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ని స గౌతమ్
గది నిండా 20 - 25 కాగితాల ఉండలు పడునాన్యి.

కళుళ్మూసుకుని సోఫాలో చేరగిలిబడి ఉనాన్డు రవికిరణ. ఓ మంచి కధ రాసి పైరజ కొటాట్లనన్ తపన నిదర్లేకుండా చేసోత్ంది.
అది ఎనిన్ నాళళ్ కలనో
అందుకోసం కలలుగనన్ రాతుర్లెనోన్
చించిపారేసిన పోతాత్లెనోన్
నానన్తో తినన్ చీవాటేల్నోన్
మాటిమాటికీ ముందుపెటుట్కునన్ తెలల్కాగితం
తెలల్బోయి వెకిక్రిసోత్ంది
కలంలో గడడ్కటిట్న సిరా
అక్షరాలు కకక్నంటోంది
ఉనన్ అక్షరాలు గుపెప్డంత
రాయదలుచుకుంది ఆకాశమంత
అయినా అక్షరం ముకక్ పడదేం
తాగిన టీకపుప్ల లెకక్ తేలటేల్దు
బరికిన కాగితాలు అంతుతేలటేల్దు
మసిత్షక్ంలో పురుడుపోసుకునన్
ఒకక్ ఆలోచనకూడా సుఖపర్సవమైన జాడలేదు
ఆలోచనలు బీడుబారుతుంటే
అక్షర యుదధ్ం ఆరంభమౌతోంది
ఆలోచనల మొదళళ్ను తోర్సుకుని
బలవంతంగా కనురెపప్లు తెరుచుకుని
రాని ఆలోచనల కోసం ఎదురుచూసుత్నన్
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కలల కుతుత్కలు కతిత్రించిన కలం
రాలిన రకాత్క్షరాలను పోర్దిచేసోత్ంది
ఆలోచనల అరంగేటర్ంలో
పురుడుపోసుకుంటునన్ కలలకు
అక్షరరూపమివవ్డానికి సిదధ్మవుతోంది
అపప్టికి ఎపప్టినుండి పిలుసుత్నాన్డో అతని తండిర్. ఎదురుగా ఉగర్నరసింహంలా నిలబడి ఉనాన్డు. "ఏమిరా, పొదుద్నేన్ కలలు
కంటునాన్వా? కాలేజీకి వెలగబెటేట్ది ఏమీ లేదా. వెధవ తిరుగుళుళ్, చెతత్రాతలు. ఈ శర్దధ్ చదువు మీద పెడితే బాగుపడతావ" అంటూ ఉలుకూపలుకు
లేకుండా చూసుత్నన్ కొడుకు వంక ఒకచూపు చూసి అకక్డినుంచి వెళిళ్పోయాడు.
తండిర్ చెపిప్ంది నిజమే కానీ, ఓ కధ రాయాలనన్ అతనిలోని బలమైన తపన అతడిని మాట విననీటలేల్దు. నిదద్రలేని రాతుర్లిన్
పరిచయం చేసోత్ంది. ఏదనాన్ పాఠం చదవాలని మొదలుపెడితే సగంలో ఆగిపోయిన కధలా ఇదీ మిగిలిపోతోంది.
తండిర్ బయటికి వెళిల్పోతునాన్ బండి శబద్ం వినబడి ఈ లోకంలోకి వచాచ్డు. లేచి ఫెర్ష అయాయ్డు. ఇంతలో సేన్హితుడు వంశీ
పిలవడంతో అమామ్ కాలేజీకి వెళుతునాన్ అంటూ కేక వేసాడు రవి.
"ఉండరా, టిఫిన తిని వెళుళ్" అంటూ బయటికి వచిచ్ంది తలిల్. టిఫిన కొడుకు చేతికందిసూత్ "ఆ కధలు రాయడం మాని నానన్
చెపిప్నటుల్ చకక్గా చదువుకోవచుచ్ కదరా" అంది.
"నువూవ్ మొదలుపెటాట్వామామ్ ........" అంటూ బయటపడాడ్డు రవి.
వంశీ బండి ఎకిక్ కాలేజీకి బయలుదేరారు ఇదద్రూ.
"ఏంటి బాబాయ అంత డల గా వునాన్వ?" అడిగాడు వంశి. రవిని బాబాయ అని పిలవడం వాడికి అలవాటు.
"అందరూ అనన్నిన్ కధలు ఎలా రాసాత్రో ఏమోరా, నాతో ఒకక్ కధ కూడా కావటేల్దు. ఈ పందెంలోపల నేను కధ రాయలేకపోతే
ఇంకా దాని వైపు కనెన్తిత్కూడా చూడనని అమమ్కు చెపాప్ను" గుండెలోని బాధని మాటలోల్ కకేక్సూత్ ఒకక్ క్షణం ఆగాడు రవికిరణ.
"బాబాయ. ఈ కధల గురించి నీకు తెలిసినంత నాకేం తెలీదుగానీ, ఒకక్ విషయం చెబుతారా. ఏదనాన్ మనం చెయాయ్లంటే దాని
గురించి మనకి పూరిత్గా తెలిసుండాలి అని మా నాయనమమ్ చెబుతుండేదిరా. ముందు నువువ్ మంచి మంచి కధలు చదువు. రాసే తీరు, చెపేప్ కధ,
మాటాల్డే మాటలు, తిపేప్ వంపులు ఇవనీన్ బాగా సట్డీ చెయియ్.

అపుప్డు రాయడం మొదలుపెటుట్.

నాకు తెలిసీ అపుప్డు ఖచిచ్తంగా నువువ్ కధ

రాయగలుగుతావురా..." ఆగాడు వంశీ.
ఇంతలో కాలేజీ రావటంతో, బండి పారక్ చేసి ఇదద్రూ కలిసి అడుగులేసుకుంటూ కాలేజీ కాంటీన లో ఉనన్ టీ సాట్ల దగగ్రికి వచాచ్రు.
వంశీ "రెండు టీ ఇవువ్ కాకా" అనాన్డు. పకక్నే వునన్ బలల్ మీద కూరుచ్నాన్రు ఇదద్రూ. షాప వాడు అందించిన టీ తీసుకుని నెమమ్దిగా సిప చెయయ్డం
మొదలుపెటాట్రు.
అదే సమయంలో ఆ పకక్నుంచి పోతునన్ ఓ సూట్డెంట తన సేన్హితుడిని కేకవేసి, "ఒరేయ, సాయంతర్ం లాసట్ పీరియడస్ లెకచ్ర లేడట,
మనం లైబర్రీలో కలుదాద్ం. బై" అంటూ హడావుడిగా అకక్డినుంచి వెళిళ్పోయాడు.
ఆ సంభాషణ వినన్ రవి మనసులో ఓ చినన్ ఆలోచన మొదలైంది. తానూ సెంటర్ల లైబర్రీకి వెళిల్ అకక్డ పాత నూయ్స పేపరుల్, పాత
పుసత్కాలు తిరగేసేత్ తనకి కథ రాయడానికి పనికివచేచ్ ఏమనాన్సమాచారం దొరుకుతుందేమో అనిపించింది.
ఆలోచనలోల్ ఉనన్ రవిని కదిలించి "పదరా టైం అవుతోంది, కాల్సుకి పోదాం పద" అంటూ వంశీ ముందుకు అడుగేసాడు. ఇదద్రూ వెళిల్
కాల్సురూంలో కూరుచ్నాన్రు. సమయం భారంగా గడుసోత్ంది.
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కాల్సురూంలో కూరుచ్నాన్ బురర్ అకక్డ నిలబడక పోవడం వలల్, నెమమ్దిగా బయటికొచిచ్ సెంటర్ల లైబర్రీకి వెళాళ్డు. అందులో పాత
పుసత్కాలు, పేపరుల్ ఉండే విభాగంలోకి వెళాళ్డు. అకక్డ తన కధకి పనికి వచేచ్ విషయం ఏదనాన్ దొరుకుతుందేమో అనన్ ఆశతో, ఒకొక్కక్ పాత పేపర
చూసుత్నాన్డు. ఒక పేపర పర్తేయ్కంగా ఒక పకక్న పెటిట్వుంది. ఏమిటా అని దానిన్ చేతులోకి తీసుకుని కిందకి దిగి వచాచ్డు. దుముమ్ దులిపి చదవడానికి
పర్యతన్ం చేసాడు. మొదటి రెండు పేజీలోల్ ఏవో మామూలు రాజకీయ వారత్లే వునాన్యి. పేపర తిపాప్డు. మూడో పేజీలో వారత్ చూడంగానే రవి
రోమాలు నికక్బొడుచుకునాన్యి. "ఓ కాలేజీ యువతి దురమ్రణం. హాసట్ల గదిలో ఫాన కు వేళాళ్డుతూ లభయ్మైన శవం. సిటీలో వునన్ పెదద్ కాలేజీలో
చదువుతునాన్ యువతి గత కొదీద్ కాలంగా అదే కాలేజీలో చదువుతునన్ మదన అనన్ వయ్కిత్తో పేర్మలో వుంది. ఆమె అతనితో చాలా చనువుగా ఉండేదని
కాలేజీలో ఆమె సేన్హితులందరూ చెబుతునాన్రు. అయితే, మదన ఆమెపటల్ తనకా ఉదేద్శం లేదని, కేవలం మంచి సేన్హానిన్ కాంకిష్ంచానని చెపప్టంతో,
మదన తో తన పేర్మ విఫలమైన కారణంగానే ఆమె ఆతమ్ హతయ్ చేసుకుని ఉండొచచ్ని అనుమానాలు వెలువడుతునాన్యి."
ఆ వారత్ చదువుతునన్ రవికి ఎందుకో అది నమమ్బుదిద్ కాలేదు. అంతరాలోల్ ఎకక్డో ఆ అమామ్యికి అనాయ్యం జరిగింది అనిపించింది.
వారత్లో అమామ్యి ఫోటో ఏదనాన్ ఉందేమోనని వెతికాడు. ఓ మూలగా చినన్ ఫోటో వేసారుగాని, అది కూడా కాలం తినేసి జీవితంలా, అసప్షట్ంగా వుంది.
ఏమనాన్ మరికొనిన్ వివరాలు దొరుకుతాయేమోనని ఒకటికి రెండుసారుల్ చదివాడు. లాభం లేక పోయింది. అయినా, మారుతునన్ రోజులోల్ అది పెదద్
అంతగా విశేషమైన వారత్ కాకపోయినా, ఎందుకో తనకి అలా అనిపిసోత్ంది, తన రాయాలనన్ కధకి, కథావసుత్వు ఇదే అనిపిసోత్ంది.
కూరుచ్నన్ కురీచ్లో వెనకిక్ వాలి, ముఖానికి అడుడ్గా వునన్, తాను చదువుతునన్ పేపర ని బలల్ మీద పెటాట్డు. తన ఎదురుగా వునన్
కురీచ్లో కూరుచ్ని వుంది, కుందనపు బొమమ్లాంటి అమామ్యి, పెదద్ పెదద్ కళుళ్. అందమైన నుదురు. కొనదేరిన ముకుక్, చెకిక్ళుళ్, జునున్ గడడ్లాంటి చినిన్
గడడ్ం, దొండపండులాటి పెదాలు, ఫాలభాగం పై నాటయ్ం చేసుత్నన్ ముంగురులు కానావ్సుపై గీసిన చితర్ంలా వుంది.

ఆమె మీదనుంచి చూపులు

మరలనివవ్టేల్దు. ఆమెను చూసూత్ అలాగే ఉండిపోయాడు.
అపప్టిదాకా తలవంచి చదువుకుంటునన్ ఆ అమామ్యి తలపైకి ఎతత్డంతో చూపులతో చూపులు కలిసాయి. తడబడాడ్డు రవి.
తలదించుకునాన్డు. ఆమె వివరాలు అడగాలని మనసు ఆరాటపడుతునాన్, సంసాక్రం నోటికి తాళం వేసింది.
నెమమ్దిగా ఆమె లేచి బయటకు నడిచింది. వెళూత్ వెళూత్ వెనకిక్తిరిగి ఆమె నవివ్న నవువ్ రవికిరణ మనసులో హతుత్కుపోయింది.
ఏంటో మనసు వెలితిగా అయిపోయింది. ఇంకోసారి ఆమెను చూడాలనిపించింది. లేచి దబదబా బయటకు వచాచ్డు. అపప్టికే ఆమె
ఏటో వెళిళ్పోయింది. ఆమె కనిపించలేదు. వెనకిక్వెళిల్ మళీళ్ సీటోల్ కూరుచ్నాన్డు. మనసు అదోలా అయిపోయింది. ఎదురుగుండా ఆమె చదువుతూ
వదిలివెళిల్న పుసత్కం కనిపించింది. ఈ కాలం అమామ్యిలు ఇంగీల్ష నవలలు కాకుండా ఇలాంటి పుసత్కాలు కూడా చదువుతారా అని నవువ్కునాన్డు.
చదువుతునన్ పేపర పకక్న పెటేట్సి బయటకు నడిచాడు.
*************
రోజూలానే తెలల్వారింది. కానీ, ఆరోజెందుకో కొతత్గా వుంది. ఎదో చినన్ మారుప్. రవి మాటలో చేతలో ఆలోచనలో ఒక సిథ్రతవ్ం ఒక
కొతత్దనం కనిపిసోత్ంది. లేవంగానే రోజులా కాగితాలు ముందేసుకుని కూరోచ్కుండా, తవ్రతవ్రగా తయారై కాలేజీకి బయలుదేరాడు. రెండు కాల్సులు
అటెండయి నినన్టి టైంకి లైబర్రీలో వునాన్డు. నినన్ కనపడడ్ అమామ్యికోసం లైబర్రీ అంతా కళళ్తోనే జలెల్డ పటాట్డు. కనపడలేదు. నినన్ వచిచ్న అమామ్యి
ఇవాళ రాయాలని రూల ఏమి లేదుగా. తనలోనే నవువ్కునాన్డు.

మరికొనిన్ పాత పేపరుల్ ముందేసుకుని కూరుచ్నాన్డు.

నినన్ తాను చదివిన వారత్కి

పూరావ్పరాలు ఏమనాన్ దొరుకుతాయేమోనని వెతికాడు.
ఆ తరవాత రెండు రోజుల తరవాత మళీళ్ ఈ వారత్మీద పోలీసులు తమ కధనం పర్చురించారు. అమాయకంగా కనబడే ఆమెకు ఎంతో
మందితో సంబంధాలు ఉనాన్యని, అది తెలిసే మదన కాదనాన్డని, ఆమె ఉరివేసుకుని బలవనమ్రణానికి పాలప్డిందని రాశారు.
కళుళ్ మూసుకుని కురీచ్లో వెనకిక్ వాలాడు. బురర్లో వెయియ్ ఆలోచనలు. తెగటలేల్దు. పకక్నే ఎదో అలికిడి అయితే కళుల్తెరిచాడు.
ఎదురుగుండా మళీళ్ అదే అమామ్యి. అదే పుసత్కం సీరియస గా చదువుతోంది. గడడ్ం కిర్ంద చేతులు పెటుట్కుని ఆమెవంక చూసూత్ కూరుచ్నాన్డు. కొదీద్
సేపటికి పుసత్కంలోంచి ఆమె కళెళ్తిత్ పైకి చూసింది.
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ఆ అవకాశానిన్ అతను వదల దలుచుకోలేదు.
"హాయ" అనాన్డు పలకరింపుగా
సమాధానంగా ఓ చిరునవువ్ నవివ్ంది.
"నా పేరు కిరణ, రవికిరణ, మరి మీ పేరు ?" అడిగాడు
"మదాలస..." కోటి వీణలు మోగినటుల్ పలికింది.
తరవాత ఏమి మాటాల్డా అరధ్ం కాక, "ఆ పుసత్కమంటే మీకంత ఇషట్మా ? ... ఆహా ఏమీ లేదు, నినన్కూడా మీరు ఇదే పుసత్కం
చదివినటుల్ంటేను... "మాట సగంలో మింగేశాడు.
"అవునండి, ఇది ఓ అమామ్యి హతయ్కు సంబంధించింది. కొందరు గొపిప్ంటి మగపిలల్లు ఒక ఆడపిలల్ను అమానుషంగా మానభంగం
చేసి చంపేసేత్, ఆమె వాళళ్మీద ఎలా పగ తీరుచ్కుంది చెపేప్ నవల, మీరూ చదవండి, మీకు ఏదనాన్ కథ రాయటానికి పనికివసుత్ంది." అంటూ ఆ పుసత్కం
అతని చేతిలో పెటిట్ వెళిళ్పోయింది మదాలస.
కనుచూపు సాగేంతవరకు ఆమె వెళిల్న వైపు చూసి చదువుదామని ఆ పుసత్కం తెరిచాడు. ఒకక్సారిగా షాక అయాయ్డు. అది ఖాళీ
పుసత్కం. అందులో ఒకక్ అక్షరం కూడా లేదు. ఒకక్సారి మదాలసపైన కోపం వచిచ్ంది. తనతో అబదద్ం ఎందుకు చెపిప్ందో అరధ్ం కాలేదు. అంతలో ఆమె
అనన్ మాట గురుత్కు వచిచ్ంది. తాను కథ రాయాలని అనుకుంటునన్టుల్ ఆమెకి ఎలా తెలిసింది ? వెయియ్ డాలరల్ పర్శన్. ఏది ఏమైనా, ఆమె చెపిప్న కథ
తనకు కథ రాయటానికి నిజంగానే పనికొసుత్ందేమో అని ఆలోచిసూత్ ఇంటిముఖం పటాట్డు.
ఇంటికిచేరి, ఫెర్ష అయి అమమ్ ఇచిచ్న టీ తాగి తన రూంలోకి వెళిల్ కూరుచ్నాన్డు. పెనున్ కాగితాలు చేతిలోకి తీసుకునాన్డు. కథ
రాయడానికి మొదలుపెటాట్డు. మొదటగా అందంగా కథ పేరు రాసాడు ... "మదాలస". ఆపుసత్కంలో ఉంది అంటూ ఆమె చెపిప్న ఆ నాలుగులైనేల్ తనకి
కథ రాయడానికి ఆలోచనని ఇచాచ్యి. తాను పేపరోల్ చదివిన వారత్కి దీనిని అనుసంధానం చేసుత్నాన్డు. వాసత్వికతను జోడిసూత్ తాను తిరిగే పర్దేశాలు,
తాను చదువుతునన్ కాలేజీ, తన సేన్హితుల పేరుల్ ఇలాంటివి దానికి కలుపుకుంటునాన్డు. ఎనన్డూ లేనిది కలం ఆగకుండా సాగిపోతోంది.........
అందానికే అందం ఆమె అందం
మచచ్లేని జాబిలీ ఆమె వదనం
ఆనంద నగరం ఆమె సదనం
బుడి బుడి అడుగుల పసిబాలలా
కాలేజీ బడిలో అడుగుపెటిట్ంది
మదనుని నెచచ్లి మదాలస
రాజహంస హొయలు ఒలుకుచు
చిలుక పలుకులు పలకనంటూ
పసిడి కాంతుల మోము పరదాల దాచుకుని
భయతాక్ష హరిణివోలె
కనుల నిటు నటు కదిలించుచు
అడుగుపెటిట్ంది మదాలస
భీకరారణయ్ంలో బెదురుతూ అడుగువేసే హరిణివోలె ముందుకు నడిచింది మదాలస.
"ఏయ పిలాల్ ఇటార్ ..... " అదేదో తోడేళళ్ అరుపులా వినిపించింది మదాలసకు.
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అపుప్డే కాలేజీకి వచేచ్ కొతత్ పిలల్లపై రాగింగ పేరుతో ఆ బాచ చేసే అలల్రి అంతా ఇంతా కాదు. తెలిసినా, వాళళ్ందరూ పెదిద్ంటి
పిలల్లు, సంఘంలో ఉనన్త పదవులోల్ వునన్ వాళళ్ పిలల్లుగనుక మానేజెమ్ంటు కూడా ఏమీ చేయలేక పోతోంది.
ఆ కేక వినబడనటేల్ ముందుకి అడుగెయయ్బోయింది మదాలస. ఆమె ముందుకొచిచ్ నుంచుంది ఆ కోతిగుంపు.
"పేరు అడుగుతుంటే వెళిళ్పోతునాన్వ, పొగరా.. సీనియరల్ంటే లెకక్లేదా " ముందుకొచాచ్డు వేణు.
"అబేబ్ అదికాదండి...." ఆగింది ఆ అందం.
"పేరేంటి ?" మళీళ్ అడిగాడు వెంకట.
"మదాలస అండి" చెపిప్ంది.
"నాకు నచచ్లే. నినున్ ముదుద్గా, మదా అని పిలుసాత్" కౌంటర వేసాడు వేణు.
"అనాన్, నేను ముదుద్పెటుట్కుంటానే" వెకిలిగా నవావ్డు రాజేష.
"నేను అలాంటిదానిన్ కాదండి. పీల్జ వదిలెయయ్ండి" బర్తిమాలింది.
"మేము అలాంటి వాళళ్మే" పళుళ్ బయటపెటిట్ నవావ్డు వెంకట.
"సరే, సరే. ఇంతకీ ఏ కాల్స." అడిగాడు వేణు.
"1st year - B Tech - CSC " అంది
"బాకస్ తెచుకునాన్వా, కాంటీన కి వసాత్వా" అడిగాడు రాజేష.
"లేదండి బాకస్ తెచుచ్కునాన్" అంది మదాలస అమాయకంగా.
"సరే, ఆ బాకస్ ఇటిచిచ్ నువెవ్ళుల్" అంటూ ఆమె చేతిలో బాకస్ లాకుక్నాన్డు వెంకట.
"ఒకక్ ముదుద్ పెటిట్పో " అంటూ చెయియ్ పటుట్కుని లాగాడు వేణు.
అంతే, ఒకక్ క్షణం ఏమి జరిగిందో అరధ్ం కాలేదు. బలంగా తగిలిన దెబబ్కి కిందపడిపోయాడు.
"ఎవడార్ అది" అంటూ ఆ వైపుకి చూసాడు.
నోరు తెరిచేలోపు మరో రెండు తగిలించేసాడు మదన.
"తపప్నన్యయ్లు, ఆడపిలల్ని అలా ఏడిపించకూడదు" అంటూ కళళ్కు పెటుట్కునన్ నలల్ కళళ్జోడు తీసి మందహాసం చేసాడు మదన.
"ఒరేయ" అంటూ దగగ్రకి రాబోయిన రాజేష కి, వెంకట కి అదే గతి పటిట్ంది.
ముగుగ్రూ పారిపోయారు.
కిర్ందపడడ్ పుసత్కాలని తీసి చేతికి అందిసూత్ వచేచ్ ఏడుపును ఆపుకుంటునన్ మదాలస దగగ్రికి వచాచ్డు మదన.
"హాయ" అని పలకరించాడు.
"థాంకస్ అండి. ఈ రోజు మీరు అడుడ్పడక పోతే ..." అంటూ మాట సగంలో ఆపేసి కనీన్ళుల్ పెటుట్కుంది మదాలస.
ఆమె మనసులోని ఆలోచన, భయం కనిపెటిట్నవాడిలాగా మదన "భయపడకండి. నేను మీలాగానే ఒకపుప్డు బాధితుడిని. మనమంతా
ఒకే కాలేజీలో చదువుకుంటునాన్ం, అంతే మనదంతా ఒకే ఫామిలీ అనన్మాట. మనలో మనం సాయం చేసుకోపోతే ఎటాల్. అనన్టుల్, నా పేరు మదన"
అనాన్డు.
అతని మాటలోల్ ఎదో సేన్హం కనిపించింది.
బాధలోల్ ఉనన్ ఆడపిలల్ కోరుకునే ఓ చినన్ ఓదారుప్ అది.
"నా పేరు మదాలస" అండి అందీ.
"రండి, మీ కాల్స రూమ చూపిసాత్" అంటూ ఆలోచనలోల్ ఉనన్ మదాలసను తీసుకుని ముందుకు నడిచాడు మదన.
కాల్స రూంలో తనని వదిలేసి, కాంటీన కి వెళాళ్డు.
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అకక్డ మదన కొటిట్న దెబబ్లకి ఆయింటెమ్ంట రాసుకుంటూ కూరుచ్నాన్రు వేణు, రాజేష, వెంకట.
"ఏమయిందిరా అలా కొటాట్వు ?" ముందుగా నోరుతెరిచాడు వేణు.
"సారీరా.. కొంచెం డోసు ఎకుక్వయినటుల్ంది. నాచురాలిటీ కోసం, అలా కొటట్కపోతే పిలల్ నమమ్దూద్" నవావ్డు మదన.
"ఏమైనా కంగార్టస్ మామా. కొతత్ పిటట్ని భలే లైనోల్ పెటాట్వ" వెకిలిగా నవావ్డు రాజేష.
గరవ్ంగా నవువ్కునాన్డు మదన.
"దటీజ మదన,

కొనాన్ళుళ్ మీరు నాకు దూరంగా వుండండి.

మదాలస ననున్ పూరిత్గా నమిమ్ందాకా, నా వలలోకి పూరిత్గా

వచిచ్ందాకా...." చెబుతూ నవేవ్సాడు మదన.
మదన ఒక MLA కొడుకు. అతని అనుచరులు వేణు SI కొడుకు, రాజేష పేరుమోసిన CRIMINAL LAWYER కొడుకు,
వెంకట MAYOR కొడుకు.
అందరు మగపిలల్లాల్ కాకుండా పదద్తిగా ఉండే మదన అంటే మాదాలసకి మంచి అభిపార్యం ఏరప్డింది. ఆ అమాయకతవ్ం
సవ్చఛ్మైన సేన్హానిన్ కాంకిష్ంచింది. మదన లో నిజమైన సేన్హితుణిన్ వెతుకుక్ంది. ఎవవ్రితోను కదలని మదాలస, మదన ని ఓ మంచి సేన్హితుడుగా నమిమ్
కలిసి వెంట తిరిగింది. తన కషాట్లు, ఇషాట్లు చెపుప్కుంది. అది సేన్హంగా, ఆపై పేర్మగా మారింది.
మనిషి రూపంలో ఉనన్ మృగాలు వాళుళ్ సమయం కోసం ఎదురుచూసుత్నాన్రు. కాలం కూడా మంచి వాళళ్ మాటకంటె, చెడడ్వాళళ్
మాట వింటుంది అనన్టుల్, ఆ సమయం దగగ్రకి రానే వచిచ్ంది.
రాసుత్నన్ రవికిరణ కలం ఆగిపోయింది. అపప్టిదాకా అదేదో తన కళళ్ ముందు కదులుతునన్ దానిన్ చూసూత్ రాసినటుల్ రాసాడు. సడన
గా కలం ఆగిపోయింది. కాలం ఆగిపోయినటల్నిపించింది.
అపుప్డే తలిల్ అనన్ం తినటానికి పిలవడంతో ఈ లోకంలోకి వచాచ్డు. రూంలోంచి బయటకు వచిచ్ అనన్ం తిని మళీళ్ వెళిల్ కలం
పటుట్కుని కూరుచ్నాన్డు కానీ ఒకక్ అక్షరం కూడా పడలేదు. ఆలోచన సాగలేదు.
ఆ రోజు మదాలసకి ఏమి కలిగింది అని రాసేత్ కథ మలుపు తిరుగుతుందో అరధ్ం కాలేదు. ఆలోచనలోనే మగతగా నిదర్ పటేట్సింది.
తెలాల్రింది. గదిలోకి వచిచ్ సూరీడు గుచుచ్తుంటే మెలకువ వచిచ్ంది. వదలని బదద్కానిన్ నీళుల్ పోసి తోమేసి, నెమమ్దిగా కాలేజీకి బయలుదేరాడు.
గత రెండు రోజులుగా తాను లైబర్రీకి చేరుకునన్ సమయానికే ఆ రోజుకూడా వెళాళ్డు రవికిరణ. తాను వెళేళ్సరికే అకక్డ మదాలస
కనిపించేసరికి ఆనందపడాడ్డు. ఆమె చేతిలో మళీళ్ అదే పుసత్కం. వెళిళ్ ఆమె పకక్నునన్ కురీచ్లో కూరుచ్నాన్డు. ఆమెకు దగగ్రగా జరిగి "అక్షరాలేల్ని
పుసత్కంలో ఏమి చదువుతునాన్వు మదాలస ?" కొంచెం గటిట్గానే అడిగాడు. పకక్నునన్ అందరూ ఒకసారి అతని వంక వింతగా చూసి మళీళ్ తమతమ
పుసత్కాలోల్ మునిగిపోయారు.
మదాలస నవువ్తూ మళీళ్ ఆ పుసత్కం రవి చేతికిచిచ్ చదవమంది. పుసత్కానిన్ చేతిలోకి తీసుకుని మదాలస వంక ఒకసారి చూసి,
పుసత్కంలోకి తల తిపాప్డు. నినన్ కనిపించని అక్షరాలు ఇవాళ దరశ్నమిచాచ్యి. తలెతిత్ ఆశచ్రయ్ంగా మదాలస వంక చూసాడు.
"నా వంక తరవాత చూదుద్వుగాని. ముందు పుసత్కం చదువు." అందీ మదాలస.
అందానికే అందం ఆమె అందం
మచచ్లేని జాబిలీ ఆమె వదనం
--------ఆ సమయం దగగ్రకి రానే వచిచ్ంది
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అంతే ఆ తరవాత ఒకక్ అక్షరం కూడా కనిపించలేదు.
చదవటం పూరత్యిన రవి ముఖాన చెమట పటేట్సింది. అది కిర్తం రాతిర్ తాను ఇంటి దగగ్ర రాసుకునన్ కథ. ఇందులోకి ఎలా ....
ఆలోచన ఆగిపోయింది. తలెతిత్ మదాలస వంక చూసాడు.

మదాలస ముఖం ఎరర్బారడం చూసాడు. ఎదో అడగాలనుకునాన్డు. ఇంతలో మదాలస

చెపప్డం మొదలుపెటిట్ంది.
"రవీ, అది నువువ్ రాయాలనన్ కథ కాదు. మరుగున పడడ్ సతాయ్నికి నువువ్ తీసుత్నన్ పరదా ఇది" మదాలస గొంతులో, పర్వరత్నలో
మారుప్ గమనించాడు రవి.
మదాలస ఎదో టార్నస్ లో ఉనన్టుల్ మాటాల్డుతోంది.
ఉనన్టుట్ండి ఒకరోజు మదన మదాలసను పెళిల్చేసుకోమని అడిగాడు. ఆమె ఆశచ్రయ్పోయింది. మనం చదువుకుంటునాన్ం. ఇపుప్డు
అలాంటి ఆలోచనలు ఎందుకు. ముందు చదువు అయిపోనీ. అపప్టిదాకా మంచి సేన్హితులుగా ఉందాం. ఆ తరవాత ఆలోచిదాద్ం, అనన్ది".
మదన కొంచెం కోపంగానే వెళిళ్పోయాడు. ఆ తరవాత ఆమెతో చాలారోజులు మాటాల్డలేదు. పరీక్షలు వచాచ్యి. తను బిజీ
అయిపొయింది. మళీళ్ కాలేజీ Annual డే రోజు మదన ఆమెను కలిసాడు.
ఆ రోజు కాలేజీ Annual Day Celebrations జరుగుతునాన్యి. సూట్డెంటస్ అందరూ ఉతాస్హంగా, ఉషారుగా ఉనాన్రు.
రకరకాల పోర్గార్మస్ జరుగుతునాన్యి. మదాలసకు అలాంటివి నచచ్వు. రాను అని ఎంత బర్తిమాలినా వినకుండా రమమ్ని బలవంతం చేసి మదన తనని
అకక్డకి తీసుకెళాల్డు. ఓ గంట గడిచింది. దూరంగా ఆ కోతిమూకతో మదన మాటాల్డడం మదాలస చూసింది. అనుమానమొచిచ్ంది. భయమేసింది.
ఇంతలో మదన దగగ్రికి వచాచ్డు. ఏమైంది మదన అని అడిగింది. ఏమి లేదు మదాలస, వాళేళ్దో పిచిచ్గా మాటాల్డితే వారిణ్ంగ ఇచిచ్ వసుత్నాన్ అనాన్డు
మదన.
"అందుకే వదద్నాన్ మదన. మనం వెళిళ్పోదాం" అని బర్తిమాలింది మదాలస.
"సరే చెరొక కూల డిర్ంక తాగి వెళిళ్పోదాం" అంటూ ఆమె చెపేప్ది వినకుండా పోయి రెండు కూల డిర్ంకస్ తెచాచ్డు. ఇదద్రు తాగేసి
బయటికి వచాచ్రు. తనని ఇంటి దగగ్ర డార్ప చేసాత్ను, వచిచ్ కారెకక్మంటూ వెళిళ్ కారు డోర తెరిచాడు. మదన మాటలు నమిమ్ వెళిళ్ కారోల్ కూరుచ్ంది.
ముసురుకుంటునన్ చీకటుల్, వీసుత్నన్ చలల్గాలి మతుత్ చలిల్ందో, ఏమి జరిగిందో కొదీద్ నిముషాలకే మదాలస కారులో సప్ృహ తపిప్ంది.
ఆమెకు తెలివి వచేచ్సరికి వళళ్ంతా నొపుప్లుగా అనిపించింది. కళుళ్ బలవంతంగా తెరిచి చుటూట్ చూసింది. ముఖం మీద చలల్టి నీరు
పడటంతో తుడుచుకుందామని చెయియ్ కదిలిసేత్ చెయియ్ కదలలేదు. కాలు మెదలలేదు. తనని కటేట్శారని అపుప్డు అరధ్మయియ్ంది. వెనున్లోంచి వణుకు
మొదలయియ్ంది. వంటికి చలల్గాలి తగులుతోంది. భయపడుతూ కళుళ్ తెరిచింది. ఎదురుగుండా నగన్ంగా మదన. ఆ పకక్నే కెమెరా పటుట్కుని వీడియో
తీసూత్ వేణు. ఆ పకక్నే రాజేష, వెంకట. కళళ్తోనే తన శరీరానిన్ నాకేసుత్నాన్రు. జుగుపస్ పడి తన వైపు చూసుకుంది. వంటిమీద నూలుపోగులేదు.
పార్ణం చచిచ్పోయింది. కెవువ్మని కేక పెటిట్ంది. జరగబోతునన్ది అరధ్మయియ్ంది. తాను మదన ని నమిమ్ మోసపోయింది. సేన్హం మాటున కాటేసిన
సరప్ం వాడు. కూల డిర్ంక లో మతుత్ మందు కలిపాడు. అపుప్డునన్ భయంలో తనకి అరధ్ం కాలేదు. అరధ్మయేయ్సరికి పరిసిథ్తి చెయియ్ దాటి పోతోంది.
ధారగా కనీన్ళుల్ వరిష్సుత్నాన్యి. నోటితో కేకలు పెడుతూ బర్తిమాలుతోంది. వదిలిపెటట్మని బతిమాలుతోంది. అది అరణయ్రోదనే అయియ్ంది. ఆడది పార్ణంగా
చూసుకునే శీలం ఆ కామాంధుల ఘాతుకానికి బలయిపోయింది. ఒకరితరవాత ఒకరుగా నలుగురు, నాలుగు రోజుల పాటు తమ కామ వాంఛ తీరుచ్కుని
నిరాద్కిష్ణయ్ంగా ఆమెను చంపేసి, శవానిన్ హాసట్ల గదిలో వేళాళ్డేసి వెళిల్పోయారు. అందరూ పెదద్ వాళళ్ పిలల్లు కావడంతో కేసు పకక్ తోర్వ పటిట్ంది.
మాదాలసకి పతిత, తిరుగుబోతు అని ముదర్వేశారు. కోరుట్లో నాయ్యం చచిచ్పోయింది. ఆమె కుటుంబం చితికిపోయింది.
మదాలస గొంతు మూగపోయింది. మాట ఆగిపోయింది. ఒకక్సారిగా నిశశ్బద్ం. సాంతం విని తటుట్కోలేని రవి "నో" అంటూ గటిట్గా
అరిచాడు.
పకక్నునన్ వాళుళ్ తనని కదిలిసూత్ ఏమైంది అని అడగటంతో ఈ లోకంలోకి వచాచ్డు రవికిరణ. అదీ అదీ అంటూ మదాలస వైపు
చూపించాడు.
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"రవీ, ఆ మదాలసను నేనే. భూసాథ్పితమైన ఆ నిజానిన్ నువువ్ బయటపెటాట్లి. ఒక ఆడపిలల్కి జరిగిన అనాయ్యానికి బదులు చెపాప్లి.
చెబుతావు కదూ." ఆగింది మదాలస.
అందరూ తనవైపు అయోమయంగా చూడడంతో రవికి కొదిద్కొదిద్గా అరధ్మయియ్ంది. మదాలస తనకే కనిపిసోత్ంది, ఆమె మాట తనకే
వినిపిసోత్ంది. ఆమె ఒక ఆతమ్. ఎందుకో ఆ ఆలోచన రాగానే ఒకక్సారిగా అతనికి వళుళ్ జలదరించింది. ఇనాన్ళూల్ తనతో మాటాల్డింది ఒక ఆతమ్నా.
భయం వేసింది. అంతలోనే ఆమెకి జరిగిన అనాయ్యానికి మనసు మూగబోయింది. ఒక ఆడపిలల్ పండంటి జీవితానిన్ కాలరాచిన ఆ దురామ్రుగ్లపై మనసు
రగిలిపోయింది.
"మదాలసా, ఆతమ్లకి ఏవో శకుత్లుంటాయటగా. మరి ఆ రాక్షసులని ఏమీ చెయయ్లేవా" అడిగాడు రవి. అతని కంఠంలో ఆమెకు
జరిగిన అనాయ్యానికి పర్తీకారం చెయాయ్లనన్ సంకలప్ం కనబడింది.
"రవీ, నీలోని ఈ మంచితనమే ననున్ నీవైపు ఆకరిష్ంచింది. నువువ్ నాకు నాయ్యం చెయయ్గలవాని నా అంతరాతమ్కి అనిపించింది.
అందుకే నీకు దీనితో ఎటువంటి సంబంధం లేకపోయినా నినున్ ఇబబ్ందిపెటాట్ను. నాకు సాయం చేసాత్వు కదూ. నా మీద పడడ్ కళంకానిన్ తుడిచేసాత్వు
కదూ" అడిగింది మదాలస.
"తపప్కుండా చేసాత్ను మదాలస. ననేన్ంచెయయ్మంటావో చెపుప్" అడిగాడు రవి.
ఒకక్ నిముషం మౌనం, "చంపెయ నలుగురినీ. వాళల్కి ఈ లోకంలో బర్తికే హకుక్ లేదు. మరో అమామ్యి జీవితంతో ఆడుకునే హకుక్
లేదు. చంపెయ" ఆవేశంగా అందీ మదాలస.
"నేను నీ చేతిలో ఆయుధానిన్ మదాలస. శతుర్సంహారం మొదలుపెటుట్" అనాన్డు రవి.
"సమయం ఆసనన్మైంది. పద రవి" అంటూ ముందుకి నడిచింది మదాలస.
*********
అపుప్డు సమయం రాతిర్ 11 గంటల పార్ంతం. ఊరికి చివరగా వునాన్ బార అండ రెసాట్రెంట లోంచి బయటికి వచాచ్రు మదన,
మితర్బృందం. పూరిత్గా మందుకొటేట్సి, తుళుళ్తూ తూలుతూ వచిచ్ కారెకిక్ మదన వాళళ్ గెసట్ హౌస వైపు బయలుదేరారు.
వెనకసీటోల్ కూరుచ్నన్ రాజేష, "మామా ఎందుకో ఇపుప్డో పోరి ఉంటే బాగుంటుంది, అనిపిసోత్ంది" అనాన్డు మతుత్గా.
కారు సడన బేర్క తో ఆగింది.
ఒకక్సారి తలవిదిలించి అందరూ అటువైపు చూసారు. రోడుడ్ దాటుతునన్ ఓ ఇదద్రినీ కొంచెముంటే కారు గుదేద్సేది. అయినా వాళుళ్
కింద పడిపోయారు. వేణు, మదన కారు దిగి ముందుకొచాచ్రు. పడడ్ వాళళ్ను చూసారు. ఒక అమామ్యి, ఒక అబాబ్యి. వేణు, మదన ఒకరినొకరు
చూసుకునాన్రు. లోపల చుటట్చుటుట్కుని పడుకునన్ కామమనే కాలసరప్ం పడగ విపిప్ బుసలు కొటిట్ంది. మనసులో చీకటికోరిక పుటిట్ంది.
ఆ అమామ్యిని పటుట్కుని నించో పెడుతూ, "దెబబ్లేమనాన్ తగిలాయా ?" అంటూ ఆమెను ముటుట్కోవటానికి పర్యతిన్ంచాడు మదన.
"అబేబ్, ఏం లేదులెండి. అయినా తపుప్మాడే. మేమె చూసుకోలేదు. మీరెళళ్ండి" అంటూ వెనకిక్ జరిగాడు అతను, ఆ అమామ్యి
చేయిపటుట్కుని.
"లేదండి, తపుప్ మాదే. ఇంకొంచెం సీప్డ ఎకుక్వై ఉంటే అనాయ్యంగా ఈరోజు నాచేతిలో రెండు పార్ణాలు పోయి ఉండేవి" అంటూ
దొంగ బాధ నటించాడు మదన.
"పరేల్దు సార. మీరు వెళళ్ండి. " అంటూ ముందుకు అడుగేసాడు ఆ అబాబ్యి.
"ఇంతరాతిర్ మీరికక్డకు వెళాళ్లి. చెపప్ండి మా కారులో డార్ప చేసాత్ను" అడిగాడు మదన.
"వదుద్లెండి, మీకెందుకు ఆ శర్మ. రేపు మా చెలిల్కి ఇకక్డ ఇంటరూవ్య్ వుంది. తెలిసిన వాళిళ్ంటికి వెళితే వాళుళ్ ఊరికి వెళాల్రు.
అందుకే ఈ రాతిర్కి ఏదనాన్ హోటల లో ఉందామని బయలుదేరాం" అనాన్డు ఆ అబాబ్యి.
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"చాలా రాతిర్ అయిపొయింది. ఇపుప్డు మీకెకక్డా దొరకవు. ఒక పని చేయండి. ఈ పకక్నే మా గెసట్ హౌస వుంది. ఈ రాతిర్కి అకక్డ
వుంది రేపు వెళిల్పోండి" జాలి చూపించాడు మదన.
"చాలా థాంకస్ అండి. ఈ రోజులోల్ కూడా మీలాంటి వాళుళ్ ఉండడం మా అదృషట్ం" అంటూ కారెకాక్రు అనాన్చెలెల్ళుళ్ ఇదద్రు.
కారు మెయిన రోడ ఎకిక్ సరుర్న గెసట్ హౌస వైపు దూసుకుపోయింది.
మదన వాళళ్తో బాటు వీళిల్దద్రు ఆ బంగాల్ లోకి అడుగుపెటాట్రు. మితుర్లు నలుగురు కిర్ంద హాలోల్ కూరుచ్ంటూ, మేడపైన ఉనన్ గదిలో
ఉండండి అంటూ వాళల్కి పైకి వెళళ్టానికి దారి చూపించారు. అనాన్చెలెల్ళుళ్ పైకి వెళిల్పోయారు.
ఉనన్మందు గాల్సులోల్ పోసుకుని చీరస్ చెపుప్కుని గుటకేసేసారు. పడగవిపుప్తునాన్ కామం తరుముతుంటే నలుగురు పైన గది వదద్కి
పోయారు. గది తలుపులు దగగ్రగా వేసివుండటంతో తోసుకుని లోపలి వచాచ్రు. లోపల ఆ అమామ్యి ఒకక్తే ఉంది. లోపలిన్ంచి తలుపుకి బోలుట్
పెటేట్సాడు రాజేష.
ఆ అమామ్యి వీళళ్ని చూసి బెదిరిపోయింది.
"సార, పీల్జ నేను అలాంటి దానిన్ కాను. ననున్ వదిలెయయ్ండి" అంటూ బర్తిమాలింది, కాళళ్మీద పడింది, తపిప్ంచుకోవటానికి
శతవిధాలా పర్యతిన్ంచింది. అటూ ఇటూ పరిగెతిత్ంది. వాళళ్ మనసు కరగలేదు సరికదా, ఒకడు వోణీ గుంజాడు, మరొకడు ఆమె జాకెటుట్ చించాడు.
అనన్యాయ్, అనన్యాయ్ అంటూ కేకలు పెటిట్ంది. ఆమె పర్యతన్ం వృధా అయింది. టప మంటూ మదన కొటిట్న దెబబ్కి వెళిల్ మంచం మీద పడింది.
బరితెగించిన కామం బటట్లిపిప్ంది. ఆమె పైకి లంఘించింది.
ఈ అమామ్యి ఏడుపు చూసుత్ంటే, వాళుళ్ నలుగురుకి మదాలస గురుత్కొచిచ్ంది. అదే అనాన్డు రాజేష. "ఆరోజు మదాలస కూడా ఇలాగే
ఏడిచ్ంది కదరా తమాషాగా. కానీ, భలే మజా వచిచ్ందిరా ఆమెతో". అంటూ నాలుక చపప్రించాడు.
వెంటనే వేణు, "అరై మదన, కెమెరా ఎకక్డరా, మళీళ్ మన వీడియో మిసస్వుతుంది" అంటూ నవావ్డు. పకక్నే వునాన్ అలెమ్రాని
చూపించి దాని తాళానిన్ తన జేబులోంచి తీసి ఇచాచ్డు మదన.
నలుగురు తోడేళుల్లా ఆమె పైకి పడాడ్రు, వేణు వీడియో మొదలు పెటాట్డు ఏడేచ్ ఆమె చేతులు రాజేష, వెంకట పటుట్కునాన్రు. మదన
ఆమెను ఆకర్మించసాగాడు.
కామంతో కళుల్ మూసుకుపోయిన వాళళ్ కళుళ్ కపిప్ ఓ వయ్కిత్ ఆ గదిలోంచి ఓ ముఖయ్మైన వసుత్వును తీసుకుని బయటకు వెళిళ్పోయాడు.
బయటికి వెళుతూనే తన ఫెర్ండ వంశీకి ఫోన చేసాడు. "ఒరేయ వంశీ నువువ్ అరెజ్ంటుగా నువువ్ మదన వాళళ్ గెసట్ హౌస దగగ్రకిరా. అలాగే మీ ఫెర్ండ
పర్సాద ఉనాన్డుగా, ఫోటో సూట్డియో వాడు, వాడిని కొంచెం అరెజ్ంటు పని ఉంది, సూట్డియో దగగ్రకి రమమ్ని చెపుప్" అని ఫోన పెటేట్సి, ఒకసారి వెనకిక్
తిరిగి గెసట్ హౌస వైపు చూసి, దబదబా ముందుకి నడుచుకుంటూ వెళిళ్పోయాడు.
వీడియో తీసుత్నన్ వేణు ఉలికిక్పడాడ్డు. కెమెరా లోంచి తల పకక్కి తీసి, కళుళ్ తుడుచుకుని మళీళ్ కెమెరా షూట మొదలుపెటాట్డు. మళీళ్
అదే దృశయ్ం. అదిరిపడాడ్డు. ఒక పోలి కేక పెటాట్డు "ఒరేయ మదన" అంటూ వేణు.
వళుళ్ మరిచిపోతునన్ మదన "ఏంటిరా" అంటూ విసుగాగ్ మొహం పెటాట్డు.
"కె...కె... కెమెరాలో నువువ్ ఒకక్డివే కనిపిసుత్నాన్వురా. ఆ అమామ్యి కనిపించటేల్దు.." వేణు గొంతు తడారిపోతోంది.
"ఒకక్డు కనిపించటమేమిటి, మజాక చేసుత్నాన్వారా .." కోపంగా అడిగాడు మదన.
"లే....లే.... లేదురా. నిజం చెబుతునాన్ను. విడిగా చూసేత్ ఇదద్రూ కనిపిసుత్నాన్రు. కెమెరా లోంచి చూసేత్ ఒకక్డివే కనిపిసుత్నాన్వు"
ఏడిచినంత పని చేసాడు వేణు.
"ఒరేయ నువువ్ పనిగానీ" అంటూ రాజేష ని ముందుకు తోసి, తాను కెమెరా దగగ్రకి వచాచ్డు మదన. అదే దృశయ్ం. ఒకక్ రాజేష
కనపడుతునాన్డు.
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మొదటిసారి భయమేసింది. తాగిన మతుత్ వదిలిపోయింది. తల తిపిప్ ఆ అమామ్యి వైపు చూసాడు. కళుళ్ బైరుల్ కమామ్యి. అకక్డ
మదాలస వుంది.
"రా మదన రా. ఇకక్డేగా ఆరోజు ననున్ అనుభవించి చంపేసావు. ఇపుప్డేమైంది రా" అంటూ పిలుసోత్ంది మదాలస.
"దె... దె.....దెయయ్ం ..." అంటూ కేకపెటాట్డు వెంకట.
ఆ గదిలోంచి బయటికి వెళళ్టానికి పరుగులుపెటాట్రు నలుగురు.

మదాలస కనుసనన్తో అనిన్ తలుపులు మూసుకుపోయాయి.

మదాలస కళుళ్ నిపుప్లు వరిష్సుత్నాన్యి.
"ఎంత మోసం చేసావ మదన. ఎవవ్రినీ నమమ్ని నేను, నువువ్ చూపించిన మంచితనానిన్ నిజమని నమిమ్, నీ వెనక తిరిగాను. నువువ్ నా
నిజమైన సేన్హితుడని ఆశపడాడ్ను. అలాంటి ననున్, సేన్హం ముసుగులో వంచించావ. మతిత్చిచ్ మానభంగం చేసావ. ఆడది పార్ణపర్దంగా చూసుకునే
శీలానిన్ నాశనం చేసావు. అది చాలదనన్టుల్, నీ పరపతితో తపుప్ నా నెతిత్న రుదిద్, ననున్ పతితను చేసావ. నీవలల్, నా కుటుంబం నాశనమయియ్ంది. మీరు
చేసిన అఘాయితాయ్లకు చరమగీతం పాడటానికి వచాచ్ను. మిమమ్లిన్ ఎవవ్రినీ ఊరికే వదలను. హ హ హ హ ......." నవువ్తోంది మదాలస.
దొరికిన కురీచ్లను తీసుకుని అదాద్లు పగల కొటట్డానికి పర్యతిన్ంచారు అందరు. ఫలితం సూనయ్ం.
"మదాలస, మమమ్లిన్ వదిలేయ, నువెవ్ంచెయయ్మంటే అది చేసాత్ం" భయంతో వణికిపోతూ బర్తిమాలాడు మదన.
"మదన, గురుత్ందా, ఆ రోజు నేను కూడా ఇలానే మిమమ్లిన్ బర్తిమాలాను. నా చేతులు కాళుళ్ కటేట్సి నాతొ మృగంలా పర్వరిత్ంచావు.
అపుప్డు నా ఏడుపు నీకు పాపమనిపించలేదా... ఇపుప్డు నీపైన నేను జాలి చూపించాలా..?" గదిద్ంచింది మదాలస.
"నాతో పొరపాటయింది మదాలస. నేనేంచేయాయ్లో చెపుప్. చేసాత్. కానీ, నా పార్ణం తియయ్కు. మమమ్లిన్ వదిలేయ" బర్తిమాలాడు
మదన.
"సరే ఒకపని చెయ. మీరు నలుగురు నా విషయంలో ఏం చేశారో, మొతత్ం రికారుడ్ చెయ" అంది మదాలస.
"నలుగురు తమ వాఙమూలం రికారుడ్ చేశారు. మరుక్షణం అది వాళళ్ సెల లోంచి రవికి టార్నస్ఫ్ర అయిపొయింది.
వెలుగుతునన్ లైటుల్ టపాటపామని కొటుట్కునాన్యి. ఒకక్సారిగా గదిలోకి గాలి రివువ్మని వచిచ్ంది. కిటికీ రెకక్లు కొటుట్కునాన్యి.
వేళాళ్డుతునన్ కరెట్నుల్ ఎగిరెగిరి పడాడ్యి. సివ్చ బాకస్ లో సాప్రక్ వచిచ్ంది. చకచకమని ఆ సాప్రక్ అంటా పాకింది. చూసుత్ండగానే గది అంతా మంటలోల్
చికుక్కుంది. గేటుదగగ్రునన్ గూరాఖ్ ఆ మంటలు చూసి పరిగెతుత్కొచాచ్డు. తలుపులు తోసినా అవిరాలేదు. మదన వాళళ్ తండిర్కి, ఫైర ఇంజన కి ఫోన
చేసాడు.

అందరూ వచేచ్లోపలే నలుగురు మంటలోల్ కాలి బూడిదకుపప్లైపోయారు.

జరిగేది చూసూత్ మనసులో భారం తీరుచ్కుని గాలిలో

అదృశయ్మైపోయింది మదాలస.
*********
అందరూ పోగయేయ్ సరికి తెలల్వారిపోయింది.
గురుత్ తెలియని వయ్కిత్నుంచి ఫోన రావటంతో మీడియా అంతా ఆ MLA గెసట్ హౌస దగగ్ర గుమిగూడారు.
అకక్డకి వచిచ్న, MLA ని, మేయర ని, SI ని, CRIMINAL లాయర ని చుటుట్ముటాట్రు మీడియా జనాలు. ఎందుకిలా జరిగింది.
కారణం వాళుళ్ ఏమనుకుంటునాన్రు. ఎవరనాన్ చేశారా లాంటి పర్శన్లు గుపిప్ంచేసారు. వచిచ్న పోలీసులకి అకక్డ ఆ జరిగిన సంఘటనకి సంబంధించి
ఎటువంటి సాక్షయ్ం దొరకక్ పోవటంతో షారట్ సరూక్య్ట అని రాసుకుని వెళిల్పోతుండగా, ఆ బూడిద కుపప్ల దగగ్ర ఒక పాయ్కెట దొరికింది. ఓపెన చేసి
చూసేత్ అందులో ఒక CD, వాళుళ్ నలుగురు మాదాలసని పాడుచేసుత్నన్ ఫోటోలు దొరికాయి. వచిచ్న ఇనెస్ప్కట్ర SI ని పకక్కి పిలిచి చెపాప్డు. షాక తినన్
SI వాటిని దాచెయయ్మనాన్డు. జనంలో కలిసిపోయివునన్ రవి అరే ఇకక్డేదో పాయ్కెట వుంది అంటూ అటువంటిదే మరో పాయ్కెట మీడియా చేతికిచాచ్డు.
వాటిని చూసిన మీడియా దిగార్భ్ంతి చెందింది.
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రవి కళుళ్ మదాలస కోసం వెతికాయి. తన పకక్నే ఆమె శావ్స తగిలిన అనుభూతి. పకక్కి తిరిగి చూసాడు. మదాలస ముఖం
ఆనందంతో వెలిగిపోతోంది. ఎదో సాధించాననన్ ఆతమ్ తృపిత్ ఆమె కళళ్లోల్ కనబడింది. "రవీ, ననున్ నేను నిరపరాధినని నిరూపించుకోవటంలో నాకు
ఎంతో సాయం చేసావు. థాంకస్ రవి" అంది మదాలస. ఆమె కళుళ్ కృతజఞ్తతో నిండిపోయి అశుర్పూరితాలయి వునాన్యి. "వెళుతునాన్ను రవి" అంటూ
అనంతంలో కలిసిపోయింది.
పేపరోల్ తిరిగి వారత్ పర్చురితమయింది.

మదాలస అమాయకతవ్ం విని జనం రోదించింది.

ఆమె మంచితనం అందరికి జాలి

కలిగించింది.
***********
"పోసట్ " అనన్ పిలుపుతో ఆలోచనలో వునాన్ రవి కళుళ్ తెరిచి, బయటకి వెళిల్ వచిచ్న కవరు తెచుచ్కునాన్డు. దానిపైన ఫొర్ం అడర్స
ఆందర్భూమి అని ఉండటంతో, ఎకస్యిట అయాయ్డు. కవర ఓపెన చేసాడు.
"డియర రవీ,
మీరు పంపిన సగం నవల చాలా బాగుంది. దానిని మా వీకీల్లో సీరియల గా పర్చురించాలని నిరణ్యించుకునాన్ము. ఈ లెటర తో
పాటు అడావ్ంస రెమూయ్నరేషన పంపిసుత్నాన్ం. మీరు తరవాతి భాగానిన్ కూడా సిదధ్ం చేయండి. ఈ వారం నుంచే మీ సీరియల పార్రంభమౌతుంది. All
the Best.
సంపాదకుడు,
ఆంధర్భూమి"
రవి ఆనందానికి హదుద్లు లేవు. పరుగు పరుగున వెళిల్ ఆ కవరు తండిర్కి చూపించాడు.
ఇది ఆరంభం.

Click here to share your comments on this story
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