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ప్రముఖ రచభత స్ీీపన్
ె కింగ్ మాస్ిన కథ “Quitters, Inc.” ఇల ింటి కథ తో మొదట
“టేల్స్

ఫ్రిం ది డార్క్ స్ెడ్
ై ” అనే టివి స్ీమీస్ లో “బిగోలోస్ ల స్ీ స్మ ోక్” అనే క ఎిస్మ డ్

వచ్చింది. ఆ తమాఴత ఈ కథ ఆధారింగా మిండు చలనచ్తారలు రూను ిందిించబడాాభ; కటి
హాలీవుడ్ లో, మమొకటి బాలీవుడ్ లో. హాలీవుడ్ లో “నైట్ షిఫ్టీ” అని మూడు లఘు
చ్తారలతో కూడిన సింకలనింలో క ఫాగింగా “కాాట్్ ఐ” ేరుతో ఈ కథ చలనచ్తరింగా
రూప్ుదిదు ుకొింది. తమాఴత కొనిి సింవత్మాల కత
ి ిం, హిందీలో “నో స్మ ోకింగ్” ేరుతో
అనుమాగ్ కశ్ాప్ ఈ కథ అధారింగా క స్ినిమ రూను ిందిించారు. “కాాట్్ ఐ” లో అసలు
కథను యధాతథింగా నే ఉించారు. “నో స్మ ోకింగ్” లో మ తరిం ఎతత
ు గడ మ తరబే
తీసుకునాిరు. స్ిగమట్ తాగని వాళ్ల కు స్ిగమట్ తాగే వాళ్ల ను చూస్ేు ఆశ్చరాిం వేసు ుింది.
అిందులో ఏముిందనో ను దు సుమ నిం కాలుసూ
ు నే ఉింటరని వీళ్ల అభినుారయిం. స్ిగమట్ తాగే
వాళ్ల క స్ిగమట్ తాగని వాళ్ల ింటే కొించిం చ్నిచూప్ు కూడా ఉింట ింది. తామనుభవిసుుని
మజా వాళ్ళక తలియదని వీళ్ల అభినుారయిం. ఎల చూస్ినా ఈ స్ిగమట్ తాగడిం అనేది క
గమోతతు న విషయిం. తాగేవాళ్ల కే ఆ విషయిం తలుసుుింది. స్ిగమట్ తాగేవాళ్ల లల ో చాల మింది
మోజూ స్ిగమట్ మ నయ ాలనే అనుకుింట ింటారు. కానీ కుదరదు. స్ిగమట్ తాగడమనే
వాసనిం

ముఖా

అింశ్ింగా

నడిచే

కథే,

ఈ

నల

స్ినిమ

వనుక
– వింకట్

కథ.

స్ిదా ామడిా

నో స్మభకింగ్
మౌళిక యభ చిరాగ్గా ఉింది. కొదిద సేటి క్రితమే, మింబై నుించి హైదరాబాద్ వళ్లవలసిన
ఫెలలట్ నింఫర్ AI24706 భరో ఖింట ఆలస్మింగ్గ రాబోతిందని డ్డసేే చేశారు. ఔలయింటుతో
మీటిింగ్ మగించుకుని హడావుడ్డగ్గ ఎయర్పోర్ీ చేరుకుని మూడు ఖింటలయింది. లింజ్ లో
కూరుుని ఐపాడ్ లో ఆఫీస్ మైల్ భరోసారి చెక్ చేసుకున్ననడు; కొతత మైల్్ ఏవీ రాలేదు. చిరాగ్గా
ఐపాడ్ బామగ్ లో పెటుీకుని స్మభకింగ్ లింజ్ వైపు నడ్డచాడు.
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ఎయర్పోర్ీ లో స్మభకింగ్ చెమమడభింత నయఔిం ఇింకోటి లేదు. స్రిగ్గా నలుగురు కూడా
నిలఫడ్డ లేని చినన ఖదిలో ఔ యాభై అయవై భింది స్టరిమస్ గ్గ సిగెరెట్ తాగుతింటారు. అయన్న
తదు; సిగెరెట్ కాలుకుిండా కాసేపైన్న కుదురుగ్గ ఉిండలేడతను.
స్మభకింగ్ లింజ్ లోలక వళిల సిగెరెట్ పామకెట్ ఫమటకు తీశాడు. ఖాళీ పెట్టీ! తెచుుకునన
హాఫ్ పామకెట్ ఫుల్గా తాగేశాడని అయథమైింది. ఎయర్పోర్ీ లో సిగెరెట్్ దొరిక చావవు. పోనీ అఔకడ
సిగెరెట్ తాగుతనన ఎవరెలనన్న అడుగుద్ధభనుకున్ననడు, కానీ ఔక మొహిం కూడా అప్రోచబుల్ గ్గ
అనిపించలేదు. ‗ఛ. ఇింకోఖింట,‘ అనుకుింటూ విసుగ్గా ఫమటకు వచాుడు. చఔచకా కింద ఫ్లలర్
లో ఉనన బార్ లోక నడ్డచాడు.
‗చెిండ్డ సార్?‘
‗ఔ ల్గర్్ యాింటికఴటీ బ్లల. ఔ పామకెట్ లైట్్‘.
‗ఇింకేమైన్న కావాల్గ స్ర్?‘
‗అింతే‘
‗ఎనిమిది విందల డెబ్లఫ మూడు అయింది సార్. కామషా? కారాి?‘
క్రెడ్డట్ కార్ి ఇచాుడు మౌళి. ఖతింలో ఔసారి బ్ింగుళూరు ఎయర్పోర్ీ లో ఇల్గింటి
రిసిథతే ఎదురింది కానీ, భరీ ఇింత కయువుతిందని మాత్రిం అనుకోలేదు మౌళి. అయన్న అవనీన
ఆలోచిించే రిసిథతిలో లేడతను. ఔసారి సిగెరెట్ తాగ్గలనిపించాఔ తాగ్గల్ిందే!
అయనిమిషింలో హడావుడ్డగ్గ సిగెరెట్ కాలేుసాఔ కానీ అతని భనసు సిథమితడలేదు. బామగ్
లోనుించి ఐపామడ్ తీసి భరోసారి మైల్ చెక్ చేసుకున్ననడు. మైల్్ ఏమీ లేవు. ఇింతలో విస్టక
టుీకొని వచాుడు వయటర్. నభభదిగ్గ విస్టక తాగుతూ భరో సిగెరెట్ వలగించి చుటూీ చూశాడు.
బార్ లో జన్నలు పెదదగ్గ లేరు. అతను కూరుునన రెిండు టేబుళ్ళఔవతల ఔ వమకత ల్గమప్ టాప్ లో
ఏదో టైప్ చేసుతన్ననడు. తనల్గగే సేల్్ వాడెవదో అయ్మింటాడని అనుకున్ననడు. విస్టక భరో సిప్
చేసి సిగెరెట్ తాగుతిండగ్గ ఆ వమకత తలెతిత మౌళి వైపు చూశాడు. ఇదదరి చూపులూ ఔలశాయ.
‗వీడెవడ్రా బాబ్ల నన్నన చూసుతన్ననడు,‘ అనుకుింటూ ఐపామడ్ లో తలదూర్చు ప్రమతనిం చేసుతిండగ్గ,
‗అర్చ వీడు శ్రీకాింత్ గ్గడు ఔద్ధ!‘ అనుకుింటూ అతని వైపు చూశాడు. ఈ లోలే ఆ వమకత తన
టేబుల్ దఖారునించి లేచి, ‗అర్చ మౌళీ!‘ అింటూ దఖాయకు వచాుడు.
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అవును అతను శ్రీకాింతే. ‗ఏింట్రా ఇల్గ మారిపోయావు? నువ్వఴ అనుకున్ననను. కానీ…‘
అింటూ శ్రీకాింతిన కిందనుించి పైక ఔసారి చూశాడు. ఎపుడూ చేతిలో సిగెరెట్, స్మడాబుడ్డి
ఔళ్లద్ధదలు, గ్గలొసేత ఎగరిపోయేల్గింటి ఆకాయిం. ఏడేళ్ల క్రితిం తనకు తెలసిన శ్రీకాింత్ కీ ఇపుడు
తన ఔళ్లమిందునన శ్రీకాింత్ కీ అస్లు పోలకే లేదు.
‗మౌళీ! ఎనినరోజులైిందిబే. నువ్వఴింటిఔకడ?‘
‗ఔలయింట్ తో మీటిింగ్ రా! కానీ నువ్వఴింట్రా ఇల్గ అయపోయావ్? ఫఔకగ్గ ఉిండేవాడ్డవి.
కొింతీసి సిక్్ పామకా ఏింటి?‘
‗అింతలేదురా! నువుఴ మాత్రిం ఇింకా అటాలన్న భించి ఫిట్ గ్గ ఉన్ననవ్వ?‘
ఏదో శ్రీకాింత్ మాటవయస్కు అనుింటాడని మౌళిక తెలుసు. లేఔపోతే షర్ీ లోనుించి
తోసుకొసుతనన పొటీ, ఔళ్లకింద నలుపు, ఉబ్బఫపోయన మొహిం చూసేత ఎవరూ అతను ఫిట్ గ్గ
ఉన్ననయని అనరు.
‗నువ్వఴ హైదరాబాదేన్న?‘ అడ్డగ్గడు మౌళి.
‗లేదు. ఢిల్లల వళ్తతన్ననను. కొతత ఔలయింట్. ర్చపొదుదన మీటిింగ్. తగలిందింటే క్క్పాటే!‘
చెపాడు శ్రీకాింత్.
‗ఇింకా అదే ఔింపేనీ లో ఉన్ననవా?‘
‗యెస్. విప,సేల్్‘
శ్రీకాింత్ చెపింది వినగ్గన్న మౌళిక ఔడుపులో భింటగ్గ అనిపించిింది.నిక్నిక శ్రీకాింతిన
చూడగ్గన్న అతనిక ఔడుపులో భింట మొదలైింది. ఇదదరూ ఔలసి కే రోజు ఉదోమఖిం లో చేరారు.
న్నలుగేళ్తల ని చేశాఔ శ్రీకాింత్ వ్వర్చ ఔింపెనీ క వళిలపోయాడు. మౌళి మాత్రిం దేళ్లనుించి అదే
ఔింపెనీ! ‗వైస్ ప్రెసిడెింట్ సేల్్. స్టనిమర్ సేల్్ మేన్నజర్.‘ భనసులో అనుకున్ననడు మౌళి.
కొించెిం అసూమగ్గ అనిపించిింది. ఫహుశా తన ఔడుపులో భింటకు అదే కాయణమేమో
అనుకున్ననడు కానీ, ఇింతలోన్న భధ్యమహనిం హోటలోల తినన భోజనిం మీద నిింద మోపేసాడు.
శ్రీకాింత్ తన బామగ్ పామక్ చేసుకుని వచిు మౌళి టేబుల్ దఖార్చ కూరుున్ననడు.
‗వి.ప సేల్్! గ్రేట్ మామన్. ప్రమోషన్ ఎపుడొచిుింది. ల్గస్ీ ఇమర్ ఔృషణ ఔలశాడు. వాడు
కూడా చెలేదు,‘ అింటూ శ్రీకాింత్ హామిండ్ షేక్ చేశాడు మౌళి.
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‗అటిక ఇింకా ప్రమోషన్ రాలేదు రా! అింతా స్డెన్ గ్గ జరిగపోయింది. మూడు నలలోల
న్న జీవితమే మారిపోయింది,‘ అింటూ ఆగ విస్టక తాగుతూ మౌళి వైపు అదోల్గ చూసి, ‗నీకు
టైమింద్ధ?‘ అడ్డగ్గడు.
‗ఫెలలటు న్నలుగు ఖింటలు లేటు‘
‗ఇింకో పెగ్ చెపాదమా?‘ అడ్డగ్గడు శ్రీకాింత్.
వయటరిన పలచి రెిండు డ్రింక్్ ఆయిర్ చేశాడు శ్రీకాింత్. మౌళి భరో సిగెరెట్
వలగించబోతూ శ్రీకాింత్ క ఆపర్ చేశాడు.
‗న్నను మాన్నశాను‘ అన్ననడు నవుఴతూ.
‗నిజింగ్గన్న? ఎపుడు?‘
‗పోయన డ్డశింఫర్ లో. ఆ రోజులు ఎటికీ భరిుపోలేను. ఆఫీస్ లో వర్క ట్టనషన్్.
టారెాట్్ మీట్ అవటిం లేదని బాస్ గోల. న్ననస్లు ఇింటికే రావటిం లేదని లత అలగ పలలలతో
వాళిలింటిక వళిలపోయింది. ట్టనషన్ తో సిగెరెటుల ఎకుకవ కాలేుశాను. హెల్త బాగ్గ పాడయింది.
ఔడుపులో నొపగ్గ ఉింటే డాఔీర్ దఖాయకు వళ్లలను. అల్ర్ అని చెపాడు. సిగెరెట్ మానఔపోతే
డేింజర్ అన్ననడు. లత తిరిగ వచిుింది. సిగెరెట్ తాగతే న్న మీద ఒటేీ అని కూరుుింది. అయన్న న్న
వలల కాలేదు.‘
శ్రీకాింత్ చెపుతననది విింటూ సిగెరెటిన స్ఖింలోన్న యాష్ ట్రే లో డేశాడు మౌళి.
‗భరి ఎల్గ మాన్నశావ్?‘ అడ్డగ్గడు మౌళి.
‗కొనిన రోజులునిజింగ్గన్న స్టరిమస్ గ్గ ప్రమతినించాను. కానీ చాల్గ రోజులు లతక
తెలమకుిండా తాగుతూ వచాును. లతక తెలసిపోయ భళీళ హైదరాబాద్ వళిలపోయింది. లత కోస్ిం
హైదరాబాద్ వచిునపుడు ఔతను రిచమభయామడు. హైదయబాద్ లో సిగెరెట్ మానిించే ఔ
పేలస్ గురిించి చెపాడు. గ్గమరెింటీ రిజల్ీ్ అన్ననడు. ప్రమతినసేత తపేమిందని వళ్లలను. ఆ
రోజునుించి ఈ రోజు వయకూ ఔక సిగెరెట్ కూడా తాఖలేదు.‘
చూసుతింటే శ్రీకాింత్ గ్గడు తనకేదో చైన్ మారెకటిింగ్ స్టకమ్ లో మింఫర్ గ్గ చేరిించే పాలన్
ఏదో వ్వశాడని అనిపించిింది మౌళిక. ‗ఏిం చేశారు వాళ్తల? ఏవైన్న భిందులచాురా?‘ ఔళ్తల పెదదవి
చేసి అడ్డగ్గడు మౌళి.
―నో స్మభకింగ్‖ ~ స్టీఫెన్ కింగ్
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‗అల్గింటిదేిం లేదు,‘ అింటూ ర్్ తీసి నలగపోయన ఔ విజిటిింగ్ కార్ి ఇచాుడు
శ్రీకాింత్. ‗వీళ్లల. న్న చేత సిగెరెట్ మానిించిింది. నీకు ఇింట్రెస్ీ ఉింటే కాింటాక్ీ చెయమ.‘

‗నివాయణ్‘
భహేశ్ఴయిం గ్రాభిం, శ్రీశైలిం హైవ్వ
హైదరాబాద్
By appointment only
కార్ి వనకక తిప చూశాడు మౌళి. ఫ్లన్ నింఫర్, ఈ-మయల్ ల్గింటి వివరాలు ఏమీ లేవు.
భరో సారి కార్ి వైపు తీక్షణింగ్గ చూసి,
‗నిజింగ్గ మానిసాతరా?‘ అడ్డగ్గడు.
‗న్నను గ్గమరెింటీ‘
‗ఎల్గ మానిసాతరు?‘
‗అది చెలేను. చెకూడదు‘
‗ఏిం?‘
‗భనిం సైన్ చేసే కాింట్రాక్ీ ప్రకాయిం వారి దధతల గురిించి ఎవరికీ చెకూడదు‘
‗కాింట్రాక్ీ సైన్ చెయామల్గ?‘
అవునననటుీ తలూపాడు శ్రీకాింత్.
కచిుతింగ్గ, ఏదో దగుల్గఫజీ చైన్ మారెకటిింగ్ ఔింపెనీలో తనని చేరిించడానిక శ్రీకాింత్
ప్రమతనిం చేసుతన్ననడని మౌళి సేల్్ బుర్ర గ్రహించిింది.
‗ఈ భధమ ―No addiction powder‖ అని టివిలో ఊదయగొడుతన్ననరు. కొింతీసి ఆ
పౌడర్ ఇసాతరా ఏింటి?‘
‗నీకు సిగెరెట్ మానయామలనుింటే వళ్తల. న్నను గ్గమరెింటీ ఇసుతన్ననను. అింతఔింటే ఏిం
చెలేను.‘

―నో స్మభకింగ్‖ ~ స్టీఫెన్ కింగ్
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‗అింత గ్గమరెింటీ ఇచేు వాళ్లయతే, వీళ్ల గురిించి ఎఔకడా వినలేదే! పేరోల, టివిలో…
ఔనీస్ిం పోస్ీర్్ కూడా చూడలేదు‘
‗మౌత్ టాకన మిించిన బ్బలసిటీ ఉింటుింద్ధ?‘
‗వామోభ, నువ్వఴింట్రా! ఈ ఔింపెనీ క బ్రిండ్ అింబాసిడర్ ల్గ మాటాలడుతన్ననవు.‘
శ్రీకాింత్ ఏిం మాటాలడలేదు. మౌళి వైపు చూసి అదోల్గ నవాఴడు.
‗ఔవ్వళ్ ఎయర్పోర్ీ స్మభకింగ్ రూిం ల్గింటి ద్ధింలో ల భనలన ఫింంించి వయస్గ్గ సిగెరెట్్
తాగపసాతరా ఏింటి?‘ సిగెరెట్ వలగసూత అడ్డగ్గడు మౌళి.
‗నీకునిజింగ్గ మాన్నలని ఉింటే చెపు. అింతే కానీ… వాళ్ల గురిించి ఏమీ చెలేను.‘
‗మాన్నలన్న ఉింది. కానీ…‘
‗న్న మాట నమభ. సిగెరెట్ మాన్నశాఔ న్న జీవితిం మారిపోయింది. జీవితిం చాల్గ
ప్రశాింతింగ్గ ఉింది.‘
‗నువుఴ ప్రశాింతింగ్గన్న ఉన్ననవు రా. న్నకీ విషమిం స్ఖిం స్ఖిం చెప ట్టనషన్ లో
పెటేీశావు.‘
ఈలోగ్గ మింబై నుించి ఢిల్లల వళ్లల ఫెలట్
ల బోరిిింగ్ అవుతననటుీగ్గ ఎనౌన్్మింట్ రావడింతో
శ్రీకాింత్ ఫమలేదయడానిక సిదధభయామడు. ‗ఇపుడు కాఔపోయన్న ఎపుడైన్న మాన్నలనిపసేత ట్రై
చెయమ‘ అని ఫమలేదరాడు .
‗అింతేకానీ ఆ యహస్మిం మాత్రిం చెనింటావు,‘ అడ్డగ్గడు మౌళి.
‗నోవ్వ‘ అింటూ బామగ్ తీసుకుని లేచాడు శ్రీకాింత్.
‗భరి వయట్ పెయఖలేద్ధ?‘ కుతూహలింగ్గ అడ్డగ్గడు మౌళి.
‗మొదట కాసాత ల్గవయామను. కానీ ఔింట్రోల్ లోక తెచుుకున్ననను,‘ అింటూ బ్బల్ ఔటేీసి
‗ఆల్ ది బ్స్ీ‘ అింటూ హడావుడ్డగ్గ వళిలపోయాడు.
శ్రీకాింత్ ఇచిున విజిటిింగ్ కారిిి భరోసారి పూరితగ్గ స్ీడీ చేసి ర్్ లో పెటుీకున్ననడు
మౌళి.

―నో స్మభకింగ్‖ ~ స్టీఫెన్ కింగ్

(అనువాదిం: వింఔట్ సిద్ధధరెడ్డి)

patrika.kinige.com

ఆ రోజు ర్్ లో పెటుీకునన ఆ విజిటిింగ్ కార్ి స్ింఖతే భరిుపోయాడు మౌళి. ఆరు నలల
తరాఴత ఔ రోజు శ్రీశైలిం హైవ్వ లో రిమల్ ఎసేీట్ ని మీద వళిలనపుడు, అఔకడెవరికో తన
విజిటిింగ్ కార్ి ఇవఴబోతిండగ్గ ‗నివాయణ్‘ కార్ి ఔనిపించిింది. శ్రీకాింతోత ఆ రోజు ఎయరోరోీే
జరిగన స్ింభాషణ గురుతకొచిుింది. తన స్థలిం కొింటానని వచిున అఔకడ్డ వమకతని నివాయణ్ గురిించి
అడుగుద్ధభనిపించిింది. కానీ పాలట్ కొనడింలో బేయిం కుదయఔ ఆ వమకత కోింగ్గ వళిలపోయాడు.
అఫీస్ లో సేల్్ టారెాట్్ ఎకుకవైపోయాయ మౌళిక. టారెాట్్ రీచ్ కాఔపోతే ఔమీషన్్
స్రిగ్గా రావటిం లేదు. పల్గలడ్డని భించి సూకలోల చేరిించాల. ఎపుడో కొనన పాలట్ అమభద్ధభింటే
భించి ర్చట్ లేదు; ఎింతోకొింతకు అమభద్ధభన్నన కొన్నవాడే లేడు. ఇవనీన కాకుిండా ఈ భధమ
విరీతమైన దగుా.
శ్రీకాింత్ చెపనటుీ సిగెరెట్ మాన్నసేత ఎల్గ ఉింటుింది అని ఔ ఆలోచన వచిుింది మౌళిక.
‗స్ర్చ ప్రమతినసేత తపేమింది. పోతే గీతే శ్రీకాింత్ విని యహస్మమైన్న తెలుసుతింది ఔద్ధ!‘
అనుకుని విజిటిింగ్ కార్ి వైపు భరోసారి చూసుకుని కారు భహేశ్ఴయిం వైపు పోనిచాుడు.
నివాయణ్ ఆశ్రభిం ఔనుకోకవడిం పెదద ఔషీిం కాలేదు. ఊరి ఫమట ఖాళీ ప్రదేశ్ిం లో చాల్గ
విశాలమైన ప్రదేశ్ింలో ఉింద్ధ ఆశ్రభిం. ఎతెలతన ప్రహారీ గోడ, గోడ పైన స్మల్గర్ ఫెని్ింగ్, ప్రవ్వశ్
ద్ధఴయింలో నలుగురు సకూమరిటీ గ్గర్ి్. ‗ప్రభుతఴిం దఖారునించి ఫ్రీగ్గ స్థలిం కొటేీసుింటారు,‘
అనుకున్ననడు మౌళి.
గేట్ దఖాయ సకూమరిటీ గ్గర్ి్ కారాపారు. దినిమిషాల పాటు చెకింగ్ చేసి లోలక
ింపించారు. లోల చూడాినిక చాల్గ ప్రశాింతింగ్గ ఉింది. భనుషులెవరూ లేరు. దూయింగ్గ
ఔనిపించిన ఔ బ్బలిింగ్ దఖాయ కారాపాడు. పారికింగోల భరో ఐద్ధరు కారులన్ననయ. అనీన కరీదైన్న
కార్చల. ‗ఫీజు ఎకుకవుింటుిందేమో!‘ అనుకుింటూ లోలక నడ్డచాడు.
రిసషన్ హాల్ చాల్గ శుభ్రింగ్గ ఉింది. రిసషనిస్ీ ఔింపూమటర్ లో ఏదో టైప్ చేస్మతింది. హాలోల
నలుగురు వమకుతలు మౌనింగ్గ కూరుుని ఉన్ననరు. మౌళి రావడిం చూసి రిసషనిస్ీ చిరునవుఴతో
లఔరిించిింది.
మౌళి తన చేతిలో ఉనన విజిటిింగ్ కార్ి తీసి ఆమ చేతిలో పెటాీడు.
‗మీ పేరు?‘ అడ్డగింద్ధమ.
―నో స్మభకింగ్‖ ~ స్టీఫెన్ కింగ్
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‗చింద్ర మౌళి‘
ఔింపూమటర్ లో టైప్ చేసూత ప్రశ్నలడఖసాగింద్ధమ.
‗అడ్రస్?‘
‗ఫ్లలట్ నిం 121, ఫింక్రా కయణ్ అపార్ీమింట్్, రోడ్ నిం. 12, ఫింక్రా హల్్.‘
‗పెళ్లయింద్ధ?‘
‗అయింది.‘
‗పలలలు‘
‗ఔరు‘
‗మా ఆశ్రమానిన మీకు రిచమిం చేసిింది ఎవరు?‘
‗శ్రీకాింత్ శ్యభ. న్న సేనహతడు‘
‗మీ వివరాలు తెలమచేసినిందుకు ఔృతజఞతలు. మీ లో కెన్ నింఫర్ 5. కాసేపు మీయఔకడ
వయట్ చెమమిండ్డ‘ అని హాలోల ఉనన కురీు వైపు చూపించిింది.
అఔకడ

మౌనింగ్గ

కూరుునన

వాళ్లవైపు

చూశాడు మౌళి. ఎిందుకో తను కూడా వారిల్గ అఔకడ
కూరోువడిం నచులేదతనిక. ఫమటకెళిల ఔ సిగెరెట్
తాగవద్ధదభనుకున్ననడు.

జేబులోనుించి

సిగెరెట్

పామకెట్ తీశాడు. అగాపెట్టీ లేదు. ‗షిట్‘ అనుకున్ననడు.
రిసషనిసిీి అగాపెట్టీ అడఖడిం అింత బావుిండదేమో
అనిపించిింది. పోనీ అఔకడ కూరుునన వాళ్లని అడ్డగతే?
వాళ్తల శిలల్గల కూరుుని ఉన్ననరు. సిగెరెట్ తాగే
ఆలోచనను

కాసేటిక

వాయద్ధ

వ్వసి

కురీులో

కూరుుని ఔకన్న ఉనన ఔ త్రిఔ తీసి తియగేశాడు.
తనఔింటే మిందే అఔకడ కూరుుని ఉనన వాళ్తళ
కొకఔకరూ ఐదు, దినిమిషాల ఖడువులో లోలక
వళ్లలరు; ఔకరూ తిరిగ రాలేదు. లోల వాళ్లక ‗మఖేష్ – నో స్మభకింగ్ ఎడఴయీయజ్భింట్‘
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ల్గింటివి చూపసుతింటాయని ఊహించుకున్ననడు మౌళి. కాసేటిక ఔ వమకత హాలోలక వచాుడు.
‗చింద్రమౌళి గ్గరూ,‘ అన్ననడు. మామఖజైన్ చదవడింలోనిభఖనమైపోయన మౌళి తలెతిత ఆ వచిున
వమకత వైపు చూశాడు. అతనిన చూసేత అపుడెపుడో ఇసాకన్ గుడ్డక వళిలనపుడు అఔకడ చూసిన ఔృషణ
బకుతలు గుర్తతచాురెిందుకో! లేచి వళిల హామిండ్ షేక్ చేద్ధదభనుకున్ననడు. లేత కాషామిం యింగు కురాత,
అదే యింగు పామింట్్ ధరిించి సాఴమీజీ ల్గ ఉనన అతనిక నభసాకయిం చేశాడు.
అతను కూడా ప్రతి నభసాకయిం చేసి, ‗యిండ్డ‘ అింటూ లోలక నడ్డచాడు. మౌళి
వినమింగ్గ అతనివింటే వళ్లలడు.
లోల చాల్గ ఖదులు ఉన్ననయ. అనిన ఖదులున్నన లోల మాత్రిం చాల్గనిశ్ఫదింగ్గ ఉింది.
‗ఫహుశా సిండ్ ఫ్రూఫ్ ఖదులు అయ్మింటాయేమో,‘ అనుకున్ననడు మౌళి.
మౌళిని లోలక తీసుకువచిున వమకత ఔ ఖది దఖాయ ఆగ జేబులోనుించి తాళ్ిం చెవి తీసి
ఖది తలుపు తెరిచాడు. మౌళి అతన్నన ఆస్కతగ్గ ఖభనిసుతిండడింతో, ఆ వమకత మౌళి వైపు చూసి ఔ
చిత్రమైన చిరునవుఴ చిిందిించాడు. ఆ నవుఴకు అయథమేింలో  మౌళిక అయథిం కాలేదు.
ఖదిలోక ప్రవ్వశిించగ్గన్న గోడ మీద ఉనన పెదద ఫ్లలో  ఫ్రేమ్ లు ఔనిపించాయ మౌళిక. ఔ
ఫ్లలో లో సాఴమిజీ ల్గింటి వమకతనిలఫడ్డ ఉన్ననడు. భరో ఫ్లలో లో కోట్ ధరిించిన వమకత
దరా్గ్గనిలఫడ్డ ఉన్ననడు. ఆ ఫ్లలో లు చూడగ్గన్న వాళ్ళనఔకడో చూసినటుీిందే అనుకున్ననడు మౌళి.
ఔ గోడకు పెదద కటికీ ల్గింటిది ఉింది. కానీ ఆ కటికీ ఔనిపించకుిండా ఔరెీన్ వ్వల్గడతీసి ఉింది. ఖది
భధమలో న్నల మీద చినన టేబుల్ ఔటుింది. ద్ధనిక రెిండు వైపుల్గ కురీులు ఉన్ననయ.
‗కూరోుిండ్డ‘ అన్ననడా వమకత.
మౌళి కూరోుగ్గన్న, భరోసారి నభసాకయిం చేసి మొదలుపెటాీడతను. ‗న్న పేరు బాబా
ఔృషణదేవ్. మీ చేత సిఖరెట్ మానిించడింలో అనిన విధ్యల్గ స్హామడడిం న్న బాధమత.‘
మౌళిక ఏిం చెపాలో అయథిం కాలేదు. కాసేటిక ‗నభసేత ఔృషణ గ్గరూ‘ అన్ననడు. కానీ
మౌళిక అరె్ింటాా సిగెరెట్ తాగ్గలనిపించిింది.
మౌళి ఔళ్లలోలక సూటిగ్గ చూశాడు బాబా. డెస్క తెరిచి ఔ పేర్ ఫమటకు తీశాడతను.
‗మీరునిజింగ్గ సిగెరెట్ మానయామలనుకుింటూన్ననరా?‘ స్టరిమస్ గ్గ అడ్డగ్గడు.
ఖటిీగ్గ ఊపరి పీలుుకున్ననడు మౌళి. ‗అవును‘ అన్ననడు.
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‗అయతే మీరీ కాింట్రాక్ీ మీద స్ింతఔిం చెయామల్ ఉింటుింది,‘ అింటూ కాింట్రాక్ీ క
స్ింఫింంించిన కాగతాలను మౌళిక అిందిించాడు.
మౌళి కాింట్రాక్ీ మొతతిం చదివాడు. ఇఔకడ ఉయోగించే దధతల గురిించి ఫమట ఎవరికీ
చెకూడదన్న విషమిం తపతే మిఖతా విషయాలనీన మామూలుగ్గన్న ఉన్ననయ. అస్లు ఈ
ఆశ్రభింలో వాడే దధతలేింలో  తెలుసుకోవాలన్న కుతూహలిం ఎకుకవైింది మౌళిక. వింటన్న వ్వర్చ
ఆలోచన లేకుిండా కాింట్రాక్ీ మీద స్ింతఔిం చేసేశాడు.
బాబా కూడా కాింట్రాక్ీ మీద స్ింతఔిం చేసి, కాగతాలను క్గ్రతతగ్గ డెస్క లోల పెటేీశాడు.
‗భరి ఫీజ్ ఎింతో…‘ అని అడఖబోయాడు మౌళి.
‗ఫీజ్ గురిించి మీరు అస్లు వర్రీ కాఔిండ్డ. మీరు సిగెరెట్ పూరితగ్గ మాన్నసిన తరాఴత
స్ింవత్యిం వయకూ మీరు మాకేవిధమైన ఫీజ్ చెలలించఔకర్చలదు.‘
‗నిజమా?‘
‗శ్రీకాింత్ గ్గరు మీకీ విషమిం చెలేద్ధ?‘
‗చెలేదు. కానీ ఫీజ్ లేకుిండా…‘ అని ఏదో అడఖబోయాడు మౌళి.
‗చూడిండ్డ మిస్ీర్ మౌళి. పొఖ త్రాఖడిం అన్నది చాల్గ తీవ్రమైన వమస్నిం. అది
మానిించడానిక మేమ కొనిన ప్రతేమఔమైన దధతలు రూపొిందిించాిం.‘ అని బాబా ఇింకా ఏదో
చెబోయాడు.
‗అింటే ఏదైన్న భిందులు, అవీ…‘ అని ఆగపోయాడు మౌళి.
బాబా సూటిగ్గ మౌళి ఔళ్లలోలక చూశాడు. మౌళి అతని ఔళ్లలోలక చూడలేఔ పోయాడు.
‗మీరు అనుకుింటుననటుీగ్గ మా ట్రీట్టభింట్ ఉిండదు. మీరు ప్రతేమఔింగ్గ ఏ విధమైన
భిందులు తీసుకోనఔకర్చలదు. తిిండ్డ విషమింలో కూడా ఎటువింటి ఆింక్షలు వింించమ. సిగెరెట్
తాఖడిం ద్ధఴరా వచేు దుషలతాల గురిించి ఉదేశ్ిం చెమమమ. అింతే కాదు. అస్లు మీరు
సిగెరెట్ ఎిందుకు మాన్నలనుకుింటున్ననయని కానీ, ద్ధని వనుఔ ఉనన ఇతయ కాయణాల గురిించి కానీ
మాకు అవస్యిం లేదు. మా ట్రీట్మింట్ చాల్గ ప్రాకీఔల్ గ్గ ఉింటుింది. ననున నభభిండ్డ.‘
బాబా విశాఴసానిన చూసి మౌళిక మచుటేసిింది . ‗న్న స్ింఖతి వీళ్లకు తెలమదు,‘
అనుకుింటూ మసిమసి నవుఴలు నవుఴకున్ననడు.
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‗ట్రీట్మింట్ మొదలు పెటేీ మిందు మీరు కొనిన ప్రశ్నలకు స్మాధ్యనిం చెపాల్
ఉింటుింది‘
‗ఇపుడే ఔద్ధ ఏమీ అడఖకుిండా మానిించేసాతభని గొలు పోయాడు. అపుడే మాట
మార్చుశాడు. బాబా బాలక్ షీప్ దొరికపోయాడు‘ అని భనసులోన్న అనుకుింటూ, ‗అడఖిండ్డ‘
అన్ననడు మౌళి.
‗మీ భాయమ పేరు?‘
‗సాఴతి‘
‗మీకు మీ భాయమ అింటే ఇషీమేన్న?‘
మౌళి ఉలకకడాిడు. బాబా వైపు చూశాడు. మౌళి స్మాధ్యనిం కోస్ిం ఎదురుచూసూత
ప్రశాింతింగ్గ ఉన్ననడు బాబా. ‗అవును ఇషీమే,‘ అని మభావింగ్గ చెపాడు.
‗మీరు ఎపుడైన్న మీ భాయమతో గొడవడాిరా? అింటే విడాకులు తీసుకుింద్ధభన్నింత పెదద
గొడవ!‘ అడ్డగ్గడు బాబా.
‗మీరు న్న చేత సిగెరెట్ మానిసాతరా లేఔ మామర్చజ్ కౌని్లింగ్ చేసాతరా?‘
‗దమచేసి న్ననడ్డగన ప్రశ్నకు స్మాధ్యనిం చెిండ్డ.‘
‗లేదు. మా భధమ పెదద గొడవలేమీ లేవు.‘
‗గుడ్. మీకు ఔకర్చ అబాఫయ ఔద్ధ?‘
‗అవును.‘
‗ఏ సూకల్?‘
‗మిభభలన సార్ అన్నలో సాఴమీ అన్నలో న్నకు తెలమదు. మీకు న్న య్నల్ డ్డటైల్్ తో
అవస్యమేింలో  న్నఔయథిం కావటిం లేదు‘ కొించెిం కోింగ్గ అడ్డగ్గడు మౌళి.
‗స్ర్చ. మీ కోపానిన అయథిం చేసుకోఖలను. ర్చటునించి ట్రీట్మింట్ మొదలుపెడద్ధిం.
అపుడు మీ అనుమాన్నలనీన తీరిపోతాయ,‘ అింటూ అఔకడునించి లేచాడు బాబా. మౌళి కూడా లేచి
నుించున్ననడు. బాబా ఇింఔ వళ్లలచుననటుీగ్గ నభసాకయిం చేశాడు. మౌళి అఔకడునించి వళ్తతిండగ్గ,

―నో స్మభకింగ్‖ ~ స్టీఫెన్ కింగ్

(అనువాదిం: వింఔట్ సిద్ధధరెడ్డి)

patrika.kinige.com

‗ఈ రాత్రిక మీరు ఎనిన సిగెరెటుల తాగ్గలనుకుింటే తాఖిండ్డ. ఆ తరాఴత మీరు తాగ్గలన్నన
తాఖలేరు‘ అన్ననడు బాబా.
మౌళి ఏిం మాటాలడలేదు. ‗ఈ బాబా గ్గడ్డక చాల్గ ఒవర్ కానిపడెన్్,‘ అనుకున్ననడు
భనసులో.
రాత్రింతా స్రిగ్గానిద్ర టీలేదు మౌళిక. ఉదమిం లేచి ఆఫీస్ క వళ్లలడు కానీ, భనస్ింతా
సిగెరెట్ మీదే! దినిమిషాలకొఔసారి వళిల సిగెరెట్ తాగ్గడు. భధ్యమహనిం మూడ్డింటిక భహేశ్ఴయిం
ఫమలేదరాడు. అనవస్యింగ్గ టైిం వ్వస్ీ చేసుతన్ననన్నమో అనుకున్ననడు. శ్ింషాబాద్ దఖాయకు రాగ్గన్న
కారాప భరో సిగెరెట్ తాగ్గడు. ఎిందుకీ గొడవ. వనకక వళిలపోద్ధభని అనుకున్ననడు. కానీ
శ్రీకాింత్ చెపన మాటలు గుర్తతచాుయ. ‗న్న మాట నమభ. సిగెరెట్ మాన్నశాఔ న్న జీవితిం
మారిపోయింది. జీవితిం చాల్గ ప్రశాింతింగ్గ ఉింది.‘ ఏమో సిగెరెట్ మాన్నసేత తన జీవితిం కూడా
మారిపోతిందేమో అనిపించిింది. కారు ఆశ్రభిం దఖాయకు రాగ్గన్న భరో సిగెరెట్ వలగించాడు.
‗కొింతీసి జీవితింలో ఇదే అకరి సిగెరెటాీ?‘ అని ఆలోచిసూత ఫిలీర్ కాలేవయకూ సిగెరెట్
కాల్గుడు. నోరు చేదుగ్గ అయింది. చిరాగ్గా సిగెరెట్ పీఔను కిందడేసి ఔసిగ్గ తొకక
ఆశ్రభింలోలక కారు పోనిచాుడు.
రిసషన్ హాలోల ది భిందిక పైన్న ఉన్ననరు. ‗వీళ్ల వామపాయమే బావుననటుీింది,‘
అనుకున్ననడు మౌళి. ఐదునిమిషాలు కూరోుగ్గన్న భళీల భనసు సిగెరెట్ మీదకు భళిలింది.
ఫమటకెళిల సిగెరెట్ తాగుద్ధభనుకుింటుిండగ్గ బాబా వచేుశాడు.
మిందు రోజు తీసుకెళిలన రూిం లోకే తీసుకెళ్లలడు బాబా. ఖది మొతతిం అల్గగే ఉింది కానీ,
కటికీక ఉనన ఔరెీన్ మాత్రిం తొలగించి ఉింది. కటికీక అవతల వైపు ఏమిందో స్రిగ్గా ఔనిపించటిం
లేదు; కానీ అవతల భరో ఖది ఉననటుీగ్గ మాత్రిం అయథభయింది మౌళిక.
‗మిస్ీర్ మౌళి, మీరు మా ఆశ్రమానిక తిరిగ రావడిం ఆనిందింగ్గ ఉింది. మా దఖాయ
ఔన్లేీషన్ క వచిున తొింభై శాతిం భింది భళీల ఇటువైపు రారు. మీరు ఈ రోజు వచాుయింటే మీకు
సిగెరెట్ మానయామలన్న కోరిఔ ఎింత తీవ్రింగ్గ ఉిందో అయథభవుతింది. ఈ ట్రీట్మింట్ లో మీరు
మొదటి అడిింక ద్ధటేసినటేీ,‘ అన్ననడు బాబా.
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మౌళిక బాబాని చూసేత చాల్గ చిరాగ్గా ఉింది. మాటలతో మామిం చేసుతన్ననడనిపించిింది.
‗ట్రీట్మింట్ ఎపుడు మొదలు పెడాతరు?‘ అడ్డగ్గడు.
‗ఆల్రెడీ మీ ట్రీట్మింట్ మొదలయపోయింది. మీ దఖాయ ఇపుడు సిగెరెట్్ ఉన్ననయా?‘
‗ఉన్ననయ‘
‗ఇవఴిండ్డ‘ అని చేతలు చాచాడు బాబా.
మౌళి ఇచిున సిగెరెట్ పామకెటిన టీ పాయ్ మీద పెటాీడు. పామకెలో ల ఉనన మూడు సిగెరెటి్ి
తీసి టీ పాయ్ మీద పెటిీ కొనిన క్షణాల పాటు వాటి వైపు చూసి, ఔకసారిగ్గ వాటి మీద ద్ధడ్డ
చేశాడు బాబా. ఖటిీగ్గ అరుసూత, సిగెరెటుల మఔకలుమఔకలయేమ వయకూ టీపాయ్ మీద గుదుదల
వయషిం కురిపించాడు. బాబా చేసుతనన హడావుడ్డ అింతా చూసి, వీడు కొించెిం తేడా గ్గడ్డల్గ ఉన్ననడే
అనుకున్ననడు మౌళి.
‗ఈ సిగెరెటుల ధఴింస్ిం చేసే కాయమక్రభిం న్నకు చాల్గ ఇషీమైన ని. ఖత మూడేళ్తళగ్గ
రోజుక న్నలుగైదు పామకెట్్ ధఴింస్ిం చేసాతను. అయన్న ప్రతి సారీ కొతతగ్గ ఉింటుింది,‘ పొడ్డ పొడైన
సిగెరెటలను ఔకన్న ఉనన చెతతకుిండీలో డేసూత అన్ననడు బాబా. అనుమానిం లేదు. వీడునిజింగ్గన్న
కొించెిం తేడా అనుకున్ననడు మౌళి.
‗స్ర్చ, ఇఔ భనిం మొదలుపెడాదిం.నినన మీ అబాఫయ దఖాయ ఆగ్గిం ఔద్ధ! మీ అబాఫయ పేరు
యఘు. వమసు 6 స్ింవత్రాలు. విద్ధమనికేతన్ సూకలోల ఔలో  కాలస్ లో చదువుతన్ననడు. ఇఔ మీ
భాయమ సాఴతి అదే సూకల్ లో టీచర్ గ్గ….‘ అని బాబా చెపుకుపోతన్ననడు. ‗ఆిండ్డ. ఈ
విషయాలనీన మీకెల్గ తెలుసు. మీరు ననున ఫ్లలో అయామరు ఔద్ధ!‘ ఆవ్వశ్ింగ్గ అడ్డగ్గడు మౌళి.
‗మీ గురిించి మాకు అనిన విషయాలు తెలుసు మిస్ీర్ మౌళి,‘ చెపాడు బాబా. ‗మీర్చమీ
ఔింగ్గరు డఔకర్చలదు. ఈ విషయాలనీన చాల్గ గోమింగ్గ ఉించఫడతాయ.‘
‗అవస్యిం లేదు. మీ ట్రీట్మింట్ న్నకు అవస్యిం లేదు. న్నను వళ్తతన్ననను,‘ అింటూ
అఔకడునించి లెమమబోయాడు మౌళి.
‗దమచేసి న్న మాట వినిండ్డ,‘ అింటూ లేచి, గోడ మీద ఉనన ఫ్లలో ల దఖాయకు నడ్డచాడు
బాబా. మొదటి ఫ్లలో  చూపసూత, ‗ఈ ఆశ్రభిం సాథపించిింది ఈమన్న! 1960 లలో ఇిండ్డమన్
అిండర్ వయలిి శాసిించిన మాఫియా డాన్. కామన్ర్ తో చనిపోయాడు.‘ రెిండో ఫ్లలో  దఖాయకు
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నడ్డచాడు బాబా. ‗ఆమన కొడుకు. బ్బలమనీర్ బ్బజినస్ మాగెనట్. ఎనోన బ్బజ్నస్ లని తన ఔింట్రోల్
ఉించుకుని చివయక సిగెరెట్ మీద ఔింట్రోల్ లేఔ మపెలప ఏళ్లకే పోయాడు.‘
‗వాళ్ల గురిించి న్నకెిందుకు చెపుతన్ననరు?‘
‗వాళ్లల లేఔపోతే మీరూ న్ననూ ఇఔకడ ఉిండేవాళ్లిం కాదు కాఫటిీ.‘
‗న్నమ్దేవ్ బాబా పేరెపుడైన్న విన్ననరా?‘
మౌళి ఇఔ తటుీకోలేఔపోయాడు. ‗మీ స్మది విన్న అవస్యిం న్నకు లేదు. న్నను వళ్తతన్ననను.‘
తలుపు దఖాయకు నడ్డచాడు మౌళి.
‗అది రాదు‘
తలుపు తిమమడానిక ప్రమతినసుతనన మౌళి బమింగ్గ బాబా వైపు చూశాడు. బాబా గోడ
దఖారునన ఔ సిఴచ్ నొకాకడు. ఔకన ఖదిలో లైట్ వలగింది. కటికీ లోనుించి ఆ రూిం వైపు
చూశాడు మౌళి. లోల ఔ చినన ఖదిలో ఔ కుిందేలు రిగెటుీకుని వచిు ఖది భధమలో ఉనన
బుటీ లో ఉనన కామరెట్ మఔకలు తిింలో ింది.
మౌళిక ఏమీ అయథిం కాలేదు. ‗న్నకీ ట్రీట్మింట్ వదూద. ఏమొదుద. ననున వళ్లనివఴిండ్డ‘
అన్ననడు.
మౌళి మాటలు పెదదగ్గ టిీించుకోలేదు బాబా.
‗మౌళి మీకో విషమిం తెలుసా? డ్రగ్్ క బానిస్ అయన వాళ్ల చేత డ్రగ్్ మానిించడిం
ఔింటే కూడా సిగెరెట్ మానిించడిం చాల్గ ఔషీమైన ని. న్నమ్ దేవ్ గ్గరు మొదలో ల మింబాయ
అిండర్ వయల్ి క డాన్. కానీ కొన్ననళ్లకు అతను తన క్రిమినల్ యాకీవిటీస్ క స్ఴసిత లక
బఖవింతని

సేవకు అింకతభయామరు. పూరితగ్గ మారిపోయారు.

కానీ చిననపుడెపుడో

అలవాటయన సిగెరెట్ మాత్రిం మానలేఔపోయాడు. న్నమ్ దేవ్ గ్గరి కొడుకు. ఆ రెిండో ఫ్లలో  లో
ఉన్ననర్చ అతను. గోవిింద్ రావ్. తిండ్రని చూసి అలవాటు చేసుకున్ననడో లేదో తెలమదు. టీన్నజర్
గ్గ ఉననపుడే చైన్ స్మభఔర్ గ్గ మారాడు. మపెలప ఏళ్లకే బ్బజినస్ లో ఎనోన ఎతతలు ఎదిగ్గడు కానీ,
సిగెరెట్ కాయణింగ్గ చాల్గ చిననపుడే చనిపోయాడు. అతని క్ఞకాయథమే న్నమ్ దేవ్ బాబా ఈ
ఆశ్రమానిన ఏరాటు చేశారు. కోరుకునన వాళ్లచే సిగెరెట్ మానిించే ప్రోగ్రాిం డ్డజైన్ చేశారు.‘ న్నమ్
దేవ్ బాబా ఫ్లలో క తలవించి నభసాకయిం చేశాడు బాబా.
―నో స్మభకింగ్‖ ~ స్టీఫెన్ కింగ్
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‗బాబా గ్గరూ. ఈ స్మదింతా వినడానిక న్ననిఔకడ్డక రాలేదు. న్నకు ట్రీట్మింట్ వదుద. ననున
వదిలెమమిండ్డ.‘
‗మొదలుపెటేీ మిందు మీరు కొనిన విషయాలు తెలుసుకోవడిం చాల్గ అవస్యిం. ననున
నభభిండ్డ.‘
మౌనింగ్గనిలుున్ననడు మౌళి.
‗సిగెరెట్ అన్నది చాల్గ ప్రమాదఔయమైనది. మీకీ విషమిం తెలుసా? జైలోల ఖైదీలకు
తినడానిక తిిండ్డ పెటీఔపోయన్న, వాళ్లని చితఔబాదిన్న బరిసాతరు. కానీ వాళ్లక సిగెరెటుల దొయకుకిండా
చెమమిండ్డ. జైలోల సిగెరెటల కోస్ిం య్ద్ధధలే జరుగుతాయ.‘
‗బ్రైన్ వాష్. అయథమైింది. ఇల్గింటి విషయాలు చెప బ్రెయన్ వాష్ చేసి తన చేత సిగెరెట్
మానిించాలనుకుింటున్ననరు.‘ అనుకున్ననడు మౌళి. తనకు యహస్మిం అయథమైపోయింది. య్ర్చకా
అని అరుద్ధదభనుకున్ననడు.
‗మొదటి ప్రించ య్దధిం స్భమింలో జయభనీ లో సిగెరెటల కొయత ఏయడ్డనపుడు, పెదద పెదద
ఆఫీస్రుల కూడా రోడ్ మీద సిగెరెట్ పీఔలు ఏరుకుని కాలేువాయింట. మీకీ విషమిం తెలుసా?‘
‗తెలమదు. తెలుసుకోవాల్న అవస్యిం లేదు. ఇవనీన చెప న్నకు బ్రెయన్ వాష్ చేసి
సిగెరెట్ మానిించాలనుకుింటే అది సాధమిం కాదు.‘
‗సాధమిం కాదని తెలుసు కాఫటేీ మేమ ఔ ప్రతేమఔ దధతిని రూపొిందిించాిం. యిండ్డ
చూపసాతను,‘ అింటూ కటికీ దఖాయకు నడ్డచాడు బాబా.
మౌళిక కుతూహలిం ఎకుకవైింది. అతను కూడా కటికీ దఖాయకు నడ్డచాడు. బాబా
జేబులోనుించి రిమోట్ ల్గింటి ఔ రిఔరానిన తీసి ఏవో ఫటన్్ నొకాకడు. లోల ఖదిలో కుిందేలు
గ్గలోలక ఎగరి కిందడ్డింది. లేచి కామరెట్ తినడానిక బుటీ దఖాయకు వచిుింది. మొదలో ల అఔకడేిం
జరుగుతిందో మౌళిక అయథిం కాలేదు. కుిందేలు కామరెటిన తినడానిక ప్రమతినించడిం, బాబా ఫటన్
నొఔకడిం, కుిందేలు ఎగరిడడిం. ఇల్గ కొింతసేపు జరిగ్గఔ మౌళిక అయథమైింది. బాబా ఫటన్
నొకకనపుడల్గల కుిందేలు ఔరెింట్ షాక్ క గుయవుతోింది. మౌళి షాఔయామడు.
‗ఆిండ్డ‘ అరిచాడు మౌళి.
‗మీఔయథమైింద్ధ మిస్ీర్ మౌళి?‘
―నో స్మభకింగ్‖ ~ స్టీఫెన్ కింగ్
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బమింగ్గ చూశాడు మౌళి.
‗బాబా గ్గరూ మీ పేర్చింలో  భరిుపోయాను. ఐయామ్ సారీ. కానీ న్నను చెపేది వినిండ్డ.
మీరు ననున వళ్ళనివఴఔపోతే ఇపుడే పోల్లసులకు ఫ్లన్ చేసాతను.‘ ధైయమిం తెచుుకుని చెపాడు మౌళి.
‗కుదయదు. ఈ ఆశ్రభింలో మొబైల్ ఫ్లన్ ని చెమమదు. అయన్న మీరు అనవస్యింగ్గ
బమడుతన్ననరు. న్నను చెపేది పూరితగ్గ వినిండ్డ.‘
మౌళిక వ్వర్చ మాయాిం ఔనిపించలేదు. తను పూరితగ్గ ఇరుకుక పోయాడనన విషమిం
అయథమైింది.
‗ఆ కుిందేలు చూశారు ఔద్ధ! ఇింకో కొనిన ఖింటల వయకూ అది కామరెటల జోలక పోదు. పోతే
షాక్ కొడుతిందని ద్ధనిక తెలుసు. దీన్నన మేమ అవయషన్ థెయపీ అింటామ.‘
‗అయథమైింది. మీరు ననున బమపెటాీలని ప్రమతినసుతన్ననరు ఔద్ధ! కానీ మీకో విషమిం
అయథిం కావటిం లేదు. న్నకీ ట్రీట్టభింట్ అవస్యిం లేదు.‘
‗అయథిం కానిది మీకు మిస్ీర్ మౌళి. మీకు వ్వర్చ ఛాయస్ లేదు. మీరు ఆల్రెడీ కాింట్రాక్ీ సైన్
చేసేశారు.‘
‗చేసేత? న్ననిఔకడునించి ఫమటకు వళ్లగ్గన్న ఔటే సారి ఐదు పామకెటుల కాలుసాతను. ఏిం
చేసాతరు?‘
‗మీరు అల్గ అనుకుింటూన్ననరు కానీ, న్నను చెపేది పూరితగ్గ విింటే మీరు జీవితింలో
సిగెరెట్ తాఖరు. న్న మాట నభభిండ్డ. ఈ ట్రీట్మింట్ లో ప్రధ్యనింగ్గ మీరు భభభలన నమాభల.‘
ప్రశాింతింగ్గ చెపాడు బాబా.
మౌళిక చిర్రెతతకొచిుింది. బాబాని ల్గగ కొడద్ధభన్నింత కోమొచిుింది.
‗ననున ఫమటకు ింపించి చూడిండ్డ. సిగెరెట్ తాగుతానో లేదో మీకే తెలుసుతింది.‘
కోింగ్గ అన్ననడు మౌళి.
‗మీరా తపు చేమరు. ఇటునించి ఇింకో నలరోజుల వయకూ ఇయవై న్నలుగు ఖింటలు మా
వాళ్తల మిభభలన అనుక్షణిం ఖభనిసూతన్న ఉింటారు.‘
‗అింటే సిగెరెట్ తాగతే ననున కూడా ఇఔకడకు తీసుకొచిు ఆ రూిం లో ఫింంించి ఔరెింట్
షాకసాతరా?‘
―నో స్మభకింగ్‖ ~ స్టీఫెన్ కింగ్
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‗నో. మీరు తపుగ్గ అయథిం చేసుకున్ననరు. తపు న్నదే. మీకు స్రిగ్గ అయథభయేమల్గ
చెలేదు. మిభభలన ఏమీ చెమమమ. మీరు ఈ ఖదిలోన్న ఉింటారు. ఆ ఖది లోల కుిందేలు క
ఫదులు మీ భాయమ సాఴతి ఉింటుింది.‘
మౌళిక ఖటిీగ్గ ఏడవాలనిపించిింది. శ్రీకాింత్ మీద పచిు కోిం తో ఫ్లన్ చేసి
ఫిండబ్లతలు తిడాదభనుకున్ననడు. అనవస్యింగ్గ వచిు ఈ సైకో గ్గడ్డక దొరికపోయాన్నింట్రా
అనుకుని లోలోలలే బాధడాిడు. ఖదిలో కుిందేలు వణుకుతూ ఔ మూల కూరుుని ఉింది.
నివాయణ్ ఆశ్రభిం నుించి ఫమటడాిఔ చాల్గ సేటివయకూ ఏిం చెయామలో తెలమలేదు
మౌళిక. కారు లో ఇింటి వైపు ఫమలేదరాడు. ట్టనషన్ తో ఏసి కారులో కూడా చెభటలు టేీశాయ.
వణుకుతనన చేతలతో డ్రైవిింగ్ చేమడమూ ఔషీింగ్గన్న అనిపించిింది. ఓటర్ రిింగ్ రోడ్ లో కారు
ఔకన ఆప రలింగ్ మీద కూరుుని వచేు పోయే వాహన్నలను చూసూత రెిండు ఖింటలు ఖడ్డపేశాడు.
ఎింత వదదనుకున్నన అతనిక బాబా చెపన మాటలే గుర్తతచాుయ.
‗మొదటి తపు: మీ భాయమ కు ఎలకిక్ షాక్. రెిండో తపు: మీకు ఎలకిక్ షాక్. మూడో తపు:
మీ ఇదదరికీ ఔలప షాక్ ఇసాతిం. న్నలుగో తపు: అింతద్ధకా మీరు తెచుుకోయన్న నభభఔిం ఉింది.
ఔవ్వళ్ అింతద్ధకా వసేత…మా వాళ్తల డైరెక్ీ గ్గ మీ అబాఫయ సూకల్ క వళిలపోతారు.
ఆలోచిించిండ్డ. పాిం అయథిం చేసుకున్న వమసు కూడా కాదు. తిండ్ర చేసిన తపుక కొడుకు శిక్ష
అనుబవిించడిం న్నమమమేన్న?‘
‗మా కుటుింఫిం జోలకొసేత న్నన్నిం చేసాతనో న్నకే తెలమదు.‘ అని ఆవ్వశ్ింగ్గ బాబా కాలర్
టుీకున్ననడు మౌళి.
నభభదిగ్గ మౌళి చేతలనుించి విడ్డపించుకుని, ‗ఇవనీన చెయామలని మాకు స్యద్ధ కాదు
మౌళి. మీ చేత సిగెరెట్ మానిించడానికే మా ప్రమతానలనీన. మా దఖాయ ట్రీట్మింట్ క వచిున
వారిలోద్ధద్ధపు నలభై శాతిం భింది ఔక తపూ చేమరు. ఔ ది శాతిం భింది మాత్రమే
మూడు, న్నలుగు సారుల మాకు దొరికపోతారు. కాఫటిీ మీయింత వర్రీ కానఔకర్చలదు.‘
ఆఫీస్ లో సేల్్ మీటిింగ్ లో తను ప్రెజ్ింట్ చేసే సాీటిసిీక్్ గుర్తతచాుయ మౌళిక. అింత
బమిం లోనూ అతని భనసులో ఔ చిలప ప్రశ్న ఉదయించిింది. ‗ఐదో తపు చేసేత?‘ అని బాబాని
అడుగుద్ధభనుకున్ననడు. ఈ లోగ్గ మౌళి మైిండ్ రీడ్ చేసినటుీగ్గ బాబా మొదలు పెటాీడు.
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‗ఐదో తపు నుించి మేమ వింించే శిక్ష చాల్గ ఘోయింగ్గ ఉింటుింది. కొింతభింది
ఉింటారు; చాల్గ తకుకవ శాతిం అనుకోిండ్డ. వాళ్తల దో తపు వయకూ వళిలపోతారు. వాళ్ళని
మాయుడిం ఇఔ ప్రించింలో ఎవరి వల్గల కాదు.‘ అని ఆగ్గడు బాబా.
‗అింటే వాళ్లని వదిలేసాతరా?‘
‗వదిలెమమిం. ింపించేసాతిం – పైక‘ అని నవుఴతూ చెపాడు బాబా.
‗ర్చయ్ ఏింట్రా సిగెరెట్ మానమమఔపోతే చింపేసాతరా? న్నను ఫమటకెళ్లగ్గన్న మీడ్డయా
వాళ్లక మీ గురిించి చెపేసాతను.‘ ఆవ్వశ్ింగ్గ బాబా మీదకు వచాుడు.
బాబా ప్రశాింతింగ్గ డెస్క తెరిచాడు. అిందులోనుించి ఔ రివాలఴర్ తీసి టీపాయ్ మీద
పెటాీడు. ‗మా గురిించి ఫమట్టఔకడైన్న మాటాలడాయింటే అపుడు మాటాలడేది న్నను కాదు, ఈ
రివాలఴర్.‘
మౌళి వనకక తగ్గాడు. ‗అస్లు ఇది ఆశ్రభమా? అిండర్ వయల్ి డెన్నన?‘ అరిచాడు.
‗రెిండ్డింటి కాింబ్బన్నషన్‘ చెపాడు బాబా.
మొబైల్

ఫ్లన్

రిింఖవుతనన

శ్ఫదింతో

భళీల

ఈ

లోఔింలోక

వచాుడు

మౌళి.

ఇింటికెపుడొసాతయని అడఖడానిక ఫ్లన్ చేసిింది సాఴతి. ఇింకో అయఖింటలో వచేుసాతనని చెప
ఫమలేదరాడు మౌళి. ద్ధరి పొడుగున్న అతనిక సిగెరెట్ తాగుతూనన జన్నలే ఔనిపించారు. ఇింటిక
చేరుకున్న స్రిక తొమిభదయింది. టివిలో ఖఫఫర్ సిింగ్ సినిమా వస్మతింది.
‗తిన్ననరా?‘ టివి వైపు నుించి తలతికుిండా అడ్డగింది సాఴతి.
మౌళి స్మాధ్యనిం చెకుిండా బ్డ్ రూిం లోక వళిలపోయాడు. లైట్ కూడా వ్వసుకోకుిండాన్న
బ్డ్ మీద డుకున్ననడు. ‗ఇయవై న్నలుగు ఖింటలు మా వాళ్తల మిభభలన అనుక్షణిం ఖభనిసూతన్న
ఉింటారు.‘ బాబా మాటలు గురుతకొచాుయ. ఔళ్తళ మూసిన్న, తెరిచిన్న సిగెరెటేీ ఔనిపస్మతింది మౌళిక.
చేతలు వాస్న చూసుకున్ననడు. ఎపుడూ ఉిండే సిగెరెట్ వాస్న లేదు. ‗ఒ గ్గడ్. జస్ీ వన్ సిగెరెట్‘
అనుకున్ననడు భనసులో.
సాఴతి బ్డ్ రూిం లోక వచిు లైటేసిింది.
‗ఏమైింది తాగొచాురా?‘
మౌళి ఏిం మాటాలడలేదు. సాఴతి వచిు బ్డ్ మీద కూరుుింది.
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‗ఎిందుఔల్గ ఉన్ననరు? ఫీవర్ గ్గ ఉింద్ధ? ఆఫీస్ లో ఏమైన్న ప్రాఫలమా?‘ ప్రశ్నల వయషిం
కురిపించిింది.
‗ఏిం లేదు. కొించెిం తలనొప గ్గ ఉిందింతే!‘ అని చెప గోడ వైపు తిరిగ డుకున్ననడు
మౌళి.
రాత్రి స్రిగ్గానిద్రటీలేదు మౌళిక. భధమ భధమలో మలుకువ వచిునపుడల్గల బాలకనీలోకెళిల
సిగెరెట్ వలగద్ధదభనుకున్ననడు. మూడు ఖింటలకు భరోసారి మలుఔవ వచిుింది. బాత్ రూిం లోక
వళ్లలడు. అఔకడునించి ఎవరూ తనని ఖభనిించే అవకాశ్ిం లేదనుకున్ననడు. ఎపుడో అదదిం వనుఔ
వదిలేసిన సిగెరెట్ పెట్టీ ఔనిపించిింది. సిగెరెట్ తాగతే త ప్రశాింతింగ్గ ఉిండలేడు; పోనీ తాగేసేత
పోల్గ అనుకున్ననడు. ఔ వ్వళ్ బాబాగ్గడ్డక తెలసిపోతే?
‗మొదటి నల రోజులు ఇయవై న్నలుగు ఖింటలూ ఖభనిసూత ఉింటారు. ఆ తరాఴత రెిండు
నలలు ద్దదనిమిది ఖింటలు. ఆ తరాఴత స్ింవత్యిం రోజుల పాటు ననిండు ఖింటలపాటు
మిభభలన ఫ్లలో అవుతింటారు మా వాళ్తల. ఆ తరాఴత? ఔ దధతింటూ ఏమీ ఉిండదు. కానీ
జీవితాింతిం ఏదో ఔ స్భమింలో మిభభలన మా వాళ్తల ఖభనిసూతన్న ఉింటారు.‘
బాబా

మాటలు

చెవులోల

ప్రతిధఴనిించాయ.

ఫమట

ఏదో

అలకడ్డ

అయనటుీ

అనిపించిింది.నిజింగ్గన్న 24 ఖింటలు ఫ్లలో అవుతారా? ఇింలో లక ఎల్గ రాఖలరు? స్టక్రెట్ గ్గ
కెమరాలేమైన్న పెటిీ ఉింటారా? మౌళిక పచెుకకపోయింది. సిగెరెట్ లేకుిండా ఉదమింనిద్ర లేవడిం
ఎల్గ? ఆఫీస్ లో ట్టనషన్ తటుీకోవడిం ఎల్గ? పారీీ లో భిందు తాఖడమల్గ? సిగెరెట్ చుటూీ తన
జీవితిం అలులకుపోయిందే! ఇపుడు సిగెరెట్ లేకుిండా ఎల్గ? అనుకున్ననడు. కానీ తదని తెలుసు.
సాఴతిని కుిందేలు ఖదిలో ఊహించుకోలేఔపోయాడు. మదొదచేు యఘు మొహిం గుర్తతచిుింది.
వింటన్న సిగెరెట్ పామకెటిన అదదిం వనకాల పెటేీశాడు.
మౌళి ఉదయాన్నననిద్రలేచే స్రిక బాగ్గ లేటయింది. బ్రష్ చేసుకుని కచెన్ లోక వచాుడు.
‗ఆఔలేస్మతింది టిఫిన్ పెటుీ‘ అన్ననడు.
సాఴతి ఆశ్ుయమపోయింది. ఉదమిం లేచి ఖింట సేపు బాలకనీ లో కూరుుని, పేర్
చదువుతూ రెిండు కాఫీలు తాగ, న్నలుగు సిగెరెటుల కాలుిందే ఔనీస్ిం బ్రష్ చెమమని మౌళి, స్రాస్రి
టిఫిన్ పెటీభని అడఖడిం నభభలేఔపోయింది.
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‗ఏమైింది మీకు?‘ ఇడీల పేలట్ అిందిసూత అడ్డగింది
‗ఏిం లేదు.‘
‗లేదు. ఏదో ద్ధసుతన్ననరు మీరు.నిననటునించీ అదోల్గ ఉన్ననరు.‘
‗ఏిం లేదని చెపానుగ్గ!‘ కొించెిం ఖటిీగ్గన్న అన్ననడు మౌళి. మూతి మడుచుకుని
వళిలపోయింది సాఴతి.
ఇడీల తినడిం అయామఔ, హాలోల కూరుుని టివి చూసుతనన సాఴతి ఔకన కూరుున్ననడు.
‗ఇపుడైన్న చెిండ్డ‘ అింది సాఴతి.
‗అదీ…న్నను సిగెరెట్ మాన్నద్ధదభనుకుింటున్ననను.‘
‗అవున్న? మొనీన భధ్యమ ఔసారి మాన్నసినటుీన్ననరు.‘
‗జోక్ కాదు.నిజింగ్గన్న!‘ అన్ననడు మౌళి.
‗భించిదేగ్గ. ట్రై చెమమిండ్డ.‘ అని అఔకడునించి లేచి వళిలపోయింది సాఴతి. మౌళి కూడా
ఆమ వింటే నడ్డచాడు.
‗నిజిం చెపుతన్ననను. ఇింకెపుడూ సిగెరెట్ తాఖను.‘ మౌళి ఔళ్లలోల నీళ్తల తిరిగ్గయ.
‗మీరు సిగెరెట్ మాన్నసేత అింతఔింటే స్ింతోషిం ఏదీ ఉిండదు.‘ మౌళి చెయమ టుీకుని
చెపింది సాఴతి. ఆమను గ్గఢింగ్గ హతతకున్ననడు.
ఆ తరాఴత ఖడ్డచిన రెిండు నలలోల, మౌళి జీవితింలోని కొనిన స్ింగటనలు:
మౌళి బార్ లో కొల్లగ్ తో ఔలసి భిందు తాగుతన్ననడు. కొల్లగ్ సిగెరెట్ వలగించాడు.
నీకొద్ధద అని అడ్డగ్గడు. తాగుతనన విస్టక గ్గలసిన ఖటిీగ్గ టుీకుింటూ మాన్నశానన్ననడు మౌళి.
ఎనోనసారి అని జోక్ చేశాడు కొల్లగ్.
మౌళి ఆఫీస్ క ఫమలేదరాడు. కారు కొించెిం మిందుకెళ్లలఔ ర్చర్ వ్వమ మిర్రర్ లో చూశాడు.
నలల చొకాక వ్వసుకునన వమకత బైక్ మీద ఫమలేదరాడు. అతనిన చూడడిం రో అ అలవాటయపోయింది
మౌళిక. సూర్ మారెకట్ లో, ఆఫీస్ దఖాయ బార్ లో, ఉదమిం యఘు, సాఴతిలను సూకల్ లో
దిింపేటపుడు, ఆదివాయిం పూట యఘుని పేల గ్రిండ్ లో ఆడ్డించేటపుడు… అదే నలల చొకాక,
కూలింగ్ గ్గలసస్, హోిండా బైక్.
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మౌళి ఆఫీస్ పారీీలో చితతగ్గ తాగేశాడు. అిందరూ సిగెరెట్ తాగుతింటే తనకీ
తాగ్గలనిపించిింది. కానీ బాబా గురుతకు రావడింతో ద్దఫఫక భతత దిగపోయింది.
మౌళి సూర్ మారెకట్ లో సాఴతి తో షాపింగ్ చేసుతన్ననడు. బ్బలలింగ్ కౌింటర్ దఖాయకు
రాగ్గన్న అఔకడ ఔ రామక్ లో అిందింగ్గ అభరిు ఉనన సిగెరెట్ పామకెట్్ వైపు చూశాడు. సూర్
మారెకట్ ఫమటనిలుునన సకూమరిటీ గ్గర్ి తన వైపే చూసుతిండడిం ఖభనిించాడు మౌళి.
మౌళి ఆఫీస్ నుించి తఴయగ్గ ఫమలేదరి యఘు సూకల్ దఖాయకు వచాుడు. యఘుని సూకల్
నుించి పఔప్ చేసుకున్న ని తనఔచెప భధ్యమహనమే ఇింటిక వళిలపోయింది సాఴతి. మౌళి వళ్లల
స్రికే సూకల్ వదిలేశారు. బ్బకుక బ్బకుకభింటూ ఔకడే సూకల్ ఫమట ఎదురుచూసుతన్ననడు యఘు.
మౌళిని చూడగ్గన్న ఏడేుశాడు. యఘుని స్మద్ధయించి ఖటిీగ్గ హతతకున్ననడు మౌళి. ఆ క్షణింలో
మౌళిక నివాయణ్ ఆశ్రభిం వారి యహస్మిం తెలసొచిుింది : ప్రేభను మిించిన వమస్నిం లేదు.
బయానిన మిించిన భిందూ లేదు. అిందుకే సిగెరెట్ వమస్న్ననిన మానిించడానిక తనమీద బయానిన
ప్రయోగించారు. ‗Perfect paranoia is perfect awareness‘ అని బాబా చెపన మాటలు
గురుతకొచాుయ.. కానీ మొదటిసారిగ్గ అతనిమీద కోిం రాలేదు.
మలలమలలగ్గ సిగెరెట్ మీద నుించి భనసు భళిలించఖలగ్గడు మౌళి. ఇింతకుమిందుల్గ
సిగెరెట్ తాగ్గలనిపించినపుడల్గల అనిపించే ఇఫఫింది క్రభింగ్గ తగుామకిం టిీింది. కానీ సిగెరెట్
తాగ్గలన్న కోరిఔ మాత్రిం పూరితగ్గ పోలేదు. లవింఖిం, చూయింగ్ ఖమ్, టూత్ పక్… ఏదో
ఔద్ధింతో కోరిఔను చల్గలరుసుతన్ననడు.
ఔ రోజు రాత్రి ఆఫీస్ లో ని మగించుకుని చేసి ఇింటిక ఫమలేదరాడు. ఔ వైపు బాగ్గ
అలస్ట. భరోవైపు కలోమీటయలకొదీద ట్రాఫిక్ క్మ్. హాయన్ ల మోత. ఉఔకపోత. ట్రాఫిక్ చాల్గ
నభభదిగ్గ ఔదులోతింది. పాటలైన్న విింద్ధభని డాష్ బోర్ి ఒపెన్ చేశాడు. భించి సిడ్డ కోస్ిం
వతకుతిండగ్గ, రెిండు సిడ్డల భధమ ఔనిపించిిందొఔ సిగెరెట్ పామకెట్. మౌళిక సాఴతి మీద
కోమొచిుింది. ఇింలో ల ఎఔకడా సిగెరెటుల ఔనిపించకుిండా చెమమభని చెపాడు. కారోల
భరిుపోయనటుీింది అనుకున్ననడు. సిగెరెట్ పామకెట్ లోనుించి ఔ సిగెరెట్ తీశాడు. లోల లైటర్
కూడా ఉింది. కారు విిండోస్ కిందకు దిించి సిగెరెట్ వలగించాడు.
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ఔ ఫ్ తాఖగ్గన్న దగుా పొయలు పొయలుగ్గ తనునకొచిుింది. రెిండో ఫ్ తాఖగ్గన్న
ఔళ్లలోలనుించి నీళ్తల పొరులకొచాుయ. మూడో ఫ్ క అింతా మామూలుగ్గ అనిపించిింది కానీ,
గొింతలో చేదుగ్గ తగలింది. సిగెరెట్ టేస్ీ ఇింత చెతతగ్గ ఉింటుింద్ధ అనుకుింటూ భరో ఫ్
తాగుద్ధభనుకుింటుిండగ్గ. . .
‗షిట్. షిట్. షిట్‘ అనుకున్ననడు. సిగెరెటిన ఫమటడేశాడు. ‗ఏిం చేశాను న్నను? ఒ మై
గ్గడ్!‘ వింటన్న కారు కటీకీలనీన కిందకు దిించి, పెరూపూమ్ స్ప్ే చేశాడు. మౌళిక ఔకసారిగ్గ
బమమేసిింది. మొబైల్ ఫ్లన్ తీసి ఇింటిక ఫ్లన్ చేశాడు. సాఴతి ఆన్ర్ చేసిింది. ఎఔకడ్డకీ వళ్లలదు.ద
న్నను దిహేనునిమిషాలోల వసుతన్నననని చెప పెటేీశాడు. భళీల ఫ్లన్ చేసి యఘు ఎఔకడున్ననడని
అడ్డగ్గడు. ఏమైిందని అడ్డగింది సాఴతి. ఏిం లేదు అిందయిం డ్డననర్ క ఫమటకెళ్లదభని అఫదధిం
చెపాడు.
ఇింటిక చేరుకోగ్గన్న లఫ్ీ కోస్ిం ఎదురుచూడకుిండా మట్టలకక హడావుడ్డగ్గ తన ఫ్లలట్ వదదకు
రిగెతాతడు. కాలింగ్ బ్ల్ నొకాకడు. ఎవరూ రాలేదు. భళీల కొటాీడు. అయన్న రాలేదు. యఘుక
సాననిం చేపసుతిందేమో అనుకున్ననడు. రెిండునిమిషాలు అయామఔ భళీల కాలింగ్ బ్ల్ నొకాకడు. ఫ్లన్
తీసి సాఴతి మొబైల్ క రిింగ్ చేశాడు. రిింఖవుతింది కానీ ఎవరూ లఫ్ీ చెమమలేదు. తనదఖారునన
తాళ్ిం చెవితో డోర్ ఒపెన్ చేసి లోలక రిగెతాతడు మౌళి. సాఴతి, యఘు ఇదదరూ ఔనిపించలేదు.
అనిన రూమలూ భరోసారి వతకుతిండగ్గ మౌళి ఫ్లన్ రిింఖయింది.
‗హలో మౌళి‘
‗బాబా?‘
‗యెస్. మీకు ఇపుడు ఆశ్రభిం రావడానిక వీలవుతింద్ధ? లేఔపోతే రాత్రిక హాయగ్గ
డుకుని ర్చపు ఉదమిం రావొచుు.‘
‗సాఴతి ఎఔకడ?‘ కోింగ్గ అడ్డగ్గడు మౌళి.
‗ఎఔకడుిండో నీకు తెలుసు‘
‗బాబా పీలజ్ న్న మాట వినిండ్డ. తపెలపోయింది. పుకుింటున్ననను. ననున క్షమిించిండ్డ.‘
‗మీరు ఆశ్రభింకొసేత అనీన వివయింగ్గ మాటాలడొచుు. మీరు యిండ్డ మిందు.‘ అన్ననడు
బాబా.
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‗బాబా పీలజ్ వాళ్ళనొదిలేమిండ్డ. న్నను పూరితగ్గ కూడా తాఖలేదు. జస్ీ మూడు ఫ్్ అింతే!‘
దీనింగ్గ చెపాడు మౌళి. అటికే బాబా అవతల ఫ్లన్ ఔట్ చేశేసాడు.
మౌళి ఆశ్రభిం చేరుకున్న స్రిక తొమిభది ద్ధటిింది. రిసషన్ లో అింతకుమిందు చూసిన
రిసషనిస్ీ లేదు. ఏిం అడగ్గలో తెలమలేదు మౌళిక. బాబా పేరు గురుతకు రాలేదు. ‗న్న వైఫ్…‘
అని ఏదో అడబోతిండగ్గ ‗మిస్ీర్ మౌళి‘ అని ఎవరో పలవడింతో అటువైపు చూశాడు. ఇదదరు
బాడీ బ్బలిర్్ ల్గింటి వాళ్తల డోర్ ఫమటనిలఫడ్డ ఉన్ననరు. ‗పీలజ్ ఔమ్‘ అన్ననడు వాళ్లలోల ఔడు.
ఖదిలోక వళ్లలస్రిక కటికీ దఖాయనిలుుని ఉన్ననడు బాబా. మౌళి అతని దఖాయకు రిగెతాతడు.
ఔక ఖదిలో ఔ కురీులో కూరుుని ఉింది సాఴతి. ‗సార్ పీలజ్. ఆమన్నిం చెయ్యమదుద. కావాలింటే ఫైన్
ఔడతాను. మీర్చిం చెమమభింటే అది చేసాతను. పీలజ్ వదిలెమమిండ్డ.‘ అని వ్వడుకున్ననడు మౌళి. బాబా
స్మాధ్యనిం చెలేదు. కటికీ దఖాయకు వళిల, ‗సాఴతీ! సాఴతీ‘ అని అరిచాడు.
‗అది న్ వ్వ మిర్రర్. రూిం కూడా సిండ్ ఫ్రూఫ్. నువుఴ ఔనిపించవు. నీ మాటలు
వినిపించవు‘ చెపాడు బాబా.
‗యఘు ఎఔకడ?‘ కోింగ్గ అడ్డగ్గడు మౌళి.
‗నిద్రపోతన్ననడు. డోింట్ వర్రీ. మొదటి తపు కాఫటిీ అతనిన ఏిం చెమమమ. భన
కాింట్రాక్ీ లోనిమభనిఫింధనల ప్రకాయమే మేమ నిచేసాతిం. మొదలు పెడాదమా?‘ అింటూ
జేబులోనుించి రిమోట్ తీశాడు బాబా.
‗వదుద. సాఴతిని ఏిం చెయ్యమదుద.‘ ఆవ్వశ్ింగ్గ బాబా మీదక దూకాడు. అఔకడనిలుుని
చూసుతనన బాడీ బ్బలిర్్ ఇదదరూ మౌళి టుీకుని వనకక ల్గగ్గరు.
మౌళి వాళ్లని విడ్డపించుకోవడానిక ప్రమతినసూత, ‗సాఴతికేమైన్న జరిగిందింటే చింపేసాతను‘
అన్ననడు.
‗ఈ మాట న్నను ఇఔకడ చేరినటునించి రో అ విింటున్ననను. న్న మీద కోడి ప్రతి
ఔకడూ కోక రూపాయచుుింటే ఈ పాటిక న్న బామింక్ లో లక్షల డబుఫిండేది. అయన్న ఇదింతా
ఎిందుకు చేసుతన్ననిం? నీ భించి కోస్మే ఔద్ధ! సిగెరెట్ మానిించి మీ ప్రాణాలు కాపాడాలని
మేభనుకుింటున్ననిం. మీర్చమో ననున చింపేసాతనింటున్ననరు. ఈజిట్ ఫెయర్? మీర్చ చెిండ్డ.‘
మౌళిని ఔదలకుిండా టుీకున్ననరు.
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బాబా రిమోట్ లో ఫటన్ నొఔకబోతూ, వనకక తిరిగ,‘ బమడొదుద. కేవలిం మఫెల
సఔిండేల‘ అని ఫటన్ నొకాకడు.
ఆ మపెలప సఔిండుల మపెలప య్గ్గలుగ్గ అనిపించిింది మౌళిక. లోల ఖదిలో ఎలకిక్ షాక్
క సాఴతి నయఔయాతన అనుబవిించిింది. చూడలేఔ ఔళ్తల మూసుకున్ననడు మౌళి.
బాబా వచిు భుజిం మీద తటాీడు. ‗అయపోయింది. మీరెళిల మాటాలడొచుు.‘
‗ఏిం మాటాలడాల. అస్లు తనకు న్న మొహిం ఎల్గ చూపించఖలను?‘ ఖటిీగ్గ ఏడేుశాడు
మౌళి. అటివయకూ మౌళిని టుీకునన వాళ్తల అతనిన వదిలేసి ఫమటకు వళిలపోయారు.
‗మీయనుకుింటుననటుీ ఏమీ జయఖదు. వళ్లిండ్డ‘ అన్ననడు బాబా.
నిద్రపోతనన యఘుని భుక్న వ్వసుకుని మౌళి ఖదిలోక వళ్లగ్గన్న సాఴతి రిగెతతకుని
వచిుింది. ‗ఏభిండీ మీకేిం కాలేదు ఔద్ధ? ఎవరో ఇదదరు వచిు మీకు యాక్డెింట్ అయిందని
తీసుకొచిు….‘ సాఴతి మాటాలడలేఔపోయింది.
‗ఇింకేిం పరాఴలేదు. న్ననొచేుశాను.‘ అన్ననడు మౌళి.
‗న్ననిఔకడున్నననని మీకెల్గ తెలసిింది. అస్లెవరు వీళ్తల?‘ తడఫడుతూ అడ్డగింది.
‗ఐ యాిం సారీ సాఴతి. ఇదింతా న్నవలేల!‘
‗అస్లదింతా ఏింటిండీ. న్నకేిం అయథిం కావటిం లేదు.‘ అింది సాఴతి ఏడుసూత.
మౌళి జరిగిందింతా చెపాడు. అింతా వినన సాఴతి కాసేపు మౌనింగ్గ ఉిండ్డపోయింది.
‗న్నకు తెలుసు న్నను చాల్గ పెదద తపు చేశాను. ఇింకోసారి చెమమను. ననున క్షమిించు‘ అన్ననడు
మౌళి.
సాఴతి ఏిం మాటాలడలేదు. ‗న్న మీద అస్హమింగ్గ ఉింది ఔద్ధ!‘ అన్ననడు.
‗లేదు. ఇదింతానిజమైతే వీళ్తల చాల్గ భించి ని చేశారు. మీ చేత సిగెరెట్ మానిించాయింటే
అదే చాలు.‘
మౌళి ఆశ్ుయమపోయాడు.

―నో స్మభకింగ్‖ ~ స్టీఫెన్ కింగ్

(అనువాదిం: వింఔట్ సిద్ధధరెడ్డి)

patrika.kinige.com

ఇది జరిగన కొనిన నలలకు బాబా నుించి ఫ్లనొచిుింది. ‗హలో‘ అనగ్గన్న బాబా గొింత
గురుతటాీడు మౌళి. ‗మీ వాళ్తల ఎవరోన చూసి ననననుకుని ఉింటారు. న్ననస్లు ఆ రోజునుించి
సిగెరెట్ వైపే చూడలేదు.‘ అన్ననడు మౌళి ఔింగ్గరు డుతూ.
‗నోనో ఆల్గింటిదేిం లేదు. మీ ట్రీట్మింట్ లో ఇింకొింత భాఖిం మిగలుింది. ర్చపు ఔ సారి
ఆశ్రభిం క రాఖలరా?‘ అడ్డగ్గడు బాబా.
‗వసాతను‘
‗బైదివ్వ. ఔింగ్రాచుమలేషన్్ ఆన్ య్వర్ ప్రమోషన్.‘
‗మీకెల్గ తెలుసు?‘
‗మిభభలన ఇింకా ఫ్లలో అవుతన్ననిం మిస్ీర్ మౌళి‘ అని ఫ్లన్ పెటేీశాడు బాబా.
బాబా ఏిం లేదని ధైయమిం చెపన్న ఆశ్రభిం లోక అడుగుపెటేీ స్రిక ళ్ళింతా చలలగ్గ
అయపోయింది మౌళిక. అింతకుమిందు తీసుకెళిలన రూిం లోక కాకుిండా డాఔీర్ ఔన్లీింగ్ రూిం
ల్గింటి ద్ధింలో లక తీసుకెళ్లలరు. అఔకడునన వయింగ్ మషీన్ మీద నిలోుబ్టిీ వయ్ట్ చూశారు.
‗ఈ భధమ న్నను కొించెిం వయట్ పెరిగ్గను‘ అన్ననడు మౌళి.
‗తెలుసు. మా దఖాయ ట్రీట్మింట్ తీసుకునన వారిలో డెబ్లబ న్నలుగు శాతిం భిందిక ఈ
స్భస్మ ఎదుయవుతింది. అఔకడ నిలోుిండ్డ. మీ హైట్ చెక్ చేద్ధదిం‘ అన్ననడు బాబా.
మౌళి, హైట్, వయట్ నోట్ చేసుకుని ఔకన్న ఉనన ఔింపూమటర్ లో ఫీడ్ చేశాడు.
‗మీరు భరీ ఒవర్ వయట్ లేరు. కానీ ఔింట్రోల్ లో ఉించుకుింటే భించిది. న్నను మీకు
కొనిన టాబ్లట్్ రాసిసాతను. అవస్యభనిపసేతన్న వాడిండ్డ. ప్రతి నల్గ ఔలో  తేదీ మీ హైట్ అిండ్
వయట్ చెక్ చేసాతిం. మీ బాడీ మాస్ ఇిండెక్్ ప్రకాయిం మీరు 77 కేజీలు ద్ధటకూడదు.‘
‗ద్ధటితే?‘ టకుకన అడ్డగేశాడు మౌళి.
బాబా నవాఴడు. ‗మా వాళ్తల ఎవరో ఔరు మీ ఇింటిక వచిు మీ భాయమ చిటికెన వ్వలుని
కోసేసాతరు.‘ అన్ననడు. మౌళిక ఎల్గ రియాఔీవాఴలో అయథిం కాలేదు.
ఎనిమిది నలల తరాఴత :
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మౌళి ఔ రోజు ఆఫీస్ దఖాయ బారోల కూరుుని విస్టక తాగుతన్ననడు. సిగెరెట్ గురిించి
ఆలోచన కూడా లేదతని భనసులో. మౌళి ఎటిఔింటే ఫిట్ గ్గ ఉన్ననడు. టీ షర్ీ లోనుించి
ఫమటకొసుతనన పొటీ మామమై చాల్గ రోజులయింది. వారానిక ఐదు రోజులు వాకింగ్, వీకెిండ్్
లో జిమ్ లో చేసే వయకవుట్ మౌళిక బాగ్గ నిచేసిింది. ఇింతలో ఆఫీస్ కొల్లగ్ ఔతను వచిు ఔకన్న
కూరుున్ననడు.
కొల్లగ్: ‗మౌళి, నువుఴ సిగెరెట్ మాన్నశావింటే నభభలేఔ పోతన్ననను.న్నను ట్రై చేసి చేసి
వదిలేశాను. న్నకూకడా కొించెిం హెల్ చెయ్యమచుు ఔద్ధ!‘ అింటూ స్ఖిం సిగెరెటిన యాష్ ట్రేలో
డేశాడు.
‗నువుఴనిజింగ్గన్న సిగెరెట్ మానయామలనుకుింటున్ననవా?
అవునననటుీ తలూపాడు కొల్లగ్.
మౌళి జేబులోనుించి ర్్ తీశాడు. శ్రీకాింత్ ఇచిున నివాయణ్ విజిటిింగ్ కారిిి కొల్లగ్ క
ఇచాుడు., ‗వీళ్లని కాింటాక్ీ చేమిండ్డ. మీరు కొదిద రోజులోలన్న సిగెరెట్ మాన్నసాతరు.‘
ననిండు నలల తరాఴత :
మౌళి ఇింటిక కొరిమర్ లో ఔ ఔవర్ వచిుింది. తెరిచి చూసేత లోల ఔ బ్బలుల ఉింది.
నివాయణ్
భహేశ్ఴయిం గ్రాభిం, శ్రీశైలిం హైవ్వ.
1 ట్రీట్మింట్: 25000.00
2 కౌని్లర్ (బాబా ఔృషణ దేవ్): 25000.00
3 ఔరెింట్ ఛారీ్లు: 2.90
చెలలించవలసిన మొతతిం: రూ 50002.90 పైస్లు
‗ఎలకిసిటీ ఛారీ్లు కూడా వ్వశారు దొింఖ వధవలు.‘ అన్ననడు మౌళి.
‗పరాఴలేదు ఔట్టీమమిండ్డ. మీరు మొతాతనిక సిగెరెట్ మాన్నశారు ఔద్ధ! అది చాలు‘ అింది
సాఴతి.
ఇయవై నలల తరాఴత:
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ప్రసాద్ ఐమామక్్ లో సినిమా చూడాినిక వళ్లత అనుకోకుిండా శ్రీకాింత్ ఔలసాడు అఔకడ.
ిండఖక అతాతరిింటిక వచాునని చెపాడు. పోయన సారి శ్రీకాింతిన ఔలసినటిఔింటే ఈ సారి
కొించెిం ళ్తల చేసినటీనిపించిింది మౌళిక. శ్రీకాింత్ తో పాటు అతని భాయమ లత కూడా వచిుింది.
మౌళి ఎపుడూ ఆమ గురిించి వినడమే కానీ ఔలవడిం అదే మొదటి సారి. ‗నైస్ టు మీట్ యూ‘
అని హామిండ్ షేక్ చేసిింది లత. ఏదో తేడాగ్గ అనిపించిింది మౌళిక.
హాలోల సినిమా చూసూత, స్మోశా తిింటుిండగ్గ అయథమైింది మౌళిక – లత కుడ్డ చేతిక
చిటికెన వ్వలు లేదని.

*
— మీ స్ిందన ఇఔకడ తెలమజేమిండ్డ —
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