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“ఏిం కావాలిండీ?”
అనా

మాటలతో

ఉలికిుప్డి

తన

ఆలోచనల

నుించి

బయటప్డిిందర బిందు. ఎదురుగా తెలలటి దుసుులక ధరించిన హో టల్
వెయిటర్ నిలబడి వునాాడు.
తన ఉలికిపాటును అతనికి క్నిపపించక్కిండా క్పపైప్ుచుుక్కింటూ
కాఫీ తీసుక్కరమమని చెపపైిందర. వెయిటర్ వెళ్ళిపో యాడు.
హిండ్బాగ్ తెరచి, అిందులో నుించి చినా కాగతానిా తీసప
ఒక్సార చదువుక్కిందర.
“హో టల్ ఆలాా...విజయవాడ” అని వాియబడివుిందర దానిమీద.
వారిం రోజుల కిత
ి ిం షాడో ప్ింపపన కాగతిం అదర. అక్ుడికి వచిు
తన కోసిం వెయిట్ చేయమని క్బురు ప్ింపపించాడు.
ఆింధిప్ద
ి ేశ్ రావటిం బిందుక్క అదే మొదటిసార. అిందులోనూ
విజయవాడను గురించి చాలా చాలా విని వుిందర. ప్ితయక్షింగా
చూసేసరకి క ించెిం బెదురుగానే వుిందామె గుిండెలల ో.
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లక్ీమ టాకీస్ సమీప్ింలో ఉిందర ఆలాా హో టల్. దాని ముిందునా
స్ింటర్ వచేుపో యిే కారల తోను, లారీలతోను మహా రదదీగా వుిందర. జెట్
విమానాలక్ింటే వేగింగా నడుసుునాాయి రక్ాలక. స్ింటర్ మధయ వునా
ఆటోమాటిక్ టాిఫపక్ ల పటల ు ప్నిచేయటిం మాని చాలాకాలిం అయిిందర
కాబో లక...ఒక్ కానిసేేబుల్ అక్ుడ నిలబడి ఆ టాిఫపక్ ని క్ింటోిలక
చేయలేక్ నానాబాధలక ప్డుతునాాడు.
వింటరగా అక్ుడక్క రమమనాిందుక్క, వచిు రెిండు రోజుల పనా
క్నిపపించక్కిండా పో యినిందుక్క షాడో ను శపపసు ూ అశోక్వనింలో సీత
అమమవారలా...ఆ ఆలాా హో టలోల వింటరగా క్ూరుుని వుిందర బిందు.
ఆమె ప్క్ునునా బలల లన్నా క్సే మర్్ తో కికిురసప వునాాయి.
వచిు టేబల్ కోసిం చూసే ప్ితివయకిు-బిందును ప్రీక్షగా చూసపగాని
అవతలక్క క్దలటింలేదు.
ఆమె ధరించిన నలకప్ురింగు క్కరాు, మామిడి చిగురు రింగు
ప్ింజాబీ

అింగీ....నలకప్ురింగు

చెదరగొటేేసు ునాాయి.

టెపట్గా

ప్లల వాటు...క్సే మర్్

వునా
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ఆ

దుసుుల

క్ళ్ళి

వెనుక్నుించి

క టే వచిునటు
ల క్నిపపించే ఆమె వింప్ు స ింప్ులక వార గొింతులక
ఎిండిపో యిేటటు
ల చేసు ునాాయి.
వెయిటర్ కాఫీ తెచిు ఆమె ముిందు ప్టే ాడు. “ఇింకా ఏమెైనా
కావాలా?” అనాాడు అక్ుడినుిండి క్దలక్కిండా.
అతని ఉచాారణ బిందుక్క అరథింకాలేదు. ప్ిశాారథక్ింగా చూసపిందర.
ఆ

చూప్ును మరో విధింగా అరథిం

చేసుక ని అక్ుడి

నుిండి

జారుక్కనాాడు ఆ వెయిటర్.
కాఫీ సపప్ చేసు ూ...తన చూటూ
ే వునా వారని ప్రశీలిించసాగిందర
బిందు.

అనేక్

రకాల

వయక్కులక...వివిధ

రకాల

వయసు్

క్లిగనవారు...ఆడ...మగ...ఎిందరో ఉనాారు. వారిందరలోనూ...ఒక్
మూలగా...హో టల్ మఖధ్ావరిం వెపప్ు చూసూ
ు
క్ూరుునా వయకిు
ఒక్తను బిందును ఆక్రషించాడు.
యాభెప సింవత్రాల వయసు్ వుింటుిందతనికి. నలిగపో యిన
కాకీపాింటు, బాగా దుముమక టుేక ని ఉనా తెలలటి కోటు వేసుక్కనాాడు.

5

జుటుే

రేగపో యివుిందర.

నిదిలేనటు
ల

క్ళ్ళి

ఎరిబడి...ముఖిం

పీక్కుపో యి వుిందర.
ఎడమ చేతిక క్ ఖరీదయిన రస్ే వాచ్ వుిందర. నిముషాని
క క్సార దానివింక్...ముఖదావరిం వింకా చూసుునాాడు.
అతని ప్ివరు న బిందుక్క విింతగా క్నిపపించిిందర. అతనిా మర
క ింతసేప్ు ప్రశీలిించాలని నిశుయిించుక ని ప్ిక్ునే పో తునా సరవర్ ని
పపలిచి మరో కాఫీ తెమమని చెపపైిందర.
అతను తెచిున కాఫీ నెమమదరగా సపప్ చేసు ూ మరో పావు గింట
గడిపపిందర. ఆ వయకిు లక్షణాలోలనూ....ప్ివరు నలోనూ మారుై ఏమీ
క్నిపపించలేదు. ప్పప్చుు అతని ఖింగారు నిముష నిముషానికి ఎక్కువ
కాసాగిందర.
చూసప చూసప విసుగుచెిందర...లేచి నిలబడిిందర బిందు. బలకల
తీసుక ని కాష్ క ింటర్ దగి రకి వచిుిందర. ఆమె బలకల చెలిలసు ూనే
ఉిందర....ఇింతలో బయటి నుించి యిదీ రు పో లీస్ యినస్ైక్ేరల ు లోనికి
వచాురు.

కాఫీ

తాగపో దామని

వార
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ఉదేీశయిం.

కాని

వారని

చూడగానే....నలిగపో యిన

దుసుులక

ధరించిన

వయకిు

ఖింగారుగా

క్కరోులోనుించి లేచాడు. బలకల క్ూడా చెలిలించక్కిండా ఆ యినస్ైక్ేరల
మధయ నుించి రోడుా మీదరకి ప్రుగుతీశాడు.
అతని భుజిం తగలి బిందు క ింటర్ మీదరకి తూలిప్డిిందర. ఆమె
సరుీక ని నిలబడేింటింతలో...రోడుామీద కెవువమనా కేక్ వినిపపించిిందర.
ఒక్ లారీ సడన్ బరక్
ి కతో ఆగనటు
ల కీచుమనే విక్ృత శబీ ిం
వినవచిుిందర.

పేవ్మెింటల మీద

నిలబడిన

వారిందరూ

గుింప్ులక

గుింప్ులకగా ఒక్ ప్ిదేశింలో గుమిక్ూడటిం పాిరింభించారు.
లోప్లికి వచిున యినస్ైక్ేరల ు...మళ్ళి బయటికి వెళ్ళిరు.
వారతోపాటు తను గూడా అటుపో యిిందర బిందు.
ప్సుప్ురింగు బెింజిలారీ ఒక్టి రోడుా మధయగా ఆగ వుిందర. దాని
- ముిందు చకాిల కిింద ప్డివునాాడు నలిగపో యిన దుసుుల వయకిు.
ఒక్ు తల మాతిిం ప్చుడి కాక్కిండా మిగలిిందర. అింతే.
సాధ్ారణమెైన
అలాింటివి

రోజుక్క

యాకి్డెింట్
ఎననా
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అదర.

తప్ుై

ఎవరదయినా

జరుగుతూనే

వుింటాయి.

అిందుక్క...ప్ిజలిందరూ

అింత

విింతగా

గుమిగూడటిం

దేనికి

అనుక్కింటూ ముిందుక్క వెళ్ళిన బిందుక్క...క్ళ్ళి తిరగనింత ప్ని
అయిిందర.
చనిపో యన వయకిుని గురించి ఎవరూ ప్టిేించుకోవటిం లేదు.
అతని

చుటూ
ే

చెలల ాచెదురుగా

ప్డివునా

డబుుకోసిం

తొకిుసలాడుక్కింటునాారు.
విందలక కాదు...వేలకకాదు...లక్షల సింఖయలో ఉిందా క్రెన్న్.
క తు గా ఫ్ళ్ఫ్ళ్లాడుతునాాయి ననటల ు. ఒక్ నేషనల పజ్డా బాింక్ ని
క లల గొటిే, డబుునింతా నడివీధ్రలో క్కమమరించినటు
ల క్నిపపసు ో ిందర ఆ
దృశయిం.
పో లీస్

యినస్ైక్ేరల ు...ప్ిజలను దూరింగా వుించటానికి...ఆ

డబుును సింరక్ిించటానికి విఫలప్ియతాిం చేసు ునాారు.
తను గూడా ఓ రెిండు ననటలను తీసుక్కిందామని ప్ియతిాించిిందర
బిందు. కాని ఆమెకా అవకాశిం లభించలేదు.
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=292

