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టచ్ మి నాట్
సడన్గన బరరక్క వేయటింతో కీచుధ్వనులక చేసూ త ఆగిపో యిింది వనత్సవ ఎకిున
ఆటోరిక్ా. అటువింటి ప్ని జర్ుగుత్ ిందని ఎక్ససపెక్స్ చేయక్ పో వడింవలల ముిందుక్క
త్ూలాడు.
"క్షమిించడలి సనబ్... ననుా మీర్ు క్షమిించేయాలి" ఆిందో ళనగన అింటూ సహాయిం
చేయటానికి ప్రయత్ాిం చేశనడు ఆటోడరయివర్.
ఎదుట వునా ఐర్న్ రనడ్కి పొ డుచుక్కని, పో టెత్తూపో త్ నా ముఖానిా అరిచత
ే ూో
అదుముక్కింటూ, అత్ని సహాయిం అవసర్ిం లేక్కిండడనే లేచి క్ూర్ుునడాడు వనత్సవ.
ఎిందుక్క అలా ఆటోని సడన్గన ఆపేయవలసి వచిుిందో డరయివర్ని అడగనలిసన అవసర్ిం
క్లకగలేదత్నికి.
వచేుపో యిే వెహికిల్సతో, వేగింగన అడుగులకవేసే పనదచడర్ులతో ఎప్ుుడు చతసినడ
ర్ష్గన వుిండే ఒక్ నడలకగురోడల క్ూడలి దగగ ర్ ఆగి పో యిింది ఆటో.
ఎక్ుడి

వెహికిల్

అక్ుడే

ఆగిపో యిేటటు
ల

పనదచడర్ులిందర్ూ

భయింతో

క్ింపిించిపో యిేటటు
ల గ ింత్ లక చిించుక్కని కేక్లక పెడుత్ నడార్ు క్ూడలి మధ్యలో
చిిందులక తొక్కుత్ నా పెదదమనుష్ యలక క ిందర్ు.
సో డడ బాటిల్సతో, సెైకిల్ చైనలతో, పొ డుగనటి ఐర్న్ రనడ్సతో ఒక్రి నొక్ర్ు
అత్తదడర్ుణింగన హిింసిించుక్కింటునడార్ు.
"భాగో... భాగ్ జావో..." అని ఒక్రినొక్ర్ు హెచురిించుక్కింటూ చటారత్తమీద క టి్న
చిలల పెింక్కలాల చలాలచదరెప
ై ో త్ నడార్ు అక్ుడి జనిం.
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మెర్ుప్ువేగింతో ష్ట్ ర్స కిిందికి దిించేసి త్మ దుకనణడలను ర్క్ిించుక్కనే ప్రయత్ాిం
చేసూ ునడార్ు ఆ చుటు్ప్టల వుిండే షనప్ుల యజమానులక.
"అసలక ఎిందుక్క జర్ుగుతోింది ఈ గోల? ఎవరి కనర్ణింగన జర్ుగుతోింది?" ఆశ్ుర్యిం
నిిండిన క్నులతో ఆ దృశనయనిా చతసత
ూ ఆటోడరయివర్ని అడిగనడు వనత్సవ.
సమాధడనిం ఇవవటానికి నోటిని తరిచడడత్ను. అింత్లోనే ఆ ప్రయతడానిా
విర్మిించుక ని, అర్జింటుగన అవత్లికి ప్రిగెతూ డడు.
అింత్క్కముిందు ఒక్ క్షణింవర్క్ూ అత్ను నిలబడిన ప్రదేశ్ింలోకి గిింగిరనలక
త్తర్ుగుత్ూ వచిుప్డిింది ఒక్ సో డడబాటిల్. చవులక చిలకలలకప్డే శ్బద ింతో నడటుబాింబు
మాదిరి ముక్ులక ముక్ుల ైపో యిింది.
ఆఖరి క్షణింలో ఒక్ అడుగు వెనకిు వేస,ి ఆటో వెనుక్భాగింలోకి జరిగనడు వనత్సవ.
సో డడ బాటిల్ ముక్ులక త్నను గనయప్ర్చక్కిండడ కనపనడుకోగలిగనడు.
"ర్ిండి సనబ్... ర్ిండి... అక్ుడినిించి వచేుయిండి... వచేుయిండి..." ఖింగనర్ు నిిండిన
క్ింఠింతో బిగిగరిగన అరిచి అత్నిా హెచురిించడడు ఆటో డరయివర్. వింద అడుగుల దతర్ింలో
వునా

ఒక్

కిళ్ళీబడడా

చడటుక్క

పనరిపో యి,

త్ల

బయటికి

క్నిపిించేలా

తొింగిచతసుూనడాడత్ను.
రివువరివువన

వచిుప్డిన

రెిండు

సో డడబాటిల్సని

అింత్క్కముిందు లాగననే

ఆఖరిక్షణింలో త్పిుించుక్కని, త్ను క్ూడడ అటుకేసి ప్రిగెతూ డడు వనత్సవ.
"ఈ గ డవ ఇింకన ఇింకన పెరిగిపో యిే సతచనలక క్నిపిసూ ునడాయి సనబ్... మీ వింటి
పెదదవనళళీ ఇక్ుడ వుిండటిం మించిది కనదు..." అత్ని చేత్తని ప్టు్క్కని బడడా చడటుకి
లాగుత్ూ సలహా ఒక్టి ఇచడుడు ఆటో డరయివర్.
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"నీ సింగతేమిటి? రోడుామీదే వుిండిపో యిన నీ ఆటోకి ఏదయినడ జరిగత
ి ే నీ ప్రిసి త్త
ఏమిటి?" అత్ని మాదిరగ
ి ననే ముిందుక్క వింగి రోడుా మీదికి చతసత
ూ అడిగనడు వనత్సవ.
"ఎప్ుుడో ఒక్ప్ుుడు ఇటువింటి ప్రిసత్త
ిి ఎదురౌత్ ిందని మాక్క తలకసు సనబ్...
ఫుల్గన ఇనతసూర్ చేయిించేశనను నడ బిండిని... అది నడశ్నిం అయితే హాయిగన, ఆనిందింగన
ఇింకోటి వసుూింది" అింటూ బడడా కి పనత్తక్ గజాల దతర్ింలో వునా ఒక్ చినా సిందును
అత్నికి చతపిించడడు ఆటోడరయివర్.
"ఆ సిందువెింబడి ప్రిగెత్తూతే ప్ది నిముషనలోల బక్రన సెింటర్ని చేర్ుక్కింటార్ు.
అక్ుడ ఆటోలక దొ రికినడ, దొ ర్క్ుపో యినడ, సిటీబసుసలక మాత్రిం చడలా దొ ర్ుక్కతడయి.
మీరెళ్ళీపో ిండి" అని ఆ ప్రదేశననిా వదిలి అవత్లకి పో యిే మారనగనిా చతపిించడడు.
అవసర్ిం వునడా లేక్పో యినడ త్మ ఆటోలక ఎకిునవనరిప్టల అమరనయదక్ర్ింగనను,
కనసూ ింత్ అసహయక్ర్ింగనను ప్రవరిూించే ఆటోడరయివర్ల ను చడలామిందిని చతసి వునడాడు
వనత్సవ.
క్స్ మర్స శరయ
ే సుసను కనింక్ిించే డరయివర్ని చతడటిం మాత్రిం అదే మొదటిసనరి.
"నీ గెైడన్సకి చడలా థడయింక్సస బరదర్..." అింటూ పనయింటు జేబులోనుించి వనల ట్ని తీసి
ఒక్ క్రెనీస నోటును అత్ని చేత్తలో పెట్ ాడు.
"వెళ్ళీపో ిండి సనబ్... మీర్ు వెింటనే వెళ్ళీపో ిండి..." ఆ నోటును పనయింటు జేబులోకి
నెట్ ుక్కింటూ అత్నిా తొిందర్ పెట్ ాడు డరయివర్. బడడా ని వదిలి అత్ను చతపిించిన
సిందుకేసి అడుగులక వేశనడు వనత్సవ. ప్దద నిమిది గజాల దతర్ిం వర్క్ూ సజావుగననే
ప్డడాయి అవి....
ప్ిందొ మిిదో గజానిా అధిగమిసుూిండగన అనుకోని యాింగిల్లో వచిు అత్నిా
చుటు్ముటి్ింది ఎదుర్ుచతడని ప్రమాదిం ఒక్టి.
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లావుగన, పొ డవుగన వునా బరస్బాల్ బరట్స వింటి క్ర్ేలిా ప్టు్క్కని ఆ సిందులో ఒక్
గోడచడటున నిలబడి వునడార్ు నలకగుర్ు ఆజానుబాహులక. ప్ర్ుగుప్ర్ుగున వసుూనా
వనత్సవను చతడగననే ప్ట్ రనని సింతోష్ింతో చవులక చిలకలలకప్డిపో యిేటటు
ల అరిచడర్ు.
అర్వటింతో ఆగలేదు...
త్మ ఆయుధడలిా గనలిలోకి ఎత్తూ అత్నిా చుటు్ముటా్ర్ు. ఆ దృశనయనిా చతసిన
ఆటోడరయివర్కి మత్తపో యినటల యియింది. "అయయయ్యయ! వచేుయిండి సనబ్... వెనకిు
వచేుయిండి" అని అర్ుసత
ూ , బడడా చడటునుించి ప్రిగెత్ూ క్క వచడుడత్ను.
ప్రమాదింలో చిక్ుబడబో త్ నా వనత్సవ చేత్తని ప్టు్క్కని వెనకిు తీసుక్కపో వనలని
అత్ని ఉదేద శ్యిం...
ప్ది గజాల దతర్ిం క్ూడడ అత్ను పో క్ముిందే, అింత్క్కముిందు అరిచిన
అర్ుప్ులక్ింటే నడలకగిింత్లక ఎక్కువ శ్ృత్తలో గనవుర్ుమనడార్ు ఆ ఆజానుబాహులక.
త్మ చేత్ లోల వునా ఆయుధడలతో వనత్సవ త్ల ప్గిలిపో యిేటటు
ల క టా్లని వనర్ు
చేసిన ప్రయత్ాిం అరనిింత్ర్ింగన బెడిసిక టి్ింది.
అమాయక్ప్ు

చతప్ులక

చతసత
ూ

చేత్ లక

జోడిించి,

మోకనళీమీద

క్ూలబడిపో వటమో, గోలగోలగన అర్ుసత
ూ వెనుత్తరిగి పనరిపో వటమో చేయాలిసన వనత్సవ,
అటువింటిప్నులక ఏవీ చేయలేదు. ష్ర్ు్ చేత్ లిా క దిదగన పెైకి లాక్కుని అగిగరనముడి
మాదిరి ఆ నలకగుర్ు ఆజానుబాహుల మీదడ విర్ుచుక్కప్డడాడు.
క్నుామూసి క్నుా తరిచేటింత్లో, త్మ ఆయుధడలిా వదిలేసి అలల ింత్ దతర్ింలోకి
పనరిపో యార్ు

వనరిలో

ఇదద ర్ు. ముక్కులోలనుించి

వలవలా

కనర్ుత్ నా

ర్కనూనిా

ఆవటింకోసిం ముఖానిా చేత్ లతో అదుముక్కింటూ ఇింకో ప్రక్ుక్క ప్ర్ుగుతీశనడు మూడో
వయకిూ.
6

చేత్తలోని దుడుాక్ర్ేను బాణడక్ర్ే మాదిరి గిర్గిరన త్తప్ుుత్ూ అడుగు అడుగు
చ ప్ుున సిందులోకి జర్ుగుత్ నడాడు ఆఖరి వయకిూ.
"ఇప్ుుడే

చప్ుత్ నడాను...

ననుా

ఎదిరిించటానికి

ప్రయత్తాించక్క.

నడ

సమీప్ింలోకి వచడువింటే నీ త్ల మూడు ముక్ుల ైపో త్ ింది... వెళ్ళీ పో ... నీ దడరిన నువువ
ఇక్ుడినిించి పనరిపో ..."
క్ింఠింలోని

వణుక్కను

క్పిు

పెట్ ుకోవటానికి

ప్రయత్తాసత
ూ ,

విక్ృత్ింగన

హెచురిసూ ునడాడు. పనరిపో వటమే మించిదని వనత్సవక్క అనిపిసూ తనే వునాది. త్నక్క
సింబింధిించని ఆ గలాటాలో ఇన్వనల్వ కనవటిం త్న ఆరోగనయనికి ఎింత్మాత్రమూ మించిది
కనదని క్ూడడ హెచురిక్లక చేసూ ో ింది అత్ని వివేక్ిం.
అయినడ సరే అిందుక్క సహక్రిించలేదు అత్ని పనదడలక. "మీర్ు ఎవర్ు బరదర్?
ఎిందుక్ని ఈ సెింటర్ని టెర్ేరెైజ్ చేసూ ునడార్ు." అని అడుగుత్ూ అత్నికేసి అడుగులక
వేశనడు.
సినిమా తర్మీద క్నిపిించే బొ మిల మాదిరి అత్త వేగింగన ప్రత్యక్షిం అయాయయి ఆ
ఆజానుబాహుడి ముఖింలో ర్క్ర్కనల భావనలక.
చేత్ లోల వునా క్ర్ేను చటుక్కున ముిందుక్క విసిరనడత్ను. గిర్ుక్కున వెనుత్తరిగి
సిందు చివరికి పనరిపో యిే ప్రయత్ాిం చేశనడు.
చటుక్కున త్లను వించుక్కని, రివువమింటూ వచిున ఆ దుడుాక్ర్ేనుించి క్ూడడ
త్పిుించుక్కనడాడు వనత్సవ.
సుడిగనలి మాదిరి వేగింగన ప్ర్ుగుతీసి, రెిండే రెిండు క్షణడలోల ఆ వయకిూని సమీపిించడడు
వనత్సవ.
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కనర్ార్ చేయబడిన పిలిల మాదిరి చడలా వయొల ింట్గన ఎదుర్ు త్తరిగనడు ఆ వయకిూ.
త్న దుసుూలోల నుించి పొ డవనటి పేష్ుప్ని బయటికి లాగి వనత్సవ గుిండలమీద
పొ డవటానికి చతశనడు.
ఒకే ఒక్ పిడికిటి పో టుతో అత్ని ఆయుధడనిా గనలిలోకి ఎగర్గ టా్డు వనత్సవ.
ఎడమ పనదడనిా ఎత్తూ బలింగన త్నడాడు అత్ని తొడల మీద.
బాయల న్స నిలబెట్ ుకోవడిం చేత్కనక్ నడలకగు అడుగులక వెనకిు త్ూలి, ఒక్
ముర్ుగు గుింటలో ప్డడాడు ఆ వయకిూ. అత్ని గుిండల మీద క్కడిపనదడనిా పెట్ ి బలింగన
కిేిందికి అదిమాడు వనత్సవ.
"ప్దునెైన పేష్ుప్తో ననుా హత్య చేయటానికి ప్రయత్తాించడవని కేసు పెట్ ి నినుా
క్టక్టాల వెనకిు నెట్ ిించేసూ నను. ఏమాత్రిం వీలకనడా ఉరిక్ింబానికి ఎకిుించేిందుక్క
ప్రయత్తాసనూను..." అింటూ పనయింటు జేబులో నుించి సిగరెట్ పనయకెట్ని బయటికి తీశనడు
సిగరెట్ వెలిగిించుకోవటానికి .
త్మను చతసిన మర్ుక్షణిం భయింతో వణికిపో త్ూ ఆమడదతర్ిం పనరిపో వనలిసన
వయకిూ, ఆ ప్ని చేయక్పో గన, హాయిగన సిగరెట్ కనలకుకోవటానికి సిదధిం అవుత్ూ వుిండటానిా
గమనిించి, మరిింత్ భయింతో వణికిపో యాడు ఆ వయకిూ.
"మీరెవరో తలియక్ బుదిధ గడిా త్తని మీ మీదికి ఎగబడడాను... ననుా వదిలేయిండి
సనబ్... మీ కనళీక్క మొక్కుతడను... ననుా వెళ్ళీపో నీయిండి సనబ్..." అింటూ రెిండు
చేత్ లూ జోడిించడడు.
అత్ని గుిండలమీది పనదడనిా వెనకిు తీసుకోలేదు వనత్సవ.... మరిింత్ గటి్గన
అదిమి అత్ని నోటిని మూయిించడడు. "ఇిందడక్ అడిగిన మాటక్క సమాధడనిం చప్ుు...
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=1280

***
Read other books of Mr. Madhubabu @
http://kinige.com/kbrowse.php?via=author&id=20

