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సందేశం 

“ఇద ేం గొడవరా?” 

పిళ్ళై ముఖేం జుగుప్స, కోప్ేంతో, చిరచిరలాడ ేంది. “ఆప్ు!” అని చెయ్యెతి్త అరిచారు. 
నాదస్వర వాదెేం ఆగిేంది.  
“ఇద ేం రోతరా పొ దదు ననే? ఇవన్నే రాతి్తప్ూట వాయ్ేంచడేం న్నకు అలవాట ైపో య్ేంది, 

స్రేలే అని ఊరుకునాేనద. ఇప్ుుడు తెలలవారుజామునన మొదలుబెటటా వా, ఏేం 
ఎేందదకు? ఉదయేం మలయమారుతేం, బిలహరి రాగాలు పాడ  ఆకాశమేంతా 
ప్ువువలు కుేంభవృషాి్గా కురవడానికి బదదలు ఎేందదకీ శోకేం? న్నకేేం మత్తపోయ్ేందా?” 

పిలల వాడు నాదస్వరేంని చెయ్తో తడుముతూ ఏమీ అనక ఉరుకునాేడు.  
“ఇేందదకేనా న్నకు నననద ఈ విదె ననరాునద? దానికిబదదలు ఆ చెరువుగటటా న ఒక 

కసాయ్ దదఖాణేం పెటటా కొని బితుకుత  చాలదా!  ఎేందదకీ నాదస్వరేం?  హ ేం, 
మాటటడవనేం?” 

“ఇవాళ సాయేంకాలేం కచ రీ అని అనాేరుగా, అేందదకే సాధకేం చ స్ది నాేనద,” అని 
పిలలవాడు నెమమదిగా జవాబు చెపాుడు.  

“సాధకేం! హ ేం,” అని పిళ్ళై ఎతి్తపొ డ చారు. దానితోబటటట, ఆ ప్టారాని కోప్ేంలో  
వాడ కి చెేంప్లో బటగా వాయ్ేంచాలని అతనికి తోచిేంది; కాని మరుక్షణేం ఒక 
అనదమానేం కూడా కలిగిేంది: ‘వీడ కేేం మత్త పోయ్ేందా?’ అని. 

“ఇవాళ కచ రీలో వాయ్ేంచ ది ఎవరని న్నకు తెలుసా?” 

“ . . . . . . .” 

“ఎవరని తెలుసా?” 

“ . . . . . . .” 
 

“నోరు తెరిచి మాటటడవనేం?” 

“మీరే.” 
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“ననననకదా? . . . మరి, నినదే నా ప్కకనన కూరోోబెటటా కొని ఈ డబటా స్ేంగీతేం, 
సినిమా పాటలు, బొ బాలన్నే పెటటా లేంటటనాేవా?” 

“నానేగారూ, కచ రీ వినడానికి వచ ోది తెలల  దొరలుకదా?” 

“అవునద, అేందదకని?” 

 “వాళైకెది బో ధప్డుతుేందో  అద కదా వాయ్ేంచిత  మేంచిది?” 

“నదవనవమేంటటనాేవ్ . . . నననద వాయ్ేంచ ది వాళైకి అరధేం కాదద, నా గౌరవేం 
కాపాడడానికి నదవెవమో ఇలా ఏవో రెేండు వాయ్ేంచి మన ఊరుకి వచిోనేందదకు నషా్ేం 
లేదని వాళళై స్ేంతోష్ప్డాలి, అవునా? అద నా న్నవననది?” 

తేంగవనలు మరేేం అనక ఊరుకునాేడు. అతననమో తనదే ఎతి్తపొ డ చి 
మాటటడుతునాేరని తెలిసినా నిజేం తన ప్క్షేంలోనన ఉేందనే నమమకేంతో, తాెగిలాగ 
మౌనేం వహ ేంచాడు. 

“అస్లు వకీలు అయెరు నాకు ఏేం చెపాురో తెలుసా? వాళైకి మన శాసి్యీ 
స్ేంగీతమే కావాలట. మన వాయ్ేంప్ు వాళైకి నచదోతుేందో లేదో మనకెలాగ తెలుస్ద? 
నచోదని నదవువ అప్ుుడ  నిశోయ్ేంచావనేమాట! మన స్ేంగీతేం అరధేం చ స్దకోవాలని 
వాళళై రావటేంలేదద; అది ఎలావుేందని తెలుస్దకోడానికి వస్ది నాేరు. అస్లు ముేందద 
మన వాయ్ేంప్ు విేంటేననకదా వాళైకి ఎదైెనా బో ధప్డుతుేంది? న్నకేమో గోలగా ఏదో 
వాయ్ేంచి ‘ఇద  మా స్ేంగీతేం!’ అని చెపిు నా ప్రువూ ప్తి్తష్ాా  కాపాడాలని చాలా 
ఆతురతగావుేంది! అవునా? అబటా,  ఎేంత ప్టటా దల, ఎేంత మొేండ తనేం!”  

పిలల వాడు నవనవసాడు. పిళ్ళైకీ నవువ వచ ోసిేంది. 
“నవువ, బటగా నవువ, చీ చీ . . . వెళ్ళై నాదస్వరేంని శుభేించ సిపెటటా !” 

పిలల వాడు వాదెేంని ఒరలో పెటటా , గోడలో వనలిాడగటటా వెళళైడు. పిళ్ళై ప్కకననవునే 
బలలమీద కూరొోని, పెట ానదేంచి పో కచెకకలు బయటకి తీసి తోలువొలుచడేం 
మొదలుబెటటా రు.  

మామూలుగా అనిే వాదాెలు వనలాడుతునేజాగా అది. పిలల వాడు ఇప్ుుడు 
వాయ్ేంచిన వాదెేంని పిళ్ళై తేండ ి ఒకప్ుుడు వాయ్ేంచి అమృతధారగా కుమమరిేంచిన 
గానేంతో శోోతలని ఉలాల స్ప్రిచారు. త్తరుచ ోరెై కోవిలలో హుసేని రాగేంలో అతని గానేం 
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ఇప్ుుడు పిళ్ళైకి గురుి కి వచిోేంది; వెేంటనన ద హమేంతా ప్ులకరిేంచిేంది. ఆహా, ఏేం 
మాధదరెేం, ఎేంత త జస్దస! ఎేంత సావనదభూత్త! ఆ వాదెేంతోనన ఈ తేంగవనలు కిలాల డ  
అప్స్వరాలు ఊది పారేస్ది నాేడు . . .   

ఒక స్ేంవతసరేంగా అతనికి అద  బెేంగ. పెళ్ళై స్ేంబరాలోల  ఎనిమిది దికుకలూ 
వినిపిేంచ  సినిమా పాటలన్నే తేంగవనలు నాదస్వరేంలో సాధకేం చ స్తి  వస్ది నాేడు. 
ముేందదనదేంచ  ప్ిజలని రేంజేంప్జేసే శకిి పిళ్ళైకి లేదని ఈ స్మాజేం అతనిే 
తోిసిప్ుచ ోసిేంది; దానిగురిేంచి అతనద బటధప్డలేదద. అధీనేంలోవునే కోవిలనదేంచి 
మానెేం వచిోనేంతవరకూ తనద స్ేంగీతేంమీద ఆధారప్డ  రోజులు గడప్వచదో అనన 
ధైెరెమే కారణేం; త్తేండ కి ఎటటవేంటట ప్శిాే లేదద. ఆ తరువాత తనకి రెేండు జతల 
ప్ేంచెలు, భటరెకి నాలుగు చీరలు, అబటాయ్కి నాలుగు ప్ేంచెలు - మనిషి్కి మరేేం 
కావాలి? అతనద తలెతి్త ఎలాగో ఇరవైెఐదద స్ేంవతసరాలు గడచిపో యాయ్; ఇేంతవరకూ 
అబటాయ్గురిేంచి అతననేం ఎకుకవగా ప్టటాేంచదకోలేదద. 

ఈ తేంగవనలుకు మేంచి ప్జిఞవుేంది; కాని వాడ కి బొ తి్తగా సినిమా జాఞ నేం తప్ు 
స్ేంగీత జాఞ నేంలో ఆస్కిి లేదని అతనికి బో ధప్డ ేంది. అేందదకే పిళ్ళై చదరుకుగా వాడ కి 
తనకి తెలిసినవన్నే ననరాులని సిదధమ ైయాెరు. కాని ఆ వెధవ మనస్దలో ఈ 
సామానదెలన్న, మూఢులన్న తృపిి చెయాెలని ఎలా తోచిేందో? అేంటే స్ేంగీతేంకి వినాశ 
కాలేం వచ ోసిేందా? అవునద, ద వుడ ే దవేంస్ేం చెయాెలని కొేందరు 
ప్ూనదకునేప్ుుడు తన కీరీి, పేరూ ఎనిేరోజులకి?   

‘అస్లు మనేం చ సే సేవకి ఏమ ైనా అరధముేందా?’ అని అతనికి అనదమానేం 
కలిగిేంది: 

‘ప్జిలకి అరధేంకాని స్ేంగీతేం, స్ేంగీతమా? అరధేంకాని కళ, కళ అవుతుేందా?’ 

‘మన వాదెేం విని ఆనేందిేంచాలననకదా నలుగురు మనలిే పిలుస్ది నాేరు? 
వాళైని వదిలేసి మనేం మనకిషా్మ ైనటటా  ఎకకడో ఒక ఊహాప్పి్ేంచలో స్ేంచారేం చ సిే 

అది నాెయమేనా?’ 

చాలా స్ేంవతసరాలుగా అతనడుగుతునే ప్శిే అది. ఒక స్ేంవతసరేంగా, ప్తిీ రోజూ 
ఇద  ప్శిే అతనిే ఆకటటా కుేంది. ఒకసారి తేంగవనలు మలయమారుతేంలో స్ేంచారేం 
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చ సి గభీమని ఒక జానప్ద గీతేం వాయ్ేంచాడు. ఎప్ుుడు? తెలల వారగటల  . . . అబటా. 
ఎేంత అప్స్వరేం! కోత్తకి చొకాక, లోలకులు తొడ గిేంచి ఆటలాడుతునేటటా  ఒక దృశెేం 
పిళ్ళై మనస్దలో కనిపిేంచిేంది.  

  ఉతాసహేంతో అతనద గబగబమని ఒర విపిు ఆ నాదస్వరేంని తన పెదవులకి 
అదదముకునాేరు. కాని ఆ అప్స్వరేం అతనికి సాధెేం కాలేదద. ఎటటవేంటట 
స్వరేంలోనత కలుస్దకోకుేండా అది అతనిే తారుమారు చ సిేంది. ‘ఇద ేం స్వరేంరా!’ అనన 
నిరాశతోబటటట ‘చీ, చీ, స్వరేం లేకుేండా ఇద ేం స్ేంగీతేం?” అని ఏవగిేంప్ుకూడా 
కలిగిేంద.ి 

‘ఛీ!’ అని అనాేరేకాని, అదీ ఒక విదె అనన భటవనతో ఇేంకొకసారి పిళ్ళై ఆ స్వర 
అననవష్ణకి ప్ూనదకునాేరు. కాని ఏేం లాభేం? అతని మొేండ తనేంకి అది వశేంకాలేదద.  

“అలాకాకదద నానేగారూ, ఇలాగ . . . చతడేండ ,” అనన ధవని వినిపిేంచిేంది. 
తేంగవనలు అతని ప్కకననవచిో నిలబడాా డు. 
“ఏదీ, నదవువ వాయ్ేంచద చతదాు ేం.” 

పిలల వాడు వాయ్ేంచాడు. 
“ఊరూ పేరూ తెలియని ఈ అప్స్వరేం న్నకు బటగా వస్ది ేంద ? నాకెేందదకు 

చ తకాదద?” 

అతనద మళ్ళై ప్ియతేేం చ సారు; లాభేం లేదద. 
కేండువాని నడుములో చదటాబెటటా కొని అతనద ననలమీద సాసాా ేంగ నమసాకరేం చ సి 

లేచారు.  
“ఇది ఎవరికని తెలుసా? ఈ అప్స్వరేంకి! మరెప్ుుడత నననద దీని జోలికి వెళైనద!” 

“ఇద ేంటేండీ?” అని - అతనికోస్ేం కాఫ్ తీస్దకొనివచిోన భటరె - విస్ది పో య్ 
అతనిే అడ గిేంది. 

“నమసాకరేం.” 

“ఎవరికి?” 

“నదవువ ప్దిమాసాలు మోసి కనే స్దప్ుతుిడు వాయ్ేంచ  స్ేంగీతేంకి.”  
“మరేేం కాదమామ, ఇదొక సినిమా పాట!” అని తేంగవనలు తలిలకి చెపాుడు. 
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“ఏేం, మీరు వాయ్ేంచలేరా?” 

“నతరు జనామలు పాలాభిష్ేకేం చ సిే సాధెమౌతుేంద మో?” అని అేంటూ పిళ్ళై 
నవావరు.  

ఆ రోజునదేంచి తేండ ,ి కొడుకు మౌనేంగా ఒక ఒడేంబడ క చ స్దకునాేరు. 
పెళ్ళైస్ేంబరాలోల  కారెకోమేం చివర శోోతలు సినిమాపాటలు కోరి చీటీలు ప్ేంపిత  అది 
నిరననరోడేం తేంగవనలు బటధెత; అప్ుుడు పిళ్ళై ఏ వసారాలోనో నిదిపో తారు.  

ఇటీవల అతనద రాతుిలోల  కొతి కొతి కీరినలు సాధకేం చెయెడేం ఆరేంభిేంచారు. 
ఇవాళ ఉదయేం గభీమని ఈ తేంగవనలు వాయ్ేంచిన పాట వినగానన అతనద 
ఉలికిప్డాా రు.  

అతని చతప్ు  మళ్ళై ఆ వాదెేంమీద ప్డ ేంది.  
‘తెలల  దొరలట! స్ేంగీత బృేందమట! అస్లు కరాా టక స్ేంగీతేం వినాలని అభిలాష్తో 

వస్ది నాేరట!’ 

మొనేటట ఉదయేం, వకీలు మణి అయెరు చెపిున మాటలు పిళ్ళై గురుి  
చ స్దకునాేరు.  

“ఏ స్ేంగీతేం మనేం వినేతరువాత చాలాకాలేం నిలకడగా మన గుేండెని 
ఆకోమిేంచదకుేంటటేందో ఆద  కావాలని అేంటటనాేరు.”   

“ఎేందదకీ గొడవ? ఇవాళళ రేప్ూ - కరువనపాకు, పాలు, వెటటావనరు - అనిేటటకీ 
ఇమిటేశన్ వచ ోసాయ్. అస్లు స్ేంగీతేం, నకిలీ స్ేంగీతేం - ఇవన్నే ఎవరికి కావాలి? 

ఇద ేం పిచిో?” 

“పిళ్ళైగారూ, ఈ ప్ిప్ేంచేం ఇేంకా అేంత అధావనేేంగా చెడ పో లేదద. మీకెేందదకీ 
బటధ? నననద వాళైకి మాట ఇచాోనద. మీరు వాయ్ేంచాలి. అద  నననడుగుతునేది. ఓ 
నాలుగు కీరినలు వాయ్ేంచేండ , చాలు. డోలుకాడా వదదు . ఆతామరధేంగా మీకు 
ఏకాేంతేంగా ఎలా వాయ్ేంచడేం అలవాట  ోఅలాగే చెయెేండ , మరేేం వొదదు ! మీ గానేం 
విేంటూేంటే ఎవరూ మీ చొకాకయ్, వుడుప్ు లెకక చెయెరు. కళళై మూస్దకొని రెేండు 
కీరినలు వాయ్ేంచేండ .” 
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“భలే, మీరు చదరుకుగా నాకన్నే చెప్ుి నాేరు!” అని పిళ్ళై అతనిే పొ గడారు. ఒక 
క్షణేం ఆగి  “ఐత  చొకాకయ్ తప్ుక కావాలా?” అని అడ గారు.  

“అది మీ ఇషా్ేం. వచ ో అతనద నిరహాేంకార మనిషి్. నాకతనిలో బటగా కనిపిేంచ వి 
నమరతా, వినయేం - ఈ రెేండ . మీరు చొకాకయ్తో వసిేననేం, లేకపో త  ఏేం, ఎవరూ లెకక 
చెయెరు!” 

కచ రీ సాయేంతేిం ఆరుగేంటలకి. ఏేం కీరినలు వాయ్ేంచాలని పిళ్ళై ముేంద   
ఆలోచిేంచి ఎేంచదకునాేరు; తేంగవనలు సాధకేం  అతని మనస్దని కలగాప్ులగేం 
చ సేసిేంద.ి 

కటటవైెన ఆ ధారణ మిేంగేసి అతనద మనశాశేంత్త కోరుతూ వనరే ఒక రాగేం 
ఎేంచదకొని, దాని సాహ తెరూపానిే మనస్దలోనన వలిలేంచదకునాేరు. ఏేం ఆశోరెేం! 
అది అతనిే ఆనేందభరితమ ైన చితివృతి్తలో ముేంచ సిేంది; గోడమీద వాలుకొని 
అతనలాగే నిదిపో యారు.  

**          **          ** 

య్యదదు లబేండ నదేంచి దిగి పిళ్ళై వకీలు మణి అయెరు ఇేంటోల కి ప్ివనశేంచారు. 
తేంగవనలు వాదెప్రికారాలు మోస్దకొని అతని వెేంట నడ చాడు.  

ఒక పెదు  హాలు. గుమమేం దగగఱ పిళ్ళైని కలుస్దకునే వకీలు అతని చెయ్ 
ప్టటా కొని, అకకడవునే బృేందేంలోని ఒకకకకరిని,అతనికి ప్రిచయేం చ సారు.  

“ఇతనన ఫిలిప్ పో లసకా, ఈ బృేందేంకి పెదు .”   
ఫిలిప్ పో లసకా ఒక ఋషి్లాగ కనిపిేంచాడు. వయస్ద డెభైెా వుేండొచదో. బటాతల 

కాకపోయ్నా జుతుి  బటగా నెఱసిపో య్ేంది, గాలిలో చిేంపిరిగా కనిపిేంచిేంది. స్రాస్రి 
ఎతుి ; చాలా పెదు  కళళై, కిేందా మీదా ఆడకుేండా అవి సిిరేంగా ఉనేటటా  అనిపిేంచిేంది. 
అస్లు అవి ద న్నే చతస్ది నేటటా  ఏ స్తచనా లేదద. అతననేం నిదిపో తునాేడా, లేక ఏదో  
ఆలోచనలో త లుతునాేడో  అనన స్ేంశయేం పిళ్ళైకి కలిగిేంది. అతని చతప్ు 
పో లసకామీద ప్డ న ఆ క్షణమే ఎవరో తన గుేండెని ఆ దిశలో ఈడ ో, అతనితో 
పెనవనసినటటా  ఒక భటవన పిళ్ళైకి కలిగిేంది. 



7 
 

“మీరతనిే నిరహాేంకార మనిష్ని అనాేరు, జాఞ ప్కేం ఉేందా?” అని పిళ్ళై వకీలుని 
అడ గారు. 

“ఉేంద.ి” 

“బటగా చెపాురు. అతని కళళై చతసారా? ఎేంత చోదెేంగా కనిపిస్ది నాేయ్!” 

“నననత అద  ఆలోచిస్ది నాేనద. మీరనేది అతనికి చెప్ునా?” 

“వొదదు ! ఆ ముఖస్ది త్త మనలోనన ఉేండన్న. అతనడ గిత  అతనిే 
కలుస్దకునేేందదకు నాకు చాలా స్ేంతోష్ేం అని చెప్ుేండ .” 

పో లసకాతోబటటట, అతని బృేందేంలోని ఇరవైె, ఇరవైెఐదద స్హచరులకి వకీలు 
పిళ్ళైని ప్రిచయేం చ సారు.  

కచ రీ పాిరేంభమ ైేంది. తేంగవనలు వనదిక వెనదక కూరుోనాేడు. పిళ్ళై నాట రాగేంలో 
గేంభీరేంగా ఆలాప్న ఆరేంభిేంచారు.  

పో లసకా ముఖేంలో చిరునవువ కనిపిేంచిేంది. కళళై ఇేంకా మూస్దకుననవునాేయ్. 
అమృతధారగా కురుస్ది నే ఆ నాదప్ివాహేంలో లీనమ ైనటటా  కనిపిేంచిేంది అతని ధోరణి. 
ఆ గానేం అతని ఆతమని అతనికి ఇేంతవరకూ తెలియని లోకాలూ, అనదభవాలు 
అలవరిేంచదకోడానికి పోి తాసహ ేంచదతునేటటా  తోచిేంది. అలసిపో య్, న్నళైలో ప్డ  
చచిోన మనిషి్ని వరద కొటటా కొని పో తుేంటే అతననేం చెయెగలడు? 

హఠాతుి గా నాదేం ఆగిేంది. పో లసకా కళళై ఆ ధాెనేంలోనన ఇేంకా నిమగేమ ై 
ఉనాేయ్; ఒక నిమిష్ేం తరువాత అతనద కళళై తెరచి పిళ్ళైని చతసాడు. 

హాలులో, ట ,ై ప్ేంటటల ము తొడుకొకని, కాలు మీద కాలు వనస్దకుని కూరుోనే 
జనమేంతా  పిళ్ళైని చతస్ది నాేరు.  

“అయాె, నననిప్ుుడు ఒక చినే ప్రీక్ష చెయెదలచదకునాేనద,” అని పిళ్ళై 
వకీలుకి చెపాురు. 

“ఏేం ప్రీక్ష?” 

“చతడేండ .” 

వకీలుకి పిళ్ళై మాటలు బో ధప్డలేదద. అతని మొహేం చతసారు, కాని ఏదీ 
గోహ ేంచలేదద. 
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“దస్రిమా . . . మా”   అని పిళ్ళై ఆరేంభిేంచారు. 
అది సామా రాగమని వకీలుకి తెలిసిేంది. కనదే లెప్ువారోకుేండా అతనద పిళ్ళైని 

చతసారు. మ లలమ లల గా రాగేం వికసిేంచిేంది; తోటలో, అరధరాతి్తవనళ నిమమళేంగా వరిధలేల  
మలెల ప్ువువల వాస్న అతని గుేండెని ఆకటటా కుేంద.ి ఆ వాస్నకి తగినటటా గా అతని 
తలకూడా ఇలా అలా ఆడడేం ఆరేంభిేంచిేంది; రాగేం ఎదదగుతూననవుేంది. 

ఎవరో చప్ుటటల  కొటటా రు; వకీలు త్తరిగి చతసారు. పో లసకావన! అతనన తన 
మ చదోకోలు తెలియజేసాడు. అేంత కాదద. ఆ రాగేంతోబటటట అతని ద హేంకూడా 
ఏకీభవిేంచి ఆడుతోేంది. రెేండు చ తులూ చాచి అతననదో  ఆరిధేంచదతునేటటా  కనిపిేంచాడు. 
మొహేంలో చిరునవువ. భకిి ఆవనశేంలో, మత్తపోయ్, ఆకాశేంలో ఎకకడో, ఏదో 
చతస్ది నేటటా  ధోరణి.  

గభీమని కూరుోనేవాడు లేచి నిలుోనాేడు. చ తులు చాచదకుేంటూనన పో లసకా, 
గాలిలో ఊగుతునే స్ేంప్ేంగి ప్ువువలాగ ఆడడేం మొదలుబెటటా డు. రాగేం 
ఎదదగుతూనన,  ఇప్ుుడు ఇేంకా ఉచఛ సాి య్ని చ రుకుేంద.ి  

నిలబడ న మనిషి్ ఇప్ుుడు అడుగులు పెటటా డు; మ లలమ లల గా నడుస్తి , వనదికదగగర 
రాగానన, ఆగి, మోకరిలిల కూరుోనాేడు. చెయ్ని వనదిక మూల ఆనదకుేంటూ తలని 
దానిపైె అదదముకునాేడు.  

వకీలు, పో లసకా బృేందేం అతనిే చతస్తి నన ఉనాేరు. పో లసకా ఏ ప్పి్ేంచేంలో 
త్తరుగుతునాేడో? ఏ ఆకాశేంలో స్ేంచారేం చ స్ది నాేడో? 

అతని తప్స్ద భేంగప్రచకూడదనన భయేం పిళ్ళైకి వచిోేందా? రాగ ఆలాప్న 
ముగిేంచిన వెేంటనన అతనద కీరిన మొదలుబెటటా రు.  

“శాేంతములేక . .  .”  
ఒక బిడాని ముదాు డుతునేటటా ేంది ఆ కీరిన అధమాేంగేం; స్తాెననవష్ణలో 

బతి్తమాలుతునేటానిపిేంచిేంది. 
పో లసకా ద హేం ప్ులకరిేంచిేంది; తన వీప్ు కేంపిేంచడేం అతనద గోహ ేంచాడు. 
కీరిన స్మాపిి అవగానన వాదెస్ేంగీతమూ ఆగిేంది. 
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గభీమని లేచి పో లసకా పిళ్ళై దికుకలో దతకి, అతని చెయ్ ప్టటా కునాేడు; అతని 
కళైలో బత్తమాలే చతప్ు చోటటచ స్దకుేంది. 

పిళ్ళై ఏమీ బో ధప్డక నిరాఘ ేంతపోయారు. కొేంచెేం ధైెరెేం తెచదోకొని బిడాలాగ ఒక 
నవువ నవావరు.  

“మిసా్ర్ పిళ్ళై,” “మిసా్ర్ పిళ్ళై,” అని అతని చెయ్ ప్టటా కొని పో లసకా 
వనడుకునాేడు; అతని కేంఠధవని వణుకుతోేంది.  

“మిసా్ర్ పిళ్ళై, మరేేం వాయ్ేంచకేండ ! నాకు పాిణేం పో తునేటటా ేంది. మరేేం వదదు !” 
అతని భటష్ పిళ్ళైకి అరధేం కాలేదద; తలాతోకా తెలియక అతనద వకీలుని చతసారు.  
“మిసా్ర్ పిళ్ళై, మళ్ళై అద  వాయ్ేంచేండ , లేకపో త  నా . . . నా పాిణేం పో తుేంది.” 
“అతనద ‘శాేంతములేక . .  .’ కీరిన మళ్ళై వాయ్ేంచమని అడుగుతునాేరు,” అని 

వకీలు పిళ్ళై చెవిలో మ లల గా చెపాురు.  
“మళ్ళై ‘శాేంతములేక . . . ’?” 

“ఎస్,” “ఎస్,” అనాేడు పో లసకా. 
అతనద కీరిన విేంటూ తలూప్ుతూనన ఉనాేడు. కీరిన ముగిసిేంది. 
“ఆప్కేండ , ప్ల జ్ . . .  ”  అని పో లసకా బత్తమాలాడు.  
“మీరు ఆప్వదదు ; అతనికేదో ఆవనశేం వచిోనటటా ేంది. మీ వాయ్ేంప్ు సాగన్న . . . ” 

మళ్ళై అద  గాన ప్విాహేం . . .  
ఐదారుసారుల  పిళ్ళై అద  కీరిన మరల మరల వాయ్ేంచారు. ఆఖరికి నాదేం 

మౌనేంతో లయమౌతునేటటా  కచ రీ ముగిసిేంది. 
పో లసకా ఇేంకా తలూప్ుతూననవునాేడు. ఎటటవేంటట అనదభవేం! ఘేంటటరవేం విని 

ఆ నిశశబుేంలో మనస్త, ఆతామ, ఆలపిేంచిన అనదభూత్త! 
మూడు నిమిష్ాలు గడ చాయ్. 
వకీలు ఒక నిటూా రుు వదిలారు. పో లసకా పిళ్ళైని త్తరిగిచతసాడు. 
“మిసా్ర్ అయెర్, మిసా్ర్ పిళ్ళై, ఇేందదలో ఏదో రహస్ెముేంది. నాకెవరో ఒక 

స్ేంద శేం ప్ేంపిస్ది నాేరు. అది ఎకకడ నిేంచ  ోవచిో ననదే తాకుతోేంది. ఆ అనదభవేంలో 
నననద ఇేంకా ముణిగి త లుతునాేనద. ఆ ఆవనశేం ఇేంకా తగగలేదనిపిసిో ేంది. అవునద, 
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అది  ఒక స్ేంద శేం; నాకోస్ేం ప్తి ెకేంగా ప్ేంపిన స్ేంద శేం. మీ గానేం నాకు తెలియజేసిన 
స్ేంద శేం!” 

చేంటటపాప్లా నవువతూ, మనస్దసలో ఉనేద మో వివరిేంచలేక పో లసకా 
తడబడుతూ మాటటడాడు. 

“నననద చెపేుది మీకు బో ధప్డ ేందా?” అని వకీలుని అడ గాడు. 
“బో ధప్డ ేందనదకుేంటటనద.” అనాేరు వకీలు.  
“నాకది బటగా బో ధప్డ ేంది. ఈ ప్ిప్ేంచేంలో మరెవరూ నాకా ఆజఞ ఇవవలేదద. నననది 

రెేండు చ తులూ చాచి ప్ుచదోకునాేనద. ఎవరూ, ఏ కళళ, ఏ స్ేంగీతమూ ఇవవని 
స్ేంద శేం నాకిప్ుుడు దొరికిేంది. ఎేంత భటగెేం! మీరిప్ుుడు ననదే పాిణేం వదలమేంటే 
నననద స్రే అేంటటనద.” 

“ఏమేంటటనాేరతనద?” అని పిళ్ళై వకీలుని అడ గారు.  
వకీలు ఆ ప్శిేని తరుు మాచ సి పో లసకాని అడ గారు.  
“ఏమని తోచిేందని అడుగుతునాేరా? మిసా్ర్ అయెర్, మిసా్ర్ పిళ్ళై, వినేండ . నాకీ 

లోకమేంతా శమసానేంలా కనిపిసిో ేంది. ఎకకడచతసినా స్ేందడ , గోల, పో టటల ట! గాలివాన 
చెటలని వనళైతో పెళైగిేంచి ధవేంస్ేం చ సిో ేంది; అలలు మీదమీదకి ఎదిగి గుడ సెలని 

ప్ూరిిగా ముేంచ స్ది నాేయ్. దారిలోనదనే చెటలన్నే మ రప్ుతీగల ఉషా్ేంకి 
కాలిపో యాయ్; కటాడాలు కూలిపోయాయ్. ఈ పో రాటేంలో, ఈ కోలాహలేంలో నననద 
కోరేది శాేంత్త . . . ఇప్ుుడు ఈ కోలాహలేంలో నననద మాతేిం శాేంత్త అనదభవిస్ది నాేనద. 
కోమకోమేంగా ఈ స్ేందడ , గోల, తరుగుతునాేయ్. నా మనస్దస శాేంతేంగా, నిశోలతగా 
ఉేంద.ి ఇక ఏ స్ేందడ , ఘోష్, నా వెేంట రాననరావు. ఇది నాకొక ఉదభవేం. ఏ ధవని 
చొరరాని శఖరేం నననిప్ుుడు అేందదకునాేనద. నాకు శాశవతమ ైన శాేంత్త దొరికిేంది. అది 
నాకు చాలు. ఇక చావేంచ  నాకు భయేం లేదద.” 

పో లసకా నిదానేంగానన మాటటడాడు. వకీలు అతని మాటలు తరుు మా చ సి పిళ్ళైకి 
చెపాురు.  

అతనద విస్ది పో యారు. 
“శాేంతేం? అద నా అతనేంటటనాేరు?” 
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“అవునద.” 

“నిజేంగానా? అేంటే మన తాెగరాజసావమికూడా శాేంతేం కావాలననకదా ఈ కీరినలో 
కోరారు? ఎేంత కాేంక్షతో అతనద పాడారు! ఇతనికీ అలాగే అనిపిేంచిేందనేమాట!” 

“అవునద. పో లసకా అద  చెప్ుి నాేరు.” 

“మిసా్ర్ పో లసకా, ఈ కీరినకూడా శాేంత్త కావాలనన అడుగుతోేంది. మీరనే 
గాలివాన, మ రప్ుతీగలు ఇేందదలో లేక పో య్నా వరుస్ వరుస్కీ శాేంత్త తన లక్షెేం 
అని అేంటోేంది.” 

“ఓ, అలాగా?” అని పో లసకా కూడా అదిరిప్డ  మరేేం అనలేక సి్ేంభిేంచిపోయాడు. 
“అవునద. అద  మనేం విేంటటనే స్ేంద శేం. అస్లు స్ేంగీతేంకి ప్రిమిత్త ఏదైెనా 

వుేందా? లేదద. ఎకకడైెనా, ఎలాగెైనా అది తన స్ేంద శేం అేందజేస్ది ేంది,” అని అతనద 
అనాేడు. 

“మీ చెయ్ నాకివవేండ ; వాయ్ేంచిన మీ చెయ్ ఇలా ఇవవేండ ; ద వుడు నృతెేం 
చ స్ది నే ఈ వనలుని ఇవవేండ . నననద ద వుడ ే అనదభవిేంచాలి, ముదదు పెటటా కోవాలి!” అని 
అేంటూ పో లసకా పిళ్ళై వనలుని తన పెదవిలో అదదముకునాేడు. 

ఇప్ుుడు పిళ్ళైకీ ఒక స్ేంద శేం దొరికిేంది! 
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