ తప్పప చేమను. ననొాదిలేమండి ప్లోజ్’’ నతు
ు రొసు
ు నా చెంను తుడుచుకంటూ అడిగాడు.

‘‘సరి ఇప్పపడే ఈ క్షణమే... నువుా భధుయై వదిలి వళ్ుపోవాలి. రేప్ప తెలోవారే సరికి న్న ముఖం భధుయైలో కనిపంచకూడదు.
తయాత న్న యిషిం వచిచన చోటుకి టా
ల నస్ పర్ చేయించుకో. వళ్ుపో భరోసారి న కంట ఫడితే చంపేసాును. రేయ్ వీడికి టీలట్
భంట్ చేయించి నేరుగా ఇంటికి తీసుకెళ్ు వదిలేస్థ యండి’’ అంటూ ఆయడర్ వేస్థ రివాలార్ జేబులో వేసుకని ఖడా
ా నిా అందుకని
కాయకాుడు. ‘‘పోన్నయ నేరుగా తాయగయజన్ అడా
డ , టేకు తోట గెసి్ హౌస్ కి

కారు పోన్న’’ అనాడు.

************************

కు జిల
ో కలకియయిన లకిిమ ముందురోజు సామంకాలమే తాయగయజన్ టేకు ఎస్టిట్ గెసి్ హౌస్ బవంతికి వచిచంది. యతిలకి
తాయగయజన్ ఆభతో ఎస్టిట్ బవనం లోనే ఉండి పోమడు. యండంతసు
ి ల విశలభైన ఆ బవనంలో పసి్ పోోర్ లో టేకు తోటలో ని
వాళ్ళుగా వుంటూ గండాయిజం చలయించే తాయగయజన్ భనుషులుంటారు. ఆ బవంతికి నియంతయం కాల ఉంటుంది.
అనుభతి లేందే ఎవరిన్న లోనకు యనివారు.
ఆ తోటను చుటిి వునా ఎతుయిన కాంపౌండ్ వాలిా ఆనుకని దకిిణం వైప్పన గోడ అవతల భరో త కటిడం వుంది. గెసి్ హౌస్
నుంచి ఆ కటిడంలోకి యహసయ భయాం ఉందనా సంగతి ఎవరికీ తెలీదు. ఎటిమయపలంటి కరిదిరు ముఖయభైన వాళ్ుకి భతలం
తెలుసు.
తాయగయజన్ కి భధుయైలో అయ డజను ఆఫీసులు, ది ఇళ్ళు ఉనాయి. అతని బయయ పిలోలు చెనైాలోనే ఉంటారు. చెనైాలో
చాల ఆస్థి సు
ి లునామని వేరే చెపకురేోదు. ఇవి గాక ఫంగళ్ళరు, భైస్పరు, ఫంబే, హెైదయఫద్ ల లోనూ
ఆసు
ి లునాయి. చెనైానుండి బయయ పిలోలు వస్టు ఉండేందుకు భధుయైలో తన యమనంట్ అడఱస్ కోసం క ఇంటిని అటిి
టు
ి కునాడు. యతలంతా ఎస్టిట్ బిలిడంగ్ లో వునా తెలోవారు జామునే లేచి ఇంటికెళ్ు పోయి సాానదికాలు ముగించి పూజ

చేసుకోవటం తాయగయజన్ అలవాటు. తిరిగి ది గంటల తయాత ఒసారి గెసి్ హౌస్ కచిచ తయాత భయిన్ ఆఫీస్ కు వళ్త
ు డు.
అతను వచేచ వయకు ఉండి తయాత తను ఫమలుదేరి వళ్ుపోతుంది లకిిమ.
ఆ రోజు సామంతలం తాయగయజన్ ఇంట్ర
ో నే వునాడు. లకిిమ వచిచందని తెలిస్థ ఫమలు దేయబోతుండగా ఎవరో వచాచరు. వాళ్ుతో
భటా
ో డేసరికే యతిల ఏడుగంటలు దటింది సభమం. అంతలో టివిలో చెనైాలో గొడవ గరించి వాయిలు ఱసాయం గావటంతో
చాలస్టప్ప టివికి అతుకుుపోమడు. టివి చూస్ప
ు నే తన భనుషులు ధనగిరికి ఫోన్ చేస్థ వాళ్ుని గొడవ జరుగతునా 
ఱ ంతానికి
డైవయి్ చేసాక యతిల ది గంటలకి ఎస్టిట్ గెసి్ హౌస్ కి చేరుకునాడు.

ఈ ఎస్టిట్ ఉతుయ బగంలో ఎటుకు తవిాన ఎముకల గళ్ళు ఫమట డతామని జనం గసగసలు పోతుంటారు. అది నిజం
కూడ తనకు కిటిని వాళ్ళు తన భట వినని అధికారులు, భూసాాములు ఇల చాల భందిని నభమకంగా అకుడికి యపిపంచి
ఫినిష్ చేస్థ టేకు తోట లోనే భూసాిపితం చేస్థ అడఱసు గలోంతు చేస్థన సందయభలు చాల వునాయి.

ఆ యతిల లకిిమతో ఎంజాయ్ చేస్ప
ు సుభరు యండు గంటలవయకు మేలుకోనే వునాడు. ంటి గంట 
ఱ ంతంలో ధనగిరికి ఫోన్
చేమగా వికీు డైభండోతో ఫటు పైరింగ్ లో కందరు భయణించిన సంగతి వేన్ ఆకిసడంట్ లో కందరు పోయిన సంగతీ తెలిస్థంది.

లకిిమ ఏకాంతంలో చాల ఒన్ గా ఉంటుంది. హేప్లగా భందు కడుతుంది. స్థగరేట్ తాగతుంది. చిచగా భటా
ో డి భగాడికి కిక్
ఎకిుసు
ు ంది. తనకేం కావాలో తీసుకుని ఎదుటి వాళ్ుకివావలస్థంది ఇచేచసు
ు ంది. అందుకే లకిిమ అంటే తాయగయజన్ కి సెపషల్ మోజు
ఆ ైన తన వాయయలకు ఆభ సహకాయం ఎంతో ఉకరిస్ుంది గాఫటిి ఆభకు కోటా
ో ది రూమలిసు
ు నాడు.

యతలంతా ఆభతో గడిపిన తాయగయజన్ అలవాటు ఱకాయం తెలో వారు జామున అయిదు గంటలకు లేచి ఇంటి కెళ్ు పోతూ తను
వచేచ వయకు ఉండభని చెపిప భరీ వళ్తుడు.

ఉదమం ఏడు గంటలకు నిదఱ లేచిన లకిిమ సాానదికాలు ముగించి పఱష్ గా తమయైంది. ని వాళ్ుచిచన కాఫీ టిఫిను
ో తీసుకని
తాయగయజన్ కోసం ఎదురు చూస్ప
ు అతడి ఆఫీసు గదిలో కూచుంది.

ఇదే సభమంలో అకుడ ఆసపతిల వది ఎ.మస్.పి ఱకాష్ ను భహ దేవ నమకర్ తన భనుషులతో సామంగా వచిచ దగారుండి
కటిించి విచారిసు
ు నా విషమనిా ముందుగా ఎవరో తాయగయజన్ కి ఫోన్ చేస్థ చెపరు.

ఆ వాయి వినా భరు క్షణం హడావుడిగా ఫమలు దేయడు తాయగయజన్ కాని అపటికే ఆలసయభైంది.

జగనోమహన్ కారు ఆ 
ఱ ంతం చేరుకునే సరికే భహ దేవ నమకర్ ఎస్టిట్ వదికచాచడు. మిగిలిన కాయోను ఫమటే ఉండభని చెపిప
తన కారు వంట భరో యండు వేన్ లను భతలం తీసుకని గేటు లోలికి వళ్ు పోమడు వంటనే జగనోమహన్ గేటువైప్ప వళ్ుకుండా
తన కారును త కటిడం కాపౌండ్ లోకి పోనిచిచ కారు దిగి ఎటిమపకు ఫోన్ చేసాడు.

‘‘సార్ రిస్థితి ఉదిఱకింగా భరేటు
ి ంది. లకిిమ గారు భహా దేవ నమకర్ తో వాదనికి దిగి అతనిా చెం మీద కటిబోయింది.
దంతో ఆవిడిా దరుణంగా తిటిి కుకు గెంటేస్థ మీ ఆఫీసు గది మతుం గాలించి జయాలిసు
ి లహరి పైల్ ను
తీసుకునారు.............’’

‘‘ఇక చెపకు ఫోడీ ఫూల్. లకిిమ నోరు రేసుకునుండ కూడదు. భహ దేవ నమకర్ వయాం ఇక ఆగదు. తాడో-పేడో
తేలేచసుకుందం. గేటు
ో మూస్థ లోలునా అందరీా అటాక్ చేమండి. దొమీమలో సందు చూస్థ భహ దేవ నమకర్ ని వేస్టమండి,
మిగిలిన విషమలు నేను చూసుకుంటాను. లకిిమని యహసయ భయాం నుంచి తపిపంచి న వదికు ంపించండి. ఇకుడ నేను యడీగా
వునాను’’ అంటూ ఆయడర్ వేస్థ ఆ వనకే స్థటీ లోని తన వయ
ా నికి చెందిన గండాలు రౌడీ గ్ఫ
ో
ర ప్పల లీడయస్ కు చక చకా ఫోను
కటా
ి డు.

ఇకుడే తాయగ యజన్ కూడ లకిిమ లగే తొందయ డా
డ డు. ఈ గొడవ ఎకుడకు దరి తీసు
ు ందో వూహించి వుంటే అటాక్ చేమభని
ఆయడర్ వేస్ట వాడు కాదు. ఱభుతా ఖజానకు గండి కటిి కోటా
ో ది ఱజా ధనం భకిున భదం, అహంకాయం, తననదిరించే భగాడవడనే
గయాం ఆ క్షణంలో తాయగయజన్

వివేకానిా నశిం చేస్థ భధుయైలో దరుణ భయణ హోభనికి బీజం డేల చేసాయి.

నిజానికి భహ దేవ నమకర్ వచిచంది గొడవ టు
ి కోడానికాుదు. తన కూతురు జోలికచిచన 
ఱ ణహాని కలిగించిన రిణ్యభలు
తీవఱంగా ఉంటామని హెచచరించిపోవాలనే వచాచడు. కాని మూరు
ఖ డైన ఎటిమప కేవలం తన వంట యండు వేన్ లలో తిక
భందితో లోన కచిచన భహ దేవ నమకర్ ని చూడగానే ఫలభైన కాంపౌండ్ వాల్ భయిన్ గేటు మూయించటంతో యగలుకుంది
చిచుచ. ఆ ైన తాయగ యజన్ తెలివి తకుువగా వేస్థన ఆయడర్ ఆ చిచుచకు ఆజయం పోస్థంది.

ఈ లోల బోరున ఏడుస్ప
ు లకిిమ యహసయ భయాం గండా ఫమటి కచేచస్థంది. తన ఆంతయంగికుయలయిన లకిిమ ఏడుప్ప చూస్థ
తాయగ యజన్ తెగ ఫీలయి పోమడు. య కాయకుు

వాళ్ు సంగతి భన వాళ్ళు చూసుకుంటారు. అంటూ కారు సాియి్ చేసాడు.

‘‘న కారు..... న ఏబై లక్షల కారు లోలే ఉండి పోయింది’’ అంది గాబయ డుతూ లకిిమ.

‘‘ఏయ్ ఇప్పడు కావలస్థంది కారు కాదు 
ఱ ణ్యలు, లోనకెళ్ుటం ఇప్పపడు అసాధయం. నువిాకుడునా సంగతి మీడిమ వాళ్ళు
స్థగడితే ఇదిరి రువులు గాలి టాల
ో ఎగరుతాయి. ముందు నువుాస్టఫ్ గా స్థటీ వదిలి పోవటం ముఖయం.

న్న కోసం వేరే కారు ఏయపటు చేసాను, హరీర’’ అంటూ డోర్ తెరిచాడు లకిిమ కూచోగానే కారును వేగంగా కు దరుల వంట
దూకించాడు.
చాల స్టటి తయాత

వూరు చివయ క కాలన్న దగాయ ఆడు కారు.

అకుడ వీళ్ుకోసం

భరో కారు స్థదింగా ఉంది

లకిిమని ఆ కారు ఎకిుంచి ంపించాక గాని తాయగయజన్ కి భనశశంతి కలగ లేదు, ఆ కారు కను భరుగ కాగానే తన కారును
వనకుు భళ్ుంచాడు. అయితే స్థటీలోకి ఎంటర్ కావటానికి ధైయయం చాలేోదు. తాయగయజన్ లంటి వాళ్ు ఎప్పపడూ ముందు తభ
స్టఫీి చూసుకుంటారు. జననిా యచచ గొటిడమే గాని జనం భధయకు వళ్ు పోటా
ో డే దముమ ధైయయం వీళ్ుకుండవు, కారును కు
దరుల వంట రుగెతిుంచి చెనైా వళ్తు రూట్ కి చేరుకునాడు, ఆ రూట్ర
ో అయిదు కిలో మీటయో దూయం వళ్తుక ఎవరూ లేని చోట
చెటో కింద కాయపి కూచొని సెల్ ఫోన్ అందుకునాడు, ఎపటి కప్పపడు తన భనుషులకు ఫోన్ చేస్థ రిస్థితి తెలుసుకుంటూ
వాళ్ుని భరింతగా యచచగొటినయంభంచాడు.
ఆసపతిల నుంచి ఫమలు దేరిన భహ దేవ నమకర్ కారు నేరుగా టేకు తోట కాంపౌండ్ భయిన్ గేటును చేరుకని ఆ గేటు
చూడా
డ నికి క కోట స్థంహ దాయంల ఉంటుంది. యండు వాహనలిా భతలం తనతో లోనకు యభమని మిగిలిన వాహననిా ఫమటే
ఉండభని ఆయడర్ వేస్థ గేటు తలుప్ప కటిించాడు.

గేటు లోల ఇదిరు సెంటీలలు కాల ఉంటారు ఎవయనా వచిచ తలుప్ప కడితే కిటికీ తెరిచి చూస్థ రిమషనుంటేనే గేటు తీస్థ
లోనకు ంపిసాురు. ఫమట కలకలం విని అప్పపడే కిటికీ తెరిచి చూసు
ు నాడో సెంటీల తలుప్ప తటిడం వాడు కిటికీ తెయవటం కే సారి

జరిగింది. నమకర్ భనిషి చటు
ి న వాడి ప్లకటు
ి కునాడు.

గేటు తెవయక పోతే చసాువ్ అంటూ హెచచరించాడు. లోలి యండో

సెంటీల కంగారుడి గేటు తెరిచాడు.

వంటనే భహ దేవ నమకర్ కారు వనకే యండు వాహనలూ లోనకు దూసుకచాచయి. మిగిలినవి ఫమట ఆగి పోమయి.
అప్పపడే ఫలున్నలో కచిచన ఎటిమప రిస్థితి చూస్థ తొందయ డి గేటు మూస్థ తాళ్ం వేమభంటూ గేటు దగాయ సెంటీలలకి
స్థగాలిచాచడు. భరు క్షణం వాళ్ళు గేటు మూస్థ తాళ్ం వేస్టసారు. ఫమటి అనుచరులు జాగరతు డేలోనే జరిగి పోయిందంతా.

లోన కెళ్ున భహ దేవ నమకర్ గాని మిగిలిన వాళ్ళు గాని తభ వనకే గేటు మూస్థ తాళ్ం వేస్థన సంగతి గభనించలేదు. గెసి్
హౌస్ లోనే ఉనాడన్న అభ
ఱ మంలో వునాడు. నేరుగా భటో వంట ైకి పోబోతుంటే ఇయవై భంది గండాలు భటో దరిని ఫ
ో క్
చేస్టసారు. ఫలున్నలో నిలఫడిన ఎటిమపన్.

‘‘హలో భహ దేవ నమకర్ గారూ ఏంటీ దౌయజనయం? సార్ ఇకుడ లేరు. ఏభనా భటాడ దలుచుకుంటే ఆమన వచాచక
భటాడండి. మీరు వళ్ు పోతానంటే ఆ గేటు తెరుచుకుంటుంది. లేదు గొడవ డాలనుకుంటే వచిచన
ఫమటకి పోలేడు’’ అంటూ వేలతిు చూపిస్ప
ు హెచచరిక జారీ చేసాడు.

వాళ్ులో కుడూ

ఎటిమప ధోయణి ఆ భటలు ప్పండు మీద కాయం చలిోనంత ఘాటుగా బగ
ా భనిపంచాయి. కుసారిగా భహ దేవ నమకర్
ముఖం కోంతో ఎయరఫరింది. కళ్ళు చింత నిప్పపల
ో భయయి ‘‘రేయ్ ఎటిమప ఎవడా
ఱ నువుా? నకే వేలతిు చూపించి సవాల్
విస్థరేంత భగాడివమయవా? నేను వసు
ు నాయ ఏ భతలం ఆ గలవ్వ ఱమతిాంచు’’ అంటూ అడడంగా నిలఫడిన రౌడీలో
ో ఇదిరిా
ఎతిు అవతల డేస్థ ముగ
ా రి ముఖాలు పిడి గదు
ి లతో గల గొటిి భటో వంట ైకి దూసుకెళ్తుడు. వనకే ఆమన అనుచరులు
అకుడి గండాలతో తలడడంతో ఆయంబమే అకుడ యుదధ వాతావయణం నలకంది.

ఈలోల

ఎప్పపడైతే స్థంహదాయం లంటి గేటు తలుప్పలు మూస్థ తాళ్ం వేమఫడా
డ య్య భరు క్షణం ఫమట వునా వాళ్ులో కుసారిగా

అలజడి చెలరేగింది. కాయోలో వాళ్ుందరూ దిగి గేటు వదికచేచసారు. ఇంకేముంది లోన భన నమకర్ గారిని వంట వళ్ున వాళ్ుని
చంలని చూసు
ు నారు గేటు వియగొటిండి అనరిచాయవరో. అంతే ఫమటి నుంచి ద డభైన ఆ గేటు తలుప్పలిా గల గొటేి
ఱమతాాలు ఆయంభంచారు. ఈ లోల కందరు గోడకు వేమటానికి నిచెచనో కోసం రుగ తీసారు. ఈ గందయగోళ్ రిస్థితిలోనే
నయమం అడగటానికెళ్ున భహ దేవ నమకర్ గారిా వారి భనుషులిా టేకు తోట ఎస్టిట్ లో తాయగయజన్ భనుషులు గేటు
మూస్థ చంబోతునారు, అనే వాయి దవనంల స్థటీ అంతా కిపోయింది. ఫోనో మీద సభచాయం అందగానే దొరికిన ఆయుధం
టు
ి కని నమకర్ అభభనులు వీధులో
ో కి ఫమలుదేయరు. ఇదే సభమంలో అటు నుంచి తాయగయజన్ స్థటీలో తన వయాం గండా
నమకులకి ఫోను
ో కటిడంతో భరో కు వాళ్ళు కూడ ఆయుధలతో వీయంగం చేస్ప
ు వీధులో
ో కి వచేచసారు. దంతో ఱధన వీధులో
ో
యండు వయ
ా లు మోదుకని రిస్థితి అదుప్ప తపిప ఘయిణలకు దరి తీస్థంది.

అకుడ భటో వంట దరి చేసుకని దొరికిన వాడిా దొరికినటు
ి వియగ దీస్ప
ు భహా దేవ నమకర్ వచేచసు
ు ంటే ఆమన కంట డే
ధైయయం లేక ఎటిమప కుకు తప్పపకునాడు. సయసరి ఆఫీసు డోర్ ని సమీపిసు
ు ండగా ఫమట గొడవ విని ఏం జయగతుందో
తెలుసుకోడానికి తలుప్ప తీస్థ ఫమటి కచిచంది కలకిర్ లకిిమ.

భహా దేవ నమకర్ తో ఆభకు రిచమం లేదు గాని గతంలో కటి యండు సారు
ో చూస్థంది, విని వుంది అయిన సరే తను
కలకియనా అధికాయ దయపం అహంకాయం తో ధైయయంగా గభమనికి అడడంగా నిలఫడి కళ్ళుయర చేస్థంది ‘‘ఎవరుావుా? ఎకుడికి సయసరి
వచేచసు
ు నావ్? ఇది తాయగయజన్ గారి ఎస్టిటని తెలిస్ట వచాచవా? 
ఱ ణ్యలతో తిరిగి వళ్తులనుంద? ఆగ..........అకుడే ఆగి
పో’’ అంటూ హంకరించింది.

కాని భహ దేవ నమకర్ ఆగలేదు

గబురు మీసం దువుాతూ ఫబుబలిల ది ది అంగలతో ఆభ ముందుకచిచ కళ్ులోకి ఉరిమి చూసాడు.

‘‘ననాగభని చెపటానికి నువావరు? తాయగయజన్ ళ్తునివా? ఉంప్పడు గతెువా? లేప్ప కచిచందనివా? ఎవరే నువుా? ఇకుడ
న్నకేం ని? ఆడదనివి భయయదగా కుకి తప్పపకో’’ అంటూ హెచచరించాడు.

ఆ భటలకు లకిిమ అహం దెఫబ తింది.

‘‘ఏయ్ భయాద.... నలుక దగారుంచుకని భయయదగా భటాడు. ననావరునుకుంటునావ్?’’ అనరిచింది.

‘‘ఎవయ !’’ అంటూ నవాాడు భహ దేవ నమకర్.

‘‘భధుయై యజ వంశీకుడిా. నువావరో తెలీకుండా వచాచననుకుంటునావా? ఎకుడి వాళ్ళు అకుడుంటే భయయద. కాని చోట
వుండి తప్పపడు వేషాలేస్ప
ు భయయద గరించి అడకూుడదు కలకియభమ, కు జిల
ో దనివి భ జిల
ో తో న్నకేం ని
ఎందుకికుడునావని నేనడగను. న్న మగడిది ఎకుడో ఉదోయగం,

న్న పిలోలు ఆభరికాలో, న్న ఉదోయగం కు జల
ో లో కాని

నువుాండేది నలకు ది రోజులు భ భధుయైలో. న్న దవిని హోదని తాయగయజన్ కి తాకటు
ి టిి వాడికి ఉంప్పడు గతెుగా భయవ్.
వాడి భూ కుంబ కోణ్యలో
ో న్నకు ఱధన తల ఉంది. ఇదేన న్న ఫతుకు?’’ అంటూ కడిగి రేసాడు. ఆ భటలకి యచిచపోయి లకిిమ
‘‘ననుా ఉంప్పడు గతెు అంటావా? నినూా’’ అంటూ కటిడానికి చేమతిుంది. భరు క్షణం ఆభ చెం చెళ్ళుభంది.

‘‘న మీదికే చేమతేు ధైయయం ఎకుడిది న్నకు? ఛీ డబుబ పిశచి. అయహత లేని న్నలంటి న్నతి భలిన వాళ్ుకి ఉనాత దవులు
దకుఫటేి ఱజాసాాభయం యిల నవుాల లవుతోంది. న కూతురిా చంటానికి మీయంతా చెనైాకి భనుషులిా ంపిసాుయ. మీ
అంతు చూసాు తప్పపకో’’ అంటూ ఆభను కుకు కు తోప్ప తోస్థ లోనకెళ్ుపోమడు భహ దేవ నమకర్.

ఆ విసురుకు తూలి కిందడినిి లకిిమ. ‘‘రేయ్ న్న కూతురు ఫతకదుయ. భ గరించి పేయోకు ఎకిుంచి కోరు
ి లో కేసు వేసాక అదింక
ఫతకదు. చూసు
ు ండు’’ అనరిచింది ఆవేశం టిలేక.

భరు క్షణం సరు
ో ఎయరఫయయి. చేతిలో మభ
ర న కతిుదూస్థ ఆభ ప్లక మీద ఉంచాడు భహ దేవ నమకర్. కళ్ళు నిప్పప కణ్యల
శంల రుసు
ు నా ఖడా
ా నిా, ఆమన ఆవేశనిా చూస్థ కుసారిగా వణికి పోయింది లకిిమ. చంపేసాుడని బమడినిి.

‘‘ఆడ దనివై పోమవ్. స్త్ుఴ హతయ తకం నకకురేోదు. ఫతికి పోమవ్ పో. ఇదే భగాడివైతే ఇప్పపడే న్న తల నరికి తీసుకు పోయే
వాడిా. న గరించి ఏభనుకుంటునావ్ ?

న కూతురికి ఏభనా జరిగిందంటే చూడు తాయగయజన్ తో ఫటు మీలో

కురు కురూ 
ఱ ణ్యలతో వుండరు. న కళ్ు ముందు నుంచి వళ్ుపో’’ అనరిచాడు. స్థంహ ఘయజనల వునా ఆ గొంతు వినాక
ఇక లకిిమకి నోరు గలేోదు. అటు కు తలుప్ప తీసుకుని కు గదిలోకి వళ్ుపోయింది.

వంటనే తాయగయజన్ టేబుల్ తాళ్ం గల గొటిి వతగా
ా లోలునా లహరి పైల్ దొరికింది. దనిా భడిచి జేబులోకి తోస్థ వను
తిరిగాడు. ఇదే సభమంలో ఫమట భరో కు వునా ఎటిమప లకిిమని యహసయ భయాం వంట ఫమటికి ంపించేస్థ తనో ఇన
యడ్ అందుకని భహ దేవ నమకర్ భనుషుల మీదికి దూసుకెళ్తుడు.

ఇక భహ దేవ నమకర్ తనకు తాయగ యజన్ కనఫడలేదనా కోంతో ఖడా
ా నిా చేత ఫటిి వ ది కిషోయంల ఆ బవనభంతా
కలతిరిగాడు. తన మీది కచిచన గండాలిా కయవాలంతో నియ
ి కిిణయంగా గామ రిచాడు. 
ఱ ణ్యలు భతలం తీమ లేదు. కాని
సహసఱను చంటానికి ధన గిరి బేచ్ ను చెనైాకు ంకం చేస్థన ఎటిమపను భతలం క్షమించే ఉదేిశం ఆమనకి లేదు. వాడిా
చంలనే వదుకుతూ భరీ వళ్తుడు.

కాని ఱభదం గరహించిన ఎటిమప భహ దేవ నమకర్ కి దొయకుుండా మేడ ైనుంచి కిందకు దూకేస్థ తపిపంచుకునాడు.
కాళ్ళు విరిగినంత ఫధను కూడ లకు చేమకుండా లేచి రుగెతా
ు డు. సరిగా
ా ఇదే సభమంలో ఫమట వాళ్ళు కాంపౌండ్
ఎంటలనస్ గేటు తలుప్పలిా వియగొటు
ి కని ఱవాహంల భహ దేవ నమకర్ కు సామంగా దూసుకచేచసారు.

ఇక ఆ తయాత రిణ్యభలో
ో టేకు తోటలో అయధ గంట ైగా సాగిన పోయటంలో తాయగయజన్ భనుషులు చితు
ు గా ఒడి పోయి రి
పోమరు. వాళ్ళు భరి కంత భంది కూడ గటు
ి కని వచేచలోన భహా దేవ నమకర్ భనుషులు ఎస్టిట్ బవంతికి నిప్పప టా
ి రు.

సాధయణంగా ఇలంటి సందయభలో
ో నమకులనే వాళ్ళు తప ధనిక కుటుంఫలో
ో ఎవరూ కలుగ జేసుకోరు. గోడ మీద పిలిో
వాటంగా తటసింగా ఉండిపోతారు. ఏ వయాం మీద అభభనం వునా అది భనసులోనే గాని ఫమటకు చూపించరు. కాని భధయ
తయగతి దిగవ సాియి ఱజలు అల కాదు వారికి అభభనం వునా ఆగరహం వునా ఫమట డతారు వంటనే.

భధుయైలోని పేద భధయ తయగతి ఱజలో
ో భహా దేవ నమకయనా ఆమన కూతురు సహసఱనా విరీతభైన అభభనం వుంది.
నగంయలో ఎకుడ ఏ మూల ఎవరికి ఏ కషిం వచిచన ఆదుకోడానికి ముందుంటారు. గతంలో ఇళ్ళు తగలఫడినప్పపడు, గాయస్
స్థలిండరు
ో పేలి ఱభదలు జరిగినప్పపడు, వయదలో
ో లోతటు
ి 
ఱ ంతాలు మునిగి పోయినప్పపడు, విష జాయలు స్కి ఫధ
డుతునాప్పపడు ఱభుతాం కనా ముందు సపందించి తభ వంతు సామం అందించి వారిని ఒదరిచ వచిచన
సందయభలునాయి. అంతే కాదు పేద వాడిా నకీ సామం చేమండి అంటూ ఎవరు అరిించిన కాదనకుండా లేదనకుండా సామం
అందిసాురు. ఎవరికనా అనయమం జరిగితే ఆ విషమం వళ్ు చెప్పపకుంటే చాలు భహ దేవ నమకర్ తన భనుషులిా ంపించి
అవసయభైతే తనే వళ్ు దగారుండి నయమం జరిగించిన సందయభలునాయి.

నమకర్ కుటుంఫం మీద అకుడి ఱజలకునా అభభనం అయభైంది. ఎప్పపడైతే భహ దేవ నమకర్ టేకు ఎస్టిట్ కు
ఫమలుదేయడో అప్పపడే అసలు విషమం ఱజల భధయకు వళ్ు పోయింది.

సహసఱను చంపించడానికి తాయగయజన్ చెనైాకి భనుషులిా ంపించాడని, భహ దేవ నమకర్ నయమం అడగటానికి వళ్తు టేకు
ఎస్టిట్ గేటు
ో మూస్థ లోన చంలని ఱమతిాసు
ు నాయని దొమిమ జరుగతోందని నగయభంతా

వాయిలు వాయపించాయి. దంతో

కుసారిగా ఱజాభభనం లు
ో బికింది ఎవరికి వారు చేతికి దొరికిన ఆయుధం అందుకని వీధులో
ో కచేచసు
ు నారు. ఎదురు
డుతునా గండాలిా బయతం డుతునారు. గొడవ ఆయంబంలో ఆసపతిల వది వుండగానే నగయ పోలీస్ కమీషనర్ భహ దేవ
నమకర్ కు ఫోన్ చేస్థ ఎ మస్ పి ఱకాష్ ను వదిలేమభని అడగా
ా భహ దేవ నమకర్ క హెచచరిక చేసాడు.

ఈ కు రోజు మీరు కళ్ళు చెవులు నోరు మూసుకూుచోండి అంటూ. ఆ వంటనే స్థపి హోం మినిసిర్ కి ఫోన్ చేస్థ రిస్థితి
వివరించటం జరిగింది. రిస్థితి విషమించక ముందే అదనప్ప ఫలగాలిా ంపించభన్న అరిధంచాడు.

ఆ ఫోన్ చేస్థన కాస్టసటికే ముఖయభంతిల చెలిా చెందభయై ఫోన్ కాల్ వచిచంది. కమీషనర్ ని అడిగి భధుయైలో రిస్థితిని
తెలుసుకుంది. భహ దేవ నమకర్ కమీషనర్ చేస్థన హెచచరిక గరించి వింది.

సాధయణంగా ఏ యజకీమనమకుడైన సభకాలీన రిణ్యభలో
ో యజకీమ లబిధని ఆశించటం సహజం కనిా సందయభలో
ో ఱజా
జీవితం అసువయసుభవుతునా టిించుకోరు. ఇకుడా అక్షయల అదే జరిగింది.

అకరభరుుడు కుంబకోణ్యల ప్పటి అయిన తాయగయజన్ సాకాితు
ు భజీ స్థ మం కి భనవడు. రీిలో ముఖ్యయడు కూడ కాఫటిి
తాయగయజన్ ని దెఫబ తీస్టు భజీ స్థ మం ని దెఫబ తీస్థనటేి. ఱతి క్ష రీి రువు భరింత దిగజారుతుంది. ఆ రీి ఱతిషి దెఫబ
తింటుంది. తభ రీికి తిరుగండదు. కాఫటిి జగన్ మోహన్ ని భరింత ఇరుకున టేి వూయహం తోనే సెపషల్ ఫోయస్ యవటం
ఆలసయభవుతుంది. ఈ లోల రిస్థితిని గభనిసు
ు ండండి. ఉనా పోలీసు ఫలగంతోనే ఇరు వయ
ా లిా అదుప్ప చేమటానికి
ఱమతిాంచండి. భహ దేవ నమకర్ ని స్టఫ్ గా ఇంటికి చేరిచ యండోఱజులు హౌస్ అయసి్ లో వుంచండి. మిగిలిన విషమలు ల
అండ్ ఆయడర్ అదుప్ప లోకి వచాచక చూద
ి ం అంటూ ఆదేశించింది.

ఆ ఆదేశనిాఫటిి అలోరు
ో వంటనే అదుప్పలోకి తేవటం స్థమం గారికి ఇషిం లేదని కమీషనర్ కి అయధభై పోయింది. ఆ తయాత ఏం
జరిగి వును
ి ందో వూహించు కోవచుచ.

ఇరు వయ
ా లూ స్త్ిఴట్ పైటస్ కి తెగ ఫడడంతో భధుయై జన జీవనం సుంభంచింది. ఇదే అదనుగా అలోరి మూకలు చెలరేగాయి.

ఉదమం తెయచిన షాప్పలే చకచకా మూత డి షటిరు
ో దించి తాళ్తలు వేస్టసారు. లఠీలు వూప్పకుంటూ వచిచన పోలీసులు
పేఱక్షకుల
ో మిగిలి పోమరు తప కతు
ు లు కయరలు ఫరిసెలు ఇను యడ్ ల వంటి భయణ్యయుధలతో తలడుతునా ఇరు
వయ
ా లిా అదుప్ప చేస్ట ఱమతాాలు చేమలేదు. వారి భయణ్యయుధల ముందు తభ లఠీలు ఎందుకు కయగావని వాళ్ుకు
తెలుసు.

అలోరు
ో మదలయిన అయధ గంట లోపే మిగతా వాళ్ళు యంగం లోకి దిగి వాయిలు ంపించటం ఆయంభంచారు. యుదధ యంగానిా
తలపిసు
ు నా భధుయై భయిన్ వీధులో
ో కి వేన్ మీద వళ్ు వీడియ్య కెభయతో షూట్ చేస్టు ఱభదభని వాళ్ుకు తెలుసు. కెభయ
భుజాన వేసుకని బిలిడంగ్ లు గోడలు కవర్ చేసుకని షూట్ చేసు
ు ండగా నేరుగా టీవిలో
ో ఱతయక్ష ఱసాయం ఆయంబభైంది.

గొడవ మదలయిన గంట తయాత ఎలగో పోలీసులు భహ దేవ నమకర్ ను అదుప్ప లోకి తీసుకని సుయకిితంగా ఆమన ఇంటికి
చేరిచ టిషిభైన పోలీసు కాలతో హౌస్ అయసి్ లో వుంచారు. ఇక ఫమట రిస్థితి నగయంలో ఎకుడ చూస్థన భీబతసంగా
వుంది. అంతకంతకూ రిగి పోతునా ఱజాభభనం చూస్థ తాయగయజన్ గండాలు యచిచ పోమరు. వాళ్ుకి అలోరి మూకలు
తోడమయయి.

అరుప్పలు, కేకలు, ఆయినదలతో భధుయై వీధులు హోయతిు పోమయి. ఈ ఘయిణలో
ో అధిక బగం నషి పోమంది తాయగ యజన్
ఆసు
ు లే. భహా దేవ నమకర్ ఆసు
ి లిా సాచచందంగా కాల వుండి అలోరి మూకలు గాని గండాలు గాని అటాక్ చేమకుండా
ఆమన అభభనులే కాడుతునారు.

సుభరుగా దకండు గంటల తయాత అంటే ఘయిణలు ఆయంబభైన సుభరు మూడు గంటల తయాత అనేక వేన్ లలో సెపషల్
ఫోరుస భధుయై వీధులో
ో కి ఱవేశించాయి. వారి యక తో సాినిక పోలీసులకు ధైయయం చికిుంది. ఆ తయాతనే అలోరి మూకల ని టేి
కాయయకరభం మదలైంది. ంటి గంటకంతా నగయభంతటా కరూూయ విధించారు. అయిన సామంతా
ల నికి గాని నగయం అదుప్పలోకి
యలేదు. అపటికే అకుడ నగయ శివారోో వునా తాయగయజన్ సెల్ ఫోన్ దాయ ఎపటి కప్పపడు రిస్థితిని తెలుసుకుంటూనే
వునాడు రిజరుా పోలీసులు యంగ ఱవేశం చేసాయని తెలీగానే ఇక కు క్షణం కూడ అకుడ ఆగకుండా కారు సాియి్ చేసుకని డైయకి్
గా చెనైాకి ఫమలు దేయడు.

ఈ లోల

రిజరుా పోలీసులు యక ముందు

కటి వి ఛానల్ కు చెందిన వీడియ్య గా
ర పర్ భహా దేవ నమకర్ మీద ఱజలకునా అభభనం చాటే హ దమనిా కదిలించే
కనిా ద శయలిా షూట్ చేసాడు. అది లైవ్ టెలికాసి్ గాఫటిి నేరుగా టివిలోకి వచేచస్థంది.

‘‘ఒ భైగాడ్.............భధుయైలో సహసఱ కింత పలోయింగ్ వుందని ఇంత వయకూ నకే తెలీదు’’ అనాడు అంత వయకు టివి వాయిలు
చూసు
ు నా వియట్. ‘‘అవున
ఱ ఫబూ’’ అనాడు సంబఱభంతో చందూ.

అపటికే భధయహాం నాండు గంటలు దటింది సభమం భధుయై టిణంలోకి రిజరుా పోలీసు దళ్తలు ఎంటయైన విషమలిా
అప్పపడే టివి స్ుఴలింగ్ లో వేసు
ు నారు. ఎప్పపడు వచాచరో గాని సహసఱ గది లోంచి వచిచ విశల దీక్షలు కూడ ఆసకిిగా వాయిలు
చూసు
ు నారు. వియట్ లేవటం చూస్థ వియట్ నువాళ్ు సాానం చేస్థ ఫటిలు భరుచకో. న్న ఫటిలు అకుడే ఉంచాను. భజనం
వేళ్వుతోంది’’ అంది విశల.

‘‘సహసఱ ఎల వుంది?’’ అడిగాడు.

‘‘ఇంకా సప హలోకి యలేదు’’ అంది దీక్ష.

‘‘విశల న సెల్ ఫోను ఎకుడుంది? సహసఱ ఫోను కూడ ఇవుా. ఒసారి ఫోన్ భటా
ో డాక సాాననికెళ్త
ు ను’’ అనాడు.

ఫోను
ో నా కవరు
ో యండూ తెచిచంది విశల.

ముందుగా సహసఱ సెల్ అందుకని ఆన్ చేసాడు. సహసఱ తలిో మూగాంబికెై నంఫర్ కు ఫోన్ చేసాడు. వంటనే లైన్ లో కచిచందవిడ.
ఫోన్ చేస్థంది తన కూతుయనుకని అభమయ్ సహసాఱ అంది ఆభ గొంతులో ఆందోళ్న ధానిస్ుంది.

‘‘ఆన్ని నేను ...... వియట్ ని’’ అనాడు.

టివి సండ్ తగిాంచి...

లేచి ఇవతలికచాచడు.

‘‘సహసఱ ఎకుడ? కునుంద? మీరు కేిభంగా వునాయ?’’ ఆతలంగా అడిగింది మూగాంబికెై.

‘‘కేిభంగా వునాం ఆన్ని. మీరు కంగారు డకండి. సహసఱ నతోనే వుంది.’’

‘‘కంగారు డకుండా ఎల ఉంటాం వియట్. ఎనిాసారు
ో ఫోన్ చేస్థన మీ యిదిరి ఫోనూ
ో స్థాచాచఫ్ లోనే వునాయి.’’

‘‘అవును ఇకుడ రిస్థితులు ఫగలేదని ఫోన్ లు స్థాచాచఫ్ లోనే వుంచాం’’

‘‘ఒసారి సహసఱతో భటా
ో డతాను. ఫోనివుా’’

ఫోనివాటానికి సహసఱకి సప హ వస్టు గద!

మూగాంబికెై అబయయధన వియట్ కి కింత గాబయ ప్పటిిచిచంది. ఏదో కటి చెపిప మేనేజ్ చేమక పోతే కంగారు డతారు.‘‘యతలంతా
భకు నిదఱ లేక పోడంతో చాల అలస్థపోమం. సహసఱ ఇంకా గాఢ నిదఱ లోనే వుంది. ఇప్పపడే టివి వాయిలు చూసాను. భధుయైలో
గొడవల గరించి వాయిలసు
ు నాయి. మీయకుడ కేిభమే గద ఆంటీ?’’

‘‘మేం కేిభమే ఫబూ........

చెనైా గండాలతో తాయగ యజన్ సహసఱ మీద దడి చేయించుంటాడని ధయమ చెపేునూ........’’

‘‘లేదు లేదు...... ఆ గొడవకి తాయగయజన్ కి సంఫంధం లేదు ఆన్ని. ధయమ టివి వాయిలు చూస్థ పొయఫటు డా
డ డు. సహసఱకి ఫగా
తెలిస్థన క ఆన్ని. శిఖాభణి అనే గండా కిడాాప్ చేసు
ు ండగా సహసఱ అడు
డ కోవటంతో ఆ గొడవ ఆయంబభైంది మేం స్టఫ్ గానే
తపిపంచుకునాం’’

‘అలగా అంతా ఆ మీనకిి తలిో దమ. మీరు కేిభంగా వునారు చాలు. ఇకుడ ఇవాళ్ గాక పోతే రేయిన గొడవలు
ఆయంబభయేయవే. భ గరించి కంగారు వదు
ి . గొడవలు యకూుడదని పోలీసులు అంకులిా తీసుకచిచ హౌస్ అయసి్ లో
ఉంచారు. కునే వునారు ఒసారి భటాడతావా?’’

‘‘వదు
ి లే ఆన్ని. అంకుల్ నమీద చాల కోంగా వుండుంటారు.’’

‘‘అదేం లేదమయ. అయిందేదో అయింది భటాడు’’ అంది మూగాంబికెై. క్షణం తయాత అటునుంచి ‘‘హాలో!’’ అంటూ గంభీయంగా
వినవచిచంది భహ దేవ నమకర్ గొంతు.

‘‘నభస్టు అంకుల్’’ అనాడు వియట్

‘‘చెప్పప వియట్ యతిల అకుడ ఏం జరిగింది?’’ గాబయగా అడిగాడు భహా దేవ నమకర్.

‘‘అంకుల్ ఏం జరిగిందో చెపేప ముందు మీకు ఒ భట చెపలి. మీకు నమీద కోం ఉండొచుచ సహజం. ముకుు ముఖం తెలీని
ఒ కుయ
ు ంది. కాని అదేమిట్ర నకే తెలీదు. చూడగానే సహసఱ నకు
ర డు తన కూతురిా లవ్ చేస్టు ఏ తండిఱకయిన కోం వసు
నచిచంది. నేనూ తనకు నచాచను. ఇక ఈ టికే మీకు న వివయలు తెలిస్థ ఉంటాయి. మీకో భట భతలం ఇవాగలను ననుా
దటకుండా సహసఱను ఎవరూ ఏమీ చేమలేరు. సహసఱ న 
ఱ ణం. ఎల కాడుకోవాలో నకు తెలుసు. కాఫటిి మీరు భ పేఱభను
అయధం చేసుకని ననుా నమిమతేనే ఇకుడ ఏం జరిగిందో చెపగలను.’’

‘‘నేను నినుా నముమతునాను. మీ పేఱభను అయధం చేసుకునాను. మీ మీద కోం లేదు. సరేన? సహసఱ నిజంగా కేిభంగా ఉంది

గద?’’

‘‘కేిభంగా ఉంది బమడాలిసన నిలేదు. యతిల మేమిదియం గొప ఱభదం నుంచి ఫమట డా
డ ం’’ అంటూ ఇక దచకుండా
చకచకా యతిల విషమలు వివరించాడు. అయితే విశల పేరు చెపకుండా. పఱండు తభను కాడినటు
ి చెపడు. అంతా విని
ఫధగా నిటూ
ి యచడు భహ దేవ నమకర్.

‘‘కె వియట్ అభమయి సప హలోకి యగానే భకు ఫోన్ చేయించి భటా
ో డినుచ. ఈ హౌస్ అయసి్ నుండి ఫమట డగానే ఆన్ని
నేను చెనైా వసాుం’’ అనాడు.

కాస్టసప్ప ఆమనతో భటాడి లైన్ కట్ చేసాడు. తయాత తన సెల్ ఆన్ చేస్థ ధయమ సెల్ కి ఫోన్ చేసాడు.

వంటనే లైన్ లో కచాచడు ధయమ

అపటికే వాళ్ుంతా భధుయై చెనైాభయాం భధయలో ఎకుడో ఫస్ ఆపి హోటలో
ో భంచేసు
ు నారు. వియట్ ఫోన్ యగానే ధయమ
భజనం ఆపి...‘‘ఏమిటా
ల వియట్ మూడు రోజులుగా న్న ఫోన్ లేదు. యతిల చెనైాలో గొడవ టివిలో చూడగానే మీయల వునారో తెలీక
చాల కంగారు డా
డ ం. అందుకే భన వాళ్ుందరితో ఫస్ లో ఫమలు దేరి వసు
ు నాం’’ అనాడు ధయమ.

‘‘వచేచ వాడివి నేరుగా యకుండా భహ దేవ నమకర్ కి ఎందుకు లీక్ చేసావ్...? అకుడ భధుయై గొడవలతో బగ
ా భంట్రంది
తెలుసా? భహ దేవ నమకర్ ని పోలీసులు హౌస్ అయసి్ లో వుంచారు. యండు వయ
ా లు వీధిన డి కటు
ి కుంటునారు.
తాయగయజన్ జాడ తెలీటం లేదంటునారు పోలీసులు. చెనైా రి పోమడని కందయంటునారు. టివి వాయిలు చూసావా?’’
అంటూ వియట్ అడుగతుంటే అవతల ధయమ....

‘‘సారీ..... సారీ వియట్. మేం ఇప్పపడే ఇకుడ హోటలో
ో టివి చూసు
ు నాం. భధుయై రిస్థితి చాల దరుణంగా వుంది. సందేహం
లేదు. ఇల జరుగతుందనుకోలేదు. ఇప్పపడు కూడ నమకర్ కి అసలు విషమం తెలీక పోతే ఫగండదని వళ్ు చెపను.
తాయగయజనిా ఒసారి హెచచరిసాుడని దీనివలన ఱయ్యజనం ఉంటుందని ఆశించాను కాని యండు వయ
ా లు కటు
ి కుంటూ వీధిన
డతామనుకోలేదు. టేకు ఎస్టిట్ బవనం తగలఫడడం టివిలో చూసాను.’’

‘‘చూసావ్ గద, ఱసు
ు తం మీరు చెనైాయవదు
ి భదుయైకి వళ్ుపొండి’’

‘‘లేదు లేదు మిభమలిా కలవకుండా మీయల వునారో చూడకుండా వనకిు వళ్తుఱసకేి లేదు. ఎలగ ఇంత దూయం వచేచసాం.
చెనైా వచేచసాుం.’’

ధయమ నియుమం వినాక

ఏం చెపలో వియట్ కి అయధం కాలేదు

అభభనంతో తన కోసం వసు
ు నా మిత ఫ ందనిా యవదిని అడు
డ చెపలేడు. అలగని వాళ్ుంతా ఇకుడికచేచస్టు తభ ఉనికి
ఫమట డిపోతుంది. క కు పోలీసులు భరో కు శత వులు తభకోసం గాలిసు
ు నారు.

‘‘కె ధయమ ఒ ని చెమయండి. మీరు నేరుగా స్థటీ లోకి యవదు
ి . చెనైా స్థటీ లిమిటస్ రిసయలో
ో ఏదో క హోటలో
ో ఫస చేమండి.
వీలు చూస్థ నేను ఫోన్ చేసాును. అప్పపడు యవచుచ’’ అంటూ యతిల సంఘటనలిా కు
ో ుంగా వివరించి లైన్ కట్ చేసాడు వియట్.

తయాత ఇంటి వది తలిో భంగ తామరు కంగారు డుతుందనే ఉదేిశంతో కోమంఫతూ
ు రు ఫోన్ చేసాడు.

‘‘వియట్...........ఎల ఉనావ్ య........... ఏభైందియ?’’ అంటూ ఏడేచస్థందవిడ.

‘‘భమీమ ఏం కాలేదు వూరుకో.

మేం కేిభంగా వునాం. మీరేం కంగారు డొదు
ి ’’ అంటూ వియట్ ఒదయచక గాని ఆభ స్థిమిత

డలేదు.

‘‘డాడీతో కలస్థ చెనైా వసు
ు నాను, మిభమలిా చూడాలి’’ అంది స్థియంగా.

ఆ భట వినగానే కంగారు డా
డ డు వియట్. ఇప్పపడునా రిస్థితిలో కరి తయాత కరు యిల చెనైా వచేచస్టు అంతా
గందయగోళ్భైపోతుంది. ఆ ైన ఫలవంతంగానయిన తనను తీసుకెళ్ు సాగరికతో ళ్ు జరిపించాలని చూసాురు డాడీ. అందుకే
వియట్ అంగీకరించలేదు.

‘‘భమీమ ఇకుడ రిస్థితులేం ఫగలేదు. వీలు చూస్థ నేను ఫోన్ చేసాును. అప్పపడు యవచుచ. ఱసు
ు తం వదు
ి . ఉంటాను’’ అంటూ ఇక
భటలు పొడిగించకుండా లైన్ కట్ చేసాడు.

భధయహాం నాండు గంటలు దటిన...

సహసఱ ఇంకా సప హలోకి యలేదు.

ఆ విషమంలో అందరిలోనూ ఆందోళ్న వుంది. ఈ లోల వియట్ తన గదిలోకి వళ్ు జాగరతుగా భుజాన ఫండేజీ తడవకుండా
సాానం చేస్థ ఫటిలు భరుచకని వచాచడు. ఈ లోల విశల డైనింగ్ రూలో అందరికీ భజనలు ఏయపటు చేస్ప
ు కింద
వుండిపోయింది. ఆభకు సామంగా దీక్షకూుడ వళ్ుంది. వియట్ చందూతో ఏదో భటా
ో డుతుండగా వియట్ సెల్ ఫోన్ మోగింది. తీస్థ
చూస్టు అది తన యసనల్ నంఫర్ కచిచన కాల్. కాల్ చేస్థంది సాకాితూ
ు స్టిట్ స్థమం చెలిాచెందభయై.

‘‘నభస్టు మేడం’’అనాడు.

‘‘చూడు ఫబు న్న పేరు వియట్ కదూ?’’ అడిగిందవిడ.

‘‘హానయబుల్ స్థమం గారు సామంగా నకు ఫోనేచస్థ విచారిసు
ు నాందుకు చాల చాల క తజుఞడిా మేడం. న పేరు మీకు తెలిస్థ
పోయిందంటే ఖచిచతంగా భధుయై నుండి భహ దేవ నమకర్ గారు మీకు ఫోన్ చేసుండాలి మభై కయి్.’’

‘‘మస్ యు ఆర్ కయకి్’’ అంటూ నవిాందవిడ.

‘‘నువుా చాల తెలివైన వాడివి వియట్. ఆ విషమం మదటి సారిగా న్నతో భటా
ో డినప్పపడే గరహించాను. సహసఱ సప హలోకి
వచిచంద? న్న గామం ఎల వుంది.’’

‘‘టీలట్ భంట్ జరిగింది గాఫటిి న గామం గరించి బమం లేదు మేడం. సహసఱ ఇంకా సప హలోకి యలేదు. ఇంకో యండు మూడు
గంటలు టొ
ి చుచ.’’

‘‘ఇప్పపడు ఎకుడునారు? మీ కేిభం కోసమే చెప్ప
ు నాను. మీకు పొఱటెక్షన్ ఏయపటు చేసాును.’’

‘‘సారీ మేడం. భ మీద దమతో ఇంత శర ది చూపిసు
ు నా మీకు క తజుఞడిా. కాని మేం ఎకుడుందీ చెపను. నమకులు
ఎవయయిన సరే సందయభనిా అనుకూలంగా భరుచకని లబిి పొందలని చూసాురు. ఇకుడ జరుగతునాది తాయగయజన్ కి
జయాలిసు
ి లహరికి భధయ పోయటం. లహరి సప హలోకి యకుండా నేను సంత నియుమలు తీసుకునే అవకాశం కూడ లేదు. కాఫటిి
దమచేస్థ వివయలు అడకుండి’’ అనాడు నిరొమహభటంగా.

‘‘కె అడగను. కాని మీ కోసం పోలీసులే కాదు చాలభంది గాలిసు
ు నారు తెలుసా?’’ అంది స్థమం చెందభయై.

‘‘తెలుసు మేడం. అందుకే భ జాగరతులో మేం వునాం.’’

‘‘కె వియట్ న్న అభ
ఱ మలిా కాదనలేను. కాని చెపగా సహసఱ భ రీికి ముఖ్యయడయిన భహ దేవ నమకర్ కూతురు.
కాఫటిి మీకే సామం కావాలనా నేనునానని భరిచపోవదు
ి . టేక్ కేర్ ఉంటాను.’’

‘‘మేడం..............కు విషమం.’’

‘‘చెప్పప వియట్.’’

‘‘యతిల జరిగిన గొడవలో భ భనుషులు అయిదుగరు పోలీసులకు టు
ి ఫడా
డ రు. వాళ్ళు అభమకులు. వాళ్ుని విడిచి డేు
చాలు మీ మేలు భరిచపోలేం’’

‘‘‘కె వాళ్ు పేరు
ో చెప్పప’’

కున వునా చందూ యస్థచిచన అయిదుగరి పేరు
ో చదివి చెపడు వియట్. అందులో ముగ
ా రు మునుసామి భనుషులు, ఇదిరు
కదిరేషన్ భనుషులు, స్థ మం తో భరి కాస్టసప్ప భటా
ో డిన తయాత అటు నుంచి లైన్ కట్ అయింది. వియట్ తన సెల్ జేబులో
వేసుకని సహసఱ సెల్ స్థాచ్ ఆఫ్ చేస్థ కవర్ లో ఉంచాడు.

ఇంతలో దీక్ష వచిచ పిలవటంతో వియట్ చందూలు భజననికి కిందకు వళ్తురు దీక్ష వంట.

*************************************************

భధుయైలో అలోరు
ో సామంతలం మూడు గంటలకి గాని అదుప్పలోకి యలేదు. అలోరి మూకలిా రౌడీలిా అదుప్ప చేమటంలో సెపషల్
ఫోయస్ తో ఫటు నగయ పోలీసులు చాల శర భ డవలసచిచంది. అకుడ పోలీసులు భధుయైని అదుప్ప లోకి తెచిచన అదే
సభమనికకుడ తాయగయజన్ ఱమణిసు
ు నా కారు చెనైా నగయంలో ఱవేశించింది.

*************************************************

సామంతలం సరిగా
ా మూడు గంటలు కావస్ుందనగా సడన్ గా సప హలోకి వస్ప
ు ఇటు నుంచి అటు కదిలింది సహసఱ కదిలిన కదిి
స్టటికే ఆభ పూరిిగా సప హలోకస్ప
ు చినాగా కళ్ళు తెరిచింది కళ్ళు యండూ భసకఫరి కంటి ముందు ఏముందీ కనిపంచలేదు.

వలుతురు చూడలేక పోతోంది తలంతా దిముమగా

వుంది. బరించయని శిరోవేదన అంతకు మించి ంట్ర
ో కదలేోనంతగా న్నయసం

ఏం జరిగింది? కదిిస్టప్ప ఆభ భస్థుషుం మదు
ి ఫరి పోయింది. తను ఎవరు ఎకుడుంది? ఏ విషమం గరు
ి లేకుండా పోయింది.
కాని తన దల వది ఎవరో వునారు. దలు నొకుుతూ అరికాళ్ళు భరిధస్ప
ు స్టవలు చేసు
ు నారు. ఎవయయి ఉంటారు?
తనకేభైంది? ఎందుకిల ఫడ్ మీద ఉంది? తలకి ఈ ఫండేజ్ దేనికి? కళ్ళు మూసుకని కదిిస్టప్ప అలగే ఉండిపోయింది. ఆభకు
తెలీమకుండానే కనుకలకులో
ో ంచి కన్నారు ముతాయల
ో జాలువారుతోంది. అతి ఱమతాం మీద....

కరభంగా జరిగిన సంఘటనలన్నా...

కుటొకుటిగా గరు
ి యనయంభంచాయి.

జిమన్ చెటిి రోడ్ లో గొడవ, సుకుభరి ఆన్నిని ంపించేసాక శిఖభణి వాడి భనుషులతో పైటింగ్ తనకు సామంగా వాళ్ుంతా
యవటం, వియట్ శిఖభణిని అటాక్ చేమటం, పోలీసుల యంగ ఱవేశంతో తాము తపిపంచుకునే ముందు వియట్ భుజానికి ఫలభైన
గామం, అంతా గరొిచిచంది. చివరిగా వేన్ లోంచి కాలుపలు జరుప్పతుండగా తను యళ్ళు విసయటం గరు
ి ంది. అంతలో తల మీద
ఏదో పిడుగల డియది. అంతే తయాత ఏంజరిగిందో తెలీదు. తను తెలివి తపిప ఎంత స్టయిందో కూడ తెలీదు.
వియట్.........వియట్ ఎల వునాడు? వియట్ గరు
ి యగానే ఫలవంతంగా కళ్ళు తెరిచి చూస్థంది ది క్షణ్యల తయాత సపషింగా
చూడగలిగింది.

దల వది నడి వమసుస స్త్ుఴ కాభ కూచునుంది. తన యండు దలను డిలో ఉంచుకని స్టవ చేస్ుంది. ముఖాన బొటు
ి లేదు
కాని చూడగానే నభసురించాలనిపించే శంత గంభీయ వదనం. ఆవిడ ఎవరు? తనకింత శర దిగా ఎందుకు స్టవలు చేస్ుంది ఏమీ
అయధంకాలేదు. చటు
ి న దలు వనకుు తీసుకుంది సహసఱ.

‘‘అభమ...............ఎవరు మీరు? నకు మీరు స్టవలు చేమటం ఏమిటి? అనడిగింది ఫలహీనంగా వుండి ఎకుడో నూతిలోంచి
వసు
ు నాటు
ి ంది భట. ఫహుశ ఆవిడ స్టవలు చేమటం వలో తనకి సప హ ఏయపడినినిపించింది.

సహసఱకి సప హ యవటం చూస్థ...

ఆవిడ ఎంతో సంతోషిస్ప
ు లేచి...

తల దిళ్ళు సరిి సహసఱ వనకిు వాలి కూచునేల సామం చేస్థంది.

‘‘ననుా అభమ అనావ్ గా నేనూ న్న తలిోలంటి దనేా. న్నకు సప హ యలేదని అంతా కంగారు డుతునారు.
పిలుచుకసాునుండు’’ అంటూ సంతోషంతో బోతుంటే చేయి టిి ఆపింది సహసఱ.

‘‘కాస్టసప్ప న కున కూచోండి. వాళ్ుని పిలవచుచలే.......వియట్ ............. వియట్ ఎలవునాడు?’’ అడిగింది.

‘‘నువుా చాల ఫలహీనంగా వునావ్ తలీో. నినాప్పపడు తినావ్వ ఏమిట్ర. ఇప్పపడు సామంతలం మూడు గంటలు. యతిల నుంచి
నువుా సప హలోనే లేవు. ఏభనా తెసాును కన్నసం కాఫీ........’’

‘‘అవన్నా తయాత.........వియట్ ఎల వునాడు?’’

‘‘తను కేిభంగానే వునాడు. అయధయతిల కంతా మిభమలిా ఆసపతిలకి చేయచటం, మూడు గంటలకి ఆరేషన్ చేమటం జరిగింది.
వియట్ ఉదమమే సప హ లోకి వచాచడు’’

‘‘మీయవరు?..............ననుా కాడినిి ఎవరు?’’

‘‘న పేరు కాంచన భల’’ చెపిపందవిడ.

‘‘నకు తెలిస్థంది చె
ు ను, యతిల న్న తల మీద ైన వేలడుతునా వూల కుండీ తెగి డడంతో తల వనక బగంలో దెఫబ తగిలి
సప హ కోలోపమవ్. న్న రిస్థితి చూడగానే ఆవేశంలో వేన్ లో నలుగరిా వియట్ షూట్ చేస్థ చంపేసాడు. నినుా భుజాన వేసుకుని
పేో గ్రండ్ చివరి కచేచ లోన భుజం గామం నుంచి ఎకుువ యకిం పోడంతో కున చెత్త కుపలో ఎవరి కంటా డకుండా
నినుాడుకోఫటిి తను తెలివి తపేప లోన విశలకు ఫోన్ చేస్థ చెపడు. ఆ అయధయతిల చందూతో వళ్ు వియట్ ని నినుా కారోో
తీసుకచిచ తన పఱండు డాకిర్ గణ దీపిక కిోనిక్ లో మీకు ఆరేషన్ చేయించి గండం గడిచిందని డాకిర్ చెపక ఎవరికీ తెలీకుండా

ఇకుడికి చేరిచంది విశల.’’

‘‘అంటే...........విశల........’’

‘‘అది ఎవరో కాదభమ న కూతురే. నకంతా తెలుసు. నువుా నిశిచంతగా ఉండి తాయగా కోలుకుంటే భ అందరికీ అదే సంతోషం.
ఫమట శతు
ల వులతో ఫటు పోలీసులూ మీ కోసం వదుకుతునారు. మీకు ఇంత కనా స్టఫ్ పేోస్ ఉండదని విశల మిభమలిాకుడ
ఉంచింది. అంచేత నువుా ఎలంటి సంకోచాలు టు
ి కోవదు
ి , దీక్ష ఇకుడే వుంది. చందూ ఇంటికెళ్ళుసాునని వళ్తుడు. వియట్
నిదఱపోతునాడు. నేవళ్ు వాళ్ుని ంపిసాును’’ అంటూ కాంచన భల హడావుడిగా ఫమటి కెళ్ుపోయింది.

తనకు సప హ యవటం చూస్థ ఆవిడ డుతునా సంతోషం చూసు
ు ంటే తన కూతురికి సప హ వచిచనటేి సంఫయ డుతోంది. ఎంత
భంచి భనసు. భుజం మీద చెయేయస్థ భటా
ో డినందుకే విశల గరించి వియట్ తో అంత గొడవ డి తను విశలను దేాషించింది.
కాని విశల? ఒ భైగాడ్ వియట్ తనను పేఱమించాడని తెలిస్థ కూడ ఏ భతలం క్షతం చూకుండా వియట్ తో ఫటు తననూ
కాడినింటే ఎంత భంచి భనసెై ఉండాలి?
ఆలోచించే లోలే...

సహసఱకు సప హ వచిచందని తెలిస్థ కింద నుంచి విశల దీక్షలు ఇదిరూ మేడ మీదకు రుగలతు
ు కచాచరు ఈ సంఘటనికి యండు
గంటల సభమం వనకిు వళ్తు...

*************************************************

భధయహాం నాండు గంటల తయాత అంతా భజనం చేసాక సుభరు ంటి గంట వయకూ వియట్ వది వునాడు చందూ.
తయాత ఒసారి ఇంటి కెళ్ు సామంతలం వసాునంటూ తన ఫైక్ మీద వళ్ుపోమడు. వియట్ కాస్టసటికి తన గదిలోకి వళ్ు నిదఱ
పోమడు. కాంచన భల ఫమటి గాయడన్ లో ని వాళ్ు చేత ఏవ్వ నులు చేయిస్ుంది.

‘‘భమీమ గది చూపిసాును నతో య’’ అంటూ దీక్షను తలిో కాంచన భల డగాదిలోకి తీసుకెళ్ుంది విశల.

గది చాల విశలంగా అందంగా తీరిచ దిదిఫడి వుంది. ఆ గదిననుకని ఈశనయంలో చినా పూజ గది వుంది. డబుల్ కాట్ ఫడ్ వేస్థ
ఉంది. ఎటు చూస్థన ఖరీదెైన పరీాచర్ వీటనిాటికనా గదిలో అడుగ టిినప్పపడే క కు గోడకు తిగిలించఫడి వునా ఫ
ో క్
అండ్ వైట్ ఫోట్ర కటి దీక్షను ఆకరిించింది.

ఈ రోజులో
ో ఇంకా ఫ
ో క్ అండ్ వైట్ ఫోట్రలు ఎవరు తీసు
ు నారు. ఫహుశ ఏదో త ఫోట్ర అయి వుంటుంది అనుకుంది. ఆ ఫోట్రలో
క నడి వమసుస వయకిి కున వమసు లోని యువకుడు నిలఫడి వునారు. మధలంగా చూడడంలో ఆఫోట్ర గరించి
టిించుకోలేదు దీక్ష.
ఇదిరూ గదిలో కూచొని భటలో
ో డడంలో కాంచన భల మేడ మీదకు ఎప్పపడు వళ్ుందో గభనించలేదు. సుభరు అయధగంట
గడిచాక తిరిగి ఆ ఫోట్ర మీదకు వళ్ుంది దీక్ష ద షిి. ఆ విషమం గభనించిన విశల ఏమిటల చూసాువ్? ఆ ఫోట్రలో వుంది భ
తాత గారు, ఆమన కడుకు అంటే భమీమకి అనాగారు’’ అంది నవుాతూ విశల.

‘‘అవున......!’’ అంటూ లేచి దగాయ కెళ్ు రీక్షగా చూస్థంది దీక్ష.

ద
ి మన కునునా యువకుడిా.

ఎకుడో చూస్థనటినిపిస్ుంది.

ఎవరు? ఎకుడ?

ఎకుడ అని ఆలోచించే లోలే దీక్ష కళ్ుముందు వంకట యతాం నయుడు గారు భదిలడు.

‘‘విశల ............... ఈ ఫోట్రతీస్థ ఎంత కాలభవుతుంది?’’ వనకిు వచిచ కూచుంటూ అడిగింది దీక్ష. ఆభ భనసులో క
సందేహం ప్పటి గొడుగల విచుచకుంట్రంది.

‘‘అది ఎప్పపడో పూయాం తీస్థన ఫోట్ర. ఎందుకడుగతునావ్?’’

‘‘ఉతిునే తెలుసుకోవాలని. ఇంతకీ మీ తాతగారి పేరేమిటి? కునుంది న్నకు భవమయ అవుతాడుగా ఆమన పేరేమిటి? వాళ్ుది
ఏవూరు?’’ కుతూహలంగా అడిగింది.

దవి విరిచింది విశల.

‘‘వాళ్ుది ఏ వూరో తెలీదు, వాళ్ు పేరు
ో తెలీదు,

భమీమ డాడీతో వచేచస్టప్పపడు ఆ ఫోట్ర వంట తెచుచకుందట కాని డాడీకి

బమడి ఎప్పపడూ ఫమటికి తీమలేదు. డాడీ పోమకే ఈ ఫోట్రనికుడ తగిలించింది. ఎనిాసాయోడిగిన ఎప్పపడూ వీళ్ు
పేరు
ో గాని వూరు గాని చెపలేదు. ఇదిరిదీ కే వూరు. అకుడ ఫంధు వయాం చాల వుందని భతలం చెపిపంది అంతే,’’

దీక్షకి అయధభైపోయింది......

ఫోట్రలోని యువకుడిలో వియట్ తండిఱ వేంకట యతాం నయుడు గారి పోలికలు కనిపసు
ు నాయి. అంతే కాదు అనా చెలోళ్ళు
గాఫటిి కాంచన భల ముఖంలో కూడ గభనిస్టు వంకట యతాం నయుడి గారి పోలికలు కనిపసు
ు నాయి. అపట్ర
ో భదుయైౖైౖ లో
ఆమన తభ ఇంటికచిచ పోతూండటం చేత ఆమన తనకు ఫగా తెలుసు.

అంటే వియట్ కి విశల సామన భయదలు.... ఒ భైగాడ్...

కాని ఈ విషమం ఇటు విశలగా
ా ని అటు వియట్ గా
ా ని తెలీదు. తన అంచన తపదు. ఫోట్రలో వునాది ఖచిచతంగా వంకట యతాం
నయుడు గారే.

‘‘అవునూ వియట్ ని ఇంత గాఢంగా పేఱమిసు
ు నావ్ గద అతడి వివయలు ఏభనా తెలుసా లేద?’’ అసలు విషమం ఫమట
టికుండా అడిగింది దీక్ష.

‘‘వివయల?’’ అంటూ అందంగా నవిాంది విశల.

‘‘వివయలు తెలిస్థ పేఱమించలేదుగా. వాటితో నకు నేంటి? నేనడగలేదు, తనూ చెపలేదు’’ అంది.

‘‘అలగా అయితే నువుా ఆశచయయ పోయే సంఘటనలు తాయలోనే జరుగతాయి.’’

‘‘అదెల చె
ు వ్? ఇందులో ఆశచయయం ఏముంది? ఇవాళ్ గాకపోయిన రేప్ప తన వివయలు ఎలగ్ఫ తెలుసాుయి గద’’

‘‘అది సరి. కోమంఫతూ
ు రోో లకీిమ కాోత్ మిలస్ గరించి వినావా? మీ గాయమంట్ పయకిరీకి కాోత్ భటీరిమల్ అకుడుాంచి
వసు
ు ంద?’’

‘‘వసు
ు ంది కు కోమంఫతూ
ు రేమిటి? ఫంబే స్పయత్, అహమదఫద్, కలకతా
ు నుంచి కూడ భకు భటీరిమల్ వసు
ు ంది. ఆయడర్
టిగానే వాళ్ళు ంపిసాురు. నల తయాత మిలు
ో తయఫున ఏజంట్ వచిచ బిలు
ో కలకి్ చేసుకని వళ్ళ
ు ంటాడు. అవునూ
ఎందుకిదంతా అడిగావ్?’’

విశలకు సందేహం యకూడదు వస్టు అసలు విషమం చెపేపవయకు వదలదు. అందుకని ఏదోచెపిప తపిపంచుకుంది దీక్ష. ఇప్పపడే ఈ
విషమం ఫమట టిడం ఆభకిషిం లేదు కాని తను ఫమట టేి లోలే తెలిస్థ పోయే క్షణ్యలు దగాయడుతునామని దీక్షకు
తెలీదు.

విధి చాల ఫలీమభైందంటారు.

వీళ్ోను చూసు
ు ంటే...

అది నిజమే అనిపసు
ు ంది.

లేకపోతే మేనరికం వదినుకునా వియట్ కి వివయలు తెలిమకుండానే భయదలు విశల దగాయవటం ఏమిటి..? ఈ విషమం తెలిస్టు
సహసఱ ఎల సపందిసు
ు ందో చూడాలి.

దీక్ష ఆలోచనలు ఒ కలికిు యముందే కాంచన భల హడావుడిగా లోనకచిచంది. సహసఱకు సప హ వచిచందని ఆవిడ చెపగానే
ఆత తగా విశల దీక్షలు ఇదిరూ మేడ మీదకు రుగ తీసారు.

*************************************************

సహసఱ గదిలోకి అడుగ టిగానే...

లేచి తల దిళ్ోకు ఆనుకుని కూచునా సహసఱ కనిపంచింది.


ఱ ణ స్టాహితుయలిా ఆ స్థితిలో చూడగానే దుఖఖం ఆగలేదు. దీక్ష కళ్ు వంటా జల జల కన్నారు పొంగింది.

కు దూకులో ఫడ్ వది కెళ్ు కున కూచుంటూ సహసఱను కగిలించుకుని ఏడేచస్థంది దీక్ష.

విశల కళ్ులోనూ న్నరు నిలవగా

ఫడ్ సమీంలోకి వళ్ు నిలఫడినిి. సహసఱ దీక్ష భుజం తడుతూ ఏడవకే 
ఱ ణ్యలతో వునాను సంతోషించు అంటూ ఒదరిచంది.

‘‘ంట్ర
ో ఎల ఉందిప్పపడు? న్నకింకా సప హ యలేదని మేభంతా ఎంత కంగారు డుతునామో తెలుసా? విశలయితే మేడ ైకి
కిందకి తిరుగతూ భట భటకీ వచిచచూస్థ పోతూనే వుంది.’’ అంటూ లేచి కళ్ళు తుడుచుకుంది దీక్ష.

సహసఱ

విశల వంక అభభనంగా చూస్ప
ు ...

దగాయకు యభమని సెైగ చేస్థంది.

దగాయ కెళ్ు కున కూచుంది విశల.

‘‘ంట్ర
ో ఎల ఉందకాు?’’ అంటూ అడిగింది.

‘‘పయవాలేదు.’’ అంది హీనసాయంతో సహసఱ.

‘అభమ అంతా చెపిపంది. ఇంతస్టప్ప న కున కూచుని దలు వతిు స్టవలు చేస్థంది. అందుకే సప హ తెలిస్థంది. అభమ భనసు
లగే న్న భనస్ప ఇంత భంచిదని తెలుసుకోలేక వియట్ తో గొడవ డా
డ ను. అందుకే బగవంతుడు ననిాల శికిించి వుంటాడు.’’
అంటుంటే విశల అడు
డ డినిి.

‘‘అకాు అల ఎందుకనుకుంటునావ్. గండం గడిచి కేిభంగా ఫమట డడందుకు సంతోషించాలి. ఇల గతం గరించి ఫధ డ
కూడదు. చాల ఫలహీనంగా వునావ్. ముందు ఏభనా తిని భందులు వేసుకోవాలి. డాకిర్ వచేచ టెైభైంది. తయాత
భటా
ో డుకుందం. లేవగలవా?’’ అంటూ లేపింది విశల.
‘‘నడవ లేనేమో కళ్ళు తిరుగతునాయి. తల చాల బయంగా వుంది. దీక్ష ననుాకాసు ఫతూ
ల ం తీసుకెళ్ువే’’ అంది ఫడ్
దిగటానికి ఱమతిాస్ప
ు .
దీక్ష విశల చెరోకు సామం టిి ఫతూ
ల ంకి తీసుకెళ్తురు. విశల ఫమట ఆగిపోతూ ‘‘అకాు లోన కతు ఫఱషు
ి పేసు
ి అన్నా
ఉనాయి. ఫఱష్ చేసుకుయ’’ అంది.
వాళ్ుదిరూ లోనకెళ్ుగానే...
వంటనే కునునా వియట్ గదిలోకి రుగెతిు.
నిదఱపోతునా వియట్ ను లేపింది విశల.
సహస్య సప హలో కచిచందని తెలిస్థ వియట్ చాల సంతోషించాడు. స్థంక్ వది ముఖం కడుకుుని పోబోతూ ఎందుకో అనుభనం
వచిచ విశల వంక చూసాడు.
‘‘సహసఱ నినుా చూస్థంద?’’ అడిగాడు.
‘‘వూ ’’
‘‘నినేాభనా అంద? కోపడిన
ి ?’’
‘‘లేదు లేదు’’
‘‘భరి ఆ కన్నాళ్తుమిటి?’’
‘‘అకుని చూస్టు నకు, దుఖఖం ఆగలేదు. దీక్ష కగిలించుకని ఏడేచస్థంది’’
‘‘నిజం చెప్పప న్నతో భటాడిన
ి ?’’
‘‘భటాడినిి’’ అంటూ జరిగిందంతా చెపిపంది విశల.
‘‘అభమ భనసు లగే న్న భనస్ప

ఇంత భంచిదని తెలీక వియట్ తో గొడవ డా
డ ను అందుకే బగవంతుడు ననిాల శికిించి

ఉంటాడు అంది. ఆ భటతో నకు దుఖఖం ఆగలేదు.’’ అంటూ వివరించింది. ఆ భటలు వినాక వియట్ భనసు తేలిక డినిి.
లేదంటే ననిాకుడికెందుకు తెచాచయని గొడవ చేసు
ు ందని బమడా
డ డు.
ఇదిరూ సహసఱ గదిలో కచాచరు....
అపటికింకా లోన కెళ్ున వాళ్ళు ఫమటికి యలేదు. అకుడే ఎదురు చూసు
ు స్పలో కూచునారు. ఇంతలో తనకు ఒపిక

లేకపోయిన క గా
ో సు నిండుగా ఫతా
ు యి యసం, క ప
ో సుులో టీ, కనిా టీ కప్పపలు టేలలో ఉంచుకని సామంగా తిరిగి మేడ మీది
కచిచంది కాంచనభల.
‘‘ఆన్ని.... మీరు భటెోకిు యవటం శర భ గద. ని వాళ్ుకిచిచ ంపించ వచుచగా’’ అనాడు వియట్.
‘‘మీ ఆరోగయం కనా న ఆరోగయం ఎకుువా ఏమిటమయ, న త పిు నది. అయిన రోజూ తిరుగతాన ఏమిటి? ఈ ఫతా
ు యి
యసం సహసఱ కిమయవే విశల కాసు ఒపిక వసు
ు ంది. ం చాల ఫలహీనంగా వుంది. జూస్ తాగాక

భందులివుా. మీరు టీ

పోసుకు తాగండి. నేను కిందకెళ్ు మీరు తినటాని కేభనా ంపిసాును.’’ అంటూ టేలని టీయి మీద వుంచి తిరిగి కిందకి వళ్ు
పోయింది కాంచన భల.
ఇంతలో భుజానిా ఆసయ చేసుకని ఫమటికచిచంది సహసఱ ఆభను గండలకు హతు
ు కని కళ్ున్నళ్ళు టు
ి కునాడు వియట్.
ఆ స్థితిలో యిదిరీా చూసు
ు నా విశల దీక్షలకూ దుఖఖం ఆగ లేదు, సహసఱ జుతు
ు నిమిరి పేఱభగా కన్నారు తుడిచాడు వియట్.
‘‘వదు
ి ఏడవ కూడదు, గొప ఱభదం నుండి ఫమట డా
డ ము. సంతోషించాలి. యతిల విశల భన కోసం చాల రిసు్ తీసుకని
స్టవ్ చేస్థంది’’ అనాడు.
‘‘వినాను. విశలకి చాల రుణడా
డ ం’’ అంది సహసఱ.
వియట్ సహసఱను జాగరతుగా తీసుకచిచ ఫడ్ మీద కూచుండ జేసాడు. విశల ఆభ వనుక తల దిళ్ును సరిి వనకిు వాలి కూచునల
చేస్థంది. దీక్ష ఫతా
ు యి యసం గా
ో సు సహసఱకు అందించింది.
‘‘నువుా తాయగా కోలుకోవాలి. ఈ యసం తీసుకో విశల. సహసఱకి భందులు తెచిచవుా’’ అంది.
సహసఱ కాదనకుండా ఫతా
ు యి యసం తాగింది. విశల వియట్ లు సహసఱ కు నుండి గభనిసు
ు ండగా దీక్ష ఫమటికి వచిచ వయండా
చివయ ఫలున్న వది కస్ప
ు తన సెల్ అందుకని చందూకి ఫోన్ చేస్థంది. వంటనే లైన్ లో కచాచడు చందూ.
‘‘ఎకుడునావ్.’’ అడిగింది.
‘‘ఇకుడే ఇంటి దగారునాను. ఫమలేిరుతునాను’’
‘‘న్నకో ముఖయభైన, ఆశచయయకయభైన విషమం చెపలి’’
‘‘ఏమిటది? సహసఱ సప హ లోకి వచిచంద లేద?’’
‘‘ఇంత కిరతమే సప హ వచిచంది. ముఖం కడుకుని జూయస్ తాగింది. వియట్ విశల తన దగారునారు.’’
‘‘ఇందులో ఆశచయయం ఏముంది’’
‘‘వుంది చందూ ఇప్పపడే ఈ విషమం ఎవరికీ చెపకు. విషమం ఏమిటంటే విశల ఎవరోకాదు వియట్ కి సంత భయదలు’’
‘‘వాాట్?’’ నిజంగానే చందూ షాకయినటు
ి అరిచాడు.

‘‘అవును కాంచన భల ఎవరో కాదు వంకటయతాం నయుడుగారి చెలోలు. ఆవిడ గదిలో ఫోట్ర చూసాకే నకీ విషమం తెలిస్థంది.
విచితలం ఏమిటంటే వియట్ వివయలు ఇపటికీ విశలకి పూరిిగా తెలీదు’’
‘‘ఈ విషమం వాళ్ుతో చెపవా?’’
‘‘లేదు లేదు న్నకే చెపను’’
‘‘కె మును సామి వియట్ సహసఱలను చూడాలని గొడవ చేసు
ు నాడు. ఆమనిా తీసుకసు
ు నాను. కాస్టసట్ర
ో అకుడుంటాను. ఈ
విషమం ఱసు
ు తం ఎవరికీ చెపకు. వచేచసు
ు నా’’ అంటూ లైన్ కట్ చేసాడు చందూ.
***********************

చందూ వంటనే వసు
ు నా అనాడు గాని వేరే ని చూసుకని యవటంలో ఆలసయభైంది. ఈ లోల....
సహసఱ సప హలో కచిచన గంట తయాత డాకిర్ గణ దీపిక డూయటీ దిగి ఇంటి కెళ్ళ
ు సహసఱ వియట్ లను చూడా
డ ని కచిచంది.
వియట్ కూడ ఇప్పపడే ఆభను చూడడం. ఉదమం డాకిర్ వచిచనప్పపడు అపటికింకా వియట్ కు

సప హ యలేదు.

విశల తన స్టాహితుయలు డాకిర్ గణ దీపికను అందరికీ రిచమం చేస్థంది. వియట్ సహసఱల టో చాల శర దధ చూపించింది గణ
దీపిక. తభను సకాలంలో ఆరేషన్ చేస్థ కాడినందుకు వియట్ సహసఱ ఇదిరూ డాకిర్ కు తభ క తజఞతలు చెప్పపకునారు.
ఆభతో భటా
ో డుతుంటే టెైమ్ తెలీదు. చాల సయద భనిషి. వియట్ కి భందులు కంటినూయగా వాడితే సరి పోతుందని చెపిపంది.
సహసఱ విషమంలో ఇక బమడాలిసందేమీ లేదు. ఏభనా తేడా అనిపస్టు అప్పపడు సెపషలిసు
ి కు చూపిద
ి ం. ఱసు
ు తం ఇవే
భందులు వాడభని చెపిప ఇదిరికీ చెరో ఇంజెక్షను

ఇచిచ వళ్ు పోయింది. సహసఱకీ డాకిర్ గణదీపిక నచిచంది. ఉనా ఆ

కాస్టసట్ర
ో నే కోోజయిపోమయంతా.
డాకిరిా సాగనంపి...
తిరిగి మేడ మీదికచిచంది విశల.
సహసఱకి సప హ వచిచన ఫలహీనంగా ఉందని ఎవరూ భధుయై విశ్లషాలు ఆభతో చెపలేదు. ముందుగా జూయస్ తాగి భందులు
వేసుకునాక వేడి ఇడీో తిని టీ తాగా
ా నే కాసు తేరుకుంది. అందుకే డాకిర్ గణ దీపిక వచేచ సరికి భమూలుగా భటా
ో డ
గలుగతోంది. డాకిర్ వళ్ుగానే అప్పపడు వియట్ భధుయైలో గొడవల గరించి చెపిప ఫోన్ చేస్థ సహసఱతో తలిో దండు
ఱ లయిన భహ
దేవ నమకర్ మూగాంబికలతో భటా
ో డినచడు. విశల అకుడి కచేచ సరికి సహసఱ ఇంకా వారితో భటా
ో డుతోంది.
ఆ తయాత అంతా విశల గదిలోకి షిియి టివి ఆన్ చేస్థ నూయస్ ఛానల్ చూస్ప
ు కూచునారు.
ఈ లోల...
సరిగా
ా సామంతలం అయిదు గంటల వుతుండగా చందూ మునిసామిని తన ఫైక్ మీద అకుడికి తీసుకచాచడు.

ఫైక్ ని విశల కారు కునే పోరిికోలో లక్ చేస్థ మును సామి తో లోన ఱవేశించాడు.
హాలో
ో ఎవరూ లేకపోడంతో నేరుగా హాలు చివయ భటో వైప్ప దరి తీసాడు చందూ. అతనిా అనుసరించాడు మునుసామి. ఇంతలో...
తన డగాది తలుప్ప తెరుచుకని ఫమటికస్ప
ు నా కాంచనభలను ఇదిరూ గభనించలేదు. కాని చందూ వంట వళ్ళ
ు నా మును
సామిని చూస్థ తన గది డోర్ లోనే ఆగిపోయింది కాంచనభల. వమసు భళ్ున మునిసామిని గరిించటంలో తను
పొయఫడలేదనిపించింది. కు సారిగా గతం కళ్ు ముందు భదిలి గండ వేగంగా కటు
ి కుంది. కాళ్ళు
తడఫడుతునామనిపించింది. భటెోకుుతూ మునుసామి హాలో
ో కి చూడడం గభనించి చటు
ి న తలుప్ప వనకిు తప్పపకుంది. అంతే...
ఇక దుఖఖం ఆగలేదు ఆవిడకు. తలుప్ప దగాయగా మూస్థ వళ్ు తన ఫడ్ మీద వాలిపోయింది.
మును సామి అనాయేయమిటి ఇకుడికి యవటం ఏమిటి? ఎల వచాచడు? ఎందుకచాచడు ? తనికుడునటు
ి తెలిస్థ అనా వంకట
యతాం నయుడు మునుసామిని ంపించాడా..... తనలో తను దుఖ్ఖఖస్ప
ు నే రి రి విధల ఆలోచిసు
ు నా కాంచన భలకు కు
సందేహానికీ సభధనం లభంచలేదు.
మును సామిని వంట ఫటు
ి కని చందూ కూడ మీదకు వళ్తు సరికి అపటికింకా టివిలో వాయిలు చూసు
ు విశల గదిలోనే వునారు.
మును సామిని చూడగానే లేచి టివి వాలూయమ్ తగిాంచి ‘‘యండి గరువు గారు’’ అంటూ మునుసామిని ఆహాానించాడు వియట్.
లోన కస్ప
ు నే భనసులో ఫధను ఆప్పకోలేక వియట్ ను కగిలించుకని కంట న్నరు నించాడు మునుసామి.
‘‘నేను మీ వంట వుంటే ఇల జరిగండేది కాదు చిన ఫబు. భన వధవలు ఎకుడ తపిప పోతారోనని నేను వళ్ుటం
పొయఫటయింది. ది గండం నుంచి మీరిదిరూ ఫమట డా
డ రు. చందూ అంతా చెపడు. మీకేభనా జరిగంటే దిమయ గారికి
ముఖం చూపించ లేక పోయే వాడిా.
అభమ సహసఱ మీ యిదిరూ అద షివంతులే తలీో. యతిల విశల చూపిన సభమస్పూరిి ధైయయనిా భచుచకోవాలి’’ అనాడు ఫధ
డుతూ.
‘‘గరువు గారు దేవుడు భనందుండి భన సెైడు ది నషిం ఏమీ జయగ లేదు, అందుకు సంతోష డదం, ఫధ డకండి. భన
భనుషులు కూడ ఫమటి కచేచసాురు కంగారు డకురేోదు కూచోండి’’ అనాడు వియట్.
ఇంతలో సహసఱ ఒపిక చేసుకని లేచి మును సామి ముందుకచిచంది. వియట్ చెపేప వయకు మీ గరించి నకు తెలీదు ఫఫయ్.
భభమలిా ఆశీయాదించండి. విశల ఇలయ’’ అంటూ విశలను కూడ పిలిచి ఇదిరూ మును సామి దలకు నభసురించి
ఆశీయాదం తీసుకునారు మునుసామి వారి వినమనికి ప్పలకించి పోతూ అభీషి స్థదిధయసు
ు అంటూ ఇదిరీా ఆశీయాదించాడు
ఆమన కూచోగానే నలుగరూ కబుయోలో డా
డ రు.
చందూ దీక్షకు సెైగచేస్థ
ఫమటకు తీసుకెళ్తుడు
ఇదిరూ వయండా చివరి కెళ్ు

ఫలున్న వది ఆగారు
‘‘ఫోనోో నువేాదో సందేహం చెపవ్ ఏమిటది? నకు సరిగా అయధం కాలేదు’’ అనడిగాడు.
‘‘అంత చెపిపన అయధంకాలేద? టూయబ్ లైటు...’’
‘‘ఏయ్ టూయబ్ లైటు నేన నువాా? ... ఎల చెప్ప
ో క్ అండ్ వైట్. ఫోట్ర లోని భనిషిలో
ు నావ్ ? నువుా చూస్థన ఫోట్రలో అదీ ఫ
వంకటయతాం నయుడు గారి పోలికలు ఉంటే ఉండొచుచ. ఆమన కాంచన భల ఆన్నికి అనామయ కావచుచ కాని ఆమనే వంకట
యతాం నయుడని, కాంచన భల ఆమన చెలోలని ఎల నభమకంగా చెపగలవ్?. తీయ ఆమనకి చెలోళ్ళు లేయనుకో. ఈ
విషమం ఫమట టిి భనం నవుాల లవాాలి తెలుసా? అందుకే ఈ విషమం ఎవరికీ చెపొపదనాను. న్నతో ఇక ఈ విషమం
భరిచపో’’ అంటూ హెచచరించాడు.
‘‘ఎల భరిచపోతాను?’’ అంది టు
ి దలగా దీక్ష.
‘‘నకు డౌటు యనే కూడదు. వస్టు వదలను. ఇప్పపడే తేలి పోవాలి. వియట్ కి తెలీకుండా వుంటుంద తనకు మేనతు ఉందని?.... ’’
‘‘ఏయ్ వదు
ి వియట్ ని కదటం భంచిది కాదు.’’
‘‘సరి మునుసామికి తెలీకుండా ఉండదు గద. విషమం చెపకుండా వంకట యతాం నయుడు గారికి అనాదముమలు అకు
చెలోళ్ళు ఎంత భందో అడిగి తెలుసుకుందం.’’
‘‘అల అనావ్ ఫగంది ఏదోటి చెపిప ఆమనిా ఫమటికి తీసుకసాును. నువిాకుడే ఉండు,’’ అంటూ దీక్షను అకుడే వుంచి
వనకిు వళ్తుడు చందూ.
అయిదు నిముషాల తయాత...
మును సామిని వంట ఫటు
ి కచాచడు
‘‘ఏంటభమయ్ దీకాి ఏదో భటా
ో డాలనావట. ఏంటది?’’ అనడిగాడు వస్ప
ు నే మునుసామి.
‘‘ఏంలేదు ఫఫయ్ చందూకి నకు చినాగొడవ మీరే తీయచలి’’ అంది నవుాతూ దీక్ష.
‘‘గొడవ? .......... ఎందుకు ? ళ్ు గాకుండానే మీరిల రోజూగొడవ డేటియితే న అభ
ఱ మం ఱకాయం మీరు ళ్ు చేసుకోవటం
అనవసయం’’ అనాడు స్త్రిమస్ గా మునుసామి.
‘‘అదేంటి?..... జీవితకాలం ఇల భభమలిా పేఱమికులుగానే ఉండిపొభమంటాయ?’’ అనాడు చందూ.
‘‘ఉండిపో. జీవితం ఱశంతంగా ఉంటుంది. ఇప్పపడే యిల వుంటే రేప్ప ళ్ుమయక సంసాయం సాయాంల ఉండదు, నయకంల
ఉంటుంది.’’
‘‘అయ్యయ ఫఫయ్ ఇదేభంత దిగొడవకాదు,’’ అంది దీక్ష.

‘‘కాద...

అయితే భంచిదే. చినా చినా గొడవలు నేను తీయచను. నేవళ్త
ు ను.’’

‘‘ఆగ ఫఫయ్. పోన్న దిగొడవే అనుకో. విషమం వినుకోనంటావేంటి?’’
‘‘సరి వింటాను. చెప్పప చెప్పప’’
‘ఏం లేదు ఫఫయ్ వంకట యతాం నయుడు గారికి అనాదముమలు అకు చెలోళ్ళు ఎవరూ లేయంటాడు చందూ, లేకపోవటం
ఏమిటి ఉండే ఉంటాయంటాను నేను. వియట్ ని అడుగదభంటే ఇది వాళ్ు పయమిలీ వయవహాయం, ఫగండదు అడగ వదింటాడు,
పొదు
ి టి నుంచి భకిదే గొడవ.’ అంది దీక్ష.
‘అవును . ఆ పయమిలీ గరించి న్నకనా తెలిస్థన వాళ్ళు ఎవరుంటారు?’
‘అవును ఆ భట కయకేి గద!’
‘ఈ తగవు ఎవరు తీరిస్టు వాళ్ుకి భ ఇదిరోో ఒడిపోయిన వాళ్ళు ఒ ఫుల్ ఫటిల్ భందు కనివాాలని ందెం కూడా
వేసుకునాం’
‘అయ చెప్పప... ఇందులో ందెం కూడా వుంద? నిజమేన?
‘నిజం ఫఫయ్’
‘ఏదీ?... తూతూ భంతలంల ఏదో చీఫ్ లికుయ?’
‘ఛ ఛ... జాన్నవాకర్’
‘షూయర్?’
‘తయాత భట తపకూడదు’
‘తపటం జయగదు’
‘అయితే నువుా ఒడిపోమవ్ య అలు
ో డూ. అభమయ్ దీక్ష గెలిచింది. ఆనక నకోసం జాన్నవాకర్ యడీగా వుంచు’
‘ఇదనయమం, అకరభం విషమం చెపకుండా ఒడిపోమనంటే ప్పపకోను.’
‘ప్పపకు తీయలి, దీక్ష చెపిపందెై యైటు. వంకట యతాం నయుడికి ఒ చెలోలుంది.’
మునిసామి భటలకు`
చందూ దీక్షలు ముఖ ముఖాలు చూసుకునారు.
‘కే చెలోల!’ అనాడు చందూ.
‘అవును, కే చెలోలు’ అంటూ ఫదులిచాచడు మునుసామి.

‘సరి వివయలు చెప్పప ఒడిపోమనని ప్పపకుంటాను, ఆవిడ పేరేమిటి?’
‘కాంచన భల’
‘కాంచన భల!’ ఉదేాగంతో కేసారి లికారు దీక్ష చందూలు.
‘అవును కాంచన భలే. ఎందుకల ఆశచయయపోతారు? అపట్ర
ో మేభంతా ముదు
ి గా కాంచన అని పిలుచుకునే వాళ్ుం. ఎంత
అందంగా ఉండేదో భ ఫంగారు తలిో’
‘నిజంగాన!’
‘అవును. మీకు తెలీదు. ఏదో మును సామి వంకట యతాం నయుడు గారి నూలు మిలు
ో లో మేస్త్ుఴగా ని చేస్ట వాడే గద
అనుకుంటారు. కాని ఆ కుటుంఫంతో నకునా అనుఫంధం ఎవరికీ తెలీదు’
‘‘కాంచన భల ఇప్పపడకుడుంది? వియట్ తన మేనతు ఇంటికెళ్ళుసు
ు ంటాడా? వియట్ ఈ విషమం నతో ఎప్పపడూ చెపలేదే...’’
‘‘తెలిస్టుగా చెపడానికి. మీరింతగా అడుగతునారు గాఫటిి చె
ు వినండి’’
‘‘చెప్పప ఫఫయ్ ఏం జరిగింది?’’ కుతూహలంగా అడిగింది దీక్ష.
‘‘వంకట యతాం నయుడు నేనూ ఫలయ స్టాహితులం. అరే రే అనుకునేంత చనువు. ఎప్పపడూ కలిస్థ తిరిగే వాళ్ుం. వాడి
కుగా నొకు చెలోలు కాంచన భల. వారి తండిఱ విశ్లాశాయ నయుడు నకు తెలుసు.
కాంచన భల భతోనే ఆడుకునేది. తన అనాతో ఫటు ననుా నోయయ అనామయని పిలిచేది. నకూ అనాదముమలే గాని
చెలోళ్ళు లేనందున సంత చెలోల
ో చూస్టవాడిా. తనకి ఏం కావాలనా ముందు నతోనే చెపేపది. ఈ చేతులతో ఎతు
ు కని తిపిపన
ఫంగారు తలిో.
నయుడు ఫగా చదువుకునాడు. నేను కాసు మదు
ి , ఆైన నకు చదువు మీద కనా సాము గరిడీలు, కతిుసాము

వంటి వీయ

విదయలంటే ఇషిం. అవి నేరుచకునే వాడిా, ఇక జలిో కటు
ి లో నేను ఫరి లోకి దిగితే ఎలంటి కోడ గితుయిన భడలు వంచి లంగి
పోవలస్థందే. అల భ తండిఱగారి నులో
ో సామం చేస్ప
ు అలోరి చిలోరిగా తిరిగే వాడిా. అలగే అందయం ది వాళ్ుభమయం.
భలో ముందుగా వంకట యతాం నయుడికి ళ్ుయింది. నకూ సంఫంధం కుదిరింది కాన్న ఇంకా ళ్ు కాలేదు. కాంచన భలకు
సంఫంధలు చూసు
ు నారు. ఈ లోలేభయియందంటే యంగనథ చౌదరి అని క చాకు లంటి యువకుడు. టెైలరింగ్ లో భసాిరు.
సంత షాప్ప ఉండేది. ళ్ు కాలేదు. ఎల జరిగిందో మతా
ు నికి కాంచన భల యంగనథ చౌదరిలు పేఱభలో డా
డ రు. ఈ విషమం
దిల ద షిి కచిచంది’’ అంటూ కాస్టసప్ప చెపటం ఆడు మునుసామి.
‘‘చెప్పప ఫఫయ్. తయాత ఏభైంది?’’ అనడిగింది కుతూహలంగా దీక్ష.
‘‘ఏముందభమ షయ భమూలే. వాళ్ు పేఱభ కూడా కషా
ి లో
ో డినిి. వారి ళ్ుకి ఇరు వయ
ా లు అంగీకరించ లేదు’’ అనాడు
మునుసామి.
‘‘ఎందుకని అఫబయి నచచలేద, అభమయి తరుప్ప నుండి కటాం యదన, ఎందుకు అంగీకరినచలేదు?’’ అడిగాడు చందూ.

‘‘అవేం కాదు గాని ఆస్థి, అంతసు
ి , చదువు యిల ఎందులో చూస్థన యంగనథ చౌదరి తకుువే. కాని తెలివైన వాడు. తన
కూతురిా క దరీజ కిచిచ ళ్ు చేమటానికి ద
ి మన విశ్లాశాయ నయుడు గారు అంగీకరించ లేదు.

ఇక యంగనథ చౌదరి తయప్ప వాళ్ుకి కులం అడడంకి అయింది. తభ కులం గాని అభమయి కోటు
ో కటాంగా తెచిచన
అంగీకరించభనారు వాళ్ళు. ఈ గొడవలో ఎటూ చెపలేక వంకటయతాం నయుడు మౌనం వహించాడు...’’

కదిి క్షణ్యలగి చెపటం 
ఱ యంభంచాడు.

‘‘భ ద
ి మన విశ్లాశాయ నయుడికి భన కులలు ఆచాయలు కటు
ి ఫటు
ో అంటే ఎంతో గ్యవం. కాఫటిి

ళ్ుకి అంగీకరించక

పోగా కాంచనభలకు వేరే సంఫంధలు చూడడం ఆయంభంచాడు. అటు చౌదరి ఇంట్ర
ో ను అదే రిస్థితి.

ఇక తభ ళ్ు చేమయని అయిం కాగానే ఆ జంట వేరే దరిలేక కయతిలకి యతిల కోమంఫతూ
ు రు వదిలేచిపోమరు. అంతే ఆ తయాత
వాళ్ళుకుడునారో, ఏభమయరో ఎవయకీ తెలీదు. ఎంత వదికించిన వారి జాడ తెలీలేదు. ద
ి మన పోయేవయకు టు
ి దలగా
వునా చివరిరోజులో
ో కూతురిా చూడలేక పోమనే అనే ఫంగతోనే ఆభపేరు కలవరిస్ప
ు కనుా మూసాడు. ఆ తయాత`

అలోరి చిలోయగా తిరుగతునానని ననుా పిలిచి తభ నూలుమిలు
ో లో నిచిచ మేస్త్ుఴని చేసాడు వంకటయతాం నయుడు.
అందుకే ఎంత ఫలయమితు
ల లభైన వాడిా దిమయగారు అనే పిలుసాును. లేదంటే దిభందిలో వాడిా అలవాటులో పొయఫటుగా
అరే రే అంటే ఫగండదు గద. తండిఱ పోమక కూడా దొరికితే చెలిోని ఫవను తెచిచ తన వది ఉంచుకోవాలని వాళ్ుకోసం చాల
చోటో గాలించాడు. ఱయ్యజనం లేకపోయింది. భ గాయల చిటిితలిో కాంచనభల బయితో ఇప్పపడకుడుందో ఎలఉందో
పిలోలంతభందో’’ అంటూ చెభరిచన కళ్ళు తుడుచుకునాడు మునుసామి.

చందూ దీక్షలు ముఖముఖాలు చూసుకునారు.

మునుసామి చెపిపందనిా ఫటిి చూస్టు నూటికి నూరు శతం వంకటయతాంగారి చెలోలే ఈ కాంచనభల కావచచని నభమకం
ఏయపడుతోంది. ఇక మునుసామి ఆవిడిా చూస్థ ధ వీకరించటమే మిగిలింది. ఇంతలో మునుసామి తిరిగి భటా
ో డడంతో ఇదిరూ
అతడివైప్ప చూసారు.
‘‘వంకటయతాంనయుడిది ఎంత గొప భనస్

మీకు తెలీదు. అంత గొపభనసు గాఫటేి భ కారిమకులంతా ఆమనిా

దెైవంల బవిసాురు. కారిమకులో
ో ఏ ఇంట శుబకాయయం జరిగిన కుటుంఫదిల బయయ సమేతంగావచిచ దగారుండి జరిపిసాురు. సగం
ఖరుచ ఆమనే ఇసాుడు. తనకూతురు కనకభహాలకిిమ వివాహం జరిపించినటేి న ముగ
ా రు కూతుళ్ుకీ తనే దగారుండి వైబవంగా
ళ్ు జరిపించాడు. ఈ రోజు న కడుకులిదిరొో కడు అభరికాలోను కడు జయమన్నలోను సాపేిార్ ఇంజన్నరు
ో గా సెటలమయయంటే
అది ఆమన చలవే. స్టాహానికి ఫంధుతాానికి 
ఱ ణమిచేచ భనిషి. అలంటివాడు తన సంత చెలోలిా కాదనుకుంటాడా. ఇపటికీ
ఆమన గండలో
ో చెలోలు ఫవ వాళ్ు జాడ తెలీలేదనా ఫధ ములు
ో ల గచుచతూనే వుంది.

న బయయ పోయి నలుగేళ్ుయింది. దనిా భరిచపోలేక భందుకి అలవాటు డా
డ ను. ఈ విషమంలో నయుడికీ నకూ ఎప్పపడూ
గొడవే. అయిన చ్. భనుకోలేను’’ అంటూ ఫధగా చూసాడు. తిరిగి తనే...

‘‘సరి సరి భనం ఎకుడినుండి ఎకుడికో వళ్ుపోమం. ఇదిగో అలు
ో డూ నకు జాన్నవాకర్.. భరిచపోవుగా’’ అంటూ తిరిగి గరు
ి
చేసాడు.
‘‘దందేముంది భభ. ఇసాుననాగా ఇప్పపడు ఇకుడ భకు తెలిస్థన కాంచనభల కావిడ వుంది. నువాాభను చూస్థ కవేళ్
మీ చెలోలు కాంచనభల అవునో కాదో తేలిచ చెపేపస్టు ఒ నయిపోతుంది’’ అనాడు చందూ.

ఆ భటతో మునుసామి...

కుసారిగా ఆశచయయ చకితుడమయడు.

‘‘అంటే... ఇంతస్టపూ నతో భటా
ో డించింది. మీ డౌట్ కిోమర్ చేసుకోడానికా!’’ అనడిగాడు.

చందూ నవిా...

‘‘భభ న్న జాన్నవాకర్ గరించి బమంలేదు. నేను గాయయంటీ సరేన. నువ్వాసారి చూస్థ ఆవిడ కాంచనభల అవునో కాదో
చెప్పపచాలు’’ అనాడు.

‘‘అలు
ో డూ. తను గనక భ కాంచనభలయితే నువుాకాదుయ. నేనే న్నకు యండు జాన్నవాకర్ ఫటిలు
ో కనిసాును. కాని మీ పిచిచగాని
లోకంలో ఆ పేరుతో ఎంత భంది లేరు’’ అనాడు నిరుతాసహంగా మునుసామి.

‘‘భభ ఒ భట చెప్పప. ఇప్పపడు చూస్థన తనను గరు
ి టిగలవు గద?’’ అడిగాడు చందూ.

‘‘అందులో డౌటు....’’

‘‘ఫఫయ్ అసలు విషమం చె
ు విను’’ అంటూ దీక్ష తను కాంచనభల గదిలో చూస్థన ఫ
ో క్ అండ్ వైట్ ఫోట్ర సంగతి ఫమట

టిింది. ఆ భట వినగానే మునుసామి ముఖం కుసారిగా విపరింది.

‘‘ఆగాగ’’ అనాడు కంగారుగా.

‘‘ఫోట్రలో ద
ి మనకి ది మీసాలు తలమీద తెలోటయబను నలోకోటు ధరించి వునాడా?’’

‘‘అవును’’ అంది ఎగజయిట్ గా దీక్ష.

‘‘అయిభైందభమ. ఇంకేం చెపకురేోదు. ఎకుడుందవిడ. కు ఇల
ో , వీధి చివయ. ననాకుడికి వంటనే తీసుకెళ్ుండి’’ అనాడు
ఉతుంఠగా.
మునుసామి ఆత త చూస్థ ఇప్పపడే విషమం చెపేపమలనుకుంది దీక్ష కాని చెపొపదిని కళ్ుతోనే సెైగచేసాడు చందూ. ‘‘కంగారు
డకండి అకుడికేవళ్త
ి ం. కాని ఈ విషమం ఇప్పపడే వియట్ కి తెలీకూడదు నిశశఫింగా భ వనకే కిందకు వచెచయ్’’ అంటూ
వయండా చివరికి దరితీసాడు చందూ.

ఆవనకే మునుసామి...

చివరిగా దీక్ష కరి తయాత కరు...

వయండా దటి భటోవంట కిందకు వళ్ుపోమరు. టివిలో వాయిలు చూసు
ు నా వియట్ గాని విశల సహసఱలు గాని వాళ్ళు కిందకు
వళ్ుటం గభనించలేదు.

వాళ్ళు వళ్ున అయిదు నిముషాల తయాత....

ఉనాటు
ి ండి ఎవరో ఏడుసు
ు నా శఫధం వినిపంచి అంతా కుసారిగా ఉలికిుడా
డ రు. ఏం జరిగిందో అయధంగాక వంటనే టివి స్థాచ్ ఆఫ్

చేసాడు వియట్.

‘‘ఆగొంతు

భమీమ గొంతుల వుంది. నేవళ్ు చూససాును.’’ అంటూ గాఫయతో ఫమటకు రుగెతిుంది విశల.

ఆభ వనకే వియట్ కూడ రుగెతా
ు డు. భటు
ో దిగి వళ్తుంత ఒపిక లేని సహసఱ భతలం గాఫయడుతూ అకుడే ఉండిపోయింది.

ముందుగా భటు
ో దిగి హాలో
ో కచిచన విశలకి నిభనిషి కంగారుగా తన కోసం యవటం కనిపంచింది.

‘‘ఏభైంది? భమీమ ఎందుకేడుస్ుంది?’’ అనడిగింది విశల.

‘‘తెలీదభమ మీకోసమే వసు
ు నాను. చందూగారి

వంట ఒద
ి మన వచాచరు. అనామయ అంటూ అభమగారు

ఏడుసు
ు నారు. భకేం అయధంగావటంలేదు.’’ అంది ని భనిషి. ఆభటలు విని...

వనకే భటు
ో దిగిన వియట్ కూడ...

ఆశచయయపోమడు.

‘‘కాంచనభల ఆంటీ

మునుసామిగారి చెలోల. ఇదేం టిాస్ి ఏ యకంగా చెలోలో అయధంకాలేదు. దచూద
ి ం’’ అంటూ విశల వంట

కాంచనభల గదిలోకి రుగతీసాడు.

ఇదిరూ లోనకెళ్తుసరికి...

ఫడ్ చివయగా కూచునుంది కాంచనభల. ైట చెంగ నోటికి అడడంటు
ి కని ఏడుస్ుంది. కున కూచునా దీక్ష ఆవిడిా
ఒదరుస్ుంది. ఇటు స్పలో కూలఫడి ఏడుసు
ు నా మునుసామిని చందూ ఒదరుసు
ు నాడు.

వియట్ కి గాని, విశలకి గాని ఏమీ అయధంగాక ససెపనస్ తో ఉకిురి బికిుయవుతునారు.

‘‘చందూ ఏమిటా
ల యిది? ఏభైంది? ఆంటీ గరువుగారి చెలోల!’’ అడిగాడు.

ఆ భటకి చివుాన తలతిపిప...

వియట్ వంక చూసాడు మునుసామి.

దుఖా
ఖ నిా దిగమింగి కళ్ళుతుడుచుకంటూ ‘‘అవును చినఫబు నకు ఈ కాంచనభల చెలోలే కాని అసలు అనానేను కాదు. తను
ఎవరి చెలోలో తెలుసా? అటు చూడు ఆ ఫ
ో క్ అండ్ వైట్ ఫోట్రలో ఇదిరీాచూడు న్నకే అయధభవుతోంది’’ అనాడు.ఇంత వయకు
వియట్ ఆ గదిలోకి యలేదు గాఫటిి ఫోట్ర గరించి తెలీదు. ఇప్పపడే ఆ ఫోట్రని చూడగానే భరోషాక్. ‘‘అరే, ఇది భ ఇంట్ర
ో కూడ
వుంది. భ తాతగారు డాడీ కలిస్థఎప్పపడో తీయించుకనా ఫోట్ర ఇదికుడికెల వచిచంది?’’ అనడిగాడు.

‘‘ఎల అంటే వంట తెచుచకుంటే వసు
ు ంది చినఫబు. మీకో మేనతు ఉందని ఎప్పపడనా వినావా?’’

‘‘ఎప్పపడో వినాగరు
ి . కాని తెలీదు.’’

‘‘ఇప్పపడు తెలుసుకో. కాంచనభల ఎవరోకాదు న్నకు సామన మేనతు. మీ డాడీకి తోడబుటిిన చెలోలు విశల ఎవరో కాదమయ
న్న భయదలు’’ అంటూ మునుసామి కు
ో ుంగా వివరిసు
ు ంటే వియట్ తో ఫటు విశల కూడ విబ
ఱ ంతి చెందరు.

విశలకి అప్పపడు అయధభైంది ఉదమం దీక్ష ఆ ఫోట్రగరించి తనను తయచి తయచి ఎందుకడిగిందో. తను 
ఱ ణ్యధికంగా పేఱమిసు
ు నా
వియట్ సామన తనఫవ అనితెలీగానే ఆభకు ఎంతో థిఱల
ా ను ప్పలకింత గాను వుంది. మునుసామి భటా
ో డుతూనే
వునాడు.‘‘దెైవభ నువుానావమయ లేక పోతే ఏనడో చేజారి పోయిందనుకునా యతాం తిరిగి భకిప్పపడు దొరికేద!
ఎంతకాలం ఎనిా

సంవతసయలు..........మేనరికం వద
ి నాడని ఈ విధంగా భయదలిా జతకలివే న్న లీల వరిుంతయభ!’’ అంటూ ఆనందంతో
కళ్ళు తుడుచుకునాడు.

ఆభటలు వింటూ గఫగఫ తలిోవది కెళ్ుంది విశల ‘‘భమీమ ఇదంతా నిజమేన? ఫఫయ్ చెపిపంతా నిజభ?’’
అనడిగింది.దుఖఖందిమింగతూ...

అవుననాటు
ి తలూపింది కాంచనభల.

‘‘ఆమన ఫఫయ్ కాదభమ న్నకు భవమయవుతాడు. నకు అనామయవుతాడు. న సంత అనామయ ఎంతో మునుసామి కూడ
అంతే’’ అంది.

‘‘అయితే

ఎందుకింత దుఖఖం? సంతోషించాలిగద!’’

‘‘ఎల సంతోషించను? ప్పటిింటికి దూయభైనఫధ ఇనేాళ్ళు న గండలో
ో గ్ఫడుకటు
ి కనుంది. అందుకే మునుసామి అనామయను
చూడగానే దుఖఖం ఆవుకోలేక పోమను. అయిన వదు
ి భనకెవారూ లేరు అంతే. వాళ్ుతోకలవటం మీ డాడీకి ఇషింలేదు’’ అంది
కాంచనభల.
అప్పపడు ముందుకచాచడు వియట్.

‘‘అతుమయ భవమయ ఇప్పపడు లేరు. ఉంటే అబయంతయం చెపేపవారుకాదు. ఎవరూ లేయనుకుంటే ఎల? విశల ఏభైపోవాలి? ఆగ
ఇప్పపడే ఫోన్ చేస్థ భమీమ డాడీ యిదిరీా ఫమలుదేరి యభమంటాను’’ అంటూ ఫోన్ అందుకోబోమడు.

అతడి ఱమతాానిా వారించాడు మునుసామి.

‘‘తొందయ డకు చినఫబు. కటి యండోఱజులో
ో ఎలగ్ఫ వాళ్ుకుడికి వసు
ు నారు. వాళ్ుకి భనమిచేచ అప్పరూభైన కానుక ఈ

తలీో కూతుళ్ళు కాఫటిి ఇప్పపడే ఈ విషమలేవీ ఫోనోో వాళ్ుకి చెపకు’’ అంటూ కాంచనభల వంక చూస్థ...

‘చూడభమ న్న బయికు ఇషింలేకపోవచుచ. ఆమన పోయిన విషమనిా భకు చెపకపోయిన కన్నసం న్న బయితాలూకు
ఫంధువులకయిన అపట్ర
ో తెలిమరిచ ఉండాలిసంది. వాళ్ళు జరిపించాలిసన కయమకాండ లేవీ జరిపించలేదుగద. ఇప్పపడీ
విషమం తెలిస్టు వాళ్ళుంత ఫధడుతారో ఆలోచించావా?

వాళ్ుపటికీ మిభమలిా భరిచపోలేదభమ! యంగనథ చౌదరి అనాదముమలు దరిలో నేనకుడ కనిపంచిన మీ వివయలేభనా
తెలీశయ్యమోనని అడుగతుంటారు. అంతేకాదు మీరు ఎప్పపడు తిరిగొచిచన న్న బయివాటా ఆస్థిమీకు అపగించాలని అలగే
ఉంచారు.అపోహలు వదు
ి తలీో. ఈ రోజు మీరింత ఉనాత స్థితిలో ఉనాయంటే నకు చాల గయాంగా ఉంది. న్న బయి టు
ి దల క షి
అయధభవుతుంది. మీరు కోమంఫతూ
ు రు వస్టు అంతా అకుున చేరుచకునే వాళ్తుగాని మిభమలిా దేాషించేవాళ్ుప్పడు ఎవరులేరు.
మిభమలిా చూస్టు వంకటయతాం నయుడుదంతులు ఎంత ఆనందిసాురో నకు తెలుసు’’... అంటూ మునుసామి కాంచనభలకు
నచచచెపేప ఱమతాంచేసు
ు నాడు.

ఇంతలో ఉనాటు
ి ండి వేగంగా రుగెతిుంది విశల. ఎందుకంటే ఒపిక లేకపోయిన ఏం జరిగిందో తెలుసుకోవాలనా ఆతలంలో
యయిలింగ్ ను టు
ి కని నభమదిగా భటు
ో దిగతునా సహసఱను ఆభ చూస్థంది. వేగంగా రుగెతిు భటోమీద ఎదరువళ్ు
తూలుతునా సహసఱను డిస్థ టు
ి కుంది. ఈలోల ఏభైందో అయింగాక అటు చూసాయంతా.

‘‘అకాు! నేవచిచ చె
ు ననాను గద. ఇంత న్నయసంతో నువాందుకు భటు
ో దిగియవటం?’’ అంటూ కోపడిం ది విశల.

‘‘నేను కళ్ళు తెయవగానే చూస్థ ఎవయభమ నువాని అడిగితే నేను న్న అభమలంటి దనేా అంది. అలంటి అభమకి ఏకషిం వచిచందో
ఎందుకు ఏడుస్ుందో తెలుసుకోవాలని నకుభతలం ఆయటంగా ఉండద?’’ అంది సహసఱ.

‘‘కషిం ఏమీ లేదకాు. సంతోషించే విషమమే. భమీమకి గతం గరొిచిచ ఏడిచంది. మునుసామి మూలంగా ఈ విషమం ఇప్పపడు
ఫమటడింది. భమీమ వంకటయతాం నయుడుగారి చెలోలు. వియట్ ఎవరోకాదు. భమీమకి మేనలు
ో డు. నకు ఫవ’’ అంటూ
జరిగింది కు
ో ుంగా వివరించింది విశల.

ఆ భటలకు...

సహసఱ కూడ సంతోషించింది.

‘‘ఇకనేం శుబవాయి చెపవ్. వాడు న్నకు ఫవయితే నకు ఫవేకద. ద ననాకుడకి తీసుకెళ్ళు’’ అంటూ విశల భుజం మీద
చెయేయస్థ టు
ి కుంది సహసఱ. జాగరతుగా భటు
ో దించి సహసఱను కాంచనభల గదిలోకి తీసుకెళ్ుంది విశల. ఇక ఆ తయాత
ఆనందంతో హేప్లగా కబుయోలో మునిగిపోమయంతా.

స్థమం శెలిా చెందభయై భరునడు భరోభరు వియటిు ఫోన్ చేసుండేదేమో. కాని ఆ రోజు నుంచి క్షం రోజులటు అసెంబీో
సభవేశలుండటంతో తిరిగి ఫోన్ చేమలేదు. కాని వియట్ కిచిచన భట నిలఫటు
ి కుందభ. స్థమం ఆయడర్ తో అయసియిన
కదిరేషన్ మునుసామి భనుషులు అయిదుగరిా ఆ ఉదమమే వదిలేసారు పోలీసులు. వాళ్ళు కేిభంగా తిరిగి యవటంతో అంతా
సంతోషించారు.

*******************************

ఆ రోజు ఉదమం దకండు గంటలకు..

తమిళ్నడు అసెంబీో సభవేశలు.

గందయగోళ్ంగా ఆయంబభమయయి.

భధుయై అలోయో సంఘటన ఱతి కాిలకు ముఖయంగా తాయగయజన్ తాతగారి రీికి క ఆయుధంగా లభంచింది. ఆ అలోయోను తభ
రీికి అనుకూలంగా భరుచకుని అధికాయ రీిది అసభయధలన అంటూ ఎండగటా
ి లనా వూయహ యచనతోనే సభవేశలకు
హాజయవటం జరిగింది.
సబలో ఱవేశటా
ి లిసన ండింగ బిలు
ో లిా గాని ఱశోాతుయల సభమనిాగాని అంగీకరించకుండా వాయిద తీయమనం ైన
భధుయై సంఘటనల గరించి వంటనే చయచ జయగాలంటూ ఱతి కాిలు టు
ి ఫటా
ి యి.

న భనవడు తాయగయజన్ అభమకుడు. చటా
ి నిా గ్యవించే వయకిి. నయమభైన దధతిలో తన వాయయలేవ్వ తను
చూసుకుంటునాడు. గిటిని వాళ్ళు భ ఱతిషిను భ రీిరువును దిగజారేచ వుదేిశంతో తప్పపడు నేయలను దొంగ సాకాియలను
ఆదిస్ప
ు సుప్లఱంకోరు
ి నశర యించారు. ఆ జయాలిసు
ి వనక ఎవరు ఉందీ భకు తెలుసు.

అయిన చటా
ి నిా గ్యవించి మౌనం వహించాం. కాని న భనవడు భధుయైలో లేని సభమంచూస్థ అధికాయ రీి సానుభూతి
రుడైన భహదేవనమకర్ అలోరి మూకలిా యచచగొటిి సామంగా ముందుండి భ ఆసు
ు లమీద దడి చేమటమేగాక ఎస్టిట్
బవంతిని తగలఫటిించటం అభనుషం. అయచకం. ఱభుతా అసభయధతకి యకాషి.

సకాలంలో అదనప్ప ఫలగాలిా గానిా సెపషలోూరిసా గాని ంపించకుండా కావాలనే ఈ ఱభుతాం కళ్ళు మూసుకోఫటేి భధుయైలో
అంతటి హింసాకాండ విధాంసం చోటుచేసుకునాయి. దీనికి తనేపూరిి ఫధయత వహిసు
ు సబలో దీనిై చయచ జయగాలిసందే. ఈ
ఱభుతాం ఫదులు చెపలిసందే అంటూ చిందులుతొకాుడు భజీ స్థమం.

క దశలో ఎవరేంభటా
ో డుతునారో అయధంగానంత గందయగోళ్ం అరుప్పలు కేకలతో సబ హోయతిుపోయింది. స్త్పకర్ సభుయలిా
శంతించేమటానికి చేస్థన ఱమతాాలుగాని ఇచిచన హామీలుగాని ఏవీ నిచేమలేదు. దంతో భధయహా వియభంలోపే సబ
యండుసారు
ో వాయిదడియది.

అయితే ఇల జరుగతుందని ముందే వూహించిందిగాఫటిి స్థమం శెలిా చెందభయై తొందయడలేదు. తిరిగి సబ ఆయంబంకాగానే
తపని రిస్థితిలో చయచకు అనుభతిచాచరు స్త్పకర్. అప్పపడు స్థమం కుసారిగా ఱతి కాిలమీద విరుచుకు డియది. చాల
ఘాటుగా ఱతిసపందిస్ప
ు గతంలో భజీ స్థమంగారి హమంలో ఆమన యచచగొటిిన అలోరు
ో చేస్థన ఘనకాయయల గరించి
ఆధయలతోసహా సబలో ఫమటటిి ఱతికాిల నోళ్ళు మూయించే ఱమతాం చేస్థంది.

ఇల ఒ కు అకుడ అసెంబీో సభవేశలు హాటు హాటుగా ఘాటుగా సాగతుంటే, భరో కు కూల్ కూల
ా సభధలిసు
ు నా
తాయగయజన్ లైవ్ ఇంటరూాను క ఱయివేట్ టివి ఛానల్ వాళ్ళు ఱసాయం చేమటం ఆయంభంచారు.

ఆ ఇంటరూాని ఒలడ్ భంఫళ్ం ముదలిమర్ స్త్ిఴట్ర
ో ని ఇంట్ర
ో వునా వియట్, సహసఱ, విశల అంతా ఆసకిిగా వీకిింసాగారు.
భధుయైలో నినా జరిగిన అలోయోకు కాయణం ఏమిటంటారు? ఇంటరూా చేసు
ు నా వయకిి చాలహుషాయైన వాడు. ఱశాలిా స్పటిగా

సంధించటంలో దిటి. అతడి ఱశావిని చిరునవుాతో భుజాలగరేసాడు తాయగయజన్.

ఈ విషమం నకనా మీకే ఎకుువ తెలిమలి. నేను వాసువ వాదిని. వూహించి కాయణ్యలు చెపటం నకిషిం ఉండదు. ఆ ైన
ఇకుడ చెనైాలో వునా ననుా కాయణ్యలు అడిగితే ఏం చెపగలను అనాడు.

కాని మీరు భధుయైలోనే ఉనాయని అలోరు
ో ఆయంబంకాగానే మీరు అకుడినుంచి చెనైాకి రిపోయి వచేచసాయని ఒభట జనంలో
వినఫడుతోంది. దీని మీద మీసపందన ఏమిటి?

ఇంటరూా చేసు
ు నా వయకిి చాల స్పటిగా ముఖభటంలేకుండా అడిగిన ఱశాయిది దీనికూుడ ఏభతలం తొణకుుండా
చిరునవుా నవాాడు తాయగయజన్్ౖ.

సభసయలిా ఫేస్ చేమటమేగాని రిపోవటం అంటే ఏమిట్ర

నకింతవయకు తెలీదు. అయిన రిపోయి యవాలస్థన అవసయం

నకేముంది? తప్పపచేస్థన వాళ్తు బమడి రిపోతారు. నేనే తప్పపచేమలేదు మీరు వినాది అవాసువం. కటు
ి కథ. నిజానికి నేను
భధుయైలోనే ఉండుంటే రిస్థితి అంత ఘోయంగా ఉండేదికాదు.

ఇకుడ భ హెడా
డ ఫీసులో నిమీద నలుగరోజుల కిరతమే నేను చెనైా వచాచను. అపటుాంచి ఇకుడే ఉనాను. ఉనానడానికి
సాక్షయం భ పయమిలీ భ ఆఫీసు సాిఫ్ న పఱండస్, స్........న గరించి ఱతయరు
ధ లు కావాలని చేసు
ు నా దుషపఴచాయం అది అంటూ
ఫదులిచాచడు.‘‘జయాలిసు
ి లహరి అసలు పేరు లకీిమ సహసఱ. ఇంట్ర
ో సహసఱగా పిలుసాురు. యచయితిల సహసఱగా కూడ ఆభకు భంచి
పేరుంది. అభభనులునారు.

జయాలిసు
ి అమయక తన పేరును లహరిగా ప్పలర్ చేసుకుంది. ఇంతకాలం జయాలిసు
ి లహరి తన కూతురు సహసఱని
భహదేవనమకరుు తెలీదు. మీ భనుషులే కోరు
ి ఫమట లహరిమీద హతాయఱమతాం చేసాయని అందుకే ఆభ అజా
ఞ తంలోకి
వళ్ుపోయిందని తెలిసాకే భహదేవనమకర్ వయాం దడికి తెగఫడియదని భధుయైలో అలోయోకు ఱధన కాయణం ఇదేనని
అంటునారు.తన ఇంటరూాలో భహదేవనమకర్ కూడ ఈ వి షమనేా ఱసాువించారు. ఱసు
ు తం లహరి ఇకుడే చెనైాలో
ఎకుడో అజా
ఞ తంగా ఉంట్రంది. మనాటికి మనా తేనంపేట రౌడీ శిఖాభణి అంతటి వాడిా వాడి యైడీ మూకను చీలిచ చెండాడియది
కూడ ఈ సహస్టఱ అని పోలీసు వయ
ా లు అనుభనిసు
ు నాయి.

కాఫటిి భధుయైలో మీయండు వయ
ా లు అలోయోకు తెగఫటా
ి నికి కాయణం ఇదేన లేక వేరే కాయణం ఏదెైన వుందంటాయ ? దీనికూుడ
తాయగయజన్ తొణక లేదు తడఫడ లేదు మీకు నేనో విషమం ముందుగా చెపలనుకుంటునాను.

చెపండి నేను కాదు భ పేఱక్షకులు కూడ మీ సభధనం కోసం ఆతలంగా ఎదురు చూసు
ు నారు అనాడు.

మీకు తెలిస్ తెలీకో మీ యండు వయ
ా లు అనారు. భహదేవనమకర్ కి రౌడి వయాం ఉందేమో నకు తెలీదు గాని నకు భతలం ఏ
వయాం లేదు. ఆ అలోయోను తిపిపకటా
ి లని ఱమతిాంచిన వాళ్ళు పోయడిన వాళ్ళు అంతా న నివాళ్ళు. తాభంతా నమీద న
వాయయల మీద ఆధయ డి ఫతుకుతునారు. కాఫటిి న ఆసు
ి లిా కాడుకోవాలనే సదుదేిశంతో సాచఛందంగా 
ఱ ణ్యలకు
తెగించి ఱతయరు
ధ ల దడులిా తిపిపకటేి ఱమతాం చేసారు. అంతే గాని నకంటూ ఏ వయాం లేదు.

జరిగిన అలోయోలో ఎకుువ బగం నషి పోయిందీ నేనే. అయిన నేను ఫధ డడం లేదు. భహ దేవ నమకర్ దివారు. ఆమనంటే
నకెప్పపడూ గ్యవం వుంది. అలగే జయాలిసు
ి లహరి మీద నకెలంటి కోం లేదు. చటిం తన ని తాను చేసుకుపోతుంది కాఫటిి
ఇందులో భనం ఆవేశలు కావేషాలు ంచుకోవాలిసన అవసయం లేదు. అంటూ వివయణ ఇచాచడు తాయగయజన్.

వాడి భటలు వింటునా సహసఱ కోం టిలేక చేతికి దొరికిన పేర్ వయిటిా టివి మీదకు విస్థరి కటిబోయింది. సభమనికి
వియట్ టు
ి కని ఆడు గాని లేదంటే టివి ముకులు చెకులయేయదే. సహసఱ ఆవేశం చూస్థ చటు
ి న లేచి టివి ఆఫ్ చేస్థంది విశల.

‘‘సహసఱ ప్లోజ్ కంట్ర
ల ల్ యువర్ సెలూ్. ఏమిటీ ఆవేశం? నువిాల ఆవేశ డితే తల మీద డడ కుటు
ో తెగే ఱభదం వుంది. కూల్
డౌన్’’ అంటూ హెచచరించాడు వియట్.

‘‘ఆవేశ డకుండా ఎల ఉండ గలను? వాడి నకు వినమం చూడు. భనవ భ గం. వాడు చెపిపనవన్నా చిచ అఫద
ి లు.
ఱజలిా మోసం చేస్థ వారి సానుభూతి పొందటం కోసమే ఈ ఇంటరూాకి వచిచనటు
ి నాడు. న చేతికి దొరికితే ఖచిచతంగా వాడిా
చంపేసాును.’’ అంది కోంగా సహసఱ.

‘‘నువాంతగా ఆవేశడాలిసన అవసయం లేదు. వీడి సంగతి చటిం చూసుకుంటుంది. ముందు న్న ఆరోగయం ఫగ డాలి. నువుా
భధుయై కోరు
ి కెళ్ుటం నకిషిం లేదు. ధయమ కూడ ఇదే సలహ యిచాచడు. ఈ కేసును చెనైా కోరు
ి కు ఫదిలీ చేమభని సుప్లఱం
కోరు
ి కు అప్లపలు ంపించు. రేపే ఆ ని చేమలి. ఇకుడయితే తాయగయజన్ భనుషులిా అడు
డ కోడానికి మేభంతా ఉనాం’’
అంటూ గరు
ి చేసాడు వియట్.

ఎందుకో అవునని గాని కాదని గాని సభధనం చెపకుండా మౌనంగా వళ్ు ఫడ్ మీద డుకుంది సహసఱ. కాయణం తెలీక విశల
వియట్ లు ముఖ ముఖాలు చూసుకునారు.

ఆ రోజు భధుయైలో చెలరేగిన అలోయో గరించి టివిలో వాయిలు చూస్థన తక్షణం, కదిరేషన్ తన భనుషులతో ఫమలుదేరి వళ్ు
పోమడు. కాని అల వళ్ున వాళ్ళు వళ్ునటేి తిరుగ టల భరునడు ఉదమనికంతా చెనైాకి వచేచసారు.

ఎందుకంటే భధుయై పొలిమేయలో
ో నే అనిా రూటోలోనూ పోలీసులు అనిా చెక్ పోసు
ి ల వది ముభమయంగా తనిఖీ చేస్థ గాని ఏ
వాహననిా స్థటీలోకి అనుభతించటం లేదు. సామంతా
ల నికి భధుయై పొలిమేయలో
ో కి చేరుకునా కదిరేషన్ భహదేవనమకర్ కి ఫోన్
చేసాడు. అపటికే ఆమనిా హౌస్ అయసి్ లో వుంచారు పోలీసులు. భహ దేవ నమకర్ కదిరేషన్ ని ముఖం వాచేల చీవాటు
ో
టా
ి డు.

‘‘అకుడ అభమయి సహసఱను ంటరిగా వదిలేస్థ భధుయై యభమని ఎవయ
ర మీకు చెపిపంది. వళ్ుపోండి వనకిు వళ్ుపోయి
అభమయికి యక్షణగా మీయంతా అకుడే ఉండండి’’ అంటూ ఆయడర్ వేసాడు.

ఆ క్షణంలో భహ దేవ నమకర్ అసలు కదిరేషన్ ఫ ందనిా తను ంపించిందే సహసఱను టిి ఇంటికి తీసుకు యటానికనే
విషమనేా భరిచపోమడు. ఆ విధంగా కదిరేషన్ తన భనుషులతో తిరిగి వియట్ ఇంటికి చేరుకునాడు.

ఈ లోల అటు స్థటీ అవుట్ సుయిస్ లో హోటలో
ో దిగిన ధయమ ఫ ందం వియట్ ను చూడాలని తొందయ డుతోంది.

తన మీద ఎంతో అభభనంతో ఇంత దూయం వచిచన వాళ్ుని ఎకుువ రోజులు కలవకుండా ఉండటం నయమం కాదు. తన చేతి
గామం ఇప్పపడిప్పపడే ఆరుతోంది. ఇంకా చిచ మీద వునాందున చేయి కదిపితే యిన్ సాియివుతుంది. అయిన తపదు.

జగనోమహన్ ఇంటరూాను టివిలో చూస్థన సామంకాలమే విశలను వంట తీసుకని మితలఫ ందనిా

కలవటానికి

ఫమలుదేయడు వియట్. ఫలహీనంగా వుంది. తల మీద ఫండేజ్ అలగే వుంది.

విశల స్త్ిరింగ్ తీసుకుంది.

కున కూచునాడు వియట్.

తననవరూ గరు
ి టికుండా తలకు తుండు చుటు
ి కునాడు. స్త్టు మీదకు వాలి ఱశంతంగా కళ్ళు మూసుకునాడు.

‘‘ఫవా........ నకో విషమం అయధం గావటం లేదు’’ అంది దరిలో విశల.

‘‘నువుా కాసు జనయల్ నలడజ్ లో వీక్. అందుకే చప్పపన ఏదీ అయధం కాదు. ఏ విషమం అయధం కాలేదో అడుగ’’ అనాడు కళ్ళు
తెయవకుండానే.ఆ భటకి విశలకి రోషం ముంచుకచిచంది.

‘‘ఏంటి? నేను జనయల్ నలడజ్ లో వీకా?’’ అంది.

కళ్ళు తెరిచి చినాగా నవాాడు వియట్

‘‘కాద? అందుకేగా విషమం అయధం కాలేదంటునావ్.’’ అనాడు నిటారుగా కూచుంటూ.

‘‘న్నకయధభైంద?’’

‘‘మ!’’

‘‘అయితే

ఏంట్ర చెప్పపచూద
ి ం’’

వరీ స్థంప్పల్. వయసయిన ఫవ కు గదిలోనే వునాడు. న్నకు వమసు అలజడి. యత ళ్ళు నిదఱ టిక కుమీద దొరు
ో తునావ్.
దంతో తెలోవారే సరికి కళ్ళు ఎరుప్పలకిు న్న అందభైన ముఖం వాడి పోతోంది. అలగని ఏ అయధయతో
ల వళ్ు ఫవమీద
డదభంటే భధయ గదిలోని అకు సహసఱ ఏభనుకుంటుందోనని బమం....... ఇక మీ యిదిరి భధయన ఎవరు ఏయతిల వచిచ మీద
డతారోనని ఫవకి బమం. తలుప్ప లక్ చేసుకని నిదఱపోవలస్థ వస్ుంది.’’

వియట్ విశ్లోషణకి గలఫడి నవిాంది విశల.

‘‘చాలు ఫవా. ఇక చాలు. జనయల్ నలడజ్ లో నువుా నకనా వీకని అయిభైపోయింది’’ అంది నవాాప్పకుంటూ.

‘‘అలగా సరి ప్పపకుంటాను. ఇంతకీ న్నకయధం గాని విషమం ఏంటి చెప్పప’’ అడిగాడు.

‘‘ఆ తాయగయజన్ అలోరు
ో ఆయంబం కాగానే భధుయై నుంచి చెనైా రిపోయి వచాచడు. ఆ సంగతి భనకు తెలుసు. కాని నలుగ
రోజులుగా ఇకుడే ఉనానంటూ ఇంటరూాలో బొంకాడు. ఇంతకీ వాడు ఇకుడే ఉంటాడా భధుయై వళ్ుపోతాడా? వాడేం చేసాుడనేది
అయధం గావడం లేదు.’’ అంటూ తనకు అయధం గాని సందేహానిా ఫమట టిింది విశల.

‘‘ఇందులో అయధం గానిదేముంది? భధుయైలో ఉండి సాధించ లేనిది చెనైాలో ఉండి సాధించాలని ఇకుడే ఉంటాడు. సహసఱ ఇకుడే
ఉందని వాడికి తెలుసుగా’’ అనాడు వియట్.

‘‘అంటే అకును చంపించాలనేన?’’

‘‘డౌటా? కేసు విచాయణ వస్టు తనకి ఉచుచ బిగసు
ు ందని వాడికి తెలుసు. ముందు కేసు ఫలహీన డితే తయాత ఎలగో
తపిపంచుకోవచుచ. అల జయగాలంటే సహసఱ ఫతకూుడదు. అడఱస్ వతికి భరీ చంపించాలని చూసాుడు.’’

‘‘ఈ లోల భనమే వాడిా చంపేస్టు అకు కేిభంగా ఉంటుంది గద?’’

‘‘ఏయ్.... సభసయకు అది సలూయషన్ కాదు. భనం కిరమినలస్ కాదు. ఆ కోణంలో ఎప్పపడూ ఆలోచించకు’’ హెచచరించాడు
వియట్.

‘‘అయితే రిషాుయం ఏమిటి? అకును భనం కాడుకోవాలి గద’’ అంది విశల.

‘‘భనభంతా ఉండగా తనకేమీ కాదు. డోని్ వరీర అయిన ఱశంతభైన న్న బుయరలోకి ఈ కిరమినల్ థటస్ ఎల వసు
ు నాయి. ఆ
విషమలు మేం చూసుకుంటాం గాని అనవసయంగా బుయర డు చేసుకోకు. కారును యైట్ రోడోోకి పోన్న’’ అనాడు వియట్.

అపటికే చెనైా అవుటరోోకి వచేచస్థంది కారు. వియట్ చెపిపన వైప్ప కారును భళ్ుంచింది విశల.

‘‘కె ఫవా యతిలకి న్న గదికచేచసాును’’ అంది వునాటు
ి ండి

త ళ్ుడా
డ డు వియట్.

‘‘ఇదెకుడి గోల......... ఎందుకు?’’ అనడిగాడు అభమకంగా.

‘‘పో ఫవా న్నకన్నా వివయంగా చెపలి... అందుకే’’ అంది స్థగ
ా ను ఎరువు తెచుచకుంటూ.

‘‘అందుకే అంటే...........అమోమ ప్పపకోను. ళ్ుకిముందే తొందయడడం ఆచాయ విరుదు
ధ ం.........చటి విరుదిం........లోక విరుదధం’’
కంగారుగా అరిచాడు.

‘‘ఒహో! అందుకే అనగానే నువాకుడికి వళ్ుపోమవా? పోఫవా అంత విరుదధభైన ని నేనందుకు చేసాును?’’ అంది.

‘‘భరి గదిలోకచేచసాునంటునావ్.’’

‘‘అవును నిజంగా నువుా డోర్ లక్ చేసుకుంటునావ్వ లేదో వచిచ చెక్ చేసాును.’’

‘‘హభమమయ ఫతికించావ్. అయిన.... లక్ చేమకపోతే........ లోనకచేచసాువా?’’

‘‘వచిచ’’

‘‘నినుా కరుకుు తినేసాును’’

‘‘అంత ని చేమభక. నకింకా చాలకాలం ఫతకాలనుంది’’

‘‘నకు భతలం లేద?’’ అంటూ చటుకుున దవుల మీద ముదు
ి టేిస్థంది.

‘‘ఒయామనో నువిాల కవిాంచకు ప్పణయం వుంటుంది. అసలే భుజం గామం నొపిపతో ఛసు
ు నాను. నువుా వేరే డు ఆలోచన
ప్పటిించి చంకు. అదో హోటల్ కచేచసాం. కుకు తిపిప కారును ఆ ఖాళీ సిలంలో చెటు
ి కింద ఆప్ప’’ అనాడు.

కారును అటు భళ్ుంచి...

చెటు
ి కింద ఆపింది విశల.

‘‘నేను కూరొచనే వుంటాను. నువుా వళ్ుయ’’ అంది.

తన సెల్ అందుకని కారు దిగాడు వియట్. ఎస్థ కారోోంచి ఫమటకు యవటంతో ఫమటి వాతావయణం వేడిగా తోచింది. ఒసారి
చుటు
ి చూసాడు. హోటల్ ముందు బగం లోనే ఆగంది క లగజరీ మిన్న ఫసుస. ధయమ ఫ ందం ఫసుస అదేనని వూహించాడు. ధయమ
సెల్ కి ఫోన్ చేస్థ తను చెటు
ి కింద వునాటు
ి చెపడు.

ఫోన్ చేస్థన మూడో నిముషం లోనే ఏ హడావుడి లేకుండా ఇదిరు ముగ
ా రు జటు
ి గా ధయమతో సహా తిక భంది మితలఫ ందం
హోటలో
ో ంచి ఫమటికచేచసారు. వాళ్ుని చూస్థ చిరునవుాతో చేయి వూడు వియట్.

వస్ప
ు నే వియట్ ను కగిలించుకునాడు ధయమ. య్యగ కేిభలనంతయం వచిచన స్టాహితులందరిా పేరు పేరున లకరించి కేిభ

సభచాయలడిగి తెలుసుకునాడు వియట్. తయాత ఱసు
ు త రిస్థితి గరించి ధయమతో కాస్టసప్ప చరిచంచాడు.

‘‘సారీయ వియట్ భధుయైలో వూహించన సంఘటనలే జరిగాయి. ఇపటికెైన భహ దేవ నమకర్ కి

నిజం తెలిమలని

చెపను. తెలీగానే ఆమన విలమ తాండవం చేసాుడని వూహించలేదు. చాలభంది చనిపోవటం ఫధగా వుంది’’ అనాడు ధయమ.

‘‘అయిపోయిందని గరించి ఇప్పపడు ఫధడి ఱయ్యజనం లేదు. ఈ రోజు తాయగయజన్ ఇంటరూా చూసావా?’’

‘‘చూసాం లేయ వాడు చెపిపన సభధనలనిా అఫద
ి లే. వాడికుడే వునాడు గాఫటిి సహసఱ విషమంలో నువుా భరింత కేర్
తీసుకోవాలి. భ గరించి నువుా టెనిన్ డాలిసంది లేదు. మీకు సామంగా కదిి రోజులికుడ ఉండాలనే వచాచం. తెలోవారు
జామున స్థటీలో ఱవేశించి ఏదో హోటలో
ో దిగి తయాత గోసాామి కాలన్నకసాుం’’ తన అభ
ఱ మం చెపడు ధయమ.

‘‘తెలోవారు జామున అంతగా పోలీస్ చెకింగ్ ఉండదు కాని మీయంతా గంప్పగా కే హోటలో
ో దిగటం భంచిది కాదు. ఒ ని చేమండి
మీరు సెైదపేట ఆ రిసయలో
ో మూడు నలుగ హోటళ్ులో విడి విడిగా గదులు తీసుకని ఫసుసను గోసాామి కాలన్న భనింటికి
ంపించేమండి. డఱయివరు అకుడే ఉంటాడు. రోజు ఫస్ లో వచిచ పికప్ చేసుకుంటాడు మిభమలిా. తాయగయజన్ కేసు 
ఱ థమిక
విచాయణకు సెైదపేట కోరు
ి కే వసు
ు ంది. మీరూ ఆ 
ఱ ంతంలోనే ఉంటే సహసఱ యక్షణకి అందుఫటులో వుంటారు. ఏభంటారు?’’
అనాడు వియట్. ఈ సలహా అందరికీ నచిచంది.

‘‘ఏయ సహసఱని కార్ లోనే ఉంచేస్థనటు
ి నావ్. భకు రిచమం చేమవా?’’ అనడిగాడు నవుాతూ ధయమ.

‘‘ఒ సారీయ. ఆ సంగతి చెపటం భరేచపోమను. సహసఱ ఇంకా పూరిిగా కోలుకోలేదు. తను ఇంటి దగారే వుంది. ఇప్పపడు నతో
వచిచంది విశల’’ అనాడు వియట్.

‘‘విశల..........’’ కే సారి అరిచాయంతా. విశల గరించి ధయమకి కూడ తెలీదు.

‘‘అవున
ఱ విశల’’ అనాడు వియట్.

‘‘తనవరు?’’

‘‘చె
ు ’’ అంటూ వళ్ు కారు డోర్ తటా
ి డు వియట్.

డోర్ తెరిచింది విశల.

‘‘వాళ్ళు నినుా చూడాలంటునారు. ఒసారి ఫమటికసాువా?’’ అడిగాడు.

కారు దిగింది విశల.

అందరికీ నభసురించింది.

ప్పతుడి బొభమల వునా విశలను చూస్థ యప వాలచటం భరిచపోమయంతా.

‘‘ఈ అభమయి పేరు విశల. న మేనతు కూతురు. నకు భయదలు.’’ రిచమం చేసాడు. అలగే తన మితలఫ ందనిా విశలకి
రిచమం చేసాడు. ధయమ భనుసులో ఏదీ దచుకోడు డౌటు వస్టు వంటనే అడిగేసాుడు. కాసు హాసయ పిఱయుడు కూడ.

‘‘ఏయ వియట్ భహాలకిిమల భయదలుండగా నువుా సహసఱని లవ్ చేమటం ఏమిటా
ల ?’’ అని వంటనే అడిగేశడు.

‘‘ఏం చేమభంటావ్ య. సహసఱ కూడ నకు భహాలకిిమ లగే కనిపంచింది. ఇప్పడూ యాతి సగం దేహభై ఉండగా శివుడు గంగను
నతిుకి ఎందుకెతు
ు కునాడంటావ్? శీరవళ్ు అభమవారిా లవ్ చేస్థన కూభయ సాామి దేవ స్టనను ఎందుకు ళ్ు చేసుకునాడు?
అలివేలుభంగను పేఱమించిన ఆ వంకనా దమవతీ అభమవారిా కాదనలేక పోమడే......... కనిాటికి కాయణ్యలుండవు ధయమ. అల
జరిగిపోవాలిసందే. చీకటి డుతోంది మేం ఫమలుదేయతాం. ఫోన్ లో టచ్ లో ఉంటాలే’’ అంటూ కాయకేుసాడు వియట్. విశల కారు

సాియి్ చేస్థంది. వళ్ుపోతునా కారును ఆయ్యభమంగా చూస్ప
ు నిలఫడి పోమయంతా.

కాస్టసప్ప అకుడే వుంటే వాళ్తువ్వ జోకులు పేలచకుండా వదలరు. విశలకి అలంటివి నచచదు. అందుకే వంటనే ఫమలుదేరి
వళ్ుపోమడు వియట్. కాని అతడి సభధనం మితలఫ ందనిా ఆయ్యభమంలో నటేిస్థంది.

‘‘నువేాభడిగావు వాడేం చెపడు. శివుడంటాడు వంకనాంటనాడు ఏభనా సంఫంధం వుందంటావా?’’ అనాడు ధయమ
కునునా చినా.

‘‘ఉందిలేయ......... స్పటిగా చెపటం ఇషింలేక భనోడు ఉభనలనతో సరిటిి వళ్ుపోమడు నకయధభైంది ఏంట్ర తెలుసా?

’’‘‘ఏంటి.......... ఏంటీ?’’ ముకి కంఠంతో అరిచాయంతా.

‘‘వీడు భమూలోడు కాదుయ ఫబు. సహసఱని, విశలని ఇదిరిా లవ్ చేసు
ు నాడు.’’ అనాడు ధర్భ దిగా నవుాతూ.

అంతే...

ఆ.......... అంటూ తెరిచిన నోళ్ళు మూమటం భరిచపోమయంతా. అపటికే వియట్ విశల ఱమణిసు
ు నా కారు వీధి భలుప్ప
తిరిగి అద శయభైంది.

*************************

కీలపకుం!

కీలపకుం భంటలసపతిలకి కూత వేటు దూయంలోనే చుటూ
ి ఎతెైయిన కాంపౌండ్ భధయ మూడంతసు
ి ల త బవనం కటుంది. కాసు

విస్థరేస్థనటు
ి నా భరుమూల 
ఱ ంతం అది. తాయగయజన్ కి గల అనేక బవంతులో
ో ఇది కటి. త బవనంల కనిపంచిన లోల
అనిా వసతులతో చాల అధునతనంగా కనిపసు
ు ంది. ఎవరి ద షిి ఇటు ఆకరిించకుండా ఉండేందుకు అల ఉంచఫడినిి.

ఇకుడ ఱతేయక కాయయ కలలంటూ ఏమీ జయగవు. భధుయై నుండి ని మీద, తన సాిఫ్ లో ముఖ్యయలు గాని, తన కింద నిచేస్ట
వాళ్ులో ముఖ్యయలు గాని చెనైా వస్టు ఫస చేమటానికి హోటళ్ుకి పోకుండా ఈ బవనం వసతి గ హంల ఉయ్యగడుతోంది.
దిగవ యండసు
ి లు అందుకోసం వదిలేమగా ైన టెయరస్ మీది విశలభైన డబుల్ కాట్ ఫడ్ ఎస్థతో అనిా వసతులు కలిగిన 
ో ట్
వుంది. అది సగం వయకే ఉండగా మిగిలిన ఒన్ టెయరస్ మీద చినాగాయడన్ తో ఫటు ఒన్ గా వుండి రిలకస్ గా కూచోడానికి
అనువుగా తీరిచ దిదిఫడియది. ఈ 
ో ట్ భతలం తాయగయజన్ యసనల్. ఇకుడికి ఎవరికీ ఱవేశం లేదు. అనుభతి లేకుండా ఎవరిన్న
ైకి యన్నమరు.

ఱసు
ు తం తాయగయజన్ కీలపకుం లోని ఆ 
ో ట్ లో వునాడు. ఈ సంగతి ఫమటి ఎవరికీ తెలీదు. ఇంటి వది వుంటే మీడిమ
వాళ్ళు లేద పోలీసులు ఱశాలతో విస్థగించేస్ట ఱభదనిా వూహించి తన భకాంని ఇకుడికి భరుచకునాడు.

అపటికి యతిల ఎనిమిది గంటలవుతోంది.

డిమ్ లైటో కాంతిలో ఱశంతంగా ఒన్ టెయరస్ లో కూచుని భందు కడుతునాడు తాయగయజన్. అతనికి ఎడంగా నలుగరు
అనుచరులతో నిలఫడునాడు ఎటిమప. భధుయైలో అయితే తాయగయజన్ ఎదురుగా కూచొనేవాడు ఎటిమప. కాని
ఇప్పపడునా రిస్థితిలో కూచోడానికి ధైయయం చాలటం లేదు. సామంకాలమే చెనైాకి చేరుకునాడు. భధుయై అలోయోలో బరీ నషిమే
జరిగింది. ఆటం తన వలో కాలేదు.తాయగయజన్ నోరువిపిప భటా
ో డలేదు. ఆ మౌనం అందరికీ ఇఫబందిగా వుంది. గండలో
ో
దడప్పటిిస్ుంది. ముఖయంగా ఎటిమప తనకు అపగించిన ఏ నిలో కూడ ఇంత వయకు అజమభంటూ ఎరుగడు. అలంటిది
ధనగిరిని నముమకని లహరిని అంతం చేమటంలో పయిలమయడు. ఇక భధుయై అలోయోలో విపలభై రిపోవటం యండో విషమం.
ఈ యండు కాయణ్యల వలో తనిప్పపడు మజభని ముందు తల దించుకోవలస్థ వచిచందనే ఫధ ఎటిమప గండలో
ో ములు
ో ల
గచుచతోంది. ఏభంటాడోనని గాబయ చెందుతునాడు.

కాని తాయగయజన్ ఎవరిన్న ఏమీ అనలేదు.

చాల స్టటి తయాత ‘‘దిషిిబొభమల
ో అల నిలఫడకపోతే తలో గ
ా వేసుకుని పోయి భంచేస్థ యవచుచగా వళ్ుండి’’
అనాడు.ఎటిమప ఫధగా చూసాడు.

‘‘క్షమించండి సార్......... ఒడిపోమను. ఎస్టిట్ ను కాడలేక పోమను. లహరిని చంపించలేక పోమను. అసభరు
ధ డిగా
మిగిలిపోమను.’’ అంటూ కళ్ళు తుడుచుకునాడు.

‘‘రేయ్ ఎటిమప ఎందుకుయ ఫధ డతావ్. ఱవాహభైతే ఏదో ది ఫసాుల ఇసక మూటలు వేస్థ ఆప్పతాం. అదే సునమి వస్టు
ఎవరు ఆగలరు? భధుయై సంఘటన సునమి లంటిది. న్న సాినంలో ఎవరునా ఆలేరు. ఇక లహరి విషమంలో నువుా నేను
కూడ తప్పప చేసాం. ఎంతో అనుబవం వునా ధనగిరి కూడ చావు దెఫబ తినటం ఇది నిజంగా వాడి అసభయధతే. అంచేత ఇప్పపడు
భనం ఆలోచించాలిసంది జరిగిందని గరించి కాదు. జయగ వలస్థన దని గరించి. అలోయోలో జరిగిన నషిం భనకి ది నషిం కాదు.
కాని అసలు నషిం లహరి ఫఱతికుండటం. అందుకేం చేమలో ఆలోచించి 
ో న్ చేద
ి ం. నకు మీ మీద కోం లేదు. అనవసంగా
ఫీలవకండి’’ అనాడు.

‘‘థంకూయ సార్’’ అనాడు ఎటిమప. ‘‘ధనగిరి టచ్ లో ఉనాడా?’’ భరో గ
ా విస్త్ు కలుప్పకంటూ అడిగాడు
తాయగయజన్.‘‘ఉనాడు సర్, ఱసు
ు తం ండీ ఫజార్ లోని హోటల్ నుంచి యశువాకుంలోని చంద
ఱ లడిజకి షిపిమయడు. ఎలగెైన
లహరి అడఱసు తెలుసుకని ఆభను చంపించాకే తిరిగి భన ముందుకసాునంటునాడు.’’ చెపడు ఎటిమపన్.

‘‘వదు
ి ఇక వాడిా నముమకని ఱయ్యజనం లేదు. అమయవారొచేచ దకా అభవాసయ ఆగదు. ఎపటి నులు అప్పపడు జరిగి
పోవాలి. అవతల ఱభుతాం నిమమించిన ఎంకెైారీ కమీషనిా ఎలగో మేనేజ్ చేసాను. కాన్న కమీషన్ కోరిన భరో మూడు భసాల
గడువును సుప్లఱం కోరు
ి తియసురించింది. ఆరు భసాలు పూరిి కావస్ుంది. స్థబిఐ ఎంకాయిరీకి ఆదేశిస్టు రిస్థితి దరుణంగా
వుంటుంది. ఇనిా సభసయల భధయ ధనగిరి ఎప్పపడో ఏదో చేసాునంటే ఇంకా నమిమ కూచోలేం.

నేను కంతకాలం ఇకుడే ఉంటాను. వేరే ఏయపటు కూడా చేసాను. హయయన నుంచి రివాలార్ షూటింగ్ లో స్థదిహసు
ు లయిన
ఆరుగరు షూటయస్ ని పిలిపిసు
ు నాను. ఈలోల కందరు లోకల్ కిరమినలస్ ని కలుప్పకని సామంగా లహరి కోసం గాలించి
నివాసం ఎకుడో తెలుసుకో. వాళ్ళు యగానే ని ముగించటం తేలిక. అయధభైందిగా?’’ వివరించాడు తాయగయజన్.

అయధభైనటు
ి తల వూడు ఎటిమపన్.

‘‘కు విషమం గరు
ి టు
ి కో. పొయఫటున కూడ ఆ పిలోతో హాయండు టు హాయండ్ పైటింగ్ కి పోవదు
ి . శిఖాభణితో ఎల పోయడిందో
టివిలో చూసావ్ గద? గప్ చుప్ గా షూట్ చేమటం కుటే దీనికి రిషాుయం’’ తిరిగి తనే హెచచరించాడు తాయగయజన్.

‘‘లహరికి తోడుగా క యువకుడునాడు. టివిలో చూసాం. అతడి విషమం ఏమిటి? వాడి జోలికి పోవదింటాయ?’’ సందేహం
తెలిమబుచాచడు ఎటిమప.

‘‘వదు
ి . భన టాయాట్ లహరి అంత. రేప్ప ఉదమం భరింత వివయంగా చరిచద
ి ం. వళ్ు భంచేస్థ యసి్ తీసుకోండి వళ్ుండి’’
అనాడు తాయగయజన్.

తేలిక డడ భనుసుతో తన భనుషులిా తీసుకని కిందకు వళ్ు పోమడు.

అదే యతిల ఆమూల ఒలడ్ భంఫళ్ం విశల యింట్ర
ో భరో సంఘటన చోటు చేసుకుంది.

******************************************

అయధయతిల కావస్ుంది సభమం...

ఇలోంతా ఱశంతంగా వుంది.

ఎవరి గదులో
ో వారు నిదఱపోతునారు.

కాని తన గదిలో విశల భతలం నిదఱ టిక ఫడ్ మీద అటు యిటు దొరు
ో తోంది. తనువు భనసు ఎంత నచచచెపిపన
వినుకోభంటునాయి. వియహానిా మించిన తీపి ఫధ భరోటి లేదంటారు. ఎందుకో ఇప్పపడయధభవుతోంది.

కావయ నయికలో
ో వియహోతుంఠిత అనే నయిక వుంది. ఇప్పడు ఆలోచిస్టు తనకీ ఆ నయికకూ తేడా లేదనిపిస్ుంది. కు గదిలో
ఫవ దగాయకు వళ్ుభని భనసు లగేస్ుంది.

తనవరో తెలీనప్పపడే గాఢంగా పేఱమించింది. సంత ఫవని తెలిసాక ఆ పేఱభ యటిింయింది. ఫవ చాల గడుసు వాడు. లేకపోతే
కారోో వళ్తుప్పపడు యతిలళ్ళు తన అవసి గరించి అంత సపషింగా ఎల చెపగలిగాడు? నిజంగానే తను డోర్ లక్ చేసుకుని
డుకుంటునాడా?పేఱమికులకు చూప్పలు, భటలు, సపయశ, కగిలి, ముదు
ి లు ఇవన్నా వియహానిా శంతింజేస్ట చయయలే, తను
అవే కోరుకుంట్రంది. అంతే గాని ళ్ుకి ముందే రువానిా ఆయబోస్థ విందయగించాలనే తొందరే కాదు. అయిన తనకేన ? ఫవకి
భతలం వియహముండద? అకు సహసఱకి ఉండద? తనింకా కోలుకోలేదు గాఫటిి ఈ ఫీలింగస్ ఏవీ అకుని ఫధించవు. ఫధంతా
తనకే.అయిన ఇనిా ఆలోచనలందుకు? నిజంగా తలుప్ప లక్ చేసుకుంటునాడో లేదో ఒసారి పోయి చెక్ చేస్టు పోల? తన
ఆలోచనకి తనే నవుాకుంది.ఏయ్ కోతి....... వాడు లక్ చేసుకోలేదనుకో ఏం చేసాువ్ లోనకెళ్ు పోతావా’ కంటెగా వకిురించింది
భనసు. వళ్తు తపేపంటి? వాడు న ఫవే కద ? అని భనుసును తనే వకిురిస్ప
ు ఫడ్ దిగింది విశల.జుతు
ు లగి జారు ముడి
వేసుకుంది. నైటీ సరిచేసుకుంది. అదిం ముందుకెళ్ు ఒసారి తన రూనిా తనే చూసుకుంటూ ఫమలుదేరింది. ఫమటి వయండాలో
అడుగ టిింది. ఎందుకెైన భంచిది ఎవరూ చూడకుండా వుంటాయని వయండాలో లైటు కూడ ఆఫ్ చేస్థంది.

కున సహసఱ గది ముందుకచిచ ఒయగా తొంగి చూస్థంది. లోన ఫడ్ మీద గాఢ నిదఱలో ఉంది సహసఱ. ఫడ్ లైటు డిమ్ గా
వలుగతోంది.ఆ గది దటి వియట్ గది ముందుకెళ్ుంది.డోర్ మీద చేయి వేమగానే చప్పపడు గాకుండా తెరుచుకుంది. లోన ఫడ్
లైట్ కాంతిలో వియట్ కూడ గాఢనిదఱలో వునాడు. గభమనికి జేయఫడి కాస్టసప్ప అలగే చూస్ప
ు నిలఫడింది. అతనిా చూస్ట కదిి
శాస వేడకుుతోంది. ఛాతీ ఫరువైనటు
ి ంది. భనసు ఆగనంట్రంది.ఫవా..........నేనికుడ వియహంతో కాలిపోతుంటే నువుా
ఱశంతంగా నిదఱపోతావా ఆగ న్న ని చె
ు డోర్ లక్ చేసుకుంటునానంటూ ఫడాయి కబురు
ో వేరేన.... చె
ు అనుకుంటూ
గదిలోకి అడుగ టిింది.

సరిగా
ా అదే సభమంలో

వయండా చివయ చినాగా ఏదో అలికిడి విశల చాల చలకీ అభమయి. వుషారుగా ఉంటుంది. దేనిా అశర దధ చేమదు. ఆ
చప్పపడేమిటీ అనుకుంటూ గిరుకుున తిరిగి వయండా చివయ ఫలున్న వైప్ప చీకట్ర
ో కి ద షిి సారించింది. అంతే...ఆభ గండ
ఝలు
ో భంది.న్నడ లంటి ఆకాయం ఏదో వాటర్ ైప్ప వంట ైకెకిు ఫలున్నలోకి దిగతోంది.ఎవడు వాడు? దొంగా...........
ఇంతవయకు ఎప్పపడూ ఇల జయగలేదు. బమనిా కంగారును అణుచుకంటూ కు దూకులో గదిలోకెళ్ు తలుప్ప దగాయగా
మూస్థంది. ఫడ్ వదికెళ్ు.ఫవా........ఫవా......... అంటూ చినాగా పిలిచింది.

వియట్ కదలేోదు.దంతో కోంగా భుజంమీద తటిింది.త ళ్ుడి లేచాడు వియట్.విశలను చూస్థ కంగారు డుతూ ఏదో
అడగబోతుంటే ‘‘ష్’’ అంటూ నోటి మీద వేలు అడడంగా ఉంచి సెైగ చేస్థంది.‘‘దొంగ ఫవా........ దొంగ’’ .............. అంది.‘‘ఏయ్
నేను దొంగనేమిటే...........అయధయతిల అంకభమ శివాలని ఏంటి న్నగోల?’’ అనాడు విసుగా
ా .‘‘అయ్యయ మదు
ి భనింట్ర
ో కి దొంగ

వచాచడు. వయండా చివయ ఫలున్నలో ఉండగా చూసా....’’ అంది.దొంగ అనగానే వియట్ నిదఱ భతు
ు ...భంతలం వేస్థనటు
ి
భమభైంది.వాడు నిజంగా దొంగాడా లేక సహసఱ కోసం వచిచన శత భనిషా......... ఆలోచించే టెైం లేదు. వంటనే ఫడ్ దిగి
స్త్లింగ్ పయన్ స్థాచ్ ఆఫ్ చేసాడు. విశల చేయి ప్పచుచకని వేగంగా తలుప్ప వనకిు లకుుపోమడు. వచిచన అవకాశనిా
వదలకుండా వియట్ ని వాటేసుకని చప్పపడు యకుండా ముదు
ి లు టిింది విశల.ఇదే టెైంలో నభమదిగా డోర్ తెరుచుకుంది. ఎవరో
లోనకు తొంగి చూసారు. వాడులోనకస్టు అటాక్ చేమటానికి స్థదింగా వునాడు వియట్. కాని అవతలి వయకిి గదిలోఎవరూ లేయని
నియ
ధ రించుకుంటూ తిరిగి తలుప్ప దగాయగా మూసాడు.

తలుప్ప వనకే వునా వియట్ విశలను అకుడే ఉండభని సెైగచేస్థ డోర్ కదిిగా తెరిచి చిభమచీకటిగా వునా వయండాలోకి తొంగి
చూసాడు. న్నడల కదులుతునా ఆ ఆకాయం కున సహసఱ గది డోర్ కూడ నటిి లోనకు తొంగి చూస్థంది. ఫడ్ లైట్ కాంతి డి వాడు
తలకు ధరించిన భంకీ కాయప్ తెలుస్ుంది వాడి చేతిలో దంగళ్తల పొడవున తళ్తళ్ భరుస్ుంది డాగర్. దనిా చూడగానే
ఉలికిు డా
డ డు వియట్. సందేహం తీరిపోయింది. వచిచన వాడు శత భనిషి. ఎవడు వాడు ఎల వచాచడు? ఆలోచించే టెైం లేదు.
వాడు పిలిోల సహసఱ గదిలోకి పోతునాడు.ఇక ఆలసయం చేమలేదు వియట్. క్షణం ఆలసయభైన అది సహసఱ 
ఱ ణ్యనిా ఫలి
తీసుకోవచుచ. సభమనికి విశల స్థగటిి లేపింది. లేకపోతే ఘోయం జరిగి పోయేది.వేగంగా ఫమటికి కదిలడు వియట్. చప్పపడు
గాకుండా తనూ అనుసరించింది విశల. వియట్ సహసఱ గదిలో ఱవేశించే సరికి అగంతకుడు ఫడ్ కున చేతిలో డాగర్ ైకి లేస్ుంది.
క్షణం ఆలసయభైతే అది సహసఱ గండలో
ో పిడివయకు దిగఫడి పోయేది. వను తిరిగాడు అగంతకుడు. తిరిగీ తియకు ముందే వియట్
కుడి చేతి పిడికిలి వాడి భడనయనిా దరుణంగా తాకింది. ఏం జరిగిందో కూడ వాడికి అయధం కాలేదు. నిలుచునా వాడి చేతిలో
డాగర్ జారి కింద డి ఖంగన శఫధం చేస్థంది. ఆ శఫ
ి నికి సహసఱ ఉలికిు డి లేచి కూచుంది.

క్షణ కాలం ఏం జరుగతుందో సహసఱకి అయధం కాలేదు. కింద డునా అగంతకుడిా ఇంకా చూడలేదభ. ఎదురుగా వియట్ ఆ వనకే
విశల యిదిరిా చూస్ప
ు ‘‘ఏంజరిగింది?’’ అనడిగింది. ఏం జరిగింద! క్షణం ఆలసయభైతే న్న 
ఱ ణ్యలు పోయుండేవి. కటో మకటి న్న
గదిలో ఱవేశించింది. దీని సంగతి చూద
ి ం అంటూ వళ్ు లైటు స్థాచ్ ఆన్ చేసాడు.

గది నిండుగా టూయబ్ లైట్ కాంతి రుచుకుంది.

అప్పపడు గభనించింది సహసఱ అగంతకుడిా.ఫడ్ దిగింది. క్షణంలో విషమం అయధభైందభకు. విశల కుకచిచ నిలఫడింది.
ఎంత ఱభదం తపిపందో వూహించుకుంటేనే గండ దడ ప్పటిింది.

వియట్ తెలివి తపిపన అగంతకుడిా లగి కురీచలో కూచొ ఫటిి చేతులు కురీచ వనకిు కటేిసాడు. వాడి ముఖాని కునా భంకీ కాయప్
తొలగించాడు. తిక సంవతసయల యువకుడు. వాడిా ఎప్పపడూ చూస్థన గరు
ి లేదు. జేబులు వతగా
ా క రివాలార్ సెల్ ఫోన్

భన్న రుస దొరికాయి. వివయలు తెలిపే ఆధయలేవీ దొయకలేదు. సెల్ ఫోన్ భన్నయస్ వాడి జేబులోనే వుంచి రివాలారిా తన వది
ఉంచుకునాడు. ముఖాన చలోటి న్నళ్ళు కటిగానే సప హ వచిచంది వాడికి. బమం బమంగా వియట్ ని సహసఱని విశలని భరిచ
భరిచ పిచిచ చూప్పలు చూసాడు.ఒ కూరీచ దగాయకు లకుుని...

వాడికి ఎదురుగా కూచునాడు వియట్.

‘‘చెపయ న్న పేరేమిటి?’’ అడిగాడు.

వాడికి నోరు గలేోదు.

గొంతులో ఏదో అడడం డడటు
ి ంది.

వచిచన ని పూయివుతోందనా ఆనందంలో వనక నుంచి ముంచుకచిచన ఱభదనిా గభనించలేదు. దొరికిపోమడు. కయివయం
బోధ డక కటు
ి మిటా
ి డుతునాడు వాడు.

‘‘నిజం చెపకపోతే ఇకుడే నినుా చంపి తీసుకెళ్ు కూనం నదిలో డేసాును’’ హెచచరించాడు వియట్.

‘‘వదు
ి సార్ చంపొదు
ి నిజం చెపేపసాును’’ ఎలగో నోరు కలిచ ఫదులిచాచడు వాడు.

‘‘చెప్పప ఎకుడుాంచి వచాచవ్? ఎవరు ంపించారు?’’

‘‘నేను ధనగిరి భనిషిని సార్. మీ చేతులో
ో చచిచన వాళ్ళు చావగా మిగిలిన ముగ
ా రోో నేనొకుడిా.’’

‘‘ఇప్పపడు ఎంత భంది వచాచరికుడికి? కింద ఎంత భంది వునారు?’’

‘‘ఎవరూ లేరు. కుడేా వచాచను.’’

‘‘మిగిలిన వాళ్ుకు కూడ ఈ అడఱసు తెలుసా?’’

‘‘లేదు. ఎవరికీ తెలీదు. నకు భతలమే తెలుసు.’’

‘‘న్నకు భతలం ఎల తెలిస్థంది? మేం ఇకుడునా విషమం చాల యహసయంగా ఉంచాం. ఎవరు చెపరు న్నకు?’’

‘‘చందూ.... మీ పఱండు చందూ మూలంగా తెలిస్థంది.’’

వాడా భటనా భరుక్షణం వియట్ కటిిన చెం దెఫబకి వాడి చెం పేలిపోయినటియింది. కెవుాభనాడు.

‘‘భ భధయ కలతలు రేలని చూస్టు ఇప్పపడే నినుా చంపేసాును. యసెుల్ నిజం చెప్పప’’ గదిించాడు.

‘‘లేదు లేదు మీరు న భటలిా తప్పపగా అయధం చేసుకునారు. న ఉదేిశం అది కాదు’’ అనాడు ఏడుప్ప ముఖంతో
అగంతకుడు.

‘‘ఇంకేమిటి? చందూ ఎల తెలుసు న్నకు?’’

‘‘చె
ు ను. మేం చెనైా వచిచ లహరి కోసం గాలిసు
ు ండగా చందూ మీరు కే ఫైక్ మీద తియగటం చాల సారు
ో చూసాను. భమూలుగా
అయితే మీరు గరు
ి ండే వారు కాదు. నకు ఫైక్ లంటే ఇషిం. మీది పయన్ ఫైక్. అలంటిది భరో ఫైక్ ని నేను చూళ్తుదు. అందుకే ఆ
ఫైక్ మీద తిరుగతునా మీ యిదిరు గరు
ి ండి పోమరు.

ఆ రోజు శిఖాభణి వయాంతో జరిగిన పోరులో మీరు ఉండటం టివిలో చూసాక గరు
ి టా
ి ను. చందూ మీ పఱండు గాఫటిి చందూని
టు
ి కుంటే లహరి ఆచూకీ దొరుకుతుందనుకునాను. మూడు రోజుల కిరతం చందూని గరిించాను అతని ఫైక్ ని పలో చేస్థ
గోసాామి కాలన్నకి వళ్తును. అకుడే ఇరుగ పొరుగ వలో తెలిస్థంది మీ పేరు వియట్ అని మీ పఱండు పేరు చందూ అని మీరు అకుడ
ఉండటం లేదన్న తెలిస్థంది. తయాత చందూ ఫైక్ ని పలో చేస్ప
ు ఈ ఇంటి వయకు వచాచను. చందూ మేడైకి యవటం వీధిలోంచి
గభనించి గామ డిన మీరిదిరూ ఎవరికీ తెలీకుండా ై అంతసు
ి లో ఉంటునాయని వూహించాను.

వచిచన ని పూరిి గాక, తన భనుషులిా కోలోపయి ధనగిరి చాల ఫధలో వునాడు. ఏబై వేలు యడీగా ఉంచు. ఈ యతిలకే
లహరిని చంపి వసాునంటూ సవాల్ విస్థరి ఫమలుదేయను. న బేడ్ టెైం దొరికి పోమను’’ అనాడు ఫధగా వాడు. వాడు అఫదధం
చెపటం లేదని ముగ
ా రికీ అయధభైంది. వియట్ స్త్రిమస్ గా చూసాడు.

‘‘నువుా చాల తెలివైన వాడివియ. అందుకే ఇంత దూయం వచేచసావ్. నినుా భచుచకోవాలి. చెపిపంది చేసాువా? అనడిగాడు.

‘‘ఏం చేమలి?’’

‘‘ధనగిరిని చంపేమలి’’

‘‘నేన!’’

‘‘అవును నువేా. నినాకుడికి తీసుకెళ్త
ు ను. ఏదో వంకతో వాడిా కిందకు పిలిచి పొడిచి చంయి. నేను కార్ లో ఉంటాను. న్నకు
బోలడు డబుబలిసాును. వాడిాచంపి హేప్లగా ఇషిభైన చోటుకి వళ్ుపో. కాని మోసం చేమలని చూస్టు అకుడే చంపేసాును. న్న
రివాలార్ న దగారుంది. అది నినుా గభనిస్ప
ు నే ఉంటుంది.’’

వియట్ ఆపర్ విని.

కాస్టసప్ప తటటాయించాడు వాడు.

ముందు నుయియ వనక గొయియల వుంది రిస్థితి. ఇంత కాలం పోషించిన ధనగిరి తనకు గరువు లంటి వాడు. చంటానికి
భనసంగీకరించటం లేదు. కాదంటే వియట్ చంపేసాుడు. అవునంటే ఫతికిపోవచుచ. అయిన తాభంతా కిరమినలస్ తభకు న్నతేమిటి
జాలేమిటి చంటం తభ వ తిు. ైగా బోలడు డబుబ వసు
ు ంది. అంతే వచిచన అవకాశనిా వినియ్యగించుకుంటే ఫతికిపోవచుచ
ఆలోచిసు
ు నాడు.‘‘న్న పేరేమిటా
ల ?’’ అడిగాడు వియట్

‘‘ఇళ్ంగో’’........చెపడు.

‘‘ఏంటి?’’

‘‘ననుా ఇళ్ంగో అంటారు సార్’’

‘‘చూడు ఇళ్ంగో ఉనా ళ్ంగా రీి భరేచమలంటే కంచెం కషిమే. కాని నువుా ఫఱతకాలంటే లహరిని చంలని కంకణం
కటు
ి కునా ధనగిరి చావాలి. చంప్పతావా చసాువా? తాయగా తేలుచకో’’ హెచచరించాడు.‘‘చంప్పతాను సార్ ధనగిరిని చంపేసాును’’
చివరికి అంగీకరించాడు.‘‘ఇళ్ంగో’’‘‘వరీ గడ్ అయితే ఇప్పపడే ఫమలుదేరుతునాం. మీరు దిగిన లడిజ
ఎకుడుంది?’’‘‘యశువాకుం భయిన్ రోడ్ లో సర్. పోసాిఫీస్ కు సమీంలో చంద
ఱ లడిజ.’’

‘‘వరీ గడ్’’ అంటూ ఇళ్ంగో నోటికి టేప్ అంటించాడు వియట్. దరిలో అరిచి గోలచేస్థ తపిపంచుకునే ఱమతాం చేమకుండా
ముందు జాగరతు చయయ అది.

తన గది లోకి వళ్ు యంటు షరు
ి ధరించి వచాచడు. రివాలార్ జేబులో వేసుకునాడు. విశలను కారు తీమభని చెపిప
ఇళ్ంగోను తీసుకుని ఫమలుదేయడు.

భరో సారి తన 
ఱ ణ్యనిా కాడిన వియట్ కి థంకస్ చెపూ
ు దుఖఖం ఆప్పకోలేక కగిలించుకని ఏడేచస్థంది సహసఱ. ఆభ వనుాతటిి
ఒదయచడు.‘‘నువుా చెపిపన థంకస్ నిజానికి విశలకి చెందలి. సభమనికి గభనించి వచిచ ననుా లేటం వలోనే నినుా
కాడుకోగలిగాను.’’ అనాడు వియట్.ఆ భటతో సహసఱకి విశలమీద భరింత అభభనం ఏయపడింది. ఆయమంగా దగాయకు

తీసుకని క తజఞతగా చూస్థంది ‘‘న్న రుణం తీరుచకోలేనిది విశల. ఇంత నిసాాయింగా ననుా యకిిసు
ు నావే.....న్న సాినంలో ఎవరునా
వదిలేసాురు తనకి లైన్ కిోమయవుతుందని. కాని ........నువుా........ నకో చెలోలునా న గరించి ఇంత శర ది తీసుకనేది
కాదేమో.....’’ అంటుంటే ‘‘వదికాు భనలో భనకి పొగడులు వదు
ి . నకు సాాయధం లేదు. నువుా వియట్ నేను అందయం కేిభంగా
ఉండాలి. అదే న ఆశ’’ అంటూ సహసఱ కన్నారు తుడిచింది.‘‘కె టెైం ంటి గంట కావస్ుంది. ఫమలుదేయటం భంచిది. సహసఱ
ఎందుకెైన భంచిది డోర్ లక్ చేసుకుని డుకో. ఒ గంటలోపే తిరిగి వచేచసాుం’’ అంటూ ఇళ్ంగోను తీసుకని ఫమలుదేయడు
వియట్.

విశల తన గదిలోకెళ్ు కారు తాళ్తలు టారిచలైటు తెచిచంది. అద షిం ఏభంటే కింద ఎవరూ నిదఱ లేవకపోటం. లైటు
ో ఆన్
చేమకుండానే టాయి్ లైటు సామంతో ఇంట్ర
ో ంచి ఫమటికచిచ ఫమట వీధి గభమనికి తాళ్ం టిింది విశల. అంతా కార్ లో
ఫమలుదేరే సరికి సరిగా
ా ంటి గంట సభమం.

*****************************

రుశువాకుం చంద
ఱ లడిజ.

గదిలో భంచి నిదఱలో ఉండగా ధనగిరి సెల్ ఫోన్ మోగింది. ధనగిరి ఫదధకంగా ఇటు తిరిగి టేబుల్ మీది సెల్ అందుకుని చూసాడు.
అవతల తన భనిషి ఇళ్ంగో లైనోో వునాడు.

‘‘ఆ... చెపయ ఎకుడునావ్?’’ ఫోన్ చెవికి ఆనించుకంటూ అడిగాడు.

‘‘అనా ఇకుడే లడజ్ ఫమట రోడ్ మీదునాను’’ అటునుంచి ఇళ్ంగో సభధనం వినిపంచింది.‘‘అకుడేం చేసు
ు నావ్ య
అయధయతిల లోనకు యవచుచగా’’ విసుకునాడు.‘‘యలేననా. వళ్ున ని పూయియింది. న్నకు చూపించాలని సహసఱ తల నరికి
సంచిలో వేస్థ తెచాచను. నువుా కిందికస్టు చూపించి తీసుకెళ్ు దూయంగా రేస్థ వసాును.’’ధనగిరి తన చెవులిా నభమలేక
పోమడు.ఇనిా రోజులో
ో తాభవరూ చేమలేని ని ఇళ్ంగో సాధించాడంటే ఆనందంగా వుంది. అనుభనంగా వుంది. లేచి గఫగఫ
ఫలున్నలో కచిచ చూసాడు. దిగవన వీధి లైటు కాంతిలో ఫరువుగా చేతి సంచితో నిలఫడి చూసు
ు నా ఇళ్ంగో కనిపంచాడు.

‘‘సరి. అకుడే వుండు వచేచసు
ు నా’’ అంటూ గఫ గఫ షరు
ి వేసుకునాడు. రివాలార్ లేకుండా ఫమట అడుగ టేి అలవాటు

ధనగిరికి లేదు. రివాలార్ జేబులో వేసుకుని గది లోంచి ఫమటికచాచడు. కు గదిలో నిదఱ పోతునా అనుచరులిదిరిా లేలని
వునా చివరి క్షణంలో వియమించుకని ంటరిగానే చకచకా లడిజ భటు
ో దిగి కిందకచాచడు. రోడు
డ నియమనుషయంగా వుంది. ఎవరూ
తిరుగతునా జాడలేదు. లడిజకి కాల ఉంటే సెంటీల కూడా ఎటువళ్తుడో అకుడ భతలం లేడు.

అటు ఇటు రోడు
డ కుగా కనిా కారు
ో రుు చేమఫడునాయి. వడివడిగా ఇళ్ంగోని సమీపించాడు ధనగిరి.

‘‘ఏమిటా
ల . నువుా చెపేపది నిజమేన!’’ ఉతాసహంగా అడిగాడు.

‘‘అవుననా నిదఱ పోతుంటే చంపి తల నరికి తెచాచను. చూడు’’ అంటూ సంచీని నభమకంగా ధనగిరికిచాచడు ఇళ్ంగో. ధనగిరి

నభమడు.

సంచిలో సహసఱ శియసుసను ముఖానిా చూడాలనా కుతూహలంతో సంచి విడదీస్థ లోనకు చూసాడు. వీధి లైటు కాంతిలో సంచి
అడుగన శియసుస ఫదులు యండు ఇటుక యళ్ళు కనిపంచాయి. కోంతో ముఖం ఎయరఫడగా సంచిని కిందడేస్థ ఇళ్ంగో వంక
చూడబోమడు, కాని`

అపటికే ఆలసయభైపోయింది.

ఇళ్ంగో చేతిలో ఱతయక్షభైన డాగర్ పిడి వయకు గండలో
ో దిగఫడిపోగా ‘మోసం... దగా...’ అనరిచాడు ధనగిరి. అరుస్ప
ు నే
జేబులోంచి రివాలార్ తీస్థ ఇళ్ంగోని షూట్ చేసాడు. కోోజ్ రేంజో
ో షూట్ చేమటంతో బులోట్ ఇళ్ంగో ఛాతినుండి వనుాలోంచి
ఫమటికి దూసుకుపోయింది. నేలకు రిగిపోతూనే మూడు రౌండు
ో కాలుపలు జరిడు ధనగిరి. అంతే అటు ధనగిరి ఇటు ఇళ్ంగో
చెరో ఱకు నేలకు విరుచుకుడి 
ఱ ణ్యలు వదిలరు. రివాలార్ మోతలు వాళ్ు చావు కేకలతో ఱశంతంగా వునా ఆ 
ఱ ంతం కు
సారిగా భరుమోగింది.

సరిగా
ా అకుడికి వంద అడుగల దూయంలో క కుగా ఆగంది విశల కారు. పఱంట్ స్త్ట్ర
ో కూచొని జరిగిందంతా చూస్ప
ు నే ఉంది,
కారు దిగలేదు. జరిగిన రిణ్యభనికి వియట్ ఆశచయయపోలేదు. కాని విశల షాకోి శిలఱతిభలగయిపోయింది.

‘‘కారు సాియి్ చేస్థ వనకిు తిప్పప, భన కారును ఎవరూ గరిించకముందే ఇకుడుాంచి వళ్ు పోవాలి. కిాక్.’’ అంటూ వియట్
హెచచరించటంతో షాక్ నుంచి ఫమటడి కారు సాియి్ చేస్థంది విశల. క్షణంలో రివయస్ తీసుకుని వేగంగా ఎగవకు పోనిచిచంది.
హతయ జరిగిన చంద
ఱ హోటల్ 
ఱ ంతానికి చుటు
ి కుల వాళ్ళు రుగలతు
ు కచేచసరికి విశల డైఴవ్ చేసు
ు నా కారు చాల దూయం
వళ్ుపోయింది.

‘‘ఫవా. ధనగిరి ఇళ్ంగోని చంపేసాుడని ముందే తెలుసా?’’ దరిలో అడిగింది విశల ఆశచయయం నుంచి తేరుకుంటూ.

చినాగా నవాాడు వియట్.

‘‘తెలుసు. ంచతంతలం అని భనకు న్నతి కథలునాయి. అందులో క తంతా
ల నిా ఱయ్యగించాను. అది వయువుటయింది. భన
చేతికి భటిి అంటకుండానే ఇదిరూ అయిపోమరు.’’ అనాడు.

‘‘కాని ఇళ్ంగో... ం చినావమసు...’’ అంది విశల.

‘అవును, వమసు చినాదే కాని సహసఱను చంలని వచాచడు. ము చినాదయిన దిదయిన గ ఫటిిందంటే ఎపటికయిన
ఱభదమే. నియ
ధ కిిణయంగా చంపేమలి.’ అనాడు వియట్.

కారు వేగంగా ఒలడ్ భంఫళ్ం దిశగా దూసుకు పోతూనే వుంది.

***********************************

కీలపకుం!

త బవనం.

సభమం ఉదమం ఏడు గంటలు.

భబుబలు టిిన ఆకాశంలో స్పరుయడింకా తొంగి చూడడం లేదు. వాతావయణం చలి చలిగా ఆహాోదంగా వుంది.

ఆ సభమంలో హడావిడిగా మేడ మీదకచాచడు ఎటిమప. భనిషి కంచెం గాబయగా వునాడు. వాడు వచేచ సరికి ఆరు
ఫమట డంబులోసు వాయమభం చేసు
ు నాడు తాయగయజన్ వంటి మీద ైజాభ భతలం వుంది. షరు
ి లేదు. విశలభైన ఛాతీ,
కండలు తిరిగిన దండాలు. చేసు
ు నా వాయమభనికి శరీయం చెభటలతో తడిస్థంది.

ఎటిమపను చూస్థ డంబులస్ కింద టా
ి డు తాయగయజన్. తాడు ైనుంచి టవల్ అందుకని చభటలు తుడుచుకంటూ
ముందు కచాచడు. ‘ఏంటా
ల ఏదో షాకోో వునాటు
ి నావ్. ప్లడకల ఏదనా వచిచంద? ఏభైంది?’ అనడిగాడు స్త్రిమసాా.

‘‘ఇప్పపడే టివి వాయిలు చూససు
ు నాను సర్. ఘోయం జరిగింది. ధనగిరి యతిల చనిపోమడు’’ వచిచన విషమనిా ఫధగా చెపడు
ఎటిమప.

నభమలేనటు
ి చూస్ప
ు టవల్ భుజంమీద వేసుకునాడు జగనోమహన్.

‘‘నిజభ... వాడు చనిపోవటం ఏమిటా
ల ? ఎల జరిగింది?’’ అంటూ అడిగాడు.

‘‘వాడే కాదు. ఇళ్ంగో కూడా చనిపోమడు. చంద
ఱ లడిజ ఫమట యతిల ఎప్పపడో రోడు
డ కున గొడవ డినటు
ి నారు. ఇళ్ంగో
డాగరోి పొడవగా ధనగిరి రివాలారోి షూట్ చేసాడు. అల కరినొకరు చంప్పకునారు. టివిలో సంఘటన సిలనిా శవాలిా
చూపిసు
ు నారు. అరుప్పలు విని లడిజ సెంటీల అకుడికచేచసరికే వాళ్ుదిరూ చనిపోమయట. ఆ సభమంలో అకుడికి కంత
దూయంలో క కారు ఫమలుదేరి వళ్ుపోడం సెంటీల చూసాటి. కాని నంఫరు తెలీదు. ఆ కారుకి ఈ హతయలకి ఏదనా సంఫంధం
ఉందేమోనని పోలీసులు అనుభనిసు
ు నాయట’’ అంటూ టివిలో వినా విషమలు చెపడు ఎటిమప.

ఆ విశ్లషాలు విని తాయగయజన్ ఏ భతలం ఆశచయయ డలేదు. చినాగా నవిా... ‘‘పోలీసుల అనుభభలనిా నిజం కావుయ. ఏదో
టెైంలో ఏదో కారు ఫమలు దేరి పోతూనే ఉంటుంది. ఫటితలకి బొటన వేలికి ముడి వేసాునంటే ఎకుడో కారోో వునావాళ్తుం చేసాురు?
ఇంతకీ ధనగిరి భనుషులంతభంది మిగిలరు. వాళ్తుభమయరు?’’ అనడిగాడు.

‘‘ఇదిరు వేరే గదిలో నిదఱ పోతునాయట సర్. హతయల గరించి తెలీగానే వాళ్ుదిరూ పోలీసులకు ఫమడి తెలోవాయక ముందే గది
వదిలి రిపోమయట. వాళ్ు గరించి కూడా పోలీసులు గాలిసు
ు నాయట. ఈ రోజు టివి ఆన్ చేమగానే సెపషల్ నూయస్ యిదే’’
అనాడు ఎటిమప.‘‘కాని ఇది భనకు ఏభతలం ఉయ్యగ డే నూయస్ కాదు. అవున?’’ అనడిగాడు
తాయగయజన్.అవుననాటు
ి తలూడు ఎటిమప.

‘‘స్... భనం ఎలగ్ఫ ధనగిరిని వదులుకునాం. వేసి్ పలోస్ ఛస్టు ఏంటి ఫతికితే ఏంటి! భరిచపో. వాళ్ు గరించి భరిచపో.
హయయన షూటయస్ ఎలు
ో ండి ఉదమం దిగతునారు. న్నకు లోకల్ భనుషులిా వేరే ఏయపటు చేమటానికి కాస్టసట్ర
ో భనిషి

వసాుడు. మీరు తొందయగా యడీ అయితే వాడి వంట వళ్ు ఆ నులు చూడొచుచ. గెట్ యడీ. వళ్ళు’’ అనాడు ఆయడర్ వేసు
ు నాటు
ి .

గంగియదు
ి ల తలూపి వళ్ుపోమడు ఎటిమప. వాడు వళ్ుగానే టవల్ భుజాన వేసుకని సాాననికి వళ్ు పోమడు
తాయగయజన్.

***********************************

ఉదమం ఏడు గంటల సభమం.....

మునుసామి సాానదికాలు ముగించి తెలో లుంగీ షరు
ి ధరించి పూజ కూడ ముగించుకని నుదుట విభూది పూసుకునాడు.
హాలో
ో కచేచ సరికి కభమటి కాఫీ వాసన ముకుు ప్పటాలిా తాకింది. ఫండ శివ కిచెనోో నులు చూసు
ు నాడు. వాడికి తోడుగా చందూ
కూడా అకుడే వునాడు. ఇదిరూ కూడా వండి వాయచటంలో భసిరు
ో . ఇక వేరే చెపల.. అయజంటుగా కాఫీ తాగే ఉదేిశంతో కిచెన్
వైప్ప అడుగలు సారించాడు మునుసామి. దీక్ష సహసఱకు తోడుగా విశల ఇంట్ర
ో నే ఉంట్రంది. ఇదిరూ షాపింగ్ భల్ జాబిు రిజెైన్
చేస్టసారు. వియట్ లంగ్ లీవ్వో ఉనాడు. చందూ భతలం ఆఫీస్థు వళ్ళ
ు నాడంతే. దీక్ష ఇంటికి కాల కోసం కదిరేశన్ కందరు తన
భనుషులతో ఇకుడ ఉంటునాడు. మిగిలిన భనుసామి భనుషులు కదిరేశన్ భనుషులు అంతా లడిజలో
ో నే ఉంటూ
వచిచపోతునారు.

మునుసామి కిచెన్ డోరోో కాఫీ కోసం అడుగ టిబోతుండగా కాలింగ్ ఫల్ మోగింది. పొదు
ి టే ఎవరొచాచరో అయిం కాలేదు.
విసుకుంటునే వళ్ు డోర్ తెరిచాడు.

తలుప్ప తెరిచీ తెయవగానే ది షాక్.

ఎదురుగా ఆయడుగల గంభీయ రూం, వంకట యతాం నయుడు గారు నిలఫడునారు. కున ఆమన ధయమతిా భంగ
తామరు. ఆ వనకే ది కడుకు వికారంత్ కున బయయ ఇదిరు పిలోలు భటెోకిు వసు
ు నారు. పోరిికోలో యజ హంసల నిలఫడుంది
వారు వచిచన ఫంజ్ కారు. డఱయివరు డికీు లోంచి సాభను
ో దించుతునాడు. సకుటుంఫంగా వచేచసాడామన.

తను చూస్ుంది కలో నిజమో అయిం కాలేదు మునుసామికి. కళ్ళు నులుముకని చూసాడు. సందేహం తీరిపోయింది. ‘‘దిమయ గారు.
మీయ!’’ అనాడు తేరుకుంటూ.

‘నేనేయ. ముందు లోనకు ద.’’ అనాడు గంభీయంగా వంకట యతాం నయుడు.

‘‘నేనగనుగద. వళ్ు పోతునాను’’ అంటూ వనక డోర్ వైప్ప రుగెతా
ు డు మునుసామి.

‘‘రే ఆగయ’’ అంటూ లోనకచేచసాడు వంకట యతాం నయుడు.

‘‘ఆగను గాక ఆగను. ఎందుకాగాలి? రే వధవా న్నకు చెపిపందేమిటి చేస్థందేమిటి? చినఫబును కాళ్ళు చేతులు కటిి
కోమంఫతూ
ు రు తీసుకు యభమంటే వాడికి వతా
ు సు లుకుతూ ఉండి పోతావా.. న్న కాళ్ళు వియగొాడతాను. చేతులు విరిచేసాునంటూ
మీ చేత చీవాటు
ో తినడానికా. నేనే తప్పప చేమలేదు. నే వళ్ుపోతాను’’ దిగా అరుస్ప
ు వనక డోర్ దటి ఫమటికెళ్ు పోమడు
మునుసామి.

‘‘ఆగతావా లేద నిజం గానే కాళ్ళు విరిచేసాును’’ అంటూ తనూ వనక డోర్ లోంచి మునుసామిని ది ది అంగలతో
తరుముకెళ్తుడు వంకట యతాం నయుడు.

ఈ లోల నవుాకంటూ మిగిలిన కుటుంఫ సభుయలంతా లోనకచేససారు. కిచెన్ లోంచి గొంతు విని గఫగఫ ఫమటకచిచన ఫండ
శివా ‘‘అభమ నభసాుయం యండి యండి.’’ అంటూ అందరిా లకరించాడు.

‘‘అభమ ఇతని పేరు చందూ అని భన చిన ఫబు పఱండు. ఉస్థలం టిి గా
ు ంటే`
ర భం...’’ అంటూ చందూని రిచమం చేసు
‘‘చందూ తెలీక పోడం ఏమిటా
ల . ఏభమయ చందూ. నువూా ఇకుడే ఉంటునావా?’’ అంది భంగ తామరు.

‘‘అవునభమ. వియట్ తను ని చేస్ట ఆఫీస్ లోనే నకూ ఉదోయగం ఇపిపంచాడు. యండి కూచోండి. దిమయ గారు మునుసామి గొడవ
డేటు
ి నారు చూససాును.’’ అంటూ చందూ ఫమటకి పోతుంటే ఆపిందవిడ.

‘‘నువేాం కంగారు డకమయ. వాళ్ు గొడవ కతు కాదు చూసు
ు ండు’’ అంది. అల లోన లకరింలు జరుగతుండగా ఫమట...
మునుసామి ఆగనంటే ఆగనంటూ వంకట యతాం నయుడిా ఇంటి చుటూ
ి తిప్పపతునాడు.

‘‘ఆ కటేిసాుడండీ... చినాప్పపడు యళ్ుతో భమిడికామలు కటిిన వమసనుకుంటునాడు. ఏదీ కటు
ి చూసాును’’ అంటూ నడక
వేగం ంచాడు మునుసామి.

‘‘ఈ ఫండ వధవతో ఛసు
ు నా. ఇల కాదు’’ అనుకుంటూ వనక డోర్ లోంచి లోనకచేచస్థ వీధి గభమం దటి అరుగ మీద
కూరుచనాడు. అది గభనించని మునుసామి ఇంటిని చుటిి వస్ప
ు దొరికిపోమడు.

‘‘ఇదనయమం. దుయమయాం. న వనక యవలస్థన మీరు ఇల అడడ దరినొచిచ టు
ి కోవడం నేనొప్పపకోను’’ అనాడు ఉడుకుంటూ
మును సామి. ‘‘నోరుమమయయ. పిచిచ వేషాలు నువూాను’’ కసురుకునాడు వంకట యతాం నయుడు.

‘‘అది కాదు దిమయ గారు....’’

‘‘చంపేసాును వధవాని వధవ భయయదలూ నువూాను. ఇకుడుంది భనమేగా ఫమటి వాళ్తువరూ లేరుగా. భమూలుగా పిలుసాువా
యండు తగిలించన?’’

‘‘వదు
ి లేయ ఫబు. నువుా కటిిన కడతావ్. ఈ భమసులో భనం గొడవ డడం చూస్టవాళ్ుకు ఫగండదు. అయిన లేడికి
లేచిందే ఱమణభనాటు
ి ఇల చెప టికుండా వచేచమటమేన. ఫోన్ చేయొచుచగా’’ అంటూ అరుగ మీద కూచునాడు.
‘‘చెపేు ఏం చేసాువ్? ఫయండు మేళ్ంతో సాాగతం లుకుతావా. ముఖం చూడు. ఒ స్థగయట్ ఉంటే ఇలడయ్’’ అంటూ వచిచ
కున కూరుచనాడు. ‘‘ఏయ వదిన చేత ననుా తిటిిస్టు గాని న్నకు భనశశంతి ఉండద? నేను స్థగయటు
ో భనేసాను. లేవు’’
అనాడు మునుసామి.

‘‘రే నువుా స్థగయటు
ో భందు భనేసానంటే చీభలు తుముమతాయి గాని ఇవాయ’’

‘‘ఏంటీ చీభలు కూడా తుముమతామ?’’

‘‘నువుా చూళ్తుద. సరిగా చూడు తుమిమ ముందు కాళ్ుతో మూతి తుడుచుకుంటాయి. కాదంటే భనల చప్పపడు యదు’’.

‘‘సరేో నవేమీ న్నల ఏనుగకాళ్ళు కాదుగాని స్థగయటు
ో లేవు’’ అంతే.

‘‘అరే ఇభమంటుంటే’’ అంటూ మునుసామి జేబులోంచి లకుుని స్థగయట్ ముటిించుకునాడు వంకట యతాం నయుడు.

‘‘రే! ఇకుడునా మూడు రోజులూ నకు సాాతంతయఴం వచిచనటేి. రోజుకి యండు స్థగయటు
ో యతిలకి క గ
ా భందు రిమషన్
తీసుకునాలే’’ గంగెల నిండా పొగ ప్లలిచ వదులుతూ చెపడు వంకట యతాం నయుడు.

‘‘అంటే.... యతిలకి భందు రీి వుంద?’’

‘‘ఉంది. మూడేళ్ు తయాత చినోాడిా చూడబోతునా ఆనందం య. ఎవరితో చెపక. యతిలకి గప్ చిప్ గా ఫయుళ్ళుచేచద
ి ం.’’

ఉనాటు
ి ండి లేచి పోబోమడు మునుసామి.

భుజం టిి లగి కూచోఫటా
ి డు వంకట యతాం నయుడు.

‘‘ఎకుడికియ?’’ అనడిగాడు.

‘‘ఏం లేదుయ. నిజంగా న్నకు సరిమషనుందో లేదో ఒసారి వదినిా అడిగొసాును’’.

‘‘ఏంటి న భట మీద నభమకం లేద?’’

‘‘లేద అంటే.... లేదంతే’’

‘‘ఇప్పపడు నువుా న భట నభమలిసందే’’

‘‘అది కాదుయ ఫబూ’’

‘‘ష్. నోరుమసుకూురోచ. ఇంతకీ ఈ ఇలోవరిది? అదెి కం?’’

‘‘ఛ ఛ మీదేయ. చినఫబు ఎప్పపడో దీనిా కనేసాడు.’’

‘‘వాడు లోలునాడా? ఆ అభమయి... సహసఱ. తనకుడుంది?’’

‘‘ఇదిరూ ఱసు
ు తం ఇకుడ లేరు. టీలటెమంట్ చేసు
ు నా ఆసపతిలకి దగాయగా వుంటుందని ఱసు
ు తం అకుడే ఒ ఇంట్ర
ో ఉంటునారు. మీరు
కోమంఫతూ
ు రు లో అయియతిల ఎప్పపడు ఫమలుదేయరో. మీరు సాానలు చేస్థ కాఫీ, టిఫిను
ో ముగిస్టు అందయం వియట్ వదికెళ్త
ి ం.
లోనకి ద’’ అంటూ లేచాడు మునుసామి. అంతే గాని పొయఫటున కూడా కాంచన భల గరించో విశల గరించో చినాభతు
ు
కూడా చెపలేదు. వంకట యతాం నయుడు స్థగయట్ వూది రేస్థ మునుసామి వంట లోనకు నడిచాడు. మునుసామి లోనకు
యగానే వికారంత్ పిలోలిదిరూ తాతమయ! అంటూ అతడి చంక ఎకేుసారు. అంతా లకరింప్పలు కుశల ఱశాలు అమయక
ముందుగా కాఫీ తాగారు. వచిచన వాళ్ుకు వియట్, చందూ గదులిా కేటాయించి లగేజి లోన టిించాడు చందూ. వాళ్ుంతా
లోనకెళ్ుగానే మునుసామి ఫమట కచిచ వియట్ సెలిు ఫోన్ చేసాడు.

‘‘చెపండి గరువుగారు. నేనే మీకు ఫోన్ చేద
ి భనుకుంటునాను’’ అనాడు అటు నుంచి వియట్.

‘‘దేనికి? మీ భమీమ డాడీ వచిచనటు
ి కలేభనావచిచంద?’’ ఉతాసహంగా అడిగాడు మునుసామి.

‘‘అదేం కాదు. యతిల సహసఱకి భరో గండం గడిచింది’’ అంటూ యతిల జరిగిన సంఘటన కు
ో ుంగా చెపడు వియట్. అది విని
షాకమయడు మునుసామి.‘‘లబం లేదు చిన ఫబూ అకుడ కూడా భన వాళ్ుదిరిా సెంటీలలుగా వేద
ి ం లేదంటే ఇలంటి
ఱభదలిా ఫేస్ చేమక తపదు’’ అనాడు. ‘‘నేనూ అదే ఆలోచిసు
ు నాను...’’ ‘‘సరిసరి నేవచాచక ఆలోచిద
ి ం గాని ఇప్పపడు
ఫోన్ చేమటానికి కాయణం వుంది. ఇంత కిరతమే భమిమ డాడి వచాచరు. వంట అనామయ వదిన వాళ్ు పిలోలు అంతా దిగి
పోమరు.’’ ‘‘నిజంగాన...’’ ‘‘కం దీస్థ అఫదధం అనుకుంటునావా ఏంటి చినఫబు. నిజంగానే వచాచరు. అంతా సాానలకి
వళ్తురు. కాఫీ టిఫిను
ో ఇకుడ జరిగి పోతామనుకో. భజనం ఏయపటు
ో అకుడా? ఇకుడా? ఆ విషమం అడుగదభనే ఫోన్
చేసాను.’’

‘‘భజనలకు ఇకుడికచేచమండి. ఆ ఏయపటు
ో విశల చూసుకుంటుంది. ఇంతకీ అసలు విషమం చెపేపసావా? అతుమయ గరించి,
విశల గరించి...’’ ‘‘లేదు లేదు. చివరి క్షణం వయకు ఆ విషమం ససెపనోసోనే ఉంచాలి. టిఫిను
ో తిని వాళ్ళు కాసు విశరంతి
తీసుకునాక నాండు గంటలకి అకుడికసాుం’’. ‘‘అపటి దకా ఎందుకు. దకండు ఆ 
ఱ ంతానికి వచేచమండి. భమిమ నకు
ఫోన్ చేస్థన అదే చె
ు ను.’’ ‘‘కే చిన ఫబు’’ అంటూ లైన్ కట్ చేసాడు మునుసామి.

***********************************

ఒలడ్ భంఫళ్ం`

ముదలిమర్ స్త్ిఴట్`

కాంచన భల నివాసం.

ఉదమం కోమంఫతూ
ు రు నుంచి అంతా ఫమలు దేరి వచిచన వాయి తెలీగానే అకుడ హడావుడి మదలైపోయింది. విందు
భజనలకి చక చకా ఏయపటు
ో చేయించింది విశల.

తను ముందుగానే వాళ్ు కంట డకూడదనా ఉదేిశంతో వియట్ సహసఱ వదేి ఉండిపోమడు. వంకట యతాం నయుడు గారికి దీక్ష

తెలుసు. ముందుగా తనను గరు
ి డతాయని తనూ సహసఱతోనే

ఉండి పోయింది దీక్ష. విశల దిగా ఆయభటం లేకుండా

స్థంప్పల
ా సాంఱదమ ఫదధంగా చకుగా డిజెైనోు కూడిన చీయ జాకెట్ ధరించి భడలో సనాటి ఫంగారు గోలుసును భతలం వేసుకుని
ఫంధు వయాం యక కోసం ఎదురు చూస్ుంది.

హడావిడిలో ఫగా నలిగి పోయింది భతలం తలిో కాంచన భల. ఒ ఱకున చియ కాలం తయాత అనాగారి కుటుంఫనిా
చూడబోతునా ఆనందం, భరో కు తన ముఖానిా ఎల చూపించాలనా సంకోచంలో ఆవిడ ఉకిురి బికిుయవుతోంది. అంత
వయకు ఫమట తిరిగిన, దకండునాయ గంటలకి వాళ్ుంతా ఫమలు దేయయని తెలీగానే తన గదిలోకి వళ్ు పోయి తలుప్ప
దగాయగా మూసుకుంది.

సరిగా
ా నాండు ది నిముషాలు కావసు
ు ండగా ముందుగా కారు గేట్ర
ో కి తిరిగి నేరుగా పోరిికోలో కచిచ ఆగింది. విశల గఫ గఫ కారు
వదికెళ్ుంది.

పఱంట్ స్త్ట్ర
ో ంచి ముందుగా మును సామి ఆ వనకే వంకట యతాం నయుడు కారు దిగారు. వనక స్త్ట్ర
ో ంచి భంగ తామరు, కోడలు
నలుగేళ్ు ఫబు యండేళ్ు  అంతా కారు దిగారు.

‘‘నభస్టు భవమయ. యండి యండి’ అంటూ తనను ఆహాానిసు
ు నా విశలను అబుబయంగా చూసాడు వంకట యతాం నయుడు. తననే
కాదు, యండి అతుమయ యండి యండి!’’ అంటూ తన బయయ భంగ తామరును, ‘‘య అకాు’’ అంటూ తన కోడలిా ఎంతో
తెలిస్థనటు
ి కలివిడిగా చిరునవుాతో ఆహాానిసు
ు నా అందభైన అభమయి ఎవరో అయిం గాక బుయర చించుకంటునాడామన. ైగా
మునుసామిని చూస్ప
ు ` చిన భవమయ , ద ఫవ వచాచయనారు ఎకుడా? అంటూ ఆయ తీస్ుంది.

‘‘వసు
ు నాడభమ వనకే వేనోో చందూ వంట వసు
ు నాడు’’ అంటూ ఫదులిచాచడు మునుసామి. ఇక ససెపనస్ బరించ లేక
మునుసామిని కుకి లకి` ‘‘ఏమిటా
ల యిది. ఆసపతిల దగారోో అంటే అదెి కంనుకునాను. చూస్టు ఇదేదో సంత ఇంటిల వుంది.
ైగా

‘‘లేదు లేదు. సహసఱ మేడమీద ఉంది’’

‘‘భరి ఈ అభమమవరు?’’

‘‘ఎవరేమిటా
ల వయసయిన అభమయి గాఫటిి వయసలు కలిపి ఆహాానిస్ుంది. తినబోతూ రుచి అడగటం ఏంటి కాళ్ళు కడుకుని
లోనకు ద’’ అనాడు మునుసామి.

ఇంతలో వేన్ కూడా లోనకు యవటంతో చందూ వంట వికారంత్ కూడా వేన్ దిగాడు. వాళ్ున్న వయస కలిపి ఆహాానించింది విశల.

సామంగా తనే అందరికీ కాళ్ళు కడుకోుడానికి న్నళ్ుందించింది.

వచిచన వాళ్ులో కు చందూ తప`

అందరికీ విశల క ససెపనస్ అయిపోయింది.

‘‘వియట్ ఎకుడా
ఱ ?’’ అంటూ మునుసామిని అడిగాడు స్పలో కూచుంటూ వంకటయతాంనయుడు.

‘‘వసాుడా
ఱ . వాళ్ళు ఇకుడే ఉనారు. ముందు కాసు రిలకసవండి’’ అనాడు మునుసామి. అంతా హాలో
ో స్పలో సెటలమయరు.
విశల అందరికీ జూయస్ గా
ో సులు అందించింది.

‘‘అభమ విశల ఒ సారి య తలీో’’ అంటూ ` అంతా జూయస్ తాగి స్థిమితడా
డ క పిలిచాడు మునుసామి.

‘‘చెపండి భవమయ ఏంకావాలి?’’ అంటూ దగాయ కచిచంది విశల.

‘‘భరేం వదు
ి గాని కునిముషం ఆగ. ఏయ సరిగా చూడు. ఈ అభమయిని ఎప్పపడనా చూస్థన గరు
ి ంద?’’ వంకటయతాం
నయుడిా అడిగాడు.

‘‘అదేగా ఆశచయయంగా ఉంది. ఎప్పపడూ చూస్థన గరు
ి లేదే!’’ అనాడామన.

‘‘కె. ఇకుడ ఎగోమరోో ‘సెైమల్ యడీ మేడస్’ అని ది యడీమేడ్ దుసు
ు ల కయమగాయం కటుంది. మూడువందల భంది నిచేసాురు.
వారి దుసు
ు లు విదేశలకీ ఎకోసపయి్ అవుతాయి. అకుడ పయషన్ డిజెైనర్ కమ్ ఒనర్ విశల... తెలుసా’’

‘‘అవును వినాను. భన లకీిమమిలస్ నుంచి కూడా వాళ్ుకి కాోత్ భటీరిమల్ సై అవుతుంది. భనకునా యమనంట్ కషిభయోలో

వాళ్ళు కరు.

ఇంతకీ...’’

‘‘అకుడికే వసు
ు నా. ఆ కంన్న ఒనర్ విశల.... ఎవరో కాదు ఈ అభమయే’’

వంకటయతాం నయుడికి ఆశచయయంగా వుంది. అపటికీ విషమం అయిం కాలేదు.

‘‘సంతోషం కాని భభమలిా వయసలు కలిపి పిలుస్ుందంటే భరేదో కాయణం ఉంది. ఏమిటది?’’ అనడిగాడు.

‘‘ఏమిటంటే ఆ కంన్న వయవసాికుడు యంగనథ చౌదరి అని భన కోమంఫతూ
ు రు వాడే. ఱసు
ు తం ఆమన లేడు. సమీకాలంలోనే
గండపోటుతో భయణించాటి.ఈ అభమయి ఆమన కూతురు...’’

ఆమన భటలు వింటునా భంగతామరు బయి కనా ముందే చటు
ి న లేచి నిలఫడుతూ` ‘భరిదీ మునుసామి ఏమిటమయ
నువాంటునాది గనథ చౌదరి కాలం చేసాయ... ఈ అభమయి ఆమన కూతుయ... భరి భ ఆడబిడడ... కాంచన భల..
కాంచనభల ఎకుడ?’ అంది కుసారిగా గడోన్నరు నించుతూ.

అపటికి విషమం అయిభై తనూ లేచి ఆశచయయంగా విశలను చూసాడు వంకటయతాంనయుడు. చెలోలు కాంచనభల గరొిచిచంది.
విశల ఎవరోకాదు. తన మేనకోడలు. అందుకే వయసలు కలిపింది.

‘‘చెపయ మునుసామి భ కాంచనభల ఎకుడ? చెపభమ విశల నువావరో ఇప్పపడు కద అయిభైంది. అభమ ఎకుడా?
తనయిన కేిభంగా ఉంద?’’ అంటూ బొంగరు పోయిన గొంతుతో ఆమన అడుగతుంటే విశలకు కళ్ులో న్నళ్ళు తిరిగాయి.

మునుసామి చెభరించిన కళ్ళు తుడుచుకుంటూ లేచి అందరిా చూసాడు. ‘‘మీరేమి కంగారు డకండి. తను కేిభంగా ఇకుడే
వుంది. మూడు రోజుల కిరతం ఇకుడికి వచేచవయకూ నకూ వీళ్ుగరించి తెలీదు. ఇందులో భరో విశ్లషం ఏభంటే వీళ్తువరో
తెలీకుండానే వియటిు ఈ కుటుంఫంతో అనుఫంధం ఏయపడటం. నేను చెపేపవయకు భన చినఫబుకీ తెలీదు తను వునాది
సామన మేనతు ఇంట్ర
ో అని విశల తన భయదలని.

ఆ రోజు ఎకుడో చెతుకుపలో శవాల
ో తెలివి తపిప డునా సహసఱ వియటిోదిరిా చందూ సామంతో ఎవరికీ తెలీకుండా కారోో
తీసుకచిచంది విశల. కువీధిలోని తన స్టాహితుయలు డాకిర్ గణదీపిక చేత ఆరేషన్ చేయించి కాడి తెచిచ తన ఇంట్ర
ో
ఇదిరీా ఉంచుకుంది విశల’’ అంటూ మునుసామి వివరిసు
ు ంటే భంగతామరు విశలను దగాయకు తీసుకుంది.

ఇంతకాలం ఫంధువయ
ా నికి దూయంగా వునా విశలకి ఇప్పపడు తభ వాళ్ుందరిా చూసు
ు ంటే దు:ఖం ఆగటంలేదు ‘అతుమయ’
అంటూ భంగతామరు కగిలించుకని ఏడేచస్థంది. ఆభ కళ్ళు తుడిచి ఒదరిచంది భంగతామరు.

‘‘ఇంతకి చెలోభమ ఎకుడా
ఱ ?’’ ఇక ససెపనస్ బరించలేక ఆతలంగా అడిగాడు వంకటయతాంనయుడు.

‘‘అదో మీకు ముఖం చూపించలేక తనలో తను కుమిలిపోతూ ఆగదిలో వుంది. వళ్ు లకరించండి.’’ అంటూ ఎదురుగా గదివైప్ప
చూపించాడు మునుసామి.

అంతే...

ముందు వంకటయతాంనయుడు ఆ వనకే కుటుంఫభంతా ఆగదిలోకి రుగ తీస్థంది. అదే సభమంలో కళ్ళు తుడుచుకంటూ
వియట్ కోసం మేడమీదకు రుగ తీస్థంది విశల.

‘‘భనం కూడా లోనకెళ్త
ి ం.ం అంతా దుఖఖంలో వునారు’’ అనాడు చందూ.

‘‘పిచోచడా, ఆ దుఖఖభంతా కాస్టసపేయ. నవుాతో అంతా ఫమటికోసాురు చూడు’’ అంటు తాప్లగా కూచునా చోటునుంచి
కదలకుండా ఫదులిచాచడు మునుసామి.

అతడికి అనుఫంధం నేరిపన ఠం. చియకాలం తయాత కలుసుకునా ఆనందలో అనా చెలోలు
ో కాస్టసప్ప కగిలించుకని ఏడుసాురు.
తయాత యభయిలు రిచమలు. సంతోషంతో కేరింతలు కడతారు, నిజంగా ఈ రోజు వాళ్ుందరికీ సుదినం. ండగ రోజు.

వాళ్ుకేన. తనకి కూడ. ఈ శుబసందయభంలో యతిలకి భందువేమలిసందే.

ఆలోచిసు
ు నాడు మునుసామి.

ఈ లోల వియట్ విశల యిదిరూ ముందు భటు
ో దిగివచాచరు. ఆ వనకే దీక్ష సామంతో జాగరతుగా తనూ కిందకచిచంది సహసఱ.
గత సామంకాలమే డాకిర్ గణదీపిక సహసఱ తలకి వేస్థన ఫండేజీలను తొలగించింది. కుటోను రిశీలించి సంత పిు వయకించేస్ప
ు
తిరిగి గామనికి డఱస్థసంగ్ చేస్థ తలవయకు చినా ఫండేజి భతలం వేస్థ వదిలింది.

వాళ్ుంతా భటు
ో దిగియవటం చూస్థ స్పలోంచి లేచాడు మునుసామి. ‘‘ఏమిటీ తలీో నువాందుకు దిగియవటం. ఇంత న్నయసంలో
అవసయభ? మేమే వచేచవాళ్ుంగద’’ అనాడు సహసఱనుదేిశించి.

‘‘పయవాలేదు. అందరీాచూడాలనిపించింది’’ అంది నవుాతూ సహసఱ.

ఇంతలో ముందుగా వంకటయతాంనయుడు, ఆ వనకే వికారంత్ కూతురిా చంకనేసుకుని కాంచనభల తయాత మిగిలిన వాళ్ళు
అంతా ఆనందంతో ఫమటకు యవటం చూస్థ మురిస్థపోమరు.

‘‘య య మిభమలిా చూడాలని తనే కిందికచిచంది సహసఱ’’ అంటూ మునుసామి సహసఱను వంకటయతాంనయుడుకి మిగిలిన వారికి
రిచమం చేసాడు.

నేరుగా చూళ్తుదుగాని సహసఱతో చాల సారు
ో ఫోనోో భటా
ో డియది భంగతామరు. స్థంప్పల
ా స్థడి బొభమల భరిస్థపోతునా
సహసఱను చూస్థ అంతా సంతోషించారు.

‘‘న్నకు తెలుస్ తెలీదో అభమయ్. లహరిగా న్నకు నేనూ పనేా. నువుా భకోడలివి గావటం భకు ఆనందంగా ఉంది.’’ అనాడు
వంకటయతాంనయుడు.

‘‘థయంకూయ భవమయ. ఏయ్ విశల ఇలయవే!’’ అంటూ విశలను దగాయకు పిలిచింది. వంకటయతాం నయుడు
భంగతామరు దంతులిా కున నిలఫడభని చెపిప...

‘‘సాకాితు
ు ఆది దంతుల
ో వునారు. భభమలిా ఆశీయాదించండీ’’ అంటూ విశలతో కలిస్థ ఇదిరికీ దభవందనం చేస్థంది.

వాళ్ుదిరూ ఇకే సారి దండండుతుంటే అయింగాక అయ్యభమంగా ముఖముఖాలు చూసుకునారు నయుడు దంతులు.

సరి ళ్ుకావలస్థన యువతులు కాఫటిి యిదిరూ ఆశీయాదం కోరుతునారు అనుకుని, వారి వినమనికి మురిస్థపోతూ... ‘అభీషి
స్థదిధయసు
ు ’ అంటూ భంగతామరు, శీరఘళమేవ కళ్తయణ
ఱ పిుయసు
ు ’ అంటూ వంకటయతాంనమడు యువతులిదిరీా దీవించేసారు.

‘‘ఇదిగో అభమయ్ సహసఱ. నువుా భకు తెగనచాచవభమ. భ త గొడవలు భరే కాయణ్యలయిన భనసులో టు
ి కుని మీ
డాడీ భహాదేవనమకర్ కాదనా నువేా భ కోడలివి.’’ అంటూ ఆనందంతో బరోసా ఇచేచసాడు వంకటయతాంనయుడు.

‘‘అయ్యయ భవమయ. మీకింకా తెలీద? భ డాడీ అబయంతయం ఏమీ లేదు. భవ అలు
ో డూ రోజూ ఫోనోో భటా
ో డుకుంటునారు.
మీ అఫబయి నడగండి’’ అంటూ సహసఱ అసలు విషమం చెపగానే అంతా నవుాకునారు.

‘‘ఇంతకీ ఎకుడా
ఱ వీడు? చినోాడా?’’ అంటూ చుటూ
ి చూస్ప
ు తండిఱ పిలవగానే అప్పపడు ముందుకచాచడు వియట్.

చాల కాలంతయాత చినాకడుకును చూస్థన ఆనందలో కాస్టసప్ప ఉకిురిబికిుయమయడు వంకటయతాంనయుడు. ఎడం చేతి
గామనికి వేస్థన ఫండేజుా తడిమి చూసాడు. ఆయమంగా కగిలించుకునాడు.

‘‘సారీ డాడీ.. మిభమలిా చాల ఫధటా
ి ను’’ అనాడు వియట్.

‘‘లేదు పిలోల భనసు తెలిస్త్ టు
ి దలకు పోవటం ద్దల తపేప. నేనే పొయటు చేసాను. కోం పోయిందిగా? మేనకోడలు సాగరికను
కాదనా, ఆణిముతయంలంటి సహసఱను కోడలిగా తెసు
ు నావ్. న్న మీద న కిప్పపడు కోం లేదు. అకుకి ఎలగో నచచచె
ు లే.

ఇవేమి భనసులో టు
ి కోకు. ఆ తాయగయజన్ ఒ గంటనకు. సహసఱను కాడి వాడిా కటకటాల వనకిు నటేి వయకు విశర మించకు.
మీ వనక మేం వునాం. విజమం మీదే. ఈలోల సాగరికతో ఫటు భన విశలకీ భంచి సంఫంధం చూస్టు మీ మూడు జంటలకీ
కేసారి వైబవంగా ళ్ు జరిపించేసాుం’’ అనాడు.

ఆభట, ముఖయంగా చివరి భటలు వినగానే అంతా సెైలంట్ అయిపోమరు. ఎందుకంటే అసలు విషమం అటుకాంచనభలకీ
తెలుసు ఇటు మునుసామి మిగిలిన వాళ్ుకీ తెలుసు. విశల వియటిా ఇషిడుతునా విషమనిా ఇప్పపడే చెపటం ఇషింలేక
చందూ దీక్షలతో ఫటు అంతా మౌనం వహించారు. కాని మునుసామి సుచామగానయిన ముందే హింట్ యివాటం
భంచిదనుకుంటూ... ‘‘రే. నువాప్పపడే ళ్ుళ్ువయకు వళ్ుభకు. సాగరికకు సంఫంధం చూసు
ు ననావ్ కే. విశల విషమంలో
ఆ అవసయం లేదు. తనూ ఒ అఫబయిని లవ్ చేస్థందట. సభమం వచిచనప్పపడు చె
ు నంట్రంది. కాఫటిి ఆ విషమం వదిలయ్’’
అంటూ స్పచించాడు.

‘‘అలగా అయితే భంచిదేగా ఈ కాలం పిలోలు తప్పప చేమయని తభ యినరిసా ఎంచుకోవటంలో పొయటు డయన్న నకు
అయిభైంది. కే అవునూ ఇలయ అభమయ్. నినాకుడో చూస్థనటు
ి ంది. నువుా

భపఱండు భధుయై భస్థలభణి కుతూరు

దీక్షవికదూ?’’ అంటూ దగాయకు లిచాడు.

‘‘అవునంకుల్ గరు
ి టా
ి రు’’ అంటూ వినమంగా వచిచ దంతుల దలకు నభసురించి ఆశీయాదం తీసుకుంది దీక్ష.

‘‘రే. ఈ అభమయికీ సంఫంధలు చూద
ి ం అనకు. ఎందుకంటే ఆలఱడీ భన చందూతో లవ్ అయిపోయి ళ్ుకి ఎదురు
చూసు
ు నారు. తన అనాలలగ టిించుకోరు. వీళ్ు ళ్ుకూడా భనమే దగారుండి జరిపించాలి.’’ అని మునుసామి అంటుంటే
అంతా నవుాకునారు.

అంతా స్థిమితంగా కూచుని కబురు
ో చెప్పపకుంటునా సభమనికి కదిరేశన్ వేనోోనకచిచంది. అందులోంచి కదిరేశన్ వంట ఫండశివా,
ధయమ భరో ముగ
ా రు వియట్ పఱండుస అంతా దిగారు.

తిరిగి ధయమతో అందరికీ రిచమలు యభయశలు. సహసఱను వాళ్ళు ఇప్పపడే చూడడం.

ఆ తయాత విందు భజనలు మదలమయయి. కాంచనభలకి ఫంధువులయకతో చాల ఆనందంగా వుంది. సమీకాలంలో

తలిోని ఇంత సంతోషంగా ఎప్పపడూ చూళ్తుదు విశల. ఇక వంటయతాంనయుడు గారిా క సందేహం ఫలంగా ప్లడియచటం
ఆయంభంచింది.

‘‘కాంచనభలను విశల భమీమ అని పిలుస్ుంది. సహసఱ భమిమ అంటుంది. వియటిా కూడా విశల ఫవా అనటంలో అయిం వుంది.
కాని సహసఱ కూడా ఫవా అనే పిలుస్ుంది. అంతే కాదు. భజనలప్పపడు ముచచటా
ో డుతునాప్పపడు కూడా ఫవా ఫవా అంటూ
యజుకుపూసుకు తిరుగతొంది విశల. కందీస్థ సహసఱతో ఫటు విశల కూడా వియఠ్నా పేఱమించటం లేదుకద! ఆలఱడీ ఎవరో `
అఫబయిని లవ్ చేస్ుందని మునుసామి చెపనే చెపడు. ఆ అఫబయి వియట్ కాదుగద? వూహ ఈ ససెపనస్ తెలిమలంటే
మునుసామి పిలక ప్పచుచకుంటే గాని తెలీదు. వీడిసంగతి యతిలకి చె
ు ’’ అనుకునాడు వంకటయతాంనయుడు.

యతలంతా కారు ఱమణంలో అలస్థపోయి వునారు గాఫటిి కిందగదులో
ో నే ఒ గదిలో వంకటయతాంనయుడు భరో గదిలో బయయ,
కోడలు పిలోలు అంతా నిదఱకుకరమించగా దీక్ష విశల సహసఱ ముగ
ా రూ కాంచనభల గదిలో చేరిపోమరు.

మేడమీద వియట్ గదిలో మిగిలిన వాళ్ళు సభవేశభమయరు. విశరంతి సంగతి కూడా భరిచపోయి తముమడు వియట్ వంట వచిచ
తనూ ఆ సభవేశంలో కూచునాడు వికారంత్.

ధయమ, మునుసామి, కదిరేశన్, ఇంకా మిగిలిన వాళ్ళు అంతా ఈ రోజువయకు సహసఱ విషమంలో జరిగిన సంఘటనలిా వియట్ర
ు ఒ
సారి కూలంకషంగా సమీకిించుకునారు.

ఇపటికే తాయగయజన్ కేసును భధుయై నుండి చెనైా కోరు
ి కు ఫదిలీ చేమభని కాయణ్యలు వివరించి అరిిస్ప
ు సహసఱ సుప్లఱంకోరు
ి
ధయమసననికి లటర్ వా
ఱ మటం జరిగింది కాఫటిి ఖచిచతంగా సహసఱ సెైదపేట సెషనస్ కోరు
ి కి హాజరుకావలస్థ ఉంటుంది. అంత
వయకు సహసఱను వేయికళ్ుతో శత కంటడకుండా యకిించుకోవాలి.

తాయగయజన్ కూడా చెనైాలోనే ఉనాడు. ఏదో విధంగా ఈలోల లేద కోరు
ి ఫమట సహసఱను తుదముటిించే థకయచనలో
ఉంటాడు. కాఫటిి కనిరిిషిభైన 
ో నోు సహసఱ యక్షణకు తాభంతా చయయలు తీసుకోవాలి.

తన భనుషులిా ఆరుగరిా విశల యింటి వది నియంతయ కాలకి ఏయపటు చేసాడు కదిరేశన్. గలు యతిల ఇదిరిదిరుగా ఇయవై
నలుగాంటలూ టిషింగా కాల ఉంటారు.

తన భనుషులిా అటు గోసాామి కాలన్నలోను ఇటు ఒలడ్ భంఫళ్ంలోను మహరించి అనుభనితులిా స్థగటిి తగిన
చయయతీసుకునేల ఏయపటు చేసాుననాడు మునుసామి. ఇక ధయమ తన మితల ఫ ంధంతో లడిజమీద నిఘా వుంచి తాయగయజన్్ౖ
భనుషుల జాడ తెలుసుకునే ఏయపటు చేసాుననాడు.

చాలస్టప్ప వాళ్ు చయచలు వూయహాలు వింటూ మౌనంగా కూచునాడు వికారంత్.

ఉనాటు
ి ండి అసహనంగా అటూయిటూ కదిలి

తముమడు వియట్ వంక విసుగా
ా చూసాడు.

‘‘ఏయ! మీ భటలు వింటుంటే ఎంతస్టపూ ఏటి వాలుకు కటు
ి కుపోయే ధోయణి కనిపస్ుంది గాని ఏటికెదురీది తాయగా డు
డ కి
చేయలనా ఆలోచేనే వునాటు
ి లేదే’’ అనాడు.

ఆ భటలతో కుసారిగా అందరిద షిి వికారంత్ వైప్ప భళ్ుంది. అతడి ఉదేిశం తెలీక ముఖముఖాలు చూసుకునారు.

‘‘ఏంటనామయ, ఏభంటునావ్’’ అనడిగాడు వియట్.

‘‘అవును దఫబు న్న అభ
ఱ మం ఏమిట్ర వివయంగా చెస్టు గద భకూ అయిభవుతుంది’’ అనాడు మునుసామి.

‘‘మీయంతా సహసఱ యక్షణకి తగిన ఏయపటు
ో చేమటం భంచిదే’’

‘‘ఇకుడ యండు ముఖయ విషమలిా మీరు టిించుకోడం లేదు. గటు
ి తెగి వయదన్నరు ముంచెతా
ు క తీసుకునే జాగరతుల కనా
అసలగటు
ి తెగకుండా ముందే టిషిభైన చయయలు తీసుకోవటం తెలివైన ని. ఇది న అభ
ఱ మం.

మీరు టిించుకోని మదట విషమం తాయగయజన్ కుడి భుజం ఎటిమప. వాడు భధుయైలో లేడని ఒకు ధయమ చెపూ
ు నే
ఉనాడు. అలోయో తయాత వాడకుడ కనిపంచటం లేదంటే అయిం ఏమిటి? వాడు కూడా భరికందరిా తీసుకని చెనైా వచేచసాడని
అయిం. వాడిా టేలసవుట్ చేస్థ వాళ్ుకదలికలిా ముందే గభనించటం తెలివైన ని.

ఇక మీరు వదిలేస్థన యండవ విషమం తాయగయజన్్ౖ. వాడు ఇకుడే ఉనాడని తెలుసుగద. ఎకుడునాడు ఏం చేసు
ు నాడు
సహసఱ విషమంలో వాళ్ు వూయహం ఏమిటి? అది తెలిమలి. కాని వాళ్ళు అటాక్ చేస్టు తిపిప కటిడం గరించి భతలమే మీరు
ఆలోచిసు
ు నారు. అసలు వాళ్ు వూయహం ఏమిట్ర ముందే తెలుసుకుంటే వాళ్ుని దెఫబకటిడం సులువనేది న అభ
ఱ మం.

చెనైాలో కూడా తాయగయజన్్ౖకి చాల ఇళ్ళునామని వినాను. కాని కాప్పయం ఉండేది భతలం ఆయు నగరోోని కలైంజర్ స్త్ిఴట్ర
ో ని
ఇంట్ర
ో .కాని ఇప్పపడునా రిస్థితులో
ో వాడాయింట్ర
ో ఉంటాడని అనుకోను. భధుయై రిస్థితులమీద పోలీసులు వచిచ ఱశిాంచవచుచ
లేద మీడిమవాళ్ళు వంట డొచుచ. కాఫటిి భరోచోట ఎకుడో వుంటూ ఏదో టెైంలో ఇంటికి వచిచ పోతుంటాడు. అలగే
ఎటిమయప వాడి భనుషులు కూడా స్థటీలోని లడిజలో
ో దిగరు. అకుడ వదికినందువలో ఱయ్యజనం ఉండదు. వాళ్ళు కూడా
తాయగయజనిు చెందిన ఏదో ఇంట్ర
ో ఱసు
ు తం షెలిర్ తీసుకునుంటారు.

కాఫటిి భన ధయమ మిగిలిన పఱండుస సాినికులుగాఫటిి ఎటిమపను వాడిభనుషులిా సులువుగా గరిించగలరు. జగనోమహన్
ఇంటి సమీలో
ో కూచుంటే జగనోమహన్ గాని వాడి భనుషులుగాని దొయకుపోరు. వాళ్ుని పలో చేస్టు ఎకుడ ఉండేది
తెలిస్థపోతుంది. ఆ తయాత వీలుచూస్థ ఎటిమయప భనుషులో
ో ఏ కుడిా టిితెచిచన వాళ్ు 
ో నస్ ఏమిట్ర భనకి
తెలిస్థపోతాయి. ఇల చేస్టు ఫగంటుందని న అభ
ఱ మం. తయాత మీ యిషిం’’ అనాడు వికారంత్

అనాగారి భటలకి వియట్ ముగ
ధ డైపోమడు. ఆ ఆలోచనలు అందరికీ ఆమోదయ్యగయంగా వునాయి.

‘‘ఒ భైగాడ్ అనామయ డాడీ లగే నువుా కాు బిజినస్టమనిా అనుకునాను. న్నలోకూడా ఇంత లౌకయం, ఆలోచన
ఉనామనుకోలేదు. థయకసనామయ’’ అనాడు అభనందిస్ప
ు .

వికారంత్ నవాాడు.

‘‘ఏయ! వాయయంలో శత వులుండయనుకుంటునావా? అకుడే ఎతు
ు కు ైఎతు
ు లు వేస్థ శత వులిా కిందకి తొకుకపోతే భనం ైకి
యలేం. లౌకిక విషమలకీ అదే స్పతలం వరిిసు
ు ంది. వయవహాయనిా జాగరతుగా డీల్ చేమండి. మీయకుడునారో ఆ తాయగయజనిు
తెలిస్టలోప్ప వాడకుడునాడో తెలిస్థ ఉంచుకోవటం చాల అవసయం. నకునిదొఱస్ుంది’’ అంటూ చెపలిసంది చెపిప వియట్ ఫడీమదే
డుకునాడు వికారంత్.

తాయగయజన్ ఎటిమపల జాడతీస్ట ఫధయతను తనుతీసుకుని ధయమ మిగిలిన వాళ్ుతో అకుడినుండి ఫమలు దేయడు.
కదిరేశనోుఫటు వాళ్ుంతా వళ్ుపోగానే వియట్ అనా వికారంత్ కునే డుకునాడు. మునుసామి క్కన స్పలో నడుంవాలచడు.
కాస్టసటికి విశల వచిచ ఆ గదిలోకి తొంగిచూస్ట సరికి వాళ్ుంతా గాఢనిదఱలో వునారు. అపటికి సామంకాలం మూడు గంటలు
సభమం.

I

I

I

యతిల ఎడుగంటలు.....

గోసాామి కాలన్న.....

వంకటయతాం నయుడు మునుసామి యిదిరూ వియట్ గదిలో ఱశంతంగా కూచుని విస్త్ు ఫటిల్ ఒన్ చేసారు. సామంతలం
అయిదు గంటలకి నిదఱలేవగానే సాానదికాలు ముగించి మునుసామిని తీసుకుని వచేచసాదు వంకటయతాంనయుడు.

‘‘ఏదో అడగాలనావ్! ఏమిటా
ల ?’’ క గ
ా లగించేసాక అడిగాడు మునుసామి.

‘‘ఏం లేదుగాని...’’

‘‘ఇంత కిరతం ఏదో ఉందనావా
ా ...’’

‘‘ఉంది ఇంతకాలనికి చెలోభమను కలుసుకోవటం చాల ఆనందంగా ఉంది. విశల... న మేనకోడలు. అందంగా వుంది. తెలివైనది.
తండిఱ సాిపించి వళ్ుపోయిన సంసిని ఇంత ఉనాత స్థితికి తెచిచంది. సాగరికను కాదంటే సరే, కన్నసం విశలననా భనోడు
ళ్ుచేకుంటే ఫంధుతాం కలిస్టది. కాని వీడేమిటా
ల , సహసఱని పేఱమించాడు. నకేమీ అయిం గావటం లేదు.’’

మునుసామి వంకటయతాంనయుడి డౌటేమిట్ర గరహించాడు. స్పటిగా అడకుుండా విషమనిా చుటు
ి తిపిప తీసుకచిచ తన చేతే
నిజం చెపిపంచాలని చూసు
ు నాడు. కాని తను చెపడుగా.

ఇంత అందభైన అభమయి భభమలిా ఆహాానిస్ుంది. వయసలు కలిపి పిలుస్ుంది. ఏమిటిదంతా.. సహసఱ ఈ అభమయేన?’’
అడిగాడు.

‘‘ఇంకా ఏభయిం కావాల
ఱ న్నకు? వియట్ సహసఱలు పేఱమించు కునారు. ఉనా సభసయలనుంచి వాళ్ళు ఫమట డగానే ళ్ు
చేసుకుంటారు. భనం నలుగకిింతలు వేస్థ దీవించేస్టు ఒ నైపోతుంది. అంతేగా’’ అనాడు తేలిగా
ా నవేాస్ప
ు .

‘‘అంతేన?’’

‘‘అంతకు మించి ఏముంది?’’

‘‘ఉంది. న్నకంతా తెలుసు. చెపయ. విశల పేఱమించిన అఫబయి ఎవరు?’’

‘‘ఈ భట న్న మేనకోడలిా అడగాలి. ననుా అడిగితే నకేంతెలుసు?’’

‘‘న్నకు తెలుసు... చెపలి.’’

‘‘నకు తెలీదుయ ఫబు. చెపనంట్రంది.’’

‘‘వియట్ ఎవరో తెలీక ముందే ఆ ఇంటింతో అనుఫంధం వుందని చెపిపంది నువేాకద?’’

‘‘అయితే?’’

‘‘ఆ అనుఫంధం ఎల ఏయపడియదో చెప్పప’’

‘‘రే... ఇనిా ఱశాలందుగా
ా ని అసలు న్న సందేహాలేమిట్ర న్న భనసులో ఏముంది అడిగెయ్. నకు తెలిస్టు చెపేపసాును.’’

‘‘వచిచనపటుాంచి చూసు
ు నాను ‘ఫవా ఫవా’ అంటూ భన వియట్ర
ు యసుకు పూసుకు తిరుగతోంది విశల.
యయివాడవడోా తను పేఱమించి ఉంటే ఎంత సంత ఫవయిన విశల అంత చనువుగా వుండగలద? ఇది డౌట్ నంఫర్ వన్.

సహసఱ తనే భకు దభవంతనం చేస్థ ఆశీయాదలు తీసుకోవచుచ. కాని విశలను కూడా పిలిచి ఇదిరూ కేసారి దండం టిి
ఆశీసుసలు పొందరు. ఎందుచేత? ఇది డౌడ్ నంఫర్ టు.

ఇక సంత తలిోగాఫటిి విశల భన చెలోభమను అభమని పిలిస్టు అయిం వుంది. కాని విశలతో ఫటు సహసఱ కూడా అభమ అంట్రంది
ఎందుకని? ఇది డౌట్ నంఫర్ తీల...’’

అంతా వింటునా మునుసామి ఇంకా ఆమనిా ఇఫబంది టిలేక పకుున నవేాసాడు. ‘‘రే న్న డౌటస్ అన్నా కలిపి చెతు బుటిలో
డేమయ. ముందే ఈ విషమలు చెపేపస్టు మీరు కంగారుడతాయని చెపలేదంతే న్నకు డౌట్ వదు
ి . విశల పేఱమించిన కుయ
ర డు
ఎవరోకాదు. భన వియటే.’’ అంటూ అసలు విషమం ఫమటటేిసాడు.

ఆ భటవింటూనే...

తెరిచిన నోరు మూమటం భరిచపోయి...

అల చూసు
ు ండిపోమడు వంకటయతాంనయుడు.

‘‘ఏంటా
ల ? షాకమయవా?.. ఇదికూడా లగించేస్థ కాసురిలకసవు’’ అని నవుాతూ తిరిగి చెరోగ
ా విస్త్ుకలిడు మునుసామి.

‘‘అంటే.. ఈ విషమం వియటిు తెలుసా?’’ తిరిగి గా
ో సులు ఖాళీ అమయక షాక్ నుంచి తేరుకుంటూ అడిగాడు
వంకటయతాంనయుడు.

‘‘తెలుసు’’ అనాడు మునుసామి.

‘‘సహసఱకి తెలుసా?’’

‘‘సహసఱకి తెలుసు. చెలోభమ కాంచనభలకీ తెలుసు. భ అందరికీ తెలుసు. అభమయిలిదిరూ భన చినఫబుని
పేఱమిసు
ు నాయని’’

‘‘ఈ విషమం భహాదేవనమకరిు తెలుసా?’’

‘‘ఆ విషమం నకు తెలీదు. నువుా భరీ ఆశచయయపోభకు. అసలు ఏం జరిగిందో చెపేుగాని ఈ ససెపనస్ న్నకు అయింగాదు. అటు
సహసఱ యిటు విశల యిదిరూ కేరోజు కాసు అటు యిటుగా భన చినఫబుని చూస్థ లవ్వో డడం జరిగింది. కాని భన చినఫబు
ముందుగా పేఱమించింది భతలం సహసఱనే. నూయస్ పేరోో ఱకటనిచిచంది తెలుసుగా. అది చూసాకేగా నువుా భభమలిా
చెనైాంపించింది’’ అంటూ మునుసామి జరిగిందంతా వివరిసు
ు ంటే వంకటయతాంనయుడు నభమలేక పోమడు. కాని ఇది
నభమలిసన నిజం.

‘‘మీయంతా ఆశచయయపోతాయని నకు తెలుసు. కాని అల జరిగిపోయిందంతే. విశల తన భంచి తనంతో సాచఛభైన పేఱభతో వియట్
భనసునే కాదు. సహసఱ భనుసును జయించింది.

ఇప్పడు విశలకి సహసఱ వియటు
ో 
ఱ ణభైతే సహసఱకి విశల వియటు
ో 
ఱ ణం. ఇక వియటుయితే వాళ్ుదిరూ యండు కళ్ళు. ఏ కంటిన్న
దులుకోలేడు. ఆ విషమం గరహించే చెలోభమ కాంచనభల కూడా వాళ్ుకి అడు
డ చెపకపోగా సహసఱన్న తన కూతురులగే
అంతపేఱభగానూ చూసుకుంట్రంది. ఇక పైనల
ా నేను చెపొపచేచదేభంటే ఇది వాళ్ు ముగ
ా రి సభసయగాఫటిి వాళ్తు
రిషురించుకుంటారు. భనం టిించుకోవాలిసన నిలేదు’’ అంటూ ముగించాడు.

‘‘కాని భహాదేవనకరిు టిింప్ప ఉంటుంది. విషమం తెలిసాక ఎల సపందిసాుడో ఏమిట్ర’’ అనాడు వంకటయతాంనయుడు.

‘‘కూతురు ఇషిడా
డ క అమనేం చేసాుడా
ఱ న్న పిచిచగాని, ఇక ఆ విషమలు వదిలయ్’’ అనాడు మునుసామి.

సుభరు యతిల ఎనిమిది గంటల సభమంలో వంకటయతాంనయుడిా కారోో ఒలడ్ భంఫళ్ం ంపించేస్థ లోనకచాచడు
మునుసామి.‘‘అనా నదో డౌటనా’’ అనాడు ఫండశివా ఎదురొస్ప
ు .

‘‘ఏంట్ర అడుగ’’ అంటూ స్పలో కూచునాడు మునుసామి.

‘‘ఏం లేదనా. యభవతాయం క షా
ు వతాయం ఈ యండు అవతాలతిుందీ ఆ శీరహరేగద?’’ దగాయకచిచ నిలఫడుతూ అడిగాడు
ఫండశివా.

‘‘ఒరీా ఇద న్న డౌట్? ఆమన అవతాయమూరిియ యండేమిటి? దశవతాయలూ ఆమనేగద’’ అనాడు మునుసామి.

‘‘కాని.. న కయింగానిదీ యండవతాయలేననా’’ అనాడు బుయరగోకుుంటూ ఫండశివా.

కాసు విసుగా
ా చూసాడు మునుసామి.

‘‘ఏయ ఈ టెైంలో అడగాలిసన ఱశాయయిది? ఫండ వధవ. యభమణం బయతం కథలు వినలేద స్థనిభలు చూళ్తుద? ఇంకా
ఏభయింకావాల
ఱ న్నకు?’’ అని కసురుకునాడు.

‘‘కోపడకనా. తెలీకేగా అడిగాను? యభవతాయం ఎతిు స్త్తభమను ళ్తుడి కే ళ్తుం కటే ఫణభంటూ ఆదయశ మూరిి
అమయడు యముడు. భరి క షా
ు వతాయం వచేచసరికి అదే శీరహరి కటేమిటి ఏకంగా ఎనిమిదిభందిని ళ్తుడాడు. చినాప్పపడే
చినా చినా దొంగతనలు చేసాడు. అఫద
ధ లడాడు, అలోరి చిలోయగా తిరిగాడు. అయిన కూడ భనం యముడిా కలుసు
ు నాం.
క షు
ు డిా పూజిసు
ు నాం. భరి భనం ఆదయశంగా యముల వారిా తీసుకోవాల క షు
ు డిా తీసుకోవాల?’’

‘‘ఏ విషమంలో ఆదయశం? ళ్ు విషమంలోన?’’

‘‘అవును’’

‘‘భన చినఫబు సహసఱ విశల యిదిరీా లవ్ చేమటంతో న్నకీ డౌట్ వచిచంద?’’

‘‘అవుననా’’

‘‘ఒరి పిచోచడా లోకంలో ఇదిరు ళ్తుల మగళ్ళు లేయనుకుంటునావా ఏంటి?’’

‘‘అంటే అనా. ఇప్పడు ఎవయయిన యండు, మూడు, నలుగ ళ్ుళ్ళు చేస్టసుకోవచాచ? చటిం కరిా మించి చేసుకో
కూడదంటుంది గద’’‘‘ఎవరూ అబయంతయం చెపనంతవయకే, చెపేు వీలుకాదు’’‘‘భరి శీరహరి అవతాయల లక్షయం ధయమసంసాినే
గదనా. అలంటప్పపడు ఈ అవతాయలకు భనా సాబవాలందుకు?’’

‘‘ఒరీ నమనో. న్న ఱశా వింటుంటే నకు తాగింది దిగిపోయేల వుందియ ఫండవధవాని. దేశకాల రిస్థితులిా ఫటిి
నయమధయమలు ఆచాయ వయవహాయలు భరిపోతుంటామని దిల భట వినలేద?’’

ఇప్పడు యభమణ్యనేా తీసుకుందం. శీరయభచందు
ఱ డు చేస్థన ధయమ సంసాిన ఏమిటి? నిశితంగా రిశీలిస్టు న్నకేం కనిపంచదు.
ఆమన చేస్థందంతా యక్షస సంహాయం. ధయమసంసాిన చేస్థంది యభవతాయనికి కాసు ముందుగా వచిచన యశుయభవతాయం.
దుషు
ి లైన క్షతీలమ యజుల మీద అనేకసారు
ో భూభండలభంతా చుటిి యుదధం చేస్థ సంహరించి ధయమసంసాిన చేస్థ యభ చందు
ఱ డికి
ఆ శర భలేకుండా చేసాడు. కాఫటిి అకుడ ధయమ సంసాిన యశుయముని దాయ జయగా
ా లోకకంటకులయిన యవణ కుంబకయ
ు ది
యక్షసులిా సంహరించి లోక కళ్తయణం జరిపించాడు యముడు.

అందుకే యశుయభవతాయం లక్షయం ముందే నయవేరింది గాఫటిి కానొకసందయభంలో శీరయముడు యశుయముని తాకగానే
ఆమనలోని నయమణ్యంశ యమునిలో ఱవేశించింది. ఆ తయాత యశుయముడు తసుస కెళ్ుపోమడు.

కాఫటిి యభమణ బయతాల విషమంలో నేను చెపొపచేచదేభంటే యభమణం కుటుంఫగాధ, భహాబయతం యజకీమ చరితల. న్న
బుయరకి సులువుగా అయిం కావాలంటే ఒ భట చె
ు ను విను. బకు
ి లు యముడిా క షు
ు డిా కూడా కలిపి యభ యభ క షు క షు
యభ క షు హరే హరే అని 
ఱ రిిసాురు ఎందుకో తెలుసా?’’

‘‘నువుా చెపనా నకేం తెలుసు?’’

‘‘ఆ యభచందు
ఱ డు కుటుంఫంలో సుఖశంతులిా యిసాుడు. శీరక షు
ు డు తన బకు
ి లకు లౌకిక విజమనిాసాుడు. కాఫటిి ఇంటా
ఫమటా కూడా తభకు విజమం చేకూయలని ఆ యండు అవతాయలిా కలిపి యభ క షు హరే హరే అని 
ఱ రిిసాురు. అయిభైంద?’’

‘‘అయిభైందనా’’

‘‘ఇంకేందియ న్న డౌటు?’’

‘‘ఏం లేదనా నేను కూడా....’’

‘‘వూ... న్నవుకూడా? ఆ ననుచడేందియ చెపిప తగలడు!’’

‘‘అదేననా నేనుకూడా ఇంకోళ్ు చేసుకని ఇదిరు ళ్తులకి మగడవాాలనుంది. చేసుకోవచాచ?’’

‘‘ఒరిన్న... ఇంకోళ్ు చేసుకుంటావా. ఆ భట న దగాయంటే అనావ్ గాని న్న ళ్తుం దగాయనభక. ంటి సుంబనికి కటేిస్థ
వాయంరోజులు కూడు న్నళ్ళు లేకుండా భడిచ చంపేసు
ు ంది. తింగయదవా. న్న జీతభంత నువాంత న్నకు భరోళ్తు! చినఫబు
ఇదియభమయిలిా పేఱమించాడు గాని ఇంకా ళ్ు చేసుకోలేదు. ఇదిరోో కరిాచేసుకుంటాడో ఇదిరీా చేసుకుంటాడో తెలీదు. ఇప్పపడే
నువుా ఇంకో ళ్ు కావాలంటునావ్. చంపేసాునొరే. పోయ. పోయి ని చూసుకో. స్ంబేరి వధవా’’ అంటూ విసుకుుని లోనకెళ్ు
పోమడు.

ఆ సామంకాలం చందూ ధయమ వంట సెైదపేట వాళ్ళుంటునా లడిజకి వళ్తుడు. ఇంకా తిరిగి యలేదు. ‘‘చందూ వచాచక లేప్ప
భంచేసాుం’’ అని చెపిప తన గదిలోకి పోయి డుకునాడు మునుసామి.

*****************************************

భరునడు ఉదమం...

భధుయైనుండి భహాదేనవనమకర్ ఆమన సతీభణి మూగాంబికెై చెనైా యవటం ఎవరూ వూహించని రిణ్యభం. మూడోరోజునే
భధుయై పోలీసులు ఆమనిా హౌస్ అయసి్ నుండి తపిపంచారు. నలుగోరోజు తెలోవారుజామున కారోో ఫమలుదేరి ఉదమం
దిగంటల 
ఱ ంతానికి చెనైా చేరుకునారు.

వారు వసు
ు నా విషమం సహసఱకు తప ఎవరికీ తెలీదుతొమిమది గంటలప్పపడు సహసఱ విశలని పిలిచి చెపిపంది. ‘‘భమీమ డాడీ
వసు
ు నారు నేరుగా తియగటం కేిభంకాదు గద నువేా వాళ్ుని రిస్త్వ్ చేసుకోవాలి’’ అంది.

విశల చాల సంతోషించింది.‘‘అకాు ఇంత భంచివాయి ఇంతలేటుగాన చెపటం! ఇక ఆ విషమం నకు వదిలేయ్ ఇప్పపడే
భనవాళ్ుందరికీ ఈ శుబవాయి చెపేపసాును’’ అంది ఉతాసహంగా.

‘‘ఏయ్ మోదూ
ి చెపభక. డాడీకి భవమయ వంకటయతాం నయుడు గారికి డదు తెలుసుగద. ముందే చెపేపస్టు భవమయ
ముఖం చాటేయొచుచ. వాళ్ళు గోసాామి కాలన్నకి పోకుండా నేచెపిపన అడఱసు ఱకాయం నేరుగా ఇకుడికే వసు
ు నారు. కాస్టసట్ర
ో
వచేచసాురు. వచాచక అందరికీ చెప్పప’’ అంది సహసఱ.

‘‘అలగే అకు నేచూసుకుంటాలే’’ అంటూ ఎపటిలగే స్థంప్పల
ా తమయై కిందికచిచంది. అయిన మునుసామి స్థగటేిసాడు.
అంత కిరతమే అకుడికచాచడామన.

‘‘ఏభమ విశల ఏమిటి హడావుడీ? ఎవయనా వసు
ు నాయ?’’ అనడిగాడు.

‘‘అవును భవమయ’’ అంది విశల

‘‘ఎవయభమ వాళ్ళు?’’

‘‘ససెపనస్. వచాచకమీరే చూసాురుగా’’ అంటూ విషమం చెపకుండా పోరిికోలోకి వళ్ుపోయింది విశల.సరిగా
ా ఇయవై నిముషాల
తయాత...ఖరీదెైన కారు నిశశఫింగా గేటులోకి వచిచంది. విశల స్పచనతో డఱయివరు కారును నేరుగా పోరిికోలోకి తెచిచ ఆడు.
వనకడోరు తెరుచుకని ముందుగా భహదేనమకర్ ఆమన వనకే బయయ ముగాంబికెై కారు దిగారు.

‘‘యండి ఫఫమ
ా రూ........ యండి పినిాగారూ’’ అంటూ వయసలు కలిపేస్థ ఇదిరీా ఆహాానించింది విశల కాళ్ుకు
న్నళ్ుచిచంది.విశలను ముచచట డుతూ గభనించారు దంతులిదిరూ.

‘‘ఇదిగో అభమయ్ విశల నువేాకదూ?’’ అడిగింది మూగాంబికెై

‘‘ఒస్థ పిచిచమగభ తను విశలగాకపోతే, కిుంటభమమనుకుంటునావా? ఆ అందం అణకువ తెలీటంలేదూ? చూడగానే
గరు
ి టేిసాలే

విశలని. భన సహసఱ చెపిపన పోలికలన్నా అచుచగదిినటు
ి సరిపోమయి.’’ అనాడు భహాదేవనమకర్.‘‘థంకస్ ఫఫయి
గారు ననుా సరిగా
ా గరు
ి టేిసారు. అకు సహసఱ న గరించి మీకు చెపేపస్థందనా భట. యండి’’ అంది వాళ్ుని లోనకు తీసుకస్ప
ు
విశల.‘‘కున్న గరించేమిటభమయ్ మీ ఇంట్ర
ో అందరి గరించి చెపిపంది. ైకి ఎంతకోంగా వునా దనికి డాడీ అంటేనే
ఎకుువయిసిం అందుకే ఆమన దగాయ ఏదీదచదు’’ అంది మూగాంబికెై. అంత కిరతం వయకు వంకటయతాం నయుడు మునుసామి
యిదిరూ హాలో
ో నే కూచుని భటా
ో డుకుంటునారు. భహదేవనమకర్ దంతులు వచిచన విషమం క్షణంలో యిలోంతా
కిపోయింది మునుసామి లేచి ఎదురొస్ప
ు .‘‘నభస్టుసార్ భహాదేవనమకర్ గారూ. అభమ నభసాుయం అనుకోకుండా తభ దయశన
బగయం కలగటం న అద షిం. న పేరు మునుసామి........’’ అంటుంటే.

‘‘చాలు చాలు’’ అనాడు నవూాతూ భహాదేనమకర్.

‘‘జలిోకటు
ి మునుసామి నువుా. భకు తెలీక పోడం ఏంటమయ. నయుడికి జిగీర దోస్థుా. కతిుసాము కయరసాములో భసిరిా. వియటిు
ఆదిగరువువి నువేా కద.........’’ అంటుంటే ఆమన భటలకి విసు
ు పోమడు మునుసామి.‘‘అమయ ఫబోయ్. న గరించి
ఇనిా విషమలు తెలిసామంటే డౌట్ లేదు, అభమయి సహసఱ మీకంతా చెప్పపండాలి.’’ అనాడు ఉతాసహంగా.‘‘చెపల
ఏంటి? టివిలో భనవాళ్ుతో ఫటు న్న అదుబతభైన పైటింగ్ చూసాంగద. ఒసారి న్నతోకతిు కలిపి

పైటేచమలినుందమయ.’’‘‘అమోమ మీతోన? నేన?........ నమకర్ వంశీకులు. మీముందు నేనంత? మీరు చేయి కలిలిసంది
నతో కాదు భ నయుడితో. మీ యిదిరూ పైట్ చేస్టు యండు కదభ స్థంహాలు పోయడినటేి.’’

‘‘అది సాధయంకాదు లేవమయ. ఇప్పపడు విమయభందే చేతో
ు కమయం పొసగదు కద’’ అంటూ నవేాసాడు.

ఈలోల నయుడి కుటుంఫ సభుయలంతా హాలో
ో కచేచమటతో విశల అందరీా రిచమం చేస్థంది. ‘‘వదిన’’ అంటూ
భంగతామరు మూగాంబికెైని లోనకు తీసుకుపోయింది. విశల తలిో కాంచనభలను రిచమం చేస్థనప్పపడు భహాదేవనమకర్
రుదికంఠంతో ‘‘భ బిడడను న్న బిడడల చూసుకుంటునావ్ న్న రుణం తీరుచకోలేభభమ’’ అంటుంటే ‘‘అంత భటనకనాయ్మ.
సహసఱ ఇప్పపడు న దికూతురులంటిది. తన గరించి మీరేందిగలు డొదు
ి ’’ అంది.

భహాదేవనమకర్ తనవైప్ప యవటంచూస్థ స్పలోంచి లేచివచాచడు వంకటయతాం నయుడు. భహదేవనమకర్ నయుడి
చేతిని స్టాహపూయాకంగా అందుకునారు.

‘‘ఎంతయిన ఆడపిలో వాళ్ుం. ఒభటు
ి దిగాలిగద. కపటి భన కమయం విమయంగా భయటం చాల ఆనందంగా వుంది.
గతానిా భరిచపోదం. కావాలంటే కోమంఫతూ
ు రు వది మీ పొలల కునునా ఆ ఏబై ఎకయలిా కటాంగా ఇప్పపడే ఇచేచసాును.
మీ కిషిభైన పయకిరీ ఏదెైన టు
ి కోవచుచ’’ అనాడు.

వంకటయతాం నయుడు ఆలోన చెతిమీదచేయివేస్థ నవాాడు. ‘‘ఏమిటమయ నమకర్ ఆ ఏబై ఎకయలలో
సరిటేిద
ి భనుకుంటునావా? మీ ఆస్థికి ఏకెైక వాయసుయలు అభమయేగద. కటాం వేరే యివాాల? భకు పిలోచాలు. కటాం
అకురేోదు. వాళ్ుదిరూ పేఱమించుకునారు. ది భనుసుతో టిింప్పలిా కునటిి మీరు భ అఫబయిని అలు
ో డిగా
స్త్ాకరించటం ఆనందంగా వుంది’’ అనాడు.

‘‘పేఱమించుకోడం పేఱభ వివాహాలు ఈ రోజుకతుగద నయుడూ. ఏనడో శకుంతల దుషయంతులు పేఱమించి గాంధయా వివాహం
చేసుకునారు. ఆ యంయ ఈనడు సయా సాధయణభై పోయింది. కాలంతో ఫటు భనమూ భయలిగద తపదు. ఇంతకీ
వియట్ సహసఱలు ఎకుడ?’’‘‘వాళ్ళు మేడమీద వునారు. కాస్టసప్ప రిలకాసాకూచోండి. కాఫీ తీసుకునాక వళ్త
ి ం.’’

భహదేవనమకర్ దంతులకు అతిథి భయయదలనంతయం సామంగా వంకటయతాం నయుడు వారిా సహసఱ

గదికితీసుకెళ్తుడు. వంట మునుసామి దికడుకు వికారంత్ కూడ వచాచడు. వాళ్ళు వళ్తుసరికి వియట్ సహసఱ వదేి వునాడు.

చాల రోజుల తయాత తలిోదండు
ఱ లిా చూడగానే దుఖఖం ఆగలేదు. చెంగన లేచి ఎదుయళ్ు ఇదిరీా కగలించుకని ఏడేచస్థంది
సహసఱ. ‘‘ఈ పోయటంలో 
ఱ ణ్యలతో వుంటానో లేదో తెలీదు. ఈ లోలే మిభమలిా ఒసారి చూడాలనిపించింది. సారీ డాడీ
మిభమలిా చాల ఫధటా
ి ను.’’ అంటూ తలిుదండు
ఱ లిా టు
ి కని ఏడేచస్థంది. భహాదేవనమకర్ కూడ కన్నారు
తుడుచుకునాడు. మూగాంబికెై కూతురిా అకుున చేరుచకని ఒదరిచంది.

‘‘ఈ బేలతనం, పిరికి భటలు ఎల వచాచయి న్నకు? వీయవంశంలో ప్పటిి, నయనయన పౌరుషం నిప్పంకునా న్నవు లకాలిసన
భటలు కావివి. చావు ప్పటు
ి కలు భన చేతులో
ో లేవు. ధయమం ఎప్పపడూ భనలిా కాడుతుంది. ధయమం న్న కాిన వుంది.
పోయడు..... జయించు. ఱజాకేిభంకోసం జీవితాలు ధయపోస్థన నమకయజుల వంశంలో ప్పటిిన వీయవనితవు. బమభందుకుతలీో.
మేభంతా న్నవకనవునాం.’’ అంటూ ధైయయం చెప్ప
ు ంటే తండిఱ భటలకు నూతనోతాసహాం పొందుతూ కళ్ళు తుడుచుకుంది సహసఱ.

‘‘కంగారు డాలిసందేమీ లేదభమ. నేను స్థమంగారితో భటాడిన్నకు తగిన యక్షణ ఏయపటు
ో కూడ చేయిసాును’’ అనాడు
భహదేవనమకర్.‘‘వదు
ి డాడి. ఆ నిభతలం చేయొదు
ి .’’ అంది వంటనే సహసఱ.

‘‘స్థమం నకు యక్షణ కలిపంచటభంటే ఇదంతా యజకీమంగా భరిపోతుంది. నమకులు రీిలు యజకీమ లబిధకోసం
యచచచేసాుయి. ఱతి కాిలు ఇదంతా స్థమం చేసు
ు నా కుటల అంటాయి.

ఇదంతా అవసయభ? అందుకే మేంఎకుడ ఉందీకూడ ఎవరికీ తెలీకుండా జాగరతులు తీసుకునాం. వియట్ సెలాంఫర్ స్థమం
వదివుంది. సామంగాతనే యక్షణ ఏయపటు
ో చేసాుననా మేం తియసురించాం. అడఱసు కూడ చెపలేదు.’’ అంటూ వివయణ చెపిపంది.

‘‘అవునంకుల్ ఈ ఇషూయకి మీరుకూడ దూయంగా ఉండండి. మేభంతా సహసఱ వంట వునాం. ఆ తాయగయజనిా జెైలుకి
ంపించకుండా వదలం’’ అనాడు వియట్.

ఒపిగా
ా విని ‘‘సరి మీయిషిం’’ అనాడు భహదేవనమకర్. సహసఱ తలమీద గామనిా, వియట్ భుజం మీద గామనిా చూస్థ
దంతులిదిరు చాల గాఫయడా
డ రు. జాగరతుగా వుండభని హెచచరించారు. ఈ లోల నమకర్ దంతులకోసం కింద హాలు
దగాయగా భరోగదికేటాయించి వారిలగేజిలోన టిించి మేడమీదకచిచంది విశల.

ఆ విధంగా యండు కుటుంఫలు కలిస్థపోడంతో కబుయోతో సభమం తెలీలేదు. తలిోదండు
ఱ ల యకతోసహసఱకు నూతనోతాసహం
ఏయపడియది. ఎప్పపడూ ంటరితనంతో ఉండేయిలు
ో కుసారిగా ఫంధువులయకతో కళ్కళ్లడుతోంది. కాంచనభల ఆనందనికి
హదేిలేదు. ఇక వికారంత్ పిలోలిదిరూ ఆభకు భంచి కాలకేిం.

ఆ సామంతలం గోసాామి కాలన్నకి వచేచస్థ వియట్ ఇంట్ర
ో స్థటింగ్ వేసారు వంకటయతాంనయుడు, భహాదేవనమకర్, మునుసామి.

ముగ
ా రూ సాుచిాస్త్ు ఒనేచస్థ ప్పచుచకంటుండగా ముందుగా మునుసామి అసలు విషమనిా ఱసాువించాడు. ‘‘నమకర్
సార్........భ విశల మీద మీ అభ
ఱ మం ఏమిటి?’’ అంటూ.

మునుసామి ఱశాకు విచితలంగా నవాాడు భహదేవనమకర్. ‘‘అభ
ఱ మం? ఏ విషమంలో ?’’ అంటూ ఎదురు ఱశిాంచాడు

‘‘అదేనండీ అభమయిని చూసారుగద భంచి చెడు ఏభనా వుంటే చె
ు యన్న’’ అనాడు మునుసామి.

‘‘బలేవాడివమయ చెడు గరించి చెపడానికేముందని? లక్షణభైన అందభైన అభమయి. అంతకు మించి తెలివితేటలు అందం
ఐశాయయం వినమ విధేమత కటేమిటి? అనిా శుబలక్షణ్యలతో కూడిన అభమయి ఇంకేం చెపలి?’’

‘‘అభమయి సహసఱ ఇంకేం చెపలేద?’’

‘‘లేదే.......చెపటానికి వేరే ఏముందమయ?’’

‘‘ఉంది సార్ అందుకే అడుగతునాను.’’

‘‘అదే ఏమిటంటునాను. ఇదిగో నయుడూ మునుసామి భనసులో ఏముందో నకయధంగావటం లేదు. ఏంచెపలో అడుగ.’’

ఆమన కాస్టసప్ప మౌనం వహించాడు.

విశల గరించి సహసఱ తన తలిోదండు
ఱ లకు చెపిప వుండొచుచ. కాని విశల కూడ వియటిా లవ్ చేస్ుంది. ఆ విషమం చెపిపందోలేదో
తెలీదు. ఇదిరూ వియటిా కోరుకుంటునారు. ఇది ళ్ు వయకు వళ్తుసరికి రిస్థితి ఎల ఉంటుందో తెలీదు. అప్పపడు నమకర్
అబయంతయం చెపేు అదోది సభసయవుతుంది. కాఫటిి ముందే ఆమన చెవిన ఒభట వేసుంచటం భంచిదనాది వంకటయతాం
నయుడి అభ
ఱ మం. అందుకు అనుగణంగా మునుసామి విశల ఱసాువన తెచాచడు అయితే.

ఇంకా దచటం ఎందుకనే ఉదేిశంతో వంకటయతాం నయుడు ఫమట డిపోమడు.

‘‘నేను చె
ు ను విశలకూడ భ వియటిా లవేచస్ుంది. చాల సంవతసయలకు కలిస్థన కుటుంఫం భది. న చెలోలు కాంచన
భలను ధటిలేను. కాఫటిి నేనుఎటూ చెపలేను. ఈ విషమం భ అందరికీ తెలుసు. సహసఱ న్నకీ విషమం చెపిపందో లేదో
భకుతెలీదు దుకే..........’’

వంకటయతాం నయుడి భటలు పూరిిగాకముందే పకుున నవాాడు భహాదేవనమకర్.

‘‘ఈ భతా
ల నికే నువాందుకు టెనిన్ డతావు నయుడు. నకంతా తెలుసు. చేసుకునేది వాళ్ళుగద. భనకెందుకు టెనిన్ డడం?

కషిడి ళ్తుం పిలోలిా పోషించాల? ఇదిరు బయయలయితే బరించలేడనే ఫధవుంద? లేదు గద. ముగ
ా రూ కోటా
ో ది ఆసు
ి లకు
వాయసులు. ముగ
ా రూ కు 
ఱ ణంగా వునాప్పపడూ భనభందుకాుదనలి? మీకో విషమం తెలుసా?

భ యజవంశంలో కురికనా ఎకుువ భంది బయయలిా కలిగి వుండటం పూయాచాయం.

ఈ ఆచాయనిా భననాగారు తపిపంచారు. ఆమన ఏక తీా వఱతుడు. ఆమన కడుగా
ా నేనూ ఏక తీా వఱతుడేా, కాని
భధుయైలోని భ వంశీకులో
ో చాల భందికి ఇదిరేస్థ బయయలునారు.

టేకిటీజీ నయూడూ. ఆ టెైం యగానే ఇదిరీు ఇచిచళ్ుచేస్టద
ి ం. మీ చెలోలు కాంచనభలని ఫధటిడం నకు భతలం ఇషిభ.
నకూతురిాకూడ తనకూతురిల బవిసు
ు నా భంచి భనసుతనది. అలంటప్పపడు విశలకూడ భ బిడడకాద. విశలతో కలిపి
భకూ యిదిరు కూతుళ్ళు. కాళ్ళుకడిగి న్న కడుకిు నేను యిదిరీా కనయదనం చేసాును చాల?’’ అనాడు.

ఆ భటలకు వంకటయతాం నయుడు మునిసామి యిదిరూ సంతోషించారు. గండలనుంచి ది బయం తొలగిపోయినటియింది.
‘‘చాలు నమకర్ ఆ భటనారు చాలు. ఇక భకేచింతాలేదు.’’ అనాడు వంకటయతాం నయుడు.

యతిల తొమిమది గంటల వయకూ భందుకటిి, తయాత వంకటయతాం నయుడు భహాదేవనమకర్ లిదిరూ కారులో ఒలడ్
భంఫళ్ంవళ్ుపోమరు. తయాత మునుసామితోటు చందూ, ఫండశివా మిగిలిన వాళ్ళు అంతా భంచేస్థ డుకునారు.

వంకటయతాం నయుడు కుటుంఫంతో ఫటు భహాదేవనమకర్ దంతులు అయిదు రోజులు ఇకుడే ఉనారు. అంతా చాల
సంతోషంగా గడిరు. రోజూ ఏదో పూటవచిచ సహసఱ వియటోను చెకపేచస్థ వళ్త
ు ండంటంతో డాకిర్ గణదీపిక అందరికీ
ఫగారిచమభై వస్టు కాస్టసప్ప అందరీా యభరిశంచిగాని వళ్ుటంలేదు. భంచి భందులు వాడటంవలన వియట్ సహసఱలు
చాల తాయతాయగా కోలుకుంటునారు.

ఆరో రోజు ఉదమం ముందుగా భహదేవనమకర్ మూగాంబికలు భధుయైకు తభ కారోో ఫమలుదేరి వళ్ుపోగా, భధయహా
భజనలనంతయం వంకటయతాం నయుడి కుటుంఫం కోమంఫతూ
ు రుకు ఫమలు దేరింది.

చెలోలు కాంచనభలను తభతో తీసుకెళ్తులని చూసాడు వంకటయతాం నయుడు. కాని ఱసు
ు తం యనంది కాంచనభల.
రిస్థితులు చకుఫడా
డ క సహసఱ విశల యిదిరిా తీసుకుని వియట్ వంటవసాునంటూ భటచిచంది. ఆ విధంగా వంకటయతాం
నయుడి కుటుంఫంకూడ వళ్ుపోడంతో కుసారిగా యిలోంతా బోస్థపోయినటియింది.

అంతవయకు విశలకిషిభైన కుకుపిలోలు యండూ తభ డాగ్ హౌస్టు రిమితభమయయి. వాటిని వదలేోదు. ఇప్పడు వాటికి
స్టాచఛలభంచింది. అవి విశలతో ఫటు సహసఱకీ ఫగా అలవాటమయయి. ఱసు
ు తం సహసఱకాలకేిం అవే. రోజులు
గడుసు
ు నాయి...

వియట్ సహసఱలు పూరిిగా కోలుకుంటునారు.

ఈ లోల...

అటు తాయగయజన్ కుడి భుజం ఎటిమప తన భనుషులతో సహసఱ జాడకోసం స్థటీలో తీవఱంగా ఱమతిాసు
ు నాడు. హయయన
నుండి ఆరుగరు షూటరిా పిలిపించాడు తాయగయజన్్ౖ. జాలిదమ అనే దలకు అయధం తెలీని మూరు
ఖ లు వాళ్ళు. డబిబస్టు

ఎవయాయిన కాలిచ చంపేసాురు. సహసఱ జాడ తెలిస్టు గాని వాళ్ోనుయ్యగించటం వీలు కాదు. గాఫటిి వాళ్ుంతా ఱసు
ు తానికి
కాయంపేు రిమితభమయరు.

భరోకు...

ఇక ధయమ మితలవయాం వుంది. వాళ్ుంతా చినా చినా జటు
ో గా విడిపోయి ఱసు
ు తం తాయగయజన్్ౖ ఎటిమపటల యహసయ
సాివయంకోసం ముభమయంగా గాలిసు
ు నారు.

ఇక మునుసామి భనుషులు కదిరేషన్ భనుషులు అటు విశల యింటిన్న, ఇకుడ గోసాామి కాలన్నలోని యండు యిళ్ు యక్షణకోసం
రేయింఫవళ్ళు అఱభతుంగా ఉంటునారు.

ఇదిల ఉండగా...

భధుయై కోరు
ి కు హాజరు కాలేని రిస్థితి ఉందికాఫటిి కేసును చెనైా కోరు
ి కు ఫదిలీ చేమవలస్థందిగా సవివయంగా సహసఱ ంపించిన
వినతి తా
ల నిా సహ దమంతో రిశీలించిన సుప్లఱంకోరు
ి ధయమసనం ఆభ కోరిన విధంగానే కేసును చెనైాకోరు
ి కు ఫదిలీచేస్థంది.
ఈకేసు సెైదపేట సెషనస్ కోరు
ి కే యబోతోంది. ఎటొచిచ వాయిద ఎప్పడనేది కోరు
ి నుండి సభను
ో వస్టుగాని తెలీదు. తాయగయజనిు
గాని, తనకి గాని సభను
ో భధుయై అడఱసులకే వళ్త
ు మని సహసఱకు తెలుసు. సభను
ో యగానే భహదేవనమకర్ ఫోనేచస్థ చెపడు.

అయితే యిది 
ఱ థమిక స్టిటెమంట్ రికారేడచసుకునే టలమల
ా ఫటిి సహసఱకోరు
ి కు హాజయయిన తాయగయజన్ హాజరుగాకపోవచుచ.
కేసును తాతాసయంచేస్ట ఉదేిశంతో తనకు చెనైా అనుకూలం కాదు కాఫటిి భధుయైకోరు
ి కే హాజయవుతానంటూ సుప్లఱంకోరు
ి ను
ఆశర యించి అనుభతి పొందొచుచ. అది భంజూయై భధుయై కోరు
ి కు హాజరుకభమని రిమషను వచేచలోప్ప సహసఱజాడ కనిటిి
అంతంచేమటానికి చాల సభమం

ఈ రిస్థితులో
ో ...

క రోజు సామంకాలం...

ఉంటుంది.

సడన
ా వియటిు ఫోన్ చేసాడు ధయమ.

‘‘చెప్పప ధయమ ఏంటి విశ్లషాలు?’’ కాజువల
ా అడిగాడు వియట్.

‘‘విశ్లషాలు చాల వునాయి. ఒసారి నువుా ఫమటికి యగలవా?’’

‘‘ఎలుకలునా కలుగ జాడ తెలిస్థపోయింది. నువ్వాస్టు ఫగంటుందనుకుంటునాను’’ చెపడు ధయమ.

‘‘వసాును అడఱసు చెప్పప.’’

చెపడు ధయమ.

‘‘కె అకుడే ఉండు. వసు
ు నాను’’ అంటూ లైన్ కటేచసాడు వియట్.

సహసఱ తనూ వసాునంటే వారించాడు.

చందూ ఆఫీసుాంచి ఇంకా యలేదు.

తన దుసు
ు ల పయకిరీకి వళ్ున విశలకూడ ఇంకా ఇంటికి యలేదు. తను ఫైకీమద వళ్ుటం స్టపుదు. ఇంటికి అవసయభైన సరుకులు
తెచేచ ప్ ది కాని అది ఒన్ జీప్ సహసఱ తనూ వసాునంటే వారించి మునుసామికి ఫోనేచసాడు. చేస్థన అయధగంటలో తభ వేన్
తీసుకువచేచసాడు నుసామి. డైఴవరుతోఫటు మునుసామి ఫండశివా కదిరేషనూుడ వచాచరు.అల వేనోో అంతా ఫమలుదేరి ధయమ
చెపిపన అడఱసుకు చేరుకునే రికి చీకటడి వీధి దీలు వలిగాయి. కీలపకుంలోని భరుమూల వీధి కాయారోోని టీ ఫంక్ వది ధయమ
వియట్రుసం ఎదురుచూసు
ు నాడు. కున

భరో యిదిరు పఱండస్ వునారు. వాళ్ుంతా కూడ వేనోోకి వచేచసారు. వేనిా స్ోగా

పోనిభమని చెపడు ధయమ.

విశలభైన ఆ వీధిలో...

ఎడంకు ఇయవైఏడో నంఫరు ఇంటిని రిశీలించి గరు
ి టు
ి కోభనాడు ధయమ. స్ోగా వళ్ళ
ు నా వేనోోంచి జాగరతుగా ఆయింటి
రిసయలిా గభనించాయంతా. యండంతసు
ి ల త బవనం, ైన టెయరస్త్మద సగం బగం మూడో అంతసు
ి గా 
ో ట్ కటిఫడుంది.
ఆవయణలో కనిా శలీులు అటుయిటు తిరుగతునాయి. వేన్ ఆ బవనం దటి ఎగవకు కెళ్ుభరో వీధిలోకి భలుప్ప తియగా
ా నే
క రుు కున వేన్ ఆపించాడు ధయమ.

‘‘వాళ్ుంతా ఇకుడే ఉంటునాయ?’’ అడిగాడు వియట్.

అవుననాటు
ో తలూడు ధయమ.

‘‘కీలపకాుంలో భరుమూల 
ఱ ంతం యిది. మూడు రోజుల కిరతం కాశిశెటిి స్త్ిఴట్ర
ో ఏవ్వకంటునా ఎటిమప భనిషి కడిా గరిించి
జాగరతుగా వాడిా పలోఅయి ఈ ఇంటిని గరిించగలిగారు భనవాళ్ళు. అపటినుంచి గలు యతిల వంతులవారీగా ఈ 
ఱ ంతంలో
తిరుగతూ గభనించటంతో చాల విషమలు ఫమటడా
డ యి.’’ అనాడు ధయమ.

‘‘ఏంటా విషమలు?’’ వంటనే అడిగాడు వియట్.

‘‘ఱసు
ు తం తాయగయజన్ అడా
డ ఆ ఇయవై ఏడో నంఫరు యిలేో. ైనునా 
ో ట్ర
ో తాయగయజన్ ఉంటాడు. దిగవ యండంతసు
ు లూ వాడి
భనుషులు భకాం ఉంటునారు. ఎటిమపవంట నలుగరు యగా తయాత భధుయై నుంచి భరోదిభంది
వచిచజాయినమయరు. వీళ్ళుగాక లోకల్ గండాలు ఇయవైభందిని తీసుకునారు. అంతా ఱసు
ు తం ఇకుడే ఉంటునారు.

తాయగయజన్ గలు ఎకుడికీ వళ్ుటం లేదు. సామంకాలం వళ్ు యతిల ఏదో టెైంకి తిరిగి ఇకుడికే వచేచసు
ు నాడు.
ఇంటికెళ్ున అకుడ ఎకుువ స్టప్ప ఉండటం లేదు.

తన

అయితే ముఖయభైన విషమం ఉతుయది నుంచి ఫహుశ హయయన లేద బీహార్ 
ఱ ంతం నుంచి కావచుచ. ఆరుగరు ఘూటరిసా
లిపించి రిజరోాో ఉంచాడు. వాళ్ళు కూడా ఆ యింట్ర
ో నే ఉంటునారు.

ఎటిమప కందరు భనుషులిా తీసుకని వేనోో ఉదమం వళ్తు తిరిగి యతిలకే కేంపోోకి వసు
ు నాడు. అంటే సహసఱ జాడకోసం
వాళ్ుంతా ముభమయంగా స్థటీలో గాలిసు
ు నాయని వేరే చెపకురేోదు.’’ అంటూ ధయమ తను తెలసుకునా విషమలిా వివరిసు
ు ంటే
ఆసకిిగా వినాయంతా.

‘‘అయితే ఇప్పపడేం చేద
ి ం? వాళ్ుకనా ముందే భనం దడిచేద
ి భ? భధుయైనుంచి రిపోయి వచిచనటు
ి గా ఆ తాయగయజన్
చెనైా కూడా వదిలి రిపోవాలి. భన దెఫబ ఎల ఉంటుందో చూపిద
ి ం. ఈ యతిలకే

దడి చేద
ి ం’’ అనాడు ఆవేశంగా

మునుసామి. కాని వియట్ ఆవేశడలేదు.

‘‘‘వదు
ి భనం తొందయ డడం భంచిది కాదు. వాళ్ు భకాం భనకు తెలిస్థపోయింది. గాఫటిి ఎప్పపడనా ఆటాక్ చేయొచుచ.
ముందే భనం తొందయ డితే తప్పపభనదవుతుంది. ఱసు
ు తానికి వళ్ుపోదం దండి’’ అనాడు.

ధయమ కూడా అదే సలహా యివాడంతో...

అంతా తిరుగ ఱమనభమయరు.

యండోసారికూడా ఇయవై ఏడోనంఫరు ఇంటి ముందు నుంచి వేనిా పోనిస్ప
ు ఆ రిసయలిా జాగరతుగా గభనించారు. పూరిిగా చీకటు
ో
ముసురుకునే సభమనికి వారు ఱమణిసు
ు నా వేన్ ముంఫళ్ందిశగా రుగ తీస్థంది.

***************************************

ఆ రోజు శిఖాభణితో గొడవ జరిగిన యతిల గామడిన తయాత సహసఱ వియటు
ో సుభరు నలరోజులు ఒలడ్ భంఫళ్ం

ముదలిమర్ స్త్ిఴట్ర
ో ని విశల యింట్ర
ో నే యహసయంగా ఉనారు.

కాని ఎకుువ రోజులు అకుడుంటం స్టఫ్ కాదని ఇదిరికీ తెలసు. ముఖయంగా తామికుడునాంత కాలం కాంచనభల విశల ఈ తలీో
కూతుళ్ుదిరికీ ఱభదం పొంచి ఉనాటేి. తామికుడునాటు
ి తెలిస్థన భరు క్షణం వీళ్ుని కిడాాప్ చేస్థ సహసఱని ఫ
ో క్ భయిల్
చేమలని చూసాురు. కాఫటిి వాళ్ుదిరూ కేిభంగా ఉండాలంటే తామిదిరూ ఎంత తొందయగా ఇకుడుాంచి వళ్ుపోతే అంత
భంచిది. ఆరోగయం చకుఫడియది గాఫటిి వళ్ు పోవటం భంచిది.

వియట్ సహసఱలు చరిచంచుకని గోసాామి కాలన్నకి వళ్ు పోవాలని నిశచయించుకునారు. కాని విశల అంగీకరించలేదు. ఏభైన
సరే ఇకుడే డాలంటూ టు
ి ఫటిింది. కాంచనభల కూడా ఉండిపొభమనే చెపిపంది. వాళ్ుకి నచచజెపడానికి చాల
శర భడాలిసవచిచంది. మునిసామి చందూ, దీక్షలతో సహా అంతా రిస్థితి వివరించాక గాని ఇదిరూ ప్పపకోలేదు. ఆ యతిల
ఎనిమిదిగంటలకి విశల సామంగా తనకారోో తీసుకెళ్ు దించి వళ్ుంది. వియట్ చందూలు మదట వీధిలోని తభ యింటి
కచేచసారు. సహసఱ దీక్షలు మూడో వీధి చివయ తభ ఇంటికి చేరుకునారు.

ఆరోజునుంచి కదిరేశన్ భనుషులు మునుసామి భనుషులు సహసఱ వుంటునా దీక్ష ఇంటికి వేయికళ్ుతో కాల ఉంటునారు.
కాలన్నకి వచేచ కతు వాళ్ుని ఒ కంట గభనించసాగారు. ఈ లోల సెైదపేట కోరు
ి కి హాజరుకావలస్థందిగా సభను
ో జారీ అమయయి.
ఇయవై రోజుల గడువుందింకా.

**********************************

తాయగయజన్ చాల స్త్రిమసాా వునాడు. ఎందుకంటే భధుయై వదిలి వచిచ నలరోజులు కావస్ుంది. తన భనుషులు వీధికుకుల
ో
స్థటీలో గాలిసు
ు నారు. అయిన సహసఱ జాడ తెలీలేదు. తన భనుషుల చేతకాని తనం మీద కోం. ఆరోజు సామంకాలం తన
ముందుకచిచన ఎటిమప ఫ ందనిా కోంగా చూసాడు. ‘‘ఏభైంది? భనం వుంటునాది భధుయైలో కాదు. చెనైాలో. ఆ పిలో
సహసఱజాడ యికుడే ఉంది. అయిన మీ చేత కాలేద? ఇనిారోజులయిన జాడ తెలీనేలేద? ఏం చేసు
ు నాయ
ర మీయంతా? ఇంకా
ఎనిారోజుల
ఱ ? భన కం మునిగే వయకూ తెలుసుకోలేయ?’’ అంటూ స్త్రిమసాా అడిగాడు.

‘‘ఆ నిమీదే వునాంసార్. ఆచూకీ తెలిస్థంది’’అనాడు ఎటిమయప.

‘‘తెలిస్థంద? ఇంకా తెలుసుకోవాల?’’ సందేహంగా ఱశిాంచాడు జగనోమహన్.

‘‘తెలిస్థంది సార్’’

‘‘అయితే చెపయ ఎకుడ వుంది? అడఱస్టమిటి?’’ ఉతాసహంగా అడిగాడు.

‘‘మీనఫకుం ఏరోపయి్ దగారోో గోసాామి కాలన్న అని మూడు వీధులతో కూడిన కాలన్న వుంది. మూడో వీధిలో చిటిచివయ యింట్ర
ో దీక్ష
అనే అభమయితో కలిస్థ ఉంట్రంది.’’

‘‘ఇది తెలుసుకోడానికి ఇనిారోజులు టిింద?’’

‘‘సార్ కవిషమం మీరు భరిచపోతునారు. నల
ో ళ్ు కిందట శిఖాభణితో జరిగిన గొడవ మీకు తెలుసు. ఆ సందయభంగా పోలీసుల
యకతో సహసఱ ఆభ పిఱయుడు వియటు
ో రిపోతుండగా భన ధనగిరి బేచ్ ఎదురు డడం కాలుపలు, భనవాళ్ళు కందరు
చనిపోవటం మీకు తెలుసు. ఆ సందయభంగా వాళ్ుదిరికీ ఫలభైన గామలే తగిలయి. దంతో వాళ్ళు గోసాామి కాలన్నకి యకుండా
ఆజా
ఞ తంలో ఎకుడో వుండి టీలటెమంట్ తీసుకునారు. ఇప్పపడే మూడు రోజుల కిరతం తిరిగి యిళ్ుకు చేరుకునారు’’.

ఆ భటలు వింటూ విసుగా
ా నుదురు రుదు
ి కునాడు తాయగయజన్ ‘‘ఎవడా
ఱ ... ఎవడా
ఱ వియట్. అగిాకి ఆజయంతోడైనటు
ి ఆ
పిలోదంతో చేయికలిడు. వాడి వివయలేభైన తెలిసామ?’’ అనడిగాడు.

‘‘లేదు సార్. ఆ కుయ
ర డి వివయలేమీ ఇంకా తెలీలేదు’’ చెపడు ఎటిమయప.

‘‘సరి ఇప్పపడేం చేద
ి ం? వాళ్ళు కాలన్నకి తిరిగొచేచసారుగా వళ్ుండి. రేప్ప ఉదమమే వళ్ు ఆజయాలిసు
ి లేడీని ఇంటిదగారే షూట్
చేస్థ చంపి రేమండి. ఈ హయయన షూటరిసా ందుల
ో మేప్పతునాం. వచిచన ని పూయియితే వాళ్ుని ంపించేయొచుచ.’’

‘‘అదంత సులువు కాదు సార్. కాలన్న కెళ్ు కాభ
ా ని ముగించుకు యవటం సాధయం కానిని’’

‘‘ఎందుకుయ? అకుడ ఫలభైన కాల ఏభనా వుంద?’’

‘‘ఉందిసార్. కాల టిషింగా వుంది. భధుయైనుంచి సహసఱ తండిఱ భహాదేవనయికర్ ంపించిన దిహేనుభంది భరికల
ో ంటి
పైటయస్ కదిరేశననే వాడి నమకతాంలో ఆ యింటిని చుటిి రేయింఫవళ్ళు కాలకాసు
ు నారు. భరో కు ఆ వియటిు గరువట.
పేరు మునుసామి. కతిుసాము కయరసాములో భషిర్. అతడి భనుషులు దిభంది ైగా వుంటారు. వాళ్ుంతా నియంతయం కాలన్నలోకి
వచేచ పోయే భనుషులిా వహికిలిసా ఒ కంట కనిటిిచూసు
ు నారు. అనుభనం వస్టు ఆపేసు
ు నారు. వీళ్ళుగాక భరో తికభంది
కుయ
ి . ఆ సహసఱకు ఇంతభంది యక్షణగా వునారు. వీళ్ుందరిా
ర ళ్ళునారు. వాళ్ులో చాలభందిని భధుయైలో చూస్థన గరు
తపిపంచుకని వళ్ు ని ముగించటం అసాధయం. సహసఱను అంతం చేస్టలోప్ప వాళ్ళు భభమలిా ఫినిష్ చేస్టసాురు. కాఫటిి
తొందయడితే నులు కావు. కాసు ఆలోచించి అడుగ ముందుకేమలి’’ అంటూ తనకు తెలిస్థన సభచాయభంతా
వివరించాడు ఎటిమయప.

ఆ భటలు శర దధగా వింటూ...

కాస్టసప్ప అటుయిటు చారు
ో చేసాడు తాయగయజన్.

ఉనాటు
ి ండి ఆగి...

ఎటిమయప వంక చూసాడు.

‘‘భనం శతు
ల వుని చేయటం సాధయంగానప్పపడు...

శత వునే ఫమటికి యపిపంచటం తెలివైన ని. అవున?’’ అనడిడగాడు.

‘‘కాని ఎల సార్?’’

‘‘ఎలగో చె
ు ను. కాలన్న దటి సహసఱ ఫమటికి యకపోవచుచ. ఇంటికే రిమితం కావచుచ. కాని సహసఱ పఱండు... ఏం పేయనావ్?

దీక్ష మస్. క్షనే అభమయి ఫమటకు యకుంటా ఉంటుంద? ఉండదు. ఖచిచతంగా ఏదో టెైంలో వసు
ు ంది కదూ?’’

అవుననాటు
ి తలూడు ఎటిమప.

తాయగయజన్ 
ో నేమిట్ర కదిి కదిిగా బోధడసాగింది. అపటికప్పపడు క దరుణభైన థకానిా రూపొందించాడు
తాయగయజన్్ౖ. దీక్ష కాలన్నలోంచి ఫమటకుయగానే కిడాాప్ చేస్థ, ఆభను అడడం టు
ి కని సహసఱను ఫమటకు యపిపంచి,
షూటేచస్థ చంటం ఆథకంలోబగం. అవసయభైతే యండు మూడు రోజులు ఆలసయభైన పయవాలేదు. దీక్ష ఫమటకుయగానే
కిడాాప్ చేమలని నియుమం జరిగిపోయింది.

క తపటడుకు ది తపటడుగలకు కాయణభవుతుంది. క తప్పప ది తప్పపలు చేయిసు
ు ంది. క పొయటు ది పొయఫటోకు
మూలభవుతుంది. ఇకుడ తాయగయజన్్ౖ తీసుకునా నియుమం సతూలితానిాసు
ు ంద లేక ఫడిస్థకటిి, నేలకుటిిన ఫంతిల ఎగిరి

తన ముఖానేా తాకుతుంద తెలీదు.ఎటిమప భతలం ఆ థకానిా అభలు చేమటానికి ఆనువైన 
ఱ ంతానిా అనేాషిస్ప
ు తన
భనుషులతో అపటికప్పపడు ఫమలుదేరి పోమడు.

I

I

I

వియట్ సహసఱలు కాలన్నకి వచేచస్థ వాయం రోజులు గడిచాయి. ఇంత వయకు ఎలంటి అవాంఛన్నమ సంఘటనలు జయగలేదు. సహసఱ
యక్షణ కోసం మూడు బేచు
ో నిచేసు
ు నాయి. వాళ్ుంతా సుభరు ఏబైభంది వుంటారు. అందరికీ వంటా వారుప ఇంట్ర
ో సాధయం
గాదు గాఫటిి వాళ్ుంతా హోటళ్ులో భంచేమటమో లేద హోటల్ నుండి కేరేజీలు తెచుచకోడమో జరుగతోంది.

వియట్ ఇంట్ర
ో చందూ వియట్ మునుసామి ఫండశివా ఈ నలుగరూ ఇంట్ర
ో నే వంట చేసుకుంటునారు. అలగే దీక్ష ఇంట్ర
ో సహసఱ
దీక్షలు తభవయకు వండుకుంటునారు.

ఇల ఉండగా...

ఎనిమిదో రోజు ఉదమం...

ఉనాటు
ి ండి భయుటిు ఫమలుదేరింది దీక్ష.

‘‘వదు
ి నువాళ్ుకు. కదిరేశనోు చెపిప ఎవరో కరిా ంపిద
ి ం’’ అంది సహసఱ.

‘‘ఎవరిా ంపించిన ఈ భగళ్ుంతా యింతే. ఏదీ సరిగా చూస్థ కనరు. నలుగ రోజులకిరతం అలగే చేసాంగా ఏభైంది?
ముదిరిపోయిన ఫండకామలు, ప్పచిచన వంకామలు సగానికి సగం నికియకుండా పోమయి. ఏం పయవాలేదు. నే వళ్ు తెసాును’’
అంది దీక్ష.‘‘దీకాి, నభట వినవే. ఇప్పపడునా రిస్థితిలో భనం ఫమటకెళ్ుటం కేిభంకాదు’’ నచచ జెపలని చూస్థంది సహసఱ.
ఆభ భటలిా కటిిరేస్థంది దీక్ష.

‘‘ఏయ్. సభసయ న్నగా
ా ని నకాుదుగద? న జోలికెవడొసాుడు? మనా షాపింగెుళ్ళుచాచను ఏభైంది? ఏం కాలేదుగద. ఇప్పపడూ
అంతే. నువేాం టెనిన్ డకు. అయిగంటలో వచేచసాును’’ అంటూ స్పుటీ మీద వళ్ుపోయింది దీక్ష.

సహసఱ భనసెందుకో అన్నజీగా ఫీలయింది. కీడును శంకించనయంభంచింది. ఎంత చెపిపన వినకుండా ఫమటకెళ్ున దీక్షమీద
కోం ముంచుకస్ుంది. చందూకి ఫోన్ చేస్థ చెపలనుకంది. తను ఆఫీసెుళ్ుపోయుంటాడు. టెైం ది కావస్ుంది. వియట్ ఇంట్ర
ో నే
ఉంటాడు. ఫోన్ చేస్థ చెపలనుకుంది. కాని ముందే యచచ చేసావంటూ అదో గొడవ దీక్షతో. అది తిరిగి వచేచవయకు తనకీ టెనిన్
తపదు.ఎలగో అయిదు నిముషాలు ఒపిక టిింది. ఇక తన వలోకాలేదు. వంటనే కదిరేశనిా పిలిచి దీక్షకి తోడుగా ఎవరిననా
భయుట్ వయకూ ంపించభంది. సహసఱ సలహా మేయకు కదిరేశన్ తన భనుషులో
ో కడిా

భయుటిు ంపించాడు.

అల దీక్ష కోసం వళ్ున వాడు వళ్ునటేి వుగంటలో వనకిు వచేచసాడు. వాడు ఉతిునేయలేదు. దీక్ష స్పుటీని తీసుకుని భరీ
వచాచడు. వస్ప
ు నే... ‘‘కదిరేశననా... ఘోయం జరిగిపోయింది’’ అంటూ అరిచాడు.వాడి అరుప్పలు వినగానే...

సహసఱ గండ జారినంత నైంది.

వేగంగా డోరోోకి రుగెతు
ు కచిచంది.

ఈలోల కదిరేశన్ అడుగతునాడు వాడిా ‘‘ఏమిటా
ల స్పుటీ తీసుకచాచవ్ దీక్ష మేడం ఎకుడ? ఏం జరిగింది? చెపయ.’’
అంటూ గరిజంచాడు.‘‘నే వళ్తుసరికే స్పుటీ లడిపోదగారోో రోడీమద డుందనా. దీక్షభమగారు అకుడ లేరు. వాకబు చేస్టు
చెపరు. ఉదమంనుంచి కవేన్ ఆ సమీంలోనే ఆగందట. దీక్షభమ స్పుటీమీద వసు
ు ంటే ఆపేసాయట. కతు
ు లు చూపి ఫదిరించి
వేనోో తీసుకుపోమయట’’ అంటూ వాడు గాబయతో జరిగింది చెప్ప
ు ంటే ముఖముఖాలు చూసుకునాయంతా.ఆ భటలు
వినగానే...హతాశుయలయింది సహసఱ.ఆఖరికి అనుకునాంతా అయింది.ఎంత చెపిపన వినకుండా వళ్ు తను ఱభదంలో
చికుుకుంది. తభ ప్లకలమీదికి తెచిచంది. సందేహం లేదు. ఎటిమప భనుషులు దరికాచి దీక్షని కిడాాప్ చేస్టసారు. ఇప్పపడేం
చేమలి?క్షణం కూడా ఆలసయం చేమకుండా...వంటనే వియటిు ఫోన్ చేస్థంది సహసఱ.విషమం తెలిస్థన మూడోనిముషంలోనే వియట్ర
ు
ఫటు మునుసామి కూడా సహసఱ వదికచేచసారు.‘‘న్నకు బుదు
ి ంద? ఫమటికెళ్ళుదిని చిలకిు చెపిపనటు
ి చెపను. వినకురేోద?
దీక్షని ఎందుకెళ్ునిచాచవ్?’’ వస్ప
ు నే సహసఱ మీద భండిడా
డ డు వియట్.‘‘ఎంత చెపిపన వినకుండా వళ్ుంది. ఏంచేమభంటావ్?
వాళ్ళు దనిా ఎకుడికి తీసుకెళ్తురో ఏం చేసాురోనని బమంగా వుంది వియట్. ఏదో కటి చేమలి’’ అంది గాబయను గొంతులోనే
అణచుకుంటూ సహసఱ.

‘‘కంగారు డకండి’’ అనాడు మునుసామి.

‘‘కంచెం స్థిమితంగా ఆలోచిద
ి ం. బమడాలిసందేమీ లేదు. వాళ్ుకాువలస్థంది సహసఱ. దీక్షకాదు. కాలన్నలోకి యవటానికి
ధైయయంచాలక సహసఱను ఫమటికి యపిపంచడానికి వేస్థన భషిర్ 
ో నది. న అంచన కయకియితే కాస్టపట్ర
ో వాళ్ళు సహసఱకు ఫోన్
చేసాురు. వయిట్ చేద
ి ం’’ అనాడు.‘‘వయిట్ చేమటం అనవసయం గరువుగారూ. వాళ్ళు ఖచిచతంగా దీక్షను కీలపకుం
ఇయవైఏడోనంఫరు యింటికే తీసుకెళ్ళుంటారు. భనం వంటనే వళ్ు దడిచేద
ి ం’’ అనాడు ఆవేశంతో వియట్.‘‘చినఫబు
ఆవేశడకు. ఆవేశడితే నులు కావు. అనయ
ి లు జరుగతాయి. ఇంతతెలిస్త్ ఆవేశంలో నువుా కూడా పొయఫటు డుతునావు.
చూసావా? వాళ్ళు తెలివితకుువ వాళ్తు దీక్షను తభ భకాంలోకి తీసుకెళ్ుటానికి? దీక్షకోసం సహసఱయగానే చంలని వాళ్ు
ో న్.
చేతిలో హయయన షూటయస్ వునారు. కడబందీగా సెుచ్ వేసారు. ఫమట ఎకుడో సాపట్ ఎంచుకునారు. వాళ్ుఫోన్ వస్టుగాని
భనం ఒ నియుమనికి యలేం.

ధయమకి ఫోనొుటిి భనవాళ్ుందరిా యికుడికచేచమభని చెప్పప’’ అనాడు.

వంటనే ధయమకి ఫోన్ చేసాడు వియట్.‘‘రే కదిరేశ ఒసారిలయయ’’ అంటూ కదిరేశనిా దగాయకు పిలిచాడు మునుసామి.‘‘భన కాలన్న
గేటు నుండి భయుట్ వయకు యండునుంచి మూడు పయ
ో ంగల దూయం వుంటుంది. ఇది భమూలుగా జరిగిన కిడాాుదు.
ఎటిమప భనుషులో
ో ఎవడో కడు ఇకుడే రోడోో తిషివేస్థ భన మూభంటిసా ఎపటికప్పపడు ఉపందిసు
ు నాడు.
ఇప్పపడుకూడా వాడు ఇకుడే ఉండుంటాడు. దీక్షను తీసుకెళ్తుక భన కదలికలిా ఒకంట కనిడుతుంటాడు. ంపించు. ఇదిరు
లేద ముగ
ా రుగా యండు జటు
ో గా ంపించు. లడిపో దరిదప్పలో
ో అనుభనించతగా ఎవడు కనిపంచిన లకుుయభమను. తాయగా
ంపించు’’ అంటూ సలహా యిచాచడు.దిరేశన్ తక్షణమే తన కుయ
ో
ర ళ్ుని అటు ంపించాడు.‘‘గరువుగారూ ఇంకావాళీు రిసయలో
ఉంటాయంటే అనుభనమే. వీళ్ోని ంపించటం అనవసయం’’ అనాడు వియట్.‘‘అవసయమే చినఫబు. ఇలంటి వయవహాయలో
ో కాసు
అనుబవం కూడా ఉండాలి. ఉంటే న భటలు మీకు అయిభవుతాయి. వాళ్ళు సహసఱకు ఫోన్ చేసాురు. దీక్ష 
ఱ ణ్యలతో ఉండాలంటే
తాము చెపేప అడఱసుకి ంటరిగా యభమంటారు. వంట ఎవరు వచిచన దీక్ష 
ఱ ణ్యలతో దకుదంటారు. కాఫటిి దీక్షకోసం సహసఱ
ంటరిగా ఫమలుదేయలి. ఆభను ఆనుసరించి కాసు వనగా
ా భనమూ ఫమలు దేయలి. సహసఱకి తోడుగా కాలన్న నుంచి ఎవయనా
వసు
ు నారో లేదో ముందుగానే తెలుసుకోడానికి వాళ్ళు ఖచిచతంగా ఒ భనిషినికుడ

ఉంచి

వళ్ళుంటారు’’ అంటూ తన అభ
ఱ మం వివరించాడు మునుసామి. ఎందుకో అతని భటలు వాసువం కావచచనిపించింది అందరికీ.

సరిగా
ా ఇయవై నిముషాల తయాత...

ఒ యువకుడిా జఫయిసాుా లకుచిచ...

అందరి ముందు డేసారు కదిరేశన్ భనుషులు.

దరిలోనే వాడిా ఫలంగా కటిినటు
ి నారు.గజగజ వణికిపోతునాడు.‘‘భన కాలన్న ఎంటలనస్ గేటు సమీంలోనే అటూ యిటూ
తిరుగతూ ఫోనోో ఎవరితోనో భటా
ో డుతునాడనా. భభమలిా చూడగానే సెల్ ఆఫేచస్థ రిపోబోమడు. ఎంత కటిిన నోరు
విపటంలేదు’’ అంటూ రిపోయి్ చేసారు. వాడి దగాయనుంచి లకుునా సెలోూనిా వియటిు అందించారు. ఫోనోో పేరు
ో చూడగానే
అయిభైపోయింది. వాడు శత భనిషని.‘‘వీడిా ఏంచేద
ి ం గరువుగారు. మీరు చెపిపందే నిజభైంది’’ అంటూ మునుసామిని
అడిగాడు వియట్.

‘ఏం చేమకురేోదు. నోటికి టేప్ అంటించి కాళ్ళు చేతులు కటిిలోన మూల గదిలో డేస్థ తాళ్ం టిండి. తయాత చూద
ి ం. అంటూ
సలహా యిచాచడు మునుసామి. ఆ కుయ
ర డిా అవతలికి లకుుపోమరు కదిరేశన్ భనుషులు.ఇంతలో సహసఱ సెలోూన్
మోగింది.దీక్ష సెల్ నంఫర్ అది. కాని ఖచిచతంగా లైనోో వుంది దీక్ష కాదని తెలుసు, దీక్ష సెల్ నుంచి ఫోనునకి చేస్ప
ు నారు.

నిశశఫధంగా ఉండభని చెపిప...

స్త్పకర్

ఫోన్ ఆనేచస్థ...

సహసఱను భటాడభనాడు వియట్.‘‘ఏయ్ దీక్ష ఇంటికి యకుండా ఏంచేసు
ు నావే? ఎకుడునావ్?’’ఏమీ తెలీనటేి అడిగింది
సహసఱ.అటునుంచి వకిలినవుా వినిపంచింది.అది భగ గొంతు.‘‘హలో జయాలిసి్ లహరిమేడం. ఎంతయిన జయాలిసు
ి వి గద!
ఫగానే నటిసు
ు నావ్. న్న పఱండు దీక్ష కిడాాప్ చేమఫడియది. ఆ విషమం న్నకు తెలుసనినకు తెలుసు. ఫోన్ న్న పఱండుదయిన
భటాడుతుంది నేను’’ అంటూ భరో సారి వకిలిగా నవాాడు అవతలివయకిి.‘‘నేనంటే? ఎవడా
ఱ నువుా?.. భ దీక్ష ఎకుడ?’’
కటువుగా ఱశిాంచింది.‘‘ఫలి శువుగద ఱసు
ు తానికి దీక్ష భ దగారే కేిభంగా వుంది. తన 
ఱ ణ్యలు ఇప్పపడు న్న చేతిలో వునాయి.

ఱ ణస్టాహితుయలు గద. య. వచిచ నేను చెపేప అడఱసుాంచి దీక్షను కాడుకో. ంటరిగా య. కుదనివేయ. వంట కుభనిషి
వచిచన దీక్షను నియ
ి కిిణయంగా చంపేసాుం. గరు
ి ంచుకో. నియుమంన్నది. న్నకు క గంట టెైమిసు
ు నాను. టెైంలోల యవాలి....’’

‘‘కే. వసు
ు నాను. ంటరిగానే వసు
ు నాను. చెపయ. అడఱస్ చెప్పప’’

అవతలి వయకిి చెపడు.

నుాతో చినా పేర్ మీదయసుకుంది సహసఱ. ఆ స్థోప్పా తీసుకని చూసాడు వియట్. మీనంఫకుం ఏరోపయి్ టెైఴనింగ్ సెంటర్
యనేాని చుటిి దకిిణంగా ఎగవున కాలన్నకి పోయే రోడోో వుండే క డుడడ కటిడం అడఱస్ అది.

‘‘అరే ఎటిమప!’’ ఫోనోో పిలిచింది సహసఱ.

‘‘వాడవడు? నకు తెలీదు’’ అనాడు అవతలివయకిి.

‘‘భరి నువావరు? తాయగయజనిు భరో చెంచావా?’’ దఫయించింది.‘‘తాయగయజనవరో నకు తెలీదు. అయిన నపేరుతో న్నకు
నేంటి? చేతనైతే వచిచ దీక్షను విడిపించుకెళ్ళు’’ కరుగా
ా చెపడు వాడు.‘‘దీక్ష మీ దగారుందని నకు నభమకమేంటి? ఫోన్
దీక్షకివుా భటా
ో డాలి’’‘‘కే. భటాడు’’ది సెకనో తయాత వినిపంచింది ఒ గొంతు.ఏడేచస్ుంది.‘‘సారీ సహసఱ ననుా క్షమించవే’’
అంది ఏడుస్ప
ు నే.‘‘దీక్ష కంట్ర
ల ల్ యువర్ సెలూ్. బమంలేదు. చెపేపది విను’’ ధైయయం చెపలని చూస్థంది సహసఱ.‘‘న్న భట
వినకుండా ఫమటకచిచ ది తప్పపచేసాను. బుదొధచిచంది. న 
ఱ ణం పోయిన పయవాలేదు. చందూని క్షమించభని చెప్పప.
నేనేభైన పయవాలేదు. నువుా యవదు
ి . నినుా వీళ్ళు చంపేసాురు. న్నతో భటా
ో డియది ఎటిమప...’’అంతవయకే
వినిపంచింది.చెంమీద కటిి ఫోన్ లకుునుండాలి ఎటిమప.

దీక్ష గొంతు కెవుాభంటూ ఫోనోో వినిపంచింది.‘‘రేయ్ ఎటిమప...’’ అంటూ కోంతో యంకెవేస్థంది సహసఱ.‘‘అయవకు...
అయిభైందిగా. నేను ఎటిమపనే. య... వచిచ దీనిా విడిపించితీసుకెళ్ళు’’ అనాడు ఎటిమప.‘‘రేయ్... నువుా భగాడివైతే
దముమంటే నేరుగా న ముందుకచిచ భటాడాలి. ఆడపిలోని అడడంటు
ి కుని ననుా సాధించాలని చూడడం కాదుయ. నువుా పిరికి
ందవుగాఫటేి ఎటిమపను కాదంటూ బొంకావ్. వసు
ు నాయ. దీక్షను కటిిన న్న చేతులిా విరిచేమకపోతే న పేరు సహసఱకాదు.
దనికి ఏభనా జరిగితే కుడు... మీలో కుడూ 
ఱ ణ్యలతో మిగలడు జాగరతు’’ అంటూ హెచచరించి లైన్ కట్ చేస్థంది.‘‘ఈ
అడఱసు న్నకు తెలుసా?’’ స్థోప్ మీది అడఱసుా సహసఱకు చూపించి అడిగాడు వియట్.‘‘తెలుసు. డకోటా విభనలతో టెైఴనింగ్ యిచేచ
సెంటర్ కుగా వళ్తు ఈ వీధి ఎగవన క కాలన్నకి పోతుంది. భధయలో చాలదూయం ఇళ్ళుండవు. అటుయిటు తోటలు గబురు
పొదలతో అడవిల ఉంటుంది. అకుడికి వళ్తులి’’ అంది లేచి లోనకెళ్ళ
ు సహసఱ.‘‘యు ఆర్ కయకి్.

ఇప్పపడేం చేద
ి ం. నువుా ఫలేిరుతునావా?’’ అడిగాడు వియట్.‘‘అవును అటేి టెైం లేదు. ఇప్పపడేవసాును’’ అంటూ తనగదిలోకి
వళ్ుంది సహసఱ.వియట్ మునుసామి వంక చూసాడు.ఆమన తీవఱంగా ఆలోచిసు
ు నాడు.‘‘చెపండి గరువుగారు. సహసఱ
ఫమలుదేరుతోంది. భనం ఏం చేద
ి ం? ఈ ఱభదం నుండి దీక్షను సహసఱను కూడా భనం కాడుకోవాలి. సహసఱ కనాముందే
భనం అకుడికి చేరుకోవటం భంచిద లేక సహసఱను ంపించి వనకే వళ్ుటం భంచిద?’’ అంటూ సలహా అడిగాడు
వియట్.‘‘ఖచిచతంగా భనం కాసు వనగా
ా వళ్ుటం భంచిది’’ అంటూ వంటనే ఫదులిచాచడు మునుసామి.‘‘చినఫబు. ఇది హేండ్

టు హేండ్ ైట్ కాదు. వాళ్ు లక్షయం సహసఱ 
ఱ ణ్యలు తీమటం. ఇక్కడ ఱధన సభసయ న్నకు తెలీంది కాదు. వాళ్ు దగాయ ఆరుగరు
షూటయస్ ఉనారు. సహసఱ దీక్ష కోసం యగానే కాలిచచంటం వాళ్ు ఉదేిశం. అంతే గాని పైటింగ్ వాళ్ు ఉదేిశం కాదు. సహసఱను
ంటిగా ఫమటికి యపిపంచటం కోసమే ఈ కిడాాప్ చేసారు. కాఫటిి దీక్ష కోసం సహసఱ చాల సాహసం చేమలి.

వాళ్ుంతా అకుడ పొంచి ఉంటారు. రోడు
డ మీద ఒ కనేాస్థ ఉంచుతారు. సభసఱ వంట గాని వనగా
ా గాని భనం ఎవయం వళ్ున దీక్ష

ఱ ణ్యలకు గాయయంటీలేదు. కాఫటిి సహసఱను ముందు ంపించి దినిముషాలు వనగా
ా భనం ఫమలుదేయటం భంచిది.
అకుడికెళ్ున సహసఱకూడా మండిగా వాళ్ుముందుకు పోవటం కేిభం కాదు. వళ్ునటేి వళ్ు వనక నుంచి దెఫబకటిి, ముందు
దీక్షను అకుడుాంచి ఫమటికి ంపించేమలి. సహసఱకి వివయంగా చెపిప ంపించు’’ అంటూ స్పచించాడు మునుసామి.మునుసామి
భటలో
ో నే ధయమమితలఫ ందం ఫసుస రివుాన వచిచంది. ధయమతో సహా అంతా ఫస్థిగి లోనకచేచసారు. ఫసుసవీధి చివయ రివయస్
తీసుకుని వచిచ కదిరేశన్ వేన్ వనక ఆగింది.ధయమతో సహా మిత లంతా బిలబిలలోనకచేచసారు. జరిగిందివిని కుసారిగా
హతాశులమయరు. ధయమ ఎటిమపమీద కోంతో భండిడా
డ డు. అంతా చరిచంచుకని క నియుమనకచేచలోన సహసఱయడీ
అయి ఫమటికచిచంది.స్థంప్పల
ా వైట్ అండ్ వైట్ ంజాబీ డఱస్ ధరించింది. గీరన్ కలర్ చున్నా భడలో వేసుకుంది. చూడా
డ నికి డఱసుస
ంజాబి డఱసాోగే ఉంటుంది. కాని భయిల్ ఆయిస్ పైటిు అనుగణంగా డిజెైన్ చేమఫడి జేబులు కలిగి ఉంటుంది. జేబులో
ో ఱతయరు
ి ల
మీద ఱయ్యగించటానికి చినా చిన్న ఆయుధలుంటాయి. వాటితో అవసయభైతే ఱతయరు
ి ల
ఱ ణం తీయొచుచ. లేద గామలు
కలిపంచి నయకం చూపించవచుచ.

‘‘నేను ఫమలుదేరుతునాను’’ అంది వస్ప
ు నే.వియట్ లేచి దగాయకచాచడు.‘‘సహసాఱ ఇది లైప్ అండ్ డత్ గేమ్. బి కేరుూల్. సరిగా
ా
దినిముషాలు ఆగి న్నవనకే ఫమలుదేరుతునాం. ఈలోప్ప నువుా మేనేజ్ చేమలి. డైయకి్ అటాక్ వదు
ి . వాళ్ును ఏభరిచ
దీక్షను ముందు అకుడుాంచి ఫమటికి ంపించెయ్. ఇంతలో మేం వచేచసాుం’’ అంటూ హెచచరించాడు.‘‘కె. ఫై’ అందరికీ చెపిప
ఫమటికచిచంది సహసఱ. వంట వియట్ కూడా వచాచడు.స్పుటీ తీసుకని సాియి్ చేస్థంది సహసఱ.ఆభ చేతిమీద చేయి వేస్థ పేఱభగా
నిమియడు వియట్.‘‘జరిగిందని గరించి ఫధడకు. దీక్షను స్టప
ా ఫమటకు తేవటం భనలక్షయం. బి కేరుూల్’ అంటూ
హెచచరించాడు.‘‘కే. నువుాకూడా జాగరతు’’‘‘కే డిమర్. టేకేుర్’’

‘‘కే ఫై’’ఎపటిలగే చున్నాతో ముఖం కవర్ చేసుకుంది.ంటరిగానే ఫమలుదేరి వళ్ుపోయింది సహసఱ. ఆభను సాగనంపి
వియట్ లోనకచాచడు. ఎల చూస్థన తాభంతా సుభరు ఏబైభందిైగా వునారు. వళ్ు జగనోమహన్ భనుషులిా
చుటు
ి ముటిడం దిసభసయకాదు. కాని అల చేస్టు దీక్ష
ఱ ణ్యలకు గాయయంటీ లేదు. ఈ విషమం ఇంకా చందూకి తెలీదు. తను
ఎపటిలగే ఆఫీసుకు వళ్ు పోమడు.సహసఱ వళ్ున సరిగా
ా దకండో నిముషంలో వియట్ వయాం ఫమలుదేరింది. ముందుగా
వియట్ తన ఫైకీమద కదిలడు. ఆ వనకే మునుసామి తన వాళ్ుతో వేనోో కదిలడు. ఆ వేనిా అనుసరించి కదిరేశన్ వేన్
ఫమలుదేరింది. చివరిగా ధయమతన ఫ ందంతో మిన్నఫస్ో అనుసరించాడు. దీక్ష ఇంటికి తాళ్ంటిి కడిా భతలం అకుడ కాల
ఉంచాడు.

సహసఱ దీక్షను ఫంధించిన చోటుకు చేరుకునా దోనిముషంలోనే వీళ్ుంతా అకుడుండాలి. కాని ఏరోపయి్ రోడోో యండు స్థగాలిసా
దటడంలో ఏయపడడ ఆలసయంతో ఆ సభమం భరో దినిముషాలు రిగింది. అంటే వియట్ ఫ ందం సహసఱను ంపించిన
దోనిముషంలో ఫమలుదేరిన భరో ది నిముషాలు కలిపి ఇయవై నిముషాలు ఆలసయంగా అడఱసులోని రోడిా చేరుకునారు.

ఆరోడిు చేరి భలుప్ప తియగా
ా నే ఎదురుగా నియమనుషయంగా వునా రోడోో రొప్పపతూ రోజుతూ ంటరిగా రుగెతు
ు కసు
ు నా దీక్ష
కనిపంచింది. ఆభను చూడగానే కుసారిగి టెనిన్ చోటు చేసుకుంది. అందరిలో ముందుగా రివుాన దూసుకచిచ దీక్ష కున ఫైక్
ఆడు వియట్. తభ వాళ్ును చూడగానే ధైయయం తెచుచకోడానికి ఫదులు బోరున ఏడిచ నతిు కటు
ి కుంటూ ఉనా చోటే రోడ్ మీద
నిలఫడి పోయింది దీక్ష. రివుా రివుాన బేఱకోతో కీచ్ కీచమని చప్పపడు చేస్ప
ు ండగా యండు వేను
ో మిన్న ఫసుస ఆగిపోమయి.

అంతటి ధైయయం గండ దిటువు కలిగిన వియట్ కూడ దీక్ష దుఖఖం చూస్థ కాసు చలించాడు. కళ్ుముందు సహసఱ భదిలింది. ఏభైంది?
సహసఱ కేిభంగా వుంద?

‘‘నేను పిషిి దనిా ఎంత చెపిపన వినకుండా ఈ అనయ
ి నికి కాయణభమయను. న నికి 
ఱ మశిచతుం లేదు. నకు ఫతకాలని
లేదు’’ అంటూ బోరున ఏడుసు
ు నా దీక్షను కున కూచొని భుజం తటిి ఒదయచడు వియట్.

‘‘దీక్ష ఆయ్ ముంద ఏడుప్ప ఆయ్’’ అనాడు.

‘‘అది కాదనామయ....’’ వకిు వకిు డుతూ ఏదో చెపబోయింది.

‘‘ఇప్పపడు జరిగిందని గరించి ఫధడిలబంలేదు. అకుడేం జరిగింది? సహసఱ ఎల ఉంది?’’

‘‘ననుా విడిపించి ంపించేస్థ వాళ్ుతో పోయడుతోంది. రిపోయి వసు
ు నా నకు రివాలార్ కాలుపలు వినిపంచాయి. వాళ్ళు
సహసఱను చంలని చూసు
ు నారు...’’

ఆభటలు వినగానే కోంతో వూగి పోమడు మునుసామి. ‘‘దండా
ఱ ! అకుడ పోయడుతోంది సహసఱ. భనం వళ్ుపోయి ముందు
అభమయికి అండగా నిలవాలి. దీక్షకి ధైయయం చెపిప వియట్ వనకే తీసుకసాుడు. ందండి’’ అనరుసు
ు దిగినటేి దిగి తిరిగి వేన్
ఏకేుసాడు.
ఈసారి మిన్న ఫసుస ముందుకు దూసుకుపోగా వనకే వేను
ో యండూ రుగెతా
ు యి. చివరిగా దీక్షను తీసుకుని తన ఫైక్ మీద ఫమలు
దేయడు వియట్.

శిథిల బవనం వదికచేచసరికి ఆ
ఱ ంతభంతా నిశశఫధంగా వుంది. అటు యిటు ఎతుయిన చెటు
ో డొంకలు తీగలు పొదలు పిచిచ
మకులతో కూడి చూడా
డ నికి అదేదో అటవీ 
ఱ ంతానిా తపిస్ుంది. చాల దూయం వయకు చూద
ి భంటే కు యిలూ
ో కనఫడదు. ఆ

ఱ ంతానిా ఏరోపయి్ అథరిటీస్ విసుయణకోసం సాాధీనం చేసుకుంటుందనే ప్పకారు
ో వునాందున సిలల మజభనులవరూ యిళ్ళు
కటు
ి కోడానికి సాహస్థంచటం లేదు. ఉనాదునాటు
ి వదిలేమటంతో అకుడ ఎటుచూస్థన ఎతుయిన చెటు
ో పొదలు డొంకలతో
అటవీ
ఱ ంతానిా తలపిస్ుంది. ఫోనోో ఇచిచన అడఱసుఱకాయం తకటిడం కుడి కుగా రోడాానుకునే వుంది.

ప్పయతన కాలంనటి హవేలీ వంటి బవనం అది. సువిశలభైన కాంపౌండ్ గోడలు పూరిిగా శిథిలభైపోగా ఎంటలనస్ కాంపౌండ్ గేట్
ఉండే చోట తలుప్పలూడిన దియతి గభమం ఆరిచల నిలఫడుంది. దనికి దగాయలో ఫరుగా యతిసింబలతో కూడిన
భండంలంటి కటిడం వుంది. స్త్లింగ్ చాలవయకు జారిపోయి మండిగోడలు కనిా చోటో కనిపసు
ు నాయి. దనికి తలుప్పలేోని
దయాజాలు అకుడకుడా వునాయి. దనికి భధయబగంనుంచి లోనకు దరివుంది.

దనికి అవతల విశలభైన ఆవయణ వుంది. ఆ ఆవయణ అవతల ది బవనం తాలూకు మండి గోడలు కనిా చోటో స్త్లింగోి కూడి
ఇంకా శిథిలంగాకుండా యండో అంతసు
ి కూడా కనిపసు
ు నాయి. పూయాం ఎప్పపడో భండువా లోగిలి దధతిలో నలుగ కుల కలిపి
లేపిన ది బవనం తాలూకు శిథిల 
ఱ ంతం అది. చూడా
డ నికి దమయల కంల వుంది.

వియట్ ఫైక్ దిగి దీక్షను తీసుకునిలోన కెళ్తుసరికి అపటికే ఆయుధలు ధరించి ఒ కు ధయమ ఫ ందం భరో ఱకు మునుసామి
ఇంకో కు కదిరేశన్ ఫ ందం అంతా సహసఱ కోసం ఱతయరు
ి లకోసం ఱతి అంగళ్ం గాలిసు
ు నారు.

అంతటా నిశశఫధంగా వుంది.

ఆ
ఱ ంతాలో
ో ఎకుడా ఱతయరు
ి లుగాని వారి వాహనలుగాని లేవు. సహసఱ జాడలేదు. ది పోయటమే జరిగిందనటానికి గరు
ి గా
అకుడడకుడా నేలమీద నతు
ు టి భయకల జాడ తెలుసుంది. కాని కురూ లేకుండా ఏభైపోమయంతా? సహసఱ ఏభైంది?
అందరిలోనూ ఉతుంఠత నలకనుంది. వియట్ అయితే పిచిచటిినటు
ి ‘‘సభసాఱ.. ఏభైపోమవ్? ఎకుడునావ్?’’ అంటూ ఆ

ఱ ంతభంతా కలతిరుగతూ అరుసు
ు ంటే అతడి అరుప్పలకి శిథిల బవనం ై అంతసు
ి లో
ో ని గబిబలయిలు ఫదిరి కుసారిగి గాలో
ో కి
లేచాయి.

ఇకుడ నుండి దీక్ష రుగెతు
ు కంటూ తభకు ఎదుయైనచోట మూడు పయ
ో ంగల దూయం ఉండొచుచ. దీక్ష రుగెతు
ు కు యవటానికి
వుగంట సభమం టిిందనుకంటే తిరిగి అయిదు నిముషాలో
ో తాభంతా యికుడునారు. అయిదు నిముషాలు కాదు.
యండోనిముషంలోనే వచేచసారు. ఈ భధయవుగంట సభమంలో ఇకుడ ఏంజరిగింది? సహసఱ ఏభైంది? ఱతయరు
ి లేభమయయనాది
మిషిరీగా వుంది.
కవేళ్ వాళ్ళు సహసఱను చంపి వళ్ు పోమయనుకుంటే శవభనా అకుడ డుండాలి. లేద దీక్షను తపిపంచిన కదిిస్టటికే
వీలుచూసుకుని సహసాఱ రిపోయి ఉండాలి. అల జరిగంటే ఈ టికి తను ఫోన్ చేమలిగద.

జరిగిన సంఘటనను ఎల అయిం చేసుకోవాలో తెలీక ఎకుడి వాళ్ుకుడ శిల విగరహాల
ో నిలఫడిపోమరు.

ఇంతకీ అకుడ ఏం జరిగింది?

I

I

I

ఆ
ఱ ంతానిా చేరుకోగానే...

ముఖానికి చుటు
ి కునా చున్నా తీస్టస్థంది సహసఱ.

భబుబలేోని ఆకాశంలో స్పరుయడు తేజోభమంగా ఱకాశిసు
ు నాడు. సభమం భధయహాం నాండు గంటలు కావస్ుంది.అకుడ
శిధిల బవనం వది ఎటిమప ఫ ందం కాప్పవేస్థ ఆభ యకకోసం ఎదురుచూస్ుంది. తాము వేస్థంది భషిర్ 
ో న్. ఈ సాయయిన
సహసఱను చంలేకపోతే తాయగయజన్ ముందు తలతు
ు కోలేడు. అందుకే ఎటిమప చాల టు
ి దలగా, కడబందీగా 
ో న్
వేసుకునాడు.మండి గోడల వంట చుటూ
ి పొజిషనస్ సెట్ చేసుకుని యడీగా వునాయంతా, హయయన షూటరోసో యిదిరు యండో
అంతసు
ి లో వునారు. మిగిలిన నలుగరు షూటయస్ దిగవున సింబల వనక స్థదధంగా వునారు. మిగిలిన సుభరు తిక
భంది ఎటిమప భనుషులు యకయకాల భయణ్యయుధలు ధరించి తలో చోట పొజిషనస్ తీసుకునారు.ఎదురుగా ఖాళీ
సిలంలో...

కయతి సింబనికి...చేతులు వనకిు విరిచి కటిివేమఫడుంది దీక్ష. ఎటిమప కటిిన దెఫబకి ఆభ చెం ఎయరగా కందిపోయింది.
అరిచిగోల చేమకుండా ఆభ నోటికి టేప్ అంటించారు. చేతులయ తెచుచకునా ఈ కషా
ి నికి ఆభ కన్నారు మున్నారుగా
విలపిస్ుంది.సహసఱ లోనకస్టు ఎదురుగా దీక్ష తప తాభవరూ కనిపంచని విధంగా అంతా సెట్ చేసాడు ఎటిమప. లోనకు యగానే
దీక్షను చూస్థ సహసఱ రుగన యవాలి. అల వసు
ు ండగానే షూటయస్ ఆరుగరూ ఆభను నలు కులనుంచి పిటిను కాలిచనటు
ి
కాలిచ చంపేమలి. అదీ వాళ్ు
ో న్. ఇందులో ఏభతలం అవకాశం ఇచిచన తియగఫడి ఆభ తాభందరీా చంపేసు
ు ందని ఎటిమప
బమం. కాఫటిి యగానే సాపట్ర
ో నే సహసఱ
ఱ ణం తీమలని కాచుకునునాయంతా.

సహసఱ యకను గభనించేందుకు కడిా యండో అంతసు
ి టెయరస్ మీద కూచోఫటా
డ రు. వాడు అకుడుాంచి రోడిా నిశితంగా
గభనిసు
ు నాడు.క్షణ్యలు బయంగా దొరిోపోతునాయి.అంతలో ైనునావాడు గొంతు చించుకని అరిచాడు. ‘‘అనా వచేచసుంది ఆ
పిలో స్పుటీమీద వచేచసుంది. గెటెలడీ’’ అంటూ.‘‘కుతేు వస్ుంద వంట ఎవయనా వునాయ?’’ దిగవనుంచి అరిచాడు
ఎటిమప.‘‘ఎవరూ లేయనా. స్థంగిల
ా వస్ుంది’’ వంటనే ఫదులిచాచడు ైనునావాడు.ఆభట వినగానే విజమగయాంతో
ఎటిమప ఛాతీ గపడు రిగింది. సంతోషంతో ఉబిబపోతూ మీసం తిపడు. ఈ దెఫబతో తన యతి తాయగయజన్ గారి
ముందు దియటు
ో రిగిపోతుంది.‘‘వసు
ు ందియ. యక ఎకుడికి పోతుంది. స్టాహంకోసం 
ఱ ణతాయగం చేసు
ు నా వీయనరీ. యన్న... అరు
బులోటోతో కేసారి వీడోులు చె
ి ం’’ అంటూ దీక్షను చూస్థ వకిలిగా నవాాడు. ఒ చేతిలో పొడవాటి ఫరిసె యండో చేతిలో వేటకతిుతో
ది ది అంగలు వేస్ప
ు కున శిథిóలల వనకుు పోయి నకాుడు.భండుటెండలో...

సింబనికి చేతులు వనకిు విరిచి కటిఫడునా దీక్ష కళ్ునుండి జలతంల వరిిస్ుంది కన్నారు. అయవటానికూుడా లేకుండా నోటికి
టేప్ అంటించారు. సహసఱలోనకు యకూడదని భనసులోనే వేయి దేవుళ్ుకు మకుుకుంటూ గింజుకుంట్రంది.అయితే...ైనునా
వాడు అరిచి అయిదు నిముషాలు కావసు
ు నా ఎకుడా స్పుటీ ఇంజను శఫధంగాని, సహసఱ యవటంగాని జయకు పోవడంతో
ఎటిమపకి అనుభనం వచిచంది. ఉనాచోటునుంచి ఫమటికచిచ ైవాడిా చూస్ప
ు ` ‘‘ఏభైంది... ఆ పిలేోది యింకాయలేదు.
దరిలో ఆగింద?’’ అనరిచాడు.అపటికే వాడు కంగారుడుతూ...

అవతల చెటోవనక రోడిా చూసు
ు నాడు.అటు చెటో గబురు అడు
డ యవటంతో వాడికేమీ కనిపంచటంలేదు. అయిన ఏదో కటి
చెపకపోతే ఎటిమప అరుసాుడని` ‘‘ఆగినటు
ి ందనా. చెటో వనక ఏముందీ యికుడికి తెలీటంలేదు’’ అనాడు.ఆ భటతో
ఎటిమపకు అనుభనం వచేచస్థంది. దగాయకచిచ రోడు
డ మీద ఎందుకు ఆగినటు
ి ? ఏదనా
ో నోు వచిచంద? ఏం జరిగిందో
చూడాలనే ఉదేిశంతో వడివడిగా రోడ్ మీదకు వచాచడు. రోడడంతా నియమనుషయంగా ఉండటం చూస్థ సాచి ముఖం మీద గదిినటు
ి
ఉలికిు డా
డ డు.నిజంగా సహసఱ వచిచంద? లేక వచిచనటు
ి తభవాడు అఫదధం చెపడా! వస్టు ఇంతలో ఏభైంది? అయిన
తనగరించి తెలీద? తభ వాడు అఫదధం ఎందుకు చె
ు డు? ఏంజరుగతోంది? గిరుకుున లోనకు పోడానికి వనుతిరిగాడు.సరిగా
ా
అప్పపడే యండో అంతసు
ి శిధిలలైనుంచి కెవుాభంటూ వినవచిచందో ఆయినదం. అదిరిడి లోనకు రుగెతిున ఎటిమపకి యండో
అంతసు
ి శిథిలలైనుంచి జారిడిపోతూ కనిపంచాడు తభ భనిషి.వాడి మీద అటాక్ జరిగింద...లేక కాలుజారి కిందడా
డ డు
అయింగాక...ఉనాచోటే శిల విగరహంల నిలఫడి పోమడు ఎటిమప.

I

I

I

తను చేయలిసన 
ఱ ంతానిా సమీపించగానే సహసఱ ఎగవకు గభనిస్ప
ు స్పుటీ వేగానిా తగిాంచింది.దూయంలో ఉండగానే చెటోవనక
యండో అంతసు
ి ైన మండిగోడైనుంచి కడు రోడేా కనిటిి చూడటం గభనించింది.నేరుగా లోనకెళ్ుటం ఎంత ఱభదమో
ఆభకు తెలుసు. ఱతయరు
ి లు ఎవయకుడ ఏఏ పొజిషనోసో

ఉనారో తెలీదు. దీక్షను ఎయగా వుంచి తనకు గాలం వేస్థ

చంలని చూసు
ు నారు. తనకు అనుకూలంగా రిస్థితిని భలుచుకోవాలంటే కంచెం రిసు్ చేమక తపదు. ఏభతలం తేడా
వచిచన అటుదీక్ష ఇటు తను ఇదిరిలో ఎవరో కరి 
ఱ ణం పోవటం ఖామం. అయిన సాహసం చేమలి తపదు. ఎటిమపకు
వూహించని షాకివాాలి.ఆలోచిస్ప
ు నే...రోడ్ కు ఎతుయిన చెటో కిందకు యగానే...ఉనాటు
ి ండి స్పుటీని దరి భళ్ుంచింది. రోడు
డ
వదిలి వేగంగా కుడి కు చెటో భధయగా పొదల వనకిు పోనిచిచంది. కంచెం దూయం వళ్ుగానే గబురు పొదల వనక ఇంజన్ ఆపి
స్పుటీని సాిండ్ వేస్థంది. చెటు
ి ప్పటిలిా కవర్ చేసుకుంటూ శిథిóల బవనం వనక తటు
ి వైప్ప రుగ తీస్థంది.మూడే మూడు
నిముషాలో
ో సగం కూలిన కాంపౌండ్ గోడను చేరుకుంది. నిశశంఫధంగా ఉంది అంతటా. భడలోని చున్నాని తీస్థ నడుంకి బిగించి
కటు
ి కటు
ి కుంది. మూడు యళ్ును దటి గోడను సమీపిసు
ు ండగా యళ్ుభధయనుంచి కసుసభని డగవిపిప చివుాన లేచిందో
నలోతా
ల చు. అంతకనా వేగంగా కదిలింది సహసఱ చేయి ము డగ కింద డిస్థ టు
ి కుని లేపింది. మూడు మూయల పొడవు కోడ
తా
ల చు ‘సారీ డిమర్. అనవసయంగా నజోలికచాచవ్. ఇప్పపడు అవసయనికి నినుా వాడుకుంటునాను. సారీ’ అంటూ దని
తలమీద తటిి యచచగొడుతూ ముందుకు కదిలింది.

మండి గోడను కవర్ చేసుకుంటూ ఆవయణవైప్ప చూస్థంది. ఎకుడి కకుడ శిథిలవసిలో వునా ఆ ప్పయతన బవంతి వనక తటు
ి
ఎవరూ కాల వునా జాడలేదు. ఎవరూ తనను గభనించక ముందే భరుప్ప వేగంతో రుగెతిు కూలిన యళ్ుైనుంచి గెంతుతూ
దిక్షణ్యలో
ో మదటి అంతసు
ి ఫలున్నలోకి వళ్ుపోయింది. అదే సభమంలో అటు కు ఆవయణలోంచి ఎటోమప ైన కాల
వునా వాడిా ఇంకా యలేదని అడగటం వాడు స్పుటీ రోడ్ మీద ఆగినటు
ి ందని ఫదులివాటం ఆ అరుప్పలు ఆభకి
వినిపంచాయి.క్షణం కూడా ఆలసయం చేమకుండా లోనకు రుగెతిు కూలిన టెయరస్ శిథిలల మీదుగా యండో అంతసు
ి ఫలున్నకి
చేరుకని ైకి చూస్థంది. ైన మండిగోడమీద వునా కాల వాడు తనకోసం రోడ్ వంక చూస్ప
ు ఆ ధయసలో వునాడు. దిగవన
ఆవయణ సపషింగా కనిపస్ుంది. భధయలోని సుంబనికి కటిఫడి భండుటెండలో నిలఫడుంది దీక్ష. నోటికి టేప్ అంటించ ఫడి
గింజుకుంట్రంది. ఎటిమప ఏంజరిగిందో చూడా
డ నికి ది ది అంగలతో రోడ్ మీదికి పోతునాడు. ఒ చేతిలో ఫరిసె ఒ చేతిలో వేట
కతిు టు
ి కునునాడు వాడు.దీక్ష ఉనా రిస్థితి చూడగానే... కోంతో బగ
ా భంది సహసఱ.

ఇక వనక ముందు చూడలేదు.

బుసలు కడుతూ చేతిలో భలికలు తిరుగతునా నలోతా
ల చును తోక టిి గియగియ తిపిప విస్థరేస్థంది ైన కాల వునావాడి మీదకి
అంతే...గింగియలు తిరుగతూ వచిచ మీద డిన నలోతా
ల చు కస్థకదిి వాడిా ఇషా
ి నికి కాటు
ో వేస్థంది. ఏంజరిగింతో అయింభయేయలోపే
వాడు చావు కేకలు డుతూ గోడైనుంచి కిందడిపోమడు. ఇక వాడి 
ఱ ణ్యలకు గాయయంటీ లేదని సహసఱకు తెలుసు. శిథిలం
గాకుండా వునా గదులో
ో ంచి దూరి ముందు బగం వైప్ప రుగెతిుంది. దటింగా సాలగ్ఫళ్ళు, ధూళ్తో నిండి వునా ఆ గదులు
ఱసు
ు తం గబిబలయిలకి ఆవాసంగా

ఉయ్యగడుతునాయి.ఉనాటు
ి ండి సహసఱ అటుగా దూసుకుయవటంతో వాటి

ఱశంతతకి బంగం కలిగింది. ఫదరీ రోదచేస్ప
ు కుసారిగా గోల చేసాయి. ఈలోల`అకుడ యండో అంతసు
ి లో ముందు
కుసింఫల వనక స్థదధంగా పొజిషనోసో వునారిదిరు షూటయస్. ైనునావాడు అయచి కింద డడంతో షాకిిని పొజిషనస్ వదిలి వాడి
వదికు రుగెతా
ు రు. వాళ్ులో కడు రిపోతునా నలో తాచును గభనించి రివాలారోి షూట్ చేసాడు. ము తల బులోట్రసు ఛిదఱం

కాగా ఎగిరి గోడవతలినుంచి కిందకు డిపోయింది.

‘‘ఏంటి? ఏభైందియ! ఎందుకుయ కిందడా
డ డు వాడు?’’దీక్షను కటిి ఉంచిన చోటునుంచి ముందుకస్ప
ు అరిచాడు
ఎటిమప.‘‘ము సార్.. ము కాటేస్థంది. ముని షూట్ చేసాం. వీడు ఫతకడనుకుంటా. నోటినుంచి నుయగలు వసు
ు నాయి’’
అంటూ ఫదులిచాచడు కడు.ఇదే సభమంలో...కుసారిగా రోదచేస్ప
ు గబిబలయిలు లేచి ఫమటకు ఎగిరిపోతుండటం చూస్థ
అదిరిడి అటు చూస్థన షూటయస్ ఇదిరికీ సుడిగాలిల ఫమటకు దూసుకసు
ు నా సహసఱ కనిపంచింది. కంగారుడి వాళ్ుదిరూ
రివాలారు
ో గరిటేిలోన రుగనవస్ప
ు నే వేగంగా తన చేతులకు ని చెపిపంది సహసఱ. అంగళ్ం పిడి యండంగలల బేోడోు సనాగా
ఉండే చురికలు యండు గాలిని చీలుచకుంటూ దూసుకచిచ కడి కుడి భుజంలోన యండోది యండోవాడి గొంతు కున దిగఫడా
డ యి.
అంతే...

దరుణంగా అరుస్ప
ు కూలఫడి పోమరిదిరూ. చేతులో
ో ని రివాలారు
ో ఎగిరి శిథిలల భధయలో ఎట్ర డిపోమయి.సహసఱ
ఱయ్యగించిన చురికలు సాధయణ చురికలు కావు. వాటి చివయ ఫణం మన షేపోో కకేుల
ో వుంటాయి. అవిదిగటం వయకే, దిగాక
ఫమటకి తీమలంటే డాకిర్ సామంలేకుండా సాధయంకాదు. గాలం ములు
ో ల కకేులు కండను టేిస్థ నయకం
చూపిసాుయి.దిగవనునా ఎటిమప యండో అంతసు
ి లో ఱతయక్షభైన సహసఱను చూడగానే షాకోి నిలఫడి పోమడు. వంటనే
కంగారుతో... ‘‘వచేచస్థందియ నమనో ఆ డవిల్ వచేచస్థంది ై అంతసు
ు లో ఉంది. పొండి.. కాలిచ చంండి. షూట్ హర్’ అంటూ
గొంతు చించుకని అరిచాడు.అంతటితో అంతవయకు ఎటిమప బిగించిన ఉచుచ సడలిపోయింది. ఎకుడి వాళ్ుకుడ పొజిషనస్
వదిలి ై అంతసు
ి వైప్ప రుగలు తీసారు.షూటయస్ ఇదిరిా నేలకూలచటంతో అకుడ ఆగలేదు సహసఱ. కిందవాళ్ళు ైకి
వచేచలోన భటోదరి వైప్ప పోకుండా బొంగయంల తిరిగి వచిచన దరినే లోనగదులో
ో కి రుగలు తీస్థంది. వాళ్ుంతా ైకి వచేచసరికి
తను వనక కు కూలిన శిథిలలమీదుగా దూకుతూ కిందకు వచేచస్థంది. ఈలోల...ఆవయణలో వునా ఎటిమప జరుగతునా
రిణ్యభలిా చూస్థ కోంతో వూగిపోమడు. తను వేస్థంది తిరుగలేని 
ో న్ అనుకునాడు.

సహసఱయగానే పిటిను కాలిచనటు
ి కాలిచ చంపొచచనుకునాడు. కాని చేతికి దొరికినటేి దొరికి చేజాయనునా విజమనిా
తలచుకోగానే కోంతో బగ
ా భనాడు. తను నిాన వూయహానిా ఛేదించి సహసఱలోనకచిచందంటే ఆభను ఆటం కషిభని
తెలుసు. దంతో విచక్షణ్య జా
ఞ ననిా భరిచపోయి వేగంగా దీక్షముందుకెళ్తుడు. అంతా చూస్ప
ు నే వుంది దీక్ష. సహసఱ యకను
గభనించగానే ఆభ గండ వేగం భరింత హెచిచంది. ఎటిమప వంక బమం బమంగా చూసుంది.‘‘ఏంటే అల చూసాువ్. న్న పఱండు
నినుా విడిపించి తీసుకెళ్ళ
ు ందన్న ధైయయభ? అది ఆడపిలో కాదు. ఆడపిశచి, యక్షస్థ. భ 
ో నిు కంటర్ 
ో న్ వేస్థంది. ననుా చావు
దెఫబకటా
ి లనుకుంట్రంది. నినుా విడిపించుకెళ్తులని వచిచంది. ంటరిగా యభమంటే వచిచనటేి వచిచ దొంగ దెఫబ కడుతోంది.
వదులుతాన? దనిా చంపి నినుా 
ఱ ణ్యలతో వదలలనుకునా. ఇప్పడు నినుా చంపి ఆపిశచికి ది షాకిసాు’ న్న తల నరికి
దనికి పిచిచటేిల చేసాు’ అనరుస్ప
ు చివుాన వేటకతిుని ైకి లేడు. వాడి ఆవేశం చూస్థ గజగజా వణికింది దీక్ష. క్షణం ఆగితే`

దీక్ష తలతెగి నేలమీద దొరేోదే!

బమంతో కళ్ళుగటిిగా మూసుకుంది.కాని ఆఖరి క్షణంలో...

దీక్షకు ఫదులు...

ఎటిమప ఫధతో పొలికేక టా
ి డు.

ఉలికిడి కళ్ళు తెరిచిన దీక్షకు...

ఆయుధం వదిలి కింద డి పోతూ కనిపంచాడు ఎటిమప. వాడి కుడి భుజంలో క ఛురిక, ఎడం భుజంలో క నక్షతలం లంటి
చకరం దిగఫడి ఎయరగా నతు
ు రు పొదుగతోంది. సరిగా
ా భుజం. నయల మీద నటుకోవటంతో చేతులు యండూ చచుచ ఫడినటియి
పోయి కదలేోక ఫధతో అరుస్ప
ు నే వునాడు. వాడికి వనగా
ా సుడిగాలి భదిరి దూసుకస్ప
ు కనిపంచింది సహసఱ.

వస్ప
ు నే కోంతో వాడిా ఎండం కాలితో తనిా వాడు వదిలేస్థన ఆయుధలు ఫరిసెను కతిుని అందుకుంది. కళ్ులో నిప్పపల
వరిిసు
ు ండగా ఉగరమూరిిల ఉరిమి చూస్థంది వాడి వంక.‘‘ఇది న 
ఱ ణం య. దీక్షని అడడం టు
ి కుని ననుా చంలని చూసాువ్ య
చేత కాని వధవ? దీనిా చెం దెఫబ కటిినందుకు న్న చేయి విరిచేమలకునాను. ఏకంగా తల నయకాలని చూసావ్. ఇక
క్షమించను. న్న చేతులు నరికేసు
ు నాను. పోయి ఆ ంది కకుు తాయగయజనోు చెప్పప. తప్పపలు ప్పపకని చటా
ి నికి లంగి పోతే
సరి. లేకుంటే ఏదో రోజు వాడికీ న్న గతే డుతుంది’’ అంటూ వేట కతిుని లేపింది.

‘‘వదు
ి .. ప్లోజ్... వదు
ి వదు
ి ’’ అనరిచాడు ఎటిమప. 
ఱ ణబమం అంటే ఏమిట్ర ఇప్పడు వాడి కళ్ులో కనిపస్ుంది.

నియ
ధ కిిణయంగా ఎటిమప యండు చేతులిా భణికటు
ి వదికి నరికేస్థంది సహసఱ. ఎటిమప వేస్థన బమంకయభైన గావు కేకతో ఆ

ఱ ంతం భరు మోగింది. ఆ సంఘటన చూస్థ గొలు
ో న అరిచారు ఎటిమప భనుషులు.చేతులు నరికిన భరు క్షణమే గిరుకుున
తిరిగి దీక్ష నోటికి అంటించిన టేపిా లగేస్థంది సహసఱ. అటేి టెైం లేదు. అవతల యండో అంతసు
ి కి రుగెతిున గండాలంతా కిందకు
వచేచసు
ు నారు. కే వేటుతో దీక్ష ఫంధనలిా తొలగించింది.ఏడుస్ప
ు సారీ చెపిప తనను వాటేసుకోబోతునా దీక్షను విసురుగా
వనకిు నటేిస్థంది సహసఱ. ‘‘యూ ఫోడీ ఫూల్! సారీలకు ఏడాడానికి టెైం లేదు. వాళ్ళుస్టు ఇదిరీా చంపేసాురు. రిపో..
ముందికుడుాంచి రిపో’’ అనరిచింది.‘‘నువూా నతో వచేచమయవే’’ అంది అభమకంగా దీక్ష.

‘‘వాళ్ు అంతు చూస్థ వనకే వచేచసాును. వాళ్ళు న్న వంట డకుండా ఆప్పతా. రిపో. గో పసి్’’ అంటూ భరో సారి దీక్షను తోస్థ
వనుతిరిగింది సహసఱ. అపటికే ఎటిమప భనుషులు కిందకు దిగి అరుప్పలు కేకలతో దూసుకచేచసు
ు నారు. అంతే...భరోసారి
సహసఱతో చెపిపంచుకునే ని లేకుండా కాలి కదిి వేగంగా రోడ్ వైప్ప రుగతీస్థంది దీక్ష.తాయగయజన్ వది...

ఎటిమప తయాత నంఫర్ టు సాినంలో వునా వాడు ండయన్ అనే గండా. ఎటిమప వంట భధుయై నుంచి వచిచన వాళ్ులో
వీడొకడు. ముపైప లోప్ప వమసులో నలోగా దుకులంటి భనిషి. తాయగయజన్ నియుమం ఱకాయం ఎటిమప ఏం చేమలో సెుచ్
వేస్థ చెపగానే తభ భనుషులతో అభలు చేయించేది ఈ ండయనే.ఎప్పపడైతే సహసఱ ఎటిమప చేతులు నరికేస్థందో,
ఎప్పపడైతే అంత వయకూ ఫంధీగా వునా దీక్ష తపిపంచుకు పోతోందో, వంటనే ‘‘ఆ యక్షస్థ భన ఎటిమప చేతులు నరికేస్థందియ ఆ
పిలో దీక్ష తపిపంచుకోకూడదు. దనిా ఆండి అరే ఎకుడ చచాచయ
ర ఈ హయయన షూటయస్ కాలచభనండియ. వాళ్ుదిరిా కాలిచ

చంభనండి’’ అనరుస్ప
ు హెచచరిస్ప
ు సహసఱ వైప్ప రుగనతు
ు కునాడు ండయన్.సహసఱ ఒ చేత ఫరిస్ట యండో చేతిలో
నతు
ు రొడుతునా వేట కతిుతో ఫలి కోరుతునా అభమవారిల అకుడే నిలఫడుంది. ఎప్పపడైతే కందరు దీక్ష వనక
రుగెతుబోమరో ఆ భరు క్షణం చేతిలోని వేట కతిుని ఫలంగా వాళ్ు వైప్ప విస్థరింది.గింగియలు తిరుగతూ

వసు
ు నా వేట

కతిుని చూస్థ గొలు
ో న అరుస్ప
ు వాళ్ుంతా వనకిు రుగలు తీసారు.

వేట కతిు వాళ్ుని హెచచరిసు
ు నాటు
ి గా నేలలో దిగఫడింది. ఈ లోన ఫమటకు రిపోయి రోడ్ మీద అద శయభైంది దీక్ష. ఇక ఆభ
వంట డా
డ నికెవడికీ ధైయయం చాలేోదు. ఎందుకంటే చేతిలో ఫరిసెతో అయ చండీల నిలఫడుంది సహసఱ. ఈ సారి ఫరిసె విస్థయతే
ఎవడు ఛసాుడో తెలీదు. చెటింత ఎటిమప చేతులేా నరికేస్థంది. తాభంత? ఆ అభమయి గరించి తెలిస్ట ముందుకెళ్ుటభంటే
కళ్ళు మూసుకని ఆతమ ఫలి దనం చేసుకునాటేి. అందుకే సహసఱ యగానే కాలిచ చంండి. హేండ్ టు హేండ్ పైటింగిు పోవదింటూ
తాయగయజన్ సార్ దే దే హెచచరించాడు. ఎటిమప అలగే 
ో న్ చేసాడు. కాని ఆ పిలో తెలివి ముందు తభ 
ో నంతా భటిి
కటు
ి కు పోయింది. అనుకుంటూ దీక్ష కోసం రుగెతేు ఆలోచన వియమించుకని ండయన్ వైప్ప వచేచసారు వాళ్ుంతా. చాల వేగంగా
వంట వంటనే జరిగి పోయిన సంఘటనలివి. చేతులు తెగిన ఎటిమప నేల మీద దొరు
ో తూ డ బొఫబలు డుతూనే
వునాడింకా.

తను ంటిగా నిలఫడితే షూటయస్ కాలిచ చంపేసాుయని సహసఱకు తెలుసు. అపటికే ండయన్ గంప్పకి వనక వసు
ు నా షూటయస్
నలుగరు రివాలారు
ో గరి చేసు
ు నారు. తను గంప్పలో జొయఫడి వాళ్ుని భరింత కన్ ఫూయజ్ చేస్టు గాని బులోటికు అందకుండా
తపిపంచుకోలేదు. అల చేమలంటే షూటరిసా కాస్టసప్ప ఆలి. సహసఱ జేబు లోంచి మిన్న ఛురికలు నక్షతలం షేప్ప లోని మిన్న
చకారలిా వంట వంటనే షూటయస్ దిశగా ఱయ్యగించింది. స్పయయకాంతిలో భరుప్పలు వదజలు
ో తూ తభ వైప్ప వసు
ు నా ఆ మిన్న
ఆయుధలిా చూడగానే షూటయస్ గండ బేజాయయింది. వాటి దెఫబకి ఇపటికే తభ వాళ్ుదిరు యండో అంతసు
ు లో ఎందుకూ
నికి యకుండా డునారు. వాటికి అందకుండా తపిపంచుకోడానికి తిరిగి వనకిు రుగ తీసారు నలుగరూ. ఆ గేపోో ఫరిసె
గియగియ తిప్పపతూ సుడిగాలి భదిరి గంప్పకి ఎదురు రుగెతిు వాళ్ు భధయకు దూసుకు పోయింది సహసఱ.

ఆభ అంత సాహసం చేసు
ు ందని ండయన్ కూడా వూహించలేదు. అతడి హెచచరికలిా కూడా టిించుకోకుండా గొలు
ో న అరుస్ప
ు
ఆయుధలతో సహసఱను చుటు
ి ముటా
ి యంతా. సహసఱ ఫరిసెను గియగియ తిప్పపతూ పోయటం చేమనయంభంచింది.ఫరిసె
తిపటంలో ఆభ వేగం భళ్కువలు చూస్థ ండయన్ అంతటి వాడే ఆశచయయపోమడు. ఒ కు ఫరిసెను ఫణ్యకయర భదిరి తిపిప
ఆతమయక్షణ చేసుకుంటూనే భరోకు సందు చూస్థ ఆభ కడుతునా ఫరిసె దెఫబకి వంటి మీద దరుణభైన గామలు ఏయపడి
చావు కేకలు డుతునాడు కుకుడు.గపడు లవున ఆయడుగల పొదవు ద ఢభైన కయర చివయ తపడగా మగా షేప్పలోని
ఉకుు తొడుగ బిగించఫడి ఉంటుంది దనికి. యండువైప్పల దునుండి చాల ఱభదభైన ఆయుధం ఫరిసె. పొడిస్టు గండలిా
చీలేచసు
ు ంది. తాకితే దరుణభైన గామలిా చేసు
ు ంది. ‘‘కటిండి, నయకండి... చంండి’’ అంటూ గండాలు అరుప్పలతో ఆ
ఱ ంతం
భరుమోగతోంది. రిస్థితి చూసు
ు నా ండిమనిు సహసఱ వూయహం అయిభైపోయింది. వంటనే... ‘‘రే తప్పపకోండి

దూయంగా

తప్పపకోండి. మీరు తప్పపకుంటే భనవాళ్ళు దనిా కాలిచ చంపేసాురు. లేకపోతే భనందరిా అది చంపేసు
ు ంది. వనకిు వచేచమండి’’

అంటూ గొంతు చించుకని అరిచాడు.ండయన్ గొంతు వినా భరు క్షణమే గండాలంతా అలయివుతూ నేలకుటిిన ఫంతుల
ో
సహసఱను వదిలి వేగంగా చెదిరి పోనయంభంచారు. వాళ్ళు తప్పపకుంటే తన 
ఱ ణ్యలకు ముపని సహసఱకు తెలుసు. ఎప్పపడైతే
వాళ్ళు చెదియపోనయంభంచారో భరు క్షణం నేల మీది ఇన యడ్ కటి అందుకని తన వైప్ప రివాలారు
ో గరి చేసు
ు నా షూటయస్
వైప్ప విస్థరింది.

గింగియలు తిరుగతూ వసు
ు నా ఇన యడుా చూడగానే భరోసారి షూటయస్ కులకు రుగ తీసారు. ఆ గేపోో సహసఱ ఫరిసె
వదలకుండా వేగంగా ఆవయణ లోంచి రోడ్ వైప్ప పొడవుగా వునా శిథిలల భండం వైప్ప రుగ తీస్థంది.‘‘రి పోతోంది. ఆండియ
దనిా కాలిచ రేమండియ’’ షూటరిసా హెచచరిస్ప
ు చిందులేసు
ు నాడు ండయన్. కాలుపలు జరుప్పతూ సహసఱ వనక డా
డ రు
నలుగరూ.బులోటు
ో గాలో
ో దూసుకసు
ు నాయి.తల మీదుగా దూసుకుపోతునాయి.కాళ్ు వనకే దుముమ తెయలు
లేప్పతునాయి.బులోటో రేంజికి అందకుండా జిగ్ జాగా
ా రుగలు తీస్ప
ు కనుా మూస్థ తెలిచేలోన ఆవయణ దటి వయండాలోకి
వచేచస్థంది సహసఱ.కునే రోడ్ వుంది.తనిప్పపడు రోడ్ దటి అవతల చెటో తోప్ప లోకి పోతే చాలు. తను స్టఫ్. వాళ్ళు టు
ి కోలేరు.
కాని ఆ వనకే రోడ్ వంట ఏ జీపోోనో రిపోతునా దీక్షను సులువుగా టిి వాళ్ళు చంపేసాురు. ది నిమిషాలో
ో వనకే వచేచసాుభనా
తభ వాళ్ుంకా యలేదు. వచేచవయకు వీళ్ుని ఆప్పతూ తనికుడే ఉండాలి. లేద పోయడుతూ చావాలి. చచేచలోన కన్నసం
నలుగరిా చంపి తను చావాలి.

వయండాలోకి తపిపంచుకునా సహసఱ...క ఎంటలనస్ కున గోడకి సింబనికి భధయలో దిగి కూచుంది. ధయసంతా కున
ఎంటలనస్ వైప్ప ఎవరు వచిచన వేస్టమడానికి స్థదధంగా ఉంది.ఇదే సభమంలో ఆవయణలోని ండయనోు ఫటు షూటయస్ కూడా,
ఎప్పపడైతే సహసఱ భండం లోకి వళ్ు పోయిందో వంటనే దూకుడు ఆపి ఉనా చోట ఆగి పోమరు. ముఖయంగా షూటయస్
నలుగరూ ండయన్ సలహా మేయకు విడిపోయి కుకుడు కు ఎంటలనస్ వైప్ప రివాలారు
ో గరి చేస్థ నభమదిగా
కదిలరు.ఆవయణ నుంచి భండం కిందుగా రోడ్ మీదకు నలుగ దరులునాయి. సుభరు యండు వందల అడుగల పొడవు
భండం అది. రోడు
డ అకుడికి దిగవనుండటంతో ఆవయణలో వాళ్ుకి భండంలో వాళ్ుగా
ా ని అవతల రోడ్ కనఫడదు.
ఆచి-తూచి అడుగ ముందుకు వేమకపోతే ఏ ఎంటలనోసోంచి సహసఱ దడి చేస్థ ఎంత భందిని చంప్పతుందో తెలీదు. అందుకే
రివాలాయోతో కవర్ చేస్ప
ు నలుగ భయ
ా ల వైప్ప విడి విడిగా కదిలరు షూటయస్.లోల సింబం కు దిగి ఫరిసెతో యడీగా
వునా సహసఱ ధయసంతా కున ఎంటలనస్ మీద ఉండటంతో వనక నుంచి ముంచుకసు
ు నా ఱభదనిా ఆలసయంగా గరిించింది.
తన వనక ఏదో అలికిడి ఎవరో వసు
ు నారు. అదిరి డి గిరుకుున వనకిు చూస్థంది సహసఱ కాని అపటికే ఆలసయభై పోయింది.
సహసఱ తల తిపిప చూస్ట లోపే ఆభ ముఖం మీదికి ఏదో ఫలంగా స్టపఴ చేమఫడింది. అంతే ఆ తయాత ఏం జరిగిందో సహసఱకి
తెలీదు.

క్షణ్యలో
ో తెలివి తపిప కిందకు వాలి పోయింది. వాలీ వాలక ముందే ఆభను ఎతిు భుజం మీద వేసుకుని రోడ్ మీదకు రి పోయిందో
ఆకాయం.భరో అయ నిముషం ఆలసయంగా భండం లోకి వచిచన షూటరిసు అకుడ సహసఱ కనిపంచ లేదు. ండయనోు సహా అంతా
బిల బిల రోడ్ మీదికచేచసారు. కనుచూప్ప దూయంలో వాళ్ుకి ఎకుడా సహసఱ జాడ తెలీటంలేదు. అంత దూయంలో ఇదిరు కుషు
ి

వాయధి గరసు
ి లు తోప్పడు ఫండిలో భరో కుషు
ి వాయధి గరసు
ు డిా తోసుకుంటూ కంజీయ వాయించి టల టుకంటూ
వళ్ళ
ు నారు.‘‘రే... ఆ గండా
ఱ ’’ అనరిచాడు ండయన్.ఆగి తిరిగి చూసాడు వాళ్ులో కడు.‘‘లోలుాంచి ఒ అభమయి
రిపోయి వచిచంది ఎటెళ్ుందో చూసాయ?’’ అనడిగాడు ండయన్.‘‘చూసాము సార్, రోడ్ దటి అదో ఆ తుపలు దటి చెట్ల
తోప్ప లోకి రిపోయింది’’ అని చెపిప తభ దరిన ముందుకెళ్ుపోమరు వాళ్ళు.తాము రోడ్ దటి వళ్ున అడవి లంటి
ఆ
ఱ ంతంలో ఇక సహసఱను టు
ి కోడం అసాధయభని గరహించాడు ండయన్. ఆ కోం ఈ కోం తభ వాళ్ు మీద, హయయన
షూటయస్ మీద చూపిస్ప
ు వంటనే ఫమలుదేయభని ఆయడరిచాచడు.అంత వయకు కాసు దూయంలో చెటో వనక వుంచిన మూడు వేను
ో
రివుాన దూసుకచాచయి. చేతులు తెగిన ఎటిమపతో ఫటు ము కయచి చచిచన వాడి శవానిా క్షత గాతు
ల లని కుడిా
కూడా వదలకుండా అందరిా వేనోోకి చేయచరు. అకుడుాంచి దకిిణంగా అటు కు కాలన్న మీదుగా ఆసపతిల వైప్ప వేగంగా దూసుకు
పోమయి వేనోన్నా.నిజానికి అటుగా వళ్ళ
ు నా కుషు
ి వాయధి గరసు
ు లిదిరూ వేయవరో కాదు. కోమంచేడు ముయడన్ ముతు
ు , వాడి
శిశుయడును. తోప్పడు ఫండిలో కంఫళ్ కపఫడి వునా మూడో భనిషి వేయవరో కాదు భతు
ు భందు ఱబవంతో తెలివి తపిపన
సహసఱ. తల నుంచి దల వయకు కంఫళ్ కపేపమటంతో ఎవరూ వూహించలేదు.న్న ఱమతాభనేది ఆకు, ఏదో రోజు అద షిం
న్న ఇంటి తలుప్ప తడుతుంది అని దిలు వూరికే చెపలేదు ఇప్పడా అద షిం ముతు
ు తలుప్ప తటిింది.

యక యకాల వేషాలతో సహసఱ కోసం వాళ్ుంతా గాలిస్ప
ు నే వునారు. ఇవాళ్ అనుకోకుండా దిగవ కాలన్న మీదుగా ఏరోపయి్ వైప్ప
పోతునా ముయడన్ ముతు
ు ఆ హవేలీ 
ఱ ంతానికి యగానే సింబం కున దిగి స్థదింగా భటు వేస్థ వునా సహసఱను గరిించటంలో
పొయఫటు డలేదు. అవతల ఆవయణ లోంచి కేకలు హెచచరికలు వినిపసు
ు నాయి. ఇలంటి సందయభలో
ో కాసు సాహసం చేమక పోతే
నులు కావు. తెగించి పిలిోల సహసఱ

వైప్ప కదిలి సాధించాడు.వాళ్ళు కంత దూయం వళ్తు సరికి హడావుడిగా వేను
ో ఫైక్ మీద

దీక్షతో సహా వియట్ అంతా ఎదుయమయరు. ఆ వనకే క ఆట్ర రివుాన వచిచ ఆగింది. ఫండితో సహా సహసఱను ఆట్ర లోకి చేరిచ
ఇదిరూ ఎకిు కూచునారు. అంతే క్షణంలో ఆట్ర ఆ 
ఱ ంతం నుంచి అద శయభైంది.అటు ండయన్ తభ వాళ్ుతో యభ ప్పయం
ఆసపతిల

వైప్ప, ఇటు ముయడన్ ముతు
ు ఆట్రలో తభ దరిన దూయంగా వళ్ు పోతుండగా వియట్ ఫ ందం నియమనుషయంగా వునా

శిథిల బవంతికి చేరుకుంది.

******************************************

సహసఱ ఎకుడ?

ఏభై పోయింది?

ఇకుడ ఏం జరిగి వుంటుంది?

అకుడ చెల
ో చెదురుగా డునా కయరలు, ఇన యడు
ో మదలైన భయణ్యయుధలిా, నేల మీది నతు
ు టి భయకలిా చూసు
ు ంటే
ఖచిచతంగా సహసఱ ఱతయరు
ి లతో దరుణంగా ఘయిణ డిందనటంలో, పోయటం చేస్థందనటంలో సందేహం లేదు. కాని ఉనాటు
ి ండి
ఈ ఱదేశం నియమనుషయంగా అవటం అకుడ సహసఱ జాడ లేక పోడం బోలడు అనుభనలకు తావిస్ుంది. అసలు, సహసఱ 
ఱ ణ్యలతో
ఉంద అనే సందేహం కూడా కలుగతోంది.

ఎవరికీ ఏమీ అంతు టిడం లేదు. కు అయిదు నిముషాలు ముందుగా వచుచంటే రిస్థితి వేరుగా వుండేది. ఎంతో ధైయయంగా
ఉండే వియట్ కూడా ఆక్షణంలో డీల డిపోతూ కూలఫడి పోమడు.

భరో ఱకున...

ఈ అనయిభంతటికీ తనే కాయణభనా ఫధతో కన్నారు మున్నారుగా విలపిసుంది దీక్ష. ఎంత వతికిన సహసఱ ఆచూకీ లేదకుడ.
మునుసామి, ధయమ, కదిరేశన్ అంతా వియట్ వది కూరుచనారు. వియట్ భుజం మీద చెయేయసాడు మునుసామి.‘‘ఏభై ఉంటుంది?
వాళ్ళు సహసఱను చంపేసుంటాయ?’’ రుది కంఠంతో వియట్ అడుగతుంటే ఫధగా ముఖ ముఖాలు చూసుకునాయంతా.‘‘చిన
ఫబు ఏం భటలవి?’’ అంటూ కోపడా
డ డు మునుసామి.

‘‘సహసఱ ఏభనా సాధయణ ఆడపిల
ో వాళ్ు చేతులో
ో చావటానికి? యచనతు
ు రు. సాహసానికి భరు పేరు. ఆభను చంపే
మనగాడునాడా? ఎందుకిల అధైయయ డతావ్? ఏమో శత వులిా తరుముకెళ్ుందేమో చూద
ి ం వయిట్ చేద
ి ం. అనాటు
ి
స్పుటీ.. సహసఱ వచిచన స్పుటీ ఎకుడ? ఈ 
ఱ ంతం లోనే కుడో వుంటుంది? వతకండియ వతికి తీసుకు యండి. అనాడు
మునుసామి.’’ ఆ భట వినగానే స్పుటీని వదుకుతూ రుగెతా
ు రు నలుగరు.

‘‘సహసఱ వది సెల్ ఉందిగా ఒ ఫోన్ కటిి చూడయ’’ సలహా ఇచాచడు ధయమ.

ఆ భట వినగానే...

వియట్ లో తిరిగి ఆశ చిగరించింది.

వంటనే తన సెల్ నుంచి ఫోన్ చేసాడు.అవతల ఫోన్ రింగవుతోంది.కాని ఎతుటం లేదు.ఇకసారి.... యండోసారి..... మూడో సారి.ఫోన్ ఆన్
లోనే వుంది రింగవుతోంది. ఎతుటం లేదంటే... తిరిగి సందేహం, వియట్ ఇంకా డీల డిపోవటం చూస్థ... ‘‘ఆకు ఇంకో సారి ఫోన్
చేయ్ చిన ఫబు’’ అనాడు మునుసామి.వియట్ ఱమతాం పలించింది.నలుగో సారి ఫోన్ లిి్ చేమఫడింది.‘‘సహసాఱ.... ఆర్
యు కే?’’ ఆతలంగా అడిగాడు వియట్.అటునుంచి క విటాటిహాసం...అతడి ఱశాకు సభధనంగా...‘‘ఎవరు? ఎవడా
ఱ
నువుా?’’ కోంతో ముఖం జేగరిసు
ు ండగా గదిించాడు వియట్.‘‘ఎవయా... నేనవయా? .... కిడాారిా. ఇప్పడు న్న సహసఱ భ
ఫంధీ’’ అనాడు అవతలి వాడు.వియటిు పిచిచ టిినంత నైంది.అసలేభైందికుడ?తాయగయజన్ భనుషులేభమయరు?
భధయలో ఈ కిడాారు
ో ఎల వచాచరు? ఎవరు వాళ్ళు? సహసఱను ఎకుడకు తీసుకు పోతునారు? ఫోనోో వనక ఏదో ఆట్ర
రుగెడుతునా ఇంజన్ సండ్ వినఫడుతోంది. తాయగయజన్ భనుషులేా ఇయగ దీస్థన సహసఱ ఈ కిడాాయోకి ఎల చికిుంది?
భధయలో వీళ్తువరో వస్టు ఎటిమప వాడి భనుషులు వూరుకుంటాయ. నిజంగా కిడాా లేక తనను డైవయి్ చేమటానికి
ఎటిమప వేస్థన భరో ఎతు
ు గడా!.‘‘మీరు కిడాాప్ చేసు
ు నాయని నభమకం ఏంటి? ఫోన్ సహసఱకివుా’’ డిభండ్ చేసాడు
వియట్.‘‘అబోబ! న్న గరించి ఈ పిలో గరించీ భకు తెలీదనుకునావా? నువుా చిరుతయితే ఈ అభమయి శివంగి. సప హలో
వుంటే భభమలిా నంజుకు తినేమదూ? భతు
ు భందిచాచం. సప హలో లేదు. తెలివి యగానే భటాడిసాులే.’’

ఆ భటలు వింటంటే వియటిు నిజంగానే పిచిచ డుతునాటు
ి ంది. అవతల వయకిి గొంతు గంభీయంగా ఏమీ లేదు. ఎవడో కుయర
వధవల భటాడుతునాడు. కటనుకుంటే ఇకుడ భరేదో జరుగతోంది.‘‘ఎవడా
ఱ నువుా? తను మీకెల చికిుంది?’’ విసుగా
ా
అడిగాడు.‘‘ఆ చెపేపసాుయండి ం, చెపను. చెపనంతే’’‘‘ఎకుడికి తీసుకెళ్ళ
ు నారు?’’‘‘అదీ చెపను’’‘‘ఇంకేం చె
ు వ్ య?’’‘‘ఏదీ
చెపనంటునాన?’’‘‘సహసఱ నిజంగా 
ఱ ణంతో వుంద?’’

‘‘అదేంటి ఫస్ప అంత భటనేసావ్. మేం కిడాాయోం. హంతకులం కాదు. తను ఫతికుంటేనే గద భకు లబం. తను నికేింగా
వుంది. డౌట్ వదు
ి . యతిలకి ఫోన్ చేస్థ భటాడిసాు.’’‘‘మీ డిభండ్ ఏమిటి?’’‘‘డబుబ’’

‘‘ఎంత?’’

‘‘భకేం ది ఆశ లేదులే. న పిఱయుయలిా టిిస్టు కోటి అని ఱకటనిచాచవా
ా .... అదపటి న్న భట. మూడు కోటిోచిచ పిఱయుయలిా
విడిపించుకెళ్ళు. ఇదిపటి భ భట. యతిలకి ఫోన్ చేసాును. సహసఱతో భటాడి నభమకం కుదియకే నువుా డబుబ యడీ చెయియ.
ఎకస్ చేంజి ఎప్పపడు ఎకుడ ఎలగో రేప్ప చె
ు ను’’ అంటూ భరో భటకి అవకాశం యివాకుండా లైన్ కట్ చేమటమే కాదు.
స్థాచాఛప్ చేస్టసాడు అవతల.

వియట్ అయ్యభమంగా చూసాడు అందరి వంక.

‘‘ఏభైందియ కిడాాపేంటి? ఎవరు వాళ్ళు?’’ అనడిగాడు కునే వునా ధయమ.

‘‘అదే అయిభై చావటేోదుయ. అంతా గందయగోళ్ంగా వుంది’’ అంటూ అవతలి వాడేం చెపిపందీ వివరించాడు వియట్.

అంతా విని మునుసామి దీయఘంగా ఆలోచిస్ప
ు ‘‘ఫోనోో ఆట్ర శఫిం విననిపంచిందనావ్ కదూ?’’ అనడిగాడు.

‘‘అవును వాళ్ుంకా సహసఱతో ఆట్రలో ఱమణిసు
ు నారు. నకెందుకో ఇది భరో నటకం అనిపసు
ు ంది’’ అనాడు వియట్.

‘‘లేదు. దీనికీ తాయగయజన్ భనుషులకీ సంఫంధం లేదు.’’ అనాడు స్థధయంగా మునుసామి.

‘‘ఎల? భనకెల తెలుసు
ు ంది. సంఫంధం లేదని?’’ అనడిగాడు కదిరేషన్.

‘‘కంచెం బుయర టిి ఆలోచించండా
ఱ . వాళ్ళు సహసఱని ఆట్రలో కిడాాప్ చేసు
ు నారు. జగనోమహన్ భనుషులకి వాహనలునాయి.
ఆట్రలో
ో తియగరు. యండోది భటా
ో డిన వాడి గొంతును ఫటిి ఇయవైకి కాసు అటు యిటు వమసుంటుందని వియట్ చెప్ప
ు నాడు. అంత
చినా కుయర వధవలవరూ ఎటిమప వది లేరు. కాఫటిి అభమయి గరించి భనం బమడాలిసంది లేదు. కిడాాప్ జరిగింది
నిజం.’’

‘‘వీళ్ళు భతలం సహసఱని ఆట్రలో ఎల తీసుకెళ్త
ు రు....? దరిలో ఎవయనా సహసఱను గరు
ి డితే తాట తీసాుయని
బమముండద?’’ అనడిగాడు భరొకడు.

‘‘ఏ దుపట్ర ముసుగేస్థ పేషంట్ ల తీసుకెళ్తు ఎవడు గరు
ి టేిది. వాళ్తుమీ తెలివి తకుువ వాళ్ళు కాదు.’’ చెపడు
మునుసామి.

ఇంతలో... వళ్ున నలుగరూ దీక్ష స్పుటీని చెట్ల వనక వదికి టు
ి కని అకుడికి తీసుకచాచరు.

అపటికి భధయహాం...

ంటి గంట కావస్ుంది సభమం...

కాని వారికీ ఆకలి దప్పపలు లేవు.

తీవఱంగా ఆలోచిస్ప
ు మౌనంగా వునాడు వియట్. ఎవరికి వాళ్ళు కాస్టసప్ప నిశశఫధంగా ఉండిపోమరు. దీక్ష భతలం మోకాళ్ు భధయ
ముఖం దచుకని ఏడుస్ప
ు నే ఉంది. ఉనాటు
ి ండి లేచి దీక్ష కుకెళ్ు కూచునాడు వియట్.

‘‘దీకాి! నువిాల ఏడిచనందువలో లబం ఏభనా వుంద? అయిందేదో అయింది. సహసఱ కేిభంగా ఉంది. కాదంటే కిడాాయస్
చేతిలో వుంది. అడిగిన డబిబచిచ తీసుకచేచద
ి ం. ఏడవకు’’ అనాడు.

‘‘సారీ అనామయ ఇదంతా నవలేో. సహసఱ ఎంత చెపిపన వినకుండా వచిచ మీ కషా
ి లకి కాయణభమయను.’’ ఆభకు అనేక విధల
నచచచెపిప ఒదయచడు వియట్.

‘‘ఇప్పపడేం చేద
ి ం చిన ఫబు వనకిు వళ్ుపోదభ?’’ అడిగాడు మునుసామి.

‘‘ముందు దీక్షను స్టఫ్ గా ఇంటికి ంపించేమలి’’ అనాడు వియట్.

‘‘ఏం తలీో న్న స్పుటీలో ఇంటికెళ్ుపోగలవా?’’ అనడిగాడు మునుసామి.

‘‘న వలో కాదు. స్పుటీ నడ లేను. సభమనికి సహసఱ అడు
డ డకుంటే ఎటిమయప చేతిలో అప్పపడే న తల తెగి డుండేది.
ఇపటికీ నకు గండ దడ కాళ్ళు వణుకు తగా లేదు.’’ అంటూ సహసఱ వచిచనపటుాంచి తను రోడ్ వంట రుగెతేు వయకు, తను

చూస్థన సంఘటనలు సహసఱ పోయటం గరించి దీక్ష వివరిసు
ు ంటే అంతా విబ
ఱ ంతి చెందరు. ముఖయంగా సహసఱ ఎటిమయప
చేతులిా భణికటు
ి వదికి నరికేస్థందని తెలిస్థ అచెచరువ్వందరు.

అపటికప్పపడు కదిరేషన్ భనుషులో
ో కడిా స్పుటీ నడభని చెపిప దీక్షను వనక కూచోభని ఇంటికి ంపించేసారు. ంపించే
ముందు ఈ విషమనిా చందూకి ఫోన్ చేస్థ ఇప్పపడే చెపక ఆఫీసు నుంచి వచేచ లోలే మేం కాలన్నకి వచేచసాుం అలగే విశలకీ
ఏమీ చెపకు తెలిస్థందంటే నులన్నా భనుకని వచేచసు
ు ంది. నువుా ధైయయంగా ఉండు. సహసఱ కేిభంగా వసు
ు ంది. అంటూ
హెచచరించాడు వియట్. అలగే కదిరేషన్ భనిషితో నువుా దీక్ష ఇంటి దగారే మీ వాడితో ఉండిపో. భన లోన గదిలో ఫంధించిన
కుయ
ర డితో ఇక ని లేదు. వాడిా వదిలేమండి’’ అనాడు.

స్పుటీ వళ్ోపోగానే..

మునుసామి వంక చూసాడు వియట్.

‘‘ఈ అనయధం మతా
ు నికి కాయణం ఎవరు గరువు గారూ?’’ అనడిగాడు.

‘‘ఇంకెవరు చినఫబు. దీకేిగా....... ఆ పిలో ఫమటకు యకుండా ఇంట్ర
ో ఉంటే ఇదంతా జరిగేది కాదుగా’’ చెపడు మునుసామి.

కాదనాటు
ి తల అడడంగా వూడు వియట్.

‘‘మీరు కూడ యఫటు డుతునారు చూసాయ? అసలు ఆ తాయగయజన్ సహసఱను చంపించటం కోసం ఇలంటి న్నచభైన సెుచ్
వేస్థ భనుషులిా ంపించక పోతే సభసయలు వచేచవి కాదు గద. భధయలో వచిచ ఎవరో సహసఱను కిడాాప్ చేమరు గద.’’

‘‘ఆ భట నిజమే అనుకో కాని ందిని బుయదలో దొయ
ో కుండా ఆగలభ? తాయగయజన్ వధవని భనకు తెలుసు. అవున?

‘‘అందుకే... జరిగిందనికి వాడేం సభధనం చె
ు డో తెలుసుకోవాలనుంది.’’

‘‘అంటే న్న ఉదేిశం? వళ్ు ఇయవై ఏడో నంఫర్

ఇంటి మీద డదభ?’’

ఇప్పపడు ధయమ కలిపంచుకుంటూ డడం కాదు అంకుల్ వియట్ ఉదేిశం. ఒసారి భన సతా
ు ఏమిట్ర రుచి చూపిస్టు గాని వాడి తికు
తీయదు. లేక పోతే భళ్ు భళీు వధవ 
ో ను
ో వేస్థ సహసఱ 
ఱ ణం తీమలని చూసాుడు’’ అంటూ వివరించాడు.

‘‘భనం తొందయ డుతునామేమో....టి గలు దడి చేస్టు తయాత పోలీస్ కేసులు గొడవలు...’’ గరు
ి చేసాడు కదిరేషన్.

‘‘ఆ బమభకురేోదు. పోలీస్ కేసు డితే ఉచుచ తనకే బిగసు
ు ందని వాడికి తెలుసు. ఇప్పడు సహసఱను చంలని చేస్థన కుటల
మతుం ఫమట డుతుంది. గాఫటిి అలంటి పిచిచ ని చేమడు’’ అనాడు వియట్.

‘‘అయితే ఆలసయభందుకు? ఫమలేియండి’’ అంటూ లేచాడు మునుసామి. అంతే...

భరో మూడు నిముషాలో
ో ఫమలుదేరిన వియట్ ఫ ందం వాహనలు కీలపకం వైప్ప శయ వేగంతో రుగ

ఈ

ఈ

ఆయంభంచాయి.

ఈ

కీలపకుం...

ఇయవై ఏడో నంఫరు యిలు
ో ...

ఱసు
ు తం ఆ బవంతిలో చాల భంది గండాలునారు. అయిన అది చాల నిశశఫింగా గంభీయంగా కనిపస్ుంది. ఉదమం నుంచీ
తాయగయజన్ ఎకుడికీ వళ్ు లేదు. దీక్షను ఫంధించిన విషమం తెలీగానే సహసఱ చావు కబురు కోసం ఎదురు చూస్ప
ు మేడ మీద

తన 
ో ట్ లోనే వునాడు.

ఎటిమప వంట ండయన్ తో ఫటు ఆరుగరు హయయన షూటరు
ో , తిక భంది తభ భనుషులు వునారు. తన సెుచ్ కి
డోకా లేదు. సహసఱ అంతభైన శుబవాయి తెలుస్ుందని కండంత ఆశగా ఎదురు చూసు
ు ండగా సహసఱ తపిపంచుకునా వాయి పిడుగ
టుల తెలిస్థంది.

దీక్షను కేిభంగా విడిపించుకుంది. ఎటిమప చేతులు నరికేస్థంది. ము విస్థరి కడిా చంపింది. షూటయస్ లో ఇదిరితో సహా
నాండు భంది దరుణభైన గామల లమయరు. ఇంతా చేస్థ సహసఱ నికేింగా రిపోయింది. వాళ్ుందరిా ఆసపతిలలో
చేరిపంచి యబోతునాడు ండయన్. వాళ్ుంకా యలేదు.

తన థకం భటిి కటు
ి కు పోయి ఈసారి కూడ ఒడి పోడంతో కోం, అశంతి, అసహనంతో భగిా పోతూ 
ో ట్ లో భందు కడుతూ
కూచునాడు. కింది అంతసు
ి లో లోకల
ా రికూ
ర ట్ చేస్థన గండాలు నలబై భంది వయకు వునారు. వాళ్ులో ఎవడికీ తాయగయజనిా
సమీపించటానికి ధైయయం చాలటం లేదు.

ఇకుడ తాయగయజన్ కి తెలీని విషమం తను కీలపకుంలో వునా సంగతి ఎవరికీ తెలీదనుకంటునాడు. వియట్ వయ
ా నికి ఈ
అడఱసు తెలుసనాసంగతి తెలిస్టు ఫహుశ అంత తీరిగా
ా అకుడ ఉండేవాడు కాదేమో.

సరిగా
ా ంటి గంటా నలబై నిముషాలు అవుతుండగా వియట్ ఫ ందం దడి ఆయంబభైంది.

యండు వేను
ో మిన్న ఫసుస రివుాన దూసుకచిచ దుముమ తెయలు రేప్పతూ గేటు ఫమట ఆగాయి. అవి ఆగీ ఆగక ముందే ఫమటకు
దూకేసాయంతా.

లోలి వాళ్ళు ఎవరూ వూహించని సంఘనట ఇది. ైగా వచిచనది తభ వాహనలనుకని వాళ్ళువరూ అలయ
ిా లేరు. కు సారిగా
లోనకు దూసుకసు
ు నా గంప్పను చూస్థ కంగారు డి ఆయుధలు అందుకునే లోలే వియట్ వయాం సునమిల విరుచుకు డా
డ రు
వాళ్ో మీద. దొరికిన వాడిా దొరికినటు
ి వియగ దీమ నయంభంచారు. అసలేం జరుగతుందో తెలుసుకునే అవకాశం కూడ వదలేోదు.
ఈ లోల వియట్ భటో దరి వంట వేగంగా ైకి రుగెతా
ు డు.

తన 
ో ట్ర
ో వునా తాయగయజన్...

దిగవ నుంచి అరుప్పలు కేకలు వినిపంచటంతో కు సారిగా అదిరి డా
డ డు. ఎవయైన గాని తన అడా
డ మీద దడి చేస్థన వాళ్ుని

ఱ ణ్యలతో వదల కూడదని రివాలార్ అందుకని వేగంగా కిందకు రుగెతు
ు కచాచడు. దంతో మదట అంతసు
ి దటకుండానే
వియట్ తాయగయజన్ భటో ైన కరి కకరు ఎదురు డి పోమరు. అటు తాయగయజన్ ఇటు వియట్ కూడ కేసారి కరి కకరు
రివాలారు
ో గరి చేసుకునారు. నిజానికి వియటిు రివాలార్ లేదు. ఆ రోజు ధనగిరి భనిషి నుంచి వశ రుచకునా రివాలారిా
జాగరతు చేసాడు. దీక్ష కిడాాయిన విషమం తెలీగానే ఎందుకెైన భంచిదని దనిా లోడ్ చేస్థ వంట తెచాచడు. అది ఇకుడ
ఉయ్యగ డింది.

వియట్ కి మూడు భటో ైన తాయగయజన్ వునాడు.

ఇదిరిలో కురూ రివాలార్ దించ లేదు.

దిగవున హాలో
ో ను, ఫమట కూడ హోయ హోరీగా సాగతునా పోయటం చూసు
ు ంటే తాయగ యజనిు భతిలేదు. వచిచన వాళ్ళు తన
భనుషులిా చితగొటేిసు
ు నారు. తరిమి తరిమి కడుతునారు. తన సాివయం వీళ్ుకెల తెలిస్థందో బుయర చించుకనా అయధం
గావటం లేదు.

‘‘ఏమిటాలోచిసాువ్ కాలుసాువా? కాలుచ..... రివాలార్ మీద న్న వేలు కదిలిందంటే నకనాముందు నువుా ఛసాువ్ చావుకు
స్థదధమేన?’’ అరిచాడు వియట్.

‘‘ఎవరూ ఎవరిా చంకురేోదు పో.............. న్న భనుషులిా తీసుకని వంటనే ఇకుడుాంచి వళ్ుపో. లేదంటే కాలేచసాును’’
హెచచరించాడు తాయగయజన్.

‘‘ఎల వళ్త
ు ను?......... భయయదగా సహసఱను అపగించు’’ వళ్ుపోతాను.

‘‘యుమీన్............. జయాలిసి్ లహరి?’’

‘‘అవును’’

‘‘నకేం తెలుసు? ఎకుడికచిచ ఏభడుగతునావ్వ అయధభవుతోంద?’’ అరిచాడు తాయగయజన్.

వియట్ కోం హదు
ి లు దటి పోయింది.

‘‘ఎవరితో భటాడుతునావ్వ తెలిస్ట భటాడుతునావా? న్నకేం తెలీద? ఎటిమప ఎవడి భనిషియ’’ అంటూ భటోై నుంచే
ఎగిరి ైన నిలఫడునా తాయగయజన్ కాళ్ు మీద తనాడు. వూహించని వియట్ అటాకోి ఫలనస్ తపిప కెవుాన అరుస్ప
ు వనకిు
విరుచుకు డి పోమడు తాయగయజన్. చేతిలో రివాలార్ ఎగిరి అవతల డింది. గాబయతో రివాలార్ ని చేజికిుంచుకోవాలని
అటు దొయ
ో డు. కాని అంతకు ముందే

గెంతుతూ భటో ైకి వచేచస్థన వియట్ ఆ రివాలారిా కూడ సాాధీనం చేసుకునాడు.

‘‘లేయ.......... ైకి లే’’ కరుగా
ా హెచచరించాడు.

‘‘లేవక పోతే ఏం చేసాువ్? ఎవడా
ఱ నువుా? చంపేసాువా? ననుా చంపేసాువా? భ తాత భజీ స్థమం. భది ఫలభైన ఱతిక్ష రీి.
భ డాడీ సెంటలల్ మినిసిర్. న వనక రీి కేడర్ వుంది.’’

తాయగ యజన్ భటలు పూరిి కాక ముందే...

వియట్ చేతిలోని రివాలారు
ో యండూ ధన్ ధన్ భంటూ ఘరిజంచాయి. అదిరి డి కాళ్ళు వనకిు తీసుకని లేచి నిలఫడా
డ డు
తాయగయజన్.

‘‘ద.......... భనం సెటిల్ చేసుకోవాలిసన విషమలు చాల వునాయి. ఇప్పపడు నినుా చంటానికి కు బులోట్ చాలు.
నువుా ఛసు
ు ంటే న్న భజీ స్థమం తాత గాని, ఢలీోౖ లోని కేందఱ భంతిల న్న ఫబు గాని, మీ రీి కేడర్ గాని, నువుా కూడఫటిిన ఆ

య ధన వాశి గాని ఏదీ నినుా కాడలేదు. 
ఱ ణ్యలు దకాులంటే చెపిపనటు
ి విను ద’’ అంటూ హెచచరించాడు వియట్.

ఇదిరూ మేడ ైకి వచాచరు.

ఒన్ టెయరస్ో తను స్ప మీద కూచొని ఎదురుగా తాయగ యజన్ ని కూచోభనాడు వియట్.

‘‘చెప్పప న సహసఱ ఎకుడ? ఏం చేసావ్?’’ అడిగాడు.

‘‘భ దగాయ లేదు’’ అనాడు ఆశచయయ పోతూ తాయగ యజన్.

‘‘వేయకుడుంది?’’

‘‘భ దగాయ లేదంటునాగా. ఎకుడుందో నకెల తెలుసు
ు ంది. భ వాళ్ు రిపోయి్

ఱకాయం తపిపంచుకు రి పోయింది. అంతే.’’

‘‘అంతే అంటే? రి పోతే న వదికి యవాలిగా. ఇంత వయకు యలేదు. ఖచిచతంగా మీ వాళ్తు ఏదో చేసుండాలి.’’

‘‘చేమడానికి ఏముందికుడ? కడి మీద మును విస్థరి చంపింది. ఇదిరు షూటయస్ భుజాలు చేతులు చచుచ ఫడిపోమయి.
ఎటిమపని చేతులు నరికేస్థంది. ది భందిని దరుణంగా గామ రిచి తపిపంచుకు పోయింది. ఎటిమపనే కాలేచసాక న్న
సహసఱని ఎవరేం చేమగలరు? ఆ పిలో సాధయణ యువతి కాదు. యణ చండి. తిక భంది కముమలు తిరిగిన భగాళ్ునే చావు
దెఫబ కటిి తన స్టాహితుయలిా విడిపించుకు పోయింది. భచుచకోవాలి. అలంటి అభమయిని భచుచకోవాలిసందే. కాని తను న
శత వు. భచుచకోలేను. ఆ పిలో భ దగాయ లేదని భతలమే చెప గలను. వాళ్ుందరిా ఆసపతిలలో చేరిచ ండయన్ మిగిలిన
వాళ్ళు కాస్టసట్ర
ో ఇకుడికి వసాురు. కావాలంటే వాళ్ుని అడుగ’’ జరిగింది చె
ు రు.

‘‘స్......... తను రి పోయింది నిజభంటావ్’’

‘‘అదేగా చెప్ప
ు నాను’’

‘‘స్......... వాట్ నకిస్?’’

‘‘అంటే......... ఇంకా ఏం చెపలి?’’

‘‘యండు సారు
ో తనను చంలని 
ో న్ వేస్థ పయిలమయవ్ గద. ఈ సారి ఏం చేమలనుకుంటునావ్?

ఇంకో ఇయవై రోజులే

వుంది. సెైద పేట కోరు
ి కి తనూ వళ్తులి, నువూా వళ్తులి. ఈ లోలే సహసఱను చంటం న్న లక్షయం...... మూడో ఱమతాం
ఏమిటి? ఎల చంపిసాువ్?’’

కింత ఆలోచించాడు తాయగయజన్.

‘‘ఱసు
ు తానికి నదగాయ ఎలంటి 
ో ను లేదు. ఆ అభమయిని చంలని కూడ అనుకోడం లేదు. కండ ఫలంకనా బుదిి గొపది
కద. ఆ ఫలనిా జయించలేనప్పపడు ఒటమి బరించి మినాకుండటం భంచిది. కాఫటిి ఇంకోసారి ఱమతిాంచాలనుకోడం లేదు.
కాని....... చెపలేను. న బుదిిఫలం ఎప్పపడల ఉంటుందో చెపలేం. ఇవాళ్కి ఆలోచనలు లేవు, ఉండక పోవచుచ. బుదిి,
కయమనుసారిణి అనారిందుకే. కాఫటిి న్న సహసఱ భ చేతిలో చావకుండా మీ జాగరతులో మీరుండటం భంచిది’’ అనాడు.

‘‘కె....... చివరిగా ఒఱశా అడుగతునాను చెప్పప. ఇది టివి ఇంటరూా కాదు. ఱజలిా ఏభరిచనటు
ి ననుా నమిమంచలేవు’’
అనాడు వియట్.

‘‘జనం? ....’’ అంటూ పకుున నవాాడు తాయగయజన్.

‘‘జనం గరించి వదిలేయ్. గొయరల భంద’’ అనాడు నవుాకుంటూ.

‘‘తప్పప.

ఱజలిా తేలిగా
ా తీస్టమకు. జననిా మీరు గొయరల భంద అనుకంటే ఆ భందను కాచే ఏసు కీరసు
ు దేవుడమయడు.

గొయరల భంద లంటి జననిా రిలిసు
ు నా మీ నమకులందుకు దేవుళ్ళు కాలేక పోతునారు?’’

‘‘భటలతో భలిక టా
ి లని చూడకు మిసిర్ వియట్. ఉభనలు నకు వచుచ. గోవులిా కాచి గోలుడు దేవుడమయడు.
గొయరలిాకాచి కీరసు
ు దేవుడమయడు. యక్షసులిా చంపిన యముడూ దేవుడమయడు. నయధములిా వధించి యశు యముడూ
దేవుడమయడు. అయితే ఏమిటి? భనవుడు ఆశ జీవి. ఆశకు అంతు లేదు. అద షిం కలిసచిచ అవకాశలు వచిచనప్పపడే
అందినంతా దోచుకోవాలి. నేను చేస్ుంది అదే. ఇప్పపడు గొపగా న్నతులు చెపేప బుదిధభంతుడు కూడ తన వంతు వస్టు న లగే
చేసాుడు.’’

‘‘కె నినుా చూసు
ు ంటే ఇపటికిప్పపడే చితగొటిి చంపేమలనిపిస్ుంది. కాని వమసులో ది వాడివని ఆ ని చేమలేక వళ్ు
పోతునా. కాని సహసఱ తిరిగి యలేదంటే భతలం భళీు వచిచ నినుా చంపేసాును. గరు
ి ంచుకో’’ అంటూ చయ చయ భటో దరి వైప్ప
కదిలడు. కిందకు పో బోతూ ఆగి తిరిగి చూసాడు.

‘‘పిచిచ ముదిరితే ఱభదభనా సంగతి న్నకు తెలీంది కాదు. లోకంలో ఏ పిచిచకెైన భందుంది గాని న్నలంటి డబుబ పిచిచకి భందు
లేదు. భూ కుంబకోణ్యలతో ప్పచిచ పోమవ్. న్నకు భరుజనమంటూ వుంటే ఖచిఛతంగా ఆ భూమి ైనే కుభమరి ప్పరుగెై ప్పటిి భటిి
తిని ఫతుకుతావ్’’ అని చెపిప చయ చయ కిందికచేచసాడు.

అపటికింకా దిగవన...

ఇరు వయ
ా ల భధయన హోయ హోరీగా కసాగతూనే వుంది పోరు. కాని వియట్ వయ
ా నికే ై చేయిగా వుంది. అకుడునా గండాలకు
సయైన నమకుడంటూ లేక పోడంతో వాళ్ుంతా ఆతమ యక్షణలో డి పోమరు. దిగవన హాలు ఫమట ఎటు చూస్థన అరుప్పలు
కేకలతో దొమిమ కనసాగతూనే వుంది.

క కు కయరను విషు
ు చకరంల తిప్పపతూ మునుసామి వీయ విహాయం చేసు
ు నాడు. భరో కు కిరకెట్ బేట్ర
ు విజ ంబించి పైట్
చేసు
ు నాడు కదిరేషన్. ఇక ధయమ అయితే ద ఢభైన యండు కయర ముకులిా ప్పచుచకని చెలరేగి పోతునాడు. చేతిలో ఇన యడ్
తో దొరికిన వాడి తాట తీసు
ు నాడు ఫండ శివ.

ధయమతో ఫటు మితల ఫ ందం సాభనయభైందేమీ కాదు. వాళ్ుంతా వియట్ తో ఫటు కే స్పులో
ో భయిల్

విదయలు

అబయస్థంచిన వాళ్ళు. వాళ్ుని ఆ గల సతా
ు దమూమ గల మనగాడవడూ ఆ లోకల్ గండాలో
ో లేరు. దంతో అంతా కలిస్థ
వాళ్ుని దుముమ దులిపేసు
ు నారు. ఈ లోల ఆసపతిల నుంచి తభ వేన్ లలో తిరిగి వచిచన ండయన్ ఫ ందం అడా
డ లో రిస్థితి
గభనించి ఆగకుండా అటు నుంచి అటే అకుడికి దూయంగా వళ్ుపోమరు.

వియట్ కిందికచేచ సరికి అపటికే చావు దెఫబలు తిని కుకుడు పోయటం నుంచి తప్పపకని రి పోవటం మదలైంది. టి
గలు వీధిలో జనం ఎకుడి వాళ్ుకుడ నిలఫడి పోయి బమ ఫ
ఱ ంతులతో చూసు
ు నారు. అసల యిలు
ో ఎవరిదో అంతభంది
గండాలు అకుడ ఎందుకునారో, దడి చేసు
ు నా భనుషులవరో ఏదీ జనలకు తెలీదు.

వియట్ కిందికచిచన అయిదు నిముషాలో
ో నే ఆ పోయటం ముగిస్థంది. ఇంచు మించు అంతా రిపోగా ఆయి నదలు చేసు
ు నారు.
వాళ్ుని అంతటితో విడిచి టిి వను తిరిగాయంతా. ఎంత వేగంతో వచాచయ్య, అంతకు మించిన వేగంతో వియట్ వయ
ా నిా తీసుకని
ఆ
ఱ ంతం వదలి వళ్ు పోమయి వారి వాహనలు. వాటి వనకే వియట్ తన ఫైక్ మీద అనుసరించి వళ్ుపోమడు.

వియట్ వయాం వళ్ు పోయిన ది నిముషాల తయాత ండయన్ తిరిగి అకుడికచాచడు అపటికే తాయగయజన్ అడా
డ వదలి వళ్ు
పోడానికి కిందికచేచసాడు. ఎవరి మీద కోపడ లేదు. ండయన్ రిపోయి్ న్న వినలేదు. స్థంప్పల
ా నేను వళ్ళ
ు నాను. యతిలకి ఈ చోటు
కాళీ చేస్థ అంతా భన వేలచేచరి లోని ఇంటికచేచమండి. ఎవయనా అడిగితే నేనికుడ లేనని చెపండి అని చెపిప కారోో వళ్ు
పోమడు.

అంతే...

ఆ రోజు యతిలకి యతేల...

తాయగయజన్ అడా
డ కీలపకు నుంచి వేలచేచరి లోని ఇంటికి భరిచ వేమ ఫడింది.

సుభరు సామంతలం మూడు గంటలవుతుండగా దీక్ష ఇంటికి చేరుకునాయంతా. అకుడ దీక్షతో ఫటు ఇదిరు

కదిరేషన్

భనుషులు భతలమే వునారు. ఫంధించి వుంచిన ఎటిమప భనిషిని వదిలేసారు.

వచిచనపటుాంచి దీక్ష సహసఱ కోసం ఏడుస్ప
ు నే వుంది. అంతా తిరిగి యగానే ముందు దీక్షను ఒదరిచ ధైౖ ౖైయయం చెపరు.
అపటికింకా ఎవరూ భంచేమలేదు. వంటలు చేస్థ స్థదింగా ఉంచటానికి అకుడ ఎవయనా ఉంటేగా.

అలగని అపటికప్పపడు వండి వాయచలనా సుభరు ఏబై భందికి ైగా వునారు. జరిగే ని కాదు. కాఫటిి వచీచ యగానే
అందరికీ భజనలు తెచేచందుకు నలుగరిా ఫస్ లో డబిబచిచ తరిభడు వియట్.

నలుగ గంటలవుతుండగా హోటల్ వాళ్తు ముగ
ా రు భనుషులచిచ అదే ఫస్ో భజనం కూయలు అన్నా ంపించారు. వాళ్తు
అందరికీ వడిడంచారు. భంచేస్థ వాళ్ుని ంపించేసరికి నలుగ నలబై నిముషాలయింది.

ఇందులో భంచేమని వాడు మునుసామి కుడే. వమసవుతోంది గాఫటిి ఎటూ గాని టెైంలో తింటే అయగదంటూ కాసు భందు
ప్పచుచకని కుకు పోయి డుకునాడు. చాల భంది విశరంతి తీసుకని ఆరు గంటలకు లేచారు.

అకుడుాంచి తిరిగి టెనిన్ మదలయింది.

ఇంత వయకు కిడాయో నుంచి గాని, సహసఱ నుంచి గాని ఫోన్ యకపోవటం కంచెం కంగారు ప్పటిిస్ుంది. ఈ లోల ఆఫీసు నుంచి
చందూ ఇంటికచాచడు. అపటి వయకు చందూకి ఇకుడ జరిగిన విషమలేమీ తెలీదు. చందూను చూడగానే దుఖఖం ఆప్పకోలేక
తిరిగి ఏడేచస్థంది దీక్ష. అంతలో విశల రివుాన దూసుకచిచ గేటు ఫమట ఆగింది.

రోజూ ఉదమం సామంతలం సహసఱకు ఫోన్ చేస్థ భటా
ో డటం విశల అలవాటు. ముఖయంగా విశల ఇంటి నుంచి అంతా వచేచసాక
తనికుడికి యకూడదు గాఫటిి ఫోన్ చేసు
ు ంటుంది. ఇవాళ్ అయిదు గంటల తయాత నుంచి ఎనిా సారు
ో ఫోన్

చేస్థన సహసఱ ఫోన్

స్థాచాచఫ్ లో ఉండటంతో అనుభనం వచిచ ఏభైన అయిందని సయసరి వచేచస్థంది. దంతో విశలకీ కిడాాప్ సంగతి తెలిస్థ
పోయింది. ఏం చేమలో తెలీక దీక్ష కున కూచుని ఒదరుస్ప
ు ఉండిపోయింది.

కరభంగా చీకటు
ో ముసురుకునాయి.

వీధి దీలు వలిగాయి.

యతిల ఏడు గంటలు కావస్ుంది.

ఇటు నుంచి చేస్టు స్థాచాచఫ్ వస్ుంది.

క్షణ్యలు గడిచే కదిి టెనిన్ రిగి పోతోంది. విశల ఇంటికి తిరిగి వళ్ులేదు. దీక్షకు తోడుగా అకుడే ఉండిపోయింది. ఇంట్ర
ో ను
ఫమటా టి గల
ో లైటు
ో వలుగతునాయి. ఇంటి నిండా జనం. సామంతలం హాలో
ో స్పలో కూచునా వియట్ ఇంత వయకు లేవ
లేదు. ఫోన్ కోసం ఎదురు తెనుాలు చూసు
ు నాడు. అందరి రిస్థితీ ఇంచు మించుగా అదే.

‘‘ఎందుకు మీయంతా అనవసయంగా టెనిన్ డతారు? సహసఱ కిడాాయో వదినే స్టప
ా ఉంది. అది నిజం. ఏదో టెైంలో ఎలగ్ఫ వాళ్ళు
ఫోన్ చేమకుండా ఉండరు. ఒపిగా
ా వయిట్ చేద
ి ం. కంగారు డితే నులవుతామ?’’ అంటూ వియట్ర
ు సహా అందరికీ హితబోధ
చేసాడు మునుసామి.

‘‘కంగారు డకుండా ఎల ఉండగలను గరువు గారూ? భధయహాం ఎప్పపడో ంటి గంట 
ఱ ంతంలో కిడాాప్ జరిగింది. ఎంత
భతు
ు భందు ఱబవభైన ఇంతవయకు సప హ యకుండా ఉంటుంద? ఏం జరుగతోందకుడ అని ఆందోళ్నగా ఉంది’’ ఉనాడు
వియట్.

‘‘ఎందుకు ఆందోళ్న చిన ఫబు. కముమలు తిరిగిన భగవాళ్ునే కాలేచస్థన సహసఱకి ఆకతాయి కుయ
ర ళ్ళు ఒ లకు. ఏదో భజిక్
చేస్థ వాళ్ుని వియగ దీస్థ ఇప్పపడో కాస్టసటికో తపిపంచుకు వచిచన వచేచసు
ు ంది. ఇంకా సప హలోకి వచుచండక పోవచుచ. ఇందులో
భనం బమ డాలిసన సభసయ ఏమీ లేదు. అంతగా అవసయభైతే వాళ్ుడిగిన డబుబ ఇచిచ ఎలగో విడిపించడానికి స్థదింగా
వునాం. బమభందుకు వయిట్ అండీస’’ అనాడు మునుసామి. ఆమన భటలిా ధయమ కదిరేషను
ో కూడ సభరిించటంతో
అంతటితో మౌనంగా ఉండి పోమడు వియట్. ఇల టెనిన్ టెనిన
ా సభమం కదిలి పోతూనే ఉంది.

యతిల ది దటింది.

దకండు దటింది.

ఆ పూటకు టిఫినోతో సరి టు
ి కునాయంతా.

దకండునాయవుతునా ఫోన్ యకపోవడంతో ఇక ఈ యతిలకి ఫోన్ చేమక పోవచచని మునుసామితో ఫటు అంతా

నియుమనికచేచసారు. ఇక నిదఱ పోవటం భంచిదని ఎకుడివాళ్ుకుడ సరు
ి కంటూండగా సడన
ా వియట్ సెల్ మోగింది.

కు దూకులో ఫోన్ అందుకని చూసాడు వియట్. అది సహసఱ సెల్ నుంచే వచిచన ఫోన్. కిడాారేో లైనోో ఉనాయనుకంటూ స్త్పకర్
ఫోన్ ఆనేచస్థ హలో అనాడు వియట్.

అందరి అంచనలనూ తలోకిందులు చేస్ప
ు ...

అటు నుంచి సామంగా సహసఱ గొంతు వినిపంచింది.

‘‘హలో ఫవా ఎల ఉనావ్? అంతా ఎలవునారు?’’ అంటూ...

ఆ గొంతులో ఎకుడా టెనిన్ గాని కంగారు కాని ఏమీ లేదు. చాల ఉతాసహంగా భటా
ో డుతోంది. దంతో వియటిు సరు
ర న కోం
ముంచుకచిచంది.‘‘బుదు
ధ ంద? అసులు న్నకు బుదు
ి ంద? ఇకుడ మేభంతా న్నకోసం టెనినోు ఛసు
ు ంటే భభమలేా ఎల
ఉనాయంటూ యభరిశసు
ు నావా? ఆ కిడాారు
ో ఎకుడ?’’ అనరిచాడు.

‘‘ఎందుకు ఫవా అంత కోం? చెపిపన టెైంకి మీరు వచుచంటే కిడాాయోతో నకీ తిపలుండేది కాదు గద.’’ అంది సహసఱ.

‘‘అంటే తప్పప నదంటావా?’’

‘‘లేకపోతే నద?’’

‘‘సరి సరి తపోపప్పపలు తయాత భటాడుకోవచుచ. ముందు నినా కిడాారు
ో ఎకుడుంచారో చెపేు వచిచ విడిపిసాుం గద.’’

‘‘వదు
ి లే న్నకంత విసుగెైతే ఎందుకు చెపలి. చెపనంతే’’ అంటూ అవతల లైన్ కట్ చేస్థంది సహసఱ.

తల టు
ి కునాడు వియట్.

‘‘ఒయామనో ఈ తికుదంతో ఏం భటా
ో డిన తంటాగానే ఉంది. ఏం చేమలి’’ అనాడు.

స్త్పకర్ ఫోన్ లోంచి ఇదిరి సంబషణ...

అంతా వింటూనే వునారు.

‘‘ఫోన్ చేస్థ నకివుా ఫవా. అకుతో నేను భటా
ో డతాను’’ అంది విశల.

‘‘విశల కాదు, నేను భటా
ో డతాను చినా ఫబు ఫోనిల యివుా’’ అనాడు వంటనే మునుసామి.

‘‘అవును ఫవా, అకు చిన భవమయ భట వింటుంది యివుా’’ అంది విశల.

వియట్ ఫోన్ చేస్థ సెల్ మునుసామికిచాచడు.

అవతల రింగవుతునా శఫధం అందరికీ వినిపసు
ు ంది.

ది సెకనో తయాత ఫోన్ లిపి్ చేమఫడింది.

‘‘అభమ సహసఱ’’ అంటూ పిలిచాడు మునుసామి.

ఈ సారి సహసఱకు ఫదులుగా.కిడాార్ గొంతు వినిపంచింది.విలన్ లవలో
ో దిగా నవుాతునాడు ఎవడో...‘‘రేయ్ కుయర సనాస్థ న్న
నోట్ర
ో కియసనయిలు పొమయ. న్న నవుా కంప్ప కడుతుందియ వధవ. భయయదగా ఫోన్ సహసఱ కివుా’’ అనాడు మునుసామి.‘‘యిసాు
గాని. మూడు కోటు
ో యడీ చేసు
ు నాయ లేద చెప్పప’’ అటు నుంచి అడిగాడు.‘‘కోటు
ో కాదుయ న్న తోలు లిచి కోటు కుటిించుకుంటా.
న సంగతి న్నకు తెలీదు. భయయదగా ఫోన్ సహసఱ కివుా.’’మునుసామి భటలకి వాడు బమ డా
డ డో, ఫదిరి పోమడో తీలీదుగాని
వంటనే ‘‘అకోు ఈ ద
ి మనవరో ననుా బమ టేిసు
ు నాడు. తిడుతునాడు. నువేా భటాడు’’ అంటూ వాడు సహసఱని
పిలవటం వినిపంచటంతో ఉలికి డా
డ యంతా.ఇదేం కతు భలుపో అయధం గాక భతి పోయినటు
ి గా ముఖ ముఖాలు
చూసుకునాయంతా. డబుబ కోసం కిడాాప్ చేసాయనుకుందం. కె. కాని సహసఱని వాడు అకాుని పిలవటం ఏంటి? వియట్ కూడ
అయధం చేసు కోలేక చితు బఱభ ఏయపడినటు
ి గా అల చూసు
ు ండి పోమడు.వారి ఆలోచనలు ఒ కలికిు యక ముందే అటు నుంచి
తిరిగి సహసఱ గొంతు వినిపంచింది. ‘‘హలో.... ఎవరూ?’’ అంటూ.‘‘నేను మును సామిని భటాడుతునా గాని ఏందభమ
ఇదంతా? భకేమీ అయధం కావటం లేదు’’ అనాడు.‘‘అయధభయేయల చెపేప దకా వియట్ ఆగితే గద. విసుగతో
కోపడుతునాడు. అందుకే లైన్ కట్ చేసాను’’ అంది సహసఱ.‘‘కట్ చేస్థ కూచుంటే ఎల తలీో. ఇకుడ సభసయ చినాది కాదు గద.
ది నిముషాలో
ో న్న వనకే ఆ శిథిల బవనం వదికి వచేచసాుభని న్నతో చెపిపన భట నిజమే. కాని ఏర్ పోయి్ దగాయ యండు స్థగాలస్
దటి యవాలి. దంతో లేటయింది. ఇందులో భ తప్పప గాని వియట్ తప్పప గాని లేదు గద...’’

‘‘అది కాదు చిన భవమయ’’ ‘‘ననుా చెపన్న సహసఱ. మేం వసు
ు ంటే దరిలో దీక్ష ఎదుయైంది. తనను తీసుకని మేభంతా వచేచ
సరికి అకుడ ఎవరూ లేరు. న్న జాడ లేదు. న్న సెలిు ఫోన్ చేస్టు వాడవడో నినుా కిడాాప్ చేసు
ు నాభనాడు. ఆ కోం ఈ కోం
కలిస్థ మేభంతా తాయగ యజన్ అడా
డ మీద డి దడి చేసాం. దొరికిన వాడిా దొరికినటు
ి చితగొటిి, మూడు గంటల కచిచ న్న ఫోన్
కోసం ఎదురు చూసు
ు నాం. నువుా రి పోమవంటాడు తాయగయజన్. కిడాాప్ చేసాభంటాడు కిడాారు. ఏది నభమలి.న్న ఫోన్
స్థాచాచఫ్ లో ఉండటంతో ఆరు గంటల కచిచన విశల ఇకుడే ఉండి పోయింది. ఆఫీసు నుంచి వచిచన చందూ జరిగింది విని
కంగారు డుతునాడు. ఇప్పపడు అయధయతిల కావస్ుంది. ఆ కిడాారు వధవ నినుా అకాు అని పిలవటం ఫోనోో వినిపసు
ు ంది.
చెపభమ ఇనిా టెనినో భధయ మేభంతా నిదఱలు భని న్న కోసం కంగారు డుతుంటే ఇల వియట్ర
ు ంతాలకు పోయి నువుా
మౌనంగా ఉండటం భంచిద చెప్పప. కాసు ఱశంతంగా నిదఱపోతాం’’ అంటూ నచచ చెపడు మును సామి. ‘‘సారీ చిన భవమయ
జరిగింది చె
ు గాని, ఫోన్ వియట్ కివాండి’’ అంది సహసఱ.వియట్ ఫోన్ తీసుకని ‘‘హలో’’ అనగానే ‘‘సారీ వియట్ అమం సారీ’’
అంది.‘‘ఇటాసల్ యైట్ చెప్పప ఏం జరిగింది?’’ అడిగాడు వియట్.సహసఱ చెపటం ఆయంభంచింది.అంతా ఆసకిిగా వినసాగారు.

********************************

సహసఱకు సప హ తెలిస్ట సరికి...యతిల సుభరు ది గంటలు కావస్ుంది.తలంతా దిముమల వుండి కదిి క్షణ్యలు ఏం జరిగింది తను
ఎకుడ వుంది ఏదీ గరు
ి లేకుండా పోయింది. కళ్ళు మూసుకని కాస్టసప్ప అలగే ఉండి పోయింది.కరభంగా కుటొకుటిగా...జరిగిన
సంఘటనలన్నా గరు
ి యసాగాయి.అవును ఆ శిథిల బవనం భండంలో చావుకి తెగించి శత వుల కోసం పొంచి కూచుంది. ఆ
టెైంలో తన వనకే పిలిోల వచిచ ఎవరో ముఖం మీద ఏదో స్టపఴ చేసారు. అంతే తయాత ఏం జరిగిందీ తనకు తెలీదు. కళ్ళు తెరిస్టు

ఇకుడుంది.తనను చెకు కురీచలో చేతులు వనకిు విరిచి కటేిసారు. కాళ్ళు కూడ ఫంధించారు దిగవనకుడో భటలు
వినిపంచడానిా ఫటిి ఖచిచతంగా ఇది డాఫ మీది పోయిను కావచుచ. గోడలు యంగ భస్థ వునాయి. అది చిన్న హాలు. దని
చివరి

ఫడ్ రూం కనిపస్ుంది. ఱసు
ు తం ఇకుడ తను తప ఎవరూ లేరు. ైన స్త్లింగ్ పయన్ తిరుగతోంది.ఎవరు వీళ్ళు?అంత

రిసుు తీసుకని ఎందుకు తనను తీసుకచాచరు? ఖచిచతంగా వీళ్ళువరో గాని తాయగ యజన్ భనుషులు భతలం కాదు. అకుడ
తను కనఫడకపోడంతో వియట్ తో ఫటు అంతా ఏం కంగారు డుతునారో ఏమిట్ర......... ఒసారి వియట్ర
ు భటా
ో డితే
ఫగండేది. తీవఱంగా ఆలోచిస్ుంది సహసఱ.

అంతలో ఎవరో మేడ మీది కసు
ు నా అలికిడి వినిపంచింది. ఎపటిల ఇంకా తెలివి యనటు
ి నటిస్ప
ు అలగే ఉండి పోయి కీరగంట
గభనించ నయంభంచింది.గదిలో టూయబ్ లైటు కాంతి దేదీయ భనంగా ఱకాశిస్ుంది. వచిచంది కడు కాదు ఇదిరు కాదు నాండు
భంది. ఆశచయయ కయభైన విషమం ఏభంటే వాళ్ులో కుడు భతలమే సుభరు ఇయవై యండు, ఇయవై మూడు సంవతసయల
వమసు వాడు. మిగిలిన వాళ్ుంతా దహారు నుంచి ఇయవై సంవతసయల భధయ వమసుులు. లోనకు యగానే భటో వైప్ప
ఎంటలనుస డోర్ మూస్టసారు. అంతా సహసఱను చూసు
ు నారు.‘‘ముతునా దీనికింకా సప హ వచిచనటు
ి లేదు ఏం జేద
ి ం?’’
అనడిగాడొకడు.వాడా భట అడిగిన భరు క్షణం.ముయడన్ ముతు
ు సాచి చెం మీద కటా
ి డు వాడిా.‘‘కటిడం కాదు. చంపేసాును
వధవా. న్న వమసెంతయ దహారు. మీరే కాదు నకనా వమసులో దిది అకు లంటిది. అ భయయదగా దీనిా, అది యిది
అంటూ భటా
ో డొచాచ? తప్పపగద?’’ అనాడు ముతూ
ు .‘‘అవుననా తపేప’’ అనాడు దెఫబ తినావాడు.‘‘భనలో ఎవరు
అభయయదగా భటా
ో డిన వూరుకోను చెప్ప
ో ను సకససయి డబుబ చేతి కచేచవయకు అకును భనం ప్పవుాలో
ో టిి
ు నాను. భన 
చూసుకోవాలి. తనేభనా సాధయణ అభమమ, ఏదో ఇనిా రోజులు భనం డడ శర భకు దేవుడు కరుణించి ఇల అకు భనకు
దొరికింది. గాని లేకపోతే భనవలో అయేయ నేన.’’

‘‘ఆ భట నిజభనా. ఇంకెవయం కూడ పొయఫటు చేమం’’ అంటూ భటిచాచడు భరొకడు.‘‘అంతే కాదు గొపిపంటభమయి.
ఇకుడ భన దగాయ వునాంత వయకు తల తాకటు
ి టియిన సరే ఏ లోటు యకుండా చూసుకోవాలి.
అయధభైంద?’’‘‘అయధభైందనా. ఆ ఫంగ అకురేోదు. భన చేతిలో కతెురునాంత వయకు డబుబకు లోటేముంది’’ అనాడు
భరొకడు.‘‘సరి సరి. అకుకింకా తెలివ్వచిచనటు
ి లేదు. భనం డుకుందం. తెలివి యగానే నేను భటాడతాను’’ అనాడు
ముతూ
ు .సహసఱ చుటూ
ి చాలు రిచి వాళ్ుంతా కులు స్థదిం చేసుకో సాగారు. వాళ్ు భటలు వింటునా సహసఱకు
ముచచటేస్థంది. మౌనం వహించటం ఇషిం లేక పొడిగా దగిా అటు యిటు కదిలి తలతిుంది. ఎందుకంటే ఉదమం ఎప్పపడో తినా
టిఫిను. గోడ గడిమయం యతిల ది గంటలు స్పచిస్ుంది. ఇంత వయకు ఏమీ తినక పోడంతో ఆకలి కయకయ లడుతోంది. ఆ ైన
ఫత్ రూం కెళ్ు పఱషప్ అవాాలి. అయజంటు.ఆభ సప హలోకి వచిచనటు
ో తెలీగానే ముతు
ు ఫ ందం బియబియ లేచిపోయింది. ముతూ
ు
ఆభ ఎదుటి కచాచడు.

నోటీకి టేప్ ఉండటంతో భటా
ో డా
డ నికి వీలు గాక గింజు కంటూ మూలుగతోంది సహసఱ.‘‘అకాు న్న ఫధ అయధం చేసుకో గలను.
అరిచి గోల చేమనని భటిస్టు టేప్ప తీస్టసాును. సరేన?’’ ఫఱతిభలుకునాటు
ి అడిగాడు ముతూ
ు .సరేననాటు
ి తలూపింది

సహసఱ.ముతూ
ు ఆభ నోటికి అంటించిన టేప్ తీస్టసాడు.‘‘కటు
ో ... కటు
ో కూడ విపండియ’’ అంది.‘‘వూహు.......కటు
ో విపిపతే
భభమలిా చితగొటిి రిపోతావ్? విపను. సారీ అకాు’’ అనాడు ముతూ
ు ‘‘ఆ బమం అకురేోదు. 
ఱ మిసాా మిభమలేామీ
చేమను. రిపోను. ననుా అకాు అనావా
ా . అకు తముమళ్ు కిచిచన భట నిలఫటు
ి కుంటుంది. తాయగా విపయ ఫత్ రూం
కెళ్ు పఱషప్ అవాాలి.’’సహసఱ భటల మీద ముతూ
ు కు నభమకం ఏయపడింది. ఏభైతే అయిందని సహసఱ కటు
ో విపేపసాడు.

‘‘అకాు ఆ ఎదురుగా ఉనా ఫడూ
ఱ ంకి అటాచడ్ ఫత్ రూం వుంది. లోన న్నకోసం యండు కతు నైటీలు కూడ ఉంచాం. ఏకంగా సాానం
చేస్థవస్టు భం చేదు
ి గాని’’ అనాడు.

‘‘థంకూయ తముమడూ’’ అంటూ ఆ గదిలోకెళ్ు తలుప్ప మూసుకుంది సహసఱ.

ఫతూ
ల ం లో తనకోసం కతు సబుబ కతు టవలు కూడ ఉంచారు వాళ్ళు. ఱషప్ అయి చకుగా సాానం చేస్థ నైటీ లోకి భరిపోయింది.

ఆభ ఫమటికచేచ సరికి ఇయవై నిముషాలు టిింది.

ముతూ
ు తో సహా వాళ్ుంతా బమం బమంగా చూస్ప
ు అలగే నిలఫడా
డ రు. సహసఱ వచిచ తనను ఫంధించి ఉంచిన అదే కురీచలో
కూచుంది. వంటనే ముతూ
ు క పేోటులో చికెన్ బియయన్న రిసలు ఉంచి తెచిచచాచడు. కున వాటర్ ఫటిలుంచాడు. ఆకలితో
వునా సహసఱ భజనం ఆయంభంచి వాళ్ు వంక చూస్థంది.

‘‘ఏమిటా
ల నిలఫడునారు కూచోండి. ననుా నభమండా
ఱ . అకు దగాయ బమభందుకు? తప్పప చేస్టునే అకు కడుతుంది. ప్పప చేస్టు
భచుచకుంటుంది. మీరే తప్పప చేమలేదు. కూచోండి’’ అంది.

అంతే...

స్పులు పిలోల
ో సహసఱ ఎదురుగా అంతా కూచూండిపోమరు. ‘‘నకు తెలిస్థ మీయంతా డబుబ కోసం

ననుా కిడాాప్ చేస్థ

తెచాచయనుకుంటునాను’’ అంది సహసఱ.

‘‘అవునకాు’’ అనాడు ముతు
ు .

‘‘మీ లీడర్ ఎవయ
ర ?’’

‘‘నేనే అకాు. ననుా ముయడన్ ముతూ
ు అంటారు. వీళ్ుంతా న శిషుయల
ో ంట్రళ్ళు. మేభంతా క బేచ్. కోమంబేడు సోమ్
ఏరిమలో ప్పటిి రిగిన వాళ్ుం. ఫతకటానికి దరిలేక జేబులు కటిి ఫతికేసు
ు ంటాం.’’

‘‘అయధభైంది మీ మీద న కోం లేకపోడానికి కాయణం తెలుసా?’’

‘‘తెలీదకాు...

ఏంటకాు?’’

‘‘కిడాాప్ చేసు
ు నాభనుకని మీరు ననుా గొప ఱభదం నుంచి కాడారు. ఆ సభమంలో నకు భతు
ు భందు స్టపఴ చేస్థ
అకుడుాంచి తపిపంచక పోతే కన్నసం నలుగయయిదుగరిా చంపి నేనూ చనిపోయేదనిా. వాళ్ళు ననుా షూట్ చేస్థ
చంపేస్టవారు.’’

‘‘అంటే... లోటుాంచి రివాలాయో శఫధం వినిపంచింది. వాళ్ుంతా ఆ తాయగయజన్ భనుషులేన అకాు?’’

ముతూ
ు ఱశాతో ఈ సారి...

సహసఱ ఆశచయయపోయింది.

తినటం ఆపి ముతు
ు వంక చూస్థంది.

తనను కోోజా
ా అఫజయా్ చేస్ప
ు ండాలి. లేకపోతే వీళ్ుకీ విషమలు తెలిస్ట అవకాశం లేదు. సహసఱకి యకూడని అనుభనమే వచిచంది.
ఇదేదో మధలంగా తనను ఎతు
ు కచిచన విషమం కాదు. తనవరో ఖచిచతంగా వీళ్ుకి తెలిస్ట ఉండాలి.

‘‘ఏయ తముమడూ నేనవరో తెలుసా?’’ అనడిగింది.

‘‘తెలుసు న్న పేరు సహసఱ. పూరిి పేరు లకీిమ సహసఱ యచయితిలవి. ఇంకా జయాలిసు
ి లహరివి. తాయగయజన్ గటు
ి ఫమటికి లగి
తిలకలకెకిుంచింది నువేాగద. అందుకేగా వాడు నినుా చంలని చూసు
ు ంది. ఈ విషమలు భకెల తెలుసని ఆశచయయం
వదికాు. శిఖాభణి వాడి భనుషులతో న్న పైటింగిా టివిలో స్థనిభ చూస్థనటు
ి చూస్థనం, తాయగయజన్ ఇంటరూాయ ని చూసాం...’’

‘‘భరి న గరించి తెలుసుకని కూడ ఎందుకు కిడాాప్ చేసాయ
ర ?’’

‘‘అబోబ...

అదో ది కథకాు. న పిఱయుయలిా టిిస్టు కోటి అంటూ ఫవ వియట్ ఱకటనిచాచడు చూడు. అప్పపడు మదలైన

కథ ఇంకా సాగతూనే వుంది’’ అంటూ తభ గరించి

ముతు
ు జరిగిందంతా చెప్ప
ు ంటే డి డి నవుాతూనే వుంది సహసఱ.

‘‘ఏమిటా
ల మీయంతా ననుా కిడాాప్ చేమలని ముషిి వాళ్ు వేషాలో
ో కూడా తిరిగాయ!’’ అంటూ నవుాతూనే భజనం ముగించి
చేయి కడుకుుంది.

‘‘కు ముషిి అవతాయలేన, కుషు
ి వాయధి వాళ్ుల ఫండిలో కూచొని తోసుకుని బిచచభతు
ు కుంటూ భరీ గాలించాం. నినుా
చూస్థ ఎతు
ు కచిచంది కూడా ఆవేషంలో ఉండగానే’’ అనాడు ముతు
ు .

‘‘అయితే మీరు వేషాలు ఫగా వేసాుయనా భట’’

‘‘ఏం చేమభంటావకాు సోం ఏరిమలో ప్పటిి రిగిన గలీజు గాళ్ుం. చదువా అంతంత భతలం. ఫతకటానికి జేబు దొంగలుగా
భయం. కాని ఎంత కాలమీ వధవ ఫతుకని ఫధగా వుండేది. ఏదో జాక్ ట్ కటిి జీవితాలు సెటిలయి పోవాలని కలలు కనే
వాళ్ుం. ఎనోా ఱమతాాలు చేసాం. ఏదీ కలిస్థ యలేదు.

ఆ టెైం లోనే ఱకటన చూస్థ వియటిు ఫోన్ చేస్టు అపటికే నువుా తన వదికచేచసావట. న మీద భండిడా
డ డు. అప్పపడే డు బుదిధ
ప్పటిింది. టిిస్టు కోటి రూమలంటే వియట్ ఫగా సండ్ రీి అనయిభైంది. నినుా కిడాాప్ చేస్థ మూడు కోటు
ో డిభండ్ చేస్టు
ఇసాుడనిపించింది. దంతో న్నకోసం గాలించటం ఆయంభంచాం’’ అనాడు ముతు
ు .

‘‘మీ ఫధ అయిభైందియ. మీయంతా ననుా అకాు అంటునారు.

మిభమలిా ఫగా చేస్ట పూచీ నది. సరేన?’’

‘‘‘సయకాు నువేాం చెపేు అది.’’

‘‘భరీ మీరు మూడు కోటు
ో , నలుగ కోటు
ో అని ఆశ డకండి. మీ అందరికీ తల ది లక్షలిచిచ, మీరు ఉదోయగాలో
ో గాని,
వాయయంలో గాని సెటిలయి గ్యవంగా ఫఱతికేల చేసాును. అకుడి నుండి కషిడి సందించుకని జీవితంలో ైకి యండి. అది
చాలద?’’

‘‘అమయ ఫబోయ్ అడకుుండానే వయలిసు
ు నావాకాు. అంత కనా భకింకేం కావాలి? ఏయ ఏభంటారు?’’ అనడిగాడు ముతు
ు
కుయ
ర ళ్తుని.

‘‘చాలు. అకు దేవత. భనకి కషా
ి లు తీరినటేి’’ అనాయంతా.

‘‘అయితే నేనికుడ మీతో ఫటు ఇయవై రోజులుంటాను. నేనికుడ వునాటు
ి ఎవరికీ తెలీకూడదు. ముఖయంగా ఆ తాయగ యజన్
భనుషులకి అససలు తెలీకూడదు. భరు వేషంతో ఎవరూ గరిించకుండా ననుా సెైదపేట కోరు
ి కి మీరే తీసుకెళ్తులి’’

‘‘అదెంత నకాు ఆవిషమం భకు వదిలేయ్. మూడో కంటికి తెలీకుండా నినుా కోరు
ి లో హాజరు రుసాుం సరేన?’’ అనాడు
ఉతాసహంగా ముతు
ు .

‘‘సరేగాని మీరు నకో వాగా
ి నం చేమలి. ఇక మీద పిక్ కెట్ భనేమలి. మీరు దొంగలు కాదు. దొయలుగా భయలి’’

సహసఱ భటలకి వాళ్ుంతా ముఖముఖాలు చూసుకునారు. ‘‘సారీ అకాు దొంగతనం భనేమలని భకూ వుంది. కాని
ఖరుచలకి డబుబ కావాలి గద’’ అనాడు ముతు
ు .

‘‘డబుచ గరించి ఆలోచన భనేమండా
ఱ . నేను ఏయపటు చేసాును. నఫోను ఎవరిదగారుంది. ముతు
ు న్నదగారుంద? యిల యివుా
ఒ సారి వియట్ర
ు భటా
ో డతాను. వాళ్ుంతా నకోసం కంగారు డుతుంటారు’’

ముతు
ు ఫోన్ ఇవాగానే ఆన్ చేస్థ వియట్ సెలిు ఫోన్ చేస్థంది. వియట్ కోపడడంతో అలిగి లైన్ కట్ చేస్థంది. తయాత అటునుండి
వియట్ చేసాడు.

‘‘వాళ్ుని కాసు కంగారు టా
ి లి. నువుా భటా
ో డయ ముతు
ు . మూడు కోటు
ో డిభండ్ చెయ్’’ అంది. సెల్ ఆన్ చేమగానే అవతల
మునుసామి లైనోో వునాడు. విలన
ో నవాాడు ముతు
ు .

*************************************

ఫోనోో సహసఱ చెపిపందంతా విని...

తేలిగా
ా వూపిరి తీసుకునాయంతా. కాని వియట్ భనసు సహసఱ అకుడే ఉండి పోతుందంటే

అంగీకరించటం లేదు.

‘‘స్... వాళ్ుంతా పికాపకెట్ కుయ
ర ళ్ుంటావ్. వాళ్ళు నినుా కాడారు సరే. అంతగా అభభనం వుంటే వాళ్ుకు కావలిసనంత
డబిబచేచద
ి ం. నువాకుడే ఉండి పోడం ఫగాలేదు. మేభంతా నినుా కాడుకోలేభ? వచెచయ్ సహసాఱ ప్లోజ్. ఎకుడునావ్వ
చెప్పప నేనే వసాును’’ అంటూ రికెాసి్ చేసాడు.

‘‘ఫవా. న్నకయిం గావటం లేదు. ఱసు
ు తం నకింత కనా స్టఫ్ పేోస్ దొయకదు తెలుసా? నేను కాలన్నకి వచేచస్టు ఆ తాయగయజన్ తిరిగి
ఎవరికో హాని తలటిి ననుా దెఫబ తీమలని చూసాుడు. ఇకుడుంటే ఆ సభసయ ఉండదు. న గరించి అసలు తెలీదు. ఇక
నువుా కూడా నేనింకా కాలన్నకి తిరిగి యలేదని ఏంచేసావ్వ చెపకపోతే చంపేసాునంటూతాయగయజనిు ఫోను
ో కడుతూ డా
ఱ భను
కంటినూయ చెయ్. వాడిా నేనేభమయనో తెలీక టెనిన్ డన్న. భనజోలికి యడు. ఈ ఇయవై రోజులూ మీయకుడ నేనికుడ. అంతే.
తముమళ్ుంతా నకు అండగా వునారు. బమం లేదు. తిరిగి కోరు
ి లోనే భనం కలుసుకునేది. కోరు
ి లో ననుా ఎవడూ కాలిచ
చంకుండా మీయంతా అలయ
ిా ఉంటే చాలు.’’

‘‘కాని... ప్లోజ్ సహసాఱ నినుా చూడాలి. ఒసారి యవచుచగా’’

‘ఒకే ఫవా వసాును. ఎలు
ో ండి ఆదివాయం మీకు ఆఫీసు శలవు గద. నకోసం ఒ లక్ష యడీ చేస్థ ఉంచు. ఖరుచలకి అవసయం. న కెరడిడ్
కారు
డ లన్నా నగదిలోని లకరోో ఉండిపోమయి’’

‘‘ఏయ్ డబుబగరించి ఇంతగా చెపల. లక్షకాదు ఎనిా లక్షలయిన యడీగా ఉంచుతా. కాని ఎకుడకు యవాలి?’’

‘‘నేనే కాలన్నకసాు. భనింటికే వసాు’’

‘‘నిజంగా వసాువా?’’

‘‘అయ వసాునంటునానుగా, న తముమళ్ుందరీా తీసుకుని భరీ వసాును’’

‘‘వస్టు న్నకే కాదు వాళ్ుందరికీ తలో లక్ష ఇసాును.’’

‘‘ఏంటీ? డబుబలిచిచ వాళ్ుని చెడగొటా
ి లనే... వాళ్ుకి నేనిసాుగాని ఫోన్ విశలకివుా’’

ఆ తయాత విశల, దీక్ష చందూ కదిరేశన్ అందరితో భటా
ో డి జాగరతులు చెపిప లైన్ కట్ చేస్థంది సహసఱ.

********************************

సహస్య సలహా మేయకు...

ఆ

భరునడు సామంకాలమే...

తాయగయజన్ సెలిు ఫోన్ చేసాడు వియట్.

‘‘హలో భళీు ఎందుకు నకు ఫోన్ చేసావ్?’’ విసుగా
ా అడిగాడు తాయగయజన్.

‘‘ఎందుకా! విందుభజననికి పిలుద
ి భని. బుదు
ధ ంద? న సహసఱని భమం జేస్థ ఏమీ తెలీనటు
ి కూచుంటే వూరుకుంటాన?’’
‘‘నకు తెలీదని నినేా చెపను. ఉదమం ఫోన్ చేస్టు చెపను. ఇంకా ఎనిా సారు
ో చెపలి? తను రిపోయిందంతే’’ ‘‘అంతే
అంటూ బుకాయించక. రిపోయింది నిజభైతే కాలన్నకి ఇంత వయకు ఎందుకు తిరిగియలేదు.’’ ‘‘అందుకు ననేాం చేమభంటావ్?
భ గరించి బమడి చెనైా వదిలి రిపోయిందేమో. భధుయై వళ్ుపోయిందేమో. భహాదేవనమకరిు ఫోన్ చేస్థ అడుగ.’’
‘‘భధుయై కూడా వళ్ులేదు’’

‘‘అయితే వతుకోుండి. ఎకుడ దకుుందో వదికి టు
ి కోండి. నకు ఫోన్ చేస్థ లబం లేదు’’

‘‘కాని నినుా చంపేస్టు నకు లబం వుంది. నువుా చచాచవని తెలిస్టు సహసఱ తిరిగొసు
ు ంది.’’

‘‘ఇక న్నకా ఛానస్ లేదు వియట్. ననుా నువుా టు
ి కోలేవు’’

‘‘అలగని బఱభడకు. నినుా కోోజా
ా భవాళ్ళు కనిడుతూనే వునారు. కీలపకుం వదిలి వేలచేచరి రిపోతే
వదులుతాననుకోకు. యండు మూడు రోజులో
ో సహసఱ తిరిగొస్టు ఫతికి పోతావ్. లేదంటే నువాకుడునా వతికి చంప్పతా. నినుా
వదలను’’ అని ఘాటుగా హెచచరిస్ప
ు లైన్ కట్ చేసాడు వియట్.

అవతల తాయగయజన్ ముఖం షాకోి ఎల వుంటుందో వూహించుకంటే వియటిు నవ్వాస్ుంది. ఆ రోజు గడిచిపోయింది. భరునడు
ఆదివాయం. సహసఱ వసాునని చెపిపన రోజు.

ఉదమం తొమిమది గంటలకి ముందుగా విశల తనకారోో వియట్ ఇంటికచేచస్థంది. కాస్టసటికి దీక్ష చందూ కదిరేశన్ మిగిలిన వాళ్ళు
అంతా వచేచసారు. ధయమ ఫ ందం భతలం హోటల్ నుంచి ఇంకాయలేదు. ‘‘ఫవా అకు నిజంగా వసు
ు ందంటావా?’’ వియట్ ముందు
తన సందేహానిా ఫమటటిింది విశల. ‘‘ఎందుకచిచంద అనుభనం?’’ అడిగాడు వియట్.

‘‘శత వుల గరించి బమం ఉందిగా. అందుకే డౌటు’’

‘‘వసు
ు ందనేగా ఎదురు చూసు
ు నాం. చూద
ి ం. ఏ టెైమిు వసు
ు ందో తెలీదు. క వేళ్ యకపోనూవచుచ’’ ‘‘ఆ డౌటే వదు
ి . సహసఱ
ఎప్పపడూ భట తపదు వసు
ు ంది’’ అంది ధీభగా దీక్ష.‘‘ఎల వసు
ు ంది? నలుగరూ చూసాురుగద’’ అనడిగాడు
ఫండశివా.‘‘ఏమో ఏ వేన్ లోనో యవచుచ. అయిన ఈ అంచనలందుగా
ా ని ముందు కాఫీ టిఫినో సంగతి చూడండి’’ అనాడు
మునుసామి.క్షణ్యలు బయంగా దొరు
ో తునాయి. ఈ లోల ధయమ ఫ ందం కూడా వచేచస్థంది. అంతా కాఫీ టిఫిను
ో తీసుకని తీరిగా
ా
సహసఱ యక కోసం ఎదురుచూడసాగారు. కరభంగా దిగంటలు దటింది సభమం. ఆకాశనిా భబుబలు కపిప ఉంచటంతో
స్పరుయడు కనిపంచటం లేదు. వాతావయణం చలోగా వుంది. గోసాామి కాలన్న వీధులు మూడూ ఱశంతంగా వునాయి.

ఇంతలో...

ఎగవన కాలన్న ఎంటలనస్ దిశగా కలగాప్పలగంగా ఏవ్వ కనిా గొంతులు వినవచాచయి. కుకులు దిగా అరుసు
ు నాయి. గేటు
వదికచిచ చూస్థన ఫండశివాకి క నకులోలో గంప్ప అడుకుంటూ తభ మదటి వీధిలోకే వస్ప
ు కనిపంచింది.వీళ్ుని తమిళ్నట
‘‘కుయవికాయంగ’’ అంటారు. ఆంధఱ 
ఱ ంతంలో నకులోళ్ుంటారు. భగాళ్ళు గోచీ టు
ి కని ైన నడుంకి టవలు చుటు
ి కుంటారు.
ఎప్పపడోగాని చొకాు వేసుకోరు. భడలో పూసల దండలుంటాయి.సెైకిలు టూయబు ముకులతో కు
ి లిా గలకయళ్ుతో కటిడానికి
ంగలకయర చేస్థ అముమతుంటారు. తీగతో 
ో స్థిక్ పూసలిా చుటిి దండలు చేస్థ అముమతారు. ఇంకా స్థటీలో
ో ని భయుట్ సెంటయోలో
చినాచినా 
ో స్థిక్ వసు
ు వులు దువానలు దుకాణం టిి అముమతారు.

ఆడాళ్ుయితే మోకాలు దటని పొటిిరికిణీ వేసుకని భుజంమీదకు ైటలవేసుకని డాల
డ డఫబను భుజాన తగిలించుకు
తిరుగతారు. చండి బిడడ తలు
ో లయితే ఎడం భుజాన జోలలో బిడడను వేసుకుని తిరుగతారు. తంఫకు నములుతుంటారు.
వీళ్ళు అద షిం కలిససు
ు ంది నకు కముమ అంటూ నకు గోళ్ునే కముమలంటూ అముమతుంటారు. నకులకి కముమలుండవని
తెలిస్థ కూడా కందరు అభమకంగా

గోళ్ుని కనుకుుని దచుకుంటారు. ఈ నకులోళ్ు జీవనశెైలి ఆచాయ వయవహాయలు

చితలంగా వుంటాయి అడుకోువటం కూడా వీళ్ు కులవ తిులో బగమే. వీళ్ళు అధికంగా తమిళ్నట, ఆంధ
ఱ సరిహదు
ి 
ఱ ంతాలో
ో
ఎకుువగా కనిపసు
ు ంటారు. అలంటి నకులోళ్ు గంప్ప కటి వీధిలోకస్ప
ు హడావుడి చేసుంది. వాళ్ుంతా సుభరు
దిహేనుభంది వుంటారు. అయిదుగరు జటు
ి గా కోు ఇంటి ముందు కెళ్ు అడుకుంటునారు. వాళ్ుయకతో వీధి మతుం
సందడిగా భరిపోయింది. వాళ్ులో ఒ గంప్ప వియట్ గేటు ముందుకచిచంది. ఆవయణలో తిరుగతునా మునుసామిని చూస్ప
ు
వాళ్ులో కడు అరిచాడు.

‘‘అదిగదిగో ద
ి మనునాడు ది భనసుగల సామి. చదినాం టిిసాురు. త ఫటిలిపిపసాురు. ఆడండియ డండి.’’ అంటూ.
‘‘ఏయ్ ఆగండాగండి పొదు
ి టే ఏంటియ మీ గోల. భ టెనినోో మేముంటే మీగోలేంటి. పోండి పోండి’’ అంటూ కసురుకునాడు
మునుసామి. ‘‘యకయక వచిచనం సామి. అకులం వచిచనం, చెలోళ్ుం వచిచనం. తముమళ్ుం వచిచనం. దమగలసామి

అటా
ి కోపడకండి. అటు
ి ముకోు కాసు పొంగలో ఇపిపంచండి... ఆడండియ... డభకు డకు డిమయలో. డిమికిు ఢకిు డిమయలో’’
డాల
డ డఫబలిా అదయగొడుతూ వాళ్ుంతా గేటు ముందు గంతులేసు
ు ంటే నవుా కోం కూడా వసు
ు నాయి. ఇంతలో ఈ గోలకి
లోలిాంచి వియట్ర
ు ఫటు విశల దీక్ష అంతా ఫమటకచేచసారు.

‘‘రే ఫండశివా నువు గేటు దగారే వుండయ. వాళ్ళు గేటుతీసుకుని వచిచన వచేచసాురు. పొభమని చెప్పప’’ అనరిచాడు మునుసామి.

ఇంతలో కు యిళ్ు దగారుాంచి మిగిలిన నకులోళ్ళు కూడ వచిచ చేరి పోమరు. నాండు భంది భగాళ్ళు ముగ
ా రు
అభమయిలు. అంతా పినావమసుులే. అభమయిలు ముగ
ా రిలోనూ దిభమయి చాభనఛామగా చలకీగా వుంది. వస్ప
ు నే`
‘‘ఏంది తముమడూ. ఏభైంది?’’ అనడిగింది.

‘‘చూడకాు ఆ ద
ి మన పొభమని కసురుతునాడు’’ అంటూ రిపోయి్ చేసాడు కుయ
ర ళ్ోలో కాసు దివాడు.

‘‘పొభమంటే పోతాభ ఏంది? నకుకముమ దిషిితీస్థ ఆ ద
ి మనికి కడితే కోం పోతుంది. ఏడాదికో తూరి వచిచనం. ఉతుచేతులతో
ంపిసాుయ? ఇకుడ సాన భంది సాములునారు. భన ఆటనచాచలి ట నచాచలి. చిందెమయండియ’’ అనరిచింద అభమయి
అంతే ‘‘ఢభకు డిమయ డిమయలో ` ఢమికు డిమయ డిమయలో’’ అంటూ అంతా డుతూ డాల
డ డఫబల మీద ఫదుతుంటే
ఆ నలోపిలో అదుభతంగా చిందేమటం ఆయంభంచింది.

నిజానికి ఆ నలోపిలో ఎవరో కాదు.

సహసఱ.

మేలిమి ఫంగారు యంగలో భరిస్థపోయే ఆభ శరీయకాంతి ఇప్పపడు మేకప్ యంగలో నలోగా భరి పోయింది. ఆభ వంటవచిచన
వాళ్ుంతా ముయడన్ ముతు
ు బేచ్. భరీ సహసఱ ంటరిగా యవటం ఫగండదని ముతు
ు తన చెలోలిా తెలిస్థన భరో అభమయిని
ఇదిరిన్న సహసఱకి తోడుగా తీసుకచాచడు. అదుభతంగా వేషాలు కుదియయి. వియట్ర
ు సహా ఎవరూ సహసఱని గరు
ి టిలేక పోమరు.
కోోజూఴండు దీక్షకూడా గరిించలేదు. కాని కాసు ఆలసయంగా అయిన విశల గరు
ి టేిస్థంది ఎలగంటే.

సహసఱవి విశల నేతా
ల లు. చకుగా తీరిచదిదిినటు
ి ండి, ఎదుటివాళ్ుని శస్థసు
ు నాటు
ి ంటాయి. యంగభరిన రూపూ రేఖలు
భరిచన కళ్ళుభయవు. అందుకే అచుచ గదిినటు
ి నకులోళ్ు అభమయిల భరిపోయిన సహసఱను చూస్ప
ు భతి పోగొటు
ి కుంది
విశల. ‘‘అకాు న్నలో ఇంత టాలంట్ ఉందనుకోలేదు’’ అనుకుంది మురిస్థపోతూ.

అంతలో గేటుముందు వాళ్ుగోల బరించలేక తరిమికటా
ి లని గేటువైప్ప కదిలడు వియట్. అతడి చేయిటిి వనకిు లగింది
విశల.

‘‘ఫవా...

తొందయడభకు. ఇంకా గరు
ి టిలేద? ఆ నలో పిలో భన సహసఱ. వాళ్ోంతా నిజంగా నకులోళ్ళుకాదు. సరిగా

గభనించు’’ అంది.సమీంలోనే వునా మునుసామి అభటలు విని దగాయ కచాచడు. విషమం క్షణ్యలో
ో అందరికీ కిపోయింది.
మీరు గముమనుండండి నేను హేండిల్ చేసాును. ఇదిగో కదిరేశ భనోళ్ుని వీధిలోకి తరుము శత భనుషులవయనా
గభనిసు
ు నారేమో చూడభను’’ అని చెపిప గేటు వదికెళ్ు తెరిచాడు.

చుటు
ి కుల యిళ్ు తాలూకు పిలోలు కందరు వీధిలోకచిచ ఆ గంప్పని తభషా చూసు
ు నారు.

‘‘ఇదిగో అభయయ్ మీ ఆట ట నచిచందిగాని లోనకి యండి. కాసు చదిిబువా రొటెిముకుతిని పోదురుగాని యండి’’ అని పిలిచాడు.

‘ఇదిగో ద
ి మన నకు మూడు కోటు
ో కావాలి. అకుకి త చీయ కావాలి, చెలోళ్ుకి తముమళ్ుకి త ఫటిలు కావాల ఇసాువా?’’
అనడిగాడు ముతు
ు .

‘‘ఉంటే చూస్థతా
ు లేయ యండి’’

‘‘ఉతిునే వదు
ి లే సామి. భ దగాయ యండు భంచి నకు కముమలునాయి తీసుకో’’ అనాడు భరొకడు.

కరి తయాత కరు అంతా లోనకు యగానే ధయమ భనుషులు కదిరేషన్ భనుషులు కూడా చెకింగ్ కోసం వీధిలోకెళ్ు పోమరు.

ఇంట్ర
ో కి యగాలనే అంతా వునాయని కూడా చూడకుండా నలో పిలో చేయి ప్పచుచకుని చయ చయ డగాది లోకి లకెళ్ు తలుప్ప
మూసాడు వియట్.

కగిట ఫంధించి కంట న్నరు నించాడు.

‘‘కు రోజు నినుా చూడకుండా ఉండ లేను. మూడు రోజులైంది. ఈ ఇయవై రోజులు ఎల గడలో తెలీటం లేదు. ఇదేం ఖయమ.
ఆగయభ శీరభంతుయలివై వుండి ఈ వేషం ఏమిటి? వీధులో
ో అడుకోువటం ఏమిటి? ఇదంతా అవసయభ?’’ అనాడు ఫధగా.

‘‘అంతటి శంకరుడే బిచచభతుగా లేనిది భనభంత ఫవా. 
ఱ ణ్యలు కాడుకోడానికి తపదు. నకూ న్న నుంచి దూయంగా ఉండటం
ఫధ గానే వుంది కాని బరించాలి తపదు. మేకప్ చెడి పోతుంది వదులు ఫవా ప్లోజ్’’ అంటూ ముదిిచిచ భ దువుగా కగిలి
విడిపించుకుంది.

‘‘భభమలిా గరు
ి టిలేయనుకునాను. ఎల గరు
ి టా
ి వ్?’’ అంది నవుాతూ.

‘‘నేనకుడ గరు
ి టా
ి ను. అసలవరూ గరు
ి టి లేదు. విశల గరు
ి టిింది’’ అనాడు.

తలుప్ప తీస్థ విశలను లోనకు పిలిచింది.

కాస్టసప్ప ముగ
ా రూ చరిచంచుకునారు.

తీసుకో వలస్థన జాగరతుల గరించి హెచచరించింది సహసఱ. తయాత వియట్ ఇచిచన లక్ష రూమల పేరోో చుటిిన యశలిా డాల
డ
డఫబలో వేసుకుంది, దీక్షను పిలిచింది. ఆభ తన గదిలోంచి తెచిచన నలుగ జతల దుసు
ు లిా డాల
డ డఫబలో కుకుుకని
ఫమటకచిచంది.

‘‘వీడు న

ది తముమడు ముతు
ు ’’ అంటూ ముతు
ు ను రిచమం చేస్థంది. ‘‘వీడు కిటు
ి , వీడు ఫల మురుగన్, వీడు

శివకుభర్’’ అంటూ మిగిలిన కుయ
ు చెలోలు మీన. ఈ అభమయి ముతు
ు అకు
ర ళ్ుందరిా రిచమం చేస్థంది. ‘‘ఇది ముతు
కూతురు యభణి

నకు తోడుగా వచాచరు. అసలీ భరు వేషాల అయిడిమ ముతు
ు దే’’ అంటూ రిచమం చేసు
ు ంటే అందరికీ

నభసురించారు వాళ్ళు.

‘‘కిడాాప్ అయిడిమ కూడా ముతు
ు దే గద’’ అని మునుసామి అనగానే అంతా నవుాకునారు.

ముతు
ు భుజం తటిి అభనందించాడు వియట్.

‘‘ఏది ఏభైన అంతా భన భంచికే అంటారు. ఈ పిలోలిా భనం సతురించాలిసందే’’ అనాడు ముచచట డుతూ మునుసామి.

‘‘ఏయ ఇక మీదట అకు ఫధయత మీది. భంచిగ వుండండి. దొంగతనలు వదు
ి . మీ బవిషయతు
ు ఫగండేల మేం ఏయపటు చేసాుం.
అకు చెపిపనటు
ి వినండి’’ అనాడు వియట్.

‘‘సరి ఫవా. అకు భట జవదటం. మీరేమి దిగలు చెందకురేోదు. కోరు
ి కి ఎల తీసుకసాుమో ఎవరికీ తెలీదు చూడండి’’ అంటూ
భటిచాచడు ముతు
ు .

సహసఱ వారించిన వినకుండా కుయ
ో
ర ళ్ుందరికీ తలో తికవేలు ఫహుభతిగా ఇచాచడు వియట్. అంతా ఫండ శివా వేస్థన టిఫిను
తినారు. దీక్షకు ధైయయం చెపిప ఒదరిచంది సహసఱ. చందూని యభరిశంచింది.

అల అందరిా యభరిశంచి ఫమలు దేరుతుండగా ఫమటి కెళ్ున ధయమ కదిరేశను
ో తిరిగొచాచరు.

‘‘ఏయ పోజిషన్ ఏమిటి?’’ అనడిగాడు వియట్.

‘‘లైన్ కిోమర్. అనుభనించ తగా వాళ్ళువరూ లేరు. ఎందుకెైన భంచిదని భయుట్ వయకూ అకుడకుడా భన వాళ్ుని వుంచాం’’
అనాడు ధయమ. ధయమ కదిరేశనోతో కూడా భటా
ో డాక సహసఱ ఫ ందం ఎల వచాచరో అలగే నకులోళ్ు గంప్ప లగే ఆడుతూ

డుతూ కుయ
ర ళ్ుందరిా తీసుకని ఫమటి కెళ్ుపోయింది సహసఱ.

‘‘వీళ్ుంతా నడుచుకుంటూ వళ్తులిసందేన?’’ అభమకంగా అడిగింది విశల.

‘‘లేదు లేదు కాలన్న గేటు ఫమట వీళ్ు తాలూకు యండు ఆట్రలు ఆగనాయి’’ అనాడు కదిరేశన్.

సహసఱ వళ్ుపోయిన చాల స్టటి వయకు తాము తీసుకోవలస్థన జాగరతుల గరించి చరిచంచుకంటూనే వునాయంతా.

*****************************

భరో వాయం గిరు
ర న తిరిగింది.

కీలపకుం నుంచి తన అడా
డ ను వేలచేచరికి భరుచకునా వియట్ మూలంగా తాయగ యజనిు భనశశంతి లేకుండా పోయింది.
వియట్ రోజు విడిచి రోజూ ఫోన్ చేస్ప
ు నే వునాడు. సహసఱను ఏం చేసావ్. ఇంత వయకు తిరిగి యలేదు. తను యలేదంటే నినుా
చంపేసాును’’ అంటూ ఫదిరించి విస్థగిస్ప
ు నే వునాడు.

వియట్ విషమం కునుంచితే...

అసలు తనకే చాల ఆశచయయంగా వుంది.

ఏభైంద అభమయి? ఇంత వయకు కాలన్నకి వళ్ుక పోవటం ఏమిటి? ఫోన్ కూడా చేమకుండా తిరిగి యకుండా ఏభై ఉంటుంది?
క వేళ్ ఆ పోయటంలో తగిలిన గామలతో రిపోతూ ఏ భరు మూలనో చని పోయి వుంటుంద? ఎటిమప గాని ండయన్
గాని మిగిలిన వాళ్ళు గాని చెపిపన భటలిా ఫటిి చూస్టు అంత గొడవ జరిగిన ఆభ వంటి మీద చినా గీత కూడా డ లేదు
నికేింగా ఉందంటునారు. ఉంటే తిరిగి యకుండా ఎకుడికి పోయింది? వాయిద తేదీ వయకు ఆజా
ఞ తంలో ఉందభని వళ్ు
పోయింద? లేక వియట్ సహసఱ తిరిగి యలేదంటూ అఫద
ధ లతో తనకు గాబయ ప్పటిిసు
ు నాడా!

ఏదీ క అంచనకు యలేక పోతునాడు. దంతో నిలకడగా ఏదీ ఆలోచించ లేక పోతునాడు. వేలచేచరి అడా
డ మీద కూడ తిరిగి
వియట్ వయాం దడి చేయొచచనా అనుభనం కంగారు డుతూనే వుంది. తనకుడ వుండటం కేిభం కాదనా ఉదేిశంతో అకుడికి
మూడు వీధుల అవతల భరో యింట్ర
ో ఆజా
ఞ తంలో కాలకేిం చేసు
ు నాడు.

ఆ రోజు సామంతలం ఱశంతంగా కూచుని భందు కడుతుంటే వియట్ ఫోన్ చేస్థ తిరిగి డిసిఴబ్ చేసాడు. విస్థగి పోయిన తాయగయజన్
విస్త్ు గా
ో సును కోంతో నేలకు విస్థరి కటా
ి డు.

ఆ సభమంలో ండయన్ తో ఫటు భరో ముగ
ా రు అకుడే వునారు.

‘‘ఏంటా
ల ండాయ మీయంతా వుండి కూడా ఏమిటా
ల నకీ టాయచర్? భనం వాళ్ుని గభనిసు
ు ంటే భనలిా భన కదలికలిా వాళ్ళు
గభనిసు
ు నారు. సహసఱ తిరిగి యకుంటే ననుా చంపేసాునంటునాడు. ఏం చేమలి? అటు చూస్టు వాయిద దగాయ డుతోంది.
మీ వలో ఏ ఱయ్యజనం లేకుండా పోతోంది’’ అనరిచాడు కోంగా.

‘‘సార్ నేనో భట చెపన?’’ అడిగాడు ండయన్.

‘‘చెపయ ఉయ్యగ డేదుంటే చెప్పప. ఏంటది?’’

‘‘ఆ వియట్ మిభమలిా చంప్పతానంటూ ఫదియసు
ు నాడు గాని వాయం తిరిగిన ఇంత వయకు అలంటి ఱమతాం కుటీ
చేమలేదు. ఎందుకంటారు?’’

ఉనాటు
ి ండి ఆలోచనలో డా
డ డు తాయగయజన్.

ండయన్ తన భటలిా పొడిగిస్ప
ు ` ‘సార్ నిజంగా సహసఱ తిరిగి యకుంటే వియట్ లంటి సభరు
ి డు ఇనిా రోజులు ఆగతాడా?
ఎప్పపడో భన మీద యండో అటాక్ చేస్ట వాడు గద?’ అనడిగాడు.

‘‘అంటే ఏమిటా
ల ? సహసఱ వాళ్ు దగారే వుందంటావా? ననుా ఫదిరించి కనూూయజ్

చేమటం కోసం నకు ఫోన్

చేసు
ు నాడంటావా?’’

‘‘న ఉదేిశం అదే సార్. ఆ ఎపకి్ తోనే మీరు సయైన నియుమం కూడా తీసుకో లేక పోతునారు. కంచెం ఆలోచించండి సార్.’’

అవుననాటు
ి తలూడు తాయగయజన్.

‘‘అయితే ఆలసయం దేనికి? ఈ యతిలకే భన వాళ్ుని యడీ చేస్థ కాలన్న మీద దడి చేమండి. సహసఱతో సహా వియటిా కూడా
చంపేమండి’ అనాడు.

‘‘అదంత సులువు కాదు సార్’’ అనాడు వంటనే ండయన్.

‘‘కాలన్నలో సహసఱ దీక్షలుండే ఇలు
ో కటి వియట్ ఉండే ఇలు
ో కటి యండిళ్ళునాయి. ఆ యిళ్ుని, వీధులిా, కాలన్న కెళ్తు రోడ్
వంట కూడా వాళ్ు భనుషులు తిరుగనారు. గలు యతిల గటిి నిఘా వుంది. భన వాళ్ళు కాలన్న గేటు దటక ముందే వాళ్ుకి
తెలిస్థ పోతుంది. వళ్ున వాళ్ులో కుడూ 
ఱ ణ్యలతో వనకిు యలేడు. అలంటి పొయఫటు చేమకూడదు’’.

‘‘భయల... ఏం చేద
ి ం? చేత కాని వాళ్ుల కూచోవలస్థందేన?’’

‘‘న ఉదేిశం అది కాదు సార్. భనకునా కే కు అవకాశం సెైద పేట కోరు
ి . సహసఱ ఎకుడ దకుునా వాయిదకి వచిచ తీయలి.
కోరు
ి భటు
ో ఎకుకుండానే కాలిచరేద
ి ం’’

‘‘ఇల 
ో న్ చేస్ట భధుయై కోరు
ి దగాయ దెఫబ తినాను. భళీు అదే 
ో న!’’ అనాడు న్నయసంగా తాయగయజన్.

‘‘ఈ సారి పైయిలవటం జయగదు సార్. కాుగా 
ో న్ చేద
ి ం. అనాటు
ి మీరు ఆ రోజు కోరు
ి కు యవాలిగా’’ అడిగాడు ండయన్.

‘‘లేదు నేను యనకురేోదు. భన లమరు
ో ఆ విషమం చూసుకుంటునారు. భధుయై కోరు
ి కి నేను హాజయయేయ ఏయపటు
చేసు
ు నారు. టెైం డుతుంది’’

‘‘అయితే మీరిక నిశిచంతగా ఉండండి సార్. సహసఱ ఎకుడుందో వాళ్ుకి తెలుసు. భనలిా యంగ్ రూట్ టిిసు
ు నారు. కోరు
ి
వాయిద లోప్ప ఆ వియట్ భరో సారి భన మీద దడి చేమటం జయగదు. వియట్ ఫోన్ చేస్టు లిి్ చేమకండి.

సహసఱ కోరు
ి కి తపకుండా వసు
ు ంది. భన షూటరోసో ఇదిరిా ఫమట ఉంచుతాను. భరో ఇదిరు లోన విజిటయస్ గాయలరీలో
ఉంటారు. ఇక దుసు
ు ల చాటున భయణ్యయుధలతో సాధయణ పౌరుల
ో భనవాళ్ళు ఆవయణలో తిరుగతూ యడీగా ఉంటారు.
సహసఱను ఎంత భంది యక్షణగా కోరు
ి కి తీసుకచిచన భటు
ో ఎకుక ముందే చంపేసాురు. అదీ తపిపంచుకని లోనకెళ్తు లోన ఇదిరు
షూటయస్ ఉంటారు. వాళ్ళు సహసఱని బోను

ఎకుక ముందే కాలిచ రేసాురు. ఎల చూస్థన ఆ రోజు సహసఱకు చావు తపదు’’

అంటూ ండయన్ తన 
ో నును వివరిసు
ు ంటే ఆసకిిగా వింటూండి పోమడు తాయగయజన్. ఎందుకో ఈ సారి తభ 
ో న్
వయువుటయి, సహసఱ భయణిసు
ు ందనే గటిి నభమకం తాయగయజనోో ఏయపడసాగింది.

***************************************

రోజులు గడుసు
ు నాయి...

వాయిద దగాయ డుతోంది.

యండోఱజులో
ో సహసఱ కోరు
ి కు వళ్తులనగా ఆ యతిల వియట్ సహసఱ సెలిు ఫోన్ చేసాడు. వంటనే లిి్ చేస్థంది సహసఱ.

‘‘ఫవా ఏంచేసు
ు నావ్? భంచేసావా ఇంకా లేద?’’ అనడిగింది.

‘‘ఇంత కిరతమే భంచేసాను నువుా భంచేసావా?’’

‘‘ఇప్పపడే. భన వాళ్ుంతా భంచేసాయ?’’

‘‘అంతా భంచేసారు. విశల కూడా భతో ఫటు ఇకుడే భంచేస్థ ఇంత కిరతమే ఇంటికెళ్ుపోయింది. అనాటు
ో ఎలు
ో ండే నువుా
కోరు
ి కు వళ్తులి గరు
ి ందిగా?’’

‘‘గరు
ి ంది ఫవా’’

‘‘ఎల వునావ్? నినుా చూస్థ యుగాలు గడిచినటు
ి ంది. విశల గోల చేస్ుంది. దీక్ష ఫంగడి పోతోంది.’’

‘‘ఇంకెంత ఫవా యండోఱజులు ఒపిక డితే సభసయల నుంచి ఫమట డిపోతాం. తముమళ్ుంతా ననుా చాల ఫగా
చూసుకుంటునారు. న గరించి ఫంగ డాలిసన ని లేదు’’

‘‘అది సరి. కోరు
ి కి ఎల వసాువ్? మేం కోరు
ి దగాయ యడీ గానే వుంటాం’’

‘‘ఫవా మీరు న కోసం చూడకండి. మీలో కందరు ముందు గానే విజిటయస్ గాయలరీలో కెళ్ు తాయగయజన్ భనుషులు
ఎకుడకుడునారో గభనించి కవర్ చేమండి...’’

‘‘అవన్నా మేం చూసుకుంటాం. సరే నువాల వసాువ్. నేరుగా వచేచసాువా లేక...’’

‘‘ఫవా ఎల అని అడకుు ససెపనస్. నువేా చూసాువా
ా !’’ అంటూ నవిాంది సహసఱ. భరో మూడు నిముషాలు సహసఱతో భటాడి
లైన్ కట్ చేసాడు వియట్.

**********************************

రేప్ప వాయిద రోజు అనగా...

ఆ ముందు రోజు ఉదమం కూడా తమిళ్నడు స్థమం సెలిాచెందభయై వియట్ సెలిు ఫోన్ చేసారు. ‘‘తగిన పొఱటెక్షన్ లేకుండా
సహసఱ కోరు
ి కి వళ్ుటం ఱభదం. ఇప్పపడైన మీరు ఱభుతా యక్షణ లోకి వస్టు భంచిది. తగిన ఏయపటు
ో చేసాును’’ అనారు.

‘‘సారీ మేడం సహసఱ జాడ ఇంత వయకు తెలీలేదు. కోరు
ి కి వసు
ు ందో యదో తెలీదు. మీ భట కాదంటునాందుకు క్షమించాలి’’ అంటూ
సునిాతంగా ఆభ సలహాను తియసురించాడు వియట్.

స్థ.మం. గంబనగా నవాటం ఫోనోో వినిపంచింది. ‘‘మిషిర్ వియట్ న్న టు
ి దలను భచుచకంటునానమయ. సహసఱ అభీషా
ి నికి
విరుదధంగా నువేామీ చేమవని అయిభవుతోంది. లోకంలో జంటలన్నా మీల ఏకాభ
ఱ మంతో ముచచటగా ఉంటే ఎంత
ఫగంటుంది? కే సహసఱ ఎకుడుందో తెలీక పోయిన ఆ అభమయి న్నకు ఫోనోో టచోోనే ఉందని రేప్ప సెైదపేట కోరు
ి కి
హాజయవుతుందని నకు తెలుసు. ఎన్నవే ఫసి్ ఆఫ్ లక్’’ అంటూ లైన్ కట్ చేసారు స్థమం.

ఆభ భటలకి వియట్ నియ
ఘ ంతపోమడు. ఆభ తభని భరిచపోలేదు. కోోజా
ా గభనిస్ుంది. ఫహుశ తన ఫోన్ కాలీసమద నిఘా
ఉంచవచుచ.

అదే రోజు సామంకాలం భధుయై నుంచి సహసఱ తండిఱ భహా దేవ నమకర్ స్థమం సెలిా చెందభయైకి ఫోన్ చేసాడు.

‘‘స్థమం గారు క్షమించాలి. తపనిసయై ఇల సడన
ా ఫోన్ చేసాను’’ అనాడు.

‘‘పయవా లేదు భహా దేవ నమకర్ గారు. మీరు భకు భ

రీికి ఎంతో కావలస్థన వారు. అంతా కేిభం గద!’’

యభరిశంచారు స్థమం.

‘‘ఆ విషమం చెపటానికే ఫోన్ చేసాను మేడం. రేప్ప సహసఱ కోరు
ి కి యగానే ఆ తాయగయజన్ భనుషులు ఏదోటి చేస్థ చంలని
చూసాురు. మీరే తగిన యక్షణ ఏయపటు చేయించి భ బిడడని కాడాలి’’ అంటూ రికెాసి్ చేసాడామన.

‘‘నేన విషమం భరిచపోలేదు నమకర్ గారూ. ఈ ఉదమం కూడా వియటకి ఫోన్ చేస్థ అడిగాను. వాళ్ళు ఱభుతా యంగా ఏ
సామం తీసుకోడానికి స్థదధంగా లేరు. అల చేస్టు రిస్థితి యజకీమ గందయగోళ్తనికి, అనిశిచతికి కాయణం కావచచని సందేహిసు
ు నారు.
ఏం చేసాుం? ఫట్ మీకాుబోయే అలు
ో డు జీనిమస్. మీ అభమయి డేరింగ్ డాషింగ్ లేడీ. వాళ్ు యక్షణ ఏయపటోలో వాళ్ళునారు
గాఫటిి బమడాలిసందేమీ లేదనుకంటునాను.

అయినపటికి ఱభుతా యంగా తీసుకోవలస్థన జాగరతులన్నా తీసుకోవటం జరిగింది. మీరూ భకాువలస్థనవారు. వియట్ తండిఱ
గారూ కోమంఫతూ
ు రు లకీిమ కాోత్ మిలస్ వంకటయతాం నయుడు గారు కూడా కావలస్థన వారు. కాఫటిి నేను ఉపేకిించకుండా
ఎపటికప్పపడు రిస్థితి గభనిస్ప
ు నే వునాను. బమడకండి అంతా శుబమే జరుగతుంది.

ఎ వార్ వితవుట్ ఫోడ్ అని నతు
ు రు చిందకుండానే ముగిస్థన యుద
ధ లు కనిా చరితలలో వునాయి. న అంచన కయకియితే రేప్ప
అలంటి క యుద
ధ నేా భనం చూడబోతునాం. మీకు తెలీని విషమలికుడ చాల వునాయి. మేం చూసుకుంటాం. మీరు
నిశిచంతగా ఉండండి’’ అంటూ బరోసా యిచాచరు స్థమం.

‘‘థయంకూయ మేడం. థయంకూయ’’ అంటూ క తజఞతలు తెలుప్పకునాడు భహాదేవనమకర్.

***************************************************

కోరు
ి వాయిద రోజు.

జయాలిసు
ి లహరి కోరు
ి కు హాజయై తనిచిచన రిపోయి్ మీద తాయగయజనిు వయతిరేకంగా స్టిటెమంట్ యివాాలిసన రోజు. అంతకు
యండోఱజుల కిరతంనుంచే టివిలో
ో ను. తిలకలో
ో ను జయాలిసు
ి లహరి సెైదపేట కోరు
ి కు హాజరు కానునా విషమనిా భనా కథనలుగా
వాయిలచాచయి. తొమిమది గంటలకే తిలకా విలేకరు
ో కోరు
ి కు చేరుకునారు. వివిధ ఛానళ్ుకు చెందిన రిపోయిరు
ో వీడియ్య
కేభయలతో రుగలతు
ు కచాచరు. యచయితిల సహసఱ, జయాలిసు
ి లహరి కరే అని తెలిస్థ పోడంతో స్థటీలోని ఆభ
అభభనులంతా లహరిని చూడాలని కోరు
ి కి చేరుకోనయంభంచారు. దంతో ఉదమం తొమిమది గంటలకే చెనైా సెైదపేట కోరు
ి ల
సముదమం ఆవయణ అంతటా సందడిగా భరిపోయింది.

తాయగయజన్ భనుషులు అపటికే అకుడ తిషివేస్థ యడీగా ఉనారు. హయయన షూటయస్ యిదిరు సాధయణ పౌరుల
ో వుండి కోరు
ి
భటోకి అటుయిటు దాయలకుల
ో నిలఫడి సహసఱ యక కోసం ఎదురుచూసు
ు నారు.

దుసు
ు లో
ో భయణ్యయుధలు దచుకునా తాయగయజన్ భనుషులు సుభరు డఫైభ భంది సాధయణ పౌరులతో కలిస్థపోయి
ఆవయణలో తిరుగతునారు.

అకుడికి కాసు ఎడంగా క కున రిుంగోో నిలిపిన వేనోో కూచొని తభ వాళ్ు పొజిషనిసా గభనిసు
ు నాడు ండయన్. సెలోూన్
నుంచే వాళ్ుకి స్పచనలిసు
ు నాడు. హయయన షూటరోసో భరో ఇదిరిా అపటికే విజిటయస్ గాలరీలోకి ంపించి వునాడు.

ఇదిల ఉండగా అకుడికి దూయంగా క అశోక వ క్షం కింద ఆగంది ఖరీదెైన కారు కటి. దనికి నలోద
ి లు లేపి ఉంచటంతో
ఫమటి వాళ్ుకు లోన ఎవరుందీ తెలీదు. ఆ కారులో ఇదిరే వయకు
ి లునారు. కడు కారు డైఴవరు. యండో వాడు తాయగయజన్
అతడు వనక స్త్ట్ర
ో కూచుని రిస్థితిని జాగరతుగా గభనిసు
ు నాడు. అవసయభైతే అకుడుాంచి వళ్ు పోడానికి వీలుగా డఱయివరు
కారు దిగిలేదు. స్త్ిరింగ్ వనక కూచునే వునాడు.

ండయన్ అంతగా చెపిపనపటికీ లహరి కోరు
ి కి వసు
ు ంద? అసల అభమయి ఇనిా రోజలుగా ఎకుడుంది? ఎల వసు
ు ంది?
అసలు యద అనేక సందేహాలతో ఆతలంగా ఎదురు చూసు
ు నాడు తాయగయజన్.

అయితే యికుడ వియట్ వయాం రిస్థితి భతలం వేరు.

సహసఱ ఖచిచతంగా కోరు
ి కి వసు
ు ందని వాళ్ుందరికీ తెలుసు. కాని ఏరూంలో ఎల వసు
ు ందనేది భతలం తేలీదు. తభ ఏయపటోలో
తాముండాలి గాఫటిి కురొకురుగా కోరు
ి ఆవయణలోకి యవటం ఆయంభంచారు.

సహసఱకు అసలైన ముప్పప హయయన షూటయస్ నుంచి పొంచి వుంది. ఎవడు ఎటునుంచి షూట్ చేసాుడో తెలీదు. ముందు వాళ్ుని
గరిించాలి. వాళ్ళు ఎవరో ఎల ఉంటారో దీక్ష కుదనికే తెలుసు. ఆ రోజు శిధిల బవనం వది సంఘటనలో
ో వాళ్ుని చూస్థంది.
తనను తాయగయజన్ భనుషులవరూ గరిించకుండా నలోటి బుయఖాలో ఫమలు దేరింది దీక్ష. ఆభ వంట విశల భతలమే కాదు
లహరి స్టిటెమంట్ వినలనే కుతూహలంతో డాకిర్ గణదీపిక కూడా ఫమలు దేరింది. నలోని బుయఖాలో
ో ఈ ముగ
ా రూ వసు
ు ంటే
వాళ్ుని అనుసరించి ముగ
ా రు ముస్థోం యువకులూ వచాచరు. వాళ్ుంతా పిలిో గడడం తలమీద ట్రప్ల ైజాభ కుయ
ి లు ధరించి
అచచ ముస్థోం యువకుల
ో గే వునారు. కాని వాళ్ులో కడు వియట్, యండోవాడు ధయమ చివయగా వసు
ు నా వాడు చందూ.

వాళ్ోంతా భటోను సమీపిసు
ు ండగానే దీక్ష అకుడ అభమకుల
ో నిలఫడునా హయయన షూటయస్ ఇదిరీా గరిించి వియటిు సెైగ
చేస్థంది. ఫమట ఇదిరునాయంటే మిగిలిన యిదిరూ లోన గేలరీలో ఎకుడో తిషి వేసుండాలని వియటిు అయిభైంది. కునే వసు
ు నా
మునుసామికి స్థగాలిచిచ భటెోకిు లోనకెళ్ు పోమడు వియట్.

మునుసామి కదిరేశను
ో కూడా గెటప్ భరుచకునే వచాచరు. కావి ంచెలు లుంగీల
ో చుటు
ి కని చొకాులు ధరించారు. తలకి తుండు
చుటు
ి కని చుటి దముమ కడుతూ లోటూరి ది భనుషుల
ో తమయై వచాచరు. వాళ్ు ననుసరించి సాధయణ పౌరుల
ో ధయమ
మితల ఫ ందం మునుసామి కదిరేశన్ భనుషులు కోరు
ి ఆవయణలోకి వచాచరు. అందరికి దుసు
ు ల భటున ఆయుధలు స్థదధంగా
వునాయి. అవసయభైతే యంగంలోకి దిగిపోడానికి తగిన ఏయపటోతో వచిచన ఎవరికి వారు సంఫంధం లేనటు
ి తామూ సాధయణ
పౌరులతో కలిస్థ పోయి విడివిడిగా ఆవయణలోనే తియగసాగారు.

‘‘ఏం చేద
ి ం. హయయన షూటయస్ ఇదిరీా ముందు వేస్టద
ి భ?’’ కదిరేషన్ మునుసామి చెవిలో గొణిగాడు.

‘‘తొందయడకు. కోరు
ి ఆయంభంచకుండానే గొడవ జయగటం భంచిదికాదు. ఫమట జనంలో ఆ ండయన్ గాడి భనుషులూ భనల

కలిస్థపోయి తిరుగతునారు. గొడవ మదలైతే అదియణయంగమే. సహసఱ కోరు
ి లో ఱవేశించే వయకు భనలిా ఎటిి రిస్థితిలోనూ
తొందయ డొదిన్న వియట్ చెపడు. సహసఱకూడా ఫోనోో అదే విషమం చెపిపంది. నకెందుకో అనుభనంగా వుంది. సరిగా చూడు.
భనలగే పోలీసులు కూడా భప్లిలో జనంలో తిరుగనారు. భనం జాగరతుగా ఉండాలి’’ అంటూ హెచచరించాడు మునుసామి.
వీళ్ుంతా లోనకెళ్ుకుండా ఫమటే తిరుగతూ రిస్థితిని గభనించసాగారు.

ఇదిల ఉంటే ఇకుడ ఎవరూ వూహించని భరో విశ్లషం జయాలిసు
ి లహరి అభభనులు ఎందరో ఆభను చూడాలని ఆభ స్టిటెమంట్
వినలని ఆశ్లషంగా తయలి యవటం. దంతో కోరు
ి 
ఱ ంగణభంతటా ఎటు చూస్థన జనం కనిపసు
ు నారు. అపటికే లోన విజిటయస్
గాలరీ జనంతో కికిురిస్థపోయింది. లోన చోటులేక అనేక భంది కోరు
ి వయండాలోను ఫమటే ఉండిపోమరు. సాధయణ కానిస్టిబులస్
కదిిభంది ఉనారు. వాళ్తు జననిా అదలించి కంట్ర
ల ల్ చేస్ట ఱమతాం చేసారు.

ఆ విధంగా కోరు
ి 
ఱ ంగణభంతటా ఏ క్షణంలోనయిన ఫదిలవటానికి స్థదధంగా వునా అగిా యాతంల ఉంది, ఏ చినా గొడవ
మదలయిన అది యణ యంగానికి దరితీస్థ ఆ 
ఱ ంతం యకిస్థకిభైపోతుంది. అటు తాయగయజన్ వయాం ఇటు వియట్ వయ
ా లు యండూ
చాకింద న్నరుల చేరిపోయి అనిా ఏయపటోతో స్థదధంగా వునాయి. అటు గాలరీలో ఱవేశించిన దీక్ష కింద కోరు
ి హాలో
ో ని బోను
కనిపంచేల ఆ చివయ కడు ఈ చివయ

కడుగా పౌరులతో కలిస్థపోయి కూచునా హయయన షూటయస్ యిదిరీా గరిించింది.

పిలిోల కడి వనకిు వియట్ యండోవాడి వనకిు ధయమ చేరిపోయి ఏమీ తెలీనటు
ి కూచునారు. ముగ
ా యభమయిలతో ఫటు
గాలరీ భధయలో క చోట కూచునాడు చందూ.

ఇల తలో చోట సెటలయి స్థదధడుతుండగా సభమం ది గంటలు కావచిచంది. కోరు
ి ఆయంబ సభమం దగాయడుతోంది. ఇంకో
అయిదు నిముషాలో
ో ది కావసు
ు ందనగా క ఒలడ్ సాిండయడ్ వేన్ యణగొణ ధానులు చేస్ప
ు దూసుకచిచ రిుంగోో ఆగింది. ఆ వేన్
లోంచి ముందుగా సుభరు డబైబ సంవతసయల వమసుండే అమయంగారి ఫభమ కావిడా దిగింది.

తభ కులచాయం ఱకాయం చకుగా సాంఱదమంగా తొమిమది గజాల చేనేత చీయ కటిి కుచిచళ్ళు వనకిుతీస్థ దోప్పకుంది. అదేయంగ
జాకెటు
ి ధరించింది. వంటినిండా ైటతిపిప తలమీదుగా మేలిముసుగ సరిచేసుకుంది.

ముగ
ా బుటిల తలండిపోయిన వాలుజడ వేసుకుని శిగలో భందయపూలు తురిమింది. దలకు మువాల టీిలు చేతుల
నిండుగా యంగ గాజులు, ముఖాన అయిరూమంత కుంకుభ బొటు
ి తో చూడా
డ నికి గడి లోంచి కదిలివసు
ు నా అభమవారిల వుంది.
ఆవిడ చతాాయం కళ్ుజోడు సరిచేసుకునేలోన వేనోోంచి బిలబిల దహారు భంది పిలోలు దిగారు. వాళ్ుంతా దిహేను ఇయవై
యండు సంవతసయల భధయ వమసుులు. వాళ్ులో కందరు అభమయిలూ వునారు. అభమయిలు చకుగా టు
ి వడా
ఒణీలో
ో లేత గలబీల
ో భరిస్థపోతునారు. కుయ
ర ళ్ుంతా బోడిగండు నతిున జానపిలక ంచకటిి జంధయం వేసుకని ైన చొకాులు

ధరించారు. చూడా
డ నికి వాళ్ుంతా అమయంగాయో ఫభమగారు, ఆవిడ భనుభలు భనవయళ్ళుల వునారు. ‘‘యండయ
ర పిలోలూ’’
అంటూ ఎడం చేయి నడుంమీద వుంచుకుని ముందు పోతుంటే పిలోలంతా ఆవిడిా అనుసరించారు. పిలోల కోడిల ఆ పిలోలిా
వంటేసుకని భటో వైప్ప పోతునా ముసలిఫభమగారిా అంతా తభషాగా చూడసాగారు.

ఆవిడ కోరు
ి భటోవదికి చేరుకునే సరికి అకుడ ండయన్ భనుషులు అయిదుగరు గంప్పగా చేరి భటా
ో డుకోవటం కనిపంచింది
ఫభమగారు వాళ్ుని చూస్ప
ు ... ‘‘ఎవయ
ో య.... అడడగాడిదల
ో దరికడడంగా వుండి ఏంటియ మీ స్ది. కోరు
ి టెైభైంది
ర మీరు శుంఠల
లోనకెళ్తులి. కాస్థంత దరోదలండయ
ర ’’ అంది.

వాళ్ుంతా ఆవిడిా, ఆవిడిా చుటిివునా పిలోలిా తభషాగా చూసారు. ఆవిడ భటలకి కోం యకపోగా నవేాసాయంతా ‘‘ఏంది
ఫభమగారూ ఈ వమసులో మీకు కోరు
ి లో నేంటి? మీరూ జయాలిసు
ు లహరిని చూద
ి భనే?’’ అనడిగాడు వకిురింప్పగా కడు.

ఆ భటలకు ఏదో వింత వింటునాటు
ి బుగాలు నొకుుకుని భరీ ఆశచయయంగా చూస్థంద అమయంగారి ఫభమ.

‘‘అదెవరు నమన లహరి? భకేంతెలుసు? స్త్త కషా
ి లు స్త్తవి. ప్లతకషా
ి లు ప్లతవి అనాటు
ి ఉనాకషా
ి లు భకు చాలవా ఏంటి?
భమదరి కోరు
ి లకి ఎప్పపడనా వచిచనభ ఏంటి. భ ముసలమన బుదిధ తినాగా వుంటే ఇకుడికెందుకసాుంలే’’ అంది

‘‘ఇంతకీ మీ కచిచన కషిం ఏంటి ఫభమ. ఈ వమసులో ఎవరు మీ మీద కేసుటిింది?’’ కుతూహలం ఆప్పకోలేక అడిగాడొకడు.

‘‘అయ్యయయభ. చెప్పపకుంటే స్థగ
ా చేటు నమన. ఈ వమసులో ఇంకా నేను చిలకలు చుటిి నోటికందించటం లేదన్న... ఏదీ....
భ ముసలమన అలిగి నతో విడాకులు కావాలంటూ కోరు
ి కెకాుడు. యక తప్పపతుంద చూసు
ు నారుగా వీళ్ుంతా న
భనవలు భనవయళ్ళు. ఈ వమసులో నకీ కషిం అవసయభ... యభ.. క షా
ు ...’’ అనుకుంటూ పిలోలతో భటెోకిు వళ్ళ
ు నా
ఫభమగారిని చూస్థ నియ
ఘ ంతపోమయంతా.

‘‘కాలమేంటియ యిటా
ి భరిపోతోంది డుచు జంటలు కీచులడుకుని కోరు
ి కెకాుయంటే అయిం వుంది. వూరు పొభమంటుంది. కాడు
యభమంటుంది అనాటు
ి నా ఈ ముసలళ్ుకూ విడాకులు అవసయభ’’ అనాడొకడు ఆశచయయం నుంచి తేరుకుంటూ. అంతేగాని ఆ
ఫభమగారి మీదగాని ఆవిడ భనుభలు భనవయళ్ుమీదగాని కింత కూడా అనుభనం యలేదు. లోన కోరు
ి హాలో
ో కి పోడానికి
దరిలేక పోటంతో వయండా లోనే జనలకి ఇవతలగా నిలఫడిపోయింది ఫభమగారి ఫ ందం.

ఇంతలో కోరు
ి సభమనిా చూచిసు
ు గంట మోగింది. జడిజగారు తన స్త్టు వైప్ప యవటం చూస్థ ఎదురుగా టేబులస్ వనక
లమయోతో ఫటు విజిటయస్ కూడా లేచి నిలఫడా
డ రు. జడిజగారు కూచోగానే అంతా నిశశఫధంగా కూచునారు. కోరు
ి అమీన
ఇవతలికచిచ... ‘‘జయాలిసు
ి లహరి `జయాలిసు
ి లహరి’’ అంటూ మూడుసారు
ో దిగా అరిచి పిలిచాడు.

అప్పపడు వయండాలో వునా ఫభమగారు వునాటు
ి ండి కదిలింది. ఆభ కనాముందు కుయ
డ గా వునా వాళ్ుని
ర ళ్ుంతా అడు
కులకు తోస్ప
ు ‘‘తప్పపకోండి’’ అనరుస్ప
ు దరిచేస్థ హడావుడిగా ఫభమగారిా హాలో
ో కి ఱవేశటా
ి రు. లోనకస్ప
ు నే సయసరి
వళ్ు...

బోనులో నిలఫడింది ఫభమ. ైన విజిటయస్ గాయలరీలోని వియట్ ఫ ందనికి వచిచన ఫభమ ఎవరో అయిభైంది. గాని మిగిలిన
ఎవరికీ అయింగాక ఆశచయయంతో చూడసాగారు. లహరి ఎవరో వమసులో అభమయి డేరింగ్ డాషింగ్ రిపోయియనుకునారు గాని ఆ
వ దు
ధ యలు లహరి ఏమిటని ముఖ ముఖాలు చూసుకుంటునారు. జడిజగారికీ అంతుఫటిక విచితలంగా చూసారు.

‘‘ఫభమగారూ మీయవరో పొయఫటున వచిచనటు
ి నారు. మీ కేసు వాయిద ఏ కోరు
ి లో వుందో అకుడికి వళ్ుండి. ఇకుడ పిలిచింది
జయాలిసు
ి లహరిని’’ అంటూ గరు
ి చేసాడు జడిజ.

‘‘వచిచంది కూడా జయాలిసు
ి లహరినే యువయనర్’’ అంటూ బోనులో నిలఫడిన ఫభమ తల మీది విగ
ా తీస్టస్థ ైట చెంగతో
ముఖాన ముసలి మేకపిా తుడిచేసుకోగానే కోరు
ి హాలంతా భరోసారి షాకయింది. ‘‘ఫభమ వేషంలో కోరు
ి కచిచంది లహరి.
జయాలిసు
ి లహరి ఈ అభమయే’’ అనుకంటూ విజిటరోసో కుసారిగా కలకలం రేగటంతో ‘‘సెైలనస్’’ అంటు హెచచరించాడు
జడిజగారు.

‘‘మిస్ లహరి. కోరు
ి కి భరు వేషంలో యవలస్థన అవసయం ఏమిటి? భమూలుగా యవచుచగా!’’ కాజువల
ా అడిగారు
జడిజగారు.‘‘వస్టు 
ఱ ణ్యలకి గాయయంటీ లేదు. 
ఱ ణయక్షణకి భకీ టు
ో తపవు. మీరు ధయమసనంలో కూచుని తీరుప చెబుతారు. కాని
కోరు
ి ఫమట ఏం జరుగతోందో మీకు తెలీదు. నయమధయమలు కోరు
ి కావల కిలోల లకున అముమడు పోతునా మీకు తెలీదు.
తెలిస్థన ఏమీ చేమలేరు. 
ఱ ణం పోతే రిహాయం ఇపిపంచగలరు. కాని 
ఱ ణ్యనిా తిరిగి తేలేరు’’ అంటూ సహసఱ ఆవేశంతో
భటాడుతుంటే కోరు
ి హాలంతా చీభ చిటుకుుభనా వినిపంచేంత నిశశఫధంగా భరిపోయింది. సహసఱ భటలు అందరీా
ఆలోచించేసు
ు నాయి. క్షణం ఆగి తిరిగి భటా
ో డనయంభంచింది సహసఱ.

‘‘భనకు చటా
ి లునాయి. నయమ ధయమలిా కాడే ఫలభైన యక్షణ వయవసి వుంది. అయిన నయమధయమలు నిలువన్నడలేక
నలగే దిగిరిపోతునాయి యువయనర్. కనిపస్టు తరిమి తరిమి కోడుతునారు. ఉసురు తీస్థ రిహస్థసు
ు నారు. ఎందుకు?
నయమం కోయటం తప? నిజాలిా ఫమట టిడం తప?

భధుయై కోరు
ి ఫమటే నమీద హతాయఱమతాం జరిగింది. త టిలో తపిపంచుకునాను. ఎవరు చేయించారో ఎందుకో
చేయించారో అందరికీ తెలుసు. నకోసం వాళ్ళు ఇంతకాలం గాలిస్ప
ు నే వునారు. చటిం ఏం చేమగలిగింది? ఱభుతాం
ఏంచేమగలిగింది? నిసాాయింగా ఱజలకోసం దిభనుషుల అకరభలిా కుంబకోణ్యలిా కుండఫదిలు కటిడం ఈ దేశంలో నేయభ?
దోఱహభ? ఏమిటి నేను చేస్థన తప్పప?

భధుయై సంఘటన ప్పనయవ తం కాకూడదనే నేన్న రోజు యిల వేషం భరుచకని అందరీా ఏభరిచ కోరు
ి కి యవలసచిచంది
యువయనర్. నేరుగా వస్టు కోరు
ి భటోముందే శవభై డుండేదనిా. వయవసి మీరు అనుకుంటునాటు
ి ఏంఫగాలేదు యువయనర్.
లంచం ఇస్టు ఎలంటి కేసునయిన భఫీ చేస్ట పోలీసు అధికారులునారు. లంచం యిస్టు ఫయిలు భంజూరు చేస్ట జడీజలునారు.
లంచం ఇస్టు చేస్థటేి కలకిరు
ో నారు, ఎభారోాలునారు.

వారు వీరేమిటి అనిా శఖలో
ో ను అవిన్నతి లంచగొండితనం,

ఫంధుప్లఱతి అధికరించి కంప్పకడుతునాయి. వీటి నిరూమలించాలిసన భంతు
ల లే ంచి పోషిసు
ు నారు. తభకు అనుకూలంగా
ఱభుతామంతా
ల గాలిా భలుచుకని టిషిభైన వయవసిలిా కూడా నిరీాయయం చేస్టసు
ు నారు. ఇంతభంది ఇనిా విధలుగా
ధయమంతప్పపతుంటే నయమధయమలకి చోటెకుడుంది యువయనర్.

కటా యండా దేశంలో ఎనోా కుంబకోణ్యలు....? అకరభరుులదే యజయం. కనిా ఫమటికసు
ు నాయి. కనిా యవటంలేదు.
చెనైానుంచి వచిచ భధుయైలో కంన్నలు సాిపించుకునా తాయగయజన్ అకరభల గరించి విని 
ఱ ణ్యలకు తెగించి ఎనోా నిజాలు
స్టకరించాను. భూ కుంబకోణ్యలిా ఫమట టా
ి ను. కేసును నిరీాయయం చేమలంటే నేను చావాలి. కాఫటిి వాళ్ళు ననుా చంలని
చూసు
ు నారు.

కుసారి అల కోరు
ి ఫమటి కెళ్ు చూడండి యువయనర్. ననుా కడతేయచలని కంకణం కటు
ి కునా వయాం కటి, న 
ఱ ణ్యలు
కాడాలని క వయాం అకుడ నివురు గపిపన నిప్పపల స్థదధంగా ఉనాయి. అంతదేనికి.... ఈ కోరు
ి లోనే... ఇకుడే... ఇప్పపడో
కాస్టసటికో ఱతయరు
ి లు ననుా కాలిచచంపిన ఆశచయయపోనకురేోదు....’’

ఆవేశంతో...

అనయాళ్ంగా భటా
ో డుతూనే వుంది సహసఱ.

అంతలో విజిటయస్ గాయలరీలో కుసారిగా కలకలం రేగింది. జడిజ గారితోసహా అంతా అటు చూడగా అకుడ అనూహయ ద శయం
కనిపంచింది. రివాలాయోతో సహసఱను షూట్ చేమలని ఱమతిాసు
ు నా దుకులంటి ఇదిరు వయకు
ి లిా ఇదిరు యువకులు
అదుప్పలోకి తీసుకునే ఱమతాం చేసు
ు నారు. వాళ్ుదిరూ వియట్ ధయమలు. హయయన షూటయస్ యిదిరూ రివాలారునా
చేతులిా ముందుకు సాచి ఎలగెైన సహసఱను షూట్ చేమలని గింజుకంటునారు.

గాయలరీలోని విజిటరుస తొకిుసలడుతూ కులకు రుగ తీసు
ు నారు. ఇక లబంలేదని తన చేతులో
ో గింజుకంటునా వాడిా
ఎతిు గాయలరీలోంచి కిందకు విస్థరేసాడు వియట్. ఆ వనకే ధయమ కూడా యండో వాణిా తోస్టసాడు. ైనుంచి కిందడడంలో వాళ్ు
చేతులో
ో ని రివాలారు
ో ఎగిరి దూయంగా డా
డ యి. ైనుంచి కింద డింతో ఎముకలు విరిగనంత ఫధతో కెవుాభనారు కేసారి
యిదిరూ. డిలేచేలోన కోరు
ి లోలే వునా నలుగరు పోలీసులు రుగన వచిచ వాళ్ోదిరీా అదుప్పలోకి తీసుకునారు. కోరు
ి
అమీన రివాలారు
ో యంటిన్న తీసుకెళ్ు జడిజగారి ముందుంచాడు.

ఆ తయాత రిణ్యభలో
ో సహసఱ అబయయిన మీద లోలి వాళ్ళు ఫమటకి పోకుండా, ఫమటి వాళ్ళు లోనకుయకుండా జడిజగారు
తలుప్పలిా మూస్థ లకేచయించేసారు. పిభమట సహసఱనుంచి స్టిటెమంట్ తీసుకోనయంభంచారు. ఆభ సుప్లఱంకోరు
ి కి సబిమట్ చేస్థన
ఱతులో
ో కటి జడిజగారి ముందుంది. సహసఱ రిపోరు
ి చదివి జడిజగారు అడుగతుంటే సహసఱ మౌఖ్ఖకంగా వివయణ యివాసాగింది. ఒ
కు కోరు
ి హాలో
ో సహసఱ వివయణ యిసు
ు ండగానే ఫమట జరుగతునా నటకీమ రిణ్యభలు లోలునా ఎవరికీ తెలీవు.

సభమం దిగంటలు దటి పోడంతో...ఫమట అశోక వ క్షం కింద కారోో కూచునా తాయగయజనిు రిస్థితి అయిం గాకుండా
పోయింది. ఎకుడా సహసఱ కోరు
ి కి వచిచన జాడ కనిపంచలేదు. ఆ వియట్ గాని వాడి భనుషులు గాని ఎవరూ వచిచనటు
ి లేదు.
కోరు
ి లోల ఫమటా జనం భతలం అలగే వునారు. కోరు
ి లోల ఏం జరుగతోందో అయింగావటం లేదు. ఇక ఉతుంఠ బరించ
లేక ది అయిదు నిముషాలకు కంత దూయంలో వేనోో వునా ండయనిు ఫోన్ చేసాడు.

‘‘ఏమిటా
ల ండాయ నకు భతిపోతోంది. అయ్యభమంగా వుంది. భనం వేస్థన 
ో నేమిటి యికుడ జరుగతోందేమిటి? అవతల
కోరు
ి ఆయవబభైంది. సహసఱ వచిచంద యలేద?’’ విసుగంతా గొంతులో నింప్పకంటూ అడిగాడు.

‘‘నకూ అదే అయింగావటం లేదు సార్. లోలుాంచి ఎవరూ ఫమటికి యకుండా తలుప్పలు

మూయించారు...’’

‘‘భన వాళ్ళువరూ సెలోూనోు లోన లేయ?’’

‘‘హయయన షూటయస్ యిదిరే వునారు సార్. ఫోన్ చేస్టు స్థాచాచఫ్ వస్ుంది’’

‘‘అఘోరించలేకపోమవ్. కాుగా 
ో న్ చేస్థన వాడివి విడిగా యిదిరిా సెలోూనోసు లోనకు ంపించలేకపోమవా....’’

తాయగయజన్ భటలు పూరిిగాకుండానే అవతలి ఫోన్ స్థాచాఛఫ్ అయింది. ండయన్ ఎందుకు స్థాచాఛఫ్ చేసాడో అయింగాక
పిచిచకోంతో తలతిపిప వేన్ వైప్ప చూడబోమడు. ఇంతలో కారు కుకచిచ ఎవరో డోర్ మీద చప్పపడు చేసారు. వచిచంది ఎవరో
తెలీక కంగారు డేలోన భరికందరు కనిపంచారు.

ఎందుకో తాయగయజన్ భనుసు సందేహించింది. కారును పొభమని డఱయివరిు స్థగాలిచాచడు. డఱయివర్ ఇంజన్ సాియి్ చేసు
ు ండగా
సడన
ా అటు డోర్ తెరుచుకుంది. ఎవరో డఱయివరిా ఫమటికి లగేస్థ స్త్ిరింగ్ తీసుకంటూ లోనకచాచడు. ఆ వనకే కుడికు డోర్
తెరుచుకని హుందగా కాయకిు తాయగయజన్ కున కూచునాడో వయకిి. యండో కు డోరోోంచి భరో వయకిి లోనకచాచడు. కారు
డోరిసా తెరిచే ఉంచారు. ‘‘ఎవరు? ఎవరు మీయంతా?’’ కోంతో అరిచాడు తాయగయజన్.

కుడి కున కూరుచనా వయకిి హుందగా నవిా తన ఐడంటిటీ కారు
డ తీస్థ చూపించాడు.

‘‘మిషిర్ తాయగయజన్ అమం జికె యశయన్. జాయింట్ డైయకిర్ పఱం స్థబిఐ. వీళ్ుంతా న సఫరిడనేటస్’’ అనాడు కూల
ా . స్థబిఐ
యంగఱవేశం చేస్థందని తెలీగానే తాయగయజన్ గండలో
ో ది యయి డినటియింది. నోట భట యలేదు. ఏ బేస్ మీద స్థబిఐ
యంగంలోకి దిగిందో తెలీలేదు. ఎందుకంటే ఇంతవయకు ఈ కేసుమీద ఎలంటి ఎంకాయిరీ జయగలేదు. సహసఱ నుంచి స్టిటెమంట్
తీసుకోలేదు. స్థబిఐ యంగంలోకి దిగితే తన తండిఱ సెంటలల్ మినిషిర్ దేవయజుకి తెలీకుండా ఉంటుంద? తనకి ఎలంటి ఇనూరేమషన్
లేదే...

‘‘ఏమిటి ండయనోు భటా
ో డుతునావా? ఇక వాడితో భటా
ో డలేవు. ండయనిా భవాళ్ళు అదుప్పలోకి తీసుకునారు. ఒ సారి

ఫమటికి చూడు’’ అనాడు యశయన్.

భఫీిలో వునా పోలీసులు ండయనిా అయసి్ చేస్థ దూయంగా వునా పోలీస్ వేన్ వైప్ప తీసుకు పోతునారు. అపటికే భటోదగాయ
ఉనా హయయన షూటయస్ ఇదిరీా అయసి్ చేస్థ లకుుపోతునారు. అంతే కాదు కోరు
ి ఆవయణ లోని తాయగయజన్ భనుషులిా
వదికి వదికి భరీ టు
ి కుని వేనో వైప్ప తయలిసు
ు నారు. రిస్థితి చూసు
ు ంటే కుసారిగా నవనడులూ సింభంచి పోయినటియింది.

‘‘ఏమిటీ అనయమం? ఏ బేస్ మీద ననుా మీరు అయసి్ చేసు
ు నారు?’’ చివయకు ఎలగో నోరు కలిచ అడిగాడు తాయగయజన్.

‘‘బేస్ ఉంది మిషిర్. సెులిటను
ో కూడా న్న అకరభలకు సాక్షయం చె
ు యి. భధుయైలో న్న టేకు ఎస్టిట్ర
ో జరిపిన తవాకాలో
ో మతుం ఇయవై
ఆరు శవాల తాలూకు అస్థింజయలు లబయభమయయి. వాటిలో యండింకా పూరిిగా శిథిలంకాలేదు. జయాలిసు
ి లహరి ఇచిచన
రిపోరు
ి లో మిస్థసంగ్ యసనస్ దెినిమిది భంది అస్థింజయలు మీ ఎస్టిట్ లోనే దొరికాయి. స్టిట్ గవయాభంట్ తయప్పన స్థమం గారి
అబయయినతో మేం యంగంలోకి దిగి అస్థింజయల మీద జరిపిన రిశోధనలో
ో జయాలిసు
ి లహరి రిపోరు
ి వాసువభని తేలింది. స్ లహరి
స్టకరించి రిపోరు
ి లో పొందురిచిన అనిా అంశలమీద కు
ి ణుంగా రిశోధన జయభని సుప్లఱంకోరు
ి ఆయడర్. ఱసు
ు తానికి టేక్ ఎస్టిట్ర
ో
జరిగిన హతయల ఆధయంగా మిభమలిా అయసి్ చేమటం జరిగింది’’ అంటూ యశయన్ వివరిసు
ు ంటే అచేతనుడమయడు
తాయగయజన్.

‘‘జయాలిసు
ి లహరి, షియీజ్ బిఱలిమంట్ ఆభ కోరు
ి కు వచిచంది. జడిజగారు స్టిటెమంట్ తీసుకుంటునారు. ఆభను చంబోయిన
హయయన షూటయస్ భవాళ్ుకి లంగిపోమరు. ఈ ఇనూరేమషన్ చాలనుకుంటాను. ఇక ఫమలుదేయదం. కభన్’’ అంటూ కారు
దిగాడు యశయన్. తాయగయజనిా కూడా ఱతేయక వాహనంలో స్థబిఐ కోరు
ి కు తయలించగా డఱయివరు తాయగయజన్ కారు తీసుకని
వళ్ుపోమడు. కోరు
ి అనుభతితో స్థబిఐ అధికారులు తాయగయజనోు ఫటు అతడి భనుషులందరీా రిభండుు తయలించారు.
యకియహిత యుదధం ఆ విధంగా ముగిస్థంది. సామంకాలం మూడు గంటల వయకు కోరు
ి సహసఱనుంచి స్టిటెమంట్ తీసుకంటూనే వుంది.
కోరు
ి ముగిమగానే తమిళ్నడు స్థమం సెలిాచెందభయై ఏయపటు చేస్థన ఱతేయక పోలీసు ఫ ందం సహసఱను సుయకిితంగా గోసాామి
కాలన్నకి చేరిచంది. అంతా తేలిగా
ా వూపిరి తీసుకునారు. స్థబిఐ కషిడీలో వునా తాయగయజనిు ఫయిల్ నియకరించింది కోరు
ి .
ఎపటికి ఫమటికసాుడో కాలమే నియుయించాలి.

***********************************

కోమంఫతూ
ు రు...

వంకటయతాంనయుడి గారిలు
ో ...

ఆ రోజు ఫంధువులందరి యకతో కళ్కళ్లడుతోంది. తాయగయజన్ అయసియిన వాయం రోజులవయకు వియట్ర
ు సహా అంతా అకుడే
వునారు. తనను కాడి సంత తముమళ్ుల ‘‘అకాు’’ అంటూ కంటికి యపల తనిా కాడిన ముయడన్ ముతు
ు బేచిా సహసఱ
భరిచపోలేదు. వాళ్ుకి తనిచిచన భటనిలఫటు
ి కుంది. ఇక దీక్షతో కలిస్థ సహసఱ భధుయైకి ఫమలుదేరింది. దీక్షతో చందూనికూడ
తన వంట తీసుకెళ్ుంది.

వియట్ తనమేనతు

కాంచనభలను, విశలను తీసుకని కారోో కోమంఫతూ
ు రు చేరుకునాడు. అంతకు యండోఱజుల ముందే

మునుసామి తన భనుషులతో కోమంఫతూ
ు రు, కదిరేశన్ ధయమలు తభ వాళ్ుతో భధుయైకి వళ్ుపోమరు.

దీక్ష భధుయై వచిచన విషమం తెలీగానే ఆభ అనాలు వచాచరు. చెలోలికి అనయమం చేసారు, టిించుకోడం లేదని నలుగరూ
నలుగ యకాలుగా చెప్పపకోడం తటు
ి కోలేక, తప్పప తెలుసుకని తామే దీక్ష చందూలకు వివాహం జరిపించటానికి
ముందుకచాచరు. తయాత భహాదేవనమకర్ దంతులు సహసఱతో కోమంఫతూ
ు రు ఫమలుదేయగానే వంట దీక్ష చందూలు,
అలగే ధయమ మితల వయాం అంతా కోమంఫతూ
ు రు చేరుకునారు.

ఇక ఎంతో కాలం తయాత ప్పటిింట్ర
ో కి కూతురు విశలను తీసుకచిచన కాంచనభలను చూడా
డ నికి ఫంధువయాభంతా వచాచరు. బయి
యంగనధ చౌదరి అనాదముమలంతా వచాచరు. యంగనధ చౌదరి పోయిన విషమం తెలిస్థ అటువైప్ప ఫంధువయాం ఫధడిన
కాంచనభల విశల యిదిరీా ఎంతో ఆదయంగా చూసారు. ఇక అంతా వచిచన విషమం తెలిస్థ వంకటయతాం నయుడుగారి ది
కూతురు కనకభహాలకిిమ, ఆభ బయి కూతురు సాగరికతో వచిచ ఇకుడే వునారు. ఇక మునుసామి అయితే అందరితోఫటు
నయుడిగారింటనే వునాడు.

ఆ విధంగా అందరి యకతో వంకటయతాంనమడి గారిలు
ో సకల శోబమభనంగా కళ్కళ్లడియది. ఆ రోజు భజనలనంతయం
ముందుగా వియట్ ళ్ు ఱసాువనని మునుసామి తీసుకచాచడు. ‘‘దీక్ష చందూల వివాహానికి దీక్ష అనాలు ముహుయిం
నియుయించేసారు. భనమే లేటు. భన వియట్ ళ్ుకీ ముహుయిం టేిస్టు ఒ నైపోతుంది గద!’’ అనాడు.

‘‘ఇందులో భ లేటు ఏముంది? ఒ భట వాళ్ునడిగితే తయాత ప్పరోహితుడిా పిలిపించి ముహుయిం ఖయరు చేద
ి ం.

ఏభంటారు డాడీ?’’ అనాడు వికారంత్.

‘‘అవునవును అడగండి’’ అనాడు వంకటయతాం నయుడు.

‘‘నకయితే అడగటం అనవసయభనిపిసుంది. ఏకంగా ప్పరోహితుడిా పిలిపించండి’’ అనాడు భహాదేవనమకర్.

‘‘ఒ భట అడుగదం నమకర్ సాబ్ తపేపముంది? ఏభమ సహసాఱ, విశల మీ ఇదిరికీ ఫవను చేసుకోవటం సభమతమే గద.
ముహుయిం టిించేసాుం.’’ అనడిగాడు మునుసామి.

‘‘అలగే కాని ఫవ ముందుగా పేఱమించింది అకు సహసఱని కాఫటిి వాళ్ుదిరికీ ళ్ు జరిపించండి’’ అంది విశల.

‘‘అదేమిటి? భరి నువుా?’’

‘‘నేను వాళ్ుతోనే ఉండిపోతాలే’’ అంది.

‘‘సహసాఱ నువేాభంటావ్?’’

‘‘విశల అలగే చెప్ప
ు ంది కాని సంత భయదలిా కునటిి ననుా చేసుకుంటే తప్పపనదంటారు. విశలతోనే ళ్ు జరిపించండి’’
అంది సహసఱ.

‘‘భరి నువుా?’’

‘‘నేనూ వాళ్ుతోనే ఉంటాగా’’

అకుడే వుండి అంతా వింటునా వియట్ ఇక బరించలేక ‘‘ఈ తాయగాలేమిటా
ల నమనో... న వలో కాదు. నకు ఇదిరూ కావాలి.
ళ్ు చేసుకుంటారో లేదో అడగండి’’ అంటూ లేచిలోనకెళ్ుపోమడు వియట్. ‘వినారుగా భ భవమయ ఫంగాయం. ఫంగాయనిా
వదులుకుంటాభ ఏంటి మీరు చేసుకోనంటే చెపండి నేను చేసుకోడానికి యడీగానే వునాను’ అంది సాగరిక. దంతో కుసారిగా
గొలు
ో న నవాాయంతా.

అపటికప్పపడు ప్పరోహితుడిా పిలిపించి ముహుయ
ి లు చూపించారు సాధయణంగా ఇలంటి సందయభలో
ు పేరు ఫలం తిథి
నక్షతా
ల లిా ఫటిి వేరు వేరు ముహుయ
ి లోసాుయి. కాని లకీుగా వియటిు కే ముహుయింలో ఇదిరికీ తాళ్కటేి అదుభతభైన ముహుయిం
కుదిరింది. ఆ ముహుయ
ి నికే యంగయంగ వైబవంగా వివాహమూ జరిగింది.

వివాహానికెైతే లకీుగా కే ముహుయిం కుదిరింది సరే. భరి శోబననికూుడ ళ్ుకూతుళ్ుదిరికీ కే ముహుయ
ి లు వసాుమ.....?
కవేళ్ వస్టు.........???

: అయిపోయింది :

