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- సతయ్ం మందపాటి

ర్

వళంబ నామ సంవత ర ఉగాది సందరభ్ంగా

వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా

రు నిర

ంచిన

త్ మ రచనల పోటీ లో
22 వ ఉగాది ఉత
త్ మ కథానిక భాగం జేత
ఉత
మనోహరానికి ఆరాతిర్ కూడా, పర్తి రాతిర్లాగానే, అసలు నిదర్ పటట్లేదు.
ఆదమరచి సుఖ నిదర్పోవటానికి సహకరించే ఎనోన్ సాంకేతిక సౌకరాయ్లునన్, అతయ్ంత ఖరీదైన మంచం మీద పడుకునాన్, ఎందుకో
మరి అతనికి నిదర్ పటట్దు. ఏసి గాలి చలల్గా శరీరానికి తగులుతుంటే హాయిగా వుందిగానీ, మధేయ్ మధేయ్ ఏవో ఆలోచనలు వచిచ్ చెమటలు
పడుతునాన్యి. మంచం మీద నించీ లేవకుండానే, రిమోట కంటోర్లుతో సీలింగ ఫాన ఆన చేశాడు. కాలితో దుపప్టి పకక్కి నెటేట్శాడు. గటిట్గా
కళుళ్ మూసుకునాన్ నిదర్ పటట్డంలేదు. ఇక కళుళ్ తెరుచుకునే చూసూత్ పడుకునాన్డు.
గోడ మీద తన జీవిత కథ ఒక సినిమాలాగా కనిపిసుత్నన్ది. తండిర్ వునన్ రెండెకరాల పొలానిన్ అమేమ్సి, తన చినన్పుప్డే పాల వాయ్పారం
మొదలుపెటాట్డు. ఎంతో నాయ్యబధధ్ంగా వాయ్పారం చేసూత్, తను నముమ్కునన్ వారికి చేతనైన సహాయం చేసూత్ మంచి పేరు తెచుచ్కునాన్డు.
తవ్రలోనే వాయ్పారం పెరిగి నాలుగింతలయింది. దానితోపాటూ ఎనోన్ సేవా కారయ్కర్మాలకి ధన సహాయం చేయటమే కాకుండా, పేదలకి
చదువు చెపిప్ంచటం, భోజన సదుపాయాలు చేయటం, పేద వికలాంగులకి సహాయం చేయటం కూడా ఆయన చేసూత్ వుండేవాడు. తనకి
దకక్వలసిన ఆసిత్ అలా హరించుకుపోతుంటే మనోహరానికి నచచ్లేదు. తండిర్ కూడా ఎంత చదువుకుంటే అంత చదువు చెపిప్సాత్ను కానీ, ఆసిత్
అంతా ఒకక్గానొకక్ కొడుకువయినా సరే ఇవవ్ననాన్డు. ఎవరి జీవితానిన్ వాళుళ్ సరిగాగ్ నడిపించుకోవాలి కానీ, ఇంకొకళళ్ మీద
ఆధారపడకూడదనాన్డు. ఆయన తన విలుల్ అలా వార్సే లోపలే గుండెపోటుతో మరణించాడు. అది గుండెపోటుతో వచిచ్న మరణం కాదనీ,
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కొడుకే తండిర్ మరణానికి కారకుడనీ ఎంతోమందికి అనుమానం వచిచ్నా, అసలు రహసయ్ం తనకీ, అలా అని సరిట్ఫికేట ఇచిచ్న డాకట్రుకీ తపప్
ఇంకెవరికీ తెలియదు.
అలా తండిర్ ఆసిత్ అంతా తన చేతిలో పడాడ్క, రాజకీయాలోల్కి దిగి ఎనోన్ పదవులు సంపాదించాడు. దానితో పాటు డబుబ్ కూడా సివ్స
బాంకులు, సింగపూర బాంకులు నింపేటంతగా పెరిగిపోయింది.
“ఇంకా నీకెందుకయాయ్ ఆ డబుబ్ కాపీనం, నువువ్ పైకి వెళేళ్టపుప్డు ఏ లగేజీ తీసుకు వెళల్నీయరు కదా. అదీకాక నీ రాజకీయాల వలల్
ఎంతోమంది మితుర్లనీ, బంధువులనీ కోలోప్తునాన్వు కూడాను” అని తన పిర్య మితుర్డు అంటే, “అదీ చూదాద్ం.. ఈలోకంలో డబుబ్తో
కొనలేనిది ఏదీ లేదు. ఆ దేవుడినే కొనగలను నేను. ఇక బంధు మితుర్లంటావా, ఎవవ్రూ లేకపోయినా, నేను నా డబుబ్తో ఒంటరిగా హాయిగా
బర్తకగలను” అనాన్డు.
గోడ మీద సినిమా చూసుత్ండగానే నిదర్ పటేట్సింది మనోహరానికి. ఆరోజు ఎవరూ నిదర్ లేపక పోవటంతో,
మనోహరం ఆలసయ్ంగా నిదర్ లేచాడు.
రోజూ మంచం పకక్నే వంట మనిషి సుమితర్ పెటేట్ కాఫీ లేదు. అకక్డి నించే ఇంటరక్ంలో వంటగదికి ఫోన చేశాడు. జవాబు లేదు.
కిర్ంద ఆఫీసులో కూరుచ్నే సెకర్టరీ బాపినీడుకి ఫోన చేశాడు. ఆయనా పలుకలేదు. తనకి చేదోడువాదోడుగా వుండే పనివాడు ఆంజనేయులిన్
పిలిచాడు అతనూ పలకలేదు. విసుకుక్ంటూ బెడూర్ములో నించీ బయటికి వచిచ్, మేడ మీద నించే కిర్ంద అనిన్ గదుల వేపూ పరికించి
చూశాడు. ఎకక్డా ఎవరూ వునన్ అలికిడి లేదు. ఒకక్ సెకర్టరీ తపప్, అందరూ తన ఇంటోల్ వుండేవాళేళ్, మరి వీళళ్ందరూ ఎకక్డికి వెళాళ్రు?
మెటుల్ దిగి వంట గదిలోకి వెళాళ్డు. సుమితర్ లేదు అకక్డ. కాఫీగానీ, టిఫిన కానీ చేసుత్నన్ పర్యతాన్లేవీ కనపడలేదు. రోజూ ఆ
సమయానికి వచిచ్, గుడ మారిన్ంగ చెపేప్ బాపినీడు కూడా కనపడలేదు. ఆంజనేయులు కూడా లేడకక్డ. తన మూడు కారూల్ అకక్డే
వునాన్యిగానీ, రోజూ కారుల్ కడుగుతూ కనిపించే డైరవర రాముడు మాతర్ం లేడు. కొంచెం ఆశచ్రయ్పోతూ, బాలక్నీలో నించీ బయటికి
చూశాడు. ఒకక్సారిగా బిగుసుకు పోయి, కళుళ్ నులుముకుని మళీళ్ చూశాడు.
కదలటానికి కూడా చోటు లేకుండా వెళేళ్ కారుల్, రోడుల్ ఎలా దాటాలో అరధ్ంకాక హడావిడి పడిపోయే వందల మంది జనం నడిచే
రోడుడ్ మీద, ఆరోజు ఎవరూ లేరు. అంతా నిరామ్నుషయ్ంగా వుంది. తనకి తెలిసి ఆ రోజు ఏ సమెమ్ కానీ, బందుగానీ లేవే! అలా అయినా కనీసం
ఆ సమేమ్ చేసే వాళుళ్ మందలుమందలుగా వుంటారే, వాళూళ్ లేరు.
ఏమీ అరధ్ం కాలేదు మనోహరానికి.
బాపినీడు సెల ఫోనుకి ఫోన చేశాడు. ఎంతసేపు మోర్గినా, అతను ఫోన తీయలేదు. అతని ఇంటి ఫోనులో పిలిచాడు. అతనుగానీ,
అతని భారయ్, పిలల్లు ఎవరూ ఫోన తీయలేదు. తన కేబినెటోల్ వునన్ ఇదద్రు ముగుగ్రు మంతుర్లకీ, వాళళ్ సెకర్టరీలకీ ఫోన చేశాడు. జవాబు లేదు.
కొందరు మితుర్లకీ ఫోన చేశాడు. జవాబు లేదు. తిరిగి పిలవమని అందరికీ మెసేజీలు పెటాట్డు.
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కాఫీ తార్గాలనిపించిందిగానీ, తనకి కాఫీ ఎలా పెటుట్కోవాలో కూడా తెలీదు. భారయ్ మరణించాక, తన అవసరాలు బయటే
తీరుతునాన్యి కనుక మళీళ్ పెళిళ్ చేసుకోలేదు. ఇంకో కులం అతనిన్ పెళిళ్ చేసుకుంటానని అనన్దని, కనన్కూతురిని ఇంటోల్ పెటిట్ తాళం
వేశాడు. చకక్టి ఉదోయ్గం చేసుకుంటునన్ ‘అలుల్డు కాలేకపోయిన అలుల్డికి’ ఆ ఉదోయ్గం తీసివేయించాడు. కూతురు ఎలాగోలా బయటపడి,
అతనితో పాటు లేచి వెళిళ్పోయింది. ఏ వూళోళ్ వుందో ఎవరికీ తెలీదు. ఇదద్రూ కలిసి లండనో, సింగపూరో వెళిళ్పోయారనీ, అతనికి అకక్డే
మంచి ఉదోయ్గం వచిచ్ందనీ కొనిన్ పేపరుల్ వార్శాయి. ఇదద్రూ కలిసే ఆతమ్హతయ్ చేసుకునాన్రని, దానికీ మనోహరమే కారణమనీ ఇంకా కొనిన్
పేపరుల్ వార్శాయి. దానితో జగమంత రాషాట్ర్నికి మంతిర్ అయినా, తనది ఏకాకి జీవితం అయిపోయింది.
తెలిసిన రెషాట్రెంటుకి ఫోన చేశాడు, కాఫీ టిఫినుల్ తెపిప్ంచుకుందామని. అకక్డా ఎవరూ ఫోన తీయలేదు. ఇంకా రెండు మూడు
రెషాట్రెంటల్కి ఫోన చేశాడు. అకక్డా అంతే!
ఏమయింది వీళళ్ందరికీ? తన మీద కక్షయ్ కటాట్రా? ఏమీ అరధ్ం కాలేదు మనోహరానికి.
టీవీ పెటాట్డు. ఏవో రికారుడ్ చేసి వేసుత్నన్ సినిమాలు, డాకుయ్మెంటరీలు తపప్, ఏ ఇండియా ఛానళుళ్గానీ,
విదేశీ ఛానళుళ్గానీ – ఎకక్డా వారత్లు రావటం లేదు. ఏమిటో గాభరా వేసింది.
గబగబా తయారయి, కారు బయటికి తీశాడు. తనకి డైరవింగ అలవాటు తపిప్నా, రోడుల్ ఖాళీగా వునాన్యి కనుక, ధైరయ్ంగానే రోడుడ్
మీదకి కారులో వచాచ్డు.
రోడల్ మీద ఎకక్డా మనుషయ్ సంచారం కానీ, కారుల్ ఆటోలు కానీ ఏమీ కనపడలేదు. అనిన్ షాపులూ తెరిచే వునాన్యి. లోపల
రాతిర్పూటలా లైటల్నీన్ వేసివునాన్యి.
అకక్డే వునన్ ఒక రెషాట్రెంటుకి వెళాళ్డు. తెలుపులు బారాల్ తెరిచే వునాన్యి కానీ ఎవరూ లేరు. కాష కౌంటర తెరిచే వుంది. దాని
నిండా ఎంతో డబుబ్ కూడా వుంది. కిచెనోల్కి వెళాళ్డు. అకక్డా ఎవరూ లేరు. పకక్నే వండిన పదారాధ్లు ఏవో వునాన్యిగానీ, ఎనోన్ గంటల
ముందు చేసినటుట్ చలల్గా వునాన్యి. పకక్నే వునన్ పెదద్ ఫిర్డిజ్లో చాల వునాన్యి. అకక్డే వునన్ మైకోర్వేవులో వేడి చేసుకుని ఆతర్ంగా తినాన్డు.
కొంచెం ఆరెంజ జూయ్స రెండు గాల్సుల నిండా పోసుకుని తార్గాడు. బయటకి వచిచ్ చూసేత్, పరిసిథ్తి ఇంకా అలాగే ఖాళీ రోడల్తో కనిపించింది.
దగగ్రలోనే వునన్ సూపర బజారులోకి వెళాళ్డు, అకక్డా ఎవరూ లేరు. ఒక పకక్ కూరలూ, పపుప్లూ, మిగతా దినుసులూ పాల్సిట్క
సంచులోల్ ఎనోన్ వునాన్యి. కొంచెం ఇవతలికి వసేత్ అకక్డే, రకరకాల ఖరీదైన టీవీలు, సీట్రియోలు, కెమేరాలు, కంపూయ్టరుల్, ఎనోన్ కోటల్
రూపాయల సరుకు వుంది. అకక్డా ఎవరూ లేరు. పకక్నే మేడ మీదకి మెటుల్ వునాన్యి. అంతకముందు అకక్డే బటట్లు కొనుకుక్నాన్డు. అనిన్
కోటల్ రూపాయల సరుకు అలా వదిలేసి, ఎవరూ లేకుండా... ఏమిటో అంతా విచితర్ంగా వుంది.
పకక్నే వునన్ అనిన్ కౌంటరల్లో డార్యరుల్ తీసే వునాన్యి. అనిన్టినిండా అమమ్గా వచిచ్న ఎంతో డబుబ్, కెర్డిట కారుడ్ రసీదులు
వునాన్యి. కొంత డబుబ్ తీసి జేబులో పెటుట్కునాన్డు. పై అంతసుత్లో నగలు అముమ్తారు. కిర్ంద నించీ ఒక సూటేక్స తీసుకుని, దానిన్ండా కొనిన్
డైమండ నెకెల్సులు, ఇతర బంగారం నగలు నింపాడు. లిఫట్ ఎకిక్ కిర్ందకి దిగాడు.

øöeTT~

www.koumudi.net

@|æÁ˝Ÿ 2016

శరణం గచాఛ్మి

4

కారు ఎకక్బోతుంటే అనిపించింది. తను కల కనటం లేదు కదా.. గిలుల్కోవాలిస్న అవసరం లేకుండానే కాదు అని తెలుసూత్నే వుంది.
తను నడుపుకుంటూ వచిచ్న కారు ఎదురుగా అకక్డే వుంది మరి!
మరి కళళ్ ముందు కనపడుతునన్ది ఎలా నమమ్టం? లేదా నమమ్కపోవటం?తల తిరిగిపోతునన్ది. మళీళ్ కారు ఎకిక్ తనకి తెలిసిన
పోలీసు సేట్షనుకు వెళాళ్డు. అకక్డా ఎవరూ లేరు. పోలిసులే కాదు, పకక్నే వునన్ జైలులో దొంగలు కూడా లేరు. సేట్షన తలుపులు తెరిచే
వునాన్యిగానీ, జైలు గదుల తలుపులు మాతర్ం వేసి వునాన్యి. సెకర్టేరియటుట్కి, టీవీ సేట్షనుకి వెళాళ్డు. అకక్డా ఎవరూ లేరు. వసూత్ వసూత్
నూయ్స పేపరు షాపు దగగ్ర ఆగాడు. ఏవో వారపతిర్కలూ, మాస పతిర్కలూ వునాన్యిగానీ, ఆరోజు వారాత్పతిర్కలు ఏవీ లేవు.
అతనికి వెనున్లో వణుకు పుటిట్ంది. భయంతో చెమటలు పటాట్యి. గుండె విపరీతంగా కొటుట్కుంటునన్ది. కళుళ్ మూసుకుని కారులో
కాసేపు కూరుచ్నాన్డు. అకక్డ మనుషయ్ సంచారమే కాదు, రోజూ రోడుడ్ పకక్న కనిపించే కుకక్లూ, ఆవులూ కూడా కనిపించలేదు. ఇక
ఏంచేయాలో తెలియక ఇంటికి వెళాళ్డు. దారిలో కూడా ఎవవ్రూ లేరు!
ఇంటోల్నూ ఇంకా ఎవరూ కనిపించలేదు. తను ఫోన చేసిన వారెవరూ తిరిగి పిలవలేదు. ఏమవుతునన్ది? అతనికి కళుళ్ తిరిగినటుట్
అయింది. గబగబా మంచం వేపు నడిచాడు. అంతే! తరావ్త ఏమయిందీ తెలియలేదు.
నెమమ్దిగా మెళుకువ వచిచ్ంది మనోహరానికి. అంతా చీకటిగా వుంది. నేల మీద పడివునాన్డు. అంతకుముందు జరిగినదంతా
గురుత్కొచిచ్ంది. ఛ! అలా ఎపుప్డూ జరగదు. ఏనాడో డైనాసోరుల్ అనీన్ ఒకక్సారిగా అంతమైపోయినటుట్గా, ఇపుప్డు ఎంతో విజాఞ్నం వునన్
మానవజాతికి అలా జరిగే అవకాశం లేదు. అదంతా కల. నిజమెలా అవుతుంది? కళుళ్ పూరిత్గా తెరుచుకుని లేచి లైటు వేశాడు. అంతా
మామూలుగానే వుంది. అది బెడ రూం కాదు. వరండా. అంటే బెడ రూముకి వెడుతూ తను పడిపోయాడనన్మాట. మరి ఎవరూ లేపలేదే!
ఇంటరక్మోల్ పనివాళళ్నన్ందరీన్ పిలిచాడు. ఎవరూ పలకలేదు. అపుప్డే టైమ చూశాడు. అరధ్రాతిర్ పనెన్ండు గంటలయింది. అందరూ నిదర్
పోతునాన్రేమో!
వరండాలో సూపర బజారు నించీ నగలతోనింపి తెచిచ్న సూటేక్సు అకక్డే వుంది. అంటే అదంతా కల కాదా? నిజమేనా? అతనికి
మళీళ్ ఏదో గగురాప్టులా వచిచ్ంది. చేతి మీద వెంటుర్కలు నిటారుగా నిలబడాడ్యి. నుదుటి మీద నొపిప్గా వుంది. చేతోత్ తడిమితే, తడిగా
తగిలింది. బాతూర్ముకి వెళిళ్, అదద్ంలో చూసుకునాన్డు. రకత్ంతో ఎరర్గా వుంది. అంటే తను కళుళ్ తిరిగి నేల మీద పడడ్పుప్డు, దెబబ్
తగిలిందనన్ మాట. టవల నీళళ్లో తడిపి, నుదుటి మీద శుభర్ం చేశాడు. ఒక గోధుమ రంగు బాండ ఎయిడ వేసుకునాన్డు.
కిర్ందకి వచిచ్ అనిన్ గదులోల్కీ వెళిళ్ చూశాడు. ఎవరూ లేరు. పొర్దుద్నన్ ఎలా వుందో అలాగే వుంది. టీవీ పెటాట్డు, ఏమయినా వారత్లు
తెలుసాత్యోమోనని. టీవీలో కూడా ఏమీ రావటం లేదు. కురీచ్లో కూరుచ్ని ఆలోచనలో పడాడ్డు.
అసలు ఏం జరిగింది? మనుషుయ్లూ, జంతువులూ, సరవ్ జీవకోటీ ఒకక్సారిగా మాయమైపోవటమేమిటి? ఎపుప్డో ఏదో ఇంగీల్షు
సినిమాలో చూశాడుగానీ, నిజ జీవితం సైనస్ ఫిక్షన సినిమా కాదు, ఇలాటివి జరగటానికి. మనవాళుళ్ చెపేప్ నవ గర్హ కూటములు కూడా
ఇపుప్డు వసుత్నన్టుట్ ఎకక్డా చెపప్లేదు. మరి ఇదేమిటి? అయినా అందరూ పోయినా తను ఒకక్డే బర్తికివుండటమేమిటి? తనలో ఏముందని?
తనూ అందరిలాటి వాడే కదూ!

øöeTT~

www.koumudi.net

@|æÁ˝Ÿ 2016

శరణం గచాఛ్మి

5

ఆమాట అనుకుంటునన్పుప్డు అతనికి అనిపించింది. తను అందరిలాటి వాడు ఎలా అవుతాడు? కోటల్కు కోటుల్ సంపాదించాడు. ఎనోన్
దేశాలోల్ బాంకులు నింపేశాడు. అయితే ఏమిటి? ఇపుప్డు అందరూ మాయమయి పోయాక, తను ఆ డబుబ్ని ఏంచేసుకుంటాడు? అనిన్
బాంకులోల్నూ డబుబ్లు నింపిన ఇనపెప్టెట్లూ, లాకరూల్, డార్యరూల్ అనీన్ తెరిచేవునాన్యి. ఎనోన్ కోటల్ రూపాయల సామానుల్, బంగారం వునన్
షాపులూ తెరిచే వునాన్యి. తనకెంత డబుబ్ కావాలంటే అంత! అపప్నంగా చేతికి అందేటంత దూరంలో వుంది. ఇపుప్డు ఆ డబుబ్కి విలువ
ఏముంది? మనిషి తను సృషిట్ంచుకునన్ డబుబ్కి తనే బానిసయిపోయాడు. చితుత్ కాగితానికి లేని విలువని, పచచ్ కాగితానికి ఇచిచ్, లేనిపోని
చిచుచ్ సృషిట్ంచాడు. మానవతవ్ం మరిచిపోయి సాటి మనుషుయ్లిన్ పీకుక్తింటునాన్డు. తను జనమ్ చాలించినపుప్డు తీసుకు వెళళ్లేని డబుబ్
నింపిన బసాత్లని, పోయేదాకా మోయటం ఎందుకో?
మనోహరానికి గొంతు ఎండి పోతునన్ది. చలల్టి నీళుళ్ రెండు గాల్సులు గడగడా తార్గాడు. తలమీద నీళుళ్ చిలకరించుకునాన్డు.
ఎవరూ లేని ఈ పర్పంచంలో తను మాతర్ం ఎనాన్ళుళ్ వుంటాడు? పంటలు పండించే వాళుళ్ లేక ఆహారం దొరకదు. పవర పాల్ంటులు
పేలిపోయి కరెంటూ, దానితో పాటూ తార్గే మంచి నీరూ పోతాయి. తనకి ఆరోగయ్ం దెబబ్తింటే డాకట్రుల్ లేరు. జీవితమంతా
అంధకారబంధురమైపోతుంది. తనకి తోడుగా ఎవరూ లేని ఒంటరితనం చాలు తనని కృంగదీయటానికి. మనిషి సంఘజీవి. మహాజాఞ్ని
బుధుఢ్డు ‘సంఘం శరణం గచాఛ్మి’ అనాన్డు. సంఘం సజీవంగా వునన్పుప్డు, కులం పేరుతో, మతం పేరుతో, పార్ంతం పేరుతో మన మధయ్
మనమే గీతలు గీసుకుని, ఆ సంఘానిన్ తునకలు తునకలు చేసుకునాన్ం. ఇపుప్డు? తనొకక్డే ఆ సంఘం!
ఇలాటి ఆలోచనలతో మనసు నిరాశతోనూ, శరీరం నిసస్తుత్తోనూ వుంటే, మళీళ్ నేల మీద పడిపోకుండా మెలల్గా లేచి, మంచం
మీద పడుకునాన్డు. అలసిసొలసి వునాన్డేమో, మనోహరానికి అలవోకగా నిదర్పటిట్ంది.
అలా ఎంతసేపు పడుకుని వునాన్డో కానీ, ఏదో చపుప్డయితే చటుకుక్న కళుళ్ తెరిచాడు మనోహరం.
సుమితర్ మంచం పకక్న టేబుల మీద కాఫీ కపుప్ పెటిట్ వెళిళ్పోతునన్ది.
ఠకుక్న లేచాడు మనోహరం. ‘సుమితార్’ అని పిలిచాడు.
సుమితర్ వెనకిక్ తిరిగింది.
“అందరూ.. ఇకక్డే వునాన్రా?” అడిగాడు ఆశచ్రయ్ం, ఆనందం అతనిన్ ఒకక్సారిగా కుదిపేసుత్ంటే!
“పొర్దుద్నన్ పది గంటలు అయింది కదా.. అందరూ ఎవరి పనులోల్ వాళుళ్ వునాన్రండీ. నేనే మూడు సారుల్ కాఫీ చలాల్రిపోతుంటే మళీళ్
మళీళ్ మంచి కాఫీ తెచిచ్ ఇకక్డ పెడుతునాన్ను” అంటూ వెళిళ్పోయింది.
బాలక్నీలోకి వెళిళ్ కిర్ందకి చూశాడు. కారూల్, ఆటోలూ, మనుషుయ్లతో రోడుడ్ ఎంతో సందడిగా వుంది.
అంటే ఏమీ జరగలేదనన్మాట. రోజూలాగానే ఈరోజూ తెలల్వారిందనన్మాట! మరి....?
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అంటే జరిగింది కల అనన్మాట. మరి ఇది కల అయితే, ఇంతకుముందుది? కలలో వచిచ్న కలా? అసలు ఒక కలలో ఇంకొక కల
వసుత్ందా? ఏమిటో అంతా గందరగోళంగా వుంది మనోహరానికి!
అంతకు ముందు నగలతో తెచిచ్న సూటేక్సు పెటిట్న చోటికి వచిచ్ చూశాడు. అకక్డ సూటేక్సు లేదు. అవును. అదంతా కలే?
పర్పంచమంతా నిరామ్నుషయ్మైపోవటం తన కలలో వచిచ్న కల అయివుండాలి!
దానితో ఎంతో ధైరయ్ం వచిచ్ంది మనోహరానికి. అదొక పిచిచ్ కల అనుకునాన్డు.
తనలో తనే నవువ్కునాన్డు.
బాతూర్ములోకి వెళిళ్ బర్ష మీద టూత పేషట్ వేసుకుని, అదద్ంలో చూసుకునాన్డు.
అతని నుదుటి మీద అతనే వేసుకునన్ గోధుమ రంగు బాండ ఎయిడ సప్షట్ంగా కనిపిసుత్నన్ది!
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