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గాలి పొరలు
నిద్రలో ఉలిక్కిడి కళ్ళు తెరిచాందామె.
ఆమె కిన - అతడు నిద్రలో వెల్లక్కలా డుకునే నోరుతెరిచ అరుస్తూ ఉన్ననడు.
డుకుననవాడు డుకుననట్లలగానే ఉన్ననడు. కళ్ళు చేతులు కదటాంలేదు. అ గాంతు అతడి
గాంతులా లేదు. పీల్మైన కేక. వికృతాంగా ఉాంది.
కల్ కవచ్చుననుకుని కికు ఒరిగి అతడిని చేతుల్తో ట్టికుదిపి నిద్రలేపిాందామె.
అతడు ఉలిక్కిడ్డట్లల నిద్రలేచాడు. అతనలా నిద్రలోాంచ మెల్కువలోక్క వస్తూననప్పడు తను
అరుస్తూన్ననడ్ని అతడిక్క లీల్గా అరథమవుతూ ఉాంది. పూరిూగా మెల్కువ వచాుక రాండునిమిషాలు
మరిాంకేదో లోకాంలో ఉననట్లలగా మౌనాంగా ఉాండిపోయాడు.
ఆమె లేచ చీకట్లల ముణుకుినన దీాం ఒత్తూని కాంచాం పెదదదిగా చేయడ్ాంతో చీకట్లల నేల్మీద
గాంతుక్కిరుునన నల్లట్ట మనిషెవరో ఉననట్లలాండి తటాలునలేచ నుాంచ్చననట్లల గోడ్మీద దీప్ప నీడ్
పైక్క లేచాంది. వాంటగది పొగలేమితో మాసిన గోడ్ గడియారాం రాత్రి రాండుగాంటలు చూప్పతూ
ఉాంది.
అతడి చేత్తక్క మాంచనీళ్ుగాలస్త అాందిస్తూ అాందామె ‘‘ఏమైాంది, కలొచుాందా?’’
ఆమె కుాంకుమ రాంగు చీర చీకట్టలో నల్లట్ట రాంగుని సాంతరిాంచ్చకుని ఉాంది.
అతడు గాంతులో నీళ్ళు మిాంగుతూ అవునననట్లల తలూపాడు. చమట బిాందువులు అతడి
నుదుట్టమీద మెరుస్తూ ఉన్ననయి.
‘‘పీడ్కలా’’?
అతడు మాటాలడ్కుాండా గాలస్త నేల్మీద పెట్టి వెనకుి జరిగి చేరగిలి డుకున్ననడు.
ఆమె క్కడా ఒక గాలస్త నీళ్ళు తాగి దీప్ప వత్తూ తగిగాంచాంది. ఒకిసారిగా ఒత్తూ తగగడ్ాంతో
గోడ్మీద నిలువుగా రుచ్చకునన నీడ్ తటాలున ముణుకుిని క్కరుుాండిపోయిాంది. మాంచాం
మీదకు వచు దుట్ట మీదకు లాకుిని డుకుాందామె.
అతడు గుాండెల్ మీద చేతులు మడిచపెట్లికుని చీకట్లలక్క చూస్తూ ఉన్ననడు. ఆమె దుట్ట
తల్ వరక్క లాకుిని అతడివైప్ప త్తరిగి అతడి ఛాతీమీద చేయివేసిాంది. ఇదదరికీ నిద్రటిలేదు.
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మసకచీకట్లల ఆమె మొహాం కనడ్టాంలేదు. అతడు కళ్ళు తెరిచే ఉన్ననడుకనీ గతాంలో ఉననట్లలగా
ఉన్ననడు. కళ్ళు దేనినో చూస్తూన్ననయి.
దేనిగురిాంచ కల్? దుట్టలోాంచ తలెతూకుాండానే అడిగిాందామె.
చాలాసేప్ప మౌనాంగా ఉాండి చపాడ్తడు. ‘‘ఒకమె గురిాంచ’’
ఆమె నిదానాంగా దుట్ట తొల్గిాంచ అలానే డుకుని వెదురు మీద తాటాకులు, వరిగడిడ
కపిన ఇాంట్టకప్ప వాంక చూసిాంది. దుట్టమడ్తల్ మధయ సననట్ట తెల్లట్ట ఆమె ముకుిప్పడుక
లోయలోక్క జారిన నక్షత్రాంలా ఉాంది.
కాంతసేప్ప మౌనాం తరువాత ‘‘ఎవరామె?‛ అని ఆమె అతడిక్క ఇాంకసూ దగగరగా జరిగిాంది
హతుూకుననట్లలగా..
‚తెలిసిన మనిషే. ఇప్పడెకిడుాందో తెలియదు. తెల్లట్ట చీర కట్లికుని ఉాంది కల్లో. చాలా
సాంవతసరాల్ క్రితాం సాంగత్త. అప్పడు దిహేనేళ్ు ప్రాయాం ఆమెది. దాదాప్పగా మరచపోయాను.
అప్పడు న్నకు దిహేడేళ్ళు. ఇప్పడెకిడుాందో తెలియదు. చాలా మారిపోయి ఉాండ్వచ్చు. ఇప్పడు
చూసేూ గురుూటిలేనేమో. అచుాం కల్లో వచున మనిషిలా లేకపోవచ్చు. కని ఆమె... ఆమే.
ఆశ్ురయాంగా ఉాంది కదూ. ఎప్పడో చననప్పడు చూసినవాళ్ళు, కల్లోల పెరిగి పెదదయినవాళ్ళుగా
కనిపిాంచటాం’’
‘‘ఇాంతకీ ఆమె పేరు?’’
‘‘రాజి - రాజేశ్వరి’’ చపాడ్తను.
‘‘ఆరోజులోల జీవితాం ఆమెతోనే మొదలు, ఆమెతోనే అాంతాం అనిపిాంచేది. అాంతకుముాందు,
ఆమె తరువాత ఇాంకెవరూ లేరనీ, న్న జీవితాంలో ఒకి స్త్రీ, ఒకే ఒక స్త్రీ - ఆమెకు త ఇాంకెవరీకీ
ఈ హృదయాంలో చోట్లలేదు అనుకునే వాడిని. అవి యవవనప్ప తొలి రోజులు’’
‘‘మరి ఆమె?’’
‘‘ఆమె - ఒక కాంటెకోణాంగి. ఎప్పడు చూసిన్న కుాంకుమరాంగు జాకెట్లి వేస్తకుని
పొడ్వాట్ట జడ్ని కప్పలా చ్చట్టి, మలెలపూలు గుాండ్రాంగా చ్చట్టిది. ఆమె పెదవుల్మీద నవవాంతా
కళ్ులో కనడేది.’’
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‘‘ఉదయానేన నేను కలేజీక్క వాళ్ుాంట్ట ముాందునుాంచే నడుచ్చకుాంటూ వెళ్ళువాడిని.
ఇాంట్టముాందు ముగుగవేస్తూ కనిపిాంచేది. ఒకరోజు ఆమె చూడ్కుాండా ఆ ముగుగలో పూలు చలాలను’’
‘‘ఆమె చూడ్లేదా?’’
‘‘చూడ్లేదు. అయిన్న ఆమె చూడ్టాం కదు న్నకివల్సిాంది అనుకునేవాడిని.’’
‘‘మరిాంకేమిట్ట? అయిన్న చూసేూ ఏమవుతుాంది?’’ మసకచీకట్లల మెరుస్తూనన ఆమె కళ్ళు
అతడివాంక కాంటెగా చూస్తూ నవువతూ ఉన్ననయి.
ఆమె అలా అడ్గాగనే అతడిలో ఏదో తెలియని మారు వచుాంది. అాంతకుముాందు కల్
తాలూకు భయాంనీడ్ అతడినుాంచ క్రమాంగా తొల్గిపోతూ అాంతలోనే తెలియని ఇాంకేదో భయాం
అతడిని ఆవరిాంచాంది. అతడి మొహాంలో నీడ్లు మారాయి.
‘‘చూసేూ ఏమౌతుాంది?’’ అాందామె మళ్ళు.
కసేట్ట తరువాత ఆమె నిద్రలోక్క వెళ్ుపోతుననట్లలగా కళ్ళు మూస్తకుాంది. తృపిూగా.
అతను స్తదీరఘాంగా చీకట్లలక్క చూస్తూ చవరకు ‘‘తెలియదు’’ అన్ననడు. నిశ్శబ్దాంలో.
ఆమె విాంట్లననదో లేదో తెలియదు. అతను చపూూనే ఉన్ననడు. ఇాంక.
‘‘ఇషాినిక్క కరణాం చడ్మాంట్ట నగనాంగా చేయడ్మేమో. అయిన్న న్నకు తెలీదు.
ఇష్ిమాంట్ట ఇష్ిమే. ఆమే నేను. నేనే ఆమె. ఆమెలోనే నేను ఉన్ననను అనుకోవాలి. ననున నేను
చేరుకోవడ్ాం’’
అతడు చప్పూననది అమె చవుల్కు లీల్గా వినిపిస్తూ ఉాంది. గల్లాల బిగువుగా దువివన ఆమె
జెడ్ నిద్రలో వదులాంది.
ఉననట్లిాండి అతడు ఈ లోకాంలోక్క వచాుడు. అతడిని గతకల్ప్ప ఛాయలు విడిచపెటాియి.
‘‘అట్ట న్న ఆలోచనలు తలుచ్చకుాంట్ట నవువ వస్ూాంది. అదొక యవవనప్ప అత్తశ్యాం. ఆ
అమాాయి, కదు ఆమె మళ్ళు ఇనేనళ్ళ్ తరువాత ఇలా కల్లోక్క వచుాంది. మిగిలిాందలాల ఆన్నట్ట
జాాకమే. ఇప్పడు ఎవరిదారి వారిది. ఒకరకాంగా ఆమెని పూరిూగా మరచపోయాను. అదొక
అమాయకతవాం.’’
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ఆమె ఇాంక చల్నాంలేకుాండా కళ్ళుమూస్తకునే ఉాంది. పాదాల్ దగగర జరిగిన దుట్ట.
కుాంకుమ రాంగు చీర దాచలేకపోతునన గజెెల్ మెరుప్ప. కాండ్చలువ చ్చట్లికుననట్లి తెల్లట్ట పాదాలు.
అతడు చాలాసేట్టవరక్క చీకట్లలక్క చూస్తూాండిపోయాడు.
బ్యట పొలాల్ మీాంచ వీస్తూనన ఈదురుగాలి చప్పడు.
***
సగాం తెరిచన తలుప్పల్ మధయ నుాంచ అవతలి గదిలో కసేప్ప అకిడ్ ఎవరో నుాంచ్చని
మరికసేప్ప ఆగి ఇట్లవైప్ప వస్తూననట్లలగా... రాండు చేతుల్ మధయ వెలిగే ప్రమిద. ఆమె జుట్లి
విరబోస్తకుని కుాంకుమరాంగు చీర అాంచ్చ స్తప్పరాంగు చీకట్లల మెరుస్తూ ఉాంది. నల్లట్ట కట్లక
కళ్ళు. వాంకీల్ జుట్లి వేలాడుతూ ఉాంది. ఆమెని ఎకిడో చూసినట్టల ఉాంది. చమికీల్లో ఒదిగిన
ఎర్రట్ట ముకుిప్పడ్క. దిగాంతానిన దాట్టపోతునన నక్షత్రాం.. ఎవరది? ఎవరు?
తన శ్రీరాం పెనుగులాడుతుననట్లి అతడు భావిాంచ్చకున్ననడు. కని కళ్ళు చేతులు
ఉననచోట్లనుాంచ ఒకి అాంగుళ్ాంక్కడా జరగలేదని అతడిక్క అరథమవుతూ ఉాంది.
ఆమె మసక వెలుతురులో నడుచ్చకుాంటూ వచు మాంచాం కినే ఉనన స్తిలుమీద ప్రమిదని
ఉాంచ నిదానాంగా అతడివైప్ప త్తరిగి అతడి మొహాంలోక్క చూడ్బోయిాంది. ఆమె అతడి మీదిక్క
ఒరగగానే ఒదులుగా ఉనన పొడ్వాట్ట వెట్రుకలు వెనుక నుాంచ అతడి మొహాం మీద డాడయి.
‘‘ఎవరది? ఎవరు?.. ’’
తెల్లట్ట శూనయాం.
ఆమె అలా అతడి మొహాంలోక్క చూసిన మరుక్షణమే అతడు భయాంతో గట్టిగా అరిచాడు.
కళ్ళుచేతులు ఆడ్ని పెనుగులాట. మూగవాడి కేక. తనలో తాను.
స్తపాూవసూనుాండి చేతన్నవసథకు చేరుతుననప్పడు, నిద్రనుాంచ మెల్కువలోక్క అడుగుపెడుతూ
అతడు కళ్ళు తెరిచాడు. తన గాంతు తనకే గురుూటిని విధాంగా పీల్గా ఉాంది.
అతడి కినే తెల్లట్ట దుట్టలో డుకునన ఆమె ఉలికిడిలేచ అతడివాంక చూసిాంది.
అతడిాంక డుకుననవాడు డుకుననట్లలగానే ఉాండి కదిదగా నోరు తెరిచ అరుస్తూ ఉన్ననడు. కళ్ళు
నిద్రలో మూతబ్డే ఉన్ననయి.
ఆమె కాంగారుగా లేచ అతడిని ట్టి కుదిపి నిద్రలేపిాంది.
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ఉలిక్కిడి సగాం మెల్కువలోాంచ మేలుకునన అతను వెాంటనే తేరుకోలేక పోయాడు.
‘అవును. ఏాంజరిగిాంది?’
‘‘కల్ - ఇది కలే !’’
‘‘మరి ఆ గాంతు ఎవరిది అది నేను కదు’ గణిగాడ్తడు.
ఏమయిాంది? భుజాంమీాద చేయివేసి అతడి కళ్ులోక్క చూస్తూ అనునయాంగా అడిగిాందామె.
ఆమె చేతుల్పై నీల్ప్ప రాంగు జాకెట్లి పైక్క జరిగి మడ్తలుడి ఉాంది. ఆమె కట్లికునన తాలూకు
తెల్లట్ట చీర దుట్ట మడ్తలోల చకుికుని ఉాంది.
ఒకి

క్షణాం

అతడు

ఆమెని

భయాంతో

చూసాడు.

నిద్రమతుూలో

మొదటగా

గురుూటిలేకపోయాడు.
ఆమె అతడిక్క ఇాంకసూ దగగరగా జరిగిాంది.
అతడు గుాండెల్ మీద చేతులు పెట్లికుని చన్నరాంభాంచాడు. ఆమె కళ్ళు మూస్తకుని
విాంటూ ఉాంది.
‘‘కల్లోక్క వచుాంది’’ అని ఒకి క్షణాం ఆగి ‘‘ఒక యువత్త’’ అన్ననడు.
ఆమె కళ్ళు నవావయి.
అవి కౌమారానిన దాట్టన యవవనప్ప తొలిరోజులు. న్న హృదయాం ఒకిరికే అాంక్కతమని
ఒకప్పడు అనుకునే వాడిని. ఆ రోజులోల ఒక యుకూవయస్త లెలటూరి అమాాయి ఆలోచనలు ననున
వేధాంచేవి. కని కల్ాం గడిచేకదీద ఏమయిాందో న్నక్క తెలియదు. ఆ తరువాత అలా ఎనోనసారుల
జరిగిాంది. ఆమెని ఎలా మరిచపోయానో తెలియదు.
అలా ఎాంతోమాంది. కాందరు రిచయస్తథలు. కాందరు అరిచతులు. అరక్షణాంపాట్ల
చూసినాంతలోనే ఆమే కవాలి, ఆమె న్న జీవితాం అనుకుని మధనడిన రోజులున్ననయి. మొతూాం
సమసూజీవితానిన విడిచపెట్టి ఆ అరక్షణాం ఆమె ముాందు మోకరిలాలల్ని అనిపిస్తూాంది. ఎాందుకనో
తెలియదు.
‘‘ఇాంతకీ కల్లో వచుాందెవరు?’’
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‘‘అవి న్న చదువు పూరూయిన రోజులు. ఉదయాం తూరుదికుికేసి సాయాంత్రాం దక్షిణాంవైప్ప
మైళ్ుకదీద నడిచ వెళ్ళువాణిణ. రోడుడక్కరువైప్పలా చుట్ట పొలాలు, రైతులు. న్న ప్రయాణాం మనుషులు
తమ చేతుల్తో సాగుచేసిన భూముల్ను దాట్ట మానవహసూాం చొరబ్డ్ని నిరెనప్రాాంతాలోలక్క సైతాం
సాగేది. ఆరోజులోల ఒక సాంధ్యయసమయాన త్తరుగుప్రయాణాంలో చూసాన్నమెని.
‚వాళ్ుది ఊరిచవర రలులగడిడ ఇలుల. దానిని అనుకుని ఎతెతూన వేచట్లి. ఇాంట్టని
ఆనుకునిపోతూ ఉాండే కలిబాట. కాంతదూరాంలో బాటకిన మట్టితో అలిక్క ముగుగలు పెట్టిన
చననగుడి.
‚ఆ సాయాంత్రాం నేనలా నడుస్తూ చట్లిక్కాంద నుాంచ్చని దూరాంగా ఎగిరే క్షుల్ని చూస్తూ
ఆగిపోయాను. అదిగో అప్పడు కనడిాందామె. ఒక చేత్తలో దీాం వెలుగుతూ ఉాంది. మరొకచయియ
దీాం గాలిక్క అరిపోకుాండా అప్పతూ ఉాంది. మొతూాంగా స్తరాయసూమయప్ప బ్ాంగారువరణాంలో ఉాంది.
ఎనోన సాంవతసరాలుగా నేను వెత్తకే న్న ప్పరాతన దేవత ఆమేనని అనిపిాంచాంది. ఆ రాంగు, ఆ కాంత్త
ఒకిసారిగా ఎనోన సాంవతసరాల్ న్న గతానిన తుడిచపెట్టిసిాంది. విచత్రాం అాంతకుముాందునన యువత్త
న్నలో కనుమరుగైపోయిాంది. ఆమె సాథనాంలో ఈ కతూమనిషి న్న హృదయానిన పూరిూగా
ఆక్రమిాంచ్చకుాంది. ఆ మరున్నడు క్కడా ఆమెను చూదాదమని అకిడ్కు వెళ్ళును. ఆమె అలాగే
చేత్తలో ప్రమిద తీస్తకుని గుళ్ళుక్క వెళ్ళూ కనిపిాంచాంది’’
‘‘ఆమెతో మాటాలడావా..’’
‘‘లేదు’’
‘‘ఆమెాంట్ట ఎాందుక్కష్ిాం’’
‘‘ఎాందుకో తెలియదు. ఇషాిల్కు కరణాలుాంటాయా? నీకు కవల్సిన, నీవు చేరవల్సిన
మనిషి ఎవరో ఉాంట్లాంది. నేను చేరవల్సిన మనిషి ఎవరు? ఒక మనిషి ఒక నదిలో దిగి సాననాం
చేయగల్డా? ఒకరవరు? ఏ ఒకరు? నదిలోక్క దిగక ముాందు, దిగాక నీలో ఎాందరున్ననరు?
‘‘ప్రత్తరోజూ సాయాంత్రాం మసక వెలుతురులో ధగధగలాడే స్తరాయసూమయప్ప స్తప్పరాంగు
చీరతో అరచేత్తలో ప్రమిదను ట్లికుని గుడిలోక్క వెళ్ుడ్ాం చూస్తూాండే వాడిని. ఏమిట్ల తెలిసేది
కదు. చీకట్లల మెరిసే రాంగు. సాయాంత్రప్ప దిగులు. అప్పడ్దేమిట్ల అరధమయ్యయదికదు.’’
‘‘ఇప్పడు తెలిసిాందా మరి? అదేమిట్ల.‛
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‘‘తెలీదు.’’
మధ్యయహనాం నిశ్శబ్దాం. అల్సటలోాంచ మేలుకునన గట్ట నిద్ర.
***
అతడు రాండుచేతులు మెడ్ వెనక ఆనిాంచ గోడ్కు చేరగిల్బ్డి మాటాలడుతున్ననడు.
‘‘అనీన పోయాయి. యవవనాం తాలూకు ఉదేవగాలు, బిడియాలు, భయాలు అనీన
కరిగిపోయాయి. సేనహాలు, ద్రోహాలూ.. నది ఉధృతమైన ప్రవాహానిక్క కట్లికుపోయినట్లల జీవితప్ప
ఉధృత్తక్క అనిన సాందనలూ కట్లికుపోయాయి’’
‘‘మరిాంకేాం. ఇాంకేాం కవాలి నీకు? నది మైదానాంలోక్క విసూరిాంచ్చకుననట్లి నువువ
విశాల్మయాయవుగా’’ ఆమె విప్పకునన నల్లట్ట కురుల్లో ఒకట్ట రాండు తెల్లవెాంట్రుకలు
మెరుస్తూన్ననయి.
అతడు కనసాగిాంచాడు.
‘‘ఆమె న్నకాంట్ట న్నలుగేళ్ళు పెదద. ముఖ్యాంగా ఆమె చూప్ప. విపారుుకునన కళ్ుతో దేన్తనన్న
సష్ిాంగా చూసేది. రిపూరణమైన నవువ. న్న జీవితానిక్క రిపూరణతనివవగల్ స్త్రీ ఆమేనని అనిపిాంచేది.
ఇదాంతా ఇలా ఎాందుకు జరుగుతుాందో తెలీదు. న్న కది కవాలి. కదు.కదు. నేనది కవాలి. అది
సేవఛ్ు! అది సాందరయాం...!’’ ఇాంకేదో అతీతమైన శ్క్కూ అతడిని పూనినట్లల మెరుస్తూనన కళ్ుతో
గాలిలోక్క చూస్తూ చసాగాడు. గతకల్ప్ప యవవన శ్క్కూ అతడిలో తొాంగిచూసిాంది.
ఆమె అతడివాంక ఆశ్ురయాంగా చూసిాంది.
ఎాందుకో తెలీదు.. న్నకు కవల్సిన మనిషిని వెతకడ్ాం మానలేదు. న్నకు కవల్సిన మనిషి
అనేక ముఖాల్తో ఉాంది. నేను ఏరూాంలోక్క, ఏదేహాంలోక్క ప్రవహాంచాలి? ఏ నదిలో
విశ్రమిాంచాలి?
గాలిలోక్క తెరుచ్చకునన కళ్ుపై నీడ్లు కముాకున్ననయి. అతడి వదనాం విచారమైాంది.
ప్రత్త సాందరాయనికీ నేనిాంక ప్పడుతూనే ఉన్ననను. కతూ వాాంఛ్ల్తో తెరుచ్చకుాంటూనే
ఉన్ననను.
‘‘నేను శాగ్రస్తూడిని’’.
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ఆమె వెనకుివాలి పైకప్పకేసి చూస్తూ ఉాండిపోయిాంది.. వెనక్కి విరబోస్తకునన ఆమె
వెాంట్రుకలు ఈదురుగాలిక్క పైక్కలేస్తూనన మాంటల్వలె పైక్క ఎగసిడుతున్ననయి.
అతడు క్కట్టకీలోాంచ.. అవతల్ గాలిలోక్క చూస్తూ అన్ననడు.
‘‘ఇాంక ఏదో దహాంచే దాహాం... అది న్నదేన్న..?’’
***
అవతల్ అనాంతాంగా రుచ్చకునన సముద్రాం. ఇవతల్ నిలువెలాల ఆకశ్ాం. ఆాంచ్చల్ చవరిక్క
వెళ్ు చూసాడు. సముద్రాం తెల్లగా ఉాంది. ప్రవహాంచే మాంచ్చలా. కనుచూప్పమేరా విసూరిాంచన
లిలీలపూలు. పూల్వాసన లోతు తెలియని అగాథాంలా ఉాంది. ఆకశ్ాం.. వెనుత్తరిగి చూసేాంతలో
ఎవరో అవతలిక్క, అగాథాంలా ఉనన ఖాళ్ళ ప్రదేశ్ాంలోక్క దూకేశారు.
దూక్కాంది ఎవరు? తనే..! కదు ఇాంకెవరో.. తనను మీదిక్క లోయలోక్క లాకుిన్ననరు.
అగాధాంలోక్క

జారిపోతోననటలనిపిాంచాంది.

ఒకిసారిగా

ఆకశ్ాం

నుాంచ

ఎవరో

తనని

జారవిడిచనట్లల.. ఏ ఆధ్యరాంలేక తల్క్రిాందులుగా వేలాడుతూ... జారిపోతూ చవరిక్క చేత్తక్క ఏదో
చక్కినటెతల తడుముకుని చూసేూ నల్లట్ట వెాంట్రుకలు.. భయాంతో ఒకిసారిగా కేకవేశాడ్తడు.
స్తదీరఘమైన కేక. గీతలా పైనుాంచ క్కాందిక్క. తనలో.
సముద్రాంలో కట్లికుపోతునన తె అల్ల్ను తట్లికుని బ్యట్టక్క తేలినట్లల అతడు నిద్ర
మధ్య కల్వరిస్తూ మెల్కువలోాంచ కళ్ళు తెరిచాడు. తనది కని తనగాంతు తనకే కతూగా
విాంతగా ఉాంది. అవతల్ ఉననది ఎవరు?
చీకట్లలనే లేచ లట్ల ఆన్ చేసాడు.
చల్లట్ట గాలిక్క క్కట్టకీ కరినుల ఊగుతున్నయయి. క్కట్టకీ పైక్క పాకుతునన మనీపాలాంట్ కతూశ్క్కూనేదో
నిాంప్పకుని ఆకుల్తో తలెతుూకుని ఉాంది. అవతలి గదిలోాంచ ఎవరో ఇవతల్కు రాబోతుననట్లలగా
తలుప్ప నిశ్శబ్దాంగా గాలిక్క ముాందుకీ వెనకీి జరుగుతూ ఉాంది.
గోడ్మీద గడియారాం మూడుగాంటలు చూపిస్తూ ఉాంది. వేలాడ్దీసిన పెయిాంట్టాంగ్లో
మనుషులు, బొమాలు అలా కదులుతూ ఉననట్లలాండి అకిడే చల్నాంలేనట్లలగా ఉన్ననయి. వాట్టనలా
చూస్తూ ఆమెవాంక చూసి ఉలిక్కిడాడడు.
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ఆమె తల్ అట్లకికు త్తరిగి, జుట్లిముడి విడివడి ఒదులుగా వేలాడుతునన పొడ్వాట్ట
వెాంట్రుకలు మాంచాం క్కాందిక్క వేలాడుతూ నేల్ను తాకుతూ ఉన్ననయి. పొడ్వాట్ట వెాంట్రుకల్ మధయ
సిగలో ఒక లిలీలప్పవువ చకుికుని ఉాంది.
*
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