
ఊహాచిత్రం …  

అరిపిరాల సత్యప్రసాద్  

నేనఽ లేచానఽ. ఇంక భత్ేు గ వుంది. లేచిన చోట అలాగై కయచుతు గటటిగ కళ్ైు  నఽలుుకొతు కిందకి 
చాళనఽ. కళ్ు కింద ఆ ఫొ భమ … “ఆన్ కాస్” చార కోల్ ఆన్ ణార రోడ్. దాదాు ఇయల ై సంవత్సరల కితా్ం 
నేనఽ గీసన ఫొ భమ లాగనే వుంది. ఇంక ఇలా రోడ్ెు  మీద వుండ్టమే ఆశ్ుయయం. దీనంగ గీసన కరసాఽు  
భుఖంలో చినన చియచనవుు … ననఽన ఆహ్వుతుసఽు ననటటి  నవుు. నేనఽనన చోటట నఽంచి ఆ ఫొ భమతు 
చెయకుండ్ వుండాలతు జాగాత్ు గ కదిలానఽ. అదిషి్వళత్ేు  తృదాలు నేలకి ఆనడ్ం లేదఽ. 

 

ఎదఽయచగ ఏభుందో  కనడ్టం లేదఽ … ముత్ు ం భంచఽణెయ. భసక భసకగ ఎకకడో  దాయంగ ఏదో  
జయచగుత్ేననటటి  అలికిడి. భంచఽ కయచగుణ ంది … అలా భుఖం మీద యంగుల ై జాయచణ ంది. అంణా ఏదో  
సరరమాలిజం పెయంటటంగ లాగ … ఇంక చెతృలంటే భాస్ సరరమాలిజంలాగ కనడ్ెత్ … 

కయచగుణ ంది …!  

ఎదఽయచగ ఒక టీ ఫండి. అలాగై చాసాు  వుండితోృ మానఽ. అదేదో  కలిసతోృ యన యకయకల పెయంటటంగస 
గైలరీలాగ వుంది. ఆ గోడ్తు చాసఽు ంటే అకకడ్కకడ్ పెచఽులడి, యంగులు ల లస ఒక అబ స్టి ా కి్ట 
ఎక్టస పెెష్తుజం … అదిగో అకకడ్ గోడ్ కిందఽగ ఆ భయకలు. అలృ ఒంటటకలిపెైన తులఫడి టీ ణాగుత్, 

ర ండో  కలు గోడ్ మీద ఆనఽకునే భనఽష్ేల యకయకల ఫూటట గుయచు లు, చెు గుయచు లు … లటటపెైన 
ఎవరో తృన్ తితు వూసన గుయచు లు. చాసఽు ంటే డెభ్ైైలోు  వచిున ఏదో  మితుభలిజం ణాలకు పెయంటటంగ 
లాగ వుంది. జామెటటకె్ట అబస టటకిె్ట అనాన కదనలేనఽ కకతోృ ణే ఆ భయకలోు  సమెటీె లేదఽ! ఆమన పేరైంటట 
… అదే జామెటటకె్ట అబస టరెకి్ట కతుపెటటిన యష్యన్ … కజిమీర … కజిమీర … ఏదో  వుండాలి! “ఒక టీ” 
చెతృనఽ ఫండి లడిణ . 

    

కకనే ఒక పెదద  రయ. దాతు మీద కయచునాననఽ. రయ చాలా మెత్ు గ వుంది. నా ల నక గోడ్ మీద 
సగం చించేసన సతుభా తోృ సిర. చించేసన సగంలోనఽంచి లయం కితా్ం అంటటంచిన భరో తోృ సిర 
కనడ్ెణ ంది. కొలాజ్ …‟రరలౄలిజం‟ అనొచాు … అటరు ంటటది ఒకటట వుందా? ఏమో ణెలిమదఽ… టీ అమేమ 



అత్తు ల ైు చాళనఽ. నేనొకణ్ణి  ఉనానననన సిహే లేకుండా త్న తు ణానఽ చేసఽకుంటృ తృో త్ేనానడ్ె. 
ణెేయకమైెన భుఖం. భా గుయచవుగయచ చెపనటటు  విత్ు ం, తిెబుజం, చత్ేయచుజం ఈ భూడిటటణ నే అత్తు 
భుఖం త్మార  ంది. రోజులో సగం కడా గడ్వలేదఽ కఫటటి  … ఇంక ఫ్ెెష గనే వునానడ్ె. స్టమంత్ెం 
వచిు అత్నఽ చెభటణ  త్డిసతోృ య వుననుడ్ె ఒక ల ైవ్ ఆరి చెమాయలి. 

త్ల తిప భలూు ఎదఽయచగ చాళనఽ. నేనఽ దాటట వచిున కిటటకర ఎకకడో  దాయంగ వుంది. చాసఽు ండ్గనే 
ల నకిక ల నకిక ల లుుతృో యంది. ఎదఽయచగ జనం … పెదద  గుంుగ జనం. ఎంత్ అదఽుత్ంగ వుందో  
చెలేనఽ. అసలు జనాతున చాడ్టమే ఒక అదఽుత్మెైన అనఽబవం. ఇంతింత్ చినన చినన భుఖాలలో 
ఎతున లేల ఎక్టస పెెష్నఽు  వుంటరయో! అదఽగో అటట చాడ్ండి … కయగమలకోసం వచిు అదంణా 
భరరుతృో య గుంు భధయలోకి ణ ంగర చాసఽు నన ఫటిత్లామన … ఆమన భుఖంలో ఆత్ేెత్ … 

ఆదఽరద ! ఆమన చెయయ టటి కొతు “ల ఱ్ద ం” అంటృ లాగుత్ేనన భూడేళ్ు  పలు . ఆ పలు  భుఖంలో చిరకు, 
ణ ందయ. కకనే వునన ఆ అభామయతు చాళర … అహహ … ఆమె కదఽ … ఆ లావుగ, మెయౄన్ 
కలర చీయ కకన … ఆ అదే ఆ కుకకపలు . ఆ అభామయ కటటి కునన ఎయా యంగు చీయచెంగు గలికి ఎగరరర 
కకనే వునానమన నలు టట తృంట మీద డ్ెత్ేంటే బలే వుంది. ఎయచు నలుు కంతనేష్నే అంత్…! 

ఇలాగై ఈ గుంుతు ఫొ భమ గీసేసేు  ఫరగుంటటందేమో అతుపసో్టు ంది … కయతజంలో అయణే 
ఫరగుంటటందేమో … ఆ అభామయతు భాత్ంె కయతజంలో ఇరరకించేస అతున ల ైులినంచి ఆ అభామయ 
భుఖం గీసేసేు  … అఫరై … భాసిర పస్ చెయ్యయచఽు! 

 “ఎంత్సేు టీ ఇవుడాతుకి?” గటటిగ అరరచి భలూు గుంుల ైు తిరరగనఽ. 

గుంు భధయలోతుంచి ఏదో  కదఽలుత్ ఫమటటకి వసో్టు ంది. యంగు … ఎయటాట యంగు … ఆ యంగుతు 
చాడ్గనే భనసఽ వుయకలేసో్టు ంది… కయతజం కకన పెటటి  కు సకల్ రరమలిజం ల ైు భనసఽ తోృ ణ ంది. 
అవునఽ అలాగై ల మాయలి. అుడే నా తెిబ ణెలుసఽు ంది … రరమలిజం … తుయోకు సజం కలిప … 

అవునఽ నా ఫషె లు ఎకకడ్ పెటరి నఽ? నా ఇంటలు కి ఎలా ల ఱ్ు లి? నలు టట వయషం ముదల ైంది. 

    

ఎతున తూళ్ైు డాు  ఆ ఎయయాంగుకి ఏం కవడ్ం లేదఽ… అది యంగు కదఽ … నా కయథమైెంది … యకుం! గుంు 
భధయలో ఎవరరదో  యకుం … ఆదఽరద గ లేచానఽ… రరగ ణాు నఽ. ఆ గుంుతు చీలుుకొతు లోలిక లుు చాళనఽ. 

  



ఆ శ్వం … ఆ శ్వం … 

నాదే …!! 

నేనే అకకడ్ డివునాననఽ … భుదఽయచ గోధఽభయంగు భుఖం నాది … నా భుఖం మీద ఎయటాట యకుం … 

ఎంణెైనా చెండి … కంతనేష్న్ కుదయలేదఽ … వయషం చుగ భారరంది. 

*** 

 “నఽవుు నారమణ్గరర పెయంటటంగ ల మాయలి…” 

ఈ భాట లృనగనే ఎగరరర గంణేస్టనఽ. నా చేణ ు  భా గుయచవుగరర ఫొ భమగీసే భరగయం … అంత్ కనాన ఇంక 
కలలిసందేభుంది …! ఆమనంటే నాక ంత్ అభిభానమో చెలేనఽ…! 

అసలు ముదటటస్టరర ఆమతున చాసనుడ్ె కతిు  తీసఽకొతు తృొ డిచేదాద భతుపంచింది … చంపేసేు  
ఏభౌత్ేంది? అతు ఒక క్షణ్ం ఆలోచన వచిుంది … ఈయషయ స్టర … భహ్వ చెడ్ు ది ఈ ఈయషయ! 

ఆమన వమసఽ అయల ై దాటటణ ంది! అయనా ఏదెైనా ఫొ భమతు చాసేు  ఇంక పలాు డే …! తెి ఫొ భమతూ, 

తెి గీత్తూ ఆ కళ్ు దాద ల సందఽలోు ంచి త్దేకంగ చాసఽు ంటరడ్ె … ఎంత్ చినన పలాు డ్ె గీసన ఫొ మైెమనా సరై 
… అది తినేసే చాు! ఆ త్యచలత్ త్నఽ గీస్టు డ్ె … భలూు భలూు గీస్టు డ్ె. ణానఽ చాసన ఆ ఆరి ఏదెైనా 
సరై … త్నకి టటి ఫడేదాక వూయచకోతు టటి  వదలతు లృకభాాయచకడ్ె … అందఽకై తోృ రైిేటస దగగయచనంచి 
అబస టరెకి్ట్ దాక, ఇలసేి షా్న్స నఽంచి కయరరకైచెరస దాక అతూన చేళడ్ె. ఇంక చేసాు నే వునానడ్ె. 

 “ఆకలి చాలా భుఖయం … ఆకలికి దాసో్ట హభనతు కళ్ లేదఽ” అనానడొ కస్టరర. 

 “అవునఽ లయన్ గో అంత్ గొ ఫొ భమలు గీస్టడ్ంటే తృం కడ్ెులో యగులుు నన ఆకలే కయణ్ం … కదా 
గుయచవుగయౄ?” అనాననఽ అజాా నంగ. ఆమన నలేుళడ్ె. 

 “నేనఽ చెపేది ఆ ఆకలి గురరంచి కదఽ … కొత్ు ది ఏమైెనా నోయచుకోలలనే ఆకలి … అది భనసఽలో 
బగబగ భండ్ెత్ేంటే ఇలాంటటలృ ఇంక ఎనోన నేయచుకోలలతుపసఽు ంది …” చెతృడామన. ఆ త్యచలత్ 
ణెరరచాడ్ె ఆమన సేకరరంచిన యకయకల ఫొ భమల ెంచాతున. 



ఎకకడో  చెైనాలో గీసన అబస టరెకి్ట ఫొ భమలు, జయమతూ తిెకలోు  వచిున కయౄి న్ సి పా్సస, ఇంక కకడో  
భధయతృెచయంలో గీసన తృో సిర డిజ ైన్స … ఇలాంటటలృ ఎనోన . ఒకొకకక ఫొ భమ ణెేయకత్తు, ఆ గీత్ల 
న ైుణ్ాయతూన చాపసఽు ంటే … ఆమనలో భరరంత్ వుణాసహం … నాలో న ైరశ్యం! ఆ ెంచాతున వదిలి ఏ 
రతిె లేఱో ఇలుు  చేరక నా మీద నాకై అసహయం లేసంది. అతున ఫొ భమలు చాళక, అంత్ భంది 
ఆరరిసఽి లనఽ కలిళక ఇంక ననఽన నేనఽ ఆరరిసి్ నతు చెుకోడాతుకి అయహత్ లేదతుపంచింది. నా ఎదఽయచగ 
వునన నాలుగు పెయంటటంగస … నేనఽ గీసనలే … ననఽన ల కికరరసఽు ననటటు . లటట మీద కస కొదీద  యంగులు 
చలేు ళనఽ. ఎయయాంగు ఇండిమన్ ఇంక్ట ఫరటటల్ ముత్ు ం కుభమరరంచానఽ. 

  

*** 

ఎయటాట యకుం రోడ్ెు  మీద యచచఽకుంటలంది. ఆ యకుం నాదే … నా శ్లతుదే. నేనఽ చచిుతృో మానఽ అతు 
ణెలిమగనే బలే ఏడ్ెతొృ చిుంది. నా భరరయ పలు లు గుయచు కు రలేదఽ. అభామ, నానన, ఫంధఽవులు, 
మిత్ేెలు … లౄర వుయౄ గుయచు కు రలేదఽ! భా గుయచవుగయచ కడా గుయచు కు రలేదఽ. 

నా కళ్ు భుందఽ అసషి్ంగ కతుపంచింది. నేనఽ లేసఽు నన నారమణ్గరర తృో ర ిేయట పెయంటటంగ! ఇంక 
ూరరు కలేదఽ … సికా ుర అయతోృ యంది … ఫేస్ కలరస లేసేళనఽ … ఇంక చెమాయలిసన తు చాలా 
వుంది. అదంణా ఎవయచ ూరరుచేస్టు యచ అతుపంచింది. అసలు ూరరు చేస్టు ర? అతు అనఽభానం వచిుంది. నా 
వూహలోు  త్మార  న చిత్ంె … దాతుకి ఈ బూమిమీద ుటేి  అవకశ్ం లేకతోృ యంది … నా చావుణ  … ఆ 
ఫొ భమ ుటికభుందే చచిుతోృ యంది. 

   

ఇలాంటటదొ కటట ముదలు పెటరి నతు ఎవరరకర ణెలిసే అవకశ్ం కడా లేదఽ. నాకు అడాున్స ఇచిున వయకిు ఆ 
డ్ఫుైల కోసం వస్టు డేమో కతు, నేనఽ గీస సగంలో ఆగరతృో యన ఫొ భమతు తీసఽక ళ్ు డాతుకి భాత్ంె రడ్ె … 

ఆ ఫొ భమ అలా దీనంగ „ది కయాంగ చైెల్ు ‟ ఫొ భమలాగ అలా ఒక భూలన డ్ెండాలిసందే. 

ఏదో  ఒక రోజు భా ఆలృడ్కి అదంణా అడ్ు ంగ ణ సఽు ంది. ఆ రోజు ఏ తృత్ స్టభాను  ఫండిమీద డితృో త్ేందో  
… అంత్కనాన ఏం చెమయగలదఽ చెండి … అంటే నా భరయయకి ఫొ భమలంటే ఇషి్ంలేదతు కదఽ, ఫొ భమ 
ముత్ు ం గీసేు  అది ఫరగుందో  లేదో  చెగలదఽ గతూ, ఏం ఫరగుందో  చెలేదఽ. అలాంటుడ్ె ూరరుగ 
గీమతు ఫొ భమనఽ చాస, అది అరథ ంత్యంగ భుగరసతోృ యన భాసిర పస్ అతు గురరుంచడ్ం అసంబవం. 



 “ఏమిటర ఆ యధ్ాయననం” అంటటండేది అుడ్ుడ్ె. 

 “అఫేై ఏం లేద”నే చెతృనఽ చాలాస్టయచు . అంత్కనాన ఏం చెతృు నఽ? నా భనసఽలో ఏదో  భూల ఒక 
యష్యన్ చిత్ెకరరణ్ణ గీసన పెతుసల్ ఆరి ణ లుసో్టు ందతు చెనా? డాలృంచీ కుంచె నా గుండెలోు  కసఽసన దిగర 
యంగులు ులుభుణ ందతు చెనా … లేకతోృ ణే నేనఽ గీమఫో త్ేనన ఫొ భమ ణాలకు ురరటట నొుల 
గురరంచి లృవరరంచనా. 

 “ఇదిగో … ఒక కలికి ఒక యకం చెు, ర ండో  కలికి ఇంకో యకం చెు లేసఽకునానయచ” చెపంది నేనఽ 
ఫమలుదేరరనుడ్ె. 

కళ్ు ల ైు చాసఽకునాననఽ. అవునఽ కర కైి. ఇందాక లేసఽకునేటుడే అనఽకునాననఽ సమెటీ ెలేదఽ అతు. 

నలేుస “భా గుయచవుగరరంటటకి ల ఱలు స్టు  …” అనాననఽ చెులు భాయచుకుంటృ. 

 “అలా ఏదో  ఆలోచిసాు  ఫండి నడ్కండి …” జాగతా్ు  చెపంది తృం. 

ఆ భాటలు లృనాననఽ … కతూ ఆలోచనలు వూహలు కలలు భన చేత్ేలోు  లేవు కదా! అలృ వచిు ననఽన 
కమేమస భుదఽద లోు  భుంచేసఽు ంటే … అర రై నేనఽ కుడి ల ైు సందఽలోంచి ల ఱ్ు లిసంది. భాటలోు  డి 
భరరుతృో మానఽ. కొంచెం భుందఽకు ల లుు టరరనంగ తీసఽకోలలి. గుయచవుగరర పెయంటటంగ ఎలా ల మాయలో 
దాదాు ఖరర  ంది … కొతున రరపర న్స లు తీసఽకోడాతుకి గుయచవుగరర దగగ యకై ల ళ్ైు నాన. ఆమనకి ఫరగ 
పేయచణెచిున మేజిక్ట రరమలిజం సెటిలోు  ఆమన ఫొ భమ గీమాలి. దాటేసఽు నాన … దాటేసఽు నాన … 

భరరుతృో య భలూు కుడిల ైుకి తియగడ్ం భరరుతృో య, వుననటటి ండి తిడ్ం … ఆ ల నకై వసఽు నన లారీ ఢీ 
కొటిడ్ం … అసలు ఎుడ్ె జరరగరందో  ణెలిసేలోగ నేనఽ నేలమీద డాు నఽ …! నా ఫొ భమ అనాథ 
అయతోృ యంది. 

*** 

నేనొక పచోుణ్ణి . నా భుందఽ భసక భసకగ వునన చిణాెతున చాస సరరమాలిజమో ఇంకైదో  అనఽకునాన 
… ఆత్మలకి అలాగై కతుపస్టు యేమో! పెైగ టీ ఇవులేదతు కోముకటట! అలా ఎంత్సేు పెయంటటంగ కి 
తోృ జిచిునలడిలా కరోులలో భరర. ఆత్మ అంటే ఎగుయచకుంటృ పైెకి ల లుు ఆకశ్ంలో కలిసతృో లలి కదా! 

నా శ్వం చఽటృి  జనం పెయచగుత్ేనానయచ. 



 “అర రై … హెల మట పెటటి కోకతోృ ణే చాళయౄ …” ఆమన వరో తూతి సాత్ంె చెుు నానడ్ె. 

 “నేనఽ చాసాు నే వునాన … అడ్ు దిడ్ు ంగ నడ్ెుకుంటృ వసఽు నానడ్ె… ణాగునానడేమో అనఽకునాన 
… వుననటటి ండి తితృడ్ె” భరో తె్యక్ష స్టక్షి. 

నాకు అకకడ్ వుండ్ఫుదిధ  కవటం లేదఽ. కతు ఈ ెంచాతున వదిలి ల ఱ్ద భంటే ల ళ్ు తువుకుండా ఏదో  టటి  
లాగుణ ంది. 

బూమీమదే ఏదో  శ్కిు ఆుణ ంది. 

తోృ లీసఽలు వచాుయచ. నా ముఫ్ైల్ తీసఽకొతు అందఽలో న ంఫయుకి తోౄ న్ లు చేసఽు నానయచ. నాకు అయథభయయంది. 
నా భరరయపలు లిన చాసఽకోలలనే అనఽకుంటర నా ఆత్మ ఆరటం. 

అంఫుల న్స వచిుంది. నా భరరయపలు ల వచాుయచ. ఆమె ఒకటే ఏడ్ెు. నాకు ఏడ్ెు రలేదఽ … 

ఎందఽకో! 

ఇంక అయతోృ యంది. ఇంకసేటలు  తీసేసఽు నానయచ. ఇకన ైనా నా ఆత్మ కదలాలి … లేదే … ఇంక ఏదో  
తెిఫంధకం!! 

 “ఏమైెంది?” గుంు చివయ తులఫడి కకనే వునన కురాణ్ణి  అడిగడ్ె ఒక భుసలామన. 

 “ఏకిసడెంట …. స్టట లో తృో మాడ్ె …” ఎవరో చెుు నానయచ. 

 “అమయయోయ … ఎవరో ణెలిసందా?” 

 “ఎవరో ఫొ భమలేస్టు డ్ట … ఆరరిసి్” చెతృడ్త్నఽ. భుసలామన గుంునఽ ణ సఽకొతు లోలికి ల ఱ్ు డ్ె. 
నా శ్వం ల ైు చాసాు  చేత్ేలు జోడించి తులఫడాు డ్ె. 

 “ఏం ఫొ భమ తూ కళ్ు భుందఽ కనడ్ణా వుండిందో  నామనా … తూ స్టవు తూకు కనడ్లా…” అతు 
ఫమటటకి వచాుడ్ె అత్నఽ. అదే నేనఽ లృనాలనఽకుంది. నా చావుణ  నా ఫొ భమ మిగరలితోృ యంది. నా 
వూహలో ఫొ భమ అరథ ంత్యంగ ఆగరతోృ యంది. కతూ, కతూసం ఒకరరక  నా నా చావుకు కయణ్ం ణెలిసంది. అదే 
నేనఽ లృనాలనఽకుననది. నా ఆత్మ గలోు కి లేచింది. 



ఆ భుసలామన రోడ్ెు  మీద గీసన కరసాఽు  ఫొ భమపెైన చిలు య ఏయచకుంటటనానడ్ె.  


