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ఉమాదేవిని అరెసుట్ చేసాక ఆ కాలనీ వారత్లోకి
ల్ ఎకిక్ సంచలనం సృషిట్ంచింది.
తరచూ పోలీసులు వచిచ్ చుటుట్ పకక్ల ఉంటునన్ ఇళళ్ వాళళ్ందరినీ ఆవిడ గురించి వాకబు చేసుత్నాన్రు.
ఈ పరంపరలోనే జానకీ గురించి ఆ నోటా, ఈ నోటా కాలనీ అంతా తెలిసిపోయింది.
జానకీ తిరిగి వచిచ్ందని కేసు విత డార్ చేసుకునాన్డు భాసక్ర .. కానీ వివరాలు చెపప్లేదు పోలీసులకి.
ఒకరోజు పోలీసులు ఇంటికి వచాచ్రు.
అపప్టికి భాసక్ర ఇంకా ఆఫీస కి వెళళ్లేదు. లీలమమ్, ఆదినారాయణ కూడా ఉనాన్రు. జానకి పూరిత్గా సిథ్మితపడకపోడంతో లీలమేమ్
ఇంటోల్ మొతత్ం చూసుకుంటోంది. పిలల్లకి కారేజీ ఇచిచ్ కాలేజ కి పంపించి, పూజ చేసుకుంటోంది ఆవిడ. ఆదినారాయణ వారాత్పతిర్క
చదువుకుంటునాన్డు. భాసక్ర టి వి చూసుత్నాన్డు. జానకి సాన్నానికి వెళిళ్ంది.
వాకిటోల్ పోలీసు వాన ఆగింది.
భాసక్ర గమనించలేదు. కానీ ఆదినారాయణ శబాద్నికి పేపర లోంచి తలెతిత్ చూసాడు.
పోలీసు వాన ఆగడం, గేటు తీసుకుని ఇనసెప్కట్ర, ఆయన వెనకాల ఒక కానిసేట్బుల లోపలికి రావడం చూసి “భాసక్ర పోలీసులు”
అనాన్డు కొంచెం కంగారుగా.
భాసక్ర గుబుకుక్న టివి ఆఫ చేసి లేచి నిలబడాడ్డు.
ఇన సెప్కట్ర గుమమ్ం దగగ్ర నుంచి “హలో సార లోపలికి రావచాచ్” అనాన్డు.
“రండి, రండి” చేయి చాచి షేక హాయ్ండ ఇసూత్ ఆహావ్నించాడు భాసక్ర.
ఇన సెప్కట్ర తో పాటు కానిసేట్బుల కూడా లోపలికి వచాచ్డు.
భాసక్ర సోఫా చూపించి తనూ కూరుచ్నాన్డు.
కానిసేట్బుల నిలబడి ఉనాన్డు. ఇనెస్పెకట్ర కూరుచ్నాన్డు.
“చెపప్ండి” మరాయ్దగా అనాన్డు భాసక్ర.
“ఎలా ఉనాన్రు మీ మిసెస ?” అడిగాడు ఇనెస్పెకట్ర .
“బాగానే ఉందండి. మీరు చాలా కోపరేట చేసారు థాంకస్” అనాన్డు భాసక్ర.
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“ ఆవిడ ఎకక్డికి వెళాళ్రో చెపాప్రా “

భాసక్ర మాటాల్డలేదు. “సారీ సర మీకు ఇబబ్ంది కలగచేసుత్నాన్ను. మీ బాధ నేను అరధ్ం చేసుకోగలను. కాకపొతే, మీ కాలనీలోనే
ఉండే ఉమాదేవి అనే మహిళ మీ మిసెస ని మోసం చేసి ఎవరో బాబా దగగ్రకు తీసుకు వెళిల్ందని తెలిసింది. మీకు తెలిసే ఉండచుచ్. ఆవిడను
అరెసట్ చేసాము.“
“అవును వినాన్ను” తలూపాడు భాసక్ర.
“ఆవిడ విషయంలో కొనిన్ వివరాలు కావాలి. మీ మిసెస ని అడిగి తెలుసుకోవాలనుకుంటునాన్ను.”
“మాకు అసలు ఆవిడ పరిచయం లేదండి” మొహమాటంగా అనాన్డు భాసక్ర.
“ మగవాళళ్కనాన్, ఆడవాళళ్కు చుటూట్ పకక్ల వాళళ్తో సేన్హాలు ఉంటాయి. మీ మిసెస కి, ఆవిడకీ ఉనన్ పరిచయం, వాళిళ్దద్రూ
ఎకక్డికి వెళాళ్రు ? ఈ విషయాలు తెలుసుకోవాలి. నేను మీ మిసెస తో మాటల్డచాచ్! “
భాసక్ర ఇబబ్ందిగా చూసాడు.
“అయిపోయిందేదో అయిపోయింది. మా అమామ్యి ఆరోగయ్ం బాగాలేదు ఇనెస్పెకట్ర గారు. ఇంక ఆ విషయాలు తనని అడకక్పోతే
బాగుంటుంది.. అనయ్దా భావించకండి.” అనాన్డు ఆదినారాయణ.
“క్షమించండి సార. ఆవిడ చెపేప్ విషయాలు మాకు చాలా ఇంపారెట్ంట. నేను ఆవిడని ఇబబ్ంది పెటట్ను. పీల్జ సహకరించండి”
అనాన్డు ఇనెస్పెకట్ర.
అపుప్డే జానకి సాన్నం చేసి రెడీ అయి వచిచ్ంది.
ఇనసెప్కట్ర ని చూడగానే భుర్కుటి ముడివేసి భరత్ దగగ్రగా వచిచ్ కొంచెం కలవరంగా అడిగింది “ఏమైందండీ?”
ఇనసెప్కట్ర జానకికి నమసక్రించి “ఐదు నిమిషాలు కూరుచ్ంటారా మీతో కొంచెం మాటాల్డాలి” అనాన్డు.
జానకి భాసక్ర వైపు చూసింది.
భాసక్ర కొంచెం జరిగి తన పకక్న చూపిసూత్ కూరోచ్ అనాన్డు.
జానకి బిడియంగా కూరుచ్ంది.
“అమామ్ మీకు ఉమాదేవి బాగా తెలుసా?” అడిగాడు ఇనసెప్కట్ర ..
ఉమాదేవి పేరు వినగానే జానకి మొహంలో రంగులు మారాయి. కోపంగా అంది “పాపిషిట్ది ననున్ మోసం చేసింది. బాబా గారి
దగగ్రకు తీసుకువెళాత్నని చెపిప్ ఎకక్డికో తీసుకువెళిళ్ ననన్కక్డ వంటరిగా వదిలేసి వెళిళ్పోయింది.”
“ఆవిడని అరెసట్ చేసాము” అనాన్డు ఇనెస్ప్కట్ర.
“ఎందుకు?” ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది. నిజానికి ఆ విషయం జానకిక్ తెలియకుండా జాగర్తత్ పడాడ్డు భాసక్ర. తెలిసేత్ ఈవిడ ఎలా
రియాకట్ అవుతుందో తెలియదు.. అసలు వాళళ్ ఇదద్రి పరిచయం ఎంతో తెలియదు.. ఆవిడ గురించి తనతో జానకీ ఏమి చెపప్లేదు.. చాలా
అసప్షట్ంగా ఏదో చెపిప్ంది.. ఆ విషయాలు పదే, పదే అడిగి రచచ్ చేసుకోడం ఇషట్ం లేక కిరణ ఇచిచ్న సలహా పాటిసూత్, రెగుయ్లర గా అతను
ఇచిచ్న మందులు వాడుతూ ఆవిడని జాగర్తత్గా కాపాడుకుంటునాన్డు. ఇపుప్డు ఇనసెప్కట్ర వచిచ్ తిరిగి ఆ విషయాలు అడగడం నచచ్లేదు
అతనికి.
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“ఆవిడ గురించి చాలా ఉందమామ్ చెపాప్లంటే.. ఒకక్ విషయం చెపప్ండి. మిమమ్లిన్ ఆవిడ ఎందుకు బాబాగారి దగగ్రకు
తీసుకువెళిళ్ంది? మీరిదద్రూ ఎకక్డికి వెళాళ్రు. ఎంత దూరం వెళాళ్రు. ఆవిడ మిమమ్లిన్ ఎందుకు అకక్డ వదిలి వెళిళ్ంది.” జానకి మొహంలోకి
చూసూత్ అడిగాడు.
జానకి ఆలోచిసూత్ అంది “నాకు గురుత్లేదండి. అదేదో ఆశర్మం అంది కానీ అకక్డ బాబాగారు లేరు. ఎవరో ఉనాన్రు. ఎవరో నాకు
గురుత్ రావడం లేదు. “
“పర్యతిన్ంచండి. గురుత్ తెచుచ్కుని చెపప్ండి మీరు చెపేప్ విషయాలు మాకు చాలా కీలకం. మా దరాయ్పుత్కి చాలా ఉపకరిసాత్యి.
మీరిదద్రూ కలిసి ఎకక్డికి వెళాళ్రు? అకక్డ ఎవరు ఉనాన్రు? ఎంతమంది ఉనాన్రు? ఆవిడకి వాళళ్తో ఎలాంటి సంబంధాలునాన్యి.”
జానకి అయోమయంగా చూసూత్ అంది “నాకేం గురుత్ లేదండి. నేను బాబాగారిని కలవాలి అనుకునాన్ను. ఆవిడ
బంధువులనుకుంటా.. వెడదాము అంది బసుస్ లో వెళాళ్ము. ఎకక్డో దిగాము.. ఆ ఊరు పేరు నాకు తెలియదు.”
“ఎందుకు? మీరు బాబాగారిని కలవాలని అనుకునాన్రు..మీకు బాబాల మీద నమమ్కమా”
“ బాబాలంటే దేవుళేళ్ కదండీ. మా అమామ్యి జాతకం అడిగి, దానికి ఏదనాన్ తాయెతుత్ తీసుకుందామని అనుకునాన్ను. కానీ, అంతా
గందరగోళం అయింది.”
“గందరగోళమా.. ఏమైంది?“ ఆసకిత్గా అడిగాడు ఇనెస్పెకట్ర .
జానకి భాసక్ర వైపు చూసింది.
ఆమె చూపులో నిసస్హాయత గమనించిన భాసక్ర జానకితో మృదువుగా “ లోపలికి వెళిల్ కాఫీ తీసుకురా జానకి” అనాన్డు.
జానకి లేచి వెళిళ్ంది. ఆదినారాయణ ఊపిరి పీలుచ్కునాన్డు.
భాసక్ర ఇనసెప్కట్ర వైపు చూసి “క్షమించండి.. మీకు కావాలిస్న వివరాలు నేను ఇసాత్ను.. పర్సుత్తం నా మిసెస మెంటల సేట్టస సరిగా
లేదు.. తనకి టీర్ట మెంట అవుతోంది. దయచేసి తనని ఏమి అడకక్ండి” అనాన్డు.
“ఓకె ఓకే. అరధ్మైంది. కానీ ఇది చాలా సీరియస కేసు. మీకు తెలుసు కదా ఈ దొంగ బాబాల కేసులు విపరీతం అవుతునాన్యి. డేరా
బాబా కేసు ఎంత పెదద్దో అందరికీ తెలుసు. అది జనాలు మరిచ్పోనే లేదు. ఈ మధేయ్ కీసర దగగ్ర ఒక కేసు వచిచ్ంది. పిలల్లకి అనారోగయ్ం
అనో, అమామ్యి పెళిల్ కుదరడం లేదు అనో, వీసా రాలేదనో ఆడవాళళ్ంతా ఈ బాబాల దగగ్రకు వెళాత్రు. వాళళ్ బలహీనత కనిపెటిట్
రకరకాలుగా మోసాలు చేసుత్నాన్రు.
కొందరు యువతులకు మాయమాటలు చెపిప్ వాళళ్ని బలవంతంగా ఆశర్మాలోల్ చేరిచ్ సనాయ్సులుగా మరిచ్ లైంగికంగా
వాడుకుంటునాన్రు. మళిళ్ ఆ ఆశర్మాలకి బార్ంచెస కూడా ఉంటాయి. అమామ్యిలను అకక్డికీ, ఇకక్డికీ మారుసాత్రు. ఈ మధయ్ ఒకావిడ తన
కూతురుని బలవంతంగా ఆశర్మంలో చేరాచ్రని తన కూతురుని ఎలాగైనా బయటకి తీసుకురావాలని మాకు రిపోరట్ చేసింది.
మేము దరాయ్పుత్ చేసేత్ నిజాలు బయటకి వచాచ్యి. ఆ ఆశర్మంలో చేయని నేరాలు లేవు. సమ్గిల్ంగ, డర్గస్, అమామ్యిలను వాడుకోవడం
దారుణాలు.
ఇలాంటి ఆశర్మాలు మన రాషట్రంలోనే బోలెడు ఉనాన్యి. మాకు సమాచారం తెలిసేత్ మేము దాడి చేసి పటుట్కోవచుచ్. కానీ కొందరు
తెలిసినా మాకు చెపప్డం లేదు.. వాళళ్ని ఆశర్మంలో వాళుళ్ భయపెటిట్, బాల్క మెయిల చేసి నిజాలు బయటకి రాకుండా చేసుత్నాన్రు.”
భాసక్ర నవావ్డు“మీరు ఏమి అనుకోకండి. ఇపప్టిదాకా పటుట్బడిన వాళళ్ మీద ఏం చరయ్లు తీసుకునాన్రు మీరు. డేరా బాబా మీద
ఎలాంటి చరయ్ తీసుకునాన్రో ఇపప్టిదాకా తెలియలేదు. “
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ఇనసెప్కట్ర తల పంకిసూత్ అనాన్డు.. “సర కేసు మా దగగ్రకు వసేత్ దరాయ్పుత్ చేసి రిపోరట్ పై అధికారులకి ఇవవ్డం వరకే మా బాధయ్త..
డేరా బాబా కేసులో ఎంత మంది పర్ముఖులు ఇనావ్లవ్ అయి ఉనాన్రో తెలుసుగా. అలాంటి వాళళ్ని కాపాడే వాళుళ్ చాలా మంది ఉంటారు..
మనం నిమితత్ మాతుర్లం.”
జానకి కాఫీ కలుపుతుంటే అడిగింది లీలమమ్ “ఆయన నినున్ ఏం అడిగాడు?”
జానకి కాఫీ కపుప్లోల్ పోసూత్ అంది “అదే ఆవిడ లేదూ ఉమాదేవి ఆవిడ గురించి అడుగుతునాన్డమామ్..”
“మనకేం తెలుసాత్యి ఊళోళ్ వాళళ్ విషయాలు?” అంది ఆవిడ.
“అదే అనాన్ను” అంది జానకి కాఫీ టేర్ తీసుకుని వెళూత్.
లీలమమ్ నిటూట్రిచ్ంది.
జానకి చేతిలో టేర్ అందుకుని అందరికీ భాసక్ర కపుప్లు అందించాడు.
జానకిని లోపలికి వెళుళ్ అనన్టుట్గా సైగ చేసాడు ఆదినారాయణ .
జానకి వెళిళ్పోయింది.
“మరి అలాంటి వాళళ్ మీద చరయ్లు తీసుకోకుండా మీరు ఎంత మంది బండారాలు బయట పెటిట్ పర్యోజనం ఏంటి ఇనసెప్కట్ర
గారు?” అడిగాడు ఆదినారాయణ.
ఇనెస్ప్కట్ర చిరునవువ్ నవావ్డు. “సార మనిషికి వైదయ్ం లేని జబుబ్ వచిచ్ందని తెలిసేత్ వైదయ్ం చేయించడం మానేసాత్రా?” అడిగాడు.
ఆదినారాయణ తెలివైన వాడివే అనన్టుట్ చూసాడు.
“సమాజానికి వచిచ్ంది ఇపుప్డు చాలా పెదద్ జబుబ్...మనం అలా బయటకి వెళాద్ం రండి” అనాన్డు ఇనసెప్కట్ర కాఫీ తాగి కపుప్ టేబుల
మీద పెటిట్ భాసక్రోత్ ..
“అలాగే” అంటూ లేచాడు భాసక్ర.
కానిసేట్బుల డైరవ చేసుత్ంటే పోలీసు వాన లో ఇనెస్పెకట్ర పకక్న కూరుచ్ని వెళుత్నన్ భాసక్ర వైపు చూసి కంగారుగా అడిగింది జానకి
ఆదినారాయణ ని” నానాన్ ఆయనిన్ ఎకక్డికి తీసుకువెళుత్నాన్రు? “
“ఎకక్డికి లేదమామ్. ఊరికే అలా వెళుత్నాన్రు కంగారు పడకు” అనాన్డాయన.
లీలమమ్ ఆయన వైపు అనుమానంగా చూసింది.
ఆయన ఏమి లేదు అనన్టుట్ సైగ చేసాడు.
దారిలో ఉమాదేవి గురించి చెపూత్ అనాన్డు ఇనెస్పెకట్ర “ఆవిడ గురించి ఎవరిని అడిగినా అసాంఘిక శకుత్లతో ఆమెకి ఉనన్
పరిచయాల గురించి కధలు, కధలుగా చెపుత్నాన్రు మీ కాలనీ వాళుళ్. అంతగా తెలిసేత్ ఇంతకాలం ఎందుకు మాకు రిపోరట్ చేయలేదో అరధ్ం
కావడం లేదు. ఆమెకి, ఆమె భరత్కి కూడా సమ్గిల్ంగ ముఠాతో సంబంధాలు ఉనాన్యట , ఆమె భరత్ కూడా ఒక ముఠాలో సభుయ్డని చెపాప్రు.
మేము ఎంకైవ్రీ చేసేత్ తెలిసింది. వాళుళ్ పశిచ్మ గోదావరి జిలాల్ నరాస్పూర నుంచి దాదాపు పదేళళ్ కిర్తం హైదరాబాద వచాచ్రు. వాళల్కి పిలల్లు
లేరు. వాళళ్ది సవ్ంత ఇలుల్ అని చెపిప్న ఇలుల్ వాళళ్ది కాదు. ఒక ముటా సభుయ్డిది. “
భాసక్ర ఆశచ్రయ్ంగా చూసాడు.
“మా కాలనీలో ఇంత దారుణాలు జరిగాయా?”
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“చాలా చోటల్ జరుగుతునాన్యి సార . వైట కాలర నేరాలు ఇలాంటి మంచి ఫామిలీస ఉనన్ చోటే జరుగుతునాన్యి. పెదద్, పెదద్ అపారట్
మెంటస్ లో చుటుట్ పకక్ల వాళల్కి తెలియను కూడా తెలియడంలేదు కొనిన్ చోటల్. ఆ మధయ్ ఓకే అపారట్ మెంట లో హతయ్ జరిగి వారం అయాక
తెలిసింది అదికూడా శవం కుళిల్పోయి దురావ్సన వసుత్ంటే పకక్ వాళుళ్ కంపైల్ంట చేసారు.”
భాసక్ర ఒకక్సారిగా కంపించి పోయాడు.
నెమమ్దిగా అనాన్డు. “నా మిసెస ఎందుకు ఇలా చేసిందో తెలియడం లేదు ఇనెస్పెకట్ర. తన ఆలోచన అంతా మా అమామ్యి గురించే.
పిలల్ని చదువు మానిపించామనేది. ఎందుకు అంటే బయటకి వెళేత్ ఎవరనాన్ ఎమనాన్ చేసాత్రేమో అనేది. పర్తి దానికీ దానిన్ తిటేట్ది.. అసలు
కొంత కాలంగా ఆవిడ పర్వరత్నతో నాకు మతిపోతోంది. ఆవిడను కాపాడి ఇంటికి తీసుకువచిచ్న కురార్డు నా అదృషట్ం కొదిద్ సైకియాటిర్సట్ ...
అతనే ఆవిడకి టీర్ట మెంట ఇసుత్నాన్డు.”
అదంతా వినన్ ఇనెస్పెకట్ర నిటూట్రిచ్ “ఆవిడకే కాదు సార ఆడపిలల్లునన్ పర్తి వాళుళ్ భయపడుతునాన్రు. అసలు ఒకోక్ వారత్ వింటుంటే
మాకే ఒళుళ్ జలదరిసుత్ంది. అసలు ఈ సమాజం ఇలా ఎందుకు అయింది అనిపిసుత్ంది. ఎనిన్ రకాల మోసాలు! ఎనిన్ రకాల దారుణాలు! నీతి,
నిజాయితీ, సిగుగ్, శరం, అసలు ఏమీ లేకుండా పోతునాన్యి జనాలోల్.”
అతని సవ్రంలో వినిపిసుత్నన్ ఆవేదనకీ వచలితుడై చూసాడు భాసక్ర.
“సరే. మీరు సమయం చూసి ఆవిడని వివరంగా ఏం జరిగిందో అడిగి తెలుసుకోండి. ఆవిడ సేట్ట మెంట మాకు చాలా కీలకం.
ఎందుకంటే ఆవిడ ఒకక్రే ఉమాదేవితో డైరెకట్ గా ఇలాల్ంటి అనుభవం పొందినది. మీ కాలనీలో ఎవరూ ఆవిడని నమేమ్వారు కాదు అని
చెపాప్రు. “
“అలాగా. ఇదంతా మా ఖరమ్ . బాధగా అనాన్డు భాసక్ర.
పోలీస సేట్షన దగగ్ర పడుతుంటే భాసక్ర అడిగాడు నేను సేట్షన కి రావాలా..
లేదు అవసరం లేదు. సారీ ఏదో మాటాల్డుతూ ఇకక్డిదాకా తీసుకు వచాచ్ను, మిమమ్లిన్ ఆఫీస దగగ్ర డార్ప చేసాత్డు మా కానిసేట్బుల
నేనికక్డ దిగిపోతాను అనాన్డు ఇనెస్పెకట్ర .
వదద్ండి పోలీస వాన లో వసేత్ మా వాళళ్ంతా కంగారు పడతారు నేను ఆటోలో వెళిళ్పోతాను అంటూ భాసక్ర దిగి సెలవు
తీసుకునాన్డు.
రాతిర్ సమయం. సుమారు పదకొండు అయి ఉంటుంది.

PPP

జూబిలీ హిలస్ రోడ నెంబరు 12 నిరామ్నుషయ్ంగా ఉంది. ఒకటీ, అరా కారుల్ వెళుత్నాన్యి.
బాగా ధనవంతుల ఇళుళ్ ... ముందు అందమైన లాన విశాలమైన భవనాలు. ఎంతో అందంగా ఉనాన్యి.
అదొక మూడంతసుత్ల భవనం ...
బి ఎం డబుల్య్ కారు వచిచ్ గేటు ముందు ఆగింది. వాచ మాన గేటు తీసాడు. కారు నెమమ్దిగా లోపలికి వెళిల్ పోరిట్కో సమీపించింది.
రెండో అంతసుత్లో ఒక గది కిటికీ లో నుంచి లైటు వెలిగింది.
కారు పోరిట్కోలో పారక్ చేసిన వయ్కిత్ పర్ధాన దావ్రం వైపు నుంచి కాకుండా వెనకిక్ నడిచాడు.
కొనిన్ నిమిషాల తరవాత రెండో అంతసుత్లో లైటు ఆరేప్సినటుట్ చీకటి అలుముకుంది.
వాచ మాన అదేమీ పటిట్ంచుకోకుండా తన గదిలోకి వెళిళ్పోయి సూట్ల మీద కూరుచ్ని తిరిగి కునికిపాటుల్ పడసాగాడు.
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లైటు వెలిగి, ఆరిన గదిలో ఇదద్రూ వయ్కుత్ల మధయ్ సంభాషణ జరుగుతోంది. ఆ ఇదద్రిలో ఒకరు సతరీ, మరొకరు అంతకు ముందే కారు
పారక్ చేసి వెళిళ్న వయ్కీత్.
“ఎందుకు ఆలసయ్ం అయింది?”
“పర్తిరోజూ అడుగుతావేం.”
“ఏ రోజు కూడా నువువ్ సమాధానం చెపప్లేదు. అందుకే అడుగుతునాన్ . ఇవాళనాన్ చెపుప్ ఎకక్డికి వెళిల్ వసుత్నాన్వు?”
“నీకు తెలుసు అయినా అడుగుతునాన్వు ఎందుకు రభస చేసాత్వు?”
“ఓ అంటే నా అనుమానం నిజమే అనమాట.. చెపుప్ ఎందుకు వెళుత్నాన్వు.. నీకు నేనేం తకుక్వ చేసాను... నాకేం తకుక్వ అయింది...
నేను అందంగా లేనా... చదువుకోలేదా..”
“శేర్షాట్ ! నీకు అనీన్ తెలిసి అడగదుద్ పీల్జ. నాకు, సవ్పన్కి ఉనన్ అనుబంధం నీకు చెపిప్నా అరధ్ం కాదు. మేము కేవలం పేర్మికులం
కాదు. మేము భారాయ్భరత్లం.“
“అలాంటపుప్డు ననెన్ందుకు చేసుకునాన్వు.”
“మీ నానన్ నినున్ బలవంతంగా నాకు అంటకటాట్డు సరేనా” అతనీసారి కొంచెం గటిట్గా అరిచాడు.
“అంటగటాట్డా.. అంటే... అంటే... బలవంతంగా చేసుకునాన్వా. పెళిల్ అయాక ఎలా చేసుకునాన్వు? నానన్ అంట గడితే ఎలా
ఒపుప్కునాన్వు.. నాకు కధలు చెపుత్నాన్వా... నువువ్ ననున్ నా ఆసిత్ కోసం చేసుకునాన్వు కదూ! చెపుప్...”
“వదులు నీకేం పిచిచ్ పటిట్ందా...”
“వదలను.. ఇవాళ ఆటో, ఇటో తేలాలిస్ందే.. చెపుప్.. దానిన్ వదులుతావా ! లేదా! “
“వదులు శేర్షాట్. అరధ్రాతిర్ ఈ రభస ఏంటి? ఉదయం మాటాల్డుకుందాం.“
“ఉదయం. నాకు ఈ రాతిర్ తెలల్వారదు ... తెలల్వారకూడదు.. నేను చచిచ్పోతాను.. నేను చచిచ్పోతాను.“
“ఏయ పిచిచ్ పటిట్ందా“ చెళుళ్, చెళుళ్న శబద్ం ....
భళుళ్న ఏదో కింద పడి విరిగిన శబద్ం ...

(కొన గింపు వచేచ్సంచికలో)
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