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   3 ేఘం లే  ెరుపు 

 
           విమానం వేగం తగిగ్ కిందికి దిగడం మొదలుపెటిట్ంది. అరధ్రాతిర్ రెండవుతునాన్ దేదీపయ్మానంగా వెలిగి పోతోంది ఆ మహా నగరం. 
కంటికి కనిపించినంత మేరా వెలుగులు విరజిముమ్తునాన్యి.  

   అకక్డకక్డా కనిపిసుత్నన్ చీకటి పర్దేశాలు పెదద్ పెదద్ చెటల్తో నిండిన తోటలు. విమానం కిటికీలో నుంచి ఆ విదుయ్త తోరణాల 
సమూహాలని చూసి ఆనందిసుత్నాన్రు పర్యాణీకులు.  

   ఆకాశం అంతా నిరమ్లంగా ఉంది.   
   అంతలో..  
   ఆకాశంలో అతి పెదద్ మెరుపులు విమానం కిర్ందుగా కనిపించాయి.  
   ఆ వెంటనే నగరం అంతా అంధకారం. . నగరంలో ఉనన్ వారికి మెరుపులు మెరిసిన చోట చెవులు బదద్లయేయ్ ధవ్ని కూడా 

వినిపించింది.  
   ఎకక్డా మబుబ్ తునక లేదే! ఇంత పెదద్ మెరుపు.. ఆ పైన చీకటి.. ఆందోళనగా చూశారు పర్యాణీకులు.  
   వెంటనే బాక అప తో, విమానాశర్యంలో విదుయ్త సరఫరాకి అంతరాయం లేకుండా.. దిగుతునన్ విమానానికి సిగన్లస్ 

వెళళ్గలిగాయి.  
   ఒక అరగంటలో విదుయ్త శకిత్ నగరానికి అందేలా చకచకా ఏరాప్టుల్ జరిగి పోయాయి. నగరం మళీళ్ కాంతులు పుంజుకుంది.   
   ఆ మెరుపుకీ, వెనువెంటనే వచిచ్న చీకటికీ, నగరానికి విదుయ్త సరఫరా చేసే సబ సేట్షన లో ఏరప్డిన చినన్ విఘాతం కారణం.   
  అతి కొదిద్ సమయంలో తిరిగి పూరవ్పు సిథ్తికి రాగలగడానికీ, నిరంతరం పర్జలకి వివిధ సదుపాయాలకు సరిపోయే విదుయ్త ఉతప్తిత్ 

చెయయ్డానికీ కొనిన్ వేల మంది పగలూ రాతీర్ కషట్ పడుతూ ఉంటారు. ఏ మాతర్ం ఏమరుపాటు పనికి రాదు.  
   అలా విదుయ్దుతప్తిత్ చేసే కరామ్గారాలు పర్పంచంలో ఎనోన్  ఉనాన్యి. వానిలో మన రాషట్రంలోని ఒక కరామ్గారం అది..  
   అకక్డే మన కథ మొదలవుతుంది.  

PPP     శీర్రాంపురం రైలేవ్ సేట్షన కి పది కిలోమీటరల్ దూరంలో ఉండే అతి పెదద్ టౌన షిప. . .  
   చుటూట్ కొండలు.. పచచ్ని పర్కృతి మధయ్ తీరైన రహదారులతో కనున్ల విందుగా ఉంటుంది.  
   ఆ టౌన షిప .. సుమారు పనెన్ండు వందల మెగా వాటల్ విదుయ్త శకిత్ని ఉతప్తిత్ చేసే అతిపెదద్ థరమ్ల పవర సేట్షన కి  

సంబంధించినది. . ఒక సేట్జ తో అరవై మెగా వాటల్తో పార్రంభమయి అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతూ ఐదు సేట్జ లతో  అంత అతయ్ధిక ఉతప్తిత్కి 
చేరింది.  

   విదుయ్దుతప్తిత్ కరామ్గారం చుటూట్ నలు పర్కక్లా నాలుగు కాలనీలునాన్యి. వాటిలో అందులో పని చేసే ఉదోయ్గులు నివసిసూత్ 
ఉంటారు.  

   ఆ రోజు..  
   హడావుడిగా పరుగులు పెడూత్ పెదద్గా మాటాల్డుకుంటూ వెళుత్నన్ జనాలిన్ చూసి ఇంటోల్నుంచి బయటికి వచాచ్డు చందర్మౌళి.  
   “ఏమయింది?” పకక్నుంచి వెళుత్నన్ పదేళళ్ కురార్డిన్ అడిగాడు. చెయియ్ ఏమో అనన్టుల్ తిపిప్ పరుగెటాట్డు  వాడు.  



 

øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net  
                                

   4 ేఘం లే  ెరుపు 

   అందరి మొహాలోల్ ఆదురాద్.. ఎవరూ ఏమీ చెపేప్టుల్ లేరు.  
   మౌళి ఇంటోల్కి వెళిళ్ తలుపుకి తాళం వేసి బైక మీద బయలేద్రాడు. ‘సి’ కాలనీ పకక్నునన్ మైదానం దగగ్ర అందరూ వృతాత్కారంలో 

నిలబడి ఏదో వింత చూసుత్నాన్రు.  
   కోతులిన్ ఆడిసుత్నాన్రేమో.. రోజూ ఉండేదేకదా.. అనుకుంటూ బైక దిగి సాట్ండ వేసి, కొంచెం  నిదానంగా కనిపించిన వాడిని 

అడిగాడు..  
   “ఏంటి హడావుడి?” 
   “చీఫ ఇంజనీర గారి మనవడు.. పాము..” 
   ఆదురాద్గా అందరీన్ నెటుట్కుని గుంపులోకి వెళాళ్డు. అంతకు ముందురోజే మౌళి ఆ అబాబ్యి, ‘బబూల్’ని కలిశాడు. పెదద్ కళుల్, 

ఇంతింతలేసి బుగగ్లూ.. ముదుద్ ముదుద్ మాటలోత్ కనిపించిన వాళళ్ని  ఆకటుట్కుంటాడు.  
   మూడడుగుల పైనే ఉంటుంది.. తాచుపాము. రెండు చేతులతో దాని తలని పటుట్కుని, పకపకా నవువ్తూ గుండర్ంగా 

తిరుగుతునాన్డు బబూల్. శివుడి  మెళోళ్నుంచి నాగుపాముని తీసి ఆడుకుంటునన్ కుమారసావ్మిలా ఉనాన్డు. ఎవరైనా దగగ్రగా వెళళ్ బోతే 
పాము తలని విసురుతునన్టుల్ చేసి బెదిరిసుత్నాన్డు. చుటూట్ ఉనన్ జనం వెనకిక్ వెనకిక్ జరుగుతునాన్రు.  

   చుటుట్ పర్కక్లంతా అడవి కావడంతో అకక్డ పాములు ఎకుక్వే. సాధారణంగా జనం ఉనన్ చోటికి రావు.. బబూల్ ఎకక్డ పటాట్డో 
మరి..  

   తల అటూ ఇటూ తిపప్లేక దీనంగా చూసోత్ందా పాము. గిరుకుక్న వెనకిక్ తిరిగి బైక సాట్రట్ చేసి వెళిల్ పోయాడు మౌళి.  
   “సార కి భయమైనటుల్ందిరా.. పారిపోయారు.” ఒక ధీశాలి..   
   ఫకుక్న నవావ్రందరూ.  
   “మీరు మాతత్రం ఏం చేతత్నాన్రార్?” ఒక పెదద్మనిషి అరిచాడు.  
   “మీది మీదికి రాకు బాబూ!” ఎవరిదో ఆకర్ందన.   
   వృతత్ం పెదద్దయింది.  
   మూడేళళ్ బబూల్ మాతర్ం తాండవం చేసుత్నాన్డు. అమాయకమైన ఆ మోహంలో ఎంత ఆనందమో.  
   “బబూల్!” పెదద్గా అరుసూత్ సి.ఇ గారి కోడలు, సుధీర పరుగెతుత్కుంటూ వచిచ్ంది. జనం పకక్కి జరిగి తోర్వ ఇచాచ్రు. ముందు 

వెనుకా చూసుకోకుండా బబూల్ దగగ్రికి వెళళ్ బోతునన్ సుధీరని, అపుప్డే బైక పారక్ చేసి వచిచ్న మౌళి, చెయియ్ పటుట్కుని ఆపాడు.  
   అందరీన్ వెనకిక్ జరగమని, ముందుకెళిల్ రెండు చేతులూ చాపి చూపించాడు మౌళి.  
   “బబూల్! నీ కోసం ఏం తెచాచ్నో చూడు..” బబూల్ చేతులోల్ పాము లేదు అనన్టుల్గా.. ఆ పాము కేసి చూడకుండా మృదువుగా 

పిలిచాడు.  
   “హాయ.. కిట కాటస్. అంకుల.. రెండేనా? టెన పార్మిస చేశారు కదా!” పాముని వదిలేసి, పది వేళుళ్ చూపిసూత్  పరుగెతుత్కుంటూ 

వచిచ్ మౌళి చేతులోల్ పాకెటుల్ లాకుక్నాన్డు.  
   సుధీర ఒకక్ ఉదుటన బబూల్ని ఎతుత్కుని, కళల్నిండా నీళళ్తో కృతజఞ్తతో చూసింది మౌళిని.  
   నిసాత్ర్ణగా అయిపోయిన పాము నీరసంగా జరజర పాకుక్ంటూ వెళిళ్పోయింది, జనం భయం భయంగా పకక్కి తపుప్కోగా.  
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   బబూల్ని దింపి వీపు మీద ఒకక్టిదాద్మని చెయెయ్తిత్ంది సుధీర.  
   “నో..నో” వాడిని ఎతుత్కుని బైక దగగ్రకు వచాచ్డు మౌళి. సుధీరని వెనుక, బబూల్ని ముందర ఎకిక్ంచుకుని కిలో మీటరు పైగా 

దూరంలో ఉనన్ సి.ఇ గారి ఇంటికి వెళాళ్డు.  
                                         PPP    హాలోల్ కూరుచ్ని కాఫీ తాగుతూ వరండాలో జరుగుతునన్ పంచాయితీని నవువ్తూ గమనిసుత్నాన్డు మౌళి.  
   “బాబు ఇంటోల్పలికి ఎలాల్డమామ్! మీరంతా ఉనాన్రని నేను ఎనక పకక్కెలాల్.. “ బబూల్ని ఆడించడానికని పెటిట్న పదిహేనేళళ్ నరసి 

ఏడుపు గొంతుతో చెపోత్ంది.  
   “వాచ మాన ని చూసుత్ండమని చెపప్దాద్ ?” 
   “చెపప్నమామ్! ఏం  యాదగిరీ ?” 
   “లోపల పంపు పాడయింది కదమామ్! బాగు చేసే వాడొసేత్ నేను  ఎతుత్కునే మాటాల్డుతునాన్. ఎపుప్డో చేతులోల్ంచి జారుకునాన్డు.” 

తపుప్ ఒపుప్కుంటూ యాదగిరి కాళళ్ మీద  పడబోయాడు.  
   “సరేల్.. ఇంక ఎపుప్డూ గేటు వేసే ఉంచు. తీసినపుప్డు కిందికి చూసుత్ండు. కాళళ్ సందులోల్ంచి జారిపోతాడు.” మొహం మీద 

ధారగా కారుతునన్ చెమటని తుడుచుకుంటూ హాలోల్కి వచిచ్ంది సుధీర.  
   చీఫ ఇంజనీర (సి.ఇ) గారి భారయ్ భారతి, బబూల్ని తీసుకుని తమ గదిలోకి వెళిల్ వాడికి జాగర్తత్లు నేరుప్తోంది., నెమమ్దిగా! వాడు 

కళళ్ని ఇంకా పెదద్వి చేసి సగం తినన్ కిట కాట ని నానన్మమ్ గదావ్ల చీరకి పటిట్సుత్నాన్డు.  
   “ఏడీ హీరో? ఏదో ఎడెవ్ంచర చేశాటట్.. “ బియసీస్ చదువుతునన్ సి.యి గారమామ్యి ఉష ఇంటోల్కి వసూత్నే హడావుడి చేసింది.  
   “హాయ..” మౌళి పలుకరించాడు.  
    “హలో.. మీరే నటగా సేవియర?  థాంకూయ్..” ఉష కృతజఞ్తగా నవివ్ంది.  
   సి.ఇ  శీర్నివాస గారు ఆ పవర పాల్ంట కి అధికారి.  అకక్డికి వచిచ్ రెండు సంవతస్రాలవుతోంది.  
  ఉష, టౌన షిప కి దగగ్రోల్ ఉనన్ శీర్ రాంపురంలో  బి.యసీస్  ఆఖరి సంవతస్రం చదువుతోంది.  
   మౌళి ఐ,ఐ.టి  చెనైన్లో యమ.టెక ఎలెకట్ రికల ఇంజనీరింగ చేసుత్నాన్డు.  మౌళి తండిర్, శీర్నివాస కాల్సేమ్టస్. మూడు నెలల పార్జెకట్ 

వరక్ కోసం ఆ పవర పాల్ంట కి  వచాచ్డు మౌళి,  శీర్నివాస  రమమ్ని పిలుసేత్. ఒక నెలయింది. ఖాళీగా ఉనన్ ఫరిన్షడ్ కావ్రట్రస్ లో ఉంటునాన్డు. 
అపుప్డపుప్డు సి.ఇ  గారింటికొచిచ్, అందరీన్ పలుకరించి భోంచేసి వెళుత్ంటాడు.  

   సుధీర, బబూల్ని తీసుకుని ఒక వారం ఉందా మని రెండోర్జుల కిర్తం వచిచ్ంది.  శీర్నివాస గారబాబ్యి వేణు బెంగుళూరులో సాఫట్ 
వేర ఇంజనీర. ఆఫీస పని మీద జరమ్నీ వెళాళ్డు.  

   “చాలా థాంకస్ బాబూ! నువువ్ సమయానికి వెళళ్కపోతే ఏమయేయ్దో.. తలుచ్కుంటే గుండె ఆగిపోయేటుల్ంది.“ భారతి బబూల్ని 
ఎతుత్కుని హాలోల్కి వచిచ్ంది.  

   “మొదటోల్ నాకూక్డా కాళూళ్ చేతులూ ఆడలేదాంటీ.. అచుచ్ పాములిన్ పటేట్వాళుళ్ పటుట్కునన్టేల్ పటుట్కునాన్డు. మిరకిల..”  
   మౌళిని అభినందన పూరవ్కంగా చూసింది ఉష.  
                                              PPP    సి.ఇ గారింటికి కిలోమీటర దూరంలో..  
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   లేబర కాలనీలో ఒక ఇంటోల్..  
   పరిసిథ్తి హృదయవిదారకంగా ఉంది.  
   “వామోమ్! ఇదెకక్డి గోలరో నాయనో.. నేనేం చేతురా దేవుడా! నీ నోట మనున్బడ. రోజూ తాగిచిచ్ జీతవంతా సారాకొటాట్డి ఎదాన 

కొడతా ఉండావు కదరా.!” లక్షమ్మమ్ చిందులు వేసోత్ంది.  
   లక్షమ్మమ్, వీరార్జులకి నలుగురు పిలల్లు. పెదద్పిలల్ నరసి.. సి.ఇ గారింటోల్ పని చేసోత్ంది.  దానికి తిండి బాధ లేదు.. వాళేళ్ 

చూసుకుంటారు. పైగా టెంతుకి కటిట్ంచి పైరవేటు కూడా చెపుత్నాన్రు అమమ్గారు.  
   ఆఖరోడింకా పాలు తాగుతునాన్డు అమమ్దగగ్ర. సంకురాతిరికి ఏడాది నిండుతుంది. మధయ్ మగ పిలల్లిదద్రూ బడికి పోతునాన్రు. 

మదాద్నన్ం అకక్డే అనాన్లు కూడా పెడాత్రు.   
   అంతా బాగనే ఉంది కదా.. నాకేం లోటనుకుంది లక్షమ్మమ్ మొదటోల్.  
   వీరార్జు పవర పాల్ంట లో వరక్రు. బాయిలర దగగ్ర పని చేసాత్డు. ఆ వేడిలో ఎనిమిది గంటలు పైగా పని చేసి చేసీ కాక పటిట్ 

పోయాడు.  
   “నడుం పటేట్తత్ందిరా! అటూ ఇటూ మెదలీన్టం లేదు..” రోజూ వీరార్జు మొతుత్కోడం విని, ఒక సారి సారా కొటుట్కి తీసుకెళాళ్డు 

తోటి పనివాడు.  
   “ఓ సీసా పటీట్రా.. నడుం గిడుం మాయం..” 
   మొదటోల్ ఒక సీసాతో అయిన అలవాటు మూడు సీసాల వరకూ తేలింది. షిఫుట్ ఎపుప్డైతే అపుప్డు కాళుళ్ సారా దుకాణం కేసి 

నడిచేవి.  సీకులోత్ సారా లాగించి, ఇంటికొచిచ్ అడడ్ంగా పడి గురెర్టేట్సాత్డు.  
   లక్షమ్మమ్ చెపీప్ చెపీప్ విసుగెతిత్ పోయింది. కొటుట్ వాడు రోజూ ఫీర్గా పోసి, ఒకటో తారీఖున జీతాలిచేచ్ ఆఫీసు దగగ్ర నిలుచ్ంటాడు.  
   ఆ రోజు ఇచిచ్న జీతంలో యాభై రూపాయలు ఇంటికితెచాచ్డు వీరార్జు.  కటింగులు పోను ఐదువేలు రావాలి.  
   “నెలాల్ళుళ్ పిలల్లకేం పెటట్ను.. చంటోడికి పాలు చాలటేల్దు. పాల డబాబ్ కొనకపోతే ఆడారుచ్క పోతాడు.” తన కడుపు గురించేం 

మాటాల్డటేల్దు ఆ మాతృమూరిత్.   
   మంచి  సంగీతం వింటునన్టుల్ చిదివ్లాసంగా మంచం  మీద పడుకుక్నాన్డు వీరార్జు.  
   అరిచీ అరిచీ, ఏడీచ్ ఏడీచ్ శోషొచిచ్ పడి పోయింది లక్షమ్మమ్.  అకక్డికీ, పకక్నే ఉనన్ ఏ కాలనీలో మూడిళళ్లోల్ పాచి పని చేసుత్ంది. 

మూడొందలిచిచ్ ఒకోక్ ఇంటోల్ టీ పోసాత్రు.  మిగిలి పోయిన వేమైనా ఇసేత్, ఇంటికి తెచుచ్కుని గంజితో పాటు నోటోల్ వేసుకుంటుంది.  రోజూ 
రాతీర్, శనాదివారాలు మధాయ్నన్ం వండుతుంది. ఆ మాతార్నికే పొయియ్లోకి, పొయియ్ మీదికి కలిపి రెండు వేలైన కావాలి.  ఎపుప్డో తపప్ రోజూ 
పాలకూర పపుప్, టొమాటో కూరే.  

   లేచి గొణుకుక్ంటూ ఇంటోల్కి నడిచింది లక్షమ్మమ్.  
   ఒక గదీ, వంటిలుల్ ఉనన్ కావ్రట్రు. ఇంటి వెనక జాగా బానే ఉంది. అందులో కొనిన్ కాయగూరల వితత్నాలు చలిల్ంది.మసక చీకటోల్ 

వెతుకుక్ంటూ దొరికిననిన్ గోరు చికుక్డు కాయలు కోసి, ఉనన్ గాల్సుడు బియయ్ంతో కలిపి పొయియ్ మీద పెటిట్ంది.  
   మెతత్గా ఉడికేశాక,  ఉపుప్, మిరపకాయ నంజుకుని తినేసాత్రు రోజూ.  ఒక రోజు సొరకాయ, ఇంకో రోజు టొమాట. ఆ తినే 

పాలకూర పపుప్ చేసి కూడ వారం పైన అయింది చేసి.  పోపు పెటట్డానికి నూనె చుకక్, అలల్ం వెలుల్లిల్ ఎకక్డున్ంచి తేవాలి.. పపుప్ బదద్ కొని 



 

øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net  
                                

   7 ేఘం లే  ెరుపు 

ఎనాన్ళళ్యిందో!  
   “ఆకలేతత్ందే..” నరసి వచిచ్ంది నీరసంగా. కళల్లోల్ ఉనాన్యి పార్ణాలు.  
   “ఏందే.. ఏమైంది..?” ఒకక్ ఉదుటన్ లేవబోయి, కళుళ్ తిరిగి కూలబడింది లక్షమ్మమ్.  
   “ఇయాల నా కనన్వెటట్డం మరాచ్రమామ్! ఎలాత్ననంగానే సరే ననాన్రే. అందరూ ఏందోలాగునాన్రు. మరీ బాబు..” సాయంతర్ం 

జరిగిందంతా చెపిప్ంది.  
   “పోనేల్మామ్. ఆ బాబు మంచిగునాన్డు గంద. ఉనన్దే సరుదుకోని తిందారి.” నాలుగో సతుత్ పళెళ్ం  కూడా తీసి వండింది సరిద్ంది.  
   సగం సగం నిండిన కడుపులతో, ఖాళీని నీళళ్తో నింపి, కాళుళ్ ముడుచుకుని పడుకుక్నాన్రు ఇంటిడు మందీ.. ఒకక్ వీరార్జు తపప్.  

PPP    మరునాడు పొదుద్నన..   
   “ఇంకొక చుటుట్ కాఫీ ..” ఛీఫ ఇంజనీర శీర్నివాస వరండాలోకి వచిచ్ పేపరు తీసూత్ అనాన్రు.  
   బబూల్ చెయియ్ పటుట్కుని ఇంటి ముందునన్ లాన లో పచారుల్ చేసుత్నన్ భారతి లోపలికి నడిచింది. చేతికందిననిన్ నందివరధ్నం పూలని 

తెంపి తాత దగగ్రగా వచిచ్ అందించాడు బబూల్. వాడి నెతుత్కుని సనన్ని తోవ మీద నడుసూత్ తోటలోకి వెళాళ్రు సి.ఇ గారు.  
   మొకక్లకి గొపుప్లు తవువ్తునన్ మాలి లేచి నిలబడి నమసాక్రం చేశాడు.  
   సి.ఇ గారి ఇలుల్ చాలా పెదద్ ఆవరణలో ఉంది. ఇంటి ముందు లాన, పూల చెటుల్.. తీరిచ్ దిదిద్న బాటలు. గేటు తీసుకుని ఇంటోల్కి 

వెళుత్ంటే ఇటూ అటూ రంగు రంగుల మెటట్తామరలు సావ్గతం పలుకుతాయి. వాటి వెనుకగా నిలువెతుత్ ఎరర్ని ముదద్మందారాలు, పూల 
బరువుకి కొమమ్లు వాలిచ్, నందివరధ్నం పూలతో సరగా లాడుతుంటాయి. కొంచెం పకక్కి వెళేత్ గులాబీ తోట.. తెలల్ని, ఎరర్ని, పచచ్ని గులాబీలు. 
అనీన్ సహజమైనవే.. హైబిర్డ కాదు, సువాసనలు వెదజలుల్తూ ఆహాల్దానిన్ కలిగిసుత్ంటాయి.  

   బబూల్ కిందికి జారి గులాబీ తెంపబోయాడు.  
   “ముళుల్ గుచుచ్కుంటాయిరా..” భారతి చేతిలోని కాఫీ కపుప్ శీర్నివాస కిచిచ్, బబూల్ని పకక్కి లాగి వరండాలోకి మళిల్ంది.  
   గుండెల నిండుగా చలల్ని గాలి పీలుసూత్ కాఫీ రుచిని ఒకోక్ గుకాక్ ఆసావ్దిసూత్ తాగి శీర్నివాస వరండాలో పేము కురీచ్లో కూరుచ్ని 

పేపరు చేతిలోకి తీసుకునాన్డు.   
   వెంటనే బబూల్ తాత ఒళోళ్కెకిక్, పేపరు తీసేసి, కళళ్జోడు లాగేశాడు.  
   “అరే.. ఇలాగియియ్..”  
   “”ఊహూ..” ఫేర్ముని మరింత గటిట్గా ఉడుం పటుట్లో బిగించాడు.  
   “ఇదొకక్టే ఉందిరా. విరిగిందంటే ఆఫీస పని గోవిందా! పీల్జ..” మెలిల్గా వాడి చిటిట్ చేతులోల్ంచి విడిపించుకోడానికి విశవ్పర్యతన్ం 

చేసుత్నాన్రు సి.ఇ గారు.  
   “గుడ మారిన్ంగ సర.” ఖంగారుగా లోపలికొసూత్ విష చేశాడు వంశీకృషణ్, డివిజనల ఇంజనీర, కోల పాల్ంట ఇనాఛ్రజ్.  
   భారతి ఇంటోల్కి వెళిల్ తన కళళ్జోడు పెటిట్ పటుట్కొచిచ్ంది.  
   “ఇదిగో.. నా కళళ్జోడిసాత్ రా.” 
   తాత కళళ్జోడు కింద పడేసి పరుగెతాత్డు బబూల్. దృషిట్ అంతా వాటి మీదే ఉనన్ శీర్నివాస కింద పడకుండా చటుకుక్న పటుట్కుని 

కళల్కి తగిలించాడు, గటిట్గా నిటూట్రుసూత్.  
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   “ఇందులో గాల్సెస లేవు..” రాగం పెడుతునన్ బబూల్ని ఎతుత్కుని లోపలికి తీసుకెళిల్ంది భారతి.  
   “సిడౌద్న. ఎనీ పార్బల్మ?” వంశీకి కురీచ్ చూపించాడు శీర్నివాస.  
   “నినన్ంతా కోల వేగనుల్ రాలేదు సర. ఎనిన్ ఫోనుల్ చేసినా పంపిచేశాం అంటారు. ఉనన్ సాట్క వారం కంటే రాదు. యస,ఐ 

(సూపరెంటెండెంట ఇంజనీర)గారు లీవ లో ఉనాన్రు కదా!” 
   “అవును. ఇంకో వారం వరకూ రారు. వాగనేల్మైనా టర్బులోచిచ్ ఆగిపోయాయేమో..” సాలోచనగా అనాన్డు శీర్నివాస.  
   “తెలీదు సర. డైరవరేల్మీ కాంటాకట్ చేయటేల్దు.” 
   “సరే.. నేను కనెస్రండ వాళళ్తో మాటాల్డాత్ను. అవసరమైతే ఒకటి రెండు యూనిటుల్ మూసేదాద్ం. మీరు కోల మైనస్ వాళళ్తో 

కాంటాకట్ లో ఉండండి. గంట గంటకీ నాకు రిపోరిట్సుత్ండండి.” 
   “సరే సర.” వంశీకృషణ్ మళీళ్ విష చేసి వెళిల్పోయాడు.  
   ఉషణ్ ఆధారిత పవర పాల్ంట కి  ముఖయ్మైన మూల పదారధ్ం బొగుగ్. ఇంధనమే లేకపోతే ఏ యంతర్మైనా నడిచేదెలా..  శీర్నివాస 

ఆలోచిసూత్ ఇంటి లోపలికి నడిచాడు. ఏమయి ఉంటుంది? ఏడాది వరకూ కాంటాకట్ రినూయ్ చేశాం కదా!  
   “నానాన్! ఇవేళ మా కాలేజ డే. నేను డార్మాలో వేసుత్నాన్. మీరు వసాత్రు కదూ!” ఉష కాలేజ కి  వెళళ్బోతూ అడిగింది.  
   “అవునవును.. మీ పిర్నిస్పాల ఇనివ్టేషన పంపారు. రావడానికి పర్యతిన్సాత్ను. నా ఇబబ్ంది తెలుస్ కదా!” 
   “మీరెపుప్డు ఇంతే.” బుంగమూతి పెటిట్ వెళిళ్పోయింది ఉష. ఒకక్ నిముషం ఆలిశయ్మైనా బస వెళిల్ పోతుంది.  
   “నువువ్ తయారుగా ఉండు భారతీ. నేను రాలేకపొయినా కారు పంపిసాత్. మీరు వెళళ్చుచ్.” ఆఫీస కి వెళల్డానికి కావాలిస్న పేపరుల్ 

అవీ సరుద్కుని సాన్నానికి వెళాళ్డు శీర్నివాస.  
  పవర సేట్షన లో రాతిర్ డూయ్టీల వాళుళ్ ఇళళ్కు వెళిల్, పగలు షిఫట్ వాళుళ్ పాల్ంట కి వెళిల్ పోయారు. ఆ సందడంతా సి.ఇగారి 

వరండాలోంచి కనిపిసుత్ంది. రోజూ ఆ హడావుడి చూడడం అలవాటు శీర్నివాస కి.  
       టౌన షిప లో కొతత్ రోజు పార్రంభమయింది 
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   “ఇంటికి వెళళ్బుదిధ్ కాదోయ. తలుచ్కుంటేనే భయం వేసుత్ంది.” రాజు మాటలకి జాలిగా చూశాడు సహోదోయ్గి సూరయ్ం. ఇదద్రూ 
పకక్ పకక్నే సైకిళళ్ మీద, రాతిర్ షిఫట్ చేసి ఇళల్కి వెళుత్నాన్రు.  

   ఇంకా ఆరు కూడా అవలేదు. అపుప్డే సూరుయ్డు తన వాడి కిరణాలని సూటిగా వాళల్ కళళ్లోల్కి వదులుతునాన్డు. ఇదద్రూ ‘ఎ’ సేట్షనోల్ 
అసిసెట్ంట ఇంజనీరుల్(ఏ.ఇ). రాజు పటాట్ తీసుకునాన్క, ఉదోయ్గంలో చేరడమే ఆ పవర పాల్ంట లో. అపప్టున్ంచీ, ఇంచుమించు పదేళళ్నుంచీ 
రాతిర్ షిఫేట్. పెళళ్యి ఐదేళళ్యింది.  

   మామూలుగా అందరికీ రాతిర్ షిఫుట్లు వంతుల పర్కారం మారుసూత్ ఉంటారు. రాజు మాతర్ం ఆఫీస కి వెళిల్ మారచ్దద్ని 
బర్తిమాలుతాడు. ఆఫీస వాళళ్కి మరీ మంచిది. పగలు డూయ్టీలకి గిరాకీ ఎకుక్వ.  

   “ఎందుకలా?” ఎవరో అడిగారు మొదటోల్.  
   “ఇంటి కంటే అకక్డే బాగుంటుంది గురూ!” పేలవమైన నవువ్తో సమాధానమిసాత్డు.  
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   అయోమయంగా చూసిన వాళళ్కి తన గోడు వెళళ్ బుచుచ్కుంటాడు.  
   “నేనొక భారాయ్ బాధితుడిన్. నా కూతుళళ్తో నేను మనసారా ఆడుకోవడానికి కూడా లేదు.” ముచచ్టైన ఇదద్రు ఆడపిలల్లు.  
   “పొదుద్నన్ వెళళ్గానే సాన్నం, ఫలహారం కానిచిచ్ పకక్ ఎకేక్సాత్ను. మధాయ్నన్ం భోజనం, మళీల్ నిదర్. రాతిర్ ఎపుప్డవుతుందా అని 

చూసి.. చలో డూయ్టీ.”  
   “మరి ఎవరైనా పెదద్ద్వాళళ్ని రపిప్ంచి చెపిప్ంచచుచ్ కదా! ఎనాన్ళుళ్ పడతావిలా? పోనీ మన కాలనీలో 

పెదద్మనుషులిన్తీసుకురామా?” 
   “అదీ అయింది గురూ! వచిచ్న వాళుళ్ అవమానం పాలయి వెళిల్ పోయారు. కటుట్కునన్ందుకు నాకు తపప్దు. అందరీన్ ఎందుకు 

బాధ పెటట్డం?” తనని ఓదారచ్బోయిన శేర్యోభిలాషులిన్ సునిన్తంగా తిరసక్రిసాత్డు. రాజుని కలిసిన పర్తీ ఒకక్రూ అతని సిథ్తికి 
జాలిపడుతుంటారు.   

   “సరే రాజూ! వసాత్ను. రాతిర్కి కలుదాద్ం.” సూరయ్ం తన ఇంటోల్కి వెళిల్ పోయాడు.  
   రాజు నెమమ్దిగా ఆలోచిసూత్ ఇంకా ముందుకు సాగాడు. అదే వీధిలో చివరగా ఉంటుంది అతని కావ్రట్ర. ఇంటి వెనుక అంతా 

అడవిలా ఉంటుంది. కనుచూపు మేరలో జన సంచారం కనిపించదు. ఇలుల్ మూలగా ఉండటంతో బోలెడు ఆవరణతో విడిగా ఉంటుంది. పర్కక్ 
కావ్రట్ర కీ, రాజు ఇంటికీ మధయ్ చాలా జాగా ఉంటుంది. రెండిళళ్కీ మధయ్ దటట్ంగా చెటుల్.. వాటి కింద ముళళ్ కంచెలు, చెతత్ చెదారం, వాడేసిన 
పాల్సిట్క సంచులు.. నడిచేటుల్ండదు. పకిక్ంటికి వెళాళ్లంటే గేటు తీసుకుని పావు ఫరాల్ంగు నడవాలిస్ందే.  

   రాజు ఇంటోల్నుంచి ఎపుప్డూ మాటలు వినిపించవు. వీధి చివరి ఇలుల్ కనుక వచేచ్ పోయే వాళుళ్ కూడా ఉండరు. ఎదురు వరుసలో 
ఇళుళ్ కూడా రెండిళళ్ ముందే ఆగిపోయాయి. రాజింటి ఎదురుగా పెదద్ బండ. బండ చుటూట్ తుపప్లు. ఉడతలు, ఊరకుకక్లు 
తిరుగుతుంటాయి.  

   రాజు భారయ్, జానకి ఎపుప్డూ బైటికి రాగా ఎవరూ చూడలేదు. ఎవరైనా కలిసినా, గయాయ్ళి అని దూరం దూరం జరిగిపోతారు. 
మొగుడినే హింసిసుత్ంది.. వేరే వాళొళ్క లెకాక్! పర్తీ ఏడూ,  శీర్ రామనవమి పందిటోల్కి మాతర్ం వచిచ్, కళాయ్ణం అయే వరకూ దీక్షగా 
సీతారాములిన్ చూసూత్, అయాయ్క పర్సాదం తీసుకుని వెళిల్ పోతుంది.  

   నాలుగైదు రోజులకోసారి ఇంటోల్కి కావలసిన సరుకులనీన్ తెచిచ్ పడేసాత్డు రాజు. మామూలుగా ఇళళ్లోల్ వారత్లు చేరేసే వాళుళ్ 
పనిమనుషులు.. కానీ రాజు ఇంటోల్ పనిమనిషి లేదు. అందుకే ఇంటోల్ జరిగే సంగతులెవరికీ తెలియవు.  

   “మగవాడు హింసిసేత్ ఆడది నోరు పెటుట్కుని ఊరు వాడా ఏకం చేసుత్ంది. అదే మగవాడయితె.. పరువు కోసం నోరు మూసుకుని 
భరిసాత్డు.” కాలనీలో అంతా అదే అనుకుంటుంటారు.  

   వరండాలో కిటికీ ఊచలకి ఇనుప గొలుసుతో సైకిలిన్ కటిట్, రాజు ఇంటోల్కి వెళిల్ తలుపేశాడు.  
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  సుగుణ నిదర్లేచి కళుళ్ నులుముకుంటూ హాలోల్కి వచిచ్ంది.  
   రవి షూ లేసులు కటుట్కుంటూ తలెతిత్ చూశాడు.  
   “అబాబ్! తొమిమ్దయిందే.. ఏంటో ఎంత తొందరగా లేదాద్మనాన్ తెలివే రాలేదు. పిలల్లు సూక్ల కెళిళ్ పోయారా?” 
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   రవి మాటాల్డకుండా లేచి టెనిన్స రాకెట తీశాడు.  
   సుగుణ ఆవలిసూత్ లోపలికి వెళిల్ పోయింది. హాలంతా చినన్ సైజు రణరంగంలా ఉంది. పిలల్లు సరుద్కోగా మిగిలిన పుసత్కాలు, 

విడిచిన బటట్లు, తడి తువావ్ళుళ్, పొదుద్నేన్ కూరగాయలవాడు వతనుగా పెటేట్ కూరల సంచీ.. టి.వి, వి.సి.ఆర రిమోట లు సరే సరి.. 
ఎకక్డపడితే అకక్డ పడునాన్యి.  

   కూరగాయల సంచీ లోపల ఫిర్జ లో పెటిట్ రవి వెళిల్పోయాడు. సుగుణ పళుళ్ తోముకుని, కాఫీ కలుపుకుని కపుప్తో హాలోల్కి 
వచిచ్ంది. సోఫాలో ఉనన్ నానారకాల వసుత్వులీన్ నేల మీద పడేసి టి.వి రిమోట తీసి బటన నొకిక్ంది.  

   రవి, సుగుణలకి ఇదద్రబాబ్యిలు. నాలుగు, రెండు కాల్సులు చదువుతునాన్రు. మధాయ్నన్ం రెండు నుంచీ, రాతిర్ ఎనిమిది వరకూ 
ఉండే షిఫట్ లో పనిచేసే డివిజనల ఇంజనీర (డి.ఈ) అతను. పొదుద్నేన్ లేచి, పిలల్లకి బెర్డ కాలిచ్, ఆమెల్ట వేసి పెటిట్, పాలు తాగించి, వాళళ్ని 
తయారుచేసి సూక్ల కి పంపుతాడు.  

   “రోజూ బెర్డేడ్నా? మాకొదుద్..”  
   అలా పేచీ పెటిట్నపుప్డు, కాంటీన నుంచి ఇడీల్లో, దోశలో తీసుకొసాత్డు.  
   సుగుణ ఎపుప్డూ చాలా బిజీగా ఉంటుంది. తొమిమ్దింటికి లేచి కాఫీ తాగుతూ, మధాయ్నన్ం అనన్ం తింటూ.. అతయ్వసరమైన 

పనులకి తపప్ సోఫాలో కూరుచ్ని టి.విలో వచేచ్ ధారావాహికలు చూసూత్ ఉంటుంది. సీరియలస్ లేనపుప్డు సినిమాలు.. కొంత ఖాళీ సమయం 
దొరుకుతే ఫోన ఉండనే ఉంది.  

   “అవునమామ్! మీ అలుల్డు ఎపుప్డూ ఇలుల్ పటట్కుండా తిరుగుతుంటారు. పటుట్మని పది నిముషాలు కూడా నాతో గడపరు. పిలల్లు 
కూడా ఎపుప్డూ ‘నానాన్’ అంటూ ఆయనేన్ పటుట్కుని వేళాళ్డుతుంటారు. నాకైతే పిచెచ్కిక్పోతోందనుకో!” ఐదువేలు ఖరీదు చేసే కేర్ప జారెజ్ట 
చీర కటుట్కుని, నిండా మేకప తో, చకక్గా పైంట చేసిన చేతి వేళళ్ని చూసుకుంటూ వాపోతోంది ఓ కూతురు.  

   “ఇదేదో ఆలోచించాలిస్న విషయమే! ఎవరైత్నా తగులుకుందేమో.. మీ డైరవరిన్ ఒక చూపు వేసి ఉంచమను. ఎవరీన్ నమమ్డానికి 
లేదు.” కంచిపటుట్ చీర ముడతలు సరిచేసుకుంటూ, కళుళ్ పెదద్వి చేసి, ఆవేశానన్ంతా మొహంలోకి తెచుచ్కుని, కంఠ నాళాలు పగిలిపోయేలా 
ఫోనోల్ కూతురికి సలహా ఇసోత్ంది ఒక భారీకాయం తలిల్.  

   “అయోయ్! నాకావిషయం తటట్నే లేదుసీమ్. ఎంతసేపూ ననున్ నిరల్క్షయ్ం చేసుత్నాన్రని బాధ పడుతునాన్నే కానీ..” వెకిక్ళుళ్ పెడుతూ… 
“ఈ విధంగా జరుగుతోందేమోనని కొంచెం కూడా అనుమానం రాలేదు.” అంతులేని భారీ వాకాయ్లతో హృదయ విదారకంగా ఏడుసూత్, ఫోన 
చేతులోల్ మారుసూత్ మొరబెటుట్కుంటోంది కూతురు.” 

   అంతకు ముందురోజే మొదలైన సీరియల లో తల మునకలుగా లీనమై పోయిన సుగుణ పనిమనిషి వచిచ్ంది కూడా చూసుకోలేదు.  
   పనిమనిషి, సుగుణ తాగి కింద పెటిట్న ఖాళీ కపుప్ తీసి లోపల పెటిట్ తను కూడా పకక్న నేల మీద చతికిల బడింది.  
   “అబోబ్సి.. ఎంత బాగా యాకిట్ంగులు సేసాత్ ఉనాన్రమమ్గోరూ! అయినా అటాల్ ఎటేట్డిపిసాత్రమామ్ ఈ మొగోళుళ్.. “ పనిమనిషి కేసి 

తిరిగి మాటాల్డదద్నన్టుల్ సైగ చేసింది సుగుణ.  
   తలూపి నిశశ్బద్ంగా కూరుచ్ని తనూ చూడసాగింది, దానికి పదహారేళుళ్ంటాయి.  
   మధయ్ మధయ్ యాడ లు వచేచ్ సమయంలో పనులు చేసూత్, సీరియల నడుసుత్నన్పుప్డు చీపురు కిందపడేసి, కూలబడి చూసూత్.. 

ఎలాగో పని ముగించి “ఎలుత్నాన్నమమ్“ అని చెపిప్ వెళిళ్పోయింది. 
   వంటింటోల్ పని చేసూత్ చేసూత్, మిగిలిన బెర్డ కి వెనన్, జామ రాసుకుని తినేసింది. కాఫీ డికాక్షన ఉంటే చికక్గా కాఫీ కలుపుకుని 
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తాగేసింది. అకక్డో చెయీయ్, ఇకక్డో చెయీయ్ వేసి ఇలుల్ తడి బటట్ పెటిట్ తుడిచేసింది.  
   వెళూత్ వెళూత్, అరకిలో కందిపపుప్, పాల్సిట్క సంచీలో పడేసి, లంగాకి తగిలించి, పొడవాటి కొంగుతో కపేప్సి పటుట్కుపోయింది.  
   అంత సేపూ, సుగుణ టి.వీ లో మునిగిపోయింది.  
   “ఆ ఎదురింటమమ్ పని చేసినంతసేపూ ఎనకాలే ఉండి ఏడిపిసుత్ంది. ఈ అమమ్లాగా అందరూ ఎందుకుండరో.. “ సీరియల టైటిల 

సాంగ పాడుకుంటూ, హుషారుగా గేటు దాటి,.  “మళాళ్ రేపొప్దుద్నేన్ కదా ఆ సీరియల వచేచ్దీ.. ఆ డైరవర ఏం చెపాత్డో.. వాళళ్యయ్గారి గుటుట్ 
కనిపెడాత్డో లేదో..” ఊహలోల్ తేలిపోతూ ఎదురింటోల్ అడుగుపెటిట్ంది పనిమనిషి.  

   సుగుణ లేచి టైమ చూసుకుంది.  
   “అబాబ్! పదినన్రయింది. ఇంకో గంటే ఉంది, ఇంకో సీరియల మొదలవడానికి. గబగబా సాన్నం చేసి తయారై వంట చెయాయ్లి. 

అసలు ఈయనేడీ.. ఇంటోల్ ఉండడేంటీ! సరదాగా నే వంట చేసుత్ంటే నా చుటూట్ తిరుగుతూ పేర్మగా కబురుల్ చెపప్చుచ్ కదా!  ఎపుప్డూ 
ఆటలూ, పిలల్లూ, వాళళ్ చదువులూ… పవర పాల్ంటూ. ఇంటోల్ ఓ ఆడది తనకోసం ఉందని గురుత్ందా! తనతో మాటాల్డి ఎనిన్ రోజులయింది? 
ఒకవేళ ఆ సీరియల లోలాగ.. అయోయ్! తనకి కారు లేదు. డైరవరు లేడు. ఎవరిన్ కనుకోక్మనాలి.. “ మధన పడిపోతూ ఎలాగో సాన్నం 
అయిందనిపించింది.  

   తామిదద్రూ భారాయ్ భరత్లేనా.. ఒకే ఇంటోల్ ఉంటునన్ అపరిచితులా? ఓ ముదూద్ ముచచ్టా.. ఎనాన్ళళ్యింది? సుగుణకి ఒళళ్ంతా 
చెమటలు పోశాయి.  

   రవి టెనిన్స అయాక వసూత్ వసూత్ ఇంటికి కావలసిన సరుకులు తీసుకొసాత్డు. సాన్నం చేసి పిలల్ల పుసత్కాలు, బటట్లు సరిద్, తన 
బటట్లు ఇసతరీకి పంపేవి, ఉతకవలసినవి వేరు చేసుకుని.. ఇలుల్ తనకి తోచినటుల్ ఒక మాదిరిగా సరిద్ భోజనానికి కూరుచ్ంటాడు. 

   సుగుణ, పపుప్, ఒక కూర, అనన్ం వండేసి టి.వి దగగ్ర కూరుచ్ంటుంది.  
   ఉపుప్ సరిగాగ్ లేని పపుప్, సగం మాడి, సగం ఉడకని కూరతో అనన్ం తినేసి డూయ్టీకి వెళిల్ పోతాడు. రోజూ లాగానే రవి నిశశ్బద్ంగా 

తన పని చేసుకుని వెళిళ్పోయాడు.  
   సుగుణ మాతర్ం కోర చూపుతో రవిని గమనిసూత్.. ఏదో కనిపెటాట్లనన్టుల్ అతడి మొహంలోకి చూసూత్ లోపలోల్పల ఉడికిపోతోంది.  
                                                          PPP 
    సి.ఇగారి ఆఫీసు పెదద్ హాలులా ఉంటుంది. తలుపు దగగ్ర సూట్ల మీద అటెండర కూరుచ్ని, లోపలికి వెళాళ్లనుకునే వాళళ్ పేరుల్ 

రాయించి, పి.ఏకి చూపిసుత్ంటాడు. హాలు తలుపు తియయ్గానే పి.ఏ బలల్, దాని మీద టైప మెషిన, పకక్నే ఫైళుల్..  హాలు మధయ్లో కోడిగుడుడ్ 
ఆకారంలో పెదద్ బలల్, దాని చుటూట్ పనెన్ండు కురీచ్లు ఉంటాయి. అకక్డే మీటింగులు జరుగుతాయి. అదే హాలోల్ ఒక పకక్గా సి.ఇ గారిది  పెదద్ 
బలల్, సింహాసనం లాంటి పెదద్ కురీచ్.. ఆఫీసులో ఉండవలిస్న హంగులనీన్ ఉంటాయి.  

   అఫీస మూల మూలలా శర్దధ్గా తుడిచి, వెనుక అనుకుని ఉనన్ చినన్ గదిలో ఉనన్ కరెంటు సౌట్ మీద పాలు నీళుళ్ కలిపి పెటాట్డు 
రాములు.  

   రాములు సి.ఇ గారి దగగ్ర కాంటర్కట్ మీద పని చేసుత్నన్ అటెండరు. ఏ పనైనా అతయ్ంత శర్దధ్గా చేసాత్డు. అందరితోను 
కలుపుగోలుగా ఉంటూ ఎవరేం చెపిప్నా విసుకోక్కుండా చేసాత్డు.   

   వరండాలో కలకలం మొదలయింది. శీర్నివాస వసుత్ంటే దారోల్నే అరడజనుమంది కలుసుకుని, వెనుకే లోపలికి రాబోయారు. సూట్ల 
మీద కూరుచ్నన్ ఇసామ్యిల లేచి సి.ఇ గారికి సలాం కొటాట్డు.  
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   సి.ఇ గారు వెళళ్డానికి మాతర్ం చెకక్ పారిట్షన తలుపు తీసి, మిగిలిన అందరీన్ ఆపేశాడు.    
   ఇసామ్యిల పరమ్నెంట ఉదోయ్గి. అతనికి సేక్ల లో జీతం పదివేలు పైన వసుత్ంది. రాములు వంటి తాతాక్లిక ఉదోయ్గులకి మూడు 

వేలు ఇసాత్డు కాంటర్కట్ర. అతను పర్భుతవ్ం దగగ్రున్ంచి గుతత్గా డబుబ్ తీసుకుని మనుషులిన్ సరఫరా చేసాత్డు. అకక్డ లేబర అందరు 
‘గుతేత్దారు’ అని పిలుసాత్రు. పర్తీ తాతాక్లిక ఉదోయ్గీ అతనితో మంచి సంబంధాలు పెటుట్కోవాలి. లేకపోతే ఆ పైనెల పని సునాన్.  

   ఇసామ్యిల వచిచ్న వాళళ్ పేరుల్ రాయించిన చీటీలు తీసుకుని, సి.ఇ గారి బలల్ మీద బొతిత్లా పెటిట్ బైటికి వెళిల్పోయాడు.  
   పకక్నునన్ చినన్ గదిలో కాఫీ తయారు చేసుత్నన్ రాములు, గబగబా వచిచ్ వినయంగా సి.ఇ గారి చేతిలో సామానుల్ అందుకుని 

లోపల పెటిట్ వచాచ్డు.  
   శీర్నివాస కురీచ్లో కూరుచ్ని బెల కొటాట్రు. వెంటనే ఇసామ్యిల వచేచ్శాడు.  
   “వంశీకృషణ్ని పిలుచుకురా!”  
   కోల పాల్ంట డి.ఇ వంశీకృషణ్, ఐదు నిముషాలోల్, చేతిలో పేపరుల్ పటుట్కుని వచిచ్ కూరుచ్నాన్డు.  
   శీర్నివాస ఎవరైన్నా సరే, రాగానే ముందు కురోచ్మని చెపాత్రు. అందుకే అందరి మనన్నలు అందుకుంటునాన్డు. అంతకు 

ముందునన్ సి.ఇ పూరిత్గా వయ్తిరేకం. ఎవరొచిచ్నా.. బోరడ్ మెంబరో, ఛైరమ్నో తపప్, ఎంతసేపైనా నిలోచ్పెటేట్ మాటాల్డేవాడు. ఆఖరుకి ఇంటికి 
వెళిళ్నా కూడా, వరండాలో ఉనన్ ఒకక్ కురీచ్లో అయన కూరుచ్ంటే, వెళిళ్న వాళుళ్ ఎనిన్ గంటలైనా నిలోచ్వలసిందే.  

   ఎవరి పధధ్తి వారిది.  
   “ఏమయింది? కోల వేగనస్.. ఎనీ పార్గెర్స?” 
   “ఏం లేదు సార. లైనల్నీన్ అవుట ఆఫ ఆరడ్ర. ఫోనస్ అందటేల్దు. వేగనుల్ ఎకక్డునాన్యో తెలియటేల్దు. ఇపుప్డునన్ సాట్క అనుకునన్ 

దానికంటే ముందే అయిపోయేటుల్ంది.” వంశీ అందోళనగా అనాన్డు.  
   రాములు రెండు కపుప్లోల్ కాఫీ తెచిచ్ పెటాట్డు.  
   “పీల్జ.” తీసుకోమనన్టుల్ కపుప్ చూపించి, కాఫీ తాగుతూ కళుళ్ మూసుకునాన్రు సి.ఇ గారు. కొదిద్ సేపు అలోచించి కళుళ్ తెరిచారు.  
   “మన వాళిళ్దద్రిన్, జీపులో పంపించండి. మైనస్ దగగ్ర వేగనుల్ బయలు దేరాయంటునాన్రు కదా! ఒక ఏ.ఇ, ఒక సూపరైవ్జర.. 

ఎందుకైనా మంచిది, ఇదద్రు సెకూయ్రిటీ వాళళ్ని కూడా పంపండి. ఈ లోగా మూడు యూనిటుల్ ఆపెయయ్ండి. గిర్డ లో ఎడజ్సట్ చెయయ్మందాం.” 
సప్షట్ంగా సూచనలిచిచ్, వంశీని వెళళ్మని, బెల కొటట్బోయాడు శీర్నివాస.  

   రాములు వచిచ్ చేతులు కటుట్కుని ఎదురుగా నిలుచునాన్డు.   
   ఏమిటనన్టుల్ చూశారు సి.ఇ గారు.  
   “మా టెంపరరీ సాట్ఫ కి పరమ్నెంట చెయయ్మని ఆరడ్రొల్చాచ్యట కదాస్ర?”  
   “ఇంకా మాకు రాలేదయాయ్. హెడాడ్ఫీస లో డిసాప్చ అవకుండానే మీకు వారత్ వచేచ్సుత్ందే! కనుకుక్ంటానుండు.” శీర్నివాసి మాట 

నోటోల్ ఉండగానే హెడ ఆఫీసుకి డైరెకట్ లైనునన్ ఫోన తీసిచాచ్డు రాములు, శర్దధ్గా తుడిచి.  
   “నీ ఆతుర్త బాగుంది. కానీ ఇపుప్డు టైమెంతయింది?” 
   రాములు గడియారం చుసి నాలుకక్రుచుకునాన్డు.  
   తొమిమ్దయింది. హెడాడ్ఫీస లో పదకొండింటికి కానీ ఫైళుళ్ కదలడం మొదలు పెటట్వు. పదినన్ర నుంచీ ఒకొక్కక్ళుళ్ రావడం, ఆపైన 

చాయ లు.. ఆరోజు వారత్ల విశేల్షణ. అంతా అయి, ఆఫీస పనికి కూరుచ్నే సరికి పదకొండు దాటాలిస్ందే. అందరూ అని కాదు.. తొంభై శాతం 
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అంతే. ఎవరైనా ముందుగా పని చెయయ్బోయినా.. మిగిలిన సంబంధిత ఉదోయ్గులు లేక ఆగిపోవాలిస్ందే.  
   “సార!” ఇసామ్యిల చీటీలు పటుట్కుని నిలుచ్నాన్డు.  
   “సివిల డి.ఇ గారిని రమమ్ను.” చీటీలు చూసి ముఖయ్మైనవి పకక్న పెటుట్కునాన్డు శీర్నివాస. 
   ఇసామ్యిల డి.ఇ గారి గదికి వెళాళ్డు. అంతలో..   
   “గుడ మారిన్ంగ సర.” సూపరెంటెండెంట ఇంజనీర, నిరవ్హణ.. (యస.ఇ ఏడియమ), గోపాలాచారి వచిచ్ కురీచ్ వెనకిక్ లాగి 

కూరుచ్నాన్డు.  
   పవర పాల్ంట లో సి.ఇ తరువాత, యస.ఇ, ఏడి.యమ దే కీలకమైన సాథ్నం. ఇదద్రూ కలిసే, ఏ పనయినా నిరవ్రిత్ంచాలి..  

ఎటువంటి సమసయ్లొచిచ్నా పరిషక్రించాలి. అతనొకక్డే ఎటువంటి అనుమతీ లేకుండా సి.ఇ గారి ఆఫీసుకి వసూత్ పోతుండచుచ్.  
   మొతత్ం అకక్డునన్ ఉదోయ్గుల అటెండెనస్ చూడడం,  షిఫట్ లు నియంతిర్ంచడం, సెలవుల అనుమతులు.. ఒకటేమిటి.. అనీన్ యస,ఐ 

ఏడియమ చేతులోల్నే ఉంటాయి. ఒకోక్దానికీ కింది అధికారులు ఉంటారు. పర్తీ వారం అందరి దగగ్రా రిపోరట్ లు  తీసుకుని సరి 
చూసుత్ంటారు. ఎకక్డేం లోపం జరిగినా ఆ యస.ఇ గారిదే భాదయ్త.  

   గోపాలాచారి ఆరడుగుల నాలుగంగుళాలు పొడవుంటాడు. కురీచ్ వెనకిక్ ఎంత లాకుక్ని కూరుచ్నాన్ మోకాళుళ్ బలల్ అంచులకి 
తగులుతూనే ఉంటాయి. చూడగానే కోపిషిట్లా కనిపిసాత్డు. మొదటోల్ కసుస్మనాన్.. అందరి బాగోగులు సవ్యంగా చూసి, వీలైనంత వరకూ 
అరధ్ం చేసుకోవడానికి పర్యతిన్సాత్డని పేరు.  

   “సార!” సివిల డి.ఇ.. కురీచ్ అంచు పటుట్కుని నిలుచునాన్డు.  
   “కూరోచ్ండి. సివిల వరక్ స  చాలా పెండింగ లో ఉండి పోయాయి. ఏం చెయయ్బోతునాన్రు? రాతిర్ళుళ్ రోడల్ మీద అసస్లు 

వెలుతురు ఉండటేల్దని షిఫట్ వరక్రస్ గొడవ పెడుతునాన్రు. అమామ్యిలు రాతిర్ ఎనిమిది దాటాక కాలనీలో తిరగడానికి భయపడుతునాన్రు.  
   కావ్రట్రస్ లో నీళల్ పైపులు లీక, రూఫస్ లోనుంచి వాన నీళుల్ కారడం.. రోడల్మీద, ఫుట పాత లలో పిచిచ్ మొకక్లు పెరిగి నడవడానికి 

లేకుండా.. చెపుప్కుపోతుంటే ఎనైన్నా ఉనాన్యి. నేను సగం మాతర్మే చదివాను.” రెండొందల పైన కాగితాలునన్ ఫైలుని బరువుగా పైకెతిత్ 
లేపారు సి.ఇగారు.  

   “ఇవనీన్ మీకెందుకు పంపారండీ? సివిల యస.ఇ కి కదా ఇవావ్లి..” గోపాలాచారి తన పొడవాటి చెయియ్ చాపి, సి.ఇ గారి 
దగగ్రునన్ ఫైల అందుకునాన్డు.  

   “అదే కదా పర్సుథ్త సమసయ్. ఇవనీన్, ‘సి.ఇ గారికి విజఞ్పిత్” అంటూ రాములు కిచిచ్, నాకు మాతర్మే ఇమమ్ని చెపాప్రుట. రాములు, 
ఇందాకే ఒక వారం రోజుల కలెక్షన తెచిచ్ ఇచాచ్డు ఒక ఆకాశ రామనన్ అయితే..  ఇంకొంచెం ఘాటుగా రాశాడు. ‘యస.ఇ సివిల గారికిచిచ్న 
అరీజ్లనీన్ మాయమై పోతునాన్యి. కాలనీలో ఇళుళ్ అనీన్ మీ కావ్రట్రస్ లాగ ఉంటునాన్యనుకోకండి..’ అంటూ చురక వేశాడు.” అదే శీర్నివాస 
పర్తేయ్కత. అతను తలుచుకుంటే ఆకాశరామనన్ ఎవరో తెలుసుకోవడం అంత కషట్మైన పనేం కాదు. కానీ లోపాలు గర్హించి చరయ్ తీసుకోవడం 
అతని పాలసీ. అంతే కానీ రంధార్నేవ్షణ కాదు.  

   “ఏమంటారు?” గోపాలాచారి డి.ఇ సివిల ని అడిగాడు.  
   గోపాలాచారికి చాలా పవర పాల్ంటస్ లో పని చేసిన అనుభవం ఉంది. అకక్డ జరిగే అవకతవకలనీన్ కరతలామలకమే. అయితే ఆ 

పవర పాల్ంట కి వచిచ్ ఒక నెలే అయింది. ఇంకా అవగాహన చేసుకుంటునాన్డు, అకక్డి సిథ్తిగతులు.  
   “చేసూత్నే ఉనాన్ం సార. బడెజ్ట అదీ చూసుకోవాలి కదా!” సివిల డి.ఇ గొణిగాడు.  
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   “సరే.. బడెజ్ట సంగతి గోపాలాచారి చూసుకుంటారు. యాక్షన పాల్న కూడా ఆయనే ఇసాత్రు. మీరు ఆ పర్కారం అమలు పరచండి. 
కావ్లిటీ దగగ్ర కాంపర్మైజ అవదుద్.” సి.ఇ గారు, గోపాలాచారి కేసి తిరిగారు.  

   “ఒకక్రగంటలో, నేనే మీ దగగ్రకొసాత్. ఇవేళే మొదలుపెడదాం. వరక్రస్ ని పిలిపించమనండి.” 
   సివిల డి.ఇ సుందరార్వు బలల్ మీదునన్ ఆరీజ్ల ఫైల తియయ్బోయాడు.  
   “అదలా ఉంచండి. నేను చూడాలి.” కురీచ్ ఇంకొంచెం వెనకిక్ లాగి వెళళ్బోతునన్ గోపాలాచారిని ఆగమనన్టుల్ చెయియ్ చూపించారు 

సి.ఇ గారు.  
   “మీరు కొంచెం ఆగండి.” ఇసామ్యిల ని పిలిచి ఎవరీన్ రానివవ్దద్ని చెపాప్డు శీర్నివాస.  
   సుందరార్వు వెళిళ్పోయాక, రాములు ఇదద్రికీ చెరో కపుప్ కాఫీ ఇచిచ్, తలుపు వేసి వెళిళ్పోయాడు. సి.ఇ గారికి ఏ అలవాటు లేదు 

కానీ రెండు గంటలకోసారి కాఫీ మాతర్ం కావాలి.  
   గోపాలాచారి చినన్ పాల్న పాడ పటుట్కుని, కురీచ్లో సరుద్కుని కూరుచ్నాన్డు.  
   “ఈ టెంపరరీ సాట్ఫ ని పరమ్నెంట చేసూత్ ఆరడ్రస్ వసుత్నాన్యి. అవి ఎకక్డో ఆగిపోయాయి. ఇకక్డ కొంతమంది, పదేళళ్నుంచీ 

టెంపరరీగానే ఉనాన్రు. ఎపప్టికైనా తీసుకోకపోతారా అని ఓపిగాగ్ ఎదురు చూసుత్నాన్రు. వాళేళ్ అసలు సరిగాగ్ పనిచేసేది, ఒళుళ్ 
దాచుకోకుండా. అదొకటి చూడాలి.” 

   “పరమ్నెంట చేసేత్ వాళుళ్ కూడా.. అంతే..” గోపాలాచారి నవివ్, తన పాడ లో పాయింటుల్ రాసుకునాన్డు.  
   శీర్నివాస కూడా నవువ్తూ ఆవుననన్టుల్ తలూపాడు.  
   “నిజమే అనుకోండి. అయినా తపప్దు కదా!” 
   గోపాలాచారి వచిచ్నపప్టున్ంచీ సి.ఇ గారికి చాలా హాయిగా ఉంది. మనసులో మాట ఉండగానే అమలు చెయయ్డానికి చూసాత్డు. 

ఒకక్ నిముషం కూడా కూరోచ్కుండా బొంగరంలా తిరుగుతూనే ఉంటాడు. రోజూ అనిన్ యూనిటుల్ చూసి రావలసిందే.  
   “కోల పాల్ంట లో కొతత్  ఇబబ్ంది వచిచ్ంది. ఇవేలే నానోటీస కొచిచ్ంది. రేక లు  రావడం మానేశాయిట. ఎమెరెజ్నీస్ వచేచ్లాగుంది. 

ముందుగా దాని సంగతి చూడాలి. అవసరమైతే మీరు రంగం లోకి దిగాలి.” శీర్నివాస ఆందోళనగా అనాన్డు.  
   రేక అంటే ఒక గూడుస్ బండి వంటిది. అందులో ఇరవై నుంచీ ఇరవై ఐదు వరకు వేగనుల్ంటాయి. అటువంటి రేక లు రోజుకి 

నాలుగో ఐదో వసాత్యి. రోజూ ఇంచుమించు ఇరవై నాలుగు వేల టనున్ల బొగుగ్ కాలుతుంది.  
   “సరే సార. వాళళ్ యస.ఇ గారు వచేచ్వరకు నేను చూసాత్ను. మొదట రెండు యూనిటుల్ అపెయయ్మని చెపాత్ను.” గోపాలాచారి 

రెండంగలోల్ బైటికి వెళిల్ తన గది బయటునన్ అటెండర కి సూచనలిచిచ్, సివిల డి.ఇ ఆఫీస కేసి నడిచాడు.  
                                                             ....................  
   గోపాలాచారి, సుందరార్వు దగగ్రికి వెళాళ్డు. ఇదద్రూ కలిసి సివిల యస.ఇ దగగ్ర కూరుచ్ని, ఏం  చెయాయ్లనేది పర్ణాలిక 

వేసుకునాన్రు.  
   ఎంత బడెజ్ట ఇచిచ్నా సివిల పనులకి సరిపోదు. కొనిన్ తపప్ని సరిగా కాంటర్కట్ కివావ్లి. వాళుళ్ నాసి రకం సరుకులు వాడుతారు.  
   “కావలసిన సరుకులు మనం కొనిదాద్ం. ముకుక్సూటిగా వెళేళ్ సూపర వైజరిన్ పని జరిగే చోట పెడదాం. మొదటగా వీధి దీపాల 

సంగతి చూడాలి. లైటుల్నన్ సథ్ంభాలు చెటల్ పైకంటా ఎతుత్గా ఉనాన్యి. చెటుల్, వాటి కాంతిని నేల మీద పడకుండా ఆపేసుత్నాన్యి. అంత ఎతుత్ 
అవసరం లేదు. పోలస్ కట చేయించి సథ్ంభాల పొడవు తగిగ్ంచండి. బలుబ్లు దొంగతనం చెయయ్కుండా వైర మెష లు పెటిట్దాద్ం.” 
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   అదివరకు సథ్ంభాలు పొటిట్గానేఉండేవి. పెటిట్న రెండో రోజుకలాల్ బలుబ్లు మాయం అయిపోయేవి. అందుకని, వాటి ఎతుత్ రెటిట్ంపు 
చేసి, ఆ సమసయ్ తొలగిపోయిందనుకునాన్రు. కొతత్సమసయ్ వచిచ్ంది. రోడల్నీన్ చీకటి గుయాయ్రాలాల్ తయారయాయ్యి.  

   “సార! సార..” ఇదద్రు వరక్రుల్ పరుగెతుత్కుంటూ వచాచ్రు రొపుప్తూ. నోటోల్ంచి మాట రావటేల్దు.. సైగ చేసూత్ ఏదో 
చెపప్బోతునాన్రు.  

   వాళళ్ చేత నీళుల్ తగించి, ఆయాసం తగాగ్క చెపప్మనాన్రు యస.ఇ గారు.  
   “ఫసట్ సేట్షనోల్ యూనిట టు బాయిలర దగగ్ర యాకిస్డెంట సర. ఒక వరక్ర కాలిపోయాడు.”  
 

PPP 
 
 

  రోజు అలారం మోగక ముందే లేసాత్డు చకర్పాణి. అయినా అలారం పెటుట్కోవడం  మానడు.  
   లేచిన వెంటనే గడియారం నెతిత్న ఓ మొటుట్ మొటిట్, కాలకృతాయ్లు తీరుచ్కోవడానికి బాతూర్ం లోకి వెళాత్డు. అలారం మోగిందంటే 

ఇంటిడు మందీ లేచి గందరగోళం చేసాత్రు. అందరి సంగతీ ఎలా ఉనాన్, అతని భారేయ్ సహించదు.  
   తెలల్వారు జామున నాలుగు అవుతోందనగా లేచి, సాన్నంతో సహా అనిన్ పనులూ ముగించుకుని, మారిన్ంగ వాక కి వెళాత్డు. ఎపారట్ 

మెంట తలుపు తీసుకుని వసుత్ంటే సరిగాగ్ ఐదవుతూ ఉంటుంది.  
   ఆ రోజు కూడా ఒక చేతిలో కరర్, ఇంకో చేతిలో టారిచ్ పటుట్కుని మెటుల్ దిగి కిందికి వెళాళ్డు.  
   “గుడ మారిన్ంగ సర.” అటూ ఇటూ తిరుగుతునన్ వాచమ్న పలుకరించాడు. రాతిర్ళుళ్ ఏం కాపలా కాసినా కాయకపోయినా, 

చకర్పాణి కిందికి వచేచ్ సమయానికి డూయ్టీ చేసుత్ంటాడు.  
   చకర్పాణి గేటుదాటి బయటికి వచాచ్డో లేదో.. ఇంటి ముందు ఒక ఆటో ఆగింది.  
   పొదుద్నేన్ ఎవరో ఏదో బసుస్కి వచుచ్ంటారనుకుని, పకక్కి తిరిగి వెళళ్బోయాడు.  
   “నానాన్!” తననే..     
   అమామ్యి గొంతులా ఉందే.. ఉండడమేమిటి.. అమామ్యే.  
   “నానాన్! ఆటో అతనికి డబిబ్చిచ్ పంపవా?” ఇదద్రు పిలల్లీన్ కిందికి దింపుతూ అంది. చేతులోల్ ఏమీ సామానుల్ లేవు.  
   “తలీల్! నువావ్.. ఇలా చెపాప్ పెటట్కుండా.. అలుల్డుగారేరి? సామానేల్వి?” ఎందుకో చకర్పాణికి ఏదో అపశుర్తి అనిపించింది. 

వాళళ్మమ్ పేరు పెటుట్కునన్ందుకు కూతురిన్ ‘తలీల్’ అని పిలుచుకుంటాడు. అదే అందరికీ అలవాటైపోయింది.  
   “సామానేల్ం లేవు నానాన్. ఇదిగో బుజీజ్, చిటీట్. ఇంటోల్కెళిళ్ మాటాల్డుకుందామా?” 
   చకర్పాణి తేరుకుని, ఆటో అతనికి డబిబ్చిచ్ పంపించాడు. మనవరాళిల్దద్రినీ చెరో చేతోత్ పటుట్కుని, మెటెల్కిక్ంచి, తన అపారట్ మెంట కి 

తీసుకెళాళ్డు. తన దగగ్రునన్ తాళంతో తలుపు తీసి లోపలికెళాళ్డు.  
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   “రామామ్. మంచినీళుళ్ కావాలా?” నీరసంగా ఉనన్ కూతురిన్ చూసి గదిలోకి వెళిల్ భారయ్ని పిలుచుకొచాచ్డు.  
   “అపుప్డే వచాచ్రేంటి.. వానేమైనా వచిచ్ందా?” హాలోల్కి వసూత్నే అకక్డునన్ కూతురీన్, మనవరాళళ్నీ చూసి, ఆశచ్రయ్ంతో నిలబడి 

పోయింది.  
   “కాసేపు పడుకుక్ంటానమామ్!” అమమ్ని చూడగానే ఆవిడ ఒళోళ్ తలపెటుట్కుని పడుకోక్వాలని అనిపించడంలో ఆశచ్రయ్మేముంది..  
   కానీ.. కనన్తలిల్ సుభదర్కి మాతర్ం కడుపు తరుకుక్పోయింది.  
   తన చినాన్రి పాప.. ఉనన్ంతలో ఎంతో గారంగా పెంచుకునాన్రు. బొదుద్గా చకక్గా ఉండేది. ఏదీ ఆ అందం? 
   కళళ్కింద నలల్ని చారలు, లోతుకు పోయిన బుగగ్లు.. పులల్లాల్ ఉనన్ చేతులు. ఒక చేతోత్ పెదద్మామ్యిని పటుట్కుంది. దానికి 

నాలుగేళుళ్. ఇంకో చేతోత్ చినన్మామ్యిని ఎతుత్కుంది. దానికి రెండేళుళ్. పిలల్లిదద్రూ నిదర్ నిండిన కళళ్తో చూసుత్నాన్రు.  
   ఆరెన్లేల్ అయింది వాళళ్ని చూసి. అంతలో ఇంత మారాప్! అపుప్డూ బాగా చికిక్నటేల్ అనిపించింది కానీ.. “డైటింగ అతత్యాయ్..” అని 

అలుల్డు తేలిచ్ పారేశాడు. ఎపుప్డూ ఒకక్దానీన్ పంపడు. ఇపుప్డిలా..  
   అరధ్మయీ అవనటుల్ంది, చకర్పాణి, సుభదర్లకి.  
   ముందు పిలల్లకి ఏమైనా ఇవావ్లి. రాతిర్నుంచీ ఏమీ తినన్టుల్ లేదు.  
   “లోపలికెళిళ్, మొహాలు కడుకుక్ని రండి. పాలు కాచి ఇసాత్ను.” సుభదర్, ముగుగ్రీన్ తమ గదిలోకి తీసుకెళిళ్, కొతత్ టూత బర్ష లుంటే 

ఇచిచ్ంది. వాళుళ్ వచేచ్లోపు పాలు కాచి, పిలల్లకి బోరన వీటా కలిపింది. తమ ముగుగ్రికీ చికక్ని కాఫీ కలిపి, మేరీ బిసక్టల్ పాకెట తెరిచి 
తీసుకొచిచ్ంది.  

   ఎపుప్డూ ఫిర్జ లో పాలు ఉంచుకుంటుంది సుభదర్.. కొడుకు పిలల్లు ఒకోక్సారి రాతిర్ అడుగుతుంటారు. లేచి.  
   తలీల్, పిలల్లు బుజీజ్, చిటీట్ హాలోల్ భోజనాల బలల్ దగగ్ర కూరుచ్ని బిసక్టల్నీన్ ఖాళీ చేశారు. కాఫీలో, బోరన్ వీటాలో నంచుకుంటూ. 

పిలల్లతో సమానంగా ఆవురావురు మంటూ తిటునన్ తలిల్ని చూసుత్ంటే దుఃఖం ఆగలేదు సుభదర్కి. కషట్ం మీద ఆపుకుని కాఫీ తాగింది.  
   చకర్పాణి, మూగవాడిలా అందరీన్ పరికించి చూసుత్నాన్డు.   
   “అమామ్! ఇంక పడుకోక్నా?” 
   ముగుగ్రీన్ లోపలికి తమ గదిలోకి తీసుకెళిళ్, పకక్లు సరిద్ పడుకోక్బెటిట్ంది సుభదర్.  

PPP 
      చకర్పాణి చేసేదేం లేక వాకింగ కి బయలుదేరాడు. రోజూ కలిసే మితుర్లు ముందే వెళిల్ పోయారు. ఒకక్డే నడుసూత్.. తన గురిచే 

ఆలోచిసుత్నాన్డు. ఏమిటో ఈ జీవితాలు.. అంతా మన చేతిలోనే ఉందనుకుంటాం. ఎపుప్డేం జరుగుతుందో ఎవరూ చెపప్లేరు.  
   చకర్పాణి రాణీ గంజ లో ఉనన్ ఒక ఆటో డీలర షాపులో మానేజరు. ఫరవాలేదనేటుల్నన్ ఉదోయ్గం. కుల్పత్ంగా కాలం గడుపుతూ 

ఇదద్రు పిలల్లీన్ పెదద్ చేశాడు. ఎపుప్డో మరీ తనకిషట్ం లేని పనైతే  తపప్ సుభదర్ కూడా అతను చెపిప్నటేల్ నడుచుకుంటుంది.  
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   కూతురు బి.ఏ చదువుతుండగానే మంచి సంబంధం వచిచ్ందని పెళిల్ చేశాడు. దగగ్రి బంధువులే.. వియయ్పురాలు చెలెల్లి వరుస. 
‘తలిల్’ చకక్దనం అణకువ చూసి ముచచ్టపడి అడిగి చేసుకుంది.  

   “కటన్ కానుకలేం వదుద్రా అనన్యాయ్! పెళిల్ కూడా పెదద్ ఆరాభ్టాలేం పెటుట్కోకు..”  
   ఎంతో మురిసిపోయారు సుభదర్, చకర్పాణీ. తన పైరవేటు ఉదోయ్గానికి, చినన్ జీతానికి..  మంచి సంబంధం వచిచ్ందని 

చుటాట్లందరూ పొగిడారు, అదృషట్వంతుడివంటూ! అతత్మామలు మంచివాళుళ్. అలుల్డు ఇంజనీర. పెదద్ కావ్రట్ర.. పర్శాంతమైన ఊరు. 
నాలుగు రోజులుండి, సంసారానికి కావలసినవనీన్ సరిద్ వచాచ్రు. 

   చకర్పాణి కొడుకు రఘు, ఒక పైరవేట బాంక లో జూనియర ఎగిజ్కూయ్టివ. తలిల్ కంటే ఏడేళుళ్ పెదద్వాడు. కోడలు శశి ఏదో కనర్స్ట్క్షన 
కంపనీలో ఆరిక్టెకట్. ఇదద్రూ పొదుద్నన్ తొమిమ్దింటికలాల్ వెళిల్ సాయంతర్ం ఆరింటికి ఇలుల్ చేరాత్రు. రఘుకి ఇదద్రు కొడుకులు. ఐదు, మూడు 
ఏళుళ్.  

   చినన్ అపారట్ మెంట. అందులోనే సరుద్కుని ఉంటునాన్రు.  
   ఇంటోల్ వంటపని అంతా సుభదేర్ చేసుత్ంది. శశి, పిలల్లిన్ తయారు చేసి, తను తయారయి, టిఫిన డబాబ్లో సరుద్కుని, పెదద్కొడుకుని 

సూక్లోల్ దింపేసి వెళిళ్పోతుంది.  చకర్పాణి ఎనిమిదింటికి, రఘు పదింటికి భోజనాలు చేసేసి వెళాత్రు. అందరూ ఇలుల్ వదిలాక, చంటాడికి 
కావలసినవి చూసుకుంటూ, సాయంతర్ం వంట చేసేసి.. కోడలు వచాచ్క గుడికి వెళుత్ంది సుభదర్.  

   అంతా సాఫీగానే సాగిపోతోంది.  
   చకర్పాణికి వచిచ్న జీతం ఇలుల్ గడపడానికి సరిపోతుంది. ఎపుప్డైనా తకుక్వైతే మొహమాట పడుతూ కొడుకుని అడుగుతాడు. 

అపారట్ మెంట రఘు లోన తీసుకుని కొనాన్డు. రిటైర అయాయ్క ఎలాగూ రఘు చూసుకుంటాడు కదా.. పెనష్న లేకపోతేనేం. పార్విడెంట ఫండ 
బాంక లో వేసుకుంటే వడీడ్తో సాదరు వెళళ్కపోదు.  

   చెటట్ంత కొడుకునాన్డు.. దరాజ్గా కాలి మీద కాలేసుకుని కూచుంటే గడిచిపోతుంది.  
   రఘు, శశి ఆదివారం వచిచ్ందంటే సినిమాకి వెళాత్రు. వారమంతా కషట్పడినపుప్డు ఆ మాతర్ం ఆటవిడుపుండదూద్! పిలల్లిన్ తాత, 

నానన్మమ్ చకక్గా చూసుకుంటారు. “ఆదరశ్ కుటుంబం.”  
PPP 

 
   శశి కళుళ్ నులుముకుంటూ గదిలోంచి బైటికి వచిచ్ంది.  
   “ఎవరొచాచ్రు? ఏవో మాటలు వినిపిసుత్నాన్యి.” కాఫీ కలుపుతునన్ అతత్గారిని అడిగింది.  
   “తలిల్ వచిచ్ంది, పిలల్లిన్ తీసుకుని. రాతర్ంతా పర్యాణం చేసి వచిచ్ంది కదా! కాసేపు పడుకోమనాన్. సాయంతర్ం 

మాటాల్డుకోవచుచ్లే. మీరు ఆఫీసులకి వెళిళ్పొండి.” 
   అపుప్డే అకక్డికొచిచ్న రఘుని చూసి కనుబొమమ్లెగరేసింది శశి.  
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   “తలాల్! ఇంత హఠాతుత్గానా! ఫోన చేసేత్ బసాట్ండ కి వెళేళ్ వాడినే కదా. ఒంటోల్ బాగో లేదేమో అడిగావా? అయినా అకక్డ వాళళ్కి 
అనిన్ సదుపాయాలతో హాసిప్టల ఉంది కదా! ఇకక్డికెందుకు వసుత్ంది? డెలివరీకి కూడా రాలేదు. బావ పర్తీ వారం ఫోన చేసుత్నాన్డనుకో. 
అతనైనా ఫోన చేసి చెపప్లేదే..” ఆపకుండా మాటాల్డుతునన్ రఘుకి అడుడ్ తగిలింది శశి.   

   “ఎందుకు చేసాత్డు? ఏదో తెమమ్ని తరిముంటాడు.” కనుబొమమ్లు ముడిచి అంది శశి.  
   “ఇంకా ఏమీ కనుకోక్లేదమామ్! అలిసిపోయి పడుకుక్ంది. లేచాక కనుకుక్ంటాం.” అపుప్డే వాకింగ నుంచి వచిచ్న చకర్పాణి 

కోడలితో అనాన్డు.  
   మామగారికి కనిపించకుండా మూతి మూడు వంకలు తిపిప్ంది శశి.  
   కొడుకు కోడలు ఆఫీసులకి వెళాళ్క, వంటిలల్ంతా సరిద్ హాలోల్కి వచిచ్ంది సుభదర్. చకర్పాణి ఆఫీస కి సెలవు పెటిట్ ఇంటోల్ 

ఉండిపోయాడు.  
   రఘు, శశి వెళేళ్ వరకూ మధయ్ మధయ్ గదిలోకి వెళిల్ ఏవో మాటాల్డుకుంటూనే ఉనాన్రు. 
   రఘు చినన్ కొడుకిక్  సాన్నం, ఫలహారం కానిచిచ్, పని పిలల్ చేత పారక్ కి పంపించింది సుభదర్. వాళళ్ కాంపెల్కస్ పకక్నే పిలల్లు 

ఆడుకునే ఉయాయ్ల, జారుడుబండ వంటి వాటితో మంచి పారక్ ఉంది.   
   “ఏదో సమసయ్ వచిచ్నటుల్ంది.” అపప్టివరకూ పేపరు ముందుపెటుట్కుని ఆలోచిసుత్నన్ చకర్పాణి అనాన్డు.  
   “పిలల్లకి పెళిల్ళుళ్ అయి మనవలు పుటాట్క కూడా అమమ్యయ్ అనుకునేటుల్ లేవు రోజులు. పని చేసుకుంటునాన్నే కానీ దేని మీదా 

దృషిట్ నిలవడం లేదు. ఇపప్టి వరకు నికేష్పంలా నడిచిన సంసారం.. ఏమి ఉంటుంది? తలిల్ అంత తొందరపడే రకం కాదే!” సుభదర్ కొంగుతో 
మొహం తుడుచుకుంటూ అంది.  
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   ఇదివరకు పొడిపొడిగా ఉండే వాతావరణం.. కాలకర్మేణా కాలుషయ్ మహిమతో.. భరించలేని ఉకక్గా తయారయింది. అందులో 

వాళళ్ అపారట్ మెంటోల్ వంటింటోల్ గాలే ఆడదు.  
   రిటైర అయాయ్క ఏం చెయాయ్లా అవి ఆలోచిసుత్నన్ చకర్పాణికి ఇపుప్డు భవిషయ్తత్ంతా గజిబిజిగా కనిపిసోత్ంది.  
   నీరసంగా అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ బయటికి వచిచ్ంది తలిల్.  
   “రామామ్! ఇడీల్ పెటాట్ను. సాన్నం చేసి వసాత్వా?” 
   అయోమయంగా చూసింది తలిల్. బటట్లు..  
   “నా బటట్లు పెటాట్ను గదిలో. వెళిల్ చేసిరా. ఈ లోగా ఫలహారం తయారు చేసాత్.”  
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   మాటాల్డకుండా వెళిల్, సాన్నం చేసి వచిచ్ంది.. ఒక యంతర్ం లాగ. సుభదర్ కొంచెం లావుగా ఉంటుంది. ఆమె జాకెటుట్ వేసుకుంటే 
తలిల్..  మరీ, కరర్కి బటట్లు వేసినటుల్ంది.  

   చకర్పాణి చూడలేక కళుళ్ మూసుకునాన్డు.  
   బలల్మీడునన్ పొగలు కకుక్తునన్ ఇడీల్లు ఒకదాని వెంట ఒకటి అరడజను తినేసింది. పకక్నే గాల్సులో ఉనన్ కాఫీ కూడా తాగేసి 

కూరుచ్ంది. కొంచెం మొహం తేట పడినటుల్ అనిపించింది.  
   “దా  తలీల్! ఇలా వచిచ్ కూరోచ్.” సోఫాలో తన పకక్నే జాగా చూపించాడు. 
   “చెపప్మామ్! ఏమిటి సమసయ్?” 
   “ఇంక నేను అతని దగగ్ర ఉండలేను నానాన్!” కనీన్రు ఉబుకుతుండగా అంది తలిల్.  
    “ఏమైంది రా? ఇపప్టి వరకూ బాగానే ఉనాన్డు కదా?” 
   “లేదు నానాన్! పెళైళ్న రెండో రోజునుంచే అతని అసలు రూపం చూపించాడు. నేనే.. పరువు పోతుందనీ,  అందరీన్ బాధ పెటట్డం 

ఇషట్ం లేక కొంతా, మారతాడేమోనని మరి కొంతా నోరు మూసుకుని భరించాను. విచితర్మైన సవ్భావం. ఎవరికీ తెలియకుండా ఎదుటి 
వాళళ్ను హింసించి ఆనందిసాత్డు. అందరితో మంచిగా ఉంటాడు. కానీ ఒక బలి పశువుని చూసుకుని వారి మీద చూపిసాత్డు పర్తాపం. అదీ 
తిడుతూ, కొడుతూ.” 

   “ఏం చేసాత్డు?” నూతిలోంచి వచిచ్నటుల్ంది చకర్పాణి సవ్రం.  
   “ఏం చెయయ్డో అడగండి. పొదుద్నన్ కాఫీ దగగ్రున్ంచీ మొదలు. కాఫీ ఎలా ఇచిచ్నా మొదటి కపుప్ మొహానికేసి కొడాత్డు. వేడిగా ఇసేత్ 

వేడి.. గోరువెచచ్గా ఇసేత్ చలల్గా అని. మొదటి సారి గటిట్ దెబేబ్ తగిలింది. హాసిప్టల కి వెళిల్ కుటుల్ వేయించుకునాన్ను, నలాల్ మీద జారి పడాడ్నని 
చెపిప్. తరావ్త దెబబ్లున్ంచి కాచుకోవడం నేరుచ్కునాన్ను. అపప్టున్ంచీ తలుపు తాళం వేసుకుని వెళాత్డు. తాళం కపప్ కనిపించకుండా గాడెర్జ 
తాళం పెటిట్ంచాడు. నేను లోపలున్ంచి తియయ్డానికి లేకుండా. పెరటి తలుపుకూక్డా అంతే. అది ఇలుల్ కాదమామ్.. జైలు.” భోరుమంది.  

   “హింస అతని సవ్భావం అయితే మరి.. పెళిల్ అవకముందు..” చకర్పాణి మాట పూరిత్ కాకముందే వెకుక్తూ అందుకుంది తలిల్.  
   “వాళళ్ అమమ్ని హింసించే వాడు. అతత్యయ్కి తెలుసు కాబోయే కోడలి కషాట్లు. అందుకే కటన్ం అదీ వదద్ని ననున్ అడిగి చేసుకుంది. 

సీటు వచిచ్నా కూడా యూనివరిస్టీ కాంపస కాలేజ లో కాకుండా వాళళ్ ఊరోల్ పైరవేట కాలేజ లో చదివించారు. అపుప్డే సైకియాట రిసట్ 
దగగ్రికి  తీసుకెళేత్ ఏమైనా ఉపయోగముండేదేమో.. మావయయ్కి అంతా తెలీదు.  కోపిషిట్ మాతర్మే అనుకుంటునాన్రు. నేనేదైనా చెపప్బోతే 
అతత్యయ్కి అరధ్ం కాదు. మా వాడిన్ పిచాచ్డంటావా అని నిషూఠ్రం వేసింది. బి.ఏ లో సైకాలజీ చదివిన నాకు తెలిసింది.. అతనికి ఏదో పార్బల్మ 
ఉందని. నేనే బాగు చేదాద్మని పర్యతిన్ంచాను.” 

   “మరి పిలల్లు?” 
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   “మొదటోల్ వాళళ్ని బాగానే చూసుకునే వాడు. ఈ మదయ్ని వాళళ్ని కూడా కొడుతునాన్రు. అతను ఆఫీసు నుంచి వసుత్నన్ 
చపుప్డవగానే మంచాలకిర్ంద దాకుక్ంటారు అందకుండా. సదుపాయాలు బాగుంటాయని, పురిటికి కూడా పంపలేదు చూశారా? ఒకక్రే 
ఉండలేరు మళీళ్.” 

   నిజమే అనుకుంది సుభదర్. తనే వెళిల్ రెండేసి నెలలు ఉండి వచిచ్ంది. ఆలోచిసుత్ంటే అనిపిసోత్ంది.. అపుప్డు కూడా అలుల్డి 
మొహంలో, నడవడిలో ఏదో తెలియని టెనష్న ఉండేదని. పని ఎకుక్వగా ఉండటం వలన అలా ఉనాన్డు కాబోలనుకుంది. ఎపుప్డూ భారయ్ని 
వంటరిగా వదిలే వాడు కాదు. సెలవుపెటిట్ ఇంటోల్నే ఉండి పోయాడు. ఎంత శర్దోద్ అనుకుంది.  ఉదాసీనంగా ఉంటే కూతురిదే తపేప్మో 
అనుకుంది కూడా.  

   అయినా చెపప్దలుచుకుంటే ఎపుప్డో ఒకపుప్డు సమయమే దొరకలేదా? ఒకవేళ చెపేత్.. ఏం చేసి ఉండేది తను? ఏమో.. అందుకే 
తలిల్ ఊరుకుని తనే బాధ దిగమింగుకుని ఉంటుంది.  

   “అమామ్! చూడండి..” చీర కుచిచ్ళుళ్ పైకి లేపి చూపించింది.  
   చూడగానే చకర్పాణికీ, సుభదర్కీ నోట మాట రాలేదు. గుండె పిండేసినటల్యింది.  
   రకరకాల మచచ్లు. కొనిన్పెచుచ్కడుతునాన్యి.  కొనిన్ మానుతూ ఉనన్ కాలిన మచచ్లు. కొనిన్ కముకు దెబబ్లు. కొనిన్ కోసినటుల్నన్ 

గీతలు. కొంచెం కూడా ఖాళీ లేకుండా కాళళ్ నిండా ఉనాన్యి.  
   “గటిట్గా అరవడానికి కూడా లేకుండా నోరు మూసేసాత్డు. లేకపోతే పళుళ్ కదిలేలా నోటి మీద కొడాత్డు. అలాగే పళుళ్ కరుచుకుని 

భరించడం నేరుచ్కునాన్ను.” 
   “అమామ్!” కళుళ్ నులుముకుంటూ చిటిట్ వచిచ్ంది. దాని చేతుల మీద కూడా నలల్గా మచచ్లు.  
   పోన మోత విని ఒకక్సారిగా ఉలికిక్ పడాడ్రు అందరూ.  
   “హలో..” తేరుకుని చకర్పాణి తీశాడు.  
   “నేను మామయాయ్! మీ అమామ్యి కానీ వచిచ్ందా? తను పిలల్లు కనిపించడం లేదు. వాళుళ్ లేకుండా నేను బర్తక లేను 

మామయాయ్!” 
PPP 

   “నానాన్! ననున్ పంపిచదుద్. అతను అలాగే అంటాడు. నేనింక భరించలేను. పిలల్లు కూడా బెదిరిపోతునాన్రు. నినన్ రాతిర్ చాలా 
గొడవ చేశాడు. కూర బాగుందని పిలల్లు కొంచెం ఎకుక్వ వేసుకునాన్రు. అకక్డికీ ఉనన్దంతా అతనికే వేశాను. మళీళ్ చేదాద్మంటే పావు కిలోకి 
మించి తేడు. వినడానికి సిలీల్గా అనిపిసుత్ంది కానీ అనీన్ ఇటువంటి విషయాలకే చేసాత్డు గొడవ. దానికి తోడు అనుమానం. అసలు ఎవరూ 
ఇంటికి రారు.. బయట ఎటువంటి పికచ్ర ఇసాత్డో కానీ. నేను అతనితో కానీ బయటికి వెళళ్డానికి లేదు. అందరూ నాగురించి 
ఏమనుకుంటునాన్రో తెలియదు. తలుపులు ఎపుప్డూ వేసే ఉండాలి.” కళళ్లోల్ నీళుళ్ తిరుగు తుండగా మాటాల్డలేక ఆగిపోయింది తలిల్. దీవాన 
మీద వెనకిక్ జరిగి కూరుచ్ని, మోకాళళ్లో తల దూరిచ్ వెకక్ సాగింది.  
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   “వెళళ్దద్మామ్! ఇకక్డే ఉందువుగాని. నాకు నువువ్ పిలల్లు భారం కాదు.” చకర్పాణి అంటుండగానే వీధి తలుపు చపుప్డయింది. 
రఘు, శశి లోపలికి వచాచ్రు.  

   తలిల్ ఉలికిక్ పడి లేచి కూరుచ్ంది. కళుళ్, మొహం ఉబిబ్ చూసుత్ంటే మనసు దర్వించిపోయేలా ఉంది.  
   “ఏంటి రా..  అపుప్డే వచేచ్శారు?” సుభదర్ తల తిపిప్ చూసూత్ ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది.  
   “అదే.. తలిల్ చెపాప్ చెయయ్కుండా వచేచ్సింది కదా! ఏమయిందో కనుకుక్ందామని సెలవు పెటిట్ వచేచ్శాం.” రఘు చెపుప్లు విపిప్ 

మూలన పెటిట్ వచిచ్ కూరుచ్నాన్డు.  
   శశి గదిలోకి వెళిల్, బాగ లోపల పెటిట్, డైనింగ టేబుల దగగ్రి కురీచ్లో తీరిగాగ్ కూరుచ్ంది.  
   తలిల్కి కొంచెం ఇబబ్ందిగా అనిపించింది.  
   అమామ్, నానన్లతో కాసత్ మనసు విపిప్ మాటాల్డు కుందామనుకుంటే.. ఇలా మధయ్లో వచిచ్, పంటి కింద రాయిలా..      
    అనాన్ వదినలు పరాయి వాళళ్ని కాదు.. ఎపుప్డూ అంత చనువివవ్లేదు రఘు చెలెల్లికి. శశికూడా అంటీ ముటట్నటేల్ ఉంటుంది. 

ఒకక్సారిగా నిసస్తుత్వ ఆవహించింది తలిల్కి. అంతకు ముందు ఏదో హుషారు, బలం ఉందని కాదు.. మనసులో బాధ చెపుప్కుంటుంటె 
కొంచెం ఉపశమనగా అనిపించింది. తండిర్ ఓదారుప్లో సాంతవ్న దొరినటుల్ అయింది.  

   అంతలో బుజిజ్ కుడా లేచింది. పారక్ కి వెళిళ్న రఘు కొడుకు, చినాన్ కూడా వచేచ్శాడు.  
   తలిల్ లోపలికి వెళిల్, చిటిట్, బుజిజ్లకి సాన్నాలు చేయించి, తన చేతి సంచీలో తీసుకొచిచ్న రెండు గౌనుల్ ఇదద్రికీ వేసింది. ఇడీల్లు పెటిట్, 

బాలక్నీలో కూరోచ్పెటిట్, వాళళ్ ముందు రెండు బొమమ్లు పడేసి వచిచ్ కూరుచ్ంది. సాన్నాలు చేయిసుత్ంటే పిలల్లిదద్రూ ‘నొపిప్’ అని సనన్గా 
ఏడుసూత్నే ఉనాన్రు.  

   సుభదర్, చినాన్ సంగతి చూసుకుంది. అరగంటకోసారి ఏదైనా తినడానికి కావాలి వాడికి. కాసిని బిసక్టుల్ పెటిట్, బాలక్నీలో పిలల్ల 
దగగ్ర కూరోచ్పెటిట్ంది. అదేదో అతత్గారి పనే అనన్టుల్ శశి పేపర చదువుతూ కూరుచ్ంది.  

   పనిపిలల్ ఇంటి పనిలో పడింది. తనని పంపించే సరికి గంట పటిట్ంది.  
   “సుభదార్! పనెన్ండవుతోంది..” చకర్పాణి ఆకలికి ఆగలేడు.  
   “అయోయ్! వంట సంగతే మారిచ్ పోయాను. ఎంత.. అరగంట.” 
   సుభదర్ వంటింటోల్కి వెళిల్, రెండు కుకక్రల్లో అనన్ం, పపుప్ వేసి, చారు పెటిట్ అపప్డాలు వేయించింది.  
   అందరూ భోజనాలు చేశారు. పిలల్లు నిదర్ పోయారు. ఇంక కూరుచ్ని మాటాల్డు కుందాం అనుకునే లోపు ఫోన మోగింది.  
   రఘు తీశాడు.  
   “రఘు! నేను.. మీ సిసట్ర వచిచ్ందా? తను, పిలల్లు కనిపించడం లేదు. వాళుళ్ లేకుండా నాకు బర్తుకే లేదు.” దీనాతి దీనమైన 

బావగారి కంఠం విని రఘు ఏదో అనబోతుండగా, చకర్పాణి ఫోన లాకుక్నాన్డు.  
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   “రాలేదు బాబూ! అకక్డే ఎవరింటి కైన వెళాళ్రేమో చూడు.” అతనేదో చెపప్బోయేలోగా ఫోన పెటేట్శాడు. మళీళ్ చేసాత్డేమోనని, 
రిసీవర పకక్కి పెటాట్డు.  

   “అదేంటి నానాన్.. అతను అంత బాధ పడుతుంటే అలా చెపాప్రు?” 
   “నీకు తెలియదు రఘూ! అసలు విషయమేమిటంటే..” జరిగిందంతా వివరంగా చెపుప్కొచాచ్డు చకర్పాణి.  
   మొహాలోల్ ఏ బావము కనిపించకుండా వినాన్రు రఘూ, శశీ.  
   “నాక గా మానేజ చెయాయ్లి. పైగా ఇదద్రు పిలల్లు పుటాట్క ఎలా వదిలేసి వసుత్ంది?” అంతా విని అనాన్డు రఘు.  
   శశి ఎకుక్వగా మాటాల్డదు. మాటాల్డిన రెండు మాటలూ చాలు ఎదుటి వారు హదుద్లు తెలుసుకోవడానికి.  
   “మరి వాళళ్ అమామ్ నానన్లు పటిట్ంచుకోరా?” 
   “చెపాప్ను కాదు నానాన్! ఎవరికీ పటిట్ంచుకోవడానికి ఛానేస్ లేదని.  కనీసం వరండా లోకి కూడా తలిల్ వంటరిగా వెళళ్డానికి లేదు. 

మూడో మనిషికి చెపుప్కోడానికి లేకుండా కుమిలి పోయింది. ఇంతకాలం మనం ఏమంటామో అనే సరుద్కు పోయింది.” చకర్పాణి రుదధ్ 
కంఠంతో అనాన్డు.  

   “నినన్ రాతిర్ ఎలా బయలు దేరి వచిచ్ంది?” బోనులో ముదాద్యిన పర్శిన్సుత్నన్టుల్ అడిగింది శశి.  
   “వెనుక వరండా తాళం వెయయ్డం మరిచ్పోయాడు. కాంపౌండ గోడ దూకి వచేచ్శాం. బుజిజ్ పురిటికి నువువ్ వచిచ్నపుప్డు ఇచిచ్న 

డబుబ్ అతని కంట పడకుండా దాచ గలిగాను.” అసలే సగం చచిచ్ ఉనన్ తలిల్, తల భూమిలోకి దించుతూ అంది.  
   “నువెవ్ంతైనా చెపుప్ నానాన్! పిలల్ల కోసం తను అడజ్సట్ అవాలి. వాళళ్కి తండిర్ ఉండి కూడా లేకుండా చెయయ్డం చాలా దారుణం. 

అందులో ఆడ పిలల్లు.. పెళిళ్ళుళ్ అవీ చెయాయ్లంటే ఒకక్ దాని వలాల్ ఏమవుతుంది? అసలు వాళళ్ని పెదద్ చెయయ్డం చదివించడం ఎలాగ?” 
   “పెదద్ చెయయ్డానికి వాళుళ్, నేను బర్తికి ఉండాలి కదా!” ఎలాగోనోరు పెగలుస్కుని అంది తలిల్.  
   “ఒకక్తీత్ ఎందుకవుతుందిరా? నేనూ, అమామ్ లేమా? మేముండగా అది ఒంటరి కాదు.” 
   “ఇపుప్డు సంసారాలు, సంసారాలు భరించడం ఎవరి వలల్వుతుంది? ఇలేల్మో చినన్ది. మీరు రిటైర అవుతునాన్రు. ఎకక్డుంటారు?” 
   రఘు మాటలు ఈటెలాల్ గుచుచ్కుంటుంటే నిరాఘ్ంత పోయి చూశాడు చకర్పాణి.  

PPP 
 

 
 
 

 “యాకిస్డెంటా?” డి.ఇ సుందర ఆశచ్రయ్ంగా  అడిగాడు. ఆ పవర సేట్షన లో యాకిస్డెంట కేసులు చాలా అరుదుగా 
జరుగుతాయి. అంతా ఇంపోరెట్డ, సాట్ండరడ్ మెషినరీ.  
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   “డి.ఇ గారూ! మీరు ఆ పోలస్ సంగతి చూడండి.” సివిల డి.ఇ కి ఆదేశాలిచిచ్, గోపాలాచారి లేచి పెదద్ పెదద్ అంగలేసుకుంటూ 
బాయిలర దగగ్రికి నడిచాడు. వెనుకే సివిల యస.యి పరుగులాంటి నడకతో అనుసరించాడు.   

   చెపప్డానికొచిచ్న వరక్రుల్ కూడా పరుగెతాత్రు, మరికొనిన్ నీళుళ్ గటగటా తాగి.  
   ఎలా తెలిసిపోయిందో కానీ, పాల్ంట లో పనిచేసే సగం మంది అకక్డికొచేచ్శారు. సెకూయ్రిటీ నుంచి అరడజను మంది వచిచ్, లావు 

పైపుతో కాలిపోయిన వరక్ర మీదికి నీళుళ్ వదిలారు.  
    కానీ ఆ వరక్ర అపప్టికే పూరిత్గా కాలిపోయి నలల్గా గురుత్ పటట్లేకుండా అయిపోయాడు. పార్ణం ఎపుప్డో పోయుంటుంది.  
   “సెకూయ్రిటీ వాళుళ్ తపప్ మిగిలిన అందరూ ఎవరి పనులోల్కి వాళుళ్ వెళళ్ండి. బాయిలర దగగ్ర చేసే వాళుళ్ మాతర్ం ఇటు రండి.” 

గోపాలాచారి మాటలు విని గుంపులుగా మాటాల్డుకుంటూ అందరూ వెళిల్ పోయారు.  
   “ఏమయింది?” తన దగగ్రికి వచిచ్ చెపిప్న వరక్రల్ని అడిగాడు గోపాలాచారి.  
   “పది నిముషాల పాటు డోమ మీద, యాష చిటల్ం కటిట్ంది సార. వూయ్ ఫైండర లోంచి పొడిచి కింద పడేసాత్ం ఎపుప్డూ. మంటలో 

తేడా వచిచ్ందని రీడింగులు చూపించాయి. సూపరైవ్జర గారు పొడవమనాన్రు. మామూలుగా అయితే, బూడిదంతా కిర్ంద పడి పాండ లోకి 
వెళిల్ పోతుంది కదా! ఈ సారి మాతర్ం మధయ్లో ఉండ గానే ఒకక్ సారి మంట పైకి ఎగతనిన్ంది. మేమైతే పొడిచేసి పకక్కి తపుప్కుంటాం.” 
గొంతు డెకుక్ పడగా మాటాల్డలేక పోయాడతను.  

   “ఈడు ఇకక్డ కొతత్ సార! అకక్డే నుంచుని చూతత్నాన్డు. వీడి పని రోజూ కింద బూడిద ఎతిత్ పొయయ్డం. ఇవేళ ఇదద్రు వరక్రుల్ 
లీవైతే ఈడిని పంపారు సార. అకక్డికీ మేం వారిన్ంగితాత్నే ఉనాన్ం..” పాపం ఈ వరక్ర కూడా మాటాల్డలేక పోయాడు. కాలి పోయిన వాడి 
సాథ్నంలో తానైనా ఉండి ఉండచుచ్.. కరమ్ కాలితే..  

   వణికి పోతునాన్డతను. పేరు నాయుడు. ఎపుప్డూ ఆ పని అతడే చేసాత్డు. పకక్నునన్తను నాయుడి రెండు భుజాలూ పటుట్కునాన్డు. 
   సి.ఇ శీర్నివాస గారికి కూడా కబురెళిల్నటుల్ంది. పరుగులాంటి నడకతో వచాచ్రు. జరిగిందంతా విని అడిగారు, 
   “ఎవరితను?” 
   “వీరార్జని..” అంటూనే ఢామమ్నికింద పడిపోయాడు నాయుడు.  

*** 
   “లక్షమ్మామ్! సి.ఇ గారు పిలతత్నాన్రు.” అంటుల్ తోముతునన్ లక్షమ్మమ్ దగగ్రగా వచిచ్ చెపాప్డు రాములు. ఆమెని వెతకడానికి గంట 

పైనే పటిట్ంది.  
   “ఏందనాన్! నరిసి గాని మలల్ ఏమైనా సేసిందా? నినన్ంతా ఏడతాత్నే ఉంది పిలల్.” 
   “నరసి మంచిగనే ఉందకాక్! అది గాదు.. సారే చెపాత్రు. ఆఫీసుల కెలాల్లి పద.” 
   తను పని చేసుత్నన్ అమమ్గారికి చెపిప్, చేతులు తుడుచుకుంటూ గోలెం పకక్ పండ బెటిట్న చంటాడెన్తుత్కుని రాములు వెంట 

నడిచింది.  
   దారి పొడవునా అడుగుతూనే ఉంది..  
   “ఏందనాన్.. ఏమయింది?” 
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   రాములు ఏమీ చెపప్లేక పోయాడు. అతను అందరోత్ సేన్హంగా ఉంటాడు. అందులోనూ వీరార్జు ఇంటి  పకక్ నుండే కావ్రట్రోల్నే 
ఉంటాడు. టెంపరరీ వాళళ్కి ఇలుల్ ఇవవ్రు. ఒక ఇంటిని రెండు భాగాలుగా చేసి వాడు కుంటారు.. మధయ్లో తడికె కటిట్. అదెద్ మాతర్ం రాములే 
కడతాడు. ఆ మాతర్ం దొరకడం కుడా గగనమే మరి.  

   రోజూ లక్షమ్మమ్, వీరార్జుల భాగోతం చూసూత్నే ఉంటాడు.  
   “నాకేం తెలవ్దకాక్! అదిగో వచేచ్సినం కదా!”  
   సి.ఇ గారి ఆఫీసులోకి వెళాళ్రిదద్రూ.  
   వీరార్జు బాడీని హాసిప్టల కి తీసుకెళాళ్రు. పోసట్ మారట్ం చేసి కానీ ఇవవ్రు.  
   యూనిట దగగ్రంతా శుభర్ం చేసి, అందరినీ పనులోల్కి వెళళ్మని, సి.ఇ గారు యస.ఇ  లిదద్రూ సి.ఇ ఆఫీసుకి వచేచ్శారు. ఇంక 

అకక్డ చెయయ్గలిగిందేముంది కనుక.. ఆ యూనిట ఆ రోజుకి షట డౌన చెయయ్మనాన్రు.  
   “లోపలికి రామామ్!” తలుపు దగగ్రే నిలుచునన్ లక్షమ్మమ్ని పిలిచారు శీర్నివాస.  
   “నరసి తలిల్వా నువువ్?” ఏవిధంగా మాటాల్డాలో తెలియక సి.ఇ గారు ఆగిపోతే, గోపాలాచారి అందుకునాన్రు. చెడు వారత్ 

చెపప్వలసి రావడం చాలా కషట్ం. అందరికీ ఆ ధైరయ్ం ఉండదు.  
   “అవునయయ్గారూ! ఏం చేసిందండీ? నినన్టాలేన్ బాబు పారిపోయాడని ఒకటే ఏడిచిందయాయ్! ఏమనకండయాయ్. బాబు ఎలా 

ఉనాన్డు సారూ?” 
   “అబేబ్ అది కాదమామ్! నరసి బాగానే ఉంది. తన గురించి కాదు..” 
   “మరేమయిందయాయ్? ఓ.. నా పెనిమిటేమైన చేశాడా? రోజూమొతుత్కుంటూనే ఉనాన్ పాక దగగ్రికి పోమాకయాయ్ అని.. వింటేనా?” 

ఏడుపు కంఠంతో అంది లక్షమ్మమ్.  
   “పాకా? పాకేంటి?” సి.ఇ గారికి అరధ్ం అవలేదు.  
   “కలుల్ పాక సార.” రాములు అందించాడు.  
   “ఓహ.. అది కాదమామ్! వీరార్జు పాల్ంట లో పని చేసుత్నన్పుప్డు ఫైర యాకిస్డెంటయింది.” 
   “మంట లెకిక్నయయ్కాక్!” అయోమయంగా చూసుత్నన్ లక్షమ్మమ్కి చెపాప్డు రాములు. 
   “అమోమ్! ఎం జరిగిందిరా? ఏమయిండు? ననున్ పిలల్లిన్ అనాన్యం చేసి పోయాడా? నేనేమై  పోదునార్..” ఒకక్ సారి కూలబడి వెరిర్ 

చూపులు చూసూత్ వెకక్ సాగింది.   
   “నీకు, పిలల్లకి ఏం  గాదమామ్. మేమందరం ఉనాన్ం కద. మనిషిని తీసుకురాలేం కానీ మాకు చేతనయింది మేం చేసాత్ం.” చెపేప్సి 

గోపాలాచారి, బలల్ మీదునన్ గాల్సుడు మంచినీళుళ్ తాగాడు.  
   అపప్టికి కానీ లక్షమ్మమ్కి జరిగింది అరధ్ం కాలేదు.  
   “ఓరి దేముడా.. అనాన్యం చేసేశావురో..”హృదయ విదారకంగా ఏడుసుత్నన్ లక్షమ్మమ్ని ఎవరూ ఓదారచ్ లేకపోయారు.  
   లక్షమ్మమ్ చంకలో నిదర్పోతునన్ చంటాడు కూడా ఉలికిక్పడి లేచి గటిట్గా ఏడుపు మొదలెటాట్డు.  
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   రాములు, లక్షమ్మమ్ని నెమమ్దిగా లేపి వరండా లోకి తీసుకొచాచ్డు. వరక్రల్ కాలనీలో అందరికీ తెలిసినటుల్ంది. మూడొంతుల మంది 
ఆడవాళుళ్ వచేచ్శారు.  

   సి.ఇ గారింటికి ఎవరో ఫోన చేసినటుల్నాన్రు. నరిస్ని తీసుకుని భారతి వచిచ్ంది. నరిస్ని చూడగానే లక్షమ్మమ్ దుఃఖం మరీ 
ఎకుక్వయింది.  

   “రేపటికాక్నీ బావయయ్నియయ్రకాక్! మనం ఇంటికెళిళ్ పోదాం.” రాములు లక్షమ్మమ్ని నడిపించ సాగాడు. చంటోడిన్ ఎవరో 
ఎతుత్కునాన్రు.  

   “రాములు! నువువ్ వాళళ్కాక్వలసినవి చూడు..” రాములు చేతికి రెండు వందలిచిచ్, శీర్నివాస, భారతిని ఇంటికెళిళ్ పొమమ్ని 
చెపాప్రు.  

   “నేనింటి కెలల్నమామ్. మీ తోనే వసాత్.” నరసి, భారతి కొంగు పటుట్కుంది.  
   “అలాగే పద.” 
   “గోపాల గారూ! ముందు జరగవలసింది చూడండి. వీరార్జు పి. యఫ లాంటివి, కోఆపరేటివ సొసైటీ వాళుల్ ఇచేచ్ కాంపెనేస్షన, 

ఎకక్డున్ంచి ఎంత వీలైతే అంత వచేచ్టుల్ చూదాద్ం. లక్షమ్మమ్ని కాల్స ఫోర కింద తీసుకునేలా రికమెండ చేదాద్ం. మన చేతిలో ఉనన్ది చేసేత్ ఆ 
సంసారం ఒడుడ్న పడుతుంది. వీళుల్ నలుగురు పిలల్లకి తకుక్వ కాకుండా చూసుకుంటారు. కెలామిటీ వసేత్ చూడండి ఏమవుతుందో.. ఎపప్టికి 
తెలుసుకుంటారో..”   అందరూ వెళిల్ పోయాక ఖాళీగా ఉనన్ వరండాలో నిలుచ్ని అనాన్రు శీర్నివాస.  

                                              .PPP 
   ఆ రోజు రాజు మానసిక సిథ్తి అతయ్ంత దయనీయంగా ఉంది. షిఫట్ కి వెళేళ్ ముందు జరిగిన గొడవతో రాతర్ంతా మనసు మనసులో 

లేదు.  
   ఎపుప్డూ బికక్మొహం వేసుకుని చూసే పెదద్కూతురు ఎదురుతిరిగేసరికి కోపం పటట్లేకపోయాడు. అయినా తన సంగతి తెలిసి 

ఆదైనా ఊరుకోవచుచ్ కదా! చినన్పిలల్నుకుంటే ఎనెన్నిన్ మాటలంది? ఐదేళుళ్ కూడా లేవు చూసేత్.. తను ఇంటోల్ంచి వెళిళ్పోతే అమామ్, మేము 
చకక్గా హాయిగా ఉంటాం అంటుందా! పళుళ్ గటిట్గా పిండుకుంటూ తిరిగాడు.. ఏమీ చెయయ్లేక.  

   పవర సేట్షన లో అందరికీ రాజు పరిసిథ్తి తెలియడం వలల్ సరుద్కుపోతుంటారు. కీలకమైన పనులేవీ చెపప్రు. ఒక చోట కూరుచ్ని 
అంతా గమనిసుత్ండడమే.  

   ఆ గమనించడమే అపర్మతత్ంగా చెయాయ్లి. ఎపప్టికపుప్డు రీడింగస్నీన్ రాసుకుంటుండాలి. బాయిలర ఉషోణ్గర్త దగగ్రున్ంచీ, 
విడుదలైన విదుయ్తుత్ ఎనిన్ కిలోవాటస్ ఉందో చూడడ్ం వరకూ నిరంతరం గమనిసుత్ండాలి.  

   అనీన్ ఇంపోరెట్డ మెషీనేల్.. వాటి పని అవి నిశశ్బద్ంగా చేసుకుంటూ పోతాయి. మరీ ఎకుక్వ తేడాలుంటే అలారం మోగుతూ 
సంకేతాలు వసాత్యి. ఆ రీడింగులోల్ ఏ మాతర్ం భేదమొచిచ్నా తగిన చరయ్లు తీసుకోవాలి.  

   రాజు పొదుద్నేన్ డూయ్టీ అయి ఇంటికి వచేచ్ముందే బాయిలర ఉషోణ్గర్త సరిగాగ్ లేకపోవడం గమనించాడు. తన తరువాత వచేచ్ షిఫట్ 
అతను చూసుకుంటాడులే అని ఊరుకునాన్డు.  
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   అదే రాజు  చేసిన పెదద్ తపుప్. అతనిన్ రిలీవ చేసిన ఏ.ఇ వచిచ్ చూసి యాక్షన తీసుకునే లోపే జరగాలిస్న అనరధ్ం జరిగిపోయింది. 
అటట్ కటిట్న బూడిదలో నునన్ నివురుగపిప్న నిపుప్ ఒక నిండు పార్ణానిన్ బలిగొంది.  

   రాజు, సూరయ్ం కలిసి ఇంటికెళుత్నన్పుప్డు కూడ దాని మాటలే రాలేదు. షిఫట్ లో పని ఎలా ఉంది అని సూరయ్ం కుశలపర్శన్లాల్ 
అడిగినా బైట పడేదేమో! 

   సూరయ్ం తన ఇంటోల్కి వెళిళ్పోయాక, తన ఇంటి ముందు కిటికీకి సైకిల కటేట్సి, తలుపు తాళం తీసిన రాజు లోపలికి వెళళ్లేదు. 
వెనకిక్ తిరిగాడు. అసిథ్మితంగా అటూ ఇటూ తిరిగాడు. మళీళ్ తాళం వేసి, హాసట్లోల్ మెస కి వెళిల్ కాఫీ తాగి టిఫిన తినాన్డు.  

   అతను రాగానే హాసట్ల మానేజర పర్తేయ్క శర్దధ్ తీసుకుంటాడు. నెలలో ఇరవై రోజులు అకక్డే తింటాడు మరి. అకక్డే రెండు గంటలు 
కూరుచ్ని, పేపరు చదివి.. పొదుద్నన్ టిఫిన తినడానికి వచిచ్న బర్హమ్చారులతో కబురుల్ చెపిప్, హాసట్ల నుంచి నెమమ్దిగా నడుచుకుంటూ వచిచ్ 
ఇంటి తలుపు తీశాడు.  

   ఇలల్ంతా నిశశ్బద్ంగా ఉంది. ఎపుప్డూ అతను వచేచ్సరికి తుఫాను ముందు పర్శాంతత లాగా అలాగే ఉంటుంది. పిలల్లు ఇంకా 
సూక్లుకి వెళళ్డం లేదు. పెదద్దానికి ఐదు నిండిందీ మధయ్నే. ఇంక వెయాయ్లి..  

   రాజు ఇంటోల్ అడుగు పెటాట్డో లేదో..  
   ఆ నిశశ్బద్ంలో గుండెలదిరేలా ఫోన మోగింది. పాతకాలం ఫోన. వాలూయ్మ సవరించడానికి లేదు. చేతులు వణుకుతుండగా ఫోన 

తీశాడు. ఈ మధయ్నే ఆ వణుకు వచిచ్ంది.  
   “ఇంత చినన్ వయసులో ఇదేంటి.. డాకట్ర కి చూపించుకో రాదా?” సూరయ్ం రోజూ అడుగుతూనే ఉంటాడు.  
   తీరిక చూసుకుని వెళాళ్లి ఎపుప్డో..   
   “హలో..” అది ఆ టౌన షిప లో మాతర్మే పని చేసే ఫోన. పాల్ంట నుంచే అయుంటుంది. కాలనీలో ఎవరు చేసాత్రు.. తమ ఇంటికి! 

తమ సంగతి అందరికీ తెలిసిందే..  
   “సార! మిమమ్లిన్ సి.ఇ గారు ఉనన్పళంగా వచెచ్యయ్మనాన్రు.” ఇసామ్యిల.. గొంతు కంగారుగా ఉంది.  
   “నేను ఇపుప్డే ఇంటికి వసుత్నాన్ను. ననున్ రిలీవ చేసే ఏ.ఇ వచాచ్కే పాల్ంట వదిలాను.” రాజు నీరసంగా అనాన్డు. 
   “తెలుసు సార ఎమరజ్నీస్.. సి.ఇ గారు వెంటనే బయలేద్రమనాన్రు.” వచిచ్ తీరాలి అనన్టుల్ ఇసామ్యిల నొకిక్ అనాన్డు. 
   “సరే.. వసుత్నాన్.” షూస విపప్కుండానే అలాగే వెనకిక్ తిరిగి తలుపు తాళం వేసి, సైకిల తీసి మళీళ్  పవర సేట్షన కేసి తొకక్ 

సాగాడు.  
   ఏమయి ఉంటుందబాబ్.. వచేచ్ ముందు అనిన్ రీడింగులు నోట చేశాడే.. ఏదయినా టిర్ప అయిందా అయినా అది మామూలే కదా..  
   ఆలోచనలోల్ ఉండగానే సి.ఇ గారి ఆఫీస వచిచ్ంది.  
   ఎపుప్డూ ఖాళీగా ఉండే వరండాలో గుంపులుగా మనుషులు చేరారు. అందులో ఎకుక్వ మంది ఆడవాళుళ్. వరక్రల్లాగునాన్రు. 

విచారంగా మాటాల్డుకుంటూ వెళిల్ పోవడానికి తయారయాయ్రు.  
   రాజు మనసు ఏదో కీడు శంకించింది. అలాగే నిలుచుండిపోయాడు. 
   ఇసామ్యిల ఎదురొచిచ్ సి.ఇ గారి ఆఫీసులోకి తీసుకెళాళ్డు.  
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   సి.ఇ గారి బలల్ చుటూట్ అందరూ కూరుచ్ని ఉనాన్రు. అందరూ అకక్డి ఉనన్తాధికారులు. కొందరి పేరుల్ కూడా తెలియవు రాజుకి.  
   “ఆ పొడవాటి ఆయన యస ఇ ఏ.డి.యమ. కొతత్గా వచాచ్డు. రాతిర్ళుళ్ కూడా రౌండస్ కి వసుత్ంటాడు.. సమ ఆచారి. గుచుచ్కునే 

చూపులోత్ ఎపుప్డూ ఎవరేం చేసుత్నాన్రో వాచ చేసుత్ంటాడు. అరే.. ఆయన దగగ్ర తమ రీడింగ బుక ఉందే..తనని రిలీవ చేసిన ఏ.ఇ కూడా 
ఉనాన్డు. ఏదో పెదద్ గడబిడే అయినటుల్ంది. సివిల డి.ఇ, కోల పాల్ంట డి.ఇ.. వీళల్ంతా ఇకక్డేం చేసుత్నన్టుల్..” ఆలోచిసూత్  రాజు నెమమ్దిగా 
యస.ఇ గారి దగగ్రగా వెళాళ్డు. 

   “యు ఆర మిసట్ర రాజు?” గోపాలాచారి తలెతిత్ రాజు కళల్లోల్కి చూశాడు. 
   “యస సార.” 
   “ఈ సిగేన్చర మీదేనా?” 
   “అవును సార.” 
   “బాయిలర టెంపరేచర లో వేరియేషనస్ వసుత్ంటే యాక్షన తీసుకోలేదేం?” గోపాల కంఠం కఠినంగా మారింది. రాజు మోకాళుల్ 

వణకడం మొదలెటాట్యి. 
   “నా డూయ్టీ అయిపోతోందని ఆగాను సర.” 
   “పోనీ మీ రిలీవర కి చెపాప్రా?” 
   “అతనే చూసుకుంటాడు కదా అని..” రాజు తల వంచుకునాన్డు. 
   “నిజమే. కానీ అతనిన్ హెచచ్రించవలసిన బాధయ్త మీకు లేదా? అనీన్ చెక చేయాలంటే అతనికి టైమ పడుతుంది కదా!” 
   “రోజూ అలానే చేసుత్నాన్ం సర.” రాజు గొంతు నూతిలోంచి వసుత్నన్టుల్ ఉంది.  
  “ కానీ రోజూ రీడింగస్ లో ఇంత వేరియేషన లేదు కదా!”  
   సమాధానం చెపప్లేక బెదురుచూపులు చూసూత్ నిలుచ్నాన్డు రాజు. ఆ తేడాల వలన ఏం  జరుగుతుందో అతనికి అవగాహన లేదు. 

ఎపుప్డో చేరిన కొతత్లోల్ అనీన్ నేరుచ్కునాన్డు. ఆ తరువాత ఎపుప్డూ వాటి గురించి పటిట్ంచుకోలేదు. అతనితో పనిచేసే వాళేళ్ అనీన్ చూసుకునే 
వాళుళ్.. అలా నడిచిపోయింది.  

   ఈ విధంగా చాలా చోటల్ జరుగుతుంటుంది. మొహమాటపడో, జాలిపడో, చెపిప్ చేయించడానికి విసుగుపుటోట్ సహా ఉదోయ్గుల పని 
చేసేసుత్ంటారు కొందరు. అది చాలా తపుప్. పై అధికారుల దృషిట్కి తీసుకురావాలి.  

   ఒకొక్కక్ సారి పై అధికారులు కూడా పటిట్ంచుకోరు. అపుప్డు నలుగురి దృషిట్కి తీసుకురావాలి. ఆ విధంగా చేసేటపుప్డు నిషూఠ్రాలు 
పడతాయి. అయినా సరే.. కర్మశిక్షణ గురించే కాకుండా సంసథ్ బాగోగుల దృషట్య్ కుడా అటువంటి వారి గురించి అందరూ పటిట్ంచుకోవాలి. 
లేకపోతే ఎటువంటి హాని అయినా జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది.  

   ఇపుప్డు రాజు విషయంలో అదే జరిగింది. అతనికి, రీడింగస్ లో ఎంత తేడా వసేత్ ఎం జరుగుతుందో తెలియదు. అసలు అతనే 
డూయ్టీ అయిపోయినా ఆగి చూడాలిసింది. బాధయ్త కల ఇంజనీర అయితే ఆపనే చేసాత్డు. లేదా రిలీవర కి యస.ఓ.యస సిగన్ల ఇవావ్లి. ఆ 
రెండూ చెయాయ్లని అతనికి తెలియలేదు.  
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   అటువంటి కీలకమైన సాథ్నంలో ఉండి ఏమి చెయాయ్లో తెలియకపోవడం క్షమించరాని నేరం. తెలిసీ చెయయ్కపోతే.. ఇంక నిషర్క్తే 
లేదు.  

   “యస మిసట్ర రాజూ! ఆనస్ర ది కవ్శచ్న.” సి.ఇ గారు భావ రహితంగా అడిగారు.  
   ఏం చెపాత్డు రాజు? తల దించుకునాన్డు.  
   “గోపాల గారూ! ఇతనికి మెమో ఇషూయ్ చెయయ్ండి. డిసిపిల్నరీ యాక్షన ఎందుకు తీసుకోకూడదో.. పదిహేను రోజులోల్గా 

సమాధానం ఇవావ్లని రాయండి. ఇవవ్లేకపోతే అపుప్డు చూదాద్ం ఏమి చెయాయ్లో.” 
   ఒకక్ సారి పర్పంచం అంతా గిరుర్న తిరిగినటల్యింది రాజుకి. కాళుళ్ తేలిపోతుండగా, అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ బైటికి 

నడిచాడు. సైకిల సంగతి మరిచ్పోయి నడుచుకుంటూ తన కావ్రట్ర కేసి తిరిగాడు.  
   “సార! మీ సైకిల..” ఇసామ్యిల కేకలు వినిపించలేదు.  

PPP 
 

రవికి డూయ్టీ రెండు గంటలకి మొదలవుతుంది.  
   ఆగకుండా గటిట్గా మోగే టి.వీ గోల భరించలేక వీలైనంత తొందరగా ఇంటినుంచి బైట పడతాడతను. లైబర్రీకి వెళిల్ నిశశ్బద్ంగా 

ఉండే పరిసరాలోల్, మంచి పుసత్కం పటుట్కుని కూరుచ్ంటాడు.  
   అభిరుచులకు తగిన జీవిత భాగసావ్మి దొరకడం అపురూపమైన వరం.  
   రవికి చాలా ఆశయాలునాన్యి. అనీన్ చినన్చినన్వే.  
   చినన్ ఇలల్యినా అదద్ంలా మెరిసిపోయేటుల్ శుభర్ంగా ఉండాలనీ, చెవులకి ఇంపుగా చకక్ని సంగీతం.. చౌరాసియా ఫూల్టో, 

కదిరిగోపాలన, బాల మురళీ, మాండలిన శీర్నివాస.. సనన్గా వినిపిసుత్ంటే భారయ్తో చెస కానీ, సార్క్బుల కానీ ఆడుకోవాలనీ, పిలల్లతో 
తామిదద్రూ సరదాగా గడుపుతూ వాళళ్కి మన పురాణాల గురించీ, సంసక్ృతి గురించీ నేరిప్ంచాలనీ..  

   ఏదీ అనుకునన్ విధంగా జరగదు కదా! 
   పెళిల్ చూపులపుప్డు సుగుణ ఎంతో సాంపర్దాయకంగా ఒదిద్కగా కనిపించింది.  
   “మరుగేలరా..” అంటూ ఎంతో శార్వయ్ంగా పాడింది. తనకి సంగీతం నేరిప్ంచి పెదద్ విదావ్ంసురాలిని చెయయ్చచ్నుకునాన్డు. సుగుణ 

వాళళ్ ఇలుల్ తన ఊహలోల్ ఉండే ఇలుల్లాగా ఉంది. ఆఖరికి బాతూర్మ కూడా మొహం కనిపించేంత శుభర్ంగా ఉంది. ఇటువంటి ఇంటోల్ పెరిగిన 
అమామ్యి తనకి సరిగాగ్ సరిపోతుందని అనుకునాన్డు.  

   “నాకు పాటలంటే చాలా ఇషట్మండీ.. నిదర్ కూడా పోకుండా వినమంటే వింటాను.” ఎంతో మురిసిపోయాడు.  
   చెపిప్నటుల్గానే అరధ్రాతిర్ మసాలా పాటలు టి.వీలో చూసూత్ వింటూనే ఉంది. అందుకే పొదుద్నన్ తొమిమ్ది దాటాక కానీ లేవలేదు.  
   “అబోబ్! ఇలుల్ కీల్న చెయయ్డమా? నావలల్కాదు. ఇంటోల్ పనివాళుళ్ చేసాత్రు. నాపని ఎకక్డివకక్డ పడెయయ్డమే!”  
   “ఇకక్డ కూడా పనిమనిషి ఉందికదా! చేయించు..” కొతత్లో రవి చాలా శర్మ పడాడ్డు.. తనకనుకూలంగా మారుచ్కోవాలని.  
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   29 ేఘం లే  ెరుపు 

   “నేనా! మా ఇంటోల్ అమమ్ చూసుకుంటుంది అనీన్. ఇన ఫాకట్ నాకు అనన్ం కూడా కలిపి నోటోల్ పెడుతుంది తెలుసా?”  
   “అయితే రోజూ మీ అమమ్ని పిలు.” మనసుస్లోనే గొణుకుక్నాన్డు.  
   పిలల్లు పుడేత్ మారుతుందేమో.. బాధయ్త తెలుసుత్ంది.. అతాయ్శే అయింది.  
   మారేదేమో! టి.వీలో అనేక ఛానళుళ్ వచిచ్ సమయం లేకుండా చేశాయి. పిలల్లిన్ కూడ రావే చూసుకోవలసి వచిచ్ంది.  
   అలా.. సీరియలస్ లో తను కూడా ఒక పాతర్ అయి, సుగుణ కాలం గడిపేసుత్ంటే.. వివాహ వయ్వసథ్ మీద నమమ్కం, గౌరవం ఉనన్ 

రవి, పిలల్లిన్ పర్యోజకులిన్ చెయయ్డమే తన ధేయ్యంగా పెటుట్కునాన్డు.  
   సుగుణను మారేచ్ పర్యతన్ం, తనతో గొడవ పడడ్ం మానేశాడు. తన కిషట్మైన పర్వృతుత్లిన్ ఎంచుకుని వాటిలోల్నే ఆనందం పొంద 

సాగాడు.  
   “సార!” చదువుతునన్ పుసత్కంలోంచి తల ఎతిత్ చూశాడు రవి.  
   తన షిఫట్ లోనే పనిచేసే ఏ.ఇ.  
   “మన యూనిట లో యాకిస్డెంట అయిందిట మీకు తెలుసా? యూనిట షట డౌన చేశారు.” 
   “ఎపుప్డు? ఏమి యాకిస్డెంట?” 
   రవి వెంటనే లేచి తన బాగ సరుద్కుని బైటికి నడిచాడు.  
   ఏ.ఇ పర్కాశం, రవితో గబగబా పెదద్ పెదద్ అంగలు వేసూత్, దారిలో జరిగిందంతా చెపాప్డు.  
   యూనిట దగగ్ర అంతా గందరగోళంగా, హడావుడిగా ఉంది.  
   చిచుచ్బుడిడ్లా పైకి దూసుకొచిచ్న బూడిద అందినంత మేర ఆకర్మించింది. అదంతా పెదద్ పెదద్ నీళళ్గొటాట్లతో కడుగుతునాన్రు. 

యూనిట, యాకిస్డెంట అయిన వెంటనే షటాఫ చేసేశారు.  
   “అయోయ్! వీరార్జా? నాకు బాగా తెలుసు. ఒళుళ్ దాచుకోకుండా పని చేసాత్డు. కిందికి, పాండ లోకి వెళళ్కుండా బయట పడిన 

బూడిదని ఎతిత్ పోసుత్ంటాడు.” రవి విచారంగా అనాన్డు. పర్కాశం ఔననన్టుల్ తలూపాడు.  
   బొగుగ్తో పనిచేసే విదుయ్త ఉతప్తిత్ కరామ్గారాలోల్, బూడిదని వదిలించుకోవడం చాలా పెదద్ సమసయ్. ఇది ఫైల్ యాష అనీ, బోటమ 

యాష అనీ రెండు రకాలు. తేలిగాగ్ ఉనన్ ఫైల్ యాష కణాలు గాలిలోకి ఎగిరిపోతుంటాయి.. వాటిని ‘ఎలెకట్ రో సాట్టిక’ వడపోత దావ్రా 
పెర్సిపిటేట చేసి, బోటమ యాష లో కలిపేసాత్రు. మిగలిన ఫూల్ వాయువులు (నైటొర్జెన, కారబ్న డైఆకైస్డ, ఆకిస్జెన మొదలైనవి..)చిమీన్ దావ్రా 
పైకి ఎగసిపోతాయి. కాలుషయ్ పదారాధ్లని శోషిత వడపోతల (సర్క్బబ్రస్) దావ్రా తొలగిసాత్రు.  

   ఎగిరే బూడిద, కింద నిలిచిన బూడిదలని కలిపి కోల యాష అంటారు. ఇందులో అధిక శాతం సిలికాన డైఆకైస్డ (సఫ్హ్టికాకారం, 
పొడి రెండూ కలిపి..), కాలిష్యమ ఆకైస్డ ఉంటాయి. కొదిద్శాతంలో మాంగనీస, కోర్మియం, అలూయ్మినియమ ఆఅకైస్డ, ఐరన ఆకైస్డ 
మొదలైనవి కూడా ఉంటాయి.  
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   30 ేఘం లే  ెరుపు 

   కొండలా పేరుకుపోయిన ఈ కోల యాష ని, లోయలాల్ంటి యాష పాండస్ తవివ్, అందులోకి పడేలా చేసాత్రు. అకక్డున్ంచి, జెట 
పైపులతో నీళుళ్ పంప చేసి, కాలువలోకి కొటుట్కుపోయేటుల్ ఏరాప్టు ఉంటుంది. ఆ కాలువలో నీళళ్ని పెదద్ చెరువులు తవివ్ అందులోకి 
మళిళ్సాత్రు.   

   నీళుల్ ఇగిరి పోయాక టనున్లకొలదీ బూడిద పాండస్ లో చేరి పోయి ఉంటుంది. కొంత బూడిద గొయియ్లో పడకుండా పకక్న పడి 
పేరుకుపోతుంది. దానిన్ వరక్రుల్ తవివ్ పాండ లో పడేసాత్రు. ఈ బూడిద అంతా లారీలోల్ కాంటార్కట్రుల్ తీసుకుపోతారు.  

   టెండరుల్ పిలిచి కాంటార్కట్ ఇసాత్రు.  
   మొదటోల్ దానివలల్ ఉపయోగాలేం ఉంటాయో తెలియలేదు. ముందర యాష ని వదులుచ్కోవడమే పర్ధానం అయింది.  కానీ.. 

పోనుపోను ఆ బూడిదని ఉపయోగించడం తెలిసింది. కొంత ఎరువు కింద వాడుతారు. కొంత శాతం సిమెంటులో కలుపుతారు. ఈ మధయ్న 
ఇటుకలు కూడా చేసుత్నాన్రు.. ఇతర మిశర్మాలతో కలిపి. రోడుల్ వెయయ్డలో వాడుతునాన్రు. చాలా రకాలుగా ఈ వయ్రధ్ పదారధ్ం అనుకునన్దానిన్ 
ఉపయోగిసుత్నాన్రు.  

   ఇంకా పరిశోధనలు జరుగుతునాన్యి ఈ బూడిద మీద. అందుకని దానికి కూడా కొంత డబుబ్ వసూలు చెయాయ్లని యోచిసోత్ంది. 
యాజమానయ్ం.  

   కోల యాష ని ఎతిత్ పొయయ్డం చాలా కషట్మైన పని. పైకి లేచిన బూడిద ముకుక్లోకి, కంటోల్కి వెళళ్కుండా జాగర్తత్ పడాలి.  
   ఒకోక్సారి బదధ్కించి వరక్రుల్ జాగర్తత్లు తీసుకోరు. అందుకే అకక్డ పనిచేసే చాలామందికి (బొగుగ్ గనులోల్ పనిచేసే వాళల్లాల్గ) 

ఆసత్మా ఉంటుంది. ఇంకా ఇతర శావ్సకోశ సంబంధిత వాయ్ధులు వచిచ్, ఒక పటాట్న వదలవు.  
   ఇంక నడుం నొపిప్ వంటివి సరే సరి..  
   ”కళళ్ముందు మెదులుతునాన్డోయ వీరార్జు. మంచి వరక్రు. ”” ఇంకా ఏదో అనబోతునన్ రవిని ఆపేసాడు పర్కాశం.  
   ” ఈ మధయ్న మారాడు సార. తాగుడికి బానిసైపోయాడు. డూయ్టీకి కూడా తాగి వసుత్ండే వాడు. ”” 
   ” తాగి వసుత్ంటే డి.ఇ గారెలా ఊరుకునే వారు? వరక్రల్ కర్మశిక్షణ చూసుకోవాలి కదా? ””  
   ” ఏం చేసాత్రు సార? తాగలేదని వరక్రల్ంతా ఏకగీర్వంగా వతాత్సు పలుకుతారు. ఏమైనా అంటే, యూనియనుల్, సైట్ర్కులు.. గొడవ. 

పని బానే చేసుత్నాన్డు కదాని చూసీ చూడనటుల్ వదిలేసాత్రు.” 
   “హు.. అదే ఇపుప్డతని పార్ణం తీసింది కదా! ఏమరుపాటు లేకుండా పనిచెయయ్వలసిన ఇటువంటి చోటల్ అజాగర్తత్గా ఉండే 

వాళళ్ని సహించకూడదు. మనం కంటోర్ల చెయయ్లేమని ఊరుకోకూడదు. యసీస్ ఏడియమ గారికి చెపిప్, బీర్త అనలైజర పెటిట్ంచాలి. డూయ్టీ 
కొచేచ్ముందు అందరీన్ చెక చేయించాలి.”” రవి సాలోచనగా చూశాడు. తపప్దు.. ఇపుప్డు అతనొకక్డే పోయాడు.. ఇంకేదైనా అయితే..ఎంత 
పార్ణ నాశనం  జరిగేదో ఊహాతీతమే!  కొందరు ఇంజనీరుల్ కూడా ఆ సిథ్తిలోనే వసుత్ంటారు. ఇదే అవకాశం.. బీర్త  అనలైజర గురించి చెపిప్, 
అమలు జెయయ్మని పర్పోజల పెటాట్లి. రవి గటిట్గా నిటూట్రాచ్డు.  

   “”డి.ఇ గారూ! ”” రాములు రొపుప్తూ రవి దగగ్రకొచాచ్డు.  
   “”ఇకక్డునాన్రా.. మీ కోసం మీ ఇలుల్, లైబర్రీ.. అనీన్ తిరిగొచాచ్. ”” 
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   31 ేఘం లే  ెరుపు 

   “”ఏంటి.. అంత అరజ్ంటా? ”” 
   “”యసీస్ ఏడియమ గారు పిలుసునాన్రు. ”” 
    ”యూనిట షట ఆఫ అయింది కదా.. ఇంకెకక్డో వేసాత్రు డూయ్టీ. ” రవి ఆలోచిసూత్ యసీస్ ఆఫీసుకెళాళ్డు.  
   “”రండి రవీ! మీరు అరజ్ంట గా, ఒక గంటలో కాంప కెళాళ్లి. ”” 
   గోపాలాచారి మాటాల్డుతునన్ ఫోన కి చెయియ్ అడుడ్గా పెటిట్ అనాన్డు.  
   నోట మాట రాక నిలుచుండి పోయాడు రవి.  
                                                             
                                                                     5 
   కొండల మధయ్నునన్ అడవీ పార్ంతం అది. పర్కృతిమాత అందాలనీన్ అకక్డ కుపప్ పోసినటుల్ంటుంది.  
   పేపరు తయారు చెయయ్డానికో, ఇలుల్ కటట్డానికో.. వంట చెరుకోక్ చెటల్ని నరుకుక్ పోలేకుండా.. నరుల కంట పడలేని పార్ంతం. 

అంత దటట్ంగా, సూరయ్రశిమ్ నేల మీద పడనంత ఎతుత్కి ఎదిగిపోయిన చెటల్తో నిండి పోయింది.  
   ఒకక్ మాటలో చెపాప్లంటే.. కాకులు దూరని కారడవి.  
   అకక్డ జింకలు సేవ్ఛఛ్గా దాగుడు మూతలాడుకుంటాయి. కోతులు చెటల్కొమమ్లమీద కొమమ్చిచ్ లాడుతుంటాయి. కుందేళుళ్ 

చిటుకు చిటుకు పరుగులు పెడుతుంటాయి.  
   అనిన్ రకాల జంతువులతో పకుష్లు సావాసం చేసుత్ంటాయి.  
   పులులు, సింహాల వంటి కూర్ర మృగాలునాన్యేమో కానీ చూసినవారు లేరు. ఒక ఏనుగుల తండా మాతర్ం తిరుగుతూ ఉంటుంది.  
   ఆ అడవి మొతత్ం మీద నాలుగు గిరిజన గూడాలునాన్యి. ఒకోక్ గూడెంలో వందకు మించి జనాభా లేరు. పర్భుతవ్ం దానిన్ రకిష్త 

పార్ంతంగా పర్కటించింది.  
   ఎవరూ వేటకి వెళళ్డానికి కానీ, ఇళుళ్ కటట్డానికి కానీ వీలేల్దు. గిరిజనులు తపప్, అకక్డెవరూ గజం సథ్లం కూడా ఆకర్మించడానికి 

లేదు.  
   అటువంటి పార్ంతంలోకి, ఏవిధంగా వచాచ్రో కానీ, నూటాభై మంది సాయుధులు పర్వేశించారు.  
   పర్కృతి ఆరాధకులు వచిచ్, గుడారాలేసుకుని పదేసి రోజులుండి, కవితవ్మో, కథలో వార్సుకుని వెళళ్డం అకక్డి గిరిజనులకి 

అలవాటే. దానికి ఫారెసట్ డిపారట్ మెంట వాళుళ్ అనుమతినిసాత్రు. వచేచ్టపుప్డు, తిరిగి వెళేళ్పుప్డు, మనుషులని లెకక్పెటిట్, సామానుల్ తణిఖీ చేసి 
మరీ వదులుతారు.  

   గిరిజనులు మాతర్ం ఎపుప్డూ అడవి వదిలి బైటికి రారు. వారికి ఆధునిక పర్పంచంలో ఏమి జరుగుతోందో అకక్రేల్దు. దేశ 
పర్ధానమంతిర్ ఎవరో కూడా తెలియదు. అడవిలోకి వచిచ్న ఆరాధకుల దగగ్ర, పూసలో, గాజులో దువెవ్నన్లో అడుగుతారు.  

   ఆ సాయుధులు అధికారుల కంట పడకుండా ఒక రహసయ్ మారగ్ం గుండా పర్వేశించారు. ఆ మారాగ్నిన్ ఎవరికీ తెలియకుండా 
సుగమం చేశారు. బైటినుంచి చూసేత్ అకక్డ తోవ ఉనన్టేల్ తెలియదు. ఆ ఆగంతకులు ఎవరికీ తెలియని భాష మాటాల్డుతునాన్రు.  
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   వారి నాయకుడి పేరు కుంభా. అసలు పేరేమిటో ఎవరికీ తెలియదు. అతనికి ఆరుగురు అంగ రక్షకులునాన్రు. అందరి దగగ్రా 
ఆధునికమైన తుపాకులు, అరచేతిలో ఇమిడిపోయే బాంబులు, లెకక్కి మించి  ఉనాన్యి.  

   వారు ఆకర్మించిన సథ్లానికి దగగ్రోల్ ఉనన్ గూడెం నాయకుడికి, రంగురంగుల సీసాలోల్ సారా పోసి  ఇచాచ్డు కుంభా. మొదటోల్ 
వీళళ్ని ఆటంక పరచిన గూడెం వాళేళ్, సారా సీసాలకోసం ఉండమని బర్తిమాలి, భోజనం కూడా పెటట్డం మొదలుపెటాట్రు. పైగా.. 
తుపాకులెందుకునన్యోయ్ కానీ వాళుళ్ చీమకైన అపకారం చెయయ్టేల్దు.  

   “అనన్లేమో.. పోలీసులకి చెపేత్ బహుమతిసాత్రు.“ ఒకరోజు ఒకడు, గూడెం పెదద్ చెవిలో గొణిగాడు.  
   “”ఛప.. ఊరుకోరా. ఆళళ్ జోలి మనకెందుకు?” కసిరేశాడు పెదద్. ఎందుకొచిచ్న గొడవ.. దుషుట్లతో జాగర్తత్గా ఉండాలి. ”  
   కుంభావాళుళ్ అడవిలో పర్వేశించే మారాగ్నికి దగగ్రోల్నే ఒక పటట్ణం ఉంది. అకక్డినుంచే సెల ఫోనుల దావ్రా వారి యజమానులతో 

మంతనాలు జరుపుతుంటారు. అడవిలోపల, ఒక కిలో మీటరు లోపే ఉంటుంది వారి సాథ్వరం.  
   ఆ రోజు కుంభా ఒక సమావేశం ఏరప్రచాడు. పర్తీ రోజూ పదిమందీ కలిసి వారికి ఆదేశించిన పనులను చరిచ్సాత్రు. పదేసిమందికి 

ఒక నాయకుడు. ఆ మీటింగ కి నాయకులంతా హాజరయాయ్రు. అందరూ పై అధికారి ఆదేశాలను కుంభా దావ్రా అందుకుంటారు.  
   ఏదో కోడ భాషలో వారు మాటాల్డుకోసాగారు. వారు గిరిజనుల ఆహారాయ్నేన్ ధరించారు. ఎవరైనా పరాయ్టకులు కానీ, పర్భుతవ్ 

అధికారులు కానీ చూసేత్ గూడెం వాళుళ్ సరదాగా మాటాల్డుకుంటునన్టుల్ అనిపిసుత్ంది.  
   “”ఒక గూర్ప యాక్షన లోకి దిగింది. దాని రియాక్షన ఇంకా మొదలవలేదు. ఒక వారంలోగా పనయిపోవాలి. ఇవేళ సోమవారం 

కదూ! ”” 
   “”కాదు, మంగళవారం. ”” ఒక అనుచరుడు అందించాడు.  
     కుంభా చేతివేళుల్ ముడిచి, తెరిచి ఏవో లెకక్లు వేశాడు.  
   “”అవును. వచేచ్ మంగళవారం మనం అనుకునన్ ఫలితం చూపించాలి. ఆఖరి బాచ సోమవారం పని మొదలుపెటాట్లి. అందరూ 

మీకు అపప్గించిన పనులను మరీ మరీ చూసుకుంటూ జాగర్తత్గా తయారవండి. రెపప్పాటు కాలం కూడా వేసట్ చెయయ్కూడదు. మీ టీమ 
వాళల్తో గొడవలేం లేవు కదా? ”” 

   అందరూ అడడ్ంగా తలలూపారు. ఎంత తకుక్వ మాటాల్డుతే అంత మంచిది. అది టైరనింగ లోనే చెపాప్రు. సాధయ్మైనంత వరకు 
సైగలతో నడుసుత్ంది వయ్వహారం.  

   “”ఎవరెవరు ఎకక్డెకక్డికెళుత్నాన్రో, ఏం పని చేసుత్నాన్రో.. ఒకొక్కక్ళుళ్ నాకు వచిచ్ చెపప్ండి. ”” కుంభా పేరు పెటిట్ పిలవసాగాడు.  

   అందరూ వాటర పూర్ఫ కాగితాలమీద, రంగుల కోడ లతోమామూము వాళళ్కి , అరధ్ంకాని భాషలో విడమరిచ్ చెపిప్ వెళిల్  

పోతునాన్రు.  
   “”గుడ. ఇంక రేపటున్ంచీ మీమీ పనుల మీద వెళళ్ండి. నాకు సహాయానికి ఆరుగురు చాలు. ఎపప్టికపుప్డు పార్గెర్స నాకు 

చెపుత్ండండి. ”” 
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   “”సెల ఫోనుల్..? ”” ఎవరో గొణిగారు.  
   “”ఒకక్ రోజే వాడుతాం. టెంపరరీ కారడ్ పెటిట్. ఇకక్డ రిసీవ చేసుకునే వాళళ్ వదద్ కూడా రోజుకొక కారడ్ మారుతుంది. ఏ రోజు ఏ 

నంబరో మీ కిచిచ్న కోడ కాగితం మీద ఉంది.    ఏం  పర్మాదం లేదు. రోజూ కొనిన్ లక్షలమంది మాటాల్ డుతుంటారు. ఎవరు కనిపెటట్గలరు? 
పైగా మన సమాచారం అంతా ఇనొన్సెంట సంభాషణ లాగానే ఉంటుంది. ”” 

   కుంభా మాటలకి అందరి మనసూ కుదుట పడింది. అయినా.. పనిని సకర్మంగా చెయయ్లేమేమో  అనే కానీ, పార్ణ భయం ఎవరికీ 
లేదు. ఈ ఉదయ్మంలో చేరే ముందే, పార్ణ తాయ్గానికైనా వెనుదియయ్మని పర్మాణం చేసాత్రు.  

   అందరూ పాతికేళళ్ లోపు పిలల్లు. ఎంతో భవిషయ్తుత్ ఉనన్ వాళుళ్. ఉనామ్దుల మాయ మాటల మతుత్లో పడి జీవితాలని చేతులారా 
నాశనం చేసుకుంటునాన్రు.  

   “”ఎకక్డికి సార? ఎనిన్ రోజులు? ”” కాంప కి వెళాళ్లని యసీస్ గారు చెపప్గానే రవికి గుండెలోల్ రాయి పడింది. తనెళిల్పోతే ఇలెల్లా 
గడుసుత్ంది? పిలల్లు, సూక్లు.. ఎం చెయాయ్లో పాలుపోలేదు. అతత్గారిని పిలిపిసేత్? ఎనిన్ంటికని, ఎనిన్ సారుల్ పిలుసాత్ం.. కాంపుల గొడవ 
ఉండదనే షిఫట్ డూయ్టీ  వేయించుకునాన్డు తను.  

   ఇంటోల్ ఇబబ్ందులు ఆఫీస లో చెపుప్కుని చులకనైపోవడం ఇషట్ం ఉండదు రవికి. సోప్రట్స్ లోనూ, పాల్ంట లో పని దగగ్ర చాలా 
చురుగాగ్ ఉంటాడని పేరు అతనికి. టరైబ్న దగగ్ర ఏ సమసయ్ వచిచ్నా సులువుగా పరిషక్రిసాత్డు. అతనిన్ అందరూ టరైబ్న ఎకస్ప్రట్ అని 
అంటారు.  

   అధిక ఉషోణ్గర్తతో మండుతునన్ బొగుగ్, బాయిలర లో నీళళ్ని మరిగిసేత్, ఆ నీటి ఆవిరి వలల్ ఉతప్తిత్ అయే పీడనానికి ఒక పెదద్ 
గుండర్ని పళుళ్నన్ చకర్ం తిరుగుతుంది. దానినే టరైబ్న అంటారు. అది మూడువేల ఆర.పి.యమ వేగంతో తిరుగుతుంటుంది. టరైబ్న కి 
జనరేటర (ఆలట్రేన్టర అని కూడా అంటారు.) కలపబడి ఉంటుంది. రెండూ ఒకే వేగంతో తిరుగుతుంటాయి.. పెడల తొకిక్తే సైకిల రెండు 
చకార్లు తిరిగినటుల్గా. ఆ జనరేటర నుంచి విదుయ్త ఉతప్తిత్ అవుతుంది.   

   టరైబ్న ఏ కారణం చేతనైనా తిరగడం మొరాయిసేత్ యూనిట ఆగిపోతుంది. నెమమ్దిగా ఒకొక్కక్ యంతర్మే ఆగిపోతూ బొగుగ్ మంట 
కూడా తగిగ్ యూనిట షటాఫ అయిపోతుంది.  

   రవి పాల్ంట లో ఉనన్ంత సేపూ అనిన్ంటా తానై తిరుగుతుంటాడు. వరక్రల్కి కూడా అతనంటే చాలా ఇషట్ం. అందరీన్ హుషారు 
చేసూత్, యోగకేష్మాలడుగుతూ.. ఎవరూ ఏమరుపాటుగా ఉండకుండా పనులు చేయిసుత్ంటాడు. ఆరోగయ్ంగా, చలాకీగా, నవువ్తూ.. నవివ్సూత్, 
ఇంటోల్ రవికీ, యూనిటోల్ రవికి పోలికే లేదు.  

   గోపాలాచారి వచిచ్న వారంరోజులోల్నే ఎవరెలా పని చేసాత్రో కనిపెటేట్శాడు.  
   ఎటాల్గూ రవి పని చేసే యూనిట నాలుగైదు రోజులవరకూ పని చెయయ్దు. బొగుగ్ లేదని కొనిన్ యూనిటుల్ మూసేదాద్మని ముందే 

అనుకునాన్రు. అందుకే రవిని బొగుగ్ ఎందుకాగిపోయిందో ఎన కవ్యరీకి పంపుదామని సి.ఇ గారికి చెపాప్డు గోపాలాచారి 
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   ” గుడ ఐడియా. రవి చాలా రెసాప్నిస్బుల పెరస్న. కోల మైనస నుంచి వాళళ్ మానేజర ఫోన చేశాడు. వాళుళ్ కూడా చాలా వరీర్డ 
గా ఉనాన్రు. అడవిలో సాట్ల అయిపోయినటుల్ అనిపిసోత్ందిట. ఏదయినా అటువంటి మెకానికల పార్బల్ం అయితే డైరవర టచ  లోఉండాలి కదా!    
ఇదే కాదు..  నారత్ మైన నుంచి వచేచ్ రెక లు కూడా మిసిస్ంగ. ఇదేదో చినన్ వయ్వహారం లాగ  లేదు. 

   టైరన వచేచ్ టార్క పాల్న చూసుకుని రెండు జీపులిన్ండా మనవాళళ్ని పంపాలి. రెక లు వదిలిని ఆఖరి సేట్షన కీ, చేరవలసిన తరువాతి 
సేట్షన కీ మధయ్ దూరం చూసుకుని, అవసరమైతే.. కాదు కాదు, తక్షణం పోలీసుల హెలప్ కూడా తీసుకోండి. మెకానిక లు సరే సరి.” 

   “”సార! మీరు..? ”” గోపాలాచారి అందోళనగా అడగ బోయాడు.  
   ” “ఏదీ రూలవుట చెయయ్డానికి లేదు. నేను జిలాల్ పోలీస అధికారులతో మాటాల్డాను. ఏదో టెరర్రిసట్ యాకిట్విటీ జరుగుతోందని 

అనుమానంగా ఉందని చెపాప్రు. థరమ్ల పవర పాల్ంటస్ వలన్రబుల కదా! మనం చాలా అపర్మతత్ంగా ఉండాలి. పోలీస ఫోరస్ ని కాంటాకట్ 
చేదాద్ం. ”” శీర్నివాస ఫోన తీశాడు.  

  ” “అయితే ఒక డి.ఇ, ఇదద్రు ఏడి.ఈలు, ఇదద్ర సూపర వైజరుల్, ఇదద్రు మెకానిక లు సరిపోతారంటారా? ” కావ్లిస వాన లో 
పంపుతాను. ”” 

   ” “యస. ఒక జీప లో పోలీస ఫాలో అయేలా చూదాద్ం. మన వాళళ్లోల్ ఫిజికల గా ఫిట గా ఉనన్ వాళళ్ని చూడండి.రిసక్ గురించి 
కూడా వారిన్ంగ ఇవవ్ండి. నాలుగు రోజులయినా పటట్చచ్ని చెపప్ండి. ”” 

   శీర్నివాస డి.యసిప్ తో మాటాల్డాడ్నికి పకక్కి తిరిగాడు.  
   ” “గుడ మారిన్ంగ అఫీహ్సర! అవునా.. యస. మాకూక్డా వరీర్డ గా ఉంది. యాకిస్డెంట గురించి మీ వాళుళ్ వచాచ్రు. పోసట్ 

మారట్మ కి తీసుకెళాళ్రు. మావేగనల్ గురించి ఇందాకా మాటాల్డాను కదా! అరగంటలో వసాత్రా? థాంకుయ్. ”” 
   ” “మేటర చాలా సీరియస గా ఉనన్టుల్ంది. యస.పి గారు అలరట్ అయిపోయారు. పోలీస జీపు వసోత్ంది. మనవాళళ్ని తవ్రగా 

తయారవమనండి.” ” యస. ఐ గారికి సూచనలిచిచ్, హెడ ఆఫీస కి మాటాల్డాడ్నికి ఫోన తీశాడు శీర్నివాస.  
  ” “సర!” ” అంతకు ముందు సి.ఇ గారికి, తనకీ మధయ్జరిగిన సంభాషణ గురించి  ఆలోచిసుత్నన్ గోపాలాచారి తలెతిత్ చూశాడు.  
   “”కాంప.. ఎకక్డికి, ఎనిన్ రోజులు..? ””  రవి సందేహిసూత్ అడిగాడు. యసీస్ గారితో అంత దగగ్రగా ఉండి మాటాల్డడం అదే..  
   ” యస.. యస, రవీ! నాలుగు రోజులు పటట్వచుచ్. ఇపుప్డే నేనేం చెపప్లేను.” ” తమకి వచిచ్న సమసయ్ గురించీ, అంతకు ముందు 

సి.ఇ గారు తనకి చెపిప్న విషయం, రవికి విపులంగా చెపాప్డు.  
   ” వెళళ్బోయే టీమ లో మీరే  సీనియర పరస్న. మీరే ఇన ఛారజ్ గా ఉంటారు. వంశీకృషణ్ పాల్ంట లో ఉంటాడు. మిగిలిన 

యూనిటల్నీన్ నడుసుత్నాన్యి కదా! పొదుద్నన్ యాకిస్డెంట ఎందుకు జరిగిందో కూడా ఎంకవ్యిరీ చెయాయ్లి. ”” 
   యసీస్ గారు చెపిప్ందంతా విని రవి సీరియస గా  అయి పోయాడు.  
   చాలా పెదద్ కైరసిస లాగానే ఉంది. తను చెయయ్గలిగింది చెయయ్ వలసిందే. ఇంటోల్నా.. సుగుణకి గటిట్గా చెపిప్ వెళాత్డు. తనేం ఇన 

వాలిడ  కాదు కదా! అవసరమైతే చేసుకోక ఏం చేసుత్ంది.. కాక పోతే చికాగాగ్ ఉంటుంది. పెదద్వాడు ఫోరుత్కి వచాచ్డు. వాడినే తముమ్డిని కూడా 
తయారు చెయయ్మని చెపాప్లి. ఎలాగ చెపప్డం.. సూక్ల కి వెళిల్ చెపేప్సి, ఇంటికెళిళ్ బటట్లు సరుద్కుని వచేచ్సేత్ సరి.  
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  ” ఓ.క సర. అరగంటలో వచేచ్సాత్ను.” ” ఆలోచిసూత్నే యసీస్ గారికి చెపేప్సి, పెదద్ పెదద్ అడుగులు వేసూత్ బయటికి నడిచాడు రవి. 
PPP 

 
 
 

   కుంభా అటూ ఇటూ అసహనంగా తిరుగుతునాన్డు. రెండు రోజులోల్ ఆపరేషన అంతా పూరిత్ చెయాయ్లని పై వాళళ్ దగగ్రున్ంచి 
మెసేస్జ వచిచ్ంది.  

   తమ కారయ్కర్మం గురించి ఎకక్డో లీక అయిందని వారత్ వచిచ్ందట. పోలీస ఫోరస్ మొతత్ం  అపర్మతత్ం అయిపోయిందట.. 
సెలవులోల్ ఉనన్ వాళళ్ందరీన్ వెంటనే డూయ్టీ లోకి చేరిపొమమ్నాన్రుట.  

   ఈ రాషట్రంలో జరగబోయే ఇపప్టి ఆపరేషన ఫలిసేత్, దీనిన్ మోడల గా తీసుకుని, ఇటువంటివే దేశమంతా అమలు పరచాలని 
ఆరగ్నైజేషన పాల్న. ఇది కనుక ఫైల అయితే సీరియస యాక్షన తీసుకుంటామని మొదటోల్నే వారిన్ంగ ఇచాచ్రు.  

   తాము పార్ణ తాయ్గానికే వెరవనపుప్డు ఇంక సీరియస యాక్షన ఏముంటుంది? ఉంటుంది..  
   తమ కుటుంబం.  
   భారాయ్, పిలల్లు కొంత మందికి.. ముసలి తలిల్దండుర్లు కొందరికి.. ఇంకా అనన్దముమ్లు, అకక్ చెలెల్ళుళ్, దాదీ, దాదాలు..  తమ 

జీవితాలు ఎలాగూ తాకటుట్కెళిల్ పోయాయి. కనీసం వాళళ్యినా కేష్మంగా ఉండాలి.  
   అసలు ఎలా లీక అయిందో పెదద్వాళళ్కే అరధ్ం అవడం లేదట..  
   మొదటగా వెళిళ్న బాచ అయితే అంతా సవయ్ంగా జరిగిందని అంటునాన్రు. వీళుల్ పదిమందయితే, అకక్డ పదిమందిని 

నిరబ్ంధించాలిస్ వచిచ్ందిట. మొతత్ం ఇరవై మందికి ఆ అడవిలో ఆహారం సమకూరాచ్లంటే కషట్ంగా ఉందని మొతుత్కుంటునాన్డు ఆ గూర్ప 
లీడరు. పైగా.. చుటుట్పర్కక్ల ఎవరికీ అనుమానం కలుగ కుండా చెయాయ్లి.  

   బందీలకి నిరివ్రామంగా ఫోన కాలస్ వసూత్నే ఉనాన్యిట. అందరూ  ఆందోళనగానే ఉనాన్రు. అది కొంత వరకూ గుడ నూయ్స.. 
అయితే మునుమ్ందు జరుగ బోయే పనులకు ఆటంక మేరప్డబోయేటుల్ంది. అదే తమ పెదద్ల భయం.  

   “అయాయ్!” ముఖయ్ అనుచరుడు..  
   కుంభా తలెతాత్డు.  
   “అందరు వచాచ్రు.” 
   కుంభా గటిట్గా నిటూరిచ్, ఎడమ పర్కక్కి తిరిగి, బాగా దటట్ంగా ఉనన్ పొదలోల్కి వెళాళ్డు.  
   గూర్ప లీడరల్ంతా లేచి నిలబడాడ్రు.  
   “మీ మీ అసైన మెంటుల్ గురుత్నాన్యి కదా!” అందరూ నిశశ్బద్ంగా  తలలూపారు.  
   “మీరు సాయంతర్ం బయలుదేరి వెళిళ్పోవలసి ఉంటుంది. విడి విడిగా వెళాళ్లని తెలుసు కదా? ” మళీళ్ తలలూగాయి.   
   అంత టెనష్న లోనూ కుంభాకి నవొవ్చిచ్ంది. ఎదురుగా ఉనన్ వాళళ్లోల్ ఒకొక్కక్డూ కనీసం పదిమందినైనా చంపిన, కరుడుగటిట్న 

టెరర్ర్రిసుట్లు. నెతిత్ మీద ఈకలతో తలలూపుతుంటే, కోయవాళుళ్  నాటయ్ం చేసుత్నన్టుల్ంది. చొకాక్లేల్కుండా, చినన్ చినన్ పంచెలు గోచీ పోసి 
కటుట్కుని, మధయ్ మధయ్ వీపులు, కాళుళ్ చేతులు గోకుక్ంటునాన్రు. అడవిలో పురుగులకీ, దోమలకీ కొదవ ఏముంటుంది..  
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   కషట్పడి నవావ్పుకుని, ఒకొక్కక్ళళ్నీ దగగ్రికి రమమ్ని వాళళ్ పాల్న చెపప్మనాన్డు.  
   ఒకో గూర్ప లో ఉనన్ పదిమందీ మళీళ్ రెండు గూర్పులవావ్లి. ఒక గూర్ప రైలేవ్ టార్కస్ దగగ్ర కాపు కాసేత్, ఇంకొకటి టౌన లో నిరిద్షట్ 

పర్దేశంలో ఆగి రాబోయే అదేశాలకోసం ఎదురు చూడాలి. అనిన్ గూర్పులవీ కోడ నంబరుల్, పాల్న వివరాలు తన దగగ్రునన్ చినన్ పుసత్కంలో 
రాసుకుని, గురుత్లు పెటుట్కునాన్క, అందరీన్ వెళిళ్పొమమ్ని ఆరడ్రిచాచ్డు.  

   అడవి దాటుతునన్పుప్డే అందరు డర్స లు మారుచ్కుని టౌన లో పర్వేశించాలి. అకక్డున్ంచీ ఎవరి దారి వారిదే.  
   తుచ తపప్కుండా ఎవరి పని వారు, ఎనిన్ అడడ్ంకులు వచిచ్నా  చేసేసాత్రు.  
   కాకపోతే సడన ఎమరజ్నీస్ వసేత్ ఏమిచెయాయ్లనేది తెలియదు. ఆదేశాలకోసం ఎదురు చూడడ్మే.  
   ఎకక్డైనా ఒకళళ్కొకరు ఎదురు పడినా కొతత్వాళళ్ని చూసినటుల్ చూడడ్ంలో, మారు వేషాలు వెయయ్డంలో నిషాణ్తులు అందరూ. రైలు 

బోగీల దగగ్ర డూయ్టీ వాళుళ్ మాతర్ం కలిసే ఉంటారు.  
   “మాకు మాన పవర కావాలి. అంత పెదద్ పార్జకట్, ఇంత కొదిద్మంది మనుషులతో ఎలా చెయయ్డం?” కొందరు లీడరస్ నిలదీసారు.  
   “ఇకక్డ సరుకుండాలి. మనుషులకక్రేల్దు.” తల చూపిసూత్ అనాన్డు కుంభా.  
   “అమెరికాలో అంత పెదద్ బిలిడ్ంగులని పడగొటిట్, వేలమంది పార్ణాలు తియయ్డానికి ఎంతమంది వెళాళ్రు?”  
   మారు మాటాల్డకుండా ఎకక్డి వాళళ్కక్డికి వెళిళ్పోయారు.  
   కుంభా అనుచరులు తమకు నిరేద్శించిన సాథ్నాలోల్కి వెళిల్ నిలుచునాన్రు.  
   ఎవరో కుంభాకి వెదురు బియయ్ం అనన్ం, పచిచ్ పులుసు, ఉలిల్, దోస ముకక్లు తెచిచ్ ఇచాచ్రు.  
   అకక్డునన్ వాళళ్ందరూ పొదుద్నేన్ మాంసం కూర, రోటీతో రోజు పార్రంభించే వాళేళ్. మూడు పూటలు ముకక్లుండాలిస్ందే. 

అందులో అనన్ం తినడం అసస్లు అలవాటు లేదు. కానీ, వాళల్ంతా తాము నమిమ్న సిదాధ్ంతం కోసం, ఏమైనా చెయయ్డానికీ, ఎటువంటి 
పరిసిథ్తులోల్నైనా జీవించడానికి, అవసరమైతే పార్ణాలు వదలడానికి సిదధ్ పడిన వాళేళ్. కడుపుకి కావలసింది ఏదైనా తినేసి, రెండు మూడు 
రోజులు నిదర్ లేకుండా ఉండగలిగిన సమరుధ్లు.  

   అంత బలం, అటువంటి లక్షయ్ం, తాయ్గం ఉనన్వాళుళ్ అభివృదిధ్ పనులకు తమ పర్తిభని ఉపయోగిసేత్ ఈ పర్పంచం ససయ్ 
శాయ్మలంగా ఉండేది. ఎకక్డా ఆకలి చావులూ, నిరక్షరాసయ్త ఉండేవి కాదు.  

   కానీ యుగాల ఆరంభం నుంచీ రాక్షసులాల్ంటి మనుషులు, వాళళ్ కుయుకుత్లీన్, కుతంతార్లనీ ఎదురుక్నే శీర్ కృషుణ్డి వారసులు 
ఉంటూనే ఉనాన్రు. అదే ఆ సృషిట్ కరత్ నిరేద్శించిన జీవన శైలి ఏమో! 

   చెడు ఉంటేనే మంచి ఏదో తెలుసుత్ంది. దాని విలువ అవగతమవుతుంది.  
   చీకటి ఉంటేనే వెలుగు..     
   దుఃఖం ఉంటేనే సుఖం విలువ..  
   అందుకే.. కలిమిలేములూ, కషట్సుఖాలు, వెలుగు నీడలు.. కవలలాల్ పెనవేసుకుపోయాయి.  
   కుంభా కడుపునిండుగా తిని పచారుల్ చేసూత్ ఆలోచిసుత్నాన్డు.  
   వారం రోజులు అనుకునన్ది రెండు రోజులోల్ పూరిత్ చెయాయ్లంటే ఎంత కషట్ం? ముందు వాలంటీరుల్, అనిన్ మైళుళ్ పర్యాణం చేసి 
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అంత దూరం వెళాళ్లంటేనే రోజునన్ర పడుతుంది. తనకి అపప్గించిన పని చెయయ్లేకపోతే ఆతమ్తాయ్గమే శరణయ్ం.  
   “బా!” ముఖయ్ అనుచరులోల్ అతి ముఖుయ్డు పరుగెతుత్కుని వచాచ్డు. 
   “మెసేజ..” 
   “ఏమిటది?” 
   “ఎలరట్.” 
   నిటారుగా అయాడు కుంభా.  
                                                          PPP 
   రవి ఒక బాక పాక లో రెండు జతల బటట్లు, టాయిలెట సామానుల్ పెటుట్కుని ముందు గదిలోకి వచాచ్డు.  
   సుగుణకి అంతా వివరించి, తను కాంప కి వెళుత్నన్టుల్ చెపాప్డు. వినోదం సినిమా నాలుగోసారి చూసుత్నన్ సుగుణ తల మాతర్ం 

తిపిప్ అంది, 
   “మీది కాంపుల డూయ్టీ కాదు కదా?” 
   అనుమానంగా చూసుత్నన్ సుగుణకి పరిసిథ్తి విపులంగా వివరించాడు.  
   “అదేంటో.. అంత మంది ఉనాన్రు కదా! మీరే కావలసి వచాచ్రా?” అపనమమ్కంగా అంది సుగుణ.  
   ఎవరితోనో విహారానికి చెకెక్యయ్డం లేదు కదా! ఈ మగాళళ్ని నమమ్డానికి లేదు.. అతికినటుల్ చెపాత్రు.  
   “నువువ్ చదువుకునన్ దానివి కదా! ఆ మాతర్ం అరధ్ం చేసుకోలేవా? నేను ఆ టీమ కి ఇన ఛారజ్ ని. పైవాళళ్ ఆదేశాలు పాటించాలి 

కదా!” ఇంకా ఇందులో ఉనన్ రిసక్ చెపప్లేదు. పరిసిథ్తి ఎంత అపాయకరంగా ఉనాన్ సుగుణకి అరధ్ం కాదు.  
   ఒకరకంగా హాపీ సోల అనుకోవాలి.. రవి విరకిత్గా నవువ్కునాన్డు.  
   “సరే.. వెళళ్ండి.” 
   “పిలల్లిన్ సూక్ల కి తయారు చెయాయ్లి. వాళళ్కి పొదుద్నన్ తినడానికి పెటాట్లి. లంచ డబాబ్ కటిట్ ఇవావ్లి. అలివేలుని తొందరగా 

రమమ్ని నీకు సాయం చెయయ్మను.” రవికి తెలియదు పాపం.. అలివేలుకూడా అమమ్గారితో టి.వీ ఎంజాయ చేసుత్ందని.  
   “అలాగే..” రవి వెళుత్ంటే సోఫాలోంచి లేవను కూడా లేవదు సుగుణ.  
   ఎపుప్డూ ఎంతో హుషారుగా ఉండే రవి, డిపెర్సడ్ గా ఇంటోల్ఉంచి బయటికి నడిచాడు.  
    “మళీళ్ తిరిగి  రాగలుగుతానా..” అనుకుంటూ.  
   అపుప్డు..  సుగుణ లేచి వీధిలోకి వచిచ్, రవిని వెనుక నుంచి చూసింది.  
   “ఏంటో.. అంత సోదిగా నడుసుత్నాన్డు.. సామార్జయ్ం పోగొటుట్కునన్ చకర్వరిత్ లాగ.” సుగుణ నిరాసకత్ంగా చూసి నిటూట్రిచ్ంది,  

అతను టెనిన్స రాకెట పటుట్కుని జాగింగ చేసూత్ వెళుత్నన్పుప్డు ఒకక్ సారిగూడా చూడని సుగుణ.  
                                             PPP 
   సి.ఇ గారి ఆఫీస దగగ్రికి రాగానే రవికి కాసత్ హుషారు వచిచ్ంది.  
   రవిని చూడగానే యస.వి. రంగారావులాగా గోపాలాచారి వరండాలోకి నడుచుకుంటూ వచాచ్డు.  
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   “రా రవీ! నా రూం లో లంచ అరేంజ చేశాను. అందరూ రెడీగా ఉనాన్రు. అరగంటలో రెండు పోలీస జీపులు వసుత్నాన్యి, విత 
ఆరమడ్ పరస్నల. “ 

   రవిని చెయియ్ పటుట్కుని లాగుతునన్టుల్గా నడుసూత్ తన గదిలోకి తీసుకెళాళ్డు. అకక్డ మంచి కండ పుషిట్గల ఐదుగురు కొతత్వాళుళ్, 
వంశీ భోజనాలు చేసుత్నాన్రు.  

   ఒకక్ క్షణం రవి మనసుస్ చివుకుక్మంది. ఊరికి వెళుత్నాన్నని చెపిప్నా.. లంచ టైమ లో ఇంటికి వెళిళ్నా, భోజనం చెయయ్మని 
అడగని భారయ్ గురుత్కొచిచ్ంది. తల విదిలిచ్, పర్పంచంలోని సంతోషమంతా తనలోనే నింపుకుని అనాన్డు, 

   “హాయ! అ యాం రవి.”  
   గోపాలాచారి వచిచ్ పరిచయం చేశాడు. “ ఇక నుంచీ మీరు ఆరుగురు ఈ టీమ లో ఉంటారు. ఇతను చైతనయ్.. బి సేట్షన లో 

ఏ.ఇ.” ఉంగరాలజుటుట్, చినిన్ చినిన్ కళుళ్ ఉనన్ చైతనయ్, సగం లేచి విష చేసినటుల్ అభివాదం చేసి కూరుచ్నాన్డు.  
   “ఆంజనేయులు. కోల పాల్ంట ఏ.ఇ” అపుప్డపుప్డే ఏరప్డుతునన్ బటట్తల, పెదద్ పెదద్ చెవులు ఉనన్ ఆంజనేయులు, ఈ చెవినుంచి ఆ 

చెవి వరకు నవువ్తూ తమాషాగా తల తిపాప్డు. అతని చెవులు వింతగా ఊగాయి.  
   “బలవ్ంత సింగ. బి సేట్షన లో ఏ.ఇ.” బాగా కోటేసినటుల్నన్ ముకుక్, గుబురు మీసాలతో సింగ, చెయియ్ చాపాడు, కరచాలనం 

చెయయ్డానికి. అతనికి కుడి ఎడమ తేడా లేదు. రెండు చేతులోత్టీ చపాతీని విరుచుకుని తింటునాన్డు.  
   “భీమారావు. కోల పాల్ంట లో సూపరైవ్జర.” మరీ సినిమాలోల్ చూపించే భీముడిలా లేకపోయినా బలంగానే ఉనాన్డు. నవివ్నపుప్డు 

కుడి బుగగ్ మీద అంగుళం లోటు పడే సొటట్ అతని పర్తేయ్కత. తీరైన పలువరుసతో, నలుపు కిందికే వచేచ్ శరీర ఛాయతో ఇటేట్ ఆకటుట్కునాన్డు.  
   “రండి సార! భోంచేదాద్ం.” తన పర్కక్నునన్ కురీచ్ చూపించాడు. ముందు ముందు మంచి సేన్హితుడవుతాడనుకునాన్డు రవి అతనిన్ 

చూసి.  
   “రహీమ. వాటర అనాలిసిస అండ టీర్ట మెంట లో కెమిసట్.” రవి సాలోచనగా రహీమ ని, గోపాల ని మారిచ్ మారిచ్ చూశాడు. 

కెమిసట్ కేం పని తన ఆపరేషన లో. గోపాల తల పంకించాడు, తరువాత చెపాత్ననన్టుల్గా. రహీమ కూడ చాలా బలంగా ఉనాన్డు.  
   గోపాలాచారి చాలా కషట్ పడవలసి వచిచ్ంది.. ఈ టీమ ని సెలెకట్ చెయయ్డానికి. మొటట్ మొదటి అరహ్త.. అంత ఒతిత్డికి 

తటుట్కోగలగడం.   
   రెండు.. ఆకలికి, నిదర్లేమికి ఆగగలగాలి. అవసరమైతే ఎదుటి వాళళ్తో తలపడగలగాలి. దానికి జిమ కి వెళూత్ మంచి ఫాం లో 

ఉండాలి.  
   మూడు.. నెగోషియేషనస్ చెయయ్గలగడం. ఈ టీమ లో ముగుగ్రికి, రవి, భీమారావు, రహీమ లకి ఆ పర్తిభ ఉంది.  
   అనిన్ంటి కంటే అతయ్ంత ముఖయ్మైనది.. ఎటిట్ పరిసిథ్తిలోను బెదిరిపోకుండా, సమయసూఫ్రిత్తో వయ్వహరించగలగడం. ఇనిన్ 

విషయాలు దృషిట్లో పెటుట్కుని వెతకడం అంత సులభం కాదు. అదీకా అభయ్ంతరాలు పెటట్కుండా వెళళ్డానికి మనసూఫ్రిత్గా ఒపుప్కోవాలి.  
   సెలెకట్ చేసిన ఇంకొక ఏ.ఇ భారయ్కి పురిటి రోజులని రాలేననాన్డు.  
   సి.ఇ గారి సహాయంతో రెండుగంటలోల్ ఆఫీస రికారడ్ లు తిరగేసి, ఆయా అధికారుల దగగ్ర వారి గురించి ఎంకవ్యిరీ చేసి, వయ్కిత్గత 

జీవన విధానాలు తెలుసుకుని.. అని రకాలుగా మధించి ఆరుగురిని ఒక దగగ్ర చేరచ్గలిగారు.  
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   ఈ టీమ ని తన గదిలోనుంచి చూసుత్ంటే తన శర్మకి తగిన ఫలితం కనిపించింది గోపాలాచారికి.  
   ఇందులో ఎవరీన్ తానింతకు ముందు కలవకపోవడం రవికి ఆశచ్రయ్ం కలిగించింది. మూడు వేలమంది పైగా పనిచేసే చోట అలా 

జరగడానికి అవకాశం లేకపోలేదు. అయినా రవి, తన పనేమో, టెనిన్సేమో, అంతే. ఖాళీ ఉనన్పుప్డు లైబర్రీ..  
  ఈ సారినుంచీ కామన గా జరిగే పోర్గార్మస్ లో పాలు పంచుకోవాలి.. అందరూ తెలిసేత్ లైఫ వేరేగా ఉంటుంది. 

నిశచ్యించుకునాన్డు రవి.  
   “రవీ! రహీమ తాతగారు అనంతపురంలో సావ్తంతర్ సమరంలో పాలొగ్నాన్రు. రహీమ వాళల్ అమమ్మమ్ దగగ్రుండి, హైదరాబాద లో 

అనవ్రులుం కాలేజ లో ఉరూద్ మీడియం లో బి.యసీస్ చదివాడు. రహీమ తండిర్ కుడా దేశ భకుత్డు. రహీమ, ఉరూద్లో నేటివ పాకీసాత్నీ లాగా 
సంభాషించగలడు. మతం కంటే దేశంముఖయ్ం అనుకునే వయ్కిత్. అలా అని ఐదు సారుల్ నమాజ చెయయ్డం మానడు. రోజూ వాయ్యామాశ్లకి వెళిల్ 
కుసీత్పటుల్ పార్కీట్స చేసాత్డు.” యసీస్ గారి వివరణకి రవి మనసు కుదుట పడింది.  

   కెమిసట్ ఎందుకు అనుకునన్ తన ఆలోచనకి సిగుగ్పడాడ్డు రవి.  
   కోల వచేచ్ బళుళ్ ఎందుకాగిపోయాయో తెలుసుకోవడానికి ఇంజనీరే కావాలా? యసీస్ గారి సెలెక్షన  చాలా బాగుంది.  
   రహీమ కేసి చూసి సేన్హ పూరవ్కంగా నవివ్, భుజం మీద చెయేయ్సి, అతని పకక్న కూరుచ్ని, పేల్టులో పదారాధ్లు వడిడ్ంచుకునాన్డు.  
   “మళీళ్ ఇటువంటి భోజనం ఎనాన్ళిట్కో..” తింటూ అనుకునాన్డు. గోపాల, హాసట్ల మానేజర తో చెపిప్ పర్తేయ్కంగా వండించాడు.  
                                                     PPP 
   బొగుగ్ గనులకీ, విదుయ్దుతప్తిత్ కరామ్గారాలకీ మధయ్ పర్తేయ్కమైన రైలు పటాట్లుంటాయి. వాటి మీద పవర పాల్ంట కి బొగుగ్ సపైల్ చేసే 

రెక లు తపప్ ఇంకేం నడవవు. మధయ్లో రైలేవ్ సేట్షనేల్ం ఉండవు. అతి నెమమ్దిగా నడిచే ఆ గూడస్ టైరన పాల్ంట చేరడానికి రోజునన్ర పడుతుంది, 
ఆటేట్ దూరం లేకపోయినా. మధయ్లో ఒక జంక్షన దగగ్ర ఉతత్ర దేశం నుంచి వచేచ్ టార్క కలుసుత్ంది. అందులో నారత్ నుంచి వచేచ్ బొగుగ్ రెక లు 
పవర పాల్ంట కి బొగుగ్ సరఫరా చేసాత్యి.  

   మూడు రోజుల కిర్తం, పాల్ంట కి దగగ్రోల్ ఉనన్ గని నుంచి బయలు దేరిన రెండు రెక లు జంక్షన దాటి నలభై కిలోమీటరుల్ 
వచాచ్యి. పది మంది సాయుధులు, ఏ.కె ఫారీట్ సెవెన తుపాకులు పటుట్కుని, రెండు ఇంజనల్ లోకీ ఎకిక్ బళల్ని ఆపేశారు, ఎపుప్డూ ఇటువంటి 
పరిసిథ్తి ఎదురొక్ని రెక డైరవరుల్, అసిసెట్ంటుల్, వరక్రుల్.. పది మందీ నిరాఘ్ంతపోయి చూసుత్ండగా. అందరినీ ఒక దగగ్ర బందీలుగా చేరిచ్, చుటూట్ 
నిలుచునాన్రు.  

   బొగుగ్ రైళళ్ని నడిపి నడిపి, బందీలకి శరీరం మీద ఒక పొర ఏరప్డిపోయింది. అందరూ కండలు తిరిగిన శరీరాలతో, తలకి 
కటుట్కునన్ నలల్ని బటట్లతో, చెమటకి చొకాక్లు తీసేసి.. నిగనిగ మెరుసూత్ ఆఫిర్కా అడవులోల్ తిరిగే పొద మానవులాల్ ఉనాన్రు.  

   ఈ మైనస్ వరక్రల్ని బందీలుగా పటుట్కునన్ సాయుధులు, పైనుంచి కింది వరకూ పొడవు చేతుల చొకాక్లు, దళసరి పాంటుల్ 
వేసుకుని.. అరధ్ం కాని భాషలో మాటాల్డుకుంటునాన్రు.  

   వాళళ్కి రైళళ్ని ఆపి, వరక్రల్ని హోసేట్జిలాల్గ పెటట్మని ఆరడ్రొల్చాచ్యి. తరువాత ఏం చెయాయ్లనేది మళీళ్ మెసేజ రావాలి. అది రెండు 
రోజులున్ంచీ వారం వరకూ ఉండచచ్ని వాళళ్ నాయకుడు చెపాప్డు.  

   బొగుగ్ వేగనల్ని ఆపిన చోటుకి అరా కిలోమీటరు దూరంలొ ఒక ఊరుంది. ఆ ఊరోల్నే, ఒక ఇంటోల్ ఇరవై మందికీ వంట 
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చెయయ్డానికి ఏరాప్టు చేశారు. అకక్డ సేట్షన లేక పోయినా టార్క ఎతుత్ పలాల్లు లేకుండా సమానంగా ఉంది.  
   ఇంజనోల్కి ఎకిక్ దిగడానికి వీలుగా ఉంది. మొతత్ం అంతా దటట్మైన చెటల్తోనిండి, అకక్డ రైలువేగనుల్ ఆగిన జాడ తెలియడం లేదు.  
   బాగా కుష్ణణ్ంగా పరిశీలించి, ఆ చోటు ఎనున్కునాన్రు కుంభా వాళుళ్.  
   రెక డైరవరల్లో ఒకతనికి ఉరూద్ వచుచ్. ఆ భాషలో అడిగాడు, 
   “ఎందుకు ఆపారు? ఏం కావాలి? మా దగగ్ర బొగుగ్ తపప్ ఇంకేం లేదు.” 
   “తొందరోల్నే తెలుసుత్ంది. మీరు ఇకక్డ కురుచ్ని మీకిషట్ం వచిచ్నటుల్ కాలకేష్పం చెయయ్చుచ్. అవసరాలకి వెళాళ్లంటే మాలో ఒకడు 

మీతో వసాత్డు.” నాయకుడిలా కనిపించిన వాడు సమాధానం ఇచాచ్డు.  
   ఒక పెదద్ చెటుట్ కింద చదును చేసి, పదిహేను మంది విశార్ంతిగాకూరుచ్నే లాగ.. కొంత మంది పడుకోక్డానికి అనువుగా తయారు 

చేశారు.  
   బందీలందరీన్ అకక్డికి తీసుకెళిళ్ వదిలేసి, తుపాకులిన్ జాగర్తత్గా చూసూత్.. సగం మంది సాయుధులు, కూరుచ్ని సగం మంది 

కాపలా తిరుగుతునాన్రు.  
   అలా రెండు రోజులు గడిపారు.  
   మూడో రోజు కుంభా దగగ్రున్ంచి మెసేస్జ వచిచ్ంది.  
   “ఇంకొకక్ రోజు గడుసేత్ మీ పని పూరత్వుతుంది. అంత వరకు జాగర్తత్గా ఉండండి.” 
   బాగానేనడుసోత్ంది అనుకుంటునన్ సమయంలొ అనుకోని అవాంతరం వచిచ్ంది. ఉతత్ర హిందుసాథ్న నుంచి వచిచ్న ఒక రెక, 

రెండు బళళ్ వెనుక వచిచ్ ఆగింది.  
   ఆ టార్క లో రైలేవ్ టార్ఫిక కానీ సేట్షనుల్ కానీ లేకపోవడం వలన, రెకస్ కి వెనుక ఉనన్ వేగాన కి ఎరర్రంగు వేసి, ఎరర్ జండాలు, 

రాతిర్ళుళ్ ఎరర్ దీపం ఉంటాయి.. హెచచ్రికగా.  
   అందుకనే కొతత్ రేక నెమమ్దిగా వచిచ్ వెనుక ఆగింది. 

PPP 
 

    ఎరర్లైటు వెలుగుతూ, ఫోన అదిరింది.  
   కుంభా ఉలికిక్పడి లేచి సివ్చ ఆన చేసి, చెవి దగగ్ర పెటుట్కుని, దూరంగా నడిచాడు. అపుప్డే గూడెం వాళుళ్ వచాచ్రు ఏదో 

చెపప్డానికి.  
   “పాల్నింగ సరిగాగ్ చెయయ్లేదా సాబ? ఇంకొక గూడస్ బండి వచిచ్ంది. ఏం చెయాయ్లి? “ 
   కుంభా వెంటనే రైలు ఆగిన పర్దేశానికి దగగ్రోల్ ఉనన్ పకక్ రాషట్రంలోని ముఠా నాయకుడితో మాటాల్డాడు.  
   “ఎమరెజ్నీస్! వెంటనే కొంతమందిని సైట వన కి పంపండి. అలాగే ఏ.టి.యమ లో డబుబ్ డార్ చేసి కావలసిన ఏరాప్టుల్ చెయయ్ండి. “ 
   రేక ల దగగ్రునన్ వాళళ్కి కూడా మెసేస్జ ఇచాచ్డు.. అదనంగా బలం వసోత్ంది.. వరీర్ అవదద్ని.  
   “అది కాదు భా! కొతత్ బండిలో ఇరవై మంది సాట్ఫ ఉనాన్రు.” మళీళ్ ఖంగారు కాల..  
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   “అయితే ఏం? మీ దగగ్ర తుపాకులు, బాంబూ ఉనాన్యి కదా! భయపెటట్ండి. నో కిలిల్ంగ.” 
   మిగిలిన టీములు ఏ పరిసిథ్తులోల్ ఉనాన్యో..  
   తనే సవ్యంగా చూసుకుంటే నయం..  
   కుంభా అడవి పకక్నునన్ పటాన్నికి వెళాళ్డు.  
   రాషట్రంలో బొగుగ్తో నడిచే పెదద్ పవర సేట్షనుల్ రెండునాన్యి. ఒక సేట్షన ని నిరీవ్రయ్ం చెయయ్డానికి అపప్టికే ఒక టీమ పనిలో ఉంది. 

ఇంకొకటి పని చెయయ్కుండా చూడడానికే కుంభా వాళళ్ పర్యతన్ం.  
   కొంతమంది ముఖయ్మైన సబేస్ట్షనల్ దగగ్ర, బాంబులతో ఛారజ్ అయి తయారుగా ఉనాన్రు.  ఏ క్షణంలో ఆరడ్ర వసేత్ ఆ క్షణంలో 

అటాక చెయయ్డానికి.  
   కుంభా సవ్యంగా వెళల్డం మంచిదే అయింది. అపప్టికి పూరీత్ పాల్న తో రెడీ అయి, అతనికి సమాచారం పంపారు యజమానులు.  
   మరునాడు రాతిర్ పదింటికలాల్ అనిన్ టీములు ఒకక్సారిగా విరుచుకు పడి, పదిగంటలకలాల్ రాషాట్ర్నిన్ చీకటి మయం చేసెయాయ్లి. 

ఇతర రాషాట్ర్ల నుంచి కూడా సపైల్ రాకుండా ఆపు చేసెయాయ్లి.  
   తరువాత అసెంబీల్, సెకెర్టేరియట, ముఖయ్మంతిర్ నివాసం. ఎయిర పోరట్, రైలవే సేట్షనుల్, బస సేట్షనుల్.. అనిన్ంటి మీద ఒకే సారి పడి 

ఎం జరుగుతోందో తెలియకుండా చెయాయ్లి. రాతిర్ పనెన్ండుకలాల్ పని అయిపోవాలి.  
   ఆ తరువాత పర్ధానితో చరచ్లు జరిపి తమకు కావలసింది సాధించుకోవాలి.  
   కుంభాకి ఒకటే అరధ్ం కాలేదు.. దానికి ఈ రాషట్రం ఎందుకు ఎంచుకునాన్రు? ఇంత దూరం ఎందుకు రావడం? పైన రాషాట్ర్లేల్వా? 

అకక్డయితే..  ఇంతంత దూరాలోల్ వెతుకులాడే పని తపుప్తుంది కదా! కావలసిన మాన పవర కూడా సులభంగా లభిసుత్ంది.. వాళళ్కి 
అలవాటే ఇటువంటివి. వాళళ్వాళుళ్ ఎకుక్వగా కూడా ఉనాన్రు అకక్డ.  

   అదే అడిగాడు యజమానులని. పైగా అడవిలోంచి బయటికి వచాచ్డేమో సిగన్లస్ కూడా బాగా వసుత్నాన్యి.  
   “ఉతత్రాన పర్భుతవ్ం ఎపుప్డూ అపర్మతత్ంగా ఉంటుంది. అకక్డ ఏ టెరర్రిసట్ వయ్వహారాలు జరుగుతునాన్యో అని వెయియ్ కళళ్తో 

కనిపెడుతూ ఉంటారు. దకిష్ణ రాషాట్ర్లకి అటువంటి భయాలుండవు. వాళళ్ ఆలోచనలెపుప్డూ నకస్లైటస్ మీదనే ఉంటాయి. కానీ తమని 
ఎవరూ అనుమానించరు. అందుకే అంధర్పర్దేశ ని సెలెకట్ చేశాం. ఇకక్డ తడాఖా చూపిసేత్ అకక్డ దిగి వసాత్రు. అందులో రెండు పర్భుతావ్లు 
ఒకక్ళళ్వే కూడా..” నిజమే కదా అనుకునాన్డు కుంభా.  

   ఈ ఆపరేషన మొతాత్నికి ఇన ఛారజ్ నువేవ్. ఆ అడవి ఖాళీ చేసెయయ్ండి. హైదరాబాద లో ఎవరికీ అనుమానం రాని మధయ్తరగతి 
హిందూ లొకాలిటీలో మీకు ఒక సాథ్వరం ఏరాప్టు చేశాం. అకక్డికి తక్షణం మకాం మారెచ్యయ్ండి. రేపు పొదుద్నన్కలాల్ చేరాలి. రేపటున్ంచీ 
నీకు అనిన్ ముఖయ్మైన సమాచారలు సంకేతాలతో వసాత్యి. నువేవ్ మమమ్లిన్ కంటాకట్ చేసి మంచి పని చేశావు. టైమ కలిసొచిచ్ంది. “  

   కుంభా టైమ చూసుకునాన్డు. నాలుగునన్ర. ఆరింటికి బయలు దేరిన పొదుద్నన్ నాలుగులోపు హైదరాబాద చేరచుచ్. వెనుకకి  తిరిగి 
అడవిలోకి వెళిల్ అనుచరులని కలిశాడు.  

   “ఇకక్డ ఏమాతర్ం ఆనవాళుళ్ లేకుండా చెయయ్ండి.” ఆదేశాలిచిచ్, గూడెం నాయకుడిని కలిశాడు.  
   “మేం వెళుత్నాన్ం అబాబ్! ఇనిన్ రోజులు మాకు ఆతిధయ్ం ఇచిచ్నందుకు ధనయ్వాదాలు. ఇంక మనం కలవం. మీకికక్డ ఉనన్టుల్ 

ఎవరికీ చెపప్దుద్.”  



 

øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net  
                                

   42 ేఘం లే  ెరుపు 

   గూడెం పెదద్ లేచి కనీన్ళళ్తో కుంభాని కౌగిలించుకుని వీడోక్లు పలికాడు.  
   ఇంక తమకి పర్తేయ్కమైన సారా దొరకదని అందరూ విచారించారు. రోజూ వాళుళ్ తాగే దానికంటె ఎనోన్ రెటుల్ బాగుంది మరి..  
   బైటి పర్పంచంలో జరుగుతునాన్ మారుప్లతో, జరగబోయే అనరాధ్లతో ఏమాతర్ం సంబంధం లేని అదృషట్వంతులు.  
   ఇంక ఆలశయ్ం చెయయ్డానికి లేదు. అందరూ హుటాహుటిని అడవి బయటికి వచాచ్రు. కొంత మంది జీనస్, టీ షరుట్లతో..  

కొందరు ఇన షరట్ టై తో తయారయారు.  
   కుంభా తెలల్ని లాలీచ్ పైజామా, నుదుట కుంకం బొటుట్తో, పలెల్టూరి మధయ్తరగతి యువకుడిలా ఉనాన్డు. అతనితో వెళేళ్ 

ఆంతరంగికుడు, మామూలు పాంటు, షరట్ తో కుంభా కంటే ఐదారేళుళ్ చినన్గా కనిపిసుత్నాన్డు. తముమ్డిని కాలేజ లో చేరిప్ంచడానికి 
వెళుతునన్ అనన్గారిలా ఉనాన్డు.  

   ఇదద్రూ బస సాట్ండుకి వెళాళ్రు.  
   జీనస్, టీ షరుట్లిదద్రూ రైలోల్, ఇన షరతులు టాకీస్లో వెళళ్డానికి నిశచ్యమయింది.  
   సూపర డీలకస్ బస ఎకిక్నా కుంభా, అనుచరుడు సీటల్ లో కూరుచ్ని వెనకిక్ తిరిగారు.  
   వెనుక సీట లో.. యూనిఫామ లో ఉనన్ యస. ఐ , అతని అసిసెట్ంట వీరి కేసి తీక్షణంగా చూసూత్ కనిపించారు.  
                                                       
                                                                  6 
   రఘు మాటలకి, నోటోల్ మాట రానటుల్ నిలబడిపోయిన చకర్పాణి, సుభదర్లని వదిలేసి, రఘు, శశి వాళళ్ గదిలోకి వెళిల్ పోయారు. 

మెదడు, మనసు మొదుద్ బారిపోగా తలిల్ వెళిల్, చకర్పాణి మంచం మీద ముడుచుకు పోయింది.  
   ఇంతలో.. బాలక్నీ లోంచి గొలుల్మని గోల. పిలల్లు బొమమ్ల కోసం దెబబ్లాడుకుంటునాన్రు. చిటిట్, బుజిజ్ ఒక పక్షం అయిపోయారు. 

రఘు కొడుకు ఇదద్రీన్ నాలుగు మొటిట్కాయలు మొతాత్డు.  
   శశి విసవిసా గదిలోనుంచి వచేచ్సింది.  
   “ఊరుకోరా! ఇంక రోజూ మనకీ పెంట తపప్దు.” వాడినో గిలుల్ గిలిల్ంది. ఇంక వాడు ఊరూ వాడా ఏకం చెయయ్ సాగాడు.  
   సుభదర్ చిటిట్, బుజిజ్లకి చెరో బెలల్ముమ్కాక్ ఇచిచ్ ఊరుకో బెటిట్ంది. ఏమీ మాటాల్డాడ్నికి కూడా లేదు. ఏం మాటాల్డినా ఇలల్ంతా 

వినిపిసుత్ంది.  
   గుడల్ నీళుళ్ కుకుక్కుని సుభదర్, పేపర వెనకాల తల పెటిట్ చకర్పాణి, ఎవరి అలోచనలోల్కి వాళుళ్ వెళిల్ పోయారు.  
  శీర్ధర.. రఘు కొడుకు పడుకుక్నన్టుల్నాన్డు. రఘు, శశి బయటికి వచాచ్రు.  
   “ఒక గంటలో వసాత్ం బాంక పని చూసుకుని..” గోడకి చెపిప్నటుల్ చెపిప్, ఇదద్రూ ఇంటోల్నుంచి వెళిల్ పోయారు.  
   “మనం కాసేపు తిరిగొసేత్ వాళుళ్ మాటాల్డుకుని, ఏం చెయాయ్లో తేలుచ్కుంటారు.” శశి, రఘుతో అంటునన్ మాటలు సప్షట్ంగా 

వినిపించాయి.  
   చకర్పాణి, సుభదర్ లేచి తమ గదిలోకి వెళాళ్రు. పిలల్లు బికుక్ బికుక్ మంటూ బాలక్నీలోనే కూరుచ్ండిపోయారు. వాళళ్కి తండిర్తో 

గొడవలు అలవాటే కద.  
   తలిల్, గోడకి ఆనుకుని కూరుచ్ని, మోకాళళ్లో తల దూరిచ్, కడుపులో పేగులు కదిలేలా వెకుక్తోంది.  
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   మధయ్ తరగతి సంసారాలోల్ ఇటువంటి అనుకోని సమసయ్లు వచిచ్నపుప్డు లోకం అంతా శూనయ్ంగా అనిపిసుత్ంది. దారే 
కనిపించదు. రఘుకి కొంచెం విశాలహృదయం ఉండి, సమయానికి ఆదుకుంటే పరిసిథ్తి వేరుగా ఉండేది. కానీ నేను.. నా సంసారం. ఆ 
తరువాతే ఏదైనా.. అదే సావ్రధ్ పూరిత మానవ సవ్భావం.  

   “ఇదేమిటండీ.. ఇలా అంటాడు వాడు?” ఎలాగో నోరు పెగలుచ్కుని అంది సుభదర్.  
   “నిజమే.. అందరం ఒకటే కదా అని న దగగ్రునన్ సేవింగస్ అంతా వాడికిచేచ్శాను. ఈ  విధంగా అవుతుందని ఊహించలేదు కదా! 

ఇపుప్డు కరత్వయ్ం ఏంటని ఆలోచించాలి మనం.” చకర్పాణి మాటలకి తలిల్ బెదురుగా చూసింది.  
   “నినొన్కక్దానీన్ అతని దగగ్రికి పం లేమామ్! నేను నీ బాధయ్త తీసుకుంటాను… రఘుకి ఇషట్ం ఉనాన్ లేకపోయినా. కానీ ఇకక్డుండం 

మనం. ఏం చెయాయ్లా అనేదే ఆలోచిసుత్నాన్.” 
   “అంతా అగమయ్ గోచరంగా ఉంది. ఏం చెయయ్గలం?” సుభదర్కి మోకాళళ్ నొపుప్లు మొదలయాయ్యి. నిదర్పోతునన్పుప్డు తపప్ 

చంటాడు ఆవిడని వదలడు. ఇంటిపని, వాడిని చూసుకోవడం.. పగలు ఒకక్ నిముషం తీరికుండదు.  
   ఎవరి గురించో మాటాల్డుకుంటునన్టుల్గా తలిల్ శూనయ్ంలోకి చూసూత్ కూరుచ్ంది.  
   “సరే సుభదార్! నేనొక నిరణ్యానికి వచాచ్ను. మూడు నెలలు సెలవు పెడతాను. బోలెడు సెలవుంది. వచేచ్ ఏడు రిటైర అవుతునాన్ 

కదా! తలిల్ని తీసుకుని అలుల్డి దగగ్రికి వెళాద్ం.” 
   నిలువెలాల్ వణికిపోతునన్ శరీరంతో తలిల్ లేచి నిలబడింది.  
   “భయం లేదురా! మేం నీతోనే ఉంటాం. అకక్డ అందరికీ నీ పరిసిథ్తి, అలుల్డి సవ్భావం తెలియాలి. నా కాల్స మేట ఒకతను ఈ 

మధయ్నే అకక్డికి బదిలీ అయాయ్డని వినాన్ను. అలుల్డు పనిచేసే పవర పాల్ంట లోనే చాలా పెదద్ పొజిషన లో ఉనాన్డు. అతని సహాయం 
తీసుకుందాం. మూడు నెలలు అయాయ్క, అలుల్డి జీతంలో సగం ఇచేచ్లాగ అడిగి, వేరే ఇలుల్ చూసుకుందాం. అవసరమైతే నేను సెలవు 
పొడిగిసాత్ను.” 

   “అయితే అబాబ్యి, కోడలు రాగానే చెపేప్దాద్ం.” కొడుకు కోడళళ్ పర్వరత్నకి సుభదర్ చాలా నొచుచ్కుంది. మనసు విరిగిపోయింది.  
PPP 

   “మీరు వెళళ్ండి. అమమ్ కూడా ఎందుకు? అమమ్ ఇకక్డే ఉంటుంది.” రాగు మాటలకి తల అడడ్ంగా ఊపాడు చకర్పాణి.  
   రఘు, శశి ఇంటికొచిచ్ గంటయింది. తాము ఏమి చెయయ్బోతునాన్రో శాంతంగా వివరించాడు చకర్పాణి. అరుచుకుని, 

దెబబ్లాడుకుంటే ఏం పర్యోజనం? 
   “తలిల్ని చూశావా ఎలా ఉందో! కళళ్లోల్ ఉనాన్యి పార్ణాలు. దానిన్ ముందు మనుషులలోకి తీసుకురావాలి. అయినా.. నేనూ 

అమామ్ విడివిడిగా ఉండే పర్సకేత్ లేదు. ఎకక్డైన, ఎపుప్డైనా ఇదద్రం కలిసే ఉంటాం.. ఆ రోజు వచేచ్వరకూ!” 
   ఇపుప్డునన్ విచక్షణా, ఆలోచనా రఘు పెళళ్యినపప్టున్ంచీ ఉంటే.. తమకంటూ కొంత దాచుకోగలిగే వారు. ఇపుప్డు ఆఫీసులో 

అడావ్నస్ తీసుకుని బయలుదేరాలి. రఘుని అడిగినా ఇసాత్డని నమమ్కం లేదు. ఇదద్రి జీతాలు పర్తీనెలా దాచుకోవడమే!  
   “మరి చంటాడెలాగా? పెదాద్డొచేచ్సరికి ఇంటోల్ ఎవరో ఉండాలి కదా!” 
   “ఆ సంగతి మీరు చూసుకోండి. ఏవో ఏరాప్టుల్ చేసుకోండి. ఇపుప్డు నా మొదటి డూయ్టీ నా కూతురిన్ కాపాడుకోవడం.” ధృఢంగా 

అనాన్డు చకర్పాణి.  
   “అనీన్ ఆలోచించుకునాన్రా? మా మానాన మమమ్లిన్ వదిలేసేత్ ముందు ముందు మేం అకక్రేల్దా?” రఘు మాటలకి తిరసాక్రంగా 
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చూశాడు చకర్పాణి.  
   “అపప్టి సంగతి చూదాద్ం లే. ఎపుప్డు ఎం జరుగుతుందో.. ఎవరికి ఏ అవసరం వసుత్ందో.. ఎవరు చెపప్గలరు?” చెపుప్లు 

వేసుకుని అటూ ఇటూ చూడకుండా బైటికి నడిచాడు.  
   “మనం కూడా పెదద్ది సూక్ల కి వెళాద్ం పదండి. అకక్డే బేబీ కేర కూడా ఉంది. వాళుళ్ ఎలా చూసినా అకక్డే వదిలేదాద్ం.. ఎం 

చేసాత్ం?” సుభదర్ని సెంటిమెంటల గా కొడుతూ..  శశి, రఘుని తీసుకుని బైటికి నడిచింది.  
   సుభదర్కి తెలుసు.. పెదాద్డి సూక్లోల్ మంచి డే కేర ఉంది. పిలల్లిన్ చాలా బాగా చూసాత్రు. కాకపోతే చాలా ఖరీదు.  
   “ఇనాన్ళూళ్ అనీన్ ఫీర్గా నడిచిపోయాయి కదా! ఇపుప్డు బాధగానే ఉంటుంది మరి.” అనుకుంది సుభదర్. మనసు విరిగిపోతే 

సప్ందన అలాగే ఉంటుంది.  
   నిసాత్ర్ణగా పడిపోయిన తలిల్ని లేపి బతాత్యిరసం ఇచిచ్, పిలల్లిన్ లేపి పాలు పటిట్ంచింది.  
   సాయంతర్ం వంటకి తయారు చెయాయ్లి.. ఈ గొడవతో మానసికంగా, శారీరికంగా కూడా అలిసిపోయింది సుభదర్. కానీ తపప్దు.  

PPP 
   చకర్పాణికి వాళళ్ ఆఫీసులో చాలా మంచిపేరు. సాదా సీదాగా ఉండి, ఎవరిజోలికీ వెళళ్కుండా తన పనేదో తను 

చేసుకుపోతుంటాడు. అనవసరంగా ఒకక్ రోజు కూడా సెలవు పెటట్డు. పర్తీ ఏడూ సెలవులనీన్ మురిగి పోతుంటాయి.  
   అతని గురించి వాళళ్ యమ. డికి కూడా తెలుసు. వెళూత్నే ఎవరినీ సంపర్దించకుండా సీదా యమిడ్ గారిని కలవడానికి 

పర్యతిన్ంచాడు.  
   “మీటింగులో ఉనాన్రు. ఒకక్రగంటయాక పిలుసాత్ మిమమ్లిన్..” సెకెర్టరీ చెపిప్ంది.  
   ఆ అరగంటలోనూ ఏం మాటాల్డాలో కుల్పత్ంగా పాయింటుల్ రాసుకునాన్డు. అకక్డికి వెళాళ్క అలోచించడం మొదలు పెడితే అయన 

సమయం వృధా అవుతుంది కదా! తను సెలవులో వెళుత్నాన్డు కనుక, తనపని ఎవరికి అపప్చెపాప్లో చూసుకుని అంతా రెడీ చేసుకునాన్డు.  
   “రండి చకర్పాణిగారూ! ఎంతో అతయ్వసరమైతే తపప్ మీరు రారు..” అకక్డ పని చేసిన అనిన్ సంవతస్రాలలోనూ, కంపెనీ 

ఫంక్షనల్లో తపప్, యమిడ్ గారిని కలిసింది రెండు సారల్కంటే లేదు.. అదీ పిలల్ల పెళిళ్ళళ్కి పిలవడానికే!  
   యమిడ్ తన సెల ఫోన ఆఫ చేసేసి, డిసట్రబ్ చెయయ్దద్ని సెకెర్టరీకి చెపిప్ రెడీగా కూరుచ్నాన్డు.. వినడానికి.    
  “కూరోచ్ండి.. పాణిగారూ!”  
   “ఫరవాలేదండీ..” నిలుచునే పరిసిథ్తి అంతా వివరించాడు చకర్పాణి.  
   మధయ్లో కంఠం పూడుకుపోయింది. యమిడ్ గారే లేచి మంచినీళిల్చాచ్రు.  
   “మన పిలల్లు కషట్ంలో ఉనన్పుప్డు తపప్కుండా హెలప్ చెయాయ్లి. మీ వరక్ అంతా మీ పై అతనికి హేండోవర చెయయ్ండి. రెండు 

మూడు నెలలయినా ఫరవా లేదు. ఈ ఇయర పార్ఫిటస్ ని బటిట్ బోనస ఇదాద్మనుకునాన్ను. అదీ.. మీరు నెల నెలా కటేట్టుల్ కొంత లోన ఏరాప్టు 
చెయయ్మని సెకెర్టరీకి చెపాత్ను. ఎవివ్రి థింగ విల బి ఆల రైట.”  

   రెండు చేతులో జోడించి, కళళ్లోల్ నీళుల్ బైటికి రాకుండా ఆపుకుంటూ బైటికి నడిచాడు చకర్పాణి.  
   అంతా సెటిల చేసుకుని, సరుద్కుని బైట పడేసరికి గంట పైన పటిట్ంది.  
   మొతత్ం ఇరవై వేలు చేసిత్లో పెటిట్ంది కేషియర. నోట మాట రాక, కృతజఞ్తతో కళుళ్ చెమరచ్గా నిలబడిపోయాడు.. ఎపుప్డూ ఎవవ్రి 

దగగ్రా చెయియ్ చాపని చకర్పాణి.  
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   ఇంటికి వెళూత్ వెళూత్ ఆర.టి.సి బసాట్ండ కి వెళిల్ టికెటుల్ కొనాన్డు.  
   ఇంటికి వెళల్గానే, చినన్నాటి సేన్హితులకి ఫోనుల్ చేసి, అలుల్డి పాల్ంట లో పని చేసే తన సేన్హితుడి నంబరు తీసుకునాన్డు. గురుత్ 

పడతాడో లేదో.. పటిట్నా ఎలా మాటాల్డాత్డో.. పెదద్ పొజిషన లో ఉనాన్డుట. ఏదయినా మంచి లాడజ్ చూడమని చెపాప్లి..  
   తడబడుతూనే ఫోన తీసి డయల చేశాడు.  
   రెండో రింగుకే అతను ఎతాత్డు.  
   “గోపాల!” 
   “యస..” 
   “నా పేరు చకర్పాణి. మనం చినన్పుప్డు సూక్లోల్ కలిసి చదువుకునాన్ం.” మొహమాటంగా అనాన్డు.  
   “ఓరినీ.. ఎనాన్ళిట్కి గురుతుకొచాచ్నార్! ఎకక్డున్ంచీ, ఏమిటి.. పనాన్నార్ అంటే చాలదూ.. అంత ఇంటర్డక్షన ఇవావ్లా?” 
   చకర్పాణికి టెనష్న అంతా చేతోత్ తీసేసినటుల్ పోయింది.  
   గోపాలాచారి, చకర్పాణీ సూక్లోల్ ఆరో కాల్సునుంచీ పనెన్ండో కాల్సు వరకూ ఒకే బెంచ మీద కూరుచ్ని చదువుకునాన్రు. 

పెళిల్ళల్యేవరకూ ఉతత్రాలు రాసుకునాన్రు. తరువాత కొనాన్ళుల్ ఏడాది కొక గీర్టింగ.. ఆ తరువాత ఎవరి సంసారాలోల్.. ఉదోయ్గాలోల్ వాళుల్ 
మునిగిపోయి దూరంగా జరిగిపోయారు.  

   గోపాల కి వాళళ్ నానన్ పదిహేను రోజులకొక సారి చెంబు గుండు చేయించేవాడు. జుటుట్ పావు అంగుళంకి మించడానికి లేదు. 
అందుకే అందరూ గుండు అని పిలిచేవారు. గోపాల సనన్గా పొడుగాగ్.. చకర్పాణి అతని ఎతుత్లో సగం.. గుండర్ంగా.. ఇదద్రీన్ లారెల హారీడ్ అని 
పిలిచేవారు.  

   ఇదద్రికీ ఆసంగతులు గురుత్కొచిచ్ ఒకే సారి నవువ్కునాన్రు.  
   “నేనేరా గుండూ! రాతిర్ బస లో ఫామిలీతో బయలుదేరి మీ  ఊరొసుత్నాన్. ఏదైనా మంచి హోటలోల్ గది బుక చేయించు.” 

పొదుద్టున్ంచీ అనుభవిసుత్నన్ వేదన అంతా తీరిపోగా, హాయిగా నవువ్తూ అనాన్డు చకర్పాణి.  
   “ఓరినీ! హోటలోల్ దిగే వాడివి నాకెందుకురా ఫోన? పైగా నేనే చేయించాలా రిజరేవ్షన? ఎనిన్ గుండెలు.. ఎనిన్ గంటలకొసుత్ందో 

మీ బసుస్ చెపుప్ చాలు.” ఇంకా పెదద్ తిటుల్ తిటేట్వాడే.. కానీ ఎదురుగా ముగుగ్రు కొలీగస్ కూరుచ్ని ఉనాన్రని ఆగాడు.  
   “కానీ ముగుగ్రు పెదద్ వాళళ్ం, ఇదద్రు పిలల్లు.. నీకు ఇబబ్ంది..”  
   “నోరు మూసుకుని ఎనిన్ గంటలకొసుత్నాన్వో చెపుప్ చాలు.” 
   ఫోన కట చేసి ఎదురుగా కూరుచ్నన్ వంశీకృషణ్, సుందరార్వు, రమేష ల కేసి తిరిగి బిడియంగా నవావ్డు.  
   “నా చినన్పప్టి ఫెర్ండ. చాలా రోజుల తరువాత వాడి గొంతు వినికొంచెం..” 
   ఎంతో గంభీరంగా, డిగిన్ఫైడ గా ఉండే గోపాలాచారి అలా మాటాల్డడం వింతగా నిపించినా.. అరధ్ం చేసుకునాన్మనన్టుల్ నవేవ్శారు 

ముగుగ్రూ.  
   వెంటనే సీరియస గా అయిపోయి, తన ఎదురుగా ఉనన్ కాగితం మీదునన్ దానిన్ చదివాడు గోపాల. . అనీన్ సి.ఇ గారి దగగ్ర నోట 

చేసుకునన్ పాయింటస్.  
   “మనం సివిల పనులను పోసట్ పోన చేదాద్ం. ఇపుప్డు అందరం ఈ కైరసిస మీద దృషిట్ నిలపాలి. రమేష గారూ! మీ హెలప్ కూడా 
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కావాలి.” 
   “షూయ్ర.” 
   ”కోల పాల్ంట యస.ఇ లీవ లో ఉనాన్రు. మీరు కోల పాల్ంట ఛారజ్ తీసుకోవాలి. అకక్డి కైరసిస లోంచి బయట పడడ్ం ముఖయ్ం. నారత్ 

నుంచి వచేచ్ రేక కూడా ఆగిపోయింది. టెరర్రిసట్ ల పనే అని కనఫ్రమ్ అయింది. వాళుల్ మొతత్ం పవర పాల్ంటస్ నే టారెగ్టస్ కింద పెటుట్కునన్టుల్ 
అనుమానం. అందరికీ యస.ఓ.యస ఆరడ్రస్ వెళిల్పోయాయి. గత రెండు గంటలోల్ చాలా డెవలప మెంటస్ అయాయ్యి.” 

   రమేష సరుద్కుని కూరుచ్ని, చెపప్ండి అనన్టుల్ చూశాడు.  
   యస.ఇ లు అందరు సమానమైన, ఏడియమ మాటలకి ఎదురు చెపప్రు ఎవరూ. అతనే మరి అంతా చుసుకోవలసింది. అదే పోసట్ 

రమేష కి వచిచ్నా అంతే.  
   “సుందర! మీరు కూడా వంశీకృషణ్కి హెలప్ చెయాయ్లి. పర్తీ పావుగంటకీ రేక సాట్ఫ కి రింగ ఇసుత్ండండి. ఎపుప్డో ఒకపుప్డు వాళళ్కి 

ఫోన చికుక్తుందేమో!”  
   “కొనిన్ యూనిటస్ మూసెయాయ్లేమో?” రమేష సందేహంగా చూశాడు.  
   “తపప్దు. ఏ సేట్షన అంతా షట ఆఫ చేసేదాద్ం. మొతత్ం ఐదు యూనిటస్ మూసెయాయ్లి. అలా అయితే కోల పదిహేను రోజుల 

వరకు సరిపోతుంది. 
   వంశీ! మన వాళళ్తో మీరు టచ లో ఉండండి. రవిని పర్తీ అరగంటకీ రిపోరట్ ఇమమ్నండి. పోలీస ఫోరస్ ఉనాన్ కూడా వీళుళ్ చాలా 

కేర ఫుల గా ఉండాలి. టర్యిన డ  టెరర్రిసట్ లు వాళుళ్. అనన్టుల్ సరిపడా ఫుడ పాక చేశారు కదా?” 
   “మూడు రోజులకి సరిపోయేటుల్ పెటిట్ంచా సర!” 
   నమమ్లేనటుల్ చూశాడు గోపాలాచారి. ఇపప్టి రెడీ మేడ పదారాధ్లతో అంత కషట్మేం కాదనుకునాన్డు మళీళ్.  
   “వారం పదిరోజుల వరకూ పాడవని సోయా మిలక్ పాకెటుల్, బెర్డ, బిసక్టస్, జామ, సీరియలస్, చపాతీలు.. వేజీజ్లు డైర  చేసి 

పొడులు.. “ వివరించబోతునన్ వంశీని వారించాడు గోపాల.  
   “అరధ్ం అయింది. గుడ జాబ. ఇంక మనం పనిలోకి దిగుదామా? రమేష! మీరు నా రూమ పర్కక్ గదిలోకి మారిపొండి. వంశీ! 

మీరు నా రూం లోనే ఒక పకక్ అరేంజ చేసుకోండి.” అందరూ సిర్ప్ంగులాల్ లేచి బయటికి వచాచ్రు.  
   గోపాలాచారి సి.ఇ గారి గదిలోకి వెళుత్ండగా సెకూయ్రిటీ చీఫ ఎదురయి విష చేశాడు.  

PPP 
 

   పర్తీ పవర పాల్ంట కీ, ఇతర కరామ్గారాలకి ఉనన్టేల్ సెకూయ్రిటీ డిపారట్ మెంట ఉంటుంది. అందులో ఎకుక్వమంది ఉదోయ్గులు పోలీస ఫోరస్ 
నుంచి డెపుయ్టేషన మీద వసాత్రు. కొదిద్ మందిని డైరెకట్ గా కూడా తీసుకుంటారు. పవర పాల్ంట రక్షణ వాళళ్ డూయ్టీ. సి.ఇ గారి పరస్నల సేఫీట్ 
కూడా వాళేళ్ చూసాత్రు.  

   పవర పాల్ంట గేటు పకక్నే సెకూయ్రిటీ బిలిడ్ంగ ఉంటుంది. యాకిస్డెంట కేసులిన్ కూడా వాళేళ్ చూసాత్రు.  
   “ఏమైనా తెలిసిందా సి.ఇ గారూ?” గోపాలాచారి సి.ఇ గారి గదిలోకి వెళూత్నే కురీచ్ లాకుక్ని కూచుంటూ అడిగాడు.  
   “ఆ వీరార్జు పోసట్ మారట్ం రిపోరట్..” తన చేతిలోని కాగితానిన్ గోపాలాచారికి అందించారు సి.ఇ.  
   “అవును కదూ! ఆ సంగతే మరిచ్పోయాను.” కాగితం తీసుకుని చూశాడు.     
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   “తాగేసునాన్డు.. అనుకునన్టుల్గానే.” 
   “అదే చూసుత్నాన్ను.. అతనికి ఎంత వసుత్ందో అంతే ఇవవ్గలుగుతాం. సానుభూతి అంటూ అతని భారయ్కి ఉదోయ్గం ఇవవ్డానికి 

కుదరదు.”  
   “ఇవవ్కూడదు కూడా.. “ గోపాలాచారి సాలోచనగా అనాన్డు. “ఇసేత్ అదొక వంకగా తాగేసాత్రు. కొనాన్ళళ్యాయ్క కాంటార్కట్ లేబర 

కింద అతని వైఫ ని తీసుకుందాం. ఎటాల్గూ వరక్రస్ కాంపెనేస్షన, పి.యఫ, గార్టుయ్ఇటీ ఉంటాయి కదా! కావ్రట్రస్ ఖాళీ చెయయ్కక్రేల్దని చెబాద్ం. 
ఏమంటారు?”  

   “కరెకట్. నేనూ అదే అనుకుంటునాన్ను. బాడీని రేపొప్దుద్నన్ ఇసాత్రుట. ఫుయ్నరల అరేంజ మెంటస్ చూడమని యూనియన పెర్సిడెంట 
కి చెపాప్లి.” అని బెల నొకాక్రు శీర్నివాస.  

   “ఇసామ్యిల! ఆ యూనియన వాళళ్ని పిలు.” 
   పవర పాల్ంట లో చాలా బలమైన యూనియన ఉంది. ఏ వరక్ర కి ఏ అవసరం వచిచ్నా ఆదుకోవడానికి తయారుగా ఉంటారు.  
   పదినిముషాలోల్ జమ జెటీట్లాల్ంటి వాళుళ్ నలుగురు వచేచ్శారు.  
   ఏం బాలనస్ డ పోర్టీన ఫుడ తింటారో కానీ, విశాలమైన ఛాతీలూ, కండలు తిరిగిన శరీరాలూ..  
   కాకీ యూనిఫామ కి గంజిపెటిట్, ఇసతరీ చేసి, ఫెళఫెళాళ్డుతూ ఉనన్ బటట్లు.. కొంచెం కూడా నలగలేదు. యూనియన లో చురుకుగా 

ఉనన్వాళుళ్ పాల్ంట లో అంత కషట్మైన పనులు చెయయ్రు.  
   “వరక్రస్ అందరూ ఇలాగే ఉంటారా?” అనుకునాన్డు గోపాలాచారి, నలిగిపోయిన తన చొకాక్ చూసుకుని. చాకలి పెటీట్ పెటట్నటుల్ 

గంజిపెటిట్, ఇసతరీ పెటిట్ తిపాప్డో లేదో అనన్టుల్ విసతరీ చేసిన షరుట్.. వేసుకునన్ అరగంటలో నలిగిపోయింది. అందులో ఐ టెనష్న కి షరుట్ చేతులు 
ముడిచీ, తీసీ.. ఇన షరట్ గుంజి.. కాలర నలిపి చితర్ హింసలు పెడతాడా డర్స ని.  

   పోదూ.. అనుకుని తల విదిలిచ్ లీడరస్ ని కూరోచ్ మనాన్డు.  
   కానీ యూనియన లీడరుల్ చాలా మరాయ్దగా ఉంటారు.  
   చేతులు కటుట్కోకపోయినా, వినయంగా నిలుచుని, “చెపప్ండి సార! ఫరవాలేదు.” అనాన్డు యూనియన సెకెర్టరీ.  
  “వీరార్జు సంగతి..” అంతా వివరించాడు గోపాలాచారి.  
   “మీరు అంతా చూసుకుంటారు కదా! ఆఫీసరస్ ఎసోసియేషన నుంచి పదివేలు ఇచేచ్లా చూసాత్ను. అతని వైఫ కి మాతర్ం..” 
   “సీవ్పర జాబ ఇవావ్లి సర!” సెకెర్టరీ ఖచిచ్తమైన కంఠసవ్రంతో అనాన్డు.  
   “రూలస్ అనీన్ తెలిసిన మీరే అలా మాటాల్డితే ఎలా? తాగేసునాన్డని పూర్వ అయింది కదా!”  
   “రిపోరట్ కొంచెం..” భయం భయంగా అనాన్డు జాయింట సెకెర్టరీ.  
   వెంటనే కఠినంగా మారిపోయింది గోపాలాచారి గొంతు.  
   “నో! అటువంటి పనులు మేం చెయయ్ం. అతని భారయ్కి కాంటార్కట్ లేబర కింద ఇసాత్ం. అది మా చేతులోల్నే ఉంది. “  
   “సరే సార!” అని తన వాళళ్ని ఊరుకోమని కసిరాడు సెకెర్టరీ. కాంటార్కట్ జాబ అయినా నెలకి మూడువేలు వసుత్ంది. అది 

సరిపోతుంది లక్షమ్మమ్కి. గటిట్గా మాటాల్డుతే అది కూడా ఇవవ్కపోవచుచ్.  
   “ఇదద్రు వెళిల్ ఫూయ్నరల సంగతి చూడండి. ఇదద్రు కూరోచ్ండి. ఒక ముఖయ్మైన విషయం మాటాల్డాలి.” సి.ఇ గారి సీరియస గొంతు 
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విని, బలల్కి ఒక పకక్నునన్ కురీచ్లు రెంటినీ చపుప్డవకుండ లాగి ఒదిద్కగా కూరుచ్నాన్రు సెకెర్టరీ నారాయణ, జాయింట సెకెర్టరీ సంతోష.  
   “మన పవర పాల్ంట కి ఒక అనుకోని ఆపద వచిచ్ంది.” బొగుగ్ సపైల్ ఆగిపోవడం, టెరర్రిసుట్ల పనేమోనని అనుమానం.. గవరన్ 

మెంట, పోలీసుల అపర్మతత్త.. అనీన్ వివరించారు శీర్నివాస.  
   “కోల పాల్ంట లో కానీ, మిగిలిన మిషనల్ దగగ్ర, టర్ నస్ ఫారమ్రల్ దగగ్ర, ఎవరినా కొతత్ వాళుళ్ కానీ, అనుమానాసప్దంగా పర్వరిత్సుత్నన్ 

వాళుళ్ కానీ ఉనాన్రేమో యుదధ్ పార్తిపదికన కనుకోక్వాలి మనం. ఇరవై నాలుగగ్ంటలోల్ ఏదో మేజర అటాక జరగబోతోందని తెలిసింది.” 
గోపాలాచారి అందుకునాన్డు.  

   నారాయణ, సంతోష నిటారుగా అయాయ్రు.  
   వరక్రల్ పార్బల్ంస అంటే యాజమానయ్ంతో దెబబ్లాడుతారు కానీ.. తమకి అనన్ం పెటేట్ ఫాకట్రీకి ఏదయినా జరుగుతుందంటే 

ఊరుకోరు. అది ఎవరైనా వాడి కండలు బైటికి రావలసిందే.  
   “సార! అలా అయితే వీరార్జు బాడీని మారుచ్రీలో ఇంకొక రోజు ఉంచచుచ్ కదా! ఎటాల్గూ పోయినతని గురించి ఇపుప్డు 

అరజ్ంటేముంది సార? మనం పోసట్ మారట్ం రిపోరట్ గురించి ఇపుప్డే చెపప్దుద్ ఎవరికీ. మేము అనిన్ చోటాల్ ఎంకవ్యిరీ చేసాత్ం. మీకు ఒక 
గంటలో ఏదయినా ఉంటే చెపాత్ం. “ 

   నారాయణ సి.ఇ గారితో మాటాల్డుతుండగానే, సంతోష సెల ఫోన తీసి, కాలనీలోకి వెళిళ్న ఇదద్రినీ వెనకిక్ రమమ్నాన్డు.  
  “  వరక్రల్కి సెల ఫోనెందుకు.. పనికి అడడ్ం తపప్.. అనుకునే గోపాలాచారి సిగుగ్పడాడ్డు తన ఆలోచనకి. యూనియన లీడరల్ంటే 

దాదాపు వెయియ్ మంది ఉదోయ్గుల బాగోగులుచూసే వాళుళ్. సెల ఫోన ఉపయోగం పర్తయ్క్షంగా చూసుత్నాన్డు కదా!” 
   “నయం అనాన్! ఏక మినట అయితే లక్షమ్కక్ ఇంటోల్ ఉండే వాళల్ం.” హడావుడిగా వచిచ్న ఇదద్రూ అనాన్రు.  
   వాళుళ్ వచేచ్లోపు ఎం చెయాయ్లో గోపాలాచారి వివరించాడు. సైనికులకి ఒక కమాండర ఉండాలి కదా! 
   సంతోష మిగిలిన లీడరల్నీ, చురుకుగా ఉండే కొంతమంది వరక్రల్నీ పిలిచాడు. అరగంటలో సి.ఇ గారి ఆఫీస ముందు యాభైమంది 

గుమికూడారు.  
   నారాయణ వాళల్తో బయటికి వచిచ్న గోపాలాచారి కళుళ్ పెదద్వయాయ్యి..  
   అవును మరి.. వెయియ్మంది పైన వరక్రుల్ పని చేసే పాల్ంట అది.. ఆశచ్రయ్మేముంది? 
   “మీరు వరీర్ గాకండి సార. ఎవడైనా ఏశాలేసేత్ ముకక్లుగా నరుకుతాం.” సంతోష ఆవేశంగా అనాన్డు.  
   “వీళళ్ందరూ..?” 
   “ఇరవై ఏళళ్నుంచీ ఇకక్డ పని చేసుత్నన్ వాళేళ్ సారూ! పాల్ంటోల్ మొలిచిన కలుపు మొకక్లిన్ ఏరి పారేసాత్ం. మీరు బైటి వాళళ్ సంగతి 

చూసుకోండి.” నారాయణ చెయియ్ నొకాక్డు సంతోష.. ఆవేశానిన్ అదుపులో పెటుట్కోమని.  
   “ఫరవా లేదోయ.. నేను అరధ్ం చేసుకోగలను.” గోపాలాచారి సి.ఇ గారి ఆఫీసులోకి నడిచాడు.  

PPP 
   ఆ టౌన షిప లో మూడు సూక్లస్ ఉనాన్యి.  
   వాటిలో పర్భుతవ్ పాఠశాల ఒకటి. అందులో ఒకటో తరగతి నుంచీ పదో తరగతి వరకు ఉనాన్యి కాల్సులు. మధాయ్నన్ం భోజనం 

కూడా పెడతారు. వరక్రల్ పిలల్లందరూ అకక్డికే వెళాత్రు.  
   లక్షమ్మమ్ పిలల్లు కూడా అందులోనే చదువుతునాన్రు. పుసత్కాలు వాళేళ్ ఇసాత్రు. పాఠాలు కూడా బాగా చెపాత్రు. ఎవరైనా బాగా 
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చెపప్కపోతే వెంటనే బదిలీ అయిపోతుంది. యూనియన లీడరుల్ ఆ జాగర్తత్ తీసుకుంటారు. సూక్లు టీచరల్కి, కాలనీలో కావ్రట్ర కూడా ఇసాత్రు. 
ఒక సారి చేరిన టీచర రిటైర అయేయ్ వరకూ అకక్డే ఉండిపోవడానికి ఇషట్పడతారు. అంత సదుపాయంగా ఉంటుంది.  

   మూడు గంటలకి సూక్ల వదలగానే ఇంటికొచిచ్న లక్షమ్మమ్ పిలల్లకి అరధ్మైపోయింది.. ఏదో జరిగిందని.  
   “అయాయ్ తనిన్ండా అమమ్ని? అమమ్కి గటిట్ దెబబ్లు తగిలన్యాయ్?” వాళళ్ దృషిట్లో అదే జరిగేది ఇంటోల్. అమమ్ తనున్లు తినడం, 

రోజూ తెలల్వారినంత సహజం వాళళ్కి.  
   “ఇంత మందునాన్రేంటి ఇంటికాడ?” బికుక్ బికుక్ మంటూ ఇంటోల్ అడుగు పెటాట్రు.  
   అమమ్ బానే ఉందే.. కాళుళ్జాపుకుని, గోడ కానుకుని కూరుచ్ంది.. ఒకళల్నొకళుళ్ చూసుకుంటూ అమమ్ దగగ్రికి వెళాళ్రు.  
   “వారి నా కొడుకులాల్రో.. నాయన నాన్యం జేసి పోయిండే..” లక్షమ్మమ్ మళీళ్ అందుకుంది.  
   “ఎం జేసిండు?” అయోమయంగా చూశారిదద్రూ.  
   రాములు పకక్కి తీసుకెళిళ్, వాళళ్కి అరధ్మయే భాషలో వివరించాడు.  
   ఏడుపు కూడా రాని అమాయకతవ్ంతో బెదురూ చూపులు చూసుత్నన్ ఆ పిలల్లిన్ చూసుత్ంటే కడుపు తరుకుక్ పోయింది అకక్డునన్ 

పర్తీవారికీ.  
PPP 

 
   ఆ టౌనిష్ప లో ఉనన్ రెండు ఇంగీల్ష మీడియం సూక్ళళ్లో ఒకటి మిషనరీది. రోమన కాథలికస్ నడిపే కానెవ్ంట. పాతిక 

సంవతస్రాలనుంచీ అకక్డుంది. అందులోనే అనాధశరణాలయం కూడా ఉంది.  
   ఫీజులు మధయ్తరగతి వాళళ్కి అందుబాటులో ఉంటాయి. ఆ కానెవ్ంట పటట్ణానికి, టౌన షిప కీ మధయ్లో ఉండడం వలల్ చలా 

మంది విదాయ్రుధ్లు ఉంటారు. సండే సూక్ల కూడ ఉంటుంది. ఎకుక్వగా కిర్సిట్యానిటీ పర్భావం ఉంటుంది. కొతత్ సూక్ల రాకముందు టౌన షిప 
లో ఇంజనీరల్ పిలల్లు అకక్డే చదివే వారు.  

   ఐదు సంవతస్రాల కిర్తం కారొప్రేట సూక్ల ఒకటి పార్రంభించారు. పేరు, “విదాయ్ నికేతన”. ఆ సంవతస్రమే టెనత్ కాల్స కి మొదటి 
బాచ తయారవుతునాన్రు. ఫీజులు ఎకుక్వే అయినా, పే సేక్లస్ కూడా పెరగడంతో డిమాండ బాగాపెరిగింది. ఏ మతానికీ చెందకుండా 
సెకూయ్లర గా ఉండడంతో అందరికీ నచిచ్ంది.  

   పొదుద్నేన్ జరిగే పార్రధ్న కూడా ఏ దేముడినీ ఉదేద్శించకుండా ఉంటుంది. కేరళ నుంచి నిషాణ్తులైన టీచరల్ని తీసుకొచాచ్రు.  
   రవి పిలల్లు అవినాశ, అఖిల విదాయ్ నికేతన లోనే చదువుతునాన్రు. మూడునన్రకలాల్ సూక్ల బస కాలనీ గేటు దగగ్ర ఆగుతుంది. 

అమమ్ ఎకుక్వ పటిట్ంచుకోకపోవడం వలల్నో ఏమో కానీ అవినాశ చాలా జాగర్తత్గా ఉంటాడు.  
   గేటు దగగ్రున్ంచీ తముమ్డిని చెయియ్ పటుట్కుని జాగర్తత్గా నడిపిసూత్ తీసుకొసాత్డు.  
   ఆ రోజుకూడా నిండా తొమిమ్దేళుళ్ లేని అవినాశ, తముమ్డిని, వాడి బాగ కింద పడిపోకుండా భుజాలు పటుట్కుని తీసుకొచిచ్ ఇంటోల్ 

అడుగు పెటాట్డు. డాడీ సూక్లుకొచిచ్ జాగర్తత్లు చెపాప్రు కదా మరీ!  
   డాడీ లేకపోతే అనన్ం ఎవరు పెడతారు? రోజూ ఇంటికి వెళల్గానే బలల్ మీద రవి పెటిట్ ఉంచిన బిసక్టుల్, చేగోణీలు లాంటివి 

తింటారు. అలివేలు పాలు ఇసేత్ తాగి, ఆడుకుంటారు.  
   అఖిల, వెనుక వరండాలో చాప వేసుకుని బిలిడ్ంగ బాల్కస్ పెటుట్కుని రెండు గంటలు కూరుచ్ంటాడు. ఒక రోజు డాం, ఒకరోజు ఫైల్ 
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ఓవర.. ఇంకో రోజు హోటల.. రకరకాల నిరామ్ణాలు కటేట్సుత్ంటాడు.  
   అవినాశ సైకిల వేసుకుని కాలనీలో తోటి పిలల్లతో తిరుగుతూ ఉంటాడు. ఏడింటి లోపు ఇంటికి వచిచ్, డాడీ వచేచ్ లోపు తనకి 

చేతనయినంత వరకూ హోమ వరక్ చేసి, తముమ్డి చేత కూడా చేయిసాత్డు.  
   “అమామ్!” అఖిల, సుగుణ దగగ్రగా వెళాళ్డు.  
   “ఉండు. డిసట్రబ్ చెయయ్కు.” సుగుణ సినిమాలో లీనం అయింది. మిసట్ర పెళాళ్ం సినిమా. అందులో మమీమ్ పిలల్లకి చదువులు చెపూత్ 

మంచ లు చేసోత్ంది.  
   అవినాశ ఒక సారి సినిమా కేసీ, ఇంకో సారి అమమ్కేసీ మారిచ్ మారిచ్ చూశాడు.  
   “అఖీ! దా. డర్స మారుచ్కుందాం.” ఇదద్రూ బాతూర్ం లోకి వెళిల్ మొహాలు కడుకుక్నాన్రు. అలమారులోంచి బటట్లు తీసుకుని 

వేసుకునాన్రు. తీసేటపుప్డు బటట్లనీన్ కింద పడిపోయాయి. అవి తొకుక్కుంటూ, లాగు తిరగేసి వేసుకుని, షరట్ బటనుల్ అడడ్దిడడ్ంగా పెటుట్కుని 
గదిలోంచి బైటికి వచాచ్రు..  

   “మమీమ్! అలివేలు రాలేదా.. ఆకలేసోత్ంది.” అవినాశ అమమ్ని కదిలించడానికి పర్యతన్ం చేశాడు.  
   “వసూత్ ఉంటుంది. ఆగండి.” తల తిపప్కుండా అంది సుగుణ.  
   అవినాశ బైటికి, అఖిల వెనుక వరండాలోకి వెళిల్ పోయారు.  
   రవి, రోజూ లగే బలల్మీద బిసక్టుల్ అవీ పెటాట్డు. కానీ డాడీ ఊరికెళాళ్డు కదా అనుకునాన్డేమో.. అవినాశ చూసుకోలేదు. ఆటలోల్ 

పడి ఆకలి సంగతి మరిచ్పోయారు.  
   అలివేలు వచిచ్, ఆనందంగా బిసక్టుల్, జంతికలు ఖాళీ చేసేసింది.  

PPP 
   కావ్లిస వాన లో వెళుత్నన్ రవి టైమ చూసుకునాన్డు. నాలుగు దాటింది. పిలల్లు సూక్లు నుంచి వచుచ్ంటారు. ఏమైనా తినాన్రో 

లేదో! 
   రోజూలాగే.. తినే ఉంటారు. ఏంటో పిలల్లతో మరీ ఆటచెమ్ంట పెరిగిపోతోంది. తల విదిలాచ్డు.  
   వాన లో ముందు సీటోల్ కూరుచ్నాన్డు రవి. వెనుక ముగుగ్రు, సింగ, భీమారావు, రహీమ. ఆ వెనుక ఇటూ అటూ ఉనన్ సీటల్లో 

మిగిలిన చైతనయ్, ఆంజనేయులు కూరుచ్నాన్రు.  
   వాన కి ముందు ఒకటి, వెనుక ఒకటి పోలీస జీపులు వెళుత్నాన్యి. ఇదద్రు, హెడ కానేస్ట్బులస్, ఒక ఇనెస్ప్కట్ర, ఇదద్రు కానస్ట్బులస్ 

ఉనాన్రు. ఇవి కాక, హైదార్బాద నుంచి మిలిటరీ వాన కూడా బయలుదేరింది.. నిండఆరీమ్తో.   
   “ఇంత హంగుతో వెళుత్నాన్ం. సుమారు ఎంతమందుంటారు సార?” ఆంజనేయులు అడిగాడు చెవులూపుతూ.  
   “నో ఐడియా. ఎంతమందునాన్ వాళుళ్ పార్ణాలకు తెగించిన వాళుళ్. ఒక పల్స పాయింటేమిటంటే .. అందులొ వాళళ్ నాయకుడొకడే 

సవ్తంతర్ం కలిగిన వాడుంటాడు. మిగిలిన వాళుళ్ గుడిడ్గా ఫాలో అవవలసిందే. మనం కూడా ఆలోచించ గలం కదా అని తొందర పడ 
కూడదు. ఆచి తూచి అడుగు వెయాయ్లి. సినిమాలోల్ హీరోల కింద ఫీలయిపోకూడదు. అసలు మనం టెరర్రిసుట్ల గం రేంజ లోకి వెళళ్నే 
కూడదు. పోలీసులకి వదిలేయాలి.” రవి మాటలకి అందరూ భయంగా చూశారు.  

   “ఏదో పికిన్క కి వెళుత్నన్టుల్ వెళుత్నాన్మనుకునాన్ము కానీ సార! యసీస్ గారు చెపిప్నా ఇంత డేంజర అనుకోలేదు. ఇంతకీ మనం 
ఎం చెయాయ్లకక్డ?” రహీం అడిగాడు.  
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   “అంటే అదొక సైడ అనుకోండి. అంత పర్మాదం ఏమీ లేకపోవచుచ్కూడా. మన పని రేక లు ఎకక్డాగిపోయాయో కనుకోక్వడం. 
ఆ టార్క కామన గా వాడేది కాదు కదా! మనకే తెలుసుత్ంది. టెరర్రిసుట్లని నెగోషియేట చేసి, రేక లని విడిపించి నడిపించడం మన పని. ఎలా 
చెయాయ్లీ అనేది అకక్డి పరిసిథ్తులని బటిట్ నిరణ్యించాలిస్ందే. ముందు సాప్ట కనుకోక్వాలి.” 

   “సార!” పరచిన సామానల్ మీద మాప పెటిట్ చూసుత్నన్ చైతనయ్ అరిచాడు.  
   “ఏమిటి?” రవి వెనకిక్ తిరిగాడు.    
   “సాప్ట దొరికినటేల్. రేక లు బయలుదేరి సగం దూరం వచేచ్వరకూ మైనస తో కాంటాకట్ ఉందనాన్రు కదా! పైగా నారత్ నుంచి 

వసుత్నాన్ బండి కూడా ఆగిపోయిందంటే జంక్షన కు ఇవతలే అయుంటుంది. టార్క కి దగగ్రలో ఒకక్ చోటే ఊరు ఉంది. ఆ చుటుట్ పర్కక్లే ఉండి 
ఉంటారు.” 

  “కానీ అకక్డికి రోడ లేదు. ఎలా వెళాత్ం?” చైతనయ్తో పాటు వంగి మాప పరిశీలిసుత్నన్ ఆంజనేయులు అనాన్డు.  
   రవి దగగ్రునన్ సెల మోగింది.  
   “రవీ! మీరు రూట మారాచ్లి. వెనకిక్ తిరిగి పది కిలోమీటరుల్ వెళల్ండి. ఈ పాటికి డెబైభ్ కె.యమ వెళాళ్రా ?” గోపాలాచారి సరిగాగ్నే 

ఊహించారు.  
   “యస సర! డెబైభ్ ఐదు.” 
   “అయితే పది హేను కె.యమ వెనకిక్ వెళళ్ండి. అకక్డున్ంచి రైట కి డైవరష్న తీసుకోవాలి. ఆ రూట లో ఉనన్ పలేల్రు దగగ్ర 

ఆపారనిపిసోత్ంది.” 
   “ఒకక్ నిముషం సార!” ముందు వెళుత్నన్ పోలీస వాన కి ఆగమని సిగన్ల ఇచాచ్డు.  
   “చైతనయ్! ఆ ఊరి పేరేమిటి?”  
   “పలూల్రు అనుకుంటా సార. అంత కిల్యర గా లేదు.” 
   “ఓకే. సార! మేం కూడా అదే అనుకుంటునాన్ం. అదే రిమోట గా ఉంది. చుటూట్ ఫారెసట్. మేము వెనకిక్ వెళిల్ యాభై కే,యం పైగా 

కచాచ్ రోడ లో వెళేత్ కానీ ఆ ఊరు రాదు. అకక్డ సెల ఫోన సిగన్లస్ ఉనాన్యో లేదో!” 
   “ఉండే ఉంటాయి సార. దుషమ్నుల్ కూడా కాంటాకట్ చెయాయ్లి కదా!” సింగ అందుకునాన్డు. రవి అభినందిసూత్ చూశాడు.  
   “యస సర! మేము వెనకిక్ తిరుగుతునాన్ం.” రవి ఫోన కట చేసి పోలీసులకి చెపాప్డు.  
   అందరూ వెనకిక్ తిరిగారు.  
   లకీక్గా ఆ డైవరష్న దగగ్ర ఓ చినన్ పలెల్, రోడుడ్ మీద బడీడ్ కొటుల్ ఉనాన్యి.  
   అందరూ కిందికి దిగి, కాళుళ్ చేతులు సాగ దీసుకుని, బోరింగ దగగ్ర మొహాలు కడుకుక్ని టీలు తాగారు.  
   “అబబ్.. ఎంత హాయిగా ఉందో! మళీళ్ ఎనాన్ళిట్కి వేడి వేడి టీ తాగుతామో.” సొటట్లు పడిన అలూయ్మినియమ గాల్సులో, 

కిరసనాయిల వాసన వేసుత్నన్ టీ ని ఆసావ్దిసూత్ అనాన్డు చైతనయ్.  
   పొడవాటి తన ముకుక్ని విరిచాడు సింగ.  
   “ఇదీ ఒక టీనా?” ఆంధర్పర్దేశ లో రెండో తరం సింగ అతను. తెలుగు బాగా వచుచ్. వాళుళ్ టీని అదుభ్తంగా తయారు చేసి, 

ఒకోక్ళుళ్ ఒకోక్ పాట తాగుతారు.  
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   “ఏదో.. వేడిగా, నాలుకాక్లుతూ రుచి తెలియటేల్దు కదా!” భీమారావు పళుళ్ మెరుసుత్ండగా నవువ్తూ అనాన్డు.  
   “ఈ పాటికి పలేల్రులో ఫైవ సాట్ర హోటల వెలిసి ఉంటుందిలే, మన ఫెర్ండస్ ధరమ్మా అని.” ఆంజనేయులు మాటలకి అందరూ 

నవావ్రు.  
   “బాగుందయాయ్. టెనష్న తగాగ్లంటే ఇలా సరదాగా ఉండాలి. పికిన్క అనే అనుకుందాం.. ఏదైనా విరుచుకు పడే వరకు. కానీ 

ఏమరుపాటు పనికి రాదు. నాలుగు కళుళ్ండాలి ఒకొక్కక్ళళ్కి.” రవి దూరంగా గుండర్ంగా కురుచ్ని తీ తాగి కబురుల్ చెపుప్కుంటునన్ పోలీసులకి 
సైగ చేశాడు.  

   “యసాస్ర!” ఒక యసైస్ ముందుకి వచిచ్ సెలూయ్ట చేశాడు.  
   అందరూ రెండంగలోల్ జీపులెకాక్రు.  
  రవీ వాళుళ్ కూడా తమ వాన ఎకాక్రు.  
   “జై బజరంగ భళీ!” ఆంజనేయులు అంటుండగా పలేల్రు కేసి బయలు దేరాయి బళళ్నీన్.  
   “భాయ! టేపు లేదా?” 
   “ఉంది సార.” 
   “నువువ్ డైరవ చెయియ్. నేను పెడతాను.” రవి టేప రికారడ్ర ఆన చేశాడు.  
   హుషారైన కొతత్ పాటలు. అరధ్ం లేకోప్యినా.. తెలియక పోయినా.. రిథిమ బాగుంది.  
   సింగ చేతులు తిపుప్తూ ఎంజాయ చేసుత్నాన్డు.  
   “భాయ!” అరిచాడు రహీమ. పాట హోరులో అరుసేత్ కానీ వినిపించటేల్దు.  
   “సారీ..” రిథిమ కి అనుగుణంగా తల తిపుప్తూ తను కూడా పాడసాగాడు సింగ.  
   “మా కంటే తెలుగు పాటలు బాగా పాడుతునాన్వు గురూ!” 
   “ఏమనుకునాన్వ? ఫసట్ లాంగేవ్జ తెలుగు తెలుసా మనకి.” సింగ గరవ్ంగా తలెగరేశాడు.  
   “మనకి అనకు. నాకు హిందీ.” భీమారావు సిగుగ్గా అనాన్డు.  
   “ఫరేల్దు గురూ! మీకు రకత్ంలో ఉంటుంది కదా! వేరే నేరుచ్కోవడం ఎందుకు?” 
   “ఎందుకా? ఒక పేజీ చదవడానికి ఒక గంట పడుతుంది. అందుకు.” రవి అంటుండగా వాన లో ఒక పెదద్ కుదుపు వచిచ్ంది. 

అందరూ ముందుకు పడబోయి ఆగారు.  
   “ఇక నుంచీ రోడ ఇంతే అనుకుంటా సాబ.” బండిని సెకండ గేర లో పోనిసూత్ అనాన్డు డైరవర.  
   చీకటి పడబోతోంది. సంధాయ్కాంతులు, ఆదవిలోనుంచి రావాలా వదాద్ అనన్టుల్ చూసుత్నాన్యి.  
   “ఈ రాతిర్కి తమ కోసం ఏం పొంచి ఉందో..” అందరి హృదయాలు భారం అయాయ్యి.  

PPP 
 

సుగుణ సోఫా లోంచి లేచి బదధ్కంగా ఒళుళ్ విరుచుకుంది. ఆరవుతోంది. పిలల్లేం చేసుత్నాన్రో! 
   అలివేలు వచిచ్ వెళిళ్నటుల్ లీలగా గురుత్ంది. టి.విలో సీరియలస్, సినిమాలు అయిపోయాయి. నూయ్స లు, వాదనలు, విశేల్షణలు.. 

విజాఞ్నం. బోర. లేచి బాహయ్పర్పంచంలో ఎం జరుగుతోందో చూసోత్ంది సుగుణ.  
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   వంటింటోల్కి వెళాద్మని వెనుక వరండాలోకి నడిచింది. డైనింగ టేబుల పకక్న, బిలిడ్ంగ బాల్కస్ మధయ్లో ముడుచుకుని అఖిల 
పడుకుక్నాన్డు. అమాయకంగా కనిపిసుత్నన్ వాడి మొహం చూసుత్ంటే ముదొద్చిచ్ంది. వంగుని, నుదుటిమీద ముదుద్ పెటుట్కోబోతుంటే ‘హు..’ 
అంటూ నీరసంగా ఇటిన్ంచి అటు పకక్కి తిరిగాడు వాడు. అరడజను బాల్కులు కాళళ్కి, చేతులకి, వీపుకి గుచుచ్కునాన్యి.  

   “అమామ్!” అంటూ నిదర్కళళ్తో అరిచి మళీళ్ పడుకుక్నాన్డు.  
   అపుప్డు జాఞ్పకం వచిచ్ంది.. పిలల్లు ‘ఆకలి, ఆకలి’ అని అడిగినటుల్.  
   రోజూ ఏదో తింటారే.. ఇవేళ ఏమయిందో! 
   బలల్ శుభర్ంగా ఉంది. అలివేలు అంతా శుభర్ం చేసి, బియయ్ం కడిగి, కూరలు తరిగి, గినెన్లు తోమి వెళిల్ంది.  
   అవినాశ వచిచ్, సైకిల వరండా గిర్ల కి కటిట్, తాళం వేసి లోపలికి వచాచ్డు.  
   “అరే! ఇపుప్డు పడుకుక్నాన్డా? హోమ వరక్ చెయాయ్లి..” అఖిల ని లేపి కూరోచ్పెటాట్డు.  
   “అనాన్! హంగీర్..” కళుళ్ నులుముకుంటూ అనాన్డు అఖిల.  
   సుగుణలోని అమమ్ కదిలిపోయింది.  
   “ఉండు కనాన్! అరగంటలో అనన్ం పెటేట్సాత్. అంతవరకూ పాలు తాగండి.” అలివేలు తాగగా మిగిలిన పాలని కాచి గాల్సులోల్ పోసి 

ఇచిచ్ంది. అమమ్ కేసి వింతగా చూసూత్, పాలు తాగేసి, పుసత్కాలు ముందేసుకూక్రుచ్నాన్రు పిలల్లు.  
PPP 

 
   గోపాలాచారి సి.ఇ గారి గదిలోకి వెళుత్ండగా వచాచ్రు నారాయణ, సంతోష లు.  
   “రండి.. లోపలికెళిళ్ మాటాల్డుకుందాం.” 
   “సార! ఇరవై మందిని పటుట్కునాన్ం. అందరీన్ సెకూయ్రిటీ ఛీఫ గారికి అపప్చెపాప్ం. వాళళ్ని పోలీస సేట్షన కి తీసుకెళిళ్ లాకప లో 

పెటిట్ ఎంకవ్యిరీ చేసాత్మనాన్రు.” నారాయణ మాటలకి ఆశచ్రయ్ంగా చూశాడు గోపాలాచారి.  
   “కూరుచ్ని చెపప్ండి, ఎం జరిగిందో!” శీర్నివాస అభినందనగా చూసూత్ అనాన్డు.  
 “ఇది చాలా లాంగ పాల్నింగ సర! చాపకింద నీరులా నెమమ్దిగా చాలా మంది చేరిపోయారు అనిన్ చోటాల్.” కురీచ్లో కూరుచ్ంటూ 

అనాన్డు నారాయణ.  
   “బొగుగ్లో రాళుళ్ కలడం దగగ్రున్ంచీ మొదలయింది సార! అసలదంతా ఆటోమాటిక గా జరిగిపోతుంది కదా.. ఎవరు 

పటుట్కుంటారేల్ అనుకునాన్రు. సంతోష పటుట్కునాన్డు. హాపర లోంచి వెళళ్కుండా వేగాన లో మిగిలిన కోల తీసి నీళళ్లోల్ వేశాడు. కొంత 
సేపటికి నలల్ రంగు పోయి, కొనిన్ తెలల్గా అయాయ్యి. అలా ఎపప్టున్ంచీ జరుగుతోందో!” 

   కోల వాగనుల్ రాగానే ఒక పాల్ట ఫామ చివర ఇంజన వేరయిపోతుంది. ఒకోక్ వేగన, కొంచెం ఎతుత్గా ఉనన్ పాల్టాఫ్మ మీదికి 
ఆటోమాటిక గా వెళేళ్ ఏరాప్టు ఉంటుంది. అకక్డ పైనుంచి ఒక చటర్ం లాంటిది పైనుంచి వేగన కి బంధింపబడి దానిన్ లేపుతుంది. అపుప్డా 
వేగన పకక్కి టిలట్ అయి, బొగుగ్ని హాపర లోకి వంచుతుంది.  

   హాపర అంటే పెదద్ ఫనెన్ల వంటిది. అందులోనుంచి బొగుగ్ జలెల్డలదావ్రా కిందికి పడుతుంది. ఒకే సైజులో ఉనన్ బొగగ్ంతా వెల 
లోకి పడుతుంది. అకక్డున్ంచి కర్షర లలోకి వెళాత్యి.  

   కర్షర లు పెదద్ గుండర్ని డర్ముమ్లాల్ంటివి. అవి గుండర్ంగా తిరుగుతూ ఉంటాయి. అందులో ఇనప బాలస్ ఉండి అవికూడా 
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తిరుగుతూ బొగుగ్ని చినన్ చినన్ ముకక్లుగా చేసాత్యి. అకక్డున్ంచి మిలస్ కి వెళుత్ంది. మిలస్ లో బొగగ్ంతా కాటుక లాగ అయిపోతుంది. ఆ 
తరువాత హై పెర్జర తో ఫరేన్స లోకి వెళిల్ ఇంధనంగా మండుతుంది.  

   ఈ విధంగా చెయయ్డం వలల్  వేడి యూనిఫామ గా ఉండి ఎఫిషియనీస్ బాగా పెరుగుతుంది.  
   “అయోయ్! రాళుళ్ కలుసేత్ ఎంత పర్మాదం? ఆ పొడి బొగుగ్పొడిని కిందికి లాగేసుత్ంది కదా మండకపోవడం అటుంచి..” 

గోపాలాచారి విచారంగా అనాన్డు.  
   “వీరార్జు యాకిస్డెంట కి అది కూడా ఒక కారణం కావచుచ్ సార!” 
   నిజమే అనన్టుల్ చూశారు సి.ఇ గారు.  
   “పాసిబుల. అనిన్ పారా మీటరల్తో మన వాళళ్ని కూడా రిపోరట్ ఇమమ్ందాం.”  
   “ఇంతకీ ఈ రాళుళ్ కలిపింది ఒక కాంటార్కట్ లేబర సార. వాగనల్ దగగ్ర ఏదో పనునన్టుల్ తచాచ్డుతుంటే మన వాళుళ్ పటుట్కునాన్రు. 

నాలుగు తగిలిసేత్ ఒపుప్కునాన్డు.”  
   “నిరుటేడు నుంచీ వీళళ్ందరూ దూరారు సర. అందరూ చుటుట్ పర్కక్ల పలెల్ల నుంచి వచాచ్మని చెపుత్నాన్రు. కానీ ఎంత వరకూ 

నిజమో.. అసలు అంతా ఎవరి దావ్రావచాచ్రో కనుకోక్వాలి.” నారాయణ, సంతోష ఇంకా వివరిసుత్ంటే ఆశచ్రయ్ంగా వినాన్రు సి.ఇ గారు, 
యసీస్ గారు.  

   వాటర టీర్టెమ్ంట పాల్ంట లో జరిగే అవకతవకలు..  
   నీటిని శుదిధ్ చేసి కానీ బాయిలర దగగ్రికి పంపరు. పంపే ముందు ఎంత మలిన మునన్దీ.. గంట గంటకీ చూడాలి. కొంత 

పి.పి.యమ (పార టస్  పర మిలియన) వరకే మలినాలు ఉండవచుచ్. నీళల్ టాంకులోల్ ఆలం వేసి సుదిధ్ చేశాక, కారొబ్నేట టీర్ట మెంట ఇచిచ్ 
ఆమల్, కాష్రనిషప్తిత్ చూడాలి. ఇవనీన్ కూడ అతయ్ంత ఆధునిక పరికరాలతో చేసాత్రు. ఆ రీడింగస్ చూపే పరికరాలని, రసాయనాలనీ ఇదద్రు 
కురార్ళుళ్, పాతికేళళ లోపు వాళుళ్ టాంపర చేసుత్నన్టుల్ అనుమానం వచిచ్ంది. వాళుళ్ కూడా కాంటార్కట్ లేబరే. ఇదద్రీన్ పటుట్కునాన్రు. తరైబ్నస్ 
దగగ్ర, ట రానస్ ఫారమ్రల్ దగగ్ర.. ఒకటేమిటి.. అనిన్ చోటాల్ వైరస లా పాకిపోయారు.  

   నెమమ్దిగా కాలనీలో ఎవరింటికో బంధువులాల్గా రావడం.. వచిచ్న వాళుళ్ గుతేత్దారల్ని పటుట్కుని ఎందులోనో దూరడం.. 
ఇంచుమించు ఏడాదిగా సాగుతోంది వయ్వహారం.  

   చుటుట్ పకక్ల పలెల్లోల్ అపప్టికే అపర్మతత్త వచేచ్సింది. ఎవరినా కొతత్ వాళుళ్ కనిపిసేత్ పోలీసులకి అపప్ చెపుత్నాన్రు.  
   “మేము వంతులు వేసుకుని, పోలీసులకి సహాయంగా కాపలా కషట్ం సార. ఈగ కూడా ఇకక్డ దూరలేదు. మీరు ఇంటికి 

వెళళ్మంటే ఇలా వెళిల్ అలా వచేచ్సాత్ం.” 
   సి.ఇ గారి అనుమతి తీసుకుని వెళిళ్పోయారు నారాయణ, సంతోష.  
   “సార! ఇంకొక అరగంటలో పలేల్రు చేరుతునాన్ం.” రవి ఫోన చేశాడు.  
   “ఇకక్డ చాలా విశేషాలునాన్యి..” అంటూ నారాయణ వాళుళ్ చెపిప్ందంతా చెపాప్రు గోపాలాచారి.  
   “మనం ఎలాగైనా వాళళ్ పాల్న సాగనియయ్కూడదు. ఇంకెకక్డెకక్డ ఏం  చెయయ్బోతునాన్రో తెలుసుకోవాలి.”  
   “అలాగే సర! పర్తీ అరగంటకీ మీకు ఫోన చేసుత్ంటాను.” రవి ఫోన పెటెట్యయ్గానే సి.ఇ గారి కేసి తిరిగాడు గోపాలాచారి.  
   “ఈ రాతర్ంతా టెనష్నే మనకి.” 
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   “అవును. ఎటాల్గూ సెల ఉంది కదా! మనం కూడా ఇంటికెళాద్ం.” శీర్నివాస అలసటగా అనాన్డు. అతను మధాయ్నన్ం లంచ కూడా 
తినలేదు. 

   “యస. మనం ఇకక్డ చెయయ్గలిగింది కూడా ఏమీ లేదు. రేపొప్దుద్నేన్ నాకు గెసట్ లు వసుత్నాన్రు. పాతికేళళ్ తరువాత సేన్హితుడిని 
కలవబోతునాన్ను. వసేత్ అనీన్ ఒకక్సారే వసాత్యి చూడండి. ఇంత కాలానికి ఇపుప్డే దొరికిందా మా వాడికి..” ఇదద్రూ బయటికి వచిచ్ తమ 
ఇళళ్ కేసి నడవ సాగారు. సాయంతర్ం చలల్గాలి వేసుత్ంటే కాలనీలో నడక చాలా బాగుంటుంది.  

PPP 
 
   “మమీమ్! మా మిస నాకు గుడ ఇచిచ్ంది. మోనికా నా జుటుట్ పీకింది..” ఆపకుండా కబురుల్ చెపుత్నన్ అఖిల హోం వరక్ చూసోత్ంది 

సుగుణ. బలల్ దగగ్ర కూరుచ్ని, తమకి కావలసినవి అమరుసుత్నన్ అమమ్ని అపురూపంగా చూసుత్నాన్డు అవినాశ.  
   “మమీమ్ ఆల ఫైర చేయవా?” అలివేలు తరిగి పెటిట్న కూరలు తీదాద్మని ఫిర్జ తీసిన సుగుణ ఆగిపోయింది.  
   అవినాశ సంకోచంగా చూశాడు.  
   “నేను హెలప్ చేసాత్ మమీమ్!” 
   సుగుణకి నవొవ్చిచ్ంది. అమమ్ నవువ్ మొహం చూసి అవినాశ కి ఉతాస్హం ఉబికి వచిచ్ంది.  
   కూరల బుటట్లోంచి ఆలు గడడ్లు తీసి తొకుక్ తీశాడు. సుగుణ పపుప్, అనన్ం కుకక్ర లో పెటిట్ వెలుల్లిల్ పాయలు ఒలిచింది. అఖిల 

అమమ్ కొంగు పటుట్కుని తిరుగుతుంటే ఎతుత్కుని గటుట్ మీద కూరోచ్పెటిట్ంది. వాడు కేరట నములూత్ అమమ్ మొహం లోకి చూసూత్ కూరుచ్నాన్డు.  
   “మమీమ్! మనం రోజూ ఇలా చేసుకుందామా?” 
   “మరి హోం వరక్ ఎవరు చేసాత్రు పండూ?” 
   “నేను తొందరగా ఆటలున్ంచి వచేచ్సి చేసేసాత్. తరువాత మనం కుక చేదాద్ం. మమీమ్! రేపు బెండకాయ చెయయ్వా?” 
   “నేను కూడా చేసాత్..” అఖిల అందుకునాన్డు.  
   సుగుణకి వింతగా కొతత్గా ఉంది. రోజూ పిలల్లు దగగ్రకే రారే! అవును.. వచిచ్నపుప్డు తను పటిట్ంచుకుంటే కదా! 
   రోజూ మొకుక్బడిగా వండే సుగుణ ఇపుప్డు శర్దధ్గా వండింది. ఆలు ముకక్లు మాడకుండా కలుపుతూ.. పపుప్ మెతత్గా ఉడికించి, 

వెలుల్లిల్ పాయలు దోరగా వేయించి.. చింతపండు సమపాళంలొ తుకుక్లు  రాకుండా వేసీ.. పులుసు పోపు నేతిలో వేయించీ.. తలుచుకోవాలే 
కానీ ‘రుచి’ వెయయ్డం ఎంత పని? 

   అమమ్ వంట చేసుత్నన్ంత సేపూ ఏదో అదుభ్తం చూసుత్నన్టుల్ చూశారు పిలల్లు.  
   ఆ రోజు కళళ్కి కపిప్న టి.వి పొర తొలగించి తిరిగింది ఇంటోల్. సుగుణ ఆ ఇంటికొచిచ్నపప్టున్ంచీ రవి లేకుండా ఒకక్ రోజు కూడా 

గడపలేదు.  అంతా అతనే చూసుకుంటాడులే అని పటిట్ంచుకోకుండా గడిపింది. ఇవేళ.. అతను రాడు అనుకుంటే తను ఏదో చెయాయ్లి అనేది 
మనసుకి పటిట్ంది.  

   అనుకోవాలే కానీ అంతా సహజంగా జరిగిపోతుంది. పిలల్లకి ఎలా ఉంటే అలా సరుద్కుపోయే మనసత్తవ్ం ఉంటుంది. ఎటో 
చూసూత్ ఏదో లోకంలో ఉండే అమమ్కి దూరంగా తిరిగారు ఇనాన్ళూళ్. ఇపుప్డు తమ దగగ్రగా వచిచ్న అమమ్ని కూడా అలాగే చూసుత్నాన్రు. 
ఎంత ఇసేత్ అంతే వసుత్ంది. అదే జీవిత సతయ్ం.  

   దగగ్రుండి పిలల్లకి అనాన్లు కలిపి పెటిట్న సుగుణ చూసుకోలేదు.. కూర ఖాళీ. అనన్ం కూడా కొంచెమే మిగిలింది.  
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   అవినాశ చేతులు కడుకుక్నొచిచ్ చూశాడు.  
   “అయోయ్! మమీమ్.. ఏం తింటారు? మీకు ఉంచుకుని మాకు వెయయ్దాద్?” 
   వయసుకి మించిన మాటలు మాటాల్డుతునన్ కొడుకుని చూసి తను కోలోప్యిందేమిటో తెలిసింది సుగుణకి.  
   అవినాశ నిముషంలో రెండు ఆలుగడడ్లు తొకక్ తీసేశాడు. తరగ బోతుంటే ఆపింది సుగుణ, “చెయియ్ కోసుకుంటావు.” అంటూ.  
   ఒక గాల్సు బియయ్ం కొలిచి పెటాట్డు.  
   “ఇవనీన్ ఎలా తెలుసు నానాన్?” 
   “సండేస డాడీ నేరిప్ంచారు మమీమ్!” 
   తను దీక్షగా భాగవతం, ఆ పైన పాడాలని ఉంది చూసుత్ంటే తండీర్ కొడుకులు చేసే పని ఇదా? పావు గంటలో మళీళ్ వంట 

చేసేసింది. సుగుణ తింటునన్ంత సేపూ పకక్న కూరుచ్ని కబురుల్ చెపాప్రు పిలల్లు. సాయంతర్ం చాలా సేపు నిదర్ పోయాడేమో.. కళుళ్ పెదద్వి 
చేసి వింతలనీన్ చెపాప్డు అఖిల.  

   భోజనం అయాక దగగ్రుండి పిలల్ల చేత హోమ వరక్ చేయించింది.  
   నాలుగో కాల్సు పుసత్కాలు చూసుత్ంటే కళుళ్ తిరిగాయి సుగుణకి. ఇంతింత సిలబస లా? అవినాశ చురుకుగానే ఉనాన్డు. హోం వరక్ 

ఎపుప్డు చేసాత్డో కానీ అప టు డేట గానే ఉంది.  
   “డాడీ రాగానే పడుకుక్ంటాం కాదు మమీమ్! పొదుద్నేన్ సికస్ కలాల్ లేచేసాత్ం. అపుప్డే నేను హోం వరక్ చేసాత్. తముమ్డి చేత 

సాయంతర్ం నేను చేయిసాత్ను.” అమమ్ మనసులో మాట గర్హించినటుల్ అవినాశ ఆరిందాలా అనాన్డు.  
   అవినాశ మాటలు సుగుణని బాగా కదిలించాయి. ఇనాన్ళూళ్ తను చేసిన పనేమిటి?  
   ఒకక్ రోజులోనే మనిషిలో మారుప్ వసుత్ందా? ఎందుకు రాదు? కటిక బోయ ఒకక్ సంఘటనతో మారిపోలేదా! మహా రాజ భోగా 

లనుభవిసుత్నన్ రాజు ఒక బిచచ్గాడిని చూసి సనయ్సించలేదా? 
   అఖిల అక్షరాలు ముతాయ్లాల్ ఉనాన్యి. డార్యింగ బాగా వేసాత్డు వాడు. పర్తీ నోట బుక లోనూ వాడి కళ కనిపిసోత్ంది.  
   “రేపు నీకు డార్యింగ బుక కొనిసాత్ను. అందులో వెయియ్. ఇలా అనిన్ పుసత్కాలోల్నూ వెయయ్కూడదు.” 
   “కేర్యానస్ కూడా అయిపోయాయి మమీమ్!” అలాగే అని బురర్ ఊపుతూ అనాన్డు అఖిల.  
   పర్కక్న పడుకుక్ని కథలు చెపిప్ంది. తనకే ఆశచ్రయ్మేసింది.. ఇంత బాగా ఎలా చెపప్గలిగానా అని. అనేన్ళళ్నుంచీ చూసిన టి.వీ 

సీరియలస్ ఫలితం. ఆ కథలనే చినన్ పిలల్లకి అనవ్యించి, మనుషుల సాథ్నాలోల్ జంతువులని ఊహించి.. అలా పర్వాహంలా వచిచ్ంది. తన 
కిర్యేటివిటీకి తనే నవువ్కుంది.  

   కడుపు నిండా తినాన్రేమో, కథ వింటూనే నిదర్పోయారు పిలల్లు. కలమ్షంలేని పిలల్ల మొహాలు చూసుత్ంటే, ఇనిన్ రోజులు తానేమి 
కోలోప్యిందో అరధ్మయింది.  

   అఖిల చొకాక్ గుండీలు సరి చేసింది. తిరగేసి వేసుకునన్ లాగు చూసి నవువ్కుంది.  
   ఆ రాతిర్.. కుటర్ మీద కుటర్లు పనున్తునన్ కారొప్రేట ఆడవాళుళ్ కలలోల్కి రాలేదు. పొటిట్ లాగులు, బార్ లాంటి బల్వుజులు వేసుకునన్ 

హీరోయినుల్, ఫుల సూట వేసుకునన్ హీరో.. వెనుక వెలిసిపోయిన బటట్లేసుకునన్ గుంపులు చేసుత్నన్ డానుస్లు, కళళ్ ముంది కనిపించ లేదు. 
హాయిగా నిదర్ పోయింది.  
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   ఎపప్టున్ంచీ మోగుతోందో ఫోను..  
   ఉలికిక్ అడి లేచింది సుగుణ. టైమ చూసింది. అరధ్ రాతిర్ రెండు దాటింది.  
   “హలో!” కళుళ్ నులుముకుంటూ ఫోన తీసింది.  
   “సుగుణ గారూ! రవి గారికి దెబబ్లు తగిలాయి. సి.ఇ గారు, యసీస్ ఏడి.యమ గారు మీ ఇంటికి వసుత్నాన్రు. నేను డి.ఇ 

వంశీకృషణ్ని.” 
PPP 

   పోలీస ఇనసెప్కట్రిన్ చూసిన కుంభా నిరివ్కారంగా ముందుకి తిరిగాడు. మనసులో ఆందోళనగానే ఉంది. కుంభా, అతని 
అనుచరుడు మౌనంగా పుసత్కాలు చదువుకుంటూ కూరుచ్నాన్రు. 

   బస లో సెల ఫోన మోగుతే ఎలా? కుంభాకి సందేహం… చుటూట్ చూశాడు. లోలోపల నవువ్కుంటూ తలెగరేశాడు. సగం మంది 
పైగా సెల ఫోనల్లో మాటాల్డుకుంటూనే ఉనాన్రు. మునుపటి రోజులోల్ పకక్వాళల్తో మాటాల్డితేనే బసస్ంతా గోలగా ఉండేది. ఇపుప్డు.. గటిట్గా 
పర్పంచ రాజకీయాల దగగ్రున్ంచి పెళిల్ సంబంధాల వరకూ, అందరూ ఫోనల్లో అరుసుత్ంటే.. ఎవరి మాటా ఎవరికీ అరధ్ం కాకుండా.. అంతా 
గందరగోళం. 

   అంతలో కుంభా భయపడినటుల్గానే అతని సెల అదిరింది. అరచేతిలో పటేట్ సెల, ఎవరికీ కనిపించకుండా చెవి దగగ్ర 
పెటుట్కునాన్డు, గటిట్గా ఊపిరి పీలిచ్ వదులుతూ.. అదే సంకేతం. 

   “హైదార్బాద, లోవర టాంక బండ రోడ లో ఒక ఫంక్షన హాల ఉంది..” హాలు పేరు రాసుకునాన్డు, మనో ఫలకం మీద. 
   “అకక్డ పెళిల్ ఎంగేజ మెంట జరుగుతుంది రేపు. పొదుద్టినుంచీ సాయంతర్ం వరకూ గానా బజానా, ఖానా.. అనీన్ ఉంటాయి. 

అకక్డే మొతత్ం పాల్నంతా పకడబ్ందీగా సాగుతుంది. రాతిర్ డినన్ర అయాయ్క మనం అనుకునన్ది చేసేసాత్ం.” కుంభా మాటాల్డకుండా ఫోన 
ఆపేసి, జేబులో పెటుట్కునాన్డు. 
       మధయ్లో భోజనానికి ఒక చోట ఆపారు. ఇదద్రూ వెళిల్ భోజనం చేసొచిచ్ బసెస్కాక్రు. చాలా రోజుల తరావ్త.. చికెన బిరియానీ. 
అనుచరుడి ఆనందానికి అంతు లేదు. బాతూర్ంకి వెళొళ్సాత్నని లేచాడు కుంభా. అకక్డి పాన షాపు పకక్నునన్ పబిల్క బూత లోంచి ఎవరికో 
ఫోన చేశాడు. తిరిగొచిచ్, తముమ్డు ఖుషీగా ఉండడం చూసి నవువ్తూ భుజం తటాట్డు. కిటికీ లోంచి చలల్ని గాలి వేసోత్ంది. బస కదిలింది. సీటు 
సరిద్ వెనకిక్ వేసుకుని, తల వాలిచ్ కళుల్ మూసుకునాన్డు. 

PPP 
 
   ఇరవై సంవతస్రాల తరువాత ఆ నంబరుకి ఫోన చేశాడు కుంభా. తనకి కావలసిన, సరయిన మనిషే ఎతిత్ ఉంటాడని 

అనుకునాన్డు. ఎవరు ఎతాత్రో.. తను మాటాల్డింది అరధ్ం చేసుకునాన్రో లేదో! తనకి ఇచిచ్న సూచనల పర్కారమే చేశాడు. అవతలున్ంచి ఫోన 
ఎతత్గానే చెపప్దలుచ్కునన్ది చెపేప్సి పెటెట్యాయ్లని నిరేద్శించారు..  అలా చెపిప్న వారునాన్రో లేదో! తను చెయయ్గలిగింది చేశాడు.. ఇస కా 
ఊపర..  అలాల్ దయ. 

   ఎనిన్ మారుప్లైనా జరిగుండచుచ్. ఇరవై ఏళల్ంటే తకుక్వ కాలం కాదు కదా!  
   ఫోన లో మాటాల్డి వచిచ్నపప్టున్ంచీ, ఇనిన్ సంవతస్రాల తన జీవితం తలుచుకుంటే తన మీద తనకే అసహయ్ం వేసోత్ంది. పైకి 

మాతర్ం, నవువ్తూ చేరబోయే కాలేజ లో ఎలా నడుచుకోవాలో తముమ్డికి చెపాప్డు.. పకక్వాళల్కి వినిపించేటుల్. వాడు సగం బోర చూపులతో, 
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సగం ఉతాస్హంతో వినాన్డు.. అచుచ్ కాలేజ సూట్డెంట లాగే.  
   కుంభా, పైకి నవువ్తూ నటించాడే కానీ.. లోపల తన జీవితానిన్ నిరేద్శించిన సంఘటనల గురించే ఆలోచిసూత్ ఉనాన్డు. ఎలా ఉండ 

వలసిన జీవితం? ఎలా అయిపోయింది.. “బాబా! ఎకక్డునాన్వు? నాకు నువువ్ నేరిప్ంచిన సిదాధ్ంతాలనే తూచా తపప్కుండా పాటిసుత్నాన్! 
చూసుత్నాన్వా? ఇటువంటి జీవనం నీకు ఇషట్ం ఉండదని తెలుసు నాకు. కానీ.. అందరం విధి చేతులో ఆడే బొమమ్లమే కదా!” కనుకొలకులోల్ 
నిండిన నీటిని పకక్నునన్వాడు చూడకుండా, కరీచ్ప తో అదుద్కుని, గతం.. ఎనోన్ సారో లెకక్లేదు, నెమరు వేయసాగాడు. 

PPP 
 
   కలన్ల పర్భాకర అంటే రకరకాల అభిపార్యాలునాన్యి పరిచయసుథ్లకి. కొందరికి కషట్ సుఖాలు పంచుకునే సేన్హితుడు. 

కొంతమంది, ఎకక్డ ఎదురుపడాత్డో అని భయంతో తపిప్ంచుకుని తిరుగుతారు. కొందరు దేముడిలా కొలుసాత్రు.  
   పదేళల్ భాసక్ర కి మాతర్ం తండేర్ సరవ్సవ్ం. ఆరాధయ్ దైవం. భాసక్ర కి మూడేళుల్ పెదద్దయిన అకక్ ఉంది. పిలల్లిదద్రికీ తండిర్ దగగ్ర 

బాగా చేరిక. పొదుద్నన్ వెళేల్ జాగింగ మొదలు, రాతిర్ చదివి వినిపించే కథల వరకూ పర్భాకర కొడుకుని తన వెంటే ఉంచుకుంటాడు. తపప్ని 
సరై.. తన ఆఫీస కి కొడుకు లేకుండా వెళాత్డు. 

   తెలంగాణాలో ఒక చినన్ పలెల్ నుంచి, సవ్శకిత్తో పైకొచిచ్, డిగీర్ చదివి.. సైనయ్ంలో చేరి, అంచెలంచలుగా ఎదిగాడు పర్భాకర. 
దేశంలో పలు పార్ంతాలోల్ పని చెయయ్డం వలల్ పిలల్లకి అరడజను దాకా భాషలు సునాయాసంగా వచేచ్శాయి. పైగా వాళుల్, ఏ రాషట్రంలో ఉనాన్ 
అకక్డి పిలల్లతో వారి భాషలోనే మాటాల్డుతుండడంతో.. అనిన్ భాషలు వారి మాతృ భాషే అనన్టుల్ కుష్ణణ్ంగా, సప్షట్ంగా మాటాల్డడ్ం వచిచ్ంది. 

   అవి పర్భాకర కాశీమ్ర లో పని చేసే రోజులు. తాతాక్లిక గృహాలయినా సదుపాయంగా ఉంటాయి.. వారు ఉండే చోట ఒక సరసుస్ 
కూడా ఉంది. ఆఫీసరల్ అందరి కావ్రట్రూల్ కొంచెం దూరం దూరంగా ఉండేవి. చకక్ని పర్శాంత వాతావరణం.. కానీ అనుక్షణం యుదధ్ భయమే. 
సాధారణంగా కుటుంబాలని అటువంటి చోట ఉండ నియయ్రు. ఆ సమయంలో.. ఒక సంవతస్రం నుంచీ శాంతియుతంగానే ఉందని.. పిలల్లకి 
సెలవలిచిచ్నపుప్డు కుటుంబాలని తెచుచ్కోవచచ్ని పరిమ్షన ఇచాచ్రు.  

   రెండు రోజులు సరసుస్లో ఈత కొడుతూ, బాటిమ్నట్న, చదరంగం ఆడుతూ గడిపారు.  
   ఆ రోజు.. రాతిర్ అంతాయ్క్షరీ ఆడుకుని, భోజనాలయాయ్క, పర్భాకర గుండమమ్ కథ సినిమా కథంతా చెపిప్ అందరీన్ నవివ్ంచాడు. 

కుటుంబం అంతా ఆనందంగా పడుకుక్నాన్రు. మధయ్రాతిర్, భాసక్ర బాతూర్ం కని లేచి వెళాళ్డు. 
   తలుపు  తీసుకుని రాబోతుండగా వినిపించాయి తుపాకీ శబాద్లు. భయంతో వణికిపోతూ, తలుపు సందులోంచి చూసిన భాసక్ర కి 

తన వాళల్ంతా రకత్పు మడుగులో కనిపించారు. ఇంకా ఎవరైనా ఉనాన్రేమోనని వెతుకుతునాన్రు, ముగుగ్రు వయ్కుత్లు, తుపాకీలు పటుట్కుని. 
   బాతూర్ంకి వెనుక పకక్నునన్ తలుపు తీసుకుని బయటికి పరుగెతాత్డు భాసక్ర. వెదురు బొంగులతో చేసిన ఆ ఇంటిని అంటించి, 

ముగుగ్రూ మోటారు సైకిళల్ మీద పారిపోయారు. భాసక్ర సప్ృహ తపిప్ పడిపోయాడు. 
   తెలివి వచేచ్సరికి కొతత్ పరిసరాలోల్ ఉనాన్డు. అటూ ఇటూ చూసుత్ండగా ఒక ఆఫీసర లోపలికి వచాచ్డు. 
   “హౌ ఆర యు భాసక్ర?” 
   “అంకుల.. అమమ్, నానన్, అకక్..” భోరుమనాన్డు వెకుక్తూ. 
   “ఐ నో.. నువువ్ వాళల్ని చూశావా?” 
   “చూశాను ఇసామ్యిల అంకుల. అందరూ ఉరూద్లో మాటాల్డుతునాన్రు.” 
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   ఇసామ్యిల లెఫట్ నెంట. పర్భాకర దగగ్ర పని చేసాత్డు. పాతికేళుళ్ంటాయి. పర్భాకర వాళూళ్రు నుంచే వచాచ్డు. తెలుగు సప్షట్ంగా 
మాటాల్డుతాడు.  

   “అంకుల! వాళల్ందరీన్ చంపెయాయ్లి.. పదండి.” భాసక్ర మళీల్ గటిట్గా ఏడాచ్డు. 
   పర్భాకర ని గురువుగా భావించే ఇసామ్యిల, భాసక్ర ని పొదివి పటుట్కుని ఓదారాచ్డు. “నువువ్ కూడా ఆ ఇంటోల్ 

ఉనాన్వనుకుంటునాన్రు అందరూ. మంటలిన్ ఆరేప్లోగా అందరూ కాలి బూడిదైపోయారు. నేను పకక్ కాటేజ లోనే ఉనాన్ను. అందుకని 
మంటలు చూసి పరుగెతుత్కుని వచిచ్ నినున్ తీసుకొచేచ్శాను. నువువ్ ఇకక్డే ఉండు.. ఎవరికీ తెలియకుండా.. కక్ష గటిట్న వాళుళ్ ఏమైనా 
చెయయ్చుచ్.” 

   “అమామ్, నానన్, అకక్..” భాసక్ర బెదురుగా చూశాడు. 
   “నీకు తెలుసుగా! యు ఆర ఎ బిగ బాయ. మీ నానన్గారు రోజూ చెపేప్ కథలు, పాఠాలు గురుత్ తెచుచ్కో. బాగా చదువుకుని, 

ఆరీమ్లో చేరి నీ వాళల్ని చంపిన వాళల్ని చంపెయియ్. ఇపుప్డు ఒకక్డివీ ఏం చెయయ్గలవు చెపుప్? అవునా..” 
   కళళ్నిండా నీళల్తో తలూపాడు భాసక్ర. 
   కాశీమ్ర పండిట లని ఊచకోత కూసిన మిలిటెంటల్లో పదిమందిని పటుట్కునాన్రు, పర్భాకర బెటాలియన. అందులో ఎనిమిది మంది 

కాలుప్లోల్ పోగా ఇదద్రు బందీలుగా పటుట్బడాడ్రు. అందుకే వాళుల్ పర్భాకర ని టారెగ్ట చేసుకునాన్రు. 
   పర్భాకర కుటుంబం, కాలుప్లోల్ హతమయాయ్రని దేశం మొతత్ం తెలిసింది. వాళల్ ఊరినుండి తముమ్డు, పినతండిర్ వచిచ్, చితాభసమ్ం 

తీసుకెళాళ్రు.. ఇలుల్ కాలిన బూడిద లోంచి, భారమైన హృదయాలతో. వాళుళ్ వచిచ్న సంగతి భాసక్ర కి తెలియకుండా జాగర్తత్పడాడ్డు 
ఇసామ్యిల.. మిలిటెంటల్కి తెలిసేత్ అందరికీ పర్మాదమే! 

PPP 
   ఇసామ్యిల పచారుల్ చేసూత్ ఆలోచిసుత్నాన్డు. భాసక్ర నాలుగు రోజులున్ంచీ ఏమీ తినలేకపోతునాన్డు. కదలకుండా ఇంటోల్నే 

ఉంటునాన్డు. ఏది తినాన్ వాంతి అయిపోతోంది. ఇంటోల్నే ఉండటం ఒక విధంగా మంచిదే కానీ.. ఇదే విధంగా కొన సాగితే మటుకు.. 
పిలల్వాడు ఎకుక్వ రోజులు బర్తకడు. 

   ఏదో చెయాయ్లి.. 
   ఒక నిశచ్యానికి వచిచ్, భాసక్ర దగగ్రికి వెళిల్, నెమమ్దిగా పాలు తాగించి.. చెపప్ సాగాడు.. 
   భాసక్ర కళుల్ పెదద్వి చేసుకుని వినాన్డు. వయసు చినన్దే అయినా.. అనేక పర్దేశాలు తిరిగి, రకరకాల మనుషులతో మెదిలిన 

అనుభవం ఉనన్వాడు. అంకుల చెపిప్నది అరధ్ం చేసుకోడానికి కొంచెం సమయం పటిట్నా, ఫలితం దకిక్ంది. 
   “ఏమంటావు భాసక్ర?” 
   తల ఊపాడు.  
   “మరి ఇపప్టున్ంచీ సరిగాగ్ తింటావా?” 
   మళీళ్ తల ఊపాడు. 

PPP 
 
   సరిహదుద్లోల్ జరిగిన ఘోరం నెమమ్దిగా అందరూ మరిచ్పోతునాన్రు. భాసక్ర ని కాపాడడ్ం పెదద్ సవాలైపోయింది ఇసామ్యిల కి. 
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అంతులేని ఎంకవ్యిరీలు.. కానీ  బెటాలియన ని కదప లేదు. దగగ్రోల్ ఉనన్ ఒక ఊరోల్, బీద కుటుంబంలో ఉంచాడు భాసక్ర ని. అతను ఇచేచ్ 
డబుబ్ కోసం ఆనందంగా ఒపుప్కునాన్రు వాళుళ్.  

   “అడజ్సట్ అవావ్లి, కొంతకాలం ఇకక్డ. మనం తినే తిండి ఉండదు.. ఉండగలవా? మీ ఊరికి పంపెయయ్మంటావా?” యుదధ్ 
వాతావరణం తగాగ్క అడిగాడు. 

   “ఇకక్డే ఉంటానంకుల!” మీరు చెపిప్నటేల్ చేసాత్ను. 
   పెదద్ పెదద్ కళల్తో అమాయకంగా తిరిగే భాసక్ర, ఒక సారి తాహెర కంట పడాడ్డు. తాహెర  ఆ చుటుట్ పకక్లునన్ ఊళళ్నిన్ంటికీ 

ఏలిక లాంటి వాడు. అకక్డికి యాభై కిలోమీటరల్ దూరంలో ఉనన్ చినన్ పటన్ంలో అతని నివాసం. కొండ వాలుల మీద పంటలు పండిసూత్, 
ఊరల్లో జనాలకి పని కలిప్సుత్ంటాడు. సంపనున్డు. రెండు దేశాలలోని పలెల్లకీ రేషన సరుకులు చేరేసుత్ంటాడు. ఇరుపర్కక్ల వారితో సేన్హంగా 
ఉంటాడు. 

   పదకొండేళుల్ దాటుతునన్ భాసక్ర పీలగా ఏడేళల్ పిలల్వాడిలా ఉంటాడు. తాహెర దగగ్రికి పిలిచి వివరాలడిగాడు. 
   “పేరెంటస్ యాకిస్డెంట లో మర గయా..  ఏక సాల అయింది. ఒక అంకుల.. ఫామిలీ ఫెర్ండ.. ననున్ ఇకక్డుంచారు.” ఇసామ్యిల 

గురించి చెపిప్, భోరుమనాన్డు. 
   తాహెర అడిగిన పర్శన్లనిన్ంటికీ కాశీమ్రీ ఉరూద్లో తడుముకోకుండా సమాధానం చెపాప్డు భాసక్ర. 
   “మా దగగ్రుంటావా.. మా బేటాలా?” తాహెర కి పిలల్లేల్రు. అలాల్నే పంపినటుల్ కనిపిసుత్నాన్డు ఈ బేటా.. బీబీ ఎంత ఖుష 

అవుతుందో! 
   తాహెర వెంట వెళిల్పోయాడు భాసక్ర. పేరు అకబ్ర ఆలీ అని చెపాప్డు. ఇసామ్యిల వెళిల్, భాసక్ర ని ఉంచుకునన్ దంపతులకి 

డబుబ్లు ఇచిచ్, తాహెర ని కలిశాడు. 
   “మంచి పని చేశారు తాహెర సాబ! అసలు నేనే పెంచుకునే వాడిని. నాది తిరిగే ఉదోయ్గం. అదీ కాక నాకు నిఖా అయింది. నా బీబీ 

ఒపుప్కోలేదు.. బహుత శుకిర్యా..” కళల్ నీళుళ్ చిపిప్లుల్తుండగా భాసక్ర ని తాహెర చేతులోల్ పెటాట్డు. 
   తరువాతి రెండు సంవతస్రాలు కాశీమ్రోల్నే ఉనన్ ఇసామ్యిల భాసక్ర ని కలుసూత్నే ఉనాన్డు. చదువులో బాగా రాణిసుత్నాన్డు 

భాసక్ర.. కానీ ఆ రాతిర్ని మరిచ్పోలేదు. 
   “ఇంకా అదే ఆలోచిసుత్నావా భాసక్ర?” ఇసామ్యిల వెళిళ్పోతూ అడిగాడు. 
   “యస అంకుల!” ధృఢంగా అనాన్డు భాసక్ర. 
   “అయితే.. అవకాశం వచిచ్నపుప్డు, నీ ధేయ్యానిన్ పూరిత్ చెయయ్డంతో పాటు దేశానిన్ కూడా కాపాడు.” కొనిన్ సూచనలిచాచ్డు 

భాసక్ర కి. పనెన్ండేళల్ భాసక్ర శర్దధ్గా వినాన్డు. వినడమే కాదు.. మనసులోకి ఎకిక్ంచేశాడు. 
   పర్తీ రోజూ కర్మం తపప్కుండా మసీదుకెళూత్, రోజుకి ఐదు సారుల్, సూక్లోల్ ఉనాన్ కూడా నమాజు చేసూత్ అందరి దృషిట్లో పడాడ్డు. 

భాసక్ర, తాహెర దంపతుల కనన్బిడేడ్ అనుకుంటునాన్రు ఊరివాళుళ్. వాళుల్ కూడా ఎవరికీ చెపప్లేదు.  
   వాయ్యామాలు చేసూత్, మాంసాహారం తింటూ, కండలు పెంచి.. పదిహేనేళుళ్ వచేచ్సరరికి ఇరవయేయ్ళళ్ యువకుడిలా అయాయ్డు 

అకబ్ర గా మారిన భాసక్ర. అతను పనెన్ండో తరగతిలో ఉండగా జరిగిందా సంఘటన. వెంటనే ఇసామ్యిల కి ఫోన చేసి చెపాప్డు. 
   సూక్ల నుంచి ఇంటికి వసుత్ంటే నలుగురు యువకులు అకబ్ర ని కలిశారు. అతని కంటే నాలుగైదేళుళ్ పెదద్యి ఉంటారు. 
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ఇంజనీరింగ చదువుతునాన్ం అంటూ పరిచయం చేసుకుని, దగగ్రోల్ ఉనన్ హోటల కి తీసుకెళాళ్రు. అకబ్ర ఆశయం కూడా ఇంజనీర అవావ్లనే. 
   శరీరం గడడ్ కటిట్ంచే చలిలో వేడి వేడి చాయ తాగుతూ బోలెడు కబురుల్ చెపుప్కునాన్రు. చాలా వరకూ అభిపార్యాలు కలిశాయి.  
   ఆ తరువాత వారం రోజులకి పరీక్షలు మొదలయాయ్యి. సెలవులోల్, అకబ్ర ఖురాన చదువుకోవడం, లైబర్రీ, ఆటలతో కాలకేష్పం 

చెయయ్సాగాడు. రిజలట్స్ వచిచ్న రోజు అమీమ్జాన ఆనందానికి అవధులేల్వు. అకబ్ర ఫెర్ండస్ అందరికీ పారీట్ ఇచిచ్ంది. కొతత్గా పరిచయం అయిన 
ఇంజనీరింగ ఫెర్ండస్ కూడా వచాచ్రు. డార్యింగ రూంలో అకబ్ర పేరెంటస్ తో ఉనన్ ఫొటోలనీన్ చూశారు. 

   “నేను మరీ చినన్గా ఉనన్పుప్డు పలెల్లో ఉండే వాళళ్ం.. అకక్డ సూట్డియోలు లేవు.” డార్యింగ రూంలో ఫొటోలు చూసుత్నన్ ఫెర్ండస్ 
కి వివరించాడు అకబ్ర. ఆ ఫొటోలోల్ అకబ్ర ఏడెనిమిదేళళ్ కురార్డిలా ఉనాన్డు. 

   “రేపు ఒక చోటికి తీసికెళాత్ం వసాత్వా?” అందరిలోకి పెదద్ కుఱాడు అడిగాడు. 
   “సరే.. ఎకక్డికి?” కుతూహలంగా అడిగాడు అకబ్ర. 
   “నువేవ్ చూసాత్వు కదా!” 
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   “వెల కమ.రండి రండి. ఒక అతిథిని తీసుకొచాచ్రే!” తలుపు తీసి లోపలికి ఆహావ్నిసుత్నన్ వయ్కిత్ని చూసుత్ంటే అకబ్ర రకత్ం 

ఉడికిపోయింది. కాటేజ మీదికి కిరసనాయిల చలిల్ అగిగ్పులల్ విసిరేసినతను. మొహంలో కుతూహలం తపప్ ఏ భావం కనిపించకుండా లోపలికి 
నడిచాడు అకబ్ర. 

   సోఫాలోల్ కూరుచ్నన్ ఆరుగురీన్ పరిచయం చేశాడు అకబ్ర దోసత్. అందులో ముగుగ్రు తన తలిల్దండుర్లిన్, అకక్ని నిరాద్కిష్ణయ్ంగా 
కాలేచ్సిన వాళుల్. ఒక సారి గటిట్గా ఊపిరి పీలిచ్ వదిలి అందరీక్ సలాం చేశాడు. 

   ఈ రోజు కోసమే ఐదేళుళ్గా ఎదురు చూసుత్నాన్డు. ఇక నుంచీ అపర్మతత్తతో ఉండాలి. 
   అపుప్డు ఒక గంట సేపు అకబ్ర కి అంతా వివరించారు. చదువు మానకుండా.. తమ కలాపాలోల్ పాలొగ్నాలి. తన వాళెల్వరికీ ఏం 

చేసుత్నాన్రో.. తను మిలిటెంట గూర్ప లో చేరినటుల్ చెపప్ కూడదు. అకబ్ర చేత పర్మాణం చేయించారు. మనసులో ఇసామ్యిల అంకుల కి, తలిల్ 
దండుర్లకి, భారత దేశానికి, ఈ మిలిటెంట సమూహానిన్ సరవ్నాశనం చేసాత్నని పర్మాణం చేసూత్, బయటికి వాళుళ్ చెపిప్నటుల్ చేశాడు. 

   అపప్టి నుంచీ ఎనోన్ సాహసాలు చేసి లీడరల్ నమమ్కానిన్ సంపాదించాడు. కొనిన్ ఆపరేషనస్ అనుమానం రాకుండా విఫలమయేయ్టుల్ 
చేశాడు. అలా ఇరవై సంవతస్రాలు గడిచిపోయాయి. తాహెర దంపతులు ఇదద్రూ కాలం చేశారు. ఇపుప్డు అకబ్ర సేవలు పూరిత్గా గూర్ప కే 
అంకితం. ఎవరికీ ఏ సమాధానం ఇవవ్నకక్రేల్దు. తన ధేయ్యం కోసం పెళిళ్ మానుకునాన్డు.. ఎందరో అడిగినా.. 

   అకబ్ర గూర్ప లో చేరక ముందే ఇసామ్యిల కలిశాడు.  
   “ఇంక నినున్ కలవను బేటా! మరొకక్ సారి ఆలోచించుకో.. దేశం కోసం చాలా పెదద్ తాయ్గం చెయయ్ బోతునాన్వు..” ఇంకా ఏదో 

చెపప్బోయిన ఇసామ్యిల ఆగిపోయాడు.. అకబ్ర కళల్లోల్ని ధృఢ నిశచ్యానిన్ చూసి. 
   “సరే.. చాలా పెదద్ ఆపరేషన.. దేశానికి అతయ్ంత పర్మాద కరమైనది జరగ బోతునన్పుప్డు కానీ.. అందరూ ఒక దగగ్ర 

దొరుకుతారనుకునన్పుప్డు కానీ.. అపుప్డు మాతర్మే సంకేతం పంపు. అంత వరకూ నువువ్ సీల్పింగ మోల” ఒక ఫోన నంబర, ఒక కోడ నంబర 
ఇచిచ్, “ ఒకే ముకక్.. ఒక పేల్స అడర్స మాతర్మే.. అదీ పబిల్క బూత నుంచి చెపుప్. మళీళ్ ఇకొక సారి ఆలోచింధు.. నీ లైఫ రిసక్.. తెలుసు కదా!” 

   సమాధానంగా అకబ్ర ఉరఫ భాసక్ర నవివ్న నవువ్, ఇసామ్యిల గుండెని కదిలించింది. కళల్లోల్ చిపిప్లిల్న నీటిపొరలోంచి మసకగా 
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కనిపిసుత్నన్ భాసక్ర కేసి చెయూయ్పి వెళిళ్ పోయాడు ఇసామ్యిల. 
   మళీళ్ ఇదద్రూ కలుసాత్రో లేదో.. కాలమే చెపాప్లి. 
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   అకబ్ర, కుంభా గా రూపాంతరం చెందింది, తను పెదద్ పెదద్ ఆపరేషనుల్ తను సవ్యంగా నడుపుతునన్పప్టున్ంచీ. అతని అసలు 

పేరు అకబ్ర అని ఎవరికీ తెలియదు.. లీడరల్కి తపప్. 
   మరాన్డు హైదార్బాద లో జరగబోతునన్ ఫంక్షన లో పెదద్ పధకాలే వేసుత్నాన్రు. అందులో కుంభాదే పర్ధాన పాతర్. ముఖయ్ 

నాయకులు, ఈ దేశంలో ఉండే సైనికులు.. అందరూ కలుసాత్రు. ఇంతకంటే మంచి అవకాశం ఏముంటుంది? అందుకే ఇసామ్యిల ఇచిచ్న 
నంబర కి ఫోన చేశాడు భాసక్ర అలియాస కుంభా! 

   జరిగిన విషయాలనీన్ మననం చేసుకుంటుంటే మూసుకునన్ కుంభా కనున్లలోంచి ధారగా కనీన్రు.. పకక్నునన్ తముమ్డికి 
కనిపించకుండా, మొహం మీద తువావ్లు కపుప్కుని పడుకుక్నాన్డు.. 

PPP 
   ఆరీమ్లో ఉనన్ ఒక పర్తేయ్క విభాగంలో గంట గణగణా మోగింది. అది సంవతస్రాలు సంవతస్రాలలో అరుదుగా మోగుతుంది.. 

యాంటీ టెరర్రిసట్ సాక్వ్డ వింగ లో. 
   గంట మోగగానే సంబంధిత అధికారులందరికీసంకేతాలందిపోతాయి.. వాళల్ సెల ఫోనల్ దావ్రా. 
   కలన్ల ఇసామ్యిల వెంటనే ఎలరట్ అయిపోయాడు. అది యస.ఓ.యస సిగన్ల. దేశ రక్షణకి సంబంధించినది. అధికారులంతా 

అరగంటలోగా కానఫ్రెనస్ హాల లోకి చేరారు. 
   ఏజంట జీరో పంపిన సిగన్ల మీద ఏ విధమైన చరయ్ తీసుకోవాలో అందరూ కలిసి చరిచ్ంచారు. కలన్ల ఇసామ్యిల ని ఇన చారజ్ 

చేశారు. అతను పర్తేయ్క విమానంలో హైదార్బాద వెళిళ్ సవ్యంగా యాక్షన లో పాలొగ్నాలి. అతనికి అకక్డి అరీమ్ సహాయం అందిసుత్ంది. 
   వెంటనే హైదార్బాద కి డైరెకట్ లైనోల్ మాటాల్డాడు ఇసామ్యిల.  
   “పోలీస ఫోరస్ సహాయం తీసుకుని మిలిటెంటల్కి కొంచెం కూడా అనుమానం రాకుండా అంతా నడిపించాలి. రెండు గంటలోల్ 

అకక్డుంటాను. ఎమెరెజ్నీస్ మీటింగ పెటట్ండి. డిజిపిని కూడా పిలవండి. మన సెప్షల ఫోరస్ ని, ఇంకా అతయ్వసర సరీవ్సులని.. ఎంత మంది 
దొరుకుతే అంతమందిని తీసుకురండి” . అపుప్డు రాతిర్ పదకొండు.    
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    అడవిలో గాలివాన వెలిసిన తరువాత వచేచ్ పర్శాంతత వచిచ్ంది. పుందూరు నుంచి అంబులెనస్ తెపిప్ంచి పార్ణాలు కోలోప్యిన 
వారి బాడీలని మారుచ్రీకి పంపించారు.  

   ఆరీమ్ వాన లో రవిని హాసిప్టల కి తీసుకెళాళ్ర. ఆంజనేయులు టీమ కి చారజ్ తీసుకునాన్డు.అందరూ హాసిప్టల కి చేసుర్కునాన్రు. 
వెళేళ్ ముందు కోల మైనస్ వరక్రల్ని, వీలైనంత తవ్రగా వేగనల్ని పాల్ంట కి చేరచ్మని ఆదేశించారు. అవి వెళేత్ గానీ మూసేసిన యూనిటుల్ పని 
చెయయ్వు. కోల పాల్ంట లో బొగుగ్ లెకక్లూ అవీ చూసేది ఆంజనేయులే. 
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   అశోక రెడిడ్ మిలిటెంటల్ సంగతి చూసుకునాన్డు. పోలీసులిన్ పలేల్రులో ఆగమని, రెండు జీపులోల్ ఉగర్వాదులిన్ వేసుకుని హైదార్బాడ 
బయలుదేరాడు.. తరువాతి చరయ్ కోసం. 

   బొగుగ్ బళళ్ డైరవరుల్, వారి అసిసెట్ంటుల్ తమతమ ఇంజనల్లో కూరుచ్ని, వేగనల్ని పరుగెతిత్ంచారు. అర చేతులోల్ పార్ణాలు మళీళ్ 
శరీరంలోకి వెళిళ్నటల్నిపించింది అందరికీ. మూడు రోజులు కానీ, మూడు గంటలు కానీ, తుపాకీ గురిని చూసూత్ జీవించడం సామానయ్మైన 
విషయం కాదు.  

   రవిని లేడీ డాకట్ర దగగ్రికి తీసుకెళిళ్నపుప్డు, చినన్యయ్, బాల గడగడ వణుకుతూ నిలుచునాన్రు. 
   “ఇంక మీకేం భయం లేదు. మీ ఇంటికెళిళ్పోండి.” ఆంజనేయులు వాళళ్ని పంపేశాడు. బతుకు జీవుడా అనుకుని జారుకునాన్రు. 
   పుందూరులో ఒక గవరెన్మ్ంట, రెండు పర్యివేట హాసిప్టలస్ ఉనాన్యి. పలేల్రులో డాకట్ర సూచించిన జనపిర్య నరిస్ంగ హోమ కి 

తీసుకెళాళ్రు రవిని. అకక్డ డూయ్టీ డాకట్ర వెంటనే పెదద్ డాకట్రల్ని పిలిచాడు. 
   క్షణాలమీద చేసేశారు ఏరాప్టుల్. వచిచ్న పేషెంట ఆరీమ్ రక్షణలో మిలిటరీ వాన లో వచాచ్డు కూడా. ఎమెరెజ్నీస్కి ఉంటుందని 

గోపాలాచారి పదివేలు ఇపిప్ంచాడు అకౌంటశ్ వాళళ్కి చెపిప్. అదే ఉపయోగపడిందిపుప్డు. రకత్ం అవసరమయింది.. ఆంజనేయులు, రహీమ 
ఇచాచ్రు. 

   వరండాలో కునికి పాటుల్ పడుతున సింగ, చైతనయ్ డాకట్ర పిలిచినటల్యి లేచారు.  
   “ఆపరేషన అయింది. మిసట్ర రవి కులాసా. లోపల చాలా కుటుల్ వెయయ్వలసి వచిచ్ంది. పైగా బల్డ లాస. పేషంట చాలా సాట్ర్ంగ. 

అందుకే తటుట్కోగలిగారు. తెలివి వచిచ్ంది. మీరు వచిచ్ పలకరిసేత్, మేం మళీళ్ మతిత్చిచ్ పడుకోక్ బెడతాం.” డాకట్ర ఇదద్రీన్ లోపలికి 
తీసుకెళాళ్రు.  
 

   “డి.ఇ గారూ ఎలా ఉనాన్రూ? వినిపిసోత్ందా?” చైతనయ్ పిలిచాడు. కళుళ్ తెరిచాడు రవి.  
   “బావునాన్.. అం..ద..రూ.. ఎలా ఉనాన్రు?” 
   “మేమంతా ఓ.కే. ఎవరికీ ఏం గాలేదు.” సింగ మాటలకి నీరసంగా నవివ్ అటూ ఇటూ చూశాడు రవి.  
   “ఆంజనేయులు, రహీం పడుకుక్నాన్రు సర. మీరు రెసట్ తీసుకోండి. రేపు మాటాల్డుదాం.” 
   డాకట్ర ఇంజక్షన ఇసుత్ండగానే కళుళ్ మూసి, నిదర్లోకి నెమమ్దిగా వెళిళ్పోయాడు రవి. 
   “మీ కొలీగస్ పకక్ గదిలోనే ఉనాన్రు. బల్డ తీసుత్ండగానే నిదర్పోయారు. మీరు కూడా పడుకోక్వచుచ్. ఒక ఖాళీ గది ఇసాత్ను.” 

డాకట్ర మాటలకి కృతజఞ్తగా చూశారి సింగు, చైతనయ్. 
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   సుగుణ ఫోన పెటేట్సి గోడకానుకుని నిలబడిపోయింది. తను ఏం వింటోందో .. కలో నిజమో ఏమీ అరధ్ం కాలేదు. రవి ఏంటి. 
దెబబ్లేంటి.. నా పకక్న లేరా? మంచం మీద చూసింది. రవి లేడు. అపుప్డు జాఞ్పకం వచిచ్ంది.. రవి కాంప కి వెళాళ్రు కదూ! పిలల్ల గదిలోకెళిళ్ 
చూసింది. ఇదద్రూ హాయిగా నిదర్పోతునాన్రు.. పర్శాంతంగా, చిరునవువ్తో పెదవులు కొదిద్గా విచుచ్కుని.  

   ఎంత సీరియస దెబబ్లో.. సి.ఇ గారు సవ్యంగా ఈ సమయంలో వసుత్నాన్రంటే.. ఎలా ఉందో! ఏం చెయాయ్లి? రవి లేకపోతే.. 
ఊహించుకోడానికి కూడా భయం వేసింది. ఇనాన్ళూళ్, నిరల్క్షయ్ంగా రవి మీదికి తోసేసింది అంతా. ఫోన కాల సారాంశం బురర్లోకి ఎకేక్సరికి 
కాళూళ్ చేతులూ వణక సాగాయి. ఎవరిన్ పిలవాలి? రవికి అమమ్ మాతర్మే ఉంది. వాళళ్ ఊరోల్ ఉంటుంది. రెండు సారుల్ కొడుకు దగగర 
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కొనాన్ళుళ్ ఉందామని వచిచ్, సుగుణ వయ్వహారం చూసి రెండోర్జులోల్నే పారిపోయింది. మళీళ్ రాలేదు. ముందు ఆవిడకి ఫోన చేసి చెపాప్లి. 
తరావ్త అమామ్ నానన్లకి.. సుగుణ ఆలోచిసోత్ంది.  

   పిటట్లు కరణ్ కఠోరంగా అరుసుత్నాన్యి. . కాలింగ బెల! పగలు ఎంతో హాయిగా వినిపించే పిటట కూతలు.. అరధ్రాతిర్ నిశశ్బద్ంలో 
ఆ గాభరాకి అలా అనిపించింది. 

   అయోమయంగా చూసూత్ తలుపు తీసింది. సి.ఇ గారు, బృందం లోపలికి వచాచ్రు. తడబడుతూ కూరోచ్మని ఫాన వేసింది. 
   సి.ఇ గారు కూరుచ్నాన్క అందరూ కూరుచ్నాన్రు. నైటీతో, జుటుట్ రేగిపోయి.. కళుళ్ ఎరర్బడి.. వణుకుతూ తలుపు పటుట్కుని 

నిలుచుంది సుగుణ. ఆ సమయంలో సుగుణ బటట్లిన్ కానీ జుటుట్ని కానీ పటిట్ంచుకునే సిథ్తిలో లేరెవవ్రూ.  
   “అమామ్! మీరిలా కూరోచ్ండి.” గోపాల తను కూరుచ్నన్ సోఫా ఖాళీ చేసి సి.ఇ గారి పకక్న కూరుచ్నాన్డు. మౌళి చొరవగా లోపలికి 

వెళిళ్, గాల్సుతో మంచి నీళుళ్ తెచిచ్ సుగుణకి ఇచాచ్డు. మాటాల్డకుండా తాగేసింది. గొంతు తడారి పోగా.. భోజనాల బలల్ దగరి కురీచ్ తెచుచ్కుని 
కూరుచ్నాన్డు మౌళి. 

    “మీరు..” గోపాల ని చూసూత్ అడిగింది తడబడుతూ. వచిచ్న వాళల్లో సి.ఇ గారిని తపప్ ఎవరీన్ చూడలేదు. ఆయనిన్ కూడా ఏదో 
ఫంక్షన లో చూసింది. 

   సి.ఇ గారే అందరీన్ పరిచయం చేశారు. 
   “రవి ఎలా ఉనాన్రు?” అయోమయంగా అడిగింది. 
   “బాగానే ఉనాన్డమామ్! ఆపరేషన చేశారు. తెలివి వచిచ్ంది ఏం భయం లేదు.” గోపాల అనాన్డు. 
   “భయం లేదా.. మరి అరధ్రాతిర్ మీరంతా ఎందుకు వచాచ్రు?”  
   “ఏం లేదమామ్.. మేము పాల్ంట పని మీద పంపించాం రవిని. అకక్డ ఏం జరిగినా మాదే బాధయ్త. అందుకని అరధ్రాతిర్ ఐనా 

వచాచ్ం.. మీకు ధైరయ్ం చెపాప్లని. రవి ఎకక్డికి వెళుత్నాన్డో చెపాప్డా?” సి.ఇ గారు అనాన్రు. 
   లేదనన్టుల్ అడడ్ంగా తలూపింది సుగుణ. 
   చెపేత్ గాభరా పడుత్ందని చెపప్లేదేమో అనుకునాన్రు శీర్నివాస. రవి వెళిళ్న పనిని వివరించారు.  
   “మీరేం చదువుకునాన్రమామ్?”  
   “డిగీర్ పాసయానండీ.” 
   “గుడ.. రవినీ ఇంకా నలుగురు ఇంజనీరల్నీ పంపించవలసి వచిచ్ంది.. నెగషియేషనస్ కి. అకక్డ సడన గా ఫైరింగ మొదలెటాట్రు. 

అపుప్డు.. ” పవర పాల్ంట లో వచిచ్న ఎమరెజ్నీస్ వివరించి, రవికాలోల్ంచి గుండు దూసుకుపోయిన సంగతి చెపాప్రు . 
   “వాళళ్ంతా ఎలా ఉనాన్రు?”  
   “ఎవరికీ ఏమీ కాలేదమామ్! అందులో ఇదద్రు రవికి రకత్ం ఇచాచ్రు. హి ఈజ ఆల రైట. తెలివి వచిచ్ మాటాల్డారుట. మీరు రేపు 

మాటాల్డవచుచ్. ఫోన చెయయ్మని ఏ.ఈ గారికి చెపాత్ను.” వంశీకృషణ్ అనాన్డు. 
   “ఎపుప్డు వసాత్రు?” 
   “రెండు మూడు రోజులోల్.. ఒక నెల రెసట్ తీసుకుంటే అంతా సరై పోతుంది.” సి.ఇ గారు నెమమ్దిగా అనాన్రు. 
   “తుపాకీ గుండా? రవిని టెఱరిసుట్ల దగగ్రికి పంపారా?” ఏదో లోకం లో ఉండి శూనయ్ం లోకిచూసుత్నన్టుల్గా అంది సుగుణ. 
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   ఎవరో కొటిట్నటుల్ ఉలికిక్ పడాడ్రు సి.ఇ శీర్నివాస, యస.ఇ గోపాలాచారీ. అమాయకంగా సుగుణ అడిగిన పర్శన్కి వారి వదద్ ఏ 

సమాధానం ఉంది?మొదటోల్ ఏవో టెకిన్కల పార్బల్ంస వలల్ రేక లు ఆగిపోయాయనుకునాన్రు. అపుప్డు తమ టీమ ని పంపించాలని 
నిరణ్యించారు. టెరర్రిసుట్ల పని అని తెలిశాక ఎందుకు పంపించారు? అది తమ పని కాదు కదా! ఒకళళ్ నొకళుళ్ చూసుకునాన్రు. 

   “అకక్డ అంతా కోఆరిడ్నేట చెయయ్డానికి పంపారండీ. రవిగారికి పొరపాటున తగిలింది.” వంశీ కృషణ్ జవాబు చెపాప్డు. 
   నిజమే.. అదృషట్ం బాగుంది. ఎవెరికీ ఏమీ పెదద్ దెబబ్లు తగలకుండా బైట పడాడ్రు. ఆ గుండు తగల రాని చోట తగిలుంటే.. 

శీర్నివాస గటిట్గా నిటూట్రాచ్రు. 
   “మేం వెళళ్డానికి వీలవుతుందా?” సుగుణ ఇంకా నిదర్లోనే మాటాల్డుతునన్టుల్ ఉంది. 
   “వెళళ్చచ్మామ్! కానీ రెండోర్జులోల్ ఇకక్డికి తీసుకొచేచ్ ఏరాప్టు చేసాత్ం. అకక్డ మన వాళుళ్ బాగా చూసుకుంటునాన్రు. రవి 

కేష్మంగా ఉనాన్డు. మీకు మరీ మరీ చెపాద్మనే మేం వచాచ్ం. రేపు మీతో మాటాల్డుతాడు.” శీర్నివాస సుగుణకి చెపిప్ లేచారు. 
   “మీకు ఏం కావలసిల్నా నిసస్ంకోచంగా ననున్ పిలవచుచ్. నా లోకల నంబర తెలుసు కదా?” 
   సుగుణ తలూపింది. కాలనీలో ఇంటర కమ కనెక్షనస్ ఉనాన్యి. లోకల గా ఎవరితోనైనా మాటాల్డుకోవచుచ్. డైరెకట్రీలో మొదటి 

నంబరే సి.ఇ గారిది. 
   “నా వైఫ పొదుద్నేన్ మీతో మాటాల్డుతుంది. ఎవరికైనా ఫోన చేసి చెపప్మంటారా?” సి.ఇ గారు సెల తీశారు. 
   “వదద్ండీ. రవితో మాటాల్డాక చేసాత్ను.” 
   “సరేనమామ్. వెళొళ్సాత్ం. పిలల్లిన్ సూక్లోల్ దింపడానికి కారు పంపిసాత్ను.” 
   “అఖఖ్రేల్దండీ. సూక్ల బస వసుత్ంది.” 
   మౌనంగా బయటికి నడిచారు సి.ఇ గారి బృందం. 

PPP 
   కళళ్ మండిపోతుంటే బలవంతాన కళుళ్ తెరవడానికి పర్యతిన్ంచాడు గోపాలాచారి. ససేమిరా తెరుచుకోనని మొరాయిసుత్నాన్యి 

కళుళ్. బలవంతాన కళుళ్ తెరుసేత్ గడియారంలో ముళుళ్ ఆరు గంటలయిందని చెపుత్నాన్యి. రాతిర్ ఇంటికి వచిచ్ పడుకుక్నే సరికి 
నాలుగయింది. 

   “ఓహ.. ఇవేళ చకర్పాణి వసుత్నాన్డు కదూ.. మరేచ్ పోయాను.” చటుకుక్న లేచి, కళళ్జోడు పెటుట్కుని హాలోల్కి వచాచ్డు. “బసుస్ 
తొందరగా వచేచ్సినటుల్ందే.. అయోయ్! అరుణకి వీళుళ్ వసుత్నన్టుల్ చెపప్నే లేదు..” తిటుట్కుంటూ.. అకక్డ జరుగుతునన్ హడావుడికి తెలల్బోయి 
చూసుత్నాన్డు. 

   డైరవర చకర్పాణి వాళల్ పెటెట్లిన్ గెసట్ రూంలో పెటేట్శాడు. 
   “రండి సార!” డైరవర మాటలిన్ వినిపించుకోకుండా వరండాలోనే నిలుచుండి పోయారు.. సంకోచిసూత్, చకర్పాణి బృందం. 
   ఇంటికి రమమ్ని పిలిచి బైటికి రాడేం? ఇంటోల్ ఆడవాళళ్ని అడకుక్ండా, ఫోనోల్నే రమమ్నేశాడు.. ఎలా ఉంటుందో! శశి లాంటి భారయ్ 

అయితే.. 
   “రేయ! ఏంటార్ పరాయి వాళళ్లా బైటే నిలుచుండి పోయారు? లోపలికి రారా శుంఠా!” కరవు తీరా తిడుతూ చకర్పాణిని 

కౌగలించుకునాన్డు గోపాల. 
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   చాటంత అయిన మోహంతో చకర్పాణి పులకించిపోయాడు మితర్ పరిషవ్ంగంతో. ఇదద్రీన్ చూసూత్ సుభదర్ పకక్కి జరిగింది.. 
ఇకక్డయినా మంచి సావ్గతం లభించింది అనుకుంటూ. 

   “అయయ్యోయ్.. అందరీన్ బైటే నిలబెటేట్శారేంటి? రండనన్యాయ్! అరెరే.. బంగారు తలుల్లూ.. ఏంటలా చూసుత్నాన్రు? రండమామ్. 
అందరూ మొహాలు కడుకుక్ంటే వేడి వేడి కాఫీ తాగేదాద్ం.” అరుణ హడావుడికి పార్ణం లేచొచిచ్నటల్యింది సుభదర్కి. 

   కాఫీ వాసనకి అందరికీ హుషారొచిచ్ంది. గోపాల అయోమయంగా చూసుత్ంటే అరుణ అంది, “డైరవర చెపాప్డు లెండి, 
చకర్పాణిగారు వసుత్నాన్రని. ఆయన గురించి మీరు కథలు కథలుగా చెపూత్నే ఉనాన్రుగా పాతికేళుళ్గా, అవకాశం వచిచ్నపుప్డలాల్.. మీ ఇదద్రి 
లీలలూ అలల్రూల్.”  

   ఇంకా వరండాలోనే నిలబడి పోయిన సుభదర్నీ, తలిల్నీ చెరో చెయీయ్ పటుట్కుని లోపలికి తీసుకెళిళ్ంది. వెనుకే చకర్పాణి, పిలల్లు 
నడిచారు. 

   కమమ్టి కాఫీ తాగుతూ వరండాలో కురీచ్లోల్ కూరుచ్నాన్రు గోపాల, చకర్పాణీ, సుభదర్, అరుణ. తలిల్, పిలల్లిన్ తీసుకుని బాతూర్ంలోకి 
వెళిళ్ంది. 

   “ఇది మీ ఇలేల్ అనుకోండి. ఎకక్డా ఎపుప్డూ, ఎందులోనూ మొహమాట పడదుద్. పిలల్లకి ఏది కావలసినా సంకోచించకుండా 
అడగండి”  అరుణ పలకరింపుగా నవివ్ అంది. 

   అరుణ పర్శాంతమైన మొహం, ఎపుప్డూ నవువ్తునన్టుల్ండే పెదవులు చూసేత్ ఎవరికైనా ఎపప్టున్ంచొ తెలిసిన మనిషిలా 
అనిపిసుత్ంది. అందుకే సుభదర్ మనసు వచిచ్నపప్టున్ంచీ తేలిగాగ్ ఉంది.  

   “మీకు ఇబబ్ంది కలిగిసుత్నాన్మేమో!” 
   “ఇబబ్ందా! మేమిదద్రమే ఉంటామేమో బోరు కొటేట్సోత్ందనుకోండి. మాకు ఇదద్రమామ్యిలు. ఇదద్రూ అమెరికా.. వాళళ్ దగగ్రున్ంచి 

ఫోను ఎపుప్డొసుత్ందా, కంపూయ్టర లో ఫొటోలు ఎపుప్డు చూసాత్మా అని ఎదురు చూడడ్ం తపప్ వేరే పని లేదు. మీ అనన్యయ్ రోజులో 
పదెధ్నిమిది గంటలు పాల్ంట లోనే ఉంటారు. ఏం చేసినా ఎంత చదివినా రోజు గడవడం కషట్ం గానే ఉంది. నేను టి.వి ఎకుక్వగా చూడను. 
మిమమ్లిన్ చూసుత్ంటే పార్ణం లేచొచిచ్నటుల్ంది.” అరుణ గలగలా మాటాల్డేసుత్ంటే హాయిగా నవివ్ంది సుభదర్. 

   పిలల్లకి సాన్నాలు చేయించి, తను కూడా సాన్నం చేసి బటట్లు మారుచ్కుని వచిచ్ంది తలిల్. తన వాళళ్ంటూ ఉనాన్రు… తన 
సమసయ్లు తీరచ్డానికి అనుకోగానే కాసత్ ధైరయ్ం వచిచ్ంది. 

   సాన్నం చేయిసుత్ంటే చిటిట్ అడిగింది, భయంగా, “అమామ్! మనింటికి వెళాత్మా?” 
   “లేదమామ్. ఒకవేళ వెళిల్నా తాతయయ్ ఉనాన్రు కదా! నానన్కి చెపాత్రు కొటట్దద్ని.” చేతులు వణుకుతుంటే గటిట్గా పటుట్కుని అంది. 
   పిలల్లిన్ చూడగానే అరుణ తనే లేచి పాలు తీసుకొచిచ్ ఇచిచ్ంది ఇదద్రికీ గాల్సులోల్. లోపలికి తీసుకెళిళ్ తాగించ సాగింది 
   “మీ పేరేల్ంటి బంగారూల్?” 
   “నేను చిటిట్, ఇది బుజిజ్..” 
   “ముదుద్గా ఉనాన్యే! మరి సూక్లోల్ కూడా ఇవే పేరాల్? 
   “ఇంకా సూక్లుకి వెళళ్టేల్దమమ్మామ్. కొంచెం పెదద్యాయ్క వెళాత్.” 
   ఐదేళళ్కి కానీ పంపరేమో పిలల్లిన్. మంచిదే.. తన చినన్పుప్డు అలాగే ఉండేది కదా అనుకుంది అరుణ. తలిల్ కాఫీ తాగేసి వచిచ్ంది. 
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   చూడడానికి కలుపుగోలుగానే ఉనాన్రు కానీ ఎందుకో ముడుచుకుపోతునాన్రు ముగుగ్రూ.. చకర్పాణిగారి అమామ్యయితే వంచిన 
తల పైకెతత్డం లేదు.. ఏదో పదద్ సమసేయ్ వచిచ్నటుల్ంది.. వాళళ్నే చెపప్నిదాద్ం. అడుగుతే బాగుండదు కదా! తనకి చేతనైనంత వరకూ వాళళ్ని 
ఉతాస్హంగా ఉంచడానికి పర్యతిన్ంచాలి. ఇంతకాలానికి బాలయ్ సేన్హితులిదద్రూ కలుసుకునాన్రు.. అరుణ ఆలోచిసూత్, పిలల్ల దగగ్రున్ంచి 
గాల్సులు అందుకుంది. 

   “బైట ఆడుకోండి.” ఇదద్రీన్ తోటలోకి పంపించింది. 
   “కొతత్మమ్మామ్! పూలు కోసి పెటట్మా?” చిటిట్ బంతిలా వెనకిక్ వచిచ్ంది. 
   “చినన్ పూలు కొయయ్ండి. గులాబీ చెటల్ దగగ్రికి వెళల్దుద్. ముళుళ్ గుచుచ్కుంటాయి.” చినన్ గినెన్ ఇచిచ్ అంది అరుణ. అలాగే అంటూ 

పరుగెతిత్ంది చిటిట్. 
   “నా పేరు అరుణ.. మీరు?” లోపలికి వచిచ్న సుభదర్తో అంది. 
   “అయోయ్.. మరిచ్ పోయాను. సుభదర్. అమామ్యిని ఇంటోల్ తలిల్ అని పిలుసాత్ం. అసలు పేరు…” పూరిత్ చేసేంతలో.. గటిట్గా 

నవువ్తూ లోపలికి వచాచ్రు గొపాల, చకర్పాణి. 
                                              ……………………… 
   చకర్పాణిని అంత ఉతాస్హంగా ఎపుప్డూ చూడలేదు సుభదర్. తలిల్ రాకముందు కూడా, ఏదో యాంతిర్కంగా జరిగిపోతూ ఉండేది. 

అందరూ కూరుచ్ని సరదాగా మాటాల్డుకోవడం, నవువ్కోడం.. ఏదీ? ఇంటెడు మందీ ఎపుప్డూ ఏదో కొంపమునిగిపోతునన్టుల్ ఉండడమే. 
   “టిఫిన ఏం చేసుత్నాన్వు? మా పనాన్కి ఇడీల్, సెనగపిండి పచచ్డి చాలా ఇషట్ం. ఇడీల్ అయయ్రు సూక్లుకి తెచిచ్ ఇచేచ్వాడు. గినెన్లోంచి 

చటీన్ తీసేసుకుని, అయయ్రు చూడకుండా నీళుళ్ కలిపేసే వాడు.. ఏరా?” గోపాల బలల్దగగ్ర కూరుచ్ని అడిగాడు. 
   “నువువ్ మాతర్ం తకుక్వ తినాన్వా.. తెలుగు మాషాట్రు తెలల్ని బటట్లు వేసుకొసే, వెనకిక్ తెఇరగాగ్నే ఇంకు చలల్లేదూ? అపుప్డు 

మాషాట్రు డసట్రు తిరగేసి ముణుకులమీద కొటట్లేదూ?” 
   “ఇంక చాలేల్రా? అవునూ.. ఇందాకటున్ంచీ చూసుత్నాన్ను.. ఎందుకు దూరం దూరం ఉంటునాన్వు?”  నిషూఠ్రం వేశాడు గోపాల. 
   “నేనా! అదేంటి?” 
   “అదిగో.. ‘ఏరా’ అనటేల్దు. నేనేమో చినన్పప్టి పనాన్లా మాటాల్డేసుత్నాన్ను.” 
   “ఓ.. అదా! నువేవ్మో పెదద్ ఇంజనీరువు. నేనేమో..” 
   “నువూవ్, నేనూ ఎపప్టికీ పనాన్, గుండూలమే. తెలిసిందా?” 
   “సరే. సరే.. ఒపుప్కునాన్ లేరా! నీ కళేళ్మిటీ ఎఱగా ఉనాన్యి. ఇందాకటున్ంచీ అడుగుదామనుకుంటునాన్.” ఆదురాద్గా అడిగాడు 

చకర్పాణి, తన గొడవ పూరిత్గా మరిచ్పోయి. 
   “రాతర్ంతా నిదర్ లేదురా. పాల్ంట లో ఏదో పార్బల్ం.” 
   “అవుననన్యాయ్! రాతిర్ నాలుగింటికి ఇంటికొచాచ్రు. సుభదర్గారూ! మీరు కూడా సాన్నం చేసి రండి. టిఫిన తిందాం.” అరుణ 

వంటింటోల్కి నడిచింది. తలిల్ అకక్డున్ంచి ఎపుప్డో లేచి లోపలికి వెళిళ్పోయింది. 
PPP 

   సియి గారి బృందం వెళల్గానే జరిగిందేమిటో అరధ్మయింది సుగుణకి. దుఃఖం ఆపుకోలేక మంచం మీద అడడ్ంగా పడి కరవు తీరా 
ఏడిచింది. ఎనిన్ రోజులుగా రవి తనతో సరుద్కుపోతునాన్డూ.. తను రోజు చూసే టివి సీరియలాల్ కళళ్ ముందు కదిలింది గతం.  
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   సుగుణది బదధ్క సవ్భావం.. పర్తీదీ తేలిగాగ్ తీసుకుంటుంది. సవ్తహాగా మంచిదే. పుటిట్ంటోల్ ఏ విధంగా పటిట్ంచుకోనటుల్ండేదో, 
అలాగే తన ఇంటోల్ కూడా ఉండచచ్నుకుంది. దానికి తోడు రవి కూడా ఏమనకుండా వదిలేశాడు.. ఎందుకొచిచ్న గొడవలే అనుకుని. ఇంక 
టివీ.. అందులో రకరకాల చానలస్.. సుగుణ బదధ్కానిన్ ఎకుక్వ చేశాయి.  

   సినిమాలోల్, టివి నాటకాలోల్ చూపించే మంచిని గర్హిసేత్ బాగానే ఉండేది. అందులో కొంతమంది ఆలుమగలు ఎంత అనోయ్నయ్ంగా 
ఉంటారో.. ఆడవాళుళ్ ఇంటినీ పిలల్లీన్ ఎంత శుభర్ంగా ఉంచుతారో. అలా ఉండడానికి పర్యతిన్సేత్ కదా! అలా ఉంటే టివి చూడడానికి 
ఉండదు. రెంటికీ సమతులయ్ం ఉంటే జీవితానిన్ బాగా అనుభవించచుచ్.  

   అలా ఏడిచ్ ఏడిచ్ పడుకుండిపోయింది సుగుణ. 
   “అమామ్! ఫోన..” అవినాశ ఫోన తీసి పిలిచాడు. ఇంకా పలకకపోతుంటే దగగ్రగా వచిచ్ లేపాడు.  
   “హలో.. హలో..” ఫోనోల్ ఎవరో గటిట్గా అరుసుత్నాన్రు. 
   ఒకక్ ఉదుటన్ లేచి ఫోన పైకెతిత్ చెవి దగగ్రగ పెటుట్కుంది. “చెపప్ండి..” గొంతు బొంగురుగా అయిపోయింది. 
   “మేడమ! వంశీకృషణ్. రవిగారికి బాగా ఉందిట. నాతో మాటాల్డారు. అంబులెనస్ లో సాయంతార్నికి వచేచ్సాత్రు. మీరు ఇంటోల్ 

చూసుకోగలనంటే సరే.. లేకపోతే మన హాసిప్టల లో..” 
   “అబేబ్.. వదుద్. ఇంటికే తీసుకొచేచ్యండి. ఇకక్డంతా సరిద్ పెడతాను.” సుగుణ గాభరాగా అంది.. తన పెనిన్ధిని ఎవరో 

కొటేట్సాత్రేమో అనన్టుట్గా. 
   “సరే మేడమ! సాయంతర్ం ఆరు ఏడు మధయ్లో రావచుచ్ రవి గారు. నేను తొమిమ్ది గంటలకి వసాత్ను. మీరు రవిగారితే 

మాటాల్డుతారా?” 
   “అలాగే. రండి.” కాలనీలో కొనిన్ పోసట్ లకి తపప్ పి అండ టీ వాళళ్ ఫోనుల్ండవు. కావలసిన వాళుళ్ పెటిట్ంచుకోవాలి. రవి సెల 

ఉంది కదాని ఊరుకునాన్డు. సెల అతను పటుట్కెళిళ్పోయాడు.” 
   వంశీకృషణ్ ఫోన పెటేట్శాక టైమ చూసింది సుగుణ. ఏడు దాటింది. పిలల్లు ఎనిన్ంటికి వెళాత్రో! 
   “అవినాశ! మీరు సూక్ల కి ఎనిన్ంటికి వెళాత్రు?”అడిగాక ఎందుకో సిగుగ్గా అనిపించింది. 
   “ఎయిట కి బసుస్ గేటు దగగ్రకొసుత్ంది మమీమ్!” అవినాశ అపప్టికే తముమ్డిని లేపేశాడు. ఇదూర్ద్ బర్ష చేసేసుకుంటునన్రు. రవి 

బాగా అలవాటు చేసేశాడు. పిలల్లు చెపిప్ంచుకోకుండా వాళళ్ పని వాళుళ్ చేసుకుంటారు. 
   సుగుణ లేచింది. కానీ ఏం చెయాయ్లో అరధ్ం కాలేఉద ముందు కాఫీ తాగుతే కానీ బుఱ పని చెయయ్దు. కాఫీ డికాక్షన వేసి, పాలు 

గినెన్ల పోసి పొయియ్ మీద పెటిట్ మొహం కడుకుక్ని వచిచ్ంది. కాఫీ కలుపుకుని తాగుతుంటే, పిలల్లిదద్రూ సాన్నాలు చేసేసి, బటట్లు వేసుకుని, 
షూస వేసుకుంటునాన్రు. 

   అఖిల ఏదో పేచీ పెడుతూనే ఉనాన్డు. అవినాశ ఆరిందలా సరిద్ చెపుత్నాన్డు.  
   “డాడీ లేరు కదా! మనమే అనీన్ చేసుకోవాలని చెపాప్రా లేదా?” 
   “అవున్. బాగా బిహేవ చేసేత్ డాడీ గిఫట్ ఇసాత్నాన్రు కదా!’ 
   బెర్డ, జామ తీసి పెటాట్డు అవినాశ. 
   “మమీమ్! మాకు బూసట్ కలిపి పాలు ఇసాత్వా?” 
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   సుగుణ అలాగే ఇచిచ్ంది. 
   “రోజూ బెర్డ, జామ తింటాం మమీమ్! ఇవేళ ఆమెల్ట వేసివవ్వా?” అఖిల మొహమాటంగా అడుగుతుంటే సుగుణకి కలుకుక్మంది. 
   రవి అనీన్ తెచిచ్ పడేశాత్డు ఇంటోల్. గుడుల్ ఉడికించి పెడుతుంటాడు. సిగుణ శర్దధ్గా ఆమెల్ట వేసి, బెర్డ కాలిచ్ పెడేత్ పిలల్లు ఆనందంగా 

తినాన్రు.  
   “మమీమ్! రోజూ నువేవ్ పెటట్వా టిఫిన?” అఖిల కి హుషార వచిచ్ంది. 
   అవినాశ కి మాతర్ం అటువంటి ఆశ లేదు. “ఇవేళ డాడీ లేరు కదా.. రోజూ ఎందుకు పెడుతుంది.. ఎలాగైనా మమీమ్ చేసేత్ ఆ టేసేట్ 

వేరు” అనుకునాన్డు. 
   “అలాగే. నేనే పెడాత్. ఎనిమిదవుతోంది. మరి బస వెళిళ్పోతే ఎలా?” సుగుణ అంటుండగానే ఇదద్రూ బాగులు పటుట్కుని 

పరుగెతాత్రు. 
   పిలల్లు వెళిళ్పోయాక ఇలల్ంతా తిరిగింది. కిటికీలోల్, వరండాలోల్ గిర్లస్.. ఎకక్డ పడితే అకక్డ దుముమ్. వెనుక వరండాలో అయితే 

బూజులు వేళాళ్డుతునాన్యి.. సాలీళళ్తో సహా.  
   “అలివేలు ఏం చేసోత్ందో.. ఇవనీన్ ముందే మాటాల్డుకునాన్ం కదా!” 
   గదులు కూడా లాగే ఉనాన్యి. పిలల్లు బటట్లనీన్ నేల మీద పడేశారు. వంటిలల్యితే.. సుగుణ తిరుగుతోందనే భయం లేకుండా 

బొదిద్ంకలు, ఎలుకలు వీర విహారం చేసుత్నాన్యి.అకక్డ చెదలు కూడా ఎకుక్వే. తలుపులిన్ండా అరచేతి మందాన పటేట్శాయి. సుగుణకి తన 
చినన్పుప్డు ఎలా ఉండేదో గురుత్కొచిచ్ంది. అమమ్ గటిట్గటిట్గా అరచి పనివాళళ్ చేత పనుఉ ఎలా చేయించేదో.. తనని కూడా ఎపుప్డూ తిడుతూనే 
ఉండేది.పొదుద్నన్ కాలేజ కీ వెళేళ్టాపుప్డు ఎకక్డివకక్డ పడేసి వెళేత్, ఇంటికొచేచ్సరికి శుభర్ంగా సరిద్ ఉండేది. అవునూ.. ఈ చెదలూ అవీ ఎలా 
పోతాయి? 

   బెల మోగింది. తీసి ఉనన్ తలుపు తోసుకుని అలివేలు పర్వేశించింది. లేచి అంతా పరికిసుత్నన్ అమమ్గారిని చూసింది.  
   అయోయ్.. ఇంటోల్ ఏం తినకుండా వచిచ్ంది. నాసాత్ పసేత్.. పాట పాడుకుంటూ చీపురు తీసింది, వాకిలి తుడవటానికి. సుగుణ వెనుకే 

వెళిళ్ంది. అలివేలు జాగర్తత్గా తుడవాలొస్చిచ్ంది. రోజూ అటూఇటూ నెటేట్సే తుకుక్ని ఒక మూలగా పోగు పెటిట్ ఎతిత్ చెతత్ బుటట్లో పడేసింది.  
   “ఈ చెదలూ, బొదిద్ంకలూ ఎలా వదులాత్యే?” అలివేలు లోపలికి వచాచ్క అడిగింది సుగుణ. 
   “పెదద్బజారోల్ కొతత్గా షాప పెటాట్రమామ్! ఆరే ఇంటికొచిచ్ మిషనల్తో గోడలకి, తలుపులకీ ఏవో ఇంజషనిల్సాత్రంట. ఆడ యసీస్ 

అమమ్గారింటోల్ ఏయించుకునాన్రు. అనీన్ మటుమాయం.” 
   “ఏ యస ఈ గారు?” 
   “అదే నమామ్ ఏడియంగోరు. ఆరింటోల్ నేను ఆకిలి, అంటుల్ చేసాత్. ఇంటోల్కి ఏరే అమామ్యుంది.” అలివేలు బలల్, కురీచ్లు 

దులుపుతూ సమాధానం ఇచిచ్ంది. ఒకక్ నిముషం కూడా వయ్రధ్ పరచకుండా పనిచేసేసుత్ంది. టైమ మానేజ మెంటుకి పెదద్ ఉదాహరణ 
అనుకుంది సుగుణ దాని పని చూసూత్. 

   ఓహ.. నినన్ రాతిర్ ఆయన కూడా వచిచ్నటుల్నాన్రు కదూ! మధాయ్నన్ం ఫోన చేసి కనుకోక్వాలి. 
   “ఇదిగో నమామ్.. ఆరు పేపరిసేత్ దాచిపెటాట్. తీసుకోండి.” అలివేలు సోషల సరీవ్స కి ముచచ్టేసింది. పెసట్ కంటోర్ళ కి ఏదో సరీవ్సు 

ఈ ఊళోళ్కూడా పెటేట్శరనుకుంటే అశచ్రయ్ం అనిపించింది సుగుణకి. ఇంటోల్ పనులయాయ్క వెళిళ్ ఫోన చెయాయ్లి.. 
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   అలివేలు వెనుకే తిరిగి పని చేయించింది. ఇదద్రూ కలిసి పిలల్ల గది సరాద్రు ముందుగా. 
   “పెదబాబు చకక్గా పెటుట్కుంటాడమామ్. చినన్బాబే..” 
   “వాడి వయసెంతని..” అలివేలుని అడుడ్కుంది.. ఇపప్టికే దానికి అవసరమయిందాని కనాన్ ఎకుక్వే చనువుంది ఇంటోల్.. అసలే పని 

తకుక్వా, మాటలెకుక్వా! 
   “ఇయాల టివీ పెటట్లేదమామ్.. ఆ సీరీలేటయిందో ఏటో.” 
   “ఏం గాదులే. రేపు చూడచుచ్. రాతిర్కి సారు వసాత్రు. మా గది అంతా దులిపి సరాద్లి పద..” 
   అలివేలుని వెంటపెటుట్కుని, అనీన్ తీసి దులిపింది. బొదిద్ంకలు పడగగ్దిలో కూడా పర్వేశించి హాయిగా నిదర్పోతునాన్యి. లక్షమ్ణ రేఖ 

రాయించింది. అకక్డకక్డా మూలలోల్ ఎలుకల మందు పెటిట్ంచింది. మంచం మీది దుపప్టి తీసి కొతత్ది వేయించింది. ఆఖరుగా టి.వీ తెచిచ్ రవి 
మంచం ఎదురుగా పెటిట్ంచింది. నెలరోజులు మంచం మీదే.. మరి కాలకేష్పం ఉండాలి కదా! 

   ఇంటి ఇలాల్లు తలుచుకోవాలే కానీ భువికి సవ్రగ్మే దిగి రాదా! బెడ రూం సవ్రూపమే మారిపోయింది. 
   “అమామ్! టివీ లోన ఎటిట్ంచేశారఏటమామ్?” అలివేలు ఆకోర్శం. అసలే దానికి కడుపులో ఎలుకలు పరుగెడుతునాన్యి. రోజూ ఈ 

పాటికి వంటిలుల్ సరుద్తూ కనిపించినవనీన్ లాగించేసేది. 
   “సర లోపల పెటట్మనాన్రు.” 
   ఇంక మారు మాటాల్డలేదు అలివేలు. సుగుణ వంటింటోల్కి నడిచి కూరగాయలు తీసిచిచ్ంది. అనీన్ కోయించి గోధుమ నూకతో 

ఉపామ్ చేసింది. అలివేలుకి కడుపునిండా పెటిట్, తను కుడా సాన్నం చేసి తింది. రాతర్ంతా కలత నిదేర్మో. కళుళ్ తిరుగుతునాన్యి. 
   పనంత చేయించినా అమమ్ చెయియ్ చాలా పెదద్ది. అలివేలు నాసాత్ తినేసి, హుషారుగా పనంతా ముగించి బైట పడింది. అయినా 

లోపల బాధగానే ఉంది. “ఆ డైరవర కనిపెటాట్డో లేదో.. సీరియల ఏటైపోయిందో..” 
PPP 

 
 
 
 

  సుగుణ గదిలోకి వెళిళ్ టి.వీ పెటిట్ంది. మంచి పోర్గార్ములేం ఇపుప్డు రావులే అనుకుంటూ కటేట్సింది. ఇలల్ంతా తిరిగి ఏం కావాలో 
చూదాద్మనుకుంది… చాలా కనిపించాయి. 

   చెతత్బుటట్ల దగగ్రున్ంచీ, బకెటుల్, చీపుళుళ్.. అనీన్ శిధిలావసథ్లో ఉనాన్యి. వంటింటోల్ కూడా చాలా కావాలి. రవి తనకి తోచినవి 
తెచిచ్ పడేసాత్డు. ఉనన్ వాటిలోత్ తను వంట చేసుత్ంది. 

   బలల్ దగగ్ర కూరుచ్ని లిసట్ రాయడం మొదలుపెటిట్ంది. పిటట్లు కూయడం వినిపించి లేచింది.. ఎవరొచాచ్రో అనుకుంటూ. 
   “గుడ మారిన్ంగ మేడం.” వంశీకృషణ్ నవువ్తూ పలుకరించాడు తలుపు తియయ్గానే. 
   “సారీ మేడమ! రాతిర్ పడుకుక్నే సరికి నాలుగు దాటింది. తవ్రగా లేవ లేకపోయాను. రవి గారితో మాటాల్డండి.” నంబర నొకిక్ 

ఫోన ఇచాచ్డు. 
   “హలో..” బిడియంగా, సంకోచంగా వణుకుతునన్ గొంతుతో అంది.. ఎపుప్డూ తన పర్పంచం తపప బైటి విషయాలు పటిట్ంచుకోని 

సుగుణ. 
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   వంశీ కృషణ్ వరండాలోకి వెళిళ్పోయాడు. 
   “సుగుణా! నువావ్.. వంశీ వచాచ్రా? పిలల్లు సూక్లుకెళాళ్రా?” మతుత్గా ఉనాన్ సప్షట్ంగా మాటాల్డుతునాన్డు రవి. అటువంటి 

పరిసిథ్తులోల్ కూడా పిలల్ల గురించే ఆలోచన. సుగుణకి కళుళ్ తిరిగినటల్యింది. సోఫాలో కూలబడిపోయింది, కళళ్నిండా నీళళ్తో. 
   “హలో.. హలో.. సుగుణా! ఉనాన్వా..” 
   “ఆ! మీరెలా ఉనాన్రు? బాగా నొపిప్గా ఉందా?” గొంతు పెగలుచ్కుని అడిగింది. 
   “నొపాప్! ఉంది.. మారిఫ్న ఇసుత్నాన్రు. ఎపుప్డూ నిదేర్. ఇపుప్డే లేపారు. ఇవేళ వచేచ్సుత్నాన్. అకక్డ హాసిప్టలోల్ ఉంటాను. ఇంటోల్ 

నీకు కషట్ం.. చెయయ్లేవు.” రవి మాటలకి దుఃఖం ఎకుక్వయింది. ఇనేన్ళళ్ నుంచీ ఏం చేసిందని? ఇపుప్డు కూడా ఎవరూ లేనటుల్ హాసిప్టల కి 
పంపడమా! 
   “నో.. నో! ఇంటికే వచెచ్యయ్ండి. అంతా సరాద్ను. పిలల్లు మీకోసం బెంగ పెటుట్కునాన్రు.. దెబబ్తగిలిందంటే.” 

   “నిజంగానా సుగుణా.. నీకు ఇబబ్ంది అవదా?” 
   “నిజంగానే.. మీరు ఇంటికే వసుత్నాన్రు. రెసట్ తీసుకోండి. ఎదురు చూసుత్ంటాము.” సుగుణ ఫోన కట చేసి వరండాలోకి వెళిళ్ంది. 

వంశీ కృషణ్ గేటు దగగ్ర నుంచుని బైటికి చూసుత్నాన్డు. 
   “చాలా థాంకస్ండీ. రండి కాఫీ తాగి వెళుద్రుగాని.” 
   “అయోయ్.. థాంకస్ దేనికమామ్! రవికి అలా అయిందని అందరం ఎంతో ఫీల అవుతునాన్ం. కాఫీ వదద్మామ్! పాల్ంట దగగ్రకెళాళ్లీ. 

రేక లు వసుత్నాన్యి. మీకు బజారున్ంచి ఏమైనా కావాలంటే జీపు పంపిసాత్ను. రవిగారికి కావలసినవి తీసుకోవాలి కదా! కొనాన్ళుళ్ బెడ మీదనే 
అంటే మరి..” 

   అవును కదా! బెడ పాన లాంటివి.. మరేచ్ పోయింది. 
   “మీకు ఇబబ్ంది లేకపోతేనే.. రికాష్లో వెళాత్ను.” మొహమాటంగా అంది.. 
   “అయోయ్! భలేవారే. ఒక గంటలో పంపుతాను. మీకు కావలిస్నవనీన్ తీసుకోండి.” 
   వంశీకృషణ్ వెళిళ్పోయాక, లోపలికి వచిచ్ సుగుణ లిసట్ రాయసాగింది. 

PPP 
 
   మౌళికి సి.ఇ గారింటి మెటుల్ ఎకుక్తుంటే కొతత్గా ఉంది. ఎపుప్డూ ఏ సంకోచం లేకుండా వచేచ్సే వాడు. ఇవేళ ఎందుకిటాల్ ఉంది? 

తన ఆలోచనలోల్ మారుప్ వలేల్నేమో!  
   “రావయాయ్ మౌళీ! ఇడీల్ తింటావా? సాంబారు చాలా బాగుంది చూడు.” శీర్నివాస ఆపాయ్యంగా పిలిచారు. 
   మౌళి, కురీచ్ జరిపి బలల్ దగగ్ర కూరుచ్నాన్డు. ఉష తలెతిత్ పలకరింపుగా నవివ్ంది. ఒకక్సారిగా గుండె లయ తపిప్ంది. ఇది 

వరకెపుప్డూ ఇటాల్ అవలేదే! 
   “అంకుల! రవి గారికెలా ఉంది?” 
   “ఫరవాలేదు.. ఇవేళ సాయంతార్నికి వచేచ్సుత్నాన్రు. ఇంకో గంటలో రేక లు వసుత్నాన్యి. రేపటున్ంచీ అనిన్ యూనిట లూ 

నడిపించచుచ్.” 
   “అంకుల! నేనొకటి చెపప్చాచ్?” 
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   శీర్నివాస చెపప్మనన్టుల్ తలూపగానే బలల్దగగ్రునన్ వాళళ్ంతా కుతూహలంగా చూశారు. 
   “ఈ కాలనీ ఇంత పాల్నడ్ గా ఉంటుంది కదా! ఇంత మురికిగా, డరీట్గా వదిలేశారేం అంకుల? ఇదే నీట గా, గీర్న గా చేసేత్ ఎంత 

బాగుంటుంది?”  
   “అవునయాయ్! నేనూ అదే అనుకుంటుంటాను. మునిసిపాలిటీ వాళుళ్ సరిగాగ్ పని చెయయ్రు. ఇకక్డ నివసించే వాళల్కి అవగాహన 

లేదు.” 
   “మీరు ఏదైనా పటిట్ంచుకోవచుచ్ కదా అంకుల! మెయిన చెతత్ంతా తీయించేసి, యువత అంతా కలుసేత్.. కాలనీని ఎంతో అందంగా 

తయారు చెయయ్చుచ్. అదే కదా.. మన పర్ధాన మంతిర్గారు చెపుప్త్నన్ది? సవ్ఛఛ్ భారత! ఏమంటావు ఉషా?” 
   అపప్టికే మౌళి మాటలకి ఉష ఆలోచనలో పడింది.  
   “ఇపుప్డెటాల్గూ కాలేజ కి పది రోజులు సెలవలే. ఇలాంటి పార్జకట్ మొదలు పెడితే, పిలల్లకీ అవేర నెస వసుత్ంది.. రోజూ రెండు 

గంటలు గడుపుతే చాలు.” మరి కొంత సాంబారు వడిడ్ంచుకుంటూ అనాన్డు మౌళి. 
   “అలాగే! మునిసిపల కమీషనర తో మాటాల్డుతాను. ఉషా! కాలనీ లో పిలల్లందరికీ ‘జనమ్భూమి’ లాంటి కారయ్కర్మం ఉంటుందని 

ఒక పిలుపు ఇయియ్. సగం మంది వచిచ్నా చాలు. నేను మా తోట మాలితో కూడా మాటాల్డాత్ను. ఆ తుపప్లనీన్ తీయించడానికి ఎంతవుతుందో! 
సివిల బడజ్ట లోంచి అరేంజ చేదాద్ం..” రోజూ చూసుత్నాన్ కూడా ఎకక్డ మొదలుపెటాట్లో, ఎలా మొదలు పెటాట్లో.. అసలు దాని మీద ధాయ్స 
పెటట్డానికి సమయం లేక ఊరుకునన్ శీర్నివాస ఉతాస్హంగా లేచారు.  

   “అంకూల..” బబూల్ పరుగెతుత్కుంటూ వచిచ్ మౌళి మీద పడాడ్డు. 
   “బేర్వో.. హీరో!” కిట కాట చేతిలో పెటిట్ బబూల్ని ఒళోళ్ కూరోచ్ పెటుట్కునాన్డు. 
   “మేము రేపు వెళుత్నాన్ం మౌళీ! మళీళ్ ఇంకోసారి థాంకస్.” బబూల్ని చూసూత్ అంది సుధీర. 
   “మనం మళీళ్ మళీళ్ కలుసూత్నే ఉందాం సిసట్ర. హీరో ని మిస అవుతుంటా కదా!” అనుమానంగా చూసిన ఉష కేసి చూసూత్ 

అనాన్డు మౌళి. 
   “సరే! పద మౌళీ! ఒంటి గంటకి కమూయ్నిటీ హాలు దగగ్ర కలుదాద్మని అందరీన్ పిలుదాద్ం. ఎవరెవరు ఊళళ్కెళాళ్రో, ఉనాన్.. 

ఎవరొసాత్రో చూడాలి. వరక్రస్ కాలనీ లో చాలా మంది ఉనాన్రు కాలేజ లో. వాళల్ందరినీ ఇనావ్లవ్ చెయాయ్లి.” ఉష ఛెంగున లేచి, సి.ఇ గారి 
ఆఫీసు గదిలో ఉనన్ ఫోన డైరెకట్రీ, కాగితం పెనున్ పటుట్కొచిచ్ంది. హాలోల్ ఫోన దగగ్రికి రెండు కురీచ్లు జరుపుకుని కూరుచ్నాన్రిదద్రూ. 

   మౌనంగా ఉంటే తన పార్జకట్ నచచ్ లేదేమో అనుకునాన్డు మౌళి. పాల్న చేసోత్ందనన్మాట. ఫరవాలేదు.. అభిపార్యాలు కలుసుత్నటేల్ 
ఉనాన్యి. 

   “మౌళీ! టీ తాగి మొదలుపెటట్ండి.” భారతి ఇదరికీ చెరో కపూప్ టీ ఇచిచ్, కురీచ్ లాకుక్ని కూరుచ్ంది. 
   “ఏవేం మొకక్లు నాటితే బాగుంటాయో కనుకుక్ందాం. ఫారెసట్ డిపారట్ మెంట వాళుళ్ ఫీర్గా ఇసాత్రు మొకక్లు. వీటి సంగతి టౌన కి 

ఫోన చేసి కనుకుక్ంటాను. లేడీస కల్బ వాళళ్కి కూడా పని పెడదాం. పారీట్లు, కబురుల్ తపప్ ఉపయోగించే పనులేం జరగటం లేదకక్డ.” లేడీస 
కల్బ పెర్సిడెంట అయిన భారతి అంది. సి.ఇ గారి భారయ్ టొన షిప లో లేడీస కల్బ పెర్సిడెంట అవుతుంది సాధారణంగా. 

   మౌళికి ఎగిరి గంతేయాలనిపించింది. ఏమంటారో అని తడబడుతూ చేసిన పర్పొజల రాకెట లా దూసుకు పోతుంటే ఎవరికి 
సంతోషంగా ఉండదు? 
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   అలా కదలకుండా రెండు గంటలు కూరుచ్ని కాలనీలో పిలల్లునన్ ఇళళ్లోల్ అందరికీ ఫోనుల్ చేశారు. ఇంటర విదాయ్రుధ్ల దగగ్రున్ంచీ.. 
ఒకళళ్ దావ్రా ఇంకొకరి పేరూ, ఫోన నంబర తీసుకుని.. అందరికీ కుతూహలమే! 

   “ఏంటకాక్.. ఏదైనా ఫంక్షనా.. పికిన్కాక్?” 
   “పిక నిక లాంటిదే. కాంపిటీషన అనుకోండి. అందరూ కలిసి మాటాల్డుకుందాం. వసాత్రు కదూ?” ఉష ఓపిగాగ్ అందరికీ 

సమాధానాలు చెపిప్ంది. నాలుగింటికి టంచన గా వచేచ్సాత్మనాన్రు. నారాయణ కొడుకిక్ ఫోన చేసి, వరక్రస్ కాలనీలో అందరికీ చెపప్మంది. 
కమూయ్నిటీ హాలు వాళళ్కి చెపిప్, మైకులూ అవీ,అందరికీ టీ, సాన్కస్ ఏరాప్టు చేసింది. 

   “టీ, శాన్కస్ నేను సాప్నస్ర చేసాత్..” భారతి మాట ఇచిచ్ంది. 
   సి.ఇ గారమామ్యి రమమ్ందంటే ఆషామాషీ కాదు.. కాలనీలో దావానలం లా వాయ్పించింది వారత్. పది రోజులు సెలవులు.. ఏం 

చెయాయ్లా అని చూసుత్నాన్రంతా.. 
   ఇదేదో మంచి ఛానేస్! 
   మౌళి కంపూయ్టర, సీర్క్న.. పవర పాయింట పెర్జెంటేషన చేదాద్మనాన్డు.. అవనీన్ పాల్ంట లోనే ఉంటాయి. నెట లోనుంచి తనకి 

కావలసినవి సి.డి లోకి బదిలీ చేశాడు. ఉష, తను కూరుచ్ని ఏం మాటాల్డాలా, ఎలా నడిపించాలా అని పర్ణాలిక వేసుకునాన్రు.   
   భారతి కూడా లేడీస కల్బ మీటింగ పెటిట్ంది ఐదు గంటలకి. కల్బ కారయ్కలాపాలోల్ అంతగా ఆసకిత్ చూపని పెర్సిడెంట గారి 

మీటింగంటే.. ఏదో పర్తేయ్కత ఉండే ఉంటుంది.. అందరూ తపప్కుండా వసాత్మనాన్రు. 
   అరుణ మాతర్ం రాలేనంది. “సారీ భారతీ! ఇంటికి గెసట్స్ వచాచ్రు. రాలేను.” 
   “వాళళ్ని కూడా తీసుకొచెచ్యయ్ండి.” 
   “వాళళ్కి చినన్ పిలల్లునాన్రు భారతీ! పీల్జ. అరధ్ం చేసుకుంటారు కదూ! మీరేం పర్పోజ చేసినా నేను రెడీ.” 
   కొంచెం నిరుతాస్హం అనిపించినా సరుద్కుంది భారతి. అరుణ ఉంటే తనకి చాలా సహాయం గా ఉంటుంది నిజమే! కానీ ఎవరు 

ఉనాన్ లేకపోయినా అనుకునన్ది చెయయ్గలగాలి.. అదే మనుషులోల్ ఉండాలిస్న ధైరయ్ం, సైథ్రయ్ం. 
   “అమామ్! సి కాలనీలో ఎవరో ఇంజనీరు మందు మింగిండట. ఆసుపతిర్కి తీసెక్ళాళ్రు. సీరియసస్ంటమామ్! పేరు రాజట.” నరిస్ 

మాటలకి అదిరి పడాడ్రందరూ! 
  

11 
   “డజను ఇడీల్లు చులాగాగ్ లాగించేసేవాడివి.. ఏవిటార్ ఆ తిండి? అరుణా! ఇంకో రెండిడీల్లు, రెండు గరిటల పచచ్డీ..” గోపాలాచారి 

మాటలకి, రెండు చేతులూ తన పళెళ్ంలో అడడ్ంగా పెటాట్డు చకర్పాణి. 
   “వదద్మామ్! చినన్పుప్డు తినన్టుల్ తింటే ఇపుప్డు హరాయించుకోగలమా? ఇపప్టికే ఎకుక్వ తినేశాను.” ఆయాస పడుతూ నీళుళ్ 

తాగాడు. 
   “అనన్యయ్ ఫరవాలేదు కానీ, తలిల్ అసస్లు తినడం లేదు. అరగంట నుంచీ రెండిడీల్లు తింటోంది.” అందరూ భోజనాల బలల్ చుటూట్ 

కూరుచ్ని తింటునాన్రు. 
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    సీతాలు కావలసినవి అందిసోత్ంది. పిలల్లిదద్రు ఆవురావురుమని తినేశారు. ఇంత కాలానికి వాళళ్కి హుషారైన వాతవరణం 
దొరికింది. మొహాలోల్కి కళ వచిచ్ంది. సుభదర్ కూడా కలిప్ంచుకుని పనులోల్ అరుణకి సహాయం చేసోత్ంది. ఒకక్ తలిల్ మాతర్మే.. 
వచిచ్నపప్టున్ంచీ ఒకక్ మాట కూడా మాటాల్డలేదు. 

   “తలీల్!” సుభదర్ పిలుపుకి తలెతిత్ చూసి, గబగబా తినేసింది. 
   “సెకండ డోస కాఫీ ఇసాత్వేమిటోయ!” గోపాల అడుగుతూనే ఉనాన్డు.. సీతాలు కాఫీ కపుప్లు తెచిచ్ అందరికీ అందించింది. 
   “వెరీ గుడ. రారా బయట కూరుచ్ందాం.” కపుప్లు తీసుకుని వరండాలోకి వెళాళ్రు సేన్హితులిదద్రూ. 
   సుభదర్, అరుణ కూడా వచిచ్ కూరుచ్నాన్రు. కాఫీ రుచిని ఆసావ్దిసూత్ నెమమ్దిగా తాగారందరూ. 
   “ఇపుప్డు చెపప్రా..” గోపాల కాళుళ్ వరండాకునన్ పిటట్గోడ మీదుంచి అడిగాడు. 
   తలెతిత్ ఏమిటనన్టుల్ చూశాడు చకర్పాణి. 
   “ఇనిన్ సంవతస్రాల తరావ్త, ఈ ఊరికి ననున్ వెతుకుక్ంటూ వచాచ్వనుకోను. ఇకక్డేదో పనుండి, నేనునాన్నని తెలుసుకుని, నా 

దగగ్రికి వచాచ్వు. ఎందుకొచాచ్వో.. నేనేదైనా సహాయం చెయయ్గలనేమో.. చెపుప్.” 
   అరుణ, సుభదర్ కేసి చూసింది సాలోచనగా. సుభదర్ రెండుసారుల్ కనురెపప్లారిప్, తల దించుకుంది. ఆ చూపులే చెపాప్యి.. సమసయ్ 

ఎంత కిల్షట్మయిందో! 
   “నువువ్ ఆఫీసుకి..” గొణిగాడు చకత్పాణి.. మొహమాటంగా. 
   “నినన్ పొదుద్టున్ంచీ, ఇవేళ పొదుద్నన నాలుగింటివరకూ కూరోచ్కుండా పని చేశాను. ఇపుప్డా ఎమరెజ్నీస్ ఎవరట్ అయింది. ఏ 

పదకొండింటికో వెళాత్ను. పాల్ంట మామూలుగా నడుసుత్ంటుందిలే.. నువువ్ చెపుప్.” 
   మా అలుల్డు మీ పాల్ంట లోనే పని చేసాత్డు. అమామ్యి ఫైనల ఇయర డిగీర్లో ఉండగా.. కావలిస్న సంబంధం, వాళేళ్ కోరి 

అడిగారని చెశాం పెళిళ్. చుటాట్లే కదాని అబాబ్యి గురించి సరిగాగ్ కనుకోక్లేదు…” చకర్పాణి చెపుత్నన్ంత సేపూ కదలకుండా వినాన్రు గోపాల, 
అరుణ. గంట పైన పటిట్ంది. చివరికి రఘు, శశిల గురించి కూడా చెపేప్శారు. అందుకే గదా.. ఒకక్ రోజులోనే తిరిగి రావలసి వచిచ్ంది.. 

   “తలీల్!” చకర్పాణి పిలుపుకి అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ వచిచ్ంది. 
   “చూడరా..” చూపించ గలిగినంత వరకు దెబబ్లనీన్ చూపించాడు. 
   “మనం చూడ లేని చోటల్ ఇంకా పుండల్లా ఉనాన్యిట.” సుభదర్ అవుననన్టుల్ తలూపింది, కళళ్లోల్ నీళుల్ తిరిగుతుండగా. 
   “మీ అలుల్డి పేరేమిటనాన్వు?”  
   “సార!” జీపు డైరవర, ఇంకో కొతత్తను పరుగెతుత్కుంటూ గేటు తీసుకుని లోపలికి వచాచ్రు.  
   “మీరు..” 
   “నా పేరు సూరయ్ం సార. ‘ఏ’ సేట్షన లో షిఫట్ ఏ.ఈ ని.”  
   “ఏమయింది?” 
   “మా ఇంటి దగగ్రే ఉంటాడు సర! మా సేట్షన లోనే షిఫట్ ఏ.యి. పురుగుల మందు తాగేశాడు. నురగలు కకుక్తుంటే తీసుకెళిళ్ 

హాసిప్టలొల్ చేరిప్ంచాం. డాకట్రుల్ సీరియస అంటునాన్రు. మీరొకసారి హాసిప్టల కి ఫోన చేసేత్ ముందు సరైన టీర్ట మెంట ఇసేత్.. తరావ్త పోలీస 
కేస చూడచుచ్ కదా సార..” 
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   “ఉండు నేను కుడా వసాత్ను. అతని పేరేంటి?” కురీచ్లోంచి లేచి అడిగాడు గోపాల. 
   “అతని వైఫ చాలా గయాయ్ళిట సార. రోజూ చితర్ హింసలు పెడుతుందట. నినన్ కొటాల్డి పిలల్లిన్ తీసుకుని పుటిట్ంటికెళిళ్పోయిందట. 

చాలా అపెస్ట అయాయ్డు. రాతిర్ డూయ్టీకి రాలేదు. పొదుద్నన్ కనుకుక్ందామని వెళాళ్ను. వరండాలో పడునాన్డు.” 
   “పేరేమిటయాయ్?” విసుగాగ్ అనాన్డు గోపాల. అడిగిందానికి సమాధానం చెపప్కుండా సోది.. 
   చకర్పాణి, సుభదర్ నిటారుగా అయాయ్రు. 
   “రాజు సార!” 
   ధబుబ్మని శబద్మయింది గుమమ్ం దగగ్ర. తలిల్ సప్ృహ తపిప్కింద పడి పోయింది. సుభదర్ లేచి కూతురి పకక్న కూరుచ్ని చేతులు 

కదప సాగింది. అరుణ లోపలికి వెళిళ్ గాల్సుతో నీళుళ్ తెచిచ్ మొహం మీద చిలకరించింది.  
   గోపాల, చకర్పాణి మొహం కేసి చూశాడు. అతను అవుననన్టుల్ తలూపాడు. 
   “నినన్ యూనిట లో యాకిస్డెంట అయింది.. అకక్డ పనిచేసే అతనేనా?” గోపాల కి చటుకుక్ని సుఫ్రించి అడిగాడు. 
   “అవును సార! అది కూడా అపెస్ట చేసింది చాలా సెనిస్టివ సర.” 
   ‘ఎంత సెనిస్టివ నో తెలుసోత్ందిలే..’ అనుకుంటూ, “పాణీ! నువువ్ కూడా రారా!” లోపలికెళాళ్డు గోపాల, బటట్లు మారుచ్కోడానికి. 
   తలిల్కి తెలివి వచిచ్ంది. సుభదర్ నెమమ్దిగా లేపి, భుజం పటుట్కుని లోపలికి తీసుకెళిళ్ంది. పటుట్కునన్ చోట నొపిప్కి మొహం చిటిల్సూత్, 

బాధ దిగమింగుకుంటూ నడిచింది తలిల్. మంచం మీద పడిపోయి, నోరు నొకుక్కుని, శబద్ం బయటికి రాకుండా వెకిక్ వెకిక్ ఏడవసాగింది. 
   “మా అతత్గారి పేరు.. జానకి అని పెటుట్కునాన్రు. పెళళ్యినపప్టున్ంచీ జానకమమ్ కషాట్లే నా తలిల్కి.” సుభదర్, గుమమ్ం దగగ్ర 

నిలబడడ్ అరుణతో అంది, గదగ్ద సవ్రంతో. 
   “ఊరుకోమామ్! మేమంతా లేమా..” లోపలికి వచిచ్ ఓదారుప్గా అంది అరుణ. 
   “నేను గయాయ్ళినట ఆంటీ! ఇంటోల్ంచి బయటికి వచిచ్ ఎవరితో ఏదైనా చెపుప్కోడానికి కూడా లేదు.” పేగులు కదిలేలా ఏడుసూత్, 

చెపిప్ందే చెపోత్ంది తలిల్. 
   “సుభదార్! మీరు కూడా వెళాత్రా హాసిప్టల కి? పిలల్లిన్ నేను చూసుత్ంటాను..” 
   “వదుద్లెండి. మగ వాళళ్ని వెళళ్నియయ్ండి. అకక్డి జనాల చూపులు తటుట్కోలేం.” 
   అదీ నిజమే అనుకుంది అరుణ. ఫాన వేసి అకక్డున్ంచి వెళిళ్పోయింది. 

PPP 
   హాసిప్టల లొ చాలా హడావుడిగా ఉంది. షట ఆఫ అయిన ఏ సేట్షన యూనిట సాట్ఫ అంతా అకక్డే ఉనాన్రు. వాళళ్కి వేరే దగగ్ర 

డూయ్టీ వేసినా, ఒకటి రెండు రోజులోల్ అందుకునే పనులేం ఉండవు. 
   “ఏంటో.. మన యూనిట కే కషట్ కాలం. నినొన్క యాకిస్డెంట.. ఇవేళ ఇటాట్.. ఆ సార చాలా బాధ పడాడ్రురా! ఇంటోల్ సరిగాగ్ తిండి 

కూడా పెటేట్ది కాదంట పెండాల్ం.” ఒక వరక్ర వాపోతునాన్డు. 
   చకర్పాణి పిడికిలి బిగుసుకుంది. అతని చెయియ్ పటుట్కుని నొకాక్డు గోపాల, “కంటోర్ల..” 
   యసీస్ గారిని చూసి అందరూ పకక్కి తొలిగారు. డాకట్ర దగగ్రికి వెళిళ్ కలిశారిదద్రూ. 
   “ఎలా ఉందో ఇంకా చెపప్లేం యస.ఇ గారూ! కిర్టికల. సట్మక వాష చేశాము. యాంటి డోట ఇంజెక్షనస్, లైఫ సేవింగ మెడిసినస్ 

ఇచాచ్ము. అతని ఫామిలీకి కబురు చేసేత్ బెటర. ఆకిస్జెన ఇసుత్నాన్ము. బాగా ఆయాసంగా ఉంది.” గోపాల అడిగిన పర్శన్లకి డాకట్ర 
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సమాధానం చెపాప్డు. 
   “ఇతను రాజు మామగారు. పేరెంటస్ కి కూడా కబురు చేశాము. వాళుళ్ సాయంతర్ం వసాత్రు. మీరు చెయయ్గలిగింది చెయయ్ండి.” 
   “అమమ్యయ్.. వాళళ్వాళుళ్ వసేత్ మేము టీర్ట మెంట సరిగాగ్ చెయయ్డానికి వీలవుతుంది. కొనిన్ డర్గస్ రిసీక్గా ఉంటాయి. అవి 

ఇవవ్డానికి వెనుకాడుతునాన్ము. ఎవరైనా బాధయ్త కలవాళుళ్ సైన చేతే అడిమ్నిసెట్ర చెయయ్చుచ్.”     
   “ఆగగలిగితే అతని పేరెంటస్ వచేచ్ వరకూ ఆగండి డాకట్ర! వాళుళ్ బయలేద్రారు.” డాకట్ర మాటలకి చకర్పాణి వెంటనే అనాన్డు. 
   “సరేనండి. ఐ విల టైర మై బెసట్.” 
   హాసిప్టల కి వచేచ్ దారిలోనే రాజు తలిల్దండుర్లు విమల, శేషగిరిలకు గోపాల సెల నుంచి ఫోన చేశారు. టౌన షిప కి రెండు 

వందల కిలోమీటరల్ దూరంలో ఉనన్ పటట్ణంలో ఉంటారు వాళుళ్. శేషగిరి బాంక లో పని చేసి రెండు నెలల కిర్తమే రిటైర అయాయ్డు. 
   ఐసియుకి వెళిళ్ రాజుని చూసి బైటికి వచాచ్రు గోపాల, చకర్పాణి. 
   “అమామ్యిని తీసుకొదాద్మంటే భయమేసోత్ందిరా. చూశావు కదా వాళెళ్లా మాటాల్డుతునాన్రో!” చకర్పాణి విచారంగా అనాన్డు. 
   “రాజుని నినన్ పొదుద్నన్ నేను చూసి మాటాడాను.” నిదానంగా అంటునన్ గోపాల ని ఆశచ్రయ్ంగా చూశాడు చకర్పాణి. 
   “నినన్ ఒక ఎమరెజ్నీస్ వచిచ్ంది. దానికి రాజు చాలా వరకూ బాధుయ్డు. అతను షిఫట్ నుంచి వెళిళ్పోయేటపుప్డు..” అంటూ.. 

బాయిలర దగగ్ర జరిగిన యాకిస్డెంట గురించి అంతా చెపాప్డు. 
   “తరావ్త నేను వాళల్ డి.ఇ తో మాటాల్డాను. రాజు చాలా ఇరెర్సాప్నిస్బుల. అసలు పనేం చెయయ్డుట. ఏమనాన్ అంటే ఇంటోల్ నాకు 

ఎనిన్ పార్బల్ంసొ మీకేం తెలుసు అంటూ చిటాట్ విపుప్తాడుట.  మొతత్ం పాల్ంటంతా తన భారయ్ గురించి పర్చారం చేశాడు. అతను సైకిక అని నా 
అనుమానం. ఒక రకమైన శాడిజమ. ఇటువంటి వాళళ్కి టీర్టెమ్ంట ఇపిప్సేత్ ఫలితం ఉంటుంది. బై గాడస్ గేర్స బతికి బైట పడితే హైదార్బాద 
టార్నస్ఫ్ర చేయిదాద్ం. అకక్డ మెడికల ఫెసిలిటీ బాగుంటుంది. మీరు చూసుకుంటూ ఉండచుచ్.. అదీ అమామ్యికి ఇషట్మైతేనే..” గోపాల 
చకర్పాణి భుజం మీద చెయేయ్సి చెపాప్డు. 

   “చాలా థాంకస్ రా! నువేవ్ లేకపోతే ఇకక్డ నేనేం చెయయ్గలిగే వాడోన్.. తలుచుకుంటేనే గాభరా కలుగుతోంది.” కళళ్లోల్ నీళుళ్ 
తిరుగుంటే అనాన్డు చకర్పాణి. 

   “సార!” వెనకిక్ తిరిగి చూశాడు గోపాల. 
   నారాయణ, సంతోష. 
   “మీరు ఇకక్డునాన్రా సార! మేం ఆఫీసంతా తిరిగి వసుత్నాన్ం. వీరార్జు బడీని ఇపుప్డిచేచ్సత్మనాన్రు సార. తీసుకెళాద్మని..” 

నారాయణ హడావుడిగా అనాన్డు. 
   “ఇకక్డింకో ఎమెరెజ్నీస్ వసేత్ ఇలా వచాచ్నయాయ్.” 
   “తెలిసింది సస్ర్. పాపం ఆ సారు..” 
   “ఏవిటయాయ్ పాపం..” గోపాల కోపం ఆపుకోలేకపోయాడు. దీనంగా చూసుత్నన్ తలిల్ మొహం కనిపించింది. 
   “అతనెటువంటి వాడో తెలుసా? అసలు వీరార్జు యాకిస్డెంట కి అతనే కారణం. అంత సబెజ్కట్ తెలియని వాళుళ్, పని మీద శర్దధ్లేని 

వాళుళ్ ఇటువంటి పాల్ంటస్ లో పని చేసేత్ ఎంత పర్మాదం?” ఆపకుండా పావుగంట మాటాల్డాడు గోపాలాచారి. 
   “మాకు తెలీదు సార! ఆ సారు చెపేప్దంతా నిజమే అనుకునాన్ం. అమామ్యి గారిన్ ఎవరూ ఏమీ అనకుండా మేం చూసుకుంటాం. 
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అందుకే ఒకళేళ్ చెపిప్ంది నమమ్కూడదంటారు. వీరార్జు పని అయిపోనివవ్ండి సార! యూనియన నుంచి పది వేలిచాచ్రు. మేం బాడీని తీసుకుని 
వాళిళ్ంటికెళాత్ం సర! ఇవేళ సాయంతర్ం లోగా పనయిపోతుంది. లేకుంటే కాలనీలో ఎవరూ తిండి తినడానికుండదు. మేమ సాయంతర్ం 
వచేచ్సాత్ం సార. ఇంటికెళిళ్ అమామ్యిగారిన్ తీసుకొదాద్ం.” నారాయణ అంతా అరధ్ం చేసుకుని భరోసా ఇచాచ్డు. 

   “సార! పాల్ంట లో ఏశాలేసినోలేల్మయాయ్రు సర?” సంతోష అడిగాడు. 
   “హైదార్బాద తీసుకెళాళ్రు.. ఇంటరాగేట చెయయ్డానికి.” 

PPP 
 
   సువిశాలమైన ఆవరణలో కటట్బడిందా కళాయ్ణ మండపం. లోవర టాంక బండ లో నాలుగెకరాల సథ్లం.. ఎపుప్డో నిజాంగారి 

జమానాలో కటాట్రు. 
   పొదుద్టున్ంచీ అకక్డ హడావుడి మొదలయింది. వంటవాళుళ్ తెలాల్రే ముందే వచిచ్, పెదద్ పెదద్ రాగి డేగిసాలొల్ రకరకాల వంటలు 

చేసుత్నాన్రు. నగరంలో ముపైఫ్ సంవతస్రాల నుంచీ వజార్ల వాయ్పారం చేసుత్నన్ పర్ముఖ వరత్కుడు షేక జీ కుమారెత్ ‘నిఖా’ అవుతోంది. 
   పెళిళ్ కూతురికి ఒక సేట్జ.. ఆవరణ వేరుగా ఉనాన్యి. మెయిన హాలోల్ పెళిళ్ కొడుకిక్ ఏరాప్టు చేశారు. జిగేల మనిపించే వజార్ల 

నగలోత్, బటట్లతో ఆడవాళుల్ తిరుగుతునాన్రు. మగ వాళుళ్ షేరావ్ణీలు వేసుకుని కబురుల్ చెపుప్ కుంటూ, చాయ లు తాగుతూ కాలకేష్పం చేసుత్ 
నాన్రు. 

   ఆ వరత్కుడు రాజసాథ్న నుంచి వచాచ్డు. అతని బంధువులు, సేన్హితులు చాలా మంది ఉతత్ర హిందూసాథ్న లో ఉనాన్రు. 
ముందురోజు రాతిర్ నుంచీ అనిన్ విమానాళోళ్నూ అతిథులు వసూత్నే ఉనాన్రు. పైగా పెళిళ్కొడుకు ఢిలీల్ వాడు. ఇంక ఢిలీల్ విమానాలనీన్ 
వాళళ్తోనే నిండిపోయాయి. అందరికీ పర్ముఖ ఫైవ సాట్ర హోటళల్లోల్ బస ఏరాప్టు చేశారు. 

   అనుకునన్, రావలసిన అతిథులందరూ వచేచ్ సరికి పనెన్ండు దాటుతుంది. అందుకనే అనిన్ రకాల బిరియానీలతో, నోరూరించే 
మాంసం కూరలతో మధాయ్నన్ భోజనం ఏరాప్టు చేశారు. విందు అయాయ్క, పర్తేయ్కంగా, విడిగా ఉనన్ హాలోల్ ఇచిచ్పుచుచ్కోవడాలు 
మాటాల్డుకోవడానికి ఇరు పకాష్ల పెదద్లూ.. మగవాళుళ్ కలవాలి. ఆడవాళుళ్ ఎటాల్గూ వేరే ఉంటారు. వాళళ్కి గానా బజానాలు అలగ 
ఉంటాయి. 

   అందరూ కోటల్ విలువ చేసే వజార్ల నగలు ధరించారు. అందుకేనేమో.. యూనిఫామ లతో, గన లతో.. పర్తేయ్కమైన సెకూయ్రిటీ 
వాళుళ్ వెయియ్ కళళ్తో కాపలా కాసుత్నాన్రు. గేటు దగగ్ర శుభలేఖ, గురిత్ంపు కారుడ్ ఉంటేనే లోపలికి రానిసాత్రు. 

PPP 
 

  కుంభా, అతని అనుచరుడూ బస దిగి, బసాట్ండ దగగ్రునన్ హోటల లో సాన్నం, నాసాత్ కానిచాచ్రు. రైలేవ్ సేట్షన కి వెళిళ్ కూయ్లో 
నిలుచ్నాన్రు… ఢిలీల్కి టికెటుల్ కొనుకోక్డానికి. చాలా పెదద్ కూయ్.. ఎపప్టికీ కదలటేల్దు. 

   “సాబ! నేను తెచిచ్చేచ్దా? నాకు తెలిసిన వాళుళ్నాన్రు. టికెట కి దస రుపియా చాలు.” ఇరవయేయ్ళళ్ యువకుడు అడుగుతునాన్డు. 
   “పైసలిచేచ్టైట్తే ఇకక్డ వేళాళ్డడ్మెందుకు? ఇంటికే తెచిచ్సాత్రు కదా?” గొణూకుక్ంటూ మొహాలు తిపుప్కునాన్రు అందరూ. 
   “దో ధిలీల్..” కుంభా మాతర్ం ఆ కురార్డిని  పిలిచాడు. 
   “అఛాఛ్ సాబ!” రిజరేవ్షన ఫారమ్, డబుబ్ తీసుకుని ఆ కురార్డు మాయమయాయ్డు. 
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   పది నిముషాలోల్ టికెటుల్ తెచిచ్చిచ్, మళీళ్ కూయ్లో వాళళ్ని అడగడం మొదలెటాట్డు. 
   “దేఖానా సాబ! దస మినట మే మిలేంగే..”  
   “వీడికీ కౌంటర దగగ్ర వాళళ్కీ ఏదో లాలూచీ ఉనన్టుల్ంది..” ఎపప్టికీ కదలని కూయ్లో నిలుచునన్ వాళుళ్ గొణుకుక్నాన్రు. 

కొంతమంది నిలబడలేక వాడికి డబుబ్లిచాచ్రు. 
   కుంభా టికెటుల్ జేబులో పెటుట్కుంటూ చొకాక్ మడతలో ఉనన్ ఇంకో చినన్ కాగితానిన్ తీశాడు. అది కోల్క రూం సిల్ప. కోల్క రూంకి 

వెళిళ్మ సిల్ప చూపించి లాకర లోంచి ఒక పారిస్ల తీశాడు. 
   బైటికి వచిచ్ మళీళ్ హోటల కి వెళిళ్పోయాడు అనుచరుడిన్ తీసుకుని. గదిలోకి వెళల్గానే, చేతికొచిచ్న డబుబ్ల కటట్ తీసి, మంచి 

ఖరీదైన షేరావ్ణీ, పైజామా కొనుకుక్రమమ్ని పంపాడతనిన్. 
   “మనం పెళిళ్కెళుత్నాన్ం. మంచి బటట్లు కావాలి.” అనుచరుడు పర్శన్లేం వెయయ్కుండా వెళిళ్పోయాడు. 
   ఆ తరువాత కుంభా చురుకుగా తన పని సాగించాడు. పారిశ్ల విపిప్ చూసేత్, యాభై శుభలేఖలు, గురిత్ంపు కారుడ్లూ ఉనాన్యి. తమ 

ఇదద్రికీ తీసుకుని మళీళ్ పాక చేశాడు. పబిల్క బూత దగగ్రికి వెళిళ్ నంబర డయల చేసి, హోటల పేరు చెపిప్ పెటేట్శాడు. 
   కౌంటర లో పారిశ్ల ఇచిచ్, “భాసక్ర” అని పేరు చెపిప్న వాళళ్కి ఇమమ్నాన్డు. గదిలోకి వెళిళ్ కళళ్కి సురామ్ పెటుట్కుని ధనవంతుడైన 

అతిథిలా మేకప చేసుకునాన్డు. అనుచరుడు రాగానే వాడిని కూదా తయారవమని ఇదద్రూ బటట్లు మారుచ్కుని బీర్ఫ కేసుతో బయలేద్రారు. 
దారిలో ఖరీదైన ఏ.సి కారు అదెద్కు తీసుకుని కలాయ్ణ మండపానికి చేరారు. అపుప్డు టైమ పదకొండు. 

   పారిశ్ల ఏమయింది అని అనుచరుడు అడగలేదు. చెపిప్ంది చెయయ్డం తపప్ పర్శన్లు వెయయ్రు సైనికులు. 
   రెండు కారుడ్లూ తీసుకుని, అతిధులని పరకాయించి చూసి లోపలికి వదిలారు సెకూయ్రిటీ వాళుళ్. 
   “ఆయీయే ఆయీయే ఆలీసాబ! పర్యాణం బాగా జరిగిందా?” గటిట్గా కౌగిలించుకుని, తల మూడు సారుల్ ఇటూ అటూ తిపిప్ 

ఆదరంగా ఆహావ్నించాడు, పెళిళ్కొడుకు తండిర్ శేఠ జీ. ఆ ఆపరేషన అంతటికీ అతనే అధికారి.  
   “ఖాందాన లో అంతా కులాసాగా ఉనాన్రా?” కుశలపర్శన్లు వేసి వెనకిక్ జరిగాడు. అంటే మీ దగగ్ర ఉనన్ వాళళ్ందరికీ వారత్ 

అందిందా అని.. 
   “అంతా ఠీక హై సాబ! మీ ఇనివ్టేషన అందిన వాళల్ందరూ తపప్క వసాత్రు.” మిగిలిన వాళళ్ని పలుకరించడానికి పకక్కి తిరిగాడు 

కుంభా. షేరావ్ణీ జేబులో బరువుగా తగిలింది. చేతోత్ తడిమి చూశాడు. ఆటోమాటిక పిసట్ల. కుంభా అనుచరుడికూక్డా అటువంటిదే అందింది. 
దాని అవసరం ఉండక పోవచుచ్.. అయినా చెపప్లేం.. కాఫిర లోగ వసేత్! 

   చినన్పుప్డు కుంభా చూసి గురుత్ పెటుట్కునన్ వాళళ్లో ఇదద్రు అకక్డ కీలక సాథ్నాలోల్ ఉనాన్రు. ఒకడైతే ఆ సంసథ్కే రెండో సాథ్నంలో 
ఉనాన్డు. అతనే పెళిళ్కొడుకు తండిర్.  ‘శేఠ జీ’ అంటునాన్రకక్డ. 

   “ఆయీయే!’ మళీళ్ కలకలం. 
   ఎవరా అని చూశాడు కుంభా. మహారాషట్రలో కారయ్కలాపాలు నడిపే లీడర. చాలా పెదద్ సమావేశం. అవును మరి.. ఇవేళ రాతేర్ 

కదా.. అనేక చోటల్ ఒకక్ సారే అటాక జరిపే పాల్న వేసేది! 
PPP 

   కలన్ల ఇసామ్యిల తన సాట్ఫ తో ఎయిర ఫోరస్ వాళల్ చారట్రడ్ పేల్న లో ఎయిర ఫోరస్ ఫీలడ్ లో దిగాడు. వెంటనే రహసయ్ సమావేశాలు 
నిరవ్హించే ఆరీమ్ కానఫ్రెనస్ హాలుకి వెళాళ్డు. అకక్డికి అపప్టికే సంబంధిత అధికారులంతా వచేచ్శారు. ఆరీమ్ అధికారులే కాకుండా, డిజిపీ, 
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సిబిఐ, ఏసిబి, టాడా.. అనిన్ శాఖల నుంచీ పర్తినిధులునాన్రకక్డ. డిఫెనస్ సెకెర్టరీ, కలన్ల ఇసామ్యిల విమానంలోనే వచాచ్డు. 
   ఒకక్ నిముషం కూడా వృధా చెయయ్కుండా, కలన్ల ఇసామ్యిల తన పధకం వివరించాడు. 
   “మనం ఈ సోరస్ ని ఎంతవరకూ నమమ్చుచ్?” సిబిఐ జాయింట డైరెకట్ర సందేహం.. 
   “పొదుద్టి నుంచీ నేను ఆ కళాయ్ణ మంటపం దగగ్ర కాపలా పెటాట్ను. అంతా మామూలుగా ఉంది. ఒక కోటీశవ్రుని ఇంటోల్ ఎలా 

ఉంటాయో అలాగే ఉనాన్యి ఏరాప్టుల్.” డిజిపి అనాన్డు. 
   “ఇకక్డ ఇపుప్డు మనం కూరుచ్ని మాటాల్డుతూ ఉండడం ఎంత నిజమో.. నా సోరస్ కూడా అంతే నిజం. నా దగగ్ర పెర్సిడెంషియల 

ఆరడ్ర ఉంది.. నా ఆదేశాలు అందరూ అమలు చెయాయ్లని.” కలన్ల మాటలకి నోరెతత్లేదు మరెవరూ. అంతలో అతని సెల మోగింది. మళీళ్ 
యస ఓయస నుంచి.. నిశశ్బద్ంగా విని పెటేట్శాడు. 

   కలన్ల ఇసామ్యిల పకక్న ఉనన్ కెపెట్న ని పిలిచి, హోటల అడర్స ఇచిచ్, పారిస్ల తీసుకు రమమ్ని చెపాప్డు. 
   “సైరనస్ వేసుకుని వెళళ్ండి.. నో టైమ..” కెపెట్న పరుగెతుత్కుంటూ వెళిళ్పోయాడు. 
   “నా సోరస్ కళాయ్ణ మంటపం లోకి వెళళ్డానికి మారగ్ం ఏరప్రచాడు. లేకపోతే ఎవవ్రు వెళల్లేం.. అంత టైట సెకూయ్రిటీ.” కలన్ల 

మాటలకి డిజిపి, అవుననన్టుల్ తలూపాడు. 
   ఈ సారి డిజిపి గారి సెల మోగింది. 
   “ఓ.. వచేచ్శారా? అందరీన్ సెప్షల సెల లో ఉంచండి. టైట కాపలా.. చాలా కేర ఫుల గా ఉండాలి. వాళళ్ దగగ్రునన్వనీన్, పిసట్లస్, 

సెల ఫోనుల్.. ఎలెకాట్ర్నిక డివైజ లనీన్ తీసుకునాన్రు కదా! ఏ ఒకక్టీ ఉండ కూడదు.. ఓ.. సిట్ర్ప చేశారా.. వెరీ గుడ..” 
   “మనకి వాళళ్నుంచడానికి ఏ ఇబబ్ందీ లేకుండా, ఆరీమ్లో ఒక బేరక అంతా ఖాళీ చేయించమనాన్ను. పవర పాల్ంట దగగ్ర 

పటుట్కునన్వాళుళ్, కోల వేగనల్ దగగ్ర వాళుళ్.. ఇంకా అనిన్ పవర పాల్ంటస్ దగగ్ర పటుట్కునన్వాళుళ్, చాలా మందే గెసుట్లునాన్రు. ఇవేళ కూడా.. 
వెల ఎకివ్పడ్ గా ఉండచుచ్ వాళుళ్..” డిజిపి మాటలకి కలన్ల ఇసామ్యిల కొంచెం కూడా బెదరలేదు. 

   “నాకు నినన్ ఇనఫ్రేమ్షన వచిచ్నపప్టున్ంచీ ఆ పని మీదే ఉనాన్ను. మనకి ఫోరస్ కి కొదవలేదు. నాగపూర నుంచీ, సౌత నుంచీ 
బెటాలియనుల్ వచేచ్శాయి. ఇంకా కొనిన్ వసుత్నాన్యి. అంతా తయారుగానే ఉనాన్ం.” 

   బస సాట్ండ దగగ్ర హోటల కి వెళిళ్న కెపెట్న వచేచ్శాడు. 
   పారిశ్ల విపిప్ శుభలేఖలు, ఐడి కారుడ్లు తీశాడు కలన్ల. అందులో, నిఖా రెండు గంటలకి, లంచ ఒంటిగంటకి అని ఉంది.  టైమ 

చూసుకునాన్డు. పనెన్ండయింది. 
   “కివ్క.. నేను బయలుదేరుతునాన్ను. అంతా రెడీనే కదా?” 
   పకక్ హాలు తలుపు తీసేత్, యాభై మంది మెరికలాల్ంటి ఆరీమ్ ఆఫీసరుల్, షేరావ్ణీ పైజామాలోల్ తయారుగా ఉండి సెలూయ్ట కొటాట్రు. 
   “కారుల్?” 
   “ఇరవై ఐదు ఏసీ టొయాటో కారుల్ రెడీ.” 
   “కమాన.. పదండి. కివ్క. డిజిపి గారూ, మీ ఫోరస్ కళాయ్ణ మండపం బైట పెటాట్రు కదా? మండపం వెనుక పేల్ గౌర్ండ ఉంది.. 

అకక్డ వెహికిలస్ రెడీగా ఉండాలి.” అందరికీ తవ్రతవ్రగా ఆదేశాలిచిచ్, తను కూడా షేరావ్ణీ పైజామా వేసుకుని కారెకాక్డు. 
   “అందరికీ కారడ్స్ అందాయా? మరీ ఒకేసారి ఊరేగింపులా వెళళ్కుండా.. కొదిద్ నిముషాల తేడాలో వెళళ్ండి. అకక్డ ఏం చెపాప్లో 
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గురుత్ంది కదా?” 
12 

   మౌళి మధాయ్నన్ం భోజనం సి.ఇ గారింటోల్నే చేశాడు.  
   భారతి, రాజు సంగతి తెలిసిన వెంటనే శీర్నివాస కి ఫోన చేసింది. 
   “తెలిసింది   భారతీ.. గోపాల అకక్డే ఉనాన్రు. వాళుళ్ కావలసినవి చూసుకుంటునాన్రు. మీరు మీ పోర్గార్ం సంగతి చూసుకోండి. 

అది ఎటాల్గూ పిలల్లు, లేడీస కలిసి చేసేదే కదా!” శీర్నివాస అపప్టికే ఆఫీసు పనులోల్ తల మునుకలుగా ఉనాన్రు. 
   “నేను లంచ కి రావటేల్దు. ఇకక్డికే పంపు.” ఫోన ఇంకా పూరిత్గా పెటట్లేదు.. 
   “సార! సివిల యస. యి గారు వచాచ్రు.”   అటెండర కురీచ్లు సరిచేశాడు. 
   “రండి.. కోల పాల్ంట పార్బల్ం తీరింది కదా! కాలనీలో సీట్ర్ట లైటల్ సంగతి చూడాలండీ. యూత అంతా నడుం కడాత్మంటునాన్రు. 

మీరు కూడా వాళళ్ మీటింగ కి వెళళ్ండి. డి.యి సుందర ని కూడా తీసుకెళేత్, మనం చెయయ్గలిగిన హెలప్ మనం చేదాద్ం. హెడ ఆఫీస తో 
మాటాల్డి, సివిల బడెజ్ట కొంత ఎలాట చెయయ్మని అడుగుతాను. 

   “అందులోనే సీట్ర్ట లైటస్..” 
   “యస. యస.. అవి కూడా అడుగుడాం. మన బడజ్ట మాతర్మే కాకుండా ఇంటికి కొంత కంటిర్బూయ్ట చెయాయ్లని చెపాద్ం. కనీసం 

సగం మంది ఇచిచ్నా చాలానే అవుతుంది. నాలుగింటికి కమూయ్నిటీ హాలు దగగ్ర మీటింగ..” 
      “అది కాదు సార.. ఇంత అరజ్ంట గా..” సివిల యస.యి పని శర్దధ్గానే చేసాత్డు కానీ చొరవ తకుక్వ. అనీన్ నిదానంగా 

చేదాద్మంటాడు. 
     “చూడండి యస.యి గారూ! దేనికైనా పార్రంభం అని ఉంటుంది కదా!ఇవేళ మొదలు పెడుతునాన్ం. చూదాద్ం ఏమవుతుందో.” 

శీర్నివాస ఫోన తీశాడు, హైదార్బాద ఫోన చెయయ్డానికి. అకక్డ అకౌంటస్ విభాగం వాళుళ్ సరే అంటే ఇకక్డి వాళుళ్ ఇసాత్రు. మామూలుగా 
జరిగే పనులకి ఏ అడడ్ంకీ ఉండదు. కొతత్వి కావాలంటే తపప్దు.     

   సి.యి గారు ఫోన లో మాటాల్డుతూ ఉండగానే యస.యి. గోపాల తలుపు తీసుకుని వచిచ్ కూరుచ్నాన్డి విష చేసి. అతనికి కూడా 
మీటింగ గురించి చెపాప్రు సి.యి గారు. 
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   భోజనాలయాయ్క మళీళ్ కూరుచ్నాన్రు మౌళి, ఉష.  
   “ఏం సైల్డస్ చూపించ దలుచ్కునాన్రో చెక చేసుకునాన్రు కదూ! నేను మిమమ్లిన్ పరిచయం చేసాత్ను. చెనైన్ ఐ.ఐ.టి కాంపస ఎలా 

ఉంటుందో.. అలాగే మనదీ చెయాయ్లి, అని చెపప్ండి. అకక్డ కూడా సూట్డెంటస్ ఎలా పాలొగ్ంటారో.. నీట నెస, సివిక సెనస్..” ఉష 
మాటాల్డుతుంటే పకపక నవావ్డు మౌళి. 

   “ఐ.ఐ.టి అంటే అందరికీ భూతల సవ్రగ్ం అనిపిసుత్ంది. నిజమే.. అలాగే పరిచయం చెయియ్. కొంత దాని పర్భావం ఉండచుచ్. కానీ 
చెనైన్ ఐఐటిలో రెసిడెంషియల కాలనీ అంత నీట గా ఉండదు. కాంపస లో కొంత భాగం ఫారెన యూనివరిస్టీల మోడల లో ఉంటుంది. 
కొంత మామూలే. యస.. మనం బాగా ఉనన్ భాగం చూపిదాద్ం. గెసట్ హౌస దగగ్రా అకక్డా.. లానస్ అవీ బాగుంటాయి.” 
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   మొదటోల్ బితత్రపోయి చూసిన ఉష తేరుకుని తను కూడా నవేవ్సింది. 
   “అనిన్ంటి కంటే ముందు, ‘రోడ మీద ఎవరూ చెతత్ విసిరెయయ్ కూడదు..’ అనే కానెస్పట్ బురర్లోల్కి ఎకిక్ంచాలి. మనం మన 

ఐడియాలు చెపిప్, తరావ్త వాళల్ చేత మాటాల్డించాలి. అలా అయితే వాళుళ్ కూడా ముఖయ్మైన వాళేళ్ అనే భావం వసుత్ంది.” 
   “కరెకట్ ఉషా! మనం మూడునన్రకి హాల కి చేరుకుందాం. అకక్డ అరేంజ మెంటస్ చూసుకుని వచేచ్ వాళళ్ని.. ఎకక్డ ఎవరిన్ 

కూరోచ్పెటాట్లో.. అవనీన్ చూదాద్ం. నేను రూం కి వెళిళ్ మూడింటికి వచేచ్సాత్.” మౌళి ఆవలిసూత్ లేచాడు. 
   “అవునయాయ్.. ఒక గంట రెసట్ తీసుకో. రాతిర్ నువువ్ కూడా చాలా సేపు మేలొక్ని ఉనాన్వు కదా!” భారత మాటలకి ఉష ఏంటనన్టుల్ 

కళెళ్గరేసింది. 
   “నానన్గారి పాల్ంట లో ఏదో పార్బల్ం వచిచ్ంది. గోపాల అంకుల ఇకక్డే ఉనాన్రు. రాతిర్ మౌళి కూడా వచాచ్డు.” టెరర్రిసుట్ల 

సంగతి ఉషకి ఎందుకు చెపప్డం అనన్టుల్ తేలిగాగ్ అనేసింది భారతి. 
                                             PPP 
 
   వరక్రస్ కాలనీలో పొర్దుద్టున్ంచీ గుంపులు గుంపులుగా చేరారు. వీరార్జు ఇంటి దగగ్ర పెదద్లు యువకులు గుమి కూడారు. నరిస్ 

కొంతసేపు తముమ్ళళ్ దగగ్ర బికుక్బికుక్మంటూ కూరుచ్ని, సి,ఇ గారింటికి చేరుకుంది. నాయనని చూడాలంటే దానికి భయమేసింది. కానీ 
తపప్దు కదా.. “అపప్టేల కొసాత్లే” అనుకుంటూ.. 

   లక్షమ్మమ్ గోల పెడతానే ఉంది. 
   “ఆడు ఉండి మాతత్రం ఉదధ్రించిందేముంది? ఇదీ పిలల్లూ సగం రోజులు పసేత్ కదా! అయినా మగడు మగడే..” లోపల కూరుచ్నన్ 

ఆడవాళుళ్ అనుకుంటునాన్రు. 
   ఎవరో పిలల్లకింత తినడానికి పెటాట్రు. 
   “ఇంత టీ తాగవే.. శోషొసుత్ంది..” బలవంతంగా లక్షమమ్ చేత టీ తాగించి బనున్ తినిపించారు. 
   “అమామ్! అయయ్ని తీసుకొచాచ్రు.” పెదద్ పిలాల్డు పరుగెతుత్కొచిచ్ చెపప్గానే  మళీళ్ మొదలెటిట్ంది. ఎకుక్వ సేపు ఉంచకుండా 

తీసుకుపోయారు. 
   ఎవరిళళ్కు వాళుళ్ వెళిళ్ సాన్నాలు చేసి నితయ్ కృతయ్ంలో పడిపోయారు. లక్షమ్మమ్కీ, పిలల్లకీ పకిక్ంటి వాళుళ్ వాళళ్కునన్దాంటోల్నే 

వండి తీసుకొచాచ్రు. రాములు నేనునాన్నంటూ పర్తీ పనికీ ఆదుకునాన్డు. 
    సి.ఇ గారిచిచ్న పైసలోత్ వెచాచ్లు కొని తెచాచ్డు. నరిస్ వచిచ్ తముమ్ళల్కి సాన్నాలు చేయించి, తలిల్ని లేపింది. మూడు గంటకి అంతా 

సరుద్ మణిగిపోయింది. 
   సనన్గా శోకం పెడుతునన్ లక్షమ్మమ్ గొంతు తపప్ ఏమీ వినిపించడం లేదు. నారాయణ, సంతోష లతో సహా.. అందరూ పనల్కి 

వెళిళ్పోయారు. 
    నారాయణ కొడుకు తిలక గవరన్ మెంట కాలేజ లొ బి.ఏ మూడో సంవతస్రం చదువుతునాన్డు. సి.ఇ గారమామ్యి పొదుద్నన్ ఫోన 

చేసిన సంగతి అందరికీ చెపాప్డు. 
   వీరార్జు వంటి తాగుబోతులు తపప్ చాలా మంది వరక్రుల్ బాధయ్తగానే ఉంటారు. వాళళ్ పిలల్లు సూక్ళళ్లోల్ కాలేజీలోల్ 

చదువుతునాన్రు. నారాయణ కూతురు సరోజిని ఇంటర చదువుతోంది. నారాయణ పిలల్లిదద్రికీ దేశభకుత్ల పేరుల్ పెటుట్కునాన్డు. 
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   “అనాన్! అమామ్యిలు రావదాద్?” సరోజిని అనన్ని అడిగింది. 
   “అందరూనే.. మీ ఫెర్ండస్ కి కూడా చెపుప్. అందరం నాలుగులోపలేన్ కమూయ్నిటీ హాలల్ ఉండాలి. చాలా ఇంటెర్సిట్ంగ అని చెపాప్రు 

అమామ్యిగారు.” 
   తిలక, సరోజిని సైకిళళ్ మీద తిరిగి కాలనీలో అందరు పిలల్లకీ చెపాప్రు. 
   పిలల్లంతా వాళళ్కునన్ బటట్లోల్ంచి మంచివి తీసి వేసుకునాన్రు. 
   “ఇంత మటుకు సి.ఇ గారి పిలల్లెన్వరీన్ మనం చూడను కూడ లేదు. ఈ అమామ్యి మీటింగే పెటిట్ంది..” ఏంటా అనన్ కుతూహలం 

ఎవరీన్ నిలవ నియయ్టేల్దు. 
PPP 

 
    కానీ ఇంత ఉతాస్హం ఆఫీసరల్ కాలనీలో కనిపించలేదు. 
   “కొతత్ సి.డి తెచుచ్కుని చూదాద్మనుకునాన్ం.. ఇదెకక్డి గోల!” 
   “మేం మాటనీకి టికెటస్ కొనుకుక్నాన్ం.. వేసేట్..” 
   “వెళళ్కపోతే బాగుండదు. సి.ఇ గారమామ్యి కదా!” 
   సగం మంది తిటుట్కుంటూ తయారయాయ్రు. సగం మంది మాతర్ం ఉతాస్హంగానే ఉనాన్రు. 
   “ఉష పిలిచిందంటే ఎదో బాల్సేట్.. టి.వీ, మూవీస.. బోరు కొటిట్ చసుత్నాన్ం. కొతత్ టైమ పాస. గేమస్ అవీ కండకట్ చేసుత్ందేమో..” 
   “లేదు.. డార్మా వేయిసుత్ందేమో.. తను మంచి యాకట్ర కదా..” 
   ఎవరేమనుకుంటేనేం.. అందరూ కళకళాళ్డుతూ తయారయిపోయారు. 
   ఇంత హడావుడికీ కారణమైన మౌళి మాతర్ం గాఢంగా నిదర్పోతునాన్డు. 

PPP 
                                               
                                                                  
   బిరియానీ వాసనలు టాంక బండ వరకూ వసుత్నాన్యి. 
   “ఎవరో మంతిర్గారమామ్యి పెళైళ్ ఉంటుంది..” రోడుడ్ మీద సెకూయ్రిటీ అదీ చూసి అటుగా వెళుత్నన్ పర్జలు అనుకుంటునాన్రు. 

అదంతా పైరవేట సెకూయ్రిటీ అని తెలియదెవరికీ! 
   అసలు, నిజం పోలీస ఫోరస్, ఆరీమ్.. ఏ మాతర్ం హడావుడి లేకుండా నిశశ్ంబద్ంగా సరుద్కుంటునాన్రు. వెనుక గేటు పెదద్ తాళం వేసి 

ఉంటుంది ఎపుప్డూ. గోడలు చాలా ఎతుత్గా ఉంటాయి. గేటు ఇరవై అడుగులు వెడలుప్, పది అడుగులు పొడవుతో, పైన ఈటెలతో ఉంటుంది.  
పోలీస కమీషనర, హాలు యజమానికి ఫోన చేసి ఆ గేటు తాళాలు తీయించ మనాన్రు. 

   “ఫంక్షన చేసుకుంటునన్ వాళళ్కి తెలియ నియయ్కండి. ఈ గేటు మూసి ఉంచుతామనాన్రు కదా?” 
   “అవును సార! అది ఎపుప్డూ తియయ్ం. కారుల్ రావడానికీ పోవడానికీ కూడా ఫర్ంట గేటే. వెనుక అంతా గలీజుగా ఉంటుంది.” 

హాలు మానేజర చెపాప్డు. పోలీసోళళ్తో జాగర్తత్గా ఉండాలి కదా! 
   “మేం కూడా సేఠ గారి సెకూయ్రిటీ కోసమే.. మళీళ్ వాళళ్కి తెలిసేత్ ఖంగారు పడతారు. పెదద్పెదద్ వాళళ్తో వయ్వహారం. కోటల్ విలువ 



 

øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net  
                                

   83 ేఘం లే  ెరుపు 

చేసే జూవలరీ.. మళీళ్ మీకు పార్బల్ం రాకూడదనీ..” 
   “అలాగే సార! ఎవరికీ తెలియకుండా గేటు తీయిసాత్ను, పనెన్ండునన్ర లోగా..” 
   “గుడ.”  ఫోన పెటేట్సి డిజిపి గారి సెల కి చేశాడు కమీషనర.  
   “సార! వెనుక ఒక గేటుంది. హాలు మానేజర అది తీసి ఉంచుతాననాన్డు. మీరు మన ఫోరస్ ని దాని దావ్రా పంపచుచ్. కానీ మరీ 

ఎకుక్వమంది అయితే అనుమానం వసుత్ంది.” 
   “వెరీ గుడ. నాకు తెలుసు. ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా మానేజ చేదాద్ం.” 
   వెంటనే.. డిజిపి, వంద మంది గన మెన ని హాలు వెనుక గేటు లోంచి వెళిళ్, చెటల్ చాటున, పొదల చాటున ఉండమనాన్రు. 
   ఎవరైనా వచిచ్ ఏదైనా అడుగుతే, వాళళ్ని పటిట్ వాన లోకి ఎకిక్ంచి, కాళూళ్, చేతులూ, నోరూ కటెట్యయ్డమే! 
   వెనుక గేటోల్ంచి వంద మందీ వచిచ్ అనిన్ చోటాల్ సరుద్కునాన్రు. గేటు జారవేసి ఉంచారు. ఎవరైనా చూసేత్ తలుపులు వేసినటేల్ 

అనిపిసాత్యి. 
   పెళిళ్వారి పైరవేట సెకూయ్రిటీ వాళళ్ందరూ ముందు గేటు దగగ్రా కళాయ్ణ మండపం లోనూ ఉనాన్రు. విచితర్ం ఏంటంటే.. వజార్ల 

నగలు ధరించిన ఆడవాళళ్ దగగ్ర ఎవరూ లేరు. కానఫ్రెనస్ హాలు దగగ్రే ఎకుక్వమంది గసీత్ తిరుగుతునాన్రు.  
   వియయ్ంకుళిళ్దద్రూ, పెళిళ్కొడుకు తండిర్, పెళిళ్ కూతురు తండిర్, వచిచ్న వాళళ్కి మరాయ్దలు చేసుత్నాన్రు. భోజనాలు అవుతుండగా.. 

అపుప్డే ఢిలీల్ నుంచి వచిచ్న విమానంలో దిగిన అతిథులు రావడం మొదలు పెటాట్రు. అందరికీ టొయోటా కారుల్ పంపినటుల్నాన్రు.  
   మొదటగా వచిచ్న టొయోటాలోంచి దిగిన అతిథి అదే అనాన్డు సెకూయ్రిటీతో. 
   “అరే.. లంచ షురూ అయి పోయిందా భాయ! ఫైట డిలే అయింది మన వాళళ్ంతా పీఛే వసుత్నాన్రు. సేఠ సాబ బిజీనా? ఫరవానై.. 

నికాక్ టైమిక్ వచేచ్శాం కదా!” సెకూయ్రిటీ వాళుళ్ కారుడ్లు రెండూ సరిగాగ్ ఉనాన్యా అని చూసి చెక చేసి మొహాలోల్కి చూసి వదిలేశారు, సలాం 
కొటిట్. 

   అందరూ ఒకలాగే ఉనాన్రు… అదే ఆహారయ్ం.. పాన, కళల్కి సురామ్, చినన్ గడడ్ం, నెతిత్ మీద టోపీ. 
   కలన్ల ఇసామ్యిల బృందం (యాంటీ టెరర్రిసట్ సాక్వ్డ) ఏ అడూడ్ లేకుండా లోపలికి వెళళ్గలిగారు. అపుప్డే సేఠ, వియయ్ంకుడు 

భోజనానికి కూరుచ్నాన్రు. గుండర్ని బలల్లు, చుటూట్ కురీచ్లు.. ఒకోక్ బలల్ దగర పదిమంది కూరుచ్నాన్రు. సేఠ బలల్ దగగ్రే, కుంభా, అతని 
అనుచరుడు ఉనాన్రు. కుంభా కనిపించేటుల్గా ఇసామ్యిల ఒక బలల్ ఎంచుకుని కూరుచ్నాన్డు. మిగిలిన సాక్వ్డ అంతా అనిన్ బలల్ల దగగ్రా 
సరుద్కునాన్రు. 

   సేఠ జీ ఏదో జోక వేసినటుల్నాన్డు. కుంభా పెదద్గా నవువ్తూ తల వెనకిక్ తిపిప్ క్షణంలో సగం సేపు ఇసామ్యిల కేసి చూసి సేఠ జీ 
తొడమీద చినన్గా తటాట్డు.  

   “ఆలీ సాబ! బహుత హుషార హై..” సేఠ జీ కొంచెం బూందీ రైతా వడిడ్ంచుకుంటూ అనాన్డు.  
   “ఆప కా బిజినెస కైసా హై ఆలీ సాబ?” వియయ్ంకుడు అడిగాడు. 
   “కాయ్హై ఆప కా బిజినెస?” ఎవరో అడిగారు నతిత్గా. 
      “జమీన కా కబాజ్..” ఫెళుళ్న నవావ్రు అందరూ. 
   హుషారుగా నవువ్కుంటూ భోజనాలు కానిచాచ్రు. కానీ అందరి కళూళ్ తీక్షణంగా ఉనాన్యి. ఎవరికి వారే ఏదో చెపప్డానికి 
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తయారుగా ఉనాన్రు. 
   అందరూ కడుపునిండా తిని, పాన లు నములుతూ అటూ ఇటూ తిరుగుతునాన్రు. కలన్ల బృందం ఒకొక్కక్రే హాలు దగగ్రికి 

చేరుకునాన్రు. మళీళ్ హాలు దగగ్ర చెకింగ. ఈ సారి ఎకక్డున్ంచీ అని అడుగుతునాన్రు. సాక్వ్డ వాళళ్ంతా తాము పటుట్కునన్ వాళల్ పేరుల్ అడర్స 
లు చెపాప్రు. ఒకసారి చెక చేసి, ఫొటోలనీ మొహాలనీ పరికించి చూసి లోపలికి పంపుతునాన్రు. అయినా గురిత్ంపు కారుడ్ మీది నంబర చాలు. 
అదే గురుత్ పెటుట్కోవాలి. 

   కుంభా భోజనాలయాయ్క, సేఠ జీ వెనుకే వెళాళ్డు.  
   “సేఠ సాబ! సెకూయ్రిటీ పకాక్ హైనా?” ఒంటరిగా దొరికిన సేఠ జీని అడిగాడు. 
   ‘బహుత.. ఆజ మిషన భీ బహుత అఛాఛ్ చలాత్. అనిన్ పేల్సెస లోనూ పకాక్ అని సమాచారం వచిచ్ంది. తుమాహ్రా లోగ ఆరానా?” 
   “వసూత్ ఉండాలి. కారడ్స్ ఇచిచ్ అంద జెయయ్మని చెపాప్ను మన పేల్స లో.” 
   “ఏక మినట. భాయ సాబ! కైసా హై? ఆప కహాసే ఆయా?” 
   అటు పకక్ నుంచి వెళుత్నన్ కలన్ల ఇసామ్యిల ఆగాడు. 
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   “కరాణ్టకా బాబా!” తడుముకోకుండా సవ్ఛఛ్మైన ఉరూద్లో జవాబిచాచ్డు ఇసామ్యిల. సంసథ్లో అందరూ అతనిన్ బాబా అంటారని 

తను భోజనం చేసుత్నన్ బలల్ దగగ్రునన్ మహారాషాట్ర్ బాచ మాటలోల్ తెలిసింది. 
   “లేట గా వచాచ్ం. ఫైల్ట డిలే. అందుకే మిమమ్లిన్ కలిసే భాగయ్ం కలుగలేదు.” 
   ఆలోచనగా గడడ్ం తడుముకునాన్డు బాబా. ఇతనిన్ తను తీసుకోలేదే.. పెదద్వాడే. సులాత్న సాబ తీసుకుని ఉంటాడు. ఉరూద్ కానీ, 

వయ్వహారం కానీ పాకిసాత్నీ లానే ఉనాన్డు. తల పంకించి, “ఫిర మిలేంగే..” అని పకక్కి తిరిగాడు. 
   “నీకు తెలుసా అతను.. ఎకక్డా చూసినటుల్ లేదు?” కుంభాని అడిగాడు సేఠ జీ. 
   “సులాత్న సాబ దగగ్ర చూసిన గురుత్. ఎకుక్వగా సౌత లో ఆపేర్ట చేసుత్ంటాడనుకుంటా.” కుంభా అనేశాడు. ఇవేళిత్ తరువాత బర్తికి 

ఉనాన్ ఇంక ఈ బాబాని కలిసేది లేదు. 
   “అఛాఛ్.. మొతత్ం కంటీర్ నుంచి అందరూ వచాచ్రు కదూ! గురుత్ పటట్ లేకపోయా.” 
   “బాబా! ఇంత పెదద్ హాలు.. కాంపౌండ వాల దగగ్ర చుటూట్ చెటుల్. సెకూయ్రిటీ గురించే నాకు ఫికర గా ఉంది. ఎకక్డా లీక లేదు 

కదా!” 
   సేఠ జీని పకక్కి తీసుకెళిళ్ అడిగాడు కుంభా.  
   సేఠ జీ గటిట్గా నవివ్ అనాన్డు.. 
   “దేఖానా! ఇతాన్ గన మన హై. ఎపుప్డూ అంత డేరింగ గా ఉంటావు. నువేవ్ంటి ఇటాల్.. కుచ నయీ హోయేగా!” 
  “సులాత్న సాబ కైసా హై?” అలా మాటలోల్ పెటిట్, ఇసామ్యిల బృందం హాలోల్కి నిరాటంకంగా వెళాళ్క, “అఛాఛ్ బాబా! టైమ 

అవుతోంది. నేను భీ హాలోల్కి వెళాత్.” తన బీర్ఫ కేస చూపిసూత్ అనాన్డు కుంభా. 
   అందులో తన పాల్న విశేషాలునాన్యని సూచిసూత్. 
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   “ అంకుల! డాడీ, మమీమ్లని చంపిన వాళళ్ని నేను గురుత్పడాత్. అకక్ని కాలిచ్న వాడిని నరుకుతా..” అమాయకంగా తన 

మొహంలొకి చూసి, వెకిక్ వెకిక్ ఏడిచ్న భాసక్ర ఎంత పెదద్వాడయిపోయాడు.. 
   కలన్ల ఇసామ్యిల కి గతం గురుత్కొచిచ్ మనసంతా వికలమయిపోయింది. 
   అవును మరి.. ఇరవైఏళుళ్. మొహం వెడలుప్గా అయి, చాతీ విశాలంగా.. మనిషి బలంగా, మిలమిల మెరిసే కళుళ్, మొహానికి 

అతికినటుల్నన్ చినన్ ముకుక్ని చూసి గురుత్ పటాట్డు. ఇనిన్ సంవతస్రాలు, ఇషట్ం లేని చోట, శతుర్వుల మధయ్ సనిన్హితంగా మెలగడం 
సామానయ్మైన విషయం కాదు. 

   ఎలాగయినా భాసక్ర ని రకిష్ంచాలి. దేశం గరివ్ంచదగగ్ పౌరుడిగా అందరూ కాకపోయినా, కొదిద్ మందయినా గురిత్ంచాలి. కానీ 
అది సాధయ్మా! రాక్షసులాల్ తిరుగుతునన్ సెకూయ్రిటీ వాళళ్ని చూసి అనుకునాన్డు ఇసామ్యిల. హాలోల్కి వెళిళ్ తన నంబర వేసునన్ కురీచ్లో 
కూరుచ్నాన్డు. తమ వాళళ్ంతా అపప్టికే కూరుచ్ని పరిసరాలు గమనిసుత్నాన్రు.. దేశం కోసం పార్ణాలిన్ తృణ పార్యంగా వదిలెయయ్గల 
ధీరులు.  

   మొతత్ం ఇరవై మంది సెకూయ్రిటీ వాళుళ్నాన్రు లోపల. అది కాక లోపల కూరుచ్నన్ వాళళ్లో ముఖయ్మైన వాళళ్ దగగ్ర కూడా 
పిసోత్ళుళ్నాన్యి. బరువుగా వేళాళ్డుతునన్ షేరావ్ణీ జేబులే చెబుతునాన్యా సంగతి. 

   కళాయ్ణ మంటపం బైట యాభైమంది తిరుగుతునాన్రు. వాళళ్ందరీన్ బైట ఉనన్ ఫోరస్ చూసుకుంటే లోపలునన్ వాళళ్ని తాము 
మానేజ చెయయ్చుచ్. ఒక వేళ వాళుళ్ కూడా లోపలికి వసేత్.. 

   తల విదిలించాడు కలన్ల.. ఎందుకు అంత ఆలోచన.. ఎపప్టి అడుగుకి అపుప్డే.. 
   అందరూ లేచి నిలుచునాన్రు. సేఠ జీ, కుంభా, పెళిళ్కూతురి తండిర్ లోపలికి వచాచ్రు. 
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     మగ వాళళ్ందరూ కానఫ్రెనస్ హాలోల్కి వెళిళ్పోయాక, జనానా భోజనాలకి కూరుచ్నాన్రు. హాలు చుటూట్ పరదాలు 
కటేట్శారు. ఆడపిలల్లు డానస్ మొదలుపెటాట్రు. 

   “హే.. జలీద్.. ఖానా ముగించండి. ఖానా అయాయ్క ఇంటికి వెళిళ్ మళీళ్ తయారయి, డినన్ర కి రావాలి. అబాబ్జాన చెపాప్రు.” 
పెళిళ్కూతురి తలిల్ అందరినీ హడావుడి పెటిట్ంది. 

   అబాబ్జాన ఆరడ్ర అనగానే అందరు గప చుప గా వచిచ్ కూరుచ్ని తినేశారు. సేఠ సాబ బంగాల్ జుబిలీ హిలస్ లో ఉంది. నలభై 
గదులు పాలస అది. అకక్డునన్ ఆడవాళల్ంతా ఆరామ తయారవచుచ్. 

   మగపెళిళ్వారి అతిథులు ఎవరూ ఆడవాళళ్ని తీసుకు రాలేదు. అమీమ్జాన కి అనుమానం వచిచ్నా అడగడానికి ధైరయ్ం చాలేల్దు. 
పెళళ్యి తీస సాల అవసుత్నాన్ ఇంకా హడలే అమీమ్జాన కి తన మరద ని చూసేత్. నలుగురు పిలల్లూ ముతాయ్లాల్ ఉంటారు. ఇపుప్డు 
జరుగుతునన్ది పెదద్మామ్యి పెళిళ్. పెళిళ్కొడుకు ఖానాద్న ని కూడా తీసుకెళళ్మనాన్రు. వాళుళ్ పదిమంది. 

   “మన బంగాల్ అంతా చూపించు సంబంధీ లోగోంకి.” 
   “షాదీ అయాయ్క వెళాత్ం కదా!” 
   “జాదా బాత మత కరో. చెపిప్ంది చెయియ్.” ఒకక్ కసురుకసిరే సరికి గుడల్లోల్ నీళుళ్ కుకుక్కుంటూ లోపలికెళిళ్ పోయింది. 
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   అమాయకురాలు.. అమె కేం తెలుసు? తన మరద ఇనిన్నాళూళ్ అజాఞ్త జీవితం గడిపాడని.. ఆ రాతిర్తో ఆ సంసారం, పిలల్లూ 
అంతా వీధి పాలే, అదీ బర్తికుంటే! ధగ ధగ మెరిసే వజార్భరణాలు, పడవలాల్ంటి కారుల్, రాజ భవనాలు.. అనీన్ మాయం అయి పోతాయని 
అణు మాతర్ం ఊహించలేదు. 

   ఖానా అవగానే, జనానా అంతా వరుసగా వచిచ్ ఆగిన కారల్లో వెళిల్పోయారు పాటలు పాడుకుంటూ. 
                                            ………………………. 
   గసీత్ తిరుగుతునన్ ఇదద్ద్రు సెకూయ్రిటీ వాళళ్కి ఎందుకో అనుమానం వచిచ్ంది. 
   వెనుక గేటు ఏదోలాగుందే! అది బంద చేసి ఉంటుందనాన్రు.. ఊగుతునన్టుల్ంది. తాళం సరిగాగ్ ఉందా! చెక చేసేత్ పోలా.. 

లోపలునన్ జీహాద వీరులందరీన్ తామే కద రకిష్ంచాలి! 
   ఇదద్రూ వెనకిక్ వెళాళ్రు. 
   “అవ భాయ! ఖులాల్ హై. కోన హై యహా?” కోపంగా అరుసూత్ గేటు దగగ్రికి వెళాళ్రు. 
   నలుగురు పోలీసులు, ఇదద్రి మీద పడి నోరు నొకేక్సి, కాళూళ్ చేతుల కటేట్సి.. నోటోల్ గుడడ్లు కుకిక్ వాన లో పడేశారు. వాళళ్ బటట్లు 

తీసి ఇదద్రు వేసుకునాన్రు. ఆ వాన నిశశ్బద్ంగా వెళిళ్పోయింది. ఆ సాథ్నంలో ఇంకొక వాన వచిచ్ నిలిచింది. 
    సెకూయ్రిటీ వాళళ్ యూని ఫామ వేసుకునన్ ఇదద్రు ఆరీమ్ వాళూళ్ సేవ్చఛ్గా కళాయ్ణమంటపం లానల్లో తిరగడం మొదలెటాట్రు. 

అకక్డి సెకూయ్రిటీ అంతా వేరేవ్రు చోటల్ నుంచి వచిచ్న వాళుళ్. అందుకని కొతత్వాళళ్నెవరూ గురుత్ పటట్లేదు. ఆవరణ అంతా చెటల్తో నిండి 
ఉండడం వలల్ పగలైనా వెలుతురు అంతగా లేదు. 

   “భాయ! ఇథర ఆవ.” తమకు ఎదురు పడడ్ ఇదద్రిన్ పకక్కి తీసుకెళాళ్రు. 
   “పీఛే.. జర జాదా గసీత్ కరాన్. మేం కూడా వెళిళ్ వచాచ్ం. గేట వీక హై.” చెవిలో చెపుత్నన్టుల్గా చెపిప్ ముందుకెళిళ్పోయారు. 
   “బడే సాబ కి చెపాద్మా?” 
   “కాయ్కర నా? అందర హై.” 
   “హాల మానేజర ఏడీ? ఇపప్టి వరకూ ఇకక్డే ఉండాలే..” 
   “కామ కి వెళిళ్నటుల్నాన్డు. 
   “చలో! హమ దోనోం చలేంగే.” ఇదద్రూ వెనకిక్ వెళాళ్రు. వాళళ్ పనీ అంతే అయింది. ఇంకొక వాన వచిచ్ నిలిచింది. ఇదద్రు 

కొతత్వాళుళ్ వచాచ్రు. అలా.. ఆవరణ అంతా ఆరీమ్ వాళళ్తో, పోలీసులోత్ నిండి పోయింది. సెకూయ్రిటీవాళుళ్ యాభై మంది ఉంటే వీళుల్ నూటాభై 
మంది. ఫర్ంట లోనూ, కళాయ్ణ మంటపం లోనూ సెకూయ్రిటీ యూనిఫామ వాళుళ్, మిగిలిన వాళుళ్ చెటల్ చాటున.. 

   అపుప్డు మూడు గంటలయింది. హాలోల్ ఢిలీల్ నుంచి వచిచ్న, పెళిళ్కొడుకు తండిర్ బాబా, సైల్డుల్ చూపించి వివరిసుత్నాన్డు. అభావంగా 
మొహం పెటిట్ కుంభా సేట్జ మీదనే కూరుచ్నాన్డు. ఇదద్రు నాయకుల తరువాత అతనే పార్ముఖయ్మునన్వాడు.  

   భోజనాల దగగ్ర బాబా తలమీద అతను కొటిట్నపుప్డే తెలిసింది.. అతనే కలన్ల పర్భాకర ని చంపిన వాడని. 
   వేసి ఉనన్ హాలు తలుపు టక టక శబద్ం అయింది. బాబా చెపుత్నన్ది ఆపేసి పొర్జెకట్ర సివ్చ ఆరేప్శాడు.  
   “కాయ్ హువా? డిసట్రబ్ మత కరో అని చెపాప్కదా!” తలుపు దగగ్ర నిలుచునన్ వాళల్తో అనాన్దు కోర్ధంగా. 
   ఓరగా తలుపు తీసి చూశారు. బైట సెకూయ్రిటీ చీఫ.. 
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   “జనానా చలే గయే సాబ. కుఛ హోనా?” 
   “నయీ.. దిసట్రబ్ మత.” దబుబ్మని తలుపేసేశాడు. 
   బయట అంతా ఆకర్మణ అయిపోయింది. అపప్టి వరకూ బాబా చూపిసుత్నన్ సైల్డస్ ని చూసూత్, కురీచ్ పటుట్కుని కోపానిన్ 

నిగర్హించుకుంటునన్ కలన్ల ఇసామ్యిల ఒకక్ ఉదుటన్ లేచాడు.. పిసట్ల చేతిలో పటుట్కుని. 
                                            ………………………. 
                                                        
 
                                                           13 
   రాజు కాళూల్ చేతులూ కొంచెం కదిపాడు. పకక్నునన్ నరస్ డాకట్రిన్ పిలవడానికి పరుగెతిత్ంది. డాకట్ర వెంటనే వచాచ్డు. పలస్ నారమ్ల 

కి వసోత్ంది. శరీరం కూడా.. నీలం రంగు తగుగ్తునటుల్గా అనిపిసోత్ంది. ఫరవాలేదు..  
   అపుప్డే భోజనాలు చేసి, గోపాల, చకర్పాణి లోపలికి వసుత్నాన్రు.  
   “డాకట్ర!” గోపాలాచారి పిలుపు విని వెనకిక్ తిరిగాడు డాకట్ర. 
   “ఎటాల్ ఉంది?”  
   “ఫరవాలేదు. కానీ ఇంకా కిర్టికల అనే చెపప్చుచ్. కొంచెం హోప కనిపిసోత్ంది.” 
   “అతను బర్తికి బైట పడితే ఫుడ పాయిజనింగ అని చెపాత్రా?” 
    ఒకక్క్షణం ఆలోచించాడు డాకట్ర. ఆ హాసిప్టలిక్ ఎడిమ్నిసేట్ర్టివ ఇన ఛారజ్ యస.యి ఏడియమ. సూయిసైడ అంటే పోలీసులూ 

గొడవా.. 
   “చూదాద్మండీ.. అదేం పార్బల్ం అనుకోను.” 
   “థాంకుయ్ డాకట్ర. నాలుగింటికి అతని పేరెంటస్ వసాత్రు. అపుప్డు మీరు అవసరమైన డర్గస్ ఇవవ్చుచ్.” గోపాల, చకర్పాణిని 

తీసుకుని బైటికి వెళాళ్డు. 
   “ఏం చేదాద్మంటావు? నాకు చాలా భయంగా ఉంది. ఏమైనా అయితే..ఇతను చేసిన పర్చారంతో అమామ్యి మీదికి వసుత్ందేమో! 

పోలీస కేస అదీ..” చకర్పాణి విచారంగా అనాన్డు. 
   “అసలు అమామ్యి పోలీస సేట్షన కి వెళిళ్ రిపోరట్ ఇవవ్వలసింది. ఇపుప్డితను ఇలా చెయయ్డంతో అందరూ అతని మెద జాలి 

చూపిసాత్రు.” 
  “నిజమే రా. అలా చెయాయ్లని ఆ సమయంలో తటట్దు కదా! ఏదో విధంగా బైటపడి మా దగగ్ర కొచేచ్సేత్ బర్తికితే చాలనుకుంది.” 
   “నా ఆఫీసుకెళాద్ం పద. యసైస్ ని పిలిచి మాటాల్డుదాం. ఏమైనా సాయం చేసాత్డేమో!” గోపాల ఆఫీసుకెళాళ్రిదద్రూ. 
   తన కురీచ్లో కూరుచ్ని టైమ చూసుకునాన్డు గోపాలాచారి. రెండవుతోంది. 
   “నువివ్కక్డే కూరోచ్రా. సి.యి గారికో మాట చెపొప్సాత్ను.” 
   గోపాల సి.యి గారి ఛాంబర లోకెళాళ్డు. అపుప్డే సివిల ఇంజనీరల్కి యువత మీటింగ గురించి చెపిప్, గోపాల కి కూడా చెపాప్డు 

శీర్నివాస.  
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   “నాకూక్డా ఈ పార్జకట్ బాగా నచిచ్ంది సార. నినన్టి గొడవలో రాజు అని..” రాజు సంగతి కుల్పత్ంగా వివరించాడు గోపాల. 
   “నినన్ పొదుద్నన్ అతని వయ్వహారం చూసేత్ నాకు కొంచెం అనుమానం వేసింది. కానీ.. ఇపుప్డు ఆడపిలల్లిన్ కూడా అంత నమమ్ 

లేకుండా ఉనాన్ం కదా!”  
   “నిజమే. మీరు ఒకక్సారి ఆ అమమ్యిని చూసేత్ అలా అనుకోరు. కళళ్లోల్ ఉనాన్యి పార్ణాలు. ఒంటి నిండా అంగుళం ఖాళీ 

లేకుండా ఉనాన్యి దెబబ్లు. ఆఖరికి పిలల్లిన్ కూడా వదలేల్దు.” 
   “అయోయ్.. అలాగా! అయితే యస.ఐ ఫీర్గా ఉనాన్డేమో చూదాద్ం. పోలీస సేట్షన కి ఫోన చెశాడు శీర్నివాస. 
   “హలో.. సి.యి గారా! గుడాఫట్ర నూన సార. మీ పాల్ంట లో పటుట్కునన్ టెరర్రిసట్ లు చాలా రికారుడ్నన్ వాళుళ్ సార. మేం 

పటిట్చిచ్నందుకు, హెడాఫీసు వాళుళ్ చాలా మెచుచ్కునాన్రు సార.” సంతోషంగా అనాన్డు యస. ఐ. 
   “గుడ.. ఇపుప్డు వేరే పని మీద ఫోన చేశాను. మీరు ఫీర్గా ఉనాన్రా..” జానకి గురించి వివరించాడు.  “మీ సేట్షన కి 

వదాద్మనుకుంటునాన్ం నేనూ, యస. యి ఏడియమ గారూ.” 
   “మీరెందుకు సార? అమామ్యిని, వాళళ్ ఫాదర ని పంపించండి.నేను చూసుకుంటాను.” తను సాయం చేసే అవకాశం 

వచిచ్నందుకు సంతోషంగా ఉనాన్డు యసైస్. 
   “థాంకూయ్. అరగంటలో అకక్డుంటారు.” 
   “ఎందుకైనా మంచిది నేను కూడా వెళాత్ను. ఏమంటారు?” గోపాల లేచాడు. 
   “వెళిళ్ రండి. మీ ఫెర్ండ కి కాసత్ ధైరయ్ం గా ఉంటుంది.” 
   గోపాల, చకర్పాణీ ఇంటికి వెళిళ్ జానకిని తీసుకుని, పోలీస సేట్షన కి వెళాళ్రు. 
   “మీరెందుకొచాచ్రు సార? నేను చూసుకునే వాణిణ్ కదా!” గోపాల ని చూసి అనాన్డు యస.ఐ. 
   “మీకు అంతా వివరిదాద్ము సవ్యంగా అని వచాచ్ను..” రాజు సూయిసైడ అటెంపట్ గురించి చెపాప్డు. 
   “అదా! మొనన్ రిపోరట్ ఇచిచ్నటుల్ రాసేదాద్ం. ఎలాగైనా ఒక కాపురం నిలబెటాట్లి మనం. అతను ఇంటి కొచేచ్శాక, ఏమైనా చేసేత్ 

పోలీస పొర్టెక్షన ఉందని చెపప్చుచ్.”  ఇంత సులభంగా తేలిపోతుందని అనుకోని చకర్పాణి, రెండు చేతులూ జోడించి నమసాక్రం చేశాడు. 
   “మీరు పెదద్వారు. ఊరుకోండి సార!” యస.ఐ జానకి చేతులు, కాళుళ్మొహం ఫొటోలు తీశాడు. కొనిన్ దెబబ్లు ఇంకా పచిచ్గానే 

ఉనాన్యి. మందులేం వెయయ్లేదు కదా! 
   కావలసిన సంతకాలు తీసుకుని ఫైల లోపల పెటాట్డు యస.ఐ. 
   మళీళ్ మళీళ్ కృతజఞ్తలు చెపూత్ పోలీస సేట్షన నుంచి బైటికి వచిచ్ హాసిప్టల కి వెళాళ్రు. జానకి దెబబ్లకి మందులు, యాంటి 

టిటానస ఇంజక్షన ఇపిప్ంచి నొపుప్లు తగగ్డానికి మాతర్లు ఇచాచ్రు. 
   “అంకుల..” జానకి పిలుపు విని తన కేసి చూశాడు గోపాల. 
   “ఒకసారి అతనిన్ చూడచాచ్?” గోపాల కి మనసులొ ఒక పొర కదిలి నటల్యింది. వివాహ బంధం ఎంత గొపప్ది! 
   “తపప్కుండా నమామ్. పద..” అందరూ రాజు బెడ దగగ్రికి వెళాళ్రు. 
   బైట  వరండాలో ఎవరూ లేరు. ఎకక్డి వాళళ్కక్డికి వెళిళ్పోయారు. 
   ఒంటరిగా నిసస్హాయంగా పడుకుక్నన్ రాజుని చూసేత్ అందరికీ ఒకక్ క్షణం జాలేసింది. అపుప్డే కళుళ్ తెరిచి జానకిని చూశాడు 



 

øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net  
                                

   89 ేఘం లే  ెరుపు 

రాజు. జానకిని చూడగానే అతని మొహం తేటగా అయింది. ఏదో మాటాల్డబోయి ఆయాసం వచిచ్ ఆగిపోయాడు. చకర్పాణి వెళిళ్ గబగబా 
డాకట్రిన్ పిలుచుకొచాచ్డు. 

   డాకర వచిచ్ పలస్ చూసి, ఇంజక్షన ఏదో ఇచాచ్డు. 
   “గుడ.. ఇంక అవుటాఫ డేంజర. మీరు చూసుకుంటారు కదా.” జానకిని చూసి అనాన్డు. 
   జానకి కళుళ్ విపాప్రిచ్ చూసింది నిరాఘ్ంతపోయి. 
                                                  …………………….. 
   ఉలికిక్పడి లేచాడు మౌళి. “అబబ్.. ఎంత సేపు నిదర్పోయానో.” అనుకుంటూ. 
   బైట అంతా కోలాహలంగా ఉండడంతో వీధిలోకి వచాచ్డు. పిలల్లంతా గుంపులు గుంపులుగా, మాటాల్డుకుంటూ కమూయ్నిటీ హాలు 

కేసి వెళుత్నాన్రు. 
   “అమోమ్.. ఆలిశయ్ం అయిపోతోంది.. నేనే బదధ్కిసేత్ ఎలా..” గబగబా లోపలికెళిళ్ చలల్ని నీళళ్తో మొహం కడుకుక్ని బటట్లు 

మారుచ్కుని హాలు దగగ్రికి వెళిళ్పోయాడు. ఉష అపప్టికే సేట్జ మీద ఏరాప్టుల్ చూసోత్ంది. కమూయ్నిటీ హాలు వాళేళ్ చాలా వరకూ చేసేశారు.  
   మౌళి తన లాప టాప కనెక్షనస్ ఇచిచ్, సీర్క్న మీదికి వసోత్ందా లేదా అని చూసుకునాన్డు. చూపించవలసిన వనీన్ కర్మంలో ఇంటోల్నే 

సరేద్సుకునాన్రు తనూ, ఉషా. కరెట్న వేసేశారు, సేట్జ మీద. 
   నాలుగింటికి మీటింగంటే మూడింటి నుంచే అందరూ రావడంమొదలెటాట్రు. వరక్రస్ కాలనీ పిలల్లందరీన్ తిలక వెనుక వరుసలోల్ 

కూరోచ్ పెడుతునాన్డు. ఇంజనీరల్ పిలల్లందరికీ మొదటి నాలుగు వరుసలూ వదిలేశారు. 
   “అంతా చెపప్కక్రేల్ని కర్మశిక్షణ లాగుంది. ఖాళీ లేకపోతే వెళిళ్పోయినా వెళిళ్పోతారు వాళుళ్.” మౌళి, ఉషతో అనాన్డు. 
   ఉష అవుననన్టుల్గా తలూపింది. 
   వరక్రస్ కాలనీలోనే ఎకుక్వమంది పిలల్లునాన్రు. ఒకోక్ కుటుంబానికి ముగుగ్రు, నలుగురు. ఇంజనీరల్ కి ఇంటికిదద్రే. ఒకోక్ ఇంటోల్ 

ఒకొక్కక్ళేళ్ కూడా. యస.యి గారల్ పిలల్లందరూ పెదద్ ఉదోయ్గాలోల్ చదువులోల్ ఉనాన్రు. ఒకక్ ఉషే సీనియర ఇంజనీరల్  పిలల్లోల్ చదువుతునన్ది. 
   డాకట్ర గారి అమామ్యి, అబాబ్యి వచేచ్శారు. అమామ్మ్యి బి.యసీస్ ఫసట్ ఇయర, అబాబ్యి ఇంటర ఫసట్ ఇయర. లేడీ డాకట్ర గారికి 

ఒకక్తే అమామ్యి. ముందు రోజు రాతేర్ ఊరికెళిళ్ందిట. రాలేదు. 
   అంతలో సరోజిని సేట్జ మీదికి వచిచ్ంది. 
   “అకాక్! మీ కోసం ఎవరో వచాచ్రు.” ఉషని చూసూత్ అంది, కళళ్తో నవువ్తూ. 
   “నాకోసమా.. లోపలికి రమమ్ను.” 
   “రాలేరకాక్. మీరే బైటికి రావాలి.” కొంటెగా అంది. 
   ఉషా, మౌళీ ఇదద్రూ హాలు బయటికి వచిచ్ ఆశచ్రయ్ంగా చూసుత్ండిపోయారు. ఉష చటుకుక్న మౌళి చెయియ్ పటుట్కుంది 

అసంకలిప్తంగా. మౌళి తన చేతినీ ఉష చేతినీ మారిచ్ మారిచ్ చూశాడు. 
   “అబాబ్.. ఎంత వెచచ్గా ఉంది..” మౌళి చూడడ్ం గమనించిన ఉష చెయియ్ తీసేసింది కాసత్ సిగుగ్గా. 
   “ఏం చేదాద్ం మౌళీ?” 
   “అదే అరధ్ం అవడం లేదు.” 
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   కమూయ్నిటీహాలు ముందు లాన లో హైసూక్లు పిలల్లందరూ వచిచ్ నిలబడాడ్రు. గవరన్ మెంట సూక్లు, కానెవ్ంటు, విదాయ్నికేతన.. 
అనిన్ సూక్లస్ నుంచీ.. ఎయిత కాల్స వరకూ.. మరీ చినన్పిలల్లకి ఎవరు చెపప్లేదేమో.. వాళుళ్ రాలేదు. 

   రెండు వందలమంది పైగా అమామ్యిలు, అబాబ్యిలు. ఒకచోట సిథ్రంగా నిలబడడ్ం కషట్మే వాళళ్కి. కొందరు రెండుకాళుళ్ 
కదుపుతూ డానస్ చేసూత్, కొందరు పిడికిలి బిగించి వదులుతూ, కొందరు లొడలొడ మాటాల్డుతూ.. రకరకాల వినాయ్సాలు చేసుత్నాన్రు. 

   మూడు సూక్ళళ్ హెడ, బాయిస, గరల్స్ వచిచ్ ఉష దగగ్ర నిలుచునాన్రు. సూక్ల డిసిపిల్న పాటించాలి కదా! 
   “ఏంటకాక్! మమమ్లిన్ పిలవలేదు. పారీట్ ఇసుత్నాన్వట కదా! ఇంకా ఏదో పికచ్ర చూపిసుత్నాన్వట. ఓనీల్ కాలేజెస వాళళ్కేనా? 

అనాయ్యం అకాక్. అందుకే మేం వచేచ్శాం.” 
   ఓహ.. రిఫెర్ష మెంటస్ తెమమ్ంది కదా! హాలోల్ తెర అదీ పెటట్డం చూసి ఎవరో ఊది ఉంటారు. టౌన షిప లో కటుట్ అలా ఉంటుంది 

మరి. 
   ఆపదాబ్ంధవుడిలా గోపాల వచాచ్డు. వెనుకే యస. యి రమేష, డి.యి సుందర. 
   “ఏంటమామ్! ఏదో పర్భంజనం లాగుంది.” నవువ్తూ అనాన్డు గోపాల. 
   “అంకుల! నేనేదో అనుకుంటే ఏదో అవుతోంది. ఏం చెయాయ్లి?” నిసస్హాయంగా అంది ఉష. 
   “ఈ పిలల్కాయలకూక్డా సెలవులేగా?” 
   “అవునంకుల. మేం కాయలు గాదంకుల.” విదాయ్నికేతన అమామ్యి కినుకగా అంది. 
   “మీరు పిడుగులమామ్! అందరూ గొడవ చెయయ్కుండా కంటోర్ల చెయాయ్లి మీరు. ఫోరో కాల్క కి మీటింగ. అపప్టి వరకూ అలల్రి 

చెయయ్కుండా చూడండి. ఓకే!” 
   “ఓకే అంకుల.” హెడస్ అందరూ మారచ్ చేసుకుంటూ వెళిళ్పోయారు లానస్ లోకి. 
    “అంకుల! హాలోల్ వీళళ్ందరూ పటట్రు. ఎలాగ?” కీచు గొంతుతో అంది ఉష. మౌళి ఏం మాటాల్డలేదు. ఇటాల్ంటిదెకక్డ 

ఊహించారు.. 
   గోపాలాచారి, యస.యి ఏడియమ.. బాగా తల పండిన వయ్కిత్. ఇటువంటి అతయ్వసర సమయాలోల్ ఏం చెయాయ్లో తెలియకపోతే ఆ 

సాథ్నంలో ఎందుకుంటారు? 
   అంతలో భారతికూడా వచిచ్ంది. ఇకక్డి పరిసిథ్తి ఎవరో చెపిప్నటుల్నాన్రు. వచేచ్ ముందే రెండు వందల మందికి ఎకార్స్ట్గా సాన్కస్ కి 

ఆరడ్ర ఇచిచ్ వచిచ్ంది. 
   ఆఫీసరల్ కాలనీలోల్ పిలల్లు కూడా వచేచ్శారు. మొతత్ం టౌన షిప అంతా హాలు దగగ్రునన్పుప్డు, వాళుళ్ డివిడిలు చూసుత్ంటే ఎలాల్గ.. 

వాళళ్ అమమ్లు తరిమేశారు. ఊరిలో లేని వాళుళ్, పనెన్ండేళళ్లోపు పిలల్లు తపప్ం అందరూ అకక్డే ఉనాన్రు. 
   గోపాలాచారి చారజ్ తీసుకునాన్డు.  
   సీర్న ని బయట పెటిట్ంచారు. కమూయ్నిటీ హాలు దగగ్ర ఆరు బయట కూడా సేట్జ ఉంది. అకక్డ కూడా పల్గ లూ, మైక సెట 

పెటట్డానికి, తెరలూ.. అనిన్ సదుపాయాలూ ఉనాన్యి. నూయ్ ఇయర వేడుకలూ, ఆగసట్ పదిహేను.. కొనిన్ ఫంక్షనస్ అకక్డ జరుగుతాయి. 
   పిలల్లంతా లాన లో కూరుచ్నాన్రు. లోపలునన్ పెదద్ పిలల్లిన్ బైటికి రమమ్ని, కురీచ్లనీన్ వెనుక పకక్ వేయించారు. కావాలంటే 

కురీచ్లోల్, లేదా కింద కూరోచ్వచుచ్. 
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   మౌళి గబగబా లోపలికి వెళిళ్, తన లాప టాప తెచిచ్ కనెక్షనస్ ఇచుచ్కునాన్డు. 
   రాముడికి కిషిక్ంద వాసులు సహాయం చేసినటుల్గా, పిలల్లే లోపలివనీన్ బయటికి సరద్డంలో సాయ పడాడ్రు. మంచినీళుళ్ నింపడం, 

గాల్సులు సరద్డం.. పిలల్లిన్ వరస్గా పొటీట్ పొడుగుల పర్కారం కూరోచ్పెటట్డం, అపుప్డే వచిచ్న కారపూప్స మిఠాయిలని పేల్టల్లో సరద్డం.. అనీన్ 
సహజంగా చులాగాగ్ జరిగిపోయాయి. 

   “అకాక్! మేం కూడా హెలప్ చేయదాద్!” కింద కూరుచ్నన్ వాళుళ్ కూడా అడుగుతునాన్రు.. డంగ మని లేచి నిలుచునే వాళుళ్ 
కొందరయితే.. వాళళ్ని ఒకక్టిచిచ్ కూరోచ్పెటేట్ వాళుళ్ కొందరు. 

   “ఇదేదో పబిల్క మీటింగ లాగుంది. మనం చాలా జాగర్తత్గా మాటాల్డాలి. ముఖయ్ంగా పిలల్లోల్ కమిట మెంట, ఇంటెర్సట్ కిర్యేట 
చెయాయ్లి. ఎలాగో..” మౌళి గాభరాగా అంటుంటే.. 

   “నేను మానేజ చేసాత్గా!” అభయం ఇచిచ్ంది ఉష. 
                                              …………………… 
   ఎంతో అందంగా ఠీవిగా కనిపించే కళాయ్ణమంటపం.. కొదిద్ క్షణాలోల్ లోపల సెగలు కకక్బోతోంది. అందంగా కుండీలతో, 

పెయింటింగస్ తో అలంకరించిన కానఫ్రెనస్ హాలోల్.. 
   కలన్ల ఇసామ్యిల లేచాడు.. ఉగర్నరసింహావతారంలా. పిసోత్లు చేతిలో పటుట్కుని తమ నాయకుడు లేవడం చూసిన, మిగిలిన 

సాక్వ్డ వాళళ్ందరూ ఒకక్ ఉదుటన్ లేచారు. అందరి చేతులోల్ పిసోత్ళుళ్. వాళళ్ంతా సైల్డస్ చూసూత్, లెకచ్ర వింటునాన్ ధాయ్స అంతా కలన్ల మీదే.. 
అతని కదలిక మీదే. 

   అపప్టి వరకూ బాబా చూపిసుత్నన్ సైల్డస్ లో ఏమూంది? మారణ హోమం. పచచ్గా కళకళాళ్డుతునన్ పంటపొలాలూ.. వాటితో తమ 
నాయకులూ, అమాయకులైన పర్జలూ.. అందరీన్ సరవ్నాశనం చేసే పథకాలు. బిగపటుట్కుని ఆపుకుంటునన్ అవేశం ఉపెప్నలా బైట పడింది.  

   హాలు లోపల ఏమి చెయాయ్లో రెండు, మూడు రకాల పాల్నస్ ముందే వేసి, ఇసామ్యిల అందరీన్ సిదధ్ం చేశాడు. ఒకొక్కక్ సాక్వ్డ 
మెంబరూ యుదాధ్లోల్ ఢకాక్మొకీక్లు తినన్ వాళేళ్. ముందుగా సెకూయ్రిటీ వాళళ్ని కాలేచ్శారు.  

ఎకక్డి వాళళ్కక్డ కుపప్ కూలిపోయారు. వాళుళ్ బైటినుంచి ఎవరైనా వసేత్ ఎదురోక్వడానికి సిదధ్ంగా ఉనాన్రు కానీ.. లోపల.. 
ఊహించలేదు. ఆ అనూహయ్మే కలన్ల బృందానికి అవకాశమయింది. 

   హాలోల్ కూరుచ్నన్ అతిథులలో చాలా మంది దగగ్ర ఆయుధాలునాన్యి. అందరూ ఆరి తేరిన వాళేళ్. మెరుపులాల్ తమ జేబులోల్ంచి 
తుపాకులు తీశారు. కానీ ఒకక్ క్షణం వెనుక. అది చాలు.. 

   అయినా.. కొంతమంది సాక్వ్డ వీరుల మీద ఆ కాలుప్ల పర్భావం పడింది.. ఎంత జాగర్తత్గా ఉనాన్. శతుర్వులు సామానుయ్లు కాదు 
కదా! 

   కురీచ్లు అడుడ్ పెటుట్కుని, పాకుతూ.. కనిపించిన విదోర్హులందరీన్ కాలేచ్శారు. పార్ణాలు వదిలేసూత్ కూడా కనీసం ఒకరైన్నా 
చంపకుండా వదలేల్దు వీర జవాన లు. ఉగర్వాదులైతే పకపకా నవువ్తూ మరణించారు. పవితర్ యుదధ్ం కదా! 

   బాబా, అతని అనుచరుడూ తేరుకునే లోగా సేట్జ మీదికి గెంతాడు కలన్ల ఇసామ్యిల. ఈ క్షణం కోసమే అతను ఇనిన్ 
సంవతస్రాలుగా ఎదురు చూసింది. ఆ వయసులో కూడా, నితయ్ం వాయ్యామంతో కడీడ్లా అయిన శరీరం చులాగాగ్ ఎగిరింది. 

   కుంభా బలల్కిందికి దూరి పిసోత్లు తీసి కాలుసుత్నాన్డు. కానీ మెరుపువేగంతో దూసుకొసుత్నన్ ఇసామ్యిల నీ అతని అనుచరులీన్ గురి 
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పెటట్లేకపోతునాన్డు.  
   ఇసామ్యిల కుడి చేతిలో పిసోత్లుని బాబా కణతకి ఆనించి పటుట్కుని, అతని ముఖయ్ అనుచరుడిన్, కుంభాని పిసోత్ళళ్ని కింద 

పడేయమనాన్డు. కుంభా కింద పడేసి, చేతులు పైకెతిత్ నిలుచునాన్డు. 
   అపుప్డు జరిగిందొక విచితర్ం.. 
   “పవితర్ యుదధ్ంలొ వయ్కుత్లకి పార్ధానయ్త ఉండ కూడదు.” అంటూ ముఖయ్ అనుచరుడు, శేఠ జీ, బాబాని కాలేచ్శాడు. 
   “ఇపుప్డు నేనే లీడరిన్” అని తన వాళళ్ందరీన్ హుషారు చేసూత్ కురీచ్లు అడుడ్ పెటుట్కుని సైవ్ర విహారం చెయయ్ సాగాడు. ఆ 

సమరంలో.. కుంభా బలల్ దగగ్ర బోరాల్ పడుకుక్నాన్డు చలనం లేకుండా. 
   బాబా నిరీజ్వ శరీరానిన్ అడుడ్గా డాలులా పెటుట్కుని ఇసామ్యిల విజృంభించాడు. అడూడ్ ఆపూ లేకుండా రెచిచ్పోతునన్ వజార్ల 

వాయ్పారి.. పర్సుథ్త నాయకుడు.. ముపైఫ్ సంవతస్రాల నుండీ తనది కాని జీవితం గడుపుతునన్ పవితర్ యుదధ్ వీరుడు.. బలల్ కింద నుంచి 
కాలుప్లు జరుపుతునన్ సమయంలో.. బలల్ వెనుక బోరాల్ పడుకుక్న కుంభా చెయియ్ నెమమ్దిగా తన శేరావ్ణీ జేబులోకి వెళిళ్ంది. బాబా ఇచిచ్న 
పిసోత్లు తీసుకుని, కుంభా అతి నెమమ్దిగా.. పకక్కి తిరిగి ఇసామ్యిల ని కాలచ్బోతునన్ విదోర్హిని కణత మీద కాలేచ్శాడు. నమమ్ శకయ్ం కాని 
చూపుతో కళుళ్ పెదద్వి చేసి చూసి.. అరధ్ం చేసుకునన్టుల్గా తలూపి పడిపోయాడు.. మూడో సాథ్నంలో ఉంటూ, ఎనోన్ కారయ్ కలాపాలు నడిపి 
ఎంతమంది పార్ణాలో తీసిన శేఠ. తను బాబాకి చేసిందే, తన కింద వాడు తనకి చేశాడు.. నాయ్యమే కద! 

   అదే సమయంలో నాయకులిన్ పోగొటుట్కునన్ మిలిటెంట వీరులు ఏం చెయాయ్లో అరధ్ం కాక ఒకక్ నిముషం ఆగగా.. తలుపులు 
తెరుచుకుని లోపలికి వచిచ్న పోలీసులు, ఒకొక్కక్ళళ్ దగగ్రా తుపాకులు తీసుకుని, బేడీలు వేసి, బైటికి పటుట్కు పోయి, వానల్లోకి ఎకిక్ంచేశారు. 

   ఎవరి హడావుడిలో వాళుళ్నాన్రు. కలన్ల ఇసామ్యిల, భుజం పటుట్కుని సేట్జ మీద నిలబడి చూసుత్నాన్డు. అంతా కలిపి పది 
నిముషాలు కూడా పటట్లేదు. యభై మంది పైగా పార్ణాలు కోలోప్యినటుల్ కనిపిసోత్ంది. కొన ఊపిరితో కొంత మంది ఉండచచ్నుకునాన్డు 
ఇసామ్యిల. అతని భుజంలోనుంచి గుండు దూసుకు పోయింది.. బలల్ కింది నుంచి సేఠ కాలిచ్నపుప్డు. 

   “అంకుల!” 
   పిలుపు వినగానే ఒళుళ్ పులకరించింది ఇసామ్యిల కి. 
   “బేటా.. “ కుంభా ఉరఫ భాసక్ర ని గటిట్గా కౌగలించుకునాన్డు.. కళళ్ లోనుంచి నీళుళ్ కారిపోతుండగా. 
   “అనుకునన్ది సాధించావా భాసక్ర?” ఎనిన్ ఏళళ్ తరువాత ఈ పిలుపు వినాన్డు.. మధయ్లో జరిగిందంతా కల లాగా, తను 

పనెన్ండేళళ్ భాసక్ర లాగా అనిపించింది కుంభాకి. 
   “అంతా మీ దయ అంకుల..” భాసక్ర బలల్ కింద కూరుచ్ండి పోయాడు.. ఉదేవ్గంతో నోట మాట రాక. 
   “నీ పటుట్దల, పేషెనస్ లకి మించిందే ముంది బేటా?” 
   “కలన్ల సాబ!” వెనుక నుంచి ఎవరిదో పిలుపు. 
   వెనకిక్ తిరిగాడు ఇసామ్యిల. 
   “పెర్స వాళుళ్ వచాచ్రు. ఏమయిందని అడుగుతునాన్రు.” 
   “ఐదు గంటలకి, డి.జి.పి ఆఫీస దగగ్ర కానఫ్రెనస్ కి రమమ్ని చెపప్ండి.” శలూయ్ట చేసి వెళిళ్పోయాడు, వారత్ తెచిచ్న మేజర. 
   ఇంతలో అంబులెనస్ ల గణగణలు వినిపించాయి. 
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   “భాసక్ర! నేను పైరమ మినిసట్ర తో, పెర్సిడేంట తో చెపిప్ ఉంచాను. పర్సుత్తానికి నువువ్ కుంభాగా చని పోవాలి. లేకపోతే మిలిటెంటుల్ 
నినున్ వెంటాడుతారు.” 

   “అరధ్మయింది అంకుల. కలన్ల ఇసామ్యిల, ముగుగ్రు లీడరల్నీ కాలేచ్శారు. ఈ వారత్ పేపరల్లో, ఛానెలస్ లో కనిపించాలి..” 
భాసక్ర, బాబా శరీరం పకక్న కదలకుండా పడుకునాన్డు. అకక్డ ఇదద్రి రకత్ం మడుగులా చేసిర్ంది అపప్టికే..  

   ఫొటో గార్ఫర వచాచ్డు కామెరా తీసుకుని.   
PPP 

 
“మీరునాన్రు కదా చూసుకోడానికి..” డాకట్ర ఆ మాటలు అనిగానే జానకి తండిర్కేసి చూసింది. 
   “నువేవ్ం ఉండకక్రేల్దమామ్! కాసేపటోల్ వాళళ్ అమమ్ వసుత్ంది. అంత వరకూ నరస్ ని చూసుత్ండమందాం.” చకర్పాణి కూతురి చెయియ్ 

పటుట్కునాన్డు, నేనునాన్ననన్టుల్గా. 
   “ఢాం..” ఏదో చపుప్డయింది. రాజు మంచం పకక్న. అతనుచెయియ్ కదిపినటుల్నాన్డు. బలల్ మీదునన్ కిడీన్ టేర్ కింద పడిపోయింది. 
   చకర్పాణి, జానకి అటు చూశారు. రాజు దీనంగా చూసుత్నాన్డు. వెళొళ్దుద్ అనన్టుల్ తల అడడ్ంగా తిపుప్తునాన్డు.అగిన్సాకిష్గా తాళి 

కటిట్నవాడు.. రకిష్ంచి కాపాడవలసిన వాడు.. వాడే రోజూ కాటేసుత్నాన్.. 
   అలా నిసస్హాయ సిథ్తిలో వదిలి వెళళ్డానికి జానకి పార్ణం ఒపప్లేదు. తను వెళిళ్పోతే మళీళ్ మొదటికొసుత్ందేమో! పోనీ వాళళ్ అమమ్ 

వచేచ్ వరకూ ఉంటే.. 
   ఆ సిథ్తిలో మంచం మీద పడునన్వాడు లేచి కొటట్లేడు కదా! 
   “అతత్యయ్ వచేచ్ వరకూ నేనుంటాలే నానాన్.” రాజు కేసి చూసూత్ అంది. 
   రాజు కళుళ్ మూసుకునాన్డు. 
   “బాగా ఆలోచించు కునాన్వామామ్! మీ అతత్యయ్ కూడా నినున్ బేల్మ చేసుత్ందేమో..” గోపాలాచారి జాలిగా చూసూత్ అనాన్డు. 
   “నేను కూడా ఉంటాను. నువువ్ ఆఫీసుకెళళ్రా.. ఏదో పనుందనాన్వు కదా! ఒక సారి ఇంటికి ఫోన చేసి చెపుప్.. ఇకడునాన్మని.” 

వరండా లోంచి కురీచ్ తెచుచ్కుని కూరుచ్నాన్డు చకర్పాణి. 
   జానకి మంచం పకక్నునన్ బెంచీ మీద కూరుచ్ంది గోడకానుకుని. 
   “కాసేపు పడుకోమామ్. రెండు రోజులున్ంచీ పర్యాణాలు. అతను ఎలాగూ కొంచెం సేపటి వరకూ లేవడు.” గోపాలాచారి ఇదద్రికీ 

జాగర్తత్లు చెపిప్ హాసిప్టల బైటికి వచాచ్డు. 
   సరిగాగ్ అపుప్డే పిలల్లంతా కమూయ్నిటి హాలు వేపు నడుసుత్ంటే, తను కూడ అటు నడిచాడు. “చాలా పెదద్ పోర్గార్మ లాగుందే..” 

అనుకుంటూ. 
                                               …………………….. 
   “టి.వీ పంపిచేశావామామ్?” సంబరంగా అడిగాడు, అపుప్డే సూక్ల నుంచి వచిచ్న అవినాశ. 
ముందు గది చకక్గా సరిద్ ఉంది.అలివేలు ఫినాయిల బటట్ పెటిట్ అపుప్డే తుడిచింది. కరెట్నుల్ మారిచ్, కుషన కవరుల్ కొతత్వి వేసి మళీళ్ 

సరిద్ంది సుగుణ. 
   “మా గదిలో పెటాట్ను.” 
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   “ఓహ..” నిరుతాస్హంగా అనాన్డు అవినాశ. ఇంక గదిలోనే కూరుచ్ని చూసుత్ందనన్మాట. ఏం లాభం.. 
   “డాడీకి యాకిస్డెంట అయింది. కొనాన్ళుళ్ రెసట్ తీసుకోవాలి. ఇంటోల్నే ఉంటారు. టైమ పాస అవాలి కదా! అందుకని మా రూంలో 

పెటాట్ను.” అటొక షూ, ఇటొక షూ.. సోఫా కిందికి సూక్ల బాగ విసిరేసి పరుగెడుతునన్ అఖిల ని పటుట్కుంది సుగుణ. అలివేలు వెనకాలే వచి 
అనీన్ సరిద్ంది. 

   “ఏంటి మమీమ్!డాడీకి యాకిస్డేంటా?” కళుళ్ పెదద్వి చేసి, భయం భయంగా అడుగుతునన్ పిలల్లిన్ పటుట్కుని దగగ్రికి లాకుక్ంది. 
   “అవును. కులాసాగా ఉనాన్రు. సాయంతర్ం వసుత్నాన్రు. మీరు గుడ బాయిస లా ఉండాలి. డాడీని సతాయించ కూడదు.” 
   “యస మమీమ్.. ఉంటాం. యాకిస్డెంట ఎలా అయింది? కార టకక్రా?” 
   “లేదు నానాన్.. తొడలోంచి తుపాకీ గుండు దూసుకెళిళ్ంది.” 
   “వాట.. గన నా? డాడీ డిషుయ్ం డిషుయ్ం ఫైట చేశారా?” అఖిల చేతోత్ యాక్షన చేసూత్ అనాన్డు. 
   అవినాశ మాతర్ం బటట్లు విపుప్కుంటునన్వాడు ఆగిపోయి వింటునాన్డు. అంతా అరధ్ం అవుతుంది కదా! మొహంలో భయం.. 

కళళ్నిండా నీళుళ్.. 
   సుగుణ నేల మీద ఇదద్రి మధయ్నా కూరుచ్ంది. 
   “డాడీ ఫైట చెయయ్లేదు. పోలీసులూ, బాడ గైస ఫైట చేసుకుంటుంటే అకక్డునన్ డాడీకి తగిలింది.” 
   ఇంక మొదలయాయ్యి.. అంతులేని పర్శన్లు. తనకు తెలిసునన్ంత వరకూ, వాళల్కి అరధ్మేయ్య్ రీతిలో వివరించింది. 
   “అయితే డాడీ హీరోనా? బాడ పీపుల ని పటుట్కోడానికి హెలప్ చేశారా?” అవినాశ ఆరాధనగా చూసూత్ అడిగాడు. 
   “అవును కనాన్! మనం డాడీ వచేచ్సరికి టిఫిన తినేసి, హోవరక్ చేసేసుఉని రెడీగా ఉండాలి కదా!” 
   “ఓ యస మమీమ్!” ఇదద్రూ బటట్లు మరుచ్కుని తయారయి, వాళళ్ గదిలోకి వెళిళ్పోయారు. 
   సుగుణ మరోసారి డార్యింగ రూమ సరిద్, అగరొతుత్లు వెలిగించి, వంటింటోల్కి నడిచింది. ఏం కూరలు చెయాయ్లి? అలివేలు, ఉనన్ 

కూరలనీన్ తరిగి పెటిట్ంది. 
   సూప పెడేత్.. రాగానే వేడిగా తాగుతారు కదా! టొమాటోలు కుకర లో పెటిట్, రవికి ఇషట్మైన బెండకాయ వేపుడు, పాపు పులుసు, 

కొబబ్రి పచచ్డి చేదాద్మని అనిన్ంటికీ సిదధ్ం చేసుకో సాగింది. 
   “అమామ్ టీ పొయయ్రా?” అలివేలు. పాపం పొదుద్టున్చీ ఇలుల్ సరద్డంతో ఒళుళ్ హూనమైపోయుంటుంది. 
   “పెడతానుండు. మధాయ్నన్ం ఏమైనా తినాన్వా?” 
   “పొదుద్నేన్ మనింటోల్ తినాన్ కదమామ్! అంతే. ఇంటికి పోకుండా ఇకక్డేన్ ఉనన్ కదా..” 
   అయోయ్ మరిచ్పోయా.. అనుకుంటూ, మధాయ్నన్ం మిగిలిన సాంబారు అనన్ం, పళెళ్ంలో పెటిట్ టీకి నీళుళ్ పడేసింది గాస మీద. 
   “రోజూ ఏం చేసాత్వే?” 
   “సాయంతర్ం బాబులు తినగా మిగిలినవి తింటానమామ్.” 
   వాళుళ్ సూక్లున్ంచి వచిచ్ ఏం తింటునాన్రో.. మొతత్ం ఇదే ఖాళీ చేసుత్ందనన్మాట.. ఇకనుంచీ జాగర్తత్గా చూసుకోవాలి. దీనికూక్డా 

కడుపునిండా పెడేత్.. సమసేయ్ముంది.. సుగుణ అపుప్డపుప్డే కళుళ్ తెరుచుకుంటునన్ పాపాయిలాగ, తన ఇంటి పరిసిథ్తిని అవగాహన 
చేసుకుంటోంది. 
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                                           ………………….. 
   “అమామ్!” రవి బాధగా మూలిగాడు. 
   “సార!” ఆంజనేయులు, భీమారావు ఒకక్సారిగా లేచారు. కునికి పాటుల్ పడుతునన్ సింగ, చైతనయ్, రహీమ కళుళ్ తెరచి చూశారు. 
   అపుప్డే ఒక గుంతలో పడి అంబులెనస్ ఊగింది. మారిఫ్న మతుత్లో కూడా రవికి నొపిప్ తెలిసింది. 
   ఇంక అరవైమైళుళ్ పర్యాణం చేసేత్ టౌన షిప వచేచ్సుత్ంది. పదకొండు గంటలకి పుందూరులో బయలు దేరారు. మధయ్లో 

భోజనానికి ఒక గంట ఆగి, టీ కూడా తాగి పర్యాణం సాగిసుత్నాన్రు. 
   వాళళ్తో వసుత్నన్ మేల నరస్, రవి దగగ్రగా వచిచ్ పలస్ అవీ చూశాడు. 
   “సార బాగానే ఉనాన్రు. కటుట్ అదీ టైట గానే ఉంది. కుదుపుకు అదిరినటుల్ంది. అంతే..” గూల్కోజ డిర్ప ఒక సారి సరి చేసి, 

కూరుచ్నాన్డు. 
   అంబులెనస్ డైరవర చాలా జాగర్తత్గా పోనిసుత్నాన్దు. 
   రవి సైగ చేసి ఆంజనేయులిన్ పిలిచాడు. 
   “అమమ్కి ఫోన చేశారా?” 
   “మీ అమమ్గారికి పొదుద్నేన్ చేశాం సార! మనం వెళేళ్ సరికి వచేచ్సుంటారు.” 
   రవికి కళళ్లోల్ నీళుళ్ కారిపోతునాన్యి. 
   ఒకక్రోజు కూడా అమమ్ని దగగ్ర ఉంచుకుని సుఖ పెటట్లేదు. వచిచ్న రెండు సారుల్, తనతో మాటాల్డే వాళుళ్ లేక,, సుగుణ 

పటిట్ంచుకోకపోవడం చూళేళ్క వెళిళ్ పోయింది. తను మాతర్ం.. ఎపుప్డైనా దగగ్ర కూరుచ్ని కబురుల్ చెపాప్డా? తను పని చేసుత్ంటే చూడ లేక, 
ఆవిడ చెయయ్లేక.. మనసు కషట్పెటుట్కుని వెళిళ్పోయింది. 

   ఏమిటో! తనకి ఆవిడతో మాటాల్డాడ్నికి సంగతులే ఉండేవి కాదు. చినన్పుప్డు ఆవిడ దగగ్రే కురుచ్ని గంటలు గంటలు గడిపే వాడు 
కదా! కానీ.. కషట్ం వచిచ్నపుప్డు అమేమ్ గురుత్కొసుత్ంది. తనని చూసి ఆవిడ ఎంత బాధ పడుతుందో పాపం. 

   “సార! ఊరుకోండి. బాధగా ఉందా? మళీళ్ ఇంజక్షన ఇవవ్నా?” 
   “వదుద్. ఇంటికెళళ్గానే అందరితో మాటాల్డాలి. ఇనజ్క్షన ఇసేత్ నిదేర్ కదా!” దెబబ్ కంటే మనసు బాధ ఎకుక్వగా ఉంది. దానికి మందు 

లేదు కదా! ఇపుప్డు తను బెడ రిడెన అయాయ్డు. ఇంటోల్ పనులెలాల్గ.. ఏం చెయాలి? సనన్గ నొపిప్ మొదలయింది.  
   అమమ్ ఉంటే అలివేలు చేతనైనా పని చేయిసుత్ంది. సుగుణ కొంతయినా బాధయ్తగా ఉంటే.. ఎంత పర్యతన్ం చేశాడు తను! 

ఎకక్డుంది లోపం? తను కొంచెం అరధ్ం చేసుకుని.. మాటాల్డి ఉంటే.. అలా నిరిల్పత్ంగా వదిలెయయ్కుండా ఉంటే మారేదేమో! వదుద్.. ఈ 
ఆలోచనలోత్ తల నొపిప్ వసోత్ంది. తల విదిలించాడు. 

   “సార! ఏం కావాలి?” 
   వీళుళ్ ఎపుప్డూ తనకేసే చూసుత్ంటారా.. 
   “ఆ టెరర్రిసుట్లందరూ ఏమయాయ్రు? హోసేట్జెస?” 
   రవి సప్ృహ తపిప్ పడిపోయాక పలేల్రులో ఏమయిందో అతనికి తెలియదు. 
   “పోలీసులు ఆరీమ్ వాన లో అందరినీ హైదార్బాద తీసుకుపోయారు సార! మన దగగ్ర జరిగిన ఈ అటాక చాలా పెదద్ కుటర్ని 
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ఆపుతుందని అనుకుంటునాన్రుట. మనం బయలేద్రే ముంది యస. ఐ మాటాల్డారు. హైదార్బాద నుంచి మెచుచ్కుంటూ కమీషనర సవ్యంగా 
మాటాల్డారుట. ఆంజనేయులు వివరించాడు. 

   రవి నీరసంగా నవావ్డు, బొటనవేలు పైకెతిత్ చూపుతూ. తమ శర్మ వృధా కాలేదు. 
   “రేకస్ సాట్ఫ కి ఏమీ కాలేదు. అంతా కేష్మంగా ఉనాన్రు. ఈ పాటికి వాగనల్నీన్ మన పాల్ంట దగగ్రికి చేరుతూ ఉంటాయి. రేపటున్ంచీ 

అనిన్ యూనిటస్ నడపడానికి వీలవుతుందంటునాన్రు.” 
   “కానీ.. నేను..” 
   “మీరు హాయిగా రెసట్ తీసుకోండి సర! మేం రోజూ వచిచ్ కబురుల్ చెపుత్ంటాం. ఎంత.. రెండు నెలలు. ఇటేట్ గడిచిపోతాయి.” భరోసా 

ఇచేచ్శాడు ఆంజనేయులు. 
   మిగిలిన వాళుళ్ కూడా రవి దగగ్రగా వచాచ్రు. 
   “అవును సార! మనది నాలుగైదు రోజులు పికిన్క అనుకునాన్మా! ఒకక్ రోజులో అయిపోయింది. మిగిలిన రోజులనీన్ మీ 

ఇంటోల్నే.” రహీమ మాటలకి అందరూ నవావ్రు. 
   రవి కూడా నవవ్బోయి, “అమామ్” అనాన్డు బాధతో. 
                                                  ………………… 
   లోపలికి వసుత్నన్ వాళళ్ని చూసూత్నే తడబడుతూ లేచి నిలుచుంది జానకి. చకర్పాణి అపుప్డే బయటి నుంచి వచాచ్డు టీ తాగి. 

జానకి కి కూడా ఒక కపుప్ తెచాచ్డు. టీ తాగుతునన్దలాల్, కపుప్ పకక్న పెటేట్సి నిలుచుంది. 
   రాజు తలిల్దండుర్లు, విమల, శేషగిరి బసుస్ దిగి సరాసరి హాసిప్టల కే వచేచ్శారు. 
   “ఎలా ఉంది? ఏం జరిగింది?” రాజు మంచం పకక్కి వెళిళ్, అతని చెయియ్ పటుట్కుని అడిగింది విమల. 
   “అనన్యాయ్! మీ రెపుప్డు వచాచ్రు? అసలేం జరిగింది? డెంగీ జవ్రమా?” విమల పర్శన్లకి ఏం చెపాప్లో, ఎలా మాటాల్డాలో అరధ్ం 

అవలేదు జానకిక్. 
   రాజు నిశిచ్ంతగా నిదర్ పోతునాన్డు. జానకి పకక్నే ఉంది కదా! 
   చకర్పాణికి ఆవేశం వచేచ్సోత్ంది. ఏమీ తెలీనటుల్ ఎలా అడుగుతోందో! కొడుకు సంగతి తనకి తెలీదా.. మళీళ్ తమాయించుకునాన్డు. 

తను వాళళ్కి సంగతి ఇదీ అని చెపప్లేదు కదా! 
   “సీరియస గా ఉంది.” అని మాతర్మే చెపాప్డు. 
   “అదికాదనన్యాయ్!” ఏదో చెపప్బోయి, జానకి మొహం చూసి ఆగిపోయింది విమల. ఈ పిలల్ ఏమిటి ఇలా ఉంది? ఇంత 

ముచావంగా.. ఒంటోల్ రకత్ం లేనటుల్ పాలిపోయి.. కళల్లోల్ ఉనాన్యి పార్ణాలు. పిలల్లు వదిన ఇంటోల్ ఉండి ఉంటారు.  
   ఏదో అనుమానం వచిచ్ంది విమలకి.. శేషగిరి కేసి చూసింది. అతను రాజునే పరికిసుత్నాన్డు. 
   చకర్పాణి అనన్యయ్ కోపంగా ఉనాన్డు. ఏదో జరిగింది. విమలకి గుండెలు దడదడలాడాయి. ఈ పర్బుదుధ్డు ఏం చేశాడో! బుజిజ్ 

పుటిట్నపప్టున్ంచీ బానే ఉనాన్రులే అనుకుంది. అదివరకు రెండు మూడు సారుల్ వెళిళ్నపుప్డు జానకి మొతుత్కుంది పాపం. . వీడి అతికోపం, 
చేతివాటుతనం తటుట్కోలేకపోతునాన్నని. “తగుగ్తుంది లేమామ్.. ఓపిక పటుట్.” అని చెపిప్ంది. 

   అయినా ఎపుప్డు వచిచ్నా వీడుకూడా సెలవుపెటిట్ ఇంటోల్నే వేళాళ్డేవాడు. ఇంక కోడలూ, తనూ మనసారా మాటాల్డుకోడానికి 



 

øöeTT~                                                                                  www.koumudi.net  
                                

   97 ేఘం లే  ెరుపు 

అవకాశం ఏదీ? 
   “విమలా! ఇంక మేం వెళుత్నాన్ం. ఇవిగో ఇంటి తాళాలు. రాజు ఫెర్ండ ఇచాచ్డు. రాజుని మీరే చూసుకోండి. తరావ్త కలుదాద్ం.” 

చకర్పాణి లేచాడు వెళళ్డానికి.  
   “అదేమిటి? మీరెకక్డికి వెళుత్నాన్రు” మాకు తాళం ఇవవ్డమేమిటి? నాకేం అరధ్ం కావడం లేదనన్యాయ్!” విమల ఏడుపు గొంతుతో 

అంది. 
   “మేం మా సేన్హితుడి ఇంటోల్ దిగాం. అతను ఇకక్డే పని చేసాత్డు. రాజు సూయిసైడ అటెంపట్ చేశాడు. జానకి మొనన్ బయలుదేరి 

నాదగగ్రికి వచేచ్సింది. సంగతి కనుకుక్ందామని జానకిని తీసుకునొచాచ్ం. రాజుని రేపు డిసాఛ్రజ్ చేసాత్రుట. రేపు మాటాల్డుకుందాం 
విషయాలు.” చకర్పాణి, జానకి చెయియ్ పటుట్కునాన్డు. 

   “మామయాయ్! ననున్ క్షమించండి. ఇంకెపుప్డూ జానకిని బాధపెటట్ను.” రాజు అనాన్డు. నీరసంగా, నూతిలోంచి వసుత్నన్టుల్గా 
వచిచ్ంది గొంతు. 

   “అవనీన్ తరావ్త మాటాల్డుకుందాం. ముందు నువువ్ మామూలుగా అవు.” జానకిని తీసుకుని వెళీళ్పోయాడు చకర్పాణి. 
   రాజు చూసుత్ండి పోయాడు కనీన్ళుళ్ కారుతుండగా. 
   “ఇదేవిటండీ.. మనకేం తెలీదు. కొతత్చోటు. హాసిప్టలోల్ పిలాల్డు.. ఎలా చూసుకుంటాం? ఇకక్డున్ంచి ఇంటికి దారైనా తెలుసా 

మీకు? ఇలా వదిలేసి వెళిళ్పోయారు. ఇదెకక్డి నాయ్యం?” విమల మొతుత్కుంది. 
   “ఇదే నాయ్యం అమామ్! జానకిని అంత కషట్పెటాట్ను నేను. తను లేకుండా నేను బర్తకలేనమామ్! ననున్ వదిలెయయ్దద్ని చెపప్మామ్! 

మీరు ఇంటికి వెళిళ్ సాన్నం చేసి రండి. ననున్ నరుస్ చూసుకుంటుంది. ఇంటోల్ సరుకులునాన్యి. వంట చేసుకోండి. పనిమనిషి లేదు. మీరే 
చేసుకోవాలి.. చూసుకోవాలి.” రాజు కళుళ్ మూసుకునాన్డు. 

                                              ………………………… 
   సుగుణ వంటింటోల్, నాలుగు కళుళ్ ఆరు చేతులోత్ వంట చేసోత్ంది. అలివేలు వెళిళ్పోయింది.  
   కాలింగ బెల మోగింది. నాలుగయినటుల్ గడియారం గంటలు కొటిట్ంది. అవినాశ తలుపు తియయ్చుచ్ కదా! అబేబ్.. ఎవడిలోకం 

వాడిది. మళీళ్ మోగింది బెలుల్. 
   ఆ పిటట్ల గోల మరీ ఎకుక్వగా ఉంది. బెల మారాచ్లి. సుగుణ గబగబా వెళిళ్ తలుపు తీసింది. అనసూయ.. రవి తలిల్. 
   “రండి అతత్యాయ్! మీకు ఫోన చేశారా? నేనే చేదాద్మనుకుంటునాన్..” అనసూయ చేతిలో సంచీ అందుకుని పిలల్ల గదిలో పెటిట్ంది. 
   “ఇదంతా నిజమే!” అనసూయ ఆశచ్రయ్ంగా నిలబడి పోయింది. సుగుణ ఇంత ఆపాయ్యంగా పలకరించ గలదా! ఒకక్ మాట 

మాటాల్డితే ముతాయ్లు రాలిపోతాయేమో అనన్టుల్ మొహం తిపుప్కునే సుగుణ.. ఎంత పేర్మగా మాటాల్డినా లెకక్ చేయనటుల్ండే సుగుణ.. ఇలా 
మారిపోయిందా? నమమ్ శకయ్ంగా లేదు. ఈ మాతర్ం ఉంటే.. ఉనన్ ఒకక్ కొడుకీక్ దూరంగా ఎందుకుంటుంది? తలుచుకునన్పుప్డలాల్ గుండె 
పిండేసుత్ందే! 

    “ఎలా ఉనాన్డమామ్ రవి? ఏమైనా ఫోన వచిచ్ందా? నాకు పొదుద్నెన్పుప్డో వాళళ్ ఫెర్ండ చేశాడు. వెంటనే బసెస్కిక్ వచేచ్శా.” 
   “ఫరవాలేదతత్యాయ్. ఇంకాసేపటోల్ వచేచ్సాత్రు. ఒక గంట లోపే.” 
   సుగుణ వంటింటోల్కి వెళిళ్ంది. నయమే.. ఇంకో క్షణం ఉంటే బెండకాయ ముకక్లు మాడిపోయేవే. ముకక్లు కలిపి గాల్సులో 
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మంచినీళుళ్ తీసుకెళిళ్ఇచిచ్ంది అతత్గారికి. 
   ఇంకా ఆశచ్రయ్ పోతూనే ఉంది అనసూయ. తేరుకుని మంచి నీళుళ్ తాగింది. బసుస్లో దుమమ్ంతా తలోల్నూ, మొహం లోనే ఉంది. 

వెంటనే సాన్నం చేసేత్ కానీ.. గదిలోకెళిళ్ంది. 
   “నానన్మామ్!” అవినాశ పటేట్సుకునాన్డు. “ఇకక్డెందుకుండవు నానన్మామ్? ఎంచకాక్ కథలు చెపప్చుచ్ కదా!” కినుకగా అనాన్డు. 
   “ఇంక ఉంటాను నానాన్! అఖీ.. అరే పడుకుక్నాన్డా! అవేంటార్ ముళళ్లాల్ గుచుచ్కుంటూ..” బాల్కులనీన్ తీసి సరిద్ంది. 
   బటట్లు తీసుకుని బాతూర్ంలోకి వెళిళ్ సాన్నం చేసి వచిచ్ంది.  
   “కాఫీ కలుపుకుని తాగుదాం. తల పగిలి పోతోంది. ముగుగ్టెండ మాడేచ్సింది.” అనుకుంటూ వంటగది దగగ్రగా వెళిళ్ంది. 
   గాల్సులో కాఫీ తీసుకుని సుగుణ ఎదురొచిచ్ంది. నోటోల్ మాట రాక చూసుత్నన్ అతత్గారికి కాఫీ ఇచిచ్ంది. 
   “రండి.. ఇలా కూరుచ్ందాం.” ముందు గదిలోకి తీసుకెళిళ్ంది. 
   కొడుకు పెళళ్యిన ఇనేన్ళళ్కి.. తను ఎలాంటి కోడలు కావాలనుకుందో.. అచచ్ం అటువంటి.. 
   “ఎనాన్ళుళ్ంటుందో ఇలా.. ఆమాట కొసేత్ సుగుణకే తెలియదు తన సవ్భావం ఏమిటో. టి.వి డార్మాలోల్ని పాతర్లతో లీనమై 

పోతుంటుంది. ఈ మంచి కోడలు పాతర్ ఏ డార్మా లోనిదో!” అనుకుంటూ కాఫీ చపప్రించింది అనసూయ. 
   “కాఫీ చాలా బాగుందమామ్..” మనసూఫ్రిత్గా అంది. 
   ముందు గది విశాలంగా కొతత్గా ఉంది.  
   “బాగా సరిద్ందే.. భగవంతుడా ఈ బుదిధ్ కలకాలం ఉండేటుల్ చెయియ్ తండీర్.” అనసూయకి చాలా ఆనందంగా ఉంది. టివీ మోత 

లేదు ముందు. ఇలుల్ పర్శాంతంగా నిశశ్బద్ంగా ఉంది. కళుళ్ మూసుకుని దైవ ధాయ్నం చేసుకుంటే.. ఇటువంటి జీవితం ఇచిచ్నందుకు కృతజఞ్త 
చెపుప్కునన్టుల్గా ఉంటుంది.  

   అవినాశ రివువ్మని వీధిలోకి వెళాళ్డు. మళీళ్ గదిలోకి వెళిళ్ ఏదో తీసుకుని వీధిలోకి పరుగెతాత్డు. ఏం చేసుత్నాన్డో చూదాద్మనే 
ఉంది. కానీ ఈమోకాళుళ్.. కూరుచ్ండి పోయింది అలాగే. 

   ఇంతలో అఖిల లేచాడు. చాటంత మొహం చేసుకుని, “నానన్మామ్!” అంటూ ఒళోళ్ వచిచ్ పడాడ్డు. కాళూళ్, చేతులూ తడుముతూ.. 
నిజంగానే వచిచ్ందా అనన్టుల్ దూరి కూరుచ్నాన్డు. అనసూయకి ఎంతో హాయిగా అని పించింది. ఇకక్డే ఉండిపోగలిగితే ఎంత బాగుంటుంది..  

   “గాల్సిలా ఇవవ్ండి అతత్యాయ్.” సుగుణ గాల్స తీసుకుని లోపలికి వెళిళ్పోయింది. 
                                               ………………… 
                                                       14 
   చలల్ని సాయంతర్ం ఆహాల్దంగా ఉంది. ఆరుబయట ఏరాప్టు చెయయ్డం మంచికే అనుకునాన్డు మౌళి. సేట్జ మీద ఒక పకక్గా బలల్ 

మీద లాప టాప పెటుట్కుని అనుకునన్న్టుల్గా అనీన్ వసుత్నాన్యా లేదా అని చూసుకునాన్డు. నాలుగింటికి అనుకునన్ది నాలుగునన్ర 
అవుతోంది. ఫరవాలేదు.. అరగంట ఆలిశయ్మయితేనేం.. చలల్ని గాలి అందరికీ సేద తీరుసోత్ంది. 

   టౌన షిప లో పర్తీ ఆదివారం ఆరు బయట సినిమా చూపిసాత్రు. పెదద్ తెర ఉంటుంది. ఆ తెర మీదికే తను అనుకునన్ సైల్డస్ 
వచేచ్లాగ చూసుకునాన్డు మౌళి. గోపాల అంకుల రావడం మంచిదే అయింది. పవర ఫుల మైకోర్ఫోనుల్ పెటిట్ంచారు. సేట్జ మీది నుంచి ఒక 
సారి ఆడియనస్ అందరినీ పరికించాడు. 
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   అరవిరిసిన పువువ్లాల్.. రంరంగుల గౌనుల్, డర్స లు, మిడీలు వేసుకుని అమామ్యిలు.. మౌళి చూడగానే రెండు చేతులూ పైకెతిత్ 
ఊపారు. వాన వచేచ్ ముందు ఆకాశంలో ఎగురుతునన్ పకుష్లాల్ ఉనాన్రు. 

   అబాబ్యిలు కురాత్ పైజామాలు.. కురాత్లు రంగురంగులవి, డిజైనుల్ కుటిట్నవి వేసుకుని, మౌళి చూసినపుప్డు ఎగిరి లేచి మళీళ్ 
కూరుచ్నాన్రు. గెంతులేసుత్నన్ లేడి పిలల్లాల్ ఉనాన్రు. 

   అందరూ ఏదో పెళిళ్కి తయారైనటుల్ తయారయి వచేచ్శారు. మొదటోల్ వేసిన భయం ఇపుప్డు లేదు ఉషకి, మౌళికీ కూడా. సేట్జ 
అనుభవం బాగా ఉంది. దానికి తోడు భాష మీద.. ఇంగీల్షు, తెలుగు కూడా మంచి పటుట్ంది. 

   గౌర్ండస్ వెనుక గోపాలాచారి, భారతి, సివిల యస. యి రమేష, డి.యి సుందర కురీచ్లు వేసుకుని కూరుచ్నాన్రు. భారతి లేడీస కల్బ 
మీటింగ కి వచిచ్న వాళళ్ందరీన్ ఇటు రమమ్ని చెపిప్ంది. 

   ఉష మైక దగగ్రికి వచిచ్ నిలుచుని అందరినీ చూసింది. తరువాత ఎవరైనా పని చెయయ్నీ చెయయ్కపోనీ.. ముందుగా తన పిలుపు విని 
వచిచ్న చినాన్రులందరినీ.. మొహమంతా ఆనందం నింపుకుని చూసింది. అందరికీ చెయూయ్పింది. 

   “మీరంతా నా పిలుపు విని వచిచ్నందుకు సంతోషం. మనం పార్రధ్న అయాయ్క మొదలు పెడదాం. అందరూ కూరుచ్నే చెయయ్చుచ్. 
అనండి.. 

   “ఓం..అసతోమా సదగ్మయ 
   తమసోమా జోయ్తిరగ్మయ 
   మృతోయ్నామ్ అమృతమగ్మయ. ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః” 
అందరూ ముకత్ కంఠంతో చెపాప్రు. సూక్లోల్ రోజూ చేసేదే కదా. 
   “ఒక గంట సేపు నేను చెపప్దలుచ్కునన్ది చెపాత్ను. తరావ్త ఎవరైనా మాటాల్డాలనుకుంటే మాటాల్డచుచ్. ఆఖరన్ అందరికీ సాన్కస్, టీ 

ఇసాత్రు.” మృదు మధుర కంఠంతో ఉష చెపుత్ంటే అందరూ ఏం చెపుత్ందా అని చూసుత్నాన్రు. 
   సీర్క్న మీద ఒక దృశయ్ం కనిపించింది. చకక్గా టిర్మ చేసిన లానస్, రకరకాల ఆకారాలోల్కతిత్రించబడిన బుష లు, మధయ్లో 

పరుగులు పెడుతునన్ కుందేళుళ్.. చినన్ చినన్ కొలనులు.. అందులో తామరపువువ్లు. 
   “ఎలా ఉంది?” 
   “చాలా బావుందకాక్!” 
   “ఇపుప్డు చూడండి..”   మౌళి సైల్డ మారాచ్డు. 
   అడడ్దిడడ్ంగా పెరిగిన గడిడ్, ముళళ్పోదలు, మురికి గుంటలు. 
   “చూశారు కదా! ఇది మన కాలనీ. ముందు చూసింది, కొంచెం శర్దధ్ పెటిట్ బాగు చేసుకునన్ కాలనీ. మనం అందరం 

చదువుకుంటునాన్ం కదా!” 
   “అవునకాక్!” 
   “ఎవరో వచిచ్ ఏదో చెయాయ్లని అనుకోకుండా,మనమే మన కాలనీని అలా ఎందుకు చేసుకోకూడదు?” అలా ధారలా 

సాగిపోయింది ఉష గొంతు. ఇంక సీర్క్న మీద.. 
   ఒక పకక్ ఎగురుతునన్ పాలిథీన కవరుల్.. ఇంకో పకక్ అందమైన చెతత్బుటట్లో , శుభర్ం చేసి వేసిన కవరుల్. 
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   ఒక దాంటోల్ రోడుడ్ మీద చెతత్ పోసోత్ందొక ఇలాల్లు.. ఇంటోల్ చెతత్ తుడిచి.. అందరు చపప్టుల్ ఉష కామెంటస్ వింటూ. 
   ఇంకొక దాంటోల్ ఇంతోల్ తుకుక్ అంతా కవరోల్ మూట కటిట్ రోడుడ్ చివర ఉనన్ చెతత్ కుండీలో వేసుత్నన్ పదేళళ్ పిలల్. 
   తళతళా అదద్ంలా మెరిసిపోతునన్ రోడుడ్ మీద ఖరీదైన కారులోంచి కిటికీ తలుపు తీసి, బతాత్యి తుకుక్లు వేసుత్నాన్డొక పెదద్మనిషి. 

వెంటనే.. కారులో ఒక సంచీ పెటుట్కుని అందులో తుకుక్లనీన్ పడేసుత్నన్ ఒక అబాబ్యి.. 
   టౌన షిప లో ఉనన్ మురుకాక్లవ ఎటువంటి అధావ్నన్పు సిథ్తిలో ఉందో చూపించాడు మౌళి. 
   “ఎంత బాగా కటాట్రు మన కాలనీ! ఎంత విశాలంగా ఉంటాయి రోడుల్.. ఎనిన్ చెటుల్.. అసలు ఆ డైరనేజ కాలువ పాల్న చేసిన తీరు 

చూడండి..  ఎవరికీ అడుడ్ రాకుండా.. మధయ్లో నడవడానికీ,, కారుల్ వెళళ్డానికీ, సైకిళళ్కీ, రికాష్లకీ సూక్టరల్కీ.. చినన్ చినన్ బిర్డీజ్లు చూసుత్నాన్రు 
కదా!” 

   మౌళి జూమ చేసి అవనీన్ చూపించాడు. పొదుద్నన్ టిఫిన తినాన్క అవనీన్ ఫొటోలు తీసి, కంపూయ్టర లో భదర్పరచాడు. 
   “మనం మన కాలనీని ఇలా చేసుకుందామా?” ఉష పర్శన్ వెయయ్గానే.. సింగపూర లోని వీధులిన్ చూపించాడు మౌళి. 
   “ఓ..ఓ..” ఒక నిముషం పాటు హరష్ధావ్నాలు. 
   “ఇపుప్డు అందరికీ పది రోజులు సెలవలు కదా.. మొదలు పెడదామా?” 
   “యా.. యాయ్..” 
   “మనం కాలనీని ఇంత శుభర్ంగా చేసేత్ మన ముఖయ్మంతిర్గారు వచిచ్ మెచుచ్కుంటారు. సవ్చఛ్ భారత పోర్గార్మ అని పర్ధాన 

మంతిర్ గార కుడా వచేచ్ అవకాశం ఉంది. అపుప్డు.. మనం ఒక పెదద్ సేట్డియమ కటిట్ంచి ఇమమ్ని అడగవచుచ్.” ఉష ఉతాస్హంగా అంది. 
   “అందులో వన డే కిర్కెట కి పేల్యరస్ వసాత్రా? హైదార్బాద లో లాగ..” ఒక కోణంగి అరిచాడు. 
   “తపప్కుండా.. మన కాలనీని చూసి రావలసిందే.” తరావ్త ఉష ఎవరైన్నా మాటాల్డమంది. 
   తిలక వచిచ్ మాటాల్డాడు. 
   “ఉషకక్ ఐడియా చాలా బాగుంది. సెలవులనీన్ వేసట్ గా గడిపే బదులు ఇటువంటి ఉపయోగకరమైన పనులు చేసేత్ ఎంతో 

బాగుంటుంది. అందరం కలిసి పనులు చేసుత్ంటే సేన్హ బంధం కూడా గటిట్ పడుతుంది…”  పది నిముషాలు ఏక ధాటిగా మాటాల్డాడు. 
   ఇంజనీరల్ పిలల్లోల్ ఉష కాల్స మేట వచిచ్ మాటాల్డింది.. మంచి ఉదేద్శయ్మే.. కానీ ఆచరణలో ఎంత వరకూ సాధయ్ం.. అంటూ. 
   అలా కొంత మంది ఉతాస్హంగా, కొంతమంది నీరు కారిపోతూ మాటాల్డుతుంటే ఆరు గంటలయింది. కమూయ్నిటీ హాలు దగగ్ర, 

వీధులోల్ల్నూ దీపాలు వెలిగాయి. కానీ వెలుతురే లేదు. వెలుగంతా చెటల్మీదే. 
   గోపాల సివిల యస.యి కేసి చూశాడు. రమేష తలూపాడు.. 
   “రేపటున్ంచీ మొదలుపెడతాం. మనీ కూడా వచేచ్సింది.” 
                                       ……………………….. 
   “అయితే మనం ఇపుప్డు ఏ విధంగా చెయాయ్లా, ఎకక్డ మొదలు పెటాట్లా అనేది పాల్న చేసుకోవాలి. నేనొక పాల్న వేశాను. మీ 

కందరికీ ఇషట్మైతే చేసాత్ను.” ఉష మాటలకి అందరూ అరిచారు.. ఏక కంఠంతో.. 
   “చెపప్కాక్!” 
   అపుప్డు.. మళీళ్ సైల్డస్ చూపిసూత్ మాటాల్డింది ఉష.   
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   “మన టౌన షిప లో ఉనన్ కాలనీలకి.. పనిచెయయ్డానికి ఇషట్పడి వచేచ్ వాలంటీరులు ఎంత మందో చుసుకుని వాలంటీరల్ని 
విభజిదాద్ం. మొతత్ం ఐదు కాలనీలు.. వందమంది వాలంటీరుల్ ఉనాన్రనుకుంటే ఇరవై మంది ఒక గూర్పు. అందులో మళీళ్ ఐదుగురు చొపుప్న 
సబ గూర్పస్ ఉంటాయి. గూర్ప కి ఒక లీడరు, సబ గూర్ప కి అసిసెట్ంట ఉంటారు. 

   పర్తీ రోజూ రెండు గంటలు పని చేసేత్ చాలు. రోడుల్ తుడవడం, కాలువలు బాగు చెయయ్డం మనం చెయయ్నకక్రేల్దు. వాటికి 
కాంటార్కట్ వరక్రస్ ని పెడాత్మనాన్రు గోపాల అంకుల, రమేష అంకుల. మనం చెయాయ్లిస్ందలాల్ వాళళ్ చేత పనులు చేయించడం. 

   రోడల్ మీద ఎవరు తుకుక్లు, చెతత్ పొయయ్కుండా చూడడ్ం. చెతత్ బుటట్లు పర్తీ వంద గజాలకీ పెటట్డం. తోట పని మనమే చేదాద్ం. 
చెటుల్ మన ఫెర్ండస్ కదా! చెటల్తో కబురుల్ చెపుత్ పని చేశామంటే అవి ఆరోగయ్ంగా పెరుగుతాయి. చెటల్కి పార్ణం ఉంటుంది కదా!” 

   “ఉంటుందకాక్.. మా టీచర గారు పర్యోగం చేశారు. .” ఒకే సారి గవరన్ మెంట సూక్లు పిలల్లు నలుగురు లేచి అరిచారు. 
   “గుడ.. అందుకే మనం మాటాల్డుతూ ఉండాలి వాటితో. అవి సప్ందిసాత్యని మన దేశం శాసత్రజుఞ్డే ఒకాయన చెపాప్రు.. ఎవరొ 

తెలుసా?” 
   “జగదీశ చందర్ బోస.” కొంచెం పెదద్ పిలల్లు.. ముకత్ కంఠంతో. 
   “వెరీ గుడ. ఎవరైనా తుకుక్, చెతత్ బుటట్లోల్, కుండీలోల్ కాకుండా బైట వేసేత్ వాళళ్కి ఫైన.. వాళుళ్ ఎవరైనా సరే. ఆ తరువాత.. మనం 

పాలిథీన కవరుల్ వాడడ్ం మానెయాయ్లి..” ఊష ఏమేం చెయాయ్లో వివరించింది. మధయ్ మధయ్లో పర్శన్లడుగుతూ.. పిలల్లిన్ హుషారు చేసూత్. 
   ఒక పుసత్కం పెటిట్, ఎవరెవరు వాలంటీరుల్ గా చేరుతునాన్రో రాయమంది. 
   రెండు వందల మంది సంతకాలు పెటాట్రు. ఉషకి చాలా ఆశచ్రయ్ం, ఆనందం కలిగాయి. అందులో సగం మంది వచిచ్నా చాలు. 
   “ఇపుప్డు అందరం టిఫిన తిందాం. అయాక, ఇందులో సంతకాలు పెటిట్న వాళళ్ందరం కమూయ్నిటీ హాలోల్ కలుదాద్ం. ఓ.కే. ఇపుప్డు 

వాలంటీరుల్, ఇంటర సూట్డెంటస్ కలిసి, అందరికీ టిఫిన పేల్టుల్ మంచి నీళుళ్ అందించాలి.” 
   ఆరుగంటలకి భారతి లేచి లేడీస కల్బ దగగ్రికి వెళిళ్ంది. ఆవిడ వెనుకే అందరూ బయలేద్రారు. అకక్డ, భారతి, తాము చెయయ్ 

వలసింది వివరించింది. ఒక డి .యి గారి భారయ్ కి అనన్గారు ఫారెసట్ అఫీసర. ఆవిడ కావలసిన చెటల్నీన్ మరాన్టికే తెపిప్ంచేసాత్నంది. ఒకామె 
హారీట్ కలచ్ర టైరనింగ అయింది. ఆవిడ చెటుల్ ఎకక్డ, ఏవి నాటాలో పాల్న చేసాత్నంది. మరునాడు సాయంతర్ం మళీళ్ కలుదాద్మనుకునాన్రు. 

   సి.యి గారి భారయ్ ఏదైనా చెపేత్ కాదనే వాళుళ్ సాధారణంగా ఉండరు. ఆ కర్మశిక్షణ టౌన షిపస్ లో ఉంటుంది.  
   లేడీస కల్బ, కమూయ్నిటీ హాలు అనీన్ ఒక ఆవరణలోనే ఉంటాయి. ఆఫీసరస్ కల్బ మాతర్ం వేరే ఉంటుంది. అకక్డ, కారడ్స్, 

అపుప్డపుప్డు డిర్ంకస్ కూడా ఉంటయి. అందుకే దూరంగా ఉంటుంది. 
   కమూయ్నిటీ హాలోల్ హరుగుతునన్ గొడవంతా వినిపిసోత్ంది. గూర్ప లీడరల్ని ఎనున్ కోవడం, ఏ గూర్ప ఎకక్డ పనిచెయాయ్లో వంటి 

చరచ్లు.. మరి వాదోపవాదాలు ఉంటాయి కదా! 
   బెసట్ గూర్ప కి సి.యి గారు అవారడ్ ఇసాత్రుట. ఉష మొతత్ం అందరీక్ లీడర. మౌళి సలహాదారు. తిలక, సరోజిని,అపరణ్.. అలా గూర్ప 

లీడరస్ అందరినీ విడగొటిట్… మరునాడు పొదుద్నన్ తొమిమ్దింటికి అకక్డే కలవాలని చెపిప్ పంపించేసింది ఉష. అపుప్డు రాతిర్ తొమిమ్దయింది. 
                                         

PPP 
 

జానకి ఇంటోల్కి వసూత్ండగానే పిలల్లు పరుగెతుత్కుంటూ వచేచ్సి చుటేట్శారు. వాళళ్ను వదిలి ఎనోన్ రోజులైపోయినటుల్ంది జానకికి. 
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వరండాలో నే కూలబడిపోయింది.. అపురూపంగా దగగ్రికి తీసుకుని. 
   “అమామ్! ఎకక్డికెళాళ్వూ.. మనింటికా?” చిటిట్ అడిగింది. 
   “లేదమామ్! హాసిప్టల కి వెళాళ్ను. నానన్కి ఆయి అయింది.” 
  “ఆయా! నానన్కా! పోలీస అంకుల కి మనలిన్ కొటిట్నటుల్ తెలిసిందా? కరర్ పటుట్కుని కొటాట్రా?” రోజూ నానన్ ఆఫీస కి వెళాళ్క 

పోలీస అంకుల కి చెపాత్నంటుంది చిటిట్. 
   “లేదు లేదు.. జవ్రం వచిచ్ంది. నానన్మ, తాతయయ్ వచాచ్రు. అందుకే నేను వచేచ్శా.” 
   “నానమ్మామ్! అయితే మనింటికెళిళ్పోదామమామ్. తాతయయ్ నా కోసం ఏం తెచాచ్రో!” 
   “రేపు వెళాద్ం చిటీట్.. అలల్రి చెయయ్కుండా ఆడుకో వెళిళ్.” చకర్పాణి పిలల్లిదద్రీన్ తోట లోకి పంపి, జానకిని తీసుకుని లోపలికి 

వెళాళ్డు. 
   “ఎలా ఉందండీ.. ఇంతసేపు చేశారేం?” సుభదర్ ఆదురాద్గా అడిగింది.  
   అరుణ అందరికీ టీ తెచిచ్ ఇచిచ్ంది. భోజనాల బలల్ దగగ్ర చుటూట్ కూరుచ్ని, టీ తాగాక, జరిగింది చెపాప్డు చకర్పాణి. 
   “రేపు అందరూ కూరుచ్ని ఏం చెయాయ్లో ఆలోచించుకోవచుచ్. కాసేపు రెసట్ తీసుకోండనన్యాయ్!” అరుణ అంతా విని అంది. 
   “గోపాల ఇంకా రాలేదామామ్?” 
   “రాలేదనన్యాయ్! కమూమ్య్నిటీ హాలోల్ ఏదో మీటింగట. రాతిర్ తొమిమ్ది దాటేటుల్ంది. మీరు కూడా వెళాళ్లనుకుంటే వెళళ్చుచ్.” 
   “నేను కాసేపు పడుకుక్ంటానమామ్!” చకర్పాణి వెళూత్నే మంచం మీద వాలిపోయాడు. అలసిన శరీరం మనసూ వెంటనే సుషుపిత్ 

లోకి వెళిళ్పోయాయి. 
   జానకీ, సుభదార్ వెళిళ్ అరుణకి వంటలో సాయం చెయయ్సాగారు. వదుద్ వదద్ంటునాన్ వినకుండా. 
   అలివేలు పరుగెతుత్కుంటూ వచిచ్ంది. “అమామ్! రవి సారు వచేచ్శారు. ఇపుప్డే అంబులెనుస్ ఆరింటి ముందాగింది. నే 

ఎలాత్నమామ్..” 
   “సరే వెళొళ్చిచ్ ఎలా ఉనాన్రో చెపుప్.” 
   ఒకక్ గెంతులో ఇంటోల్ంచి బైటపడింది అలివేలు. 
   “ఏమయింది అరుణా! రవి ఎవరు?” సుభదర్ బియయ్ంలో బెడడ్లు ఏరుతూ అడిగింది. 
   తనకి తెలిసినంత వరకు జరిగిందంతా చెపిప్ంది అరుణ. 
   “నినన్ంతా ఒకటే హడావుడి అనుకోండి. పొదుద్నేన్ పాల్ంట కివెళల్గానే యాకిస్డెంట. అది అంతా సరిద్, టీమిన్ వాగనుల్ ఆగిపోయిన 

దగగ్రికి పంపాక.. రాతిర్ అకక్డున్ంచి ఎమరెజ్నీస్.. తెలల్వారూల్ నిదర్ లేదనుకోండి. ఈ పాల్ంటస్ లో ఉదోయ్గాలంతే.. ఏ క్షణాన ఏం జరుగుతుందో 
ఏమీ చెపప్లేం. ఎపుప్డూ అపర్మతత్ంగా ఉండాలిస్ందే. ఏదేమైనా, ఎటువంటి పరిసిథ్తి వచిచ్నా పాల్ంట లోంచి కరెంట పంపాలిస్ందే. పర్తీ 
ఒకక్రూ తపుప్పటేట్ వాళేళ్.” 

   “దానికి సాయం మా గోలోటి.. పొదుద్నేన్ లేపేశాం అనన్యయ్గారిని.” సుభదర్ నొచుచ్కుంటూ అంది. 
   “అదేం ఫరావ్లేదండీ. అమామ్యి జీవితం చకక్బడితే అంతే చాలు. ఈ శర్మంతా మటు మాయం అయిపోతుంది.” 
   అరుణ మాటలకి పేలవంగా నవివ్ంది జానకి. 
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   “ఏమీ కాదమామ్ జానకీ! అంతా సరుద్కుంటుంది. అసలు నువువ్ ఇదివరకే ఇకక్డికి వచుచ్ంటే, ఈపాటికే అంతా సరి చేసే వారు. 
అపప్టికి మేము తెలీదనుకో.. తెలియక పోయినా కూడా సి.ఇగారి దగగ్రికి వెళుళ్ండాలిసింది.” 

   ‘సరే..మాకే ఏమీ చెపప్లేదినాన్ళూళ్. ఏమాతర్ం గర్హించినా.. ముందే..” డగుగ్తిత్కతో ఆగిపోయింది సుభదర్. 
   “ఏదో అనుకుంటాం కానీ.. దేనికైనా సమయం రావాలి. ఏదీ.. మేం ఈ మధయ్నే కదా ఇకక్డికొచాచ్ం.” అరుణ కూర తరిగి లేచింది. 

సీతాలు మధాయ్నన్మే వెళీళ్పోయింది.. ఇంటికి చుటాట్లొచాచ్రంటూ.  
   చిటిట్ పరుగెతుత్కుంటూ వచిచ్ంది. 
   “అమమ్మామ్! బుజిజ్ కనిపించటేల్దే..” జానకి ఒకక్ ఉదుటన్ లేచింది. 
   “నువేవ్ం చేసుత్నాన్వే.. చెలిల్ని చూసుకోవదాద్!” వీధి వరండా లోకెళిళ్ంది. గేటు ఓరగా తీసుంది. అలివేలు వేసినటుల్ లేదు. 
   చెపుప్లేసుకుని జానకి వీధిలోకి పరుగెతిత్ంది. 
   సుభదర్ గబగబా గదిలోకి వెళిళ్ చకర్పాణిని లేపింది. ఒకక్ క్షణం చకర్పాణికి తాను ఎకక్డునాన్డో.. ఏం వింటునాన్డో అరధ్ం కాలేదు. 
   “అరే! అంత చూసుకోకుండా ఏం చేసుత్నాన్రే?’ గటిట్గా అరిచాడు. సవ్తహాగా నెమమ్దసుత్డు అతను. గొంతుక 

పొడారిపోయినటల్యిపోయింది. 
   సుభదర్ మంచినీళుళ్ తీసుకొచిచ్ ఇచిచ్ంది. గాల్సు కిందికి దించకుండా గటగటా తాగి బైటికి పరుగెటాట్డు చకర్పాణి. 
   జీపునీ, డైరవర నీ పంపమని గొపాలాచారికి ఫోన చేసింది అరుణ. 
   ‘అకక్డే చుటుట్ పకక్లే ఉంటుందిలే.. నే వసుత్నాన్..” గోపాల బొంగురు గొంతుతో అనాన్డు. అపుప్డపుప్డే చీకటి పడుతోంది. మసక 

మసక దీపాల వెలుతురు. రెండేళళ్ పిలల్ని పటుట్కోవడం కషట్మే. రమేషీక్, సుందరీక్ చెపిప్ జీపు లో బయలేద్రాడు. 
   గోపాల మధాయ్నన్ం కూడా విశార్ంతి తీసుకోలేదు. తలంతా దిముమ్గా ఉంది. ఉనన్ సమసయ్లు చాలనటుల్ ఇదొకటి. జానకి హాసిప్టల 

లోనే ఉందా.. ఏమీ అడగలేదు. దారోల్ అంతా చూసుకుంటూ ఇంటికెళాళ్డు. 
   “ఎపప్టున్ంచీ కనిపించడం లేదు? ఆఖరుగా ఎవరు చూశారు?” వరుసగా పర్శన్లేశాడు. జానకి దగగ్రున్ంచి వెళిళ్నపప్టికీ, 

కనిపించకుండా పోయినపప్టికీ పదినిముషాలు కూడా గాప లేదు. తరావ్త అలివేలు వెళిళ్ంది. అలివేలెకక్డికెళిళ్ంది? 
   రవి ఇంటికెళిళ్ందని అరుణ చెపప్గానే, జీపెకిక్ పోనియయ్మనాన్డు. అతనికి బురర్ పనిచెయయ్డం మానేసింది. 
   “ఎకక్డికి సార?”  
   “రవి డి.యి గారిలుల్ తెలుసా?” డర్యివర ని అడిగాడు. 
   “తెలుసు సార.. ఇపుప్డే అంబులెనస్ వెళిళ్ందటు.” 
                                           PPPP 
   అంబులెనస్ ఆగగానే పరుగెతుత్కుంటూ వచేచ్శారు సుగుణ, అనసూయ, అవినాశ, అఖిల. తలుపు తియయ్గానే అందరూ 

గుమికూడారు. 
   “పకక్కి జరగండమామ్.” చైతనయ్, రహీం అంబులెనస్ లోంచి కిందికి దిగుతూ అనాన్రు. 
   ఆంజనేయులు, భీమారావు వెనుక పకక్, ముందు చైతనయ్, రహీం పటుట్కుని సెట్ర్చర దించారు. సింగ రవి బాగ, మేల నరస్ ఐ.వి సెట 

పటుట్కుని దిగారు. 
   “అమామ్!” రవి కళుళ్ తెరిచి అనసూయని చూసి అనాన్డు. అనసూయ కళళ్ నిండా నీళళ్తో వెళిళ్ చెయియ్ పటుట్కుంది. అవినాశ 
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దూరంగా నిలుచ్ని చూసుత్నాన్డు.  
   అతి మెలల్గా రవికి నొపిప్ కలుగకుండా తీసుకెళాళ్రు. తలుపు దగగ్రగా వెళూత్నే రవి కళుళ్ ఆశచ్రయ్ంతో, ఆనందంతో పెదద్వయాయ్యి. 
   “రెండు పకుష్లు, “వెలక్ం హోం డాడీ” అని రాసునన్ బోరిడ్న్ ముకుక్లతో చెరో పకక్నా పటుట్కుని ఉనన్టుల్ డార్యింగ వేసిన పేపర 

అతికించి ఉంది తలుపు మీద. రెండు పకుష్ల మీద, “అవినాశ”, “అఖిల” అని పేరుల్ రాసునాన్యి. 
   “సూక్ల నుంచి వచాచ్క నువువ్ చేసిన పని ఇదా?” అనసూయ అడిగింది. 
   అవినాశ సిగుగ్గా నవావ్డు. 
   తలుపు తీసి పటుట్కునన్ సుగుణని చూసి నీరసంగా చెయియ్ పైకెతిత్ ఊపాడు రవి.  సుగుణ తల దించుకుంది. అతను వెళేళ్టపుప్డు 

చెపిప్నా తలుపు వరకూ కూడా వెళళ్లేదనుకుంటూ.. 
   సెట్ర్చరిన్ తమ గదిలోకి తీసుకెళల్మంది సుగుణ. తీరుగా సరిద్ ఉనన్ గదిని చూసి ఇది తమ ఇలేల్నా అనుకునాన్డు రవి. 
   మంచం మీద ఒక పకక్ రవికి అనుకూలంగా సరిద్ ఉంది. కాళళ్ దగగ్ర ఎతుత్గా దిళుళ్, తల దగగ్ర ఆనుకోవడానికి వీలుగా బాలస్ట్ర.. 

నెమమ్దిగా రవిని మంచం మీదికి చేరాచ్రు. కాలు సరద్బోతుంటే, “అమామ్” అని గటిట్గా మూలిగాడు. సుగుణ ఆదురాద్గా దగగ్రికి వచిచ్ంది. 
                                          PPPP 
    
     ఇంటోల్కి అడుగు పెటట్గానే విమలకి కళుళ్ తిరిగినంత పనయింది. ఎకక్డివకక్డ పడేసి ఉనాన్యి. సగం తోమిన అంటల్ గినెన్లు 

వంటింటోల్ అటట్లు కటిట్ పోయాయి. ముందు గదిలో కురీచ్లనీన్ తల కిందులుగా పడేసునాన్యి. భోజనాలు చేసే వరండాలో నేతి గినెన్ గోడకి 
కొటుట్కుని గోడంతా నేతి మరకలు.. వరండాలో నూనె ఒలికి పోయి, కాలేసేత్ జరుర్న జారేటుల్ంది. పిలల్ల గదిలో, రాజు గదిలో చిందర 
వందరగా బటట్లు.. 

   హడావుడిగా చేతికందిన బటట్లు సరుద్కునన్టుల్ంది.. అలమారోల్ బటట్లనీన్ కిందా మీదా పడునాన్యి. 
   వంటింటోల్ సరుకులైతే ఉనాన్యి కానీ కూరలేం లేవు. ఫిర్జ అంతా ఖాళీ. పాలునాన్యి కానీ మూడు రోజుల నాటివి, ఫిర్జ లో 

కూడా వాసనొచేచ్సి, పచచ్గా అయిపోయాయి.  
  ఎకక్డ మొదలు పెటాట్లో ఎలా మొదలు పెటాట్లో అరధ్మవలేదు. శేషగిరి బజారు కెళిళ్, కూరలు పాలు పటుట్కునొచాచ్డు.  
   కాఫీ తాగుతే కాసెత్ బురర్ పని చేసుత్ందేమో! డికాక్షన వేసి, వంట చెయాయ్లి కనుక, రణరంగంలా ఉనన్వంటిలుల్ సరద్డం మొదలు 

పెటిట్ంది విమల. 
   కాఫీ తాగి, శేషగిరి సాయం చేసుత్ండగా వంట ముగించి, ఇలుల్ ఒక మాదిరిగా సరేద్ సరికి, నడుం పటేట్సింది. మోకాళుళ్ 

సలిపేసుత్నాన్యి. 
   “అమోమ్! ఈ చాకిరీ నా వలల్ కాదు. పని మనిషి లేకుండా అంత పని చెయాయ్లంటే.. ఇంత అడడ్దిడడ్ంగా ఎలా ఉంటారో 

మనుషులు..” కోడలి మీద పీకలాద్కా కోపం వచిచ్ంది విమలకి. కానీ, ఆలోచిసేత్.. ఆ అమామ్యి తపుప్ ఎంత వరకూ ఉంది.. జానకి మీద 
జాలేసింది. 

   అయితే వీడేం మారలేదనన్మాట. 
   వెరిర్ కోపం.. కనిపించిన వనీన్ విసిరెయయ్డం.. చినన్పప్టున్ంచీ అంతే! ఒక సారి వాడికంటే ముందు తను అనన్ం తిందని ఎంత 

గొడవ చేశాడూ! “జవ్రం వచిచ్ తగిగ్ంది రా.. నీరసంగా ఉందని తినాన్” అని చెపిప్నా విన లేదు. “తినన్దంతా కకుక్.” అని కూరుచ్నాన్డు. 
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   ఇంటోల్ ఉనన్ వసుత్వులనీన్ విసిరేశాడు. అపుప్డు శేషగిరి లేడు కనుక సరిపోయింది. ఉంటే ఎనిన్ దెబబ్లు తినేవాడో! చివరికి నోటోల్ 
వేళుళ్ పెటుట్కుని అంతా కకేక్ వరకూ ఊరుకో లేదు. విమల ఆలోచిసుత్ంటే ఒకొక్కక్టీ గురుత్కు రాసాగాయి. పెళిళ్ చేసేత్ మారతాడులే అనుకుంది. 
మళీళ్ బయట అందరితో నికేష్పంగా ఉండేవాడు. ఇంటి కొచేచ్సరికి దెయయ్ం పటిట్నటుల్ చేసేవాడు.. తనని చూసేత్ మరీ. 

   వీడినీ వీడి సంసారానీన్ సరి చెయయ్డం ఎలా? పశాచ్తాత్ప పడుతునన్టుల్ కనిపిసాత్డు కానీ, ఎపుప్డు తికక్ తిరుగుతుందో చెపప్లేం. 
ఏం చెయాయ్లి.. తల పటుట్కూక్రుచ్ంది విమల. 

   శేషగిరి మొదటున్ంచీ ఏమీ పటిట్ంచుకునే వాడు కాదు. రాజు తరువాత మళీళ్ కానుపు రాకపోవడంతో తను పూరిత్గా వాడితోనే 
గడపడం అలవాటు చేసుకుంది. ఎపుప్డైనా సమయం చికిక్, తామిదద్రూ సరదాగా ఉంటే రాజు సహించే వాడు కాదు. బలల్ మీద తల పెటిట్ 
పడుకుక్నన్ విమలకి నుదురు మీద ఎతుత్గా తగిలింది. ఒకసారి రాజుగాడు, పాలు తాగి కపుప్ విసిరేసేత్ చిటిల్ందకక్డ. కుటుల్ వెయాయ్లిస్ వచిచ్ంది. 
తలుచుకుంటుంటే ఆపుకోలేని దుఃఖం వచిచ్ంది.  వెకిక్ వెకిక్ ఏడుసుత్ంటే శేషగిరి పకక్నే కూరుచ్ని ఓదారాచ్డు. 

   “తగిగ్ పోతుందిలే విమలా! ఊరుకో.” 
   ‘అదికాదండీ నా బాధ.. వీడు చినన్పప్టున్ంచీ ఇంతే..” రాజు సంగతులనీన్ ఒకొక్కక్టే చెపుప్కొచిచ్ంది. ఏదో చినన్తనం 

అనుకునాన్డు, అపుప్డపుప్డు తికక్ పెడుతుంటే.. ఇంత తీవర్మైన సమసాయ్!  
   “ఇలా అని చెపప్లేదేం విమలా, డాకట్రిక్ చూపించే వాళళ్ం కదా! నా దగగ్ర అంత చేటు చెయయ్లేదే ఎపుప్డూ..” 
   “మీరునపుప్డు బుదిధ్మంతుడిలా మారి పోయేవాడు.. చాడీలు చెపిప్ కొటిట్ంచినటుల్ అవుతుందేమో అని భయ పడాడ్ను. డాకట్రిక్ 

చూపిసేత్ తగుగ్తుందా?” వెకుక్తూ అడిగింది. 
   “తపప్కుండా.. మంచి సైకియాటిర్సట్ దగగ్రికి తీసుకెళాద్ం.” 
                                                   PPPP 
 
      జీపు రవి ఇంటి ముందుకు రాగానే రివరస్ చేసుత్నన్ అంబులెనస్ కనిపించింది. వెనుకే బుజిజ్.. అయోమయంగా నడుసూత్! ఒకక్ 

క్షణం ఆగుతే వెనుక చకర్ం దాని మీద నుంచి వెళిళ్ పోయేదే.  
    అదృషట్వశాతూత్, అపుప్డే ఇంటోల్ంచి బైటికొచిచ్న రహీం చూశాడు. ఒకక్ గంతులో బుజిజ్ని ఎతుత్కుని పకక్కి పడాడ్డు. 
   జీపు కీచుమంటూ ఆగింది, సడన బేర్క వేసూత్. అంబులెనస్ డైరవర, రహీం పడి పోవడం సైడ మిరర్ర లోంచి చూసి ఆపి కిందికి 

దూకాడు. 
   “సార! ఈ పాప కనిపించలేదు సార..” ఏడుపుగొంతుతో అనాన్డు. 
   “ఇంత పెదద్ వెహికిల రివెరస్ చేసూత్.. ఎవరైన్నా గైడ చెయయ్మనదద్యాయ్! చటుకుక్న వెనకిక్ వెళిళ్పోవడమే.. ఏం నేరుచ్కునాన్రు 

మీరు..” గోపాలాచారి లెఫట్ అండ రైట తీసుకునాన్డు. 
   రహీం పకక్కి దొరిల్, పాపని ఎతుత్కుని లేచాడు. మోచెయియ్, మోకాలు దోకుక్ పోయింది. బొటన వేలు రాయికి తగిలి చిటిల్ంది. 

పడేదేదో అంబులెనస్ దగగ్రే పడాడ్డు కనుక.. అందులో ఉనన్ మేల నరస్ డెర్సిస్ంగ చేసి, ఫసట్ ఎయిడ కిట లోంచి, యాంటి టిటనస ఇంజక్షన 
ఇచాచ్డు. 

   పిచిచ్దానిలా వీధులు తిరుగుతునన్ జానకి అకక్డి హడావుడి చూసి గబగబా వచిచ్ బుజిజ్ని ఎతుత్కుంది. 
   గోపాల తో మాటాల్డి అంబులెనస్ తీసుకుని, డైరవర, మేల నరస్ వెళిళ్పోయారు. 
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   “తలీల్!” జీపు దిగి చకర్పాణి పిలిచాడు. 
   “పాణీ! మీరు ఇంటికి వెళళ్ండి. నేను రవిని చూసి వచేచ్సాత్ను. నడిచి వసాత్లే.” గోపాల రవి ఇంటి కేసి తిరిగి అనాన్డు. 
   ఆంజనేయులూ వాళూళ్ వెళాళ్క తలుపు వెయయ్డానికి బైటికి వచిచ్న సుగుణ జరిగిందంతా చూసింది. 
   “మీరు కూడా లోపలికి రండి.. మంచి నీళుళ్ తాగి వెళుద్రుగాని.” చకర్పాణిని, జానకిని లోపలికి పిలిచింది. 
   అందరూ లోపలికి వెళిళ్, ముందు గదిలో కూరుచ్నాన్రు. అవినాశ గాల్సులోల్ నీళుళ్ తెచిచ్ అందరికీ ఇచాచ్డు. 
   అఖిల వచిచ్ బుజిజ్ని పలుకరించి, వాడి బొమమ్లు తెచిచ్ ఇచాచ్డు. ఇదద్రూ ఆడుకుంటుంటే జానకిని కూరోచ్మని, గోపాలిన్ లోపలికి 

తీసుకెళీళ్ంది సుగుణ. 
   “సార! మీరా..” రవి లేవబోయాడు. 
   “ఆగవయాయ్ హీరో లేవకు..” అనాన్డు గోపాల. 
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   ఆ రాతిర్ టౌన షిపోల్.. 
   రకరకాల ఆలోచనలతో.. అందరూ ఒక నిశచ్యానికి వసూత్ గాఢంగా నిటూట్రిచ్ నిదర్కుపకర్మించారు. 
   మౌళి- నేనకునన్దంతా నిజంగా జరుగుతోందా? ఊహించిందానికంటే ఎకుక్వ సీప్డ గా జరిగిపోతునాన్యి.. ఎంతో పాల్నడ్ గ కటిట్న 

ఈ టౌన షిపిన్ ఆదరశ్ వంతంగా తీరిచ్దిదాద్లను కోవడం.. అది వెంటనే రూపు దిదుద్కోవడం, నమమ్ శకయ్ంగా లేదు. 
   అనిన్ంటికంటే ముఖయ్ం, ఉషతో సాంగతయ్ం. సానిన్హితయ్ం పెరగడం. పేరెంటిస్క్ కూడా ఏ అభయ్ంతరం ఉండదు.. ఇదద్రూ ఫెర్ండస్.. 

పైగా కులం కూడా ఒకటే. నిజంగానే నేను చాలా లకీక్. ఎపుప్డో సమయం చూసుకుని, ఉషతో, అంకుల తో మాటాల్డెయాయ్లి. 
   ఉష- ఓహ.. ఏంటో! ఆనందంతో నిదద్రార్వటేల్దు. ఏదో సోషల వరక్ చెయాయ్లని ఎపప్టున్ంచో ఉందా.. అది మౌళి తోవ చూపిసేత్ 

కానీ తెలియలేదు. ఏదయితేనేం.. థాంకస్ టు మౌళి. అతను చూపించిన సైల్డస్ ఇంకా కళళ్ ముందు తిరుగుతునాన్యి. 
   అవునూ.. ఈ పిలల్లుఇవేళ చూపించినంత ఉతాస్హం రోజూ చూపిసాత్రా? పొదుద్నేన్ వెళిళ్ పాల్నస్ తయారు చేసుత్ంటే.. ఒకళళ్కొకళుళ్ 

చెపుప్కుని వచేచ్సాత్రు. ఇటువంటి కాలనీలోల్ అదే అడావ్ంటేజ.  
   అసలు ఈ మౌళి ఏంటో! మూణెణ్ళళ్ ముచచ్టకి ఇంత శర్దధ్ చూపిసుత్నాన్డు. తనవీ, అతనివీ ఐడియాస, వూయ్స చాలా వరకూ 

కామన గా ఉనాన్యి. తనంటే పర్తేయ్క శర్దధ్ చూపిసుత్నాన్డా? ఏమో.. వెయిట అండ సీ. ఇంక పడుకోక్వాలి బాబూ! తెలాల్రి బోలెడు పనుంది. 
   సుధీర- రేపే పర్యాణం. వేణు కూడా సాయంతార్నికి వచేచ్సాత్డు. అబబ్.. ఎనోన్ నెలలయినటుల్ంది. బబూల్ గాడిని మిస 

అయిపోతునాన్డు పాపం. అమోమ్.. ఎంత పర్మాదం తపిప్ంది! తలచుకుంటే ఇపప్టికీ ఒళుళ్ గగురొప్డుతుంది. మౌళికి ఏమిచిచ్నా ఋణం 
తీరదు. 

   అనన్టుల్.. ఉషని, మౌళికి సజెసట్ చేసేత్! వెళేళ్ లోగా.. రేపే అతత్యయ్గారితో మాటాల్డాలి. ఇదద్రూ మేడ ఫర ఈచ అదరాల్గుంటారు.. 
అచచ్ం తమ లాగే. 

   భారతి- అబబ్. ఏం వచాచ్రు పిలల్లు.. పర్వాహంలాగ. టౌన షిప వదిలేలోగా ఒక మంచి పని చెయయ్డానికి అంకురారప్ణ జతిగింది, 
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మౌళి ధరమ్మా అని. కల్బోల్ కూడా చాలా మంది పాజిటివ గానే ఉనాన్రు. ఉష పెళిళ్ చేసేసేత్.. బాధయ్తలనీన్ ఒక కొలికిక్ వచిచ్నటేల్. 
   శీర్నివాస- హమమ్యయ్.. పర్సుథ్తానికి పాల్ంట లో పార్బల్మస్ అనీన్ సాలవ్ అయినటేల్. అనిన్ సేట్షనూల్ ఫుల కపాసిటీతో నడుసుత్నాన్యి. 

ఇలాగే నడుసేత్ తమ పాల్ంట కి అవారడ్ రావడం శూయ్ర.  
   నినన్ మొనన్టి టెనష్నస్ తలుచుకుంటే ఇపప్టికీ గాభరాగానే ఉంటుంది. అదృషట్ం బాగుండి రవికేం గాలేదు. ఇంకెపుప్డూ తమ సాట్ఫిక్ 

అటువంటి పనులు చెపప్కూడదు. వీఱాజు భారయ్కి పర్యారిటీలో అపాయింట మెంట ఇచెచ్యాయ్లి. రాజుకి టార్నస్ఫ్ర ఆరడ్రస్ తెపిప్ంచాలి. 
అటువంటి వాళుళ్ పొర్డక్షన లో ఉంటే డేంజర.  

   గోపాల లేకపోతే ఈ రెండోర్జులూ తను తటుట్కోలేకపోయేవాడే. అతనిన్ చూసుత్ంటే ఎవరో దగగ్రి వాళళ్ని చూసినటుల్ అనిపిసుత్ంది. 
పిలల్ల పార్జకట్.. హాహా.. మంచి పనికి తన సపోరట్ ఎపుప్డూ ఉంటుంది.మౌళి బాగా కలిసి పోయాడు అందరితో. సివిల డి.ఇ తో రేపు 
మా…టాల్..డా…లి. 

   గోపాలాచారి- అబబ్.. రెండోర్జులు ఎంత హెకిట్క అయిపోయిందో! రేపు చెయాయ్లిస్న పనులు.. హూ! పాల్ంట పర్సుథ్తానికి 
ఫరవాలే.. ఆ టెంపరరీ సాట్ఫిన్ పరమ్నెంట చెయాయ్లి.. దాని సంగతి ముందు పర్యారిటీ. ఆరడ్రస్ ఎకక్డునాన్యో.. ఏ సేట్జ లో ఉనాన్యో.. 

   పాపం పాణి! ఈ వయసులో పిలల్ల బాధయ్త మళీళ్ సేక్వ్ర వన కి వసేత్ తటుట్కోవడం కషట్మే! రేపు ఆ రాజు పేరెంటస్ తో మాటాల్డి 
తేలెచ్యాయ్లి. 

   సాయంతర్ం కమూయ్నిటీ హాలు దగగ్ర.. పిలల్లకి వీలైనంత సపోరట్ ఇవావ్లి. నిదర్ పటేట్సి ఒక ఆరుగంటలు.. అనీన్ మరిచ్పోగలిగితే… 
   అరుణ- ఇవేళంతా ఇంటోల్నే సరిపోయింది. పాపం సుభదర్! ఎంతో కలుపుగోలుగా ఉంది.జానకి జీవితం బాగు పడితే 

బాగుండును. పిలల్లిన్ చూసుత్ంటే జాలేసోత్ంది. రేపైనా సి.ఇ గారి భారయ్దగగ్రకెళాళ్లి. ఏమనుకునాన్రో ఏమిటో! రేపొప్దుద్నన్ టిఫిన.. హాహ్..నిహ్దద్ర.. 
   చకర్పాణి- ఎంత ధైరయ్ంగా ఉండాలనుకునాన్ నిసేత్జం వచేచ్సోత్ంది. ముతాయ్లాల్ంటి పిలల్లనుకుంటే ఎలా అయిపోయింది? రేపనేది 

పెదద్ పర్శన్ అయిపోయింది. కళుళ్ మండి పోతునాన్యి. నిదద్రొసేత్ బాగుండు.. రేపటికి కాసత్ ఓపిక.. వసుత్ంది. 
   సుభదర్- అదృషట్వంతులు. అపుప్డే గుఱు పెటేట్సుత్నాన్రీయన. ఎనిన్ సమసయ్లునాన్ నిదర్ పటట్దనే బాధ లేదు. తలిల్కాపురం బాగు 

చెయియ్ భగవంతుడా! నీ కొండ కొసాత్ము వెంకనాన్ బాబూ.. నడిచి. అయయ్యోయ్! ఏదో అనేశానా.. మోకాళుళ్ సలిపేసుత్నాన్యి. అయినా తపప్దు 
ఎకాక్లిస్ందే.. 

   జానకి- మనసు, మెదడు మొదుద్ బారి పోయాయి. అసస్లేం జరుగుతోందీ? అమోమ్.. నా పిలల్లు. వాళళ్ని ఎకక్డికైనా దూరంగా 
తీసుకుపోయి.. కళుళ్ మూసుకుపోతునాన్యి.. డాకట్రిచిచ్న నిదద్ర మాతర్ పని చేసుత్నన్టుల్ంది..హూ.. 

   రాజు- ఇంక రాదనుకునన్ జానకి వచిచ్ంది. అంతే చాలు. ఇంక ఏమైనా కోపం తెచుచ్కోను. అమమ్ చూసుకుంటుంది ఏం 
చెయాయ్లో! ఇంకా ఆయాసంగా ఉంది. చిటేట్, బుజీజ్ రానే లేదు. చూడగానే మంచం కింద దాకుక్ంటారు. ముందా భయం పోగొటాట్లి. సిసట్ర.. 
సెడేటివ ఇవవ్వా.. 

   విమల- రాజుకి నయమయాయ్క హైదార్బాద టార్నస్ఫ్ర అడగాలి. ఒంటోల్ బాగోటేల్దంటే ఇవవ్రూ? జానకీ వాళళ్ అమామ్ నానన్లని 
వీళళ్కి దగగ్రగా ఉండమని బతిమిలాడి, రాజు కి టీర్టెమ్ంట ఇసేత్ బాగు పడూడ్!  

   మధాయ్నన్ం అంతా గతుకుల రోడుడ్ మీద ఎఱ బసుస్ పర్యాణం.. ఒళళ్ంతా హూనం.. దానికి తోడు ఇంటి పని.. రేపు పని మనిషిని 
చూడాలి.. పాపం ఈయన కూడా అలసి పోయారు.. వచేచ్ వయసా పోయే వయసా? నేనో కాలాప్ల వేసుకుని, ఈయనకోటి ఇసేత్ కానీ.. 
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   సుగుణ- రవిని చూసుత్ంటే ఏడుపొసోత్ంది.. ఇనాళూళ్ అతని మీద వదిలేసి.. ఒక వేళ ఎమనాన్ అయుంటే పిలల్లకీ నాకూ 
దికెక్వవ్రూ?  మారిఫ్న ఇంజక్షన ఇచాచ్రేమో, పసిపిలాల్డిలా నిదర్ పోతునాన్రు. ఛా.. ఎంత ఫూలిషాగ్ ఉనాన్ను.. గటిట్గా లెంపలు 
వాయించుకుంటే కానీ బుదిధ్ రాదు. అబబ్.. పొదుద్టున్ంచీ ఎంత పని చేశానో.. నేనేనా? విచితర్ంగా ఎకక్డా నొపేప్ లేదు.. అయినా చేసే వయసే 
కదా! ఎందుకో కూరుచ్నన్ చోటిన్ంచి లేవబుదిధ్ వెయయ్లేదినాన్ళూళ్! ఈ బదధ్కం వదిలించు కోవాలి ముందు. బుజిజ్ ముండ అవినాశ గాడు ఎంత 
చకక్గా పైంట వేశాడూ.. ఇంక వాళళ్తోనే గడపాలి ఎపుప్డూ! 

   అతత్యయ్ నడిగి రకరకాల వంటలు నేరుచ్కోవాలి. మళీళ్ సంగీతం మొదలెటాట్లి.. గుడ ఐడియా.. 
   అనసూయ- అమామ్! కనకదురగ్మమ్ తలీల్! రవిక్ తొందరగా నయం అయేయ్టుల్ చూడు తలీల్. వాడు నడవగానే అందరం నీ 

కొండకొసాత్ం. కోడలికి కాసత్ మంచి బుదిధ్ ఇచాచ్వంటే ఇంకేం అడగను. అపుప్డు ఇకక్డే పిలల్లిన్ కళళ్ ముందు చూసుకుంటూ కాలం గడుపుతా. 
. అతాయ్శ అనుకుంటునాన్వా? నువువ్ తలుచుకుంటే చెయయ్లేందేముంది తలీల్.. 

   లక్షమ్మమ్- పోయినాడు పోయాడు.. పెదద్యయ్గారు, “వీఱాజు పోయాడని బాధ పడకు లక్షమ్మామ్! నీకు ఉదోయ్గం వేయిసాత్” అనాన్రు 
కదా.. పిలల్లిన్ చూసుకుంటూ బతకాలి.. అయినా ఆడు ఉండి చేసిందేవుంది? తాగొచిచ్ తనన్టవే కదా! ఇపుప్డవనాన్ తపుప్తాయి. ఆడి మంచం 
మీద పండుకొని కళుళ్ మూసేత్.. రేపు చానా పనుంది.. 

PPP 
మూడు నెలల తరువాత.. 
   “లక్షమ్మమ్కాక్!” గటిట్గా పిలుసూత్ వచాచ్డు రాములు. వెనుకగా నారాయణ, సంతోష.. చేతిలో ఏదో కాగితం పటుట్కుని. 
   ఎసటోల్ బియయ్ం పోసుత్నన్ లక్షమ్మమ్ తలెతిత్ చూసింది. 
   “నీకు పరమ్నెంట పోసిట్ంగ వచిచ్ందకాక్! దీని మీద యేలిముదెర్యియ్. సి.ఇ గారి యస.ఇ గారల్ గదులు, వరండాలు ఊడవటం, 

నీళళ్యియ్ పెటట్టం. సీవ్పరు జాబు. నెలకి ఐదారు వేలొసాత్యి. కావ్రట్రల్ కూడా ఉండచచ్ంట.” 
   లక్షమ్మమ్ బియయ్ం ఎసటోల్ పోసేసి, చేతులు చీర కొంగుకి తుడిచేసి, వేలి ముదర్ వేసింది, నారాయణ ఇచిచ్న కాగితాల మీద. 
   “ఎటట్యిందిరా?” నమమ్లేనటుల్ చూసూత్ అడిగింది. 
   “ఆ ఇంజనీరు సారుదే తపప్ంటకాక్. అందుకే బావ తాగింది తకుక్వనే అని డాకట్ర బాబు సరిట్ఫికేటు ఇచిచ్ండుర్. దాని కోసమని 

నారాయణనన్ సంతోషనన్ తెగతిరిగిండర్నుకో.” రాములు అనాన్డు. 
   “ఆ దేముడు చలల్గా చూసాత్డు మిమమ్లిన్.” లక్షమ్మమ్ రెండు చేతులూ జోడించి అంది. 
   వీఱాజు లేడనన్ బాధ తపిప్ంచి ఆ కుటుంబానికి ఏ లోటు లేదు. నరిస్, తముమ్ళుళ్ సూక్లోల్ చేరారు. ఆఖరి వాడిని రాములు భారయ్ 

చూసోత్ంది నెలకి ఐదొందలు తీసుకుని. 
                                            PPP 
   రవి కాలు బాగయిపోయింది. కండరం ఏదో సాగిందిట. కొదిద్గా ఈడుసూత్ నడుసుత్నాన్డు. జనరల షిఫట్ లో వేశారు. 
   సాయంతర్ం ఐదు పదికి ఇంటికొచాచ్డు రవి, ఆఫీసులో చేరిన మొదటి రోజు. వసూత్నే హాలులో దృశయ్ం చూసి అలా సోఫాలో 

కూరుచ్ండి పోయాడు. 
   అఖిల చాప మీద కూరుచ్ని డామ కడుతునాన్డు, నానన్మమ్ బతాత్యి తొనలు వలిచి నోటోల్ పెడుతుంటే. అవినాశ బలల్ దగగ్ర 

కూరుచ్ని హోమ వరక్ చేసుత్నాన్డు.. మధయ్ లో టివి కేసి దొంగ చూపులు చూసూత్. 
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   “అతత్యాయ్! చూడండి.. మిస అవదుద్. ఎంత బాగా చేసుత్నాన్రో..” సుగుణ అంటుంటే.. అందరూ టివి పకక్కి తిరిగారు, 
‘బొమమ్రిలుల్’ డివిడి నడుసోత్ందకక్డ. 

   రవి తల పటుట్కుని కూరుచ్ండి పోయాడు. 
   “ఏమయింది రవీ! తలనొపాప్? కాఫీ తెసాత్నుండండి.” సుగుణ డివిడి పాజ లో పెటిట్ లేచింది. 
                                                     PPP 
   రాజుని హైదార్బాద టార్నస్ఫ్ర చేశారు. శేషగిరి కొనన్ ఫాల్టోల్, జానకీ పిలల్లతో చకర్పాణి, సుభదర్ వచిచ్ ఉంటునాన్రు. రాజుని 

సైకియాటిర్సిట్క్ చూపించి టీర్టెమ్ంట ఇపిప్సుత్నాన్రు.  
   “మామయాయ్! మీరు అతత్యయ్ ఇకక్డే ఉండి పోండి. పిలల్లకి బాగా అలవాటయిపోయారు. జానకికి కూడా ధైరయ్ంగా ఉంటుంది.” 

కర్మం తపప్కుండా మందులు వేసుకుంటూ, తన కోపానిన్ ఆవేశానిన్ నియంతిర్ంచుకుంటునన్ రాజు ఒక రోజు అనాన్డు చకర్పాణితో. 
   జానకి సహాయం చేసూత్ ఒక పూట వంట చేసుత్ంటే సుభదర్కి కూడా హాయిగా ఉంది. 
   రఘు రమమ్ని పిలుసేత్ కూడా రామని చెపేప్శారు. అంతగా పిలల్లు పెదద్వాళళ్యి, ఇలుల్ సరిపోదనుకుంటే, పకక్నే రెండు గదులు 

అదెద్కి తీసుకుని, జానకి దగగ్రే ఉంటామని చెపేప్శారు. రఘు కోపగించుకుని వెళిళ్పోయాడు. 
                                               PPP 
   చైతనయ్, ఆంజనేయులు, సింగ, రహీమ, భీమారావు, రవి మంచి ఫెర్ండస్ అయిపోయారు. పర్తీ ఆదివారం రెండు గంటలేనా కలిసి 

గడుపుతునాన్రు.. కబురుల్ చెపుప్కుంటూనో, సరదాగా పదిరూపాయల పూలోత్ కారడ్స్ ఆడుకుంటూనో. పర్తీ రెండు నెలలకీ కుటుంబాలతో 
ఎకక్డికైనా పికినిక వెళాద్మని అనుకునాన్రు. ఒక సారి డామ దగగ్రికి వెళొళ్చాచ్రు కూడా!  

                                               PPP 
   సాయంతర్ం నాలుగయింది. చకక్గా తయారయి, కాకీ యూనిఫామ లాంటి బటట్లు వేసుకుని, చెరోకరార్ పటుట్కుని 

పరుగెతుత్కుంటూ వచాచ్రు, ఇదద్రు పనెన్ండేళళ్ అబాబ్యిలు.. ఆటో దిగి రోడ మీద అరటిపండు తొకక్ వేసుత్నన్ ఒక లాలీచ్ వాలా దగగ్రికి. 
   “అంకుల! ఫైవ రుపీస ఫైన.” పుసత్కం తీసి రాసూత్ అడిగాడొక పిడుగు. 
   “ఎందుకురా?” 
   “మా ఊళోళ్ రోడ మీద తుకుక్ వెయయ్డం కైరమ అంకుల.” 
   “ఎవరు చెపిప్ంది? రోడేడ్మైనా మీ బాబుగాడి సొతాత్?” వీరావేశంతో అడిగాడు లాలీచ్. 
   “అవును. మా సొతేత్.. లేకపోతే మీ బాబుగారి సొతాత్? ” తిలక జమాజెటీట్ లాల్ంటి పది మంది కురార్ళల్తో వచిచ్ అనాన్డు, లాలీచ్ 

వాలా మీది మీదికి వెళూత్. 
   “సరే.. సరే.” అంటూ ఐదు రూపాయలు సమరిప్ంచుకునాన్డు లాలీచ్. తెలల్ని ఖదద్రు లాలీచ్ వేసుకుంటే ఎదురే లేదనుకునే ఆ పెదద్ 

మనిషి. 
   “ఆంటీ.. ఆంటీ..” గాభరాగా అరిచింది పకిక్ంటి పదహారేళళ్మామ్యి, పటుట్ పరికిణీ కటుట్కుని. 
   పాలిథీన బాగస్ పది మూట కటిట్, ఇంటోల్ తుకుక్తో సహా వీధి కాలువలో పడెయయ్బోతునన్ ఇలాల్లు ఆగి పోయింది. 
   “అందులో వేసేత్, మీరే దిగి తియాయ్లి. మరిచ్ పోయారా?” 
   “ఇవి వాడండి ఆంటీ! వంద ఫైవ రుపీసే.” ఇంకొకమామ్యి, నూయ్స పేపరల్తో ఇంటోల్ తయారు చేసిన సంచీ ఇచిచ్ంది. 
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   టౌనిష్ప లో పెదద్లంతా పిలలకి హడలి పోతునాన్రు. ఎవరైనా పాంటు సవరించుకుంటూ గోడ దగగ్రికి వెళళ్బోతుంటే వచేచ్సాత్రు 
పది మంది అబాబ్యిలు చపప్టుల్ కొటుట్కుంటూ.. 

   “అంకుల ఇకక్డికి టూ హండర్డ యారడ్స్ లో యూరినలస్ ఉనాన్యి. అవి వాడండి పీల్జ!” 
   పరాయ్వరణ పరిరక్షణ పార్రంభం కాగానే పర్తీ రెండు వీధులకీ పబిల్క టాయిలెట ఒకటి కటిట్ంచారు శీర్నివాస, కాంటింజెనీస్ ఫండ 

లోనుంచి. 
   “టాయిలెటస్ లేకపోతే, రోడుడ్ మీద గోడలు వాడకుండా ఆపలేము అంకుల! నేచర కాల ఎమరెజ్నీస్ కదా. ఇంకా శుభర్ం 

చెయయ్డానికి, నీళుళ్ సరిగాగ్ పొయయ్మని చెపప్డానికి వరక్రిస్న్ కూడా పెడదాము. ఇంటింటికీ వెళిళ్ వసూలు చేసి నిరవ్హిదాద్ము.” మౌళి 
ముందుగా వాటి సంగతే చూశాడు. కాలనీలో అందరిళళ్కీ తిరిగి డొనేషనస్ వసూలు కూడా అతనే నిరవ్హించాడు.  

   అనూహయ్మైన సప్ందన వచిచ్ంది కాలనీ వాసుల దగగ్రున్ంచి. శుభర్ంగా ఉనన్ పరిసరాలంటే ఎవరికిషట్ం ఉండదు? కాకపోతే 
నయానా భయానా చెపిప్ వపిప్ంచాలి అంతే! 

                                                   PPP 
   శీర్నివాస, గోపాలాచారి వీధి వరండాలో కూరుచ్ని, శుభలేఖల మీద అడర్సుల్ రాసుత్నాన్రు. ఇంటి లోపల భారతి, అరుణ పెళిళ్ వారికి 

పెటట్బోయే బటట్లనిన్ంటినీ సంచులోల్ పెటిట్, ఎవరికి ఏ టైమోల్ పెటాట్లో రాసుకుంటూ సరుద్తునాన్రు. 
   మౌళి, ఉష, వేణు, సుధీర అపుప్డే పెళిళ్కి కావలసిన బటట్లూ, సామానూల్ తీసుకుని హైదార్బాద నుంచి వచాచ్రు. అందరూ వెనుక 

వరండాలో కూరుచ్ని కాఫీలు తాగుతునాన్రు. 
   “అంకూల..” బబూల్ వచిచ్ మౌళి జేబులోంచి కిటాక్ట తీసుకునాన్డు జబరద్సీత్గా.  మౌళి వాడిని ఒళోళ్ కూరోచ్ పెటుట్కునాన్డు. 
   “అయితే మీ పేర్మ ఎపుప్డు ఎకక్డ పుటిట్ంది?” అడిగాడు వేణు కుతూహలంగా. అతను వాళళ్ని హైదార్బాదోల్ కలిశాడు, 

బెంగుళూరిన్ంచి వచిచ్. 
   “రోడుల్ ఊడేచ్సి,, మొకక్లు పాతడానికి గోతులు తవువ్తుంటే..” ఉష అంది, మౌళి తనకి ఎపుప్డు ‘ఐ లౌ యు’ చెపాప్డో గురుత్కు 

తెచుచ్కుంటూ. 
   “వాహ్ట? ఇదెకక్డి వింత పేర్మే” వేణు నవావ్డు పకపకా. 
   అపుప్డు మౌళి తన పార్జకట్ అంతా వివరించాడు.  
   “మొదట నేను పర్పోజ చేసినపుప్డు అసస్లు అనుకోలేదండీ. సి.ఇ గారు ఫామిలీ ఫుల సపోరట్ ఇవవ్బటిట్ అంత సకెస్సుఫ్ల అయింది. 

కాలనీలో ఎవరూ వెనుకంజ వెయయ్డానికి వీలేల్క పోయింది.” 
   “అయితే నీ రెండు పర్పోజలస్ సకెస్సుఫ్లేల్ కదా!” వేణు సరదాగా అనాన్డు. 
   మౌళి బుగగ్లు ఎఱబడుతుండగా చిరునవువ్ నవావ్డు. 

PPP 
   మౌళి, ఉషల పెళళ్యిన మరునాడు, సతయ్నారాయణ వర్తం అయింది. అపుప్డే చీకటి పడుతోంది. ఆ రాతిర్కే పెళిళ్వారు 

వెళిళ్పోతునాన్రు, రెండు బసుస్లోల్.. 
   గేటు చపుప్డు విని తలెతిత్ చూశాడు శీర్నివాస. పెళిళ్ ఇలుల్.. అలంకరించిన దీపాలు ఒకక్ సారిగా వెలిగాయి, రంగు రంగుల 

కాంతులు వెదజలుల్తూ. 
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   ఇదద్రు అపరిచిత వయ్కుత్లు లోపలికి వసుత్నాన్రు. ఒకతను కాకీ యూనిఫామ లో ఉనాన్డు.. నలభై లోపుంటుంది వయసు. 
ఇంకొకతను యాభై పైన.. తెలల్ని లాలీచ్, పైజామా వేసుకునాన్డు. 

   ఇదద్రూ నిటారుగా నడుసూత్, మారచ్ చేసుత్నన్టుల్ వసుత్నాన్రు. 
   శీర్నివాస అపర్యతన్ంగా లేచి నిలుచునాన్డు. 
   “సారీ సర. మిమమ్లిన్ ఇంటికి వచిచ్ డిసట్రబ్ చెయాయ్లిస్ వచిచ్ంది. ఆఫీసోల్ గోపాలాచారిగారు పరిమ్షన ఇసేత్ వచాచ్ము. నేను ‘కలన్ల 

ఇసామ్యిల’. ఇతను ‘కె. భాసక్ర రావ’. మీ పాల్ంటిక్ సెకూయ్రిటీ ఛీఫాగ్ అపాయింట అయాయ్డు. సవ్యంగా గవరన్ర అపాయింట చేశారు. నేను 
ఇపుప్డే వెళిళ్పోవాలి.. అందుకే పరిచయం చేదాద్మని తీసుకొచాచ్ను.”    వసూత్నే లాలీచ్ అతను షేక హాండిచిచ్ పరిచయాలు చేశాడు. 

   “అదేంటీ.. ముందుగా ఏ ఇనఫ్రేమ్షన లేకుండా..” 
   “గవరన్ర మీకు చెపప్మనాన్రు, సెంటర్ల పర్భుతవ్ం నుంచి వచిచ్న సూచనల పర్కారం, అతయ్వసరంగా చెయయ్వలసి వచిచ్ందని. 

మీకు లెటర కూడా ఇచాచ్రు. మీ పాల్ంటిన్ టారెగ్ట గా తీసుకుని టెరర్రిసుట్ల్ చాలా పెదద్ విధవ్ంసానిన్ పాల్న చేశారుట. అందుకని మీకు సెప్షలాగ్ 
టైరన అయిన ఆఫీసరిన్ ఇచాచ్రు. భాసక్ర, అండర గౌర్ండ ఆపరేషనస్ లో ఆరి తేరిన వారు. సెప్షల టాసక్ ఫోరస్ నుంచి వచాచ్రు. పైగా తెలుగు 
వారు. మీ పవరౌహ్స వాళుళ్ చాలా బాగా అలరట్ అయాయ్రని హాపీగా ఫీల అయాయ్రు. పర్సుథ్తం గెసట్ హౌస లో దిగాము. వీలవగానే కావ్రట్రస్ 
అదీ..” 

   “ఓ.కే కలన్ల ఇసామ్యిల. పర్భుతవ్ ఆదేశాలని ఫాలో అవడమే కదా మనం చెయాయ్లిసిన పని. కంగార్చుయ్లేషనస్ భాసక్ర.. మేజర, 
కలన్ల..” సందేహంగా ఆగిపోయాడు శీర్నివాస. 

   “అబేబ్ అదేం లేదు సార! పర్సుత్తానికి అతని ఐడెంటిటీ సీకెర్ట గానే ఉంటుంది. అదే మీకు ఇచిచ్న లెటరోల్ ఉంది. ఇకక్డ మీరే ఐడి 
ఇవావ్లి. మిసట్ర కటాట్ భాసక్ర రావు అతని పేరు.” కలన్ల ఇసామ్యిల, గవరన్ర లెటర ఇచిచ్, తన ఐడి చూపించాడు. 

   “గాల్డ మీటింగ యు మిసట్ర భాసక్ర. వెలక్మ టు అవర పవర హౌస.. లోపలికి రండి. మాటాల్డుకుందాం.” 
   అంతలో.. 
   ఆకాశంలో ఒకక్ సారిగా మెరుపులు. వెంటనే ఢాం అంటూ పెదద్ చపుప్డు సివ్చ యారడ్ నుంచి. మరో క్షణంలో మొతత్ం అంతా 

చీకటి..  
   “వసూత్నే మీకు మంచి వెలక్మ.. చూశారా మిసట్ర భాసక్ర! పాల్ంటిక్ వెళాద్ం వసాత్రా? కలన్ల ఇసామ్యిల మీరు..” శీర్నివాస షూ 

రాక దగగ్రికి వెళూత్ అడిగాడు. 
   “మీరు మీ పని అటెండ అవండి సి.ఇ గారూ! నాకు మరో గంటలో టైరన.. టాకీస్ ఉంది బయలేద్రతాను. ఆల ద బెసట్ భాసక్ర! విల 

బి ఇన టచ.” భాసక్ర భుజం తటిట్ వెనుతిరిగాడు కలన్ల ఇసామ్యిల. 
   ఎమరెజ్నీస్ లైట వెలుగులో భారతి తెచిచ్ ఇచిచ్న కాఫీ కప తీసుకునాన్డు భాసక్ర. 
   “కూరుచ్ని తాగండి. ఇకక్డ ఇదంతా మామూలే. మేఘం లేకుండా మెరుపులు వచాచ్యంటే టెనష్న తపప్దు భాసక్ర గారూ! 

రాతర్ంతా జాగారమే పాల్ంటోల్ అందరూ!” భారతి మాటలకి నవువ్తూ తలూపాడు శీర్నివాస.   
   “బయలేద్రదామా సర!” భాసక్ర కురీచ్లోంచి లేచి అటెనష్నోల్ నిలబడాడ్డు. 
                                         ఐపోయింది 


