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ఒక గమయ్ం.. రెండు దారుల్ 

  
జైలర రూమ విశాలంగా ఉంది. గదిలో నిశశ్బద్ం రాజయ్మేలుతోంది. ఆ నిశశ్బాద్నిన్ గడియార శబద్ం భంగపరుసోత్oది.  
జైలర ఎదురుగా ఒక యువతి తెలల్ని దుసుత్లోల్ కూరుచ్ని ఉoది. సుదీరఘ్మైన ఆలోచనలో ఉనన్టుల్ తల దించుకొని చేతి వేళళ్ వైపు చూసుకుంటూ 

ఉనన్ది. 
ఆ నిశశ్బాద్నిన్ భంగపరుసూత్ ‘నమసేత్ సర’ అనన్ శబద్ం బయటి నుంచి వినబడింది. 
జైలర, అతని ఎదురుగా కూరుచ్నన్ యువతి తల తిపిప్ అటు చూశారు. 
అకక్డ నిలబడి ఉనాన్డు ఆలీ.  
“లోపలికి రా” అనాన్డు జైలర 
ఆలీ లోపలికి వచిచ్ వారి టేబుల పకక్నే చేతులు కటుట్కొని అభావంగా నిలబడాడ్డు.  
“మీరు మాటాల్డుకోండి” అంటూ జైలర బయటకి వెళాళ్డు. 
ఒకక్ క్షణం అకక్డ నిశశ్బద్ం రాజయ్మేలింది. 
ఆమె సనన్టి సవ్రంతో “నా భరత్ ని ఎందుకు చంపేశావ?” అని అడిగింది.  
అపుప్డు అరథ్ం అయింది అతడికి... వచిచ్నదెవరో.  
రెండు సంవతస్రాల కిర్తం జడీజ్ అడిగాడు. అయిదు సంవతస్రాల తరువాత ఇపుప్డు ఈమె అడుగుతోంది. 
అతడు  సమాధానం అపుప్డూ చెపప్లేదు. ఇపుప్డూ చెపప్లేదు.  
ఆమె లేచి నిలబడింది. గొంతులో సుడులు తిరుగుతునన్ దుఃఖానిన్ అతి కషట్ం మీద ఆపుకుంటూ, “నా భరత్లో ఏ దురుగ్ణాలూ లేవు. అందరికీ 

ఉపయోగపడే మనసత్తవ్o. అలాంటి మనిషిని చంపటానికి నీకు మనసెలా వచిచ్ంది?” అoది.  
అతడు తల దించుకొని మాటాల్డలేదు. 
 “నాకు సమాధానం కావాలి. రేపు నా ఇదద్రు పిలల్లు ఎదిగిన తరావ్త ‘మా తండిర్ని ఎందుకు చంపారు? ఎవరు చంపారు?” అని  అడిగితే ఏమి 

చెపాప్లి? నీకు ఇపప్టికే శిక్ష పడింది.  ఇదేం కోరుట్ కాదు. నిజం చెపుప్. హతయ్ చేసేటంత దోర్హం నా భరత్ ఏం చేశాడు?” 
“నాకేమీ తెలియదు. ననున్ నమమ్ండి” అంటూ అతను ఏదో చెపప్బోతుండగా జైలర వచిచ్, “మీకు ఇచిచ్న టైం అయింది. వెళళ్మామ్” అనాన్డు. 
“ఇంకొక నిమిషం సార. జరిగినదేమిటో ఇతను చెపుత్నాన్డు. అది తెలుసుకొని వెళిళ్పోతాను”.  
“జైలర రూమ లో ములాఖాత ఏరాప్టు చేయకూడదు. మీ భరత్ రాజకీయాలోల్ చేరక ముందు నుంచీ, సూట్డెంటు రోజులోల్నూ నాకు తెలుసు. చాలా 

మంచివాడు. ఆ గౌరవంతోనే మీరు వీడిని నా గదిలో కలుసుకోవటానికి ఏరాప్టు చేసాను. ఇక మీ అనుమానం గురిoచి వసేత్... వీడు మీ భరత్ని చంపటానికి 
ఏమీ పెదద్ కారణమంటూ ఏమీ ఉండనకక్రేల్దమామ్. కాలేజీ రోజుల నుంచే వీడు పెదద్ రౌడీ. మీ భరత్ రోజు రోజుకీ ఎదగటం చూసి ఈరష్య్ పడి ఉంటాడు. 
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హతయ్ చేయాటానికి ఇలాంటి వాళల్కి ఆ మాతర్ం కారణం చాలు. వీడు చేసిన పాపానికి మరో పదేళుల్ ఈ జైలోల్నే ఉండాలి. అయినా వీళుళ్ మారరు. వెళిల్రoడి” 
అనాన్డు. 

ఆమె తల ఎతిత్ సలీం వైపు చూసి అకక్డి నుంచి కదిలింది. పోలీసు సలీంని తిరిగి సెల కి తీసుకెళాళ్డు.  
++     ++      ++ 
పై సంఘటన జరిగి పది రోజులు అయి ఉంటుంది. సలీం తన సెల లో ఉండగా సెంటీర్ వచిచ్ ఎవరో ములాఖాత కి వచాచ్రని చెపాప్డు. సలీం 

ఆశచ్రయ్పోయాడు. వచిచ్ంది ఎవరో అరథ్ం కాలేదు. ఆ అయోమయ సిథ్తిలోనే హాలోల్కి వచిచ్న అతను అకక్డునన్ సతరీని చూసి మరింత ఆశచ్రయ్పోయాడు. ఆమె 
శీర్కర భారయ్.  

అతనిన్ చూసి లేచి నిలబడి “క్షమించండి. మీ అనుమతి తీసుకోకుండా వచాచ్ను” అంది.  
సాధారణంగా జైలోల్ ఖైదీని కలుసుకోవాలంటే అపిల్కేషన పెటాట్లి. కలుసుకోవటానికి ఆ ఖైదీ ఒపుప్కోవాలి. అయితే ఇదంతా పేపర మీద రూల 

మాతర్మే. పార్కిట్కల గా ఇలా జరగదు. 
ఆమె చేతిలో గినెన్ కిటికీ గుండా అతడికి అందిసూత్, “పండుగ రోజులు కదా. మీ కోసం హలీం తీసుకొచాచ్ను” అంది.  
అతడు భరించలేనంత విసమ్యంతో ఆమె వైపు చూసి, “మీ భరత్ని ఎందుకు చంపాను అనన్ కారణం తెలుసుకోవడానికి ఆ రోజు వచిచ్న మీరు, 

ఈ రోజు నాకోసం హలీం తీసుకొచాచ్రా?” అడిగాడు. 
“మీరు నా భరత్ను చంపలేదు”.   
అతడు తన చెవులిన్ నమమ్లేనటుట్ ఆమెవైపు చూశాడు 
“పది రోజుల కిర్తం నేను అడిగినపుప్డు మీరు అదే చెపాప్రు కదా. అలా చెపుతునన్పుప్డు మీ కంఠంలో నిజాయితీ కనబడింది. దానిన్ నేను 

నముమ్తునాన్ను. నేను ఈ రోజు వచిచ్ంది ‘నా భరత్ని ఎవరు చంపారు?’ అని అడగటానికి కాదు. ‘ఎందుకు చంపారు?’ అని తెలుసుకోవటానికి.  నాకు 
తెలిసినంతలో నా భరత్ అందరికీ ఉపయోగపడే మనిషి. ఎవరికీ హాని చేసే వయ్కిత్ కాదు. అలాంటి వారిని ఎందుకు చెపాప్రు? ఆరిథ్కపరమైన ఇబబ్ందులు... 
వయసు వసుత్నన్ ఇదద్రు ఆడపిలల్లు... ఒంటరి తనం... ఇదంతా ఎవరు చూసుకుంటారు?” ఆమె బాధగా అనన్ది 

“శీర్కర హతయ్ మిమమ్లిన్ ఎంత బాధ పెటిట్ందో అంతకనాన్ ఎకుక్వ హాని నాకు చేసింది”. 
ఆమె ఆశచ్రయ్ంగా “నా భరత్ మరణం నాకనాన్ మిమమ్లిన్ మీకు ఎకుక్వ హాని చేసిందా?” అడిగింది 
“అవును.” 
“ఎలా?” 
“అలాల్ మీద పర్మాణం చేసి చెపుత్నాన్ను. నాకూ, ఈ హతయ్కూ ఏ సంబంధమూ లేదు. నిజానికి హతయ్ జరిగిన రోజు నేనసలు ఈ ఊరోల్నే లేను. 

ఒకవేళ ఆ హతయ్ నేను చేసి ఉంటే ‘నేనే చేశా’నని చెపప్టం వలల్ కొతత్గా వచేచ్ నషట్ం ఏమీ లేదు. ఎలాగూ శిక్ష పడిపోయింది. జీవితంలో అతయ్ంత విలువైన 
సమయం కోలోప్యాను. హంతకుడు అనే ముదర్ పడింది. ఉదోయ్గం పోయింది.” ఒక క్షణం ఆగాడు. “... నేను జైలుకి వచాచ్క నా భారయ్ అనాథ అయింది. 
కొంతకాలం ఫాయ్కట్రీలో కూలిగా పని చేసిందట. ఆరోగయ్ం పాడైంది. దాంతో ఆ ఉదోయ్గం కూడా పోయింది. గుడిసెలో చూసుకునే దికుక్ లేక... పది రోజుల 
కిర్తమే...” అతడు నెమమ్దిగా పూరిత్ చేశాడు “ఆకలితో చనిపోయింది” 

తనలో తనే గొణుకుక్oటునన్టుట్ ‘ఐ యాం సారీ’ అనన్ది.  
“చనిపోయిన రెండు రోజుల వరకూ ఆ పాకలో శవం ఉనన్దనన్ విషయం బయట వారికి తెలియ లేదు. వాసన రావటంతో...” కంఠంలో ఏదో 

అడుడ్ పడడ్టుట్, భారయ్ తాలూకు సమ్ృతులతో అతడు చాలా సేపు మౌనంగా ఉండిపోయాడు.  
భరత్ జైలోల్ ఉంటే, బయట భారయ్ ఆకలితో అనాథగా చనిపోవటం ఎంత వయ్ధాభరితoగా ఉంటుందో ఆమె ఊహించగలదు. అందుకే అతడిని 

మరేమీ పర్శిన్ంచకుండా సెలవు తీసుకుని వెళిల్పోయింది. 
తనని కలుసుకోవడానికి ఆమె మళీళ్ వసుత్ందో లేదో తెలీదు కానీ, కనీసం ఆమె దగగ్ర అయినా తన నిరోద్షతవ్ం నిరూపించుకోవాలని చినన్ ఆశ..!  
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ఆ రాతిర్ అతడు ఆమెకు ఒక సుదీరఘ్మైన ఉతత్రం రాశాడు. 
 “మా ఊళోల్ గుడి, మసీదు పకక్ పకక్ నే ఉండేవి. ఇరు మతాల వాళూళ్ తమ తమ పార్రధ్నా సథ్లాల నుంచి బయటకు రాగానే ఆపాయ్యంగా 

పలకరించుకోవటం, పండుగ రోజులోల్ కౌగిలించుకొని ‘ఈద ముబారక’ చెపుప్కోవటం, ఇపప్టికీ నా కళళ్కి కటిట్నటేట్ ఉనాన్యి. మా తాతగారి పేరు గఫర 
ఖాన. నేను ఆయన దగగ్రే పెరిగాను. మా తాతగారు ననున్ పర్తిరోజు నమాజ కి తీసుకెళేల్వారు. ఆయన పర్వచనాలు వలల్ నాకు మతం మీద నమమ్కం 
పెరిగింది. వయసు వచేచ్ కొదీద్ ఆ సిదాధ్ంతాలు నా మీద పర్భావం చూపసాగాయి ఎవరికీ భయపడేవాడిని కాను. సూక్లోల్నూ, బయటా ఏ అనాయ్యం 
జరిగినా ఎదిరించే మనసత్తవ్ం అలవడింది. కాలేజీకి వచేచ్సరికి అది మరింత బలపడింది. బహుశా నేటి నా ఈ సిథ్తికి కారణం అదేనేమో.  

మీ భరాత్, నేనూ కాలేజీలో కాల్స మేటస్. మతాలు వేరైనా అభిరుచులు ఒకటే అవటంతో సేన్హంగా ఉండేవాళళ్ం. ఒకరికొకరం ఎంతో గౌరవం 
ఇచుచ్కునేవాళళ్ం. ఆ సమయంలో ఒకసారి కాలేజీలో గొడవలు జరిగాయి. విదాయ్రుథ్లు రెండుగా విడిపోయారు. ఒక వరాగ్నికి మీ భరత్ శీర్కర నాయకతవ్ం 
వహించాడు. అతడికి పర్తయ్రిథ్గా అవతలి వరగ్ంలో హేమంత అనే కురర్వాడు నాయకుడు. నేను తటసథ్ంగా ఉండిపోయాను. రెండు రాజకీయ పారీట్ల దనున్ 
రెండు వరాగ్లకీ విడివిడిగా ఏరప్డింది.  

ఈ మధయ్ కాలంలో హేమంత, డబుబ్ వలల్ వచిచ్న దరప్ంతో ముంతాజ బేగం అనే మా అమామ్యి దగగ్ర చేయగలిగినంత అనరథ్ం చేశాడు. వెళిల్ 
వాడిని కొటాట్ను. ఆరోజులోల్ నా ఆవేశం అలా ఉండేది. హేమంత నా మీద కక్ష పెంచుకునాన్డు. 

కాలేజి ఎలేక్షనస్ పూరిత్ అయాయ్యి. డబుబ్ లేకపోయినా మీ ఆయన కేవలం తన మంచితనంతో నెగాగ్డు.  
మా ఇదద్రి గార్డుయ్యేషన పూరత్యింది. నేను పై చదువులకి వెళాల్ను.  
మీ భరత్ రాజకీయాలోల్ చేరి ఎం.ఎల.ఏ. ఎనిన్కలోల్ నిలబడే సమయానికి నేను పోసట్ గార్డుయ్యేషన చేసుత్నాన్ను. అపప్టికి నాలో మొండితనం 

మరింత పెరిగింది. ఎకక్డ ఉదయ్మం ఉనాన్ ముందుండి నడిపించేవాడిని. ఆ కర్మంలో ఒక లంచగొండి రాజకీయ పారీట్కి వయ్తిరేకంగా పోరాడవలసి 
వచిచ్ంది. నా పేరు పోలీస సేట్షన లో నమోదు చేశారు. "రౌడీ షీటర" అని ముదర్ వేశారు.  

 ఎనిన్కల హడావిడి మొదలయింది. అధికార పక్షంలో ఇదద్రు వయ్కుత్లు ఎం.ఎల.ఏ టికెట ఆశించారు. అందులో మీ ఆయన ఒకరు. మరో వయ్కిత్ 
హేమంత. పారీట్ మీ భరత్ని ఎంపిక చేసింది.  ఆయన నామినేషన వేశాడు. ననున్ అడిగితే ‘నీకు తపప్ ఇంకెవరికి చేసాత్ను’ అని వాగాద్నం చేసాను.  

మా ఊళోళ్ ముసిల్ంల సంఖయ్ బాగానే ఉండేది. ఓటల్ రాజకీయాలు మొదలయాయ్యి. అపుప్డే నాకొక విషయం తెలిసింది. మా మతానికి 
సంబంధించిన ఒక పర్ముఖ వయ్కిత్ మీ ఆయనకు ఎదురుగా ఎనిన్కలోల్ నిలబడుతునాన్డని..! ఇబబ్ందికరమైన సిథ్తే. కానీ, నేను మీ ఆయనకి మాటిచాచ్ను 
కాబటిట్ మావారి నుంచి దూరంగా వచిచ్, మీ ఆయన తరఫున పర్చారం చేయ సాగాను.  

ఇకక్డే ఎవరూ ఊహించని సంఘటన జరిగింది. నామినేషన ఆఖరి రోజు దగగ్రోల్ ఉందనగా, గుడి జంక్షన దగగ్ర ఒక ముసిల్ం యువకుడిని 
నలుగురు కొటాట్రు. పెదద్ గొడవ జరిగింది. కొంతమంది కురార్ళళ్తో పోలీస సేట్షన కి వెళిళ్ గొడవ చేశాను. రౌడి షీటర ని కాబటిట్ నా మాట ఎవరూ వినలేదు. 
మరుసటిరోజు గుడి దగగ్ర ఆవుని చంపి పడేశారు. దాంతో షాపులు తగలబెటాట్రు. ముసిల్ం అభయ్రిథ్కి వయ్తిరేకంగా ధరాన్లు మొదలయాయ్యి. పై 
సంఘటనతో మీ ఆయన గెలవటం నూరు శాతం ఖరారైపోయింది.  

ఇదంతా రాజకీయమా, అరాచకీయమా అనన్ది నాకు అరథ్ం కాలేదు.  
మీ ఆయన ఇలాంటి పనులు చేయడనీ, చేయించడనీ నాకు తెలుసు. మరి ఎవరు చేసారు? ఎందుకు చేసారు?  
అపుప్డే చూచాయిగా నాకో విషయం తెలిసింది.  
అలా కొటిట్ంచిందీ, మతకలహాలు రేపిందీ హేమంత..! పారీట్ తరఫున ఎం.ఎల.ఏ. సీట ఆశించిన హేమంత..!!  
అతడి పాల్న నాకు అపప్టోల్ అరథ్ం కాలేదు. 
నామినేషన గడువుకి ఇంకా రెండు రోజులు ఉందనగానే మీ ఆయనిన్ హతయ్ చేశారు.   
అనుకునన్టేట్ ఆ సీటు హేమంత కి వచిచ్ంది. మత పార్తిపదిక మీద అపప్టికే ఊరు రెండుగా విడిపోయింది. అతడి విజయం నలేల్రు నడకలా 

సాగింది. 
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అపుప్డు అరథ్ం అయింది అతడి పాల్న. ఒక దెబబ్కి రెండు పకుష్లు.  
మాట దేవ్షాలు రెచచ్గొటిట్, ఆ తరువాత మీ ఆయనిన్ చంపేసేత్, సీటు తనకి దకుక్తుందనీ,  సానుభూతి ఓటల్నీన్ తనకే పడతాయనీ హేమంత పాల్న 

వేసాడు.  
ఇదంతా జరుగుతునన్ సమయానికి నేను ఈ ఊళోళ్నే లేను. అంతకు ముందు నాలుగు రోజుల కిర్తమే నాకు ఉదోయ్గం వచిచ్నటుట్ తెలిసి, సరిట్ఫికెటల్ 

కోసం పటన్ం వెళాల్ను. అకక్డ టీ.వీ. చూసూత్ ఉండగా "ఎం.ఎల.ఏ. అభయ్రిథ్ని ఎవరో ముసుగు వయ్కిత్ చంపేశాడు" అని సోర్క్లింగ కనబడింది. మీ ఆయన 
నాకు అంత ఆపత్ మితుర్డు కాకపోయినా, ఆ వారత్ వలల్ మనసు వికలమై వెనకిక్ వచేచ్సాను కూడా.  

  మరుసటి రోజు పోలీసులు వచిచ్ ననున్ అరెసట్ చేశారు. ఎందుకు చేశారో కూడా నాకు తెలీదు. ఆ తరువాత విషయం అరథ్మయింది. నేను మీ 
ఆయన పారీట్లో ఒక కోవరుట్గా చేరాననీ నా మతమూ, నా ఉదేద్శాయ్లూ వేరనీ, మీ ఆయన గెలవకుండా ఉండటం కోసం ఆయనిన్ చంపేశాననీ ఒక వాదన 
లేవదీశారు. ఈ లోపులో హేమంత ఎం.ఎల.ఏ. అయాయ్డు. నాకు పది సంవతస్రాలు శిక్ష పడింది.  

  ఇదీ జరిగింది. నేను చెపిప్ంది మా అమమ్తో సహా ఎవరూ నమమ్లేదు. నేను జైలుకి వెళిళ్న కొనిన్రోజులకి ఆమె మరణించింది. ఇదిగో... ఇపుప్డు 
నా భారయ్ కూడా ననున్ వదిలి వెళిళ్పోయింది. కనీసం మీరైనా నేను చెపిప్ంది నముమ్తారని ఈ ఉతత్రం వార్సుత్నాన్ను. శీర్కర ఎపప్టికీ నా సేన్హితుడే. మతాలు 
వేరైనా మా ఇదద్రి మధాయ్ మమతలు అలాగే ఉంటాయి - సలీం” - అంటూ ఉతత్రం పూరిత్ చేశాడు.   

++    ++     ++   
మెలోడార్మా ఎకక్డో పుసత్కాలోల్ ఉంటుందని అనుకుంటాం కానీ, మన జీవితాలోల్ ఉనన్ంత డార్మా మరి ఎకక్డా ఉండదు. 
ఏదో చినన్ కేసులో దొరికిన దొంగ... పోలీస ఇంటరాగేషనోల్... తనూ మరో సేన్హితుడూ కలిసి మొదటోల్ చినన్ చినన్ దొంగతనాలు చేసేవాళళ్మనీ, 

అతడు కిరాయి హంతకుడిగా మారి హతయ్లు చేసాడని చెపాప్డు. మరింత తగిలిసేత్, శీర్కరిన్ హతయ్ చేసింది కూడా అతడే అని వెలల్డి అయింది. మరినిన్ 
రుజువులు దొరికాయి. ఎమెమ్లేయ్ హేమంత మీద కేసు రిజిసట్ర అయింది.  

అపుప్డు ఆమె అతడిని కలుసుకుంది. 
“నిజం నిపుప్లాంటిది అంటారు. మీరు తపప్కుండా ఈ కేసు నుంచి బయటకు వసాత్రు అంతే కాదు. చేయని నేరానికి ఇనాన్ళుల్ శిక్ష 

అనుభవించేలా చేసినందుకు కోరుట్ మీకు క్షమాపణ చెపుప్కునాన్ ఆశచ్రయ్ం లేదు” అనన్దామె సంతోషం నిండిన కంఠంతో. 
 అయితే అతడిలో అటువంటి సంతోషo ఏమీ కనబడలేదు. “నాకంటూ బయటి పర్పంచంలో ఎవరూ లేరు. జైలోల్ ఉనాన్, బయటికి వచిచ్నా పెదద్ 

తేడా ఏమీ లేదు” అనాన్డు. 
 “ఎందుకంత నెగిటివ గా ఆలోచిసుత్నాన్రు?” 
 అతడు ఆమె వైపు అభావంగా చూసి “ఇందులో నెగిటివ ఏముంది? అంతా వాసత్వమే కదా” అనాన్డు నిరిల్పత్ంగా. 
 “నాలుగు గోడల మధయ్ కాకుండా... బయటి పర్పంచంలోకి వసేత్, మతదేవ్ష రహిత సమాజం పటల్ మీరు నమిమ్న సిదాధ్ంతాలను  సమాజానికి 

పర్చారం చెయయ్వచుచ్”  
ఆ మాటలకి అతడు ఆమె వైపు ఆశచ్రయ్ంగా చూసాడు.  
ఆమె కొనసాగించింది. “... కొండ శిఖరం మీద చీకటిలో ఉనన్పుప్డు, తిమిరానిన్ తిడుతూ కూరుచ్ంటే జీవితాంతం అకక్డే ఉండిపోతామట. అలా 

కూరోచ్వడం కంటే, అడుగు ముందుకు వేసేత్ కింద మెటుట్ తగలవచుచ్. లేదా గాలిలో ఎగరడం తెలియవచుచ్’ అని ఎకక్డో చదివాను. నాది శీర్కర ది పేర్మ 
వివాహం. మా వాళళ్oదరీన్ వదిలి వెళిల్ పెళిల్ చేసుకునాన్ను. నా కళళ్ ముందే అతడు అంచెలంచెలుగా ఎదిగి గొపప్ రాజకీయ నాయకుడు అయాయ్డు. అతడు 
మరణించేసరికి మా కలల భవంతి గాజుబొమమ్లా కూలిపోయింది. మరణించే సమయానికి నాకు నాలుగో నెల. ఎనోన్ అవమానాలు భరిoచాను. 
‘విధవరాలి కూతురికి  బారసాల కూడానా’ అనాన్రు. దగగ్రికి తీసుకునే వాళుల్ కూడా లేరు. అరధ్రాతిర్ నా పెదద్ కూతురు లేచి ‘నానన్ కావాలి’ అంటూ ఏడేచ్ది. 
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శీర్కర ఏమీ సంపాదించ లేదు. దాంతో ఆరిధ్క ఇబబ్ందులు. టీచర గా చేరాను. ఇదద్రిన్ పెంచి పెదద్ చేసూత్ ఉనాన్ను. ఒకటే గమయ్ం. తండిర్ లేని లోటు తెలియ 
కుండా పిలల్లిన్ పెంచాలి..! పాజిటివ థింకింగ అంటే ఏమిటని మీరనాన్రే. ఇంతకనాన్ ఏం కావాలి?”  

++                               ++                           ++ 
జైలు నుంచి గేటు దాటి సువిశాల పర్పంచంలోకి అడుగు పెటాట్డు అతడు. ఇదద్రు కూతుళల్తో ఆమె బయట నిలబడి వుంది. 
చినన్ కూతురి చేయి పటుట్కునాన్డు. నలుగురూ ముందుకి సాగిపోయారు.  
సూరుయ్డు పడమటి వైపు కుర్ంగి పోతూ ఉనాన్డు.  
మతానిన్ రాజకీయం కలుషితం చేసిందా, రాజకీయానిన్ మతం కలుషితం చేసిందా అనన్ అయోమయంతో ఉనన్టూట్ పర్పంచం అనే జైలు మీద 

చీకటి చాయలు కముమ్కోసాగాయి. 
వారు జైలు నుంచి దూరంగా నడుసుత్నాన్రు.  
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