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దుమ్ము
- నిర్ుల క ొండెపూడి
రసలృ అటు చాసా
ూ నే ల్లలిద్ద మికీ జడల్ు రేళింది. అటు చాసా
ూ నే చతృతీల్ు కలిచింది. గద్ఽల్తూన తడి
బటట తో తేడిచింది. మధ్య మధ్య అటు తిరుగుతనే ేపరౄ
ల పుసూ కల్ సమిదింది. తుజాతుకి ఇింద్ఽల్ో సగిం
పనఽల్ు మోజూ పతుమతుల చేళేరే, ఎకకడి ద్ఽముు అకకడే వదిల్ేస్ూ ింద్నే కోపింతో ఇరళ చీపురు పటుటకుింది.
అసల్ు ద్ఽముు ఎకకడ వుిందో ముద్టిసమి కనబడిింది. అింతా నాదే అనఽకుతు నముకింగ తుద్ర తృ్ భే
గదిల్ో ఎతున మూల్ల్ు వునానయో తెలిళింది.
తూళల మోటారు ళిచచ రెయయడాతుకి ెరటిల్ోకి రెడెత ఇింకోసమి అపరయతనింగ అటే చాళింది. ఆ మూల్గ
గోడద్గగ ర నలి పడేళన గుల్బతెరింగు కభతిం వుిండ అల్బగై వుింది. తనఽ కదిలితృ్ భనటుటగ అది కద్ల్ుద
కదా. తృర ణిం ల్ేతు రొటిట ఉతూ రముుకక. అది చదిలృన రడె లృస లృస చొకకల్బగూ తగిలిించఽకుతు బైటికి
తృ్ యబడె . చద్రలిిన ఆబె చద్వకుిండానే సగిం తెల్లబో భ, చదిరక నోరు తెరుచఽకుతు తుల్బడితృ్ భింది.
఼క నొకకల్తుించేింత కోపిం వచచింది. మళన రడి మీద్ కద్ఽ, చదిలృన రడి మీద్. అభనా, ఇదేిం
బుదిద..? అవతలి రడె ఏమభనా మయతూ గక, తనతు ఉదేదశించ మళనపుడె తనకు తెలీకుిండా చదిలృ ,
చించ పడెయయడిం ఏ రకబెైన మమయద్ అవుతేిందో అడగలి. ఆ పతు తనకు చాత కదా..? అసల్ు ఉతూ మల్ే

బుటట ల్ోకి లృళమికొటిటిందే అభవుింటుింది. గుమితపడిం వల్ల తృొ రబాటన తనకి దొ మికిింది. ఇకనఽించ
మిసిభన ఉతూ మల్ కోసిం చెతూనఽ బో మిల ించ చాడాల్బ..? ..ల్ేక అతతు ముహింల్ో రెతికితే సమితృ్ తేిందా..?
....మమి. నెల్ కిితిం మిసిభనరెైతే..? అపుడె వూమి చవమి చెతూకుపల్ో కల్బడి రెతకల్ేమో...బావుింది
కదా...చాల్బ బావుింది.
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చించఽతేనానడా..? కచేమీ అహినాల్ు కడా చించఽతేనానడా .. ఏమో ? ఎవరు చెబుతారు.? ఇది కడా
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అింద్ఽక అింత చమకు..? ఏమింత ఘోరిం జమిగితృ్ భింద్తు .. ఏముింద్సల్ు ఇింద్ఽల్ో .. అనఽకుింటు మలూీ
ఆ ఉతూ రిం అింద్ఽకుింది. కవరు ల్ేద్ఽ. కబటిట చమనమబ గతూ, తేదీ గతూ తెలీద్ఽ. ల్ేక తెల్ుసఽూింద్నే భయింతో
నమిలి మిింగైఱడో ....తుపుల్ ెటట తో ఇళ఼ూీ చేళనా కడా సపు కనింతగ నలిగితృ్ భన అరఠవు కభతిం
మబతరిం వుింది. చవరన సింతకమూ ల్ేద్ఽ.
".....ఎడామిల్బింటి హిద్యింల్ో అమితపు స్ న మీ తృట.... రెలుీతృ్ త మీమిచచన చరనవుి చాల్ు జను
జను ల్క గురుూ ెటట ుకుింటానఽ....మీమిచచన ఆటోగిఫ్ నాజీలృత ఆకశింల్ో చింద్మబమల్బ బెరుస్ూ ింది.."
ముతూ ిం కలృతిబే..| కలృతిిం ఎింత బాగ వచోచ చెపడిం కోసబే మళనటుటగ వుింది. అింద్బెైన రకయల్ు
చదిలృనరో, అలిల నరో గతూ అనేకిం వునానభ. ఏ మబటకమబటే చెతృలి. ద్సా
ూ మీ ముతాయల్ కోవల్బ వుింది.
ఎింత ఆల్ోచించనా అింద్ఽల్ో తేమీ అతుించడిం ల్ేద్ఽ. ఇరరెైభేయళీ కుమిడి/ తృ్ తూ కురి దాతు
ఫారోదేిగతుకి అది గురుూ.
అింతకింటే ెద్ద వయసఽ వుిండకడదా అింటే వుిండొ చేచమో..తెలీద్ఽ. ఆటోగిఫ్ అనానడె కబటిట అల్బ
అతుస్ూ ింది.
ఆ వయసఽల్ో తనఽ అల్బగై మళేది. మబధ్వ కడా ఒక ఉతూ రిం ెలుీకి ముింద్ఽ తనకి మఱడె. ఇింగీల షే
తనకి ఎింత బాగ వచోచ చెపడిం కోసిం మళనటట తుించింది. తెల్ుగు మీడియింల్ో చద్ఽవుకునన తనకి
సగతుకి ెైగ అరధ బే కల్ేద్ఽ. ేరమ ల్ేఖ అింద్ఽకుతు పరవశించాలిిింది తృ్ భ, తుఘింటువుల్ు మోసఽకుింటృ

ఈ తృ్ లిక తెళూ ే మబధ్వ ఇింక ఏడెసూడేమో..అింటే ఏమిటి..? రడె నేనా తూకు ఒకటేనా.. అింటాడె..
కద్తు చెపడాతుకైనా నా ఉతూ మల్ు నేనఽ ముింద్ఽ చద్రలి కదా అనాలి... అపుడె ఇింక కొింప
మునఽగుతేింది.
అసల్ు ఒకకసమి కడా కొింప మునకుకిండా వుిండాల్ింటే పలృతర ఫారత మఴిళ భరూ తో ఎల్బ మబటాలడాలి..?
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బేడమీద్ గిరగిర తిమిగిింది.
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"ఛ వూరుకో, అింత చననరడితో నాకైమిటి చెపు. అనా..?"
అపుడె: ెద్దరడెైతే ఫమిల్ేదా: అతు రెటకమిసూడేమో..
తనకైిం చెతృల్ో తోచద్ఽ.
"ముహిం చాడెల్బ ..సిందేహిం గ ెడెతేిందో .... ఇదేమబట మబ అకకనొ, వదినోన ఎవమైనా అింటే, చెవుల్ు
మూసఽకుింటారు,
ఇది సింసర పక్షబెైన ఆడది కద్ఽ" అనఽకుింటాడె కవచఽచ.
ెైకి మబతరిం ఏమీ అనడె. అదే సమసయ.
అపుడేిం చెతృలి? తూరే తలిల లృ ద్ిండియ
ర ు, తూరే నా పతియు, గతియు, తూరే నా గురుడె, గురుిడె -తుజముగ
మబధ్ర..? అనాల్బ..
రమతుకోసమి ఇల్బ తృతివరతాయతున మనాయవల్ చేభించఽకుింటట సమితృ్ తేిందా...
అది తన వల్ల కద్ఽ.
ఇదెకకడ గోల్ మ నాయనా..ఎకకడెనానవుమ ఓ ఉతూ ర కుమబమ...క
ి మ...ఏమ...నాకున్ ల్ేఖ మళ , నా
పతిదేవుడి త.- సఽగరున్ ెించన తునఽనన్ చిం, తూ రకూ ముతో నా కైశ తృశమున్ ళింగమిించఽకొనతు
భెడల్ నా ేరున్ రసింతిక కనేరద్ఽ అనా.. అవునఽ అల్బ మళ దిన పతిరకల్ొ అచఽచకి ఇళేూ.. ఎల్బ

ళగగ ు ళగగ ు.. పదేళైీగ సింసరిం చేసూ ఽనన ముగుడికి చెపల్ేతుది , ముకక ముహిం తెలీతు రడికి
చెతృల్నఽకోవడిం ఎింత ఴేయిం. సగటు అనోయనయ దాింపతాయల్ోలకి ఇింత బో ల్ుతనిం ఎల్బ వచచిందో ..
ఏమిటొ చచగోల్.. ఇద్ద మి ఆడాళీ ేరమల్ మధ్య ఇరుకోకవడిం మగడికి సింబరింగ వుింటుిందేమో గతూ,
ఇద్ద మి మగళీ అజాానాల్ మధ్య ఇరుకోకవడిం ఆడదాతుకి చెపుకోల్ేనింత అవమబనింగనే వుింటుింది.
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వుింటుింది.? అసల్ు అటినించ నరుకుక మవడబే తేలిి్కైమో
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అననటుట అమల్బపురిం రళీకి తనఽ ఇచచన కచేమీ డేటు ఈ నెల్బఖరుల్ోనే కదా ., తౄ్ నఽ చేళ ఆహినిం
పింపుతామనానరు. పింతృమో ల్ేదో ..? ఒకరేళ పింపడమూ, చెతూబుటట ల్ో చేరడమూ జమిగితృ్ యభేమో..
అసల్ు తన అనఽమబనిం తుజబేనా..? ఈ పతు చేళింది మబధ్రేనా..? ఇింకవరు చేసూరు..? ల్లల్బ కద్ఽ,
ఎతుమిదేళల నాతుగడా..? అభదేళల చింటిదా..? మూడేళల బేతెనా..? రళీకైింపతు... రళైీ చెయయరు. అసల్ు
ఎనానళీనఽించీ జరుగుతోిందో ఇది..? ఉతూ మల్ింద్కతృ్ వడాతుకి రెనకునన కరణిం ఇతతు తృ్ లీళింగ..? . ..
అింటే గింట కిితిం వచచన తృ్ సఽట తనకై అననమబట. ల్ోపలి గదిల్ోించ తనఽ వచేచల్ోే చరల్న రెలుీ
అింద్ఽకుింటే అతతుకైనేమో అనఽకుింది. . ఒకక సరు సిందేహిం కడా మల్ేద్ఽ.. ఈ ల్ెకకన ళేనఴితేమళీ
నఽించ అింద్ఽకునన పరతి ఉతూ రమూ ళెకిండ్ హయిండభతృ్ యబక తనఽ చదిలృనరేనా..? రళల వయకిూగత
సింగతేల్ు, బాధ్ల్ు అతూన లౄడికి తెలిితృ్ యబయబ.. చీ చీ
ఇతతు బురి ల్ో ఈ పురుగు ఎపుడె ద్ామిిందో తెలీడింల్ేద్ఽ.
ల్ేక ఈ పురుగుతో సహ పుటిట ెమిగి తననఽ రొలిచ, వల్ించఽకునాన గతు కళైీ మూసఽకుతృ్ భ
నబేుళిందా..
అనఽమబనిం వునన చోట మమబ అనాన బూతేగనే కనబడెతేిందిట..కమల్ తున అసూ మబనా అనేది.
ఎింద్ఽకల్బ అనేదో , బాబాభకడా ఇల్బనే వుిండేరడా..?
మనసఽ ముద్ఽదబామి తృ్ భింది. తల్ కొటేటళనటుటగ వుింది. వుననపయాన కమీచల్ో కల్బడి, ముల్ుల

పల్కమిింపుగ చాళ, ముహమబటింగ నలృి, గుమబుతుకునన పరదా సమిచేసఽకుతు రెలుీతృ్ భింది.
తన ఇింటికి పరదా ల్ేద్ఽ, జీలృతాతుకి కడా వుిండకడద్నఽకుింది. ఇదేమిటిల్బ జమిగిింది..?
అింటే మునన బింగుళొరు ల్ో జమిగితృ్ భన కచేమీ , అింతకు ముింద్ఽ చెనెైనరళైీ పింన అహినిం
తృ్ సఽటమబయన్ మబమినింద్ఽకో ఇింకింద్ఽకో కద్ఽ, ముగుడెగమి మనసఽ మబమినింద్ఽకు అింద్ల్ేద్నన మబట.
హతోళు..
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గుచఽచకుననటుట ల్ేచ తుల్బడి, బాల్కతూ అింతా కొల్ుసఽూననటుట నడవడిం ముద్ల్ుెటట ింి ది. పకికింటి ఆలృడ
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గత నెయాీళైీగ అతతుల్ో కతుసూ ఽనన మబరు భరమ కద్ఽ తుజబే. కరణిం బో ధ్పడిిందిగ ..లౄడికి తుల్ురెల్ల బ
అసాయ...అింద్ఽకైనా ఆ సాటీతృ్ టీ మబటల్ు..
బెైగి భన్ తల్ెనతృ్  , ఆప఼సఽల్ో గొడవల్ో అనఽకుింది గతు, అది కద్ననమబట. తన కోసిం ఎవమైనా వళేూ
మధ్యల్ో వచచ కచోవడిం, ల్లలిన కసఽరుకోవడిం, ఈ నెల్ల ో కప఼తృొ డి ఇింత ఖరుచ ఎింద్ఽకభింద్నడిం ..
అతునటికీ మూల్బధారిం ఇదేనా..?
"నా కోసిం ఎింద్మో వసూరు, నఽవు కప఼ ఇచచ ల్ోపలికళైీ" అతు ెయాీలిన కళమినటుటగ ముగుడిన ఎవమైనా
అనగల్మ..? అతు బతగగ ల్మ..?
ఎపుడె ఎల్బ చెతృల్ో గతూ, గయపడకుిండా సఽతారిం గ చెతృలి అతు తనఽ అనఽకుింటునే వుింది.
చాతకవడిం ల్ేద్ఽ. ముననటికి మునన ఆ పతిరక రళైీ ఇింటరౄి చేసూ ఽననింతళేపూ '
"ఇదిగో ఏమోయ్, తృల్రడికి డబుులిచాచర.. ల్ేదా.? తృత ేపరుల అబేుర ల్ేదా..?సయింతరిం
కల్ేజీనఽించ వసా
ూ తయయిం నఽరేి తెచెచభయ, ముననటిలృ కద్ఽ అలృ బాల్ేద్ఽ మళైీనానభ...బాతగడి
సాకల్ు బాయగుగ తెగిింద్నానడె గురుూిందా..? ఇరళ ఆ పతు చాడె..నాింపలిల ల్ో మించలృ దొ రుకుతాభ..." ట.
ఏమిటది..? రొచచన రళైీ ఏమనఽకుింటారు. బుదీద జాానిం వుిండకకమల దా..? ..అింటే మీ పరపించాతుకి ఈలృడ
ఎింత గయకుమల్భనా గతూ నాకు ఉతూ ెయాీిం మబతరబే సఽమబ..అతు చెపడబేగ..
సగటు మగరడిన అరధ ిం చేసఽకోవడాతుకి ఏమింత శిమ పడకకమైల ద్ఽ.

చేసూ ఽింది. చాల్బ మింది ఆడరళీింతేనట...సట వుిమీద్ఽనన ెనాతున తృొ రబాటన చేతూ ో అింద్ఽకుతు ళింకుల్ోకి
లృళమయయబో భింది.. చఽరుకుకన కలితే సల్ోచనగ చాసఽకుింది.. కతూ ఏమిటో మింటతుించల్ేద్ఽ. బొ టన
రేల్, మధ్య రేల్ ఎరి బడితృ్ యబభ.
బురి అింతకింటే కలితృ్ తోింద్ననమబట..
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మతూ, ఇరళ తేల్ేచసూనఽ, ఈ సమి ెైకై అింది. ఆల్ోచన తీవరింగ కల్ుచతేననపుడె రసలృ ఇింటి పతు చచక
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"తూయవి ఎవడే రడె...రడితో ఎింద్ఽకై తూ మబటల్ు..." అింటృ అకక ముగుడిల్బగ ముహమీుద్ అడిగైళూ ే
బావుడెన. పెళైీమతు జరబు చెపడము, ఘొల్ులమతు గోల్ెతిూతృ్ వడమో నేరుచకుింద్ఽనఽ.
అబేు...లౄడల్బల మబమూలి మగడిల్బ ఏమీ అడగడె.
గూటిల్ో ద్ామిన ఎల్క ల్లల్బగ కభతాలీన, ఉతూ మలీన గల్ల ింతే చేసూ ఽనానడె.
సగితే బూతేల్ు, ల్ేకతృ్ తే అనఽబూతేల్ు అనానడె మునన, డెైమీల్ో కోట్ చేసఽకునన కిషా ఱళూీ రకయల్ు
చదిలృ,
తెల్లబో భింది తనఽ, ఆ ఫాష చాళ కద్ఽ, పమభ డెైమీల్ు చదిరే అల్రటు చాళ,
నాకు తెలీతు రహసయల్ు తూద్గగ మైమునానభ చెపు అనానడె ెళీభన కొతూ ల్ో, డెైమీ కొింటృింటే _ అదేదో
ఎ.సమిటపకట్ జోకుల్బగ తల్ుచకుతు తల్ుచకుతు నవుికుింది తనఽ.
ల్లల్ు సాకళల నఽించ వచాచరు. పరజ్ ల్ో వునన జామపళైీకోళ చేతికిచచ ఆటల్కి తమిబేళింది..
హ ింవరుక లృషయిం అడకుకిండా పింించెయయడిం రళీకీ సింబరింగ వుననటుటింది , ఎగురుకుింటృ
రెలుీతృ్ యబరు.
రసింతికింద్ఽకో ఆ ఉతూ రిం సింగతి ఏిం కనటుట వదిల్ెయయడిం ఇషట ింల్ేద్ఽ, . తపు జమిగినటుట చింెయయడిం
అసల్ే ఇషట ిం ల్ేద్ఽ.

గౌరలృించఽకోవడిం కోసిం.. ఎకకడ..? ఎల్బ దాచాలి..? పుసూ కల్ అరల్ోనా..? పటుట చీరల్ కిిందా..? టిలృ
కిిందా..?, రజ్ కునన కవరుల్ోనా..? ఉతూ మల్ తీగల్ోనా.., ఉహృ ల్బభింల్ేద్ఽ. ఈ ఇింటోల తనది అతు
నముద్గిన చోటే ల్ేద్ఽ. అతూన అింద్రౄ కలికి పడేళేరే..నడిద లృమిగైల్బ ఊడచడాతుకి , కడిగి ముగుగల్ు ెటటడాతుకై
తప తనకై సానిం ల్ేద్ఽ. గోడమీద్ఽనన ళ఼తామమబఫాయననమహ.. తౄొ టోల్తో సహ ఎకకడ ఏది తగిలిించాల్ో
ఎింక అతతుషట ిం. తనకసల్ు గోడల్మీద్ ఏదీ తగిలిించడిం నచచద్ఽ.
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లృసఽగొచచ చవమికి ఉతూ మతున డెైతుింగు టేబుల్ మీద్ఽనన ఉపుడబాు కిింద్ ెటట ింి ది. తాజ మహల్ ఆకరింల్ో
వునన ింగణీ ఉపుడబాు ముద్టి ెలుీమోజు కనఽకగ ఇచాచడె మబధ్వ.
చెల్ెల ల్ు షమిుల్ కిసఽకుకన నలృిింది. కోపిం వచేచళింది తనకి ,
ఉపు డబాుల్ు, పపు డబాుల్ు, జాడీల్ు, బూజు కరి ల్ు- ేరమ కనఽకల్ింటే అలృ కవబాు...నాకైమి
ఇషట మో అది ఇరిలి ఎింతో శిింగర భమితింగ చెపడాతుక నోరు తెమిచిందా మతిర. . చెపల్ేకతృ్ భింది.
కరణిం గుటాక నోటితో అతనఽ ెటట న
ి ముద్ఽద.
మూరచ వచచనింత పనభింది.
"ఈ అల్రటటపటినఽించీ" అనడిగిింది.
"ఊమికై....ఉషమకుకరెైనపుడె.." అనానడె.
సమై తృ్ నేల ...ఉషరు లృషయింల్ో ఇద్ద మికీ అతేతృర యిం కలిిింది కదా, పరకటన ఎల్బ వుింటే ఏిం తృ్ భింది
అనఽకుింది.
ఫారయల్ింతా ఇింతే, పరమ చచ ముహల్ు..ముగుడిల్ో ఎపుడా రెల్ుతేరు కోణాల్ే రెతేకుకింటారు.
అభతే తనఽ ఫారయ మబతరబేనా.. ళేనఴితేమల్ు కదా.? మమి కల్ేజీల్ో తిమిగిన మూడేళల తిరుగుడికి
అరధ బేమిటి..?

ఒకమొనకరు ఏిం అరధ ిం చేసఽకుననటుట.....
ఒకసమి అరధ ిం చేసఽకుననది జీలృతాింతిం సమితృ్ దేమో .... పదేళీకోసమి మలూీ అరధ ిం చేసఽకోవడిం
ముద్ల్ుెటట ాల్ేమో ..
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వన్ బై టృ కప఼ల్ు తాగి తృొ ద్ఽదతృ్ భేదాక తృరుకల్ముట తిమిగి ఇింటోల రళీతో చరటు
ల తినడాతుక..? ఇింక
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అభనా అపుడె అరధ ిం చేసఽకుననది మబతరిం ఏముిందిల్ే? సింగీతమింటే ఎింతిషట మో, ఎతున కీరూనల్ొచోచ
చెింది.

ఆరునారభనా

కచేమీల్ు

ఇవిడిం

మబననతు చెింది. అింద్ఽకు

ఒపుకుననింద్ఽకు

సింబరపడిింది. తుజాతుకివతూన హకుకల్ు కదా, అతేరుచఽల్ు కదా, లౄటికోసిం తృర మిధించడబేమిటి.? అనే సింగతి
అపుడె తెలీద్ఽ.
అతనేిం చెతృడె..? ళగమట్ మబనడిం తన వల్ల కద్నానడె. జీతమింతా చేతిల్ో ెటట స
ే ూననానడె.
సింసమతుకి రధ్సరధి నఽరేి కదా అనానడె. లౄకిండె మింద్ఽ తృమీటల్ు తపవనానడె అభనా బెలిల గ
తించఽకుింటాననానడె..
ఇింతకింటే ఇింకైింకరలి..? ఇద్ద మికిద్దరిం సితింతర వయకిూతాల్తో ఉటిటపడెతేనానమనఽకునానిం. కదా మమి..?
అది పిండగ చేసఽకునేింద్ఽకు ఒకై కల్ డిింర కు ళ఼సల్ో తల్ో సటా రేసఽకుతు నవుికుింటృ తాగిం. అరళ మోజూ
కింటే ఎకుకవ చనఽలృచచింది కడా..ఎతున మబటాలడెకునాన గతు, అసల్ు మబటాలడెకోతు రటితోనే జీలృతిం
గడెసఽూింద్తు అపుడె తెలీద్ఽ. ఇపుడె తెలిళ఼ ల్బభింల్ేద్ఽ..
ఆటల్నఽించ ల్లల్ొచాచరు. అనానల్ు ెటట ి బల్వింతాన తుద్రల్ోకి దిింేళింది. మోజూల్బగ గోరుముద్ద ల్ు ల్ేవు,
కధ్ల్ు ల్ేవు, కకరకయల్ు ల్ేవు. అసల్ేమీ ల్ేవు. కొింప ముతుగితృ్ భేింత మ్నిం.
మబధ్వ వచాచడె, మబమూల్ుగనే వుిండటాతుకి పరయతినించాడె. మీద్ చెభయ రేళూ ే లృసఽరుగ ద్ారిం
జమిగిింది.

బావుిండతుది ఒింటోీ కద్ఽ, మనసఽల్ో....అిందామనఽకుింది అనల్ేకతృ్ భింది.
మమనడె గడిచింది, ఆ మమనడె గడిచింది. రరిం అింతా అల్బగై గడిచింది.
ఆమోజు తృొ ద్ఽదనేన అతతుకద్ఽరుగ వునన కుమీచల్ో కచఽతు ఒకోకగుకక కప఼ చపమిసూ ా రసింతి చెింది.
"ఇరళ మనిం ఒకచోటికి రెడెతేనానిం."
"చీరల్ బేమతుక నాద్గగ ర అింత బడెెట్ ల్ేద్ఽ."
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"ఓహ ఒింటోల బాల్ేదా.. సమైల్ే.." అింటృ అటు తిమిగి పడెకునానడె. ఏిం చెతృల్ో రసలృ తోచల్ేద్ఽ.
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కద్ఽ అననటుట తల్ింది,
"మమి..? ఆసతిరక, మలుీ వచచిందా నడెింనొ..?" ఆిందో ళనగ అడిగడె...
"కద్ఽ" అింది కపు బల్ల మీద్ ెటట .ి .
"చెపు మమి..."
"తినబో త రుచ అడగడబేింద్ఽకు...? వసూర..? మర..? అది చెపు ముింద్ఽ..?"
"వసూనఽ, చసూనా మక, దేలౄ గమి ఆజా మమి.." ఛల్ోకిూ లృళమడె., రసలృ నవిల్ేద్ఽ, మబటాలడల్ేద్ఽ. ముహిం
తిపుకుతు కపు ళింకుల్ో ెటట ే నెపింమీద్ ల్ోపలికి రెలుీతృ్ భింది. తన ఎింగిలి కపు కడా ఎపటిల్బగ
చేతికివిబో భ ఆబె పటిటించఽకోక తృ్ భేసమికి చచచనటుట మోసఽకుింటు రెనకై వచాచడె.
"ఎకకడికి చెపు..?" మలూీ అడిగడె.
"చెతృనఽకదా ఒకసమి.." అింటృనే గదిల్ోకి జారుకుింది.
రసింతి తెరురల్ోించ ఇళ఼ూీ చీర తీళ కటుటకుతు కచఽింది. తృౌరుషిం ఎకుకరెైనపుడె మించ చీరల్ు కటట డిం
అల్రటు.
"అదేమిటి వింటల్ేదా ఇరళ," తేల్ుకుటిటనటుట అడిగడె.
"ల్ేద్ఽ అింతకింటే ముఖయలృషయిం వుింది, అది చాసఽకుతు హ టల్ ల్ో తినేళ ఎవమి ఆప఼సఽకు రళీిం

ల్లలిన పిండకిక అననగమిింటికి పింపడిం వల్ల , ఒింటమిగ దొ మికితృ్ యబడె మబధ్వ. కొతున సఽతునతబెైన
లృషయబల్ు ల్లల్ చెలృన పడకుిండా ఇల్బ తేల్ుచకోవడబే బేల్తు రసింతి అనఽకుింది.
చేళేది ల్ేక తృయింటు చొకక మబరుచకుతు వఛ్ాాడె.
ఇింటికి తాళిం తగిించింది రసింతి.
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తృ్ ిందాిం...” అింది.
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గుముిం దాటగనే "ఆటొ" అతు ల్వబో యబడె....
"ఆమబతరిం నడవల్ేమ.. రిండి, నడక ఆమోగయతుకి మించది.." అింటృ చక చక నడవడిం ముద్ల్ు ెటట ింి ది. ఒక
ఫమలింగు నడిచాక తృ్ సటప఼సఽ ద్గగ ర ఆగిింది, నవుిత రెనకిక చాళింది.
మబధ్వకి సిందేహిం వచచింది, "ఇకకడికి.ఎింద్ఽకు....?" అడిగడె తెల్లబో త..
అదే నవుితో తల్, చెభయ పటుటకుతు ల్ోపలికి ల్బకకలుీింది.. కౌింటరు ద్గగ ర ఆగిింది. నోరు తెమిచ చెింది.
"సర్, మబ ఉతూ మల్ు గల్ల ింతవుతేనానభ, ఎింద్ఽకో తెలీడిం ల్ేద్ఽ. ఇదిగో లౄరు మబరరు. చామిునార్
కింెతూల్ో

మబమకట్ ఎగిెకయటివ్, తృపిం

లౄమికీ

కమూయతుకైషన్ చాల్బ

వుింటుింది. తనలృ ఎతున

మిసివుతేననయో తెలీద్ఽ. అడరస్ మబమిిందా అింటే అదీ ల్ేద్ఽ. ఎపటినఽించో వుననదే , అభనా గత
మూడె నెల్ల ుగ ఇది ఎకుకవభింది. అింతకు ముింద్ఽ కడా వుిందేమో గతూ నేనఽ తెల్ుసఽకోల్ేకతృ్ యబనఽ.
ఇపుడేిం చెయయమింటారు.." అడిగిింది.
జైబుల్ోించ ళెల్ మోగినటుట అతేనభించ అది చెలృల్ో ెటట ుకుతు అటు తిమిగి అింద్ఽల్ో ముతుగితృ్ భనటుట
కతుించాడె మబధ్వ.
"సధారణింగ అల్బ జరగద్ఽ బేడమ్, మతుయబరడ రల ు కడా మిసిభతే అపుడె యబక్షన్ తీసఽకుింటాిం...
అభనా మీరు సియింగ ఎల్బగూ వచాచరు గబటిట , మితృ్ రుట మళ ఇవిిండి..." అతు చెతృడె కౌింటరుల్ో
వునన వయకిూ.

"నేనెింద్ఽకు" ముహిం చటిల ించాడె.
"ఇరళ నాకొచచన సమసయ మైపు మీకు మద్ింటామ..? ఎింద్ఽకైనా మించది మీరౄ సింతకిం చెయయిండి..? ఼ల జ్
నాకోసిం .." అింది.
ప్చచ.. అతు లృసఽగు అతేనభించ, "ెనఽనల్ేద్ఽ" అనానడె జైబుల్ో చెభయ ెటట ి,
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రసింతి మితృ్ రుట మళ ఇచచింది. "సింతకిం ెటటిండి" అతు భరూ ముింద్ఽ ెటట ింీ ది.
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"ఇదిగోిండి సర్,," అతు తృ్ స్ట బేన్ అిందిించాడె. గఫాల్న రసింతి కడా బాయగ్ ల్ోఛి తీళ చేతికిచచింది.
ఇద్ద మీన ఒకైదెబుకి హతయ చేళేల్బ చాఱడె.
ఆ కోపిం ఎింద్ఽకో తృ్ స్ట మబయన్ కి అరధ ింకల్ేద్ఽ. రసింతికి బాగనే అరధ ిం అభింది.
అతతుకి టాటా చె ఆటో ఎకైకదాక ఉగగ బటుటకుతు అపుడె నలృిింది రసింతి తెరల్ు తెరల్ుగ.. నలృి నలృి
తృొ టట నొెటిటింది. మోడెడమీద్ కొింద్రు లృచతరింగ ఇటే చాసా
ూ రెయాీరు.
కల్ేజీకి చేరుకునానక తౄ్ న్ చేళ అడిగిింది, "ఴెల్ో డామిల ింగ్ చేరుకునానర జాగితూగ, అయోయ, అననటుట మనిం
కలిళ టిపన్ తినాల్నఽకుతూ మమిచతృ్ యబిం కదా హడాలృడిల్ో పడి , నఽవిభనా గురుూ చెయయచఽచ కద్బాు."
అింది ఏమీ జరగనటుట,
అవతలినఽించ లృసఽరుగ తౄ్ న్ ెటట ళ
ే న చపుడభింది.
ఇపటికి ఈ డో స్ చాల్ు, హముయయ ఉతూ మల్ లృషయింల్ో తనఽ ఇింక భయపడకకమైల ద్ఽ. అనఽకుింది.
ఆబె అతేతృర యిం తుజబే అభింది. అది ముద్ల్ు ఏ ఉతూ రిం ఎకకడినఽించ మళనా మచచకగొనన తృవురింల్బ
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అరచేతి మీదే రల్ుతోింది..

