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ఈ కథల గురించి:

1992లో ఈనాడులో వసుంధర పేజీ పార్రంభించారు. సతరీలకు సంబంధించిన అంశాల కోసం. రామోజీరావు గారి సూచనలతో ఎడిటర

వరమ్గారు పర్తి గురువారం ఒక వుమన ఓరియెంటెడ ఆరిట్కల ఉండాలని నిరణ్యించారు. అపప్టికే శీర్ధర విషుణ్పిర్య కాలమ రాసుత్నాన్రు. అందుచేత

సతరీలకు ఆసకిత్కరంగా ఉండే ఒక ఆరిట్కల రాయమని శీర్ధరని అడిగారు. మరాన్డు ఆరిట్కల రాసిచాచ్రు. దానిపేరు ‘అమమ్కు ఎనన్డనాన్ థాంకస్

చెపాప్రా?’, బాగానే ఉందనిపించినా, రెసాప్నస్ ఎలా ఉంటుందో ననన్ చినన్ అనుమానం వరమ్గారికి ఉండనే ఉంది. కానీ ఆ రాతిర్ కంపోజింగ
చేసినవాళూల్, పేజీ మేకప చేసినవాళుళ్ ` ఆగి, కళుల్ తుడుచుకునాన్ం ` అని చెపిప్నపుప్డు ఆయన అనుమానం నివృతిత్ అయింది. అచచ్యాయ్క, చదివిన

పర్తివాళూల్, అవునూ, మా అమమ్ మా కోసం ఎంతో చేసింది, థాంకస్ చెపాప్లనన్ ఆలోచనే రాలేదు ` అని అనాన్రు. తరావ్త వరసగా నాలుగు

వారాలు ఇంకా ఎనాన్ళుల్ నాకీ సంకెళుళ్? ` దయచేసి అనాగరికుల అడర్స చెపప్ండి, ` ఇలాల్లి హృదయవేదనా నివేదన ` రాశారు. అనూహయ్మైన

సప్ందన వచిచ్ంది. ‘నేను వాయ్సాలు రాయించాలనుకునాన్ను, మీరు రాసిన వాయ్సాలు కథలాల్నే ఉంటునన్యి, ఇంక కథలే రాయండి...’ అనాన్రు

వరమ్గారు. సతరీలకు సంబంధించిన పేజీ కనుక ‘మలిల్క’ పేరుతో పర్తి గురువారం ఒకటి కాదు, రెండు కాదు నాలుగు వందల ఆణిముతాయ్లాల్ంటి

కథలు ఒక దశాబద్ం పాటు ఏకబిగిన రాశారు. చాలా మందికి ఎవరీ మలిల్క, అనన్ పర్శన్ ఎదురైంది. ఈనాడుకు ఫోన కాలస్ చేసినవారిలో ఎంతో
మంది పర్ముఖులూ ఉనాన్రు.

ఎందరో సాహితాయ్భిమానులను గురువారం ఉదయం కోసం వసుంధర పేజి కోసం ఎదురు చూసేలా ఆసకిత్ కలిగించిన శీర్ధర (మలిల్క)

కథలు, కౌముది పాఠకుల కోసం ముఖయ్ంగా నవతరం కోసం... పర్తి నెలా.. చదవండి.!!

త్ నాదం నాదే...
ఆ ఆర
కోరుట్హాలు నిశశ్బద్ంగా ఉంది. అయినా జడిడ్ అడిగిన పర్శన్లు ఆశాలతకు వినిపించటం లేదు. బోనులో నిలబడడ్ ఆమె కళల్కేమి
కనిపించటం లేదు. చెవులకేమీ వినిపించటంలేదు. నిరిల్పత్ంగా చూసోత్ంది. మొహం మీద కాలంగీసిన గీతలు ఆమెకు అకాల వారధ్కాయ్నిన్ తెచిచ్పెటాట్యి.
''నీవు హతయ్ చేసినమాట నిజమేనా?'' అని జడిజ్ మళీల్ అడిగాడు. ఆలోచనాలోచనాలోల్ నుంచి ఆశాలత జడిజ్ వైపు దృషిట్ సారించింది.
''నాకు మరణ శిక్ష విధించండి. వీలైనంత తవ్రగా ననున్ ఉరితీయండి...'' అనన్ది.
''నీకు ఏ శిక్ష విధించాలో నిరణ్యించాలిస్ంది నేను. అడిగిన పర్శన్లకు సూటిగా సమాధానం చెపుప్◌ు'' అనాన్డాయన. ''ఏం
అడిగారు?'' అనన్ది ఆశాలత అపుప్డే నిదర్లోనుంచి మేలొక్నన్టుల్.
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''నువువ్ హతయ్ చేశావా?''
''చేశాను''
''ఎందుకు చేశావు''
''ఏమీ తోచక...''

''ఇది కోరుట్. ఇకక్డ హాసాయ్లూ, పరిహాసాలూ పనికిరావు'' అడిగిన దానికి సూటిగా సమాధానం చెపుప్... ఎందుకు హతయ్చేశావు?''
''అదొక పెదద్ కథ. చెపేప్ ఓపిక నాకు లేదు. వినే తీరిక మీకులేదు...''
''హతయ్కు దారితీసిన కారణాలూ రికారుడ్ చేయాలి. అందుచేత ఆ కథ నువు చెపప్కాతపప్దు. నేను వినకాతపప్దు...''
ఆశాలత దీరఘ్ంగా నిశవ్సించింది. గాల్సుతో మంచి నీళుల్ తెపిప్ంచుకుని తాగి, ఆ కథ చెపప్టం మొదలెటిట్ంది.
----అదొక ఎదిగీ ఎదగని పలెల్టూరు. వాళల్ంతా ఎదిగీ ఎదగని మనుషులు. జరుగుబాటు ఉనన్వాళుల్ పదిశాతం మంది అయితే, తిండికి
లేనివాళుల్ తొంభైశాతం మంది. ఈ తొంభైశాతం మంది ఆ పదిశాతం మందికీ అడుగులకు మడుగులొతుత్తూ బతకాలిస్ందే.
ఆ అమామ్యి నిరుపేద ఇంటోల్ దురదృషట్మనే పేగును మెడను వేసుకుని పుటిట్ంది. ఏడాది తిరగకముందే తండిర్ చనిపోయాడు. కనీన్టి
తడి ఆరకముందే తలిల్ ఒక మోతుబరి ఇంటోల్ పనికి కుదిరింది. ఆ తలిల్ ఆశలనీన్ కూతురుమీదే. చందర్బింబంలా ఎదుగుతునన్ కూతురిన్ చూసుకుని
తనకషాట్లు మరిచ్పోయేది. మిగతా అనిన్ంటోల్ వెనకబడే ఉనాన్ ఆ పిలల్ చదువులో అందరికనాన్ ముందుండేది. సూక్లోల్ టీచరుల్ మెచుచ్కునే వాళుల్. ఇరుగు
పొరుగు ఈ చదువుల సరసవ్తిని అడిగేవాళుల్ పెదద్యాయ్క నువేవ్మవుతావే? అని ''నేను డాకట్రు అవుతా'' అనేదా పిలల్. భవిషయ్తుత్. మీద బోలెడంత భరోసాతో.
''వామోమ్, నువు డాకట్రయాయ్క సూరమమ్తత్కు డబుబ్లు తీసుకోకుండా పెదాద్పరేషను సేతాత్వా?'' అని అడిగేది పొరుగింటామె.
'అటాట్గే' అనేదా అమామ్యి.
అందమైన లేత కలల వరష్ంలో తడుసూత్నే ఆ అమామ్యి అరుగుమీద బొంగరాలు తిపుప్తూ, బాలాయ్నిన్ గడిపేసింది. యవవ్నంలోకి
తొంగిచూసోత్ంది.
సూక్లు ఫసుట్వచిచ్ంది. ఆ విషయం తలిల్కి చెపేప్ందుకు పరుగుపరుగున వచిచ్ంది తలిల్ని వెతుకుక్ంటూ. 'మీ యమమ్ ఇంటోల్ నేదు. మీ
యమమ్ కాడికి నే తీసుకెలాత్రాయే' అంటూ ఎంకటేసు ఆ అమామ్యిని ఏపుగా ఎదిగిన పంట పొలంలోకి తీసుకెళాల్డు.
తనువూ మనసూ, వయసూ- వీటికి అరాథ్లే తెలియని గులాబీ మొగగ్లాంటి అమామ్యిని ఆ రాక్షసుడు తన కబంధ హసాత్లోల్ బంధించి
నలిపేసుత్ంటే, ఉకిక్రిబికిక్రై పోయి, పార్ణభయంతో కెవువ్న అరిచిన అరుపు ఆ చేల మధయ్ చెటల్ మధాయ్ పర్తిధవ్నించింది....
ఆ ఆరత్నాదం నాదే....
ఆ ముషక్రుని అఘాయితాయ్నికి బలయి, చీలికలు పేలికలైన దుసుత్లతో గాయపడిన అభిమానానీన్, మానానీన్ దాచుకోలేక,
రకాత్శుర్వులతో కొంపచేరిన ఆ పిలల్ను చూసి అందరూ తలోమాటా అనాన్రు.
'ఆడికేంటి అచోచ్సిన ఆంబోతు, ఈ ఇసయం నలుగురు నోటల్లోల్ పడితే, దీని బతుకే బుగగ్యిపోతది' అనాన్రు అందరూ. ఆ పిలల్
ఆశలూ, ఆశయాలూ, కలలూ, కలవరింతలూ- అనీన్ అలా హరించుకుపోయాయి.
''సదివింది సాలేల్ తలీల్... ఎదిగిన పిలల్వు తలిల్కి సేదోడు వాడోడుగా ఉండు' అని హితువు చెపాప్రు.
తలిల్ ఆరోగయ్ం దెబబ్తినన్ది. తలిల్ పనిచేసే మునసబుగారింటోల్ పనిచేయటానికి వెళిళ్ందా అమాయ్యి. వంచిన తలెతత్కుండా ఇంటెడు
చాకిరీ చేసుకుపోతునన్ ఆ అమామ్యి ఇంటోల్ అందరికి నచిచ్ంది. మునసబుగారి రెండో కొడుకిక్ మరింత బాగా నచిచ్ంది. చీటికీ మాటికీ తన గదిలోకి
పిలిపించుకునేవాడు- ఏదో ఒక వంకతో. ఆ అమామ్యి ఏమీ మాటాల్డేది కాదు. కానీ వయసే వయసును పలకరించేది. ఆమె మీద కథలు రాసేవాడు.
కవితలు రాసేవాడు. కళల్లోల్ కళుల్ కలిపేవాడు. చేతిలో చెయియ్ వేసేవాడు. పర్జెంటేషనస్ ఇచేచ్వాడు.
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'నేను పనిమడిసిని బాబూ. మీకు సేవ సేయటానికొచాచ్ను' అనేదా అమామ్యి. 'నాకు పరిమ్నెంటు పనిమనిషిగా ఉండిపోమమ్ంటునాన్ను.
నీకు భారయ్గా పర్మోషన ఇసాత్ను. ఆ తరువాత మనిదద్రం ఎవరికెవరు ఎనిన్ సేవలైనా చేసుకోవచుచ్' అనేవాడు ఆమె భుజాల మీద చేతులువేసి.
పేర్మ అనేది ఓ ఇందర్జాలం. సకలేందిర్యాలనూ సమోమ్హనం చేసుత్ంది. ఆ సమయంలో ఏం చేసుత్నాన్రో వాళల్కే తెలియదు. ఆ ఊళోల్
వాళల్ ఆటలు సాగవని తెలిస్ సిటీకి పారిపోయారు. నెలరోజులపాటు ఆనందోతాస్హాలతో రస తరంగిణులపైన పయనిసూత్ జీవనోతస్వానిన్ తిలకించారు. ఆ
పారవశయ్ంలో ఉండగానే, ఆ ఊరివాళల్ కంటబడాడ్రు.
మునసబుగారు ఇదద్రీన్ ఊరికి లాకొక్చాచ్రు. అబాబ్యిని గదిలో బంధించారు. ఆ అమామ్యిని చెటుట్కు కటేట్సి, వలువలు విపేప్సి, నోటి
కొచిచ్నటుల్ తిడుతూ, వాతలు తేలేలాగా కొటాట్రు. బాధకు తటుట్కోలేక ఆ అమామ్యి కెవువ్మని అరిసేత్, ఊరుఊరంతా పర్తిధవ్నించింది.
ఆ ఆరత్నాదం నాదే...
అందరు నివెవ్రపోయి చూశారే తపప్ 'అదేమిటని' అడిగే ధైరయ్ం ఎవరికీ లేకపోయింది. పేర్మ నేరమౌనా? అవును. అంతరాలు మరిచి
పేర్మిసేత్ అది నేరమే అవుతుందని మరోసారి రుజువైంది.
ఆ గోల సదుద్మనగటానికి ఆరెన్లుల్ పటిట్ంది. ఆ అమామ్యి నాలుగు గోడలూ దాటి బయటకు రాలేకపోతోంది. తలిల్ కూడా ఆమెను
అనాయ్యం చేసి వెళిల్పోయింది. శిథిలమైన వూరికొంపలో ఆ అమామ్యి ఒకక్తీ ఎలా ఉంటుందో ఏం తింటుందో పటిట్ంచుకునన్వాడే లేనపుప్డు, ఎదురింటి
అడుగుమీద మిషన కుటేట్ సాయెబు ఒకక్డే ఆమెను పలకరించే దికుక్. అయాయ్డు.
''ఈ ఊళోల్ తపుప్ చెయయ్నివాడెవుడునాన్డు? వాళల్ంతా పెదద్మనుషులే అయినపుప్డు, నువు సెడడ్దానివి ఎలా అయాయ్వు? ఈ ఊరు నినున్
వెలేసింది. కానీ ఇదే పర్పంచం కాదు. ఈ ఊరిపొలిమేరలు దాటి వెళేత్ బయట బోలెడంత మంది మనుషులు.... సిటీలో నాకు తెలిస్నామె నీలాంటి వాళల్కోసం
ఆశర్మం నడుపుతోంది. అకక్డ నీకే లోటూ ఉండదు....' అని హితువు చెపాప్డు.
ఆమె వరదలో కొటుట్కుపోతోంది. మునిగిపోతోంది. ఆ సమయంలో ఓ గడిడ్పోచ దొరికింది... సాయెబుతో సిటీకి వచిచ్ంది. తను ఆమెను
దమయంతి దగగ్రకు తీసుకెళాల్డు. కథంతా చెపాప్డు.
'నూతిలో కపప్లా అకక్డే పడిఉంటే బతుకు లేదు. అకక్డ నుంచి బయటపడి మంచిపని చేశావు. గతానిన్ మరిచ్పో. రేపటి నుంచీ నువువ్
కొతత్ జీవితానిన్ పార్రంభిసుత్నాన్వు. ఇది మహానగరం, ఇకక్డ బాగుపడటానికి ఎనిన్ మారాగ్లునాన్యో, చెడిపోవటానికీ అనిన్ మారాగ్లునాన్యి. ఏ మారగ్ం
అవలంబించాలనన్దే మనం నిరణ్యించుకోవాలి...'
అని ధైరయ్ం చెపిప్ంది దమయంతి.
సాయెబు వెళిల్పోయాడు.
దమయంతి అసలురూపం నాలుగురోజుల తరువాత బయటపడింది. అదొక వయ్భిచారపు కొంప అని తెలిస్ ఆ అమామ్యి మనసు
కోష్భించింది. పెనం మీదనుంచి గెంతి పొయియ్లో పడడ్టుల్ అయింది.
తనువూ మనసూ తీవర్ంగా గాయపడాడ్యి. ఆ గాయాలు మానక ముందే రోజూ... ఈ రంపపుకోత, నరకయాతన ఎలా
భరించదగలదు? ఎదురుతిరిగింది. ఎవడో వచిచ్ గదిలోకి నెటిట్ వాతలు తేలేటటుల్ కొటాట్డు. భరించలేని వేదనతో నిసస్హాయంగా కెవువ్మని అరిచింది...
ఆ ఆరత్నాదం నాదే..
జీవనపోరాటంలో మరోసారి ఓడిపోయింది. కానీ ఈ ఓటమి మరింత వేదనాభరింతగా ఉంది. ఇషట్ంలేనివాడు మనకు ఎదురుపడితేనే
మొహం చిటిల్ంచుకుంటాం. పరాగాగ్ ఉనన్పుప్డు పరాయి వాడి కాలుతగిలినా, చెయియ్తగిలినా చిరాకుపడతాం... అలాంటిది ఎవరో కామాంధుల చేతులోల్
నలిగిపోతూ... కొవొవ్తిత్లా కాలిపోతూ... ఎంత ఏవగింపు? ఎంత అసహయ్ం?...
దికుక్లేని వారికి దేవుడే దికుక్ అంటారు. ఆయన ఒక తలుపుమూసేసినా మరో తలుపు తెరుసాత్డని అంటారు. అలా మరో తలుపు
తెరుచుకుని వచిచ్న వయ్కిత్ పర్కాశరావు.
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అతను వీలునన్పుప్డలాల్ వచేచ్వాడు. గంటలకొదీద్ ఆమెను పకక్న కూరోచ్బెటుట్కుని కబురుల్ చెపేప్వాడు. ఆమెను పేర్మిసుత్నాన్నని
చెపేప్వాడు 'పేర్మ' అంటేనే ఆమెకు భయం పటుట్కుంది. ఆ మాట వింటేనే ఉలికిక్ పడుతోంది. 'చదువు, ఉదోయ్గం, గౌరవం- అనీన్ ఉనన్వారు.
కావాలనుకుంటే మీకు సరితూగగల గౌరవ కుటుంబాలోల్ని అమామ్యిలెందరో మిమమ్లిన్ పేర్మించగలరు. పెళిల్చేసుకోగలరు. వాళల్ందరీన్ వదిలి, నావంటి
దురదృషట్వంతురాలినీ, విధివంచితురాలినీ వలచే ఖరమ్ మీకెందుకు?అని అడిగింది.
కావాలని ఏ ఆడపిలాల్ ఈ మురికి కూపంలోకి అడుగు పెటట్దు. పరిసిథ్తుల పర్భావంతో గతిలేక ఇకక్డ రోజులు వెళల్బుచుచ్తునన
నీలాంటి ఒక సతరీకి విముకిత్ కలిగించినా ఈ జనమ్ధనయ్మైపోతుంది. జీవితంలో ఎవరికి ఎవరు ఎపుప్డు తారసపడతారో తెలియదు. నినున్ మొదటిసారి చూసిన
క్షణంలోనే నీ మీద నాకు అభిమానం ఏరప్డింది. నినున్ నా ఆరాధయ్ దేవతగా భావిసుత్నాన్ను. నీ మనసునిండా పరిమళించే మంచితనం, నీ కళల్లోల్
తొణికిసలాడే కారుణయ్ం ననున్ కటిట్పడేశాయి. తెగిపోయిన ఈ హృదయవీణను సవరించి, అనురాగ గీతాలను ఆలపించే అదృషాట్నిన్ నాకు కలిగించు నువు
కాదంటే నేను జనమ్ంతా బర్హమ్చారిగానే ఉండిపోతాను...' అనేవాడు.
ఒకరోజు కాదు ఒకనెల కాదు, రెండేళల్ పాటు అతను ఇదే అభయ్రథ్నతో ఆమెను ఉకిక్రిబికిక్రి చేశాడు. మొదటోల్ కాదనాన్ అతని మొండి
పటుట్దల వలల్ కర్మంగా కరిగిపోయింది.
తనకూ ఒక ఇలుల్, భరత్ సంసారం, పిలల్లూ- అందమైన అపురూపమైన దృశాయ్లనీన్ కళల్ముందు మెదిలేవి. అందని సవ్రగ్ం ఆమెకు
చేరువయేయ్ది.
'ఒక ఇంటి ఇలాల్లిగా నిండుగా తృపిత్గా జీవించాలనన్ ఆశ లేక కాదు. కానీ ఎదురైన పర్తి వయ్కీత్ మోసం చేసుత్ంటే, మనుషుల మీదే
నమమ్కం పోయింది' అనన్దామె.
'ననున్ నముమ్- నీ జీవితంలో మళీల్ వసంతం విరబూసుత్ంది' అనాన్డు. ఆమె నిటూట్రిచ్ంది అంగీకరించింది.
పర్కాశరావు ఆమెను పంజరంలో నుంచి బయటకు తీసుకెళాల్డు. ఆనందంతో రెకక్లు రెపరెప లాడించిన పకిష్లా రెండు చేతులూ చాచి
గిరగిరతిరుగుతూ చినన్ పిలల్లా సంతోషంగా పరుగులు తీసింది. అయిదో అంతసుథ్లో ఫాల్ట అదెద్కు తీసుకునాన్డు.
పర్కాశరావు ఆమెను గుళోల్ పెళిల్ చేసుకునాన్డు. మెడలో మంగళసూతర్ం... కొతత్గా, వింతగా ఉంది. తెగిన గాలిపటంలా ఎటో
కొటుట్కుపోయి ఏ తాటిచెటుట్ మటట్లోనో చికుక్కుపోయి, చిరిగిపోయే తన జీవితానికి ఒక అరాథ్నీన్ పరమారాథ్నీన్ కలిప్ంచాడు వెలయాలిన్, వివాహబంధంతో
ఆలిని చేసుకునాన్డు. ఏ సంఘ సంసక్రాత్ చేయలేని గొపప్ పనిని అతి నిరాడంబరంగా చేసి చూపించిన పర్కాశరావు ఆమెకు దేవుడికనాన్ మినన్గా
కనిపించాడు.
'ఒక చరితర్హీనురాలిని తీసుకొచిచ్ ఇంత ఉనన్తసాథ్నంలో నిలబటాట్రు. మీ రుణం ఎలా తీరుచ్కోగలనూ?' అనన్దామె భరత్ కౌగిటోల్
కరిగిపోతూ.
గతానిన్ పీడకలలా మరిచ్పోయేందుకు పర్యతిన్సోత్ంది. భవిషయ్తుత్ గురించి సుందర సవ్పాన్లిన్ కంటోంది. భారయ్గా, ఒక ఇలాల్లిగా
గురిత్ంపు లభించింది. ఇది అనుకోని వరం...
ఇపుప్డామె దృషిట్ అంతా మాతృతవ్ంవైపు మళుల్తోంది. పండంటి పాపాయి కోసం కలలు కంటోంది.
పర్కాశరావు ఎందుకో అసయ్మనసక్ంగా ఉంటునాన్డు. ఆమె కారణం తెలుస్కుంది. అపుప్లోల్ ఉనాన్ననీ, వాటిలోల్ నుంచి
బయటపడేమారగ్ం తోచటం లేదని చెపాప్డు. అంతకు ముందు చెపిప్నవనీన్ అబదాద్లే. అతనికి పెదద్గా చదువు లేదు. ఉదోయ్గం లేదు. ఆసిత్పాసుత్లు
అంతకనాన్ లేవు. కానీ షోకులకూ, సరదాలకూ, విలాసాలకూ లోటులేదు.
ఆమె ఉదోయ్గం చేయక తపప్దనాన్డు. ఒక హొటలోల్ రిసెపష్నిసటగా చేరాచ్డు. వారం తిరగక ముందే ఆమెను ఆ హోటలోల్ సెకస్
డాయ్సుస్లు చేయమనాన్డు. ఆమె ఒపుప్కోలేదు. అతడు ఒపుప్కునాన్డు.
ఆ వెధవ ఉదోయ్గం మానేసాత్నంది. చంపేసాత్ననీ కతిత్తీసి బెదిరించాడు. ఆ రోజునుంచీ పర్తిరోజూ బెదిరింపులే. అనుక్షణం చసూత్
బతకాలిస్న పరిసిథ్తి ఏరప్డింది.
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పర్కాశరావు దగగ్రుండి భారయ్ను తీసుకెళేల్వాడు. అరథ్రాతిర్దాకా చిందులు ఆపైన ఎవడడెవడితోనే విందులు.. పొందులు...
ఆమె ఆశలు మరోసారి అడియాసలయాయ్యి. అందమైన కలలనీన్ మళీల్ బుగిగ్పాలయాయ్యి.
భారయ్గా మారినందువలల్ ఆమె సౌందరాయ్నీన్, శరీరానిన్ పణంగా పెటిట్ పర్కాశరావు వేలకువేలు సంపాదిసుత్నాన్డు. నోరెతిత్తే చాలు
చంపేయటానికి సిదధ్ంగా ఎపుప్డూ కతిత్ దగగ్రే ఉంచుకుంటాడు.
అతని అపుప్లు తీరిపోవటమేకాదు. ఆసుథ్లు కొనటమూ మొదలేటాట్డు. ఖరీదైన ఇలుల్ కొనాన్డు. కారు కొనాన్డు. కనిపించని బిజినెస
లెనోన్ చేసుత్నాన్డు. అయినా భారయ్ను ఆటబొమమ్ను చేసి ఆడించటం మానలేదు.
ఆమె మానసికంగా శారీరకంగా కుంగిపోయింది. అయినా అతను పటిట్ంచుకోలేదు.
భరత్కదా... ఆమె మీద అతనికి హకుక్లునాన్యి. తెలియక ఒకపుప్డు ఆ హకుక్లు ఆమె అతనికిచిచ్ంది
ఒకరోజు అరథ్రాతిర్ చెవులు బదద్లైపోయేలా మోగుతునన్ వాయిదాయ్ల లయకు అనుగుణంగా గెంతుతూ అకక్డే కుపప్లా కూలిపోయింది.
నెతుత్రు కకుక్కుంది.
డాకట్రుల్ ఎయిడస్ అనాన్రు.
ఇంటోల్ నుంచి బయటకు నడవమనాన్డు భరత్. అది ఎవరి ఇలుల్? ఎవరి రకత్మాంసాలు ధారపోసి కొనన్దీ మేడ? ఎదురు పర్శిన్ంచి
నందుకు చంపుతాననాన్డు. మెడబెటిట్ గేటు బయటకు గెంటాడు.
ఆమె గుండె మండిపోయింది అరథ్రాతిర్... నింగీనేలా నిదర్పోతునన్పుప్డు ఆమె ఆ ఇంటోల్కి పర్వేశించింది. ఆ ఇంటోల్నుంచి కెవువ్న కేక
వినిపించింది. ఆ ఆరత్నాదం మాతర్ం నాది కాదు...''
ఆశాలత చెపప్టం ముగించింది.
కోరుడ్ ఆమెకు మరణశిక్ష విధించింది. ఆమె ఆరోగయ్ం కోలుకునన్ తరావ్తే శిక్ష అమలు జరపాలి. అంతకు ముందు ఎవరెవరో విధించిన
శిక్షల వలల్ క్షణం క్షణం కీష్ణిసూత్... మృతుయ్వు ఒడిలోకి ఒరుగుతోంది. మృతుయ్వు కోరలోల్ నుంచి ఆమె బయటపడేదీలేదు. కోరుట్ శిక్ష అమలు జరిగేది లేదు.
****

(వచేచ్నెల మరో కథ)
Click here to share your comments on this story.
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