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ఆధిపత్యం 

అతను ఆమె ఫో టోకి ఎదురుగా పడక విరిచి వెల్ల కిల్ా పడుకొనివున్నాడు. 
అతనికి ఆ ఫో టోకి మధ్య ఒక దీపం వెల్ుగుత ంది. నిశ్శబ్ద మైెన ఆ రాతి్రవేళ 
గోడమీదునా గడియారం సమయం ఒక గంట అని మోగింది. అతను  
రెపపవాల్చకుండన ఆ పటానే్ా చూసుు న్నాడు. అతని పెదవుల్లల  ఒక చిరునవుు; 
దననిత బ్ాటు ఆమెత  అన్యయనయంగా పంచుకునాటుు  - పరిమారహమైెన, అపూరుమైెన  

కొనిా మాటల్ు  - సందడి చెయయకుండన - వాటిత  కలిసి తేల్ుతున్నాయి. 
ఇపుపడు, రెండు వారాల్ తరాుత,  ఆమె అతనికి ఒక జ్ఞా పకంగానే్ 

నిలిచిపో యింది.  
ఆమెను పో గొటుు కొనా బ్ాధ్ రరించల్కక కుిలలిపో త  అతను కొంచెం 

సమయం ముందు నిదపిో యాడు. అపుపడు ఆమె వచిచ పరిమత  అతని రుజ్ం 
తనకి, చెవుల్లల  ఉదికిుమైెన శ్ాుసల్ు వదుల్ుత , వ ంగి, “ఇదేంటి? చంటిపిల్ల ల్ాగ 
నిదపోి తున్నారు? కళళు తెరిచి ల్కచి కూరోచండి! . . . ఈ పాల్ు తనగండి!” అని 
ల్కపింది.   

 “హ ం . . . హ ం” అని గొణుకుకంటూ అతను పడకమీద ఇల్ాగా అల్ాగా 
పాకుతుంటే ఆమె ముసిముసి నవుుల్త , అతని తల్కింద తన చెయిని పో నిచిచ, 
దననిా ఎత్రు  తన ఛనతీల్ల ఒతుు కునాపుపడు  ఆ చెయిల్లని గాజుల్ సందడి అతని 
చెవుల్కి వినిపించింది; మల్లల పూల్ వాసన చెదిరిన నిదనిి పూరిుగా గందరగోళం 
చేసరసింద.ి  

“అబ్బబ్ాబ, చనల్ు  . . . చనల్ు . . . న్నకు చంటి పిల్ల   ల్కని కొఱత మీవల్ల నే్ 
తీరుత ంది! ఇక పాప వసరు , అంత,ే మీరిదద రూ న్న పాిణం తీసరస్ాు రు!” అని 
విసగుగ ంటూ, అతని నుదుట జ్ఞరిన జుతుు ని పకకకి త సి, అతనిా కూరోచబె్టిు , పాల్ 
గాల సుని రరు చెయికి అందించి, “ఇదిగో, గాల సు! పటుు క ండి! నే్ను వెళ్ళు వంటగదిని 
శురంి చెయాయలి!” అని ఆమె త ందరపెటిు ంది.  
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అతని పెదవుల్ని గాల సు తనకుత ంది; సగం నిదలి్ల పాల్ు గొంతుల్ల దిగగానే్  
అతను ఒక గుకెకడు ిలంగాడు.  

“నువుు వెళ్ళు . . . అయ్యయ . . . పటూు , నువుు పో యావే! . . . నువుు 
చనవల్కదూ? మళ్ళు బ్త్రకి వచేచస్ావా?” అని వాపో యినపుపడు అతని గొంతుల్ల 
ల్కచిన ఇంపెైన య్యచన వెంటనే్ చేదుగా మారింది. “అదెల్ాగ?  నినుా దహనం 
చేయల్కదూ? నే్నూ పకకనుంచి చూసరనుగా?” అనే్ పాత జ్ఞా పకం గురుు కి 
వచేచసింది. 

అపుపడు గడియారం రెండు గంటల్ు మోగడంత  అతనికి పూరిుగా మెల్కువ 
వచేచసింది; అంటే, కళళు తెరిచి చూస్ాడు. తను పడకమీద కూరుచనాది 
గమనించి, గభీమని  ఉలికిపడనా డు. దీపం వెల్ుగుత ంది; గడియారం మోగుత ంది; 
పడక ఎదుట అతనిా చూసి ఆ ఫో టో నవుుత ంది. అవును! ఆమె నవిునపుపడు 
తీసిన ఫో టో అది! 

‘అదేంటి? ఆ పెదవుల్ు మెల్ల మెల్ల గా కదుల్ుతున్నాయేి! చిరునవుు 
కనిపిసుు ందే?’ 

అతను ల్కచి నిటారుగా పడకమీద కూరుచన్నాడు.   
ఆ గదిల్ల ఒక మూల్ ఎవరో పకపకమని నవుడం విని అతను త్రరిగి 

చూస్ాడు.  
అతని మొహమంతన తెల్ల బ్ాఱిపో యింది; ఆ గడియారంల్ాగే  తన గుండె 

కొటుు క వడం కూడన అతని చెవుల్కి వినిపిసో్ు ంది. 
అతను మళ్ళు ఆ ఫో టో చూసినపుపడు ఆమె పెదవుల్ు తెరచుకున్నాయి; 

కనుాల్ు విసు రించుకున్నాయి; చూడడననికి ఇపుపడు ఆ ఫో టో ఎంత 
రయంకరంగా ఉంది! 

ఆ ఇంటి ఏకాంతంల్ల, ఈ అరధరాతి్రల్ల, తన నిద ిచెడిన తరువాత ఎవరో తనుా 
వేటాడతునాటుు  రయపడి, ల్కచి, దేహానిా ముడుచుకొని, అతను అల్ాగే కూరొచని 
ఉన్నాడు.  
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‘పటూు , నువుు నవిుతే న్నకు ఎంత ముచచటగా ఉందో  తెల్ుస్ా?’ అని చనల్ా 
స్ారుల  అతను భారయని పొ గడేవాడు. కాని, ఇపుపడనమె ల్కదే! మరెందుకు ఈ ఫో టో 
నవుుత ంది? 

అదిగో . . . 
ఆ పకకనే్ ఉనా గదిల్లనుంచి వచేచ మల్లల పువుుల్ వాసన ఎంత మతుు గా  

ఉంది! 
 గల్ుల  గల్ుల  అని కాలివేళల నునా మెటటు ల్ సందడి;  
గల్గల్ల్ాడే గాజుల్ సవుడుల్ు;  
చటచటమని పటుు చీర ధ్ుని;   
‘ఇకకడ కూరొచని ఎనిాస్ారుల  నే్ను నీ జుతుు ల్లని సుగంధ్ం, నీ కాలి వేళు 

మెటటు ల్ సందడి, గాజుల్ సవుడి, చీరల్ మృదుతుం అనీా అనురవించి ఉన్నాను!   
‘పటూు , నువుు ల్కవు,  నువిుక కనిపించవు!’ అని న్న బ్ుదిధ  న్నకు చెపోు ంది. 

అయనపపటికీ న్న భావనల్ు నువుు ఇంత  బ్ల్ంగా ఏల్ుతున్నావే? పతిీ రాతి్ర 
రయం, దిగిల్ు, గాబ్రా  ననుా పూరిుగా  ముంచివేయడం చూసుు న్నాను. రాతి్ర 
వసరు  చనల్ు, నరకం ల్ాగ చితివధ్ అనురవిసుు న్నాను!’ 

ఆమె తన గదిల్ల పివేశంచి, బీరువాని తెరిచినటుు , తనళంచెవి గొతుు ని 
దుల్ుపుతునాటుు  ధ్ుని వినిపించగానే్ అతను తన చెవుల్ని తీక్షణంగా సరుద కొని 
చురుకుగా విన్నాడు. 

అవును! ఆ ధ్ుని బ్ాగా వినబ్డుత ంది! 
‘ఇది అబ్దధ ం . . . అది పో యిందే! . . . నువేు ఒంటరిగా ఇపుపడు ఈ ఇంటిల్ల 

ఉన్నావ్, మరెవరూ ల్కరు!” అని  వివేకం అతనికి వకాకణ ంచి చెపోు ంది. 
‘అల్ాగెైతే, ఆ ధ్ుని రావడం ఎకకడనుంచి? మెటటు ల్ూ, గాజుల్ూ, తనళంచెవి 

గొత ు ,  ఇవనీా . . .  మల్లల పువుుల్ వాసనకూడన గాలిల్ల తేల్ుత  వసో్ు ందే?’ 
అని వివేకం అతనిా అడుగుత ంది.  

ఆ వ ంటిరిపాటు రరించల్కక అతని దేహమూ, మనసూ చెల్ాల చెదరెైపో యాయి; 
ఇక పడకల్ల నిది పో వడం అస్ాధ్యం. 
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సపరశ దనురా ఎనిా రాతుిల్ు ఆ పడకమీద ఆమె పరిమని అతను అనురవించి 
ఉన్నాడు! 

గభీమని అతనికి మొహమంతన చెమట పటేు సింది.  
తటాల్ున ఆమె గది తల్ుపుని తెరిచనడు; ఒకటే చీకటిమయం! 
ఆ తరాుత వెల్ుతురు! ఆమె బీరువా కనిపించింది. 
గదిల్ల అడాంగా వేసిన తనడుల్ల ఆమె కటుు కొని, విచిచవేసిన చీరల్ు, రవికల్ు, 

బ్టు ల్ు, వేల్ాడుతున్నాయి.  
ఆ బీరువా తల్ుపుల్ల ఆమె తన చెయిత  ఆఖరిగా తెరిచి మూసిన తరాుత ఆ 

తనళంచెవిగొతుు  అల్ాగే వేల్ాడుత ంది.  
తనడుల్ల వేల్ాడుతునా బ్టు ల్ని - ఒకటి తరువాత ఒకటి - బ్ాగా పరీక్ించి 

చూసరు , అవనీా వేరేవేరే సమయాల్లల  ధ్రించి ఆమె తన ముందు నిల్బ్డిన 
దృశ్ాయల్ు అతను ఇపుపడు గురుు చేసుకున్నాడు.   

‘అది ఒక చిహాంగా, కల్గా, నీడగా, రిమగా, మాయమైెపో యింది, ఇక రాదు!’ 
అని తన భారయగురించి నిజ్మేిలట  ో తెల్ుసుకున్నా తన బ్తిుకు ఇక   
రామాయణంల్లని కబ్ంధ్ుడుల్ాగ తల్ా, మెడన ల్కని ఒంటరి వయకిుల్ాగే   ఆనే్ భావన 
అతను ిలంగల్కకున్నాడు. 

తనడుల్ల వేల్ాడుతునా ఒక చీరని ల్ాగొగ ని మొహంల్ల అదుముకున్నాడు; 
అతని రుజ్ఞల్ు వ ంగినటు నిపించింది. 

అదిరిపడి, తనె్ావరో వెనె్కనుంచి కౌగిలించుకొనే్ సమరణ రాగానే్, తడిసిన 
కనుాల్త  అతను రెండు పకకల్ా త్రరిగిచూస్ాడు. ఒక క్షణం ఆగి, ఏదో  ఆల్లచనల్ల 
పడి, చెయిల్లని చీరని మళ్ళు మొహంకి అణచుకున్నాడు. 

‘అది ల్కదు. కాని దనని జ్ఞా పకం ననుా ఏల్ుతునాటుు  ఈ చీరల్లల  దనని వాసన 
ఇంకా అల్ాగే ఉంది!’ 

అవును, ఆమెకని ఒక వాసన ఉంది! అది తనకి మాతంి తెల్ుసు! 
గడియారం మూడుగంటల్ు కొటిు ంది.  
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అతనికి తనగురించి రయం బ్ాగా కపుపకుంది. రోజూవారిగా ఈ రెండు వారాల్ూ 
రాతి్రల్ల నిదలి్కక ఆమె జ్ఞా పకంల్ల పిచిచవాడుగా పరితపించే తన గత్ర తల్చుకుంటే 
తనపైె తనకే జ్ఞలి కలిగి, అతను హో రుమని ఏడవస్ాగాడు.  

ఇపుపడు అతనిక వెనుక - ముందుల్ాగే - ఆ పడకల్ల ఆమె దొ రుల తునటుు  
పకపకమని ఒక నవుు!  

ఆ ఇంటినిండన ఆమె జ్ఞా పకం వాయపించి, తనుా పూరిుగా  ల్లపఱచుకునా 
భావనత  అతను త్రకమకల్ాడనడు: 

‘న్న పాిణం,  ఉపిరి అంతన నువేు! న్న ఊహ అంతన నువేు!  నువేు! నువేు! 
నువేు!’ 

అతను అకకడనుంచి మెల్ల గా జ్ఞరుకొని, మూసివునా కిటికీ తల్ుపుల్ు 
తెరిచనడు. దూరంల్ల, ఆకాశ్ంల్ల, తనరల్త బ్ాటు ఒంటరిగా కృశంచిపో యి 
అంగల్ారుచకునాటుు  ఆ చందుిడూ కనిపించనడు. చల్ల ని గాలి వచిచ అతని 
మొహంల్లని వేడి చెమటని చినిా చుకకల్ుగా చేసింది. చనల్ాసరపు అకకడే నిల్బ్డి 
ఆ ఆకాశ్ంని అతను తేఱి చూస్ాడు.  

ఇంటిల్ల మల్లల పువుుల్ వాసన; గాజుల్ సవుడి; మెటటు ల్ ధ్ుని; పటుు చీర చేసర 
చట చట చపుపడు;  పకపక నవుుల్ు - ఇవనీా కలిసి చేసర గందరగోళం! 

కదల్డననికి కూడన అతనికి రయం; వెనకిక త్రరిగి చూడనల్ంటే అసల్ు దేహంకి, 
మనసుకి ధైెరయమూ ల్కదు.  

తెల్ల వారుజ్ఞమున  వీధిల్ల పాల్వాళళల  ఆవుల్ని నడిపించుకొని వెళ్ళునపుపడు 
దూరంల్ల క డి కూత వినాతరువాతే అతని మోహంని రయంత  కపుపకునా 
చెమట శ్ిలంచింది. అతను మెల్ల గా తడబ్డుత  మళ్ళు నిదపోి వాల్ని 
మంచంమీద వాల్ాడు; కిటికీ దనురా వచేచ సూరయకిరణనల్ు తన మొహంపెై 
పడినంతవరకూ గాఢంగా నిదపోి యాడు.  

పగల్ు రాగానే్ అతనికి ఏకాంతమనే్ చెరస్ాల్నుంచి విముకిు కలిగింది. 
మామూల్ుగా దైెనిక వయవహారాల్ సందడిల్ల అతని సమయం గడిపాడు.   

కాని ‘మళ్ళు ఇవాళ రాతి్ర వసుు ంది!’ అనే్ హడల్ు మాతంి పో నే్ల్కదు.  
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‘అయయయ్యయ, ఇక న్న జీవితమంతన ఇల్ాగే స్ాగాల్ా? రాతి్ర వసరు  నే్ను నరక 
వేదన అనురవించి తీరాల్ా? ‘రాతంిటే న్నకు ఒకటే హడల్ు!’ అని పగటి వేళ 
అడగడననికే  న్నకు సిగుగ గా ఉందే! న్న రయంగురించి ఎవరిత నైె్న్న రెండు మాటల్ు 
పంచుకుందనమంటే ఎవరూ ల్కరే? ఇంకా ఎనిారోజుల్ు ఇల్ాగే అంగల్ారుచక డం?న్న 
భారయ న్నపైె ఇంత రయంకరమైెన అధికారం చెల్ాయించిన తరువాత, తనకిష్ు ం 
వచిచనటుు  ననుాకూడన తనవెంట తీసుకొనిపో యుంటే . . . ? అల్ాగెైతే, ఆ 
చనవుల్ల న్నకు కొరవల్కనిదిగా ఎంత శ్ాంత్ర!’ అని అతను వాపో యాడు.  

**          **          ** 
కొనిారోజుల్ తరువాత, ఒక రాతి్ర, అతను తన పడకమీద కూరొచనివున్నాడు. 
పడక ఎదుట ఆమె ఫో టో ఉంది; మధ్య దీపం వెల్ుగుత ంది; అతను ఆ ఫో టో 

చూసూు  తీవంిగా ఆల్లచిసుు న్నాడు.  
ఇపుపడు ఆ ఫో టోల్ల వికసించే చిరునవుు ఒక రమిల్ాగ ల్కదు. దననిా 

చూసూు ంటే ఆ చిరునవేు వికసిల్ుల తునాటుు  అవగాహన, వివేకం అతని మనసుల్ల 
చోటు చేసుకున్నాయి. 

ఇంటిల్లపల్నుంచి మెటటు ల్ సందడి వినిపిసో్ు ంది; గాజుల్ు 
గల్గల్ల్ాడుతున్నాయి; మల్లల పూల్ వాసన గాలిల్ల తేలి వసో్ు ంది. 

కాని అతనికి రవంతెైన్న రయం ల్కదు.  
ఎందుకంటే, ఇవనీా ఉత్రు  జ్ఞా పకాల్ు కావు! అనీా నిజ్ం! 
‘ఏంటీ? నిజ్ంగాన్న? ఆమె కనుా మూసి ఒక నె్ల్కూడన అవల్కదే? అంతల్లనే్ 

ఇంకొక పెళ్ుం వచేచసిందన? ఛీ ఛీ, ఇతనే్ం మనిషి!’ 
ఊరుల్ల అందరూ, బ్ంధ్ువుల్ూ అదే పశి్నా అడుగుతున్నారు; తనూ 

విన్నాడు.  
‘పటూు ! ఈ ల్లకం ఏమంటుందో  మనం ల్లకక చెయయనకకరల్కదు! ఇది న్న పశి్ా 

- న్నకు సంబ్ంధించిన నీ పశి్ా - మన అవగాహన ఒపపందంకి పశి్ా! ఈ 
సమాజ్ంకి ఇదొ క పశి్ా కాదు! వీళల  మాటల్ు వింటే న్నకు ఒకటే నవుు! న్నకు 
నువుంటే పరిమ ల్కన్ేల్కదని అంటున్నారు; నువుు ఎపుపడు చస్ాు వని 



7 
 

కాచుకొనివుండి  నువుు కనుామూసిన తరాుత ఒక నె్ల్ముందే నే్ను ఇంకొక 
పెళ్ళు చేసుకున్నానట . . . పటూు , న్న మనసుల్ల దయ, కనికరం - ఇవేమీ ల్కవు 
అని వీళళు మాటి మాటికి అంటున్నారు! 

పటూు , విను! వాళళు అనాటుు  నే్ను నినుా పరిిలంచల్కదంటే - న్నల్ల దయ, 
కనికరం ల్కదంటే - ఈ పెళ్ళు జ్రిగేవుండదు! 

న్న హృదయంల్ల, భావనల్ల్ల, నీ పభిావం ఎంత ల్లతుగా పాతుకొని 
పో యిందనే్ సంగత్ర న్నకు ఆ సింహాసనం శూనయమైెనతరువాతే బో్ ధ్పడింది . . . 
విను! ఈ ల్లకంల్ల పాల్కుల్ు, అధీనుల్ు అని రెండు వరాగ ల్ున్నాయి. ఒక వరగ ం  
అధీనుల్ాగే మెల్గితనరాలి. వాటిమీద అధికారం చెల్ాయించకపో తే అవి 
నిరరథకమైెపో తనయి . . . అల్ాగే నే్ను పది సంవతసరాల్ుగా నీ ఆధిపతయంకి ల్ ంగి, 
అందుల్ల సుఖం అనురవించి దననికి అల్వాటు పడిపో యాను. ఇపుపడు నువుు 
ననుా గభీమని అన్నధ్గా వదిల్కసరు  నే్న్ొక సన్నయసిగా మారాల్ని వీళుందరూ 
అంటున్నారు . . .  

ఎవరు ఏల్ుతున్నారో అతనికే తన అధికారం తయజంచి, సన్నయసిగా మారడం 
స్ాధ్యం. అతనికి ల్లబ్డిన వయకిుకి ఆ శ్కిు ల్కదే? . . .  

పటూు ! తలిల పరిమ ఎల్ాగుంటుందని న్నకు అనురవం ల్కదు. ఒక వేళ 
అనురవించి ఉంటే న్న బ్ాల్యంల్ల ఒక సవత్రతలిల కావాల్ని ఆశంచివుంటాను  . . .  

‘భారయ’ అనే్ పదననిా ఫ్ిపంచంల్ల చనల్ామంది మోటుగా భావిసుు న్నారు. నే్నూ 
ముందు అల్ాగే అనుకున్నాను. సృషిు ధ్రమం అనుసరించి ఆడ మగల్ మధ్య ఏరపడే 
ఆకరషణ యవునంల్ల మధ్ురానిరూత్రగా ఉంటుంది. కాని ఆ బ్ంధ్ం శ్ారీరక 
పరిిలత్రని అత్రశ్యించి స్ాగల్కదంటే అది ఉత్రు  వయభిచనరమే అన్నలి. వేదనంతుల్ు 
ఈ శ్రీరం  ఆతమకి ఇల్ుల  అని అంటారు. పిపంచంల్ల చనల్ామంది వివాహేతర ల్లైంగిక 
సంబ్ంధనల్ల్ల తృపిు  పొ ందుతున్నారు. అసల్ు వాళుకి ఆతీమయత, ఒదిద క అంటే 
ఏమీ తెలియదు. ఆ ధో రణ  వివాహ వయవసథ  పవితతిని దెబ్బ తీసుు ందని, అది 
సమాజ్ంపైె దుష్ ర్భావం చనటుతుందని వాళుకి తెలీదు . . .  
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న్న తలిల న్నకివుల్కని పరిమానురాగాల్ు నీ వల్న న్నకు దొ రికాయి . . .  న్న తలిల 
ఇవుల్కనిది ఒకటికూడన నువేు ఇచనచవ్ . . . ఆ సుఖాల్నీా ఉత్రు  కల్ల్ు, మైెకం, 
మాయల్ు అనవచనచ? వాటిని మోసం, వంచన అని త సిపారేయడం స్ాధ్యమా? 

పటూు , అవనీా వాసు విక భావనల్ు కావా? అవి నిజ్మైెన సపరాశనురవాల్ు! 
అందువల్నే్ నువుు న్న ‘వివేకం’కి చెందకపో యిన్న, నీ ముటు డి  ఇపుపడు ననుా 
వెయియంతల్ పిభావంత   చితివధ్ చేసో్ు ంది . . .  

తలిల ఆదరవు, రక్షణ అనురవించిన పిల్ల వాడు తనకి సవత్రతలిల  కావాల్ని 
ఆశంచితే అది పాపం అని అనవచనచ? 

తనుా పో గొటుు కొని బ్ాధ్పడుతునా ఆ పిల్ల వాడిని తలిల ల్ాగ చనువుత  ఒక స్ు  ీ
కౌగిలించుకుంటే ఆ తలిల  ఈ సవత్ర తలిలని దీవించదూ? 

పటూు , మనకి కధ్ల్లల , సినిమాల్లల  చెపుు నాటుు  ‘నే్ను పో తే నువుు ఇంకొక పెళ్ళు 
చేసుక ,’ అన్య ల్కక ‘నే్ను పో తే, నువుు మరెవురినీ పరిిలంచను అని న్నకు మాట 
ఇవాులి,’ అన్య మనం పరసపర ఒడంబ్డిక చేసుక ల్కదు; అటువంటి పిచిచపనుల్ు 
మనం చెయయల్కదు! అంతేకాదు. నువుు కనుామూసినతరువాత నే్ను నీత  
నిదపోి యిన ఇదే పడకల్ల, ఒంటరిగా,  నె్మమదిగా, నిదపోి గలిగానంటే నీత  గడచిన 
రాతుిల్నీా నిరరథకరాతుిల్లైపో తనయి! నీత  నే్ను అనురవించిన, నువుు న్నకిచిచన 
సుఖాల్ని నే్ను తయజంచగలిగానంటే అవనీా అల్పమైెన, అపిధనన 
సుఖాల్లైపో తనయి! నీ ఆధిపతయంకి మరేం ఘనత ఉంటుంది, చెపుప! కాని నీత  నే్ను 
గడిపిన రాతుిల్నీా సురగ ంల్ల గడిపిన క్షణనల్ని, ఆ అంతరంగిక సుఖాల్ 
మహతుంని నువుు ల్కనపుపడే, నినుా పో గొటుు కునా తరాుతే, నే్ను పూరిుగా 
గరహ ంచనను. నువుు ల్కకుండననే్ నీగురించి  పాత జ్ఞా పకాల్లల  నే్ను 
మునిగిపో యానంటే నీ ఆధిపతయంకి ఎంత శ్కిు ఉందని తెల్ుసుక ! 

న్నకు సుఖమూ, సంత ష్మూ ఇచిచన నీ పాత జ్ఞా పకాల్వల్న న్న మనసు 
కూలిపో యింది; రయం పూరిుగా కపరపసింది; పిచిచవాడుల్ాగ చనల్ా రాతుిల్ు 
నిదలి్కక చిఱచిఱల్ాడనను. ఇల్ాగేన్న నీకు నే్ను న్న కృతజా్త చూపాలి? 
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ఎవరిని గురుు చేసుకొని నే్ను ఆహాల దంచేవాడిన్య ఆమెవల్న  న్నకిపుపడు 
మానసిక క్ోర వచేచసిందంటే అది ఎంత ఘోరం! ఎవరి రాక, పసినాత, 
చిరునవుు, వాసన న్నకు సురగ మో అవనీా తనరుమారెై, దనరుణ చిహాాల్ుగా 
కనిపిసుు న్నాయంటే నే్ను న్న ఆతమకి దోి హం చేసుు న్నాను అంటున్నాను. పటూు , 
అది నిజ్ం కాదన?  

కాని దీనిత  నువుు ఏకీరవించవు అని న్నకు తెల్ుసు . . . 
ఒక పరసపర ఒడంబ్డికని అనుసరించి మనిదద రి కాపురం స్ాగుత ందనే్  పిజా్ 

ల్కకుండననే్, మనం రోజుల్ు గడిపరస్ాం . . . ఇపుపడు నీ పశి్ా నీకు తీరిపో యింది, 
కాని నువుు న్నకొక పశి్ాగా మారావ్! అంతేకాదు, నే్నే్ న్నకొక పశి్ాగా 
ఐపో యాను!  . . .  

నువుు న్నపైె చూపిన పరిమానురాగాల్ు, సుఖాల్ు రవిష్యతుు ల్ల 
అనురవించనల్ని, నీ ఆధితయంనుంచి న్నకు దొ రికిన సరుచఛ న్నకు ఇష్ు ంల్కని విముకిు  
అని తెల్ుసుకొని నీ ఆధితయంకి వశ్మవాల్ని నే్ను త ందరపడుతున్నాను . . .  

పటూు , నే్ను దీనిా పెళ్ుడనను, ఎందుకు? నినుా నే్ను పరిిలంచనను, 
అందుకే! అవును! నువుు న్న మీద చెల్ాయించిన అధికారం ననుా 
నిరబంధించింది, బ్ల్వంతంచేసింది. నే్ను సరేనన్నాను. గభీమని, అనీా తయజంచి, 
సన్నయసిగా, దౌరాాగయమైెన బ్ితుకు నువుు న్నకివుల్కదు . . . పటూు , న్నల్లనూ 
దయా, కనికరం ఉన్నాయి . . .  

ఈమె నీ పతి్రనిధి! ఇక నీకు బ్దుల్ు ననుా ఎల్ుతునా అధికారి! 
ల్లకం గురించి ఇక ఏ ఆల్లచన్న వదుద ! ఇది రెండు అరాధ యువుల్ు ఏకతుంకి 

పూనుకునా పశి్ా! సమాజ్ంల్ల మరెవరికీ దీనిత  సంబ్ంధ్ం ల్కదు!’ 
అపుపడే మల్లల పూల్ల్ వాసన, పటుు చీర తనకు, మెటటు ల్ సదుద , అతనిా 

చుటుు ముటుు కున్నాయి.   
అతను కళళు మూసుకొని, కదల్క, అల్ాగే కూరుచన్నాడు.  
పకపకమని నవుు వినిపించింది. “ఇదేంట,ి మీరు చంటిపాపల్ాగ కూరూచనే్ 

నిదపోి తున్నారు?” అని మెల్ల గా అడుగుత , అతని రుజ్ఞనిా తనకి, చెవుల్లల  
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ఉదికిుమైెన శ్ాుసల్ు వదుల్ుత , “సరే, ముందు పాల్ు తనగండి!” అని ఆమె 
వేడుకుంది. 

అతను మౌనంగా కూరుచన్నాడని గమనించి ఒక చిరునవుుత  తన చెయిల్లని 
గాల సుని అతని పెదిమల్కి న్ొకిక, అతని తల్కింద తన చెయిని పో నిచిచ, ఎత్రు , పాల్ు 
తనగమంది. 

పాల్ు తన పెదిమల్ని తనకి, న్నలికనుంచి గొంతుల్ల దిగుతునాపుపడు అతను 
కళళుతెరిచి ఎదుటనునా ఫో టో చూస్ాడు. ఒక తలిల  జ్ఞలిత , చిరునవుుత   తనుా 
చూసో్ు ందనే్ బ్ావనత  అతనికి రయం పో యింది.  

అవును, త డుంటే రయమెందుకు? 
******** 

     
  
  
 
 
  
 
 
 
  
 


