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గత సంచికనుంచి కొన గింపు
జరిగిన జగనాన్టకం
సవయ్లంకలో కళుళ్ తెరిచిన బో
చేతోత్

ఎడమచేతితో మంచినీళుళ్ ఇవ బోయిన నందుకి అది తపుప్ అని చెపిప్ భంగపడాడ్డు. గుళోళ్ కుడి

దం తినన్ందుకు అతణిణ్ బంధించి మరణదండన ధించబోతే, ఆచారయ్ దాంతం, దీ ప, నందు తం ప పాల కలి బో

ని కాపాడారు. చటట్ వయ్తిరేకంగా ఆ దీ పానిన్ వదిలిపోయేందుకు స యం చే జలపతిని కల లని నిరణ్యించుకునాన్డు బో .

మహాపర్ళయానికి ముందుమాటలా భోరుమంటూ వరష్ం. మృతుయ్సమాచారం మోసుకొసుత్నన్ నకక్ ఊళలాల్ జోరుగాలి గోల చేసోత్ంది.
ఫెళఫెళా విరిగిపడుతునన్ చెటల్ చపుప్డు కఠోరమైన ఉరుముల శబద్ంలో అణిగిపోతోంది. అపప్టికే చీకటి అజాఞ్నంలా ఆకర్మించేసింది.
ఒంటరిగా వునాన్డు బోసు. గడప దాటి బయటకు వేళేళ్ అవకాశం లేదు. తనకి ఇకక్డ ఆశర్యం ఇచాచ్రా లేక బంధించారా అని ఒకక్ క్షణం
అనుమానం వచిచ్ంది. నిదర్పోదామని విశవ్పర్యతన్ం చేశాడు. అసహనంగా అటూ ఇటూ దొరాల్డు. సరిగాగ్ నిదర్పటిట్ ఒకక్ క్షణం కునుకు
తీశాడో లేదో దగగ్రోల్ ఏదో అలికిడి అయినటల్నిపించి మెలకువ వచిచ్ంది.
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చుటూట్ చూశాడు. పాడుపడడ్ ఇలుల్ అని పశుపాల చెపాప్డు కానీ, మరీ అంత పాతదేమీ కాదు. ఆ ఇంటోల్ ఎవరూ వుండటేల్దనీ, బోసు
అకక్డే వుండచచ్నీ ఆచారయ్ వేదాంతం చెపప్డంతో పది రోజులుగా అకక్డే వుంటునాన్డు. పశుపాల భోజన సదుపాయాలనీన్ ఏరాప్టు చేసేత్,
దీవ్ప అపుప్డపుప్డు వచిచ్ వసతులనీన్ సరిగా వునాన్యో లేదో చూసుకుంటోంది.
“ఎంత కాలం ఇలా మీకు భారమై వుండమంటారు” అనాన్డు దీవ్పతో ఒకరోజు.
“మీరు చెపిప్న మాటలోల్ మూడు తపుప్లు దొరాల్యి. మొదటిది మీరు వచిచ్ ఎంతో కాలం కూడా కాలేదు. అతిధులిన్ మరాయ్దగా
చూసుకోవడం మా సంపర్దాయం. అందువలల్ మీరు మాకు భారం ఎనన్టికీ కారు.” అంది దీవ్ప.
“మరి మూడోది?”
“అది మీరు ననున్ మీరు అని సంబోధించడం. ననున్ పేరు పెటిట్ దీవ్ప అని పిలవచుచ్ మీరు” అంది.
“ననున్ అనవదద్ని చెపిప్ మీరు అంటునాన్రు”
“అదిగో మళీళ్ అనాన్రు...” అని తన తపుప్ తెలుసుకుంది దీవ్ప. “సరే.. సరే.. ఇక నుంచి అవనీన్ లేకుండా మాటాల్డుకుందాం. సరేనా
బో..సు..”
“అలాగే దీవ్.. ప..” అనాన్డు బోస అదే శుర్తిలో. అపప్టి నుంచి ఇదద్రి మధయ్ చనువు పెరుగుతూ వసోత్ంది. ఆమె ఎడమ చేతితో ఏది
ఇచిచ్నా అతను కాదనకుండా కుడి చేతోత్ తీసుకుంటునాన్డు. ఆమెకు కూడా ఆ విషయంలో పెదద్గా పటిట్ంపు లేనటుల్ వయ్వహరిసోత్ంది. దీవ్ప
గురుత్కురాగానే బోస పెదవుల మీద అపర్యతన్ంగా చిరునవువ్ వచిచ్ంది.
’తను ఎవరో, ఎకక్డివాడో తనకే తెలియదు. ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్ ఈ దీవ్పంలో వుండకూడదనీ, సింధూర దేశానికి ఎపుప్డు అవకాశం
వసేత్ అపుప్డు వెళిళ్పోవాలని అనుకుంటునాన్డు. ఇకక్డ వుండేదంతా మూణాణ్ళల్ ముచచ్టే. ఆ విషయం దీవ్పకి కూడా తెలుసు. అయినా ఆమె
ఎందుకు అలా వయ్వహరిసోత్ందో అరథ్ం కావటంలేదు. ఏదో తెలియని ఒక కొతత్ పార్ంతం నుంచి వచాచ్డు కాబటిట్, తన వివరాలు
తెలుసుకోవాలనన్ కుతూహలమా? కేవలం గతం మరచిపోయి వునాన్డనన్ కారణంగా పుటిట్న జాలి వలల్ కావచాచ్? ఇవేవీ కాక ఇంకేదైనా
అనుబంధానిన్ పెనవేయాలని చూసోత్ందా? ఏమీ అరథ్ం కావటం లేదు బోసుకి. ఏమైనా ఆ అమామ్యితో ఎకుక్వ చనువుగా వుండకూడదు
అనుకునాన్డు.
మళీళ్ అలికిడి అయియ్ంది. ఈ సారి ఇంటి గుమామ్నికి దగగ్రగా ఎవరో నడుసుత్నన్టుల్ అనిపించింది. బయట కురుసుత్నన్ జోరు వాన,
హోరు గాలి చపుప్ళల్లో ఈ అలికిడి అసప్షట్ంగా వుంది. అయినా ఖచిచ్తంగా వినన్ నమకం అతని మనసులో కదిలింది. చటుకుక్న లేచి మంచం
మీద కూరుచ్నాన్డు. అందుబాటులో వునన్ ఒక కరర్ తీసుకోని చపుప్డు వచిచ్న వైపు కదిలాడు. ఎవరో ఇంటోల్కే వసుత్నన్టుల్ అనిపించింది.
ఇపప్టి వరకు అతనుంటునన్ ఇంటోల్కి వచిచ్న వాళుళ్ ఇదద్రే. ఒకరు దీవ్ప, మరొకరు పశుపాల. ఇంత రాతిర్పూట, అదీ ఇంత వరష్ంలో
దీవ్ప రాదు. పశుపాల కొనిన్ గంటల ముందే వెళాళ్డు కాబటిట్ అతను అయేయ్ అవకాశం లేదు. మరి ఇపుప్డు ఇంటోల్కి వసుత్నన్దెవరు? బోసు
మనసులో వునన్ అనుమానం కర్మంగా భయంగా మారసాగింది.
గుళోళ్ కుడిచేతోత్ పర్సాదం తినన్ందుకు దళాధిపతి దాదాపు చంపేసినంత పని చేశాడు. అతను విధించిన శిక్ష తపిప్ంచుకునన్ందుకు
అతనికి ఇంకా కోపంగానే వుంది. “నీ అంతు చూసాత్నని” బెదిరించిన దళపతి ముఖం కళళ్ముందు కనపడింది. ఇంత రాతిర్ వేళ అతనే గనక
వసేత్ తన మరణం ఖాయమని బోసుకి తెలుసు. అతని చేతిలో వునన్ కరర్ పోరాడటానికి కానీ, కనీసం అవతలి వయ్కిత్ని భయపెటట్డానికి కానీ
పనికిరాదని కూడా తెలుసు. ఆ ఇంటోల్ ఇంకేమైన ఆయుధం దొరుకుతుందేమోనని వెతకసాగాడు. సరిగాగ్ మరో నిముషానికి ఎవరో తలుపు
కొటిట్న చపుప్డు అయియ్ంది. తలుపు తీయాలా వదాద్ అనన్ నిరణ్యం తీసుకునే లోపల మళీళ్ తలుపు కొటిట్న చపుప్డు వినిపించింది. ఈ సారి
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గటిట్గా, ఖంగారుగా కొటిట్నటుల్ అనిపించింది. తపప్దనన్టుల్ తలుపు దగగ్రకు వెళిళ్ కుడిచేతిలో కరర్ని మరింత గటిట్గా పటుట్కోని, ఎడమచేతోత్
తలుపు తెరిచాడు.
తలుపు తెరుచుకునన్ మరుక్షణం ఎవరిదో ఆకారం లోపలకి దూకి అతనిన్ పకక్కు తోసి, వెంటనే తలుపు మళీళ్ వేసేసింది.
“ఎవరు? ఎవరది?” అనాన్డు బోసు.
“బాబూ, నేను” అనాన్డతను. అతను పశుపాల.
“పశుపాల? నువావ్? ఏమిటీ ఇంత రాతిర్వేళ?”
“ఏం మాటాల్డకండి. వెంటనే మీ సామానుల్ సరుద్కోని కదలండి. వెళిళ్పోదాం.” అనాన్డు
“ఇపుప్డా? ఎకక్డికి?” బోస ఆశచ్రయ్పోయాడు.
“జలపతి దగగ్రకి”
“బయట తుఫాను...” బోసు వాకయ్ం పూరిత్కాక ముందే పశుపాల అందుకునాన్డు.
“అందుకే. ఇదే మంచి సమయం. చెపాప్ను కదా, జలపతి సంఘబహిషక్రణ శిక్ష అనుభవిసుత్నాన్డు. సముదర్పు ఒడుడ్న ఒక పాక
వేసుకోని అందులో వుంటునాన్డు. అతని దగగ్రకు వెళాళ్లంటే సరిహదుద్ పరిరక్షక దళానిన్ తపిప్ంచుకోని వెళాళ్లి. విషయం తెలిసేత్ మనలిన్
పార్ణాలతో బర్తకనివవ్రు. ఈ తుఫానులో ఎకుక్వమంది వుండరు. పైగా దకిష్ణ భాగంలో తుఫాను బీభతస్ం ఎకుక్వగా వుందని, పరిరక్షక
దళంలో చాలామందిని అకక్డకు పంపించారు. ఇంత కనాన్ మంచి సమయం దొరకదు. పదండి వెళాద్ం..”
“ఒకసారి ఆచారయ్ వేదాంతానిన్ అడిగి నిరణ్యం తీసుకుంటే...”
“ఇది వేదాంతంగారి ఆజఞ్... ఆయన చెపేత్నే ఇకక్డికి వచాచ్ను.”
బోసుకు ఏం చెపాప్లో అరథ్ం కాలేదు. ఒకసారి దీవ్పకు చెపప్డం మంచిదని అనిపించింది కానీ అది సాధయ్పడేలా లేదు. ఇలాంటి
అవకాశం మళీళ్ మళీళ్ రాదు. దీవ్పని కలవటమా? ఈ దీవ్పానిన్ వదిలిపెటట్డమా? రెండు క్షణాలపాటు అదే ఆలోచన అతనిన్ కమేమ్సింది.
“ఏమిటి ఆలోచిసుత్నాన్రు? పదండి” పశుపాల తొందరపెటట్డంతో బోసు తలాడించి ముందుకు కదిలాడు.
ఇదద్రూ ఆ ఇంటోల్ నుంచి బయటికి వచిచ్ తూరుప్ దిశగా సాగిపోయారు. అపప్టి దాకా వాళిళ్దద్రినే గమనిసుత్నన్ వయ్కిత్ చీకటోల్ నుంచి
బయటికి వచిచ్ పడమటి వైపు వడి వడిగా అడుగులు వేసూత్ మళీళ్ చీకటోల్ కలిసిపోయాడు.
***
ఆచారయ్ వేదాంతం తలుపు తెరిచాడు. ఎదురుగా దీవ్ప.
“ఏంటమామ్ ఇంత రాతిర్పూట వచాచ్వు?” అడిగాడు ఖంగారు. అపప్టికే ఆమె పూరిత్గా తడిసిపోయి వుంది.
“ఏం లేదు ఆచారాయ్. బోస దగగ్రకు వెళాద్మని బయలేద్రాను. దారిలో వరష్ం మొదలైంది. కొదిద్సేపు గుళోల్ వునాన్ను. తెరిపినిచేచ్సరికే
చీకటి పడింది. వెనకిక్ వెళుతుంటే మళీళ్ మొదలైంది. మీ ఇంటికి దగగ్రోల్ వునాన్నని ఇటు వచాచ్ను” అంది దీవ్ప వేదాంతం ఇసుత్నన్ పొడి గుడడ్ని
అందుకుంటూ.
ఆమె తల తుడుచుకుంటుంటే వేదాంతం కిటికీ దగగ్రకు నడిచి బయటికి చూశాడు. ఆ ఊరిని పూరిత్గా ముంచేసేదాకా అగననన్టుల్
భారీగా వరష్ం కురుసోత్ంది. ఆకాశంలో దటట్ంగా వునన్ మబుబ్లు మెరుపు వచిచ్నపుప్డలాల్ ఏదో సందేశానిన్ భూమి మీదకు
పంపుతునన్టుల్నాన్యి.
“ఏదో పర్ళయం వచేచ్లా వుంది” అనాన్డాయన.
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దీవ్ప ఒకక్సారి ఉలికిక్పడి అతని వైపు చూసింది. మరుక్షణం ఆమె చేతిలో వునన్ గుడడ్ జారిపడిపోయింది. ఏదో అరథ్ం
చేసుకుంటునన్టుల్ సాథ్ణువులా నిలబడిపోయింది.
“నేను ఇపుప్డే వసాత్ను” అంటూ వెనకిక్ తిరిగింది.
“అతనకక్డ వుండడు” అనాన్డు వేదాంతం.
“ఎందుకని? ఏమైంది బోసుకి?” అడిగింది ఖంగారుగా.
“అతనికి ఇకక్డ వుండాలని ఏ మాతర్ం లేదు. జలపతిని కలిసి ఎలాగైనా ఇకక్డున్ంచి వేరే చోటికి వెళిళ్పోవాలని పదే పదే
అడుగుతునాన్డు. ఈ రాతిర్కే అతనిన్ సరిహదుద్ దాటించమని పశుపాలకి చెపాప్ను. ఈ పాటికి బయలేద్రివుంటారు” అనాన్డాయన గది మధయ్లో
వునన్ కురీచ్లో కూరుచ్ంటూ. దీవ్ప ఏదో మతుత్లో వునన్టుల్ ముందుకు నడిచి అతని ముందు కూరుచ్ంది. కొదిద్సేపు ఇదద్రూ ఏమీ
మాటాల్డుకోలేదు.
“ఈ పర్ళయానికీ, బోసు ఇకక్డికి రావటానికి సంబంధం వుందంటారా?” అంది నెమమ్దిగా.
వేదాంతం ఆమె వైపు చూసి చినన్గా నవావ్డు. “పర్కృతి వైపరీతాయ్లకీ మనుషులకీ సంబంధం ఎందుకుంటుందమామ్? పర్జా
వినాశనం ఏ దేవుడూ కోరుకోడు. కానీ మూఢంగా నమేమ్వాళళ్కి ఈ రెండింటికి సంబంధం కనబడుతుంది. నమమ్నివాళళ్కి ఈ రెండూ రెండు
సంఘటనలు. ఈ ఇదద్రితో పర్మాదం లేదు. నమిమ్నా నమమ్కపోయినా, కేవలం ఆ నమమ్కానిన్ నిలబెటాట్లనుకునే వాళుళ్ మాతర్ం అతని వలేల్ ఈ
పర్ళయం వచిచ్ందని పర్చారం చేసాత్రు.”
“అంటే బోసు...”
“అతని పార్ణాలను కాపాడటం ఇపుప్డు ఎవరి వలాల్ కాదు. పర్భుతవ్ం కాకపోయినా పర్జలందరూ కలిసి అతనిన్ చంపేసాత్రు.”
అందోళనగా అంటూ నిటూట్రాచ్డు వేదాంతం.
ఆమె కళళ్లో నీళుళ్ తిరగటం ఉనన్ కాసత్ వెలుగులో కూడా సప్షట్ంగా కనిపించింది ఆచారయ్ వేదాంతానికి.
“అతని గురించి మరీ అంతగా ఆందోళన చెందకు. అతను పరదేశి. ఈ రోజు వుంటాడు రేపు వెళిళ్పోతాడు” చెపాప్డతను
అనూనయంగా.
“అతను ఎకక్డికీ వెళళ్డు” అందామె సిథ్రంగా.
“వెళాళ్లని చాలా పటుట్దలతో వునాన్డు. ఈ వారం రోజులోల్ కనీసం పదిసారుల్ ఆ మాటే అనాన్డు. అయినా అతను వెళళ్డని
నీకెందుకు అనిపిసోత్ంది?” అడిగాడాయన.
“ఎందుకంటే నేను మహాజాఞ్నం గర్ంధానిన్ కుష్ణణ్ంగా చదివాను. అందులో పర్తిపాదించిన లక్షణాలనీన్ బోసులో వునాన్యి. మహాబసు
అనన్ పేరు మీకు గురుత్ందా?”
“మహాబసు, బోసు ఒకరేనని నీకనిపిసోత్ందా?”
“అవును. మన దేశంలో మనకే తెలియకుండా జరుగుతునన్ అనాయ్యానిన్ ఎదిరించి పోరాడబోయే వీరుడు మహాబసు, ఈ బోసేనని
నా నమమ్కం.”
“నువువ్ చేపేప్ది కూడా నిజం కావచుచ్” అనాన్డాయన సాలోచనగా.
“మరి అయితే బోసు ఈ దీవ్పానిన్ దాటి వెళళ్కుండా చూడాలి. ఎలాగైనా అతనిన్ ఒపిప్ంచి ఇకక్డే వుండేలా...” చెపుత్నన్దలాల్ వేదాంతం
ముఖంలో చిరునవువ్ చూసి ఆగిపోయింది.

øöeTT~

www.koumudi.net

y˚T 2015

»s¡T>∑T‘·Tqï~ »>∑Hêï≥ø£+

5

“పిచిచ్దానా. మనం ఆపితే ఆగేవాడు మహాబసు ఎలా అవుతాడు? జరగబోయేది ఎపుప్డో నిరాథ్రితమైపోయి వుంటుంది. ఒకవేళ
నిజంగా బోసే మహాబసు అయితే అతను ఎకక్డికీ వెళళ్లేడు.”
“కానీ అతనిన్ మీరు పంపించేశారు కదా?”
“నేను పంపించడమేమిటి? అతనే వెళాళ్లనుకునాన్డు. కానీ మనం అనుకునన్దే నిజం అయితే అతనిన్ వెళళ్నివవ్కుండా ఏదో ఒక శకిత్
ఆపేసుత్ంది. అలా ఆగి అతను తిరిగి వసేత్ నువువ్ చెపిప్ంది నిజమేనని నేను నముమ్తాను. చూదాద్ం ఏం జరుగుతుందో” అంటూ లేచి వెళిళ్
కిటికీలో నుంచి పడుతునన్ వరాష్నిన్ చూసూత్ నిలబడాడ్డు. దూరంగా ఎకక్డో పెదద్ పిడిగుపడడ్ చపుప్డు భూమి దదద్రిలేల్లా వినిపడింది. దీవ్ప
అదిరిపడింది.
***
అపప్టికి ఓ గంటకు పైగా నడిచి వుంటారు ఇదద్రూ. జోరుగా పడుతునన్ వరష్ం వాళళ్కు దారి కూడా కనపడనివవ్కుండా చేసోత్ంది.
నడుము లోతు నీళుళ్ అడుగులు పడనివవ్టంలేదు. ఆ వరష్పునీటిలో కొటుట్కొసుత్నన్ చెటుట్ చేమ రాసుకుంటూ వెళుతునాన్యి. వాటిని
అపర్మతత్తతో గమనించకపోతే అవి వాటితోపాటు లాకెక్ళిళ్పోయాలా వుంది పరిసిథ్తి. అంత శర్మలోనూ బోసు ఉతాస్హంగా కదులుతునాన్డు
అతనిన్ అందుకోవడం పశుపాలకి కషట్ంగానే వుంది. మరో పది నిముషాలు నడిచాక నీటి లోతు తగగ్డం మొదలైంది. కర్మంగా ఎతైత్న
పర్దేశానికి చేరుకుంటునాన్మని అరథ్ం చేసుకునాన్డు బోసు.
తల పైకెతిత్ చూశాడు. నలల్టి మబుబ్లు పూరిత్గా ఆకర్మించేసి వునాన్యి. మెరుపుల వెలుగులో ఆ మబుబ్లోల్ ఏదో ఆకారం కనపడినటుల్
అనిపించింది. ఒకక్సారి ఆగిపోయాడు. మళీళ్ మెరుపు కోసం ఎదురుచూసూత్ అదే మబుబ్ వైపు చూసూత్ వుండిపోయాడు. మరో మెరుపు
మెరిసింది. సుభాష చందర్ బోస... నవువ్తునాన్డు. హేళనగా... ఎదేద్వా చేసుత్నన్టుల్... వెకిక్రింపుగా..!!
“తవ్రగా రండి...” అరిచాడు పశుపాల. అపప్టికే అతను ఓ పదడుగులు ముందు వునాన్డు.
తేరుకునన్ బోస అతని వైపు చూశాడు. అతని ముందు వునన్ ఇనుప తీగలు తళుకుక్న మెరిసాయి. వెంటనే అకక్డికి పరుగుతీశాడు.
“ఏంటివి?” అడిగాడు
“ఇదే సరిహదుద్. మనం ఒంటిగుటట్ మీద వునాన్ము. ఈ తీగలిన్ దాటితే ఈ దీవ్పానిన్ దాటినటేల్. ఎదురుగా కనిపిసుత్నన్దే సముదర్ం”
అనాన్డు ఆ తీగల కింద నుంచి దూరుతూ. బోస తల ఎతిత్ చూశాడు. నాలుకలు చేపిన మహాసరప్ంలా ముందుకు ఉరుకుతోంది ఆ సముదర్ం.
బోస మనసు ఉతాస్హంతో ఉరకలేసింది. అతను కూడా పశుపాలలాగే కుడి చేతోత్ తీగని పటుట్కోని కింద నుంచి దూరబోయాడు.
సరిగాగ్ అపుప్డు జరిగిందది –
ఆకాశంలో ఉరుములు ఫెళ ఫెళ మని చపుప్డు చేసుత్ండగా, ఈ మబుబ్ల రాపిడిలో పుటిట్న ఒక మెరుపు కాలుతునన్ నక్షతర్ంలా
ఆకాశానిన్ నిలువునా చీలేచ్సూత్ వచిచ్ ఒంటి గుటట్ మీద వునన్ ఇనపతీగలపైన వాలింది.
ఎగిరి పడాడ్డు బోసు..!!
పశుపాల పరుగుపెడుతూ అకక్డికి వెళాళ్డు. పార్ణం పోలేదని మాతర్ం అరథ్ం అయియ్ంది కానీ సప్ృహలేదు.
అదే సమయంలో ఆ అలికిడి వినన్ ఓ సరిహాదుద్ పరిరక్షక దళం సైనికుడు చుటూట్ పరికించి చూశాడు. దూరంగా ఒక మనిషి పడి
వుండటం, అతనిన్ లేపాలని మరో వయ్కిత్ పర్యతిన్ంచడం కనిపించింది. చపుప్డు చెయయ్కుండా అతని వైపే నడుసూత్ వాళుళ్ ఎవరై వుంటారా అని
గమనించసాగాడు. మరో మూడడుగుల దూరంలో వాళుళ్ ఉనన్పుప్డు కింద పడివునన్ వయ్కిత్ని గురిత్ంచాడు.
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“కుడి చేతిని వాడేవాడు. అవును, వాడే వీడు” అనుకునాన్డు. మరుక్షణం అతని ఎడమ చెయియ్ కతిత్ పిడి మీద బిగుసుకుంది.
దళాధిపతి తనని మెచుచ్కుంటునన్టుల్ కళళ్ముందు కనపడింది. ముఖం మీద పడుతునన్ చినుకులిన్ కుడి చెతోత్ తుడుచుకోని చిరునవువ్ నవావ్డు.
మరో రెండడుగులు వేశాడు.
పశుపాల అటువైపు తిరిగివునాన్డు. అతని ధాయ్స అంతా బోసుని ఎలాగైనా దకిక్ంచుకోవాలనే వుంది. అందువలల్ వెనకే నిలుచ్నన్
మృతుయ్వుని అతను గమనించలేదు.
ఒకక్ క్షణం ఆలోచిసూత్ నిలబడాడ్డు సైనికుడు. చంపాలిస్న వయ్కిత్ సప్ృహలో లేడు. అడడ్ంగా వునన్ మనిషిని పకక్కు తోసి, మరుక్షణం
కతిత్ని మరో మనిషి గుండెలోల్ దింపాలని అనుకునాన్డు. కతిత్ని బయటికి తీసి ఎడమ చేతి పిడికిలితో పిడిని బలంగా పటుట్కునాన్డు. కుడిచేతిని
పశుపాల తలపై వేసి విసురుగా అతనిన్ విసిరేశాడు. మరుక్షణం కతిత్ని పైకెతాత్డు.
ఏం జరిగిందో అరథ్ం అయేయ్లోగా నాలుగైదు అడుగుల అవతల పడాడ్డు పశుపాల. తోసిందెవరో తెలుసుకోని, బోసు మీదకు పైకి
లేసుత్నన్ కతిత్ని నోట మాట రాక చూసూత్ వుండిపోయాడు. కానీ పైకి లేచిన కతిత్ కిందకు దిగలేదు. అసలు ఆ సైనికుడు కదలటంలేదు. కారణం
అరథ్ం కాక అతని ముఖంలోకి చూశాడు. సైనికుడు ముఖంలో ఒక నమమ్లేని అదుభ్తానిన్ చూసుత్నన్టుల్ ఆశచ్రయ్ం కనపడింది. కారణం అరథ్ం
చేసుకోడానికి సైనికుడికి ఎదురుగా ఏం జరుగుతోందో చూశాడు.
అపర్యతన్ంగా పశుపాల పెటిట్న కేక ఆ పార్ంతమంతా పర్తిధవ్నించింది.
సముదర్ంలో పైకి లేచిన అల!! దాదాపు పదిహేను, ఇరవై అడుగుల ఎతైత్న అల.... తెలల్టి నురగలు కకుక్తూ, అడుడ్ వచిచ్నది ఏదైనా
అవశేషంలా మిగిలేచ్సే వేగంతో దూసుకువసోత్ంది!!
***
(జరగబోయే జగనాన్టకం వచేచ్ మాసం)
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