¬FL$qFL$c ¶ MLj¸¼ ¥qDÍ

1

కదిలే నీడలు

- బాలగంగాధర తిల॓

(ఆంధ
ర్ పతి
ర్ క – ఆది రం సంచిక మే 7, 1944
నుంచి పునరిమ్ది
ర్ తం)

‘చీకటి’ అనాన్డతను.
‘అవును’ అంది ఆమె.
ఇదద్రూ రోడుడ్ మలుపు తిరిగారు. ఇపుప్డు వచిచ్న రోడుడ్ మరీ పెదద్దిగా వుంది. ఈ వైపూ ఆ వైపూ మేడల వరుస ఆ నిశశ్బద్ంలోనూ, చీకటిలోనూ,
ఆలోచన లేని మనసుస్లలా బారులు తీరిచ్వునాన్యి. మధయ్మధయ్ వలయంగా నీడలు కలిప్సూత్, మెలల్కనున్లలా వునాన్యి. బాల్కౌట చేయబడిన విదుయ్దీధ్పాలు.
ఒకొక్కక్చోటా షెలట్రూల్, సగం తీయబడిన గోతులూ, కంకరగుటట్లూ కూడా వునాన్యి.
‘ఇలా ఎకక్డికి?’ అంది ఆమె. తల పైకి
ఎతిత్నపుడు చెవిలోలకు మెరిసింది.
‘ఎకక్డి కేమిటి?’ అనాన్డతను. అతని చేయి
జేబులోనికి పోయింది. కాని తిరిగీ తీసివేశాడు.
‘ఒకొక్కక్సారి చీకటి బాగానే వుంటుంది.’
‘అవును’ అంది ఆమె.
‘మీకు యింగీల్షు వచుచ్నా?’
‘ఆఁ!’ అంది ఆమె.
‘మీ ఆయన ఏం చదివాడు?’ అనాన్డతను,
మరొకవైపు చూసూత్.
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‘బి.యే.’
‘మిమమ్లిన్ వదలి యెలా వెళాళ్డు?’
‘లేకపోతే ఏం చెయయ్మంటారు?’
‘మీకు బాధగా లేదూ?’
‘ఎందుకు వుండాలీ?’ అంది ఆమె.
‘అంతే..అంతే..’ అనాన్డతను. దేనికోసమో, తిరిగీ అతని చెయియ్ జేబులోనికి పోనిచిచ్ తిరిగీ తీసివేశాడు.
‘ఈరోడుడ్ చాలా పొడుగు’ ఏం తోచక, యిలా అనాన్డు.
‘అవును.’

ఇంతలోకే మెరిసే టారిచ్తో ఒక కారు వచిచ్ వాళళ్ పకక్నుంచే పోయింది. ఆమె తపుప్కోవటంలో అతనికి తగిలింది. అతను తెలీకుండానే
అపర్యతన్ంగా ఆమెకు తగలబోయాడు. కాని ఆమె యింతలో దూరంగా తొలగింది.
‘ఏమిటిది?’ అని ఆమె కారుని పర్శిన్సూత్ అడిగింది.
‘లారీ __ మిలటరీ వాళళ్ది.’
‘యుదధ్ం వసుత్ందా?’
‘ఏమో’ అనాన్డతను.
ఒక మిణుగురు ఆమె ముంగురులకి తగిలి వెళిళ్పోయింది. గేటు వెనకాల కుకక్ వీళళ్ని చూసి మొరగబోయి మానివేసింది. పర్కక్నే రోడుడ్ మీద
పడుకునన్ ముసలిది కలవచిచ్ కాబోలు కలవరించింది.
‘మీరేమిటీ ఆలోచిసుత్నాన్రు?’ అనాన్డతను.
‘ఏమీ లేదు’
‘ఏమీ లేదూ?’
‘ఏమీ లేదు.’ ఆమె సుఫ్టంగా అంది.
అతనికాశచ్రయ్ం వేసింది. ఏమీ లేకపోవటం అంటే? లారీలూ, షెలట్రూల్, విమానాలూ, పతిర్కలూ, హిటల్రూ, ఎ.ఆర.పి, ఆమె, తానూ-అనీన్
అందరూ వుంటే ఏమీ లేకపోవటం యేమిటి? తెలివిగా తనంతట తనే కనురెపప్లమధయ్ నవువ్కొనాన్డు. ఒకసారి జేబులోనికి చెయియ్ పోనిచిచ్, తీసివేశాడు.
‘మీ ఆయన ఎకక్డునాన్డు?’
‘యీజిపుట్లో.’
‘పాపం!’
‘ఏం?’ అంది ఆమె,
‘ఎందుకు సైనయ్ంలో చేరాడు?’
‘ఎందుకా .. మీరెందుకు చేరారూ?’
‘నేను యీదేశంలో వుంటానుగా.’
‘అయితే నేం?’
‘ఎందుకు చేరానా!’ అతను ఆలోచిసూత్ టార్ము బదీద్లకేసి చూశాడు. అవి పొడుగాగ్ సాగి ఎకక్డో చీకటోల్ కలసిపోయాయి. ‘ఎందుకేమిటీ? యమేమ్
పాయ్సయాను. ఉదోయ్గమూ లేదు, డబూబ్ లేదు. నా భారయ్ కూడా చనిపోయింది. ఏం తోచలేదు. అందుకే సైనయ్ంలో చేరాను.’ ఏదో ఆలోచిసూత్ అలాగే ఆతను
నుంచునిపోయాడు.
ఆమె నాలుగడుగులు ముందుకు వేసి, వెనకిక్ తిరిగి ‘ఆగిపోయారేం?’ అంది.
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‘మరిచ్పొయాయ్ను.’ అని కార్ఫు సవరించుకొని బయలేద్రాడు.
‘మీ భారయ్ ఎందుకు పోయిందీ?’ ఆమె అడిగింది.
‘ననున్ పేర్మించీ’
ఆమె వింతగా చూసింది. అతను కంగారుగా తల తిపుప్కునాన్డు.
‘ఎపుప్డయింది మీ పెళిళ్?’ అంది ఆమె.
‘మేం పెళిళ్ చేసుకోలేదు.’ అనాన్డతను.
‘అంటే?’

‘ఆమె చదువుకుంటూ నాతో వచేచ్సింది. నాగపూరు వెళిళ్పోయాం. అకక్డ సతాయ్గర్హంలో పాలొగ్నాన్ము. మమమ్లిన్ జైలులో పెటాట్రు.’
‘తరావ్త?’
‘జైలులో మలేరియా వచిచ్ంది ఇదద్రికీ. మమమ్లిన్ వదిలి పెటాట్రు. నాకు మలేరియా దానంతటదే కుదిరింది. ఆమెకు కుదరలేదు మందులేక.’
‘మందు ఎందుకు లేదు?’
‘డబుబ్ లేక ’ అతను గుండెమీద చెయియ్ పెటిట్ రాచుకొనాన్డు. ఆమె అవయ్కత్ంగా వచేచ్ ఒక ఆలోచనని తలుచ్కుని భయపడి ‘అబాబ్!’ అంది.
‘ఏం?’ అనాన్డతను.
‘ఏమీ లేదు.’ అంది ఆమె
అతనికి తిరిగీ ఆశచ్రయ్ం వేసింది. తెలీని బాధా, వొంటరితనమూ, యుదధ్మూ, యీజిపూట్, మలేరియా- ఇనిన్ వుంటే లేకపోవటం ఏమిటి?
ఆకాశం మీద ఆరార్ధ్ నక్షతర్ం మీద ఒక లేత మబుబ్ కపుప్కొని వుంది. పర్కక్ సందులో ఒక ఆంగోల్ యిండియన యువతీ యువకుడూ బూటుస్లు
చపుప్డు చేసుకుంటూ వెళుళ్తునాన్రు.
‘మీరు వేలుస్ ‘ Things to come’ చదివారా?’
‘నాకు వేలుస్ అంటే అయిషట్ం.’
‘అందులో Walking dicease వచిచ్ందిట యుదధ్ం మూలానిన్. మనకీ ఆ జబుబ్ వచిచ్ందేమో?’ అతను నవువ్దామని పర్యతిన్ంచి దానికి
బదులుగా దగాగ్డు.
‘మా మేనమామ క్షయమూలానిన్ చనిపోయాడు.’ అంది ఆమె.
‘మంచి పని చేశాడు.’ అనాన్డతను. తిరిగీ యిలా అనాన్డు.
‘మీరెందుకు నరుస్గా చేరారు?’
‘ఆయన యుదధ్ంలోకి వెళాళ్రా, మరి నేనేం చెయయ్ను? టూయ్షనుల్ చెపప్మనాన్రు'
‘బాగానే వుంది.’
‘కాని చెపప్లేదు.’
‘ఏం?’
‘నాకసహయ్ం.’
‘తరావ్త?’
‘నరుస్గా చేరాను ఒక హాసిప్టలోల్.’
‘మరి.’
‘ఒక రోగి వచాచ్డు.’
‘ఎవరూ?’
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‘ఒకరూ, అతనంటే యిషట్ం కలిగింది.’
‘అంటే?’
‘బాధపడుతూనన్ అతనికీ బాధపడే రోజులునాన్యని తెలిసిన నాకూ ఒక వాతస్లయ్ం ఏరప్డింది.’
‘మీకు తెలుగు బాగా వచుచ్నే!’
‘అవును పరీక్షలోల్ పోయేది ఎపుప్డూ.’
‘నరుస్పని ఎందుకు మానేశారు?’
‘ఆ రోగి పోయాడు. తిరిగీ ఆ హాసిప్టలులో వుండలేకపోయాను.’
‘మరి ఎందుకు సైనాయ్నికి నరుస్గా చేరారూ?’
‘కొనాన్ళుళ్ యీజిపుట్ దగగ్ర నుంచి ఉతత్రాలు వచాచ్యి. ఆ తరావ్త రాలేదు. '
‘ఆహాఁ!’
'తరావ్త అతని భుజంలోంచి గుండు దూసుకు పోయిందని వారత్వచిచ్ంది.’
‘పాపం!’ అతను అపర్యతన్ంగా ఆమె చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకునాన్డు.
‘బర్తికి వునాన్డో లేదో తెలియదు.’

ఆమె నుదుటి మీద పడే ముంగురులిన్ వణికే చేతితో సవరించుకుంది. ‘అపప్టినుంచీ సంకోష్భంగా వుండేది మనసుస్. నేనూ కలకతాత్ వచిచ్ యీ
సైనయ్దళాలకి నరుస్గా చేరాను.’
‘ఇకక్డ శాంతిగా వుందా?’
‘లోని కంగారుని అణచివేసోత్ంది ఈ యుదద్ సంకోష్భం. ఒకొక్కక్సారి యీ సోలజ్రల్లోనూ ఆయన ఉనాన్డా అనిపిసుత్ంది.’ అతనికేమనాలో
తోచలేదు. ‘చీకటి బావుంటుంది.’ అనాన్డు. జేబులో చెయియ్పెటిట్ తీసివేశాడు. ఇదద్రూ రోడుడ్ చివరకి వచాచ్రు. దూరంగా పెదద్ మైదానంలో చిరుకాంతిలో
డేరాలు కనపడాడ్యి. ఒక సనన్ని గొంతుక పాడుతూనన్టుట్ వినబడుతోంది. మైదానంలో యికక్డా అకక్డా ఒకరిదద్రు కూరుచ్నాన్రు.
‘ఏమిటిదీ?’ అంది ఆమె.
‘బరామ్ నుంచి వచిచ్న వాళళ్ కాయ్ంపు.’
‘వెళుదామా?’
‘ఊఁ!’
ఇదద్రూ ఆ డేరాల వైపు నడవసాగారు. అంత రాతిర్వేళ కొందరు డేరాలకి దూరంగా కూరుచ్ని ఉనాన్రు. కొనిన్ చోటల్ ఒక సతరీ పురుషుడూనూన్.
మెలల్గా వీచే గాలిలో వాళళ్ గుసగుసలు వినబడుతునాన్యి డేరా సందులలోంచి వెలుగు సనన్గా పాకి యిసుక మీద పడి మెరుసోత్ంది.
‘వీళుళ్ భారాయ్ భరత్లా!’ అంది ఆమె.
‘అవచుచ్ను. ఏం చెపప్గలం?’ అనాన్డతను.
డేరాలు సమీపించారు. కొందరు పోలీసులు కనులు సగం తెరచి నిదర్పోతునాన్రు. డేరాలకు కొలది దూరంలో షెలట్రుల్ వునాన్యి. డేరాలలో
పెటెట్లూ, సామానులూ, పేరచ్బడి వునాన్యి. కిర్ంద చాపలమీద అనేకులు వృదుధ్లూ, సతరీలూ, బాలురూ పడుకొని వునాన్రు.
‘ఎంతమందో!’ అంది ఆమె.
‘పర్తి పటట్ణంలోనూ వునాన్రు.’ అనాన్డతను.
ఒక చంటిపిలల్ ‘కేరు’ మంది. ఏడుసూత్ పర్కక్కి దొరిల్ మరొకరి వొళోళ్కి వెళిళ్ంది అతను విసుకుక్ంటూ ఆ పిలల్ని తోసివేశాడు. ఆ పిలల్ గటిట్గా
ఏడవటం మొదలు పెటిట్ంది. ఇంతలోకే ఒక వృదుధ్డు లేచి, ఆ పిలల్ను ఎతుత్కొని, ఓదారుసుత్నాన్డు. ఆమె అడిగింది. ‘తలిల్ లేదూ?’ ఆ వృదుధ్డికి అరథ్మవలేదు
తిరిగీ ఆమె యింగీల్షులో అడిగింది. ఆ వృదుధ్డు అతి కషట్ం మీద మాటలు పోగు చేసుకుంటూ యిలా చెపాప్డు. ఆపిలల్ తన కూతురు కూతురనీ, తన
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కూతురు అసాస్ము సరిహదుద్ దగగ్ర పర్సవించి చనిపోయిందనీనిన్! తిరిగీ ఆగి యిలా అనాన్డు ‘దీనికి పాలు లేవు. ఏం చెయయ్ను! ఇది చచిచ్పోయినా
బావుండును.’
ఆమె జాలిగా చూసింది. ఇదద్రూ తిరిగీ డేరాలు దాటి బయలుదేరారు.
‘నాకు జాలివేసింది.’ అంది ఆమె.
‘ఏం’ అనాన్డతను.
‘ఆ పిలల్ నెతుత్కోవాలనిపించింది. కాని అసహయ్ంగా వుంది, ఎముకలూ నాడులూ పైకి వచిచ్’ ఆమె వెనకిక్ తిరిగి చూసింది.
ఆమెకి యామయాయ్డో తెలియని భరత్ యీజిపుట్లో యిలాగే యిసుకలో సైనిక సమూహంతో నడుసూత్నాన్డు గదా అని భావించుకుంది. ఒకసారి
పమిట చేతోత్ సవరించుకుంది. ఎదురుగా ఒక యిరవై ఏళళ్ యువకుడూ, యిరవై నాలుగేళళ్ యువతీ వసుత్నాన్రు ; మసక నిదురలో నడుసూత్నన్టుల్. ఆ
యువతి వీళళ్ని నిదానించి చూసి ‘భామా’ అని ఒకక్ పరుగున వచిచ్ వీళళ్ని చూసి, హఠాతుత్గా ఆగి, పకపకా నవవ్టం పార్రంభించింది.
ఆ యువకుడు బరామ్వాళళ్ ఏదో భాషలో ఏదో అనాన్డు.
‘ఎందుకు నవువ్తావు?’ అనాన్డు యింగీల్షులో అతను.
‘మిమమ్లిన్ ‘భామా’ అనుకుంది. కాని మీరు ‘కారు’ అనాన్డు ఆ యువకుడు. ఆ యువతి ఏదో అంది. ఆమె నిదర్లేని కళుళ్ బరువుగా నవావ్యి.
‘ఆమె ఎవరని. ఈమె అడుగుతోంది.’ అనాన్డాయువకుడు తనతో ఉనన్ సతరీని చూపి.
‘ఎవరేమిటీ ఎవరూ కాదు.’ అనాన్డతను. ఆగి ‘నీ పేరు?’ అనాన్డు.
‘లిన టంగ.’ అనాన్డు యువకుడు.
‘ఈ రాతిర్ యిలా ఎందుకు వచాచ్రు. మీరు కాయ్ంపులో వుంటారా?’
‘కాదు. మా దేశం యిది. మిలిటరీలో పని చేసుత్నాన్ం.’ అనాన్డతను.
ఆ మాటలు ఆ భాషలోకి అనువదించి యువతితో చెపాప్డు లీన టంగ.
‘ఈమె పేరు ఆమా’ అని తనతో ఉనన్ సతరీని పరిచయం చేశాడు.
అమా వాళళ్ భాషలో అంది. ‘ఈ రాతిర్ వీళెళ్ందుకు తిరుగుతునాన్రు మనలాగా ?’
లీన టంగ చిరునవువ్ని లావుపాటి పెదవుల మధయ్ నొకిక్పెటిట్ ‘కూరుచ్ందామా’ అనాన్డు. కొదిద్గా పర్కక్కి వెళిళ్ నలుగురూ కూరుచ్నాన్రు. ఆ
యువతి ఏదో మాటాల్డుతూ పకాలున నవువ్తూంది. అతను అనాన్డు. ‘ఆమె మీ అకక్యాయ్ యేమిటి’ లీన టంగ పళిళ్కిలించి ‘కాదు కాదు. నాకనన్ అమా
నాలుగేళుళ్ పెదద్ అయినా యిపుప్డు భారయ్లాంటిది.’
అతను అపర్యతన్ంగా ఆమెకేసి చూశాడు. ఆమె లీన టంగ వైపు చూసింది. అతను జేబులో చెయియ్ పెటిట్ తీసివేశాడు. ఆమె అడిగింది. ‘మీరు’
‘అమాని వివాహమాడలేదూ.’
‘ఊహూఁ!; అది కాదనన్టుట్గా తలవూపాడు లీన టంగ. ‘ఈమె నా సేన్హితుని భారయ్. ఒక పిలల్వాడు కూడా వుండేవాడు. యుదద్ంలో
ఎవరిమటుట్కు వాళుళ్ చెలాల్చెదరై పోయారు. కలకతాత్లో మేం యిదద్రమూ కలుసుకొనాన్ము. ఎపుప్డూ విచారిసూత్ దిగులుగా వుండేవాళళ్ం. మా యిదద్రికీ
యిషట్మయింది. కషాట్లనీన్ మరచిపోగలుగుతాం యీ కాసత్సేపూ!’
‘ఏం చేసూత్ ఉంటారు మీరు?’ అనాన్డతను.
‘ఉదోయ్గం చేసేవాణిణ్ వోవర శీర గా.’ అనాన్డు లీన టంగ.
అమా అకక్ణుణ్ంచి లేచి అలల్రిగా గాలిలో యెగిరే మిణుగురులిన్ పటుట్కునేందుకు పర్యతన్ం చేసూత్ంది. ఆమె నిటూట్రిచ్ంది. అతను చేతిలోకి
యిసుక తీసుకుని కొదిద్ కొదిద్గా కింద పోసూత్ యిలా అనాన్డు. ‘నువువ్ ఆమా కంటే చినన్వాడివి.’
‘అవచుచ్ను.’ అనాన్డు లీన టంగ కార్ఫు లోనికి చతులు పోనిచిచ్. అతను ఆమెకేసి చూశాడు. ఆమె కునుకు పాటుల్ పడుతూంది. అతను వీపుమీద
తటిట్ ఆమెను లేపాడు. ఆమె కళుళ్ తెరచి, చనువుగా నవివ్ ‘నిదర్ వచిచ్ంది-చితర్ంగా!’ అంది.
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‘ఏదేనా ఉదోయ్గం చేయరాదు?’ అనాన్డతను లిన టంగ తో.
‘అదే ఆలోచిసుత్నాన్ను. నేనూ మిలటరీలో చేరుదామనుకుంటునాన్ను.’ అనాన్డు లిన టంగు.
‘మరి అమా?' అంది ఆమె.

లీన టంగ పేర్మగా అమా వైపు చూశాడు. ‘అవును, యేడుసుత్ంది, అయితేనేం, యీ డేరాలలో సరీగాగ్ తిండి లేకుండా ఎనాన్ళుళ్ వుండగలం? నేను
లేకపోతే యింకొక మంచి వాణిణ్ సేన్హం చేసుకుంటుంది. యుదధ్ం వచాచ్క ఏం చేసాత్ము. ఒకరిమీద ఒకరు ఆధార పడకపోతే బర్తకటమే కషట్మవుతుంది.
ఎపుప్డేమయీదీ తెలియదు. అందుకనే కషాట్లనీన్ మరచిపోయే సేన్హం కావాలి.’ లీన టంగ గొంతుకలో కందిరీగ దూరినటుల్ సవ్రం విషాదంగా పలికింది
‘ఏదీ నా అమా? అలల్రి పిలల్’ దూరంగా వెళిళ్పోయింది. నేనూ వెళాత్ను’ అంటూ లీన టంగ లేచాడు. అతను లేచాడు. ఆమె లేచింది.
నిశశ్బద్ంగా యిదద్రూ ముందుకు నడిచి వెళుతునాన్రు. పోలీసు యీల దూరంగా వినబడింది. తూరుప్న నక్షతర్ం మీద కపుప్కునన్ మబుబ్ పింజెలు
పింజెలుగా విడిపోయింది. ఇదద్రూ వెనకిక్ తిరిగి చూశారు, దూరంగా అమా లిన టంగ కౌగిళళ్లో వునాన్రు. ఇదద్రూ యిసుక పర్దేశం దాటి, ఎతుత్గా వునన్
ఒక దిబబ్వదద్కు వచాచ్రు. కొనిన్ తాడిచెటుల్ యికక్డా అకక్డా వునాన్యి.
‘ఇలా కూరుచ్ందాం.’ అతను అనాన్డు.
‘ఊఁ!’ అంది ఆమె.
ఆ దిబబ్మీద యిదద్రూ కూరుచ్నాన్రు. ఆకాశం మీద చందుర్డు వదలిన పువువ్రేకులా వునాన్డు. ఇదద్రి నీడలూ వెనకిక్ పొడుగాగ్ సాచుకొని
వునాన్యి.
‘లిన టంగ చితర్మైనవాడు.’
‘ఔను!’
‘అవును’ అంది ఆమె.
‘మరీ...’
‘ఏమిటి?’ అందామె.
‘ఏదో చెపప్బోయి మరిచిపోయాను?’ అనాన్డతను. జేబులోనికి చెయియ్ పోనిచిచ్ తిరిగీ తీసివేశాడు.
ఆమె వింతగా చూసింది అతనికేసి. అతను నిశచ్లంగా శూనయ్ంకేసి చూసుత్నాన్డు తాటి చెటుట్పకక్నుంచి ఒక ముంగిస పరుగెతుత్కు వెళిళ్ంది. గుడిడ్
వెనెన్లలో పటట్ణపు మేడల కొసలు మెరుసుత్నాన్యి. దూరంగా డేరాల నీడలు యిసుకలో మెతత్గా పరచుకుంది. గాలి కడులో నిశశ్బద్ం కదులుతూంది.
అతను నవావ్డు. ఆమె ముంగురులు సవరించుకుంటూ ‘ఏం’ అంది.
‘ఏముందీ, ఎందుకొవచిచ్ంది, ఏడుపులాంటి నవువ్.’ అనాన్డాతను చెయియ్ జేబులోనికి పోనిచిచ్ తిరిగీ తీసివేశాడు. గంభీరంగా మారిపోయాడు.
పళుళ్ పటపట కొరుకుతూ ‘యుదధ్ం, యుదధ్ం’ అనాన్డు.
ఆమె మాటాల్డలేదు. అతను ఆమెకేసి చూశాడు. ఆమె కళళ్మమ్ట నీటి చుకక్లు రాలుతునాన్యి. అతను తెలల్బోయాడు. జాలి అతని మొహంలో
పర్సరించింది. ‘ఎందుకు, ఎందుకు ఏడుసుత్నాన్వూ?’ అనాన్డు. ఆమె జవాబు యివవ్లేదు. అతను ఆమె దగగ్రగా జరిగి ఆమె తలనీ, చెకిక్ళళ్నీ నిమిరాడు.
ఆమె వొరిగి, అతని వక్షం మీద శిరసుస్ని ఆనిచ్ంది. అతను ఆమె పెదవులిన్ ముదుద్ పెటుట్కునాన్డు. ఇదద్రూ ఒకరి పర్కక్గా ఒకరు ఒరిగి పడుకునాన్రు.
‘రేపు ఆఫీసరు వసాత్డు పరీక్షచేసేందుకు.’
‘అవును’ అంది ఆమె.
‘ఇకక్డ బావుంది కదూ, పీడకలలు వచేచ్ నిదర్కనన్’ అనాన్డతను. అతను తిరిగీ చెయియ్ జేబులోనికి పోనిచిచ్ తిసివేశాడు.
‘ఎందుకూ యిందాకటి నుంచీ జేబు తడుము కుంటునాన్రూ!’ అంది ఆమె. ఆతని జుటుట్లోనికి వేళళ్ని పోనిసూత్.
అతను నవావ్డు. ‘సిగరెటల్ కోసం. లేవనన్ మాట మరిచిపోతూంటాను!’
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మధయ్ మధయ్ ఏవో చపుప్ళళ్కి తపప్ ఆ పటట్ణం అంతా నిశశ్బద్ంలో ముడుచుకుని వుంది. ఆ గుడిడ్ వెనెన్లలో ఆ నగరమూ, జనమూ పెదద్ నీడలులా
పరచుకొని వునాన్యి.
***
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