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���ల �ట

అగ��� అగ��� కం�� �జ�డ� గవర�రు�ట �ంట�� �ం�.

ప�����ళ�� క�మ��ణకు అల�టుప�న ఆ కం�� గత ప���లు�

��త��నటు� ��జ� బం�రయ�కు అను�నం� �ం�. తను ఏ

సమయం� ఆ�సు���� తలలు వంచుకు� �శ�బ�ం� ప��సుకుంటూ

క��ం� �� � గత ప���లు� తన�నలు� డు భ��శంక� చుటూ� ��

గ��� న��లు, అరు�ల����డవ� త�ర��రు. అ� ఇం���

జ��� స�ం�� �ద� భ��శంక� � తను �చ��ం�డు�� ఏ��భం

క��ంచటం�దు. ఆ�� సూప��ం� చలప� ��తనకు భ��శంక� నడత

గు�ం� �తూ�లు �సూ� � ���డు.

బం�రయ� �శ�బ�ం� ఆ�� �����డు. అ�� �� నుం� కనబడు�న�

దృశ�ం అత�� �����ం��ం�.

భ��శంక� ఓ �బు� �ద కూరు�� ఏ� ఉ��హం� �బుతు��డు.

�గ��� � అం� అత� చుటూ� �� పగలబ� న��తు��రు.

"ఒక �డుగు� ఆరుగురు �లబ�� రు. అ��ఒక�రు కూ� తడవ�దు.

ఎందుక�? ఎవర���ప�గల�?" అ��డు భ��శంక�.

అందరూ ఓ �ణం ఆ��ం�రు.�� ఏ� తట�టం�దు.

"ఓ.�. �� ����� ను. ఎందుకు తడవ�దం� అసలు వర�ం �దు �బ��"

అందరూ�లు� న న���రు.
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"ద�� ���" అం� వసుంధర.

"ఆ� �� ఇం�� �ప�ం�! �క�� చూ�� అస��త�ం క��ంచనంత

నలు�రంగు వ��� ఓ �డు� �ద వసు� ��డు.����డు నల� డ��

�సుకు��డు.మ��� నుం� ఎదురు�� నల�� �రు వ�� ం�. ఆ �రు�

�� ��� ��.�ం��� �__ అ���� ఆ వ��� ���� త���గ��డు.

ఎ�?"

అందరూ మ�� ఆ�చన� ప�� రు.

"�� ����య� ��ం��!� ఐకూ�_ �� అ� �����ం�. ఎ�

త���గ��డు. ఆ�త�ం ఊ�ంచ��? �� ఈ� బ�ద�� అ� ��� �దు

పట�పగలు! అం�త త���గ��డు..."

"ఓ! ���" అం� వసుంధర మ��.

"ఆ� ��. ఏనుగులు ఏ �షయమూమ���వట! ఎందుక� �ప�గల�?

ఓ.�. ఎందుకం� అసలు ఏనుగుల�వ�రూ ఏ� ���రు �బ��_"

మ�� న��లు.

"ఓ.�. �ండు �తులు, �ండు �క�లు, ఎ��� �ళ��, �ండు �కలు,

మూడు తలలు,మూడు శ��లు __ ��కుం���ప�గల�?"

"��దు..."

"ఆ�త�ం ���? ఓ����� ��� పటు� కు�, గుర�ం ఎ��న

మ���?"
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బం�రయ� ఇంక స�ంచ�క��డు. �మ��� �ప����

భ��శంక� దగ�ర� �లబ�� డు.

"వ� ��� అంకు�! అ��వ��ం�. ��� �ం�ంకూ� తడవకుం�

సము�� ల �ద ప���ం�న బ� ఏ� �ప�గల� అంకు�?"

బం�రయ��ఖం ఎర�బ���ం�.

"�ప���కదూ! ఆ బ� �రు ���� ఫ� �లంబ� అంకు�"

"�� ఇ� �ప�ం� ఎవర��చూ�� ం! ��� థ�� � కం� ముం���డు

వసు� ం� �లు�?"

"భ��..." �పం� అ��డు బం�రయ�.

"�కు ��దు కదంకు�. �� ����� ను. ��న�� వసు� ం�."

అం� న��లు.

"భ��_ ఇ� � ఒక��_" తన రూ��� న��డు బం�రయ�.

భ��శంక� అత� రూ�����డు �రున���.

"య�అంకు�! ఎ� �� బ��?"

"భ�� �కు��� ���ను! ఆ�� అవ�� � ఎవ�� �స���

�యగూడద�_"

"అ� ��� ���వంకు�! ����ల� �రు.�� � ఎంత సర��

న��తూ �ం� ఆ�� ప� అంత త�ర� అ��తుం�. ��� జర���
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�ల�� మూం�� అ� �ద� ఫర� ఎ��కూ��� క���� డంకు� ఈ పద��.ఈ

�ల� ప��రం �ం����� ��ప� ఒక ��� ���� రు."

"భ��! వ�� కం� �కు ����� ముఖ�ం. నను� ప�����ళ�� �� �� ఫ�

�కుం� అగ��� ఇక�� ఎందుకుం�� �లు�? �ను ��ం��� ��

����� వల�"

"అ� ���_ అగ��� � �ల�� మూం�� ఎ�� ���ం� గు�ం� ���

�ండదంకు�. ���� తప�క ఆ �ల�� �ప������!"

���ల �ట �� 2

"��� ��� ���ం� భ��? �వల� � భ�ష�తు� �డు�సు�వటం

��ష�ం�దు."

"ఓ.�. అంకు�! ఓ.�."

"అస� ఉ��గం ��వ�ట� �ద� ��� �కు_"

"��� ఈ� అంకు�_ఏ �� అ������ ���� ను"

"���క"_ ���� అ��డు బం�రయ�.

భ��శంక� బయ�����డు. తన ��� కూరు�� �గ��

���ంచుకు�స����� �ంక�శం వ��డు.

"��!"

"య���య� �ంక�శం! ఎ� �� బ��?"
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"సూప��ం� �రు �లుసు� ��రం�!"

"ఆ గుంటనక�కు �� ప���� �య�?"

"గ��� అనకం� ��"

"ఏంప���దు బ�ద�! అ� ����� ద� గూ�" అంటూ �� చలప�

�బు� దగ�రకు న��డు.

"య���య� సూప��ం� ���రట!"

"అ���య� సూప��ం� అ� అ�ద�� ���ను_"

"����?"

"అ�ను"

"ఎ��డు?"

"��"

"ఐ�_అందు� అభ�ంతరం ఏ�టసలు?"

"�� � ��� పద�� �ద�"

"ఏ��? ��? అ��������య� సూప��ం�! ఇ�

�లవడ� ���� �ష�! అం�ందుకు? అ���� ����ం� � ఎ� అడ��

��� � �లు�?�స�� ����ం� అం�రు.మన ఇం���� ఇం�

�తపద�తులు ��తన వసు� ����� అ��ం�����ష��

చలప�!"
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చలప� అ��ప�� డు.

"నన�� �రు���కూ� �ల�దు� " అ��డు �పం�.

"�� �� �య�! �� ��! సూప��ం� అనకూడదు_ �రు���

�లవకూడదు_ ఇంక ���ం� ఏ�_ఓ�అ�ప�లు బ�ద�!���

�డటం ��ష�ం�దు ��ం�! తప�ద�టట����డ�ను_"

"అ���దు 'స�' అ� �ల��"

"స� అ�?"

"అ�ను"

"�మ��� చూసు� ం� �కు మ�ంత ��రం� ఉం� ��య� సూప��ం�!

'స�' అం� అర�ం ఏ�� �లు��కు? అ� ఒక �రుదు! ఏమ��

అదు��లు ��న��� ��� ఎ�జ�� ఆ �రుదు ప��నం �సు� ం� ��ం�!

అం��� అడ��న��� 'స�' అనకూడదు"

"భ��శంక�" �సు�� అడు� ప�� డు చలప�.

"య�."

"ను�� న��� �లవక���దు��_ �� �షయం �ప���� ���ను."

"�� ఆ� �య�! ఏ�ట�?"

"ఆ�� � �గ���గకూడద� ఇ�వరకు ���ను."

"����?"
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"య�. అరడజను�రు� _"

"అ���రు� �ప�టం మం� �ల� �దు ��య� చలప�! �ల��

మూం�� �ల� ఏ�� �లు�?�� � � ప�ప� ���ం� �ప�కూడదు.

������ �త� పద�తు�� , �త� ప��� �వ�ం�� �య�! అ���

�ళ�� ��� ���ం� � అమలుపరు�� రు."

"ఓ.�_యూ �� �" ���� అ��డు చలప�.

"�ంకూ� �య�!�ంకూ�" భ��శంక� మ�� తన �� �రుకు��డు.

* * * *

భ��శంక� త�ంచుకు� ఎ�ం�� �సుకుంటున��డ�� "గు���ం�

గురూ" అన� ��� �� త��� చూ�డు.

ఎదురు�� �రున��� �లబ����డు ��నందం.

"గు���ం� బ�ద�!"

��నందం భ��శంక� �� దగ�రకు వం�డు.

"ఓ �న� ��� ��� గురూ_"

"���� � బ�ద�! ఏం ���?"

"అ��ందలు ��_ ����ం� ఇ���� ను. ఆ�� ��� నుం�

ఇ����"

భ��శంక� ఉ���ప�� డు.
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తన అంకు� ప���ల ��త� తన� ��య� ఉ��గం ఇ����డు

స�ష�ం� ���డు. ఆ�� డబు�� ఒక� �సకూ� వ���గతం� �డకూడద�.

"ఆ�� ���?"

"�ం� వ�� గురూ! ఇ�ళ ఏం ప��డు�ం� �లు�? �� �� �! ఒంద�

�� గుర�ం! ఇ�ళ� దు��యటం �యం!"

"�� ఆ�� ��..."

"అసలు �� �� � మద� ఎవ� �లు� �కు? బూ� బ��! కలక�� �

ఆరు�రు� ���ం�! ఇ�ళ �� �� � �వటం�త�ం షూ�!"

"�జ�నను�... ��..."

"�� �� � అమ�మ� ఎవ� �లు�? ఎ�� �వ�!�ం���లుగు�రు�

వరుస� ����ం�. చూసూ� ండు!�యం�� ���భ� �లు_ �ను

�ల�ల� �కు �దూ?"

"�భ���?"

"ఆరు�రు� �స���ను ఆ ఎ�ం�! ఎందుక� అడగ�ం?"

"ఎందుక�?"

"సమ��� అ�����డు �క! ఇంతకు ముందున� ��య� పరమ

ముసురు �ధవ అవటంవల�_"

భ��శంక� � అత��ద����ం�. అ�దువందలు �టు� బ� �క
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��నందం అ� ఏ��� కూ����లు సం��ంచ�క�వటం అత��

నచ��దు.

"�� తప�కుం� ఇ���� � కదూ?"

"����� ��� !�భ���సు� ం� అ��ంద� ���?"

భ��శంక� �� �ర� అ�దువందలు �క���� అత�����డు.

��నందం ఆనందం� �����డు.

"�ంకూ� గురూ!యూ ఆ� ఎ ��� ��ం�! అన�టు� ఇ��_��� �ట�.

మన సూప��ంటు�������. �� ఏకం� ���������న�

�డ�ను."

"������� �?"

"అ�ను మ�!�భ��ల��ంత ���� �టు� కుం�ను�� ఇం�

ఈ �ధవ ఉ��గం ఎందుకు ��� ను?"

అతను �����క భ��శంక� ���� �సుల గు�ం�

ఆ��సూ� ం���డు. �సు�� భ� సర�లు జరుగు�య� �లుసు ��

ఇ� గు�� ల �లూకు అమ�లూ, అమ�మ��� కూ� స�� ��� ర� ��దు.

హ�తు� � అత�� ఏ� గురు� ���నట��ం�. చ��న �� తన �ం�

�బు�నుం� ఓ న����న ��తం ��డు. ��� కూరు�� �గ�త�� ��

మడత ��� చూ�డు.

ఆ అ��� న���ం�. అందం�, గుం��� ���� �ం����__
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ఎంత అందం? అ� �� అవక��నట���_ అంత అందమ�న

అ��� ఉంటుంద� న�����దు.

ఇంత అందమ�న అ���� ���ంచకుం� ఎ� ఉండటం?మ��

ఆ���వంక చూ�డు. ఏ� �లుగు ప��క� ���చ� అ�!�� �ంద

క�త�ం ఉం�.

���ల �ట �� 3

"� �క�� అనుభూతుల �క���

� �����న ���ల న��!"

�జం� ఆ అ������ డుతున�టు� ం�. �జం� ఎవ�

��తం�న�� స� ఆ అ��� ���� అ�తుం�.

ఎప��క��, ఎ��ళ�క�� స� ఆ ���లను కలుసు���. ఆ

అం����వ��వం �ంతం �సు���.

���� వసుంధర వ��ం�.

ఆ�కు భ��శంక� ���� డడం �� ����ం� � �ం�. అంతకు

ముం���డూ అంత సర��, అంత చక����� �యువకులు �ర�ల�

�దు. అం�త ఏ�క ప� క��ంచుకు� అత����� డుతూ� ఉంటుం�

�యంత�ం వరకూ.

"ఏ�� ఆ�మ�వంక అ� చూసు� ��రు?"

భ��శంక� �ం�ం �గు� ప�� డు.
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"మ�� ఎవ��నూ అనరుక�!"

"ఏ �షయం?"

"ఇ�_ఈ�మ� �షయం."

"ఏ�� ఆ�మ� �షయం?"

"ఈ���అ���� �ను ���ం�ను."

ఆ� న���కుం�.

"ఎవ� అ���?"

"అ� ��దు! ��� ���ం� ��తం! బ��ల�డు ఇందు� బ��లు

క�� ���డు.��అందం� �దూ?"

"అందం� కనబ�నవ�� ���ం�యట��?"

"అ� �దు �డ�! ఓ�� �� ��! ఇంత అందం ఇం�క�� క��ంచ�దు

�కు! �జం� ����! కదూ"

వసుంధరకు �ం�ం �పం వ��ం�. ఎదురు�� �న� అం�లు వ��� అ�

�త�స�కం�� ఓ �� పటు� కు� ���ం�న����మ��?

స��� అ��� చలప� �లవడం� అక��నుం� �����ం��.

��వం� మ�� చూడ��డు భ��శంక�. చూసు� న���� ఆ అ���

అందం ����తున�ట���ంచ ��ం�.�ం��టు అత�� అ�ం� కూ�

�����ం�. ఎ����� ఈ��వంక చూసూ� కూ��వటం? ఎ�����



- 13 -

ఈ �కు���న ��య� ఉ��గం �యటం? తన�ం� �న��యం�

����� �� � ఉం���� �నవడ� తన ��ం� జయక� ���డు.

అ��క ఈ���� అ��� �వ�లు ��లం� ��� �� ��

�రకవచు�. �లుగు�గ��� � ఎకు�వ�గం అక�� ఉ���.

తన ��త��యం ముం� అ��� �వ�లు �లుసుకు� ఆ�ను

కలుసు�వటం! అం��� ఈ అగ��� అం� అగ��� కం��� ��

�క��డుతూ ��లు గడపటం�దు.

"హ�_"

పలుక�ం� �� తన �దురు�� కు��� కూరు�న� ఆ���� చూ�డు.

"గు���ం�" అం� ఆ�రం మ��. అతన�ంతకు ముందు చూ�న

గురు� �వటం �దు.

"గు���ం�"

"� దగ�రున� �� �� �య�����ను" అం� ఆ�రం మ��.

"�� �� ��� �?"

"అ�ను"

"ఎందుకు?"

"అ� � డూ��. �ను ��� �� నుం� వ��ను."

భ��శంక� � అర�మ�ం�.��� �� నుం� ఇ� ���� � ఎవర��
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వ��న��డు �� �� ��� ర� తనకు�మయ�ముం� ���డు.

"�� క���య� ��ం�! �� క�!" అ��డు �రున���.

అతను �� �� డబు� �సుకు� �క���� డు.

"అ�దువందలు తకు�వ� �ం�" అ��డు �రున���.

"తకు�వ� �ం�?" ఆశ�ర�ం న�సూ� అ��డు భ��శంక�.

"అ�ను. ��లం� �రూ �క��ట�ం�."

"�...�...అక���దు.��ట�ద�కు �ం� ప��ం� నమ�కం �ం�.

�కు �లు� ��� అ���� ���."

"అ�దువందలూ ఏమ�ం� ���..."

"డూయూ ��ర�? ������ం��� కూరు���డు.���

ఎవ�రూ న���ళ�� �దు. అంత�సం ���డు �� �ను�త�ం ���

న�����.��ం ���� ఓ.�. అ����. అం�త ఏమ�ం� �లు�?

�డు �ం� ప��ం� �ద�మ�������డు.

"అ�దువందలూ ఏమ�నటు� ?" ���ంచు�కుం� అ��డతను.

భ��శంక� ఓ �ణం ఆ��ం� ఠకు�న గు�� ��నటు� అత� భుజం�ద

చ��డు.

"అహ�హ�హ� , గురు� ����ం�. చూ��!మన ���� ఎంత ���?

ఎ��డూ ఇం�. ఎ�� సంవత��ల�� ��తం �షయ�� స� ఠ�మ�
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గురు� ���సూ� ం�. అం���ందుకు?�సూ��� చ����డు �రు�

�ం�� కూరు�� ��శ�� �డు�న������ కనబ�� డు.�డు నను�

మ����డు�� �ను ��� ���ద������ను."

"అ�దువందలూ ఏమ�ం� ���?"

భ��శంక� అత��� ఆశ�ర�ం� చూ�డు.

"అ�దువంద�? ఏ అ�దువందలు?"

"�� తకు��న� ఎ�ం�."

"ఓ!��ం� ఆ �షయం గు�ం���� డుతు��రన��ట! ఆ

అ�దువందలూ ��నందం ���ను."

"��నం���?"

"య�!�� ��!�భ��లు �లు�కు� ��� ఆరు�రు�

�స��ందట. ఎందు� �లు�? ఇంతకుముందున� ��య� వ��

ముసరు�డు అవటం వల�. అ�ం� క�� �ధవ�� ��య� � ఎ��

ఎ��ం� ��� � ��దు"

"�� ఇంతకుముందు ��య��..." ���ం�న�ఖం� అ��డతను.

భ��శంక� కు ఓ �ణం�ట��దు�� చ��న �రుకు� �రున��

న��డు.

"��? అ�� ��నందం ���� ��మ��� అ�ర�ం �సుకు�

�ం�డు. అ�దువందలు అత�� �వ�క�వ��� అదు�తమ�న
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�రణ���కు �ం� �ంటుం�."

"ఆ�� �� ఇ� దు����గం �యకూడద�..."

"�లుసు బ�ద�! �లుసు. రూ�� ����. �� ఈ అర�ం�� రూ�� వల�

ఎ����లు జ���తు���చూడం�! ��నందం�భ� �లు

సం��ం���� ఆరు�రు� �స���డు. ఎంత అ�నుష�

ఆ��ంచం�? అందు� �ను ఈ రూ�� � పక�కు ��� ..."

అతను �� �లబ�� డు. "ఈ �షయం �ను ��� �సు�

��య�సు� ��ను"

"అ�� నం బ�ద�! ఇ� �వలం మ�ద��� సంబం�ం�న �షయం!మధ��

��� �సు ఎందు�సు� ం�?�కూడదు!మనమం� ఒక��. "ఒ���_ ఒ�

ప�జ" అన� ఎడ�ర����ం� �.�.�చూ��దూ?"

"అ����!" అ�� �న�� ��జ� బం�రయ� రూం� ���డతను.

మ���ప�� �ంక�శం వ�� �లబ�� డు.

"��!��జ� �రు �లుసు� ��రు."

"బహ�� ఆ��� �� ప� డబు� తకు��ంద� అశుభం ప�� �ం�డు."

"అ����!"

"ఇ�ం� ప�ు�� ఏం ��లం��?"

"�డు� �ద ఒక�� క��ం�న��డు ఫ� ఫ���ం���లం�"
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"ఒండ� �� అ�����య� �ంక�శం! ఎ��డ��

ఉప��ం�� ఇ�?"

"ఇంతకుముందు ఉ��గం ��న�ట �ంగ�లు� లు �సు���నందుకు

��జ� నను� �� �� ��� బయట��� తుకు� ��� ������!�రం

��లు గవర��ం� �స�ట�� ���డు."

"సూప�� ��య� �ంక�శం! � చ�త� గవర��ంటు ���� బు�� �

��ంపత�ం�"

బం�రయ� గ��నుం� మ�� ����ం�.

భ��శంక� �� అత� గ�����డు.

"భ��_యూ ఆ� �� �� �" అ��డు బం�రయ� �పం�.

"�� ���? �� ���ం � అంకు�! ఆఫ��� అ��ందలు

తకు��న�ందుకు �� �� లు ��� �? �� ��_�� ��! �ల��

మూం�� ఇ�ం� సమ��� అమలు��� న� �ల� ఏ�� �లు�

�కు?"

"భ�� ఇంక ను�� �ళ�వచు�."

"అ��ందలు తకు��న�ందుకు ఆ ��య� � ��� తన �బు� నుం�

అ�దువంద��� అత� భుజం తడ�డు, "�ష�� ��య�! భ�ష�తు� �

డబు� ��లం� నన�డుగు! ���� ను. అం� �� ��� �సు�కం�!"

అం�డు �రున���. ఎంత సూప�� � �ం� ఒక��� ఆ��ంచు
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అంకు�!"

"ఇంక ను�� ���� ఇం��."

భ��శంక� ఇంక ��ంచదలు���దు.

���ల �ట �� 4

�మ��� ఆ�సు�నుం� బయ����డు. ఒక���� ఎక�డ ��

ఉ��హమూ ఆవ�ం�ందత��.

�ధవ అ�ం� �స��లూ, డబు� �క��టు� �వటం ఈ �ం�ం� �డ�

త����ం�. ఎవ� ��ర���న�ళ��, నడవ��� శ�����ళ��

కూరు�� �� ఉ���ల�. తన�ం� �న��యం� ��� �సం �దు.

�డు� �ద��� �మ��� గవర�రు�ట �ంట� �� నడవ��డతను.

ఆ�� �మ��వడం�త అందరూ �న�వ�� అత�చుటూ� మూ�రు.

"ఆ ��నం��� నమ�వదూ� అ� ముం� ���ం!" అ��డు �ఘ�లు.

"�కు �పటు�ం� ���� అవటం �� కష�ం" అ��డు ��.

అందరూ �����క వసుంధర��టు బ� �� � �� నడవ

��డతను.

"�ఉ��గం �వటం ��ం��ధ��ం�!" అం� వసుంధర.

"��ం� సం�షం� �ం�!" న��తూ అ��డు భ��శంక�.

ఆ� �ల���ం�.



- 19 -

"�య��?"

"అ�ను! �రణం ఏ�� �లు�? ఇక�� కూరు�� ఉ��గం �సూ� ం� ఈ

ల� ��� � �తుకు�����డు?" �బు� నుం� �తు� ��తం ��

అందు�� అ����� చూ�తూ అ��డతను.

వసుంధర అత��� సం�గ�ం� చూ�ం�.

"�రు...�జం��...ఆ�మ�� ���సు� ���?" నమ��నటు� � అ��ం�.

"ఇ� �మ� �దు �డ�!��_���ల."

"అ���� అ� �తు� ��తం�ద ��� చూ� ���ంచటం..."

"ల� ఈ� బ��ం� అ��రు �డ�. బహ����ం��ళ�ను చూ�

అ� �ం�రు_"

ఆ�కు ఉ�� షం, �పం �ండూ వసు� ���.

"యూ ఆ���" అం� �ళన�.

భ��శంక� న��డు.

"య�! అ����ఆఫ�� �� ��"

ఆ� బ��� � దగ�ర ఆ���ం�.

"ఓ.�. వసుంధ��.మ�� ఎ���, ఎక�� కలుసుకుం�ం" ఆ ��తం

�బు� �టు� కుంటూ అ� ముందు� న��డతను.�లుగడుగులు ���

�� ��నందం �డు� పక�� ���గుతూ క��ం�డు.
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"హ� గురూ! సమ��� క��ం��. ఇం� అ��ందలు �ట�గల�?

����ం�...��ఈ��ం� ఇ���� ను�త�ం."

"�దగ��క���?"

"�ళం �తులు � దగ�� ఉం���! ఆ�� �� పటు� కు�! �� '�� ���'

పరు�డు�ం�. �ంగుళ�రు� దు���ంద�!���� ఎవ� �లు�?

��."

"�ఉ��గం ��ం�. �కు అ��ందలు ఇ��నందుకు"

��నందం ఆశ�ర���డు.

"��ం�?"

"య�."

"���_����! �ను ప�� ���� � ఇ�� ను�. ఇంతకూ ఇ��డు

���వల�న అ��ందల సంగ���?�అంకు� � అ�� చూడ�దూ?

అనవసరం��భ��లు ��టు� �వటం ��ష�ం�దు."

భ��శంక� అక��నుం� బయలు��డు ఇక �భం�ద�.

"హ� ��ం�! అ� ����� ఎ� గురూ. అ��ందలు... గురూ_గురూ"

భ��శంక� ఇం�� �రుకు��డు. అప��� బం�రయ� ��� కూరు��

అత��సం ఎదురుచూసు� ��డు.

"�! ��స� చూసు� ��ను. ఇ� కూ��."
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భ��శంక� అత��దురు�� కూరు���డు.

"భ��_ �జం� ��� ��ను. �� �డ� అ���ను. ను��

�గుప�లం� � ��తం ను�� గడు����. � మం��డ�లు, �

కష�న�� లు అ�� ను�� చూసు���."

"�����డు అ�� సవ�ం�� ���� కదంకు�?"

"మధ����� డకు! �న��క���క���వ�� �ంగ �ధవ� ను��

�� ఫం� షూ�� ఉ��వ� �ళ�� వ�� ���నం��కు��తుం�

�ను �ండు�ల ఆ�ందలు క��ం�?"

"�డు �ంగ�ధవ �దంకు�! థ� �ం����. ఎ��� �ం�ం ����

ఎడ�స�వక �� కట��క��డట.మన డబు� మన� ����� ���

ఇ���� న��డు. �� అక���ద� ���ను. ఆఫ��� �ండు�ల ఆ�ందలు�

అంకు� � ఓ �క� �ద� ���ను.

"�గు� �క�� స�!" �పం� అ��డు బం�రయ�.

"ఎందుక� అంకు�?" ఆశ�ర�ం� అ��డు భ��శంక�.

"��ందక�! స� �తవ�� వ����. ఇ��డు త��కుం� � గుం�

ప���తుం�."

"ఓ.�. అంకు�!��ల� కూ� అ�!��� ఈ� ���! అందు�

ఎప��క��డు �తవ�� మ���తుం�ను."

"మధ����� డకు__ ను�� ఈ ���� ��� �� �ళ�తు���..."
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"��� ��?" ఆనందం� అ��డు భ��శంక�.

"అ�ను! అక�డ � ��ం� �ంబమూ��� కలుసు�! అతను �కు ఏ�క

ఉ��గం ఇ���� డు. ఆ ఉ��గం స��� �సుకుం��, �� � ఇష�ం! �� ఏ

ప���తు�� నూ ��ఖం �కు చూ�ంచకు మ�� ���ం�?"

"అ��డ��డూ..."

"మధ����� డకు! ఇ��!ఈ కవ�� �ంబమూ��� �ను ��న �ట�

ఉం�!ఈ �ం� కవరు� �కు ఓ �ల��లు ఖరు�లకు�ను

���రూ�యలు ఇసు� ��ను. �ను ���నదం� అర�మ�ం�?"

"అ�ందంకు�."

"అ�� ఇంక ర� అ�! ను��ంత త�ర� ఈ ఇలు� వ��� �కు అంత

మన��ం�� ఉంటుం�."

"ఓ� అంకు�!�ంకూ�!..."

భ��శంక� �� కవరు� అందుకు� తన గ�����డు.మ� గంట� బ�

�� ం� � ఉ��డతను. అత����డు అప��తమ�న ఆనందం� ఉం�.

��� �� � ఒండ� �� �� గడుప�తు��డు తను. ఎందుకం� తన

��తం �లూకూ ���ల అక�� ఉం� ఉంటుంద� తన నమ�కం.

* * * *

��� �� బ� �� ం� � �గుతూ� ము���నూ, �త��నూ

�ం���న �డు� చూ�డు భ��శంక�. ఆ �త��న 'సుందర�న నగరం
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మన�' అన� ��� కనబడు�ం�. ఆ��ళ�� అత�� చుటు� ము���రు.

"అ�� ���ం� � � ��ం���" అంటూ హ��� ��సు� ��రు.

�వరకు ఓ ��వ� సూ� �� �కు�� తన ఆ�� �టు� కు�స��

భ��శంక� ఆ ఆ� ఎక�క తప��దు.

����ము��� ���� ఓ�ట�ముం��ం� ఆ�. వంద రూ�యలు

అ���� క�� రూ� �సుకు��డతను.

��నం �సూ� ండ� తలు� త��న చ��డ�ం�. టవ� కటు� కు� ���

తలు� �ర�డు.

���ల �ట �� 5

"హ�� హ�� హ�� _ ఎంత���� చూ��� �ను�_" ఆనందం�

�ప��సూ� అ��డు ఓ వ���.

అత�� �ం�ం కష�ం�ద గురు� ప�� డు భ��శంక�.

"ను��...� �రు...భర��� కదూ?"

"ఎ�� �� �! ఎ�� �� �! అ�� �రు కూ�మ����వన��ట!

అ�ను�_ �ం�ళ�� �� ఎకు��... ��గు�, ��గు�_"మంచం�ద

పడుకుంటూ అ��డతను.

"ను��ం �సు� ���క�డ?"

"���� బ�ద�! ����."
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"ఏం ����?"

"ఏ�క�? ఎ��డుక��డు���సు� ం�ను."

"��క�డ ఉన�టు� ��� �లుసు?" ఆశ�ర�ం� అ��డు భ��శంక�.

���� ��� బ�ద�!మన ��ం�� ఎ���వరు ��� �� వ���

����తుం� మనకు? ను�� ��నం కం��� ���! త��త

��� డుకుం�ం!"

భ��శంక� ��నం�� వ��డు.

"క�� బ�ద�! ఆక�! త�ర� ఆర�� ����జనం_�జనం ��

�ం���ల�ం�.

భ��శంక� మ�� ఆశ�ర���డు "�ం����?"

"అ�ను బ�ద�! 48 గంటలు."

"ఎందుక�?"

"ఆ��క ప���� బ�ద�!మన ���� ��ష�� బ���,మన బ��� ఒక�

�ప�తమ�న�టు."

భ��శంక� ఇద��� �జనం ఆర�� ��డు.

భర��� �రం��లు� �జనం ����� త�రత�ర� ���డు.

"�ంకూ� బ�ద�! ఇంతకూ ను� �����నటు� ?"

"భ��శంక� �బు� నుం� ��తం �� మడత��� అందు��



- 25 -

అ����మ� చూ�ం�డు.

"ఎ��ం� అ���?"

"����ర�గుం�. ఎవ� �ల�?"

"అ� �లుసు���� ముఖ�ం� ఇక�����ను."

"��యూ ��� � ల�! అన�టు� � ���� � అర�ంటు� �ంత ���

��� బ�ద�. ఓ ��� రూ�యలు సర�గల�?"

"ఊహ�!��!"

"�� అ��ందలు?"

"కుదరదు."

"ఆ� ��,��క రూ�యల��, ���� ��ట� ఆ�త�మ��

���"

"స�" ఒ��కు��డు భ��శంక�.

"�ంకూ� బ�ద�? ఇంతకూ ఆ ��తం �ద��� గు�ం� ఎందుకు

�లుసు�వటం?"

"ఆ�ను ���ం�ను."

"��గు�! ఆ�త�ం క��� �ం���ం�. �నూ అం�. అందమ�న

ఆడ�ల� క��ం�న��డ�� ���ం�నటు� న��� ను. ����పం �ళ��

'హ��' అ��రు. అన�టు� �ం�క ��క చూడకూడదూ?"
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"��?"

"ఆ� ��!��క�� ఎడ��� అ����.�ం� వ��! '�'! ����� ం�.

�ద����లుగు��ల�ం� బ�ద�. నను� �యంత�ం వరకూ �ద��పకు"

అంటూ మంచం�ద వ����డతను.

"ఇక�డ మన���ం�వర�� క��ం��?" అ��డు భ��శంక�.

"ఒక����?�త�ం మన �� � �� జ��అం� ఇక��

�రుగుతు��రు. డూయూ� �ప�?�డు��� ����� � ఆ�స�. ��

ఉప�గం �దు. �వలం ప��లుగు రూ�యలు���డు �ను

అ�దు�ల రూ�యలు అ���.�� �� ��. ఓ.�. ����� ం�.�!"

అంటూ ఆవ�ం� మరు�ణం� గురు� �ట���డు.

భ��శంక� డ�� �సుకు��ట� గ�నుం� బయ����డు.

�డ�ం��� ����ం�. అందమ�న అ���లు �ంగ��

�మ��� నడుసూ� ��ం� ��సు� ��రు. భ��శంక� �ళ�ంద�� �గ�త��

ప���సు� ��డు.

తన �బు� ��తం �దున� అ��� ఎక���టహ�తు� � తటస�

పడవచు�.

���దూరం న��క ఆ� ���డతను.

"�వ� ప���ష�� ఆ��" అ��డు ఆ���వ� �.

��గంట� ఓ �ద� భవనం ముందు ఆ�ం� ఆ�.
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'�వ� ప���ష��' అన� �ద� �రు� కనబడు�ం� ��ముందు.�పలకు

నడు�� ం� ���� ఆ��డు.

"�� ఎ�టరు �ంబమూ��� కలుసు��� బ�ద�!"

"��ప�� ���� అ��ం��ం� �సు�����."

"అ� �గ��రంద�� బ�ద�.మన��దు. �నూ,�ంబమూ���డూ �సు�

��ం��. �కు �లు�?"

���� �ం�ం జం�డు.

"అ����?"

"అ�� ఏ�� � తల�య.�� బట�తల�ద ఎ��డూ ��

�డుతూం����."

���� ఆశ�ర���డు. "�� ఆయనకు బట�తల �దు కదం�?"

"��?"

"�ం�ం కూ� ����"

"అ��? అ�వరకుం�� మ�.ఈమధ� �టు� �ం���మ��

�ంగ�ధవ. వ�� " అ�� �ప�� న��డతను.

ఈ������ అత�� అడ��ంచ�దు.

* * * *

'�వ� ప���ష��' సంస� నుం� �� ప��కలు �లువడుతుం��. ఓ
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�నప��క, ఓ �రప��క, ఓ ���ల�సప��క, ఓ కుటుంబ�సప��క, ఓ

��� ప��క, ఓ �ల�ల ప��క ఇ� ఎ�� ప��కలు. అ�� �ట�����

�రప��క ఒక�� ఆ సంస�కు ��లు సమకూరుసు� ంటుం�.�గ�వ��

అంతంత�త��. అం�త �� ఎ�ట� �ంబమూ�� దృ�� ఎకు�వ�

�రప��కఅ�ద �ం��క�ంపబ� �ండటం� ఆశ�ర�ం �దు. అ���

��ంట��న� ఆ���రప��క ���ంచుకు� ��లు �ర�య��డతను.

అ� ��లు �ర�సు� న���డు ఎవ��� �పలకు పంపగూడద� తన ఆ��

��� � ఖ��తమ�న ఆ��లు ����డు.

ఐ� ���� ఎ��� �ం� చూసూ� � ఉ���ప�� డతను.

"త�ర���� రంభం. ఆం�� ఇ��ం� ��� �నూ, ఆం�� �� �� �నూ

ప�������న ��కు�� కలంనుం� మ� అదు�తమ�న ��య� ���

ఎదురుచూడం�.

గమ�క : దయ��ఈ ��య� ను ఒంట�� చదవకం�."

�ంట� �� ���డతను.��� పరుగు� వ��డు.

"మన ��� ఎ�ట� � రమ�ను త�ర�."

మరు�ణం� ��� ఎ�ట� �నయం� వ�� కూరు���డు.

"ఏ�టం� ఇ�? ఏ�� ఎ��� �ం�? ఆం�� ఇ��ం� ��� ఎవరు?"

"ఇం�వరం� మన ఆ�� న రచ�త ��కు��."

స��� ఆ సమయం�� భ��శంక���� � త��ంచుకు� అత��
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�రకు�ం� పరు�తు� ����డు �పలకు.

�ంబమూ�� అత�వంక �పం� చూ�డు.

"హ�� ! గు���ంగంకు�!�ఆ�గ�ం ఎ��ందంకు�?" ఆనందం�

పలుక�ం�డు భ��శంక�.

"ఎవరు���" �పం� అ��డు �ంబమూ��.

���ల �ట �� 6

"�� అంకు�. భ��శంక� �. బం�రయ� అంకు� �నలు� �� ఎ���

�న���డు చూ�నంకు� �మ���. �గ �వ������డు."

"��ం ���?" �పం అణచుకుంటూ అ��డతను.

"ఇ�� అంకు� ఈ ఉత�రం ఇ��రు �కు."

�ంబమూ�� ఉత�రం అందుకు� త�ర� చ��� "అ� కూ��. త��త

��� డ�ను" అ��డు. భ��శంక� కు��� కూరు���డు.

�ంబమూ�� మ�� ఎ�ట� �� ���డు.

"అ�ంటం�. ఆం�� ఇ��ం� ��� అ� �రు రంగ�� అ� రచ�త

���ం� ఆమధ�.మ�� ఇ��డు ��కు�� ��� ఎ�?"

"ఇతనుకూ� అ� �రు ��ల� �� ��� డం�. అం�త మన ఆ�� న

రచ�త గ�� ఇ���ను"

"స� ��� ��� �. అక��� ఆగక ఆం�� �� �� అ���ందుకు
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మ��?"

భ��శంక� చ��న క��ంచుకు��డు.

"�య� �సు� అంకు�! ఇ� ఒ��క� �లుగు రచ�తకూ �ం�� ఇం���

రచ�తల �రు� ����� కష�ం. �వరకు ��డు మం� �లుగు

రచ�తలు అస�� ఇం��� రచ�తల �రు� �గలక �బ����� రు."

�ంబమూ��� ��ం� న��ం�.

"క���! అం�త ఒ��క� �లుగు రచ�తకూ ఒ��క� ఇం��� రచ�త ��

�డం�. వ���రం మన ��కు�� �వలం ఆం�� ఇ��ం� ����న�,

ఆం�� �� �� అ� �ర�టున ప�చు�ంచడం జ��ంద� ఎ��� �యం�."

రం��� భ��శంక� �� �పం� చూ� "స�నం�!" అ��డు

�ంబమూ���.�ంబమూ�� మ�� ��లు �ప���డు.

"అ�! ఇ���?" ప�ముఖ రచ��� కు�� �మ��� ���షన�

��య�! వ���రం నుం� �� రంభం"ఈ�డ ప�ముఖ రచ��� ? అస��

�� �న�� �ను?" రం��� �ం�ం తడబ�� డు.

"అహహ_ఆ�డ రచ��� ��!మన ప��క�� �లుగు ��ల��తం

ఉత��ల ���క� బహ�మ��ం�న ఉత�రం ��ం�! ఆ ఉత�రం ��

అదు�తం� ఉంద�. ఆ�� ��య� �ంట� ��ంచక��మన ప��క

ఆ�� ముందు ఆమరణ ���ర�� జరు��మ� క�ంనగ�, జ���ల,

���లగూడ, �ల�ంప�� , ���కుళం �ఠకులు ���ం� ఉత��లు ��రు.

అ��కుం� ఆ అ����కు �� �వల�న అ���"�ంబమూ��
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��కుప�� డు.

"ఆ� �� ఇ� ��� అవ�శం �కు!�కు ��కుం� ఇం�వ�� ��య��

�యకం�!"

"అ��నం�!"

మ��� ���డతను.

"ఇ���?ఈ�రం �రఫ�లు �యటం��? ఎందుక�?"

"అ� �� అయనఊ���డం�!"

భ��శంక��లు� న న���డు.

"�రఫ�లు అసలు ఎవ� �యట��� గురూ�! ����! ఇ�ం�

�న� �న� ���కల�� ఎ�ట� �సూ� ం��! రచ�త ��య� తరు��

�గం ఇవ�టం ఆలస�మ��మన�����!�ఠకుల ప�శ�కు �క��

జ�బులు సమ��� అందక��మన���� �� దగ�ర �టు� కు�

జ�బు�����!�ఠకులు ఉత��ల ���కకు మనకు �వల�న �ధం�

ఉత��లు �యక���మన�����."

�ంబమూ�� భ��శంక� ���చు��లు� చూ�డు.

"��వ�� ఎ� �లు��?"

"ఇం� ��డు �లుసంకు�! ఇ���ందుకు� అ� �ప��దు"

"ఈ �లు� � �కు �� అనుభవం ఉన�టు� ం�."
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"అనుభవ�? రష�� �� క�� � దు��నటు� దు��యట�! ఓ ���

��ం� �ళ� ��ం� ప��క� ఓ రచ�త ��య� పంపటం ఆలస�మ��

�� ����ను. అం�!�ఠకులు �గ ఉత��లు ��రు.�త�ం ��య��

�ను ��న �గ� అదు�తం� ఉంద�! త��ఏ�టం� రచ�త అ�

త� ��ననుకు��డు."

�ంబమూ��� అత��ద గు� కు����ం�.

"చూ���� రం���! ఎ�టరం� ఇంత ��ం� � ఉం��!

అం���, అ���� తల��ందుల��కూడదు. ఆ� �� భ��శంక�! ను��

��రప��క�� స� ఎ�ట� � ���."

భ��శంక� ఆనందం� ఉ������ర��డు.

"�ం�యూ అంకు�!"

"ద��� ��_���� దు� న ��� అ��."

"ఓ.�. అంకు�."

భ��శంక� బయ�����డు అ� అదు�తమ�న ఉ��గం ���ం�

అను�కుం�! తన��ం�� అ�� బ���ండం� ప�ద��ంచవచు�.

�టు దగ�ర ���క ���� ఎందుక��మం�ద� �లూ�� ��� డు.

అత� భుజం త�� డు భ��శంక�.

"ను� ���ం� �జ���.��ంబమూ���� ���డు �టు�

���ం� గుండు�ద."
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"అ����."

భ��శంక� �డు� �ద నడుసూ� తన �బు�నుం� ఆ ��తం ��

మ��� చూ�డు అ�����వంక.

"�వ�! � �సం �ట�దలు��� ను ఇ��" అనుకు��డు ఉ��హం�.

* * * *

�ట� రూ� �రుకు�స�� �యంత�ం �లుగ���ం�. అప���

ఇం� �ద��తూ� ఉ��డు భర��జ.�ట� గ� �ల��� కూరు��

�డు� �ద వ����అ���ల��లను చూసూ� ���� గ���డు

భ��శంక�. ఆ��� అ��� ఏ�క�� అక��తు� � కనబడుతుంద�

నమ�కం� ఉం�.

��� ఎ���ం�� "హ� ��ం�!" అన� �క�� �ల��� నుం� గ���

న��డు భ��శంక� భర��జ �ద� ��డు.

"ఆక� బ�ద�! అర�ంటు� �జనం ���ంచు."

భ��శంక� �జనం ఆర�� ��డు.

"అబ�! �ద�� బ���ండమ�న క���ం� గురూ!��వ�. �బు� ఓ

�గ�� � ఓ�త �� �సుకు� అందు� ��ంట�న అ������

���ం� �డ�ంబ� �రుగుతు��డట. ����ధవ �ం���� � �దూ?"

"�దు!" అ��డు భ��శంక�.

"��?"
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"ఏ�త�ం �దు!"

"ఎందుక�?"

"�� ఆ ��తం �బు� �టు� కు� �రుగుతు��ను �బ�� !"

భర��� ఆశ�ర���డు "ను��!"

"అ�ను!"

"ఏ� ఆ ��తం చూ�ంచు!"

భ��శంక� ఆ ��తం అత����డు.

"�� ల� � ��! ఇంత అందమ�న అ����సం అ� ����ధవ�

���� త���దు" అ��డు �చు��లు�.

�జనం ���డు ��.

ఇద�రూ �జనం �య��రు.

"ఆ ��తం ఏ�గ�� ��?" అ��డు భర���.

"��దు. � �ర�నూ, �ంద �ర�నూ కూ� �����ం�."

"����! అ�� ఫ��దు. ఆ అ���� కను��వటం కష��� �దు.

ప���� ఓ బ��� � దగ�ర �లబడు. ఏ�క బ� �� � � తప�క వసు� ం�

క�."

భ��శంక� � ఉ��హం క��ం�.
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"��� ఎ�� బ� �� � �ం��?"

"ఓ ��� �న �ం��?"

���ల �ట �� 7

"అం� ��� బ��� � ���న ���� మూ�ళ�� పడుతుం�?"

అ��డు ��శ�.

"మూ�ళ�� �ద� ఎకు��� �దు! అ�� నవ�� �� తను �న���డు

���ం�న అ��� �సం ముప�� ఏళ�� �రుగు�డు. అప���

అ�����ముస�� అ��� కర��యం� నడుసూ� ంటుం�.�ం�

�ర�� �ం� ఆత�హత� �సుకుం�డు. కనుక"�జనం ము�ం� మ��

మంచం�ద ����డతను.

"��యూ ��� � ల�" అ�� గురు� ���� �ద����డు.

భ��శంక� బట�లు�రు�కు� �ల�ద దుప�� పరచుకు� �ద���

����డు. ��� �లకువ వ��స�� ఉదయం ఎ��� అ���ం�.

మంచం�ద భర��� క��ంచ�దు.�� రూం�నూ �డు.

�� టూ� బ�� �సం సూ� �� దగ�ర ���డతను. �� సూ� �� కూ�

ఎక�� క��ంచ�దు. ఆశ�ర��� గదం� ���డు. సూ� �� ��టు

తను ��� �ంగ� � త��ం�న బట�లు కూ� ��. �బు� �ద ���� సు

�ంద ఓ ��తం �ప�ప�డు�ం� ���.���ంద తను భద�ం� �చుకున�

అ����మ�_ఆ ��తం ���� �సుకు��డు.
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"��య� బ�ద�!

���� ��ట� � డబు� �లక � సూ� �� � �� పటు� �ళ�� ��ను.

బట�లు కూ��కు �� తకు�వ� ఉండటం వల� � బట�ల��

�సు�ళ�తు��ను. ఇందువల� ��� ట�బులుండద� �కు �లుసు.

ఎందుకం� � బం�రయ��వయ� ఓ బం�రు �చు�క క�! ఓ ���� ం

పటు� కు� ఆయ�� ���_అరడజను మ��ర�రు� ��� �! � రుణం

�ల�నంత త�ర� �రు�కుం�ను. అంతవరకూ �ల�_� �� ణ�తు� డు

భర���.

ష� : � ��యు�� ���న� ఆ ప��క ���త�ం ��

వద��డుతు��ను. ఆ �ల�ను �తు����� అ� �కు �� అవసరం క�!

��యూ గు� ల�!

భ��శంక� భయం� తన వం��ద బట�లు చూచుకు��డు.

బ�నూ_�రల �జ�అ���������� ఏ� �య��� �చ�దు.

ముందు�ట��� ��� ఎక�డ�� రూ� �సు���. ఓ జత��

���� డ�� �సు���.ఈ �ం�ం�� క�సం �లుగ�దువందల��

���.�వయ�కు ���� ����, అర� �����_ఒక �సకూ� పంపడు.

ఇ����� �యటం? ఎవరు���క�డ తనకు స�యం �య���?

హ�తు� � �ప� గురు� ���డత��.�డు ఇక����� ���� �క���

ప��సు� ��డట! తనూ �డూ �� � ��� �దు. ఆఖ� �ం� ��� కూ�!

��క�� తనకు ప�సు� తం �కు�.�ట����జ� దగ�రకు న��డతను.

"రూ��� �సు� ��ను."
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అతను భ��శంక� డ�� �� ��త�ం� చూ�_�క�చూ� ముప��

రూ�యలు ��� ఇ���డు. భ��శంక� �డు� �ద ��� ం� "���

డ�సూ�, ల��..." అంటూ ఏ� �ప���డతను.

భ��శంక� �రున�� న��డు.

"ఇ� ���� �ష� బ�ద� బ�నూ_�జ�"

��జ� తన�తను న��కు��డు "ఇ� �ంట� ��" అనుకు��డు.

* * * *

�ప� � అ��� ��� ప��ం�న మందు ప��వం తగ�టం�దలు���ం�.

అ����� తగు� ���� అత�� �� పకశ�� ���� �కూరదు.�తు� ళ��

మందు ఎకు�వ� ����� మ��డు ఆ�� �షయం కూ�మ����

ఎక��క�� ఇం�� �రుకున� ��లు���.

త�ర� ర� అ��క��� �రుకు��డతను.�క�� ���ం� �టు దగ�ర ��

�� అ�� ఎక��, ఎ��� చూ�నటు� గురు� �సు� ���. తన రూ� ���

కూరు���డతను. �� ��� �� � ���డు.

"య���" పరుగు� వ��డు ��.

"�ను కూరు�ం� � రూ����?" అ��డు �ప� అను�నం�.

"అ����!"

"అ�� ఓ.�. ను�� �ంట� ఓ అ����� ��, ఓ �� �సుకు�"
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"ర��� ఉ�����"

"ర�� ఉ���?"

"అ����!"

"అ�����ల� ��� �లుసు?"

"��� ఆ �ండూ ����ల� �� ����� ం�రు ��__"

"ఐ�_ఓ �_ ఓ �_" అంటూ అ��� ��� �సుకు� మం��ళ��

�గ�తూ �డవంక చూ� ఉ���ప�� డు.

"��"

"య���?"

"అ��టక�డ? ఏ� �లుక �ప���� ��నటు� ం�"

"�లుక �మ� ��! అలం�రం �సం అ� ��� రు"

"ఎ��డు?"

"అ��రు �లల�ందం� అ�ం�� అ�� గదు�� నూ ���_"

"మ�����డూ క��ంచ��ం?"

"�రు ��అడుగుతూ� ఉ��రం� ��� గు�ం�"

�ప� �����డు. �మ�� �మ��� స��హ�

���సు� న�ట����� ందత��.
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అ��� ����ం�.

"హ�! �ప� �య�!"

"��సం భ��శంక� అ� అతను వ��డం�"

"భ��శంక�?"

"య���"

"భ��శంక�_భ��శంక�" అ� అరడజను �ర�నుకు��డతను. ఆ �రు

ఎక�� �న��� �ం�.

"ఆ� �� రమ�ను"

మ���� ���� గ��� భ��శంక� అడుగు��� డు.

"హ�__హ�__�ప�!�ఆ�యూ ��ం�!����ల తరు�త

కలుసుకు��ం" అత�� �తులు క��డు భ��శంక�.

�ప� అత� డ�� వంక ���రచూ�డు తరు�త భ��శంక�

�ఖంవంక గు��చూ�డు. క��� గురు� ����ం�.�డు తన �� � ��!

"హ� భ��! ను��?"

"య� ��ం�! ��!"

"ఇం�వ� అనుకుంటు��ను"

"�దు గురూ! ��! ఓలు� �� � �� అం� �ం� ��"
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"��� �ం� ���"మ��� �వ�లు గురు� ���సు� ��� ������

���తున���� .

"ప�� శుక��రం ���� �� ��క� �� � ఎ�� �� ఇం��� �క�� �ళ�� ం��ళ�ం"

"క���! క���! ఎ������ ��� �� �?"

"���! �వ� ప���ష�� � ఉ��గం వ��ం�."

"గు�!��ం�!" అంటూ మ��� భ��శంక� �సుకున� బ�నూ �రల

�జ��� చూ�డు. "��� �కు భర��� క���?"

భ��శంక� ఆశ�ర���డు. "��� �లుసు"

"� �జ� బ�ను చూ�!"

"అం� �� సంగ� �కూ �లు�?"

"ఓ�� �నూ �జ� బ�ను� ���క ���ం�"

"అం� � బట�లూ, డబూ� కూ�"

"����డు"

���ల �ట �� 8

"ఫ�� ��! కదూ?"

"�� ఫ��! ఆ తరు�త ఎక�డ�� కనబడ���న� �గ ���ను"

"��హం� క�సం ఒక జత బట�ల�� వదు�� ��ంటుం�"
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"�డు క��ం�న��డు మన బట�ల�� ఒక���ద ఒక� ��సుకు�

�ద���లట!మన �� � �� �రం���డు అ�� ��డు!"

"ఒండ� �� అ���"

"ఇ��డు �కు అర�ంటు� బట�లు ���! అ��?"

"అం��దు! �ం�ం �� కూ� ���"

"�ం� వ�� బ�ద�! అ�� ఇ�� ను అసలు �కు �� రూ� కూ�

అవసరం�దు.����ండు"

"అం� ��ం���� ���!"

"�ల����ందుకు ఎవ�� �ర�ం �లటం�దు"

"ఎందుక�?" ఆశ�ర�ం� అ��డు భ��శంక�.

"అం� ����ధవలు!మందం��లు భయప����తు��రు!

మందు��� �ను అ�� మ����నట!"

"��� �ధవలు!"

"అ� �కు వళ��మం� �షయం! ఓ.�. ను�� �ంట� మ�ం� ����!

ఇ���ళం��_ ఇం�� � బట�లు���. ��సు�! ఆ�����

మ��హ�ం ��య� పం��� ను_�జనం �� పడు�!�యంత�ం �ను

ఇం����క అ����� డ�ం! ఇ�� ఇం� అడ��! కను��వడం �� ఈ�."

"ఓ �"
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భ��శంక� ఆ�� �ప� ఇలు� �రుకు��డు. ఇల�ం� �ందర వందర�

�ం�. ఓ గ�� అ�� �� ం� ��లు గుట�� ప� ����.��నం ��

అ���� నుం� ఓ జత ఇ��� బట�లు �� �డుకు���డు.మ���ప��

��య� �సుకు� వ���డు కు�� డు.

�జ�లు ��స�� మ��హ�ం ఒం�గంట���ం�. అ���క ���

ఉ��గం���నవటం సబబు� క��ంచ�దు భ��శంక� �. ఆమ��డు

��న�ల� �శ��ంచుకు� మంచం�ద����డు.

��� �లకువ వ��స�� �యంత�ం అ�ద�ం�. �ప� �సం

ఎదురూ�సూ� కూరు���డతను.��� పద����అత��డ

క��ంచ�దు. ఓ పక� ఆక��దల���ం�మ�� ���న ముప��

రూ�య�� _ ఆ����లు �ను మ��లుగు రూ�యలు ���ం�. ఆ

�టకు �జనం �� ����ల� �ర��ంచుకు� మ�� పడుకు��డు

మంచం�ద పద�ండు గంటలకు తలు� త��న చ��డ�ం�.

తలు� �ర�డు భ��శంక�. �ప� తూలుతూ �ప����డు.

"హ�! ��సం �యంత�ం నుం� ఎదురూ�సు� ��ను బ�ద�!�జనం

కూ� �య�దు."

�ప� ఠకు�న ఆ��� భ��శంక� �� చూ�డు ఆశ�ర�ం�.

"ఎవరు���?"

భ��శంక� �సు� ��డు "���! భ��శంక� �"
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"భ��శంక�?�� భ��శంక�?"

"అ��! � �� � �� భ��శంక� �."

"�� �� �?"

"�� గురూ!మనం ����"

"�� � ��� � టూ ��! ను��వరు?"

"అ���� మనం �దు� న� కలుసుకు��ం�?"

"�దు� ��?��దు� న� ��వ��� కలుసు��దు"

"కలుసు�క�వట��� � తల��! ను��� ఇం��ళ�మ��ళం��

ఇ��ం�?"

"��వ��� ���వ��దు__ ��� వ�_టూ_��_��_��_"

"ఒ��.మ�ద�రం ��� �ం�� కూరు���ళ�ం."

"����డూ ��� �ం�� కూ���దు."

"���� �� ��క�� �� � ఎ�� �� ఇం��� �క�� ����ళ�ం."

"అసలు �ను ��� � �ళ��దు ఎ��డూ_ త�ర� బయటకు

పద_వ�_టూ."

"ఒ��_ ���తు�� పటు� కు� ఇ� '���' అనడం అ��యం!"

"���తు��? అసలు ��ఖం ఇంతకు ముం���డూ చూడ�దు
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�ను."

"అస�లు చూ��� నను�?"

"�. �వ�! ��� వ�_టూ_��_��."

"ఇంత �త���డు ఎక���ళ��� ?"

"ఎక��క���! అడ���డూ '�ప�' అంటూ ఇం�� �రబ��వటం.

�����. �ం� ��_ అంటూ మ�ం ���యడం �ద� �����

అ���ం�.మ��ద� బయటకు �ళ��, ��.

వ�_టూ_��_��_��_���."

భ��శంక� �ం��� ���చటం�దు.

"క��! ���! బయటకు పద! �ను �ద����. వ�_టూ_��__"

భ��శంక� అ�మయం� ఇం�� నుం� బయ����డు.

�ప� �ంట� తలు�లు భళ��న మూ�సుకు��డు.మరు�ణం��పల

����వటం "��తం ఏ��? �లుతురు, �క�" అంటూ అత� �ట

అపస��ల� ���ంచటం�దల�ం�. ప��ం� �ద� మ�� ఆ��యం�

భ��శంక� భుజం త�� డు.

"మందు����� �ం�ం ట�బు��� డు.�మూ�_ ఖం��ం �దు�! వ�� !"

అంటూ త�ం�� � ��� తలు�సుకు��డు.

భ��శంక� �ం ����చ�దు. ఆ��� ఎక��� �ళ��డు. �బు�

డబు��దు. బయట అరుగు�� పడుకుం���డు. ��� �లకువ
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వ��స�� �� ఎం�����ం�. ఛటుకు�న �� తలు� ��� డు ఆశ�.

ప� ���ల త��త తలు� ���డు �ప�.

భ��శంక� ఏ���� ��ప�మ�� మంచం�ద ప� �ద��

ము����డు.

భ��శంక� త�రత�ర��ఖం కడుకు�� ర� అ���డు.

�ప� �ద���� మ�� ఏం �� �డ��న� భయం��ం�. ఇ�ం�

మందూ�� ����ఈ ఇం�� � ఉండటం అ�ధ�ం. అత��

�ల��వ���� అందరూ ఎందుకు భయపడుతు��� అర�ం

అ���ందత��.�దు� గూ�స�� ����� చూ� "ఎవరు���?" అ�

బయటకు �ం��� డు.

తను �ంట� మ� గ� చూచు���! ��� ��అరుగు��

�ద����� వసు� ం�. �� ఇం�గ� �సు��ల��, తనకు�ద��ల �తం

వ��వరకూ �ం�� గడ�ల�� డ��క���? ఆ భర��� �డు...

హ�తు� � భ��శంక� �దడు��రు����నట��ం�. అ�ను!

తనూ భర��� పద���� తన��వల�న ��ట� సం���� సమస�

ప���రమ��తుం�.

�ప� వంక చూ�డు భ��శంక�.���� మతు� � ���డతను.

అత� సూ� �� �ర� చూ�డు. డ��� క��ంచ�దు. అ��� �ర�

చూ�డు. అందు�నూ క��ంచ�దు.�ంగ� � త��ం��న� �ప� �ం�
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�బు� ���డు. ప�� ���ం�. అందు� వంద�టు� �� ఉన��.

ప� �టు� �సుకు� �బు� �టు� కు��డు భ��శంక�. ఆ పక�� �బు�

�దున� ���ద �� ��డు త�రత�ర�.

"�య� ��ం�,

అర�ంటు� ��� రూ�యలు అవసరమ�_ � �బు� డబు�

�సుకు��ను.మ�� �ల�నంత త�ర�ఈ డబు� ��� ఇ���� ను.

� ��యమ�న ���తుడు

భ��శంక�"
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తలు�లు దగ�రకు �� ఆనందం� బయ�����డు భ��శంక�.

* * * *

"గు���ం� అంకు�" అ��డు భ��శంక� �దు� �� �ంబమూ��

ఆ�� ���� కు��� కూరు�ంటూ.

"గు���ం�" అ��డు �ంబమూ�� "�న� ను�� ��నవ��ద�

���డు ఎ�ట� రం���."

"�న� కుద��దంకు�. బ�ను, �����వడం �గుండదు క�!

అందుక�_"

"బ�ను, �జ� ఏ��?"
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"డ�� అంకు� � �� డ��! అన�టు� ఇ�ళ ���మన ����త�ం

�ర��నంకు�! అందు��� అ�ట�� అ�� ��� అంకు�!�

�న�ప��నుం� ఆ ���క�� చూసు� ��ను. అవ������ల���� �!"

"ఏ�ట�?" ఆస��� అ��డు �ంబమూ��.

"�ద�� ��� �చ� ఫ���� డ��� �ళ�� ఫ�� �త�ం �లూకూ

షూ�ం� జ��రు. ఫ�� న�నటులు �ర నటన ప�ద��ం�రు. ఇం�ం�ం

ప�ద��ం� ���� ��క�� "క�" అంటూ అర�డు �� ఫ�� ���

షూ�ం� సమయం� ఫ���ర �క �రడు ���గుతూ ఛ���

���రు అంటూ పరమ �త� �కు �యటం. ఫ�� ���ఈ�రం

��జ�ం�. కథ, కథనం, అదనం అ��������య� ���

�యటం."

"అ� ���" అ��డు �ంబమూ�� ��చన�.

"అ�ట� �ంబ� టూ.�రఫ�లు. ఇ� �జం� ��బు� �చ� అంకు�.

ఎ�� సంవత��ల�� ఎవ� �తకమూ ఎటూ �లదు. అ� �కుం���

�న�� � ��లంకు�. ��� �స���� లు అవసరం �దంకు�. ��

��ం��� ను. ఉ�హరణకు ఫ�� వృ��కం �లూకూ ప�జలు ఈ�రం

అటూ ఇటూ ���సుకుం�రు. ����� �ళ�� ���ం�న������,

అ������ �వ�సుకు �����రు. �ళ��న�ళ�� �ర�కు

��కు���యడ�, ��కు���లనుకుంటున� �ళ�� ఆ ఆ�చన ����

��సుకు� �ర�ను ���సు�డ� ఏ�క� ���� రు."
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�ంబమూ��� అత��టలు భయం క��ంచడం �� రం�ం�న�.

"అ�ట� �ంబ� ��.�క�� సల�లు.��� �� �� �ం� అంకు� ఇ�.

��మం� �క�రు� ��ల��� ��ంట�ను ప��ం�, రకర�ల ప��లు

��ం�� కూ� అసల�న జ���� ఖ��తం�

��� �ంచ�క�తు��రు. అ�ం�� అక���! కు� ���, ఎడమ�లు

��� రు�మున ఏ�ం�� మూడు ���ల�టు చలనం �కుం�

�ంటు���. ఏం��� అం�, �.�.��� �ంగమనడం."

�ంబమూ�� న��డు.

"ఆ �చ� అసలు �రణం �ఠకుల ��లకు మందు�వ�టం ���"

భ��శంక� �రున�� న��డు.

"�లుసంకు�!�క�� సల�ల��� ��� సంబంధమున�

ప�శ�లు_జ�బులు ��ం�, అందు� బూతు ���ం� �ఠకుల

�కటు� ��ల�� అ��� యం. అ��? అ�� ద�. �� ఈ పద��

అ�� ��� అంకు� ��కు� � ��� గు�ం� ఆ��క�� ��� మ� ����

�ంటుం�. అసలు నన���� ఇ��డు �సు� న� ముసుగు� ��� ����లు

ఆ� ���యన �మసూ�� లు ��ల� స� ప�చు��� ఎకు�వ ��ల�

అ�చు�."

"అ� ���" అ��డు �ంబమూ�� ఆ��సూ� .

"అ�ట� �ంబ� ��."
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"�ంబమూ�� �� చూచుకు��డు.

"ఆ� ��! ఇం������ డ�ం.����డు �� పనుం�" అ��డు

�రున���.

"ఓ.�. అంకు�! ����ం� కలు�� ను" అ�� తన �� దగ�రకు

న��డు భ��శంక�.

ఎ�ట� రం��� అత�వంక అ�ష�ం� చూ�డు.

"అ�� అంకు� � �స�� ��ను ��య� రం���! �న� ��ష� ��,

ఎలు� ం� �సుకుం�న��రు �� ��. 63 ��� �ంకుల�� క�తలు ��ం

నచ��దు. వ�� సం�క నుం� ��సు� ��ను."

రం��� అ��ప�� డు.

"అ� �య���� ���దు" అ��డు కం�రు�.

"ఎందుక� బ�ద�?"

"��� �� ����� వ�� ం� �ఠకుల నుం�."

"�ర�టు �స�� రం���! �ను గత �రం ��లు� వ��న

ఉత��ల�� �� ��ను. అ� ఆ�య�మ� బూతులు �డుతు��రు జనం. ఆ

ఉత��ల�� ప���కం� ఓ కట�క�� �ంబమూ�� అంకు� � పం�సు� ������."

రం����ఖం ����ం�.

"���! అ� �యకు. అ� � పర�న� ఆ���ష�" అ��డు �నం�.
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"ఏ�ట�?"

"�����ం��?"

"య���య� రం���! స� ఎ�ట� ��కు ���� అం� �గ��

���� బ�ద�! క��, ���."

"�ంకుల�� భర� ��ంకు� �ద� ఆ�సరు. ఆ� క�తలు ప�చు��� �

�మ���� ప��ను ల�లు �� �ం�� ��� న��డు"

"అ�� ఆ క�తలు �వలం ���ర క�తలన��ట."

"షు�రు� అం�."

"ఓ.�.��య� రం���! ఇ� ఎంత�లం ���?"

"ఆ�కు ��ందుకు ఓ�క �న�ంత�లం."

"�����స�� రం���! �ం ��� �కుం��వ��వ రచ�తలను

��ంచటం �వల� �దు. �ను ఒ���ను. �ంట� ఒక �� ���� ���

��య�ం�."

రం��� బుర� �కు���డు.

"ఆ� ��! ఇం� అ��ళ��."

"�,�,�. అంత �� ��� �య��ను బ�ద�! ఇ�ం పంచవర� ప����?

�. ఇం� అ�దు సం�కలవరకూ ��సు� ��ను అం�. ఓ.�."

"�� ఆరు సం�కలు."
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"�! న�ం���! ���! ఓ�� ��" ఖ��తం� ���డు.

రం��� ��లుప� కూరు�ం���డు.

భ��శంక� ���సప��క ��� � ���డు. అ���ం� ఎ�ట� ���

చందన అత�� చూ� �రున�� న��ం�.

"హ�!"

"హ� చంద��!"

"� దగ�ర� వ�� మనుకుంటు��ను" అం��.

"అక���దు �డ�! ��� కబురు�యం�.�లు. వ���� ను"

అ��డతను ఆ� �దురు� కు��� కూరు�ంటూ.

"�� �న� ��� ���?"

"అడగం� �డ�! ఇక�డం� �వలం ����. అం�.�కు � స�యం

��లం� �రూ �� స�యం ���� �ంటుం�."

"ఓ.�. ఒ��కుం�ను" �రున��� అం��.

"అ�� �ప�ం� ��ం ���?"

"�.�. ��ష� ��క�� � ఇంటరూ�� � ���� ప�చు�ం��" భ��శంక�

ఆశ�ర���డు.

"అ���?మన �.�. అం�� �లుగు ప�జలకు ఎల�� క�? అ�ం�

�కు���న�� �� �� త�రు�� ��ష� ��క�రు ఇంటరూ�� �యట�?"



- 52 -

���ల �ట �� 10

"ఆ ఇంటరూ�� ��� � క�� ఒక���� �.�.�ఉ��గం

ఇ�� న��డు."

"ఐ�! ఇ� ఓ '��' ఉ����� సబం�ం�న వ�వ�రం అన��ట."

"అ�ను."

"ఇంటరూ�� ప�చు�ంచక��� క�� � ఉ��గం �దు."

"క�కు� "

"ప�చు��� ఉ��గం వసు� ం�."

"య�!"

"ఆ� ��! స� ఒక �రం ��� �సుకుం�ం.�� ప��వం వల� అ��రు

��లు సరు���ష� �బ��ంటుందను�ం�. అ�� స�."

"�ంకూ� భ��శంక� �రూ! ఇ��డు ��సం ��ం ����ప�ం�"

భ��శంక� �బు� నుం� ��తం ��డు.��మడత ��� అ���

�మ�ను చందన ముందుం�డు.

"�కు అర�ంటు� ఈ అ��� �వ�లు ���. ఇ� ఏ�గ�� �

ప��ష�ం� ��దు."

ఆ� ��తం అందు�� �ండు��� ప��ం� చూ�ం�.

"�� అస�ందు� �వ�లు?" ఆశ�ర�ం� అ��ం�.
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"ఆ అ���� ���ం�ను"

ఆ� �రగబ� నవ���ం�.

"ఎందుక� న���రు?"

"���ల�ద�మ�లను చూ� ���ం�నం� న���� ం�."

"ఇ� ఆ��సు� ��న �మ��దు_��_"

"అ�� అయుండవచు�."

"��� వ�కు� �� ���ంచడం మనకు ���� �దు గ�!��ణ �లం

నుం� ఉం�."

ఆ� ఇంక న��తూ� �ం�. "ఆ� ��!మన�సప��కల��

��చూ�� ను. ఏ సంగ� �కు �యంత�ం ��య��� ను"

"�ంకూ� �డ�!� �వ�ల�ద ఓ �� ��మ ఆ�రప� ఉంద�

గురు� ంచు�ం�!"

"ఓ.�_"

భ��శంక� వ���డక��నుం�!

�యంత�ం వరకూ ఆతృత� ఆ��� �సం ఎదురుచూసూ� గ��డతను.

�వరకు �యంత�ం మ�� త� ఆ�దగ�����డు.

చందన తన �బు� చుటూ� �త�సప��కల �ం�� �రు�కు� కూరు�ం�.

"అ����!� ��యు����మనమం��� ప��� అవ�దు. గత
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�లు�ళ��� వ��న సం�కల�� ���ను"

భ��శంక� �రు��హప�� డు.

"అ�� ఇం�����?"

"ఇ� తప�కుం� ఏ�క �లుగు�సప��క� ప�చు�ంచబ�ం�!

ఎందుకం� ఈ ��� వ����సప��క�! కనుక అ���సప��క

ఆ�సులకూ ��� �త���ం�!"

"అ�� ఆ ప� �యం�!మన�సప��కల �రూ� , అడ�� లూ అ��

���� �ట �� రం��� ను"

"ఇ��� ఇ�� ను" అంటూ ఓ �ద� ��� ం �ర� అందు�� అడ�� ల�� ఓ

��తం�ద ����ం�.

"�ంకూ�!�కు �� శ�మ ఇ��ను"

"ఏంప���దు. ���� �షయం �ప�మం��?"

"�ప�ం�!"

"ఈఅ��� �సం అంత శ�మపడటం అనవసరం అ� � అ��� యం.

ఇంతకం� అందమ�న అ���లు �రు ��లనుకుం� �రుకు�రు"

భ��శంక� న��డు.

"���కు �ళ����ం�క�"

చందన �గు� ప���ం�.
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యూ ఆ� టూ ����" అం� �రు�పం�.

భ��శంక� అక�డనుం� బయట����డు.�రు� �రు�� ఎవరూ

���ట కూరు�� చందన ఇ��న అడ�� ల ��� ఓ�� చూ�డు మ��. �ండు

�సప��కలు మ�� � నుం� వసు� ���.మూడు �జయ�డ నుం�, ఆరు

��� �� నుం�, ఒక� మ��పట�ం నుం�.

�ట���� ఎప��� �తకగలడు? ఆ అ����� అత�� చూ�

న��తున�ట���ం�ం�_�ళన�.

భ��శంక� � ఎక�డ�� పటు� ద� వ��ం�.

"ఏమ��స�!ఈఅ���� కను��వల�ం�"

���� ఈ�ను కను��వటం �� ��క! ఇంత అంద�న అ���

ప�పంచం� ఇం�క�� ఉండదు కనుక!

మ��డు ఉదయం ���� గంటలక�� "��త"�సప��క ఆ�� �

�రుకు��డతను.���న� ఆ�స�. ఇద�రు యువకులు కూరు�� ఏ�

�సుకుంటు��రు.

"హ� బ�ద��!" �రున��� పలక�ం�డతను.

�ళ�� ఆశ�ర�ం� చూ�రత���.

"��రు భ��శంక�! �ను చం��క �రప��క� ఎ�ట��"

"రం��� కూ��ం�" అ���కతను �నయం�.
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"అర�ంటు� � ఎ�ట�� కలుసు��� బ�ద�! ఉ���?"

"ఓ!�ప��ళ�ం�"

భ��శంక� �పలకు న��డు. ఓ���� వ��� కూరు�� ఉ��డక�డ.

తనను తను ప�చయం �సుకు��డతను.

"అ���? ఆంధ���క ఎ�టరు రం��� క�?" ఆశ�ర�ం�

అ��డతను.

�న��వరకూ ��య� స�! �న��వరకూ! ఇ���నుం� భ��శంక�.

"ఎందు�ంత స�� గం����రు?"

"��ం� బ�ద�!మన��ం� చూ� �ంబమూ���ం ���

అర�ం��దు. అసలు త� ��� �� �� ఎ�టరు ����ల� ఆశ

ప�� డు�� �ను ఒ����దు. �� అం� �� �� అ�� మన�ల�!

అం�త ఇంక ���� ��� �సు� ���� కనుక రం��� � � అ���ం� � ��

����� ఇ��రు."

"ఐ�"

"ఇంతకూ �ను వ��న ప��టం�_ఇ��_ఈఅ����� ఉన� ఈ

��� "��త"�సప��క�� అ� � అను�నం!ఈఅ��� అడ�సూ,

�వ�లూ అర�ంటు� ��� గురూ�రూ."

అతను ఆశ�ర���డు.

"ఎందుకూ?"
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"ఎందుకం�__ఎందుకం�...ఈఅ������ం�కత�� �� ��ండట.

ఇద�రు ���ంచుకు��రట ���లం ��తం. అందుక�."

"ఓ.�. అర�మ�ం�" న��తూ అ��డతను.

"�ం�ం �� స�యం ��రం�..."

"ఓ.య�.��� ���...��ళ�� అ�� సం�కలూ ����� ను."

"�ంకూ�! �ను �యంత�ం వ�� ను."

"అన�టు� �రుకూ� ఓ �న� స�యం ���..."

భ��శంక� �రున�� న��డు.

"ఎవ�ద�� ఇంటరూ��� ���� ���?"

"అ��...అ�ం�వ��� ప��క�� �సుకుం�ం! అ� �దు!�నవల

ఒక� � ���� ��య� � ���."

"నవ�?" ఖం�రు� అ��డు భ��శంక�.

"అ�ను!ఊ�� �దు�ం�.�రుకూ� ఓ నవల��సప��క�

��య� � �యవచు�"

"ఐ�."

"ఎ��ం� అ���?"

���ల �ట �� 11
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"���గుం�! ఎ��� ��ం� స�యం ���� ఉంటుం�."

"ఏ�ట�?"

"��రు�ద ��య� కూ��� ���.�కు �ముండదు..."

"ఆ� �� ఎ���."

భ��శంక� �� వ���డు.

�యం�� �� ��త ఎ�ట� దగ�రు�ం� �� వ��ందత��.

"��! ఆ అ�������గ��� ప��� అవ�దు. అ��ళ�

��తంవరకూ వ��న సం�కల�� ���ం�ను."

"�ంకూ� బ�ద�!� రుణం ఉంచు�ను."

"మ�� ��య�."

"�� బ�ద�! �ప�నుం� ���� ����ం�. నను� �న��ల�ల

�సప��క� ఎ�ట� � ��రు_అం�త"

�� �స���� అ�ం�.

"హ�" అత� గ��� �రబ�ం���.

"హ�! కూ��ం�!" అ��డు భ��శంక�.

ఆ� అత��దురు� కూరు�ం�.

"��రు �ంకుల�� అం�! క�తలు �సూ� ం�ను."
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"ఓ!��! వండ� ��! �ను ��� ��డ�! ఎప��నుం� �మ���

కలుసు��ల�,�ఆ��� � �సు��ల� కలలు క����! ఇ��ళ�కు �

కలలు ఫ�ం�న�."

ఆ� ఉ��ం���ం�.

"ఓ నను� ఎకు�వ� ���సు� ��రు" అం� �గు� �.

"�గ�� !� �వ� �డ�. ����డూ ఎవ��� �గడను. �వలం ��లు

�త����� డ�ను."

"�ంకూ�" అం�� ఆనందం�.

"� గు�ం���� రం��� �రు ���రు �డ�. �ంకుల�� క�తలు

అం���ఠకులు ��లు ��సుకుంటు��ర�, కళ��

��సుకుంటు��ర�."

"�ంకూ�! �� రం��� �రు ఓ �షయం ���రు"

"ఏ�ట� �ంకుల���రూ! �ప�ం� ఫ��దు."

"� క�త�� అ�దు ��లకు �ం� �రు ప�చు�ంచవద���రట."

"ఓ! అ�! ద�� �ంపర� ���డ�! �వలం ����క ��ధం! అ�

���!�ఠకుల ��క�."

"�� ఎ�గ�� వంద క�తలు ప�చు��� ఆ తరు�త �ను ���

�స�కం� ��� ��ల�� ఆ�చన! ఆ �స�కం �య��� కూ�

�రణం ఉం�!"
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"ఏ���డ�?"

"ఆ �స�కం ��జవ����� ��త� అ�డ� బహ�మ� వసు� ం�."

"వసు� ం�?" ఆశ�ర�ం� అ��డు భ��శంక�.

"అ�ను! ఆ ఏ��ట��� ��రు ��రు"

"సూప�� హ��ం� �డ�! ప�� ��� �రుకు�� అ�ం� భర��!

భర�లంద�� ఆదర��� యుడు."

ఆ�మ�� �గు� ప�ం�.

"కనుక �రు � క�తలు ఆపకుం� ���..."

"���క తప�క ప���ంచడం జరుగుతుం�. �ంకు�ం��! �క��

��� �లలు �� ఇ��క అ��డు."

"���" అత� ��� హ�తు� � తన��� పటు� కుం��. "��ం

�యమ�� ��� ను. �� క�తలు�త�ం ఆపకుం�..."

భ��శంక� తన ��� �నకు� ��సుకు��డు.

"ఓ.�. ఓ.� ఈ �షయం�� ��య� � ఆ���� న� �� ఇసు� ��ను

��య� ��ం�. ఇంక �రు ���..."

ఆ� �� �లబ�ం�.

"�ంకూ�!�రు� ఇం���� �కూడదూ?������ ఉంటుం�

�కు."
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"తప�క వ�� ను �డ�."

"ఇ���అడ��,�� �ంబరు."

"�ంకూ�_�ంకూ�_"

ఆ� �����ం�.

"హమ�య�" అనుకు��డు భ��శంక� ��క�.

మ��డు '�జసు�'�సప��క ఆ�� � �రుకు��డతను.

ఓ అందమ�న అ��� కూరు�� ఉం�.

"హ�హ�_నమ��రం! అ��భ��శంక�" అ��డతను

�రున���.

ఆ అ��� ��య� � చూ�ం� "ఏం ���?"

"��సప��క� ఈ అ����మ� ప�చు�ంచబ�ం� �య�!ఈ

అ��� �వ�లు ���."

"నను� �య� అనకం�" �పం� అం��.

"అనకూడ�?"

"అనకూడదు"

"ఆ� ��_�కు అభ�ంతరమ�� ఓ.�."

"���వల�న �వ�లు కూ� �రక�."
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"ఎందుక� ��య�...�� ��ం�?"

"ఎవ�� ఎ�ం� �వ�లూ ఇవ�వద��� ఎ�టరు�రు ���రు."

"ఎందుక�?"

"ఒకతను ఇ�� �వ�లు �సుకు� ఓ రచ���� ��మ�ఖ ��డు."

"��� త��ముం� �య�! ��మకు ��చ� అవసరం! ���ం� హకు�,

��మను ��య��హకు� ప�� �� �� ఉం�. అసలు ��మ�ఖలు

అందమ�న అ���లకు �ం���ం��. ఆ రచ��� ఎందుకు కం���ం�

��ం� అర�ం �వటం�దు."

"ఆ� �దు కం���ం� ��ం�."

"మ�?"

"ఆ� భర�!"

"ఓ!" అర�మ�నటు� అ��డతను. "అ� సంగ�!"

"అ�ను!"

"�పం అత�� ఆ ��మ�ఖ అంత� న�� �ండదు."

"ఏ�త�ం నచ��దు"

"అ� ��� అత��న�క ప����� అర�ం �సు�వచు�."

"కనుక ��ంక ���..."
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"��� �� అ��దు �య�."

"�య� అనవద�� ఇంతకుముం��� ���ను."

భ��శంక� ఆశ�ర���డు "����?"

"అ�ను!"

"ఎ��డు?"

"ఇంతకుముం�!"

"ఐ�!మ����ఉం�ను! ఓ.�. భ�ష�తు� � తప�క గురు� ంచుకుం�ను

�య�! ఇంతకూ �ను �����టం�_ ఇ��� అ���� �ను ��మ�ఖ

�య�వటం �దు క�?"

"ఆ రచ���� ��మ�ఖ ��నతను కూ� అచ�ం ���� ���డు."

"ఐ�!"

"��� పద�రు ��ల ��మ�ఖ ��డు."

"���! పద�రు ���?"

"ఇం� అర�� కూ� ఉందట!"

"��� ��, బహ�� �లుగు�తృ�ష అయుంటుం� ���. అందు�

ఎ�� ��ష� �� '��'� ఉం� అ�� ��ల �ట� ��డు. �న�� �ం�

�ండు �ను� ��� ను. ఉ�హరణకు ��క�� అనుభూతుల �క��_�

�����న ���లన��! అం�."
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"అం� ఇ��� ���� అ�����రు ��� రన��ట!" �ంగను

ప���నటు� అం��.

"��� నం� ఇ��డు ��� న� �దు �య�!మన ���� �మర��ం,�ష

�దున� క�ం� గు�ం���� డుతు��ను."

"�.��? నమ���� ���దు మ�ళ�ను!"

"���� �య�. ఇ�మ�ళ�ంద�� ఒక��."

"ఇంక �రు ��� � ప� �సుకుం�ను."

"�� ఇం� �షయం��� డ�ం.��� �ం�."

"ఏ�ట�?"

"����డ��, ఎవర�� ��మ�ఖలు ���?"

"� కనవసరం."

"అక�� �రు �రబ�� రు �య�!���బ�� �ను � ��ల� స��

�య��� �లుంటుం�. ఉ�హరణకు �కు ��డుమం� ��మ�ఖలు

గు��ం��రను�ం�.�ం�� అందం �ద�కు ఆత����సం

�����_ ��మ�ఖలు �� �ళ�ంద�� ఎంక�� ���� రు. ఉ�హరణకు

�కు అస��వరూ ఒక� ��మ�ఖ కూ� �య�దను�ం�!�ం��కు �

ఎ�� �� పవ� �ద ఆత����సం సన������_ ��మ�ఖలు

��లనుకు� �రంద�� అడు� ప��తుం�రు కనుక_"
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"�రు �ళ�� ��?" �పం� అం��. భ��శంక� బయ�����డు.

ఆ ��మ��హ�ం ఆ�� � కూరు�� '���ల' అడ�� ఎ�

సం��ంచట�అ� ఆ��సూ� ం� ��� చందన వ��ందత� దగ�రకు.

"ఏమం�� ���కుడు�రూ? ఎ� స���?"

"�దు �డ�! �న� �జసు� ఆ�� ��� ఓ ��మం� ��� �ల� త��

���ం�."

"అందరూ ���మం��ళ��ండరు." న��తూ అం��.

"ఇ��డు ��ం �� �డ�? ఆ ��� �ల�ను ఎ�మం�

�సు�వటం?" �గులు� అ��డు భ��శంక�.

"ముం��ల�� ���ంచం�! అ��డు స�యం �సు� ం�"

"ఏ��నటు� ం�"

"�క�� ఇం�ప� ��� ం! ఆ ��తం ��వ�ం�. �ను ��క ��

�ల���� ��� �� ��సప��కల ఆ�సుల�� ��� �� �సు��� ను"

భ��శంక� ఆశ�ర���డు.

"ఇందుకు ప��ఫలం� ��ం���? ��� కవ� �ద ముఖ�త�ం ��

���?"

చందన అత� భుజం �ద చ��ం� న��తూ.

"ఏ� అక���దు�. �వలం ��ద��! అం�."
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"�జం��?"

"య�! అ����� ల�! �నూ ఒక��డు ��మ� పడ����"

"�ంకూ� �డ�!�� స�యం��� ���ంతం �కు రుణప�

ఉం�ను"

"అ��స�" అం��.

మ��డం� ఆ� దగ�రు�ం� ఎప��క��డు �� వసు� ం��న�

ఎదురుచూసూ� గ��డతను.�యంత�ం అ�ద��������దు.

ఆ�� నుం� రూ� � బయ��రుతుం� �డు� �ద ఎదురువ��ం��.

"అ����! �� నుం� వ���సప��కలు ���నూ �� ��"

భ��శంక� �రు��హప���డు.

"ఓ.�.�డ�. �� �ను �జయ�డ,మ�� � కూ� ��� వ�� ను"

"అంతకం� గత�ంతరం �దనుకుం�ను"

"��మ గు���, ��మ ���� అంటూ ఏ�� అ��రు�� ��మ ఇంత

కష��న� అ� ఎవరూ అన��ందుకనం�రు?"

"స��� అ��క ఆ కష�ం ��దు �బ��"

"ఓ.�.�ంకూ� �డ�_వ�� ను"

"�యూ_"



- 67 -

ఆ �త�ం� భ��శంక� � �ద�పట��దు.మ��డు �ంబమూ�� దగ�ర���

�ల� �సుకు� �జయ�డ �����ల� �శ��ంచుకు��డతను. అక�డ

అంకు� � కనబడకుం��సప��కల ఆ�� ల�� ��� అ� ���� మ�� �

������. �ట���� తన దగ�రున� డబు� �లదు ఎ�? ఏం�య���

�చ�దత��. ఉండుం� ఆ అ��� రూప� కళ�ముందు కనబడు�ం�.

�వరకు �ను పడుతున� శ�మం� వృ� �దుగ�! �� త�

అ���� కను��గ��క ఆ అ���� �ళ����ఉం� �� ఆ

అ��� ఇం�వ�న�� ���ం� ఉం�.

ఆ ఆ�చనలంత� నచ�టం �దత��. ఆ అ��� ఎక�� �ట ఇ�

అందం�, ఇం� కన��� ఉం� ఉంటుంద���� ం�.

తన ��మను అం�క�సు� ంద� తనను ��హం �సుకుంటుంద� ఆశ.

��� రు�మున మూ�ం�� �ద� ప��ందత��. �ద���న ఆ ���కూ�

ఆ అ��� కల�� �హ�ం�ం�.

"��స� ఎదురూ�సు� �� భ��" అ� ��� ���నట���ంచ��ం�.

* * * *

మ��డు ఆ�� ���స�� ఆలస�మ���ందత��. అప���

�ంబమూ�� నుం� �ండు�రు� �లు� వ��ందత��. �న�� �ంబమూ��

రూ� � �రుకు��డు.

"హ�� భ��! ���� ను� ��న�రు�లు చూ�ను" అ��డతను

ఆనందం�.
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"�క�� సల�లు ��� ���� నం����యన �మసూ�� లు

ప�చు�ంచ�తు��మన� ప�కటన సూప��_�కు ఇప������ ��డుమం�

�నులు �� అ�నందనలు ��� ��రు"

"�ంకూ� అంకు�_ ఇ� మన��ం�� �మచు�క�త��! ఇం���

���� ఉం�."

"�� ఆ� �య�! �� ఆ�! ఆ రం��� ఏం���� ప��ంచు�కు!

అతను ఇకనుం� �రు� ఎ�ట� ���� ��క� � ను�� అ�� చూచు�"

"ఓ �. అంకు� అన�టు� �కు �ండు��లు ��..."

"��� ���త�ం అడగకు. ��న మూడు �లల వరకూ ఎవ��� ��

ఇవ��క�డ"

"��మ�..."

"�ంపలు ము��� స�!�_��"

"ఒక�ళ జ�ర��� అంకు�?"

"అ� ���షయం"

"�ంకూ� అంకు�" అ�� �� తన గ�� ���డతను. అర�ంటు� ఓ

�క�� దగ�రకు ��� తనకు జ�రం వ��నటు� ఓ స����� �సు���. అం�

�� �ం�� అ��తుం�.

"హ� గు���ం� స�" ఓ �ర�లయువకుడు హ���� వ��

భ��శంక� �దురు�� కూరు���డు.
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"య�,��య�యం���!"

"��రు ��! �ను ���� ��� ను"

"ఓ! అ��!�� సం�షం బ�ద� �యం�!��య స�క�త �ద

��� రనటం����త�ం అను�నం �దు"

"�ర�టు ప�� రు ��! �ను గవర��ం� క���దు! ���� ���!

అ����� క�త�ం ��� ను. ఒక� ప�భుత�ం గు�ం� తప�! ఎకు�వ� ��మ

�ద ��� ను"

"ఐ�_అ���రు ���� ��తం �� అన��ట!"

"అ�ను ��! ఇ�� ఇ�వరకు �ను ��న ��మ క�తలు_�రహ

క�తలు" భ��శంక� ��� దూరం� ����డు.

"ఇ��డు మన ���� ��� �టు�దు బ�ద�!���� అ���ం�

కనుక"

���ల �ట �� 13

"�ను అదు�తమ�న ��లు ��ను ��! ��ల��� క���ష�

బహ�మ� కూ� వ��ం�. అ�� ఆ ప��క�ళ�� బహ�మ��త�ం

ఎ�� �� రు �డుకులు"

"కం�� చు��ష�� అ�� �వలం ���� ��� ంటూండు బ�ద�! ఏ�క��

� ��� ప�పంచమం����ం�సు� ం�.

"���� �చ� క�� క�తలు �య�యం���! సగం ���లు!"
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భ��శంక� ఉ���ప�� డు.

"ఏమ���!�� �చ�?"

"అ����! ఇంతకుముందు ���సప��క�� ��ను"

"�సప��క�� ���"

"య���! అ���సప��క�� ���ళ�� ��ం��� ��ను"

భ��శంక� గుం�లు �గం� �టు� కున��.

తన �బు�నుం� �త�సప��క ��తం ��డు.

"ఇ�చూడు ఈ�� �ందున� క�త�ం ���?"

అతను ఓ�ణం ఆ క�త�ం చూ�డు.

"అ�ను ఇ� �ను ��ం�"

భ��శంక� మనసం� ఆనందం� �ం���ం�. అ�ంతం ��

అత�� �� �ం���డు.

"సూప�� బ�ద�! �ను� కలుసు�వటం �జం� అదు�తం_యూ ఆ� �య��

���"

"అ����!ఈ���� చ��న �రందరూ ఎం����రు"

"�న�� ఈ���� గు�ం� �దు బ�ద�! ను�� �రకటం � అదృష�ం"

"అ����?"
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"అ�ను!�కు స�యం ��� �?"

"��!�ర��� �యక�వటం ఏ����! ఆ�� �ంచం� అం�!"

"�కు ఈ���అ��� �వ�లు ��� బ�ద�! ఇ� ప��క��?ఈ

అ��� ఎవరు? ప�సు� తం ఈ� అడ�� ఏ��? ఇవ�� ���వం� �

ఋణం ఉంచు�ను."

"ఇ� 'మ��లు'�సప��క�� ��!�కు �� గురు� . అందు�

ప���న అ������ ఇ�. ఆ� �రు కన�క."

"కన�క! ఒండ� �� �� బ�ద�! కన�క అడ�� ఏ��?"

"అ� ��దు ��!"

"��ఈ 'మ��లు'�సప��క ఎక�డుం�?"

"అ�కూ� ��దు ��!"

"అం�?"

"ఈ ప��క మూ�� సంవత�రం అ���ం�."

భ��శంక� �రు��హప���డు మ��.

"�ంపముం�� బ�ద�!"

"క� ఈ ప��క �� ప��ట� ఇలు� �లు���! ఆయన దగ�ర��� ఆ అ���

�వ�లు ��యవచు�."

"అ�� పద. �ంట� ��� ం."
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ఇద�రూ ఆ�� బయ���రు.

"�� ఆ అ��� అడ�� ఎందుకు �� �కు?"

"��తమం� ��మ క�తలు ��న���! ఆ�త�ం ఊ�ంచ��?"

"అతను ఓ �ణం ఆ��ం� గలగల న���డు.

"అమ�మ�మ� అర�మ�ం� ��! అర�మ�ం�."

* * * *

శర� �బు ఎదురు�� కూరు�న� ���, భ��శంక� � �����లు

ప��లన� చూ�డు.

"�రు క�త�ం కూ� ��� �?" అ��డతను భ��శంక� �.

"�,�! �వ� ��! �వలం ప�జలకు అవసరమ�న� ��� ను."

"ఐ�! 'మ��లు'�సప��క ��� �ను ఎం�మం� రచ�తలను

త�రు��ను.�కు �లు�, ��� �ంకు�ంబ అ� ఒ��డ�

ప��క��....."

"ఈయన కన�క గు�ం� �వ�లు కను���ల� వ��రం�" అ��డు

��.

"ఓ! కన�క! ��గు� ��! �ం�� ఒండ� ��! ఆ�� � అ�� పనులూ త�

�సుకు��. ఒక�� �ను కలక�� ��� �ల��లుం���ను. అ��డు ఆ

�ల సం�కను త� �సు����ం�. �� ఇం���ం� ��..."
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"ఆ అ��� అడ��..."

"అడ��?"

"అ����."

"ఎందుకు?"

"���చ� �� ���� �� రం�సు� ��రట...అందుక�" అబద�ం ����డు

��.

"సూప�� ��!�����. అందు� మన ప��క� ��మ�.ఈమ��

ఓ����� �ను కూ�."

"ఆ� అడ��..."

"అడ��?"

"అ�నం�"

"అడ�� ��దు."

"��దు?"

"�!"

"మ�ఈమ�� ఆ����� �న��రు?"

"అ� ���!��� �ను. �� అడ�� ��దు."

"మ� ఎక�డ��� �రు?"
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"�ఇం����ం�మధ�.�పం �ళ� �ద� � ఏ� జబ�ట. అం�త

�ళ� ఆ��క ప���� ��ండ�ద�, ఎక�డ�� ఏద��ఉ��గం

చూ�ంచమ� అ��ం�."

భ��శంక� �రు��హప���డు.

"ఆ�ను ఇ��డు కలుసు��లం� ఎ���? ఏమ���ర�ం

�ం�?"

"ఉం� �ంటుం���మనకు ��దు."

ఇద�రూ �� �లబ�� రు.

"�ంకూ� ��! వ�� ం" అ��డు ��.

"కన�కకు � ప��క� ఏద��ఉ��గం ఉం� చూడం�" అ��డతను.

భ��శంక� ఆతృత� అత��� చూ�డు.

"ఉ��గ�!� దగ�� స� ఎ�ట� ఉ��గం �గ ����ం� ��!

అ��దు, ఆ� క��ం�����ల�ద న�� ఉ��గం ఏ�క� ఇ�� ను.

�� ఈ �షయం ఆ��� �లుసు� ం�?"

"ఎందుకు ��దు? �ను ��� ను క�?"

"ఎ� ��� రు? ఆ� అడ�� �ద��రు�!"

అతను �రు��హం� చూ�డు. "అ� ���! ఆ�ట �జ�. ద��

�� బ��."
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ముగు� రూ ����కను� �నం� ఆ��సూ� ం���రు.

"�� ఓ ప� ��� ం" అ��డు శర� �బు ఉ��హం�.

"ఏ�ట�?"

"కన�కకు �� ��� ం."

భ��శంక� ఆనందం� �� �లబ�� డు. "ఆ�కు ���� ఉం�?"

"�దు �� ఆ� ��ం� ���ం�� �ం�."

"�� �ంబ�ంత?" ఆతృత� అ��డతను.

"అ� ���! అ� మనదగ�ర�దు" �రు��హం� అ��డతను. ఇంక

అత����� � �భం�ద��ం�ం� భ��శంక� �.హ�తు� � అత�

దృ�� �డకున� ఓ �� ��� �ద ప�ం�. ఆ గూ� � ��� కన�క ఓమూల

�లబ� �ం�.
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"అదు� కన�క" అ��డతను ఆనందం�. శర� �బు చటుకు�న బయట

�టు�� చూ�డు.

"అక�డ ����! ఆ���."

"అ�! అ� 'మ��లు' ప�ధమ సం�క ఆ�ష�రణ సమయం� ��ం�."

"ఆ�� ఒక� ���� �?"

"ఎ�� ��లం� అ�� ��� ను. ఆల�� �ం� అ�"�ప����
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అ�దు���ల త��త ఓ గూ� � �� ������డతను. అందు�

కన�క మ�ంత అందం�, దగ�ర� కనబడు�ం�.

"�ంకూ� ��! కన�క � దగ�ర��� �కు �� �యటం మ���రు

కదూ?"

"మ���ను."

"�ంకూ� ��" అ��డు �� కూ� �� �లబడుతూ.

ఇద�రూ బయట����రు.

"గురూ�రూ!మ�� క�తలు..."

"�ం� వ�� ��య� ��ం�! వ���రం నుం� ఆంధ���క అ��ంధ�

�ఠకుల ��క� �� రంభం. 'క�తల ��'�స�� �� క�తలు అన�

ఎ�ను� �డుతు��ను ఈ�ర�."

"�ంకూ� ��!"

"�ం� �న��!"

అతను �����డు. భ��శంక� �����ద నడువ��డు.

�డు� �ద జనం వర���న న�� ప�వ�సు� ��రు. "ఇ�� ల�లమం�� ఏ

ఒక�రూ కన�క ఎందుకవ�దు?" అనుకు��డు అతను ��రం�. ఎదురు�

వసు� న� �ద��� ఆ�ం�. అందు�నుం� �ప� ��డు. "హ� బ�ద�! ఆ��

ఆ�� ��� మ�� క��ంచకుం� �����?"

భ��శంక� గతుకు�మ��డు.
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"�వ� ప���ష�� ��� ��ను క�! అందుక�..."

"�� � �� � టు ��!�� వ��నంత��� న మన ��ం� �� అ�

ఎం����?�! ���దు! అసలు �ను�� ఇం�� � ఉండమ��ను క�!

ఎందుకు ��దు� ఇం��?"

"�క�వటం ఏ��� ! ఆ �� వ��ను"

"మ��క���ంచ��ం?"

"ఎందుక���ంచ�దు? ఆ ��� ను�� ��వ�� నను� �ం���."

"��?" ఆశ�ర�ం� అ��డు �ప�.

"అ�ను."

"�ం���?"

"య�! ��క� �!"

"�న�మ�ను_"

"�ను నము��ను_"

"���� ��ం� భ����� బయటకు �ంటడ�? కల� కూ�

జరగద�."

"కల� జరగక�వచు���_�జం��త�ం జ��ం�."

"ఇం��బు�!మన���ళ�ందరూ ఇ�� అబ�� లు ��తు��రు.

��ందుకు �ంటు�ను మ�ళ�ను? అ� ల� ��."
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"�దనటం �దు"

"ఆ� ��.��� ఈ� ���!��కు�! ఇం��ళ�ం."

భ��శంక� ఉ���ప�� డు "మ���?"

"య�!యూ ఆ�� ��� ��ం�!�దగ�� ఉం���ం�! పద."

"�ను �� రూ� �సుకు��ను� గురూ."

"�� � రూ� � టూ ��! త�ర� �� ఎకు�."

భ��శంక� � బలవంతం� ���� ��య��డతను.

"ఆ� ��. ఇ��డు కుదరదు.�యంత�ం ఆ�స��క వ�� ను."

"�జం� వ�� �_ ఇ� ��� త��ంచుకుం�మ�?"

"�జ��? తప�కుం� వ�� ను. ����డ��అబ�� లు ����?"

"ఒక�� ����!"

"ఎ��డు?"

"��� � ఉండ� ����� �ను �����_ ఆ అ����

�ళ����ంద� అ���."

"���?"

"ఇంతవరకూ ��దట!"

"మ��� ఆ� ఓ����తు� కు� ������ం� క�! ఆ
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��వరు?"

"ఆ��� �� ఆ�కు అప��� �ళ�వ��ం�!"

"అ� �! అ�� అ����!"

"ద��� ��!�యంత�ం తప�కుం��ఆ�� �సు� ���! అ��?"

"అ�ను."

"ఎ�� గంటలకు?"

"అ��ం��."

"ఓ.�."

"అన�టు� �� �షయం ����."

"ఏ�ట�?"

"� దగ�ర ���� ���రూ�యలు �సుకు��ను. �కు �ప�కుం�_"

"ఛ�! ��వ��� ఇవ��దు."

"ను� �ద��తూం� �� �సుకు��ను."

"�� �! �న�మ�ను."

"�జం బ�ద�! ����."

"�. అ����! ఇ� కూ� ���� వ��న క� అయుంటుం�."
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భ��శంక� �ం��� ���చ�దు.

"ఓ.�.�యంత�ం� ఆ�� �సు� ���! అం�గ�."

"అం�."

అతను �����డు ���. భ��శంక� ఆ�� � �రుకు��డు.

�యంత�ం అ�దవకుం�� �ప� హ���� వ���డు.

"�� బ�ద�!మ��హ�మం� ఆ��సూ� ం� గురు� ���ం�. ఆ �����

��వ�� �ం��న�ట �జ��� ���న� ���దు. �జం� ���

�ం��?"

"అ�ను"

"ఎందు�ం�ను?"

"��దు."

"ద� వ� టూ మ�__��మనం ���� చ��న �షయం

గురు� �యక���?"

"��ను_ అసలు ను�� ��� �� చదవ�ద���."

"�� ��." ప���� పపడుతూ అ��డతను. "��మ�ద�రం

�� ణ���తులమ�_��� �ం�� కూరు���ళ�మ� ����?"

"���ను. అసలు నను� � జన�� చూడ�ద���."

"ఎంత �కృష�ం?"
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"�� �కృష�ం!"

"ఆల���మూ�న ఇ�� న�� లు��యన��ట."

"ఇం����రమ�న న�� లు���."

"మ� �షయం ఈ �.�.�ళ��, ����ళ�� ����వ�ం? ఎ��డూ

��న�డు గుం�జబు���, �క మ� జబు��� చ����డ�, ��

����� �వ���నటూ� _ ఇ� న�� లు� చూ��� �ందుక�?మ�ద��మ��

�న� అదు�తమ�న ��హం కూ� ఈ�గుడు వల� మ����,

���తు�� ఇ� ఇం�� నుం� అర���� �ం��� ప��దం కూ� ఈ

�గుడువల� జరుగుతుంద� ఎందుకు చూ�ంచరు?"

���ల �ట �� 15

"బహ��మందు ప��వంవ�� �ళ�� ఇం�� గురు� �చు���క �తూం�

�ం�రు."

"�గుడు �జం� ఇంత ��బు� అ� �నను��దు బ�ద�!"

"�ను��� అనుకు��ను."

"నన���� అసలు �గుడు �� ��లం�ను."

"క�సం ��� �� �న���� ���."

"ఓ.�. పద �ళ�ం."

"ఎక���?"
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"ఇ�ళ ను� � ��� �."

భ��శంక� అత���టు న��డు. ఇద�రూ ఆ�� బయలు��రు.

ఆ� ��స�� �� ముం��ం�.

"పద_" అ��డు �ప� ��.

"ఎందుకు?"

"మందు �డ�ం బ�ద�!"

"��..." అను�నం� అ��డు భ��శంక�.

"ఇ�ళ �� ��� ఇ�� ను బ�ద�! ఆ ��� గ�� నుం� �ను�

�ం���నందుకు ��ర సూచకం�_ క��. క��_" అత� ��

పటు� కు� �పలకు �������డు �ప�.

��� ����� ������ డు �ర�. �ర��ఖం ఎక��

చూ�నట���ం�ం��� ఎక�డ చూ�� గురు� �వటం�దు భ��శంక� �. ఆ

డ��, తలకు �ల��� �క� వల� గు��ంచడం �ధ�ం �వటం�దు.

"��క�� చూ�ను..." అ��డు భ��శంక�.

"చూ� �ం�రు ��!ఈ��� �� �రం ��ల�ం�."

"క��_క��_�గు� రూ!�గు__ �రర�నూ,��జర�నూ గురు� పట����

�దు మనం వ��ం�! ఓ�� ��ం�� కలుసుకున� సందర�ం�మందు

���య�����ం."
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భ��శంక� ఓ �� � ���పలమూడు �� సులు ���డు �ప�.

"�కు మన��� నర�ం����డు �లు�?"

"�లుసు. ఎక�డు��డు �డు?"

"�లట���జ�. ఆమధ� క��ం�డు. ఇద�రం �� ���ం. త��

��టం�_ఓ �� � ��క చూ�� �డు క��ంచ�దు."

భ��శంక� ఆశ�ర���డు.

"ఏమ��డు?"

"��దు.�� అం� ���ను.��జ�� అ��� ��ద��డు.

త��� �దూ?"

"��త����ం�."

భ��మ�� ఓ �� � ���పల తను మూడు �� సులు ���డు �ప�.

����� అ���ం�.

"�ర�!"

"య���!"

"�� ం� �����."

"ఆ� �� స�!"

భ��శంక� ఆశ�ర���డు. "���������?"
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"మన �� ఒక�న�ర గురూ!"

మ� గంట��� ం� ��� కూ��� అ���ం�. �����లు తల

���దకు ����డతను.

భ��శంక� �ం చూసుకు��డు. పద��ం�. ఆక�!

"�ప�!" ���డతను.

�ప� �మ��� కళ�� ���డు.

"ఎవరు నను� ���ం�?"

"��"

"ను��!"

"అ�ను."

"ను��వరు?"

భ��శంక� ��� ంత��డు.

"���! భ��శంక� �!"

"ఏ భ��శంక�?"

"అ���� ?మన ����..."

"�� � ��� � టూ ��. ను��వరు?"

"ను��గద� నను� �క��� �సుకువ���, ఓ�� ��ం�� అ�."
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"ను�� � ఓ�� ��ం� � �దు."

"అ��మ�ందుకు నను� �సు����?"

"��వ�� �సుకు��దు."

"��� టూమ�" అ��డు భ��శంక�.

"య�! ��� టూమ�! ఎవ�వ� వ�� � ��ం� �� అ� ���� �

మందం���యడం అల�ట���ం�. �ను ��నంత��� న

��ం�వ�, ఎవడు �� ��దనుకుం�రు. అహ�హ�హ� ! అ��టూ క�వ�

�స��!"

భ��శంక� �� �లబ�� డు. "ఆ� ��! ����ం���� డ���."

"ఎందుకు ��� డటం?"

"ఊ��."

"అవసరం �దు."

"స�."

"ఏ�� స�?"

"ఏ��దు."

"ఏ� �క�� 'స�' అ�కూ� అ�దు� ."

"ఓ.�."
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"ఓ.�. అ�కూ� అ�దు� ."

భ��శంక� �లుగడుగులు ��డు. "ఆగు" అ��డు �ప�.

భ��శంక� ఆ���డు.

"�ర�! �లు� � ఇద��� �� సగం�� పటు� కు�" �ర� � అ��డు �ప�.

"ఆ� �� స�" �����డు �ర�.

"అ���� ? సగం �లు� �ను క�� �?"

"అ�ను.�మందు ను�� ���� �బ�� �� సగం క�� ��ం�.�త�ం

�లు� �ను కట�ను."

భ��శంక� మ�� వ�� అత��దురు� కూరు���డు.

�ర� �ండు �లు� లు �సు��� ఇద��ముందూ ఉం�డు. భ��శంక�

గుం�లు ఝలు� మ���. ఇద��� �� నూట ప�రూ�యలూ ఉం� ��.

తనదగ�ర �బు��భ� రూ�యలకం� ఎకు�వ �దు.

�ప� చ��న �� తన �� క��� తూలుకుంటూ బయ������డు.

భ��శంక� �గులు� �ర� వంక చూ�డు.

"�ర�" �మ��� ���డతను.

"య���!"

"�దగ�ర ఇంత డబు� �దు."
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"అ����!"

"�డు� ��ం�.�� నను� ఇక�డకు �సు���, బలవంతం� �సు���

మందు ���యడంవల� అం�మ���� ఇంతప� ��డు."

"ఇ�ం� సంఘటనలు �� �మ������ �."

"ను�� ����� � ప���� కదూ?"

"ప��లుగు ��� � �����."

"ఇ� �నున� ప���తు�� ��� �ం� ఏం�సు� ం� ��రణం�?"

"ఒ��రు� ఒ��� ��� �ంటుం� ��! అసలు �ను�ట��దట

�ర� � ప����� వ��ం� అచ�ం ఇ�ం� ప��������!"
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"ఐ�!"

"అ����?"

"�ను� కూ� � �లు� కటు� �మ� � ��ం� ������?"

"సగం �ల��� కటు� కు���� ��!�త�ం �లు� �బు� �దుం� ���

�చు�కుం�న� �����డు ��!మ�� ఇంతవరకూ క��ంచ�దు."

"�� ��ష�మ�న ప���� కదూ?"

"ఇంతక�� అసహ�కరమ�న ప�����ం�� �ండదు ��!"
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"ఇంతకూ ఈ�ట�����ంటు����ం �సు� ందం��?"

"�లు� ��� ��బ�� ప��ను���, �ల��� రకర�ల పనులు

���� రం�."

"ఉ�హరణకు?"

"మ�� నూ� ఉ��గం మ� కష�మ�నదం�. అ���, కూర�యలు

�� ఉ��గం��."

భ��శంక� �ంటరు దగ�ర కూరు�న� ��ల వ����� చూ�డు. అత�

వళ�� జలద�ం�ం�.

"�రు నను� గురు� ప�� � ��!" అ��డు �ర� �రున���.

"���?" ఆశ�ర�ం� అ��డు భ��శంక�.

"అ�ను గురూ!ఈ డ�� � గురు� పట��దు కదూ?"

"ఎక�� చూ�నటు� అ���� ం�..."

"� �� �ను క���� ను గురూ!�ం� వ��!"

"ను�� క���� �?"

"య���! జ�� ఈ �ధం� � కృతజ�త ��య�సుకుం�ను."

"� ����?"

"��ందుకు� గురూ! �� క���� ను."
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"�ంకూ� ��మ���య� ��ం�! ��దు� �� � డబు� ����� ���

����� ను."

"అక���దు గురూ! �� �కు �� డబు� �� ���ను"

"�� ఉ���?"

"అ�ను గురూ! ��� రూ�యలు"

భ��శంక� ఉ���ప�� డు. "ను�� భర��� � కదూ?"

"అ�ను గురూ!"

భ��శంక� ఆనందం� కర�లనం ��డత��.

"సమ��� ను�� �క���� ఇబ�ం� అ��� ��ం�"

"� డబు� అ� ��������నందుకు �పం �� గురూ?"

"�� �వ�! డబు� �సం �దు బ�ద�! బట�లు �సుకు��నందుకు

�పం వ��ం�"

"��వయ� ల���� అ� �కు �లుసు గురూ! ���� ం ���

��డు డబు� పం��డు గ�� బట�లు కూ� �సు�����ను"

"మ���ఖంకూ� చూ�ంచవద�� పం�ం��డు��వయ�. ఇంక

యం ఓ. ఎందుకు పం��డు?"

"అ��! అ����గురూ! ఆ సంగ� ���� ఓ జత బట�లు

వ������"
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"��! జ��ం�� జ����ం�."

"అ��,��ద ఏ� �పం�దు అం��?"

"అం�."

"ఓ.�. గురూ! ను����� �లు� � �తం� ఎడ��� ��సుకుం�ను"

"�ంకూ� భర���!�� గడు� సమయం� స�యం �సు� ���!"

"అన�టు� ఆ �ల� ఏమ�ం� గురూ! క��ం�ం�? �బు� ��తం

�టు� కు� ���� క�? ���ల_���ల"

"ఇం� �రక�దు బ�ద�_�ట�� ఉ��ను"

"ఆ �ల�ను పటు� ��లం� ఒ� ఒక ��� అ���ఉం�గురూ"

"ఏ�ట�?" ఆతు� త� అ��డు భ��శంక�.

"ఆ �ల� �� �ప�� ��ం�� అర�ంటు� భ��శంక� అ� వ���� ��

�యమం� స��తుం�"

భ��శంక� ఉ��ం���డు.

"��మనదగ�ర ���దు�?"

"�దగ�రున� ��తం �ద ���లు! బ���ండం� ��ంట�తుం�"

"�ంకూ� భర���. �ండు స��లు ��� ఇప������_"

"�ం� �న�� గురూ!"
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భ��శంక� గ�� బయలు��డు.

భర��� ���న ఉ�యం��� ఉం�. �� నూ�� �పరు� �� ���

ఆ అ��� చూసు� ం� అ�� ��యటం�దు.

హ�తు� � అత�� మ� ఆ�చన వ��ం�.

కన�క �� తమ ���� కవ� ��� ����? అ�� �ంట�� � అ��

దు���� తన �� క��ం�స�� కన�క తమ ఆ�� � �వచు�. �� ఆ�

త��దండు� లు��, ఇం�వర���� అభ�ంతరం ��య�య��క��

ఆ�� ��� రు.

��డు ఉ��హం వ���ందత��. ��� �సుకుంటూ ముందు�

నడవ��డు వ�వ��.

* * * *

మ��డు రం���హ���� భ��శంక� దగ�ర���డు.

"ఏ���?ఈఅ��� ఎవ����మనవ�� సం�క� కవరు���

��ల��రట" అ��డు ఆశ�ర�ం�.

"య���య� రం���! ఎ��డూ ����రలము�లు చూ�

చూ� �ఠకులు �సు����తు��రు �య�. అం�త ��� �సం

అందమ�న అ���లముఖ��� లు �సు� ��ను"

"�� ఇ� ప��క �ల��..."

"�ం� వ�� ఎ���ల� ��ం�! ఏ ప��కక�� '���'�ల�� ఉం��
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బ�ద�! అ��� మన ��� సరు���ష� �రగటం�దు"

రం��� �ం��� �� ���దు.

"అ���� � అం� �� � కవ� �� �యటం"

"అ� ��� బ�ద�.�ఠకులం�మన సం�క చూడ�� 'స��'

అ����! తరు�త �లుకు� అ����ఖంవంక చూ�� రు. "అబ�!

ఏం అందం" అనుకుం�రు. ఆ �ణం నుం� ఉత��లూ, ���� ములూ

గు��ం��� రు ముఖ�త�ం అదు�తం అంటూ_"

"ఈ�� �య��� ఈ అ��� అం��రం �సుకు��� మ�?"

"అదం������ ��ం�!�రు�� � ��ం� స��� చూసు�ం�!

�ంద� సం�క� 26వ ��� 'హ'కు బదులు '�' అ� ప�ం�. గమ�ం��?

��డుమం� �ఠకులు ఆ �షయం ఉత��లు గు��ం��రు."

రం��� �మ��� అక�డనుం� �రుకు��డు.మ� �ండు ����

కన�క ముఖ�త�ం� �రప��క ��జ���ం�.

* * * *

"ఏమ�ం�? ��, పం�?" అ��ం� �ధ ఆతు� త�.

"�డు వ����" అం� కన�క �రసం� కు��� కూలబడుతూ.

"ఏమ��డు?"

"ఉ��గం ఇవ���దు. అ��� ����ష�లు�దలు��� డు.�యంత�ం
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����ళ��అ��డు ఇ�య�..."

"మ� ను��ం ���?" న��తూ అ��ం� �ధ.
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"���కు �వటం కుదరదు.�ఇలు� కుక� ప�� �ల�� ఉం�.

అక�డకు రమ�� ��� �����న ఓ �ంబ� ���ను. ఇ��డుంటుం�

త��!�త�ం� �తుకు�డు ఆ �ంబరు �సం. ఆ �ంబరు గల ఇలు�

�జం�� ఉం� మ���� � ఉంటుం��. ఇం�� ��� 'కన��' అ�

�లు�� డు"

ఇద�రూ న��కుంటూండ�� �ధ తము�డు పరుగు� ఇం�� ���డు.

"అ�� కన��ం� �� ��� �ద ��రు" అంటూ �రప��క ఆ����డు.

అ� చూసూ� � కన�క,�ధ ఇద�రూ �సు� ��రు.

"అబ�! ఎంత �����.ఈ�స�కం �ద. ఎ������ �ళ�� ��?"

ఆశ�ర�ం� అ��ం� �ధ.

"�గుం�. ��ందు��� ను.��ం అర�ం�వటం �దు. అసలు ���

�ళ��� ���ం�. ���� ���� ఎందుకు ప�చు��� రు"

�ధ�ప��� చూ�ం�.

"ముఖ�త�ం �� కన�క.మ��లు�సప��క �జన�ం�"

�జ��� కు�� కన�క అడ���దగ�ర �క�వటంవల� ఆ�� ����కం
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పంప��� ���క��ం�. ఆ� �ంట�����ల��� వ�� ��

�సు�వచు�. �� ఓ ��� �� �� ఆ అడ�� � పంపగలం_ఎ�ట�"

"ఓ! ఇ� శర� �బు�రు ��న ప� అయుంటుం�" అం� �ధ.

"�� నన�డగకుం� ఆయ��ం� ప��య�" ఆ��సూ� అం� కన�క.

"ఆయన దగ�ర����� అసలు సంగ� ��దు."

"ఒక�ళ ఆయన��� ఇ��� అను�! అ������ కవ� ���

ప�చు�ంచటం ఏ��. ��� న���!"

"ను���త�ం తకు��ముం�? ����� ������ �ంబ� వ�

అవటం ఎంత��!"

"ఆ అ�క�� తకు�వ�ం�." న��తూ అం� కన�క. ఆ�కు ��

ఎగ���ం� � ఉం�. తన �� అ��రప��క �ద క��ంచటం,��

ఆనందం�నూ ఉం�.మ�పక� భయం�నూ ఉం�. అ�చూ� కుర��రు

తన�ంట పడటం, ��మ�ఖలు గు��ంచడం ఎకు�వ��తుం��.

ఇప��� ���కుల �డద ఎకు�వ� �ం�.

�రం ��ల ��త� �ం��� అసభ�కరం� ప�వ���� ���ం�� �

�ంప�బ� ���ం�.

అసలు తనకు ��� ను మగ�� అం�� ��కు �డు�ం�. �ం�ం

ముకు�, కనూ� �రు� �న� ఆడ�ల� కనబ���లు అంతకు ముందు

���ం�న ��యు�ళ�నూ, ���లను అంద�� మ����_ఎగబ���రు.
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��� ను �త�బట�లు �నుకు�� �త� ������నటు� �త��

ప�చయమ�న అ���లను కూ� ��� �సు� ��రు. ��� ఒక�� �ళ�కు

ముఖ�ం� కనబడు�ం���_ ��మ� అసలు �� న��దు.

"వ�� �" �� �లబ�ం� కన�క.

"అ���?"

"అ��. ఆ శర� �బు�రు_����ం� ఈ కవ� �� ఒక� �

����దకు ������ రు�! ��� �లుగు ��టు� ����� సంగ���

��దు."

"���అ� ���ం� �ం�� ������."

"అ���. �కు ఎగ���� �ంటుం�."

కన�క అక��నుం� బయ���ం�. ఆ� దృ�� అం� �డు� �ద �స��ల

��ల�� �ం�. ఏ �� దగ�ర చూ�� తన�� ఉన� ప��క ���

వరుస� ��డుతు���.

"��బూ��. అ� �ంక��. ఇ��_ఈ�����ఈప��క

�దున��." ఎవ� గ��� అ��డు.మరు�ణం� నలుగుర�దుగురు

యువకులు పరుగు� ఆ�దగ�ర ���రు.

కన�క�ం ������దు. ఆ పక�� ����న� ��� కూరు��

'త�ర� ��' అం� �����.

�� �గం� ���� ��యటం��ళ�� ఆ���రు.
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"హమ�య�" అ� ���� �� �లు�కుం��. ప� ����� శర� �బు

ఇలు� �రుకుం��. శర� �బు ఆ�ను చూసూ� � ఆశ�ర���డు.

"� గు�ం� అనుకుంటు��న��!�దు� �� ��� �ద � �� చూ�ను

�ను �ప��దూ?������� �� ��."

"అ� స�నం�__ అసలు ����ళ��ందు���రు?" �పం�

అ��ం��.

"�����? ��వ�ట ���?" ఆశ�ర�ం� అ��డతను.

"మ��పల 'మ��లు'�సప��క �జన�ం� అ� ఎందుకు ��రు?"

"అ����?"

"అ�ను.���ం� ఇం�� చూ�� ప��క"

శర� �బు ఓ �ణం ఆ��ం�డు. "ఆ! గురు� ���ం�.మన 'మ��లు'

ఆ�ష�ర�త�వం సమయం� ��న �� ఒక� చూ� అతను ��ల�

అ������ను"

"ఎవరతను?"

"��� ఎ�ట�. ���� గురు� �దు."

"���అత��ందు���రు?"

"అతను � �స� �తుకు�ంటూ వ��డు మ��సు�__"

కన�క ఆశ�ర���ం�.
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"��స�?"

"అ�ను."

"ఎందుకు?"

"అ���_ ఆ �షయం అడగటం మ����ను."

కన�క ��కు� చూ�ందత���.

"ఆ! అన�టు� గురు� ���ం�. �ంట� అత�దగ�ర���� ను��! ���

ఉ��గం కూ� ఇ�� న��డు. ఏం ఉ��గమం�_ఏం ఉ��గమం�. ఆ!

����� న�� ఉ��గం అంట. ఏ�ట�� అ�."

కన�క���లు�వటం �దు.

"��� రూ.మ�ద���మ� ఎవ�� ��ం� ��టం�దు." అం�

కు��� కూలబడుతూ.

"ఎందుక��. ఏం జ��ం�?" ఆదు�� � అ��డు శర� �బు.

"�క�� ఏ�టం�? అత�వ��కు ��దు. అతను � �సం ఎందుకు

�తుకుతు��� ��దు.�కు ఉ��గం ఎందు��� న��� ��దు.���

ఎందుక��� ��దు.�రు �� ఇ���రు. అతను కవ� ���ద ప���

���డు.��� �రుణం� క��ంచటం�దూ?"

శర� �బు ఆ������ చూ�డు.

"అ�న��! � �� చూ�ముచ�టప��������__ అత��
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��ం� ��� డను��దు. పద_ ఎవర��� ��� �లు�కుం�ం. � అం��రం

�కుం� ��ందుకు అత���హకు��దు."

"పదం�. ఆ �షయం �లు���ల� �నూ వ��ను."

ఇద�రూ అరగంట� "�వ� ప���ష��" �రుకు��రు.

* * * *

కన�కను ఎదురు� చూడ�� భ��శంక��ద� ����

���షు� డవటం. ఆ తరు�త ��� ��లకు �రుకు��రున

ఆశ�ర���డు. కళ�� ను��, �� ��� ��� �సుకు��డు.

అ�� కన�క ఇ�� ప��ంచుకు� �����దు. తన �����రప��కను

అత� �బు� �ద����� "��� ��" అం� �పం�.

"య�! ఎవర��� ��ం� ��రు?" అ��డు శర� �బు కు���

కూరు�ంటూ.

���ల �ట �� 18

భ��శంక� స��హ� ���డు.

"దయ�� కూ��ం� �� కన��! ఆ� ఆ�, బహ���!��క��

ఆ���వనమ���ం�" అ��డు ఆనందం�.

"�ను కూ����� ��దు!" అం� కన�క మ�ంత �పం�.

"��ందు���� కూ���ట�టం� ఆంధ���క ఆ�రం కన���!
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దయ���రు అ�దు ���లు కూరు���రం� �కు �� అంద��� ము."

"�ను �� �సం ��దు"మం�పడుతూ అం��.

"�� �సం ��?" ఆశ�ర�ం� అ��డు భ��శంక�.

"�!�రు ��� ఎవర��� ప�చు�ం�ర� అడగ�����ను."

"ఓ! అ�! అ� ప�చు�ం�నందుకు నను� అ�నం�ంచ��� వ��ర�

�కు �లుసు"

"అ�నం�ంచ��� �దు.� ప��క �ద �సు �ట����" అ��డు శర�

�బు.

"��? ��?�!�� కన�క�ం� అందమ�న అ���లు అ�ం�

��గుం� పనులు �యరు ��య� ��ం�!�ర�ం� ప� ఎన���

�యర� పం�ం కడ�ను."

"అసలు కన�క �� కవ� ���ద ఎందుకు ��నటు� ?" �పం�

అ��డు శర� �బు.

"�ప� ���� ��� ఆ� అం��� అ��యం ��నట��తుం� గురూ�!

అందు� కవ� �ద ��ను."

శర� �బు �ండు �తుల� తలపటు� కు��డు.

"అసలు ఎక�డ������� ����న అవసర����ం�?"

"అ�����? ఇంత అదు�తమ�న అం��� అ�మరుగున ప��
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ఉంచడం ఎంత అ��యం? ఎంత అ�నుషం? అందువల� �ంద����

ఆ��ం� �� ణులకు ఎంత నష�ం?�ందర�ం ఏ రూపం� ఉ�� త�ణం అ�

అంద� కనులకూ �ందు క��ం�� �య�! అ� ��ం� ఎ���ం�

ఎ�టర� ��!��మహ� �� �మ� ��_ ఇవ�� ఏ��?

�ంద����..."

"ఆ�!" అత� ప����� అడు� ప�� డు శర� �బు.

భ��శంక� ఆ��డు "ఎందుక� అర�రు? అదు�తమ�న '�� '�

��� డుతున���డు అ� అడు� పడకం�. ��తం��� తకు�వ�రు�

వసు� ం� ఇంత చక�� �� ప��హం."

"�క���మ��న ప�శ�కు స��నం �ప�కుం� అవ��

ఎందుక��?"

"ఏ���ర��ం�?"

"కన�క �� ప�చు�ం� హకు� ��వ���రు?"

"��� ప�శ�. అ�� నం� కూ�న ప�శ� ��య� శర� �!మనంద��

శ�వ�నందం క��ం� ��ల �టలు �� హకు� మన�వ���రు? తన�సం,

తన ఆనందం �సం ���� ���� �సుకు� �మ� నృత�ం చూ� అ��రం

మన�వ���రు?�ల�ట� సు�సనల� �ం�న ��� ��� హకు�

మనకు ఎవ���రు..."

కన�క �ండు �తు�� తల పటు� కుం�.
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"��యూ ���, క� �� టు � స����?" అం� ��కు�.

"�� ��జ� �డ�! ప�సు� తం �ను ��� ంద� కనుక � �� 'ఆంధ� ��క'

కవ� ��� �యటం� త�� �య�దు ��య�యం� ��!�� �

��లు సర���గ�� � ప�చు�ం� ఆన���� 'మ��లు' ప���

�� రం�ం�ం� క�!"

కన�క ఆశ�ర�ం� చూ�ందత���. "�ను ఆంధ���క �� � �ంబ��?"

"అ� ���! ఇంతకుముందు అ��ండక�వచు�. ���రు 'ఊ' అం�

�లు,ఈ �ణం నుం� ఆంధ���క స� ఎ�ట�.�రూ �నూ �లూ, �రు�

క����, ఆంధ���క ��గు� మ�ద�� కం��� ���� ���ంతం

శ��సూ� ఆనందం� గ���� ం �య�!"

"� కక���� ఉ��గం."

భ��శంక� ఆ��� ఆశ�ర�ం� చూ�డు. "ఉ��గం వ�� ?"

"�!�!�!"

"���కు అర�ంటు� ఉ��గం ��ల��రు గ� శర� �బు�రు!"

"అం� అ� �ండవచు�. ��� ప��క� అక���దు."

"ఆ�యూ షూ�?"

"�� షూ�!"

"ఓ.�.ఈ ప��క� ఉ��గం ఇష�ం�క��మ�ద�రం క�� ��� ���
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ఇండ��� ఏద���� రం��� ం. �ను ��జరు,�రు అ���ం� ��జరు."

"అవసరం �దు"

"���రు ��జరు, �ను అ���ం� ��జరు."

"యూ ఆ���" అం� కన�క �����.

"అ� ���! ఇంతకుముందు వసుంధర కూ��� ��� అం�. అ��డు

�� �య�దు�� ఇ��డు �రుకూ� అంటుం� �� ��ంచు��ల�

�ం�. � � ��కు ���న మం� ��������..."

కన�క అసహనం� �� �లబ�ం�.

"��� రూ!మనం ఇత����� � �భం�దు"

"ఆ� ��! �� ఎ�ట� �ంబమూ������� డ�ం" అ��డు శర�

�బు.

"పద�� మం����,�పం ఎక�డుందం� �ంబమూ���� కవ� ��

అదు�తం� �ంద� ఇంతకుముం� ���� ���రు."

"అం� ఆయ�క�డ ��?"

"�!మ�� � � స�������రు. అంతవరకూ కన�క�రు ఇక��

ఉ��గం���న��..."

"��� రూ!మనం ��� ం పదం�" అం� కన�క.

"అం� � ఉ��గం ��� �సు� ���?" అ��డు భ��శంక�
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ఆశ�ర�ం�.

"�నసలు ��నవం� ��� �యట���?"

"�ను �కు ఉ��గం ఇ��� అ� అనుకున� �ణం నుం� �రు

ఉ��గం� �న�టు� �క� �� కన��!"

కన�క, శర� �బు ఆ�� బయట� న��రు.

"హ� కన���!�అడ�� ఇ�� �� పంప���..." �ంబ� నడుసూ�

అ��డతను.

"��ం అవసరం �దు."

"�� �� అవసరం �క����అడ�� ఇ��..."

"�అడ�� ఎందుకు?"

భ��శంక� గతుకు�మ��డు. "ఎందు�? ఎందుకం�... ఎందుకం�...�

ఇంటరూ�� వ���రం ప��� ���క�! అ� ���,�రు ఒ��కుం��."

"ఏ� అక���దు"

"������� భర� ఎ� �ం�� ���క� ��� ం��?"

"షట�!"

ఇద�రూ ��� � ��� �� మూ��రు. భ��శంక� �టు� ��

పరు���టప��� �ళ�� ఎ��న ఆ� ఆ �డు� మలు� �రుగుతూ

క��ం�ం�.
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�����లు అక�� �లబ�, �నకు� ��� �రు��హం� తన గ�����

కూరు���డు.

�� ���ల క��ం�ం�. �� ���ల అడ�� ���దు.

* * * *

�ండు��లు గ������. ఆ �ండు��లూ ఆంధ���క �రప��క

ఆ���� ���జం� �ం�. భ��శంక��ఖం� కళ త����ం�.

ఉదయం నుం� �యంత�ం వరకూ కన�క అడ�� ఎ� సం��ం�� అన�

ఆ�చ�.

���ల �ట �� 19

ఆ�� ఉదయం అతను ఆ�� ���స�� తన రూ�� ప�ముఖ రచ�త

�� చం� కూరు�� ���డు.

"హ�� ��య� �� చం�!" ఆనందం� పలుక�ం�డు భ��శంక�.

"���ంత �� దు� �� చూడటం �� ఆనందం� �ం� �య�!� ��య�

అదు�తం� �ంద� ఉత��ల వర�ం కురు�� ం� �య�! త�ర� అ� ��� � �

కూ��రవచ�� � అను�నం" �� చం� � ఉ��హం క��ం�ం�.

"అ��� ఏమ�ం�? వ���రం ��య�� బ���ండమ�నమలు�

���సు� ��ను. అ� చ��రం� �ఠకులకు ������తుం�."

"ఏ��మలు� బ�ద�?"

"ఎ��డూ �ము����సూ� , భర�ను ఆ��సూ� , భర� ��లు ��
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కళ�కదు� కుంటూ గ�� మ�ల�� �త� �ం� చూడు! ఆమ�ల��

హ�తు� � ������� అ��తుం�... కనపడ���న�� పడగ����

������తుం�."

"ఒండ� �� బ�ద�! �లుగు ���రంగం� � నవల ఆమ�ల�� �త�

�ర�లం �����యనడం� ఎ�ం� సం�హమూ �దు. అ� స���

�ంత �ంద�� 'ఆంధ� ��క' ఆ�� � �వడం�గల ఆంతర����

బ�ద�?"

�� చం��ఖం�� �డ వ���ం�.

"ఇ�ళ �ద� �వ�� ఓ��మం�����ఖం చూ�ను" ��రం�

అ��డతను.

"��మం�� �ఖ�?"

"అ�ను."

"ఎవ���మం�� ��ం�?"

"అప��� �."

"����మంతు� ల��లు �దు� �� చూడటం అపశకునమ�

��క�� �న��?"

"ఐ �� ద� ��!" ��షం� అ��డు �� చం�.

"ఎందుక�?"
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"�డు ఎ��ఆ� �� అట! ఎంత �రుణ� చూడు!"

"అందు� �రుణ�ముం� బ�ద�? ఎవ�ష�ం ���.మన� ��క��."

"�� �ను ఎ��ఆ� ����."

"ఓ! అర�మ�ం�. ఫండ�ండ� �ఫ���."

"ఎ�� �� �."

"�� అతను అంత �దు� �� �కు తన�ఖం ఎందుకు చూ�ం�నటు� ?"

"ఆమధ� తన ఆత�కథ �య���_ ఓ రచ�త ��ల� �పరు�

ప�క�ం�డు. �ల��లు తం�లుప�� ��క�ల రూ�యలు వ�� �క�

అ� అప�� ��ను. ఇ�ళ నను� �ళ� ఊరు �సు����వ��� వ��డు.

�పటు�ం� ఆ వ���దలు��� లట �� ఆ ప����గంట��� �స��

ఇంక జన�����ఖం చూడకూడద� �ర��ంచుకు��ను."

"�ందర�టు �ర�యం బ�ద�!��మంతు� లు మ�� ఏ�క��మం��

అవ� తప�దు.మనం �ళ���లు నూ�� �ప�� � చూడ� తప�దు.

�� చం� ఓ �ణం ఆ��ం�డు.

"అ� ���. � ��ం� కర��. ఇ��డు ఓ �ద� సమస� వ��ప�ం�

గురూ!"

"ఏ�ట� బ�ద�! త�ర� బయట�టు� . రచ�తల సమస�లు �ర����

ఎ�టరు� ��రు."
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"�యంత�ం �ను ఆ అప��� � బస�సు� న� �ట� ఎమ��� �సు� ��న�,

అక��నుం� �ళ� ఊ�� ప��ణం అవ�చ�� �� �� ��ను. �� �ను

అసలు ��� వ�� �యగూడద� �శ��ంచుకు��ను �బ��_ ఇం�

రచ�తను �తు��మ� ను�� ��� ��� ����."

"��?"

"అ�ను!���ఖం చూడటం కూ���ష�ం�దు. ప���టకూ

ముందు ఎ��ఆ� � ������ ఎ���� డడం?"

"�� కష�ం."

"ఎంత�� �ండూ� �యలకు ���య�ం, �ధవలకు �న��, ఉ�త

మ��హ� �జనం, ���� రదు� అంటూ ఒక��త! ఇ�య�."

"��బు�!"

"అవ�� �వలం ఎల�� ���� అ� ����� ఆత�కథ ��ందుకు

���?"

"ఛ�� �యకూడదు."

"అందు� �యటం�దు."

"సూప�� ��ష�."

"ఇంక �ను ��� ను గురూ!�యంత�ం �లుగు�పల ��� ����� �

కదూ?"
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"షూ� బ�ద�."

"�క���డు మ�� � రూ� ��� డు. �ను మ�� ���ఖం

చూ��� వసు� ం�."

"��భయంకరమ�న ప����."

"��� ���� గురూ! ల�రూ�య������ ఆత�కథ

�యన���డు. అన�టు� �డు�ట� ఎమ��� � రూ� �ంబ� 314�

ఉ��డు."

"ఓ.�."

�� చం� �����డు.

మ���ప�� భ��శంక� � �ంబమూ�� నుం� కబు���ం�. అత�

రూ� � �రుకు��డతను.

"హ�అంకు�!� స��నం అదు�తం� జ��ంద� �ప�� చ��ను."

"�ం�యూ_ అ� స���..."

"ఇ��� స��నం ��నందు�� ను �ళ�కు ��మ��ప�తు�ప�రం

���అంకు�. ఎందుకడుగుతు��నం�_�� ప��క�� ఈ పద�� ��

�మ� అ� ���ం�."

"అ� ���. ఆ స��న సంఘం అధ��ుడు '� �రూ�త�'మన ����

��య� � ���" అ��డు �ంబమూ��.
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"�రూ��� ?"

"అ�ను! ఆమధ�న �రూ అ� �శం ���డట ఏ� ప��ద. ఆ ���లు

��క ��ల�టు ��య� � ��� ��ంటుం� �� ఎవ�� ఆస��

క��ంచ� ఆ ఆ��క� ఎందుకు �సు� ��ర� మన�� ప��ట� అ��� ఏం

���� అ�..."

"ఏం ఫ���దంకు�_��ం��� ం. �రూ అ� �శం గు�ం� �లుగు

�ఠకులు �లుసు��ల� ఉ��ళ��రుతున�టు� .ముందు ఓ వంద �ంగ

ఉత��లు ప�చు��� ం! తరు�త�ఠకుల ��క �రకు మన �రప��క ఎం�

కృ��� ఫ�� స��నసంఘం అధ��ుడు జ��న '�రూ�త�'ను ��య�

� ప�చు�ంచ�తు��మ� ప�క���."

�ంబమూ�� భ��శంక� వంక ��రం� చూ�డు.

"ను�� �జం� ��య� � భ��! అ���� ��యూ! అ�

స���..."

"� స��నం ��ల�ంద �ప�� ఏ�� �లు� అంకు�?ఈ స��నం

�ంబమూ��� �దు. �లుగు �ఠకుల�! ఎ��ందకు�?"

"అదు�తం.�ంకూ�_ అ� స���... �ను� �� ప��ట� �రు

ఇంతకుముం� ���� ��రు భ��" ��రం� అ��డతను.

భ��శంక� ఆశ�ర���డు.

"���� ���?"
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"అ�ను.మన ��� కవ� �ద ఆ అ��� ఎవ����. ఆ� ప��ష�

�కుం� ���ట. ఆ అ��� శర� �బు అ� ఓ�� ఎ�ట� �

కం���ం� ��ం�ం�."

���ల �ట �� 20

భ��శంక� ��� ంత��డు.

"�� అంకు� ఆ �ష�ల�� ఆ అ������� � ఎడ��� ���ను

క�?"

"ఎడ��� అ��,మ�� ఎందుకు �� ��నటు� ?"

"ఓ.�. అంకు�. ఎక�� ఏ� �న� �ర�టు జ�� �ంటుం�. ఆ��

��� ���� ��దు."

"�కు �వల�న �తం �� ర�� ఉం�. ��ం� �న��యం�_ ఎ�ట��

��టు� �వటం ���ధ� ఉం�"

భ��శంక� కు���నుం� �� �లబ�� డు.

"ఆ� �� అంకు�. � ��� కూ� ఏ��దు �పం."

"క��� భ��? ఉం� �ను� వదులు�ం��?"

"��మన�సప��క� స� ఎ�ట� � ���."

"�� ���� ��క మ�� �ను� �రు�కుం�."

"��� �రు�రు�కుం�ను."
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"�భం�దు. ����తుం�."

"ఓ.�. అంకు�! ���ళ�� అ�� త�సం �� మ�� వ�� ను."

"ద�� �ట�."

భ��శంక� �� �సుకు� ఆ�� �నుం� బయ�����డు.

అత���త�ం �రు��హం కలుగ�దు.�� కన�క తన స�ంతమ��వరకూ

త��� క�� లుప�� ఫ���దు.

ముందు త��� కన�కను కలుసుకు�, తన�ద ఆ�కున� �పం

క����� ���.

ఆ� ఇ��క�� ఎ� �లుసు�వటం?"

తన గ�� �రుకు� �ప�ద పడుకు��డతను. ఎంత ఆ��ం�� ఏ�

ఉ�యం �రకటం �దు.

హ�తు� � �� చం� తనకు అప����న ప� గురు� ���ం�.��

చూసుకు��డు.మూడ��ం�.

త�ర� �� ర� అ��ట� ఎమ��� � �రుకు��డతను. 314 రూ�

బయట �లబ� ����ం�డు.

మరు�ణం� తలు� �రుచుకుం�. �ల���న� గుబురు��లూ,

బట�తల� ఓ ఆ�రం ఎదురు�� �లబ�ం�.

"ఎవరు?" అ��డతను.
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"�ను �� చం� పం�ం..."

"ఓ �� చం�! క�� �ట�! క��!�దు� న� ���నుగ� కళ��డు

ఇం�� మ�����వటంవల� ఎవ�వరు అ��కూ� ��టం�దు!

నన���� ఎ� �ఆ� వృదు� లకు ఉ�త కళ��� లు కూ� �ష� �రు� �ద

సప�� ��లం�ను �డూ� యూ �?"

"��మం� �����.��రు భ..."�పల��� కూరు�ంటూ

�ప���డు.

"అదు�తమ�న ���! �ం���� ���! ఒక���ఊ�ంచు�!

�ష��ం�� �లుగు వృదు� లందరూ �ష� �రు� �ద ల�ం�న �లుగు

కళ��ళ�� �టు� కు� �లుగు �డ��ద నడుసు� ం� ఎంత �గుంటుం�

ప�భు����?"

"����ం� � �ంటుం� ��"

"అ��?మ� ఎ���� కృ�� �� �డు 'ఇ� �త� ���'

అం����!"

"�డు�� ఇ�య� �బ�� ..."

అప��� ��ఖం� ఆనందం క��ం�ం�. ఉదయం��� �న��డు

�� చం� ప�వర�న�ట�రు తనకు అంత� నచ��దు. �� ఇ��డు�త�ం

అత��ద అ��నం క��ం�.

"యూ ఆ� క�కు� �ట�! ��� ను�� ���గు��, కూ� ��ం�?"
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"ఏ� వద�ం�_ ఇంతకూ అసలు �షయం ఏ�టం�...నను� �� చం�..."

"ఏ�క��గు!మనం �� ర���స�� ఎ�గూ ఇం� అరగంట పడుతుం�.

�� కన�క ఇ��� �� ��ం�. తను �వటం ఓ అరగంట ఆలస�ం

అ�తుంద�"

భ��శంక� ఉ���ప�� డు.

"�� కన��"

"య� �ట�!�దు� న� ���నుక�!మనం �య��ఆత�కథ

�ర���వరకు ఆ�� �క�ట�� �ం� మనకు స�యం �సూ� ంటుం�!

�� �� ��! �ను ఇంటరూ�� ��న ��కమం� అ����� నూ���

��ం�� ��! అం�ందుకు? ఆ� ���ల సమస�ల �ద ��న ఆ��క��

�� ప��క�� ప�చు�ం�రట! �కు �లు� ఆ �షయం?"

"ఆ� ఆ��క�� �సు� ం�?"

"అ� � �ప�తనం! అంతర�తం� ఉన� ��ం�� � �లుసు�గలను"

భ��శంక� �దడు� ��� ��నటు� ఆ�చనల ప��హం క��ం�.��

కన�క అప��� �� �క�ట�� ప��య��ం�?�� కన�క అం� తను

���ం�న కన��� అసలు? ఒక�ళ ఆ� అ�� �జం� ఎంత�ప�

అవ�శ��? ఆ���టు ఆ��మం�� భవనం� �ల��ల�టు కల�

గ�� అదు�త అవ�శం! �� చం� �జం� అదృష�వంతుడు. త� �� చం�

అ�� ఎంత ��ం��?
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�ర� కూ� ��ం�� ��� ����ద ఉం�డు.

"క���స�� �� చం� క��_���"

భ��శంక� �దడు��రు����ం�. గుం�లు �గం� �టు� కున��.

అ�ను త� �� చం� అ� అనుకుంటు��డు అప��� �. కళ��డు

��దు�బ�� అసలు �� చం� ఎ��ం�� అత�� ��దు. �� చం�

ఎ�గూ ఏ ప�����నూ అప��� � దగ�ర�ళ�డు.ఈ ప����� త� ��

చం� � అక�����.

"క�� �ట�! క��!�ం� ����" బలవంతం ��డు అప��� �.

భ��శంక� కూ� ��ం� �� సు ���� �సుకు��డు. స��� అ��� �రు

����ం�.

"క��!" గ��� అ��డు అప��� �. గ� తలు� �సుకు� ఓ సూ� ��

��టు కన�క �ప����ం�. ఆ�వంక ప��� చూ�డు అప��� �.

"ఎవరు �రు?"

"�ను కన�కనం�"

"హ��� కన��!�� కళ��డు�దు. క��! ���గు��, కూ�

��ం�?"

కన�క ��� కూరు�ంటూ "�ం��! ఏ�వద�ం�!" అ� ఎదురు��

భ��శంక� � చూ� ఉ���ప�ం�.

"�� కన��!���స�� �� చం�! �మ� �లుగు �ట�!ఈ� గు�ం�
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�కు ���నుగ� �� చం�!�� కన�క..."

భ��శంక��ఖం� ఆనందం �����ం�.

"హ�హ��� కన��!మనం మ�� ఇ� కలుసు�వటం ��ం�

సం�షం� ఉం�. �� ��� ల� ��� ��! ప�త� ��మకు పర�తు��

సహ�రముండును"

"హ�" అం� కన�క ���. ఆ�కు ఆశ�ర�ం� ఉం�. అత� ప�ముఖ

రచ�త �� చం� అ� ఆ�కు ��దు.

"అ���కూ,�� కన�కకూ ముం� ప�చయం ఉందన��ట ��గు�!

��గు�" అ��డు అప��� �.

"ప�చయ�?యూ ఆ����క� ��య� స�! ప�చయం కం�

ప�త�మ�న బంధుత�ం!"

"ఓ! ��ష� ��! వండ� �� అ��మన ఆత�కథ �� �కు� �� సూ��

�,�������తుందన��ట"

"అ� జరక��� పం�ం కట�ం�! ప�� �� ఒక క�ఖండం అ��తుం�"

కన�క�ం��� �� ��టం�దు. ఆ�మనసం� కలవర�టు�

�ం���ం�. తన �� అ��రప��క ముఖ�త�ం� ��న ����టు

�ల��లు కల� ప��యటం �ంఛ�య��అన� ఆ�చన ఆ�ను

సతమతం��� ం�.ఈ �షయం ముం� ��� ఉం� తను ఖ��తం� ఈ

ఆఫ� �రస��ం��! �� ఇ��డు ఇంతదూరం వ��క అ� �యటం
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సమంజసం� క��ంచటం�దు. అ��క �ల���� అ�దు�ల

రూ�యలు తకు�వ�త��ం�దు. తనకు �� అవసరం ప�సు� త ఆ��క

ప���తు�� _

���ల �ట �� 21

"��ఇం� కూ� ��ం� ��� ఆ�ముందుం�డు.

"క���� కన��! క��! ���_" అ��డు అప��� �.

కన�క �� సు అందుకుం�. అప��� � �� అందుకు��డు. "హ� ��ప��!

రూ� ��� �సు� ��ను, �� పం�ంచం�! అ��ం�"

�రు ��వరు �ప���� �లబ�� డు.

"వ���! �రు� ��� � ��ం���?

"��ం�ను ��"

"అ�� ల�� �సు��� �రు� ����.�� కన�క సూ� �� అ� �

ల�� ఏ� �స�� �� చం�?" ఆశ�ర�ం� అ��డతను.

భ��శంక� �ం���� ���దు. చకచ� ఆ��ంచ��డు.

"�ల��?"

"య�_సూ� ��,�� వ���� ��?"

"�_న�ం�"��� అ��డతను.

"మ�ఈ �ల��లూ �కు బట�లు?"
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"�����డు ర��� డ�� �ం�ను. ఎందుకం� ఒక�� ���న బట�లు

�ను �ం��� �డగను"

అప��� ���టు కన�క కూ� అత��� �స�యం� చూ�ం�.

"����� � ����స�� �� చం�! ఇంగ�ం� ��� కూ� ఇ�

�సు� ందను�ను" అ��డతను.

���� ���ఇ��డు అప��� ��.

"క��_�ట� � �?" అంటూ బయటకు న��డతను.

ముగు� రూ�ట� ఆవరణ� ఉన� ట���రు� కూరు���రు. �రు

బయ���ం�.

"ఏ ర����� దగ�ర ఆ���స�� �� చం�?" అ��డు అప��� �.

"ఎ� �మం�� ��!"

అప��� �� ఆశ�ర�ం� �ం�. "రచ�త ఎంత ఖ�ద�న ��తం

అనుభ��� రు" అనుకుంటు��డతను.

�రు �మం�� �� దగ�ర ఆ�ం�.

అప��� �, భ��శంక� �� ���� న��రు.�లుగు జతల బట�లు

�ల�� ��డతను.�త�ం అ���� క�� ప��ండు వందల�ం� ��. �ంట�

దగ�ర���క �బులు �తక��డతను.

"���! ���� ��� మ����ను" అ��డతను అప��� � వంక
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చూసూ� .

"�ం� వ�� �� చం�!� ���� ��� �ం�" అంటూ ���� ��� ప��

�నుం� ��డతను.

��వ� ��� �సు��� �రు� ��� డు. �రు మ�� బయలు��ం�.

"�వలం �లుగ�ంటల ప��ణం �� కన��!�కు ఆంధ�ప�������

నచు�తుంద� అనుకుంటు��ను"

"ఆంధ�ప�����?" ఆశ�ర�ం� అ��డు భ��శంక�.

"ఎ�! �ను ��ష�� � �న���డు క��ం�న�.�� �ద� భవనం. ఆ

���� � ��క ల�లు ఖర��ం�. అ��డు అ�ం��� జ��న �డవ

గు�ం� �కు �లు�?"

"ఏ�ట�?" అ��డతను.

"ఒండ� �� ఎ�� ��య�� �ట�! �� భవనం క��ం�క అ�ం���

ప��ప�లకు �ం�న ������� రభస �వ��డు. ����� �కు

�లుసుకదూ? రు��� హ��ం� ఎ����� ��ం��. �� బూ����

�మ�. ఓ������ ఎ����లంద�� ���డ����ం�. ఇ� ��క��

జనర� ఆ� ��� �దక����� అతను �తకు�ం� ��� �� �� ��

ఏ��టు��ం�. ���� అ� ఒండ� �� ��� టూ� � �ం���. ���

ఎ��రం� జనం ప��తం వ��నటు� �రు �ర� చూసూ� ం��డ�!

����� �ను�లు ఏం ప���� �? ఆ��ద�రు భర�ల� అందరూ

���కు��రు�� ఆ �ం� అతను భర��ద� త��త ���ం� జ��...�త
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��యుడట. ఇద�రూ ప���తులవల�, అ�� ���ల�����గం �� ���

�సు�కుం�,ఈ���� అంత���గం ఎవ�కుం�?��మ���

వర�న�� �ంజర� ��! ఓ�� ఏం��� �లు�? ఉంగరం అ���డు."

భ��శంక� ఆశ�ర���డు. "ఉంగరం అ����?"

"ఎ�! శమంతకమ� ఉంగరం ��ంద� ఒక� �డవ. అ� ���! ఉంగరం

అమ���� అత�కుం� �ర��� అత�కు���. రజ��ం� అ��

��ం� క�� బ�ద� �డు�కడు కూ� అం�. అ���� అ��క�

అ���� ��� �సుకు��డు."

భ��శంక� �� అర�ం�వటం �దు�� �రున�� న��తూ �న��డు.

అందు� అత��ద అ��నం �����ం� అప��� ��. ఇంతకుముందు

త�ం �ప�టం �� రం�ం�� ఎవ�రూ ���రు �దు.

"� ఇద��� అ� ముఖ�మ�న �షయం ఒక� �ప�దలు�కు��ను"

అ��డు అప��� � �������.

"�� క���య� స�! �� ఆ�!"

"ఇ��డు �ను �య�తున� అత�ంత �� ��� � �� శ�మప���

వసు� ం� మనం. గత ��క సంవత��లనుం� �ను �సు� న� ��లు, �ను

సం��ం�న ��లు, ఎంద� ��న ఉత��లు ఇ� � ఆత�కథకు ఆ��లు.

ఆత�కథ� ఎకు�వ�గం � �జ�య ��తం గు�ం� �ంటుం�. ఆ ��లను

చూచుకుంటూ,�జ�యరంగం��కు ���న వ�కు� ల గు�ం� ��� లు

త�రు�సుకుం� మన ప� �ం�ం ��క�తుంద� � అ��� యం."
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"అదం� �నూ,�� కన�� �లూ, �రు� క����,

��� ప�� �సుకు� ఆడుతూ �డుతూ ఈ�� ���� ం ��య� స�! ���

ఈ�!" ఉ��హం� అ��డు భ��శంక�.

కన�క అత��� �పం� చూ�ం�.

"ఇంతకూ �ను �ప�దలు�కున� ముఖ� �షయం ఏ�టం�" అ� �ంతు

త��ం�డతను.

"ఈఆత�కథ� ఎవ�� ��� ఎ�� �జ�య రహ��లను �ను

��యదలు�కు��ను. ఎవరు ఎ�ం� అ��� పనులు ��ం�, ఎం�ంత

ఆసు� లు సం��ం�ం�, ఎవ�వ�� ఎవ�వ�� అక�మసంబం�లున��,

������ళ�� �ం�న ��లు, �క�ట�లు వ���కం� �� �ట�

������ ఎందుకు �ర���ం �� మంతు� లు �ం�� ��ం�, ఇ� ఎ��

�ష�లు.ఈ�స�కం ప��� అ�� ఎం�మం� ముసుగు�� వ�కు� లు

��న పడ�రు. ప�� కూ�ను! కనుక �స�కం ��జ��వరకూ �కు

���న రహ��లు బయటకు �క�గూడదు. �వలం మనముగు� �మ�� ఈ

రహ��లు ������. అందు� �� ��� ��� అ��వరకూ ఎవరూ

ఆంధ�ప����� వద� బయటకు �ళ�కూడదన� �బంధన ఒక� ��� ను

�ం�� కు� �."

భ��శంక� �రున�� న��డు.

"�ం� వ�� ��య� స�!�రు ��� రహ��ల� ఒక అ�రం కూ�

బయటకు �క�ద� �నూ,�� కన�క సంయుక�ం� �� ఇసు� ��ం."
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కన�క అత��� అసహనం� చూ�ం�.

�రు ��� �� వద� సన�� �� �� ���ం�.

"అ�� దూరం� ఇళ�� కనబడుతు��� చూ��? అ� '�ం�రం'

ఊరు.ఊ�మధ�� ఎతు� � భవనం కనబడు�ం� క�! అ� ఆంధ�ప���

��" ���డు అప��� �.

���ల �ట �� 22

మ�������ల త��త �రు �ం�రం ఊ��� �రుకుం�. ఒ�ఒక�

��� �� అ���డు� �ద ర���దు �ండు ����ళ��, అరడజను

�టళ��, �ండు �రు� , ��� ��లు__అ� �ం�రం.

ఊ�� �ం�ం దూరం� �ం� ఆంధ�ప�����.

��� ఎక�ల స�లం� �ద� �ద� ����� �ట�మధ� ఉం� భవనం. �రు

�టు ముం���ర��� �ం�డు ��వ�. ఓ �కరు పరుగు�వ��

�టు�ర� అప��� �� �లూ�� ��� డు. �రు భవనం ముందున� �����

ఆ�ం� ��వ� ��వ�� �� �� �ర� పటు� కు��డు.ముగు� రూ �రు

��రు.

"క��! క��! అ��డు అప��� � భవనం�� నడుసూ� .

భ��శంక�, కన�క అత� �న� �పలకు న��రు.�� �ద��లు అ�

�డలకు మం� ��ం�ం�� అమ��ఉ���.�లు మధ�� �లు�తు� న�

ప�వ� ��,��లు, ���లూ.
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ఓ మూల�డ�దకు �టు� ���.

"శమంతకమ�!" ���డు అప��� �.�లు� �వర ఉన� గ� తలు�లు

�రచుకు� శమంతకమ� బయ����ం�.

"ఈ� శమంతకమ�!����!" అ��డు అప��� �. "ఈయ� ��

చం�! �మ� �ట�!ఈ��� కన�క"

"నమ��" అం� శమంతకమ�.

"నమ��" అ��రు భ��శంకరు, కన�కలు ఒ���.

"� రచనలం� ��ం� ఇష�ం" అం��.

"�ంకూ�!"

"ముఖ�ం� "�క�� మగ�ల�లు" అం� మ� ఇష�ం!"

"అ��! ఎందుక� ��దు�నం�,��మం� ఆ నవ�

ఇష�పడుతు��రు" అ��డు భ��శంక�.

"అందు�����త� �జం� సూప��"

"ఐ�!"

"ఆ� అసలు ఆఖరు� ��� వర�ను �సు��� ఆ ��� ఉం���దు"

"అ� ���!�రన��ట �జ�!"

"��� ��� �ందుకు �సు����రు �ర�లు �ప���?"

అ��ం��.
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భ��శంక� తడబ�� డు.

"అ�ను! ��ల� �ప��దు_"

"ఎందుక�?"

"ఎందుకం� అసలు �ర��� ��గనుక!"

"�క�� ��� � �సు�వచు�క�?"

"�సు�వచు�__�సు�వచు�! అందు� ఏ�త�ం నష�ం �దు"

"మ�ందుకు �సు��దు?"

"ఏ�!�� ��దు. అ��� �లుసు��_ఆ� ��. ఆ� ��� �

�సు��ల��రు గ��� అ�ట��� ఎం�ం������ ను. �కం� ఎ�ష�

� ఆ���� � �సుకున�టు� ��� ను."

శమంతకమ� అత��� అను�నం� చూ�ం�.

"అ���? �ను ���నంత��� న ఎం�ం������ �"

"య��డ�!మన� ��క�� క�! అం�త �ఠకులు ఎ� ��ల�

��� నవల�� ��ల� ������ �టు� కు��ను. అం�ందుకు? ఇం�

నవ�� ���� �న�� వల� చ����నటు� ��ను �� �ఠకులు

ఒ����దు. �రగబ�� రు.�ఇం�ముందు ధ�� జ��రు. ���ర��

��రం ��రు. �వరకు �ళ��ట �దన�క ఆ�కు అక��తు� � �న��

త����నటూ� ఆ��రం���� మ���మూలు మ�ష���నటు�

����ను"
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"�� �న�� అ� తగ�దు క�?"

"ఆ� ��యు� �����మం�రం� ఆ�� �లు ���ంబవళ�� �జలు

��� డు. అందుక� త���తుం�"

"శమంతకమ��ళ�� ఇక�� �ల��లుం�రు కనుక ను�� తరు�త

���� ��� డవచు�" అ��డు అప��� � �ం�ం ��కు�.

"ఓ.�.��ద�రూ �డ�దకు �ళ�ం�! అక�� �కు గదులు

���ం�ను" అ� '�రు���' అంటూ ���ం��. బట�తలఉన� ఓ

���� వ��� వ��డక�డకు.

"�� చం� ���, కన�క ��� రూ�� చూ�ంచు అం��.

"��� �����" అ��డతను ���కు�తూ.

"క���� కన��!" అ��డు భ��శంక� �రున���. కన�క

అత��టలు ���ంచు�కుం��రు��� ��టు ���క���ం�.

�డ�ద�డు�� నడ�_�� �రు���మూడు మూడు గదులూ

ఉ���. ఆ నడ��ట�� �ద��లు.

�ద�గ� తలు� �ర� "ఈ గ� �� కన�క �సం" అ��డతను.

కన�క గ����� తలు�మూ���ం�.

ఆ పక�� ఉన� గ� తలు� �ర�డతను "ఇ���" అ��డు

భ��శంక� �.

"�ంకూ� �స���రు���"
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"�� క���!����డు ఏం��ల�� ఈ �� ���� �కరు వ�� డు"

"ఓ వండ� �� ఎ�ం� �ం�� ��య��రు���"

"���ం� ఇబ�ం� క��� ఇంట� క��ను��కు �ం� �యవచు�.

�� కల� బట� ���� �లు �ను �� � ఉం�ను"

"���ంబవళ��?"

"య���!���ంబవళ��"

"ఇర� �లుగ�ంటలూ డూ���?"

"య���! ట�ం��� అవరు� ఆ� డూ��"

"ఆ���� కూ� ��ం� డూ���ంష� ��� �రు ��య�

�రు���! ��� ��ట�"

"�ంకూ� స�" �నయం� అ� తలు�మూసుకు� �����డతను.

"హమ�య�" అనుకు��డు భ��శంక�. గ� మధ���మంచం�ద

��� పడుకు� పక�గ��� కన�క ఉందన� �షయం అత�� ��

సంతృ�� క��ం�ం�. అ�� సవ�ం� జ��� �ల��లు �� తను

తలు�కుం� ఆ�న మ���� ��లు కూ� అత���ం�� గ��నటు�

గడపవచు�. ఇక�డ తను �� చం� �దు అన� �షయం ఎవ�� ��దు.

ఇకముందు ��� అవ�శం కూ� �దు.

* * * *
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కన�క తన రూ��నుం� బయ���� �టు� �� భవనం బయ��

న��ం�. ఆ భవనం చుటూ� ఉన� అందమ�న ఉ��నవ�లూ, దూరం�

అడ�� కనబడుతున� �టూ� _ఇవ�� ఆ�కు �� ఆ�� దం క��సు� ���.

ఇక��,ఈ భవనం�� �శ�తం� ఉం���అవ�శం వ�� ఎంత ��ండు

అనుకుం��.

"ఏమ��స�యం ����డ�?" �ను�వసూ� అ��డు

�రు���.

"ఉహ� ఏ� అక���దు. అ� ������� � ���వ�� మ�..."

�రున��� ���ం��.

"�� క��డ�! �� క�! ఆంధ�ప����� ����� ��ం� ఆనందం

క���� �" అ��డతను.

ఆ�ముందు� న��ం�.

�క� ప���ందప���.�ట� నడుసూ� ం� చల�� �� రకర�ల�ల

సు�సనల� గు��సూ� ��� ం�. ఓ�ట ప��క� కూరు�ం��. "���

ఇ�ం� ఏ�ంత ప��శం ఎంత తపసు� ��� �రకదు" అనుకుం��.

తనకు ఇ� ప�కృ� ఒ�� ఏ�ంతం� గడపడం �� ఇష�ం.

"హ�" అన� పలుక�ం� �� ఆశ�ర�ం� చూ�ం�� . భ��శంక�

వ�� ఆ� పక�� కూరు���డు.

"ఈ��మం�� �� ��� ఉ���� కనబడుతు��డు. ఆ ���ం�

ఆ���క��,ఈ�టలు.��అదు�తం� ఉ���! ఏమం�రు?"
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కన�క జ��వ�కుం� �వ��ం�.

"అ�! ����తు���?��� కన��! ��� కూ��ం�.మనం

ఆంధ���క ఆ�� � ఎం� ఆనందకరం� గ��న ��లు మ�����?"

"���?"

"అ� ��� అ� �ల��� ఒ� ఒక��� అను�ం�! అ��ఆ

ఒక�����యుగయు�లు కల� �హ�ం�నటు� �కు అ��ంచటం

�దూ?"

"�దు."

"ఐ�.�� ఆ� ఇ���ష�! బహ�� ప�సు� తం మనసు �గుండక �ర�

అంటు��రు �� ఒంట��� గ�� పడుకున���డు �రు ఆ��

తల�ల�� గురు� కు �చు�కు� ఆనందం� ఉ������ర�తూ ����

న��కుంటూ �గు� పడుతూ__"

కన�కకు న��గ�దు �� బలవంతం� ఆ�కుం�.

"అదం��ఊహ."

"అయుండచు� కన�క�రూ! �� ��ఊహ� �ప� ��లు అ��డు ��

��య�."

"�� ��య� �స���� ��క�� క��ంచ���ట!"
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"��? �� ���ం�! అ�� ఆ ����� � �స�కం అయుంటుం�"

అత��టలు కన�కను �ప�తం� ఆక��సు� ���. ఇంత సర��

��� �యువకులు తన�ంతవరకూ తటస�పడ�దు. అక��నుం�

�����లన� ��క �మ��� బల�నమ����ం� అ��క తనూ,

అతనూ కల� �ల��లు_ఉ��గం ���� ఉం�. తన�ష�ం �క���

స�.

"��క�డకు �వటం ��ం�త�ం ఇష�ం�దు కదూ?"

కన�క�ం ���� ���దు. అ�ం�దు ఎవరు�� ��క�! �ను �

ఉ��గం �య�����ను" అం� �������.

"బహ�� ఈ కవ� �� వ�వ�రం వల� ��ం� �పం ఉం� ఉంటుం�

��ద. క� అ����� �� కన���! ఇంత అందం ఒ��� ���

కనబ�స��..."

"ఆ �షయం ఇంక వ��యం�" అం��.

"ఓ.య�!��ల� కూ� అ��� కన��!��� ఈ� ���. అందు�

�రు నను� ఆ ఉ��గం�నుం� ���� ��ం�� �ను ప��ంచు��దు.

�ంట� మ����ను."

కన�క చ�తు�ల�ం�. "�మ��� ఉ��గం� నుం� ����?"

"అ�ను.� శర� �బు�రు��� ప��ట� � �� �� ఆ �షయం

కం���ం� ��రట."
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కన�క కలవరప�ం�. తన �పంవల� అత� ఉ��గం �తుంద�

ఊ�ంచ�క��ం��.ఈ���� ఉ��గం సం��ంచటం ఎంత కష��

తన� అనుభవం ఉం�. అ�ం�� తనవల� ఓయువకు� ఉ��గం �వటం.

"అ����" అం��.

"���.��ం� అందమ�న అ��� అ� '��' �లవకూడదు

కన�క�రూ! ఎ��డూ ����, న��తూ, తుళ��తూ, ట���రు�

�రుగుతూ..."

"�ఉ��గం..."

"�ం� వ�� ఎ�������య� ��ం�! ఆ ఉ��గం �బ�� క�.

�� ఇక�డ గ�� అవ�శం ���ం�?"

కన�క న��ం�.

"ఏ�మ���ర� న�� కవ� ���ద �యకుం� ఉం���ం�."

"�యక�వటం �షన� ��� కన���! ఇంత అం��� ఎక��

�రుమూల మగ��యటం �రుణం. �శమం� చూ� త�ం���న అందం.

ప�� ఇం�� నూ ఆ కవ� ��� ��� క��ం� �చుకు��రనటం� ఎ�ం�

సం�హం�దు �కు"

"ఇంక �ళ�ను" �� �లబడుతూ అం��.

"అచు� �ర�టు �య�! '��� ము' అ��" తను కూ� ��

ఆ���టు ఇం��� నడుసూ� అ��డతను.
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�లుగడుగులు ��స���రు��� ఎదు���డు.

"�న�� ర� ��!"

"�ంకూ� ��య��రు���. ఎవ�వరు��రు ��ం� �బు� దగ�ర."

"అప��� ��రూ, శమంతకమ��రూ, వర�న�� �రూ,మ��త��రూ

ఉ��రం�."

"ఈ వర�న��,మ���� ఎవరు?"

"వర�న�� �రు శమంతకమ��� తము�డు�రం�!మ��త��రు

శమంతకమ��� అక�య� కూతురు."

"అ�� ఇంచు�ంచు� ఇలు� '����' అన��ట."

"ఇ��� �దం�! వ���రం శమంతకమ��రు అధ��ు��� ఉన�

"�గ�� క��"��ం� �సం ��మం� అ�థులు వసు� ��రం�. అ��డు

���� అ��తుం�."

"ఐ�_"

ముగు� రూ ��ం� ��� ����రు.

"రం�! రం�!"����దరం� ఆ���ం�ం� శమంతకమ�.

"ఇతను� తము�డు వర�న��!ఈ�మ��త�!�అక�య� కూతురు

ఎ�.ఏ. ప��లు �� �ల�లకు వ��ం�. �� ప���త రచ�త �� చం�?

ఈ� కన�క." అంద�� ప�చయం ��ం��.
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"నమ��. రచ�తలం� �కు �� ఇష�ం" అ��డు వర�న��.

"�ంకూ�!" అ��డు భ��శంక�.

"అ��_ ��వ� రచనలూ చదవను�ం�"

"ఓ!���!�� స� ���.�రు � అ��న రచ�తం�."

ఆనందం� అం� మ��త�.

"�ంకూ�"

"�ఆం� ఇం�కటు�ం� నను� ఊ��� ం�. "�� ఇష�మ�న వ���"�

ప�చయం ��� న�! అ���కు ఆశ�ర�ం�� ఉం�.�మ���

కలుసు�వటం ఇంత ��క� కుదురుతుంద� అను��దు."

"జ�� ��బు�"

"�కు ఎ��� ఉత��లు ����ను ��� �స�� నుం�!�రు

ఒక���� కూ� జ��వ��దు."

"అ��! అ� �.��క�ట�� స�ష�ం� ���ను. అ�� ఉత��లకూ

జ�బులు ��ల�"

"ఒక���� కూ� �య�దతను."

"ఇం�� �ళ��� ���� ���� ను ���."

"��ం� �పం.�మూలం� ���� �యటం ��ష�ం �దు."

"��.�కు ��దు.�అ��న�ఠకులన� �రు��హపరచటం
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���త�ం స�ంచ� �షయం"

"రం�.�జనం �సూ� ��� డుకుం�ం" అ��డు అప��� �.

అందరూ �జ��� కూరు���రు.

"ఎ��� ఓ�� �ను ��వ� ఎ�� ��� � ��� ��� ం� ఓ రచ�త�

ప�చయం అ�ం�. ��గు� ��!�కు �� ఫల��లు అ�� సప��

��డు ���! �ను తను �య�� కథ �న�ందుకు అంత కృతజ�త

చూ�ం�డు �పం. అందు� రచ�తలం� ��ష�ం" అ��డు అప��� �.

"అల� సం�షులు��ళ��_" అ��డు భ��శంక�.

"య�!మ��� ఇం� రచ�త క������ _ 1968�� 84 ��

గురు� �దు. ఎక�� కూ� గురు� �దు.��మం��డు. �ం� మూ���

���� ��డు�� �ం�ంకూ� �డవ �య�దు" అ��డు అప��� �.

���ల �ట �� 24

�జ�ల����.

"����ం� ఎ��� గంటలక�� మన �� �కు� వ�� �� �� ��� ం"

అ��డు అప��� �.

"ఓ.య�." అ��డు భ��శంక�.

"ఓ.�." అం� కన�క.

అందరూ ��రు. భ��శంక� తన గ��� వ���డు. బట�లు



- 133 -

�రు�కుంటూం� ఇంట� క���ం�.

"హ�... భ��...�� �� చం� �య�!"

"హ� �� చం�! �ను మ��త�నం�!"

"ఓ.��?"

"ఇం� �ను � గు�ం� ఆ��సు� ��నం�! ఇం�క �జ�ల �బు�

దగ�ర ������ డటం కుదర�దు.� రూ� � �వచు��� అ�..."

"�� క���య�యం� ��. �� క�."

"�ంకూ�. ఇ��� వసు� ��ను."

�� �స���� �� �ండు ����� గ� తలు� �సుకు�

�ప����ం��.

"కూ��ం�!" అ��డు భ��శంక�.

"�రు ఇ��డు �సు� న� ��య� సూప�� � ఉందం�!"

"అ��� ఏమ�ం�? వ���రం ఓ బ���ండమ�నమలు�

���తు��ను. అ� చ��రం� అసలు ������తుం�."

మ��త� ఉ��హం� చూ�ం� "ఏ�టం� ఆమలు�?"

"ఎ��డూ ������సూ� , భర�ను ఆ��సూ� , భర� ��లు ��

కళ�కదు� కుంటూ గ�� మ�ల�� �త� ఉం� చూడం�. ఆమ�ల��

హ�తు� � ������� అ��తుం�. కనడ���న�� పడగ����
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������తుం�."

మ��త� ఉ���ప�ం�.

"అబ�! ���� ����!" అం� సంభ�మం�.

"ఇక నవలం� అ�ం� ���� �! ఆడ�ల�ల �ంబ�ప� ��� ఆడ�ల��

ప�ణయం జ�� కృష� �త� ఉం� చూడం�. స�� � అతను స��సు��

����డు."

"అబ�! అ� ఇ��నబు�" ఆనందం� అం��.

"య���య� ��. ఇ���ష� కు అందకుం� �యట��డ��

����"

ఆ� తన�� �ం� ఓ �న� �స�కం ��ం�.

"���! ఇందు�� ఆ��� � �యరూ?"

భ��శంక� �స�కం �సుకు� '�� చం�' అ� సంతకం �� ఇ��డు.

"�ంకూ� ��మ�!మ�� ��దు� న� కలుసుకుం�ం"

"షూ� � �య� షూ� �"

"���ం�ం�� సర������� డడం ��� అభ�ంతరం

ఉండదు కదూ?"

"������"

"�ంకూ�..."
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"గు� ��"

"��� ����"

ఆ� ������ తలు�లు మూ�� 'అమ�య�' అ� ��

�లు�కు��డతను.

* * * *

మ��డు �దు� �� ఆరుగంటలక�� ���గటం�దలు���ం�.

�ద�కళ�� ��వ� అందుకు��డు భ��శంక�.

"గు���ం� స�! ఎ��� గంటలక�� �� �కు� వ�� �� రం���

�గుంటుంద� అప��� ��� అ��� యం ��! అందుక� �కు �లకువ

వ��ం� ��న�..." అ��డు�రు���.

"వ��ం� ��య��రు�! �జం ���లం� �ను �డ�ం

�సుకుంటూండ� � ����ం�."

"�ంకూ� స�..."

"అన�టు� ను�� ��� రు�మున అ��ం�� �వటం

అల�టనుకుం�ను"

"�లుగ�ంటలకు ��!"

"��గు��రు�! అదు�తమ�న సమయం �ద��వ���! ��ట�"

"�ంకూ� స�!"
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భ��శంక� �� �స���� �� �ల�� తలు� �ర� �ల����

వ��డు ఆ��సూ� .

స��� అ��� కన�కకూ������ల������ం�.

"హ� గు���ం� కన���!�అందమ�న �ద�ను కూ� ఆ

�రు��� �డు �డ��� డనడం� ఎ�ం� సం�హం �దు �కు"

"అ�ను!" అం� కన�క �రున���.

"ఇంత ప��ంతమ�న��వరణం� ఇంత రమ�యమ�న ప�కృ�

మధ�__�� �ద� నూ���� అ� � అ��� యం"

"�పం అత� డూ�� అతను �సు� ��డు."

"అ��� �� మ���య� ��ం�! అన�టు� ఆ అదు�తమ�న �న�

చూ��! దూరం� కనబడుతున� �ద� �రు�_���ద �డుగు�ప��న

మంచూ ఆ మంచు �ర�నుక �కు�న� �టు� "

"�రు క�త�ం కూ� ��� �?" న��తూ అ��ం��.

"��� పక�� ఉం�న� ��రం� ఇ�� ఏ� �యమ�� ��� ను.

ఉ�హరణకు �రు � ఎదురు�� �జం� కూరు�ం�నం� � �త�ం కూ�

�� ��� మూ��య� � పం��� ను"

"�కు �మ�లు �యటం వ��"

"ఇంతవరకూ �దు�� �రు ఎదురు� ఉం�?"
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"������ డుతూం� ఇక�� ఎ��ద��తుం�!" అంటూ

�ప������ం��.

భ��శంక� మ�గంట త��త ర� అ��స�� �కరు ఓ ���� పల�రం,

�� సు�� �� �సు��� �బు� �దుం�డు.

"�� ఫల�రం అ��క తనువ�� అప��� ��� �బ�� రూ� �

�మ��� �సు�ళ�న��రు��� �రు ���రం�!" అ��డతను.

అతను ���న�� �� ఫల��లు ము�ం�స���రు��� వ���డు.

కన�క��టు అప��� � �బ�� రూ� �రుకు��డు భ��శంక�. ఓ �ద�

��లమ�న �బు� �నుక ����ం� �� � కూరు���డు అప��� �.

"�� క� �ట�! �� క�" అ��డతను �� చం� ను చూడ��.

�బు� � భ��శంక� ఓపక�, కన�క మ�పక� కూరు���రు.

"ఇ� డ�� �ంబ� వ�!�తం���రు�ట��ద��� ఎల�� ల�

�లబ�న ���� �దలు��� ను �న��డు �సూ��� చదు�తు��ను.

ఇక��నుం� �� రం��� ం ఆత�కథ! ఏమం�రు �స�� �� చం�?"

"గు� అ���స�! ఏద�� స���� � కూ�న సంఘటన�

�� రం��� మ�ంత బ���ండం� ఉంటుం� ఏమం�రు కన�క�రూ?"

"అ�ను!" అం��.

"అ���తం���రు �ష��ముఖ�మం�� అ���న సమయం�

ఆయన గూ� �� ఉన� ఎ���మం� అవత� గూ� � �����న డబు�
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�సుకు� �ళ� �యకు�� ముఖ�మం��� ఎను�కున� సంఘటన�

�� రం��� ం!"

���ల �ట �� 25

"ఎ�� �� � స�! అంతకం� అదు�తమ�న స���� మ�కటుండదు"

"అ���� రం�ం� �� చం�! ���� ��� కన�క �సుకుంటుం�"

భ��శంక� ఆయన ���� డ�� �సుకు��డు. వరుస� ���

��లు �ర��క రూ� ��ంగువంక చూసూ� �ప�టం �� రం�ం�డు.

"ఇ� 1954వ సంవత�రం!

అర���� ప��ండ��ం�. చ� ఎముకలు ����� ం�. �డ���

���నుష�ం� ఉ���. ఆ సమయం� �ండు ముసుగు ధ�ం�న ఆ��లు

ఆ �డు� �ద �శ�బ�ం� నడుసు� న��."

అప��� � �ం���డు.

"అబ�! అచ�ం ����� కథ�గుం�."

భ��శంక� అత��టలు ప��ంచు��దు.

"ఓ ఆ�రం ����లుగుల�ల రూ�యలున� �ద� �� ఉం�..."

�� కన�క చకచ� ���� ం�.

* * * *

స��� అ� సమయం� వర�న�� �ం�రం ఊ��� ఏ�క �� ����
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�ంక�శ������ న��డు.

అప��� �పల కూరు�� �లు� �రు ������సు� న� ఓ ����

వ��� అత�� చూ� ఆనందం� �� �లబ�� డు.

"� గురూ! ��సం గంట�పటు�ం� ��� �సు� ��ను" అ��డతను.

వర�న�� అత� �దురు� ఉన� కు��� కూరు���డు.

"�ట���ం� గురూ�! ఇ���నుం� మన ఆప�ష� �� రం�ం��ను"

అ��డు ఉ��హం�.

"ముందు �రు�టు� . తరు�త స��కు� ���� ం" అ��డతను ఓ �రు �� సు

వర�న��ముందు� �సూ� .

వర�న�� �రు మం��ళ�����డు.

"ఆ రచ�త ఎవ� వ�� డ��� క� వ����?"

"ఓ! అత��రు �� చం�! ఇ�ళ అ��� ప��దలు����రు కూ�!"

���� ఆ�రం గతుకు�మం�.

"����� వ���దలు�����!"

"ఆ!��వ�� సంగ� �కు ��ం�ముం�?�� �� మం� �� �� �.

�రు�లుండ�."

"గురూ! � �� � స��� అ�తుం� �క � �ంప ముంచు��?"

వర�న�� న��డు.
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"��యక��!� సంగ� ��ం� ��దు. ఎ�����వ�� ��లు,

��లు �ం��ంచు��� �ధ�త ��. అ��ఈ�ర�క�మం

�జయవంతం� �ర�ర���� �కు ఇం�క వ��� స�యం

�����ంటుం�."

"��యక�� ఉ���ప�� డు.

"ఇం� వ��� ���?"

"అ�ను."

"మ�మనం ఇంతకుముందు కలుసుకున���డు ను��క��� ���

�ం��ంచు����� న����?"

"ఓవ� ������! అప��నుం� ఆ ప�యత�ం�� ఉ��ను �� ఇప���

���ం� ����వ�రు తన గ��� ఇనుప ���� ��� �� �సు� ��రు.

ఆ�ళం��లు ఆయన దగ�� �ం��. ఎవ�� ఇవ�రు."

"మ���డు �కు �డు�ంగ��ం� వ��� ఎవరు �రుకు�రు?"

"ఆ రచ�త �� చం� � కలు�కుం� మన ప���

��క��తుంద� � ఉ��శం. ఎందుకం� అత�� ఆ ��లను �� చూ�,

చ�� అవ�శం �ం�. కనుక అతను తలు�కుం� ��� ��యటం ��

ఈ�."

��యక�� వర�న�� వంక ���� చూ�డు.

"�� ఆ రచ�త అ�ం� ప� �య��� ఎందు���కుం�డు? ��
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ప��ర�����వ అత�� ��క�ల రూ�యలు ఇ�� డు� క�?"

"ఆ డబు� మన� ఇ��స�" అ��డు వర�న��.

��యక���ఖం�� కళ వ���ం� మ��.

"అ� ���!��� సమ��ం �దు. �� ఆ రచ�త ఒ��కుం�� అ�?"

"�ను��� �న ���బ�� చూ�� �ం�ం �� �� �� ���డు. కనుక

మన ఆఫ� ప��సు� ంద� � నమ�కం."

"స�, � ఇష�ం. ఎంత��ఖర�వ�. �ను �ద��.���వల�ం�

'లం�ద� ప���ం���'��త�ం ఆ ����� � �స�కం� ప��� �� ���

�కూడదు. అంత సంచలనం �� ఆ �స�కం ప��� ��డం� ఆ నరహ��డు

�కం� �ద� ప��ష� అ���డు.�ం��పరు� ప��ష�లు

మ���టు� కు���. ఇ�� సంవత��లనుం� �ష��ం�� అ��ద� ప���ం�

�� అన� �రు ��� తు���టు� కు�తుం�."

"�లుసు గురూ!"

"అం�త ఏ ప�����నూ ఆ ����� లం�ద� ప��ష�� � �రకూడదు."

"ఓ.�. అ��నుక�."

"��యక�� �� �లబ�� డు. "ఇంక ��� �?�ద��� � బ� ఇం�

��గంట��ం�."

"ను�� ���ంత� �ళ�� గురూ! ఆ �� చం� � ఎ��� �ను మం�

�సుకుం�ను."
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అతను �����క తనూ�� నుం� బయ����డు వర�న��.

ఇ����లూ ఆ డ��లు,��లు సం��ం� ప��� ��కనుకు��డు.

�� ఇ��డు �లు�� ం�.

ఆ ��యక�� తనకు���లు ఇ�� నన����� �దు.��

��ష�మ�న ప� �ర��సు� న�ందు� అంత�త�ం ఇ�� న��డు. ప�సు� తం తను

����న�ద� ప� ఏ�టం� ఆ రచ�త �� చం� � ��హం

�సు�వటం. ఏ రచ�త న��స� ��హం �సు��లం� ఒ� ఒక��ర�ం

�ం� ప�పంచం�. అ��టం� అత� నవలలు గు�ం� �గడటం. �� చం�

నవలల గు�ం� �గ�లం� తను �న��� చ���ం��. �� తను

ఒక��కూ� చదవ�దు. ఆ �జం� ఎ��� కష�ప� �� చం� నవలలు

చద�ల� �శ��ంచుకు��డతను. �� ఆ నవలలు ఎవ�దగ�రుం��?

ఎదురు� బు� �� � క��ం�ం� వర�న�� �. �ంట� �పలకు

�రబ�� డు.

"�� చం� నవల�మ������?"�పత�� అ��డతను.

"అ����� �."

వర�న�� �రు��హప���డు.

"ఒక� నవలకూ� ��?"

"ఒక��కూ� �దు."

వర�న�� �ం������దు. త� ��� �� ��� అ�� బు� �� ��
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�నూ ���� �రుకు���!

"ఆ ఎదురు�� అ�� �స��ల ��ం� చూడం�. అందు� ప�య����

�రకవచు�" అ��డు �పతను.

వర�న�� వ�వ�� అ�� �బ�� దగ�రకు న��డు.

"ఏం �����?"

"�� చం� నవల�మ������?"

�డు చకచక తన దగ�రున� �స��లు చూ�డు.

"ఒ� ఒక�టుం� ��! ఇం�� సరు���ష� ��ం�."

"ఆ ఒక�� ��� ఇ���."

���ల �ట �� 26

ఆ కు�� డు ఓ �����స�కం �� అం�ం�డు.

"ఎంత ఇ�?" అ��డు వర�న�� ఆతు� త�.

"��� అర�రూ����!"

"�కు అ��కు �దు �వల�ం�. �న��� ���."

�డు ఓ �ణం ఆ��ం�డు. "ప��ండు రూ�యలు ��!"

వర�న�� ప��ండు రూ�య��� �స�కం �సుకు� ఆనందం�

నడవ��డు.�స�కం� ��లు �ర��క నవల �నుక�� చూ�డు.
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నడుసు� న��డ�� ఠకు�న �లబ���డు.

�నుక �� చం� ��, �ంద అత� �వ�లు.

ఆ�� వంక ��� ంత��చూసూ� ం���డతను. తమ ఆంధ�ప���

����న�� ఆ ���� వ��� �దు.

* * * *

మ��హ�ం �న�� �బు� ��హ�����ం�. అప��� �, తమ

��� ��ష�� � ప���నప�� అనుభ�లు ��� ��డు. అత��టలు

���ంచు�కుం� శమంతకమ� '�గ�� క��'��త���� ఆ ��ం� �సం

����న ���డ ��మ���� క�� ఔన�త�ం గు�ం� ��� ం�.మ��త�

త�కం� భ��శంక� వంక ఆ�ధన� చూ�� ం�. భ��శంక� ��మనం�

ఒలక�సూ� కన�క �� చూసు� ��డు. వర�న�� �జ�ల��క తను

భ��శంక� � జరుప������ త�క స��శం ఎ��ం��

��ర��� �సుకుంటు��డు.

"� నవలలం� �కు �� ఇష�ం �� చం� �రూ" అం� ��మ���

హ�తు� �.

"�ంకూ�!" అ��డు భ��శంక�.

"ఒక�� �త�� ���న����డ �గ�� క�� � కూ��రు అ���

వ�� �� సం�షం."

"తప�క వ�� ను �డ�! ఎక�డ ఆ��నముం� అక�డ �నుం�ను."
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ఇ��డు అప��� � �ంతు మ��ంత �ద�ద�ం�.

"...అ��డు ఆ �క��మ��� �లు�? ఆప�ష� ��లం�

���రూ�యలు ఇ��లు�ంటుంద��డు. స�న� ��� �బు� నుం�

��� రూ�యలు �� �క���� ఇ��ను. అతను �సు�ంటూండ��

�నక �లబడ� �ం� కరప�� �ళ�� అత�� అ�సు� ��రు. అ��డు

���ం� ఆ �క�� � �ను ��� ��ష�రున�."

�ం�ం �� ఇ�� అంద�వం� సగర�ం� చూ�డతను. �� అత�

�ట�వరూ ప��ంచు��దు. ఆ ��� ను ఆస�� �సుకు� శమంతకమ�

తమ '�గ�� క��' అనుభ��� ����ం�.

"ఓ�� న�� ండ�� క�� �� ం������ సూ�� �ల�లకు ఆటల

��లు కండకు� ��ల� ఫం�� �గు��రు�� ఆ ��లు

�ర��ంచ�ద� �కు ���ం�. �ంట� �ను అక��� ��� అ��డు

����ం� � ఉన� ��ల��� ���� �����యము����� ����ం�

���ను. �ండు ��లు �నక�� ఉం� ఆ ��లు �ర��ం� బహ�మతులు

పం���� ము."

"�రు నవల�� ��� రు �� చం� �రూ! కథలు ఎ� అలు� �రు?

ఎక�డ�� జ��న సంఘటనల నుం� �క అం�ఊ� కల�న��?"

అ��ం� ��మ���.

భ��శంక� �రున�� న��డు.

"అ�క ర�లు� ఉంటుం��ం� అ�! ఓ�� �చు��� �సం �ల��లు
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�పలుప�� �ళ�మధ�_�ళ���టు �రుగుతూ �ంటూ గ��_�ళ�

గు�ం� అ�� �లుసుకు� నవల��ను. అ� సహజ���� దూరం� ఉంద�

�ఠకులు ��� ���రు.�ం� వళ��మం� ఇం� నవల_ఏ�త�ం

�చు��� �కుం�ఊ��కం� �హ�ం�టటు� � ��ను.���� �

�గ�వత ఇష��వం. ఆ� భర� క�� �� ,��� � �రుగుతూ ఇం�

అ���� ��� �సు��లనుకుం�డు.�����ము� �� ��సు� ం�. ఆ

��� ఎ�గ��ఆపమ� �డుకుంటుం�.�గ�వత �ంట� ���మండపం

�ద ప�త��మ� ����టల �ద కూరు�న���� ������సు� ం�.

��� కర� �సుకు� �ట���న��� �తులు ప����. అం� ప��తం

వ��సు� ందన��ట. ����డు�� కళ�� ���.�ం� ఆ అ���

అత�� �సు���� ��క�సు� ం�. అ��డతను ��� తన �ర�దగ�ర���

��ంచమ� �డుకుం�డు.ఈ నవల అదు�తం�, సహజత�ం

ఉ��పడు�ంద� ల�ల ఉత������..."

మ��త� ఆశ�ర�ప�ం�.

"అ���_ఆ నవల �� ప��క�నూ చదవ��?" అం� �సు� �తూ.

భ��శంక� �ం ���� ���దు.

"చదవ��?"

"చదవ�దు.� నవలల�� �ను వదలకుం� చ��ను..."

"ఓ! అ�� ఇ� ���� నవల అయుంటుం�. ��య� � వ�� ఉండదు"

"ఆ నవల ��ం�?" ఆతు� త� అ��ం��.
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"��మ పడగలు"

"���!�స���ను! �� ��� �� నుం� ����� ను."

"��...�భం �దు �య�! అ� అ����� �! ప��లుగు ఎ�షను�

ప�చు�ం���రం ���� ��ల��తు���!�ం��ఠకుల �ద

�సుగు�టు� ��� ఆ ప��ష� ఇంక అ� ప�చు�ంచడం ఆ��డు..."

"ఓ!" �రు��హప���ం��. "��� దగ�� �� ఉంటుం� క�!

అ� ఇ�� �! �ండు గంట�� చ�� ������ ను మ��"

"ఓ! ���� ���య� ��ం�! తప�క ����� ను� ఇం� నుం�."

�జ�లు ము���.

తన గ��� ��డు భ��శంక�. అ�దు ���లు కూరు���� ��

�� ����ం�.

"క��"

వర�న�� �ప���� అత��దురు�� కూరు���డు.

"��క�డ అ�� �కర�ం� ఉ��� గురూ�..."

"అత���లు� � ఉం�."

"ఆ�థ�ం �షయం���వ�రు మ� �క���� ఉం�రు�ం�!"

"నన���� ఆయనకు స��నం ���__ ఇంతకూ ను��ం �సు� ���

బ�ద�! ఇం� చదు�తు���?"
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"�దు గురూ�! ��� అ���ం�. ఏద������ ��ల���� �!

�� అక�� �వ� అ�ష�ం �దు..."

"ఎందుక�?"

"�ను డబ�ం� ఆ���� న� �ళ� అను�నం..."

"����_"

"�� �ప�ం�! ������ మనం ఆ����?"

"�వ� �య�!మన ����న� ఏ���ళ�� ఆ���రు �� మన�ం

ఫ��దు..."

"అ� ��� ��ళ�� నమ�టం �దు..."

"������_"

"�� �సు గుర�ం ఒక� ��...�సు� పరు����� న��ను.���

ఒ���వటం �దు.�� �ప�ం�! �సు గుర�ం ప����� ఎంత �భం?"

"�గ�భం అ� ���ను బ�ద�__"

"అ��!��� ఒ���వటం �దు__"

"�జం ���లం�...అస�ప� �యకుం� ఇ� ���ంతం గ���� ��

��ంటుంద� � అ��� యం..." అ��డు భ��శంక�.

"అ� �కూ ఇష�� గురూ�! ��మ� ��షను��� �సు�వటం

ఎ�?"
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భ��శంక� ఆశ�ర���డు.

"���వరు?"

���ల �ట �� 27

"మన�� ��ం�!��ద�రం ��� �సు��లనుకు��ం �� �ళ� ��

వ���వటం �దు..."

"ఎందుక�?"

"�ను ఏ�క ���రమ��, ఉ��గమ�����ట! ��� �ర

ఎం��ంత ఆ�� ఉం��ట! అ�� �క�� త� నను� కూ� ��ం���

వసు� ంద� భయం...అ�� ఇందుకు � ��ం�కడు�ం� ఉ�యం

���డు."

"ఏ�ట�?"

"ఇ��డు �రు �య�తున� ఆత�కథ �లూకూ ��లు,��లు ���

అత���� అతను �కు�భ� �లు ఇ�� న��డు."

భ��శంక� ఉ���ప�� డు.

"��యట�!"

"అ�ను!� స�యం ఉం� అ�మంత కష�ం �ద� � అ��� యం..."

"�స�య�?"

"అ�ను గురూ�! ఓయం� ��_ఓ �న� గు�� �� �� ���రం
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�� రం�ం� ��తం� ��వ�� ��శ�రుడవ�టం ��ష�ం �దూ?"

"అ� ���! అ����ం� ��...ఇంతకుముం� గుర�ం �రు ��� స�యం

అ��న ఓ ��ం� � స�యం �� ఉ��గం ��టు� కు��ను..."

"ఉ��గం ����ం�!����డు �కు స�యం ���_�

�వ���� నన� ��క�లూ� ��ం� ���� డు_"

"��� ��ం� � ఆ ��ల� ఏ�� ప�?"

"మ�ం�దు.��వ�రు ఆత�కథ �� "లం�ద� ప���ష��"�ళ��

ప��� �� హకు�లు ఇ�� న��డట!���ం� క� ఇష�ం�దు. ఆ �స�కం

ప��� ��� �ళ� సంస� � ��ం� �ళ� ప���ష�� సంస� కం�

�ద�ద��తుంద�� ��ం� అను�నం! అందుక� ఆ �స�కం

�య�కుం� ఆ ��లు, ఉత��లు,��లు �����..."

"అర�మ�ం� బ�ద�! అర�మ�ం�!�� �షన� �ల� అన��ట!"

"�ం� ప��ం� క���!"

"అ������య� ��ం�! ఆ ప��యటం �వల� �దు!

�ంగత�లు �య�ద��దు ��... ఆ�� � �రు. �న���డు సర��

����ట�� �బ�� �ట�� �ంగత�లు ��ము��... ఇ����

���� _�_అ�ం ఎ�� ���� ��!"

"అం� ఈ నవయువకు� భ�ష�తు� ఇ� ఆంధ�ప�������

సర��శనం అ���ల��రు �రుకుంటు���? �నూ ��� �రహం�
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త�సూ� ��� � � చ���ల��రు అనుకుంటు���?"

"అ� �రు�వటం�దు��..."

"�నూ, ��� �ల� ��ంక�� ఒకట� ఆనందం� ��తం గడ�ల�

�రటం��?"

"�రుతు��ను ��,��! ఆ ప��త�ం �యను."

"స�" అంటూ తన ����న� ��� ��� ఓ �స�కం బయటకు

��డతను.�� కవ� �� భ��శంక� �� ��� చూ�ం�డు.

���ద "�షసర�ం" అ� �ం�.���ం� �� చం� అన� అ��లు

క��ం�న�.

"ఓ!�నవల. ఎక�డ ���ం� �� �స�కం?"

"అ�� �బ���"

"చదు��� స���� � �ం��ంటుం� నవల.�� ఎ�� � వ��ం�

���" అ��డు భ��శంక� సరు� కుంటూ.

"అందు������ అ����� � అయుంటుం�."

"క���!మ�� ఇం� ఎ�ష� ��ల��ప��ష���� ఉత�రం ��డు"

"�ంట� ��ంచం�. ఆలస�ం �యవదు� ."

"ఓ తప�కుం�."

"వర�న�� �స�కం �నక�� అట� భ��శంక� � క��ం�టు� �
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పటు� కు�����డు.

���ద �� చం� �� చూసూ� � భ��శంక� ఉ���ప� ��

కూరు���డు.

"ఈ�� �ంద � �వ�లు చ��ను.��� �న�ట��ద� నవల

'�ను��� �ను��' అటక�."

"అ� ���! క�కు� ...క�కు� ..." తడబడుతూ అ��డతను. అత��

అర�మ���ం�. తను వర�న�� ��� పటు� బ���డు. ఇంక �ం�ట

ఆడటం అనవసరం.

"�,��య� ��ం�! �ను �� చం� � �ద� �లుసన��ట!" అ��డు

�రున���.

"����ప� ��త�."

"��ఆశ�ర��యుం� వనటం� ఏ�త�ం సం�హం �దు �కు"

"�గ ఆశ�ర���ను."

"భ� త����ం�కదూ ఇ� జరగటం?"

"��త����ం�."

"��తం� ఇ�ం� త��లు అ��డ��డూ జరుగుతుం��."

"అ� అ���� ం�."

"�జం ���లం� �ను ఇ� �� చం� � ఇక��� ����
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వసు� ంద���, వ�� న��� ����డూ అను��దు."

"అ��?"

"అం� అను�కుం� జ����ం�."

"ఐ�!"

"ఇ� �� చం� �రు� �వ��� గల �రణం ఏ�� ��� ను�� మ�

ఆశ�ర����."

"అ��?"

"య�!��అనూహ�మ�న �ం�� �జ�."

"ఒ��� అం�."

����� ఇద�రూ �శ�బ�ం� �ం���రు. వర�న�� �న�� ద��

భ��శంక� �� చూ�డు"

"��� �కు� � స�యం �� �షయం�� అ��� యం ఏమ��

�రు�కు���?"

భ��శంక� ఓ �ణం ఆ��ం�డు.

"�రు����� ఆ��రం �ం� బ�ద�! ��..."

"� ఇష�ం. బలవంత�ం �దు."

"�,�! అ�ం�దు. �జం ���లం� ��ం�యం� �� � అ����ల

స�యం ��ల�� ��ల�."
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"��మం��ల���."

"ఇ��డు �ను �� సహక�ం� ఆ ��లను,��లను ����,

అం�క�!"

"అం�."

"అ���� � రహస�ం ���గ�త�� ��డబడుతుం�?"

"ఇనుప���� ఉన���"

"ఒక�ళ �దు �మ�ం� �ను �� చం� � �దన� �షయం అంద��

����తుం�."

"���� ."

"������ ప���� కదూ?"

"టూ ����" వ��కు��డు వర�న��.

"అ�� స�. వ��కుంటు��ను"

వర�న�� ఆనందం� �� భ��శంక� � ���ంచుకు��డు.

"యూ ఆ� ఎ ��� ��ం�!"

"��ం� �� � �� ణం ఇ�� ను."

"మన ��ం� �� � �� ణం అక���దు. �న� ఎడ��� �ం� ��� �లు"

"అ� ���! ఇంతకూ ��ం ���?"
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"మ�ద�రం క�� ఎ��� ఆ ��లు, ఉత��లు,��లు ��య��� ఓ

మం� ఉ�యం ఆ��ం� ����. అ� మ�ద�రం ���జయం�

అమలుపరు�� ం. ఆ తరు�త��� �ను� ��ం� కంద��� అతను �కు

������, �ను గుర�ం��...���! అతను �కూ ��క ���� డు."

"�ం��! అక���దు.ముం� ���నుక�! ����న �రణం �రు."

"ఓ.�. గురూ�!మ�� కలు�� ను" అ��డు వర�న��.

"�� క� �య�! �� క�!"

అతను �����డు. భ��శంక� ఆ�చన� ప�� డు. ప�సు� త ప����

�ంతవరకూ ��కు క��ం��� క��ం�ం���, ఇ�ం� �న� �న�

�ష�లు తను ప��ంచు�దలు���దు. తన��వల�ం� కన�క.ఈఆత�కథ

�ర����� ఆ�ను తన��� �సు���. ఆ�� ���ంపబ�, త�

ఆ� ��త సర�స�ం అనుకు�� ���.�ల��� నుం� చల�� ��

ఆ�� దం� ��� ం�. దూరం� �నబ� ప�ుల కలక���లు త��� మ��

శబ�ం ���ంచటం�దు.

ఇ�ం� సమయం� కన�క��టు ఆ �ట��డ� ప��క� పడుకు�

సర�� కబురు� ��� ం� ఎంత �గుంటుం�?

�� దగ�రకు న�� బూ� బట� ���డు.

"హ�మ���� !" అం� మ��త� �ంతు. గతుకు�మ��డు భ��శంక�.
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తన �ంతు �న�దం� ఇంక �� వదలదు. ఠకు�న �స���� ��డు.

ఈ�� ఆకుపచ� బట� ���డు.

"శమంతకమ��య�!" అం��.మ�� �స���� ��డు భ��శంక�.

�ల�రంగు బట� ���డతను.

"హ�!" అం� కన�క.

"హ� కన���! �ను భ��శంక� �"

"��?"

"�� ��య� ��ం�! ఇంత అందమ�న, ఆ�� దకర�న��వరణం�

��ం �సు� ��� �లుసుకుం�మ�..."

"ఇ��� �ద�పడు�ం�."

"�షన� �����య� ��!ఈ సమయం� దూరం� కనబడు�న� ఆ

అందమ�న �ట�మధ� �రు కూరు��, ఎదురు� �న� అందమ�న

యువకు�� కబురు� ��తూ..."

"ఎవరతను?"

"ఇం�వరు��రు కన�క�రూ? ��సు� ఎ�� ��� �� ఆ� � ఎ�� అ��

���ళ�ందరూ ఎ��డూ అంటూం��ళ��.�క� అ��ంచ��?"

"�దు."

"బహ��మ��లుగ�దు ���� తప�క అ��సు� ం� ��య�!
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ఒ�ళ�కు గ��ం�శ�� �ం�ం తకు�వ� �ంటుం�. ఏం ఫర��దు. ����

200 ���� ఆ�ళ��టు �డం�! చక�� గుణం క��సు� ం�"

"��� అవసరం�దు."

"ఆ� ��! వ��యం�.మ�ంక �ళ��మనం?"

"��!�రు ఉదయం ���� ��నంతవరకు ��� ���"

"�ం� వ�� ఎ�� ద� వ�� �య�! అదం�����యం�! గంట�ప��

�� ��� ������ ను"

"��!�ప� �ను �సు�వట���ష�ం"

"ఓ �. �య� ��ం�! అ�గ��� గ�� వ�� ను. ఇక��

��� డుకుం�ం"

ఆ� కం�రుప�ం�.

"వదు� �ం�!�యంత�ం �ళ�ం!"

"�ంకూ� �య�! ��యూ గు� ���"

"�ంకూ�"

�� �స���� ��డు భ��శంక�. కన�క� ప�చయం అ� ��ష

����వృ�� �ందటం అత��ం� ఆనందం క���� ం� .

"హ�� ఐ క��?" గడప� �లబ� అ��ం� మ��త�.

"�� కం �� �� కం..."
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ఆ��ప���� కూరు�ం�.

"�మ��� �ను �స��� �యటం�దుకదూ?"

"������య� ��ం�"

"���ం�ం��� �ల�..."

"���� ����_�ం� ����"

"సంగ��టం� �కూ నవలలు ��ల��� ఇ�� ఉం�"

�గు� పడుతూ అం��.

"ఇంక ఆలస�ం �యకం� మ���� �! అంత 'ఇ��' ఉన���డు ఆ

'ఇ�'� అణ��యగూడదు! ఒక �ము �ల����లు పద�రు �ను�లు

ముం�సుకు� �� రం�ంచట� �య�!"

"అవ�� ఎ��� ���ను. �� ఎ������టం�దు.��మ��

���� ఇ�� �నూ ఓ రచ��� న��ల�"

"�ట� �� �� �వ� �య�! ఇప��� �� ఆలస�ం ���! అ��

ప��దు అసలు నన���� ప��యువకుడూ, ప��యువ� �ం�ళ��టు

రచనలు ��ల� ప�భుత�ం ఓ �బంధన ��� �! అ��డు�� మన

��త�ం మూడు�లూ ఆరు �యలు� అ�వృ�� �ందదు"

"ఒండ� �� అ���"

"ఇ�ం�� ఇం� ల� �ంభ� ఉ���మన�దడు�"
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"�రు �జం� ��య�"

అంతకం� గత�ంతరం �క��ం� �య�!"

"మ� రచనలు �య��� �కు ��� 'కూ� �' ఇ��"

"కూ� �? బహ�వచనం �డకూడదు �య� 'కూ� ' అ��! ఎవర��స�

రచనలు ��లం� ఒ� ఒక� 'కూ� ' ఉం� మన�శం�!"

"ఏ�ట�?" ఉ��హం� అ��ం��.

"ఇం��� నవలలు చదవటం! చ��న ప�� నవలనూ �లుగు� ��యటం"

ఆ� ఉ���ప�ం�.

"�� ��� �?"

"ట� ట� అ�ం� '��' ప�లు �డకూడదు �య�?��� �� అనరు.

'ఇ� ���ష�' అం�రు"

"�� ఇ� ���ష� �రు �� �రు"

"మన ���� సంబం�ం�నంతవరకూ ఆ �ండూ ఒక� �య�. �ం��

క�� ఇ� ���ష� అం�రు. '��' అ�పదం అసలు �దు. ఉ�� ఎవరూ

ఉప��ంచకూడదు"

"అం� �రు ఇ� ���ష� �� నవలలు ��� �"

"సం����!"

"�� అ���� ఆ ఇం��� నవలలు చ��న ��� ����తుం� క�?"
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"రచ�తలు �ళ� గు�ం� ప��ంచు�కూడదు ��య� ��ం�!

�సుకుంటూ ����వట�"

"ఐ�"

"ఇం� ���సం ��యు��� �య�! క��హ�అ�! ఇం��షు నవలలు

త�ర� సం��ంచు! అను�ద �ర�క�మం �� రం�ంచు జయం��"

ఆ� ఆనందం� �� �లబ�ం� "�ంకూ� ��మ�! �ం�ం ���కు

చూ��� ను. ఏమ���రు�లు ���� ఉం� ��� రు కదూ!"

"ఓ!__"

ఆ� �ళ���మ�� �నకు� ���ం�.

"�రు ���ందం� �జ�కదూ?�� �సు� ����న� అను�నం�

ఉం�"

"నవలలు �య������� �యట�? అప�ధం �య�,

కళ�����"

ఆ� ఉ��హం� �����ం�.

భ��శంక� మ�� �� �సుకు� �ల� బట� ���డు.

���ల �ట �� 29

"కన�� �య�"

"ఇం��� �ప�ం� �య�! ఎ���రు� ��� త���రడం �దు � �రు"
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"దయ�� నను� �స��� �యకం�! �ను ����� ��� �సు� ��ను"

"ఆ ����� � �న� ఆల��ష� ��� ��ం�! నను� � రూ� �

రమ�ం��?���గ���� �?"

కన�క�ం��� �� ���దు.

"స�!��రం�!" అం� �������.

భ��శంక� ఆనందం� ఆ�గ� �రుకు��డు. �బు� ముందు కూరు��

����� ��� ం��.

"�ప�ం�! ఏ�� ఆల��ష�"

"�జం ���లం� అంత �ద� �����దు!���న��. అం�త ఆ

�షయం త��త��� డ�ం! ����గు�ం� �వ�లు �ప�ం� �య�!

�� ���� చ��రు!�అంతరం�క సభు��వరు?"

"అ����!ముందు ఆ�� వ��. �జ� ���న��� అ�__"

"ఐ� ఇ��డు �గు�ం���� డడం ��ష�ం�దు"

"అ�ను!"

"���గు�ం� �నటం� అభ�ంతరం ఏమ��ఉంటుం�"

"ముందు అ��య� వ��"

"�రు �� "డూ�� �ంష�" అనుకుం�ను"

"���గ��అను�ం�"
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"ఆ� ��!��ంత �క���� ఉం� అ�� ��ం�! ఎక�డ�� ఒక�

��� 'అత�' అ� �ను ����ం� ������ "అత�" అ� �యం�.

�ం� అ��య� వ�� అ��తుం�. ఆ తరు�తమనం �జ� � అ��

�ష�లూ��� డు�వచు�"

ఆ� న���ం�.

"� గు�ం� ���ందు���దు. అ��,���, �నూ అం�! ��� చ��ను.

ఉ��గం �సం �తుకుతూ ఈ��� �ం �� ���ను."

"�అంత అందమ�న అ��� ఉ��గం �సం �రగటం ��ష�ం�దు.

�రు అందమ�న డ�� � ట���రు� �రుగుతూ ����� టూరు�

�సూ� అందమ�న భవనం� ఎ.�. రూ�� ��ంటూ ఉ��నవ���

�హ�సూ� ��� సబు� ఎడ�ర����ం� ����� అ����

జల��ల దగ�ర ���లు �సూ� ."

"ఇంక ���ం�! పగ�కలలు మం����"

"���? ఇ� పగ�కల�?� �వ� �య�!��� �జం ��

�ధ�త��!"

"అం�?"

"అం� అ� ��ం�!�క�ం� ��తం ల�ం�ందుకు �ను స�యం

��� ను"

"ఎ�?"
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"ఎ��ముం�?�మ��� � �క�ట�� �సుకుం�ను. ఒ��క� "����� "

ల�రూ�యల���న అర� "��� ����� లు"��నందుకు వ��న అర�

ల�లు ��� ��� �కు ముప�� ల�లు.మ�ద�� �రు���ం� ��గ�

ముప�� ల�లు"

"�రు అర� ���లకు ���?"

"ఇం��దు �య�!�రు � �క�ట�� �ండ��� ఒ��కుం�

�రం���� �� అ���� ను.��ం సం�హం �దందు�"

కన�కకు న��గ�దు.

"యూ ఆ���"

"అ� ��� అందుకు �వలం � అంద� �రణం!"

"న��ంక వరు� �సు����?"

"వ��? ఏం వ��?"

"����� ��� �యటం!"

"ఓ! అ�!��� గు�ం� మ���ం�! �� ���� ను � అందమ�న

�తులు కం��వటం ��ష�ం�దు"

"దయ����క ���?"

"�ళ�ట�? ఎక���?"

"� గ��"
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"ఐ�! డూ�� ఫ�� అ� �ల� అన��ట��!"

"అ�ను!"

"అ�� ��క �ళ�క తప�దం�రు!"

"ఎ�� �� �"

"��� ఇం�గంట� ఉ��నవనం� కలుసుకు� ప��క�ద కూరు��

కబురు� ���కు�ందుకు మనం ఇంతకుముందు �సుకున� అ���ం�

మ����దు కదూ?"

"మ����దు"

"ఇం� గంట� తప�క వ�� రు!"

"అ�ను!"

"�� అరగంట�� కలుసుకుం�?"

"అ����"

"�� నల� ���లు"

కన�క �రు�పం� చూ�ందత� వంక.

"ఆ� �� గంట��� కలుసుకుం�ం? అంతవరకు ఎ���

గడు��ను" బయటకు న��డతను.

* * * *
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"���� ����� ఏజ���" అ� �రు� గత �ం�ళ��� అ��� �� �� ఓ

�తభవనం �లూకు ఓ గ�ముందు ��డు�ం�. ఆ సంస�కు ఏ�క

యజ�� అ�న ��తక�� �రు� తగ�టు� �� క���� డు. అతను

అంతకుముందు ఏం���� ఎవ�� ��దు. అస��షయం అత��

అడ���న అవసరం ఎవ�� ఉం�� �దు. ఓ�� అత�� చూ���లు అత�

గతం స�ష�ం� కళ�ముందు క��సు� ం�.

చూ� స��� ఆన� ��వర��అత� గతం గు�ం� ప����� �త�ం

అత���డూ ఒ� స��నం ��� ం��డు.

"�లట� స���"

�లట� అ��క ఇంక �వ�లు ప���ం� �ర�ం ఎవ�� ఉండదు.

ఎందుకం� �లుసుకున� ����లు రు�� �సుకు� అవ��లు ��

తకు�వ �బ�� . ��రు� ���న ఈ �ం�ళ��నూ అత� ���� �సం వ��న

�ళ� సంఖ� బహ� తకు�వ. అందు��రణం �రత�శం� ఎవ�ం

�తు�లు ��� ప���� � ��యడం �వచు�.

ఏ�మ��తన కస�మర� సంఖ�ను చూ� అత��త�ం �రు��హ

పడ�దు. ఉదయం ప�గంటలనుం� �యంత�ం ఆరుగంటల వరకూ త���

� ���ప�ం� కూరు�� ఉం�డు.

ఆ�� అతను ఆ�� �ర� ��గంట���కముం� ఓ �రు వ��

ఆ�ం�. �రు�నుం� �� దుసు� �� ఉన� ఓ ఆ�రం �� "���� �����

ఏజ��" అన� �రు� చూ�ం���. తరు�త �మ������క���ం�.
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అ�చూ� ��తక�� �� అ���డు. �బు� �ద �� క���� ��

���� ఎ�� గ������ డ��డు.

"హ�_య�! ఇ� ���� ����� ఏజ���!య�! �� �� ప��ట��

��� డుతు��ను! ఎవరు? ���� ఇ� ��క�� జనర� ఆ� ���? గు�

��ం�! �ప�ం� �� మర�� �సు��కు � స�యం ���? ఓ

���� � స�!�అ���ం�� � ఇ��� పం�ం� ప��ధన ���� ను!

�_�!�ం��ందుకు?మనమధ� ఉన� ����� బ�� �సు� ��నం�! ఓ.�.

ఉం�ను"�� ����డతను.

ఖద�రు దుసు� �� ఉన� ఆ�రం �రున�� న�� "గు���ం�" అం�.

��తక�� నవ��దు.

���ల �ట �� 30

"కూ��ం�! ఏ��ప�?" అన��డు �నక�� అ���� ఉన� ఓ �లు

�� చూసూ� .

"��రు భం��!�� ఎ�����!"

"త�ర� �ప�ం�! అ�� �� �దు" అ��డు ��తక��ముళ����

�� చూసుకుంటూ.

భం�� �ంట� స��కు� �����డు.

"�రు �� స�యం ���"

"స��లు �� సంస� ���! ���� ఉం��కు �ప�ం�! ఇంత అ�
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�టు��� డుకు��క ఆ ప�� సం�� �సు� ం� ���!"

"�� ����� అను�ం�!���వల�ం��టం� అప��� � అ�

��మం�� గు�ం� �వ�లు ���. అతను ఈమధ� "ఆత�కథ" అంటూ ఓ

�స�కం �సు� న�టు� ���ం�. అందు� అత�� ప�చయం ఉన� �జ�య

�యకులంద� గు�ం� ఉన�దున�టు� �సు� న�టు� ���ం�. ఒక�ళ ఆ�ట

�జ� అ�నట��� ఆ ఆత�కథ�� �రు వసు� ం�? వ�� � గు�ం�

ఏ�ం �సు� ��డు?ఈ �వ�లు ���?"

��తక�� ఓ �ణం ఆ��ం�డు.

"అందరు �జ�య�యకుల గు�ం� ఉన�దున�టు� �సు� ��డ��రు

క�! ఇంక భయ�ముం�?" అ��డతను.

భం�� ఆశ�ర���డు. "అ���? ఉన�దున�టు� _ ఎవ� గు�ం�

����ళ�క� ప��ద� క�!�జ���� ఒక��ట కూ� '�జం'

అ�� �కూడదు. వ��ం�,�జ�య��తం ��ం�" అ��డు �వ�సూ� .

��తక�� � అర�మ�ం�.

"ఐ�" అ��డు తలపం�సూ� .

"ఒక�ళ � గు�ం� ఉన�దున�టు� �సు� న�టు� ���� ఏం ��� రు?"

భం�� �ంట� ���డు. "����� � సంబం�ం�నవ�� ��ల� స�

�ం��ంచుకు ���."

��తక�� ఉ���పడ�టు� న�ం�డు.
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"�ం��ంచుకు ���?"

"అ�ను?"

"�ంగతనం� వృ���దు. ఓ�� ����."

"ప��లు �� ఇ�� ను."

"ఇర� ����� �యను."

"����క�లు"

"� ���."

"భం�� �రు��హం� ��డు.

"అ���కు కుదరదం�రు."

"ఏ�త�ం కుదరదు! �ను ఎ�� స��� �� �! �ంగత��� ం���

�� �ష� � ఏ�త�ం స�పడదు."

భం�� �����డు.

��తక���ఖం� ఆనందం క��ం�ం�. ఎప�� నుం�

ఎదురుచూసు� న� అవ�శం ఇ��ళ�కు ల�ం�ం�. అప��� � అ���మం��

�సు� న� ఆ ����� ,��లు అ�� తను ����_భం���ం� �జ�య

�యకులు ��డుమం�� �� � ��� �యవచు�. ఒ��క��� క�సం

ల�రూ�యల���న_ప�మం� దగ�ర �ం�� �� ప�ల�లు �రు� ��.

ప��.��� అ��డ��డు ��� �డుకు� అవ�శం.
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�ంట� తన �� � � అమలు� ���ందుకు బయ���డతను.

�ట��ద����_ "���� ����� ఏజ���" తన �ం�ళ� చ�త��

���న గంట�ప�� మూ� �యబ�ం�.

* * * *

మ��డు �జ�ల �నుయ�ప��రం హ���� జరుగు�ం�.

అప��� � అ�ం��� ��న ఓ ��దం గు�ం� ఉ��హం� వ��సు� ��డు.

"...అ��� ఆ�పణలున� ఎ�����ద��� �ను ���ం� ఇ��ను. �ంట�

�ళ�� ��న అ���� ఒ��కు� ������ల�! ���ళ�ను

ముఖ�మం�� కూ� స�రు� ��స�� �కు వళ��మం���ం�. �ంట�

అ���� చట�సమ�తం �సూ� ఓ ఆ����� �� ������ �నూరు�న�

�డవ��_ అ�ం�� బయట ���ర�� �� రం�ం�ను."

అందరూ�లు� న న��రు.

శమంతకమ�� భర� �జ�య ����ల�ద ఏ�త�ం ఆస���దు.

"��వ�క�� �� ��క�� కరు�క� �లు�?" అ��ం��.

"అబ�! �ప� �రక�� ఆం�! బ���ండమ�న �క��� ��డు" అం�

మ��త�.

"ఒండ� �� ��! �జ�డ��ట�లు �ర�� �సూ� ం��డు!�కు

�� �లుసు" అ��డు భ��శంక�.

"�� �లు�?"



- 170 -

ఆశ�ర�ం� అ��ం� శమంతకమ�.

"అ�ను" తన �ర�టు గ��సూ� అ��డు భ��శంక�.

"ఇ�ళ �దు� న� మ�� � నుం� �� ��డు �కు."

అందరూ ఆశ�ర���రు.

"��?" అ��ం� మ��త�.

"అ�ను"

"ఎందుకూ?"

"మన ఆంధ�ప�������ళ� ��� ఏ� షూ�ం�

�సు��లనుకుంటు��రట. అనుమ� ఇ�� �� ���ం� చూచు����

వ�� న��రు. �ను ఓ షరతు ��� ను."

భ��శంక� గతుకు�మ��డు.

"ఏ�ట�?" అ��ం� ��మ���.

"వ���రం జరుగు�న� మన '�గ�� క��'��ం� � ముఖ� అ���

ఉండ��� ఒ��కు�ట��� షూ�ం� �సు�వచ�� ���ను. �ంట�

ఒ��కు��డు."

భ��శంక� �ం ����చ�దు. తనకు కరు�క� � ప�చయం

ఉం���_త�క�డ �� చం� �రు� ఉ��డు క�!

"అం�...�� అత�సు� ���?" అ��డతను �బ� అణచుకుంటూ.
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"అ�ను ఎ�గూ �� �లుసు అంటు��రు క�!���టు ���

�సు���� �రూ ��ష� ��� �గుంటుం�."

భ��శంక� ఇరుకున ప���డు.

"�� ఆత�కథ���ముఖ�మ�న�గం త�రు�సు� ��ం! అం�త

�ను �వటం కుదరదు �డ�. తరు�త కలుసుకుం�ను ���."

"అ�ను. ����ం� ��ముఖ�మ�న ఎ��� ��సు� ��ం"

అ��డు అప��� �.

అక��� ఆ��� ము����ం�.

భ��శంక� తన గ� �రు�� �వ�మ�న ఆ�చన� ప�� డు. ఆ

కరు�క� �_ ఏ�ంతం� కలుసుకు� త�క�డ �� చం� � న�సు� న�టూ� .

కనుక తనను భ��శంక� �రు� �లువకూడద�_�చ��ం�డు.

అ��డు�� తన ��ష� �మము� ఉండదు.

ఆ ఆ�చన వ��క భ��శంక� మనసు ��క���ం�.హ��రు�

��� �య�తూం� గ� తలు�లు ద�� మ��సుకు� �పలకు

పరుగు� వ��డు వర�న��.

"గురూ! �ంప ము��ం�."

"ఎవ�� బ�ద�?"

"మన� గురూ! అ�� ��� �� ��"

భ��శంక� ఛటుకు�న �� �లబ�� డు.
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"ఏ��? ఏం జ��ం�"

"ఆ�రు������ ��ద అను�నం క��ం�."

"అను�న�?"

"అ�ను. ను�� రచ�త �� చం� � �ద� �� అను�నం."

"ఎందు���ం� ��� అను�నం?

���ల �ట �� 31

"ఆ ఒ��న� �� చం� �డు__ అ��ర� �ర�లవల� త� ఆత�కథ ��

అ���ం� రదు� �సుకుంటు��డ� �ట� ��డు."

భ��శంక� � ��న �ర�ం ��� వ���ం�.

"ఇం��? అందు� అను��ం���న అంశం ఏ��దు బ�ద�! అంత�

�డ��� �ను ��� �ర�ల వల� అ� �ట� �� ��� ��న�__ ��

తరు�తమనసు�రు�కు� వ��న� �జయవంతం� �ంకవచు�."

వర�న�� ఓ �ణం ఆ��ం�డు.

"అ������ ఉం� గురూ� �� ఎందుక��మం��.మనం

�రు�������గ�త�� క���� ఉం��.���రు� ఇ�� ��� నులు

��డు భగ�ం ���డు �ంగ ����. ఓ�� ఉంగరం ���న��డు"

"�ం� వ�� ��య�యం���!�� ఆటలు మనదగ�ర �గ�.

��మ��అ�� ప�వ���� ��� చక�� గుణ�ఠం ఉ�తం� ల�ంచును.
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"స� వ�� ను" బయటకు న��డు వర�న��.

స��� అ� సమయం� శమంతకమ� గ���రు��� అ�

రహస�ం� �� చం� స��రం �ల����డు.

"మ�ం�� వ���యన �జం� �� చం� �రు ���న��కు

అను�నం� �ందం�."

శమంతకమ� ఆశ�ర���ం�.

"ఎందు���ం� �� అను�నం?"

"�� చం� �రు అ���ం� రదు� �సుకుంటున�టు� ��న ఉత�రం ఒక�

�న� వ��ందం� మన�."

"���ముం�? రచ�తల��క ��డు ��ప�లుం��. కనుక

ఎ���ంటు� �య�లు, రద�వ�లు ���మూలు �ష�లు

�రు���!ఈ ��� అను��ల� � బుర� �డు�సు�కు."

"ఎందుక��మం�దం�, ఓ��మనం అను�నం �వృ��

�సుకుం�..."

"స�! అందు� �ద� కష��ముం�? �� �� ��క�� కరు�క� వసు� ��రు

క�! అతనూ, �� చందూ ��ం��న� ���డు�! ఆయ���క��ఆ

�షయం రు�వ��తుం� క�!"

"అ�తుందం�."

"ను��ంక ���చు�. అన�టు� �� ��ష� � ��� ఆ ��� ��క�రు���
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��� �సుకుంటు��� కదూ!"

"�సుకుం�నం�."

అతను �����డు.

శమంతకమ��రు���� చూ� ��ప�ం�.

"�పం! ఆ ����� �స��లు మ� ఎకు�వ చ�� చ�� అ�

అ��తు��డు" అనుకుం��.

* * * *

మ��డుదయం �ం�రం ఊ�� మ�� � �లు��న �� ��క�� కరు�క�

దగ�ర��� �నయం� నమస��ం�డు�రు���.

"కరు�క� �రు తమ�కదం�!"

"అ���! శమంతకమ� �రు పం�ం��?"

"పం�ం�రం�"

"��గు�! �� �� ��� మనుకుంటు��ను. పద."

�ఖరు పరుగు� వ�� అత� ���� సూ� �� అందుకు��డు.

ముగు� రూ ��ష� బయట��� �రు ఎ��రు.

అ�దు����� 'ఆంధ�ప�����'� �రుకుం� �రు.

శమంతకమ������ �లబ� �ం�.
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"రం�. �� శమంతకమ��" అం���దరం�.

"��� ఇంతకుముందు ���రు� �ప�� చూ�నం�" �నయం�

���డు కరు�క�.

"ముందు �రు ��నం అ� ��ం�. తరు�త��� డ�ం" అం��.

"ఓ! అ��!"

"అన�టు� �� స� ��� కూ� ఉం�క�డ."

కరు�క� ఆశ�ర�ం� ఆ��� చూ�డు.

"ఏ�ట�?"

"� ��ం� ఒకత�� ��క�డ కలుసు��తు��రు."

కరు�క��ఖం� రంగులు హ������న�.

"���ం�?"

"అ�ను."

"ఎవరతను?"

"ప���త రచ�త �� చం�"

"ఐ�! వ�� " అంటూ�రు��� �నుక తనకు ���ం�న గ���

న��డతను.

దూరం��ల�క�ల �టునుం� ఆ దృ���� �ల�సు� న� భ��శంక�



- 176 -

���� �� �లు�కు��డు. శమంతకమ�,�రు��� త����� తను

�న�� ఆ కరు�క� గ����� �షయమం� �����.

మ� అ�దు���ల త��త �మ��� నడుసూ� భవనం

�రుకు��డతను.��� ఎవ�రూ క��ంచక��స�� �ర�ం� �డ�ద

���డు.

అ��� �ఖరు 'కరు�క� గ�'�నుం� బయ����డు.

"అ�� అయ��రున� గ�?" అ��డతను.

"అ����!"

"�పల ఇం�వర������?"

అ"అ����!"

"ఎవర�?"

"�రు����రం�"

"దు��రు� డు."

"ఏమ��రు ��."

"దు��రు� డ��ను.�రు���� �దు�, ఆ ��� ��క���."

"అ����?"

"అ�ను.��ద�రం మం� ���తులం."
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"�జం����? అ�� ఆయన� ��� ఈ�� ������ �న�

�ఖరు �షం..."

"తప�కుం� �దు� �����య� ��! ��ంత ��� అం��

కరు�క�. ను�� ���ంత� �ండు."

�ఖరు �����డు.

భ��శంక� అక�� ����� త���� �డు. ����ప� త��త

�రు��� బయ����డు. భ��శంక� � చూసూ� � ఠకు�న

ఆ���డతను. అత��మ�� అను�నం ��ం�.

"ఏం �����?" �నయం� అ��డు.

"ఏ� అక���దు ��య��రు�!�దు� �� ఇ� ప�రు� �యటం మన

ఆ����� మం��.�ఇం�� �ఖ�కడు అచ�ం �������

ఉం��డు. ఛ�� ప�రు� ���డు �దు. �వ��మ�ం�?��� ఎ�� వ��

ఎ����డు. �ను� చూ�న��డ�� �క� ����ంటుం�."

�రు���� భ��శంక� ���న సంఘటన అంత� నచ��దు.

"అ����!" అ��డు.

భ��శంక� తన గ�� �����డు అ�దు���ల త��త

�మ��� తలు� �సుకు� బయ���� చూ�డు.�రు����డ

ఎక�� క��ంచ�దు. కరు�క� గ� దగ�రకు న�� తలు� తట��తుండ�

అత� కళ�� దూరం� ��� క��� �ందనుం� కనబడు�న� ఓ జత �ళ��ద
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ప�న�.�� ఓనరు�రు��� అ� స�ష�ం� ����తూ� �ం�.

భ��శంక� � చటుకు�న ముందు� న�� ��� �న� �ద� కు�� ఎ��

�ట��దనుం� �ందకు ���� వ�వ�� తన గ����� తలు�

�సుకు��డు.

కు�� �ద� శబ�ం� �ట� �ద నుం� �ందకు �ల�టం �న��రు���

ఏం జ��ం� ��క క��� �నుకనుం� బయట��� �ట��న �లబ�� డు. ఆ

కు�� ��న శ�� �� తన �బ�� గ��నుం� అప��� �,మ���� ��� �

వ�� �లబ�, ఆ కు�� ఎవరు ప��� అ� �� చూ�రు.

���ల �ట �� 32

�ట��ద�రు��� క��ం�స�� అప��� �� సంగ�

అర�మ���ం�.

"ఎందుకు ప��� ఆ కు��?" �పం� అ��డతను.

"�ను �దు ��!"

"షట�! అస� కు��� ��ం ప�!"

"�ను �దు ��!"

"ప��ం� �కుం� ఇం� అబ�� లు."

"�ను ����!"

"మ�వరు?"
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"��దు ��!"

"నువ�క�� ������ కు�� ఎవరు ����� �కు ��దు. అం��?"

"అం���."

"ఇం����ం� �������వం� �ను� ��� � �ం� ఓవ�

��� ను."

�రు��� �ం��� ���చ�దు.

ఆ కు�� ఎవరు ��� తన�ం� �స���� ఉం�. �� చం� అత�

గ��నుం� బయ����_ కరు�క� గ�������� �� బయటనుం� ఆ

�టలు ��ల� తన �� �! అందు� క��� �నుక �కు���డు.

"ఇం� �లబ� అ� గుడ�గూబ� చూ�� ���? ఆ కు�� ముందు

�సు��� ��� ��ంచు."

"అ����!"

"��� ���లు ఈ �ల �తం� క� ���."

"అ����!"

"�ను మ����ననుకుం���! ఇ��� ��� �సుకుం�ను."

"అ����."

కు�� �సుకు� �����డతను.

"��� �ం�ం ��� ఉన�టు� ం� అంకు�__" అం� మ��త� అను�నం�.



- 180 -

"�ం��ం ఖర�!���ం�."

"ఇ�ం� ��� �.ఏ.� �టు� కు� ను��� �గుతు��� �కర�ం

�వటం�దు."

"�కూ అం�" అ��డు అప��� � అ�మయం�.

* * * *

�కరు �నయం� భ��శంక� గ�����డు.

"�జ��� �మ�ం� ��!"

"�జ��� ఆ కరు�క� � కూ� �లుసు� ���?"

"బయ��రుతు��రం� �రు కూ�."

"ఆ�రు��� �డు ఇం� క��� �ను� ఉ���?"

"ఏ క��� �నుకం�?"

"ఏ� �దు�! ను��ళ��."

అతను �����డు.

భ��శంక� �ంట� బయ���� క��� �� చూ�డు.�రు��� �ళ��

క��ంచ�దు. �ంట� కరు�క� గ� తలు� �రుచుకు� �పలకు

�రబ�� డు. గ� ��� క��ం�ం�. అం� ముం� ��ం� ��

�����డన��ట. ఏం ������దత��. ఆ��సూ� తనూ ��ం�

�� �� నడవ��డు.
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"క��_క�� �ట�! క��!" అ��డు అప��� � భ��శంక� �

చూడ�� ఆనందం�. అత�� భ��శంక� ���� న��డు.

భ��శంక� అత��టలు ప��ంచు�వటం �దు. �బు� దగ�ర

శమంతకమ� పక�� కూరు�న� �త� వ���� ఆశ�ర�ం� చూడ��డు.

"అరు�_� ��ం� �� చం� ��సు� ��రు" అం� శమంతకమ� ఆ

వ����. అతను భ��శంక� �� భయం� చూ�డు. భ��శంక� �

గత�ంతరం �క��ం�.

"హ���య� కరు�క�_" అ��డు ఆ��యం� దగ�రకు నడుసూ� .

"హ���య� �� చం�" అ��డు ఆ వ��� �� చం� �

���ంచుకుంటూ.

"ఎంత���� కలుసుకు��ం" అ��డు భ��శంక� �రున���.

"������ కలుసుకు��ం."

"�జం� ఆ�ట��� ��లు ఒండ� �� � ఉం��."

"అదు�తం"

"ఎ���రు� �ను� కలుసు��లనుకు��ను�� ఇప��� ��

కుదర�దు."

"�నూ అం�"

"� �క��� చూసూ� � ఉ��ను. సూప��."
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"ఏ� అందరూ �గు��యంటు��రు��_�కు�త�ం అంత సంతృ��

క��ంచటం �దు."

"అహ�హ�హ�_"

"అహ�హ�హ�_"

���ద��వం� ప��లన� చూసు� న� �రు��� అను�నం ��వరకూ

�ల���ం�. శమంతకమ��రు��� �� �రున��� చూ�ం�.

త� క��� అన�టు� .

"కూ��ం� �జనం �సూ� ��� డుకుం�ం!" అం� శమంతకమ�.

ఇద�రూ �జ��� కూరు���రు.

భ��శంక� �దడు �గం� ప��యటం �� రం�ం�ం�.

��వడు? ఎవడ���వచు��� కరు�క��త�ం �దు. కరు�క�

తనకు మం� ��ం�!��� ���మం�� ఉ�� ఇ�� గురు� ప��యవచు�.

��వ� కరు�క� �రు� వ�� �టక�డుతు��డు. అందు� త� ��

చం� అ�స�� న��� �జం� �� � ��� న�సు� ��డు. తను ��

�సం బయట�ట�వచు���_���గ�త�� ఆ��ం� ����న ప�

అ�! ఎందుకం� తనూ �� చం� �షం� ఇక�డ ఉంటు��డు. ఒక�ళ

��� �షయం ��� ఉన�ట���_ �డవ��తుం�.

"కరు�క� �రూ?� ���� �క�� ��� �న� �షం ఇ�� �?

జయసుధ పక�న ఓ ��షం_�ళ� ��ం� � న��� ను" అ��ం� మ��త�.
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"ఓ! తప�కుం� ఇ�� ను. అందు� �ద� ఇ�ముం�?..."

"�నూ �రం��� ఏద�� ఓ ������ � �షం �కూ��

ఇ�� �?" అ��డు వర�న��.

"ఒక���. ప� ��గులు��� డు!��� బ��."

"�ను ����గ�� ��స�� � ఉన���డు" అంటూ �జ�యం

�� రం�ం��డు అప��� �.

కన�క �ళ� �షయం ప��ంచు�వటం �దు.

�జ�లు ము��న�.

భ��శంక� తన గ��� న��డు.�యంత�ం �ప� ���

��� ��.��వ�, ఎందుకు కరు�క� �షం� వ��� �లు����.

����� త��త అత� గ��� చ��డు �కుం� న��డు భ��శంక�.

గ� మ�� ��� క��ం�ం�.

�నకు� ���స�� ఎదురు�� �రు��� క��ం�డు.

"హ�� �రు�!"

"య���!"

"�కరు�క� ��� సర����� డ�మ� వ��ను."

"ఆయన ఫ�ం� ���� � కూరు���రు ��."
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"ఐ�! అ�� అక��� ��� ను."

బయ�� న��డు భ��శంక�.���� మధ�� ఉన� మ��ల పం�� �ంద

కూరు�� �గ�� �గుతూ పక�� ఉన� �� ��ర�� ��టలు �ంటు��డు

కరు�క�.

భ��శంక� � చూడ�� న��తూ పలుక�ం�డు.

���ల �ట �� 33

"� గురూ!�! ఇ� కూ��. ���� �� � గ�� వ�� మనుకు��ను. ��

�జనం ��న �ంట� �ంతమం�� ��� �ద��� అల�టు ఉంటుం�

క��... జ�� ����ం�."

"అ� �" అ��డు భ��శంక� కు��� కూరు�ంటూ.

"ఇం��� ���లు? � రచ���సంగం ఎ�� �ం�?"

"అదు�తం� �ం�!"

"అప��� ��� ఆత�కథ ���గు�ం�?"

"���!"

"ఈ���ం� ����ం�!"

"అ�ను."

"ఈ�టలూ,ఈ �రు�, �టూ� _అ�� ���గు���!"

"అ�ను."
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"అందు� � �క�� ఇక�డ షూ� ��లనుకు��ను"

"మం� ఐ��"

�����లు ఇద�రు �నం� ఉం���రు.హ�తు� � భ��శంక�

ముందు� వం� అత��ఖం�� చూసూ� అ��డు.

"ఎవరు���?"

అతను కలవరపడ�దు. �రున�� న��డు.

"అ��� గురూ! అ� అడుగు��! ��వ� �కు �లుసుక�"

"� �టకం � దగ�ర�దు ��� ఎవరు���?"

"కరు�క� � గురూ! �� ��క�� కరు�క�"

"కరు�క� ఎవ� ఎ��ం���కు �� �లుసు! �జం ���!"

"ఓ. కరు�క� �జం�� � ��ం� అన��ట"

"అ�ను!"

"అత�� ను�� �జం�� గురు� పట�గలవన��ట!"

"����!"

"మ� ఇం�క �జ�ల దగ�ర ఎందు��షయం �ప��దు?"

"� �టకం అంద� ఎదురు� బయట�ట�టం ఇష�ం�క"

"ఎందు�ష�ం �క��ం�?"
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"��! అం�!"

"ఆ� ��! �దు_కూడదు అ�ట��� ����� ను.� �రు 'కరు�క�'

�దు"

"ఆ �షయం �కూ �లుసు! ను��వరు?"

"అసలు �రనవసరం బ�ద�!"

"అ��!"

"అ�ను!"

"ఎందు����క���?"

"అర�ంటు� �ర�����న ��� పనులు���"

"ఏ�ట�?"

"వ���గతమ�న రహస�ం అ�! �ప�టం కుదరదు"

"అ�� � �షయం శమంతకమ� ��� �����వసు� ం�"

"ను��ప� �య�� గురూ!"

"ఎందుక� �య�ను?"

కరు�క� న��డు.

"ఎందు� �కు �లుసు"

"��ం ��దు. ను�� అ�� �వ�లు ఇ��� ఇక��
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�ప�క��నట��� ఇ��� � �షయం బయట�డ�ను"

"��టలు ఎవరూ నమ�రు?"

"ఎందుక�?"

"ఇం�క ���త ���తు����� � ఇ��డు మ�� ��� �ను

కరు�క� �దం� ఎవరు నము��రు"

"స� నము��� �� చూ�� ం! ఇ��� అసలు �� ��క�రు� �� ��

����� ను"

కరు�క� ఓ �ణం ఆ��ం�డు.

"� ��������� గురూ! ఒ��కుంటు��ను. అ� ��ట����

ప���� ఇర�టం� పడుతుం�."

"అ�� ��� త�ర�!"

"ఏ�ట�?"

"ను��క��� కరు�క� �షం� ఎందు���ం�"

"�ప�క తప�దం��"

"య�"

"ఓ.�.! �కు �ప�టం� �ద� నష�ం ఉంటుందను�ను! అప��� � �సు� న�

ఆత�కథ �లూకూ ఆ ��లు,��లు, ఉత��లు ఎతు� కు�వ���"

భ��శంక� ఉ���ప�� డు.
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"అ�ందుకు �కు?"

"���దు! న��క��� పం�ం�న ప�సు� త మం�� వర��రు�లు �సం"

"అత��ందుకవ��?"

"అత� గు�ం�న ��� �రుణమ�న రహ��లు అప��� � ఆత�కథ�

���� డు �బ�� . అ� ప�పం��కం� ����� వర��రు�లు

ఆత�హత� �సు���� వసు� ం� �బ�� . ఆ కథ �యకుం� అ�

ఎతు� కు�� తగల�����"

"ఐ�_"

అ"� �క�� అప��� �� రు���� ఉండ� కనుక_ఆత�కథ ప�చు�ం�

�� �� � రద���తుం�."

"�� � ����ం�"

"���� �� �"

"�కు �ండుగంటలు ��సు� ��ను.ఈ�� "ఆంధ�ప�����" వద�

�ళ�క�� ��టకం శమంతకమ���� ����� ను"

కరు�క� న��డు.

"అదం� ��క �షయం �దు"

"ఎందుక�?"

"ను�� �����రు�షం� ఉ��� �బ��"
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భ��శంక� ���షు� డ��డు.

"���రు�ష�? �కు ���� �క� �� అవసరం బ�ద�"

"అ� శమంతకమ��� �లు�కుం�రు. ఎవ� ���� ప��లు

��ం��"

"�����ల త��త�� భ��శంక���� డ�క��డు.

"ఎవరు ���రు ���షయం?"

"�రు���"

"���� �లుసు?"

"�� రు��లు��యట�� దగ�ర"

"మ�ందుక� బయట�ట��దు"

"�ను �ను� గురు� ప�� ఇంక అను�నం అక���ద� శమంతకమ��రు

���రుట! అందుక� ఆ�డు"

"ద��గూ�"

"ఎవరు?"

"�రు���!"

ఇద�రూ �����లు �శ�బ�ం� ఉం���రు మ��.

"ఇ��డు మ�ద�రం కల� ఓ �ర�క�మం రూ�ం�ంచుకుం� ��
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�గుంటుంద� � అ��� యం" అ��డు కరు�క�.

"ఏ�ట�?"

"ను�� కూ����స� వ��� �బ�� మ�ద�రం క�� ���

�ం��ం� వ�వ�రం������ ���� డబు�లు ఇద�రం ���_���

�సుకుం�ం. అం� ���భ��లు.

"�కక���దు! ����న ప��రు."

"ఐ�_అం� అ��కు దక�కుం� ను��క��� �టు� కు��ల��� �

�సు� ��� కదూ. ఓ.�. �ఇష�ం! ఎవరదృష�ం ఎ� �ం� ఎవరు �ప�గలరు?"

"అ�ను"

���ల �ట �� 34

"ఆ� �� ఇంక �ను �ళ�ను!��అలసట��ం�.�త�ం� జ��

అంతకుముందు ���ంబవళ�� షూ�ం�� ����ళ� గు�ం� �కు

��ం�ముం�?"

"అ�ను"

"నన���� చక�� ��� ం� ��లనుకున���� "ఆంధ�ప�����"

అదు�తమ�న ప��శం ఏమం�రు?"

"ఎ�� �� �"

అతను �����డు. భ��శంక� ����ప�వరకూ ఆ�చన��
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ము����డు.

అత� దృ�� హ�తు� � కన�క�ద ప�ం�.

ఆ� ఇం�� నుం� బయ���� �న�� ���� �� న�� ఓ �టు� �ంద

పడుకు� తను �చు�కున� ఇం��� నవల చదు����ం�.

భ��శంక� చ��డు �కుం� ఆ� దగ�రకు న�� పక�� కూరు�ంటూ

"హ�" అ��డు �రున���.

ఆ� ఉ���ప� �� కూరు�ం�.

"��?" అం� ఆశ�ర�ం�.

"నూ�� నూరు�ళ�� �� ��య� ��ం�! ఎచ�ట కన�క ఉండు�

అచ�ట ���� �� చం� ఉండును__"

ఆ� ���� చూ�ం�.

"రూ�� ఉం��రు �� వ�� �� ణం �సు� ��ర�_ఎవ��

కనబడకుం� ఇక�����ను..."

"�� చం� ��నుం� అ�క ల�లమం� �లుగు �ఠకు� త��ంచు��క

చ��నటు� అత� నవలలు చదు�తు��రు �య�! ఇంక ���

త��ంచుకుం�రు?"

"దయ���రు �ళ�ం�! �ను ��� ఏ�ంతం� ఉం��."

"�� �య� ��ం�! �� చం� ఉన��ట ఏ�ంతం అ�� ఏ �� ��
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ల�ంచదు! ��లం� మనం ఇక����� ��న�నప�� నుం� �న��

�సు�ం�!������_ఒక��ణం ఏ�ంతం అనుభ�ంచగ���?"

"స�! �� ��� ను_"

"వృ� ప��స �య�! జ�� ఇం��బు�! అ�� ���� �� మర�

����� � ����� డుతూ గడ�ల� �రుతూం�_�ర�

�������?"

"�రు ����� �?"

"ప�సు� ��� �క�వచు�! �� ఆ �� ఎం�దూరం �దు! ఇం�క వ��న

��� ��క�� కరు�క� నను� చూ� అ���� �ండు ����� ��

�షం ఇ�� న� �� �� ��డు..."

"అ��ం� ��� ��_"

"�నూ నమ��దు! అ��అతన� అన��� �రణం ఏ��? �వలం

అ�శ��వంతమ�నమన �� మ�! అ�నూ!� వంక చూసు� న���డు

�మ��� ఏ�శ�� ����గుతున�టు� అ��ంచటం �దూ?���

"����� �� మ�" అం�రు.

"��� అ��ంచటం �దు_"

"��!"

"�ం�ం కూ� �దు."

"మ������ ఆడ�ల�లందరూ అ� �����?"
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"బహ���ళ� శ�రం� ఇనుపరజను ఎకు�వ� ఉం� ఉంటుం�"

న��తూ అం��.

"అం�నం��?"

"ఖ��తం� అం�!"

"���మన భ�ష�తు� గు�ం� ��� ఓ అదు�తమ�న �ర�క�మం

రూ�ం�ం�ను.�కు ���� అ�."

"�ప�నఖ���దు."

"మ�ద��� �స��యుక�ం� ��హం అ��క మనం ఆ��� అడ��� ���

అక�డ ఓ �ం� �సుకు�__"

"�ను �మ��� ��హం �సు�వటం �దు."

భ��శంక� ఆశ�ర���డు.

"�సు�వటం ��?"

"�దు..."

"ఎందుక�?"

"��ష�ం �దు."

"�� ���ం� ��ం� �య�! ఇంతదూరం వ��క ఇ���� �దనడం �త

హృద�లకు మం�� �దు! సు�ఖ అ� అ��� ఇ�� ఓయువకు��

�� �� � � ఉంటూ ఓ ��హ�తు� � "నువ�ం� ��ష�ం �దు" అ� ���
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�ం���ం�.�ం� ���� అ� ఆయువకుడు సు�ఖ ��ం� "యు��" అ�

అ���� ��� �సుకు��డు. ఆ సంగ� ��� సు�ఖ ఆత�హత�

�సుకుం�..."

"ఎందుకు?"

"��ష�ం �దు" అ� ��� ���� ���ంతం బ�హ����

గడు��నం���న� ఆశప�ం�. �� అత������ డకుం�

అర�ంటు� 'యు��'� ��� �సుకు�స�� '��' త��_"

"�ను నమ�� కథ�!"

"అ� ��� �ం�ం కథ��� ఉంటుందను�ం�! అందు� అ�� ప��కలూ

ఈ సంఘటనను 'నమ��� ��లు' ���క� ప�చు�ం��.�� ఇం�

�య���� ��� ను."

"అఖ���దు_"

"ప��� అ�� ��ం�కడు 'హ��' అ� అ���� ���ం�..."

"�కు �ప�వదు� _"

"...���ం� ��� �సు�మ� అ��డు. ఆ అ��� అచ�ం ����

"��ష�ం �దు" అ� ���స�� వళ��మం� అత�డు క��� �డుచుకు�

చ���తూ తన� ఆ అ��� చం�ంద� ��� �ం���డు..."

కన�క ఆశ�ర���ం�.

"తరు��మ�ం�?"
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"హ�� ఇప��� కూ� తను తన� ����సు���� వ��కు� ఉం�

�గుం�� క���ధపడుతూంటుం� ��� ."

"ఇ� కూ� క�!"

"అ�� ఇం� జ��న సంఘటన ��� ను."

"వదు� _"

"��శ�� అ������ ఒకడు..."

"కన�� �డ�_"

ఇద�రూ ఉ���ప� �నకు� ��� చూ�రు.

�రు��� �లబ� ఉ��డక�డ.

"�కు ట�ం� �� వ��ం� �డ�."

కన�క చ��న �� భవనం�� పరు��� �రు��� గ�� ఉన� ��

అందుకుం�.

"హ�!"

"హ� కన��! �ను �లను��� డుతు��ను."

"హ�� ��_"

"� �ట� ��� ��ం�. అప�టు�ం� ప�య��సు� ��ను �కు �� �యటం

�సం_"
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"ఏ��, ఏమ����ష�?"

"అ��! ను�� అక�డ ప�ముఖ రచ�త �� చం� � కల� వ��

�సు� ��న� ��� కదూ!"

"అ�ను_"

"ఆ �� చం� ఏం ��� �లు�?"

"ఏం ��డు?"

"���� కూతురు ����దూ?��� వ���డు_"

కన�క �� అర�ం ��దు.

"ఏ�� వ��యటం?"

"వ��యటం అం� ��దూ?"

"వ��యటం అం� �లుసు. ఏద�� వసు� � పటు� �కుం� వ����

�ందపడుతుం�."

"ఆ వ��యటం ��! సం�రం �సూ� �సూ� మధ�� వ���_

��కు��� నంటు��డట."

���ల �ట �� 35

"���?" ఆశ�ర���ం� కన�క. "అం� � ���� �� చం� ���

�సుకు���?"

"ఆమధ�న ఇద�రూ ��� ళ�కు ��కుం� గు�� ��� �సుకు��రట�!
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�కూ ఈమ�� ���ం�."

"�� చం�_� ��� ���భర��?"

"సం�రం కూ� ��క_���భర�లు ��మ��రు?"

కన�క నమ��క��ం�.

"��...ఈ �షయం...�� చం� �కు �ప���?"

"�ర�ను వ���న�డు ఇం�ందుకు ��� డు?"

"దు��రు� డు_"

"పరమ దు��రు� డు.�పం� ��� ఎంత� ఏడుసు� ం� �కు ��దు"

"�పం! అంత అ�యకు��� వదల��� మన�� వ��ం�_"

"��గుం�! ��� ��� �� ణంకం� ఎకు�వ� ���ం�ం� �� నవలలు

చ��."

"అ� ��హ�! రచనల�� మం�� �న�� రచ�తలందరూ

మం��ళ��ండరు"

"ను�� �న� స�యం ��� ��� �సం"

"�ద� స�యమ��స� ��� ను, ��� �సం."

"ఆ �� చం� ��గ�� నచ���� �ళ� సం�రం �ల��� �"

"మ�� మ�� �ళ� సం�రం� కలతలు �కుం� ��ం� కట�డం�
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���� ను."

"అబ�! ను��ంత మం���� కన��!"

"��� �గడకు."

"��టలు �ం� ��� �జం� ఎంత సం��సు� ం�!"

"����! తన సం�రం �ల��� �ధ�త ��న� ���"

"ఈ�ట �ందం� ఆనందం పట��క ఏ��సు� ం�."

"ఏడవ�ద�� ���. అం� �ను చూసుకుం�ను."

"ఇంక �ం��."

"�ను �� చం� � అ����� �,మ�� �కు �� ��� ను."

"ను� �జం� �వత�."

"���.�� �����."

"కన�� �య�!"

"ఉం�ను."

�� �స���� అ�ం�.

కన�క తన గ��� న�� మంచం�ద ����ం�. ఆ�మనసం�

�కలమ���ం�. �� చం� �ం�యువకు� �నుక ఇంత కూ� రమ�న

కథ �ంద� తను అను���దు.



- 199 -

అత� �య��టలకు �ం���, అత� చక�� రూ��� పరవ�ం�

అత�� మన���ం�. తను ఏ�క�� అత� ��మను అం�క�ం�ల�

�శ���� వ��ం�. �����డు ఈ ��� �షయం...

అబ�!మ���ంత�స�ళ��! అందు� ఏ మ��� నమ�దు త�ప�� న.

��� �షయ�� తన దగ�ర �ప�కుం� తనను

����సు��లనుకుంటు��డు �� చం�. ఎంత �రుణం?

"� ఐ క���� కన��!" తలు� �రుచుకు� గడప� �లబడ�

కరు�క� � చూ� చటుకు�న �� �లబ�ం� కన�క.

"య�! ��� క��!" అం� �రున�� �చు�కు�.

అత��� ��� కూరు���డు.

"��క�� షూ�ం� �సం ఇల�ం� చూసూ� ఇటు వ��ను �� కన��!

ఈ రూ� కూ����గుం�.ముఖ�ం� �ల�� �ం� క��ం�

అందమ�న ఆ �న�."

"అ�ను" అం�����.

"���! ��క�డ���న ��నుం� ఓ �షయం అనుకుంటు��ను

కన�క�రూ!��� అను�నం� ��� ను."

"�ప�ం�. ఫర��దు" ఆశ�ర��తూ అం��.

"�కు �� ఆ���సు� లు���.మం� �రు ప���తులు��� అ��

ఇంత�లం ��� �సు��దు. ఎందుక� �లు�?" ఆ�వంక చూ�డతను.
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కన�క ఏ���� డ�దు.

"�కు న��న అ��� ఇంతవరకూ �రక�దు �� కన��! �ంతమం�

�������� కూ� నను� �సు��ల� ఉ��ళ���రు. ��� �ష�ం

�క��ం�."

అతను మ�� కన�క వంక చూ�డు. కన�క చూ�లు మరలు�కుం�.

"ఇంత���� �����వల�న అం�ల�� క��ం�� కన�క�రూ!

అందం, చదు�, గుణగ�లూ...అందు� �రు అం�క��� �మ��� ��హం

�సు��ల�..."

కన�క ఉ���ప�ం�.

"����� జ�బు ���ల� అనటం�దు. ���� ఆ��ం� ఓ �ర�యం

�సుకు������ డ�ం! వ�� ను �� కన��!�ంకూ�" అ�� బయటకు

న��డతను"

కన�క ��� ��ల వరకూ ఆశ�ర�ం నుం� �రు��క��ం�. తన�ం�

�మూలు అ��� ఇంత �ప� ��� �రక�� � ఆక��ం�ందం�

నమ�శక�ం �వటం�దు. ఏ��� తను �ందర పడకూడదు. అ�� �గ�త��

ఆ��ం� ఈ కరు�క� గు�ం� కూ� అ�� �లుసుకు� అ��డు�� ఓ

�ర���� �కూడదు.మ�� ఆ�చన�� ము����ం��.

* * * *

���యంత�ం �లుగ��ం�.
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శమంతకమ� తన గ�� కూరు�� ����� నవల చదు��ం�.

"హంతకుడు �కరు �షం� ఆ ల���� ఇం�� ప���ం�డు.���

ప��ండ�ం�. అతను క�� �సుకు� ల���� గ� దగ�ర���డు. �మ���

తలు� త�� డు. ల���� �ద�మతు� � వ�� తలు� ���డు.

మరు�ణం�హంతకు� ��� క�� ల���� గుం��� �గబ�ం�. '�'

అన� ఆర��దం ఇల�ం� ప��ధ��ం�ం�.�కరు�యమ���డు.

శమంతకమ�� ము��మటలు ప��న�. ఏ.�. రూ�� ఉ�� కూ�

�మటలు ప���న�.

"నమ��_నమ��" అంటూ �ప����డు కరు�క�.

శమంతకమ� అ����అత�� చూ� ���� �� �లు�కుం�.

"��" అం� సరు� కుంటూ.

"ఇల�ం� చూ�ను. �ం� �ండు గదులు షూ�ంగు�

స���యనుకుం�ను.�లు! అప��� ��� �బ�� రూ�!ఈ �ండూ

అదు�తం� ����" అ��డతను.

"అ��!�� సం�షం!" అం��.

"������ � కూ� ���� ���ను. ��, ఎలు� ం� వ�� డు.

అతనుకూ� ఓ�� చూసుకుం�"

"ఏం ప���దు!ఈ ఇలు� �దను�ం�"

"�ంకూ�_�ంకూ�"
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"వ�� ఆ��ర���గ�� క�� ��ం�!�కు గురు� ందనుకుం�ను."

అం��.

"ఓ!య�! ఎం�� �ం� ��� �సుకు��ను. ఆ సభకు ముఖ�అ���

ఉం�ల�!"

"�ళ�ం� శ����క�� ఇక�డకు �రుకుం�రు"

"అ�� ఇల�ం���హ���� ఉంటుందన��ట"

"�ం�ం హ�����? ఇల�ం� క�� ����తుం�"

"ఒండ� �� అ�ష�"

"ప�� సంవత�రం జరు��ను ఈ��ం�"

"��మం� అల�టు"

కరు�క� �న�� ద�� డు.

"�� �షయం ���ల� వ��ను"

"�ప�ం�"

���ల �ట �� 36

"��� ఖం�రు పడనక�ర�దు! ఎందుకం� �ను �ప���

�షయంవల�! జ��నష�ం ఏ��దు"

"ఏ�ట�?" అ��ం�� ఆతు� త�.
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"ఆ �� చం� అ� రచ�తు��డు చూడం�! అత�వ� డూ����!

అసలు రచ�త �� చం� ఇతను �దు"

శమంతకమ� ���షు� �ల�ం�. ఆ� ���నుం� ����� �స�కం

����ం�.

"అతను �� చం� ��?"

"ఏ�త�ం �దు"

"మ�వరు?"

"ఎవ� ఓ గజ�ంగ అ� � అను�నం!"

"��ందు���నటు� మ�?"

"అ� ��దు. డబు� �సం, నగల �సం_��క�� వ�� ఉండవచు�."

"���. ఇ����� �యటం?"

"ఏ� �యనక�ర�దు.����గ�త�� క���� ఉండట�మనందరం

����నప�! క����_��� స��� ఆ ప��� ��� పటు� ���"

శమంతకమ� ఆ�చన� ప�ం�.

"అ�నూ!�న� మ� �జ�ల దగ�ర �రు అత�� గురు� ప�� రు క�!

�త ���తు�� ���� డుకు��రు"హ�తు� � అ��ం��.

"��ల� �ను అ� న�ం�ను. అత�� చూడ�� �� చం� �ద�

�కు �����ం�. �� అతను ఎందుక��రు�షం� ఉ���,
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అసలతను ఎవ� �లుసుకుం�మ�..."

"అ�� ఇ��� ��� � �� ��� ను."

"అహహ, అ��ందరపడకం�.��� �� �ం�� � పటు� కుం�ం

అందరం కల�. అ��క �డు �� చం� �దన� రు���� ��

మనదగ�ర."

"అం�నం��?"

"అ�ను.�కు భయ��అక���దు. �ను �డ� క��డుతుం�ను

���."

"స�" అ�ష�ం�� అం��.

"���ం�� అ���క�� సంగ� చూడవచు�."

"స�."

కరు�క� అక��నుం� �����డు. శమంతకమ� ����ప� వరకూ

చలనం �కుం� కూరు�ం���ం� అక��.

* * * *

"గురూ�!" �నం� ���డు వర�న��.

"య���య�యం���! ఏ�� ��షం. ఇ� అర�ంటు�

�ం���?"

"మన�� � ఎ��డు అమలు జరు��ం గురూ�! ఆ��ర� �గ�� క��
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��ం�!��డుమం� అ�థులు వ���� రు మ��.ఈ���ము���."

"�ర�టు ప�� � బ�ద�? ఆ��ం� �� ఆ హ�����మన

�ర�క�మం �జయవంతం� అమలు�య��� అవ��లు���."

"అం�నం��?"

"య�!"

"అ�� ఆ �� వ�� ఊ���ట�� ర�� ఉండమ����� ��

�య�?"

"ఓ.య�. �రభ�ంతరం�."

"�ంకూ� గురూ�!"

"�ం� �న�� బ�ద�."

"వర�న�� �����డు. భ��శంక� �� చూసుకు� హ����

���� �� పరు��� డు.

అ� కన�క ���� � గ�� ��.

ఏ�ంతం��ల�క�ల మధ� కూరు�న� కన�క అత�� చూ� ���

�రున�� నవ�క��స�� అత�� ఆశ�ర�ం క��ం�.

"��� � �ట���య� కన���!� �ద�ల�ద నృత�ం ��

�రున�� ఈ �� కరువ�న �రణం ఏ��?" అ��డతను ఆ�కు

స�పం� కూరు�ంటూ.
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"ఇం�క� ��ం� �ల �� ��ం�."

"ఆ��� ఇ� అంద�న �రున��లను ���యగలద� �కు

���దు �� కన��! �లు�� ఆ�నుం� వ�� �� ��� ���ంచమ�

���� ���� �ం� � వ��� ������!"

"�ల ���కూతురు ��� గు�ం� అం� ���ం�!"

"����?"

"అ�ను."

"���ల గు�ం�, బ��ల గు�ం� ఆ���� ఎందుకు ���నటు� ?"

"��� అం� ��ం� ����?" అను�నం� అ��ం��.

"��ట�? ��టం ఏ�� �య�?"

"��� అం�_� ���!"

"�����?�కు ����వరూ ��?"

"�దగ�ర �దు � ఆటలు!��ర� ��� గు�ం� అం� ���ం� �ల."

భ��శంక� ఆ�చన� ప�� డు. అను�కుం� ఎదుర�నఈ

ప������ తటు� ��� అ�� ��టం�దు. తన�� ��� ఆ �� చం�

�ర� ��� �ల ���కూతు� అ���? ఆ �ల ఇ��� �ంపలు

ము����నటు� కన�కకు �� �� ఆ �ష��� ���� ���నటు�

����?
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"ఓ! అ�!"��� అ��డతను.

"���ం� ��� �సుకున� � ఇద�రూ ఇ� ���వడం ��ం

��ండ�దు."

"���వడ�?"

"అ�ను.�� ���� వ���ర� ���ం� �ల."

"��?"

"అ�ను."

"అ� �జం �దు."

"అం�. �����మ��� వ���ం�?"

"ఆ...ఆ...ఒకరకం� ���లం�_య�. ���� ఇ�� �� �����ం�."

"అ��! �ల అ� �ప���!"

"�ప�దు. ఎందుకం� �ల దు��రు� లు �బ�� . ��లను ��ఉం� ���

�బ�� ."

"�ల గు�ం� �ర���� డటం ��ష�ం�దు"

"ఆ� ��. ఆ సంగ� వ���� ం! �వలం మనగు�ం���� డుకుం�ం."

"మన గు�ం���� ��� �దు. ��� గు�ం���� ��."

"��� గు�ం� ఏముం���� డ���."
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"అస�ందుకు ����రు �రు?"

"ఇద�రం కల� ఉండటం కుదరదు గనుక."

"చూడం�. �ను � వ���గత ��తం��క�ం కలుగ�సు�వటం సభ�త

�దు ��.� ���తు��� �బ�� మనమధ� ఉన� చను����

��� డుతు��ను."

"�� క� �య� �� క�."

"��ద�రూ మ�� ఒకట��ల� � ��క."

"ఓ! అ�!�! ఇం��బు� "���న మనసులు అతక�" అన� సూ�� �రు

�న�దూ?"

"ఆ�ట�ద�కు నమ�కం �దు."

"�కు నమ�కం కు��ం�."

"���పం ��� �జనం, ��� �కుం� ఏడు�� ం�ట."

"�ను నమ�ను."

"ఎందుక�?"

"�బ��చ�� �సుకు� ��ఖం�ద ���న ��� అ��జనం ���

�కుం� ఏడుసు� ందం� �న�మ�ను!"

"�బ��చ�� ��ఖం�ద ���ం�?"

���ల �ట �� 37
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"ఆరు�రు� !"

"టూమ�_"

"��గం� � �ళ��ద ��న �షయం �కు ����?"

"���. ��గం�?"

"అ�ను. �ల��లు �తుల� న��ను."

"ఎంత ఇ� హ��మ�?"

"�����."

"ఎందుక� ��ం�?"

"�ను � అ���_ఓ అ���� ఆ��� � ��న�?"

"��� . అందు� త��ముం�?"

"అ� తప�� �� �డ���� �� �ళ�� ����ం�"

"���ం�?"

"�క�� ప��లుగు కుటు� ��డు."

"అబ�!"

"అ�� �ను స�ం�ను. త� అక��� ఆగకుం� � బట�లూ,�

����� లూ,��స��లూ అ�� �ద� కుప����, �రస��లు �� తగ��

తన��న తను ���ం�� �����ం�."



- 210 -

"�కు నమ�శక�ం �వటం�దు."

"అందరూ అ��ట అంటు��రు. ��� పక�ఇం��ళ���త�ం

అవ�� ప�త��ం� చూ�రు �బ�� న��రు."

"అ���� �� చం� �రూ! �ల�టలు న�� తప�ం�

��ననుకు��ను."

"అ�� �ల�ద�కు �ప�� �దు. తన క�� �స�� అన�

అ��నం��క� క��ం� ����ంటుం�."

"అ�ను."

"అందు� �మనసు �����ం� కన�క�రూ! అప��నుం� ���న ఈ

మనసు�, అపశృ� ప��న ఈ �����,�యప�న�హృద���,

రగులు�న� � ఆ�దన�, �����న..."

"మ��� ఆ ప��� వన �న� �� ఇసు� ��ను."

"అ��లదు కన�క�రూ! ���ంతం �రు � సరసన �లబడ�న�

�ప�ం�. అప����� �కు మన��ం� ల�ంచదు."

"�! అ� �ధ�ం�� ప�" కలవర�టు� అం�.

"�ఖం�ద �బ��చ�� �సరటం, ��గం� �ళ��ద �యటం,

���ళ�� ���యటం �ం�� �య� �వత ఈ ప�పంచం���క��

ఉ��రు కన��!"

"��...�ను...�ను...కరు�క� � ����సు��తు��ను" అత�నుం�
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త��ంచు���క� అం��.

భ��శంక� �� �న�టు� ఆ��� చూ�డు.

"కరు�క� �?"

"అ�ను."

"�రు �� �సు� ��రు."

"�దు �జ� ��� ��ను."

"���డు�� �ఫ�."

"అ���� డకం�."

"ఇంట��షన� కూ� �."

"స� �ను �ళ�తు��ను" ఆ� �పం� �� �����ం�.

"అ��స��� గు�ం� � అ��� యం�త�ం�రదు."

కన�క అక��నుం� వ�వ�� అడుగులు �సూ� �����ం�.

భ��శంక� ప��క�ద వ����డు. ప���� �ణ���� ��ష�ం�

త�ర��ంద��ం�ందత��. �ంట� తను ఏ�క ఉ�యం

ఆ��ంచక�� కన�క ������ఆశ�ర��నక���దు.

�ర�మ�న ఆ�చన� ప���డతను.

* * * *
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అప��� � గ������ం�.

"హ�! ఎ�� ��ష�� అప��� ��య�!" అ��డు అప��� �.

"�ను�రు��� ���� డుతు��ను ��!"

"ఏ�� సంగ�?"

"�కు ��� �� నుం� ట�ం� �� వ��ం� ��! క��� �సు� ��ను"

అంటూ క�కు� ��డతను.

"హ�!" అం� అవత� �ంతు.

"హ�! �ను��మం�� అప��� ����� డుతు��ను."

"ఎ�� గ�� అ��ం�� � ����మం�� ఉ��గం."

అప��� � ఉ���ప�� డు.

ఇంతవరకూ తన�వరూ ఇంత�రం� ఇన��� �య�దు.

"హ�! ఎవర�?"

"ఎవ�� ��ందు�� �, �� సంగ� ��� మ� ���ను."

"ను��వ�ముందు ���."

"����గుడు �గకు. �ను ���� �ను. ను�� 'ఆత�కథ' అ� ఓ �ద�

గ�ంథం �సు� ��వట క�!"

"అ�� ఏ��?"
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"అందు� �కు ప�చయమున� �ళ�ంద� గు�ం� ఉన�దున�టు�

�సు� ��వట క�?"

"య�!�సు� ��ను. అ�� ఏమం��?"

"��� � ��� గల�ంత�తుంద� ��� ��ను."

అప��� �� �పం వ��ం�.

"��వ�� భయపడనన� �షయం �కు �లుసు��ల� ఉం� �ను

మం��� ��న ���� అ�ం��� ఉన���వ�న�� స� అడుగు."

"� �� ప����� రు���� అక���దు��, �కు మం�తనం�

��� ��ను.మ��ద� ఆ�స�కం �యటం ఆ��. ��� అ�� ఆ��

�కు �లుసు."

"� ���ం�లకు ఇక�డ ��� ��వ�రూ �రు. ష�యువ���"

అంటూ �� �స���� ��డతను.

�ంట� ఆ ���ం� �షయం�రు��� � ���ల��ం� బట�

���డతను.

"హ��రు�!"

"య���!"

"ఆ ట�ం� �� ��న��వ� �లు�?"

"వల���� �మ�థయ� అ� �ప�మ��డం�."
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"అ�,��మ��� �లు�?"

"�లుసం�"

"��� �లుసు?"

"����రు��� డుతుం� ���నం�."

"అప��� � మం�ప���డు.

"��వ��న����� ��� డుతున���డు �నకూడద� �కు

అరడజను�రు� ���ం���ను క�!"

"ఇ��రు ��!"

"మ�� ఎందుకు ����?"

"......."

"�ను� ���� ��� ను �గ�త�! ఇ� ��� ���ం�"

"అ����!"

"ఇంతకూ అసలు సంగ��టం� ఆ �ఖరు��� ఇ���నుం� � గ�

దగ�� పడు�మను."

"అ����!"

"��వడ�� నను� ఎ�� �యదలు�కుం� �నూ �ద�ం� �ం��

క�!"
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"ఉం�లం�"

"ఇంక � ను��! ఇం��� �ను���� డుతున���డు ���వం�

బయటకు స�యం� �ంటు�ను."

"అ����!"

���ల �ట �� 38

�రు��� బయ����డు. అత�� అర�మ���ం�. ఆంధ�ప���

���� ప��దకరమ�న ప����� ఉం�. ఏ �ణం�న��

దుండగులు ���� అప��� ��రు త�రు�సు� న� ఆత�కథను

రు��ల�స� సర��శనం ��యవచు�.

హ�తు� � ఓ అను�నం అత�� �మ�����ం�.

�ంప�� �� చం� ఆ �పతు �దుగ�! ఠకు�న �లబ���డతను

అ�ను. అందు� �డు �� చం� �షం� వ���ం�డు. ఇం�క�

�ణంకూ� ఆలస�ం �యకుం� శమంతకమ� గ��� న��డతను.

* * * *

��తక�� తనముందున� నూ�� �ప� క�ం�� మ���

చదు�కు��డు.

"ప�ముఖ��మం�� �� అప��� � ఆత�కథ" అన� నూ�� ఒక�

"��మం�� �� అప��� � ఆత�కథ ప�ముఖ రచ�త �� చం� �రధ�ం"

�ంట� తను ఆ రచ�త �� చం� � కలుసుకుం��� �ంత ఇ�
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ఫ��ష� �రకదు. �ంట��ట� �ంట� �దున� ���� ��క�� �సుకు�

'ఆంద� ��క'�రప��క ఆ�� � �� ��డు.

"హ�! రం����య�!"

"నమ��రం ��!� �రు ఈశ��� � �త�� ప���ం��� ��� ను.

దయ�� రచ�త �� చం� �� అడ�� ��య��� �?"

"ఓ! ��� ��� పక�సందు��మూ� ఇలు� . బయట �� ���

ఉంటుం�."

"�ంకూ� ��!"

"ద��� ��!"

��తక�� �ంట� ఆ�� �� చం� ఇం�� �రుకు��డు. �ండు

���లు తలు� ��� క �ద� కళ�� ��వ��డు �� చం�.

"ఎవరు?"

"��రు హ�శ�ంద� ��! �త�� ప���ష���దలు��� ను."

"ట�ం� ప��ం�, ఎ����ల ��లు."

��తక�� �� అర�ం��దు.

"ఏ����! ట�ం� ప��ం�, ఎ����ల ��లు?"

"�నవలకు ������న �ము�న�ష�."

"�ను � నవల �య��� ��దు ��!"
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"అ�� తలు�ందుకు ���నటు� ?" తలు�మూ��య��డతను.

"��...��! ఒక� ��షం ఆగం�"

"ఏ��? త�ర� ���"

"�రు��మం�� అప��� ��� ఆత�కథ �సు� ��ర� ���ం�.�

ఇ��� ��� ఉప��ం� ఆ ఆత�కథ ������, �ను �కు ఎం��ంత

�త�ం ముట���� ను."

�� చం� ���� చూ�డు.

"�ను �యటం�ద�. అదం� ���� అ���ం�."

"���� అ���ం�?" ��లుప� అ��డు ��తక��.

"అ�ను. ఎ��ఆ� అం� అంత గు��� ప�చ����� ��ందుకు వ��

���?"

"మ� ఆత�కథ?"

"�� � 'ఆత�క�' � టు ��.� కనవసరం."

"అ� ���!� కనవసర� నను�ం�"

"ఇంక ను����చు�. �� ��� �కు" భళ��న తలు�లు మూ��డతను.

��తక�� ��శ� త��� �� నడవ��డు మ��.

* * * *
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శమంతకమ� ��� �� ��� కూరు�� అ��� �� �రు��� ఉన� ���

లవంక చూ�� ం�.�రు��� భయం భయం� �రు నడు�తు��డు.

హ�తు� � శమంతకమ� దృ�� '���� ����� ఏజ��' అన� �రు� �ద

ప�ం� "�� �" అంటూ గ��� అ��ం��.

ఆ �కకు అ���� స�� ��� ���డు�రు���. �న� వసు� న� ఓ

���ళ� �రు� ఠ�మ� �టు� కుం�. �� ��వ��రు��� � �లుగు

��� �����డు.

శమంతకమ� ఇదం� ప��ంచు�కుం� �� �రుచుకు� �రు ��

����� ఏజ�� ఆ�� �� న��ం�.

�రు� ఆ ప�క�� ��� �� తనూ ఆ� �న� ���డు�రు���.

ఆ�ను చూడ�� ��తక��య�ప��రం �� ���� �సుకు�

హ������� డడం �� రం�ం�డు.

"హ�!�ట����? ఆ! �ను ���� ����� ఏజ�� �� �

��� డుతు��ను."

"........"

"ఆ! నమ��రం.��ట�� జ��న హత��సు� హంతకు�వ�

కనుకు���రు� అ���ం��.�����ఆ�� ��� అ�� �వ�లూ

ఇ�� ను. తరు�త������ � అప���� ం. ఓ.�. ఓ.�." అంటూ ��

���సూ� శమంతకమ�� అ��� చూ�నటు� చూ� "రం�! కూ��ం�! ఎవరు

�రు? ఏం ���?" అన��డు �� చూసుకుంటూ.
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"�ను��మం�� అప��� ��� ��� �.� �రు శమంతకమ�!

'�గ�� క��' ����ం� �" అం� శమంతకమ�.

��తక�� ��������ప��� �ండుముక�ల�ం�. �ంట�

�రుకు� "య�! ఏం����కు?" అన��డు తన�� కలవర�టు

���కుం�.

"ఓ �ద�సమస� వ��ప�ం�" అం� శమంతకమ�.

"ఏ�ట�?"

"��రు "ఆత�కథ" అ� �రు� తన ��తచ�త� �సు� ��రు. ఆ

�స�కం� తనకు ప�చయమున� అ�కమం� �జ�య�యకుల గు�ం�

ఉన�దున�టు� ��సు� ��రు"

"య�_తరు�త?"

"��లు, ఉత��లు, ��లు �ం�� కూ� రు��లు� ప���

�సు� ��రు"

ఆ��టలు����కుం� ��తక����� �డు.

"ఇ��డు �ట���� �ంతమం� �జ�య�యకులు తమ రహ��లు

బయటపడ�యన� ఉ��శ�ం� �ం��ంచ��� ప�య��లు �సు� ��రు.

అ��?"

శమంతకమ� ఆశ�ర���ం�.�రు����రు �రచుకు�

ఉం���డు.
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"��� �లు��షయం?" అ��ం��.

"ఈ వృ����కున� ఎ�� ����� వల� �డ�!"

ఆ�కు అత��ద �ప�త�న �రవం క��ం�.

"ఇప��� ఓ వ��� మ�వ��� �రు�� ఇం�� � ప���ం�డు. బహ��

అతను అందు� వ�� ఉం�డ��అను�నం" అం��.

"తప�కుం� అందు� వ�� ఉం�డు! అందు� అను�నం �దు"

అ��డు ��తక��.

"�రు � ఆ�� తర�న ����� � పం��� ఆ ��లు, ఉత��లు,��లు

అతను �గ�త�� క��డ�డ� ఎవర����� �ం��ంచ���

ప�య���� పటు� కుం�డ� నమ�కం��దగ�ర ���ం"

"అ�దు �ము��� ప���� ం!"

"అంత ���?"

"ఇ�ం� �సులు వందల��� పటు� కు��రు��ళ��"

"అ��మం� �మర��ం ఉన� వ���� చూ� పం�ంచం�"

"� ���� �ం����� � ఉం� �బ�� ����అ���ం�� ��

�యడంకం� �� స�యం� వ�� �గుంటుంద� � ఉ��శ�ం"

���ల �ట �� 39

శమంతకమ� ఆనందప���ం�.
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"�� వ�� మ� సం�షం!�కు మ�ంత �ర�ం� ఉంటుం�"

"ఇ�ళ �యం�� �క�� �రుకుం��ఇం��"

"� ��"

"ప�సు� తం ���రూ�యలు కట�ం�!�గ�� పన���క"

శమంతకమ� తన�� � నుం� ��� రూ�యలు �� ఇ��ం�.

�రు���� ��న �ర�ం ��� వ���ం�.

"�యం�� �� తప�క వ�� రు కదూ?"

"వ�� 'ఆత�కథ' ప��� అ��వరకూ అక�� ఉం�ను. అర�మ�ం�?"

"అ�ం�,�ంకూ�"

"�న�� ��! ������"

���ద�రూ ������ ��తక�� ��ల�ద �రున�� ���ం�.

�న� �న���లు �� �లు�ళ�టం �గుండ�ద� ఒ� �ద� �సం ��

���ంతం ��� గ��ందుకు అవసరమ�నంత డబు� సం��ం�ల�

�సుకున� �� � ఇ����ల తరు�త స��� అవ�తుం�.

���రూ�యలు �బు� �సుకు� తలు��ళం�� �డు� �ద

���డతను. అప�యత�ం� అత� ���ంబ� '��� �ట' వ���ం�. ఆ

�ట �లునుం� �డుదల అ�న��డ�� ���డు అ�వరకు.

* * * *
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ధ�� మంటూ గ�తలు�లు �రుచుకు�స�� ఉ���ప� మంచం

�దనుం� �� కూరు���డు కరు�క�.

భ��శంక� అత�� చూ� �రున�� న��డు.

"� గురూ!�! ఇంత ��� � తలు�లు �రచుకుం� �ం�ం

కం�రుప�� ను" అ��డతను.

భ��శంక� అత� మంచం దగ�ర��� మంచం�ద �లు��� అత� ���

�ల� పటు� కు��డు.

"కన�క సంగ���?"

"అ�! గ��� న��తూ అ��డతను "కన�క �� అంద�న అ���.

మ�� � ��� �ల�ం� ���� కూ� అంత అందమ�న అ���

క��ంచదు"

"అ�స�! కన�క� ఏం ���� ను��"

"ఏముం�? ��� �సుకుం�న� ���ను"

భ��శంక� అత�� బలం� �క�� త��డు. అ�ంతం మంచం

�దనుం� �ందప���డు కరు�క�.

"కన�క ����వ��ం� �కు!����! కరు�క� �రు��సం �సు� ం�

�లక ���కూ� ���?"

కరు�క� బట�లు దులు�కుంటూ ���లబ�� డు.
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"అ� ��ష�ం! ను��వరు �దన���?" ���ళ�� ��సూ� అ��డు.

"ఎవ�� త��త ��� ను. �ంట� కన�క� ��� ప��జ� రదు�

�యక��� � రహస�ం ��� బయట�డ�ను"

"���టు � రహస�మూ బయటపడుతుం�"

"ఫ���దు! క��దురు� ఓ అ�యకు����సం జరుగుతూం�

చూసూ� ఊరు�వడం క�� అ� �లు"

"స�. అ�� ఇ��� � �షయం శమంతకమ���� ����� ను"

భ��శంక� బయటకు �ళ���డు.

"ఆ� ��టలు నమ�దు" న��తూ అ��డు కరు�క�.

"ఎందుక�?"

"ను�� �� చం� �షం� ఉన� గజ�ంగవ� ఆ�కు ముం� ����ను"

భ��శంక� � �పం ఆగ�దు. ���ళ�� ��ం� అత� దగ�ర� అడుగులు

�య��డు. కరు�క� �నకు� నడుసు� ��డు �మ���.

భ��శంక� � మ� ��గుదు� �య��స�� ఠకు�న గ� తలు�లు

�రచుకున��మ��.మ��త� గడప� �లబ�ం�.

ఆ�ను చూడ�� ఇద�రూ �టు� ��తున� �ర�� �తులు క��

కర�లనం �సుకు��రు.

"ఎంత ���� కలుసుకు��ం�!�� సం�షం� �ం� మన�క�డ
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కలుసు�వటం" అ��డు కరు�క�.

"అ�ను" అ��డు భ��శంక�.

"�� చం� �రూ! ఓ నవల �యటం�దలు����ను. ఇప������

�� ��లు ��ను. ఓ�� చ�� ఎ� ఉం� �ప�రూ?" అ��ం�

మ��త�.

"���� � �య�!�యంత�ం అ�దుగంటలక�� �����

�సు�����.���� � కూరు�� ��ం� ఇదూ� ��"

"�ంకూ�" అంటూ ఆ� �����ం�.

"��� ��� ���ం�! కన�క�మ�� ��� ��� అ��� ను�� మ�

అ�����గ�త�" అ�� తన రూ� � న��డు భ��శంక�.

వర�న�� �గ�� �గుతూ కూరు�� ఉ��డక�డ.

"గురూ�!ఈ �షయం �లు��కు?"

"ఏ�� �షయం బ�ద�?"

"�వ�రు �సు� న� బు� �లూకూ ���య� ��య��� ఎవ�వ�

�జ�య�యకులు ప�య��సు� ��రట."

"సహజం బ�ద�!�� సహజ గుణం అ�!"

"����� �ళ�� ఎతు� కు��మన సంగ���?"

"�ందరపడకు �య�!�� అం� స�� ��� � ��."
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"ఇం� �షయం కూ��కు ���� గురూ�..."

"ఏ�ట�?"

"అక�య��ళ� '�గ�� క��' ���డ� �త�� �� రం�ం�న

��మ��� అ� ఆ�డ వ��ం� చూడం�!"

"య�!� నవలలం� �� ఇష�ం ఆ��..."

"ఆ� కూ� �వలం ఆ �� వ��లు �ం��ంచ��� వ��ం��న�

అను�నం� ఉం� �కు..."

"ఎందుక�?"

"�న� �ను � �� ��ం� � కలుసు���� ఊ�� ���న��డు

��మ����రు అక���ట� నుం� �� �సూ� క��ం�ం�..."

"�ను� ��నంత��� న �ంగలను�వడం అంత ఆ�గ�కరమ�న

�షయం �దు బ�ద�..."

"���� ��లనుకున���డు మన ఆంధ�ప����� నుం�

�యవచు�క�!"

"ఏద��అర�ం� � గురు� ��� �� �యవచు� క�..."

"�దు గురూ�! ఆ� ట�ం� �� ��ం� �లూ� రు�! ట�ం� ��

�యదలు�కున���డు మ�ం�� నుం� �యవచు� క�."

"అ� ���! � ఆరు� �ం� � ఓ��ం� ఉం�. ��... ఆ�ళ�� ఇ�



- 226 -

�ంగత��� వ��రం�..."

"అ�� �కు ��దు గురూ�_ఈ���� �ంపలు ము�� పనుల��

ఆ��� �సు� ��రు..."

"స�! అ�� ఆ��ద కూ� ఓ క��� ఉంచు! అన�టు� ఊ�� �� ��

��ం� ఉంద��� కదూ? ���, ���."

"అ�ను గురూ! ఎందుకు?"

"�యంత�ం ఆ అ���� ఓ�� ��ం��."

"ఎక���?"

"మన ఆంధ�ప����� �!"

"ఎందుకు?"

���ల �ట �� 40

భ��శంక� �వ�లు �ప���డు ఉ��హం�.

* * * *

స��� అ� సమయం� ఆ ఇం�� ఉన� అ�థులంద� గు�ం�_��తక��

� �వ�లం�సు� ��డు�రు���.

"రచ�త �� చం� గ� ఆ మూల ఉం�!" అ��డు�రు���.

ఆ�ట �న�� స��హత��నంత పన�ం� ��తక�� �.
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"ర...ర...రచ�త �� చం� ఇక�డ ఉ���?"

"అ�ను!"

"�� అతను ఆత�కథ �� �ం�� �� రదు� �సుకు��డ�..."

"అ� అ� ఉత�రం ��డు��_మ�� మనసు�రు�కు� వ��డట..."

"ఐ�!"

"అ�� అతను ఒ��న� రచ�త �� చం� �ద� � ఉ��శ�ం." ఆ

�ట� ��త�� ఉ���ప�� డు.

"అ��!"

"అ�ను!ముందు �� అను�నం క��ం�. తరు�త ��� ��క��

కరు�క� వల� అతను డూ���� అ� �����ం�."

"�� �ంజర� �� అన��ట!"

"అసలు ఆత�కథ �లూకూఋ��లు �ం��ంచ��� �డు

వ����న��అంద� అను�నం."

"�� ప� �ను పడ�ను!"

"�� �ం�� � ప�� ��సుల కప���� �గుటుంద��అంద�

అ��� యం."

"అదం������యం�."

�రు��� సంతృ�� ప�� డు.



- 228 -

"అ�� �ను ����� నన� సంగ� ఎవ�� ��య�యవదు� ."

"�దం�!�రు 'ఆత�కథ'�స�కం ప��� ��లనుకుంటున� ప��ష� అ�

అంద�� ��� ��ం."

"��గు�!�ల ���గల ప���రు."

ఇద�రూ మ�� ముందు� న��రు.

"ఇ� కన�క�� గదం�!"

"ఐ�..."

"ఇటుపక�� ��� ��క�� కరు�క� �� గ�."

"ఓ�!"

"�� పక�గ� ��మ������."

"��మ��� �రం�..."

"�గ�� క��_���డ�� ం� ����ంటం�_ '�గ�� క�� ��ం� �సం

వ��రు."

ఇద�రూ �డ �� �ం�� ���రు.

"ఇ� వర�న�� �� గ�. ఆ పక�� మ��త��� గ�. అవత��

శమంతకమ��� గ�.ఈ పక� మూడు గదులూ అప��� ����. ఆయన

గ�...�బ��...ఇనుప��� ఉం�గ�..."

"అం� ఇ��డు ఆత�కథ �లూకూ రహ��ల�� ఆ ఇనుప ���
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ఉం�గ�� ఉం�యన��ట!" అను�నం� అ��డు.

"ఆ �షయం ఎవ�� ��దం�! శమంతకమ��� ఈమధ� ���

కస���� �సుకు��రు."

"ఐ�_���� గు�ం� ఖ��తం� ������_�ను �గ�త�� క����

ఉండటం కుదరదుక�"

"కుదరదం�!"

"స�. శమంతకమ���� అ�� �లుసుకుం�ను."

"అ� మం�దం�"

��తక�� వ�వ�� శమంతకమ� గ��� న��డు.

శమంతకమ�, ��మ��� కూరు�� '�గ�� క��'��ం� � ఏ��టు

����న �ర�క��ల గు�ం� చ��ంచుకుంటు��రు.

"ముందు వం��తరం, తరు�త ఆ��నపత�ం, �గ�� క�� �క�ట�

��శ���� చదు�తుం�. ఆ తరు�త ఈ సంవత�రం� క�� �ర��ం�న

�ర�క��ల గు�ం� ���క. అ��డు ����ం� ���." అంటూండ��

��తక�� "�అ� క��" అంటూ గ��� అడుగు��� డు.

"ఆత�కథ ప���ష� గు�ం� �� �ండుముక�లు��� ���డ�"

అ��డతను �రున���.

శమంతకమ� ��మ��� �� చూ� "ఒక� ��షం" అంటూ

బయటకు న��ం�.
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"అసలు �షయం ఏ�టం� ఆ ��, ఉత��లు,��లు ఎక�డ ��రు,

ఎ���రు. అ� �షయం �కు ���, �ను �గ�త�� క��ట����

అవ�శం ఉంటుం�" అ��డు ��తక��.

శమంతకమ� ఓ �ణం తటప��ం�ం�.

"����� ల దగ�ర ����చనక���దు!� రహ��ల���

రహ��లు� ���� ము."

"అవ�� �� �ం� రూ�� ఐర� ఓ�� � ఉ���..."

"���ళం�తులు �గ�త�� ���?"

"�దగ�� ఉం��అ�."

"ఒక�ళ ఎవ� ���న�� ప��!"

"అ� ఎవ�� ఇవ�ను!"

"ఐ�_ఏ��టు ��� ఉం�. అ����� �ప�� �� ఉం�

�గుంటుంద� � ఉ��శ�ం"

"అక���దు" ఖ��తం� ����ం��. "�న������గ�త��

��డగలన� అప��� ��రు కూ� ���రు."

"ఓ �. ద��� ��! ��మూల ఉ�� ����గ�త�� చూసూ� ండగలను."

"�� గ� ��� ���_ అ� ఇ�� ను.

"ఏద�� ఫ��దు!���త�ం అను�నం క��� ఏ� అవసరం
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వ��� �ను �కు అందు�టు� ఉండటం అవసరం."

"అ�ను! ఆ�ట �జ�!� పక�గ� �ట�! ఇ��� � ల�� అందు�

���ంచమ��రు��� � ��� ను."

"�ంకూ� �డ�.��క ���ంత� ఉండం�."

శమంతకమ� అత��� సంతృ��� చూ�ం�.

* * * *

కరు�క� మనసు అంత���ండ�దు. అ��మనసు

��క��నంత��� న తన �ర��లను�రు�కు� వ��� �దతను.

అం�త భ��శంక� ���ం�మనసు��దులుతు��_���

�క��యకుం� �యంత�ం కన�క� కల� ఉ��నవనం� �హ�ంచ���

బయలు��డతను. ఇద�రూ�ల�క�ల మధ�నుం� నడుసు� ��రు.

"�ను ���న �షయం గు�ం� ��ం �ర�యం �సుకు��� ��� � ��

కన��?" అ��డు కరు�క�.

కన�క�ం ���� ���దు. ���� అస�� ఏ �ర�యమూ �సు��దు.

"�ను ఎలు� ం� మ�� � �����లనుకుంటు��ను కన�క�రు! ఆ

తరు�తమ�� ��క��, ��క��! అందుక� ఈ���మనం ఓ

�ర������_�ను ఏ��టు� ���� ఉంటుం�."

కన�క �శ�బ�ం� �ంటూందత��టలు.

ఇద�రూ ��ంటు �ం��ద కూరు���రు. దూరం� �రు���టు�ద
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మ��త� ��రు� ��� ం�. భ��శంక� �రు� ఒడు� � ఆ��టు��టు

నడుసూ� _ న��తూ��� డుతు��డు.

ఆ దృశ�ం చూ�స�� కన�క మనసు� ఓ �ధమ�న... అ�ం�

�� రంభమ�ం�. అ�� అంత��మనసు� �ట� పరు��గ��ం�.

కరు�క� ఆ��నం �రు��హం క���� ం�.

మ��లుగు ���� �గ�� క�� ��ం�! భవ��� �నుక ��న

�ద��ద� ����లు ర� అ����.��� ప��ండు గంటల వరకూ

రకర�లు ��ద �ర�క��లు ఏ��టు ��ం� శమంతకమ�. ఆ�� తను

తన �ర�క�మం �ర��ంచదలు�కు��డు. అందరూ �ఢ�ద�� ఉండ�

�� �ం� రూ���రబ� ఐర� ఓ�� �ర� ఆత�కథ �లూకూ రు��

ల��ం�� ఎతు� కు��డు.

���ల �ట �� 41

అం�! తను ల����! అంత డబు� సం��ం�క ఇంక తనకు

�వ��ం�ం�ం ఉం�? ఒ� ఒక� కన�క! అం�! ఇంత అంద�న అ���

'ఓ.�.' అం��లు! తన ��తం ధన�మ��తుం�. ఆ�ను ��� �సుకు�

��� ��తం గ���� డు. అంతకు ముందు తను గ��న �ంగ �����

స��� ��� డు.

"కన��!" �ర�ం �� ఆ� ��� తన �తు�� � �సుకు��డు కరు�క�.

స��� అ� సమయం�హ���� వ�� �� �ను� �లబ�� డు

�రు���.
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"��__"

కరు�క� �బ�� కన�క ��� వ���డు. ఇంతమం� సమయం� ఆ

�రు��� అ� వ�� "��" అంటూ అర� చక�� అవ����

సర��శనం �యడం అత�� �ప�త�న �పం క��ం�ం�.

"ఏ��?" అ��డు �పం అణ�సుకుంటూ.

"మ�� � నుం� ట�ం� �� ��."

కరు�క� మ��� �బ�ప�� డు.

"మ�� � నుం�?"

"అ����_"

"ఎవరు ��రు?"

"� �ం��ర��ర�న��స�� �ర���రంటం�"

కరు�క��ఖం ����ం�. కన�క�ఖం�� ఆశ�ర�ం, �పం

�ండూ తరుము���న�.

"��ం మ���దు గ�!� �ం������?" �పం� అ��డు

కరు�క� ఆ �� నుం� చ��న �లుకు�.

"� �ం��ర���నం�!��స�� �ర��_ స�ష�ం�_ ���రు �� �"

�నయం� ���డు�రు���.

కన�క �� �న�టు� �� �లబ�ం�.
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కరు�క� � చూ�ల�� కూ� అసహ�ం కలుగు�ం�.మ�ళ�ం�

��సులు,�స�ళ�� అన� తన అ��� యం మ��� రు�వ���ం�.

"షట�!" గ��� అర�డు కరు�క�. "� కసలు ��� ��దు. �ం�

�����?"

�రు��� � �దడం� ������ం�. తను �� � స�ష�ం�

���డు ఆ అ��� ���న �ష�లు.

"ఆ��ర�� ���రు ��! ��లం� ��వ����� డం�"

కరు�క� ఛ��న కన�క�� ���డు.

"��� ఇం��బు� �� కన��!ఈ�రు��� � �ముడనుకుం�ను.

అందు� అ� ఏ������� డుతు��డు."

"అదం�� కనవసరం"అం� కన�క ��య� �.

"కన��! ��� ��ట �ను!�కు ��� ��దసలు."

"దయ�� ఇక��నుం� ����ం�.��ఖం చూడ��� కూ��కు

అసహ�ం� ఉం�"

"�� కన��_ �ను �జం ��� ��ను."

"అ� � షట�" గ��� అర� త� అక��నుం� �రు��� వ�వ��

నడవ��ం��.

కరు�క� � �పం ఆగ�దు.
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"బ����! � ప� త��త ��� "�రు��� � చూసూ� అ�

భవనం�� త�రత�ర� న�� �� అందుకు��డు.

"హ�" అ��డు �పం�.

"హ�" అం� అవత� అ��� �ంతు.

"ఎవరు��� డు�ం�?"

"� �ం��ర�ను."

"� ��లు � దగ�ర �దు. �జం ���! ఎవరు���?"

"��స�� �ర���."

"��స�� �ర����?"

"��స�� �ర�తం� ���? అ� ఓ �రు. ��� ��త, ���� న����

� �రు ��స�� �ర��.

"మ��ద� ను��వ�� ��� � ��?"

"ఏ��� � �� ���యఓ�_420"

"ఎవరు���"

"అహ�హ� ."

"�� �స���� అ�ం�. కరు�క� భయం� �గుసుకు��డు. ఆ

అ��� ఎవ� ��దు�� తన �షయం ��� అ� తనను�� �

��ం�.���ప� వరకూ �� ��� పటు� కు� �� �గ�హం�
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�లబ���డతను.

* * * *

"హ� కన���! అం�లు �ం���న ���ర�ందం_అ�

�న���ఉండ��� గల �రణం ఏ�� �లు�?" ఆ� దగ�ర���

అ��డు భ��శంక�.

కన�క ���ప�ం� చూ�ందత���. అత�� ������ డుతూ

చక���� �ట�గల అత��టలు �ంటూ_ ����� గడ�ల���� ం���.

అత����ధ�ం� అ���, ఆ కరు�క� తనకు �య��న����

మ���గలుగుతుం�. భ��శంక� � కరు�క� � ఎంత ��?

భ��శంక� ��� �ర��� ప�వర�న భ�ంచ�క ఆ�కు దూరమ�తనకు

దగ�ర��లనుకు��డు.

�� కరు�క� �డు ఇద�రు �ర�లుండ�� తనను

�సం��లనుకు��డు.

"�ప�ం� కన��! ఏ�� �ర�ం� ఆ��సు� ��రు? ఇం��ద ��

���ం�? అ�� �న�లను చూ�ల� ఉం�?"

"�దు."

"� �ం�డు కుక���, ����� కల� ���ం�?"

తల అడ�ం���ం��.

"అ���? అ�� ఇం�మ��ంటుం�? ఆ! గురు� ���ం�. �ల��ల
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త��త మ�ద�రం ������ వసు� ంద� �ధపడుతు��రు కదూ!"

"అ�ం�దు."

మ��త� పరుగు� వ��ందక���.

"అ��!��క�డు���?��సం ���� అం� �తుకుతు��ను"

అం�� భ��శంక� �.

"కన���సన �సు� ��ను ��య�మ���� !"

"మ� �ను ��నంతవరకూ నవల చ���?"

"త�ణ��� రం�ంచు �య�!"

"రం� ఆ �ం��ద కూరు�ం�ం."

"�� కన�క మన నవ� పఠన �ర�క���� ముఖ�అ��� ఉం�రు"

�రున��� అ��డు భ��శంక�.

"మధ�న ��ందుకు?" చటుకు�న అ�� ��క�రచుకుం��.మ��త�

అత�� అంత చను�� ఉండటం తనకు నచ��దు. �� ఆ �షయం అ�

బయటప�� ప�వ��ంచటం �గు� క��ం�ం�.

"���ం�ం ప� �ం�" అ�� అక��నుం� వ�వ�� నడుసూ�

�����ం�.

భ��శంక� ఆ� ప�వర�న గమ�ం� తన� త� న��కు��డు. కన�క

మనసు మ�ంత� తన�� ����లం� మ��త�ను ఆయుధం�
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�డు�క తప�దు.

"�ల�! � ��ఈ� ��" అనుకు��డతను ఆనందం�.

�ండు ��ల కథ చ��ం� మ��త�.

"ఇంక �లు మ���� �! వండ� �� ��ష�. నవలం� చదవక���దు

�య�! �ండు �ను� చూ���లు.�� రచ�శ�� ఉం� �� ����తుం�."

"అం� �ను రచ��� న��నం��?"

���ల �ట �� 42

"అం�� ఏ�� �య�! �లుగు �������య�చ�� ఏ��� రు.

ఈ నవల ప��షవటం �� రం�ం�న �ం� �రం నుం� � ఇం�ముందు

ప��షరూ� , ����� డూ�సరూ� , �ల� ���ల���రసు� లూ 'కూ�' కట�డం

�యం."

�����లు ఊ��కం� ����ం� మ��త�.

"�� చం�!� రుణం ఎ� �రు���� ��టం�దు �కు."

"అందుకు ఒ� ఒక��ర�ముం� �య�!"

"ఏ�ట�?" ఆతు� త� అ��ం��.

"� అం�ల �ద�ల� ఒక��� నను� ముదు� �టు� �వట�." ఆ�

�గు� ప�ం�.

"�రు అడ����� సర�స�ం అ���� ను."
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భ��శంక� కం�రుప�� డు.

"అయ��� వదు� ��య� ��ం�! 'సర�ం' అ� �జ�� ��

�ండ�యం�.���వల�ం� ఒ� ఒక ముదు� . అ� �రు �టు� �వటం."

"ఒక���� ��! వంద ముదు� లు �టు� కుం�ను."

"అ��! ఆ�ట అనకు �య�! గురుద�ణ� ఒక� ముదు� ��� �లు."

"స�" అత��దకు వంగ��ం��.

"�...�...��� �య�!" ఎ���ముదు� ��ల��ం�న��డు ��

అడుగు�ను.

"ఓ!" �రు��హం� అం��.

"ఇంక ��� � �య�!" �� �లబ�� డు భ��శంక�.

ఇద�రూ ఇం��� బయ���రు.మ��త� మనసం� పరవశం�

�ం���ం�.హ��రు� కబురు� �ప���ం�.

* * * *

ఆ ��� �జ�ల��క వర�న�� భ��శంక� గ�����డు.

"మన�� � స��� అ�ం� గురూ�" అ��డతను ఆతు� త�.

"స�����? కరు�క� ��� కన�క దగ�ర ���� గల�ంత���ం�.

� ��షకు � ధన���లు ��య��బ�ద�.��స�� �ర��� తన

�����త�� ��ం�ం��."
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ఇద�రూ ఆనందం� కర�లనం �సుకు��రు.

* * * *

�రతక�� ఉదయం అ�దుగంటల� �� ��ం� �యటం ���

ఉన���డు అల�ట�ం�. అల�టు ప��రం �� ���� ���ం� �

బయ���డతను.అంత అందమ�న భవనం�నూ, ఉ��నవ��� నూ

గడపడం అత����ద���.

అసలు ��తమం� ఎ�ం���లు �యకుం� �ద�మ���

గడ�ల� ఉంటుం� తనకు. ఎవ�� '�� � ��� �యకుం�� ��తం

గడ�ల� �రుకుం�డు. �� డబు� అవసరం అవటం�మ�� ఎవ� ఒక��

�� � ��� �యడం.�ళ�� భ�ం�నంత �లం భ�ం� �వరకు ���

����వ�డం, తను �లు�ళ�టం జ���తూంటుం�.ఈ��నుం�

త��ంచు��ల� "���� ����� ఏజ��" అన� �రు� ��� డు.

తన కల ఫ�ం� ఇ��ళ�కు ఈ అవ�శం ���ం�. ఆత�కథ �లూకు

రు��లు తన ��� ప���లు. ���ంతం �లు�ద ��సుకు�

�రగవచు�.

"��తక��!"

��తక�� ప��లు గంగు�లు ���� ఎ�� మ�� �ల �రుకు��డు,

వళ�ం� భయం� గగు����ం�.

తన ఒ��న� �రు ఎవ�� ���ం�? �నకు� ��� చూ�డతను.

��మ��� �రున��� అత�� �రుకుం�. ఆ�ను చూసూ� � అత� �
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�� �లు �� ��న�.

"ను��?" అ��డు �� నుం� �రుకు�.

"ఏం? భయ�సు� ం�?"

"అహహ...భయమ��దు.��త �రు��� �����వ� అ�. ఇంతకూ

ను��క�� ������ ర��?"

"నను� ర�� అ� �లవకు. ఇ��డు � �రు ��మ���. �����

�షం� ను��� వ���, ��మ��� �గ�� క�� ����ం�, ���డ

�� ం� �రు� �నూ వ��ను" అం�� న��తూ.

��తక�� � సగం �ర�ం �కూ�ం�.

"అ�� ను�� � �ర�క��లు�న�దన��ట."

"�లుగు ��ల�టు స���ంత డబు� ���� క��న���."

"ఆ�ట �జ� అను�" ఒ��కు��డు ��తక��.

"��� � గు�ం� ���ను. ఇ�ళ ఉదయం �ను� చూ�క ఓ�� పలుక���

��ంటుంద��ం�ం�."

"నగల వర�కుడు చమ��� ఇం�� ప�మ��� �� �ండు మూడు ల�ల

�లువ�� నగలు పటు� కు��� క�!మ���రు ����� అ���?"

��మ���ముఖం �న���ం�.

"ఆ ఇ�� �క�� ��� కు�� �డు �ంట�� ఇలు� �� �� నగలు ���
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పటు� కు� నను� ఆరు�లలు ��� � ��డు�."

"��� �జం���� ��కు� �ం�. ననూ� ప�� �ష��� ��ష� �

���ం� ల� ప�శ��� చం�తుం�డు."

"ఏ�మ��మ�ద�రం క�� ����� ��ం�� ��న�సం�త�ం

భ� �ప�� ��ం."

"అ�ను.మ�ద��� �జం�����భర�లనుకు��డు ��� �ధవ"

న��తూ అం� ��మ���.

"�జం����భర��� �� సం�రం ��ం� ఆ�రం ��లూ"

అ��డతను. ��మ��� �ం�ం �గు� ప�ం�.

"అ�ను" అం� న��తూ.

"ఆఖ�� ను�� నను� కూ��సం�� డబ�ం� ������కుం�

ఉన�ట��� ఇప��� ���భర�లు�� ఉం��ళ�ం."

"జ��ం�ందు���డు?" అం� ��మ���.

"�� అ సూ����న�� సం�రం �సు� ��� ఇ��డు?"

"��క��� ��డు? �ను త������ వదలటం�దు నను�"

"అ�ను మ�! బం�రు �చు�కను ఎవరు వదులుకుం�రు?"

ఇద�రూ �����లు �తస��తు�� �హ�ం�రు.

"అన�టు� ఇక���ందు������డు?" అ��ం� ��మ���.
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అను�నం� ��తక�� ఓ �ణం ఆ��ం�డు. తను ఆ�కు �జం

�ప�టం �� ప��దకరమ�న �షయం. అ�వర� అ� ��లు ఆ�కు

��� ���రు� �బ����డు.

"శమంతకమ��� �గ�� క�� ��ం� � ��మం� �����

ఊళ�నుం� వసు� ��రు క�!�ళ�ంద�� �డ� నగలుం�� కనుక ఆ

��� �ంగలూ, వగ��లు �కుం� చూ�� �క� నను� ���ం�ం�"

"హ�కథ ��� ���?"�ళన� అం� ��మ���.

"ఛ! �జం�� ��� ��ను"

"� ��లు మన దగ�ర�దు ��తక��! అప��� � �సు� న� ఆత�కథ

�లూకూ రు��లు ��య�����మం� ప�య��లు �సు� ��ర�

��� అంద��ద ���� ఉంచ��� �ను� శమంతకమ� ���ం�ం�.

అ��!"

"అ�� �దు"

"�ధ���లు �దగ�ర �ద� ఓ�� ���ను"

"�జం�� �దు ��మ�!��ట నము�!"

"స� ఇ��� � 'గతం' అం� శమంతకమ���� ��� ను"

��తక���భ�ప�� డు.

"అ���? ఎందుక�ం� ప��యటం?"



- 244 -

"అ�� త�ర� �జం ���! అ�దు ���లు ��సు� ��ను �కు"

��తక�� ఉ������ర��డు.

"స� ����� ను"

���ల �ట �� 43

"గు� ��! ��ం� �న��ల�ల మనస�త�ం గల�రం� ��ష�ం"

"�నూ ���స� వ��ను"

"ఎవరు �సుకురమ���రు?"

"ఎవరూ �మ�న�దు"

"అ���?��� ��సు��� ల� ఇ�� ం, �ండు ల���� ం అంటూ ఎవరూ

�జ�య�యకులు ���?"

"�వటమ�� వ��రు�� �� ఒ����దు"

"ఎందుక�?"

"ఆ���ర�� �� ��� ఎకు�వ�భం ఉంటుంద��ం�ం�"

"� ��� తగ�య�!������టల��యన��ట �� మధ�?"

"ఎంత�లం ఇం� ����కుం� ఉండటం?"

"���" అం���చు��లు�.

"ఇంతకూ ను��ందు����?"
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"�� �స�"

��తక���ఖం ����ం�. అ��� ���� రంభమ��వటం

అత�� శుభసూచకం� �చ�దు.

"ఏ�� � ���ట ప���నటు� ం�?"

"అ�ం�దు. ��ందుక�?"

"������ష�� ���యన��సుల ����క�బురం�ం�

ఇ�ఈ వసు� �లు ��సు��� �ండు ల�లు �� ఇ�� న��రు. అం��దు

మ�� జన�� ��సులు ���� �కుం� చూ�� న��రు"

"ఓ��� �ద� ఆఫ� అన��ట"

"�న� �న� ఆఫరు� �ను అసలు ఒ���వటం�దు"

"అ�� ఇ��డు �ద� తం� వ��ప�ం�!"

"అంత డబు� ఊ���దు. ��� తం�లు ప���ం�" న��తూ అం��.

"��మన�మనం ��పడడం �కు నచ�టం �దు"

"ఎవ�దము� ఎం� చూసుకుం�ం!"��ం� �సూ� అం��.

"అహహ అ�మం�పద�� �దు. ఇద�రం ��� ����� వసు� ం�

అనవసరం�"

"��ందుకు �ళ�ను?������ష�� �� న��క�డ� పం�ం�రు

క�!"
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"అ����సుల సంగ� �కు ��ం�ముం�?"

"��మ��� �����ం�.

"ఇంతకూ నువ�����?"

"ఎ�గూ ఇద�రం అ�ప��ద వ��ం �బ�� ఇద�రం క�� వ�వ�రం ���

ఇద�రం ��సగం పంచు�వచు�"

"అం� ���� �ండుల��� ఒక ల� ��?"

"���ంభ� ఎ��� �లు ఇ��! అడ��� �సుకుం�ను"

"అ�ం కుదరదు ల�న�ర �కు�భ��లు �కు"

"ఇ� అ��యం"

"స� అ�� ఎవ��� �ళ��" అక��నుం� ������ం��.

"��మ�! ఆగు"

"ఏ��?"

"ఇం�క� ప����� ��"

"చ�� ఇవ�ను"

"�� ��హృదయం"

"డబు� �షయం�"

"స� ఒ��కుంటు��ను"
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��మ��� �రున�� న��ం� "అ�����"

"అ��మ�ద�రం క�� ��� ���� ం కదూ?"

"అ�ను! �� ఎ� ����అ��� � అం���" అం��

�క����.

"స� అ�� ��"

"ఈ ప� �గ�� క�� ����త�వం �� ��� జర��. ఆహ����

అందరూ �ండ�మనం ��� ��������"

"�� ఎ� ��యటం?"

"ఆ �వ�లు ఆ�� ��� ను" అం� ��మ���. ఆ�కు �లుసు. అ��

ఇ������ ��తక�� తన� �క� ఇ�� డ�.

"స�"

"�ను �ళ�� ���క" �నకు� ��� �����ం��.

* * * *

�రు��� ఆనందం� అప��� � గ�� ���డు. అప��� �� అ���

హ�తు� � ప�ళ���తం జ��న ఓ సంఘటన గురు� ���ం�. తను ����

��ష�రు� ఉన���డు �ష� ���� ��ష�రు ఒ�� ఆ� ����

గురు� �దు. సుమ���_సమ��� క����_అ�ం� ���

ఉం��. ఆ� ఓ అర� �శం ����ం�, ఆయన స�మ� ఇం��పర�టన

���న��డు �ండు�ట� రూ�యలు ఖరు���నటు� �ంగ�క�లు ���ం�.
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అ� నూ�� �పర��ళ�� ఏ��స�� తను తన మనుషులను పం� �వ�లు

�క�ం�డు.ఈ సంఘటన �ంట� ఆత�కథ� ����. ��� ఆ అర�

�శం �రు �యక�వటం�త తను ఆ�� ఉదయం �� చం� � ఆ

సంఘటన గు�ం� స��� �ప��క��డు.

�రు��� అప��� � పక�� �లబ� "��" అంటూ �నయం�

���డు.

"ఊ" అ��డు అప��� �. ఇం� ఆ అర� �శం �రు గురు� � �చు�����

ప�య��సూ� �.

"��ముఖ�మ�న �షయం ఒక� �కు ���� ��!"

"ఊ!"

"�� చం� అ� రచ�త ఇ��డు మన దగ�రు��డు కదం�!"

"ఆ?"

"ఆయన అసలు �� చం� �దం�! ఆ �రు��టక�డుతున� �ంగ."

"అప��� �� ఠకు�న ఆ అర� �శం �రు గురు� ����ం�.

"ఆ ���ం�! బసూ� గ���" అంటూ అర�డు ఆనందం�.

�రు��� ఉ���ప�� డు.

"ఏ����?"

"బసూ� గ���!"



- 249 -

"బసూ� గ�����."

"అ�ను. బసూ� గ����శం �ళ��."

�రు��� ఆశ�ర�ం� చూ�డు.

�� చం� �షం� ఉ��డు అసలు �రత�శసు� � �దన� �షయం

అత�� �ం�ం భయం కూ� కలుగ��ం�.

"�� �షయం ముం� �లు���?"

"ముం��� ��ఖం ఎ��� �లుసు! ఆ �రు గురు� �క

ఊరుకు��ను."

"అ����."

"అ�ను.����� గురు� ���ం�."

"అ����� ���� ఇ�� మం����."

"ఇ��డు ������ �భం�దు. ఎ��� సంగత�."

"����ందు���� �లుసుకుం�..."

"పర�టన ���డు �కు �లుసు.���ర� �రు త� ��_స� ��

అ� ఏ� ఉం��."

"�ంప�� �డు ��� గూఢ�� �దు గ���?"

"��� గూఢ��?"
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"అ����.ఈ���� �ళ�� ఎకు�వ���ర� �ప�� �సు� ��రు

క�?"

���ల �ట �� 44

"అ��?"

"�� చం� � న�సు� న� �డు కూ� ఆ�ప���న�."

"�� చం� �� న�సు� ���?"

"అ����!"

"ఎవరు?"

"అ� ��. బసూ� గ���నుం� వ��డ���."

అప��� � �� అర�ం �వటం �దు.ఈ�రు��� ఎ��డూ తన��

క���� ��_ గురు� ���న �షయం మ����� �సు� ం�డు. ఇం���

������ �� త� అర� �శం �రు మ�� మ����డు.

"బసూ� గ���" గ��� �ండు�రు� అనుకు��డతను.

"అ����" అ��డు�రు���మ��.

అప��� � �క సహనం న�ం���ం�.

"�రు���."

"య���."
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"�ట��."

�రు��� ఆశ�ర���డు. "ఏమ��రు ��?" అ��డు

అను�నం�.

"అ� � ���" గ��� అర�డు అప��� �.�రు��� భయప�

గ��నుం� బయటకు పరు��� డు.

"����� �� ��� ము����ం�" అనుకు��డు అప��� �

��కు�."

భ��శంక� �జనం ము�ం� తన గ��� �రుకు��డు. అత�� కన�క

ప�వర�న �� ఇబ�ం� క���� ం�. ఆ� అ�వర� తన� చను��

��� డటం �దు. తను �జం�� ���తుడ� న���ం��. �ద�

ఋ�� �సుకు� అవ�శం ���� క��ంచటం�దు దగ��� .

���గటం�దలు���ం�.

ఛ��న ��వ� అందుకు��డతను.

"హ�_ �� చం� �య�"

"హ� �ను కన�కను��� డుతు��ను."

"హ� �య�! ఎక��నుం�?"

"� గ�� నుం�!"

"సంగ��� ��ం�!ఈ సమయం�_�ను గురు� కు �వటం� గల
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అంత�ర���?"

"ఒక�� � రూ� � వ�� �?"

"వ�� � అ� అడుగుతు���?�రు �� ����������ను

��య�_ �య�."

���� వ�వ�� ఆ� గ�� �రుకు��డతను.

"చూ��! ���న�� ����ను." అంటూ గ��� అడుగు��� అక�డ

కన�క��టు మ�యువ� కూ� కూరు�� ఉండటం చూ�

ఆశ�ర���డు.

"రం�! కూ��ం�" అం� కన�క అత��ఖ కవ�కల�సం �గ�త��

చూసూ� .

భ��శంక� కు��� కూరు���డు.

"క����య� ��ం�! అ� ��ం� � కూరు�ం����?� ��ం� �

ప�చయం ����న �ధ�త ��� ఉం� �య�." న��తూ

అ��డతను.

కన�క అ�మయం� చూ�ందత���.

"ప�చయం ����ం�నం��?"

ఆయువ��ఖం� రంగులు���తు���.

"కన��!" అం� �బ�� �� �లబ�.
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"ను�� కూ��." అం� కన�క ఆ����సూ� .

"అ� �దు కన��!..."

"��ద�రూ ఇ���నుం� ఒకట����. అర�మ�ం�?" అం� కన�క

భ��శంక� �.

భ��శంక� ఉ���ప�� డు.

"ఏ��...ఒ...ఒ...కట����!"

"అ�ను!�రు ��ట �దనరన� నమ�కం �కుం�."

"కన��! ���! ఓ����" కన�క �� పటు� కు� పక�కు ���ళ����

ప�య��ం�ం�యువ�. �� కన�క తన ��� ���ంచుకుం�.

"�ర�� ��� అర�ం �వటం �దు." అ��డు భ��శంక� �సు� �తూ.

"చూడం�. త�� అ�� ఎవర����� రు... అంత��� న ఇంత

�ప�?"

భ��శంక� �ం��� �� ���దు.

"కన��!��ట �ను ���" అం� ఆయువ�.

"�_" అం� కన�క ఆ����సూ� .

"�� చం� �రూ!��� డ���?�రు ���న అబ�� లు �కు

�����య� భయపడుతు���?"

"ఏ� అబ�� లు?" అ�మయం� అ��డు.
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"అ�_� ��మ� �బ�� చ���ఖం�ద �ట�డం, ��గం� �ళ��ద

�యటం"

"అ� అబ�� ���? ��య� ���� �య�!���� కూ�

�సుకు��ను. ��లం�� ప��ం� �ళ�దగ�ర ���ం కూ� ����� ను."

"��� �����" అం�యువ� కన�క వంక చూసూ� .

"����� �దు �డ�!����! అ� ��� �� ��లు నమ����

అనుకూలం� ఉండ�. అందు� ��� "నమ��� ��లు" ���క�..."

"�న�� అ� �దు." అం�� �పం�.

"ఏద�� స��డ�! దయ���రు��� డకం�! ఇ� �వలం

�నూ_కన����� డు����న �షయం_" అ��డు భ��శంక�.

"అ��!మ���ద��సు� ��రు �� చం�!� ఇద�రూ ఒకట�ల��

ప�యత�ం..." ఇద���తులూ ఠకు�న క��� పటు� కుం� కన�క. �� ఆ

యువ� చ��న తన����సుకుం�.

"ఇద�రూ ఒకటవట��� �య�! అసలు ��ద�రం ఎందుకు ఒకటవటం?

�ండు� ఉం� ఏ�� నష�ం..." అ��డతను.

"జ��ం�� జ����ం�. �� చం� �రూ ���!��సం �రు

ఒకటవం�"

"అ�� కన��...ఇత�వ��కు ���..." అం� ఆయువ�

క��ంచుకుంటూ.
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కన�క ఆ�వంక �పం� చూ�ం�.

"��� కనబడ� యువ�యువకులంద�� ఒక��� ��� �పట�టం

మం�� �య�!�అభ�దయ��లను �నూ హ���� ను. వరకట�

�రూ�లన, కుల �రూ�లన అ�� ���యమ�_ ఆ �ందర� అంద�� ఇ�

ఒక�� ��య��� ప�య��సు� ��ర� � కర�మ�ం�. �� ఇక�డ

�ం��ం� ఒ���వడం �దు ��య� ��ం�!�రూ �నూ ఒక��సం

ఒకరు ��� మ� �మనసు���� ం�. ఆయువ� బదులు మ�ద�రం

ఒకటవ��� ��ం అభ�ంతరం �దు." అ��డు భ��శంక�.

ఆయువ� ఇంక �భం�ద� కన�కను �ల���� బలవంతం�

�����ం�.

"�ను ����� ���ంచు��ం?" అం�యువ� అసహనం�.

"ఏ�� ను� ����?" ��కు� అ��ం� కన�క.

"అతను �� చం� �దసలు!" అం�� �ంతు త��ం� రహస�ం�.

"��?" అ��ప�ం� కన�క.

"అ�ను! అతను �� చం� �దు!"

"అతను �� చం� ��?" �సు� �తూ అ��ం�.

"ఏ�త�ం �దు!"

"��ం మ���దు క�?"
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"�గుం�!�భర�ను �ను గు��ంచ��?"
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"మ��ట���? అత� �� చం�."

"ఇత� �రు కూ� �� చం� ������� రచ�త �� చం��త�ం

ఇతను �దు."

"ఇత� రచ�త �� చం�."

"అ�� కన��! ��� ����! ఇ� ఎవ�క�� �సు��� 'ఇత� �

భర�...� ఇద�రూ ఒకట��ం�' అం� ��ం ����!"

కన�క ఓ �ణం ఆ��ం�ం�.

"అం� ఇతను � హ��ం� �దం��?"

"�న��డు �దనక ఇం�ం �యను?"

"మ�త�వరు?"

"ఏ���ం �లుసు?"

"ఒక�ళ �� చం� �రు� ఇద�రు రచ�తలు �రు క�!"

"అ� ఎ� ఉం�రు?"

"ఎందుకుండరు?"

"ఉం� ఉండవ�����_�భర� �త�ం ఇతను �దు, �దు
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�దు...కనుక� ఇద��� బలవంతం� ఒక� �య��� ప�య��ంచకు..."

�స��హ� అం��.

కన�క ఆ���టు మ�� గ�����ం�.

"ఇ��ల��� �స�ష��... ఎ��డూ మం� ఫ��లు ఇ�� య��కు

�లుసు �� కన��! ఇంక మ�ద�రం ఒకటవ��� ఎవ�� ఎ�ం�

అభ�ంతరమూ ఉండద� � అ��� యం!��ఐ క���?"

ఉ��హం� అ��డు భ��శంక�."

"�స�� �� చం�" �పం� ���ం� కన�క.

"య� �య�! '�స��' అ�� ���� �కు ����ంటుం�..."

"��ర� ��� ��ద �బ�� చ�� ���ంద��రు కదూ?"

"ఎ�� �� � �య�! ఆరు�రు� ."

"��గం� �ళ��ద ��ం� కూ�...అ��?"

"అ�ను!"

"� ����� లూ, బట�లూ, వసు� �లూ అ�� కుప�� �� తగ��ం�"

"�కు �ప�టం మ����ను.�అ��నుల ��లు, ఉత��లు కూ�

ఆమంట� ���ం�."

"అ� �...అ����ర� ���� ����డు గురు� పట��రు కదూ?"

"ఎందుకు ��దు �య�! ���మం� అ����� �లబ�� ఠ�మ�
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గురు� పట�వచు�!���� ఉంటుం� క�."

"షట�..." అం� ఆయువ� హ�తు� � �పం �చు�కుంటూ.

భ��శంక� ఆశ�ర���డు.

"అ�! అ���?మధ����ందుకు �పం వ��ం�?"

"ఎందుకం� ఈ� ��� �బ�� ..." అం� కన�క.

భ��శంక� �రు �ర��డు.�టలు బం� అ����.����

�మటలు ప���న�.

"ఈ� ����?"

"అ�ను!" అం� కన�క అత��ఖకవ�కలు కుతూహలం� ప���సూ� .

"ఐ�...�� � టు �యూ��య� ��ం�! అందు� అ�థులను ముం�

ప�చయం ��� అ� ఇం�క ���ను...ఇ��డు చూడం�! ఎం���ం�

�టు��ష�."

"ఐ�...��� ఎక�డు�� ���� గురు� పడ�న��రు క�!మ���డు

గురు� పట���ం?"

"���రు����న� ��ం�! ఆరు�ల�� ఇ���రు���� య�

����� ���ం�..."

"�రు రచ�త �� చం� �ద� ��� అం�ం�..."

భ��శంక� చకచక ఆ��ం�డు.
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"ఓ.�. అ� ఆ� అ��� యం! కన���!�కు���� ఇద�� గు�ం�

స�ష�ం� ���ను క�!�ఇద�� మనసులూ �����న అద�ం�ం�వ�!

���న అద�ం ముక�లు అతుకు�ం��? �వ� �య�, �వ�!

అందు�...��ద�రం ��� ఒకటవటం ఇష�ం�క_ ఒక��కరు గురు� పట�నటు�

న�సు� ��ం..."

కన�కను మ���నట��ం�. ఆ� �పం అం� ��� �దకు

మ��ం���డు.

"������� యూ ఆ� ���ం�?" ఆశ�ర�ం� అం� ��� భ��శంక�

�.

"�ం� �� అ��� ��� ...మనం ��లు��� డు�వటం మం��...

���భర�లు... ����క కూ� ��లు��� డు�క�� ఎ�?"���

అ��డు భ��శంక�.

"కన��! ఇతను ���దం� అబద�ం!" భయం� అం� ��� .

కన�క� ఎవ�� న��� ��టం�దు. తనసలు ఈ వ�వ�రం�

తలదూర�కుం� ఉం� ఎం���ం�ద���� ం���. అనవసరం� త�

�ల������� � ���� ర��ం�ం�...ఆ� సం�రం �ల��� ల�

ఉ��శ�ం�.

"���! �ను �లకు ముం� ���ను. ��� తన ��రం �లబ�ల�

మనసూ���� �రుకుం�� ఇక�డకు పంపమ�...�� ఇక�����క కూ�

ఇం� ��త తగ�లు గురు� ంచుకుం� ఎ�?" అసహనం� అం��.
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����ం ����చ�దు.

ఛటుకు�న భ��శంక� దగ�రకు న��ం��.

"ఏ��స��!మ��ద� �జం ��� �...��� � �� �యమం��?"

భ��శంక� �రున�� న��డు.

"���భర�ల ���లు ��సులు �ర�రు �య�! �వలం �రు� � ���

���..."

"��� ...� ఇద��� ఒక� �య��� �ను� ఇక��� ���ం�ను��,

��� �� �యటం �సం �దు" �పం� అం� కన�క.

ఛటుకు�న ��� �బు� దగ�రకు న�� తన���నుం� ఓ �స�కం

బయటకు ��ం�. అందు�నుం� ఓ �� �� కన�క �దకు ����ం�

�పం�.

"ఇ��డు ���. ఎవరు��� �� �జ�"

కన�క ఆ �� ���� �సుకు� చూ�ం�. ��� ,మ� వ���� ��హ�

దుసు� �� �లదండల� ��న ��. అం�...

అత� �� చం� అయుం�డనటం� ఎ�ం� సం�హం �దు. ఆ��

భ��శంక� �దకు ���ం��.

���ల �ట �� 46

"ఇం� �రు �� చం� న� అం��?" అం� �పం�.
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భ��శంక� �� చూ�డు.

"అ� ���!��న ప���తుల వల� �న� అనటం సమంజసం� ఉండదు"

అ��డు �రున���.

"మ�ంత���� �� చం� అ� ఎందుకు అబద�ం ���రు!"

"ఇ� అ��యం కన���!మన ఎ�ం�� అంశం ఏ�టం� �ను ��

చం� అ��, �� అ�. '�దు' అ� ���� �ను అ�ష�ం��

ఒ��కుంటు��ను. అం�త ఇక���ఈ��� ము����� ���రు

�బంధన�� అ�క��ం� 'ఎందుకు' అ� ప�శ� �సు� ��రు. ఆ ప�శ�కు అంత

�� ముఖ�త అనవసరమ�� అ��� యం."

"అవసరమ�� అ��� యం."

"ఐ�!�� అ�� ఆ� ����ల� అన��ట��?"

"అ�ను."

"ఇ��� �ప�క తప�దం�రు."

"ఈ �ణం��."

"ఓ.�. �య�!మనసులు ������ డు����న సమయం

ఆసన�మ�ంద� �రంటు��రు కనుక ఆ� ��! కూలంకుషం�

��� డుకుం�ం. రచ�త �� చం� అన� �రు �ను �డు���� ��

ప�బలమ�న �ర�లు��� కన���! 'ప���తుల �� బల�ం' అ��ట

�రు �� �ం�రు"
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"అసలు ��వరు?" ��ణం� అ��ం��.

"అ�కూ����� ��ల���లం�రు?"

"అ�ను."

"స�!�రంత �క���� వ�వహ�సు� న���డు అ�� ��య� ��యటం

మం��.� �రు భ��శంక�."

"భ��శంక�?"

"య�!"

"ఇక�డ��� ఇంతమం�� ఎందుకు �సం �సు� ��రు?"

"�రు ��� �� �� ం అదు�తం� కండకు� �యగలరు కన���!� ప�శ�కు

స��నం �ప���� ��� అభ�ంతరం �దు. ����ం� �ష�లు

ఏ�ంతం�, �క�� ���ల���క��� ��� �గుంటుంద� �

అ��� యం."

"అక���దు. ఇ��� �ప�ం�."

"తప�దం�రు."

"��� ����ం�"

"ఆ� ��!���క �దన�ను. ��కంత�� �రణం �రు?"

కన�కకు �పం మ�� ముంచు���ం�.

"��?"
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"య� �య�! �ం� ప��ం� ��."

"�కు ��� ఎ��ం�"

"అ� ���!��కూ�� �రణం ��."

"అం�?"

"ఇదం�� అందం ��న ప� అందుకు రు��లు ��ల�

�రడగవచు� క�! అందు� �ద�ం� �ంచుకు��ను" అంటూ �బు�ం�

ప�� �� అందు�� ఓ ��తం బయటకు ��డు.����గ�త��

మడత��� కన�కకు చూ�ం�డు.

"చూ��!ఈ��తం�ద ఒలక��న అందం ఎవ��?"

కన�క ��తం �కు�� చూ�ం�. '�జసు�'�సప��క� ���చ�

�సం ప�చు�ం�న తన �� అ�.

"ఇంత అం��� ���ంచకుం� �ండటం ఎవ�తరం �య�!"

"� �క�� అనుభూతుల �క��

� �� ���న ���ల న��!"

"య� �య�! ఆ�� బ��లు ���క ఆ ��తం ��య�తూ�

��వంక ����� చూసూ� ం���ను.��క�� అనుభూతుల �క��

������న ���� శరణ�మ�� కర�మ�ం�. అం� ఆ �ణం నుం�

��సం �ట �� రం�ం�ను. ఆ ��తం ఏ ప��క� ప�చు�ంచబ�ం�

�లుసు�వటం �సం ���ళ�� అ�� ప��కలూ �తుకుతూ �కబు�సూ�
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�వరకు శర� �బు�� దగ�రకు �రుకు��ను. అ��� అడ��

ల�ంచక��స�� శర� �బు ����న ��� �సుకు� �రప��క

ముఖ�త�ం� ప�చు�ం�ను. ఆ తరు�త కథ �కు �లుసు."

కన�క ���షు� �ల� �ంటూం���ం�. అత��ఖం��

������, అతను అం�ం�న �త ��తం� తన �� ఆ�ను

క��ం���న�. తను అంతకుముందు అ�క ��మకథలు చ��ం�.

���లు చూ�ం�. �� ఇంత ��ం�� ��ం� ఏ కథ �న���డూ,

చ��న��డూ తనకు కలుగ�దు. తన �� చూ� అత�ంత శ�మప�

�వరకు తనను కలుసు�వడం ఎం� ����ం� � �ం�.

��� కూ� ఆశ�ర�ం� �ంటూం���ందత��టలు.

"���� �� చం� �రు��ంతమం���సం �య���,�రు

���న కథకూ ఏ� సంబంధం �దు" అం� కన�క �లుకు�.

"అ� ���! సంబంధం �ం�ం తకు�వ� �న��ట �జ���య�

��ం�! �� అస�లు �దనటం సమంజసం �దు. ��� �� చం� ముసుగు�

�క��� �వటం�త�ం �� అక��తు� � అను�కుం� జ����ం�.

రచ�త �� చం��ఆ�� ��� అప��� ��� ఆత�కథ �� �షయం�

తను మనసు�రు�కు��డ�, ఆ �షయం ���ట� ��� అప��� ����

���ల� ��డు. అత� ��క ప��రం�ట� ���స�� అప��� � న�� ��

చం� అనుకు��డు. అత�� '�ను �� చం� � �దు' అ� �ప���

సమయం��రు వ���రక���.�రుకూ� ఆత�కథ �� �ర�క�మం �సం

ఎ��క �యబ�� ర� ���స�� �� క�� �ల��లు 'ఆంధ�ప�����'�
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గ�� అవ�శం �లూకూ ఆకర�ణను తటు� ��క �� చం� �����కం�

��రప���ను. ఇందు� ఎవ���సం ��ల� ఉ��శ��� �దు.

అ����! ����రూ!మధ���కు �� ఇబ�ం� క��ం�."

"ద��� ��!" అం�� ��కపడ� మనసు�.

"ఇ��ళ�� ఈ �షయం ���� వ��నందుకు ��� ఎ�� కూ�� ���

కన��!" ఆ�� ��� గ��నుం� బయ�����డతను.

* * * *

��� బ� � కూరు�ం�. కన�క ��� బయట �లబ� "అ�� �య��

�� ���! �కు �� ట�బు���ను" అం� �నం�.

"అ� �� అండ� �� ం� కన��?ఈ �షయం�ంక మ���" అం� ��� .

బ� బయ���ం�.

కన�క ఇం��� నడవ��ం�. ఆ�మనసం� అల�క�� లం� ఉం�.

భ��శంక� �� చం� �రు� అంద���సం �యటం ఓ పక�, తన�స�

అంత �హసం �యటం మ�ప�� కలగలు���లు సృ��సు� ���.

���ల �ట �� 47

ఇంతకూ ఇ����� �యటం?ఈ �షయం అప��� � ���

�����. �క�� తను కూ��ళ�ను�సం ��నట��తుం� క�!

అ� తన �ష�ం �దు.

"�� కన��!" �డు� పక�� �న� ఇం� ��� � నుం� ఎవ� �లవటం
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���ం� ఆశ�ర�ం� చూ�ం� కన�క . ��ష న��తూ క��ం�ం�.

"���పలకు �!' తలు� �రుసూ� ���ం��.

"ను�� ఊ�� ఉ���?"�ప�� నడుసూ� అ��ం� కన�క.

"అ�ను?����క��� �� �� ఫ� అ�ం�. ను��క�డ

ఎందుకు���?"

"ఆంధ�ప������ అప��� � �� దగ�ర �ల��లు ఉ��గం."

"ఎ�� ��ల�ం� ఇక�డ ���?" ఆనందం� అ��ం� ��ష.

"ప� ��లు - ఈ ప� ���� ఇ��ద��� బయటకు �వటం."

ఇద�రూ ��� ���� ����� �రూ�ం�డు �� ��.

'అ�� ను�� ఉ��గమూ, ��� ��కులూ ఏ� �కుం� ఏం

�సు� ���!" అ��ం� కన�క.

"����� �ద� క�"

"ఏ�ట�? ల� ఎ��!"

"అ�ను!"

"ఎవరతను?"

"వర�న�� అ� అప�ల�� ���వమ�� ను�� చూ� ఉం��

కదూ?"
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"ఓ! � �ల�� ��� ఉం�.మ�ంక క���మధ��.

"అత�� ఉ��గం �దు ఆ�� �దు.ఈ �ం�ం�� ఏ�క� �కుం� ���

�సు���� �� వ���వటం �దు."

"అ��మ��?"

"�� �సం ఓ �� � ��ం �! అ� స��� అ������

�క�� ;�దు"

"ఏ���� ను?"

"మ�� ఎవ��నూ ఆన� క�?"

"��ద నమ�కం �క�� ���దు� �"

"అప�ల�� �రు తన దగ�రున� అ�క డ��లు, ఉత��లు,��లు

రు��లు� �టు� కు� ఆత�కధ �సు� ��రు క�! అ� �యకుం����

��� ఓ ప��ష� ��� అతను�భ� �ల రూ�యలు ఇ�� న��డట! ఆ

డబు� చూ��� �������� వ��కుం�రు"

"��� �ంగతనం ��� �!"

"��� �ంగతనం అం� �కు �గుండదు. ఎడ��� �ం�. అం� ��

అప��� � �రు ఆ �స�కం �యక�� ప�పం�� ��� నష�ం ఏ� �దు."

"ఆ� ��� �జ� �� ....." అంటూ �ం చూసుకు� 'అ��

అ�ద���ం� వ�� �! త��త కలుసుకుం�ను మ��" బయటకు

నడుసూ� అం�.
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* * * *

�ము ��� రు�మున అ�దు ��ం� .�రు��� �రు� అప���

�ద������ర�� ����డు. �గ�� క�� ��ంగు �సం ����న

ఏ��ట� �సం �ద��� �రుకుంటు��డతను.��రణం� ఎ��డూ

శమంతకమ� �ంబ� ���రు� � �వట��� ఒంట�� �రు�

�హ�ంచటం అరుదు.

ముందు తన అన�య� �డుకు �ప� ఇం���� ��� గ�� అ��డు

�గ� పనులు చూచు��ల� అత� ఆ�చన. �ప� ఇం� ముందు ���

�ర� ��� డతను. అ��తలు�లు �రచు��దు. �రు �� ��� గ���

తలు�లు ��డు. అ�దు ���ల త��త �ప� తూలుతూ వ��

తలు�లు ��� మ�� మంచం �ద ప���డు.

"ఏ� ఇం� దగ���ం� ఉత���సు� ���?" అ��డు�రు���

కు��� కూలబడుతూ.

"ఊ!"

"అ�� �న� �����?"

"ఊ!"

"ఆ�సు� స�� �ళ�తూ���, ఎ�� డుతు���?"

"ఊ!"

�రు��� అత� ���ద గ��� చ��డు.�ం� �ప� �మ���
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కళ�� ���డు.�రు���ముఖం ఎక�� చూ�నటు� ందత��.

"ఎవరు?" అన��డు మతు� �.

"ఏ�� ? ��వ� కూ� ��టం ��?"

ఆ అరు�� ఇం�ం�ం స��హ �చు�కు��డు �ప�.మ���

�రు���ముఖం �� ప��� చూ� "���' అ��డు ��

కూరు�ంటూ.

"ఇప��� ���ందన��ట ఆ �షయం!"

"ఏ �షయం ���?"���� స��హ� �సూ� అ��డు.

"�తల�య �షయం" అంటూ హ�తు� � ఆ����డకు

��డుతున� �ప� ��� గూ� � �� వంక చూ�డు ప��లన�. అత�

చూ�లు ఆ ��� అంద� మ��, అంద� కం� స��లు� ����

�లబడ� ఓయువకు� �ద �ం��కృతమ���.

"ఒ�� �ప�!ఈ కు�� �వరు?" అ��డు�రు��� �లు ���

చూ�సూ� .

�ప� కళ�� నులుముకు� �� దగ�రకు న�� చూ�డు.

"��. భ�� శంక�!��� � �� అంకు�"

"భ�� శంక�?"�రు ����డు�రు���.

"అ�ను?"
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"రచ�త �� చం� ���డు?"

"రచ��!��ముఖం ఉత��లు �యటం కూ� �దు ���.��

�రు భ�� శంక�! �� గు� ��"

�రు��� చటుకు�న �ప� �� పటు� కు��డు.

"ఓ� �ప�! ను� అర�ంటు� ఇ�ళ మ��హ�ం �� ఆంధ�ప�����

���!ఈ��� కుం� ���దు� �� ��� వ��దు� � ��మ��."

���ల �ట �� 48

"ఎందుకు ���!"

"��అవసరం! అక�డ ఈ భ�� శంక� �డు �టకం ఆడుతు��డు

�� అట క��ం��."

�ప� �� అర�ం ��దు. భ�� శంక� ఏ��టకం �సు� �� �క�� అ�

�ంత అర�మ�ం�.మ�� హం� ఓవ� �� ������డు �మ���.

'అ� �� ���అ�ం ��" అ��మంచం �దకు వ����డు.

* * * *

కన�క ఉదయం అ�దున�ర క�� �ద� �� �ల�� ���� కూరు��స��

"గు���ం� ��య� ��ం�! �న� �యంత�ం ��సం ��� ��� ���

��� ��ను" అ��డు భ�� శంక� అత� గ� �ల�� �ం� కన�క

అత��టలు ప��ంచు��దు.
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"�రు మ��ద� త�ణం ఆంధ�ప����� నుం� ����ం�. �క��

�రు �� చం� �దన� �షయం ఇ��� అప��� � ��� ����� ను."

అం��. భ�� శంక� �రున�� న��డు.

"��ంత ��హృదయులు �ర� �కు �లుసు �య�"

"స� ��సులు ��� ప� అవ�నం �ం�లనుకుం� � ఇష�ం"

క�నం� అం��.

"��� అంత �పం వదు� �� కన�క! ఇం�క� '�ండు ��లు 'ఈ

రహస�ం ��డం��లు! ఆ తరు�త గు� � ����� ను."

"ఆ����"

"కన��! ��� ఈ ��క ��సం �దు!�డం� ���ంచుకున� �ండు

హృద�లను ఏకం �యటం �సమ���రు వ���క తప�దు

"�త హృద��వరు?"

"వర�న��, అత� ��యు�లు"

కన�క ఆశ�ర���ం�.

"�ళ�కూ �కూ ఏ�� సంబంధం?"

"వర�న�� ��మ �షయం� �� �ద� స�యం ���� ఉం�."

కన�కకు అను�నం వ��ం�. "అం� ఆ డ��, ఉత��లు,��లు �రు

�ం��సు� ���?"
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భ�� శంక� ��� ంత��డు.

"�...�...��� �లు� �షయం?"

"��ష ���ం�"

"��ష ��� �లుసు!"

"ఆ���� � �� ."

"���, అ��డు భ�� శంక�. ఇద�రూ ��� ��లు�నం�

�ం���రు.

"అ�� - ��� ణ ���తు�లు ��ష �సమ���� రహస�ం

�చక తప�దు కన���!మ�ద�� మనసులు కల���� కూ� -

ఒకటవడం కుదరక ఏం��ధపదుతు��ం మనం! క�సం ���ద�� న��

క�� ఆ�ర���� సంతృ��� ఉంటుం�. ఏమం�రు?"

"మనమనసులు కలవ�దు" �పం� అం��.

"ఆ సు�నం ఎం� దూరం �దు �య�! �� - ఎలు� ం�- అం�!"

కన�క చకచక ఆ��ంచ��ం�. ఇదం� ఆ ��ష �స� �బ��

త�ందుకు అభ�ంతరం ����?

"స�!" అం� అ�ష�ం��.

"�ంకు� �య�" అ��డతను ఆనందం�.

"హ� �� ---' అంటూ �ంద ���� � �లబ� ���ం� మ� �త�.
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"హ�హ�-'

"క�� �� - అ����� � ���వ�� ం ��� - అక�డ మంచు ఎంత

అదు�తం� కురుసు� ం� చుడం�."

"ఓ.�. �య� ఇ��� వసు� ��ను."

కన�కకు మనసం� అ�� అ���ం� మ��త� అత�� ఎందుకంత

చను�� ప�వ��సు� ం� అర�ం �వటం �దు. �ంప�� ఆ� అత��

���ంచటం �దు క�! తన ఆ�చనకు తన� న�� వ���ం�. ����� -

���ంచ�! తన�ందుకు? �� ఆ� అనుకున�ంత ��క� ఆ�

మనసురు��దు. పర�వ�నం����ద�రూ దూరం� కబురు� ���కుంటూ

నడుసు� ం� �టు నుం� చూసూ� గడ��� వ��ం� ���.

* * * *

�రతక���జ�లవ�� శమంతకమ�� కలుసుకు��డు.

'కూ��ం�! ఎంతవరకూ వ��ం� � ప��ధన?"

"�� దూరం వ���ం� �డ�! �� ��� �ంగతనం జరగ�తుంద�

���ం� �కు."

శమంతకమ� భయప���ం�. "�� ��� !"

"అ�ను!"

"ఎవరు �య�తు��రు?"
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"ఎవర���వచు�. ఆ కరు�క�, �� చం�."

"కరు�క� కూ��!" ఆశ�ర�ం� అ��ం��.

"అ�ను! అత� బంధు��� ఎవ� ఓ మం�� ఉ��డట! అత� ��

�క��� పం�ం�నటు� � అ���ం�� �కు �� � ���రు -"

"అ�� ఇ����� �యటం!"�బ�� అ��ం��.

"��ం ఖం�రు పడ నక�ర�దు. ��మం� �� � ఆ��ం�ను."

"ఏ�ట�?"

���ల �ట �� 49

"ఆ డ��లు , ఉత��లు,��లు అ�� ��� �� � ��� �� �ం� రూ�

� ఐర� ఓ�� � ��న��రు క�? ఇ��డు �రు ����ం��టం� ఆ

��� �� � ����యం�! అచ�ం అ�ం� ��� �� ఇం�� �సుకు�

���ం� ��� న�� డ��లు , ప�� �� ఉత��లు ,��లు �ం� ఇనుప

���� ���యం�. ఒక�ళ ఎవర����� ఎతు� కు ���మన�ం

ఫర��దు ----"

శమంతక మ� ఆనందం� చూ�ందత��. "అదు�తమ�న ఉ�యం "

అం� �ం��తూ.

"అ�� �� ఉదయ��కు ఆ ఒ�జన�� ఉన� ��� �� ఇ��యం�!

��� �� �గ�త�� �ప� �సు� ం�ను--"

"స�-"
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��తక �� సంతృ��� బయ� ����డు.

ఇ���క తన �వ�రూ ఆప�రు.��� త� �ంగ�ంచుకు�వటం �యం.

ఆఖ�� ��మ���� కూ� �రకు�ం� ���గలడు. ఒక �ళ ఆ�

�ం��ం�� --న�� ��� �� �సుకు�తుం�.

తన�� � ఇంత ��క� �జయం ��సు� ందను��దు.

* * * *

�రు� �� , �ప� ల� �రు ఆంధ�ప����� �రుకు�స�� �యంత�ం

అ�ద��తుం�.

"ఆ�! ఒండ� �� ����� ���! ఎక��� ���� � వ��నటు� ం� ---

" అ��డు �ప� సం�షం�.

అత���డ�ద గ��� �సు���డు�రు� ��.

"ను�� గ��� ఉండు! బయ� �ళ�కు!ఈ�� ��� �� ప� పడ�ం"

అ�� బయటకు న��డతను.

�ప� ఆ గదం� ఓ�� క�య�� �నుక�� తలు�లు �ర�

�ల��� ��� �లబ�� డు.�ల�టలు - దూరం� అస���� న� సూరు�డు

- ఆ�శం����తున� రంగులు -- ఆ �న� పరవశం క���� ందత��.

ఇంత అదు�త�న��వరణం� - పక�న మందు�� �క�వటం ��

���� అ��ం�ందత��.

స��� అ��� �టలు మధ� నుం� ��� �సుకుంటూ హ��రు� న��
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వసు� న�న�� వసు� న� భ�� శంక� క��ం�డత�� . తన �� � �� �

చూడ���� ణం �� వ��నట��ందత��.

"హ� ---- భ�� -----" అంటూ ఆనందం� ���డు. భ�� శంక�

�ల�� �� చూ� ఆశ�ర���డు.

"�� ......�ప�-"

"క�� గురూ ! క�� ! క��-"

�ప� అక�డకు ఎ� వ��� ఎందు���� ఏ�త�ం అర�ం �వటం �దు

భ�� శంక� � అత� గ��� �రుకు��డు �ంట�.

"�ఆ�యు గురూ! ను��క�డ ఉన�టు� �������వరకూ

��దు --"

"����?"

"అ�ను!�రు� �������? �ం�ం ముసురు�డను�!

అ�� ఫ��దు ఒక�� �సం అ�� అ� �����-"

"ను��ందు ���నటు� ఇక���?"

�ప� ��� ఆ��ం�డు �� --త�ందు ���� ఓ ప�� న గురు�

��దు.

"ను��� �టకం �సు� ��వట, అ� చు�� �క� రమ���డు"

భ�� శంక� ఉ���ప�� డు.
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"�టక�?"

"�టక� �క బుర�క� �� క� - ఏ� కల�ర� �� �� ం -- ��

�డ�ందుకు� �� ఇక��� దగ�ర� 'మందు' ఎక�డ���రుకుతుం�?"

భ�� శంక� �దడు �గం� ప��య��ం�.

�వలం తన గుటు� బయట �ట�����రు� �� �ప� � �సు���

ఉం�డు.

"��� గురూ!"మ�ద�రం ---ఇంత అందమ�న �న�� కలుసుకున� ఈ

శుభ సమయం� - మందు �ట�క�� ఎ�? దగ�ర� ఎక�డుం� మందు?"

"�ం�రం ఊ�� ��� ������� ఉ���-"

'అ� �� - ఇ��� ��� �ండు ���� ����� ను. ను��క��� �ళ�కు.

ఇద�రం కల� �ల��� �సుకుం�ం!"

"ఒ�......"

�ప� పరుగు� బయ� �����డు.

* * * *

అప��� � ���� � కూరు�� తన ఆత�కధ� ఇ��ం���న ఓ ఎ����

�రు గురు� �చు����� �శ� ప�యత�ం �సు� ��డు. డ��� అత� �రు

ఉం� �� అ� ��శ�ర�� ,��శ�ర�� � అర�ం �వటం �దు.

"��శ�ర�� �, ��శ��� � " అ� �ండు �రు� అనుకు��డతను. ఆ
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�రు ��� అ���� ం�. బహ�� అ� అయుంటుం�. ఓ ��షం ఆ�

ఎందుక��మం�ద� "��శ��� �,��శ�ర��" అ�మ�

�ండు�రు� అనుకు��డు. అ� క��� �� అ���� ం�. ఎ� ఇ��డు?

అ��డు వ��డు�రు� ��.

"��!"

"ఊ!"

"�� �రు భ�� శంక� అ� ���ం� ��!"

"భ�� శంక�" తన గురు� న� �ండు �రూ� �కుం� మూ� �రు ఎ�

వ��ం� అ� ఆశ�ర��తూ అ��డు అప��� � .

"అ����!�డు రచ�త �� చం� �దు -"

�రు� ����� ���త�ం అర�ం �వటం �దత��.

"�� �రు ��శ��� �,��శ��� � ----ఈ �ం�ం�� � ఉం��!"

అ��డతను.

"�దు ��! భ�� శంక�!"

"షట�! ����గుడు �గకు!"

"అ����! ఆ �షయంఋ�� �య����అన�య� �డుకు�

�సు���ను.���ద�రూ �� � ���!"

"�ప�, భ�� శంక�...."
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"భ��శంక�వరు?"

"����! �� చం� - అం� భ�� శంక� - అం�-"

"�� చం� �రు భ�� శంక� అ� కూ� ఉం�?"

"అ� ���� - �డు �� చం� �రు�మ�ం� ���డు. అసలు ��

చం� �రు . �� చం� �దం� అం� అసలు భ�� శంక� �రు �� చం� -

అహహ - �� చం� అసలు �రు - �ంగ �రం�!"

"షట� - ����గుడు �గకు-"

"అ���� - �నుఋ� ��� ను-"

అప��� ��రు����ద �పం �����ం� �ం��టు అత�

�న�క ప���� �ద అను�నం కూ� ఎకు�వ���ం�. �ంట� అత��

������� దగ�ర �ండు '�� ' లు ఇ��ంచటం �� అవసరం అ��ం�ం� .

ఓ���ట�� �� చం� కూ� అ�మం�ద� ���డు.

���ల �ట �� 50

�� చం� � త� �ద��� ��� కలుసుకు��డు. ఇద�రూ గంటన�ర

�� ఎ��అ� గు�ం� ��ంచుకు��రు కూ�. అ�ం���� పటు� కు�

"అతను �ప చం� �దు - భ�� శంక� అనటం తనను ఇన��� �సు� న�టు� ం�.

"ఎ�ఋ���� �?" �పం� అ��డతను.

"�అన�య� �డుకు �ప� � �సు���ను ��!���ద�రూ క�� ఒ�

�ట చదు�కు��రట..."
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"స� -------ఋ��యక��� -----� ఉ��గం ��ం�-

గురు� ంచు�"

"అ����!"

"��� �జ�ల�క� ఆ �ప� � �సుకు� �� చం� గ���� ం-"

"ఇం�ందుకు �లబ�� �క�డ - � ను��-"

�రు��� ఉ��హం� శమంతకమ� గ��� న��డు.

* * * *

అ� సమయం� కరు� క� తన గ�� కూరు���స�� �� � త�రు

�సుకుంటూ��డు.

మ��డు ��� ప��ం�ం�క�� కల�ర� �� �� �� ము�����.

అ�ధులం� �����రు. అందరూ �ద���క సు�రు �ండు గంటలకు

తను ఆప�ష� �� రం��� డు.

�మ��� �� �� �ం� రూ� దగ�ర��� - తన దగ�రున� �ళం �తు��

తలు�లు �ర� - ఇన����� ఉన� ��� �� �సుకు� ����డు, అం� !

�� �ం��!

ఈ ప� తను ఎ��� �యగ���డు. �� ఆ�� �ం� రూ� � ఇన�����

స����ళం �తులు త�రు�సు�వ��� ఇంత�లం ప��ం�.

కరు�క� ��ల�ద న�� ���ం�. ఇంత���� - తను ల����

��తు��డు.
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* * * *

శమంతకమ�మనసు మనసు� �దు. �� చం� �రు� ఉన� ఆ

�స�డు మ��డు ��� �� �ం� రూ��� ��� �� ఎతు� కు ��ల�

�ర��ంచుకున�టు� �రతక�� ���న �ర� ఆ�కు భయం కూ�

కలుగ��� ం�. ఒక�ళ తను అడు� ప�� �డు తనను ��� చం��� ��

అన� అను�నం �త���దల�ం�.�� నవల�� నూ, ����� నూ

��రణం� అ�� జరుగుతుంటుం�.

ఏ�మ��ఈ �షయమం� ఎవ��న��చ��ం� మ����

�గ�త�లు �సు��లను కుం��. �� ఎవ����� డటం? ప�సు� త

ప���తు�� తను నమ�ద�న వ��� ఎవరు?

అప��� � �భం �దు. అ�మయం! వర�న�� స�స�! ఏ�త�ం

నమ���� ���దు. ఓ�� తన ఉంగరం ��� అ���డు.మ� �త�

అనవసరం ; ఇక�� ��మ��� ఒక��� �� నమ�ద�న వ����

క��ం�ం���. ఆ��ఈమ�� తనకు ప�చయమ�� - ���డ

��హం ఏర����ం� తమమధ�. ���డ��� �ద� కుటుంబం అట

�ళ��. '�గ�� క��"యూ�వ��� ఏ��ట�� తనకు స�యం �య��క�

ముం� వ���ం�.

�ంట� ��మ��� గ�� �రుకుం��.

"ఇ��� �జయనగరం �గ�� క�� ��� �ం� నుం� ���� ం వ��ందం�!

ఆ� షూ�ం� �వటం కుదరదట-" అం� ��మ���.
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"��� �� ----�� ఓముఖ�మ�న �షయం��� ��!" అం�

శమంతకమ�.

"ఏ�ట�?"

"��రు ఆత�కధ �సు� న� �షయం �కు ���ం��?"

'అ�ను!�� ���రు - అ� �యకుం� ���ల���మం�

�జ�య�యకులూ ప�య��లు �సు� న�టు� -"

"�� చం� ఎవరనుకుంటు���? ఎవ� �ంగట! ఆ ����� �లుకూ

డ��లు , ఉత��లు ,��లు ���య��� వ��డు -"

"అ�! అ���? అతను రచ�త �� చం� ��!" ��నటు�

అ��ం��.

"�ద�మన ����� �రత�� ఖ��తం� ���డు . అం��దు ���

��క�� కరు� క� కూ��డు �� చం� �ద� అ��డు.."

"మ���� ఎందుకు ��� �వ��దు?"

"�ద�ఋ�� �� ���మన దగ�ర! అందు��రు����ళ�

అన�య� �డుకు� �సు���డు. ఇ�ళ ���� �� బం�రం బయటప�

�తుం� గ�! అ��డు ��� ����� ను-"

"ఇంతకూ ఇ����� �యటం?" అ��ం� ��మ���.

"����� ఓ అ������డు-"



- 283 -

��మ���� అను�నం త���ం�.

"ఏమ��డు?"

శమంతకమ� ��తక�� ���న ఉ�యం �వ�ం�ం�. ��మ���

�ర�ంత��ం� తనకు ��కుం� �రతక�� ఎంత�సం తల ��� �

�����ం�. తనను కూ��సం �� ��� �ం��ంచుకు ��ల�

�� � ��డన��ట!��� త�న ��� ఎ� ���తనకు �లుసు.

"�కు ఆ ����� �ద కూ� అను�నం� ఉం�" అం��.

శమంతకమ� ఉ���ప�ం�.

"����� �ద అను�న�?"

"అ�ను!���� ఎ��� �ప�� "ఆచూ� ���న��� బహ�మ�"

�ప�� �ంద చు�న గురు� -"

శమంతకమ�� �ట�ట��దు.

'అం�-"

"�డు �ట�� అ� కూ� అను�నం!"

"���!" గుం�లు �దుకుం��. "అ�� ఇ���ం ����?"

"��ం భయమక�ర��దు, �ను ���నటు� �యం�!��� �� ��� ��

� ప���� �త�ం� ��� అ� ఒ�జన�� అ� ఇ��యం�!�డు అ�

�సుకు �����మన�� నష�ం ఉండదు-"
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"మ� ఒ�జన�� ఉన� ��� �� ?"

"అ� ��వ�ం�!"����గ�త�� ���ధ�త ��!"

శమంతకమ� ఓ �ణం ఆ��ం�ం�. ఆ ఉ�యం���

ఉన�ట���ం�ం���. ��మ����ద తనకు ��� నమ�కం ఉం�.

గనుక ఇంక తన� భయం �దు.

"స�! అ�� ��� ను-" అ� గ��ం� బయ����ం��.

* * * *

ఆ తరు�త ��మ��� , �రతక��లు ���� � ఓమూల

స��శమ��రు.

"��మనం ��� ఎ� ������� � ��� ��� క�?" అ��డు

��తక��.
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"���� !���క� ఇ��ల� ను� �� � �సుకు� ఏ� ��నటు�

నన�డుగుతు���?" అనుకుం��.

�� ���త�ం "స�! ��� �� �ను!��� �ండు గంటలకు బయట �టు

దగ�ర �రు �సుకు� �ద�ం� ఉండు. �ను ��� �� � స��ల��� నుం�

బయటకు దూ� పరు�తు� ��� ను. ఇద�రం క�� �రు�����ం!"

అం��.

"��మనకు ��క���?"
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"అ� కూ� ����? అప��� � �రు ఎ������ � నుం�

బయటకు ���! ఆ ఏ��ట��� ��! ఎ� ��� � , ఏం ��� � �

�నవసరం-----"

"అ� ��! అ�� ��� ం!" అ��డు తలూ�తూ.

* * * *

�రు����జ�లవ��హ���� అప��� � గ��� న��డు.

అప��� శమంతకమ� అక�డకు �రుకుం�.

"��! పదం�!��వ� �లు�కుందురు ��!" అ��డు�రు���

ఆనందం�.

"ఎక���? ఎవ� సంగ� �లు�కు��!" ఆశ�ర�ం� అ��డు అప��� �.

శమంతకమ� ��కు ప�ం�.

"అ�! ఆ �ంగ �ధ�వ� రచ�త �� చం� నంటూ మ�ం�� మ�ం

��డు కదం�.�� సంగ� �లు�����" అం� కసురుకుంటూ.

అప��� � � అర�మ�ం�.

'అ���డు అసలు �� చం� �దం�రు?"

"�దు ��! అత� �రు భ�� శంక� అ�, తన��టు ����

చ��డ� ---ఇద�రూ మం� ���తుల����డు ��� ��డు -------"

"ఎవరు ��డు?"
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"�అన�య� �డు� ��! �రు �ప�-----"

"ముందు పదం�! అను��లు త��త �రు�కుందురు ��" అం�

శమంతకమ�.

అందరూ �డ�దకు బయ���రు.

�రు��� �ప� గ� ముం�� తలు� త�� డు. �ప� �ం�రం ���

���ద �� �� నుం� �చు�కున� మందు� ఆఖ� �గం కూ� గడగడ

��� తూలుతూ ��� తలు� �ర�డు.

"�ప�! పద �� గ�� ��� ం!" అ��డు�రు���.

"ఎవ� గ��?"

"అ� - భ�� శంక� గ��?"

"ఏ భ�� శంక�?"

"అ���� !�దు� న� � రూ�� - ���� చూ�ం�ను క�?"

"ఏ �దు� న�?"

�రు��� � ���సు ���ం�. "త�ర� పద! అప��� � �రు కూ�

వ���రు!"

"ఏ అప��� �?"

�రు��� అత� భుజం �ద �� �� బలవంతం� భ�� శంక�

గ��� ఈడు� ���డు.
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భ�� శంక� �ళ�ంద�� చూసూ� ఆశ�ర�ం న�ం�డు.

"ఏ���� - ఇ� వ��రు?" అ��డు అప��� � �.

అప��� � శమంతకమ� �� చూ�డు. శమంతకమ��రు���

�� చూ�ం�.

�రు��� �ప� భుజం �ద ఉ��హం� చ��డు.

"�ప�� �ప�! ��వ� ��� --"���శంక� వంక చూ�తూ

అ��డు.

�ప� తూలుతూ ఓ అడుగు ముందు�� భ�� శంక� �� చూ�డు.

"��వ��కు ��దు ---"

�రు����� �న�ట����డు.

"ఏ��� అ�!�డు � �� � �� అ� �దు� న� �����?"

"�ను �ప��దు----"

"�కు �����ం�----- �� �రు ���శంక� అ� అన�దూ?"

"భ�� శంక�? అస� ����డూ �న�దు......."

"ఒ��! ��మ��మ���ం�!� ఇద�రూ ��� ��ం�� అ�

అ��� క�!"

"అసలు ��� � �� � చూ���ంతవరకూ-"
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�రు��� � �మటలు ప�����.

"మ���� ��న �� � రూ�� ఎందుకుం�?"

"�దగ�ర అస�లు ��� ��."

"ఒ� �ప� - �దు� న� ను� ���న �ష�లు గురు� �చు���!"

బ���లుతూ అ��డతను.

"ఏ �దు� న�?"

"ఇ�ళ �దు� న�"

"ఏ ఇ�ళ?"

'అ��! తల పటు� కు��డు�రు���. "ఒ� �ప� ------ఇ�ళ

�దు� న� �ను � రూ� � ��దూ?"

"� రూ� � ఎవ�రూ ��దు - ఇం� �షయం! నను� ఒ�� అనకు!"

"ఏ��? �ను� ఒ�� అనకూదడూ?"

"ముకూ��హం ��� �ళ�ం� 'ఒ�� అం� తం�ను."

"ముకు��హం ��� ���? ��వ� �కు ��దూ?"

"���తం� ఇ��ట��ద��� �ను� చూడటం!"

�రు��� అ�� ప�� డు.

"ఏ��� ! నను� చూడటం ఇ��ద���?" పళ�� �రుకుతూ అ��డు
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�రు���.

"అ�ను! ఇం� సంగ�! ను����డు �ం��� కూ� "�" అ���

నను�! ఇ� ఆఖ� ���ం�!మూ��� '�' అ��వం� తం�ను."

అప��� � � �పం ముంచు����ం� �ళ� తతంగం చూసు� ం�.

"�రు���! �ను� ���� �సు� ��ను! ఇం�� నుం� బయటకు �

ముందు...."

"అ� ���� ......�డు ....."

"షట�! ఎవ�� ��� �ధవను పటు� ��� � అన�య� �డుక� అబద�ం

��� �! �� ఆ జం�ల�� �� చం� � �ంగం��?"

శమంతకమ� �ం ����లు�వటం �దు .

"ఇం����ం� �క� పనులు �యకు....." అం��రు����.

'అ� �దు �డ�...."

"ఇం� అ�! �� చం� �రూ.....��ం��! ఇదం�ఈ�రు���

��న ప�...."

"ఏం ఫ��దు �డ�! అను�న �వృ�� �సు�వటం �ర�యుల జన�

హకు�!"

�రు��� �ప� � బయటకు ఈడు����డు.

"���స�� �� చం� !" అ��డు అప��� �� �చు�కుంటూ.
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"ద��� �� ��!�పం�రు��� �� �యకం�.��� �ం�ం -

��� �ం� ఇ�� �లు,�గ���డు."
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"��� �ం�?"

"అ�ను!�ంట� ��� �ం� ; �ం� �ండు '��' లు ఇ���� �లు, ఓ.�.

అ���డు."

"అం�నం��!"

"అ����!"

"�� �సం �� �� �యనవసరం �దం��!"

"ఏ�త�ం అవసరం ����! ఎవ�� ప��దం కలుగ��డు గనుక -

వ��యవచు� - జ�� �ండు �కులు ఇ�� �లు."

"అ� ��,�క�� ����� ����� ను --"

"��� ������� �ం�� �లవం� �� - అ�దు �����

�రు���మనంద���ములు మ�ష���డు-"

"ఓ.�. ఇ��� �� ��� ను -" బయటకు న��డతను.

అంతవరకూ గ� బయ� �లబడ� వర�న�� పరుగు� �ప� ���డు.

"అమ�య� ఎక�డ �ంప మునుగుతుం�న� భయప� చ��ను గురూ! ఆ

�ప� ��వ� �� - భ� �బ� ��� డు� - ఆ�రు� ���-"
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"గూబ ప��టు� ��� డు బ�ద�-"

"ఎ���� ������ ?"

మం� 'మందు' ��� ప��శం ఎక�డుం� �ప�ట� �కుం� - �� ఓ

��� ���ం� గంట ��త� బహ�క�ం�ను ���!"

"సూప�� అ���, ఇంతకూ ��మన �ర�క�మం ఏ�� గురూ?"

""�� ఈ� ��� బ�ద�! �� ��� ��ం� �ర�క��లు ము�� అందరూ

�ద���క - �ను ఎవరూ �కుం� చూ� �� �ం� రూ�� ��� ను."

"ఎ�? బయట�రు����రు �ప� ఉం�డు�?"

"�డు మతు� � ���ందుకు ������ లు �క�ం�ను�-"

"అదు�తం -"

"�ప� ���క ను����న డూ���� �ళం ��� ఇన���� �ర�

�పలున� ��� �� �� ఆ గ� ��� �నుం� బయట���� �� ����� ."

"ఎందుక� ���యటం?"

"�పల ఎవర�� నను� ��� �� � చూ�� ప��దం గనుక - ను��

అప��వరకూ ఆ గ� బయట���� ��కు�� ఉం�� �బ�� ఆ ��� ��

�ను �సర�� �సు��� �రు� దగ�రున� ��ం� �ం� �ంద �ట�

గుబురు� ��� - ���సుకుంటూ ఇం�� ��� � - అం�!- ఆ

�ంగతనం �లుకూ �డవం� సదు� మ��క మనం ఆ ��� �� � �రు�

�నుక ఉన� �డ �ద నుం� �సు��� ప��ష�� ����� ం,�ం� కధ కం��,
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మనం మ�ం�� - ఎ��ం�?"

"�ం�� సూప�� గురూ�."

"గు� ��-"

వర�న�� ���������శంక� మంచం �ద ����డు.

* * * *

మ��డు ఆంధ�ప������� సంద�� త�ర�ం�.

��ఊళ� నుం� ����న �గ�� క�� �ంబ�� - రంగు రంగుల �రల�

ఆ అందమ�న�ల�ట�� త���� �హ�సు� ��రు.

భ��శంక� , కన�� అల�టు ప��రం �బ�� హ�� అప��� � దగ�ర

స��శమ��రు.

"ఇ�ళ మన ����� వ�� � �ల�" అ��డు అప��� �.

'అ��" ఆశ�ర�ం� అ��డు భ��శంక�.

"య�,ఈ ప����� � సగం ����� వ�� అ���ం�. �� చం�!

ను�� ����� �ట� �!"���డతను.

అత�� �జం�� �� చం� �ద �రవం ఏర����ం�.��

�ష��� ఇద�� అ��� �లు ఏ�భ�సు� ���.

అ� �కుం� అంతవరకూ ��న ����� ఎక�� �� ��ం� ����ం� -

ఏ అ��యం� ఎవ� �లకమ�న ఉత�రం ప�చు�ం���ం� - అ��
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ప���వంతం� �ర��ం�డతను.

'ఆ� ���!ఈ���� రచ�తలు ����� �� ఉం����! �క��

�ంపలు ము�����. ఒ��ం జ��ం� �కు �లు�?" అ��డు భ��

శంక�.

"ఏం జ��ం�?"

"ఓ రచ�త ఆమధ� ఓ ఇం��� నవల చ�����గుంద� ��డు

సంబరప� ��� �� ��� ��య� � �యలనుకు��డు. �� ఆతను

��� �ట� �క�వటం �త ఏం జ��ం�? �గం� �యగలమ� రచ�త

��� నవల� ��� ��� - ���� కూ� త�ర� ఏ��టు�

���డు ...."

"���....." అ����డు అప��� �.

"అం�త� ��� �నూ, ��� ��� �నూ����� � ఉం��!

�క��మ� అ���ము. ఓ.� - �� కన�� ---ఇంక మనం ��� �?"

ఆ��నం� �� అత���టు బయ����ం�.

"���� " అం� మ� �త�. "��స� ఎదురు చూసు� ��ను-"

"ఏ���� �� ం �య�?"

"���� � కబురు� ���కుంటూ కూరు�ం�ం --ఏమం�రు?"

"పదం� క��� �!"
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కన�కకు ���ద�� చను� ���సు ���ం�.

"�రు �ళ�ం�!���ం�ం ప� ఉం�."

"అ� ��! "మ� �త� � �టు ���� �� న��డతను. కన�క తన

గ��� ��� మంచం �ద ����ం� �� అ����ద�రూ అక�డ ఎంత

చను��మసులుతు��� అన� ఆ�చన �లవ�యటం �దు. ���

గ��స�� ఇంక భ�ంచ�క తనూ ���� � బయలు��ం�. ఆ�ను దూరం

నుం� గమ�ం�న భ�� శంక� మ� �త� � "క�� �య� - ఆ ��

గురు ద�ణ అ��� - త�ర� ఇ��-'�డం�మూడు ���సుకుం�. ఆ

దృశ�ం చూ�న కన�క టకు�న ఆ���ం�. �ళ�� �తులూ వ���.

��లున �నకు� � ��� గ�� �రుకుం�.

* * * *

�యంత�ం ఆరుగంటల��స�క�� �గ�� క�� ����త�వం �� రంభమ�

��ం�. ఆంధ�ప��� భవనం �నుక ఏ��టు ��న �����

అ�ధులు ఆ�నుల��రు. శమంతకమ����క ���కను ����� నవ��

చదు��ం�.

భ�� శంక� �ద��� �ల��� ��� �లబ�� డ��� , దూరం� ����

� ��ం� �ం� �ద వంట�� కూరు�న� కన�కను చూ�స��

అ�తమ�న ఉ��హం క��ందత��. ఉదయం ఆ� చూ�న దృశ�ం

�� అదు�తమ�న ఫ��లు ��ం� ఉండవచు�.

�ంట� ఆ� దగ�రకు బయలు��డు.
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అత�� చూసూ� � �పం� �� �లబ�ం��.

'అ�! ఏ�ట� �లబ�� రు! కూ��ం� �య�!���య�,���,

ఈ చల�� ��� - కబురు� ��తూ త�ం�ల� వ��ను."

"�� కబురు� �ప���� ఆ మ� �త� ఉం��! ఆ���

��� డం�...."

అక�� నుం� ��� ���ం��.

భ�� శంక� చటుకు�న ఆ� �� పటు� కు� ఆ��డు.

"మ� �త�� �య� ,��� కబు�� ? ఎ��ధ�ం �య�మనసు�

'���ల ' ను - అం� �మ��� �ం�కు� మ� అ���� - యూ ఆ�

���క� ��ం� - మ� �త� - జ�� � అ��న�ఠకు�లు అం�"

���ల �ట �� 53

కన�కకు వళ�� మం���ం�.

"అ��న�ఠకు�ళ�ను �రు ముదు� లు కూ� �టు� కుం�రు కదూ?"

"ఓ! అ�� ఉదయం ఆ �� �రు చూ�రన��ట. �� �� అ��న

రచ�తలను �ఠకు�ండు� అ�ముదు� �టు� �వడం �� సహజం �య�.

ఇం� మన�శం��� తకు�వ ఇ�. ఇ� ����� అ��-"

"��ం �ప�నక�ర�దు.యూ ఆ� ఏ లయ�-"

"�-�-�-- మ� �త�� �వలం అ��నం �య� ఆ�కు �ను ��
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చం� � �ద� �లు�� - మ�� �వంక చూడదు -"

కన�� గుం� �గం� �టు� కుం� అ�ను త� ఈ �షయం మ� �త�కు

����.�ం� ఆ� �డద వ���తుం� తనకు.

* * * *

శమంతకమ� ��� �ద కూరు�� ప�� అ�దు -���ల����� �ం�

రూ� గ���రు���, ����� �రతక���గ�త�� �ప� �సు� న��

��� �లుసుకుంటుం�.

��� �ద- ��ముందు �లబ� "����� �ంగత�లు దృ��లు " అ�

అంశం గు�ం� �� దగ�ర ������ డ��డు కరు�క� .

మ� ��ప�� సంస���క �ర�క��లు �� రంభమ���. కరూ�� �

�ం�న �గ� క�� �ంబ� కూతుళ�� ఇద�రూ హ�తు� � భరత�ట�ం

�� రంభం ��రు.�ం� �ంతమం� అ�ధులు ప�ర���రు.

��� పద�ండు గంటల క�� ఇంచు�ంచు� అ�ధులం� �����రు.

���న ఒక�ద��� �� గదులు ���ం�ం� శమంతకమ�. ఆ తరు�త

తన గ���� �ండు ��� �� లు �సు�� ���� �త ����� �స��లు

��� �� ��� అందు� ఒక� �రతక�� ���ం�.

"�గ�త�� ����?" అం��మ����చ��సూ� .

"�రు ���ంత� ఉండం�.��ం� �ద� ����� లకు ఇ� ఉ� మ�

ఊ�� �సు" అ��డు �రతక���ం��తూ. తన ప� ఇంత ���� -
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ఇంత ��కు� � అ��తుంద� త���డూ అను�� �దు.

అతను ��� �� �సుకు� ������ ��మ��� తన గ��

���ం�ం��.

"ఇ�� ఈ ��� �� �గ�త�� చూచు��� ?" అం��.

"�కు �� ����� ��� �ప� ��� ను" అం� ��మ���.

'ఆ ����� న�� సరుకున� ��� �� ఇ���ను -" అం� శమంతకమ�.

"�డ� �సుకు ���� - �క� వ���తుం�"

"�ను ��� తకు�వ దద�మ� ననుకు��డు, �ంగ �ధవ?" అం��.

'అ�ను" అం�క�ం�ం� ��మ���.

"�ను �� ����� �స��లు �డు��నన� �షయం ��� ��దు -"

"బుర� �ం� బూ�� ���"

"�గ�త�"మ����చ��ం�ం� శమంతకమ�.

"�దగ�ర ఎవ� ఆటలూ �గ� �ం�-" ��� తన గ�� �రుకుం��.

��మ��� కూ� �����క తన గ��మంచం �ద పడుకు�

తన� త� న��కుం� శమంతకమ�.

"ఇ�ం� �ష��� �ంత మనుషులను కూ� నమ�కూడదు" అంతకు

ముం� ఓ ����� �స�కం� రచ�త�యటం చ��ం��.
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అందు� తన తము�డు వర�న�� � కూ� నమ�దలు� ��� �షయం�

మ���ప�� సన�� గురక �ట���ం��.

* * * *

'��క� తల�న �వ�క� తలుచును' అ� సూత�ం �ద - అంతకు

ముందు �రతక�� ���డూ నమ�కం �దు �� ఆ�� శమంతకమ�

ఇ��న ��� �� తన రూ� � �సు��� - ��� �ర� అందు� ఆ�

���నటు� డ��లు వ��లు �కుం� �త ����� నవలుండటం చూ�క

�త�ం - �ంట� నమ�కం క��ందత��. తను ఎ�� తం�లు ప� అప��� �

����ళం ��, �రు ఇ���� '�' అ�� సం��ం�డు.ఈ ��� ��

�సుకు� ఒం�గంట అవకముం� ��మల�� కూ� '���' ఇ��

����మనుకు��డు �� - కధ అడ�ం ���ం�. ఇ����� �యట�

అన� ఆ�చన� ప���డతను.

* * * *

ఒ�జన� �డు�� ప��రం భ�� శంక� �మ��� తన గ�� నుం�

బయ����డు.�డ�టు� �� హ�� ��� �� �ం� రూ� �� చూ�డు.

టూ�� �� �లుతురు��రు��� ఆ పక�� కు��� కూరు�� కు��

�టు� పడుతూ క��ం�డు. �మ��� అడుగులు �సుకుంటూ అత� దగ�ర

��� చటుకు�న అత� �రు మూ��� ముకు� దగ�ర మతు� మందు ఉం�డు.

గ��� �కలు �య����రు��� �శ�ప�యత�ం ��డు �� ఫ�తం

�క��ం�. �మ��� �ద��� ����డు. వర�న�� సప�� ��న

డూ���� �ళం ����� �ం� రూ� తలు� �ర� �పలకు అడుగు
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�ట�డతను.�పలున� ఓ�� దగ�ర ���స�� బయట ఇం�వ� అడుగుల

చ��డు ���ం�ం�. చటుకు�న అ��� �నుకకు ���

�లబ���డతను.మరు�ణం �ళం ��� తలు� �రవ��� ���

ప�య��లు ��క - తలు�లు �రచు�� �ప� ���డు �రతక��.

�ను� తలు�లు మూ������ �� ���ం� తన దగ�రున� �ద� �ళం

�తుల గు�� �సుకు� వరుస� ఒ��క�� ఉప��ం� ఇనుప���

�రవ��� ప�య��లు �� రం�ం�డు. అ�దు ���ల త��త

ఇనుప��� �న� శబ�ం� �రచుకుం�.�ప� ��� �� �సుకు� తను ���న

న�� ��� �� ఇన����� ఉం�డు. ఇన��� మూ��� సమయం�

ఇం�వ� రూ� తలు�లు �ళం ��� �రవ��� ప�యత�ం �సు� న�

శ�� లు ���ంచ���. ��తక��� �మటలు ప��య���. ఇం�

శ�మప� సం��ం�న ��� �� � ఏ ప���తు�� నూ వదులు���� ���దు.

ముందు ��� ఇం�వరూ చూడ� ప��శం�����.��� �� �

గదం� ప��ం�డతను. ����� సుర�తం� �����న స�లం ఎక��

క��ంచ�దు. అత� దృ�� గ� ��� �ద ప�ం�. �ంట� ఆ ��� �ర� ���

�� � ��� �ం� బయటకు ����డు. �డవం� సరు� మ��క �సు���

ఆ ��� �� �సుకు� ���వచు� -

తలు�లు �మ��� �రచు� ����. �రతక�� చటుకు�న తలు�

�టున న��డు.

తలు�లు �రచుకు� మ� ఆ�రం �ప� ���ం�. అ����పల

కూ��వటం - వల� గ�� ఏం జరుగుతుం� భ�� శంక� �� ��టం �దు.
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ఎవ�మూ��డు గ�� ���నటు� �త�� �లు�� ం�. అ��� తలు�

�మ��� �ర� చూడ��డు.

ఆ వ��� ఎవ� �దు కరు�క�.

�రు �ళం �తుల� ఇనప��� �ర� ��� �� �సుకు� గ�� నుం�

బయటకు నడవ��డు.

భ�� శంక� చటుకు�న అ���� నుం� బయట ����డు. అ���

తలు��టున న��న �రతక�� కూ� బయటకు పరు��� డు. ఇంక

ఆలస�ం ��� ��� �� �����తుంద� �����ం� భ�� శంక� �.

��� � పరు��� టకు�న �� ��� ��డు.హ�తు� � �� ���స��

���ద�రూ ఖం�రు ప���రు.

"తల �నకు� �ప�వదు� - నుంచున� �� నుం� కదలవదు� - క���ఈ

�స�� గుండు� చ�� రు -' అ��డతను.

�రతక�� కరు�క� లు �� ప��మ�� �లబ���రు . భ�� శంక�

తన ��� �స�� � ఉం�డు �ళ� ��.

���ల �ట �� 54

"�� ��క�� �� , ఇ�ం� �ను �� ����� చూ� ఉం��.

మ��ద� ఆ ��� �� � ��� ����� బ�ద�, ఆ� ��� - � �� �ల

�ద �కు ఆశ �ం��!" కరు�క� ��� �� � ��� � ����డు.

ఇ�� ఉండ� భ�� శంక� ��� స��హ త��నటు� న�ం�న
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�రు��� పరుగు� ��� అప��� � �, శమంతకమ� � �ద� ���డు.

"ఆ �� చం� �ంగతనం �� రం�ం��డు!" అ��డతను ఒ�రుసూ� .

అప��� � గ� �సుకు� శమంతకమ��,�రు���� �ంబ�సుకు�

��� � ���డు.

భ�� శంక� ��� �� �సు��� క� �ండడుగులు ముందు ��స��

"�ండ��" అ� అ��డు �నుక నుం�!

భ�� శంక� కూ� �తు����డు �� �నుక ఉన�� అప��� � అ�

���క �తులు �ం��డు.�రు��� పరుగు� వ�� ��� �� �సు���

శమంతకమ� ����డు.

"�ను �ప��\���! �� చం� '�ంగ' అ�" అ��డు�రు���

�జయగర�ం�.

"ఆహ�హ� !' న��డు భ�� శంక�. "��న�క ప���� �� ���

���� ం��రు���! �వలం ఈ ��� �� �ంగ�ంచ కుం� అపట� �ను

�సు� న� మహ��ర�ం!"

"�నూ అం�,ఈ కరు�క� ��� �� �సుకు �తుం� �ంబ�ం�ను - "

అ��డు �రతక�� �తులు �ం�సూ� .

"ముందు �తులు ��తు� "- అ��డు అప��� � �పం�,

�రతక��మ�� �తులు ���� డు.

"�రు���' ���ం� శమంతకమ�.
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"య�,�డ�!"

"�ంట� ��సు� �� ��."

"ఓ.�.�డ�-" అంటూ �� �య��� �ండడుగులు ��� ��.

"అందరూ తమ �తు�� � ఆయు�లు �ంద ప�� - �తులు ��త�ం�.

�క�� చ�� రు " అంటూ ఓ మూల నుం� ��� �ంతు ���ం�ం�.

అప��� � గ� �ంద ప��డు. కరు�క� తన �స�� � ����

����డు. "ను��" �సు� �తూ అం� శమంతకమ� తన �నుక �స��

పటు� కు� �లబడ� ��మ��� � చూ�.

'అ�ను"

"ను�� కూ� ----"

"� - అరవకు , ఇ��డు '�ంగ� �ర� ' అన� �షయం��� డ���

��దు �ను' క�నం� అం� ��మ���, "�రతక��! నను��సం

�య��� ప�య��ం�� కదూ?"

�రతక�� తడబ�� డు? 'అ�� - అ�ం �దు - బయట �రు ...."

"�రు�సు� �ంట� - �క�� చ�� �-"

�రతక�� �రు మూతబ���ం�.

"�రు� ��! ఆ ��� �� ఇ� ����� -----"వ� - టూ- �� ----

అ� ��!"
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�రు��� వణుకుతూ శమంతకమ� దగ�రున� ��� �� �����డు.

శమంతకమ�� �పం ముంచు ���ం�.

"����! అ� అడమన�టు� ఆడుతు��� ను��! �గు� �దూ!"

'అ� �దు �డ�------"

"వ�-" అర�ం� ��మ���.

�రు� ��మ�� ��� �� ������ ప�య��ం�డు!ఈ��

శమంతకమ� ��� �� � అత� ��� �ద ���ం�.

"ఇ�య�! ఇంత�లం� ఇం�� ఉ�� �� - ఆ �ంగముండ

���నటు� ఆడ��?"

"ఇం�� ఉప�ం� �డు �ంటు���! అ� సంగ�! అందు� కూర�� ఉ��

�లటం �దు మ�ం�� -' అ��డు అప��� � కూరలు గురు� �చు�కుంటూ.

"�డ� - త�ర� ఇవ�ం�- �క�� ఆ� నను� ���సు� ం� ------"

"టూ--' అం� ��మ���.

�రు��� ఇంక ��� �సు�దలు���దు'.

శమంతకమ�� �నకు� ఒక� ���� ��� �� �కు���డు .

శమంతకమ� �నకు� �ల��� ప���ం�.

"ఓ� ���� - బూ� � - ���ం ��� � చూడు!" అం��. ��

కూరు�ంటూ.�రు��� అ�� ���ంచు�కుం� ��� �� �సు���
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��మ���ముందు ఉం�డు.

��మ��� ఆనందం� ��� �� �సుకుంటుండ� భ�� శంక� ఒక�

అడుగు ఎ�� ���ద త��డు. �స�� ఆ ���� ఎ�� ��ం� �ద

�టు� కు� �ంద ప�ం�. ఆ అవ�శం గమ�ం� ఆ� ���� ��� ��

చటుకు�న �కు���డు కరు�క� �ంట� బయటకు ���వడ�క�

�ంహ��రం ��� �� తలు�లు �ర�డు.

"హ�" అ��డు వర�న�� �రున����ప� �సూ� .

కరు�క� ఉ������ర��డు.��� �ండు గంటల �ళ కూ� ఇ�

తలు�లు ��� స�� జనం �ప�కు �రబడ�ర� అతను ఉ�ంచ�దు.

ఖం�రు� �ండడుగులు �నకు� ��డతను.

"�� డ� ��య� వర��! �ంట� �� ���� ��� �� ���"

అ��డు భ�� శంక�.

వర�న�� �� అర�ం ��దు. తను భ�� శంక� �� � ప��రం �� �ం�

రూ� బయట���� � �ప� �� - ��� � నుం� అనుకున� ప��రం

�ందపడ� ��� �� �సు��� - �రు� పక�నున� ��ం� �ం� �ంద �ట�

గుబుర�� ���డు.

మ�� ఇ���ం� ��� �� �సం ఈహ�����మ�?

"హ� అ� గురూ�! � �మ� �ట� �� చం� ���న ఆ��ల ప��రం ఆ

��� �� �కు అంద��" అ��డతను కరు�క� � కరు�క� �ం ���
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���దు. ��� �� అత�� అం�సు� న�టు� న�ం� వర�న��ముఖం �ద

���� ��� ���వట� ��� �� � అ��ం�ందత��.

�� ��� �� � సఫలం అవ�దు. ��� �� వర�న�� � �రు�కుం��

వర�న�� ��� ఒక� తను� త��స�� - అ� ఎ�� ఆ ��మధ�� ప� -

అందు�� ����� �స��ల�� గదం� �ందర వందర� ప���.

ఒక� �రతక�� తప� అందరూ ��� ంత��రు.�ళ�� ఆ �� �

ఉండటం చూ� ఇ� అదన� �రతక�� బు��� � బయటకు పరు��� డు!

�� �ం� రూ� బయట���� �� తను ����న ��� �� �సుకు� �రు�

ప�ర��వ��� అ� అదు�త�న అవ�శం అ��ం�ందత��. �క��

ఒక� �ండు �రు� �ందప� మ�� �� తను ��� �� ప��న �టు ���

���డు. అ���� �ం� రూ� ప�క�న �దు �� మ� ప� గ�ల అవతల

క��ం�ం�. త�ణం ��� �సుకు� తను అంతకుముం� �ద�ం� ఉం�న

అప�ల�� � �రు దగ�రకు పరు��� డు.

�రతక�� బు��� �� బయటకు పరు��� క ��మ��� స��హ��

���ం�. తనూ అత� �నుక బు��� � పరు��� అత���టు �రు�

ప�రవక����సుల ��� �క�టం తప�ద��ం�ం� ��� �� ఎ�గూ

�రక�క.

���ల �ట �� 55

మరు�ణం అందరూ చూసు� ండ�� ఓమూల ప��న� తన �స��

అందుకు� ��� � ఓ�� ��� బయటకు పరు���ం�.
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��� బయట �రు �ద�ం� క��ం�ం���. �ంట� �� ��

�రచుకు� �రు�� కురు�� �రతక�� ఎమయ�� చుటూ� చూడ��ం�.

మరు�ణం� �రతక�� ఓ ��� �� � స��వటం - ��� �� పక�న

�టు� కు� �రు �గం� నడు�కు�వడం జ����ం�. ఆ�కు

అర�మ���ం�. �రతక�� తనక�� ���� వ�వహ�ం� ఒ��న�

��� �� సం��ం�డు. అత��ంత ����టలూ ఎ� వ���అర�ం

�����.

* * * *

ఇ� ���న �ంగలం� బు��� � బయటకు ���తూ �రు కూ�

�ంగ�ంచు ��� �వటం శమంతకమ�� �న�తనం� అ��ం�ం�.

"అ� ���ఖం �సుకు చూ�� �ం - ఇ�య�!��� � �� ��"

అ��ం� శమంతకమ�.

ఆ అరు�� కరు�క� కూ� ఆ�కం� ��� మ� �త� బు��� �

బయట �క�� దూసుకు ��డు.

�రు���హ������ �య��డు.

'ఇంతకూ �ళ�� అసలు ��� �� �సుకు ��డం��?" అ��ం�

మ� �త�.

"పదం� చూ�� ం!" అం� శమంతకమ�. అందరూ �� �ం� రూ�

�రుకు��రు. గ� తలు�లు ఇన��� తలు�లు ��� ఉ����పల��!
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"అ� ����� �� ప�!" అం�� క��.

'అ�ను!" అ��డు భ�� శంక�.

"�ంగ �ధవలు ఇల�ం� �ం���రు" అం��.

"����� ��ం� ఇలు� �ళ��" అ��డు భ�� శంక�.

"���� అ��రు� ��� �� వ��� - ఇం� ���� -" అ��డు

వర�న��.మ� ప� ����� ��సు �� వ�� ఆ�ం� . ఇ�� �క��

స�స� �� �ం� రూ� దగ�ర ����డు.

"ఏం జ��ం� ?" అ��డతను.

��� �� ఎతు� కు ��రు-" ���ం� శమంతకమ�.

"��� ��?"

"అ�ను!"

"ఎంత డబు�ం� అందు�-"

"డబు� �దు-"

"మ�? నగలు���?"

"అ� కూ� ��-"

"ఇం�ము���మ�?"

"�త డ��లు, ఉత��లు,��లు-"
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"�� �సం ఇంత ��� �ళ � �ద� �డ�డ��?మం�పడుతూ

అ��డతను. తనకు �రక� �రక� ఆ�� ��� ��� ��� ��� � ఒకడు

లంచం� ఇవ�టం అ��త�ం ��� తను �ద��వడం - మధ�� ఆ

�����రు����డు �� �� ఆ ��� �లుకూ "మ�' అం�

సర��శనం ��యటం స�ంచ�క�తు��డతను.

'అ��� �లువ�న�" అ��డు అప��� �.

"ఎవ� డ��లు �ళ�కు �లువ�న� �వచు�!�గ��ళ�కు�త�ం

పరమ �త�� అ�' అ��డతను క��.

"�ం� � �� ద� " అ��డు అప��� � �పం�.

"అ� ��! ఎవ�తు� కు ��ర�?"

"����� �రతక�� ఆ ��� ��క�� కరు�క� �రూ కల� -"

"��మ��� కూ�" ���ం� శమంతకమ�.

"ఎవరు �ళ��?"

"�ఇం�� అ�ధులు" అం��.

'అం� అసలు ఒ��న� � �ంగలు" అ��డు�రు���.

ఇ� ��క�� � �ళ��ట�� అర�ం �వటం �దు. త� ���సుప���

అడుగు��� నట����� ం� చూసు� ం�!

"�ంగల�� డబు�, నగలు ఎతు� కు��డు �� �త డ��లు ,
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��లు, ఎందుకు ఎతు� కు ��రు?" ��కు� అ��డు.

"అ��� �లువ�న� గనుక" అ��డు అప��� � మ��.

"అ� అ��� డబు� ��డు వసు� ందం�" అం� శమంతకమ�.

"�త డ�� ల��� డ��సు� ం�! ����య������!�

డ��లు ��డు �రు� �డు� �ద ప������� - �రం ��ల

త��త �� ��� చూ� వరకూ ఎక�డ ప�� � - అక�� ఉ��� -

ఒక�రూ కూ� ప��ంచు ��దు-"

అ� �రు" అ��డు�రు���.

"హ� ��ం��" అంటూ తూలుతూ �టు� ��వ��డు �ప�. "ఏ�టంత

����ళ ��ం� అన�టు� ��� - ఇ��డు మం�క�డ��

�రుకుతుం�?"�రు��� న��డతను.

"హ�ఈ�ఈ� ��?" �పం� అ��డు ఇ�� �క�� .

"�అన�య� �డుకం�! �ప�-'

��ం� ఇక�� ఉ���? ��� �ద��� పం�ం�యమ��ను�?"

�పం� అ��డు అప��� �.

"�న�ం� - ఎంత ���మ� ప�య��ం�� �ద� �వ�దం�" �నయం�

���రు�రు���.

"య����అందు��రణం �ం�.�న� ��� ���న స��

బ���ండం� ఉం�. అ�ం�మందు ��ంతవరకూ �గ�దం� నము�-"
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�రు��� అత�� బలవంతం� అత� గ��� ����� ��డు.

అంతవరకూ �ళ��టలు �ంటున� కన�క ఇంక తను చూ�న �జం

���యటం �� ఉత�మ మ��ం�ం�. ఆ ��� �� � భ�� శంక�, వర�న

��లు కల� ��యటం తన �ష�ం �దసలు �న� ఇం� ��లు

�క����న�� అ�తుం�. తన ��ం� ��ష ��మ స��� అ�లన� ��క� - ఆ

రహ���� అ���ం� ��మ� �రణం� �దు. ఇ��డు �� �సం

ఇంత �డవ జరుగుతుం� తను ఏ� ��� ��� న�ంచడం �� ����

అ���� ం�. జ��ం�� జ����ం�. ఆ ��� �సు� వర�న�� అంతకు

ముందు ����ప� ��తం �సు�ళ�టం - �రు� పక�� ఉన� ��ం� �ం�

��ంద �ట�డం - ���ల� తన గ�� నుం� స�ష�ం� క��ం�ం�. ఆ �షయం

బయట ����� �� తనకు మన��ం� ఉండదు.

"ఆ ��� �� ఎక��� ��దు!" అం��హ�తు� �.

అంద�� మ� ��నట��ం�.

ఇ� ��క�� అ��ప�� డు.

"ఎక��� ���?" కన�క న��డతను ఆతు� త�.

"�దు"

"�క�� ఎక�డుం�?"

"�రు� దగ�రున� ��ం� �ం� �ంద --"

ఆ�ట �ంటూ� వర�న�� ���ం� � ఎ��డు.
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"ఇం��బు�!" అ��డు �భ��.

ఇ� ��క�� తన తల �ండు �తు�� నూ పటు� కు��డు. ఇం�క�� ���

���!ఈ ���ళ�� ఇం������ ������ ���తుందం�! చచచ!

ఇ�ం� �ళ� మూ�న��� ఉ��గం���� �� ���తుం�.

"ఏ�� నువ�� అర��?" వర�న�� న��డతను.

���ల �ట �� 56

"ఆ ��� �� అక� �ందుకుంటుం� ��! ఉండదు"- అ��డు వర�న��.

"ఉంటుం�!" అం� కన�క.

"ఉండదు!"

"ఉంటుం�....."

"�� ��!' గ��� అ��డు ఇ�� �క��.

"అ����! ��� �� అక�డుండటం అ�ధ�ం!"

ఇ�� �క�� ఓ �ణం ఆ��ం�డు. 'అత��టలు సమంజసం ��

క��ం� �చు��లు� చూ�డత� ��.

క���! ��� �� లు �రు�ల దగ�� �రు�ల దగ�� ఎందుకుం ��"

అ��డతను.

"ఎందుకం� ఆ �ం� �ంద �ట�టం �ను చూ�ను--"

ఇ� ��క�� మ�� ���సు ���ం�. �రక� �రక� తనకు ��� ���
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���� ఏ�� త��నం?

"ఇంత �త���డు �రు �రు� దగ�ర �ందు ���రు?"

"�ను �ళ��దు.� గ��ల�� �ం� చూ�ను-----"

"ఏం చూ�రు"

"��� �సు ��ం� �ం� �ంద �ట�టం!"

"ఎవరు ��� రు?"

"వర�న��...."

వర�న�� వ����డు.

"��?" అ��డు ఆశ�ర�ం�.

"అ�ను" అం� కన�క.

"ఇం��బు�! �నసలు ఇం�� �ను�! ఇ��� �ం�రం� ��ం� "�"

��� చూ� వ��ను ...." అ��డతను.

"అ� �� - అ� ��--" అ��డు ఇ�� �క��, "పదం�! ఆ �రు� దగ�ర

��� చూ�� ం!"

అందరూ �ద� ఊ��ం�� �రు� దగ�ర ���రు.

ఇద�రు ����బు�� ��ం� �ం� �ంద �ట� గుబుర��� ���రు.

వర�న�� �ళ�� �తులు వ�� �తు���. త�క ����వటం �యం!
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"ఏ� ����!" �ండు ���ల త��త అ��రు ����బు��.

వర�న��� మ���నట��ం�.�ం��టు ఏడు� కూ�

వ���ం�.

"��?" అ��డు ఆశ�ర�ం�.

"�దు...."

"�క�వట���?" ఇం�� ......" అ���క�రుచుకు� తనూ �ం�

�ంద ���డు. అత�ముఖం ����ం�. తను ఆ �ం� �ంద ��� ��

��� గంట�����ం�! ఇంత� ఏమ���నటు� ?"

"����! ఇతను ఆ ��� �� ఇక�డ ఉంచటం � క��� చూ�న��రు

క�!"

"అ��ను......" అం� కన�క.

"అ�� ఏ�మ�?"

కన�క ��� �� �సుకు� ఆ చుటు� పక�లున� �డల�� కూ� �దకటం

�� రం�ం�ం�. ఆ���టు భ�� శంక�,�రు���, శమంతకమ�

కూ� �వ��న ��ం��దలు��� రు. ప� ���ల���ం�.

"�� � �� ����� " అ��డు ఇ� ��క��.

అందరూ �తకడం ఆ��రు.

"����ం� � �టూ� �ట�లు �తక����దు. ��� ��క�రం��కళ��,
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����� అం� �కళ�� - �� చం� �షం� ఉన�� ��వ� చంద� �ఖ�

అం��కడు �ను� - ��� �� ��ందం� �కళ�� �దు ��ం�

�ం� �ంద ఉండ�రు మ�కళ�� అ�� ఎక�� క��ంచదు.��� ��

�����?" అ��డతను.

అప��� � � వళ�� మం���ం�.

"ఇ� ��క�� !యూ �� � �!" అ��డు �ంతం�.

"�� ���ం�రు నను�...."

"యూ �� � �...."

"అ� �� - ఇం��� �లు�� చూడం�! ఛ�� �ను-"

"యూ �� � �-"

ఇ� ��క�� �పం� తన జ�న�ను �సు��� ��డు. అందరూ మ��

ఊ��ం�� ఇం�� ���రు.

"���స�� �� చం�! �ను� �డు �ంగ అన�ందుకు ��!"�రు� ��

వంక �పం� చూసూ� అ��డు అప��� �.

"ద��� �� ��! �� �ంట� అత�� �� లు ఇ��ంచటం ��

అవసరం...."

"��ము�� ��న దశకు ��కుందం��...."

"అ����....అందు� ఇం�క శమంతకమ� ��� �ందకు ��
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ప��డు...."

"అ�ను! �ంగ �ధవ! ��� ���� ��ం��� ను-" అం�� ఆ

�షయం గురు� కు ���.

"వదు� �డ�! అంత �ద� �� అనవసరం --�వలం �ండు '��' లు ఇ��

�గ���డు! ఇం�ం �� బ�ం ఉండదు...."��� అ��డు భ�� శంక�.

"�������� �ం�� ���ంచం�.

అప��� � �ం చూచుకు��డు . ఉదయం మూడు గంటల���ం�.

"అ� �� - ఉదయం��� డు�వచు� - �ద� �డ���ం�. పదం�!"

అ��డతను.

అందరూ ఎవ� గదులకు �ళ�� �రుకు��రు. అప�ల�� ��త�ం

�ంట� �ద� ప��ం� �� �గ���వ�� �ద� పట��దు.

"ఆ ��� �� ఎవరు ��సు���రు?" అ� ఆ��సు� ం� శమంతకమ�.

"�� చం� బం�రం ఎ� బయట �ట�డ�?" అ�

ఆ��సు� ం���డు�రు� ��.

"వర�న�� �ం� �ంద ���న ��� �� అంత�� ఏమ���ం�?"

అ� ఆ��సు� ం� ��ం� కన�క.

అసలు వర�న��� ��� �� ఎ� ���ం� అ� భ�� శంక�

ఆ��సు� ��డు.

తను స�యం� తన �తు�� ��ం� �ం� �ంద ���న ��� �� గంట
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వ�వ�� ఎ��యమ���ం� అ� వర�న �� ఆ��సు� ��డు.

"�ధవ ఇలు� ! �ధవఊరు - మందు కూ� కడు� �ం� �రకదు -' అ�

�సుకు�ంటు��డు �ప�.

�ళ�� ఆ��సు� ండ�� చటుకు�న ��� ���ం�. అందరూ �� ర�

అ��� ఫల��ల �సం ��ం� �� �రుకు��రు.

"ఓ.�. �ట� �� చం�!' ఆత�కధ �యటం ఇంక కుదరదు గనుక - �రు

����వచు�- " అ��డు అప�ల��.

���ల �ట �� 57

"అ� �� ��-"

"�రు కూ� ����వచు� �� కన��"

"య���-" అన�మనస�ం� అం��. ఇంత హ�తు� � ఈ

��వరణం నుం� దూరమ�లం� ఏ� ����ధ� ఉం���. భ��

శంక� ��టు��� డుతూ అతను �� త��లు చూసూ� -

న��కుంటూ, �ప�ంచుకుంటూ అత�� �ం�సూ� , అంత�� ���సూ� -

గ�� ఈ ��తం ఎం�మధురం� ఉం�. బహ� ��� ��� �వచు� , ��

తన ��తమం� అ�ర�ం� హృదయం��చు����న �లువ�న

��లు!

"� ఇద��� ��� నన��త�ం�త�ం�ట ప��రం ఇ���� ను -"

అ��డు అప��� �.
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భ�� శంక� ఆశ�ర���డు.

"�ం��ద� ��!మన వ�� అవ�దు కనుక - �రు ���

ఇవ�నవసరం �దు"-

కన�క మనసం� భ�� శంక� �ద �రవం� �ం���ం�. అతను

�� చం� �రు� ఇక��� �వడం� - ఒక�ళ అప��� � ఇ�� నన�

��క�ల రూ�యల�ద ఆశ కూ� ఉం��అ� అనుకుం� తను. ��

ఇ��డు ���ం�. అతను �వలం తన �స� - ఇక�� ���డు - అ� ఇంత

��� �సుకు�.

"�కు డ��� వద�ం�!" అం� కన�క �మ���.

"����� - వ���� - ఇ�� ను! ఎ� �సు�� చూ�� ను-" అ��డు

అప��� �.

హ�తు� � �ప� వ���డక���.

"హ� ��ం�� ! అ����! ఆలస�ం� ��� అ�తున�ందుకు -'

అంటూ భ�� శంక� ప�క�� కూరు���డు.

"హ� భ��! ను�� క��ంచ��ం గురూ?�త�ం� � �సం �గ

���ను-" అ��డతను.

శమంతకమ� ఉ���ప�ం�.

"అత� �రు భ���?"

"య��డ�! భ�� శంక�! �� గు� ��! ������ద�రం ���
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�ం�� కూరు�� �ళ�ం-"

�రు��� ఎ�� గం��డు.

"చూ�� - చూ�� - �ను �ప��దూ - అసలు �రు భ�� శంక�- ��

చం� �దు-"

అప��� � �పం� �ప� �� చూ�డు.

"ముందు ఈ �ప� ను బయటకు పం�ంచు - " అ��డు�రు��� �.

�ప� ఆశ�ర���డు.

"సంగ�����! ఎ� �ం� �ం�?" అ��డు అప�ల���.

"�క�� ఏ�� ����గుడు ! అ���� - �� చం� � అసలు �

జన�� చూడ�ద��� - ఇ���� - �� � �� భ�� శంక� అంటు���

- ' �పం� అ��డు అప�ల��.

"భ�� శంక� � �ను జన�� చూడ �ద���?"

"య�-"

"ఇం��బు�-"

భ�� శంక� �మ��� �� �లబ�� డు.

'అప��� � �రూ !�రు ���� నం� ఓ �షయం ��� ను అ��డు

�నయం�.

అప��� � ��కు� చూ�డు భ�� శంక� ��.
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"��� ద�?"

"�ను - �ప� ���నటు� - �జం� �� చం� � �దు-"

"���?"

"అ���� !� �రు భ�� శంక�! ఆ�� �� చం� � దగ�ర ���

తను ఈ ����� �యదలు���ద� - ఆ �షయం �కు ��య �యమ�

��� - నను� ��ట� రూ� � పం�ం�డు, �� �ను వ��స�� �రు

న�� �� చం� అనుకు���� డటం�దలు ��� రు...."

"అ�� ఆ��క �ల �సం మమ����సం ��వన��ట.....అం�

శమంతకమ�.

"�దు �డ�!��క�ల కం� ....అసలు డబు� కం� ఆ�ట ��� ఈ

ప�పంచ మంత� కం� �లువ�న ఓ వసు� � �సం - �� చం� �రు�

వ��ను.....

"ఏ�� వసు� �?"

"కన�క-"

అందరూ కన�క �� చూ�రు.

కన�క ముఖం �గు� � ఎరు��� ��ం�.�ళ� చూ�లు భ�ంచ�క తల

వం�సుకుం�.

"కన�క �స�?"
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"అ�ను?"

"కన�క �సం .....�� చం� �షం ఎందుకు?"

"కన�క కు స�పం� ఉం� ఆ� ��మను �ం�� కనుక....�రు�ట��

న�� �� చం� అను�వటం - అ��� కన�క � దగ�రకు �క�ట� �

వ�� ంద� ��యటం .....మూ�న ఆ అ������ ఉంద� ఆ

�త��� �ప����ను...."

మ� �త� ముఖం �ధ� �ం���ం�. "ఇంత�సం ��� �?" అం�

�పం�.

"అ� ఇం�న�న� �య�.... �వలం కన�క �సం�త�� ...."

అత� �ంప �ద గ��� ��� అక�� నుం� క��రు తుడుచుకుంటూ తన

గ��� పరు���ం��. ఆ దృశ�ం కన�క� �ప�తమ�న అనందం

క��ం�ం�.

"��� � �� ��� ం!" అ��డు మరు���.

"షట�...." అ��డు అప��� � "�స�� భ�� శంక�!��ం� ��ం�

��� అం� � �ష�ం!" అసలు �రు రచ�త కందం� �కు ఆశ�ర�ం�

ఉం�.�అత�కధను అంత చక�� ���� �యగ�� ....�రు రచ�త

ఎందుకు ��దసలు?"

"ఎందుకం� రచ�త అ�లం� ఓ ప��క మన ��� ఉం�� గ���!

అ��� ���ం� ప���� �సుకుంటూ - అర�ంటు� రచనలు �సు����
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�ల�తుం�."

"రచ�త�లం� ఓ ప��క ��� ఉం��? అ� ��! �� �డ��

ప��క! ను�� ��� ఎ�ట�! ఒ�!"

"ఒ� - ��- �ంకు� �� మ�-"

అందరూ అక�� నుం� బయ���రు.

���ల �ట �� 58

భ�� శంక� ��టు అత� గ��� పరు��� డు వర�న��.

"గురూ, �ను �ం� �ంద ���న ఆ ��� �� ఏమ�నటు� అసలు,

"అ�మ�ం� త��త ఆ���� ం బ�ద�, అసలు �� ��� �� ఎ�

���ం�?"

"అ���! ను�� ���� నుం� ���� �� ����� న� - ����� క�?

"�ను �య�దు బ�ద�!"

"మ�వరు ప��రు?"

"అ� ,�స��-"

"స� �� - ���� ��మ స��� అ�ల� ����డను� గురూ,మ��

గంట� ఎ��యమ���నటు� ?"

"అ� ఇం� �ద� �స��-"
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ఇద�రూ తలలు ��� పటు� కూరు���రు.

"���ంచకు బ�ద�, �ట� �� ���� �ం"

"అం� � ��మ గ� అం�� గురూ�"

"�ం� వ�� బ�ద� - అప�ల�� �రు �ట��� ప��క� ను�� �

అ���ం� ఎ�ట� � కనుక - ��ష �ద� చ��నటు� వ��కుం�డు-"

"మ� అంతవరకూ?"

"అంతవరకూ ���� � డూ����డు�ం� బ�ద�. అదు�త�న �����

ఉ��� ఇక�డ."

"�రు ర� ��" అ��డు�రు��� �నయం� వ��.

* * * *

�ం�రం ఊరు �ట�� �రు ఆ��డు �రతక�� . �రు

�ం��ంచుకు� �ళ�టం ప��దం కనుక - �రు అక�� వ��� ��� �� �

న�� �ంత దూరం ��� ఏ�క ����ద��� �రు��ల�

అనుకు��డతను! అ�� '��క� తల�న �వ�క� తలచును' ���

టకు�న అమలు� ���ం� మ��. �రు ����� 'కదలకు" అన� �ంతు

���ం�ం� �నుక �టు�ం� ఆ �ంతు��టు ��మ����లుకూ

�స�� కూ� అత��డకు చల�� త��ం�.

"ను��' అ��డతను.

"నను��సం �యటం �� కష�ం �రతక��, � ��� �టలు ��
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������� నను��త�ం ఎప��� �ంచ��" అం� ��మ���.

"ర��-"

"��రు ��మ��� అ� ఓ�� ���ను-"

"��మ��� - జ��ం��టం�....'

'అనవసరం --ఆ ��� �� ఇ��� -- 'వ� - టూ - �� -- అ� ��!"

'మ�ద�రం ��� - ��� - �సుకుం�ం �� -'

'వ�-'

'�� - � ఇష���� నంత �� ఇ��!'

'టూ-'

�రతక�� ��� �సు�దలు���దు. ��� �� అ�ంతం ���� ఆ�

కం�సు� న�టు� న�ం�, ��ల���మూత ఓ�� ��డు. �ంట� ��మ�

�� వ�� కుప�� ప���������� �స��లు, ఇద�రూ �రు �టు

�లుగు� �ల�ముఖం �సుకు� ��వంక చూసు� ం���రు ��� ��లు.

'ఇ� - శమంతకమ�� ���న ��� �� - ��� వ��ం�? అ��ం��

�లుకు�.

'�దు - ఇన���� నుం� �� ���� . �� ఎవ� గ�� �సు� న� శబ�ం

���ం�స�� ��� � నుం� బయట ���� � ప��ను-" అ��డు

�రతక��.
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"ఊహ� �దు! �� అ� న�� ��నున� ��� �స� �లుసుకు� ���

�ం�ం�� � ��� నుం� ���� �� ��� ���ను అం��.

ఇద��� ఆస�ం జ��ం� అర�ం ��దు.

'ఇంక పద - న�� ��ం - �క����సులు ఈ �రు �సం �తుకుతూ

�వచు�-' అ��డతను.

ఇద�రూ �గులు� నడవ��రు ���ల�.

* * * *

భ�� శంక� �డ �� బయట����� ���డు. అప��� �రు�

కూరు�� ఉం� కన�క.

అప�ల�� , శమంతకమ�,మ� �త�,�కరు� , వర�న�� అం� �లబ�

ఉ��రక�డ.

'ఒ �రం ప� ���� �ద��� వ�� ను �ట�! అ��డు��� డ�ం -

మనం �ట��� ��� �ష�ల�� -' అ��డు అప�ల��.

"�� క���!"

"మ� � అడ����?

"��� కన�క....'

'ఓ! అ�� అం� ���� అన��ట!"

"కం���� ���� ��-"
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'��! �� అ�-"

"�ంకు� స�-'

నమ��రం ��డతను.మ� �త� పరుగు� వ��ందక���. "ఆ��

��!" అం� భ�� శంక� �.

"ద��� �� �య�!మన�రప��క� �ండు ��య�� ఒ��� ��

���� ం కనుక ర�� ఉండు - " ���డతను.

�రు బయలు��ం�. ��� దూరం ���ం� �� "��వ� ���!" అం�

కన�క . ���ం�.

ఎదురు�� ��ష ��� �ద వసూ� క��ం�ం�.

�� �రచుకు� �� �లబ�� డు భ�� శంక�, కన�క.

"హ� - " ��� �� ఆనందం� పలుక�ం�ం� ��ష. "ఎక���

�ళ�తు��రు?"

"ఇం��" అం� కన�క.

���ల �ట �� 59

"అ����?"

"అ�ను,మన�ం� ప�ముం�క�డ!��� ఆ డ�� వ��లు - ఎవ�

ఎతు� కు ��రు క�!"

��ష గ��� న���ం�.
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"ఎవ� ఏ��? �� ����న�-"

కన�క��టు భ�� శంక� కూ� ఉ���ప�� డు.

"ను��?"

"అ�ను!"

"ను�� ����?"

"అ� మన ��� ��! భ�� శంక� �రూ, వర�న �� కల� ��� ���

ఎ� ��యదలు�కుం� - �కు ���డు వర�న��, �� అంత �లువ�న

��� అ� �రు� దగ�ర ��ం� �ం� ��ంద �యటం - ప��దకరం

అ��ం�ం� �కు. ఎ�గ��ఆ���� ఆ ��� �� � అక�� నుం�

����� �గుంటుంద��ం� ప��ష� � �� ��ను. అతను �యం�� �క��

వ���డు. ఇద�రం కల� ��� �ండు ��క �రు� �నుక ఉన� �డ దూ�

��� అ� �సు����ం - ప��ష� �ంట��భ��లు �� ఇ��

�ట���� ��� � వరకూ చ�మంట �సుకు� �����డు-'

కన�కు �ట�ట��దు.

"�� డ� ��య� ���! �� డ�! ఆ� భుజం త�� డు భ�� శంక�

ఆనందం�.

'�ంకు� - ఇంక వ�� ను కన��!ఈ �షయం వర�న�� � ����!

�క����� ��ల��తుందత��!"

"య� �య�!హ�య�!ఈ��� ఫ�� �� �� వ�� ఉంటుం�.'
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ఆ� �����ం�.

�రు మ�� బయ���ం�.

కన�కకు జ��నదం� తలచుకుం� న��గ�దు.హ�తు� � �రగబ�

న��య��ం� ఎంత ప�య��ం�� అ��వటం �ధ�ం �వటం �దు.

"హ������� ��ం�! ఏ��� అదు� త��న ఆనం���

�రణం?" ఆ� ��� తన ���� �సుకుంటూ అ��డతను.

"యూ ఆ� �య�� �� -' అం�� ఇం� న��తూ�.

'ఆ� ��� �య�! వ��కుం�ను అ�ం�� ఆప��యూ-"

కన�క మనసం� ఆనందం� �ం���ం�.

ఇ�ం��� �� ��తం గడపటం �జం� ఎంత ����ం� � ఉంటుం�?

అను�ణం - ఏ�క హ��� - ఏ�క సంద� - ఏ�క సర� - ఏ�క

త�� - ఏ�క �ంత.

ఇత��ం� వ��� �స� ఇంత�లం� తను ఎదురు చూ�� ం�. తను

�రుకు�� అ�ం� ��త�!

చప�� �� ��� సం�రం �దు తన��వల�ం�.

�ళ���క కూ� ��యు� ���మసలగల మనస�త�ం అత� కుం��.

అ� భ�� శంక�!

న��తూ క��రు తుడుచుకుంటూ అత� భుజం �ద తల ���ం��.
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"��య� ����! ��సం �� రం�ం�న �ట ఇప��� ము��ం�!' ఆ�

��� ���డతను.

అ� సమయం���మం�� అప�ల�� �బ�� గ��� హ����

�రబ�� రు ఇద�రు వ�కు� లు.

"నమ��రం ��!మమ��� �������� �ం��రు పం�ం�రు."

"�������� �ం��?"

"అ����!"

"ఎందుకు పం�ం�రు?"

"� దగ��వ� ��ం� ఉ��రట! �ండు '��' లు ఇ��ల� ���రట

�రు -"

"ఓ�రు� ��!��క�ట��రు��� � �ండు '�� ' లు ఇ��ల�

స��� ��డు ఆ �ట� - �సు�ళ�ం�! ఆమూల గ�� ఉం�డు-"

���ద�రూ �లూ�� ��� �రు��� గ�� ���రు.మరు�ణం�

గ��� �కలు �డుతూ , �ళ�� �తులు �టు� కుంటున��రు����

���ద�రూ �కు��వటం ఆనందం� గమ�ం�డు అప��� �.

స�ప�ం


