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1 వడిసెల 

 

చప్పుడు చేసతూ  గేటు మూసుక ంది.  

ఆ చప్పుడులో గేటు మూసిన్ వ్యక్తూ క్ోప్ం సుష్టంగా ధ్వనంచింది. ప్కకక్త జరిగి, బలహీన్ంగా గోడక్త వీప్ప 
ఆనిన్ ప్గడం అలాగే నలబడ ంది. ఆమె కడుప్పలో ఏవో ఉక క గోళ్ళు ఆకలిగా రక కత్ున్నాయి. ఆమె 

గ ండెలో కండచీమల  కసిగా క టటడం ప్రా రంంంచనయి. కదినిన్ ప్పటటలోంచి కందిరీగలాా  ఆమె లోంచి ఏవో 
ఆలోచన్ల  లేసుూ న్నాయి.  

నససహాయత్, నీరసం, ఆ ర ండ ంటినీ మంగేసతూ  ఏదో  అవ్మాన్ం. ఆ అవ్మాన్ం ఆ ర ండ ంటినీ 
మరిచిప్ొ మమంట ంది. అయితే... అణ వ్ప రూప్ంలో త్న్ కడుప్పలో ప్పటిట , విశ్వరూప్ం ధ్రించిన్ ఆకలి, 

అవ్మాన్ననా మరిచిప్ొ మమంట ంది.  

ఆకలి మాట న్ెగిగంది.  

ప్గడం గోడన్ుంచి దతరంగా జరిగింది. మెలాిగా త్న్వెైప్ప న ైక్త లేసుూ న్ా నే్లన బ ైరలా  కమ మత్ున్ా కళ్ుతో 
చతసతూ  మళ్ళు గోడక్త జారాా బడ ంది. నే్ల మెలాిగా క్తందిక్త త్గిగంది. ఇన్ేాళ్ు అడుక కత్రన్ే వ్ృత్రూలో త్న్ు రక 
రక్ాల త్రటుా  త్రంది. క్ానీ, ఇందనకటి త్రటుా ... వ్ణ క త్ున్ా క్ాళ్ళు ఆమెన కూచోమంటున్నాయి. ఆకలి ఆమెన 
కదలమంట ంది; మరోచోటిక్త న్డవ్మంట ంది.  

మళ్ళు ఆకలి మాట న్ెగిగంది. ప్గడం కదిలింది.  

ఆమె న దద  న దద  కళ్ళు ఇరలవెైప్పలా ఉన్ా గ మామలిా ఆశ్గా, ఆత్రంగా చతసుూ న్నాయి. అవ్పన్ు, 

ప్పటిటన్ప్ుటిాంచీ ఆకలిగా, ఆశ్గా, ఆత్రంగా లోక్ానా చతసీ, చతసీ ప్గడం కళ్ళు న దదగా అయాయయి. ఆకలిన్ే 
ఆహారంగా నండుగా నంప్పక న్ా ఆమె కడుప్ప అరచేత్రలా ప్లిగాన్ే ఉండ ప్ో యింది.  

నీరసంగా అడుగ లేసుూ న్ా ప్గడం కళ్ళు మెరిశాయి. దనదనప్ప వీధి చివ్రక్త చేరలక న్నాక తెరిచిన్ గ మమం 
ఆమెక్త కన్బడ ంది. మూసిన్ త్ల ప్పలిా తెరినించడం త్న్లాంటి వాళా్క్త అసాధ్యమన ఆమెక్త తెల సు. 
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2 వడిసెల 

అప్రయత్ాంగా ఆమె క డ వేప్పక్త త్రరిగింది. గేటు మ ందు ఆగింది. ఇందనకటి గేటు లోప్ల జరిగిన్దంతన 
ఆమెక్త త్టాల న్ గ రతూ చిింది.  

తెరిచిన్ గేటు దనటి లోప్లి వెళ్ళున్ందుకూ, గోరలమ దదల  త్రంటున్ా చంటాణణి  ‘దిష్ిటచతప్పల ’ చతసిన్ందుకూ 
ఆ ‘త్లాి’ అన్ా మాటల  ప్గడం చెవ్పలోా  గింగ రలమన్నాయి. గోరలమ దదన చినా న్నల కతో ఇవ్త్లిక్త 
తోసేసతూ  న్వ్పవత్ున్ా క రాాణణి  త్న్ు మ చిటగా చతసింది. దిష్ిట  త్గిలేలా చతడలేదు.  

ఆ త్లాి మాటల  త్న్న ఆకలికన్నా అధికంగా బాధ్న టాట యి. ఆకలి కడుప్పన రణంగా చేసుూ ంది. ఆ త్లాి 
మాటల  త్న్ మన్సున రణంగా చేశాయి.  

ప్గడం గేటు దనటే ప్రయత్ాం చేయలేదు. అన్ాం బదుల  అవ్మాన్ం దొరలక త్ుందేమో? మళ్ళు మెలాిగా 
త్లెత్ుూ త్ున్ా అవ్మాన్ం ఆమెన వెన్ుదిరిగి వెళ్ుమంట ంది. ఆకలి గేటు దనటి తెరిచిన్ గ మమం మ ందుక  
వెళ్ుమంట ంది. ఈ సారీ ఆకలి మాటే న్ెగిగంది. 

గేటు దనటబో త్ున్ా ప్గడం కళ్ళు మెరిశాయి. ఇంటావిడ లోప్లి గ మమం దనటి మ ందు గ మమంవెైప్ప 
వ్సోూ ంది. ప్గడం అప్రయత్ాంగా ఆగింది. ఇంటావిడ చేత్రలో ప్ాా సిటక్ ప్ళ్్ుం. ప్ళ్్ుం నండుగా అన్ాం. 
మ ఖ్యంగా... ఆమె మొహంమీద చిరలన్వ్పవ!  

“అమామ!”  అసంకలిుత్ంగా, ధెైరయంగా ప్గడం నిలిచింది. గిన్ెా ప్టుట క న్ా చెయియ మ ందుక  సాగింది. 

జవాబ గా “భౌ ! భౌ ! భౌ !” అంటూ జాత్రక కక అరలప్పల  విననించనయి. 

ఇంటావిడ కళ్ళు త్టాల న్ గేటువెైప్ప చతశాయి. ఆమె మొహం మీది చిరలన్వ్పవన ర ప్ుప్ాటులో ఏదో  
అదృశ్యహసూం త్ుడ చేసింది.  

వ్రండన చివ్రిక్త జరగిి, ప్గడంవెైప్ప చతసతూ  ఎత్ుూ గా బలంగా ఉన్ా జాత్ర క కక భీకరంగా మొరగసాగింది. 
దననా లాగిప్టిటన్ గతల సు తెగిపో్ త్ుందేమో అన్ా భయం ప్గడననా వెన్క్తక జరినింది.  

‘అన్ాం లేదు, సున్ాం లేదు, దయచేయ్’ అంటూ కసురలక్ోడననక్త త్న్ యజమాన్ురాలిక్త అవ్క్ాశ్ం 
ఇవ్వక ండన, ఆ ప్న తననే్ చేసుూ న్ాటుట  జాత్రక కక చెవ్పల  చిల ా ల  ప్డేలా అరలసోూ ంది.  

“రాజా...!” నేరమా, మందలింప్ూ కలిని అంటూ ఇంటావిడ గ మమం దనటి వ్రండనలో ఆగింది.  
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3 వడిసెల 

రాజా ఆమెవెైప్ప త్రరిగి నాేటువెైప్ప ఎగ రలత్ూ, శా్రత్ర మారిి అరవ్సాగింది. రాజా త్లమీద చేత్రన వేసి, నేా టున 
గోడవారగా న టేటసి, ఇంటావిడ గ మమం దనటింది. వెన్క్తక త్రరిగి, అసహయంగా ప్గడం వెైప్ప చతసి నరాక్ష్యంగా 
త్ల ప్ప మూసేసింది.  

ఆదరాబాదరా అన్ాం బొ క కత్ున్ా ‘రాజా’ ఏదో  గ రతూ చిిన్టుట  త్రన్డం మాన్ేసి, గేటువేప్ప చతసతూ  
బ దిరింప్పగా మొరగసాగింది. త్న్క్త పో్ టీగా నంచున్ా ప్గడం కళ్ులోక్త రాజా ఎరటాి కళ్ళు ఆగహాంతో 
చతసుూ న్నాయి.  

“భౌభౌ ! భౌభౌ ! ఫో ఫో  ! ఫో ఫో  !’ అన త్న్క్త విననిసుూ న్ా క కక అరలప్పలిా ప్గడం జాలిగా వింటూ వెన్క్తక 
త్రరిగింది. జాత్ర క కక ఉన్ా ఇంటావిడ తీరల ఇందనకటి ఇంటావిడ త్రటాన ఎకకడ క్ో త్రిమేసింది. ఈవిడ మౌన్ం 
ఆవిడ అరలప్పలకన్నా దనరలణంగా అననించింది ప్గడననక్త. 

కడుప్పలో ఏదో  రంగ ల రాటాం త్రప్పుత్ున్ా ఆకలి ఆమెన ఇంక్ా మ ందుక్త న్డవ్మంది.  

బాలకనీమీద న్ుంచి అటూ ఇటూ చతసిన్ శ్శిక్ాంత్ అసహన్ంగా ప్చనరలా  ప్రా రంంంచనడు. నరీక్ష్ణలో 
గడ చిపో్ యిన్ ర ండు గంటలూ అత్నా ఆశ్ిరయంలో మ ంచేసుూ న్నాయి. కలా? నజమా? నజంగా ఇండ యాలో 
– పో్ నీ, ఈ ఊళ్ళు అడుక కత్రన్ే వాళ్ళు లేరా? లేకపో్ తే, రాత్రరక్త రాతేర బిక్ష్గాళ్ుందరీా క్ారతురేష్న్ వాళ్ళు 
మర కకడ క్ ైన్న త్రిమేశారా? ఊహ ూఁ... రోజూలాగే ఈ రోజూ ఎవ్డో  అడుక కత్రన్ేవాడ  కంఠమే త్న్క్త 
మేల క్ొల ప్ప ప్ాడ ంది.  

ఆశ్ిరాయనా విసుగాగ  మారలిక ంటూ శ్శిక్ాంత్ సిగర ట్ వెలిగించనడు. అప్రయత్ాంగా అత్న కళ్ళు క రీిక్తంద 
న టిటన్ అన్ాం పొ్ టాా లమీద ప్డనా యి. ఆ అన్నానా ఆరగించబో యిే బిచిగాడ  క్ోసం త్న్ు ఆత్రంగా 
నరీక్ష సుూ న్నాడు; ప్ూరవం రోజులోా -జన్నభా త్క కవ్గా ఉన్ా రోజులోా -అత్రథి క్ోసం నరీక్ష ంచిన్ గృహసుూ సుు లా!  

న్వ్పవక ంటూ ఆగి, శ్శిక్ాంత్ రోడుా  మీదిక్త చతశాడు. క్తంద చెత్ూక ండీ ప్కకన్ే బూడ ద మీద ఆ క కక ఇంక్ా 
ప్డుక న్ే వ్పంది. అది అలాగే, అకకడే ప్డుక న్ే ఉంటుంది. అది దనన ప్రమన్ెంట్ సాు న్ం.  

సిగర ట్ నీకన గిరాటేసి శ్శిక్ాంత్ మళ్ళు ప్చనరలా  ప్రా రంంంచనడు. అడుక క త్రన్ేవాళ్ళు లేన ఆ వీథి అత్న 
కళ్ుక్త వెలబో త్ూ కననిసోూ ంది. చనపో్ యిన్, లేదన – హత్యక  గ రి అయిన్ ఏ రాజక్ీయ న్నయక డ  నేరలతో 
ఎవ్ర ైన్న న దద  ఎత్ుూ న్ అన్ాదనన్ం చేసుూ న్నారా? 
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4 వడిసెల 

ఆలోచిసతూ  అత్న్ు వీథి మల ప్ప వేప్ప చతశాడు. అత్న కళ్ళు మెరిశాయి. అప్రయత్ాంగా కళ్ళు మూసి, 
తెరిచి, మళ్ళు చతశాడు.  

నజమే! ఎవ్రో బిచిగతెూ  వీధిలోక్త వ్సోూ ంది. బిచిగతేూన్న? సందేహం లేదు! ఎండ పో్ యిన్ జుటుట , మాసిన్ 
గ డాల , మ ఖ్యంగా... ఆమె చేత్రలోన గిన్ెా, ఆమె బిచిగతేూ  అన చనటింప్ప వేసుూ న్ా చిన్ా న్గారాలా ఉంది. 
శ్శిక్ాంత్ త్ృనిూగా నటూట రాిడు. 

ఆమె వైెనే చతసతూ  బాలకనీలో సూంభంలా నలబడా శ్శిక్ాంత్ లో ఉన్ాటుట ండ  ఎదో  సందేహం ప్పటుట క్ొచిింది. ఈ 
ఇంటివాళ్్ళున్న ఆమెక్త అన్ాం న టేటసాూ రా? న టేటసేూ ..? న టేటసేూ  ఆ నిలా ఇకకడ  క్ొసుూ ందన? వ్చిిన్న.. ఏ ఇలాా లూ ఆ 
నిలాక్త అన్ాం న టటకూడదన అత్న్ు అప్రయత్ాంగా లోప్లోా ప్లే ప్రా రిుంచనడు. 

థనంక్ గాడ్... అటూ ఇటూ చతసతూ  ఆ నిలా మెలాిగా, త్రన్ాగా వ్సోూ ంది. శ్శిక్ాంత్ ర ప్ుప్ాటు లేన కళ్ుతో 
చతసుూ న్నాడు. సన్ాటి ఆక్ారం... సన్ాటి న్డుం, ఎండ ప్ో యిన్న కూడన ప్ొ డుగాగ  ఉన్ా వెంటుర కల , చిరిగిన్ 
న ైటలోంచి ఎరగాా, ఎత్ుూ గా అవ్పనిసుూ న్ా జాక్ టుట , అడుక కత్రన్ే నిలెలా న్న అందంగాన్ే ఉంది.  అదృష్టం... 
అందమైెన్ అడుక కత్రన్ే నిలేా  వ్సోూ ంది.. త్న్క్ోసం... 

త్న్ మ ందు న్డుసుూ న్ా సన్ాటి పొ్ డుగాటి నీడన్ు ప్గడం అదోలా చతసింది. త్న్ నీడ అందంగా 
అవ్పనిసోూ ంది. నీడలాగే త్న్ు అందంగా ఉందన? త్న్ు చకకన చుకక అన అయయ – త్న్న ఒంటరిగా లోక్ానక్త, 
ఆకలిక్త వ్దిలేసి, ఆకలి చనవ్ప చచిిన్ అయయ – త్రచుగా అన్ేవాడు! అప్పుడెప్పుడో త్న్ దగగరలన్ా చిన్ా 

అదదం మ కకలో త్న్ అందననా ప్ూరిూగా చతసుక్ోలేకప్ో యింది త్న్ు. త్న్ దగగర త్న్ అందననా ప్ూరిూగా 
చతనించే అదదం లేదు.  

ప్గడం మెదడులో ఎదో  త్ళ్ళక కమంది. త్న్ దగగర అదదం లేకపో్ యిన్న త్న్ అందననా త్న్ు చనలాసారలా  
సుష్టంగా చతసుక ంది. గడప్ గడప్క్ీ ఆకలితో వెళ్ళు త్న్న ఆకలిగా చతసే మగాళ్ు కళ్ులో, ఆ కళ్ు అదనద లోా  
త్న్ అందననా చనలాసారేా చతసుక ంది.  

అప్రయత్ాంగా న్వ్పవక ంటూ ప్గడం న్డవ్సాగింది. ఒకకసారి..ఒక్ే ఒకసారి త్న్క్త దొరిక్తతే చనల . త్రవాత్ 
సంగత్ర త్రవాత్. ఒకసారి కడుప్పనండన అన్ాం త్రన్నాక త్న్ు చచిిప్ో యిన్న ప్రావలేదు. ఆకలితో చనవ్డం 
త్న్క్త ఇష్టం లేదు.  
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5 వడిసెల 

దగగరగా వ్చేిసుూ న్ా ఆ నిలాన చతసతూ  శ్శిక్ాంత్ ఆదరాబాదరా ఒక అన్ాం పొ్ టాం అందుక న్నాడు. ఆ 
పొ్ టాా నా క్ొదిదగా విడదీసతూ  నిటటగోడమీద వ్ంగాడు. 

“అమీమ.. ఇంద!” బిగగరగా ధ్వనంచిన్ త్న్ కంఠంలోన ఆత్ుర త్ అత్నక్ే ఆశ్ిరాయనా కలిగించింది.  

త్టాల న్ ఆగి ప్గడం ఆత్రంగా త్లత్రనిు చతసింది.  ఆమె చతప్పల  శ్బాద నా వెంటాడుత్ూ న ైక్త లేచనయి. న ైన్ 
న్వ్పవ మొహం, ర ండు చేత్ులోూ  ప్టుట క న్ా పొ్ టాం. ఆశ్ ప్గడం మొహానక్త క్ొత్ూ  రంగ న్ు ప్పలిమంది. ఆత్రంగా 
ర ండు చేత్ులిా చనచిందనమె. గిన్ెా ర ండు చేత్ుల మధనయ ఇరలక కంది.  

శ్శిక్ాంత్ చేత్ుల  ఇంక్ొంచెం మ ందుక  సాగాయి.  గ రిచతసి పొ్ టాా నా క్తందిక్త వ్దిలాడత్న్ు. గ రి 
త్ప్ుక ండన పొ్ టాం చెత్ూక ండీ ప్కకన్ే ప్డ , మెత్ూగా చప్పుడు చేసింది. 

త్న్ చేత్ులిా త్నిుంచుక ంటూ క్తంద ప్డ న్ పొ్ టాం వేప్ప ప్గడం గబాలా త్రరిగింది. ఆమె గ ండె దడ దడ 
క్ొటుట క ంది. ఎదో  ఆవేదన్ వెల ా వ్లా ఆమెలోంచి  న ైక్త త్న్ుాక్ొచిింది. ఆమె కన్నా వేగంగా, మెరలప్పలా 
కదిలిన్ క కక ప్ో టాంలోక్త మూత్రన దోనేసి ఆవ్పరావ్పరంటూ త్రంట ంది. 

ప్గడం కళ్ులో నీళ్ళు త్రరిగాయి. ఇందనక గతల సుతో కటిటన్ జాత్ర క కక త్న్తో పో్ టీప్డ  గ లిచింది. ఇప్పుడు 
వీథిక కక త్న్తో పో్ టీప్డ  వోడ ంచింది. దిగ ల గా, దీన్ంగా త్ల న ైక్ త్రూ  కనీాళ్ుగ ండన అత్నా చతసింది 
ప్గడం. న ైన్ుంచి అత్న్ు నరలతనసహంగా చతసుూ న్నాడు.  

“బాబ !” అప్రయత్ాంగా, బొ ంగ రలగా అంది ప్గడం. అందిన్టేట  అంది క కక ప్ాలెైపో్ యిన్ అన్ాం ఆమె 
ఆకలిన క్ోటి ర టుా  న ంచింది.  

శ్శిక్ాంత్ వెన్క్తక జరిగాడు. క్ష్ణంలో మరో పొ్ టాంతో ప్రత్యక్ష్మయాయడు. “ఈసారి జాగాత్ూగా ప్టుట క్ో!”. 

క్తందిక్త దిగి అన్ాం త్న్క్త అందిమమన అడ గే అవ్క్ాశ్ం లేన ప్గడం ఆదరాబాదరా చీరచెంగ న ర ండు చేత్ులతో 
వెడల ుగా ప్టుట క ంది. ఆమె కళ్ళు ప్రా ధేయప్ూరవకంగా, మౌన్ంగా అడుక కంటున్నాయి.  

శ్శిక్ాంత్ మళ్ళు గ రిచతసి పొ్ టాం వ్దిలాడు. గ రిత్ప్ుక ండన పొ్ టాం మళ్ళు చెత్ూక ండీ ప్కకన్ే ప్డ ంది.  
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6 వడిసెల 

ప్గడం మెరలప్పలా కదిలింది. పొ్ టాం మ ందు త్టాల న్ కూలబడ ంది. ఆమె చెయియ ప్ామ  ప్డగలా పొ్ టాం 
వెైప్ప దతసుక్ ళా్ళంది. మొదటి క్ోటా అప్ుటిక్ ేమ గించిన్ క కక ర ండో  పొ్ టాం మీదిక్త అదే క్ష్ణంలో దతక్తంది. 
ప్గడం చేత్రనీ, అన్నానీా కలిని త్న్ న్ోటితో బిగించింది. ప్గడం కళ్ుమ ందు ఏదో  మెరిసింది. 

ప్గడం ఎడమ చెయియ చివాలా కదిలింది. ఆమె చేత్రలోన గిన్ెా క కక త్లమీద చప్పుడు చేసింది. ప్టుట  వ్దిలి 
“క య్” మంటూ క్ొంచెం వెన్క్తక త్గిగన్ క కక మళ్ళు విజృంంంచింది. గిన్ెాతో ఆప్క ండన మోదుత్ూ, 

క డ చేతోూ  అన్ాం పొ్ టాా నా లాగడననక్త ప్గడం ప్రయత్రాంచింది. అదిలింప్పలక్ీ, దెబబలక్ీ అలవాటుప్డ ప్ో యిన్ 

క కక మొండ గా మ ందరి క్ాళ్ున క్ాగిత్ం మీద ఆని న్ోటితో లాగసాగింది. క్ాగిత్ం చిరిగింది. క కక దతరంగా 
జరిగింది. ప్గడం కళ్ుమ ందు ఏదో  వెల త్ురల త్ళ్ళక కమంది.  

కడుప్పక్ోసం ర ండు ప్రా ణ ల మధ్య జరిగిన్ పో్ రాటం అయిపొ్ యింది. న్నల గ  క్ాళ్ు ప్రా ణణ గ లిచింది. ర ండు 
క్ాళ్ు ప్రా ణణ ఓడ పో్ యింది. 

క కక ప్ళ్ళు సన్ాగా గాటు చేసిన్ చేత్ర వెన్క భాగానా చతసతూ , ప్గడం నిడ క్తలి న ైక్ త్రూ ంది. ఆమె చతప్పల  
క కకవెైప్ప-శ్త్ుర వ్ప వెైప్ప త్రరిగాయి. అన్ాం మెత్ుక ల మీదన, క్ాగిత్ం మీదన, భదరంగా క్ాళ్ున ఆన్ుిక న్ా 
క కక త్రన్క ండన గ రలాగా చతసోూ ంది. న్లాటి మోహంలో ఎరటాి కళ్ళు నె్త్ుూ రల మ దదలాా  ఉన్నాయి. ఆ కళ్ులోా  
క్ోప్ం, వికృత్ంగా అవ్పనిసుూ న్ా తెలాటి ప్ళ్ులో అసహయం, ఆ కళ్ళు, ప్ళ్ళు ప్గడంలో భయం బదుల  
అసహాయనా ప్పటిటంచనయి.  

ర ండురోజుల గా త్న్లో ప్రళ్యం సాగిసుూ న్ా ఆకలి త్న్న నిచిిదననగా మారేిసింది. క కకతో త్న్త పో్ టీ 
ప్డ ంది. క కక త్న్తో ప్ో టీ ప్డ ంది. క కకతో త్న్ు ప్ో టాా డ ంది. నిడ క్ డు త్రండ  క్ోసం! 

ప్గడంలోన ఆకలి మంట ఆగహాంగా మారింది. ఆమె శ్రీరం వ్ణకడం ప్రా రంంంచింది. నిడ క్తట ా  ఉన్ా 
మెత్ుక లిా కసిగా విసురలగా త్న్ వెైప్ప ప్ళ్ళుక్తలిసుూ న్ా క కక మీత్రక్త విసిరిక్ొటిటంది. గ రలామంటూ వెన్క్తక త్గిగ , 
చెవ్పలిా ప్టప్టలాడ సతూ  త్ల విదిలిింది క కక. మళ్ళు ఎదో  త్ళ్ళక కమంది. 

క కక త్న్ విజయానా గాయర ంటీ చేసుక న బొ కకడం ప్రా రంంంచింది.  

ప్గడం అసహయంతో, ఆగహాంతో, ఓటమతో మెలాిగా త్లెత్రూ  న ైక్త చతసింది.  
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య వ్క డ  మొహంలో, కళ్ులో ఏదో  సంత్ృనిూ . ఆకలి తీరేలా అన్ాం త్రన్నాక అవ్పనించే త్ృనిూ ! అత్న 
మెడలోంచి న్లాటి క్ మెరా వేలాడుతోంది. క్ మెరాతో ఏంచేసాూ రో ప్గడననక్త తెల సు. ఇందనకటి మెరలప్పలక్త 
అరుం చిటిక్ లో తెలిసిందనమెక్త. క కక మీదన, త్న్ మీదన, త్న్ క కక బత్ుక  మీదన ఆమెలో చెలరేగిన్ క్ోప్ం 

ఆమెలోంచి జారలక ంట ంది. ఇందనకటి క్ మెరా మెరలప్పలిా వెక్తకరిసతూ  ఏవో మెరలప్పల  ఆమెలో త్ళ్ళక క, 

త్ళ్ళక కమంటున్నాయి. 

క కకన ప్ూరిూగా మరిచిపో్ యి ప్గడం మెలాిగా న ైక్త లేచింది. ఆకలిన కూడన మరిచిప్ో యిన్ ఆమె మొహం మీద 
చిరలన్వ్పవ ప్రత్యక్ష్మైెంది.  

“న్న్ుా..న్న్ుా..బొ మమ తీశారా బాబూ?” ఏదో  ఆశ్ ఆమె కంఠానా వ్ణణక్తంచింది.  

శ్శిక్ాంత్ ధనరాళ్ంగా చిరలన్వ్పవ న్వ్పవత్ూ త్లాడ ంచనడు. ప్గడం ఉతనసహంగా క్ొంచెం మ ందుక  జరిగింది.  

“బాగా ప్డనా న్న?”  

“భలేగా ప్డనా వ్?”  

“క కకతో క్ాటాా డ న్ప్పుడు బొ మమ లాగారా?” ప్గడం అమాయకంగా అడ గింది.  

శ్శిక్ాంత్ న్వ్పవత్ూ త్లాడ ంచనడు.  

“బాబూ ఒకసారి క్తందక్త రాండ . క కకతో పో్ టాా ట బాగోదు. ఇలా నంచుంటాన్ు. ఓ బొ మమ లాగండ . 
లాగ తనరా?” త్ల బాగా న ైక్ త్రూ  ఆశ్గా అడ గింది ప్గడం. 

శ్శిక్ాంత్ ఆమెన సాన్ుభూత్రతో చతశాడు. ప్ాప్ం ఆ నిలా సమయానక్త నిలవ్కపో్ యిన్న వ్చిింది. 
అడకకప్ో యిన్న పో్ జిచిింది. న్వ్పవత్ూ అత్న్ు క్తందిక్త దిగాడు. 

అత్నా చతసతూ  ప్గడం చిందరవ్ందర ైన్ జుటుట న ఆదరాబాదరా సరలద క ంది. చీర చెంగ తో మొహం 
త్ుడుచుక ంది. చిరిగిపో్ యిన్ న ైటన ఎడమవెైప్పక్త లాగింది. క డ వెైప్ప జాక్ టుట  ఎరగాా, క్ొంచెం ఎత్ుూ గా 
ప్రత్యక్ష్మైెంది. సిగ గ తో సరలా క్ోబో యింది ప్గడం.  

“ఫరవాలేదు. అలాగే ఉంచు.” శ్శిక్ాంత్ త్టాల న్ అన్నాడు.  
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8 వడిసెల 

అత్నా సిగ గ తో, చిరలన్వ్పవతో చతసతూ  ప్గడం ర ండు చేత్ులిా త్న్ వెన్క్తక జరినింది. సత్ుూ  గిన్ెాన్ు వెన్క 
దనచుక ందన శ్శిక్ాంత్ చిరలన్వ్పవతో గమనంచనడు.  

క్ మెరాన న ైక్ త్రూ , లెన్స గ ండన చతశాడు. క్ొంచెం దతరంగా జరిగాడు. ఆ నిలా బొ మమలా వ్పంది. మొహం మీద 
సిగ గ . సిగ గ తో క్ొదిదగా విచుిక న్ా న దవ్పల . చనలీచనలన న ైటన న ైక్త తోసుూ న్ా ఎరా జాక్ టుట .. 

శ్శిక్ాంత్ వేల  కదిలింది. క్ మెరా ఆమెవెైప్ప కన్ుాగీటింది. క్ మెరాన క్తందిక్త వ్దిలి అత్న్ు ఆమెన్ు న్వ్పవత్ూ 
చతశాడు. 

“బాగా ప్డనా న్న బాబూ?” ప్గడం సిగ గ ప్డ ంది.  

“ఏదీ ఒకసారి చతసాూ న్ు.” ప్గడం చెయియ చనసతూ  ప్రా ధేయప్ూరవకంగా అడ గింది.   

శ్శిక్ాంత్ చిన్ాగా న్వావడు. “ఇప్పుడే క్ాదు. దీనలోప్ల దనక కన్ా నన్ుా చీకటి గదిలో ఇవ్త్లక్త లాగాలి. 
సాాన్ం చేయించనలి. వేర ేక్ాగిత్ం మీద సింగారించనలి. అప్పుడు?” 

చీకటి గది, సాాన్ం, సింగారం... ప్గడం బ గగలిా ప్గడనల రంగ లతో నంప్ాయి, న దనల సందులో ప్ళ్ళు 
మెరిశాయి. “అయితే.. ఆ న టిటలో... న్ేన్ున్నాన్న?” 

“ఆ..” చకకటి శ్రభరమైెన్ దుసుూ లోా , షాంప్ూ జుటుట తో, అసలెైన్ బ గగచుకకతో ఆమెన త్న్ ఊహాన్ేత్రంలో చతసతూ  
శ్శిక్ాంత్ అన్నాడు.  
“బాబూ...ఇందనక...అదే... క కకతో... న్న బొ మెమందుక  తీశారల?” ఏదో  ఆలోచన్ వ్చిిన్టుట  ప్గడం అడ గింది.  

శ్శిక్ాంత్ చిన్ాగా న్వావడు. “అది... ప్రతేయకంగా తీశాన్ు. ఒక ప్త్రరక, ‘ఫో ట పో్ టీ’ ఏరాుటు చేసింది. 
సావభావికంగా – అంటే ఉన్ాది ఉన్ాటుట గా, చకకగా చతనించే ఫో ట క్త ప్దివేల రూప్ాయల  బహుమత్ర 

ఇసాూ రల. న్ేన్ు తీసిన్ నీ బొ మమక్త ప్దివేల  వ్చిి తీరలత్ుంది. న్నక  తెల సు. క్ొనా వేల ప్పసూక్ాలోా  ఆ ఫో ట  
వేసాూ రల... త్రలవాత్.. 

“అలాగా?” 

“ఆ.. నీకూ చతనిసాూ గా? అన్ాటుట  నీ నేరేంటి?” 

http://www.sirimalle.com/


 

(ఆంధ్రప్రభ సచిత్రవారప్త్రరక సౌజన్యంతో) 
 

w
w

w
.

s
ir

im
a

ll
e

.
c

o
m

 

9 వడిసెల 

“ప్గడం బాబూ, ఇప్పుడే ఒకసారి న్న బొ మమ చతసితనూ న్ు.” 

“చెప్ాుగా? చీకట ిగదిలో అంతన జరిగేక గానీ, నీక  న్ువ్పవ కన్ప్డవ్ప!” శ్శిక్ాంత్ న్వ్పవత్ూ అన్నాడు. 

“అయితే ఇందనక బాగా ప్డనా న్న్నారే! అది ఎటాట  కననించనన్ు.” ప్గడం అన్ుమాన్ంగా చతసతూ  అడ గింది. 

“కననించనవ్ప. అయితే నీక  న్ువ్పవ కన్బడవ్ప. ఇందులోంచి న్ువ్పవ చతసేూ  నే్న్ు కననిసాూ న్ు!” శ్శిక్ాంత్ 
న్వ్పవత్ూ అన్నాడు. “రేప్ప రా, నీ బొ మమ ఇసాూ న్ు.” 

ప్గడం గిన్ెాన ఆదరాబాదరా చంకలో ఇరిక్తంచింది. “బాబూ బాబూ అందులోంచి ... ఓసారి... ఓసారి 
చతసాూ న్ు.”  

ప్గడం ఉబలాటం శ్శిక్ాంత్ క్త జాలి కలిగించింది. విక్ారంగా ఉన్ా ఏ మ సలోద  రాక ండన ప్గడం త్న్ ఫో ట  
క్ోసం వ్చిింది.! అత్న్ు ప్టీటన మెడ న్ుంచి తీశాడు. ఆమె దగగరగా జరిగాడు. “ఇదిగో... ఇలా ప్టుట క న, 

కన్ుా ఈ అదనద నక్త ఆని, ఇలా చతడనలి. తెలిసిందన?” ఆఫ్ బటన్ న్ొక కత్ూ అన్నాడు.  

ప్గడం త్ల ఆవేశ్ంగా ఊగింది. వ్ణణక్ే చేత్ులతో క్ మరాన ప్టుట క ంది. కంటిక్త దగగరగా ఎత్ుూ క ంది. శ్శిక్ాంత్ 
క్ొంచెం దతరంగా జరిగి, క్ేమరాలోంచి ఆమెక్త అవ్పనించేలా నలబడనా డు. 

“కననిసుూ న్నాన్న?” 

“ఓ! భలేభలే!” ప్గడం ఉలాా సంగా అరిచింది. మెలాగా క్ మేరాతోబాటు ఆమె త్ల ప్కకక్త త్రరిగింది. చెత్ూక ండ  
అంచు ఆమెక్త కననిసోూ ంది. ప్గడం త్లా, క్ మెరా క్తందిక్త వాలాయి. చెత్ూక ండీ ప్కకగా ప్డుక న్ా న్లా క కక, 

దనన దగగరగా చిరిగిపో్ యిన్ పొ్ టాం క్ాగిత్ం, అసంకలిుత్ంగా క్ మెరా వెన్ుక ప్గడం న దవ్పల  వ్ణణక్ాయి.  

“ఇలా ఇవ్పవ. రేప్ప రా. నీ బొ మమ చతనిసాూ !” శ్శిక్ాంత్ అన్నాడు. ప్గడం చేత్రలోంచి క్ మెరా త్టాల న్ క్తందిక్త 
జారింది.  
“అర రే.. ప్డేసాూ వ్!” కంగారలగా అరలసతూ  శ్శిక్ాంత్ మ ందుక  కదిలాడు.  

క్ మెరా క్ోసం చననిన్ అత్న చేత్రన నరాక్ష్యం చేసతూ  ప్గడం ర ండడుగ ల  వెన్క్తక వేసింది. ఆమె కళ్ళు 
త్దేకంగా, తీక్ష్ణంగా శ్శిక్ాంత్ కళ్ులోక్త చతసాయి. ఏదో  క్ొత్ూ  భావ్ం, అదదంబిళా్లో సతరయరశిమలా ప్గడం 
కళ్ులోా  అవ్పనిసోూ ంది శ్శిక్ాంత్ క్త. 
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10 వడిసెల 

“ఇదిగో... ఇలా ఇచేియ్!” అప్రయత్ాంగా అన్నాడు.  

ప్గడం ఎరగాా త్యారవ్పత్ున్ా కళ్ున  అత్న మొహంమీదే నలినింది.  ఆమె చెయియ మెలాిగా కదిలింది. 
క్ మెరా వ్డ స లలా వేళ్ళుడుత్ూ ఊగింది.   శ్శిక్ాంత్ ఆదురాద గా కదిలాడు. ప్గడం చంకలో గిన్ెా క్తందప్డ  
చప్పుడు చేసింది. ప్గడం న దవ్పల  వ్ణకసాగాయి. 

ప్గడం చెయియ మెరలప్పతీగలా కదిలింది. రాయిన దతరంగా, వేగంగా రలవ్పవత్ున్ా వ్డ స లలా క్ మెరా 
మ ందుక్త గోడవెైప్ప దతక్తంది. మరలక్ష్ణం భళ్ళున్ చప్పుడెైంది. శ్శిక్ాంత్ ఉలిక్తకప్డనా డు. ఆప్క ండన భళ్ళా  
భళ్ళున్ ప్చుిడవ్పత్ూన్ే ఉంది. జరలగ త్ున్ాదననా కళ్ుతో ఫాలో క్ాలేక్ా, ఆప్లేక్ా శ్శిక్ాంత్ 
నశచిష్ుట డె ై నలబడ పో్ యాడు.  

క్ోల క న అత్న్ు కదలడననక్త ర ండు క్ష్ణనల  ప్టిటంది. ప్గడం చెయియ ఊగడం మాన్ేసింది. త్ుక కత్ుక్ ైకప్ో యి 
క్తంది చెలాా చెదురలగా ప్డున్ా త్న్ క్ మెరాన శ్శిక్ాంత్ కంగారలగా, బాధ్గా చతశాడు. త్న్ు నిచిిదనన చేత్రక్త 
క్ మెరా ఇచనిడన? ఆలోచిసతూ  శ్శిక్ాంత్ మ ందుక  గ ంతనడు. ఆగహాంతో అత్న నిడ క్ ళ్ళు బిగ సుక న్నాయి.  

“దొంగమ ండన!” శ్శిక్ాంత్ హ ంకరించనడు. 

ప్చిడెైపో్ యిన్ క్ మెరాన త్ృనిూ కరంగా చతసుూ న్ా ప్గడం త్లన అత్నవెైప్ప త్రనిుంది. శ్శిక్ాంత్ లోన రోషానా 
ఆమె కళ్ులోన ఆగహాం ఎరాగా వెక్తకరించింది. ఆమె ర ండు చేత్ులూ న ైక్త లేచనయి. వేళ్ళు  క్ొక్ేకలాా  వ్ంగాయి. 

“దొంగమ ండన...క్ొడక్ా!” ప్ళ్ళు క్ొరలక త్ూ కసిగా, కసిగా, చిన్ాగా అంది ప్గడం. 

శ్శిక్ాంత్ ఆగి న్మమలేన్టుట  చతశాడు. 

“రారా! న్న దరిదనర నా ఆ న టటట  కంటితో చతసిన్ నీ కళ్ళు నీక్తప్ారేతనూ న్ు!” ప్గడం బిగించిన్ ప్ళ్ు సందులోా ంచి 
అంది.  

ప్ందేలోా  క్ోడ ప్పంజు క్ాళ్ుక్త కటేట  వాడ  కత్ుూ లాా  మెరలసుూ న్ా ఆమె ప్ొ డుగాటి గోళ్ున ఆదురాద గా చతశాడత్న్ు. 
రూప్ం దనలిిన్ క్ోప్ంలో ఉన్ా ప్గడం మొహంలోక్త, మ ఖ్యంగా ఆ కళ్ులోక్త అప్రయత్ాంగా చతశాడత్న్ు. ఆ 
కళ్ులో ప్రతీక్ారం ఎరటాి మంటలా అవ్పనిసోూ ంది. 
“నన్ుా...నన్ుా...” శ్శిక్ాంత్ న్త్రూన్త్రూగా అన్నాడు. 
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‘అన్ాం పొ్ టాంతో న్నకూ, ఆ క కకకూ మదెదన్ ప్ో టీ న టిట .. నీ ఫో ట  క్ోసం... క కకతో న్ేన్ు క్ాటాా డేలా చేసిన్నవ్, 

క క్ాక!” ప్గడం హ ంకరించింది.  

శ్శిక్ాంత్ ఉరిమ చతశాడు. ప్గడం ఎరటాి కళ్ులో ఎదో  మారలు క్ మెరా ఫ్ాా ష్ లా అవ్పనించిందత్నక్త. ఎరటాి 
క్ాళ్ుమీద ప్లిటి తెరలా నీళ్ళు కమామయి. అదురలత్ున్ా న దవ్పల  కదిలాయి.  

“నీ లాంటి ల చనాలతో పో్ టీ ప్డలేక ఎంగిలికూడు అడుక కత్రంటున్ా న్నక , క కకతో పో్ టీ న డతనవా?” 

శ్శిక్ాంత్ చతప్పల  మెలాిగా క్తందిక్త వాలాయి. క్ మెరా శిధిలాా లోంచి, ఎవ్రో చంనిన్న ప్ామ లా ప్డున్ా ఫిల్మమ 
దీన్ంగా అవ్పనించిందత్నక్త. ఫో ట ...పో్ టీ...ప్దివేల ...ఫ్ాా ష్ లేక ండన చీకట ా  ఎక్స ప్ో జ్ చేసిన్ ఫిల్మమ మ కకలాా  
అత్న కళ్ుక్త అవ్పనిసుూ న్నాయి. మెలాిగా కళ్ున ప్గడం వెైప్ప లేప్ాడత్న్ు. అత్న లోప్ల ఎదో  మెలాిగా 
కదులోూ ంది.  

అగిా గోళ్ళలాా  ఉన్ా ఆమె కళ్ున్ుండ  జంట అగిా ప్రావతనల ాంచి జారలత్ున్ా వేడ  లావా క్ాల వ్లా 
కనీాళ్ళా  క్తందిక్త జారాయి. 

“కూటిక్త గత్రలేన న్న దరిదనర నా బొ మమ తీసి అమ మక్ోవాలన సతత్ుూ న్నావ్... సిగ గ న్ేదు? మ దన్ష్టప్ో డన!” 

ప్గడం నిచిిదననలా అరిచింది. 

ప్గడం ఏడుప్పతో అంటున్ా మాటల , ఆగహాంతో అంటున్ా మాటల  అత్న హృదయానా వ్డ స ల దెబబలాా  
తనక త్ున్నాయి.  
శ్శిక్ాంత్ లో ఏదో , ఎందుక్ో బరలవెక కత్ున్ాటటననించింది. కదలిక లేక ండన నల చున్ా అత్న కళ్ులో 
ఏదో   బలహీన్త్ చతరబడుతోంది.  

ప్గడం కదిలింది. హీన్ంగా చతసతూ  అత్నా దనటి వెళ్ళుపో్ యింది. ఆమెన నిలవ్మనీ, క్ష్మాప్ణ 
చెప్పుక్ొమమనీ అత్నలోన మనష్ి – ప్గడం వ్డ స ల దెబబలతో మేల క్ొన్ా మనష్ి – మౌన్ంగా బొ బబల  
న డుత్ున్నాడు. శ్శిక్ాంత్ అత్ర ప్రయత్ాం మీద న్ోరల తెరిచనడు. క్ానీ, ఎందుక్ో అత్న ఆలోచన్ల  శ్బదంగా, 
మాటగా మారలేదు. 

శ్శిక్ాంత్ వెరివాాడ లా క్తందిక్త చతశాడు. ప్గడం చేత్ర క్తంద ిన్ుంచి జారిప్డ న్ సత్ుూ  గిన్ెా వెడలాుటి చిల ా తో, 
ఒంటికంటితో అత్నా ఆక్షేప్ణగా చతసోూ ంది. 
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“దరిదనర నా బొ మమ తీసి అమ మక న ఇంక్ా డబ బ సంప్ాయించనలన సతత్ున్నావ్. ల చనా!” 

సత్ుూ  గిన్ెా న్గారాలా ప్గడం మాటలిా దండోరా వేసోూ ందననించిందత్నక్త. శ్శిక్ాంత్ త్ల ప్ూరిూగా క్తందిక్త 
వాలింది. క్ాళ్ళు వ్ణ క త్ూ కదిలాయి. 
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