This story and characters are fictitious. Any resemblance to
persons living or dead is coincidental. The opinions expressed are
those of the characters and should not be confused with the
author.
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నా పేరు అజయ్నా వయస్సు 23. ఓ సాఫ్టేవేర్
కంపెనిలో ఉద్య ోగం చేస్ు సన్న. నా గర్్ ఫెరండ్ పేరు మిత్ర.
ఇంజినీరంగ్ కాలేజీలో ఫెన్
ై ల్ ఇయర్ చదసవుత్ ంద్ి. 
అజయ్: రాత్రర 9గం. ఫో న్హలో మిత్ర ఏంటి డిన్నర్
అయ్ోంద్ా 
మిత్ర: నీద్ి అయ్ోంద్ా. 
అజయ్:

ఆ

అయ్పొ య్ంద్ినీతో

ఫొ నల్

మాటల్డద్ామనిఇలా బయటికి వచచ. 
మిత్ర: ఏమిటి రేపటి పా్న్ గురంచేనా
అజయ్: ఆ అవున్సఏమైన్ ఆలొచంచావ
మిత్ర: ఆ చంచాన్సపేపరన. ఆ స్ంధ్ో నీ బుకకు నీ టేబుల్
మీద పెటవ స
ే ా తీస్సకో. 
స్ంధ్ో: ఎవరు ఫో నల్ అజయా
మిత్ర: అవున్స
అజయ్: ఎవరు స్ంధ్ోనా
స్ంధ్ో: హాయ్ అని చెపుు.
మిత్ర: ఆ అవున్సస్రే చెపు ా.. 
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మిత్ర: స్ంధ్ోనా ఫెరండ్కా్స్ేేట్ మరయు ర ం మేట్. 
అజయ్: స్ంధ్ో ఎలా వుంద్ి
మిత్ర: త్న్కేమైంద్ి లక్షణంగా ఉంద్ి. 
అజయ్:

స్రే

మర

అమే

ఫో న్

చెస్ు సంద్ిరేపు

మాటల్డుకకంద్ాం బలయ్. ఉమ్ మ....
మిత్ర: ఉమ్ మ....
అజయ్:అమేఏంటి
అమే: ఎకుడునానవ్ నీతో పన్సంద్ి ఇంటికిరా చెపు ాన్స. 
అజయ్: ఆ అమే వస్సున్నఇంటి ముంద్ే ఉనాన.
అజయ్: అమే చెపుు ఏంటి విషయం
అమే: నీ ఫెరండ్ కారు ఇసాున్నానడు కద్ా తీస్సకొచెచయ్.
రేపు సాయంత్రం మీ అకు నిశ్చచతారాానికి బటవ లకక రేపు
వెళ్ా దమా
అజయ్: రేపు పన్సంద్ి ఎలక్ండి త్పుకకండా వెలా ామే
అమే: రేయ్ మూడు రోజులక స్ెలవు పెటవ లన్నానవు కదరా
అద్ేంటి ఇలా అంటునానవు
అజయ్: రేపు చన్న పన్సంద్ి అద్ి అయ్పో తే ఫరరగా ఉంటల
అమే: స్రే మర
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అజయ్: మిత్రకక గుడ్ నెైట్ మస్ేజ్ పెటవ ేస్ి పడుకకన్న
అజయ్: నిదర లేవంగనె ఫొ న్ తీస్ి చూస్ మిత్ర న్సండి
మస్ేజు్ఏం పా్న్ చెశావు
అమే: ఏరా నిదర లేవంగనే ఫొ నేనా
అజయ్: మస్ేజు్ చూస్సున్న అంతేమా అమే రేడి
అయ్పో య్ నాకకఅకుకక ద్య స్లక వేస్ు సంద్ి. అమాేఅకు
ఎకుడ కనిపించటే్ దస.
అమే: మీ అకు సానన్ం చెస్ు సంద్ిత్న్కక ఏద్య పని
ఉందంట న్సవుు త్న్న్స బైక్ ో డారప్ చేయ్ స్రేన్
అజయ్: ఆ స్రే.
అమే: మీ అకుకక నిశ్చచతారాానికి వచచన్పుుడు రాధిక
ఆంటి వాళ్ళు నిన్సనకూడ చూసాురు
అజయ్: నెనేమన్
ై అమాేయ్నా న్న్సన చూడటలనికి 
అమే: అపుుడు నీ స్ంబంధ్ం కూడా ఓకే చేస్సకకంద్ాము 
అజయ్: అద్ేమి కకదరదసనాకక ఆలరరడి గర్్ ఫెరండ్ ఉంద్ి
కద్ా
అమే: ఆ ఏంటి
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అజయ్: అమే అకు వచచంద్ిఅకున్స డారప్ చెయాోలి కద్ా
అని చెపేుస్ి జారుకకన్న
అకు: పదరా బస్ సావప్ దగగ ర న్న్సన డారప్ చేయ్. అమే..
బలయ్....
అమే: జాగరత్ుగా వెళ్ుండి
అకు: కాఫర షాప్ దగగ ర ఆపు. 
అజయ్: అద్ేంటి బస్ సావప్ అని అనానవు అమే
దగగ రఇపుుడు కాఫర షాప్ దగగ ర ఆపు అంటునానవు
అకు: అవున్స మీ బలవ వచాచరార



అజయ్: అకు న్సవుు స్ూపర్
అకు: ఏంటలర రావటే్ ద్ాబలవతో రండు మాటలక మాటల్డవా 
అజయ్: అకాు కార్ తీస్సకోవాలిఇంకా నాకక పనివుంద్ి.
త్రువాత్ కలకసాులే
అకు: స్రే్ జాగరత్ుగా వెళ్ళు
అజయ్: ఆ స్రే బలయ్ 
అజయ్: హెయ్ స్సధీర్ కార్ కోస్ం నీ దగగ రకే వస్సున్న. మర
న్సవుు ఎకుడికి
స్సధీర్: మీ ఇంటి వెప
ై ే
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అజయ్: స్రే్ పద్ా
అజయ్: రేయ్ ఇంటల్కిరావా
స్సధీర్: న్న్సన ఇంటల్ డారప్ చేస్ి వెళ్ళు
అజయ్: స్ర పద్ా కార్ మళ్ళు ఎపుుడు ఇవులార 
స్సధీర్: ఎపుుడెైన్ ఈరాకాని పెటరలలక వేస్సకో
అజయ్: ఆ స్రే రా
అజయ్: అమాే నేన్స బయటికి వెళ్ు ళనాన. రావడానికి రాత్రర
కావచసచ లేద్ా రేపు ఉదయం వసాు
అమే:

నీ

పని

బలగుంద్ిరా

నిశ్చచతారాానికి

కార్

తీస్సకొనిన్సవుు బయటకక త్రరుగుత్ నానవు 
అజయ్:

అమాే

నిశ్చచతారాానికి

అందరని

పిలవాలికద్ాస్రేనా బలయ్..
అమే: జాగరత్ు రా
అజయ్: ఇక నేన్స నేరుగా మిత్ర కాలేజీకి వెళ్ళు త్న్న్స పికప్
చెస్సకకనాన.
మిత్రకక

ఫొ న్

చేశాఆ

వస్సునానబయటకక వచెైచ 
మిత్ర: ఆ స్రే 

మిత్ర

నేన్స

మీ

కాలేజీకి
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మిత్ర: హలో వచాచవ 
అజయ్: నేన్స ఎంటరన్
ర ు దగగ రున్న వచేచయ్ 
మిత్ర: ఆ స్రే
అజయ్: ఇపుుడు చెపుు ఎకుడికి వెలా ాం
మిత్ర: ముంబై కఫెకి
అజయ్: అకుడ ఏంటి స్ెుషల్
మిత్ర: ఏమి లేదస అమే వాళ్ళు వచచన్పుుడు కాఫి
తాగడానికి ఇకుడే వస్సుంటలము.
అజయ్: ఏమిటి అద్య లా ఉనానవ్
మిత్ర: ఆ అబలాయ్ న్నేన చూస్సునానడు 
అజయ్: అలాగాఅయ్తే ఇటువెైపు వచచ కూరచచ.
మిత్ర: స్రేఇంకా ఎనానలక్ ఇలా మన్ము డేటింగుమా
ఇంటల్ ఎలక్ండి న్న్సన చూడటలనికి వస్సునానరు
అజయ్: జొక్ చేస్ు సనానవుకద్ా 
మిత్ర: నీకక చెబితే అరాం కావటే్ ద్ా 
అజయ్: ఆ విషయం ఇపుుడా చెపేుద్ి ఆ.. చెపుు ఇపుుడా
చెపేుద్ి...
మిత్ర: హ హ హ ... న్మేేసావుకద్ా ఇడియట్ 
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అజయ్: అమేయాో.... కాస్ేపు నా హార్వ బీట్ స్ర వేగంతో
కొటువకకంద్ి.
హాస్వ లిు ఫొ న్ చెశావ
మిత్ర: ఇపుుడు చేసు ా.
హలో ఆంటీ నేన్స ఇంటికి వెళ్ు ళనానన్స రేపు వసాున్స
హాస్వ ల్: స్రే మిత్ర వెళ్ళురా
మిత్ర: మన్ము ఏద్ెన్
ై స్ినిమాకి వెళ్ా దమా
అజయ్: స్రే వెళ్ా దం
మిత్ర: వర్డ్ ఫేమస్ లవుర్ఆ స్ినిమాకి వెళ్ా దమా
అజయ్: ఆ వెళ్ా దంబుక్ చేయ్
మిత్ర: రండు కారనర్ స్రట్ు బుక్ చెయోనా
అజయ్: అంటే ఆ మూల ఒకటిఈ మూల ఇంకొకటనా నీ
ఉద్ేాషం
మిత్ర: హ హ నేన్స అన్సకకన్నద్ే స్రగాగ ఎల చెపాువు
అజయ్: ఇపుుడు నీ మొహం పచచడవుుద్ిా 
మిత్ర: హ హ హ.......
అజయ్: నేన్స కారు పార్ు చేస్ి వసాు న్సవుు చెక్ ఇన్ దగగ ర
వెయ్ట్ చేయ్
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మిత్ర: ఆ స్రే 
అజయ్: బలయ్ 
మిత్ర: త ందరచచెైచ
కాస్ేపు త్రువాత్
మిత్ర: ఏంటి ఇంత్స్ేపు పటివంద్ి
అజయ్: స్ా లం ద్ొ రకలేదస టలప్ ఫ్ో్ రు వెళ్దులొుచచంద్ి
మిత్ర: స్రే్ పద్ా త ందరగాఇంకా తాగడానికి ఏదయ్నా
ఆరడ ర్ ఇచచ వెళ్ా దం
అజయ్: నీకక ఎపుుడూ త్రండిగోలే 
మిత్ర: అలాగా... అయ్తే భొజన్ం చేస్ి వద్ాామ స్ినిమాకి
అజయ్:

సార

సార

ఊరేు

త్మాష

చేశాలే

తెచసచకోవదసా 
మిత్ర: నేన్స కూడా త్మాషే చేశాలే
స్ినిమా థియ్ట
ె ర్ లోపలకక వెళ్దుక 
అజయ్: పద్ా ఆ చవర న్సవుు ఈ చవర నేన్స 
మిత్ర: మూస్సకొని రా! గముేన్ 
అజయ్: మొబైల్ వెబ
ై రషన్ మోడయ్ పెటవ ుకో
మిత్ర: పెటవ శ
ే ా

కోపం
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అజయ్: మితార లే మన్ జాతీయ గీత్ం
మిత్ర: సార లేస్ు సనాన
స్ినిమా ఇంటరుల్ వచచన్ త్రువాత్
అజయ్: విజయ్ ద్ేవరకొండ ఆకివంగ్ ఇరగద్ీసారబలా 
మిత్ర: ఇలాంటి విరహపు స్రన్ు ఆయన్ త్పు ఎవురకి
అంత్గా స్ూట్ కావు 
అజయ్: ఆయన్ ఆకివంగ్ లో పారణం ఉంద్ి అందసకే నా కంటల్
నీళ్ళు ఆగలేదస
మిత్ర: నాకక కూడ. ఇందసలో తెలంగాణ సా్ంగ్ స్ూపర్.
త్రువాత్ విడిపో య్న్ బలధ్లో ఏడుటం హార్వ టచచంగ్
అస్లక.
అజయ్:

రాయ్-రాయ్-రాయ్

అంటే

అంత్

ఈజీనా

రాయడం-డెైలాగ్ విన్ంగనేస్ూుల్ టీచర్ భలగో మేడం
గురచుచచంద్ి. ఆ మేడం అనేద్ి ఎంత్ రాస్ేు అంత్గా గురుుండి
పో తాయని
అజయ్: సానక్ు వచాచయ్ త్రంద్ాం
మిత్ర: ఎవరో త్రండి ధాోస్ అనానరు 
అజయ్: ఈ...

10

మిత్ర: చూశావ నీకంటే నాకక ముందస జాగరత్ు ఎకకువని
అరామయ్ంద్ా 
అజయ్: ఓకే త్రంద్ాం....
స్ినిమా అయ్పొ య్న్ త్రువాత్ 
అజయ్: ఆ ఫెరంచ్ సా్ంగ్ అకుడి సోవ ర బలగుంద్ి కద్ా
మిత్ర: మీ అబాయ్లంతా ఇంతే అందమన్
ై అమాేయ్
కనిపిస్ేు

చాలకటలరప్

కానించడంఎకకువ

చెయోడం

స్మయం

త్రువాత్

పేరమగా

పని

మాతా్డుత్ూ

ఎకకువ స్ేపు గడపలేరా 
ఎపుుడూ అద్ేనా... ఛీ...
అజయ్:



అజయ్: క్ మ
ల ాక్ు స్రన్ కక నా కళ్ులో నీరు ఆగలేదన్సకో 
మిత్ర: అవున్స నాకక కూడా 
అజయ్: కారు తీస్సకొసాున్స బయట ఉండు 
మిత్ర కారు ఎకిున్ త్రువాత్
అజయ్: ఇకుడ దగగ రలో ఉండే హో టల్ కక వెళ్ా దమా 
మిత్ర: ఓకే 
అజయ్: ఇపుుడు స్మయం ఐదస అయ్ంద్ి బీచ్ కక వెళ్ా దం 
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మిత్ర: సో స్రుట్ ఆఫ్ యు 
అజయ్: బీచో్ బలగా ఎంజాయ్ చేశాము కదూ.
మిత్ర:అద్ేంటి

చన్న

పిల్ ాడిలా

అంత్స్ేపు

మటివతో

ఆడుకకనానవు
అజయ్:బలలోంలో

ఉన్నంత్

ఆన్ందం

ఏ

వయస్సులోన్సఏ విషయములోన్స లేదస తెలకసా
మిత్ర: న్సవుు ఇక ఎమోషన్ల్ అవుకక పర్ స్.
అజయ్:ఆ... స్రే ఇపుుడు స్మయం రాత్రర 8 గం.లక
అయ్ంద్ి. డిన్నర్ చేస్ి అలా లాంగ్ డెవ్
ై వెళ్ా దం ఆ త్రువాత్
త్రరుగు పరయాణం. ఉదయమైన్ త్రువాత్ నిన్సన హాస్వ ల్
దగగ ర డారప్ చేస్ేు స్రపో త్ ంద్ా
మిత్ర: ఉదయం 8 గం.లక డారప్ చేస్ేు స్రపో త్ ంద్ి
అజయ్:ఇద్ి నా పా్న్ ఓకేనా.
మిత్ర: ఓకే కాని బలబూ కానీ......
..........****..........
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యఫ్.యం. లో మంచ రచమాంటిక్ పాట ఆ త్రువాత్
శరరత్లక వాళ్ు పిరయుడు/పిరయురాలికోస్ం వారస్ిన్ స్ంద్ేశానిన
రచమాంటిక్ గా ఆ రేడెయో జాకి కోయ్ల లాంటి మధ్సరమైన్
స్ురముతో చెబుతోంద్ి.
మిత్ర

నా

ఎడమ

మాటల్డుత్ూఉంద్ి

చేత్రని

పటువకొని

నేన్స

ఆమ

నాతో

పేరమగా

మాటలలో

మైమరచపో యాన్స. నేన్స మైమరచపొ య్ కార్ న్డిపితే రోడుడ
మీద ఉన్నవాడు ఈ లోకానేన మరచపొ వాలకుంటుందని. ఇక
కారుని

నెమేద్ిగా

న్డుపుత్ నాన.

అలా

కార్

డెవ్
ై

చేస్సకకంటూ వెలు కనానమునేన్స ఒక ముదసా ఇసాువా అని
అడిగా ద్ానికి మిత్ర న్డి రోడయ్ నాఅని అటు త్రరగ బయట
చూస్సుంద్ి అలా చెపిున్ త్రువాత్ కొద్ిా దూరంలో నేన్స ఒక హా
హాస్ిుటల్ పారుంగ్ దగగ ర ఆపాన్స.ఏంటి ఇలా ఎకుడికో
తీస్సకొచేచసావ్. నీకక రోడుడ మీద ముదసా పెటవడం ఇషవ ం లేదస
కద్ా అందసకే ఇలా. నేన్స ఆమ కళ్ున్స త్న్స నా కళ్ున్స అలా
కొద్ిాస్ప
ే ు చూస్ూ
ు ండిపో యాము మిత్రకక ముదసా పెటవబో తే త్న్స
నా చేయ్ పటువకొని చేత్రకి ముదసా పెటవ ి ఇంక అంతే
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అనిన్వుుత్ూ అటు వెప
ై ు త్రరగ కూరోచనింద్ి. నేన్స చేత్రకి
కాదస అని చెపిున్ త్రువాత్ త్న్స స్ిగగ ుతో వెన్సక స్రట్ ల వెళ్ళు
కూరోచనింద్ి. నేన్స వెన్కకు రావాలా అని అడిగతే స్మాధాన్ం
ఇవులేదస. నేన్స వెన్కు స్రట్ ల వెళ్ళు ఆమన్స నా దగగ ర
తీస్సకకనానన్స. త్న్స న్న్సన కళ్ళు మూస్సకోమని చెపిు
నాచెంప మీద ముదసా పెటవ ంి ద్ి. కాస్ేపు త్రువాత్ ఇక నేన్స
ముందస స్రట్ ల వెళ్ళు కూరుచంటల అని చెబితే వదూ
ా ఇకుడే
కొద్ిాస్ప
ే ు కూరోచ అన్నద్ి. అలా కాస్ేపు అయ్న్ త్రువాత్
మేమిదా రం ఒకర కళ్ులో్ ఒకరు చూస్సకకంటూ ఇదా రం చాలా
దగగ రకి

వచేచశాము.

పరశాంత్మన్
ై ఆహా్దకరమైన్

వాతావరణంలో ఒకరకొకరు చెయ్ో పటువకొని ఇక ఆమ
పెద్ాలన్స

నేన్స

పెటవబో త్ నానన్సఅంత్లో

నా

పెద్ాలతో

ముదసా

దూరం

న్సంచ

లోపల

కారు

ఒకుసారగా వెలకత్ రు వచచంద్ి. హఠాత్ు గా మేమిదా రం
ఉలికిుపడాడము. 
ఖాకి పాోంట్వెట్
ై షర్వ వేస్సకకన్న ఒక వోకిు మొబైల్ కమరా
లరైటున మా మీద వేస్ు ూ మేము కారులో కూరచచని ఉన్న చోట
వెైపు డయ రు తీస్ి న్న్సన వీడియో తీస్ూ
ు ఇకుడ ఏమి
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చెస్ు సనానరుఆ..

అని

బద్ిరంచాడు.

నేన్స ఏమీ లేదస

అనానన్సఅత్నిన ఎదసరుకొని వీడియో త్రయ్యోదసా అని చెబితే
నా త్ల న్సండి కాళ్ు వరకక వీడియో తీశాడు. ఇక అత్న్స
లోపల కూరుచన్న మిత్రన్స వీడియో తీయబో తే అత్నిన
బయటకక లాగ చేయ్ చేస్సకకన్న అంత్లో అత్న్స పో లీస్స
మీదనే చేయ్ చేస్సకకంటలవేా అనానడు. నేన్స భయపడిపో య్
సార్ సార సార్ అన్ంగనే. సార్...ఆ మీ ఇదా రని ఇపుుడు
పో లీస్స స్ేవషన్సకక తీస్సకొని పో వాలి అనానడు. సార్ ఈ
స్మస్ోన్స ఇకుడే సాల్ు చేదాం సార్ అంటుండంగనే అత్న్స
పో లీస్స

స్ేవషన్సకక

ఫో న్

చేస్ి

హలో

సార్

జాన్

మాటల్డుత్ నానన్స సార్. అవున్స సార్ ఆ కేస్ే సార్ ఇకుడే
హాస్ిుటల్ పారుంగో్ సార్అద్ే పని సార్ ఒక అబలాయ్ ఒక
అమాేయ్ సార్ అని చెపేుస్ి ఫో న్ పెటవ ేశాడు. అంత్లో ఇంకొక
వోకిు వయస్సు స్సమారు 50ఏళ్ళు ఉండొ చసచ అత్న్స కారు
అద్ాానిన త్ డుస్ూ
ు లోపల ఉన్న మిత్రన్స చూస్సునానడు. మిత్ర
ఇపుటికే చాలా భయపడి ఉంద్ి. అంత్లో ఆ రమేష్ సార్ ఇదా రు
ద్ొ రకారు ఇదా రు అద్ి చేస్సకోబో త్ ంటే పటువకకన్న. నేన్స
మిత్రకక చెపాు మన్మిదా రం పెళ్ళుచేస్సకకనేవాళ్ుం కద్ా మన్కక
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పో లీస్స స్ేవషన్సకక వెలద్ాము అని చెపాు కాని త్న్స ఏడుసాు
వదసా అన్నద్ి. అంత్లో జాన్ ఇకుడ ఏమి చేస్ు సనానరు రాత్రర
పూట ఎంత్ రేటుకక మాటల్డావు అని అనానడు. నేన్స ఏం
మాటలక సార్ అవి నేన్స ఆ అమాేయ్ని పెళ్ళుచేస్సకకనేవాడిని.
అవునా... మర ఇకుడ ఏం చెస్ు సనానరు ఆ... చెపురా చెపూు
మాట పడిపో య్ంద్ా. లేదస సార్ ఇకుడ హాస్ిుటలో్ మా
నాన్మేన్స అడిేట్ చేసారు సార్. అలాగా చెయా ా ఫో న్ మీ
నాన్మేకక. సార్ ఆవిడ దగగ ర ఫో న్ లేదస సార్. ఆహా ఏ వారోలో
ఉంద్య చెపుు. సార్ అద్ీ గురుురావటే్ దస సార్. ఎందసకక
గురచుస్సుంద్ి అకుడ ఎవరయ్నా ఉంటే కద్ా. అంత్లో జాన్ కి
ఫో న్ వస్ేు ఆయన్ అలా పకుకక వెళ్ళుపో యాడు. నేన్స
పెద్ా ాయన్ అయ్న్ రమేష్ గారకి డబుాలక తీస్సకోండి అని
చెపిు కొంత్ డబుా ఆయన్ జేబులో పెటవ ల ఆయన్ వెళ్ళుపో
అనానడు.నేన్స అమేయో అన్సకొని కారన సావర్వ చేస్ి కొద్ిాగ
ముందసకల్ గానే హఠాత్ు గా కారు ముందసకొచచ జాన్ కారన
ఆపాడు. కార్ కీస్ న్స తీస్సకకనానడు. అంత్లో రమష్ జోకోం
చేస్సకొనిపిల్లక సార్ పో నీయండి అనానడు. అంత్లో జాన్
ఏంటి సార్ పో నిచేచద్ిమీరు వచేచముందస వీడు ఆ అమాేయ్

16

మీద ఉనానడు. రమేష్, బలబు న్సవుు అలా చెపులేదస కద్ా
నాకక. అంత్లో నేన్స అలా ఏమీ జరగలేదస సార్ అనానన్స. ఆ
మరీ ఎలా జరగంద్ి ఆ... చెపుు ఎలా జరగంద్య చెపురా న్సవుు
చెపేుస్ి వెళ్ళుపో నిజం చెపేుస్ి వెలి్పో ..... సార్ పర్ స్ సార్
మమేలిన వద్ిలిపెటవండి సార్ పర్ స్ అని బత్రమిలాడాన్స కాని
జాన్ మా మీద కొద్ిాగ కూడా కనికరం చూయ్ంచలా. న్సవుు
నిజం

చెపేుస్ి

వెలి్పో .

పో లీస్స

వాళ్ళు

మూరుులక

అన్సకకనానవారా ఊరేు వద్ిలేయటలనికి ఆ... జాన్ వోంగోంగా
చరున్వుుతో.

న్సవుు

వాటేస్సకకన్నవావాటేస్సకకంటే
చెపేుస్ి త్రువాత్ వెలి్పో

ఆ

అమాేయ్ని

వాటేస్సకకనానన్స

అని

అనానడు. వాడు అనిన సారు్

అడుగుత్ూనే ఉనానడని ఇక మమేలిన వద్ిలేసు ాడని నేన్స ఉ
అనానన్స. ఆహా... వాటేస్సకొని ఎకుడ ముదసా పెటవ లవు అని
దగగ ర వచచ వోంగోంగ న్వుుత్ూ అడిగాడునాకయ్తే కత్రు తో
గుండె మీద పొ డిచన్టువ అయ్ంద్ి. అంత్లో రమేష్జాన్ ని
పకుకి తీస్సకలి్ ఏద్య మాటల్డాడు. అంత్లో కారో్ ఉన్న మిత్ర
నా చేయ్ పటువకొని ఏడుస్సుంద్ి.వాళ్ళుఏద్య మాటల్డుకొని నా
దగగ ర వచాచరు అంత్లో ఎవరో కొంత్ దూరం న్సండి ఏంటి
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స్మస్ో అని జాన్ కి అడిగతే జాన్ ఏ.... ఏం.... లేదస జోస్ెఫ్.
ఏమయ్నా అవస్రముంటే పిలకసాున్సలే అని అత్నిన అటే
పంపించేసాడు. సార్ జనాలక గమనిస్సునానరు సార్ పర్ స్
వద్ిలేయండి సార్ అనానన్స. గమనించనీ మీలాంటి వాళ్ున్స
రోడుడ మీద బటవ లిపుద్ీస్ి న్డిపించాలి అనేస్ి చేయ్ ఎత్రు
కొటవ డానికి వచాచడు జాన్. ఈ విషయం పో లీస్స స్ేవషన్సకక
వెలితే మీరు ఇక జీవిత్ంలో త్ల ఎత్ు కొని త్రరగలేరు అని
అనానరు రమేష్. నేన్స సార్ పర్ స్ సార్ ద్ీనిన పెదా విషయం
చేయ్యదసా సార్ మీకక నేన్స ఏమి చెయాోలనాన నేన్స చేసు ాన్స
సార్ అని అనానన్స. జాన్ అవనీన న్డవవు పో లీస్స స్ేవషన్
వెల్ ాక ఎఫ్.ఐ.ఆర్. ద్ాఖలక చెద్ా ాం. అపుుడు రమేష్, జాన్
సార్ పిల్లకకద్ా సార్. అయ్తే

ఇకుడున్న మన్సష లని

పిలిపిచచవీళ్ు ఇంటివాళ్ుని పిలిపించఈ విషయం ఇకుడే
ముగద్ాాం.నేన్స జాన్ దగగ ర వెళ్ళు సార్ ఇపుుడు నేన్స ఏమి
చెయాోలో చెపుండి అని అడిగారమేష్ సార్ నా చేయ్ పటువకొని
పకుకక తీస్సకళ్దుడు. నీ దగగ ర ఎంత్ ంద్ి5000ర పాయలక
ఏంటి అద్ేమీ కకదరదస. సార్ నేన్స ఏటియం న్సండి తీస్ిసు ాన్స.
జాన్ మిత్ర పకుకక కూరోచవడానికి కార్ డయ ర్ త్రయోబో యాడు
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నేన్స సార్ మీరు వెన్క కూరోచవదసా అనానన్స. కాని జాన్ రేయ్
న్సవుు పకున్ జరుగు అనానడు. అంత్లో రమేష్ జాన్ ని
స్పో రువ చేస్ు స సారు ఆ అమాేయ్ని ఏమీ చెయోడు అని చెపిు
మల్ గా నా చెవులో ఈ విషయం పెదాచేయ్యదసా అని
అన్సకకంటూ డెవ
ై ర్ పకు స్రట్ ల వెళ్ళు కూరుచనానడు. జాన్ నాకక
కార్ కీస్ నా చేత్రకి ఎటకారంగా న్వుుత్ూ ఇచాచడు. జాన్
వోంగోంగా

న్వుుత్ూ

లోపల

వెళ్ళు

మిత్ర

పకున్

కూరుచనానడు. అత్న్స ఒక చేయ్ స్రటు వెన్సక పెటవ ుకొని
ఇంకొక

చేయ్ని

త డమీద

ముందసకక

వెన్కకు

రాస్ూ
ు

ఎటకారపు న్వుుతో కూరుచనానడునేన్స రమేష్ సారున మీరు
వెన్క కూరుచంటలరా అని అడిగా అత్న్స ఉహూ అనానడు.
రమేష్ గారు మీరు కూడా వెన్కకు రండి నేన్స మధ్ోలో
కూరుచంటల మంచ వస్త్రగా ఉంటుంద్ి అని రండు చేత్ లక
విరచాడు జాన్. మిత్ర డెవ
ై ర్ పకు స్రటు వెన్సకాల కూరచచని
ఉంద్ి. నేన్స కార్ ఫ్రంట్ మిరరరున మిత్ర మరయు జాన్ పూరు గా
కనిపించేటటువ

స్ర

చేస్సకకన్న.

ఇక

కార్

సావర్వ

చేస్ి

ముందసకళ్దు. జాన్ మిత్రతో నీ పేరు ఏంటి చెపుు. మిత్ర
స్మాధాన్మివులేదస. ఏంటి నలట్ ల ఏమయ్న్ అరటిపండు
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ఉంద్ా పేరు చెపుు అనానడు. నేన్స నిస్ుహాయంతో కోపంగా
జాన్ వెైపు చూసాముందసకక చూస్ి కార్ న్డుపురా అనానడు
జాన్. కాస్ేపు త్రువాత్ మిత్ర త్న్ పేరు ఆ జాన్ కి చెపిుంద్ి.
అహాా ఇంత్ మంచ పేరు పెటవ ుకొని చెపుడానికి అంత్
స్ిగగ ందసకక.అంత్లోఏటియందగగ రకక

వచాచము

నేన్స

చటుకకున్ కారు కీ తీస్సకొనిఏటియందగగ రకకవెళ్దు.. కానీ
అద్ి పనిచేయటే్ దసఆ విషయం జాన్ కి చెపాున్స. నీ దగగ ర
డబుాలక తీస్సకోకకండ పని జరుగుత్ ంద్ేమొ ఆలోచద్ాాము
న్సవుు లోపలకక వచేచయ్ అనానడు. నాకక వాడి ఉద్ేాషం
అరామయ్ంద్ి.

అపుుడు

రమేష్

ఏదయ్నా

పాట

పెడద్ాముపాటేమీ పెటవ లదసా ఈ అజయ్ గాడు పాడతాడు. నాకక
పాట పాడేకి రాదస సార్ అనానన్స. జాన్ మరయు రమేష్ ఇదా రు
ఒక వోంగో భలవం వచేచ పాటలో న్న్సన-మిత్రన్స కలిపి
పాడారు. ఆ త్రువాత్ జాన్ కారుు పకుకక ఆపు అనానడు.
ఇకుడ ఏద్య వాస్న్ వస్సుంద్ే ఏ వాస్న్ అని రమేష్ అడిగతే
జాన్ స్ిగరటువ అని చెపిు అటు వెన్కకు ముందసకక చూస్ి మిత్ర
న్సవుు ఏమయ్నా తాగావచెపుు. ఏద్ి ఒక సార నా మొహం
మీద ఊదసఒకు సార ఊదస తెలిస్ిపో త్ ంద్ి న్సవాు కాద్ా అని
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అడిగమిత్ర దగగ రగా వెళ్ళు గటివగా గాలి పరలకస్ూ
ు
కళ్ళు
మూస్సకకంటూ మైకంతో వాడి స్రటుకక వాలిపో యాడు. నేన్స
జాన్ ని కోపంగా చూస్సుండిపో యాన్స. వాడు న్సవుు బయటకక
ద్ిగు అని చెపిు వాడు కార్ ద్ిగ బయటకక వచాచడుఅపుుడు
నేన్స కూడా బయటకక ద్ిగాన్సబయటకక ద్ిగంగనే వాడు
న్న్సన కార్ న్సండి కాస్ు దూరం తీస్సకళ్ళు అజయ్ ఎకుడ
న్సండి తెచాచవు ఈ అమాేయ్ని 5000ర పాయలకకఆ ఏ...
చెపుు నీ వయస్సలో ఉండే అబలాయ్లక చెస్ే పనే ఇద్ి చెపూు.
ఎకుడ న్సండి తీస్సకొచాచవు. అపుుడు నాకక ఫో న్ వచచంద్ి.
అద్ి ఎవరు అని చూస్ే స్రకి ఆ ఫో న్ జాన్ లాగేస్సకకనానడు.
త్రువాత్ వేగంగా కార్ వెైపుకక వెలి్ కార్ డయ రు తీస్ి మిత్రన్స త్న్
బలోగో్ ఇందసలో ఏముంద్ి చెపుు అని చెపిు లాకకునానడు
అందసలో వెత్ కకత్ూ ఇందసలో అద్ిలేద్ా లేద్ా... అనానడు.
నాకక కోపం వచచ వానిన నేన్స లాగ అవత్లకక నెటవ స్
ే .
నిస్ుహాయంగా అవమాన్ంతో, బలధ్తో మితార మన్ము స్ేవషన్
కక వెళ్ా దంఏం జరగనా మన్ము ఎదసరుుంద్ాం అనానన్స.
కానీ... మిత్ర ఏడుస్ూ
ు ఉండి పో య్ంద్ి. అంత్లో న్న్సన వాడు
నా కాలర్ పటువకొని లాగాడు, నేన్స వానిన నా కాళ్ుతో కొటివ
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నెటవ స
ే ా. ఆ త్రువాత్ మితార... మన్ము ఎలాగో పెళ్ళు చేస్సకొని
కలిస్ి జీవించాలి మన్ము స్ేవషన్ కక వెళ్ళు ఫేస్ చేదాం అనానన్స.
త్న్స ఓకే అనింటే అపుుడు విషయం వేరేలాగుండేద్ి. కాని త్న్స
ఈ విషయం మా నాన్నకక తెలిస్ేు నేన్స ఆత్ేహత్ో చేస్సకకంటల
అన్నద్ి. అంత్లో జాన్ వచచ న్న్సన రచడుడ మీద నెటవ ి బలగానే
కకమాేడు. అంత్లో అకుడ న్సంచ ఐదస మంద్ి స్ూ
వ డెంట్ు ఆ
రోడుడ వెైపుకి వస్సునానరు నేన్స గటివగా అరచ వాళ్ు స్హాయం
తీస్సకకంద్ాము అన్సకకనే లోపు జాన్ ఇలా మాట కలిపాడు
ఇపుుడు నిన్సన నీ మిత్రన్స ఇబాంద్ి పెటవ ేద్ి మేమిదా రమే ఆ
పిల్లక మా వాళ్ళు వాళ్ుని పిలవాలాఅపుుడు అందర కలిస్ి
ఆడుకకంటలరు చెపుు అని అనానడు.అంత్లో వాడు నా
కాలరన వద్ిలేస్ి రమేష్ గాడికి ఆ... రమేష్ సార్ ఏమయ్ంద్ి ఆ
విషయం అని చెపుి టలపిక్ మారచ మాటల్డాడు త్రువాత్ ఆ
పిల్లక దగగ రకక రాంగానే ఈ రాత్రర పూట ఏం చేస్ు సనానరు అని
చెపిు వాళ్ుత మాటల్డాడు వాళ్ళు వెళ్ళుపో యారు.

నార్ు

ఇండియన్ స్ూ
వ డెంట్ు మంచ గటివగా ఉంటలరు వాళ్ళు వచచంటే
నీ మిత్ర పని అయ్యోద్ి అనానడు.రమేష్ జాన్ ని పకుకక
తీస్సకళ్దుడుకొద్ిాగ దూరంగానే తీస్సకలా్డు నాకక కార్ తీస్ి
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వెళ్ళుపొ య్య అవకాశం ఉండింద్ి. కార్ సావర్వ చేయబో యా
అంత్లోనే అకుడ ఇంటల్ ఉండే ఒకత్న్స నా మొహం మీద
టలర్చ లరట్
ై వేస్ి ఏంటి చాలా స్ేపు ఇకుడ కార్ ఇకుడ ఉంచ ఏం
చేస్ు సనానవు అనానడు అంత్లో జాన్ రమేష్ కార్ దగగ ర వచచ.
ఆ ఏం లేదస సార్ ఒక పేషంట్ కి బ్ డ్ కావాలి ద్ాని గురంచ
మాటల్డుత్ నానన్స ఈ అబలాయ్తో చాలా స్ేపయ్ంద్ి
పొ లీస్సలని

పిలవాలా

అని

ఆ

ఇంటల్

ఉండే

అత్న్స

అనానడుద్ానికి జాన్ అఖ్ు రే్దస సార్ అంటూ త ందరత ందరగా
కార్ లోపల కూరచచని త ందరగా పద్ా పో లీస్స వస్ేు పెదా స్రన్
అవుతాద్ి ఆ ఇంటల్ ఉండే అత్న్స మేము వెళ్ళు వరకక అత్న్స
లోపలకక వెళ్ులేదస ఇక బండితీ త ందరగా అని నాకక చెపాుడు
నాకక వచచన్ మంచ అవకాశం చేజారపో య్ంద్ి.వాడు ఏద్య
ద్ాస్సునానడని, వీడు పో లీస్స కాద్ేమో అని అన్సకకనే లోపు,
ఆటలన్స నా కార్ ముందస ఆపేస్ి ఆటల న్సండి ఒకత్న్స ద్ిగ మా
కారులో ఉండే జాన్ న్స పకున్ కూరచచన్సన్న మిత్రన్స చూస్ి
ఒరేయ్ జాన్ ఈ అంజికి స్గం ఇవురా అని తాగన్ మత్ు లో
మాటల్డాడు. జాన్ కి అత్నికి గచడవ మొదలయ్ంద్ి. నేన్స జాన్
చేయ్ పటువకొని స్రన్ చేయ్యదా నిబత్రమిలాడా. అంత్లో అంజిని
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రమేష్ పంపించేశాడు. ఇక జాన్ అత్ని మీద నేన్స చేయ్
చేస్సకకన్నందసకక నా మీద కోపంలో రమేష్ వీనిన దూరంగా
తీస్సకళ్ళు అనిచెపాుడు. నేన్స ఇకుడ న్సండి వెల్న్స గాక
వెల్న్స అని అనానన్స. అపుుడు రమేష్ జాన్ సార్ మీరు కార్
డయ ర్ తెరచ పెటవ ి లోపల వెలి్ ఆ పిల్తో మాటల్డండి అని చెపుి
రమేష్ నా చేయ్ పటువకొని లాగాడు. నేన్స అత్ని మొహం
ద్ీన్ంగా చూడగా బలబు.. నీకక నా మీద విశాుస్ం లేద్ా
అనిచెపుి న్న్సన కార్ వెన్కకు తీస్సకళ్దుడు. రమేష్ టలపిక్
మారచడానికి, ఇంత్కీ మీరదా రు ఎవరు అని అడిగాడు నేన్స
అపుుడు ఉండే కోపంలో నేన్స అనిన ఐడీ కారుడలక చూయ్ంచా
మిత్ర చద్ివే కాలేజి ఏం చదసవుత్ ంద్య అద్ి కూడా చెపాు.
అంత్లో తెరచ ఉన్న కార్ త్లకపు గటివగా మూయబడడ ద్ి. నేన్స
వెంటనే కార్ దగగ రకక వెళ్ళు గబ గబల కారు అదా ం న్సంచ
లోపలకక చూసా త్రువాత్ కార్ ఫ్రంట్ డయ ర్ తీయడానికి
పరయత్రనంచా అద్ి లాకో్ ఉండింద్ి. జాన్న్వుుత్ూ కార్ డయ ర్
తీస్ి ఆ అమాేయ్కి ఎవరు అస్లయ్న్ మగాడు అని ఇపుుడు
అరామయ్ంటుంద్ి అని అనానడు. నేన్స వెంటనే కార్ లోపలికి
వెళ్దు లోపల మిత్ర ఏడుస్ూ
ు ఉండింద్ి మిత్రన్స చేతు ో కద్ిపి
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పిలిచా త్న్ ముఖానిన చూస్ేు ఏద్య జరగరానిద్ి జరగన్టువ నాకక
అనిపించంద్ి. అంత్లో జాన్ కార్ దగగ రకక వచచ ఏంటీ ఏంటి
స్మస్ో ఇపుటి వరకక ఆ పిల్ న్వుుత్ూ ఉండింద్ి నీ మొహం
చూస్ిన్ త్రువాతే ఆమ ఏడుస్సున్నద్ి. రేయ్ అజయ్ ఆమన్స
న్వుమని చెపుు అని జాన్నాకంటునానడు జాన్ గటివగా
అరుస్ూ
ు మీరు ఇకుడ న్సండి వెళ్దుళ్ద వద్ాాలేద్ా నేన్స
జనాలిన పిలవాలానఅనానడు జాన్నేన్స మితార... అని పిలిచా
ఆమ కంటల్ నీరు ఆగటే్ దస అద్ి చూస్ిన్ త్రువాత్ నా కళ్ులో
కూడ ఇక కనీనరు ఆగలేదస.మన్ము వెళ్ళుపో ద్ాం మిత్ర అని
చెపుంగనే

త్న్స

కనీనటిని

త్ డుచసకొని

త్లన్స

ఊపింద్ి.అపుుడు జాన్ చూశావా ఇంత్ వరకక న్వుుత్ూ
ఉండింద్ి ఆ పిల్అని చెపిు. రేయ్ అజయ్ న్సవుు బయటకక
రాబయటకక రా... ఆ అమాేయ్ నా చెల్లక లాంటిద్ి అని
అనానడు. న్సవుు వీల్ ని వద్ిలేలా లేవు. నేన్స వెలు కనాన అని
చెపిు రమేష్ వెళ్ళు పో యాడు. జాన్ మా ఇదా రతో మీకక ఆకలి
వేయటే్ ద్ాఅని అడిగాడు నేన్స లేదస అనానన్స కోపంగా రేయ్
నీకక ఆకలి లేకకన్న ఆమ ఎంత్ ఆకలితో ఉండింద్య నీకంటే నాకక
బలగా

తెలకస్స

అని

డబల్

మీనింగో్

మాటల్డాడుఆ
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మాటమిత్రకక చాలా బలధ్ కలిగంచంద్ి.సార్ మేము వెలు ాము
సార్ అని జాన్ ని బత్రమిలాడా. అజయ్ మన్మిదా రం అకుడి
హో టలిు వెలి్ భోజన్ం తీస్సకొని వద్ాాం అంత్వరకక ఈ పిల్
లోపలే కూరోచని ఏం భయపడొ దా స ఇద్ి నా కంటలరలో్ ఉండే
ఏరయా అని చెపిు వాడితో పాటు న్న్ూన తీస్సకళ్దుడు. బలగా
రాత్రర కావడంతో అకుడ అరటి పండు్ ఉనానయని చెబితే జాన్
అరటి పండు్

కొన్సకొుని డబుాలక ఇవుు అని జాన్

వెళ్ళుపో యాడు. నేన్స త ందరగా డబుాలక ఇచేచస్ి నేన్స వాడితో
పాటు వెళ్దు. అజయ్ పండు త్రంటలవ అని అడిగాడు నేన్స వదసా
అనానన్స.

మిత్ర న్సవుు త్రంటలవా అని అడిగాడు త్న్స

స్మాధాన్మివులేదస. ఏ న్సవుు త్రన్ూ మితార. చూడు న్సవుు
ఎంత్ నీరస్ించపో యావో అని డబల్ మీనింగో్ మాటల్డాడు.
త్రన్ూ త్రన్ూ అని చెపుే స్రకి మిత్ర కొద్ిాగా కొరకి త్రన్నద్ి ఆ
పండునీ వీడు నలట్ ల పెటవ ుకకని ఊ ఊ అని విచత్రమైన్ శబలాలతో
త్రనానడు. నాకక వాడిని న్రకేదాం అనిపించంద్ి.

మీకక

కావాలంటే ఓ ర ముని అరేంజ్ చేసు ా రస్వ తీస్సకొని ఉదయం
వెళ్ళుపో ండి అనానడు.

వదసా

అనానన్స. మీకక

అంత్

అత్ోవస్రమా ఇపుుడు మీరు ఇంటికల్ డము అని జాన్ నా
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వెైపు చూశాడు. నేన్స వాడి వెైపు నిస్ుహాయమైన్ కోపంతో
చూశాన్స. అపుుడు వాడు నీకక అవస్రానికి డబుాలక
ఉనానయా.. ఇవాులా.. అని నా దగగ ర న్సండి 10000
ర పాయలక తీస్సకకనానడు. త్రువాత్ నా ఫో న్ నాకక ఇచేచస్ి
నీ ఫో న్ న్ంబర్ ఇవుు మీరు ఇంటికి చేరారాలేద్ా అని
తెలకస్సకోవాలికద్ా? పో లీస్సలము కద్ా అని అనానడు. నా
దగగ ర న్సండి నా న్ంబర్ తీస్సకొని కార్ కీ ఇచచ జాగరత్ుగా
వెళ్ుండి అనానడు. నేన్స ఆ వీడియో డిలీట్ చేసు ారా అని
అడిగతే. న్సవుు ద్ాని గురంచ చంత్ చేయ్యదసా నేన్స వీడియోనే
తీలేదస వెల్ క అనానడు. ఇక కార్ తీస్సకొని నేన్స మిత్రతో పాటు
బయలక

ద్ేరాన్స.

మాటల్డుకోలేదస.

మేమిదా రము
రాత్రంతా

త్న్స

ద్ార

మధ్ోలో
పడుకోలేదస.

తెల్వారుజామున్ మిత్ర ఉండే హాస్వ ల్ దగగ ర కార్ ఆపాన్స. మిత్ర
ద్ిగేటపుుడు…. మితార………… వాడు నిన్సన ఏమి చేసాడు....
కార్ డయ రు మూస్ి వాడు నిన్సన ఏమి చేసాడూ అని అడిగా.
మిత్ర ఏడుస్ూ
ు ఇనిన గంటల త్రువాత్ నీకక ఈ విషయం
అడగాలనిపించంద్ా. న్సవుు కనీస్ం న్న్సన ఓకనా అనికూడా
అడగలేదస అని చెపిు కోపంగా కనీనటితో కారు ద్ిగ వెలు కంద్ి.
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నేన్స వెంటనే కారు ద్ిగ మిత్రన్స పటువకొని మిత్ర న్సవుు చెపుు
ఏం జరగంద్ి చెపుు నేన్స మగాడిని అని నీకక తెలియాలి….
న్సవుు చెపుు.... అంత్లో మిత్ర నా ముఖానిన చూస్ూ
ు
నీ
మగత్న్ం నిన్న చూడలేద్ే అజయ్. ఒకు ఐదస స్ెకన్స
్ నా నలట
మాట

రాలేదస.

కోపంతో

కార్

తీస్సకొని

మిత్రన్స

గమనించకకండా వెళ్ళుపో యాన్స మిత్ర షాకింగా నా వెైపు
చూస్సుండి పో య్ంద్ి. 
..........****..........
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ప్రతీకారాాం
ఆ రోజు నేన్స మిత్రకక ఫో న్ చేయలేదస నాకక అస్ులక నిదర
పటవ లేదస. ఆ రోజు జరగంద్ి పద్ే పద్ే జాాపకం వస్సుండింద్ి.
వాడు మాటల్డిన్ మాటలక వాడి డబుల్ మీనింగ్ మాటలక విని
నాకక పిచచ పటివన్ంత్ కోపం వచచంద్ి. రండు రోజులక ర ము
బయటకక రాలేదస. అమే పిలిచనా ఏద్య చెపుే స్ి పంపించేసా.
మిత్ర నాకక చాలా సారు్ ఫో న్ చేస్ింద్ి కానీ నేన్స ఎత్ు లేదస. ఐదస
రోజుల త్రువాత్ స్సధీర్, మా ఇంటికి వచచ రేయ్ అజయ్ మిత్ర
ఫో న్ చేస్ేు ఎత్ు టే్ దంటల అని అడిగాడు. నేన్స అద్ేమి లేదసరా
ఆఫరస్స టరన్షన్ అంతే అని చెపిు అకుడ న్సంచ వెళ్ళుపో యా.
ఆఖరకి ఆ జాన్ మీద నేన్స పరతీకారానిన తీస్సకోవాలని
నిరణయ్ంచసకకనాన.
తెల్వారు జామున్ నేన్స ఇంటల్ ఎవరకి చెపుకకండా కార్
తీస్సకొని బయలకద్ేరా. ఆ హాస్ిుటల్ పారుంగ్ ఏరయ దగగ రలో
కార్ స్ెైడయ్ ఆపుకొని అకుడ వచ్చచపో య్య వాళ్ున్స గమనిస్ూ
ు
ఉనాన. అకుడే ఉన్న ఓ చన్న హో టలో్ అలాుహారం తీస్సకొని
కారో్ వచచ కూరుచన్న. కాస్ేపటి త్రువాత్ ఓ ఆంబులరనెు వాోన్
నా ఎదసరుగా వస్సుంద్ి. అందసలో జాన్ తెల్ని దసస్సులక
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వేస్సకొని ఉనానడు. కాస్ు దూరంలో వాోన్సన పారుు చేస్ి
అకుడ ఉన్న ఆటల డెవ
ై ర్ తో మాటల్డుకకంటూ నిలబడాడడు.
నాకక వాడి బలగోత్ం అరామయ్పో య్ంద్ి. నేన్స త్రన్నగా ఆ రోజు
రాత్రర కార్ పార్ు చేస్న్
ి ఏరయాలో కార్ పార్ు చేశా. కార్ లోపల
న్సంచే జాన్ చేస్ే న్డవడికలక గమనిస్సునాన. వాడు రాత్ర లక
మాత్రమే కాదస పగలక కూడా అలాంటి విషయాలో్ ఏ మాత్రం
మారుు కనిపించలేదస. వాడి పకున్ న్సంచ వెళ్ళు కాలేజి
అమాేయ్లన్స కూడా అద్ేలా పెైన్ న్సండి కింద్ి వరకక వెన్సక
న్సండి చూస్సునానడు. అంత్లో జాన్ నా కారుని చూస్ేశాడు.
వాడు కంగారుగా నా వెైపు వస్సునానడు అన్సకకనాన. కాని
వాడు న్వుుకకంటూ ముఖం మీద చరున్వుు పెటవ ుకొని నా
కార్ దగగ ర వచాచడు వాడు ఆ రోజు రాత్రర మాతో చేస్న్
ి పని
వాడికి కొతేు మీకాదని వాడు ద్ొ రకిన్ కొత్ు వాళ్ుతో వీడు ఇలాగే
చేసు ాడని నాకక అపుుడు అరామయ్ంద్ి. జాన్ కార్ దగగ రకి
వచాచక కార్ అదా ం ద్ింపమనానడు. జాన్ రండు మూడు సారు్
చెపేు వరకక వాడిని అలాగే కోపంగా చూశా. త్రువాత్ కార్
అద్ాానిన మల్ గా వాడి వేళ్ళు మాత్రమే లోనికి వచేచటటువ
అద్ాానిన కింద్ికి ద్ింపా. వాడి వేళ్ళు వాటి మీద పెటవంగనే నేన్స
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అద్ాానిన ముయోసాగా. అపుుడు వాడు వేళ్ున్స వెన్కకు
తీస్సకకనానడు కాస్ేపు వాడిని ఆట పటివంచా. వాడే కార్ డయ రన
తెరచేటటువ అద్ాానిన ద్ింపాన్స. అపుుడు వాడే అద్ాానిన గటివగా
పటువకొని డయ రన తెరచాడు. ఏంటలర ఆటల్డుత్ నానవ్ అని చెపిు
స్రట్ ల కూరోచని ఆమ ఎకుడా అని వెన్కకు త్రరగ చూశాడు. నేన్స
ఏమి మాటల్డకకండా వాడి కళ్ుని కోపంగా చూశా. వాడికి
అన్సమాన్ం వచచంద్ి నేన్స ఏమో చెయోడానికి వచాచన్ని.
నేన్స ఆ రోజు రాత్రర కారో్ మిత్ర కూరుచన్న చోటన్స వెన్కకు త్రరగ
చూశా వాడు టవ కకున్ త్రరగ వెన్కకు చూశాడు. నేన్స ఎవరనెైనా
తీస్సకొని వచాచనేమో అని వాడు అన్సకకనానడు ఏంటలర
ఎందసకక వచాచవు ఇకుడికినా పని చూద్ాామని వచాచవా అని
వాడు నా అరచేయ్ని గటివగా పటువకొని న్సవుు బయలకద్ేరు
అని బద్ిరంచ వెళ్ళుపో యాడు. నేన్స అకుడే ఉనాన. వాడు త్రరగ
నా వెైపు చేయ్ చూయ్ంచ వెళ్ళు అని కోపంగా చేయ్తో స్ెైగ
చేశాడు. వాడి గురంచ తెలిస్ింద్ి కద్ా అని నేన్స అకుడ న్సంచ
బయలకద్ేర పకుస్ందసలో వెలు కంటే ఆడవాళ్ు బటవ లన్స
స్వరణ చేస్సకకంటునానడు రమేష్. నేన్స కారు ద్ిగ వాడి
పనిపడద్ామనేలోగా జాన్ న్న్సన చూస్ేశాడు. వాడు ఇక
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హడావిడిగా నా వెైపు వస్సునానడు. నేన్స ఇక త ందరగా కార్
సావర్వ చేస్ి అకుడ న్సంచ వెలి్పో యా. ద్ాద్ాపు ఊర బయటకక
వెళ్ళు ఆలొచంచా ఆ టరన్షన్ ల ఏమి ఐడియాలక రావటే్ దస. నేన్స
అకుడ ఉన్న పెదా ఎ.స్ి. రసావరంటుు వెలి్ భోజన్ం చేశా ఒక చల్డ్
స్ెైరైట్ తీస్సకొని ఊర బయటకక వెళ్దు ఓ పెదా చెటవ ుకింద్ా కారుని
ఆపేస్ి ఎ.స్ి. వేస్సకొని ఆలొచంచా. అపుుడు ఒక మంచ
ఐడియా వచచంద్ి, అద్ి చాలా రస్ు కానీ నేన్స అపుటికే స్గం
చచసచన్న, భయానికి తావేలేదస. జాన్ భోజనానికి ఇంటికి
వెళ్ళుతే వాడి ఇలక్ కన్సకోువచచని. వాడు నా మిత్రన్స ఎల
చేశాడయ వాడికి ఆ బలధ్ ఎలా ఉంటుందని వాడికి తెలిసొ చేచటటువ
చేయాలని

నిరణయ్ంచసకకనాన.

ఎందసకంటే

జాన్

లాంటి

మృగాలకక ఇలా చేస్నే
ేు అరామవుత్ ంద్ి కాబటివ. నేన్స నా షరువపాోంట్ ఇపేుస్ి టీ షరువ-షాట్ు వేస్సకకనాన, త్లకక కాోప్
పెటవ ుకొని మడకక కరీీఫ్ కటువకొని కారున లాక్ చేస్ి షేర్ ఆటలలో
ఆ హాస్ిుటల్ కి వెళ్దు. హాస్ిుటలో్ జన్రల్ వారోలో జాన్ఓ
అందమయ్న్ న్ర్ు తో పద్ా ఇంటికి వెలద్ాం భోజనానికని
పిలకస్సునానడు ఇదా ర
వాళ్ు

వెన్సక

నా ముందస న్సండి వెళ్దురు నేన్స

వెళ్దు

వార

మాటలతో

నాకక
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అరామైపో య్ంద్ివీళ్ళు భలరాోభరు నివెంటనే నేన్స రాపిడయ లో
ఊరబయట

నా

కార్

ఉండే

లొకేషన్

వరకక

బుక్

చేస్సకకన్నఎందసకంటే హాస్ిుటల్ దగగ ర ఉండే ఆటల డెవ
ై రు్ వీడి
ఫెరండ్ు కాబటివ అలా చెయోలిువచచంద్ి. జాన్ అత్ని భలరో
అకుడ త్రనే వస్సువులక కొంటునానరు ఆ స్మయములో బైక్
అత్న్స హాస్ిుటల్ ఎదసరుగ నిలబడి ఫో న్ చేశాడు నేన్స అత్నిన
చూస్ి ఓ ఐదస నిమిషాలో్ వసాున్స అకుడ కార్ పారుంగ్ దగగ ర
వేచఉండండి అనానన్స. వీళ్ళు వస్సువులన్స కొన్సకకుని వాన్
దగగ ర వెళ్ళుటపుుడు బయలక ద్ేరతే స్రపో త్ ందని నేన్స
ఆలోచంచ వాళ్ుని గమనిస్సునాన. ఇక వాళ్ళు వాన్ దగగ రకక
వెలు కన్నపుుడు త్ురగా పరగత్ు కకంటూ పారుంగ్ ఏరయాకక
వెళ్ళు బైక్ ఎకాున్స. ఆ బైక్ అత్న్స వేరే ర టల్ వెలు ాడేమో అని.
నేన్స అత్నిన బలస్ ఒక చన్న విన్నపం ఏంటి చెపుండి సార్.
ముందస మా ఫెరండిన కలిస్ి ఈ మందసలక అత్నికి ఇచచ
అటున్సండి మన్ము వెళ్ళుపో ద్ాము. నేన్స మీకక అధికంగా
డబుాలక ఇసాున్స అని అన్ంగనే అత్న్స న్వుుత్ూ ఓకే సార్
అంటూ మీరు చెపుండి ఎలా వెళ్దులి అనానడత్న్స. నాకక ఆ
ఊరు ముంద్ే కొత్ు అస్లక ఏమీ తెలియదస. ఒకు స్ెకండ్ బరదర్
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అని చెపిు ఫొ న్సన వెైబష
ర న్ మోడయ్ పెటవ ల. ఆ ఆంబులరన్ు వెళ్ళు
వరకక నేన్స మా ఫెరండుు ఫొ న్ చేస్ి, ఇపుుడు వస్సునానన్ని
మాటల్డిన్టువ న్టించాన్స. ఆంబులరన్ు బయలక ద్ేరగానే బైక్ ో
వెళ్ళు జాన్ ఇళ్ళు, బయట న్సంచ చూస్సకకనానన్స. అకుడ
ఐదస నిమిషాలక ఆగ అద్ి వాడి ఇళ్ుని నిరాారన్ అయాోక
త్రన్నగా నేన్స ఆ బైక్ ో కార్ దగగ రకి వెళ్ళుపో యా.

ఇక నేన్స

ఇంటల్ ఆలోచంచా ఏమి చేయాలిఏమి చేస్ేు వాడికి గుణపాఠం
చెపుగలన్స. నాకక వాడిని మారేచ కంటే వాడి మీద పరతీకారం
తీస్సకోవాలనే కస్ి ఎకకువగా ఉండేద్.ి ఇక నేన్స వాడి ఇంటికి
బైక్ ో వెళ్ళు వాడి ఇంటి దగగ రలో పెటవ ేసా. ఇంటి చసటువ పకులా
ఎవర లేరుకాలింగ్ బల్ నొకాు. వాళ్ు ఆవిడ త్లకపు తీస్ింద్ి.
జాన్ గారు ఇంటల్ ఉనానరా. ఆయన్ కొద్ిా స్ేపటల్ వసాురు ఇంత్కీ
మీరవరు. సారీ నా పేరు అజయ్ ఆయన్ న్న్సన ఇంటి దగగ ర
కలకసాున్నానరు అందసకక ఇంటికి వచేచశా. నేన్స వచేచస్రకి
ఆయన్ ఇంటల్ ఉంటలరన్సకకన్న చాలా దూరం న్సండి వస్సునాన.
అంత్లో ఆవిడ అలాగా అని చెపిులోపల కూరోచమన్నద్ి.
అకుయో మీ పేరేంటి మీరు ఏమి చేసు ారు. నా పేరు మేర నేన్స
కరైస్వ హాస్ిుటలో్ న్రాగా పని చేస్ు సనాన. అకుయో నాకక
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తాగడానికి

నీళ్ళు

ఇసాుర.

అయోో

నేన్స

అడగటమే

మరచపో యా. పరాులేదండి. ఆమ వచేచ వరకక వాళ్ు
ఇళ్ుంతా గమనించా.ఇదంతా లోపల ఉండే ఆ చన్న పాప
గమనిస్సుందని త్రువాత్ అరామయ్ంద్ి. ఆ పాపన్స పిలిచా
త్న్స నేన్స కూరచచన్సన్న హాలో్కి రాలేదస. త్రువాత్ నేన్స
అకుడ ఉన్న పేపర్ స్ెుచ్ తీస్సకొని బొ మే వేస్ు సంటే అపుుడు
వచచ చూస్సుంద్ి. అలా నాతో ఆ పాప కలిస్ిపో య్ంద్ి ఆ పాప
పేరు సో ఫియ మూడవ త్రగత్ర చదసవుత్ ంద్ి. ఆ పాపన్స
వాళ్ు అమే సో ఫర అని పిలకస్సుంద్ి. ఇంత్ మంచ కకటుంబం
జాన్ కి ఉండగా ఇలా ఎందసకక చేస్ు సనానడయ అరాంకాలేదస. నా
మాటలతో మేర అకుకక నేన్స ఏద్య బలధ్లో ఉనానన్ని ఆమకక
అరామయ్పో య్ంద్ి. మేర అకుకక నేన్స విషయం చెబుద్ామని
అన్సకకంటుండగా దూరం న్సంచ సొ ఫి అనే అరుపు. ఆ గచంత్
జాన్ద్ే

అంత్లోనే

నా

గుండె

వేగంగా

కొటువకోవడం

మొదలరటవ ింద్ి. నేన్స ఎంత్ ధెైరోంతో ఇకుడి వరకక వచాచనల ఆ
ధెైరోం కాసాు త్గగ పో య్ంద్ి. జాన్ ఇంటి లోపల న్న్సన చూడంగనే
నా నలట మాట పడిపో య్ంద్ి. ఇంత్ స్ేపు ఏద్య చేద్ా ాం
అన్సకకన్న నేన్స. ఇకుడి న్సండి బయటపడటం ఎలా అని
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ఆలోచస్సునాన. నా ధెైరోం స్న్నగలి్ పో య్ంద్ి.న్సవుు ఇకుడ
ఏమి చేస్ు సనానవు అని గటివగా అరచాడు. ఆ అరుపుకి సొ ఫర
ఏడేచస్ింద్ి.

బహుశా

ఇంటల్

అంత్

గటివగా

ఎపుుడూ

అరవలేదన్సకకంటలవెంటనే సొ ఫరని మేర దగగ రకక తీస్సకకంద్ి.
జాన్

ఇత్న్స

ఎవరు

న్సవుు

ఇంత్

గటివగా

ఎందసకక

అరుస్సునానవు ఆ అబలాయ్ ఏం చేశాడు అని పరశనల మీద
పరశనలక అడగ సాగంద్ి. వీనిన న్సవుు ఇంటి లోపలకక ఎందసకక
రానిచాచవ్ఇక

వాళ్ళుదా రు

ఎకుడ

గచడవ

పడతారని

నేనేన్సవుు ఇంటికి పిలిచావని ఇంటల్ వేయ్వ చెయోమని
చెపాువని మేర అకుకక చెపాు.రేయ్ న్సవుు నా ఇంటికి వచచ
నా పని పడద్ాం అన్సకకనానవానీ పపుులక ఇకుడేమీ
ఉడకవు అనానడు. పపుులక ఉడకడం ఏంటి అని నాకక న్వుు
వచచంద్ి. వాడికి కోపం వచచంద్ి. మేరకక జాన్ మీద స్ంద్ేహం
వచచంద్ి. అంత్లో మేర పకిుంటల్ ఉన్న జోస్ఫ్ అంకకలిన
పిలకచసకొనిరమేని సో ఫరకక చెపిుంద్ి. ఎవురని పిలవకురే్దస
అనానడు జాన్. మేర ఇంకొకసార ఇత్న్స ఎవరు అని జానిన
అడిగంద్ి. జాన్ సార్ చెపుండి మన్ మిదా రం ఎకుడ కలిసామో
ఎలా పరచయం పెరగంద్య నీకక నాకక మధ్ో ఉండే బంధ్ం
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చెపుండి సార్ అనానన్స. జాన్ నా వెైపు కోపంగా చూస్సునానడు
కాని ఏమి మాటల్డలేక పో యాడు. ఇపుుడు అత్ని భలరో అత్ని
కళ్ు ఎదసరుగా ఉంద్ికద్ా ఏం మాటల్డాుడు పాపం. ఏంటి సార్
మాటల్డటే్ దస

భయమేస్ు సంద్ా

అనానన్స.

నిన్సన

చూస్ి

నాకేంటలర భయం. సో ఫి ముందస నిన్సన కొటవ డమందసకని
వద్ిలేసాలేకపో తేనా...... అవున్సలేండి జాన్ సార్ మీరు ఈ
ఊరో్ పెదా పో లీస్స కద్ాకొటవ డము మీకక కొతేు మీకాదసలేండి. ఆ
మాట విన్న మేరీకక విషయము కాస్ు అరామయ్ంద్ి. మేర
అస్ు మాన్ం ఇత్నెవరు అని జాన్ కక అడగడం జాన్ బదసలక
ఇవుకకండా నా వెప
ై ు కోపంగా చూడడ ం అలా కొన్సాగుత్ ండింద్ి.
అపుుడు మేర న్న్సన ఇకుడ న్సండి వెలి్పో అన్నద్ి. అకాు
నేన్స వచచన్ పని పూరు అయ్యో వరకక ఇకుడ న్సంచ వెలి్పో య్య
పరస్కేు లేదస అనానన్స. అంత్లోనే జాన్ నా చంప మీద గటివగా
కొటేవశాడు. కాస్ేపు నా త్ల త్రరగన్టవ య్ంద్ిజాన్ నా దగగ ర ఆ
రోజు తీస్సకకన్న డబుాని నా మొహం మీద విస్ిరేసాడు. నాకక
పటవ రాని కోపం వచచంద్ి వెంటనే సో ఫా మీద న్సంచ లేచ రేయ్
జాన్ న్సవుు చేస్ిన్ బలగోత్ం, నీ భలరోకక తెలిస్ేు ఆ డబుా నీ
మొహం మీద కాదస నీ శవం మీద విస్సరుత్ ంద్ి అని గటివగా
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అరుస్ూ
ు చెపాున్స. వాడు అపుుడు బద్ిరపో యాడు. అంత్లో
ఎవరో ఒక పెద్ా ావిడ మేర అకుతో మాటల్డటలనికి వచచంద్ి.
వాళ్ళు ఆవిడతో మాటల్డే కరమంలో నేన్స వాళ్ు ఇంటి వెన్సకటి
వాకిలి న్సండి బయటకక వెళ్ళు, నా బైక్ ో ద్ాచ పెటవ ుకకన్న టేస్ర్
గన్సనని తీస్సకకన్న. నేన్స మల్ గా వెన్సకటి డయ ర్ న్సంచ లోపల
వచచ వాళ్ు బడూ
ర ంలో ద్ాకకునాన. అంత్లో ఆవిడతో మాటలక
ముగంచసకకని లోపలకి వచాచరు. నేన్స ఆ టేస్ర్ గన్సనని వాడి
కాల్ మీద షూట్ చేస్ే స్రకి వాడు ఆ హెై వోలేవజ్ షాకిు కింద
పడిపో యాడు. అంత్లో మేర అకు న్న్సన ఆపడానికి వస్ేు
ఆమన్స సో ఫా మీద తోస్ేసాన్స. కాని ఆవిడ కాలక అకుడ ఉన్న
టేబులిు త్గలి జాన్ పకున్ పడిపో య్ంద్ి. ఇక నేన్స ఆలస్ోం
చేయకకండా ఇంటి ఫ్రంట్ డయ రన మూస్ేసాన్స. అంత్లో ఆ చన్న
పాప అయ్న్ సో ఫి నా కాళ్ుని పటువకొని ఏడుస్సుంద్ి. ఆ పాప
ఏడవటం చూస్ే స్రకి నా మన్స్సు కరగపో య్ంద్ి. సో ఫిని
ఎత్ు కొని నేన్స ఇద్ి ఒక ఆట సో ఫి చూడు నా చేత్రలో గన్సనంద్ి
మీ నాన్న కింద పడునానడు. ఇద్ి ద్ొ ంగ-పో లీస్ ఆట పాప
అనానన్స. అంత్లో జాన్ మరయు మేరీ రేయ్ నా పాపన్స
వద్ిలేయా ా అని బత్రమిలాడారు. అపుుడు నేన్స జాన్ తో ఇలా
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అనానన్స. ఇపుుడు న్సవుు అడుకోువడం చూస్ేు నేన్స నిన్సన
ఆ రోజు రాత్రర బత్రమిలాడింద్ి గురచుస్సుంద్ి. అపుుడు జాన్ కక
ఆపుకోలేని కోపంతో రేయ్........ అజయ్ ఆ రోజు నిన్సన
ఆమన్స వద్ిలేస్ింద్ి త్పెైుపో య్ంద్ి అకుడే మీ స్ంగత్ర
ముగంచేస్ేయాలిుంద్ి అని చెపిున్ క్షణం వాడికి ఏద్య త్పుు
మాటల్డేసా అని స్ంద్ేహం కలిగంద్ి. జాన్ సార్ నలరు
జారేసారుగా అని నేన్స చరున్వుు న్వాు. మేరకి ఇక ఆ రోజు
జాన్ కక మరయు ఆ అమాేయ్ మధ్ో ఏద్య జరగంద్ి అన్న
విషయం పూరు గా అరామయ్ంద్ి. ఇక జాన్ గాడికి నేన్స టలరచర్
పెటవ లలిున్ అవస్రము ఏ మాత్రము లేదస. జీవితాంత్ం ఆ పని
ఇక మేర అకు చూస్సకకంటుంద్ి కద్ా. సో ఫి నీకక ఒక చన్న
కథ చెబుతానే అని అనే స్రకి జాన్ గాడికి కోపం వచచ రేయ్ ఈ
విషయం ఇంత్టితో అయ్పో లేదసనీ పని చూసాు అనానడు. 
సో ఫి ఆ రోజు రాత్రర కథలో మీ నాన్న పెదా పో లీస్స మర నేన్స
ద్ొ ంగద్ొ ంగతో పాటు ఒక ద్ొ ంగద్ి ఉండింద్ి. మా ఇదా రని ఈ
పో లీస్స

సార్

ఎలా

ఏడిపచ
ి ాచడంటే

ఇపుుడు

న్సవుు

ఏడుస్సునానవు కద్ా అంత్గా ఏడిుంచాడు.ఆ పాపకక ఏం
అరామయ్ంద్య కానీ నేన్స చెపేుటపుుడు స్ుషవ ంగా మేర అకు
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వినింద్ి. ఇక జాన్, రేయ్ అజయ్ ఇక చాలక మా కకటుంబంలో
చచసచ పెటవకకరా ఇంత్టితో ఈ విషయం ఆపేయ్ రా అని
బత్రమిలాడాడు. అంత్లో నేన్స నాకక అపుుడే ఆపాలని లేదస
అని అనాన అంతే. మేర అకుకక పటవ రాని కోపం వచచ నా
మీదకక వచేచస్ింద్ి నేన్స భయపడిపో యా. ఒరేయ్ అజయ్
న్సవుు మమేలిన ఏం చెయాోలన్సకకంటునానవో న్సవుు
చేయ్. కానీ అంత్కంటే ముందస జాన్ ఆ అమాేయ్ని ఏం
చేసాడయ చెపుు అని బద్ిరచచంద్ి. అంత్లో జాన్ చెపురా నేన్స
ఏమీ చెయోలేదని చెపూు. రేయ్ అజయ్ నేనే కదరా మిమేలిన
ఆ పారుంగ్ ఏరయాలో జనాలక రాకకండా చూస్సకకన్నద్ి.
త్రువాత్ ఆ నార్ు ఇండియన్ స్ూ
వ డెంట్ు వచచన్పుుడు నేనే
కదరా మిమేలిన నేన్స కాపాడింద్ి. ఆ అంజి ఆటలలో
వచచన్పుుడు మిమేలిన నేనె కద్ా కాపాడింద్ిమీరు నాకక
పళ్ళు

కొనిచచన్

స్ంతోషంలో

కద్ా

మిమేలిన

నేన్స

వద్ిలిపెటవ ింద్ి చెపురా.అపుుడు నాకక కోపం వచచ మర కార్
డయ ర్ మూస్ి నా మిత్రన్స ఏం చేశావు చెపురాచెపుుబర సాలే.
జాన్ పూరు గా లొంగపో యాడుఇక వాడి నలటి న్సండి ఒకే మాట
నేనేమీ చెయోలేదస - నేనేమీ చెయోలేదస అని. మేర అకుకక
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నా మీద జాలి-సాన్సభూత్ర పెరగాయ్. అపుుడు మేర అకు
మీరు నా పకున్ కూరుచంటలరా సార్ ఇపుుడు అంతా
చెబుతారు అనానన్స. మేర అకు నా పకున్ కూరోచంగానే వాడికి
నా మిత్ర పకున్ వాడు కూరుచన్నద్ి గురచుచచ రేయ్ అజయ్
వదసారా... వదసారా అజయ్ అని బత్రమిలాడాడు. నేన్స వాడి
ముంద్ే నేన్స మేర అకున్స ముదసా పెడుత్ న్నటుగా దగగ రగా
వెళ్ళు ఇలా ముదసా పెటవ ుకకనానవాఅని అనే స్రకి. జాన్ నా
కాళ్ళు పటువకొని వదసారా వదూ
ా అని
బత్రమిలాడాడు. అపుుడు
చెయోలేదన్నమాట.

నిస్ుహాయ స్ిాత్రలో

నేన్స అయ్తే

త్రువాత్

నేన్స

న్సవుు ఇద్ి
మేర

అకున్స

వాటరస్సకకంటున్నటువ చేయబో గా. వదసా వదసా నేన్స చెబుతా
చెబుతా అని వాడు అపుుడు కారో్ జరగన్ విషయం చెపుడం
ఆరంభంచాడు. అద్ేమిటంటే నేన్స మిత్ర దగగ రకక మల్ మల్ గా
వెలు ూ ఆ పిల్న్స ఒకు ముదసా ఇవువా పర్ స్ అని అడిగా. ఆ
అమాేయ్ కార్ డయ ర్ చవరకక వెలి్ంద్ి ఇక నేన్స ఎవురు
చూడటే్ దసఅజయ్ కూడా దూరంగా ఉనానడు ఈ విషయం
వాడికి కూడా తెలియదస ఒకుటి ఇవువా అని బలవంత్ం
చేయబో యా అంత్లో కార్ డయ ర్ మూస్సకొని పో య్ంద్ి ఆ పిల్

41

ఒకుటి నా చంప మీద గటివగా ఇచచంద్ి. అంత్లో న్సవుు
వచాచవు. ఇద్ే జరగంద్ి రా అజయ్ నా కూత్ ర మీద ఒటువవేస్ి
చెబుత్ నాన న్ముే అనానడు. ఇక జాన్ మేరని సార మేర
త్పుు జరగపో య్ంద్ి అని చెపిు ఆమన్స బత్రమిలాడ సాగాడు.
నేన్స కోపంలో వాడికి ఇక న్సండి ఒక అమాేయ్-అబలాయ్
జంటగా ఉంటే ఏద్య చెయాోలని నీ మన్స్సులో వచేచ దసరుాద్ిాని
ఆపుకోలేదంటే ఇలా ఇంటికి వచచ మరాోదగా ఇలా చెపేువారు
ఉండర . నేరుగా కొడవలితో న్రకి పో తారు అని చెపాు. వాడు
త్లద్ించసకొని నా కాళ్ళు అలాగే పటువకొని ఉనానడు. కొనిన
క్షణాల త్రువాత్ త్న్ కళ్ున్స త్ డుచసకకంటూ మేర త్న్
పాపన్స త్న్తో పాటు తీస్సకొని ఇంటి త్లకపు తీస్ింద్ి. నేన్స
ఇక అకుడి న్సండి బయటకక వచేచస్ి మిత్రకక ఫో న్ చేశా. నేన్స
జాన్ గాడికి ఇలా చేశాన్ని వివరంచా కాని ఆమ స్ురములో
కొద్ిాగ కూడా స్ంతోషపడిన్టువనాకక అనిపించలేదస. రేపు
ఉదయం బయటకక వెలద్ాము అని చెపిు ఫో న్ పెటవ స్
ే . త్రన్నగా
నేన్స బైక్ ో మా ఇంటికి వెళ్ళుపో యా. ఉదయం కార్ తీస్సకొని
మిత్రన్స పికప్ చేస్సకోవడానికి వాళ్ు హాస్వ ల్ దగగ ర వేచ ఉనాన.
మిత్ర త్ల ద్ించసకకని మల్ గా న్డుచసకకంటూ వచచ కారో్
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కూరుచంద్ి. ఆమ మొహం చాల నీరస్ించపో య్ద్ీన్ంగాన్స
కాస్ు కోపంగాన్సచరాగాగన్ూ ఉండింద్ి. దూరం వెళ్దుక కార్
ఆపు అన్నద్ి. ఏమయ్ంద్ి అని అడగాగఅజయ్ న్సవుు ఏమి
తెలకస్సకోవాలని

అన్సకకంటునానవో

అద్ి

తెలకస్సకొని

ముందసకక వెలితే మంచద్ి. అపుుడు నేన్స ఒక చరున్వుు
న్విు నాకక అనీన తెలకస్సరా అని చెపిు కార్ తీస్సుండగా త్న్స
నా చేయ్ పటువకొని నాకక జవాబు కావాలి అజయ్ అని కోపంగా
నా వెైపు చూస్ింద్ి. ఆ త్రువాత్ ఆమ అడిగన్ పరశనకక ద్ిమే
ద్ిరగపో య్ంద్ి నాకక. అజయ్ ఆ రోజు ఏమైనా జరగంటే-వాడు
న్న్సన ఏమన
ై ా చేస్ింటే న్సవుు న్న్సన పెలి్చస్
ే సకకనేవాడివి
కాదస కద్ాచెపుు అజయ్.. నాకక ఒకు క్షణం నా నలట మాట
పడిపో య్ంద్ి అపుుడు నేన్స ఆమ కొస్ం తెచచన్ ఉంగరానిన
తీస్సకొని ఆమ ఎడమ చేత్రని నా వెప
ై ుకక తీస్సకకని
ఉంగరముని నా చేత్రలో పటువకకని ఎకిుంచబో తే ఆమ ఉంగరపు
వేరలకని మడిచేస్ింద్ి ఆ త్రువాత్ వేరల్న్స మడిచేస్ి కేవలం
మధ్ో వేలిని ఎత్రు నా వెప
ై ు చూయ్ంచ. కార్ ద్ిగేస్ి ఆటలలో వెళ్ళు
పో య్ంద్ి. నేన్స షాక్ కి గురయాో అలా చూయ్ంచందంటే ద్ాని
అరాం....... ఆ త్రువాత్ ఆమకక నాకక మాటలక లేవు ఒకర
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నొకరు కనీస్ం చూడటం కూడా లేదస. అలా కొనిన రోజుల
త్రువాత్ నేన్స మా అకు బయటకక వెళ్ు ళన్నపుుడు ఒకడు
అకుతో త్పుుగా పరవరు ంచాడు నేన్స లాగ వాడికి ఒకుటిచచ
అపుుడు అకు న్న్సన పేరమగా చూస్ింద్ి. ఎపుుడూ త్రటేవ మా
అకు అపుటి న్సండి న్న్సన త్రటేవద్ి కాదస. అపుుడు మిత్ర
విషయములో నేన్స ఏ త్పుు చేశానల అరామయ్ంద్ి.
..........****..........
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నా మాట
మీరు ఈ పుస్ు కములో చద్ివిన్ స్ంఘటన్ రాత్రర పూట
జరగంద్ి. కానీ నిజానికి ఈ విషయం పటవ పగలక కూడా
జరగచచసచ. ఉద్ా: మీరు ఏద్య ఒక పారోలో మీ గర్్ ఫెరండయు లేద్ా మీ
ఆవిడతో కానివుండీ కూరుచనానరన్సకోండి. ఆ పరద్ేశానికి
పో లీస్సలక వచచ మిమేలీన ఈ పుస్ు కములో చెపిున్టువ
టలరచర్ పెటవవచసచ లేద్ా అస్లక పో లీస్సలక వచచ మిమేలిన
మరయు మీ ఆవిడన్స జీప్ ఎకిుంచచచసచ. ఆ స్మయములో
మీ ఆవిడ తాలిబొ టువ చూయ్స్ేు యాభై ర పాయలకక మారుటల్
తాలి బొ టు
్ ద్ొ రుకకతాయని చెపిు మీ ఇదా రని చత్కబలద్ొ చసచ
కూడా. 
వాస్ు వానికి ఇలా జరగంద్ి. ఇలా జరగన్ త్రువాత్ కొంత్
మంద్ి

అబలాయ్-అమాేయ్లక

ఆత్ేహత్ోలక

కూడా

చేస్సకకనానరు. ఆ న్కిలీ పో లీస్సలన్స పటువకొని అకుడున్న
వాళ్ళు ద్ేహశుద్ిా కూడా చేశారు.చేత్ లక కాలిన్ త్రువాత్
ఆకకలక పటువకొని ఏం లాభం. చెనిపో య్న్ వారు త్రరగరారు
కద్ా. ఇలాంటి వాటికి బలయ్యో వాళ్ళు మరవురో కాదస వేరే ఊర
న్సండి వచచన్ వాళ్ళు మరయు అద్ే ఊరో్ ఆ పరద్ేశానికి చెందని
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వాళ్్ళుతే స్ెుచ్చ వేస్ి వార అవస్రాలక తీరుచకకంటలరు త్సాేత్
జాగరత్ు.ఇలాంటి అవకాశానికి ఎదసరు చూస్ే వాళ్ళు చాలా
మంద్ి ఉంటలరు. మీకక తెలియకకండానే మీ వీడియో తీస్ి మీ
ఇదా రని బల్క్ మైల్ చేయ్యచసచ.

సో షల్ మీడియాలో ఈ

వీడియో నీ పెటవ స
ే ు ాన్ని మిమేలిన బద్ిరంచ మీ దగగ ర ఉన్న
న్గదస తీస్సకొవచసచ ఇంకా ఏమైనా చేయ్యచసచ. ఇలా
జరగకకండా ఉండాలంటే ఏమి చేయకూడద్య నాకంటే మీకక
బలగా తెలకస్స.

వీటవ నినంటికి ఒకటే మారగ ం ఏకాంత్ంలో చేస్వి
ే బహిరంగంగా
చేయ్యదసా. మన్ ద్ేశ సాంపరద్ాయానిన ఆచరస్ూ
ు . మన్ పరువు
మన్ం కాపాడుకకంద్ాం.










..........****..........
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పిరయమైన్ పాఠకకలారా,
నేన్స వారస్ిన్ ఈ పుస్ు కానిన చద్ివిన్ందసకక నా కృత్జా త్లక.
మీయ్యకు ఆదరణ, అభమానాలే నాకక ఇంకొక కథని వారస్ేందసకక
స్ూురు నిసాుయ్. మీ అభపారయాలని నాకక తెలియజేయాలంటే ఈ మయ్ల్
అడరస్ కక పంపించండి: sridhar29483@gmail.com
ధ్న్ోవాద్ాలక,
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