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“�ి�ాస ” 
దృశ�ం  1 

�ా�� ల�ౖ� ప��ం�� . ఆ  ��ల�గ�ల�  ఒక  �ీ� � , ప�ర�ష�డ�  వ����ర� ... 
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ఆ  �ీ� �  రకర�ాల  నృత�  భం��మల��   అడ�గ���ం�� . 
�ీ� �         : ఓ��  ప�ర�ష��� ... ఏం  �ా�ా�  �క� ? 

��  అధ�ాల�  �ా�ాల� .. ��  క�� ల�ల�  �ా�ాల� .. 
��  ఉ��జమ�ల�  �ా�ాల� .. ��  ఊర�వ�ల�  �ా�ాల� .. 
��  ఓర��  �ా�ాల� .. ��  క�ర��  �ా�ాల� .. 
��  ల�వణ�ం  �ా�ాల� .. ��  ��ౖప�ణ�ం  �ా�ాల� .. 
��  �సం  �ా�ాల� .. ��  ల�స�ం  �ా�ాల� .. 
��  ��తృత�ం   �ా�ాల� .. ��  ��సత�ం  �ా�ాల� .. 
��  మ�తృత�ం  �ా�ాల� .. ��  శతృత�ం  �ా�ాల� .. 
��  ప�ణయ�ల�  �ా�ాల� .. ��  ప�ళయ�ల�  �ా�ాల� .. 
�హమ�ట��ల���� .. �ెప����� ..  
��  మన�ాలయం  �ా�ాల� .. ��  మద��లయం  �ా�ాల� ? 

ప�ర�ష�డ�  ఒక  ��ాల�  �ద  ��ం��  అంజ�  ఘట�సూ�   
ప�ర�ష�డ�  : అమ�� .. ��క�  �  స�న�ం  �ా�ా� ... (�ీ� �  న��ం�� ...)  
ప�ర�ష�డ�  : అమ�� .. ��క�  �  స�న�ం  �ా�ా� .. (�ీ� �  నవ����ం�� ..)  
నవ��త���  వ�ం�� . �ెరల�  �ెరల��ా  అ��  నవ��  అంతట�  ప��ధ����� ం�� . 

Lights off...  
 
 

దృశ�ం  2 
సుదర�నం  ఇల��   / ఉదయం 

ప�ల�  ��ల  ��ల�  �ా�ాల� 
���ిసు� ���� . పచ��ా  గ�బ�ర��ా  
వ�న�  త�ల�ి  �క�  �ద  �ా�� 
ల�ౖ�  ప��ం�� . 
ఆ�� దకర���న  ��పధ�  సం��తం ... 
��ల�త�ర�  ��మ����ా  రంగస�లం  
అం��  ఆక��ంచుక�ం�� . త�ల�ి  
��ట��  పసుప�  క�ంక�మ  ���ో� ం��  
మ�ల��� .. 
ఒక  పక�  స��  ల���  ట��  
చూసుక�ంట����డ�   త�ేక  ����� ! 
మ��  పక�నుం��  �ా�నం  సగంల�  
��ంట�  �ం�� , తల  �ం��  సబ��  
నురగ��  టవ�  కట�� క��  వ�న�  
సుదర�నం  వ���డ� . �న��ా  వ��  
మ�ల���  పక�న  �లబ��� డ� .  
అత��  మ�ల���  గమ�ంచల�దు ..  
�సుగ� , అలక��  ����  స��  పక�న  
�లబ��� డ� .. 

�ణం  త�ా�త  య��ల�పం�ా  
సుదర�����  చూ�ిన  స��  అ���� 
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ప��� డ� . ��ద�   ��క��  క����  ల�ం�  
��ంద  ప��నంత  ప�  �ే�ాడ� ..  
  
ఆ  ��క��  మ�ల���  �ాళ��  చూ�ిం�� . 
స��  అర�ప���  సుదర�నం  క��� 
కం�ార�  ప���� య�డ� . సుద : ����� .. �����   ��న�� ... 

స�  :  అర����ం�� .. ఏంట�  ��న�  �న� 
�ిల�� ��ల� ... హడ��� య�ను  

మ�  :  ఇం��ట�   �ే����  ఇ��  �� క�ల�ందుక� ...  
��ళ�ం��   ఆ  సబ��  పట��ంచడం  ఏంట� ?  
ఇల�  వ��  ఈ  అర�నగ�  ప�దర�న  ఏంట� ?  
�ా���   నూ ... 

సుద  :  ఏం  �ెయ�మంట��  మ�ల���   జల�ా 
ల�డ�త�ండ�ా  సగంల�  
�ళ���� య�� ..  

స�  : అ�ేంట�  �����ా  ట��ంక�  
�� �ంచుక����ం .. అప���ే 
 అ��� య�య� ...  

సుద : అప���ే  అ��� య�య� .. ��నూ  
అ�ే  అడ�గ�త����ను ..  

మ�  : ఇ�ాళ  �క��ారం  క��  అ�  ఇల��   క����ం��ను ...  
అ���ాక  ఇంత  మం���  
అ��� �ా  ఏంట� ?  

సుద : అవ�ను  అ��� �ా  ఏంట� ? 
స�  : ����� ... ��ను  �ె�ి�న  �����  

అవ�నంట�� -అమ�   �ె�ి�న  �����  
తల�ప���� ... నువ��  స�ంతం�ా  
ఆల��ంచ�ా ...  
 

 సుద  : �����  ��ను  మ�సు ... 
మ�����ం�ా  అం�� ..  మ�  : ఏం�ాదు  �ర�  �ా� స��ేనూ ... 

సుద : మ��  అంట�  అ��  �ా�ే . జనసమ�హం . 
ఎవర�  గట���ా  �ా�����    �ాళ���   జ� ౖ
అంట�ం .. 

మ� : ఇం��ట�  �షయ����  ఇ��  
�వ�ాల�ందుక� ... ����  �ా�నం  
�ెయ�ం�� .. 

సుద  : ��  �ాట�  క�ే .. 
మ�  :  ఏ�ా  �ాట�  ట��ంక�  ��  �� �   �ెయ�  

మ���ను . �ెయ�ల��� ? 
స� : �ే�ానమ��  ఈ  �ాట���  వ�ే�య�� .. 

(�ెరల�  నుం��  ఓ  ��ంత� ) ఓ��  : అమ�� .. �ాట�  
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స�  :  అ����  వ���డ�  .. 
మ�  : ఇహ��ం .. ����  సంప�ల�  �� �ంచు ..  

స��  �����డ�  ఒక  పక��� ... �ర�  దయ  �ెయ�ం�� ... �ి�� �ా�� 
చూడల�క  చసు� ���ం ..  

సుదర�నం  �����డ� ...  వ� ...  
గ���ం�� ...  
సుదర�నం  ల�ప���  �����డ� .. 
మ��  త�ల�ి  ��ట  దగ�ర  తన  ప�ల�  
ప��ం��  మ�ల��� ... 
ఇప��డ�  ��డ  ��ట��   ��గ�త� ... సత�ం  
దగ�� త� , త�మ��త�  వ���డ� ... 
మ��ి  ��ల  �ా��   �ా  వ����డ� ...  
 

మ� : ఏంట� సత�ం ఒంట��  బ��ాల���?  
సత�ం : ఎల� వ�ంట�ందం��.. ఒక పక� కలప  

దు�ాణం.. �ా ��.. శబ�� ల�.. 
రంపప� �� ట�� .. �� � అట� ��ట��� 
మ��ి ఇట� ��ట��� �ె�����  ఆట�  
�బ�ౖ� వ�� �ా�.. శబ�� ల�. ��ట�� �  
���� �ాసనల�.. ���బ��.. ఎల� 
వ�ంట����రం�� ఈ ఇంట�� .. 

మ� : ఇం��ట� అ�ె�క�న� ��� ఇ�� వంకల�ంట�  
ఓన�� �.. ����ం అను���ా�. నువ��  
వదు�  ను���ే� బ� �� అ�ె�  వదు� .. 
��ంట�� ఇల��  ఖ�� �ే���...  

సత�ం : అ�ేంట�నం�� అందర� సత�ం � ��ర� 
బ�వ�ం�ో� అంట�రం��.. �ా� ����ం  
�ె�ి��� ఎవ���� నచ�దం��. సత�ం 
�ెప�డం వల�   నచ�డం ల���? స�����  
అనబ�ే ��ను �ెప�డం వల�  నచ�డం  
ల���? అర�ం �ావడం ల�దం��.. 

మ� : ��య�� సత�ం.. నువ�� గ�� ఖ��  
�ెయ�క����దు �ా� �� దు� ��� ఏంట�ంట�  
మ�ట�� �� కం�ార� ��ట�క�. 

సత�ం : అంట�నం��.. 
అ� ఏ�ో  �ెప�బ� త�ండ�ా  
ప���ల���ళ� �క�� ��ంత�త� వ��ం��.  

�క�� : అమ��.. అమ��..  
 
స����� చూ�ి.. �క�� : ��.. త�మ��.. దగ�� ... హౌ ఆ�  

య� ట��ే.. 
సత�ం : అంట�నం��.. 
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మ� : �క�� వ����.  
మ� : సత�ం బ�బ�.. ఇక నువ�� �����చు�.  

తల��ి-తల�త�క�ం�� బ�ౖట���  
������ య�డ� సత�ం.. 
పప�ా న��ం�� �క��. మ� : న��ం�� ��ల��  �ా� �� దు� ��� ఎక�����  

�������.. 
�క�� : ష�ా మ�మ�ల�.. ఇ���� �క� ప�వ��ల� 

అంట� ప�వ��ల� ఇ��ం��. మ� : అబ� ఎంత సుక�మ�రం�ా.. 
�క�� : �ద��� త�న� బ���  �ా�ా�ల��   

వ����� కదమ��.. 
మ� : మ��.. మ�� ఆ �ట��తల��  ఇ��ం��.. 
�క�� : అవ�నమ��.. �� ���ం�  �ట��తల��   

ఇ��ం��.  
మ� : బ�వ�ం�ే � ���హం.. ఆ �ిల�  ���  

ఇవ�డం.. నువ�� పట�� వడం.. అవ���  
నువ�� అస�మ�నం ���ంట��� ��ళ�డ��  
�ా� ఆ �ిల�  మ�ంట��� �ా�ేం?  

పకప�ా న��ం��.  
�క�� : ����� అడ�గ�. 
మ� : స��� ����ప��డ� ఇల��  కదల��.. 
�క�� : ఇ���� జ�ంపండ�.. 
మ� : ఇ�ెవ�������.. ఇ�� క��� �ట��తల��   

ఇ��ం��.. 
�క�� : �� ... ��నక  ���ల�  వ�న�  �న� 

మ�వయ�  ఇ���డ� . 
మ� : �న�  మ�వయ�� .. ���� ���  చుట��  

పక�లం��  చుట���కం  క����ా� ... ఇ�� 
���  ఇ���ర��ా  ను���  �ను ... 

పకప�ా  న��ం�� .. �క�� : ��ను  ����ా�ా .. 
అంట�  బ�ౖట���  ����ం�� . మ� : మ��  ఎక����� ... 
అంట�ండ�ా��  ������ �ం�� . �����  ఒక  ��ట  �ాల�  �లవదు  క�� .. 
మ�ల���  జ�ంపండ�  వంక  చూ�ి  
�ా�ల�  ల�క�ల�  ���ిం�� ... �ేలల�దు .  
�న��ా  త�ల�ి  ��ట  దగ�ర��  వ��ం�� .  

మ� : అమ�� .. త�లసమ�  త�� .. �� దు�   
�� దు� ���  ఇ�ేం  �ితకల�టకం   త�� .. 
అసల�  �క���  అ��� . ఆ  �ె�ే��ే�ో   
��ల�గ�  పళ��  �ేవచు�  క�� .. �ంగ� 
�ట�క�మంట�  ఒకట�  �ె��  �క��ల��   
ప�ే�ిం�� ... ఆయన��  జ�మపండ�  
ఇష�ం , �ిల� ����  ��ా ణం ... మ���   మ�ట  
��క�  ఇష�ం , ��ా ణం  ��ండూను .. వ�న�  
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పం�ే�  ఒకట� .. ఎవ�����ా�� ? ఎవర�  
���� ? 

(��పధ�ంల�  ఒక  ��ంత� ) ఓ��  :  మ�ల��� ... 
అ����ప��  అట�  ఇట�   చూ�ి ... 

మ� : అమ��  త�లసమ��  నువ��  ప��ా�ా  
అమ�� ..  

 
 
ఓ�� : త�లసమ��  �ాదు  మ�ల��� ... � 

అంత�ాత�� .. 
మ� : ఇం��ట�  �ి�మ���  డబ�  య��� 

ఎందుక� ... ��క����  అంత�ా�ే��ట�  
��ద�ం  �ాక�� �ే .. స���   ఎందుక�  
వ���  ప��� ��   �ె���డ� ..  

ఓ�� : ఈ  మ�త�ం  �����  ఆప�� �ాల�  
పడ����ంట�  �ి������ .. మ�క�ల��ా  
���ి  మ�గ�� ర�  �నం��  మ�ల��� .. 

మ� :  ఆ  మ�త�ం  ��క�  �ెలవక��  అంత�ా��� . 
మ�  మ�గ�� ����  ��ర�క��  �నడ��  �ా�  
��సుక�  �నడం  ఇష�ం  ల�దు .. 

ఓ�� : ఇం��ట�  �ా�����  ఇ�ా� ల�  క����� ...  
మ� : హ��� .. ఎంత  �� గ��  �క� ... ఎంత  

����  �ా� �  �ాళ�ం  అ��ే  మ�త�ం  
ఇ�ా� ఇ�ా� ల�ండ�ా  ఏంట� ? �  ఉ�త  
సల�ల�  ����ం  అవసరం  ల�దు .. 
��ళ��  ��ళ�� .. 

ఓ�� : అల���  మ�ల��� .. ఇం��ప��డూ  �ాను  
బ�ౖ .. 

ఆల�చనల�  ప��ం�� .. మ� : ఇ��ప���ెవ�����ా� � ? ��ను  స��  ��� 
చంప�క��  ��ర�  కట��సుక�ంట�ను . భర� , �ిల� ల  క���  ర�చుల�  ఇ�ా� ల�  ఎక���ా  ఏంట� ? 

ఆయన�����   ఆయన  ఎల�గ�  
�ిల�� �����ే��ా� ర�. అందుక�  �ిల�� ���� 

ఇవ�డ��  క���� .. స�త��  .. స�త��  ...  
స� : ఏంటమ�� ..  
మ� : ఇం�ా  సంప�  �ంపడం  అవల��� .. 
స� : అ�ం�� . సంప�  �ండ�ా  ట��ంక���   

����న  �ళ��   ����   ఎందుక�  బ��ట� ల�  
పడ�త����డ�  ��న� .. 

మ�  : �� �ే  �� య��  �ా�ి�  �ళ�� .. 
ఈయ���  ��దస� ం  బ��ా  
ఎక����ౖ�� ��ం�� . అద���  ఇ��  �ను .. 

స� : �ా�  జ�ంపండ� .. ఎక����� .. 
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మ� : �క��  �ె��ం�� ..  
స� : మ��  �క� ... 
మ� : ��నూ  అ��  ����ాం .. జ�ంపండ�  

జ�� పక  శ�����   మం��� .. నువ��  �ను .  
అంట���  ������ �ం��  ల�ప��� ..  
స��  జ�ంపండ�  ��రకబ� �  
ఆ�ాడ� .. స� : అంట�  అమ� , �క��  ����ార� . ��న�  

సంగ�  అడగల��ే .. �ాపం  ��న�  
ఇంట���  ఏం  �ె����  ��ం  అందరం  
�నం�ే  తను  �నడ� . ��న���వ�క�ం��  
అమ�  ����ందు����ం�� . ��క��ళ   ��న� 
క���  ����ా�� ? 

సుదర�నం  వసూ�  .. సుద : ఏంట��   ����ా��  అంట����� .. 
స� : జ�ంపండ�  ����� .. 
సుద : ����క�డ  �������  .. ఇప���ే�ా  ట��ంక�  

�ా���  పం�ిం�  వసు� ���ను . 
స� : అ��ే .. ఇ����  నువ��  �ను . 

జ�ంపండ�  ఇ���డ�  తం����� . 
సుద : ఇక��ే  వ����� .. ఎప��డ�  �����వ��ా .. 
స� : �క��  �ె��ం��  ����� .. 
సుద : ఓ .. 

అ�  ��రకబ� త�  ఆ�� ... నువ��  �����ా ? 
స� : ఆ .. ఆ .. ����ం ?  

అంట�  ల�ప���  ������ య�డ� ..  
సుదర�నం  జ�ంపండ�  ��రకబ� త�  
ఆ�� ...  సుద : �క��  ����ి  వసు� ం�� .. �డ�  

�  ���న���డ� . ��ను  �నబ� త����ను ..  
మ��  అ�� ? అందర�  �����ా  ల���  
అ�  ��పత�య  పడ�త�ం��  �ా�  ������ 
�ా�ాల�  ఎప��డూ  ��ర�  �ె���  
అడగదు  �ాపం ... ����మ�ం��  అల�  
బ�ౖట�����నప��డ�  ���చు� .. మ�ల��� .. 
మ�ల��� .. 

మ� : ఆ ... వ�ే� .. వ�ే� ... ఇ��� ల�  స��  
�ద  ఎ���సు� ���ను ... ఏ�ట�  �ిల��ర� ..  

�ేత�ల�  గబ�క��న  ��న���  ��ట�� క����డ� ..  
సుద : కళ��  మ�సుక��  �ె��  పట��  .. 
మ� : ఎందు�� .. 
సుద : ���  ����   ఇ�ా� ను .. 

అత�  నుదుట�  �ద  �ె��  ���ి 
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చూసూ�  .. మ� : ��ంట��   బ���  వ�ం��  క�� .. 
సుద : అ�ేంట�  ప�సుక��న  అల�  అ���ా� .. 

కళ��  మ�సుక��  �ె��పట��  .. 
మ� : ఇం��ట�  సర�ా���  దుప�ట�ందుక� 

ఏం  �����  .... 
సుద : కళ��  మ�సు��  మ�� ... 
మ� : బ���వ�ం��  సంబడం .. 

కళ��  మ�సుక��  �ె��  ���ం�� . 
�ే�ల�  జ�ంపండ�  ��ట�� డ� 
సుదర�నం .. చూ�ిం�� .. మ� : అ��  జ�ంపండ� .. ఎక����� ? 

సుద : �వ�ాల�  అడక�� .. ���� .. 
మ� : మ��  �క� .. 
సుద : అ�� .. ఆ .. బం��  దగ���  ����ాను .. 
మ� : ������ా ... అమ��  త�ల�ీ  సమస��  

ఇల�  ప��ష���ం���ా  త�� .. 
అంట�  �నబ� �ం�� ..  
ల�పల��ం��  వసూ�  .. స� : ����� ... ����క�   జ�ంపండ�  ఇ���న�  

అమ�క�  �ెప�క� . 
అ�  త���  చూ�ి  �ా�  అయ��డ� .. 

మ� : ����� ... అంట� ... ఇ�� .. ��ను  
�����ం�� ... నువ��  ��న��� .. 

అవ�నన�ట��   తల��ాడ� .. సుద : అంట�  �క�  ఇష�ం  క��  అ� . 
మ� : �ర�  �నక�ం��  ��������ా .. 

�క��  వసూ�  .. �క�� : ఓ�ా�య�� .. ఓ��  �ేవ��ో� .. 
జ�ంపండ�  ��ంట���ంట�  �ెగ  పం�ే�ిం�� . 
 
ఆపం���   బ�బ� ... ఆపం�� .. ఇల�ంట�  
����  ����  ����ాల�  �ే�ా� ర��  �న� 
మ�వయ��  అ����  ఇం��  ��ండ�  పళ��  
�ె��� .. �నం�� .  

అంట�  ��ండ�  జ�ంపళ��  ఇ��ం�� .. 
మ� : అబ� .. ఎంత  బ�వ����� .. 

చూసు� ంట���   కడ�ప�  �ం��  
�� �నట�� ం�� .  

సుద : �ా�  ��క�  ఆకల���� ం�� .. ట��ి�  ��ట��  ... 
మ� : అబ� .. �ర�ండం�� .. అవ���  �క�� . 

సుదర�నం  ల�ప���  ������ యడ� .. అస�మ�నం  అంద��ళ�ల��   ప�ల� , పళ�� 
�సు��సు� ����  కద .. మనం  ఏ�ో   రకం�ా  
మ�ట��ెప�క�� �ే   బ���దు . 

�క�� : �ాళ�ల�   ఏం  అను��రమ�� .. 
మ� : అ� .. ఇం��ట�  ప�ల�� , పళ���  ఋణ�న  

ప���� డం  �ే�క� ... 
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ల�పల��ం�  సుదర�నం  �ావ���క  
��ట�� డ� ..         (ఓ�� ) సుద : మ�ల��� ..  
మ�ల��� , స�� , �క��  అ����  
ప��� ర� .. ల�ప���  ��ళ�బ� త�ంట�  
సుదర�నం  బ�ౖట���  వ���డ� . 
�ే�ల�  ట��ి�  ��� �  వ�ం�� .  

సుద : �ారం .. �ారం ... హ�� .. �ారం .. 
�ళ��  �ా�ాల�  ��ౖగ  �ే�ాడ� .. 

మ� : ఇం��ట�  �����  మ��ా�నయం  ఎందుక�  
మం��ళ��  ����చు�క�� .. 
 

����  �� �ం��   ల�ప��� .. సుద : � .. మం��ళ��  ల�వ� .. �  �ారం ...  
ఓ  �ారం .. 

మ� : అవ�ను  కదూ ... మ���  �� య�ను .. 
�ాట�  �ా��  �ాడ�  �ాల���ం�ా .. �క��  
�ాస�   ఎదు��ంట�����  �ాట�  బ�ట��  
పట�� �� ..  

����ం��  �క�� .. స� :  ఆ�ా� ��  మం�  �ళ���సం  �ాళ��  
అడగటం  ఏంటమ�� .. ��ను����ా� నుండ�  

బ�ౖట���  �����డ� .. 
ఎ���ళ��  ��డ�త����డ�  సుదర�నం .. 

సుద : � .. హ� .. 
అంట�  ��ల���   �� త����డ�  

మ� : ఏ�ౖె��  ���  మ�ందు  మం�  �ళ��  
��ట�� ���ాల�  ల�  �ార��   �ె�ా�ను  
వ�హ� .. �ె�  ��క�దు . అ���  
ఇం��ట�  ఇ��� ల��  అంత  �రప�ళ�  
�ారం  ఎందుక�  అంత  పచ��ేంట� .. 
అనుభ�ంచం  �� ... ఏం  �ే�ా� ం .. 

సుద : � .. � .. ఓ ... 
అర�సు� ���డ� .. మ� : అ�� .. ఇప���ెల� .. మం��ళ���సం  

�ిల�ల�  �����ర��ా  ��ం�ెం  ఓర����ం�� .  
సుద : �ారం .. �ారం ... 
మ� : అ��  ����ం  �ెయ�గలనం�� ... 

అంట�ంట�  సుదర�నం  గబ�క��న  
 
 
మ�ల����  పట�� క��  �� ��� ఇ���డ� 
�ాఢం�ా .. మ�ల���  �����ంచుక���  
ప�యత�ం  �ే��� ం�� . 
�ణం  త�ా�త  ����ల��ి ... సుద : హమ�య�� .. ��ంత  �ాం�ం�ం�� 

మంట ... 
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స�ె�  �ా ... మ� : మంట  మంట .. అంత�ారం  ఎల�  
����రం�� .. మంట  మంట ... � ... హ�.. 
ఆ� ���   ఒ���ా��  స�� , �క��  
వ���ర� .. �ాట�  బ�ట��� ��- 
సుదర�నం , మ�ల���  �ె��  బ�ట��  
�సుక��  �����ార� .. 
��ప��త����ర� .. �క�� : అమ�� .. ��న�  స��  పచ���  ����డ� .. 
��ర�  మంట  ప�ట��ం�� . ���ందుక�  
మంట  ప�ట��ం�� .. 
ఏం  �ె�ా�ల�  ��చక  �ిగ�� ��  �క�����  
�� �ం��  మ�ల��� ..��ర�  అవస�   
గ���ం� .. సుద : అంట� .. అంట� ... అ��  ఆ .. మ�  

ప�వ�తల��  అం�ేనమ��  �గ�����  
ఏ  �ీ�ం�  క����ే  �ాళ���  అ�ే  �ీ�ం�  కల�గ�త�ం�� .. 

�క�� : ఓహ�  ... ��క�  ఆకల���� ం�� ... అంట�  
��  �ాబ� ��  �గ�����  ఆకల���� ందన�మ�ట .. పద�ా  అన�య��  ట��ి�  �ం��ం . 
 
�����ర� .. �ాళ��  �����ర�  
��ా� ��ంచుక����క  త�ా�త  అట�  
ఇట�  చూ�ి  వ��   సుదర�నం  
 �����ద  మ�����ం�ా  �ట���ాయ  
�ట��ం��  మ�ల��� .. సుద : అబ� ..  
అ���  బ�వ�ం�� .. ���  ఇల�  �ట���ాయల  �� � ��ా ం  ��ట�� క�ం��మ�  
�ర���పం , �ిగ��  , సం��షం  వ����ా  
�ీ�ం�� �� మ� : �మ��� ... 

బ� ���ా  �ిగ�� ల��  మ���క��ో   
అంట�  ల�ప���  ������ �ం�� .. 
అ�ే  మ�� ల�  వ�ం���� య�డ� .. 

సుద : ఓ� ... �ా�  ఏ  ��మ�ంట��  �ే ... �ా�  
ఎ  బ��ట�ఫ��  �ట���ా� 

�ాట�  �ా��  ��  �ాట�  �ా��  
క���ా డ�  వ���డ� .. క���ా డ�  : �ా� .. �ాట�  �ా�� ..  
�ా��  ��ం�ాడ� ..  
స��  ఖ��  �ా��  �ె����  ఫ��  �ా��  
ల�ప���  �సు�����డ� .. �ాట�  �ా��  
క���ా డ�  ఖ��  �ా��  �సుక��  �����డ�  
సుదర�నం  తన  మ�� ల���   వ����డ� ..  
�ా���� య�డ� .  
గం�ాధరం  వ���డ�  �ే�ల�  �ా� �ి��  
సం�  చంకల�  ఒక  ల�ద�  బ���  ��  
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సుదర�నం  �హం  �ద  �ట���  
���ి .. గం�ా : ఎ��  క���  � .. 
సుదర�నం  ఉ����ప��  అత�� 
చూ�ాడ� .. అడక��ం��  ల�ప���  అడ�గ�  ��ట�డం  

తప�� ... అల�  అడక��ం��  అడ�గ�  
��ట�� ను  �ాబట��  ... 

సుద : ఎవ���  నువ�� 
గం�ా : బ��ిక�  �ా  మ��ి� .. బ�� ��ం�  

���ా  ����  చూ���   �ర�ాయ  �ీచు� .. 
సుద : ఏ�ో  ��కట�ల�  ఇంత��  ఏం  �ా�ా� ? 
గం�ా : �న�  ఎ��ం� ��ం� .. ఏం  �ా�ా�  

�ాదు .. ఎవర�  �ా�ా�  అ�  అడగం�� ..  
మ�ల��� �ా�ా� ..  

సుద : అంట�  మ�  ఆ�డ ..  మ�ల���..  
మ�ల���.. ���సం  ఎవ��  వ���ర� .  
వసూ�   గం�ాధ�ా��  చూ�ి ... మ� :  తమ��డూ ... 

గం�ా : అక�య�� .. 
అంట�  ఫ�� ��  �ా����  ఇ���డ� .. 
అ�  ట��ా�  �ద  ��ట��ం��  
మ�ల��� .. సుద : మ�ల���  ��ద�   ��ద�   స�ల�ల�  ��నక�ం��  

ఎక�డ  ప���ే  అక�డ  30 గజ�ల� , 50  
గజ�ల  స�ల�ల�  ���  డబ��ల�  తగ 
ల�సు� ంట�డ� .. �������ంగ��� .. �క�  
మ�ం��  ��డ�క�  అంట�ంట��  

��ే���ట� ? 
 

మ� : � .. � .. అల�  ఎప��డ���ను .. �న�  
�న�  స�ల�ల�  ��నడం  మ�  తమ������  
��  అ�  �ె�ా�ను .. 

గం�ా : బ�వ�ార�  ఎవర�  ఎల�  అనుక���� ..  
సత�ం  వ���డ�  బ�ౖటనుం� ... ఓ  ��ే���ట�  �  అబ��� .. 
��య���  ఆ�  సత�ం ... మ� : � .. � .. ఇతను  మన  ��డ  �ద  గ��ల�  

అ�ె�క�ంట����డ� .. 
సత�ం : నమ�ా�రమం�� ..  

అంట���  ట��ా�  �దున�  �ా� �ి��  
బ���  �  చూ�ాడ� .. ఎవరం��  ఈ  �ా� �ి��  బ���  �ె��ం�� .. 

గం�ా : ���� .. పళ��  పట�� �����ను .  
సత�ం : పళ���  �ాట�  �� ల��ష�  

పట�� �����రం�� . �ా� �ి��  సంచుల�  
�ాడక�డదం�� . ప�ా�వరణ  �ాస� ���త�ల�  
ప�భ�త�ం  �ార�  క���  �ెప�� ���ర�  
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కదం�� .. 
గం�ా : ���� �����  �  ����ంట�  బ�బ� ..  
సత�ం : సత�ం  అం�� .. 
గం�ా : బ�వ�ందయ�� .. 
సత�ం : అ�ేనం�� .. అందర�  ��  ��ర�  

బ�వ�ందట�రం�� . ����ం  �ె�ి���  
బ�ల�దంట�రం�� . సత�ం  �ెప�డం  వల�   
అల�  అంట�����ా  - స�����  అనబ�ే  
��ను  �ెప�డం  వల�   అల�  అంట����ర ..  
అర�ం  �ావడం  ల�దం�� ..  
 

అంట�  �ా� �ి��  కవ�  �ెత�   బ�ట�ల�  
��యబ� �  ఆ�� ... ��ద�ం�� .. ఇ��  మ ట��ల�  కల�ాలంట�  

ఆ��ందల  ఏళ��  పడ�త�ందం�� .. బ�ౖట���  
������  �ాల���ా� నం�� . 

సుద : సత�ం  నువ��  ��క�  న������ . ఆ  
�ె�����  అల�  ��త��ా  �ాక�ం��  �ాస�  
దబ��ం�  �ెప�� .  

సత�ం : ��  మ�ట  �ర�  అం�ేనం�� .. ��మ�ం�ా  
�ె�����  ఎవర�  �నడం   ల�దం�� .  
క��నం�ా  �ె���   ఎవర�  �ంట�రం�� ..  

వ�ా� నం�� .  
������ య�డ� .. �క��  ప����డ�త�  
వ��ం�� .. ��ంట  స��  వ���డ� .. 

�క�� : అమ�� .. అన�య�  చూడూ .  
అంట�  ��త�   వ����  గం�ాధ�ా��  
చూ�ి  ఆ���� య�ర� .  

మ� : తమ��డూ .. �డ�  మ�  అబ���  - ��ర�  
స�� .. �ాబ� ��  ��ౖంట�సు�  ..  

గం�ా : �ా� .. 
స� : ��  మ�వయ�� .. 
మ� : ఇ��  మ�  అమ���  �క�� .. 
గం�ా : �క�� . అ�ేం  ��ర�ా� .. 
సుద : ఇ��  వరక�  ��మ�  అ�ె�క�న�  ఇంట� 

పక�  ����  �ాళ��  వ�ం�ే�ాళ�� .. �ాళ�� మ�దు� �ా  ����  �క�  అ�  �ి��ే�ార� .  
మ� : �క�  అంట�  స�� ట�  పండ�ట ..మ�క�  

అ�ే  అల�ాట�ౖం�� .. 
�క�� : అమ�� .. �ర�  ఈ  మ�వయ���  

మ�ట�� డ�త�ండం��  ��ను  ��దమ�వయ�  
�ా��ంట���  ������ా� ను .  

అంట���  త�ర�� మ�  �ా���� �ం�� .. 
గం�ా : ఆ .. అక�య��  ����  ప�  �ద  వ���ను 
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వ���  బ�ౖట  �క�  50 గజ�ల�  స�లం  
వ�ం��  క�� .. 

మ� : ఆ .. వ�ం��ల�  ఎందుక�  ప����ా�  స�లం 
స� : �����  ����మధ�  య�  ఆ�  

ఎ�  క���  కట�� ం .  
గం�ా : అ��  అ���ే  ఎం��సు� ం�� .  
స� : అ�ెవడ�  ��ంట�డ� . �����  50 ��ల�  

క���  �ాదట . ఎ�  ఆ�  ఎ�  
కట��నప��డ�  కనుక�����ను .. 

గం�ా : ఓ�� .. ������ �ా   �ా�ం�  ���ా� ను .. 
ఆ  స�లం  �ర�  ��క�  అ���ే  ల��  
యబ�ౖ��ల�  ఇ�ా� ను .  

సుద : నువ��  య���ౖ  ల�ల�  ఇ����  ఆ  స�లం  
��ను  అమ�ను .. 

స� : అ�ేంట�  ����� .. అల�  అంట��  
ల�న�ర  వ���   ��  ���ం�   �ీ� ��  
వసు� ం��  క�� . 

 
 
మ� : �  ���ం�  సంగ�  ఎల�  వ����  

�ిల�   ������  �����ళ���  చ��ళ���ా  
వ�ంట�ం�� .  

సుద :  �����  �ారణ�ల�  �ె�ి��� .. ��ను  
ఆ  స�లం  అమ�ను  �ాక  అమ�ను . అ��  అమ�డం   ��క�  ఇష�ం  ల�దు . 

మ� : అ�ేంటం��  అల�  అంట�ర� . ఇప����  
స�లం  వ�ం��  ఎవ���  ఉద���సు� ందట ..  

స� : అ���  ఆ  స�లం  ఎందుక�  
ప���సు� ం��  ����� .  

సుద : ��ను  చ���క  నను�  తగల  బ�ట������  
ప���సు� ం��  స���� ? 

మ� : అ��  అ��ం  మ�టలం�� .. �క��ారం  
ప�ట .. 

గం�ా : బ�వ�ార�  ��ంచం�� . �రన���  
అ��ాల  �జం . అ��  �  �ా����తం..  
��దుల���మ�  ��ను  క���  �ెప�ను . 

స� : ఏంట�  మ�వయ��  నువ��   క��� .. 
గం�ా : �  స�లం  ���  వ�ం�� .. ����ా� నన�  

ల�న�ర  �క�  వ���   ���మ���  
అభ�ంతరమ� .. 

సుద : అ�ెల�  క�దుర�త�ం�� .. 
గం�ా :  �ింప��  బ�వ�ార� . �  స�ల���  ��క�  

ఓ  ప�ేళ�  �ాట�  ����  ఇవ�ం�� ..  
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అప��డ�  �క�  ల�న�ర  వసు� ం�� ,  

ప�ేళ�  త�ా�త  �  స�లం  �క�  వసు� ం�� .. అప��డ�  చుట��   �ెవల�   అ�  ��ట��   క��� 
��ర�గ���� ..  

మ� : ఇ�ే�ో  బ�వ�ం��  కదం�� .. 
సుద : బ�వ�ందను�� .. �ా� ..  
మ� : �ా�  ల�దు  �ా��ర�  ల�దు . అల�  

�ా�వ��ా  తమ��డూ .. 
గం�ా : ����గ�� .. ఇ����  ల�న�ర .. ఇ�ా��  

నుం�  ప�ేళ��ాట�  �  స�లం  ��  
�ా���నంల�  వ�ంట�ం�� .  

సుద : అ��  స��నయ�� .. మ��  ప��� ల�  అ� .. 
గం�ా : �  ��ట�  మ�ట  ��ల�  బ�వ�ార� .. ఈ  

ప��� ల�  ఇవ��  ��వలం  �ా�ా��ట��� ..  
అంట�  ��ప��  మ�ందు  ��ట�� డ� . ఎందు�����  మం��� . ���  ��� , ��  

ఎ�����ం�  ��ండూ  ����  �ే�ం�  
పట�� �����ను .. ఆ .. ఇక�డ  సంతకం  
��ట�ం��  ��వలం  �ా�ా��ట� .. ఇ����  
ల�న�ర !  

మ�ల���  డబ��  �సు��బ� త�ంట� .. 
సంతకం  ��ట�క�ం��  ఆ�ాడ�  
సుదర�నం .. 

గం�ా : ఒక�  �ణం  ఆగ�ా� . 
మహ : మ��  ఏంట� ?  
గం�ా : ఆ  స�లం  �������క  అక�డ  ����ం  

�ే�ి��  అడక��డదు ..  
సుద : ఏం  �ే�ా� ��ంట� . 
గం�ా : అ�ే  అడగవద�ంట����ను .. ఆ  ��� �  

మ�ందు  చదును  �ే��ా� ను .. 
సుద : అ�ెల�  క�దుర�� ం�� . అక�డ  ��ండ�  

��ద�   ��ద�   �ెట�� ���� .. ��తల  �ాలం  
��ట�� .. 

మ� : అబ�బ�  ���ం  �ె�దు  �ర�ర���ం�� .. 
�ాపం  వయస��� �ం��  కద�ా .. 

సుద : వయసు  �ద  ప��ందంట�  ఏ�  �ె�ద�  
�ా�ే  అ��  �ె��ీ  ఏ�  �ేయల���ాడ�  
అర�ం .. 

మ� : ఇం��ట�  �����  ���� ��ంట�� ందుక�..  
సంతకం  ��ట�ం�� .. 

సుదర�నం  సంతకం  ��ట�� డ� . 
గం�ాధరం  ల�న�ర  మ�ల�����  
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ఇ���డ� .. 
�క��  ప����త�� క�ంట�  వ��ం�� .. 

�క�� : అమ��  ఇ����  మ����  �ాయల� .. 
మ� : ఇ��వ������� .. 

�క�� : పక�  ���  పచ�  ��డల�  ��ద�   మ�వయ� 
మ� : ఇప���ే  డబ� ���ం�� .. ఇంతల�  

మ����  �ాయల�  అం��  �భ�� ..  
�క��  నువ��  మ����  �ాయల�  
�భ�ం�ా  క����  తర�గ�త�  వ�ండ� . 

�క��  ల�ప���  ����ం�� . తమ��డూ .. నువ��  ��జనం  �ే�ి  మ��  
������ .. 

గం�ా : అల���  అ�ా� .. 
మ� : అవ����    తమ��డూ .. 

అడగబ� �  ఆ��ం�� .. ��దు� ల� .. 
సుద : త��ం  అడ�ాలనుక�ంట�ం�ో  ��క�  

�ెల�� .. ల�న�ర  �� �ి  నువ��  ����  
�సుక����వ�   క��  అక�డ  నువ��  ఏం  

�ెయ�బ� త�����ా  అ� .. 
మ� : ఆ .. అ�ే .. అ�ే .. ���ం  ల�భమ�  అ� 
గం�ా : ఏం  ల�దు  అక�య�� .. ఆ  స�ల���  

�భ�ం  �ే�ం�  అక�డ  త���ే  �ా�  �ె�దు . ల���ల��  భ��ల�  వ�ంట�� .  
మ� : అంట�  లం��ల  �ం�ెల�  వ�ంట�  

���ట��   ��ంప���ి .. 
గం�ా : అంతక���  ��ప�� .. 
స� : అంట�  వజ�� ల�  �ాదు  క�� 
గం�ా : అంతక���  ��ప�� .. 
మ� : �ేవ�డ�  ��ల�  �ే�ి  ��ట�� ల�  �ాదు  క�� . 
గం�ా : అంతక���  ��ప�� .. 
స� : అంతక���  ��ప��ా ? ఏంట� .. 
గం�ా : �ళ�� .. 
మ� : ���� !! 
సుద : ���� !! 
స� : ���� !! 

గంగ : అవ����  .. ఏంట�  ����  అ�  అంత  
ఆశ�ర��� త����ర� . ఆ���జ�  త�ా�త  

అత�ంత  �ల���ౖన , ఖ���ౖెన  క���ట�  
�ాట� .. య�  �ళ�� ..! 

మ� : ����ం  �ేసుక�ంట�వ��ా ..  
గం�ా : అమ��క�ంట�ను 
సుద : �ళ�మ��క�ంట��ా ? 
గం�ా : �క�  ����క����ం�  వసు� ����  
సుద : ��నుక��ంట����ం .  



16 
 

గం�ా : దట��� . ��నుక����  �ాళ��  వ�ంట�  
అ���  �ాడ�  తయ�రవ���డ� .. ఇ�ా��  
��ప�  �ళ�క���  బ���ండ���న  �����  
ల�దు . అందు��  ��ను  మ�ందు  చూప���  
�న�  �న�  స�ల�ల�  �����ను .  
ఇప��డ�  బ� ర��   ��సు� ���ను .  

��ద��ా  ��కల�  ��డ�త�  సత�ం  
వ���డ� .. సత�ం : �ా�ాడం�� .. నను�  చం���ా� రం�� ..  

ర��ంచం�� .. 
సుద : ఏంట�  సత�ం  ఏ���ం�� .. 
��కల��  ల�పల��ం��  �క��  వ��ం�� . 
భయం��  మ�ల����  పట�� క�ం�� .. 
సత�ం  ��ణ����� త����డ� .. 

సత�ం : �ాళ��  నను�  చం���ా� రం�� ..  
�ా�ాడం�� ..  
అంట�ండ�ా��  రంపం  �ే�ల�  
 
రంపం�� , ����  ఒక  ఐర�  
�ా� �� ప����త�� �����ర� .. 
వసూ� ��  స�����  ఇష�ం  వ��నట��  
��డ�త����ర� .. సుద : ఆపం�� .. ఆపం�� .. స�����   ఎందుక� 

��డ�త����ర� ..  
రంపం : �ార�  ఇ���ల�నుం�  

మనం  మనం  పక�పక���  వ�  ���ం.. 
���� : �క�  మ�క�  ఎట�వంట�  ��డవల�  ల�వ� . 
సుద : అద���నయ�� .. సత�ం  అసల�  

అమ�యక�డ�  అత��ం  �ే�ాడ� .. 
రంపం : ఈడమ�యక��� .. ఈ  ��ంట�  వ��ి��  

�ా����  మ�  �ా�ల��   వల�   ఆ��గ�ం  
�ా�ౖె�� త�ందంట ..  

���� : మ�  బండ�   �� గ  వల�   ప�ా�వరణ�  
అ�ే�ో  �ా�ౖె�� త�ందంట . 

రంపం : ��  ��డ�క�  �� ల��ష��ల� ��  
క���� ం�   �ే�ాడ�.. 

��ట�� డ� స�����.. ���� : ఆల��  ఎంట�� మ�క� ���ా�ర�.. 
ఈ����డ�క��.. 

��ట�� డ� స�����... సత�ం : అవ�నం��.. �ర� �ేసు� న���  
తప�ం��.. అందు�� కం���� ం�  
ఇ���నం��.  

రంపం : ���  
క�ళ�  బ� డ�సు� ���ర� .. గం�ా : ఆగం�� .. ఆగం��  ���ం�� .. ��ను  
సత�ం��  మ�ట�� ��  కం���� ం�  �ాపసు  �సుక���ల�  �ే�ా� ను .. 
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సత�ం : �సు��నం�� .. �ాపసు  �సు��నం�� .. 
�ళ��  నను�  చం���ి��  కం���� ం�  �ాపసు  �సు��నం�� .. 

రంపం : చం�ి�ే  నువ��  �సుక����ేంట��  ..  
���� : చంప�  ��  ��డ�క�� .. 

అంట�  ��ంద  ప�ే�ి  రంపమ� , 
ఐర�  �ా�  ఎ��� ర� .. 
సత�ం  ��వ�  భయం��  ��వ�  ��క  
��ట�� డ� .. ఆ  ��క  స�ె�  �ా 
ఆ���� �ం�� .. రంపం :  గ�ం����  చ��నట�� ���డ� ..  

���� : బ�క����  మన  జ����  �ాడ� .. 
పద  �� ��ం 

బ�ౖట���  ������ య�ర� . 
అందర�  సత�ం  దగ�����  వ���ర� . 

సుద : సత�ం .. సత�ం .. 
సత�ం  �ి��  చూప�ల�  చూసు� ���డ� ..  

సుద : భయపడక�  సత�ం .. �ా�����  �� య�ర� . 
సత�ం  ఏ�ో   �ె�ా�ల�  
ప�య��సు� ���డ� .. అత�  ��ంత�  
��గలడం  ల�దు .. మ� : అ�� .. �ాపం .. ఏ���ందం�� .. 

సుద : ఎ����ం�ే  అత�  ��ంత�  
మ�గబ� �ం�� . సత�ం  మ�గ�ా�ౖె�� య�డ� .. 
"అ�� " అన�  ఎ��  ���ష�  
అంద���� .. 

lights off... 
 

��పధ�ంల�  ఓ  ��ంత�  :- 
����క  మ��శయ�ల��ా .. �ా��  ఫ�  ద  ఇంటరప�� .. 
సత�ం  ��ంత�  మ�గబ� �ం�� .. సత�ం  ��ంత�  ������ి  
All is well with the world అనుక�ంట����ం .. 
అయ�� ... ఇప��డ�  �న�  �ిల� ల�  మన  �ద  ఎ���  గ�ం�ెల  �ద  
త��  ఎ��  ఆటల�  ఆ����  భ���ా� ం .. �ా�  ఆ  ఆటల�  �� �  �ం��ే 
ఒక  �ెబ�  ���ా� ం .  
స���ా�   అ�ే  జ����ం�� .. 
ప�కృ�  క���  మనం  తన��  ఎ��  ఆటల�  ఆడ�క����  స��ం�ం�� ,  
భ��ం�ం�� .. ప�కృ���  ల�ం��  వ�ం��లన�  ��ా ధ�క  సూ��� ��  
మ���  ప�కృ��  ల�ంగ��సు���ాలన�  మ��ి  అ���శ�  ఏ�ో   ఒక  
��డ�  ప��ఘట�సు� ం��  ప�కృ� .. అ��  హ�ాత�� �ా  జ����న  మ�ర��  
�ాదు .. 
అ��క  ర�ాల  �ాల��ా�ల��  వ������  �������  వ��ి�ాడక  తన  
సమత�ల����  త��  �ా�ాడ���ల��  �స��య  �ి����  �ేర�క�ం�� 
ప�కృ� .. 

ప�కృ�  గ�ం�ె  మం��  �� �ం�� .. 
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చుక�  �ర�  ల�క�ం��  ఎం��  �� �ం�� .. 
�ెర�వ�ల� , నదుల� , భ�గర�జల�ల�   అ��  ఒక��ా���ా  ఆర��క�  
�� య�� .. తను  ర����న  మంటల�  త��  తగ�లబ���� త����డ�  
మ��ి .. 
ఒకట�  మ�త�ం  గ�ర��   ��ట�� ��ం�� .. 
All is not well with the world! 
 
 
 
 
 

దృశ�ం  3 
దూరం�ా  ఎక��ో  �ాక�ల�  అర�సు� ���� .. 
క�క�ల�  ఏడ�సు� ���� . 
�ా��  ల�ౖ�  ప��ం��  త�ల�ి  �క� 
�ద .. త�ల�ి  �క�  గతంల�ల�  
పచ��ా  గ�బ�ర��ా  ల�దు . 
ఎం���� �  వ�ం�� ... 

�ాక�ల  అర�ప�ల� , క�క�ల 
ఏడ�ప�ల�  ��మ���గ  ��డవ��  
అవ�త����� .. 
��ల�త�ర�  త�ల�ి  �క�  �ద  నుం�� 
��� �ా  గదం��  �స������ ం�� .. 

త�ల�ి  ��ట  దగ�ర  మ�ల��� 
క���  ఎం���� �న  �క�ల�  
క�ర���  వ�ం�� . ఆ��  కళ�ల�  �వం 
ల�దు . ��దవ�ల�  ఎం���� �  వ����� . 
బ�గ�ల   �ద  ఆ���� �న  క��ట�  ��రల�  
వ����� .. త�ేకం�ా  ���  గ�మ�ం  
��ౖప�  చూ��� ం�� .  

ఆ  గ��ల�  ఒక  మ�ల  సత�ం 
�����ారం�ా , ����ప� ం�ా  ఆ�ాశం 
��ౖప�  చూసు� ���డ� .. 

�ణం  త�ా�త  సుదర�నం  
వ���డ� .. అత�  ప���ి��  క���  
అ�ే .. ��దవ�ల�  ఎం���� �  మ��ి 
 
�ీక���� �  ఆ� ���  నడ�సు� న�  
శవంల�  వ����డతను ..  

అత��  చూడ�ా��  ల��  ఓ�ిక  
�ెచు�క��  ఎదుర�  ����ం��  మ�ల��� 
ఏ�  ల�భం  ల�దన�ట��   ��ౖగ  �ే�ాడ� .. 
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��ాశప��ం��  మ�ల��� .. 
సుద : ఎక���  చుక�  �ర�  క���  �ొరకల�దు 

చూ��� ం  అబ�����మ��� 
�ొర�క������ .. 

కళ��  �����  త��  పడబ� య�డ� .. 
పట�� క�ం��  మ�ల��� .. �� �ాల�  
క����బ�ట��ం�� .. వ�న�ట�� ం��  
హృదయ���రకం�ా  ఏ���డ� ..  
అంత  ఏ�����  కళ�ల��   �ళ��  �ాల�దు .  
భయప���� �ం��  మ�ల��� .  

మ� : ఏ���ందం�� .. 
సుద : ఎల�  �ెప���  ఎక���  చుక�  �ర�  ల�దు . 

������  తట�� ��ల�క  �న�  �న�  
�ిట�ల� , జంత�వ�ల�  చ���� �  
గ�ట�ల�  గ�ట�ల��ా  ప��  వ����� .. 
ఎట�  చూ�ి��  శ�ాల� .. అక�డక���  
మ�స��ాళ�� , �ిల� ల�  చ���� �  
వ����ర� .. కడ�ప�ల�  �ే���ిం�� .. 
��వ�  తర�మ���సు� న�ట��   అందర�  
�ళ�  ��సం  వ�ర�క�ల� ,  పర�గ�ల� .. 
 
ఎవర�  ఇం��ళ�  గ���ం�  పట��ంచు 
��వడం  ల�దు . 

స��  వ���డ� . అత�  ��ౖప�  
చూ�ిం��  మ�ల���  - తల  అడ�ం�ా 
వ��ాడ�  ఏ�  ల�భం  ల�దన�ట��  .. 
సత�ం  ఎల�ంట�  ఎ��  ���ష�  ల�క�ం��  
వ�న�  ��ట�  నుం��  కదలక�ం��  �ళ��  
చూసు� ���డ� ... మ� : ఏమం��  ��క�  �ె�క  అడ�గ���ను ..  

మనం  బ� �  ��య�డం  వల��   ఇంత  
�ట�  కర�వ�  వ��ందంట��ా ..  

సుద : మ�ల���  సూ����  �  ���  �ద  �� �����   
ఏమవ�త�ం�� . 

మ� : చుర�క��మంట�ం�� . ఒక  చుక�  
రక�ం  వసు� ం�� . 

సుద : ఆ  సూదుల��   ��ళ�ం��  �� �����  .. 
మ� : అ��  చచూ�ర�క�ంట�ను .  
సుద : భ��  క���  చ���� �ం�� . 

�  తమ����  ల�ంట�  �ాళ��  
��  వ���డ�  ప����డ�త� .. 

గంగ : అ�ా��  నను�  �ా�ాడం�� .. 
మ� :  ఏ���ం���ా  
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గంగ : �ాళ��  చం���ా� మంట����ర� ..  
సుద :  ఒకళ��  చం���ేమ�ం�� ... ఇం��  
��ం�ో��ల�  �ళ��  ల�క�� �ే  అందరం  చ�ా� ం .. 
 
అంట�ండ�ా��  రంపం , ���� 
వ���ర�  �ాళ�  ఆయ���ల��  .. 

గంగ : ���� .. ����  నను�  చంప���ం 
అంట����ర� .. 

మ� : ఏ�టయ��  మ��ా�ేం  �ే�ాడ� . 
రంపం : ఏం  �ే�ా�� ? ఎక�డప���ే  అక�డ  బ� ర��   

�����ి  భ�గర�  జల�ల��  ���ే�ాడ� .. 
�ట�  కర�వ�క�  ��ే  �ారణం .. 

గంగ : ఏం  �ాదు  నువ��  కలప  �ా��ారం  
��సం , భవ��ల�  కట�డం  ��సం  
అడవ�ల��  న�����ావ� . అందు�� వ�ా� ల�   క�రవడం  ల�దు . వ�ా� ల�  క������   �ళ��  వ�ంట� 

��ను  బ� ర��   ఎందుక�  ���ా� ను . 
రంపం : వ�ా� ల�  క�రవం��  అందు��ం  �ాదు . 

ఇ����  �డ� .. �డ�  ����  �� గ��  
�ా��వరణ���  �ాల�ష�ం  �ే�ాడ� . 
అందు��  వ�ా� ల�  పడటం  ల�దు .  

గంగ : అవ�ను  �  ఇద���  �ారణం . 
రంపం , ���� : �ాదు  ను���  �ారణం .. 

గంగ : �ాదు  ��� ..  
స� : అబ�బ�బ�� ... ఓ  పక�  �ళ��  ల�క  

చసు� ంట�  మధ�ల�   �  ��ల�ంట� .. �� ం��  
ఇక�డ��ం� .. ల�క�� �ే  �  మ�గ�� ���  ����  చం���ా� ను . 
అ����డ� .. ఇంత  �ట�  కర�వ���  �ారణం  � 
మ�గ�� ర� .. �� ం�� .. 
మ�గ�� ర�  బ�ౖట���  �����ర� ... 

సుద : తప�ం��  �  దగ�ర  ��ట�� క��  �ాళ�  
నంట���ంట��  ..  

స� : ���� .. ����ం  �ే�ాను .. 
సుద : ను���ం  �ెయ�ల�దు .. అ�ే  నువ�� 

�ే�ిన  తప�� .  
స� : �����  ఏం  మ�ట�� డ�త�����  నువ�� ? 
సుద : ఎక��ో  చంద�  మండలం  �ద  �ళ��  

వ����య� .. �క�  గ�హం  �ద  �ళ��  
వ����య� .. అ�  �  ��ౖంట�సు� ల�  
ల�ల  ��ట��   తగల�సు� ���ర�  �ా�  మ��ి  
కళ�ల��   ����ందుక�����  ఒక�  �ణం  
అ���  ఆల��ం����ా   �ర� .. 

మ� : ఇం��ట�  �����  ఇ��  ��డవల�ందుక�  
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బ��ా  గ�ర��   �ే�ార� . ����� .. �  
దగ�ర  అ�ే�ో  సూత�ం  వ�ం��  క��  
�ళ��  తయ�ర�  �ే���� .. అ�ేంట�� .. 

స� : H2O 
మ� : ఆ , అ��  అ��  ప����ం�  �ళ�  ��ళ�� 

మ��ంచు .  
సుద : అ�ేంట�  ��ం�ెం  �వరం�ా  �ెప��ా . 
స�  : అంట�  అ�� .. �ట��  �డ�����ే  

����ో�జ��  �ా��  ��ండ�  వంత�ల� , 
ఆ���జ�  ఒక  వంత��ా  ����� త�ం�� . 
 

సుద : �డ��ట�డం  ��త��ౖన  �ా����  కలపడం  
ఎంత��ప��ా .. �ా�ల�  �ావ��నంత  
����ో�జ�  వ�ం��  - ఆ���జ�   వ�ం�� 
క��ి  �ట��  సృ�ి�ంచు ...  

స� : ����� .. అ��  బ�ౖట  క�దర��   ల��బ��ట��  
ల���  క�దుర�� ం�� . 

సుద : �� �  ల��బ��ట��  ల���  �ె�� . �ట� 
కర�వ�  �ర�� . 

స� : ప��గం  ��స���ా�  ఇంత  ��ద�   
ఎత�� న  �ట��  తయ�ర�  �ెయ�డం  క�దర��  .. 

సుద : క�దరక�� �ే  �  ల��బ��ట���  
తగలబ�ట��  .  

స� : ����� .. ��ౖను��  అవమ��సు� ���వ� .. 
సుద : ����� .. ��ల�గ�  ఎ��  కం��ష��   

గదుల�  - ప��  �ా�  �కర��  ,  
ట���  ట��� ల�  వ�న�  ల��బ��ట���  
తగలబ�ట�మంట���  �క�  అంత  
�� డ�చు����ం�ే .. ఈ  భ�� , ఈ  
ప�కృ�  ఇదం��  �ేవ���  ల��బ��ట��  �ా .. 
����  ��శనం  �ే���   ఆయన��ంత  ��పం  
వసు� ం�� .. వ��ం��  �ాబట��  .. 
స� : ����� ..  
సుద : ���  ��వలం  ప��గ�ాల  - ఈ  సృ�ి�   
�ేవ�డ�  ����ం�న  ప��జన�ాల ..  
 
���  జ����  �����   ప��ణ�మ�ల�  ఎల� 
వ�ంట��  చూసు� ���ం  క�� .. 

స� :  అంట�  ��ౖను�  ����   అంట��ా  ����� .. 
సుద : అల�  అనడం  ల�దు .. మ�నవ�డ� 

కనుక��న�  అ�  �న�  సృ�ి�    రహస�ం 
��ర�  ��ౖను� . ఆ  కనుక��న��ే�ో  ప�జల��  
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వ�ప�గప�ేల�  �ెయ�మంట����ను . 
మ� : ఇం��ట�  �����  ఇంత  కంఠ��ష  

ఎందుక� .. �ా���  అ��  మ�టల�  
అ����� .. అ��  �ె��న  �ర�  ఏం 
�ేసు� ���ర� . ఆపల�క�� య��ా .. 

సుద : �����ా  ��  మ�ట .. ఏం  �ెప�బ� ���  
�క�  వయ��ౖ�� �ం�� . ���ం  �ె�ద�  
��  ��ర�  మ����ార� . �ల�  �ాపం  
తల�  �ి����డ� .. అనుభ���� ం .. 

అంట�  ఆయ�సప���� య�డ� .  
�ప��తం�ా .. �ళ��  �ా�ాల�  ��ౖగ  
�ేసు� ���డ� .. మ�  : అ��  వ�ంట�  ఇంత  అనర�ం  

ఎందు��సు� ం�� . �ా��ప�  పడ���ం�� ..  
అంట���  ల�ప���  ��ళ��  .. ����� .. �క��  అప��డన�ా  ����ం�� .. 

ఎక�����  ����ం�ో  ఏంట�  �ాస�   చూడ� . 
����ం��  ల�ప���  సుదర�నం��  
స� .. స� : ఎక�����  �� త�ం�� .. అ�ే  వసు� ం��ల� .. 
అంట�  �సు�ా�   వ��  �� �ాల�  
క�ర�����డ� . ��ల�క��  ��దవ�ల�  
తడ�ప�క���  ప�యత�ం  �ే�ాడ� .. 
 
�ా�  ఎం��న  ��దవ�ల�  అల���  
వ����� .. ఏ�  �ెయ�ల��  
�స��యత , ��ాక� , ��పం   రక 
ర�ాల��ా  ప�ద���తమవ���ం�� 
అత�ల� .. కళ��  మ�సుక��  కణతల� 
ర�దు� క�ంట����డ� . హ�ాత�� �ా  ఏ�ో  
గ���� ��  కళ��  �ె����దు .. గ��ల�  ఓ 
మ�ల�ా  వ�న�  �ెత�   బ�ట��  చూ�ాడ� .. 
ఏ�ో  ఆశ .. స��  ప��  చర��  సత�ం 
గమ�సు� ���డ� . గబ�క��న  ల��  ���� 
స��  �ెత�   బ�ట�ల�  వ�న�  �ెత�   బ�ౖట 
ప�ేసు� ���డ� . అందుల�  మట��   ��ట�� క� 
�� �న  �న�  �ళ�  బ�ట��  �ొ����ం�� . 
అందుల�  ��వలం  ఒక  గ�క�  �ళ��  
మ�త���  వ����� . సత�ం  క��� 
వ��  స��  పక�న  �లబ��  ఇదం�� 
చూసు� ���డ� . స��  కళ��  సం��షం��  
�����ా� .. అట�  ఇట�  చూ�ాడ� . 
ఈ  బ�ట��  �షయం  ఎవ����నూ  
�ెప�వద��  ��ౖగ  �ే�ాడ�  స��  -  
అల���న�  తల��ి  ఓ  పక��ా  ����  
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�లబ��� డ�  - సత�ం ! అట�  ఇట�  
చూ�ాడ�  - ఎవర�  చూడటం  ల�ద�  
��ా� ��ంచుక����క  �ాట�  బ�ట�� �  
ఆ�ా�యం�ా  మ�దు�   ��ట�� క�� 

 
బ�ట��  మ�త  �యబ� య�డ� . 

వసూ�  .. సుద : స�త��  ... స�త��  ...  
స��  కం�ార�  ప��  బ�ట���  
గబ�క��న  �� �ా  పక�న  ���  ��ట��  .. 
స� : ఏంట�  ����� ... 

సుద : ���క  �ిడచ  కట�� క��� �ం�� . 
ఏం  ��చడం  ల�దు .  

అంట�  �� �ాల�  ��ట��  అయ��డ� . 
అల�  క����వడం  స�� ��  ��పం�ా  
వ�ం�� . స� : ����� .. ఇక��ెందుక�  ల�పల 

పడ���వచు��ా ..  
సుద : ఇక�డ  అల�ాట�  కద�ా .. ల�పల  

వ�ండల�క�� త���� . 
స��  నుదుట�  �ద  ��ట�� ���  
ల�ప���  ��ళ��   - ఆ  బ�ట��  �షయం  
�ెప�వద��  స������  ��ౖగ  �ే�ాడ� .. 
సత�ం  అల���న�  తల��ాడ�  �న��ా .. 
అట�  ఇట�  ఇబ�ం���ా  కదుల�� ���డ� 
సుదర�నం ..ఒక  పక���  పడ�క����డ� .. 
అల�  పడ���వడం��  �� �ా  పక�న  వ�న� 
�ాట�  బ�ట��  కనబ��ం�� .  
గబ�క��న  ల��  క�ర�����డ�  - సత�ం 
వ��  సుదర�నం  పక�న  �లబ��� డ� .. 
బ�ట�� ల�  �ళ��  చూ��స����   ��ా ణం  
ల��  వ��  నట��ం��   సుదర������ .. 
పక�న  వ�న�  స����  చూ�ాదు . 
బ�ట��  �సుక��  ల�ప���  ��ళ�బ� �  
ఆ�ాడ� . �ణం  ఆల��ం��డ� . త��  
���ాల�  �ర��ంచుక��  సత�ం 
�ేత�ల�  పట�� క����డ� . ��ర��� , 
��డ����  �ెప�వద��  ��ౖగ  �ే�ాడ� . 
సత�ం  తల��ి  ��ర�  మ�సుక����డ� . 
ఓ  పక��ా  ����  �లబ��� డ� . 
అట�  ఇట�  చూ�ి  బ�ట��  మ�త 
�యబ� య�డ� .. 

వసూ�  .. మ� : ఏమం�� .. ఇంతట��   ఎట�  �� య��ర� .. 
అంట�  వ��� ం�� .. సుదర�నం  
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గబ�క��న  �ాట�  బ�ట���  త�ల�ి  
��ట  దగ�ర  ���ే�ాడ� 

కం�ార�పడ�త� .. సుద : ఏంట�ల�  వ���� .. 
మ� : ఏ�ో  అ����ౖె�ే .. �క��  

వ��ం�ే�న� .  
అంట�  త�ల�ి  ��ట  దగ�ర  క�ర��ం�� .  

సుద : అక��ెందుక� .. ల�ప���  ��ళ�� . 
మ� : ఇక�డ  క�ర��ంట�  ���ం  అడ�ం .. 

క�ర��ం�� .. 
తను  �����   ఆ��  క���  వసు� ందన�  
వ��ే�శ�ం��  సుదర�నం  ల�ప���  
�����డ� ... 

సుద : స���  ల�ప������ ం  �ా ..  
 
 
మ�ల���  కదల�� దు .. 
స��  �� �ాల�  తం���  ల�డ�  క�� 
అ�  �ాబ� �  త�ల�ి  ��ట  దగ�ర 
త���  చూ�ి  గబ�క��న  ల�ప���  
�����డ� .. 

మ� : ఇం��ట�  ��ా ణ�ల�  ��ంత�ల�  �ా�ి��  
త�ల�ి  �ళ����  పడక�ం��  హ��  
అంట���� !  

అనుక�ంట�  త�ల�ి��ట  పక�న  వ�న� 
�ాట�  బ�ట�� �  చూ�ిం�� . గబ�క��న  
ల��  బ�ట��  �సుక�ం�� . సం��షం��  
మ�ఖం  ������� �ం�� . గబ  గబ�  భర�  
����న  ��ౖప�  ��ళ�బ� �  ఆ��ం�� . 
�ాదను���  ��డ�క�  గ��  ��ౖప�  
��ళ�బ� �  ఆ��ం�� .  
స�����  చూ�ిం�� .. ఎవ����  �ెప�వద��  
�ేత�ల�  జ���ం�  దండం  ��ట��ం�� .. 
సత�ం  ��ర�  మ�సుక����డ� .. గబగబ�  
త�ల�ి  ��ట  దగ�ర��  వ��ం�� .. బ�ట��  
��ౖ��ద�ం  ��ట��నట��   త�ల�ి  �క���  
�ె��  చూ�ిం� .. బ�ట��  మ�త  
�యబ� �ం�� . గబ�క��న  వ���డ� .. 

సుద  : ఏ� .. ఏ� .. అ��  ���� .. 
మ� : ��ే�ట�  ��క�  �ొ�����ేనూ ..  

వసూ�  .. స� : �  ఇద�����  �ాదు . అ��  ఫ��   ��క� 
 
�ొ����ం�� . �ా�ాలంట�  స�����  
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అడగం�� .. 
బ�ట��  ల����బ� య�ర� . 

సుద : �ాదు  ���� .. 
మ� : �ాదు  ���� . 
సుద : ���ా��ా�  
మ� : ����  �ా�ా� .  

బ�ట��  ల�క��ంట����ర� .. స� : ఆపం��  ��ల .. ఇల�  ల�క��ంట�  ఎవ����  
�ాక�ం��  �� త�ం�� . 

మ� : ఇం��ట�  �ళ���  య�ద���ందుక�  
తల�  �ాస�   ��గ���ం . 

సుద : అవ�ను  తల�  �ాస�   ��గ���ం . 
స� : అల�  అ��ే  ఎవ����  ���క  క���  

తడవదు .. 
సుద : ఆ  సంగ�  త�ా�త .. మ�ందు  బ�ట��  

అక�డ  ��ట��  . 
స� : ��  దగ�ర  వ�ంట�  ఏం ? 
మ� : ను���క�����  �������  ... 
స� : అమ�� !! 

ను��ల�  అంట�వను��ల�దు  అన� 
��వం��  ఆశ��ర��� త�  అ���డ� .  
మ�ల���  తల�ంచుక�ం�� .. 
సుదర�నం  ��ప�  ��యక�ం�� 
బ�ట��  వం��  చూసు� ���డ� . ఇదం��  
సత�ం  ����ప� ం�ా  చూసు� ���డ� .  
 

స� : ఆ� ���� . �ట�  ��సం  ప�పంచంల�  ఎ��� 
య���� ల�  జ���ా� .. �ా�  ఒక  క�ట�ంబంల�  జరగడం  ఇ�ే  ఫ��  ట�ౖం .. 

సుద : య�ద����ట��   య�ద�ం .. �ామరస�ం�ా  
ప��ష���ంచుక�ం��ం  అ� .. 

స� : �ే��  ఏమ�ం��  ����� .. ఎదుట�  �ా���  
చం�ి�ే  య�ద�ం .. ఎవ���  �ా�ే  
చంప�క�ంట�  సం�� .. ఇ��  క���  
య�ద��� .. సం��  య�ద�ం  

మ� : ఏ�ో��కట�  ���సంగ�  �ేల�ం�� 
మ�ందు .. �ళ��  చూ�ాక  ��ా ణం  ఇం�ా 
��ట�� క�ల�డ���ం�� ! 

సత�ం  �ళ���  చూసు� ���డ� .. 
ఉత��కత�� ... సుద : ��ను  ఇంట�  యజమ��� ... వయసుల�  

��ద��ా���  �ాబట��   ఈ  �ళ��  ��క�  
�ెందటం  ధర�ం ..  

మ� : అల�  ఎల�  క�దుర�� ం�� .. ��ను  ఆడ����  
ల����  ఫ��   అంట�ర�  క�� .. అందువల�  
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����  �ెం��� .. 
స� : �� .. �� .. �  ఇద���  క���  �న�  �ా���  

�ాబట��   ఆ  �ళ��  ����  ఇ�ా�� .  
మ� : అల�  అనుక�ంట�  �క���  �న���  

�క��   వ�ం�� . 
స� : అ��క�డ  ల�దు  క�� .. 

సుద : మ�స�  �ాళ��  �న�  �ిల� ల��   సమ�నం 
�ాబట��   అంద��  క���  �����   ���� -  
అంద��  క���  ����  ���� .. అ���ాక  
��తం  అం��  ���సం  కష�ప��� ను .. 

మ� : ��నూ  ప��� ను  కష�ం .. ��  కష�ం��  
�� ����   �  కష�ం  ఏ�ాట��� .. �ిల� ��  
నవ  మ��ాల�  ��ి  క�  ��ం�ం��  
��ను .. ఇంట�డ�  ������  �ే�ిం��  ��ను .  

స� : ���ం  �ే�ి�� , ఎంత  కష�ప����  
మ�  ��సం , మ�  భ�ష�త��   ��స���ా .. 
ఇప��డూ  అల���   అను��ం�� .. 

సుద : ����� .. ��ద��ా��� ... �క�న�ంత  శ���  
��క�  ల�దు ... గ����డ�  �ళ��  ��ంత�ల�  
పడక�� �ే  చ���� �����  .  

స� : ����� .. ఇం�ా  ఎం��  భ�ష�త��   వ�న�  
�ా���  ��ను  బ�తకడం  మ�ఖ�ం .  

సుద : స�త��  .. అంట�  ��ను  చ���� ��� 
ప�ా�ల�ద�� .. 

స� : అల�  అ��� దు .. ��ను  బ�తకడం  మ�ఖ�ం  
అంట����ను . వంశం  ��న� .. మన  
వంశం  �లబ��లంట�  ��ను  
బ��క�ం���క�� .. 

సుద : ఇంత  వరక�  ����ం��  కనుక  
�ెప�� ���ను  ��ను  బ����  బట�   క���ే  
మ��   �ిల� ��  కనగలను . 

స� : అంట�  ��ను  చ����  ప���ద���ా .. 
 
సుద : ��ను  క���  అల�  అ��� దు .. ��ను  

బ�తకడం  ��క�  మ�ఖ�ం  అంట����ను ..  
మ� : అవ�నవ�ను .. �ిల� ��  క  ��లంట�  

మ�ందు  ��ను  బ��క�ం���  క�� .. 
సుద : అందుక�  ను���  అక����దు  
మ� : ఆ  మ�ట�  ��నంట� .. 
సుద : మ�ల��� 

��ట�� డ� .. �ా�  అ��ం�� -  
�ణ�ాలం  అసహ�కర���న  �శ�బ�ం  
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త�ా�త .. సుద : మ�ల���  నను�  ��ంచు  ��ను  అల� 
అ�  వ�ండక�డదు . 

మ� : ��ను  క���  అల�  మ�ట�� ��  
వ�ండక�డదు .. 

సుద : మ�ట�� డ�త�న���  మనం  �ాదు .. ��హం  
��హం  మన�ేత  మ�ట�� ����� ం�� . 

స� : ఆపం��  �  ��ల . ��హం��  చసు� ���ను 
�ళ��  ��ను  �����ా� ను .. 

మ� : ����� .. ఒక��ా��  గ�ర��   �ెచు��� .. 
ఆ  ���  �క��  జ�ంపండ�  �ె���   ��ను  
�నక�ం��  �క�  ఇ���ను  కద�ా .  

స� : ��ను  �నక�ం��  ��న������ను .. 
సుద : ��ను  మ�త�ం  ������ .. అ��  ���వ� 

ల�దూ .. 
స� : అ��  జర�గ�బ�ట�  వ����ప�ట�  కథ .. 

అప��డ�  జ�ంపండ�  �నక�� ���  
 
ఎవర�  చ���� ర�  �ాబట��   అందరం  
��న  కర�� ల����� య�ం .. �ా�  ఇప������  
��వ�  బ�త�క�ల  సమస�  �ాబట��   ��ట�� క�  
చసు� ���ం ..  

సుద : అదం��  ��క�  �ె�దు . �ళ�����ా��ా�  
మ� : ����  �ా�ా� .  
స� : �  ఇద����  �ాద�  ��ను  �������   ఏం 

�ెయ�గలర� ? 
మ� , సుద : ��గ�వ�ం .. 

స� : మనల�  ఏ  ఒక�ర�  ������  �గ�� 
ఇద�ర�  ��ప����ర� . ఓ  ప�  �ే��� ం .. 

ఏ�టన�ట��   చూ�ార� .. కట�కట�� క��  చ��� ం ..  
���ా��శంల�  తల�పక���  �����ర� .  
�ణం  త�ా�త  బ�ౖట  నుం��  �క��  
వ��ం�� . మ�గ�� ���  చూ�ిం�� .  
����వర�  �క�� �  గమ�ంచల�దు . 
�క��  ట��ా�  �ద  వ�న�  �ళ� 
బ�ట��  చూ�ిం�� .. �క��  : �� .. �ళ�� ..  
అంట�  బ�ట��  �సుక�ం�� .  
మ�గ�� ర�  �క���  చూ�ార� .. 
�క��  ��ర�ప�  ��గం��  బ�ౖట��� 
������ �ం�� .. సత�ం  చప�ట��   
��ట�� డ� .  

సుద : ����� .. �ళ��  ఎత�� క��� ��ం�� .. 
����  పట�� �� ..  
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�ా� ల�  �లబ���� �న  స��  
బ�ౖట���  ప������� డ� . సుదర�� ,  
మ�ల���  ప����త�ల�క   గ�మ�ం  
దగ���  ఆ��  ��  య�ర�  - సత�ం  చప�ట��   
��డ�త���  వ����డ� .. మ� : సత�ం  ఆప�  �  ��ల  
సత�ం  ��ర�  మ�సుక����డ� . 

సుద : ��ల  �ా�ే .. సత�ం  మన��  
�������సు� ���డ� .. 

మ� : అవ�నం��  స������  ��హం  ��య��� .. 
స� : �ా��  

�క���  �ట��   పట�� క��  ల������  
ల�ప���  ��ి���ాడ� .. గ��  మధ�ల���  
వ��  ప��ం��  �క�� .. �ే�ల�  �ాట�  
బ�ట��  ల�దు .. సుద : �ాట�  బ�ట��  ఏ���ా ?  
అందర�  ఆ��శం�� , ��పం��  
వ����� త����ర� .. 

స� : ఇం��క���  �ాట�  బ�ట�� .. ఎవ�ో   
గద�ల�  తను�క��� య�డ� .. 

మ� : �ా�ి�ి����� .. ��ా��ాలంట�  ����  
��వచు�  క�ే  ఎవ����  �ాక�ం��  
�ే�ా� ..  

��ట��ం�� .. �క�� : అమ�� .. 
సుద : బ�ౖట���ందుక�  �సు������� .. 

మ� : �ెప��� .. అంట�  �క�  ఇవ�క�ం��  ��ం  
�����ా� మ�  �సు������ా .. 

�క��  : �ాదమ�� .. 
మ� : మ��ందుక�  �సు������� .. 
స� : అ��  అల�  �ెప�దమ�� .. 

అంట�  బ���   ��ాడ� �క�� : అన�య��  ��ట�� దు� �ా .. �ె�ా� ���   
స� : �ెప��  బ�ౖట���ందుక�  �సు������ ..  
�క�� :  �ట��త��  ��సం .. 
స� : ఎవ��  ఆ  �ట��త�� .. 
�క��  : మన��  ���  ప�వ���సు� ం�ే  అ�� .. 
మ�  : బ� ��  ప�వ���సు� ంద�  మ�క�  ల�క�ం�� 

�ే�ి  �����  �ళ��  �సు����� �ా .. 
సుద : అ���  ���  సంగ�  �ాళ�  అమ�� 

��న�  చూసుక�ంట�ర�  క�� .. ���ందు��  
�క��  : �ట��త��  అంట�  అమ���  �ాదు  ����� .. 

ప�ల�క� .. 
మ� :  ఏంట�  �ట��త��  అంట�  ప�ల��ా� !! 
�క�� : అవ�నమ�� .  
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అం��  ఆశ�ర��� య�ర� .. 
సత�ం  ఎల��  అయ��డ� .. స� : అంట�  �న�  మ�వయ� .. 

�క��  : జ�మ  �ెట��  .. 
సుద : ��ద�   మ�వయ�  
�క��  : మ����  �ెట��  .. 
మ� : అంట�  ఇ���ళ��  నువ��  �ట��త�� , �న�  

మ�వయ�� , ��ద�   మ�వయ��  అంట�  
వరసల�  ��ట��   �ిల�సు� న��� 
ప�ల�క��� , �ెట� �� .. 

�క��  : అవ�నమ�� .. 
 
మ� : ఓ�ి  �  అఘ��త�ం  క�ల� .. ఆ  �ాడ�  

�ెట�   ��సం ...  
�క��  : అల� అనకమ��.. �ెట� ంట�  మన  ��రట��   

మ�నం�ా  తపసు�  �ేసుక�ంట�న�  
ఋష�లమ�� ..  మనం  �ా�ి�  �ళ��  

సత�ం  ఒక��ే  వ��ే��ా��� �� ���    సం���ిం�  మన��  ��ా ణ  
ల�నయ��డ� .. �ాయ�వ�� , ప�వ���� , పళ��  

ప��ా��ం�ే  ప�త��  �ౖె�ాలమ��  
�ెట��  .. �ాట��  �ర���ం  �ెయ�డం  వల��  
ఈ  ప���ి��  వ��ం�� .. �ెట��   ల�క�� �ే  
మన��  కళ�ల��   క���  �ళ��ండవమ��  

ఎగ�ా�స  వ��  మ�ట�� డల�క�� �ం�� .  
మ� : అ��  ఏ���ం�ే .. �క�� .. �క�� ..  
సుద : అమ�� ..  
స� : ఏమ�ం��  ��హం .. ��హం .. ఎక���� ౖ

��ంట��   ���ం���� �  ��  ����ే�ష�  
వ��నట�� ం�� .  

మ� : ఆట�  �ిల� .. ఆస�����  �సు����� ం .. 
స� : ఆస�త�� ల�  ఎప���ో  మ�త  ప��� � .. 

�ళ��  ల�క  ఆస�త�� ల��   ��ల�ౖ�  �ాట�  
����  ��ల�  మం��  చ���� య�ర� .  

మ� : ఎల��ా  మ�� .. ఏం  �ే��� ం ..  
స� : �ే����  ఏ�   ల�దు .. ����  ల�ప���  

�సు����  పడ���బ�ట��  .. ��ను  ఎల������  
�ళ��  సం�ా��ం�  �ె�ా� ను .  

 
�క���  మ�ల���  ల�ప���  
�సు����ం�� .. 

��ళ�త� .. స� : సత�ం  నువ��  క���  ����  �ా .. 
��ంత�  �ీల�ా  వ�ం�� .. సుద : సత�ం  ఎందుక��ా .. 

స� : సత�ం  క���  ఎక��ౖె��  
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ప�య���ా� డ� .. 
�ా  సత�ం .. 

స�� , సత�ం  �����ర� . 
సుదర�నం  ఏ�ో   అనబ� య�డ� . 
��ంత�  ��గల�� దు ... అడ�గ� 
��యడం  క���  కష�ం�ా  వ�ం�� . 
ల�పల��ం��  మ�ల���  వ��ం�� . 

మ� : ఏ��  �ళ�� .. మం�  �ళ���సం  ������ా . 
�ర�  క���  ��ళ�క  �� య��ా .. 

సమ���నం  �ెప�ల�క�� య�డ� 
సుదర�నం .. మ� : ఏమం��  �మ�ల��  

సుద : ఆ .. 
మ� : ఏ���ందం�� .. 

దగ�ర��  రమ��  ��ౖగ  �ే�ాడ� .. 
మ�ల���  దగ�ర�ా  ����ం�� .  
��ండ�  �ేత�ల��   ఆ��  ����  
�ేత�ల�� ��  �సుక��  ��దవ�ల��  
��దవ���  అందు��బ� య�డ� .. 
��ి��  ��ట��ం�� .. 

మ� : ఏ�టం�� .. ఇ�� .. ��������  మ�  
�� �ం�� .. 

సుద : మ��ాదు  మ�ల��� .. ��ా ణం  
�� ��ట�� ం�� . �ా�ల�  �ేమ  క��� 
ఆ���� �నట�� ం�� .  ��ంత�ల��   
గ�ం�ెల��    ��కట�  మంట . 

మ� : అంద����  అల���  వ�ం�� .. �ర�  తట��  
��ల�క�� త����ర�  అం�ే . 

సుద : అందు�� .. అందు�� .. ఒక�ా��  � 
��ట�ల�  ��ర�  ��ట��   ��ల�క��  త�� 
�ేసుక�ం��మ� .. 

�హం  �ప��క�ం�� .. �ామం��  అడగడం  ల�దు  మ�ల���  
��హం��  అడ�గ�త����ను . ఒక��ా�� 
��ల�క  త��  �ేసుక�ంట�ను .. �� ��  
��ా ణ�ల�  �లబ�ట��   మ�ల��� .. 

మ� : ఏమం�� .. ��  ��ట��   వ�న�  �ాస�   త�� 
����ే����   ��ను  చ���� ��ను  కదం�� .. 

సుద : మ�ల��� ! అంట�  ��ను  చ���� .. 
మ� : ��క����  బ�త�ాల�  వ�ందం�� .. 

అ���  స�� .. ��ను  చ���� ���  స�� 
ఇ�ా� ను .. 

సుదర�నం  సం���ిం��డ� .. అ��ే  ��ా�దు .. 
��ా ణ��ాయంల�  వ�న�  �క���� .. ����  
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బ��క�ంచుక�ంట�ను .. 
అంట�  ల�ప���  ����ం�� . సుదర�నం  
��ట  మ�ట  �ాల�దు .. బ�ౖట���  ����� మ� 
క��ల�డ� ..  
 
అంతల�  ల�పల��ం�� .. మ� : అమ�� .. �క�� 
అంట�  �ావ���క  ��ట��ం�� . 
�ాళ��  ��ణ���  కదల�� క  �లబ���� య�డ� 
సుదర�నం .. 
ల�ప���  ��ళ�బ� య�డ�  కష�ం  �ద  
�క���  �సుక��  బ�ౖట���  వ��ం��  
మ�ల��� .. �క��  మ�క��  నుం�� , 
�ెవ�ల��   రక�ం  �ార�త�ం�� .  

మ� : ఏమం�� .. �����  మ�క��ల�� ం� , 
�ెవ�ల�� ం�  రక�ం  �ార���ందం�� ..  

సుద : అమ�� .. �క�� .. 
మ� : అమ��  �క�� .. ��ం�ెం  ��ర����మ�� .. 

అన�య�  ���సం  �ళ��  �ె�ా� డ� .. 
���ం  �ాదు .. 

ఎగ  �ా�స��  వ�ం�� .. సుద : అమ�� .. �క�� .. నువ��  ఎప��డ� 
బ�ౖట���  ������  �����దు�   అ�  �ెప�ల�దు .. 
ఇప��డ�  అడ�గ�త����ను  
������ వద�మ�� .. మమ���  ����  
������ వద�మ��  అమ�� .. �క�� ..  

బ�ౖట  నుం��  ��కల�  �నబడ�త����� . 
ఓ�� : పట�� ��ం�� .. పట�� ��ం�� .. ఇట�  

ప������� డ� .. 
తల  ప���  రక�ం  �ార�త�న�  �ి��ల�  
�ే�ల�  �ాట �  బ�ట�� ��  స�� 
వ���డ� .. ��ంట  సత�ం  క���  వ����డ� . 

 
స� : అమ��  ఇ����  �ళ�� .. 
మ� : అ��  ఈ  రక�ం  ఏంట��   
సుద : ఏ���ం���ా .. 
స� : ��  సంగ�  త�ా�త .. మ�ందు  �ెల�� ���  

మం�  �ళ��  ����ంచం�� .. 
అంట�  ����  �� �ాల�  
క�ర�����డ� .. మ� : అమ��  �క�� .. ��ం�ెం  ��ర�  �ెర�  

త�� .. 
�క��  : అమ�� .. మ��  ��� .. 
సుద :  బ�ట��  �ం��  వ�����  అమ�� .. 

అంద����  తల�  �ా�ా�   స���� ��� .. 
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మ�ందు  నువ��  ��గ� .  
�క�� : అమ��  ఒక  ప�  �ే�ా� �ా ..  
మ� : ఏంట�  త�� .. మ�ందు   �ళ��  ��గ�� .. 
�క��  : అమ�� .. ఈ  �ళ�ల��   ��  �ాట���  వ�ే�  

�ళ��  �ట��   త����  అ�ే  ప�ల�క���  
�� యండమ� .. �� �ా� వ�  కదూ .. 

సుద : అల���  �� �ా� ంల�  మ�ందు  నువ��  ��గ� . 
�క��  : ��  క���  మ�ందు  మన  క���  మ�ందు  

�ెట��   బ�త�ా� .. �ెట� �  బ����ం��� .. 
�ాట��  బ�������   తరత�ాల�  మన��  

బ�����ా� � . ��  �ాట�  �ళ��  �క���  
�� �ా� వ� .. క ... దూ ..  

అంట���  �ా��� �ం�� .. అమ�����  
�ాట�  మ�ర��� �ం��  మ�ల��� .. 
�వ����న  వ��ే��ా���  ల�నయ��డ� 
సత�ం .. �క��  దగ�����  వ��  అ�  
కష�ం  �ద  ��ంత�  ��గల��క�� .. 

సత�ం : ��ను  ��ౖతం  జన���క�ట�  ఆహ�����ను  
��ను  ��ౖతం  వృ����  �ల��త�� ��ను .. 

��ను  ��ౖతం  వృ����  �ల��త�� ��ను ! 
అంట�  ��ల���  �ే�ాడ�  �క���� .. 
ఎట�వంట�  ��వం  ల�క�ం��  చ��� �న 
క�త����  క�ప�  క���� �న  ��ర��  
చూ�ాడ� . �� �ా  వంక  చూ�ాడ� .. 
స��  అప�ట���  చ��� �  వ����డ�  
�ెల���� ం�� .  
సుదర�నం  �ద  �ా�� ల�ౖ�  ప��ం�� .  
ఘల��   ఘల�� మ�  గజ��ల  శబ�ం  - 
ఆ  ��ంట��  �ీ� �  నవ��  �నబ��ం�� .. 

ఓ�� : ఓ��  ప�ర�ష��� .. ఏం  �ా�ా�  �క� .. 
��  ప�ణయ�ల�  �ా�ాల� .. 

��  ప�ళయ�ల�  �ా�ాల� ? 
సుద : అమ�� .. త��  ప�కృ�  మ��� .. అమ� 

�ాల  ల�ంట�  �  స�న�ం  �ా�ా�  త�� .. 
ప�కృ�  మ���  �  స�న���  �ర�   ��ల� 
ఆలస�ం�ా  �ెల�సుక����ం  త�� . అమ��  
�  పట�   ఎ���  తప��ల�  �ే�ాం .. 
కల��ితం  �ే�ాం .. అమ��  �  �డ�లం .. 
నువ��  ఆగ������   బ�తకల�ం .. 
అనుగ���ంచు  మ��� .. ��హం  
����� ం��  త�� .. ��హం  �ర�మ�� .. మ�  
��హం  �ర��  త�� .. 
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త��  ��హం .. ��హం  �ర��  త�� .. 
��హం  �ర��  త�� .. 

�ల���ల��   ఆ��శం��  వ����� త� .. అమ��  త�� .. మ�  ��హం  �ర��  త�� .. 
అమ��  ��హం .. ��హం ..  

అంట�  త�ల�ి  �క���  �ళ�� 
�� సు� ���డ� .. త�ల�ి  �క���  �ళ�� 
�� య�ా��  ఆ�ాశంల�  ��ర�ప�  
�����ిం�� . ఉర�మ�  వ����ం��  
వ �ా� గమ����  సూ�సూ�  ..  
��పధ�ంల�  ����  ��ంత�ల�  
శృ�బద�ం�ా  వర�ణ  �ేవ����  
��ా ���సు� ���� .. 

ఓం  జల  �ంబ�య  �ద���  
�ల  ప�ర��ాయ  ��మ��  
త���  వర�ణ  ప���దయ�� .. 

వర�ం  క�ర�సు� న�  ధ��  ���ిసు� ండ�ా 
�ా�� ల�ౖ�  ��మ���గ  ���  అవ��  
అవ���ం�� .  

"�భం " 
  

  
 
 
  
 
 
  
 
  


