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(కిర్ందటి సంచికనుంచి కొనసాగింపు) 
  

 ఇలాంటి విషయాలు చెవులోల్నే ఎందుకు చెపాత్రు. రహసయ్ంగా ఎందుకు చెపాత్రు. కాని మనసు పొందిన ఆనందం ముందు చాలా 
పర్శన్లు పుటట్లేదు.  

“నిజంగా” అనాన్ ఆశచ్రయ్ంతో. 
“ఊ” అంది.ఎరర్పెదాలిన్ సునాన్చుటిట్....... 
“మరి మాతర్లు వేసుకోడం మానేసావా” 
“మానేసి మూడునెలయింది.” 
“మరి ..అందం ..శరీరపు బిగి ...రొ..”,, 
”ఊ” అంటూ కోపంగా చూసింది వతస్ల. 
“సరిసరి మరి పిర్గెన్ంసీ అంటే భయమేమో” 
”లేదు” 
”అమమ్కి తెలుసా” 
అతత్గారే మీతో చెపప్మనాన్రు.  

వతస్లలోలేని అందాలు కనిపిసుత్నాన్యి. అందంగా వుంటారా కనబడతారా చూసేవాళళ్దృషిట్లో వుంటుంది.  
అమమ్కి మనసులో ధనయ్వాదాలు చెపుప్కునాన్... గిరిజాదేవిని తలుచుకు భయం వేసింది.  

కానీ ఇంటోల్ బాబో పాపో తిరుగుతారంటేనే ఎంతో ఆనందంగా వుంటుంది.  
“ఏరా నీలో నువేవ్ నవేవ్సుకుంటునన్వ” అంది అమమ్  
“నీకు తెలిసినా చెపప్లేదేం” 
“ఎవరి హకుక్ వారిదే ఎవరివారత్ వాళేళ్ చెపాప్లి” అంది అమమ్ నవువ్తూ. 

.......................... 
ఈ వారత్ గిరిజాదేవిని కలవరపెటిట్ ... కోపగించింది. వతస్లని పాడుచేసావంది నాతో....., 

ఈ వయసుకే పిలల్లెందుకే అంటూ వతస్లని నిలదీసింది. వతస్ల నవేవ్సింది.  
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“పిలల్లిన్ కనడానికి ఇంకా టైముంది. ఎబారష్న చేయించుకో” అంటూ నిలదీసింది.  
అనిన్ అవాంతరాలనీ వతస్ల చిరునవువ్తో ఎదురొక్ంది. మగపిలల్వాడిన్ కంది. వాడికి వాళళ్ నానన్గారిపేరు  పెటిట్, బాలసారె చాలా 

ఘనంగా జరిపించింది అమమ్.  
............................... 

గిరిజాదేవి మారింది. బిజినెస లో నా సలహా... సహాయం అవసరంగా చేసుకు, నాకు సనిన్హితం అవడానికి పర్యతిన్సోత్ంది. నేను 
కూడా రియల ఎషేట్ట వాయ్పారాలోల్ కాకుండా ఫిషింగ పార్నస్ ఎకస్ పోరుట్ లో తలదూరాచ్ను. అందుకే సమయం నడుసోత్ందో, పరిగెడుతోందో 
అరధ్ం కావడంలేదు.  

కానీ అమమ్కి వతస్లకి తాతగాడితో సరిపోతోంది. అందరూ అనిన్ రకాలుగా బీజీ అవడంతో .. లేవిష పారీట్లు ... ఆదివారాలు అవుట 
డోర ఎంజాయ మెంటూస్ తగిగ్పోయాయి. అలసిన శరీరం అమమ్ సావ్ంతనతో ... తాతగాడి చిలిపి తనంతో... వతస్ల అందాలతో రోజులు 
గడిపేసుత్నాన్ తాతగాడికి నాలుగోఏడు ...వచిచ్ందనగా  

వతస్ల మరో సెప్రమ్ టోజోవా సకెస్స గురించి చెపిప్ంది... నో ధిర్ల... అది బయటపడాల్ ...అమమ్ ఆనందించింది.  
“ఎంత మందిని కంటావే ....” అంటూ గిరిజాదేవి విసుకుక్ంది. కొరియా వెళిళ్పోయింది.  

గిరిజాదేవి దేనికోసం ఇంతలా శర్మపడుతోంది. ...డబుబ్కోసమా ... పేరుకోసమా...ఇదొక పూనకం, సకెస్స  పూనకం సకెస్స 
అయితీరాలనన్ వీక నెస. ఇది గిరిజాదేవిని ఎకక్డా నిలవనీకుండా చేసుత్నాన్యి. గిరిజాదేవి ఇండియా వచిచ్న కొదిద్రోజులకే జాయింటు వెంచర 
పార్జెకుట్ కోసం కొరియన డెలికేషన విశాఖపటన్ం వచాచ్రు. వీళళ్ందరీన్, అరకులో గెషట్ హౌస బుక చేసి అకక్డుంచింది గిరిజాదేవి. నేను 
గిరిజాదేవి అరకు వెళేత్ సరిపోతుంది. కానీ వతస్ల కూడా రావాలని పటుట్ పటిట్ంది గిరిజాదేవి. వతస్ల ఎందుకూ? అని పర్శిన్ంచలేదు. అలా 
పర్శిన్ంచే ధైరయ్ం గిరిజాదేవి నాకు ఇవవ్లేదు....వతస్ల చూపించదు.  

అమమ్ కాసత్ సణిగింది. “వతస్లెందుకురా. ఇకక్డ వుండనీ వుంటుంది.” అందివతస్లెందుకు  నిజమే తనని తీసుకెళళ్వలసిన అవసరం 
లేదు. కానీ గిరిజాదేవి వొపుప్కోదు. వతస్లనిమారేచ్సేరు అని ఆమెనమమ్కం. పైకి చెపప్దు కానీ ఆ విసుకిక్, కంటిచూపుకిఅదేఅరధ్ం.  

................................. 
నేను వతస్ల గిరిజాదేవి గిరిజాదేవి కారులో అరకు బయలుదేరాం... దారిలో మలుపుల, వయాయ్రాలూ, అరకులోయ పర్కృతి 

సోయగాలూ మామనసుకు చాలా ఆహాల్దానిన్ కలిగించాయి.  
నాలుగురోజులు బిజినెస, నెగోషియేషనస్ అంటూ ఎకక్డా తీరికలేకుండా గడిచింది. వచిచ్నాన్డే , డైరవరుకి ఏదో సమసయ్ వచిచ్ 

విశాఖపటన్ం వెళిళ్పోయాడు.  
అయిదోరోజుకి వచిచ్న పనైపోయింది. కొరియన డెలిగేషన వైజాగ వెళళ్పోయారు. మేం మాతర్ం వెనకిక్ వుండిపోయాం. డైరవరు లేడనే 

నెపంతో కొరియన డెలిగేషన తో ఆఫీషయలస్ అందరూ వెళిళ్పోయారు. ఆ రోజు రాతిర్ డినన్ర చేసి తొమిమ్దినన్రకి, నిండువెనెన్లోల్ నలల్తార్చులా 
మెలికలు తిరిగిన రోడుడ్మీద కారు మలుపులు తిరుగుతూ దూసుకుపోతోంది. పనెన్ండుకలాల్ విశాఖపటన్ం చేరుకుంటాం అనుకునాన్ం ... కానీ 
అనుకునన్వి అనుకునన్టుట్ జరగవు.  

జరిగిన సంఘటనల పర్భావం ఎవరిమీద ఎలా వుంటుందో చెపప్లేం ... 
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గిరిజాదేవే కారు నడుపుతూ.. కారు తిరుగుతునన్ మెలికలిన్ ఆనందింసోత్ంది. కొండమలుపులు...పిండి వెనెన్ల... చెటల్నీడలు... 
లోయలోతులు వాతావరణం ఆహాల్దంగా వుంది. ఎంతకీ తరగని బెండస్... అమోమ్ మలుపులంటే నాకు భయం అంటూ వెనకిక్ కూరుచ్ంది 
వతస్ల.  

తలిల్కి కూతురికి ఎంత తేడా... వొకళళ్కి మలుపులోల్, ఘాటీలో కారు నడపడం సరదా... ధిర్ల...  
ఇంకొకళళ్కి ఆ మలుపులనాన్.. ఆలోయలనాన్ భయం. భయం అంటే ఏమిటి ఎందుకు భయం వేసుత్ంది? ఒక అభదర్తాభావం వలల్ 

భయం కలుగుతుందా? లేక భయం మానసికరోగమా? ఎందుకు భయం.. ఏపనిచెయాయ్లనాన్ జంకు ఎందుకు కలుగుతుంది? అదే 
భయమా... గుండెచపుప్డు పెరుగుతుంది. అందరికీ భయం వెయయ్దా కొందరికి అరచేతిలో చెమటుల్... కొందరికి గుండె దడా ఎందుకు 
పెరుగుతాయ?భయం.. దేవుడంటే భయం... దెయయ్ం అంటే భయం... ఎందుకుండాలి? భయాలనీన్ వొకటేనా.. వేరేవ్రా... దెయయ్ం హాని 
చేసుత్ందనే భయం, దేవుడికి శికిష్ంచే అధికారం వుందని భయం, ఏదేనా పాపమో పుణయ్మో ఎలా తెలుసాత్యి.  

దేవుడికి తెలుసాత్యనే నమమ్కం అనిన్ంటికీ మెదడే మూలసాధ్నం, అనీన్ మన ఆలేచనలోల్నే వునాన్యా నిజంగా అవేవీ లేవా.  
కారు మలుపులు తిరుగుతూ బురార్కేవస్ దాటింది.  
దబబ్ని చపుప్డయి కారు ఎగిరి పడింది. గిరిజాదేవి సడన బేర్క వేసింది. ఇంజన ఆగిపోయింది. మలుపులో నీడలో యేదీ కనబడలేదు. 

కారు దేనిన్ గుదేద్సింది. యేం జరిగింది. ముందు చకర్ం దాని మీదుగా వెళిళ్పోయింది. కానీ అపప్టికే ఇంజను ఆగిపోవడం వలల్ వెనక చకర్ం 
దాని మీంచి వెళళ్లేదు. దాని బాడీ కారు ముందు, వెనుకచకార్ల మధయ్ ఇరుకుక్పోయింది.  

గిరిజాదేవికి భయం వేసుంటుంది... ఏం చెయాయ్లి. .. కారు దేనిన్ గుదిద్ంది? ఆగిపోయిన కారులో గిరిజాదేవి నేను, వెనుక వతస్ల 
మాటా పలుకు లేకుండా కూరుచ్నాన్ం... నేను ముందసీటులో కూరోచ్వడం వలల్ వతస్ల ఏసిధ్తిలో వుందో నాకు తెలియలేదు. వెనగాగ్ సీటులో 
నిదర్పోతునన్ వతస్ల, భూకంపం వచిచ్నటల్నిపించిందేమో? జీవీ. అంటూ కీచుపెటిట్ంది. 

ఇంజను ఆగిపోవడంతో headlights డిమ అయిపోయాయి. పర్దేశం అంతా చీకటిమయం వతస్ల,ఏమిటి అంటూ భయం 
భయంగా అడిగింది. నేను ఏం మాటాల్డుతాను. గిరిజాదేవి ఏకిస్డెంట షాక నుండి తేరుకోలేదు.  

కానీ ఈ చీకటోల్ చింతగీరులరణగొణధవ్నిలో... బికుక్బికుక్మంటూ ఎంతసేపు కూరుచ్ంటాం. 
“దేనిన్ డేషిచిచ్ందో చూసారా?” 
“ఏదో జంతువు వేమో,కానీ ఏశబద్ం చెయయ్లేదు అరవలేదు చచిచ్పోయిందేమో?” 
“ముందు కారు షాట్రట్ అవుతుందో లేదో చూడండి” 

కారు షాట్రుట్ చేసింది గిరిజాదేవి. కారు షాట్రుట్ అయింది. పరావ్లేదు హెడ లైటుల్ ఆన అయాయి. కానీ దిగడానికి భయం, ఏదేనా 
జంతువు అయితే, చచిచ్పోతే పరావ్లేదు కానీ బతికునాన్,ఇంకో జంతువు కూడావునాన్ చాలా డేంజర. ఏంచెయాయ్లి?కారు షాట్రుట్ చేసి ఫషట్ గేర 
వేసి ముందుకి నడిపించబోయింది. కానీ కారు కదలేల్దు.ముందు చకార్లకి, వెనుకచకార్లకి మధయ్ ఏదో ఇరుకుక్ంది, కారు దేనోన్ గుదిద్ 
దానిమీంచి ముందు చకార్లు వెళిళ్పోయాయి. 

ఏ జంతువో రెండుచకార్లమధయ్ ఇరుకుక్ంది. దానిన్ తపిప్సేత్ వెళిళ్పోవచుచ్ రాతిర్ పది దాటుతోంది. చుటూట్ చీకటి అటునుండి కాని 
అటునుండి కానీ ఏకారూ రావడంలేదు. వసేత్ విషయం తెలిసేది. ఏం చెయాయ్లి?తలుపు తీసి దిగబోయాను. వతస్ల భయంగా నాచెయియ్ 
పటుట్కుంది.  

”పరావ్లేదు. హెడ లైటస్ వునాన్యిగా” అనాన్.  
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అపప్టికి కళుళ్ చీకటోల్ చూడడానికి అలవాటు పడాడ్యి. కారు దిగి నెమమ్దిగా గిరిజాదేవి కూరుచ్నన్ వేపు వెళాళ్ను. కారుకింద రియర 
వీలస్ దగగ్ర ఏదో నలల్గా కనిపించింది. ఏజంతువో తెలియడంలేదు. కారులో లైట వెయయ్మని ఫుట బోరుడ్ లైటు కూడా వేసి వతస్లని డోరు 
తెరవమనాన్, ఫుట బోరుడ్ లైటువేసి భయంతో కొదిద్గా డోరు తెరిచింది వతస్ల. 

ఆలైటు వెలుత్రులో చూసిన దృశాయ్నికి నాపైపార్ణం పైనే పోయింది.  
కారుకింద పడింది. జంతువుకాదు. మనిషి రెండుకాళూళ్ కనిపిసుత్నాన్యి.  
నలల్టికాళుళ్ అకక్డకక్డ ఎరర్టి రకత్ంమరకలు. 
“కారుకింద పడిందిమనిషి” అనాన్  
గిరిజాదేవి రెండు నిముషాలు అవాకక్యింది. వెంటనే కారు దిగి, దీరఘ్ంగా చకార్లకిందమనిషిని చూసింది.  

కింద పడడ్వాడి కాళళ్మధయ్ నికక్రు వుంది. వాడు దొడిడ్కి కూరుచ్నన్టుట్నాన్డు. ఎవరికీ కనబడకుండా నీడలో మలుపులో కూరుచ్నాన్డు. 
మలుపుతిరిగే టపుప్డు కారు ఆమూలకి వచిచ్ంది.  
“ఎవరేనా వసేత్ అనవసరంగా గొడవ అవుతుంది. కేసవుతుంది. నే కారు బాక చేసాత్ను. కాళుళ్పటుట్కు శవానిన్ బైటికి లాగెయ” అంది.  

నేనే మనడానికి లేదు. నిజమే ఎవరేనా వసేత్ అనవసరంగా గొడవ అయితీరుతుంది. గిరిజాదేవి ఆలోచనకి, పెర్జెనస్ ఆప మైండ కి 
ఆశచ్రయ్ం వేసింది. ఇదే అడవ్ంచరా? ఇదే ధిర్లాల్? ఘాటీ మలుపులు మజా అనీన్ నీరుకారిపోయాయి.  

నేను నా ఆలోచన నుండి తేరుకోనేలేదు. గిరిజాదేవి కారు షాట్రుట్ చేసి కొంచెం వెనకిక్ పోనిచిచ్, ఆపింది. కారుదిగి మసకవెలుత్రులోనే , 
“జీవీ బైటికి లాగు” అంది.  

బైటికి కనిపిసుత్నన్ కాళుళ్ పటుట్కులాగాను. లోపలినుండి, ఎవరో కురార్డి శవం బైటికి వచిచ్ంది. పదిహేనేళుళ్ంటాయి. 
బకక్గావునాన్డు. వంటిమీద చొకాక్వుంది. అంతా నెతుత్టి ముదద్ , కారు బలంగా తగిలింది. సీప్డుగా చకార్లు పైకి ఎకాక్యేమో వెంటనే 
చచిచ్పోయాడు. పొటట్పచచ్డిలా అయిపోయింది.మసకచీకటోల్ ఆదృశయ్ం భయంకరంగా కనిపిసోత్ంది.  

కాలు పటుట్కులాగడం వలన, పొటట్ దగగ్ర విడి, ఇంకా కొంత భాగం వెనుక చకర్ంకిందే వుంది. గిరిజాదేవి “దేనికి ఆలోచిసుత్నాన్వు 
లాగు....” అంది.  

ఆ దమాయింపుకి, వతస్ల బైటికి తొంగి చూసింది. శవానిన్ చూసి కీచుపెటిట్ంది.  
“చూడకు లోపలికెళుళ్” అంటూ గదమాయించింది గిరిజాదేవి. చేతులు పటుట్కు బైటికి లాగాను. శవం బైటికి వచిచ్ంది. పొటట్మీంచి చకర్ం 
వెళిళ్పోయింది. మాంసం ముదద్లు ఎరర్గా కనిపిసుత్నాన్యి. వాటిని పకక్నేవునన్చెటల్పొదలోల్కి ఈడేచ్సాను. గిరిజాదేవి కారులోంచి వాటర 
బాటిల తీసి “చెయియ్ కడుకోక్..” అంది.అపర్యతన్ంగా చెయియ్కడుకుక్నాన్... 

బైటపడడ్ శవానిన్ ధీరఘ్ంగా చూసోత్ంది. వతస్ల... కళళ్లోల్ భయం కనిపిసోత్ంది. “రా వెళదాం” అని కారులో కూరుచ్ని కారు షాట్రుట్ చేసి 
ముందుకిపోనిచిచ్ంది. కారు ముందుకి కదిలింది. వతస్లనే చూసుత్నాన్ను. కళళ్లోల్ భయంపోలేదు. ఇంక కారు కదిలింది. కదా అని లైటు ఆఫ 
చేసాను. అందరి మనసులు చెదిరిపోయి చికాకుగావునాన్యి.  

ఇంతకు ముందులా కారు వురకలు పెటట్డంలేదు. నెమమ్దిగా వెళుతోంది. చెటల్చాటునుండి వెనెన్ల అపుప్డపుప్డు తొంగిచూసోత్ంది. 
రోడడ్ంతా నిరామ్నుషంగా.. నిదర్రావడంలేదు.అయినా కళుళ్ మూసుకునాన్... కారులో వెనుక సీటు విండో తెరిచినటట్యి వెనకిక్ తిరిగి చూసా, 
వతస్ల తలబైటికి పెటిట్ వాంతిచేసుకుంటోంది. కారుపకక్కి తీసి ఆపి డేష బోరుడ్లోంచి వొక వాటర బాటిలుతీసి వెనుకసీటులోకి వెళిళ్కూరుచ్నాన్ 
. 
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గిరిజాదేవి కారు పోనిచిచ్ంది. 
............................... 

ఏకిస్డెంటు జరిగాక గిరిజాదేవి కారుని చాకచకయ్ంగా నడిపింది. బురదలోంచి నీళళ్లోంచి , నడిపింది.  
“అదేమిటి అలా నడుపుతునాన్రు కారు టైరు గురుత్లు పడవా” అనాన్. 
పకపకా నవివ్ంది గిరిజాదేవి.  
“మన అదృషట్ం కొదీద్ ఏలారీ రాలేదు. తెలల్వారుతునన్ కొదీద్ కావ్రీ లారీలు మొదలవుతాయి,పోలీసులు కురార్డి శవం కనుకుక్ని ఇది 

హిట అండ రన అని గర్హించేసరికి, చాలాసమయం పడుతుంది. అయినా చనిపోయిన వాడిన్ చూసావుగా, వాడి తలోల్ తండోర్ పోలీసులిన్ 
ఇనుఫ్ల్యనస్ చేసి హిట చేసిందెవరో లోతుగా ఇనెవ్సిట్గేట చేయిసాత్రని అనుకోను, పోలీసులకి అంత ఇఁటర్షుట్ వుండదు.మనం హిట చేసి 
వచాచ్మని గెరేజ వాడికి తెలియకూడదు. కారుకి కిందభాగాన రకత్పు మరకలు వుండకూడదు అంతే. ఇలా నడపడంవలల్, కారుటైరుల్ 
వెనుక,ముందుభాగం పూరిత్గా బురదమయం అయిపోయాయి. దానిన్ కీల్నింగ కి గేరేజికి పంపేయచుచ్...” 

కొతత్గా పోర్జెకుట్ మొదలుపెటాట్మనన్ సంతోషం యేవరికి లేదు. నాకు తరుచూ కారుకిందనుండి లాగిన శవమే కనిపిసోత్ంది. వాడిన్ 
పకక్కి లాగేసిన కూర్రతవ్ం వెంటాడుతోంది. మామమ్ విషయంలోలా ఇది తొందరగా మరుగున పడలేదు.  

అందరం జరిగిన సంఘటనని రెండుమూడురోజులోల్ మరిచ్పోయాం. లేదా మరిచ్పోయినటుట్ నటించాం, కానీ వతస్లకి మరాన్డు 
జవ్రం వచేచ్సింది. జవ్రం చాలా తీవర్ంగా వచిచ్ంది. జవ్రంలో కలవరింతలు మొదలయాయ్యి, ఏం చెయయ్డానికి తోచేదికాదు. 

పోర్జెకట్ కి భూసేకరణలో, పెరిమ్టస్ కోసం మంతుర్లతో సమావేసాలు, ఫారిన ఏకేస్ంజు కోసం, ఈపనులవలల్ తీరిక లేక నేను 
గిరిజాదేవి ఇదద్రం బీజీయే.  

వో అరధ్రాతిర్ వతస్ల లేచికూరుచ్ని యేడవడం మొదలుపెటిట్ంది. “ఏమయింది?”అనడిగా. 
“నేచచిచ్పోతానేమో?” 

ఆమెని లాలించగలిగాను గాని, వతస్ల వాయ్కులతని పోగొటట్లేకపోయాను. అదే విషయానిన్ గిరిజాదేవితో చెపేత్ నిబబ్రంగా వుండు 
సమయం అనిన్ సమసయ్లిన్ పరిషక్రిసుత్ందిఅంది.  
అపుప్డు వో విచితర్మైన తాతివ్కత ఆలోచనోల్చోటుచేసుకుంది. 

గిరిజాదేవి యెవరికోసం చేసోత్ంది.? యెందుకీపరుగు?, యెందుకీయావ,? ఇలాంటి ఆలోచనల్కి జీవితంలో డబుబ్ పూనకం, యేదో 
సాధించెయాయ్లనన్ తపన, సాధించింది చాలదనన్మతుత్, కొనిన్ ఆలోచనలిన్ దగగ్రికి రానివవ్దు.  

ఇంటోల్ నరుస్, రోజూ రెండుపూటలా విజిట చేసుత్నన్ డాకట్రు వతస్ల జవ్రానిన్ తగిగ్ంచలేకపోయాయి.  
గిరిజాదేవికి నచచ్చెపిప్ వతస్లని ఇంటికి తీసుకెళాత్ననాన్ను.  

“ఏం ఈనరూస్...డాకట్రు తగిగ్ంచలేని జవ్రానిన్ మీఅమమ్గారు తగిగ్ంచేసాత్రా..”అంటూ దెపిప్ంది. కానీ ఏకళనుందో తీసుకెళళ్మంది.  
వతస్ల ఇంటి కొచిచ్ంది మొదలు మొదట నరుస్ని తపిప్ంచిందిఅమమ్. డాకట్రు వసుత్నాన్డు  పోతునాన్డు.  
అమమ్ తన నరిస్ంగ తో... తన కబురల్తో వతస్లకి మనశాశ్ంతి కుదిరి, జవ్రం తగిగ్ంది, ... కానీ మానసికంగా చాలా చికాకుగా 

వుంటోంది.  వోకసారి తాతగాడు ఎరర్చొకాక్ వేసుకుంటే హిషాట్రిక దానిన్ చింపేసింది. ఇంకెపుప్డూ అలాంటివి వేసుకో వదద్ని వాడిని కొటిట్ంది. 
ఆచొకాక్ నచిచ్ వాడికి వతస్లే కొంది. (కొన గింపు వచేచ్సంచికలో) 
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