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  విరామం 

1939 నుంచి 45 వరకూ జరిగిన రెండో పర్పంచ మహాయుదధ్ం మానవ జాతి మనుగడలో ఒక బృహతత్ర ఘటట్ం. 
ఈ సమరంలో రాజాయ్లు చూసూత్ండగా పేక మేడలాల్ కూలిపోయేయి. మహానగరాలు తిరగటోల్ పపుప్లా పిండైపోయేయి.  
మనుషులు కుంపటోల్ పడడ్ చీమలాల్ మాడిపోయేరు. ఆ విధవ్ంసకాండ అభూతం! వరణ్నాతీతం. 
పోతే, యిక మరి యుదధ్ం వదద్నిపించిందా? మరి హింస వదుద్ అనిపించిందా? ఉహుఁ యుదధ్మనాన్, హింసనాన్, 
జంకుపోయిందేమో...యుదధ్మే యెలల్పుప్డూ సాగేది. శాంతి ఒక “విరామం” లాంటిది. 
ఆంధర్జోయ్తి సచితర్వార పతిర్కలో ధారావాహికంగా వెలువడడ్ ఈ నవలోల్ అడుగడుగునా “నేను” వునాన్ ఇది కేవలం నా 
వూహ కాదు. ఈ పర్దేశాలు నా కళళ్తో చూసినవి. అయితే, రచనకి కలప్న అవసరం. ఇందులో కలప్న 'అంత మాతర్మే' 
వుంది. 

అ    
ఒక చినన్ మాట! 
ఇటీవల తెలుగులో వసుత్నన్ నవలలనీన్ అపౌరుషేయాలు. భబానీ భటాట్చారయ్ బెంగాల కాష్మం గురించి వార్సిన 'సోమెనీ 
హంగరస్ తో తులతూగ గల మొటట్మొదటియుదధ్ దుషఫ్లితాల నభివయ్కత్ం చేసే నవల తెలుగులో 'విరామం' అంటే ఎవరూ 
ఆశచ్రయ్పోనకక్రలేదు. సాంసక్ృతిక జీవనం పూరిత్గా సత్ంభించిపోయి, అనిన్ కళలూ, శాసాత్ర్లూ, సరవ్మూ సినిమాకు, 
రాజకీయాలకూ దాసయ్ం చేసుత్నన్ ఈ రోజులలో, శకిత్మంతమైన రచనలు రావటానికి ఉనన్ అవకాశాలు దాదాపు మృగయ్ం. 
సాహితయ్ంలో వచేచ్ కొతత్ పోకడలను పసికటిట్, ఆదరించి పోర్తస్హించే సిథ్తిలో పతిర్కలు, పర్చురణకరత్లు లేకపోయినటల్యితే, 
ఇక ఆ దేశపు దౌరాభ్గయ్ం గురించి చెపప్నవసరం లేదు. మనుషుయ్లలో ఏ ఒక జాతిపటల్నైనా దేవ్షం పర్కటించడం యావతుత్ 
మానవజాతినీ దేవ్షించడం కాగలదనే జాఞ్నం కూడా లేని రచయితలునన్ మన దేశంలో, సాహితయ్ం కాలకేష్పానికి తపప్ 
మరెందుకూ పనికి రాదేమో...ఈ పై సందేహాలనిన్టికీ నివృతిత్ 'విరామం' నవల. అందుచేత తెలుగు నవలా సాహితయ్ంలో శీర్ 
అంగర వెంకట కృషాణ్రావుగారి 'విరామం' ఒక కొతత్ మలుపు. బెంగాలీలో భబానీ భటాట్చారయ్, బిభూతి భూషణ 
బందోపాధాయ్య, మానిక బందోపాధాయ్య, మలయాళంలో తకాక్ళి శివశంకర పిళైల్, తమిళంలో ఆర.కె.నారాయణ, కానా 
శివసుబర్హమ్ణయ్ం వంటి రచయితల కోవలోకి చేరుతారుతెలుగులో చాసో, కె.కె., రా.వి. శాసిత్, అంగర వెంకట కృషాణ్రావు, 
కాళీపటన్ం రామారావులు.ఇతివృతత్ం, భాష, శైలి శిలప్ం, పాతర్ పోషణతో సహా అనిన్ంటోల్నూ 'విరామం' భారతీయ భాషలలో 
వచేచ్ ఏ ఉతత్మ నవలకు తీసిపోదని నవినయంగా మనవి చేసుకుంటునాన్ను. 

ణ  ణ  
                      , 24-1-1970 
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($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj) 
     
ఈ వారుడ్లో మూడు వారాలుండడం నాకు దుసాస్ధయ్ంగా తోచింది. వేగం వెళిళ్పోయే మారగ్ం ఆలోచిసుత్నాన్. 

మరేం పరవాలేదనాన్డు మూరిత్. పది రోజులోల్ విడుదల చేసాత్ననాన్డు. ఆరు వారాలు మెడికల లీవు కూడా 
యిపిప్సాత్ననాన్డు. 

ఆదివారం సాయంతర్ం నాలుగగ్ంటలకి రాయ (కాదు, కరీమ) వచాచ్డు. ఇదద్రం మరీజ బజారు వెంపు షికారు 
వెళాళ్ం. బజారు నానుకుని ఒక చరిచ్ వుంది. అందులో ఒక చకక్ని తోట వుంది. అటెవవ్రూ రారు. పర్శాంతంగా 
వుంటుంది. 

ఆ తోటలో ఒక మూల కోర్టనుస్ మొకక్ల కింద కూచునాన్ం. కరీమ టోపీ తీసి పకక్న పెటాట్డు. 
“మిషట్ర రావ! ననున్ చూసేత్ అసహయ్ం వేసుత్ంది కదూ?" 
“లేదు. ఆశచ్రయ్ం వేసుత్ంది. ఆందోళన కలుగుతూంది. మొదట మనం పదామ్నది మీద కలిశాం. తవ్రలో మీరు 

పదామ్ వివాహం చేసుకుని సుఖంగా వుంటారని అనుకొనాన్. మళాళ్ కలుసాత్మో కలవమో అని విచారించా. కాని మళీళ్ 
మనిదద్రం కలిశాం అగరత్లాలో. మీ ఆశర్మం మారిపోయింది. నాకు చాలా బాధ కలిగింది. తిరిగి కలవమేమో 
అనుకొనాన్. కాని యికక్డ కలిశాం. మీ మతమే మారిపోయింది. ఎంచేత?” 

ఇదద్రం సిగరెటుల్ ముటిట్ంచాం. అతను శంఖం వూదినటుట్ దముమ్ లాగి పొగ ఒదిలాడు. 
“మతం మారలేదు. ఏం మారలేదు సథ్లం మారా, అంతే.” 
“మళీళ్ ఏం పర్మాదం జరిగింది?" - 
“చెపాత్... అంతా చెపాత్... సావకాశంగా చెపాత్” అతను తిరిగి ఘాటుగా దముమ్లాగాడు. 
“అగరత్లా రేషను సాట్ండు ఎంతుండేదో మీరు చూశారు కదా. ఆ సాట్ండు అంతా నా గుపిప్టిలో వుండేది. నా సీటు 

అలాంటిది. కాయితాల పనంతా నాదగిగ్ర కొచేచ్వరకే. రేషనుల్ యివవ్డం నాయిషట్ం.’’ 
“ఇది చాలా ఆశచ్రయ్ంగా తోసుత్ంది. కాని నిజం. కారణం ఆ గోడౌనల్లో వునన్ సరుకు లెకక్ పెటట్డం మానవ 

మాతుర్డి తరం కాదు. రేషను సపైల్లు నితయ్ం సముదర్ం పొంగినటుట్ వసూత్ పోతుంటాయి. అయితే ననెన్వరూ 
అనుమానించకుండా వుండాలికదా?” 

నావేపు చూసి తిరిగి దముమ్లాగాడు. చినన్గాలేసి చెటల్ ఆకులు కదలేయి. వెంటనే టోపీ తీసి పెటుట్కుని అటూ 
యిటూ చూశాడు. 

“ఎవవ్రూ లేరు, గాలి” అనాన్ను.  
అతను తిరిగి అటు యిటూ చూసి టోపీ తీసి పకక్ని పెటాట్డు.  
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“మనం ఈ టోపీతోటే పర్సుత్తం లోకానికి టోపీలేసుత్నాన్ం.”  
దొంగ నవువ్ నవువ్తూ అనాన్డు. 
"అసలీ అనవసరమైన సాహసాలెందుకు. యిలా యిబబ్ందిలో పడడ్మెందుకు...” అనాన్ను. 
“తుకూక్ తుకూక్.. మీరంటూనన్ది. మీకే అరథ్ం కాదు. సాహసం లేకపోతే జీవితం చపప్గా వుంటుంది. 

సరే. ననెన్వవ్రూ అనుమానించకూడదు కదా. అడిగిన వాళళ్ందరికీ లేదనకుండా యిచాచ్. పెదద్ పెదద్ ఆఫీసరుల్ నా 
అభిమానం కోసం పాకులాడేవారు. ఇక కింది వాళళ్ సంగతి చెపాప్లా? నాచుటూట్ తిరిగేవారు.  

నేనెపుప్డూ సాట్ండు విడిచి పెటేట్వాణిన్ కాదు. ఫిష పూల హతయ్ తరవాత ఏదో పోలీసు కేసు 
జరిగేవుంటుంది. ననున్ పటుట్కోడానికి ఎరర్ టోపీలు పర్యతిన్సూత్ండొచుచ్. వాళుళ్ అమమ్నేమీ చికాకు చెయయ్లేరు. 
ఇక నా జాగర్తత్లో నేనుండాలనుకునాన్. రాతిర్ పదయేయ్క ఒంటరిగానో, మరొక సేన్హితుడితోనో చుటుట్పకక్ల 
షికారు తిరిగే వాణిన్. 

అగరత్లాలో ఆకలి పిశాచం యెలా తాండవిసూత్ందో మీకు తెలుసు. ఎటు చూసినా పీనుగులు, 
నడపీనుగులు. 

రాతిర్ళుళ్ సిపాయిలు చుటుట్ పకక్ల పలెల్ల మీద విరుచుకుపడుతునాన్రు, ఆ పలెల్ పర్జలసలే 
అమాయకులు, దానికి తోడు పేదరికంతో విలవిలాల్డిపోతునాన్రు. చీకటిలో నిశశ్బద్ంగా నిదర్పోతూనన్ పలెల్లలో 
హటాతుత్గా కీచులాటలు, గుదుద్లాటలు, పరుగులు, హాహాకారాలు, ఏడుపులు, బొబబ్లు, గృహదహనాలు ఎనోన్ 
రాతిర్ళుళ్ సవ్యంగా చూశా. నా గుండెలోల్ చిచుచ్ రేగింది. 

పదమ్ కోసం విషపుప్రుగులాంటి ఫిష పూల ని చంపా. ఆ కారణంగా అజాఞ్తవాసినై పోయా. ఇకక్డ 
అంతకంటే ఘోరదృశాయ్లు చూసుత్నాన్. పదమ్ వయ్కిత్ కాదు. భారతదేశమే, పరిపాలకులీ యుదాధ్నిన్ మనమీద 
బలవంతంగా రుదాద్రు. దేశానిన్ కౌరవసభచేసి, దేశమాత వసాత్ర్పహరణం చేసుత్నాన్రు. మనమంతా పనికిమాలిన 
దదద్మమ్ పాండవులాల్ చూసూత్ వూరుకొనాన్ం. 

ఈ యుదధ్ం ఆపగలనా? నా తరంకాదు. ఈ జులుం నివారించగలనా? నా వశంగాదు, ఏం 
చెయయ్గలను? ఏం చెయయ్గలను? ఆలోచించి నిరణ్యానికొచాచ్...” అంటూ ఒక ఉదంతం చెపేప్డు. ఒకనాడు తన 
సాథ్వరానికి ఒక టర్కుక్ వచిచ్ంది. 

 “155 ఇ.ఇ.టి.సి?"  
“జీ సాబ!” 
“ఇ.ఇ.టి.సి. అంటే?” 
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“ఇంజలీర ఇకివ్ట.... నోరు తిరగదు సాబ...”  
“సరే సరే... మీ యూనిట కొతత్గా వచిచ్ందా?"  
“ఔను సాబ. ఇవాళే...” 
“సరే పద” 
లారీ నిండిపోయింది. బియయ్ం, పపుప్లు, పంచదార, బంగళాదుంపలు ఒకటేమిటి సమసత్ం. 
“అచాచ్! నీ పేరేమిటి?” 
“అమర సింగ అహుజా.”  
“అచాచ్ అమర సింగ ఇక వెళుళ్” 
లారీ కదిలిపోయింది. కొంతవరకు రసాత్మీద, ఆ తరువాత బేరసాత్ మీద. అమర సింగ లారీని అడవి దారి 

పటిట్ంచి అకక్డ దూరంగా ఒక ఏటిగటుట్న వునన్ రెండు పూరియిళళ్ దగగ్ర ఆపాడు. సరుకులు వాటిలో పెటిట్ తాళం 
వేశాడు. లారీ ఓ పెదద్ పూరిపాకలో కి వెళిళ్పోయింది. పాక మీద ఆకులు తీగలు దటట్ంగా వునాన్యి. అందులో వుంటే 
లారీ బర్హమ్దేవుడికి కనిపించదు. 

అమర సింగ అహుజా పరమ సాహసికుడు. అతను మిలిటీర్వాడు కాదు. కాని పంజాబు నుంచి తూరుప్ 
బెంగాలొచాచ్డు. అతని వృతిత్ ఘరానా దొంగతనం, మోసం. అతనికెనోన్ పేరుల్, వేషాలు, ఏదీ నిజమైనది కాదు. చివరికి 
గడడ్ం కూడా నిజమైనది కాదు." 

కమల అతనిన్ పటాట్డో, అతనే కమల ని పటాట్డో చెపప్లేం, కాని యిదద్రూ ఒక ఒపప్ందానికొచాచ్రు. కమల 
అహుజాకి రేషను ఇండెంటు ఫారాలిచాచ్డు. అతను తరచు అవి నింపి తీసుకొచిచ్, రేషనుల్ తీసుకుంటాడు. రేషనుల్ 
ఇపిప్ంచే భారం కమల ది. వచిచ్నపుప్డలాల్ నాలుగైదు వేల రూపాయల ఖరీదు చేసే రేషనుల్ కమల యిసాత్డు. వాటిలో 
సగం అమర సింగ వి, మిగతా సగం బీద పర్జలవి. రాతిర్ళుళ్ రహసయ్ంగా వెళిళ్ అమర సింగ సాయంతో పలెల్ పర్జలకి 
పంచి పెటేట్వాడు. 

“నాకిది సాహసమే....” కమల అనాన్డు.  
“నిజంగా గొపప్ సాహసం!” నేననాన్ను. 
మళీళ్ చెటల్ ఆకులు పల పలమనాన్యి. వెంటనే కమల టోపీ పెటుట్కునాన్డు. కోర్టనస్ మొకక్లిన్ దూసుకుని ఒక 

కుకక్ వచిచ్ మమమ్లిన్ చూసి తోక ఝాడించి వెళిళ్పోయింది. కమల టోపీ పకక్ని పెటాట్డు... కథ కొనసాగించేడు: 
"కాని అహుజాకిది సాహసం కాదు. అతని లారీ వూసరవెలిల్ రంగులు మారిచ్నటుట్, నెంబరు, రంగు, మారుక్ 

మారుసుత్ంది. 
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“ఈ వయ్వహారం చాలా పర్మాదకరమైందని నాకు తెలుసు. అయినా దీని మూలంగా గెదద్లిన్ కొటిట్ 
కాకులకేసుత్నాన్ననన్ తృపిత్ కలిగింది. కాని అది అటేట్కాలం సాగలేదు. 

“ఓనాడు అహుజా లారీ సరుకుతో సహా మిలిటీర్ పోలీసులకి దొరికిపోయింది. అహుజా చాలా 
సాహసుడని చెపాప్ను కదా. అతని దగగ్ర ఎపుప్డూ పిసోత్లు, చురకతిత్ గుపత్ంగా వుంటాయి. ఆవేళ అతని లారీ 
దొరికిపోగానే, పోలీసులకి అతనికి మధయ్ చినన్ యుదధ్ం జరిగింది. అమర సింగ ఒక పోలీసుని పిసోత్లుతో కాలిచ్ 
చంపాడు. మీదికి వురికిన మరో పోలీసుని కతిత్తో గాయం చేసి పారిపోయాడు. 

“ఈ సందరభ్ంలో నేను బైటపడొచుచ్. అంచేత రాతిర్కి రాతిర్ నేనకక్ణిణ్ంచి పరారి అయిపోయాను” 
‘‘నెలరోజులు రహసయ్ంగా కాలం గడిపాను. గడడ్ం మీసం పెంచాను. టోపీ పెటాట్ను. కరీమ అనే మారు 

పేరుతో ఆరీమ్ మెడికల కోర లో సివిలియన కల్రుక్గా చేరా. అదీ కథ". 
కథ విని నేను చాల దిగులు పడాడ్. 
"కమల, మీరు చాల జాగర్తత్గా వుండాలి. మీ అమమ్గారు మీ కోసం చాలా బెంగ పెటుట్కొని వుంటారు.” 
“అమమ్ ధైరయ్మైనదే. కాని పదమ్ గురించి చాలా బాధగా వుంది. పదమ్ ఎకక్డుందో మీకుగాని తెలుసునా? 
“ఇపప్టి వరకూ తెలీదు. వాళుళ్ కొమిలాల్లో లేరు. వాళళ్తండిర్ చనిపోయాడు. ఇలల్దెద్కిచిచ్ యెకక్డికో 

వెళిళ్పోయారు.” 
“ఓహ! పదమ్ బతికేవుందా!"  
“మీకెందుకా అనుమానం కలిగింది?" 
 “ఏమో! నా మనసు చెడునే శంకిసుత్ంది.” 
“అభిమానం వుంటే అలాగే అనిపిసుత్ంది. కాని పదమ్ కులాసాగానే వుందని నాకనిపిసుత్ంది. పదమ్ సంగతి 

నాకు తెలియగానే మీకు రాసాత్. మీ అడర్సు?" 
అతను ఢాకాలో తన అడర్సిచాచ్డు.  
వారం తరవాత నేను ఆసప్తిర్ నించి విడుదలై యూనిట చేరాను. 

19 
నేనుతిరిగి యూనిటు చేరిన కొదిద్ నెలలోల్నే బెరిల్న పతనం, హిటల్రు మరణం యూరోపు యుదధ్ం అంతం 

జరిగేయి. 
తూరుప్రంగంలో మితర్మండలి సేనలు జపాను సేనలిన్ తరిమి కొటిట్, శతుర్వులకి చికిక్న పర్దేశాలిన్ తిరిగి 

వశపరుచ్కుంటునాన్యి. ఈ పురోగమనం ఓ విధంగా సంతోషం కలిగిసుత్నాన్ తెలల్వాళుళ్ నిరుతాస్హంగా 
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వునాన్రు. వాళళ్లో చాలా మంది సవ్దేశం వదిలి ఆరేళళ్వుతూంది. వాళళ్ందరూ అతమ్బంధువుల కోసం బెంగపడి 
పోయేరు. ఇళళ్ గురించి కలలు గంటునాన్రు. కొందరు వివాహానికి ముందు పర్ధానం చేసుకొని, కొందరపుప్డే 
వివాహం ఆడి, కొందరు భారయ్లు గరభ్వతులుగా వుండగా దేశం విడిచి వచేచ్రు. 

"పిర్యా! మన పర్ధానం జరిగి ఆరేళుళ్ కావసుత్ంది. ఎపుప్డు వసాత్వు?” 
"పిర్యా! మన పెళిళ్నాడు చరిచ్నించి తిరిగి వసూత్నే ననెన్డబాసి విదేశం వెళిళ్పోయావు. ఐదేళుళ్ దాటుతూంది. 

నినున్ తలవని పగలులేదు. కలలో చూడని రాతిర్ లేదు. ఎపుప్డొసాత్వు?" 
“డారిల్ంగ! మన బాబుని నరస్రీ బడిలో ఇవాళే చేరాచ్. వాడు నినెన్పుప్డూ చూళేళ్దు. వాడి తో నీ గురించి యెనోన్ 

గొపప్లు చెపాప్. నీ ఫోటోలు చూసి డాడీ ఎపుప్డొసాత్డంటునాన్డు. తవ్రగా రావూ?"  
“హనీ! ఆరేళళ్యింది. నువువ్లేని నిముషమొక యుగంలా వుంది. నువువ్ పంపుతూనన్ ఆహారపు పారెస్లుస్ 

అందుతునాన్యి. కాని తింటే నోటికిపోదు, నోటోల్ దినోటోల్ వుంటుండగానే కనీన్ళుల్ ధారాపాతంగా కారి పోతునాన్యి. 
హనీ! నీ కోసం యెదురుచూడని రోజులేదు. ఆరేళళ్యిపోయింది. నీ అవసరం నాకెంతుందో ఊహించుకోగలవా? నువువ్ 
నాకు కావాలి. నువువ్రావాలి. రావూ? వేగంగా రా. మరిచ్పోకు.” 

ఇలాంటివీ, యింతకనన్ భయంకరమైనవి, విచితర్మైనవి, వుతత్రాలు మా తెలల్ సోలజ్రల్ కొసుత్నాన్యి. అవి 
చదువుకుని వాళుళ్ దుఃఖించి ఏం చెయయ్లేక తపప్తాగి ఆ మైకంలో దుఃఖానిన్ మరిచ్పోతునాన్రు.  

ఇంతలో మా యూనిటు "రాఖీ దీవ్పాల”కి పురోగమించవలసిందని తాఖీదు వచిచ్ంది. ఆ సాయంతర్ం తెలల్వాళళ్ 
మొహాలమీద కతిత్ వేసేత్ నెతుత్రు చుకక్ లేదు. ఇంటికి దగిగ్ర యూరపులో యుదధ్ం ముగిసింది. కాని ఇకక్డ యింటికి 
పదివేల మైళళ్ దూరంలో తామునన్ దగిగ్ర యింకా యుదధ్ం ముగియలేదు. సరికదా, ముమమ్రంగా సాగుతోంది. వాళళ్కి 
కూడా యెందుకీ యుదధ్మనిపించింది. నిరాశ కలిగింది. ఏడుపొచిచ్ంది. గుండెమండింది. కాని యేం లాభం తాఖీదు 
తాఖీదే. 

రాఖీ దీవ్పాలంటే అందరికీ సింహసవ్పన్ం. అకక్డ ఘోర యుదధ్ం జరుగుతూంది. దొరికిన తెలల్వాళల్నందరీన్ 
శతుర్వులు పెటోర్లు వేసి కాలేచ్సుత్నాన్రు. చెటల్కి విరిచికటిట్ శిలువ వేసుత్నాన్రు. బాంబులు పడి టెర్ంచిలోల్ వునన్వాళుల్ 
వునన్పాళంగా హతమైపోతునాన్రు. అకక్డ ముషాట్ ముషిట్ యుదధ్ం జరుగుతూంది. 

ఒక ఉదయం అయిదుగంటలకి అందరూ పెరేడ గౌర్ండులో కలిసేరు. పర్తి సోలజ్ర తను మొయయ్గలిగిన సామానే 
తీసుకెళాళ్లి. మిగిలిన వనీన్ పూరిత్గా ధవ్ంసం చెయాయ్లి. ఆఫీసుకి సంబంధించిన ముఖయ్మైన పది పనెన్ండు ఫైళుళ్ తపప్ 
మిగిలినవనీన్ ధవ్ంసం చెయాయ్లి. 

నేను సారజ్ంటు మేజరుతో అనాన్ 
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''మేజరు సాబ? ఈ దుసుత్లనీన్ ధవ్ంసం చెయయ్డమెందుకూ బీదవాళళ్కి పంచి పెడదామా” 
“వీలేల్దు. ధవ్ంసమంటే ధవ్ంసమే. ఏదీ? నీ దగగ్రేమునాన్యి చూడీన్” అతను నాతో వచేచ్డు. 
నా దగిగ్ర సవ్ంతం డజను పంటాల్లు, చొకాక్లునాన్యి. రెండు డజనల్ బనీనుల్నాన్యి. ఎనోన్ జోళళ్ 

మేజోళుళ్నాన్యి. అనీన్ సారజ్ంటు మేజరు ఫరుర్ ఫరుర్న చింపేసేడు. 
“ఎందుకిలా చింపేసాత్వ?”  
“ఇది యుదధ్ం. నా దగగ్రునన్వి చూదూద్గాని రా...కమాన” 
అదొకవెరిర్. దానికరథ్మేమిటో! అదొక కసి.ఎవరిమీదో! సామానయ్ సిపాయి మొదలు ఆఫీసరు దాకా. 

అంతా పిచెచ్తిత్నటుట్ చెలరేగేరు. తనదా యింకోడిదా అనే భేదం లేకుండా కటుట్కునేది, తినేది అనే తేడా లేకుండా 
యూనిటంతా గాలించి ఒక పరవ్తమంత సరుకు పేరేడ గౌర్ండులో చేరేచ్రు. దాని మీద ఒక డబాబ్ పెటోర్లు వేసి 
నిపప్ంటించేరు. క్షణంలో అగిన్ ఆకాశానన్ందుకుంది. అరకాన రోడుడ్ మీద గుమి గూడి పర్జలీ దహనకాండ 
చూసూత్ నిలబడిపోయేరు. మంటలెగుసూత్ంటే మా వాళళ్ంతా చేతులు చేతులు కలిపి నృతయ్ం చేసేరు. నృతయ్ం 
చేసుత్నన్ మంటలకి తాళం వేసినటుట్. 

అరగంటలో లంకాదహనం పూరత్యింది. 
మా దగిగ్ర మిగిలిన్వి కటుట్కొనన్ బటట్లు, మరి మూడు డర్స జతలు. కిట బాయ్గ. హావరక్. వాటరు బాటిలు. 

వారం రోజులకి సరిపడడ్ రేషనుల్. 
తొమిమ్దిగంటలైంది. పుణయ్కాలానికి మరోగంట వయ్వధుంది. అంతా టీకి వెళిళ్పోయారు. 
నేను ఆఫీసుకి వెళాళ్. ఆఫీసు బావురుమంటూంది. ఓ.సీ. నలల్మందు తినన్టుట్నాన్డు. 
“హవలాద్ర” 
నేనతని గదిలోకెళాళ్. కూచోమనాన్డు. కూచుని అతనికో సిగరెటిట్చిచ్, నేనోటి ముటిట్ంచా. రెండు 

దముమ్లాల్గి, సీరియస గా చూసీ “ఇది జీవితం” అనాన్డు, జేవురించిన మొహంతో. నేను జవాబు చెపప్లేదు. తన 
పరుస్ నా మీదికి విసిరేడు. దాంటోల్ ఫోటోవుంది. అది నేను చాలాసారుల్ చూసేను. ఇపుప్డు తిరిగి చూసేను. ఆ 
ఫోటోలో అతని భారయ్, ఐదేళళ్ కొడుకు వునాన్డు. 

“బహుశా బహుశా... నేను వీళళ్ని మరి చూళేళ్ను” ఓ.సీ. అనాన్డు. అతని కళెళ్రర్గా వునాన్యి. 
“అలా అనుకోకండి. తపప్క చూసాత్రు. అచిరకాలంలో చూసాత్రు. నా మనసాస్కిష్ చెపూత్ంది” నేనతనికి 

దిలాసా యిచేచ్ను. అతను మొహం తీవర్ంగా పెటిట్ “బహుశా” అని తిరిగి “నాకా ఆశ వుంది” అనాన్డు. నేను 
"తపప్క” అనాన్. 
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సారజ్ంటు మేజరొచిచ్ సెలూయ్ట చేసి "అంతా సిదధ్ంసర” అనాన్డు, “ఓకే” అనాన్డు, 
పదిగంటలైంది.  
ఇంతలో బిర్గేడ నించి కొరియరు వుతత్రం తెచిచ్ ఓ.సీ.కిచిచ్ వెళిళ్పోయేడు. ఓ.సీ. కవరుచింపి చదివేడు. 

చదువుతూంటే అతని మొహం ఎనోన్ రంగులు మారింది. చినన్నవువ్ నవేవ్డు, అది పెరిగి పెదద్దై "అహహహ” అని 
ఆగకుండా "ఓ హో హో హో” అని దీరఘ్ంగా “హో”ని మూలిగినటుట్ అంతమైంది. అతను టేబిలు మీద అరిచేతులోల్ 
మొహం పెటుట్కుని మూలిగేడు. నేను సారజ్ంటు మేజరు మొహంకేసి చూశా. అతను నా మొహం కేసి చూసేడు. మాకేం 
అరథ్ం కాలేదు. 

ఓ.సీ. నిమమ్ళంగా తలెతేత్డు. మా యిదద్రివేపూ చూసేడు. “మనం కదలడ్ం లేదు, మూవ మెంటు కేన సెల” అని 
తిరిగి ఒకటే వెరిర్నవువ్ నవేవ్డు. సారజ్ంటు మేజరు ఆనందం పటట్లేకపోయేడు. 

"సర! ననున్ వెళళ్నివవ్ండి. అందరికీ చెపాత్...” అనాన్డు సారెజ్ంట మేజర. 
“ఒదుద్. అందరీన్ పెరేడ చేయించు. నేనే సవ్యంగా ఈ వారత్ చెపాత్. హవలాద్ర! నువువ్ ఆఫీసులో వుండు, ఏమైనా 

అరజ్ంటు వారత్లు రావచుచ్. సారజ్ంటు మేజర! తొందరగా వెళుళ్. హరియప.” 
                                   ( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy) 
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