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“ఇంకొక సారి ఆలోచించబబ్యాయ్! నినన్టాలున్ంచే రేడియోలో వారిన్ంగులితత్నారంట. షావుకారు కొడుకొచిచ్ చెపాప్డు” మలల్యయ్
పది నిముషాలున్ంచీ బతిమాలుతునాన్డు.
“మనవెనిన్చూడలేదయాయ్ ఇటాట్ంటియి. మామూలే కద. కాసేపు ఊళళ్నీ ఏకం ఐపోతునన్టుల్ భయపెడాత్రు.. ఆ రేడియో వాళుళ్.
అనీన్ ఉతుత్త్తిత్ మాటలే. నినన్ ఉనన్ మబుబ్లుకూడ ఇవేళ కానిపియయ్టేల్దు. అయయ్నీన్ నమిమ్ కూకుంటే.. మన పనులయినటేల్. అయినా నీకు
ఆసుపతిర్ కెళళ్టం ఇషట్ం లేదు. అందుకే గద ఇటట్ంటనాన్వు. అదేం కుదరదు.. బయలేద్రు. అమామ్! నడు. వెంకీ వెలొల్తాత్ం.” నారాయడు
చెపుప్లేసుకుని బయటికొచాచ్డు.
వెంకటలకిష్ అనన్ంలో ఉలిల్పాయ పచచ్డి కలిపి పాల్సిక
ట్ సంచీలో పెటిట్.. అది ఇంకొక గుడడ్ సంచీలో పెటిట్ తీసుకొచిచ్, జాలమమ్
చేతిలో పెటిట్ంది.
“నువేవ్నా చెపుప్ తలీల్..” మలల్యయ్ జాలిగా చూశాడు.
“రేతర్ంతా దగిగ్ దగిగ్, ఊపిరాడకుండా బాధ పడాడ్వు. ఆసుపతిర్కెలాద్మంటే చటి పిలల్డిలా అటట్ గోల సేతాత్వేందయాయ్? ఏదో
మందితాత్రు.. జబేబ్ంటో తెలుతాత్ది. ఎవువ్రేం జెపిప్నా యిననంతే.”
తపప్ని సరిగా వెనకిక్ తిరిగి తిరిగి చూసూత్ ఇంటోల్ నుంచి బైటికి నడిచారు మలల్యయ్ జాలమమ్లు. అపప్టికే నారాయడు పెదద్ పెదద్
అంగలేసుకుంటూ నడిచేసుత్నాన్డు.
వెంకటలకిష్కి పెదాద్యనిన్ చూసుత్ంటే బాధనిపించింది. పరుగెతుత్కునెళిళ్ నారాయడిన్ ఆపితే..
“తాతా! నేనూ వతాత్..” సాంబడు పరుగు పరుగున వెళళ్బోయాడు. మలల్యయ్ వెనకిక్ తిరిగాడు. మనవడిని సముదాయిదాద్మా
అనుకుంటూ.
“పడవెళిళ్పోతుంది పదండి. మళీళ్ ఆసప్తిర్లో కూయ్ పెరిగి పోదిద్. అటట్యితే రేతిర్కి రాలేం. వెంకీ, సాంబయయ్ని లోపలికి తీసుకపో.”
ఏడుసుత్నన్ సాంబడిని బెలల్ముమ్కిక్సాత్ లోపలికెళాద్ం అని సముదాయిసూత్ వెంకి ఇంటోల్కి తీసుకెళిళ్పోయింది.
అపప్టికే రేవు దగగ్రకి చాలా మంది వచేచ్శారు.
“చూశారా.. నే చెపుత్ంటే ఆలిశయ్ం చేసేశారు. ఇపుప్డు చూడండి పడవ అందుతుందో లేదో!” నారాయడు వరుసలో ముందునన్
వాళల్ దగగ్రకెళిళ్ బతిమాల సాగాడు.
“నాయనిన్ అరజ్ంటుగా తీసుకెలాల్ల. రేతిరి పానం పోతుందేమో అనన్ంత భయమేసింది. కొంచెం యెనకిక్ తగగ్ండిరా.. మా
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మంచోళుళ్ కదూ?” తనకంటే చినన్ వాళళ్ని బతిమాలి ముందుకెళల్గలిగాడు ఎటాల్గయితేనేం.
“ఏరు చాలా పోటు మీదుంది. ఇరవై మంది మించి ఎకక్డానికి లేదు. ఏమైనా సరే..” కుంటి శీనయయ్ ఎవెరెంత బతిమాలినా
ఇరవైకి పైన ఎకక్నియయ్లేదు.
అదద్రికి చేరే వరకూ ఆకాశం లో అకక్డకక్డ మబుబ్లు తపప్ ఏ పర్మాదం కనిపించ లేదు.
“ఏందో నయాయ్.. ఈ రేడియో.. వాతవరణ ఆఫీసోలల్ంటూ ఊదరగొటేట్సాత్రు. అకక్డెకక్డో అసాస్ం దగగ్ర గాలులు విపరీతం అయితే
మదిద్లో మనకి వారిన్ంగులే వారిన్ంగులు. ఇటాట్ కూచుంటే నెలకి పదేనోర్జులు ఇళళ్లోల్నే కూసోవాల. మనకి బతుకెటాట్ ఎలుత్ంది? మా నాయన
ఆ మాట పటుట్కుని రానంటే రానంటాడు.” నారాయడు బాధంతా శీనయయ్ దగగ్ర వెళళ్ బోసుకునాన్డు.
“లేదనాన్! ఎందుకో కిటట్మమ్ తీరులో తేడా ఉంది. పైకి బానే ఉంది కానీ.. పడవ కటట్ం మీద నడుసాత్ ఉంది. ఇంకో
టిర్పెప్యయ్గలేన్మో. అ తరావ్త కటేట్సి ఇంటికెళిళ్ పోతా.” శీనయయ్ కేసి వింతగా చూశాడు నారాయడు.
PPP
టౌనోల్ గుంపులు గుంపులుగా రేడియోలో వారత్ల గురించే చెపుప్కుంటునాన్రు.
మలల్యయ్ ఇంక మాటాల్డడ్ం మానేశాడు.
“రాతెటుట్ంటే అటట్గే జరుగుదిద్. మన సేతిలో ఏవుంది. నా చుటట్లే ఇంత వరకు తెచాచ్యి. దానిగురించి ఇపుప్డనుకుని ఏం లాభం..
“ పడవెకక్గానే పెళాళ్ం దగగ్ర మొతుత్కుని ఆ పైనుంచీ నోరు మూసేశాడు.
ఎందుకో జాలమమ్కి కూడా గుండె గుబులుగానే ఉంది.
టౌనోల్ పరిసిథ్తి చూశాక నారాయడికూక్డా కాసత్ గుబులేసింది. అయినా బింకం వదలకుండా ఆసుపతిర్కి తీసుకెళాళ్డు తలిల్నీ
తండిర్నీ, రెండు రికాష్లోల్. ఈ సారి రేడియో వారత్లు నిజవవుతాయేమో! నారాయడికి అనుమానం వేసింది.
ఆసుపతిర్లో సీరియస కేసులు తపప్ చూడటేల్దు. చినన్ చినన్ సమసయ్లునన్ అవుట పేషంటల్ందరీన్ తుఫాను హెచచ్రికలు చూసుకుని
మళీళ్ రమమ్ని పంపేసుత్నాన్రు. సూక్ళళ్నిన్ంటికీ మూడు రోజులు సెలవలిచేచ్శారు.
మలల్యయ్ని కూడా.. దగుగ్ తగగ్డానికేదో సిరప ఇచిచ్ నాలుగు రోజులయాయ్క రమమ్నాన్రు.
“మీరు సొంతంగా రోగాలు తెచుచ్కుని ఆసప్తుర్ల చుటూట్ తిరుగుతారు.. ఏం వయ్సనాలయాయ్ ఇవి?” ఆ డాకట్ర, చుటట్లు ముపైఫ్
ఏళుళ్గా కాలిచ్నందుకు చీవాటేల్శాడు. హాసిప్టల నుంచి బయటకు రాగానే మొతత్ం అంతా చీకటై పోయింది.
“అపుప్డే రాతర్యిపోయింది.. టైమెంతయిందిరా నారాయడూ?” జాలమమ్ అడుగుతుంటే పకక్నునన్ వాళెళ్వరో అనాన్రు..
“అంతా కారు మబుబ్లు కమేమ్శాయమామ్! పగలు పనెన్ండయింది. తొందరగా ఇంటి కెళిళ్పోండి.
అంతలో.. విపరీత మైన వేగంతో గాలులు వీయడం మొదలెటాట్యి. మబుబ్లనీన్ సముదర్ం కేసి దూసుకునెళిళ్ పోతుంటే..
ఎకక్డున్ంచో కొతత్ మబుబ్లు చేరిపోతునాన్యి. ఏ క్షణానైన్నా వరష్ం మొదలవచుచ్. అదీ కుంభ వృషేట్..
“ఏం చేతాత్ం. మా అతాత్రింటికెలాద్ం. ఇయాయ్ల ఇంటికెలేల్టుట్ లేదు. పడవలెలత్యయ్ని నాకనిపించటంలా. నేనింకా హుసేస్ను చెపిప్న
రెడీమేడ షాపు కెలాద్వనుకునాన్. అది కూడా చూసుకుని రేపెలాద్ం. మా అతాత్రు ఏవనుకోరేల్.” నారాయడు అంటుంటే మలల్యయ్ మొహం పకక్కి
తిపేప్శాడు.
“అవునాన్యినా.. నువువ్ చెపాత్నే ఉండావు. నే యినిపించుకోలా. అటట్ని సాధిసాత్వా ఏంది? ఇటాట్ంటివి మనకి పర్తీ ఏడూ మావూలే
కదనుకునాన్. ఇపప్టికైతే ఏదోటి సెయాయ్లి కదా! పదండి.”
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బాబయయ్ వీధిలోనే ఎదురయాయ్డు.
“వచాచ్రా! ఇపుప్డే అనుకుంటానాన్ం. ఈ తుఫాను బీభతస్ంగా వసుత్ందంట. అనిన్ పకక్లా నీళేళ్ కదా.. మీ లంక ఏమవుదోద్ అని
భయపడాత్ ఉనాన్ం. మంచి పని చేశారు. అమామ్యేది? సాంబా..” వీధి వాకిటోల్కి చూసూత్ అరిచాడు.
నాలికక్రుచుకునాన్డు నారాయడు. ఈ సంగతి ఊహించలేదతను. వెంకటలకిష్నీ, సాంబడినీ తీసుకు రాలేదంటే ఏమంటారో.. ఏం
సమాధానం చెపాప్లీ? మలల్యేయ్ ఆదుకునాన్డపుప్డు.
“మేం బయలేద్రేపప్టికి బానే ఉంది బావా! ఇకక్డికొచాచ్కే తెలిసింది.. అనీన్ కటేట్శారని. ఆసుపతిర్లో కూడా సరిగాగ్ సూడటంలా.
రికాష్లు, బసుస్లు ఏవీ నడవటంలా. ఇంక మేవు తపప్ని సరై ఇకక్డికి మీ ఇంటికి వచాచ్ం. వెంకటలకిష్ పాలెం లోనే ఉంది. రేపొప్దుద్నేన్ ఫసుట్
నావ కెలిల్పోతం.” సిగుగ్ విడిచి అడిగినటుల్ అడిగాడు. అవుసరం మరి.. తపప్దు.
అపప్టికే వాన మొదలయింది. పెంకుటిలేల్మో చూరల్ మీంచి ధారలు పడుతూ.. పంచలనీన్ తడిసి పోతునాన్యి. అందరూ
నడిమింటిలోకి చేరారు.
“ఫరేల్దు బావా! కాపోతే.. అందరం ఒక చోటుంటే బాగుండేదేమో అని. అంతే కానీ మిమమ్లిన్ రావదద్నీ, ఉండదద్నీ కాదు. కాళుళ్
కడుకోక్టానికి నీళుళ్ పటర్ండిరా..” అరవగానే తనకే నవొవ్చిచ్ంది. వాన ఉధృతం పెరిగి ఊరూ వాడా ఏకమయేయ్టుల్ పడుతోంది. వరండా
చివరికి వెళేత్ చాలు.. కాళేళ్ం ఖరమ్, ఒళల్ంతా కడిగేసుకోవచుచ్.
మాటా మంతీ లేకుండా కూరుచ్నాన్రందరూ.
హాలోల్ ఉనన్ రేడియో బరబర మంటోంది. అందరు దాని చుటూట్ చేరారు. పెదద్యయ్ భారయ్, పెసరపపేప్సి పపుప్ప్లుసు.. అనన్ం
వండుతోంది. ఆ వాసనలకి మలల్యయ్కి డొకక్ లోంచీ ఆకలి నొపుప్లు మొదలయాయ్యి. అడగటానికి మొహమాటం. వెంకటలకిష్ కటిట్చిచ్న
అనన్ం తినటానికి టైమూ లేదు.. మనసూ లేదు. ఆసుపతిర్ దగగ్రే అడుకుక్నే పిలల్లకిచేచ్సింది జాలమమ్. కోడలీన్, పిలల్డినీ వదిలేసి రావడం
బుదిధ్లేని పనే! వియయ్ంకుడు నొచుచ్కునాన్డంటే నొచుచ్కోడూ మరి. పెదద్వాడే అయినా కూడా కొడుకు మాట వినడం బుదిధ్ తకుక్క్వ పనే. రాను
పొమమ్ంటే ఏం చేసే వాడేంటి..
నారాయడు కూడా అటాల్గే బాధ పడుతునాన్డు. వరష్ం జోరు బాగా ఎకుక్వయింది. గదులోల్ పెంకులోల్ంచి కురుసోత్ంది. నడిమిలుల్
మాతర్ం ఆ మధయ్ని పెంకులు తిరగేయించడంతో కురవటేల్దు.
“పిలల్లేరీ?” నారాయడు హీనసవ్రంతో అడిగాడు.
“చినన్యయ్, భారయ్ అతాత్రింటికెళాళ్రు. మనవడు కూడా.. చెలిల్తో యెలాత్నని పేచీపెటిట్ వెళాళ్డు. ఆళెళ్టుట్నాన్రో! అందరూ ఒక
దగగ్రుంటే అదో దారి.” బాబయయ్ విచారంగా అనాన్డు.
“అయితే.. పెదోద్ళళ్ంతా ఒక దగగ్ర, పిలల్లు వేరే దగగ్రా చికుక్ పడి పోయారనన్మాట. ఈ వాన ఎపప్టికి తగుగ్తుందో.. తగాగ్క కూడా
రాదారి ఎటుట్ంటాదో!” మలల్యయ్ సవ్గతంగా అనాన్డు.. గటిట్గానే.
“మామా! అనాన్లు పెటేట్సాత్. రండి.” పెదద్యయ్ భారయ్ అందరికీ వరుసగా అరటాకులేసి వడిడ్ంచింది. కంచాలవీ అంటే మళీళ్
కడగాలి.. బైటికెళాళ్లి.
ఆకలి, ఇంకేమీ అలోచించడానికి తావియయ్లేదు. అపప్టికే సాయంతర్ం నాలుగు దాటింది. కానీ అరధ్రాతిర్లా ఉంది చీకటి. కరెంటు
ఎపుప్డో పోయింది. కొవొవ్తుత్లు అయిపోయి చాలా సేపయింది.. దేవుడి గూడులో వెలిగించిన వతుత్ల దీపాల వెలుతురే దికక్యింది.
“అందుకే నేను హరికేన లాంతరు పెటుట్కుందావంటా. ఈ కరెంట దీపాలనెవడు నమమ్గలడు? అమామ్య! నూననాన్ ఉందా
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ఇంటోల్.. లేదంటే చీకటోల్ రాంభజనే!” బాబయయ్ ఆందోళన కపిప్ పుచుచ్ కోవడానికి ఏదో మాటాల్డుతూనే ఉనాన్డు.
అందరూ తినాన్క, పెదద్యయ్ పెళాళ్ం పిలల్డిని తలుచుకుంటూ తినాన్నని పించింది. అనీన్ సరేద్సి.. చూరు నీళళ్తోనే గినెన్లు తొలిచేసి,
ముణగ దీసుకుని కూరుచ్నాన్రందరూ.
“ఎవరైనా ఒంటేలుకాక్నీ, బైరూబ్మికాక్నీ యెలాల్లంటే.. ఆ మూల గదిలోకెలిల్పోడవే. అకక్డ తూవుంది.. ఇలుల్ కడిగినపుప్డు అనిన్
నీళూళ్ పోటానికని పెటిట్ంచాం. ఆలోచించకండి. నేనైతే కునుకు తీసత్నాన్.” బాబయయ్ చాప పరచుకుని బొంతొకటి కపేప్సుకునాన్డు. మిగిలిన
అందరూ మాటా పలుకూ లేకుండా క్షణ క్షణానికీ పెరిగిపోతునన్ వాన చూసూత్ ఉండిపోయారు.
PPP
పాలెంలో ఇంకా భీభతస్ంగా ఉంది. అకక్డ కూడా మధాయ్నిన్ంచీ చీకటి పడిపోయింది. సాంబడికి అనన్ం పెటిట్, తను కూడా తిని,
పడమటింటోల్కి వెళిళ్ంది వెంకటలకిష్, తూరుపింటికి తాళం పెటిట్.
విపరీతమైన గాలులు.. భీకర వరష్ం. దానికి సాయం రేకులు. వాటి మీద దడ దడా ఉనన్ దానికంటే పది రెటుల్ ఎకుక్వ శబద్ం,
గుండెలోల్ కొడుతునన్టేల్ ఉంది. ఎకక్డో పిడుగు పడినటుల్ంది.. బర్హామ్ండం బదద్లయేయ్ చపుప్డు. గటిట్గా అరుసూత్ సాంబడు తలిల్ని కరుచుకు
పోయాడు. వెంకటలకిష్కి కూడా చాలా భయం వేసింది.
“నువవ్నాన్ చెపప్మామ్! ఇవేళ వదద్ని. ఇంకొకరోజు వెళల్చుచ్ ఆసుపతిర్కి..” మలల్యయ్ మాటలు చెవులోల్ వినిపిసుత్నన్టేల్ ఉనాన్యి.
ఇదేనా పర్ళయం అంటే.. పర్పంచం మునిగిపోతుందా? అంతమైపోతుందా? వెంకటలకిష్కి కళళ్లోల్ నీళుళ్ ధారలాల్ కారుతునాన్యి.
తలెతిత్ చూసింది. రేకులు కదులుతునన్టల్నిపించాయి. వెంటనే తలుపు తీసుకుని, తాళం కూడా పెటట్కుండా, దగగ్రగా వేసి, విసురుగా వచేచ్
జలుల్లోల్ంచి తూరుపింటికి వెళిళ్ంది. తలుపు తీసుకుని లోపలికి వెళేళ్ సరికి.. ఏముంది? గుండె ఆగినటల్యింది.
మధయ్ వేలంత లావు వాన ధారలు, నాలుగయిదు చోటల్ కురుసుత్నాన్యి, ఇంటోల్ కూడా. గబగబా బకెటుల్, గినెన్లు పెటిట్ంది. వాన
పడని చోట, ఒక మూల, నేలమీద ఉనన్ బొంతలోల్ సగం పరచి, సగం కపుప్కుని కూరుచ్నాన్రు తలీల్ కొడుకూ.. అయినా కూడా వణికి పోతూ!
సగం భయం తో, సగం చలికి.
అటాల్.. కళుళ్ తెరుచుకునే కూరుచ్ంది వెంకటలకిష్.
సాంబడు మాతర్ం అమమ్ రక్షణలో ఉనాన్నని ధైరయ్మో ఏమో.. నెమమ్దిగా నిదర్లోకి జారుకునాన్డు. ఎంత టైమ అయిందో! ఊరోల్
అంతా ఎటాల్ ఉనాన్రో? కనీసం పకిక్ంటికి వెళళ్టానికి కూడా లేదు. అసస్లు కదలడానికే లేనటుల్ ఉంది.
“కనీసం నారాయడు, అతత్, మామ బాగా ఉండుంటారు. ఆళెళ్ళళ్టం మంచిదే అయిందేమో! ఉంటే అందరు సమాధి
అయిపోయుండే వారేమో!” తలుచుకుంటూ.. గడగడ వణుకుతూ.. కొంచెం సేపటికి తుఫాను భీభతస్ం పెరిగింది. ఆకాశం
బదద్లైపోతుందేమో! పార్ణాలు అరచేతులోల్ పెటుట్కుని కూరుచ్ంది వెంకటలకిష్.
ఎకక్డో మంటలు రేగుతునన్టుల్.. పిడుగులు పడుతునన్టుల్.. అదంతా తన ఊహా నిజమా? వాన, మంటలు ఒకేసారి ఎటాల్
వసాత్యి? మనసు మొదుద్బారి పోయింది. గాలి వృకాష్లను వేళళ్తో సహా లేపుతానంటూ వీసోత్ంది.. భయంకరంగా. సరిగాగ్ అపుప్డే,
పడమటింటి మీది రేకులు రెండు లేచి శరవేగంతో తూరుపింటి మీద పడి ముందుకి ఒరిగిపోయాయి.
ఢాం… ఢాం. ఫెళ.. ఫెళ. చెవులు భరించలేనంత చపుప్డు. అయిపోయింది. తనూ, సాంబడూ భూసాథ్పితం అయిపోతునాన్రు.
కనీసం తమ వాళుళ్ వచిచ్నపుప్డు.. శవాలనాన్ దొరుకుతాయా? సప్ృహ తపిప్ పడిపోయింది వెంకటలకిష్.
కొంచెం సేపటికే గాలి వాలు మారింది.. దానితో పాటుగా.. వాన కూడా. విచితర్ంగా, పాలెంలో రెండు గంటలోల్ తుఫాను దాడి

øöeTT~

www.koumudi.net

Ä>∑dtº 2017

5

పేర్ముడి- మంథా భానుమతి

తగిగ్పోయి, చిరుజలుల్లు మాతర్ం కురవ సాగాయి.
PPP
“అమామ్! అమామ్!” సాంబడు తటిట్ లేపుతుంటే మెలకువొచిచ్ంది వెంకటలకిష్కి.
“ఏమయిందీ? తనూ, సాంబడూ బానే ఉనాన్రా? బతికే ఉనాన్రా? ఇదంతా నిజమేనా? ఆ కాళరాతిర్ గడిచి పోయిందా?”
వెంకటలకిష్ నెమమ్దిగా లేచింది. పాలెం ఎటాట్ ఉందో.. వాకిలి తలుపు తియయ్బోయింది. తలుపులు బిగుసుకు పోయాయి. అంతే కాదు.. ఏదో
తలుపుకి అడడ్ంగా పడి, అడుడ్కు పోయినటుల్ తెలుసోత్ంది.
“అమామ్! ఆకలైతాందే. నానాన్, తాతయయ్, నానన్మమ్ రాలేదా? వాన తగిగ్ందా?” సాంబడు పర్శన్లు సంధిసూత్నే ఉనాన్డు. ముందుగా
నినన్టి అనన్ం కొంచెం ఉంటే వాడికి పెటిట్ంది. తనకీ ఆకలేసోత్ంది. ఏదో ఒకటి తినాలి.. అసస్లు టైమెంతయిందో!
దొడిడ్ వాకిలి తలుపు తీసింది. అది వెంటనే తెరుచుకుంది. దొడోల్ ఉనన్ చెటల్నీన్ నేల మటట్ం అయిపోయాయి. గోలెం మాతర్మే కాదు..
అకక్డునన్ బకెటుల్, ముంతలూ అనీన్ నీళళ్తో నిండిపోయాయి. అంతేనా.. అసలు పెరడు మొతత్ం మోకాలోల్తు నీళళ్లో ఉంది. కళళ్లోల్ నీళుళ్
రాబోయి ఆగిపోయాయి వెంకటలకిష్కి. ముందు ముందు వాటి అవసరం చాలా ఉంటుందనేమో!
ఇంటి చుటూట్ జాగర్తత్గా గోడలు పటుట్కుని తిరిగి వాకిటోల్కి వెళిళ్ంది. పడమటింటి రేకులు తూరుపింటి ముందు పాతుకు
పోయునాన్యి. అవే వీధి వాకిలి తియయ్కుండా అడుడ్కునాన్యి. పడమటింటి గోడలుకూడా సగం నాని ముటుట్కుంటే కూలిపోయేటుల్నాన్యి.
తనూ, నారాయడూ ఎంత కషట్పడి ఆ ఇలుల్ కటాట్రో.. ఒకక్ క్షణం కళళ్ ముందు మెదిలింది.
నారాయడు చెపిప్ంది నిజమేనేమో! అసలా ఇలుల్కటట్కుండా ఉంటే.. ఎటాల్ ఉండేదో? వెనున్లోంచీ వణుకొచిచ్ంది వెంకటలకిష్కి.
ఇంతేనా జీవితం అంటే..మూడు సంవతస్రాలు కూడ అవలేదు.. ఎంత పేర్మతో కటుట్ కునాన్రా ఇలుల్? అంతలో ఆశలనీన్ ఎటాల్ తలకిందులై
పోయాయి? ఇంటోల్ ఉనన్ తిండి గింజలు కూడ తడిసిపోయాయి. నారాయడు వాళొళ్చాచ్క కానీ ఏం చెయాయ్లో తెలీదు. వాళొళ్చేచ్ సరికి ఎంత
కాలం పడుతుందో!
పడిపోయిన తడికల గేటు మీద నుంచి దాటుకుంటూ ఊరోల్కి బయలు దేరింది. సాంబడు ఎంత భయ పడాడ్డో కానీ.. నోరు
విపప్కుండా చూసుత్నాన్డు, కళుళ్ పెదద్వి చేసి.
పాలెంలో మరీ ఎకుక్వ విధవ్ంసం జరకుక్ండా తుఫాను దారి మారుచ్కుంది. భయ పడుతూ, ఏం చూడ వలసి వసుత్ందో అని
బెదురుతూ.. ఒకొక్కక్ళేళ్ ఇళళ్లోల్ంచి బయటికి వసుత్నాన్రు. పూరి గుడిసెలు అడర్స లేకుండా మాయం అయిపోయాయి. అందులో ఉనన్
వాళళ్ంతా వాన బాగా పెరగక ముందే సూక్లు బిలిడ్ంగ లోకి మారి పోయారు.
కరంటు సత్ంభాలు, టార్నస్ ఫారమ్రుల్ ఎపుప్డో కూలి పోయాయి. నడుసుత్నన్ వెంకటలకిష్ కాళళ్కి ఏదో తటుట్కుని, ముందుకు పడ
బోయి ఆపుకుంది. ఏంటా అని చూసేత్.. పకిక్ంటి వాళళ్ బరెర్. అంతెతుత్ సత్ంభం మీద పడి.. చచిచ్ పడుంది. చూడగానే భళుళ్న వాంతి
చేసుకుంది.
“అమామ్! ఇంటి కెలిల్ పోదామమామ్!” సాంబడు ఏడుసూత్ అడిగాడు.
“అటట్గే పోదాం. రేవు దగగ్రకెళిళ్ చూదాద్మా? నానన్ వాళుళ్ వసుత్నాన్రేమో! ఇంటి కెళిళ్ పోదామా?” అభం శుభం తెలియని
పిలల్వాడికి ఆ భీభతస్ం చూపించడం ఇషట్ం లేకపోయినా తపప్దు. ఎకక్డొదిలిపెడుతుంది? నారాయడూ, అతత్మామల మాటెలా ఉనాన్..
ఒంటరిగా ఇంటోల్ ఉంటే పిచెచ్కిక్ పోయేటుల్ంది. అపుప్డుకాక పోయినా కొనిన్ గంటలయాయ్కయినా ఏదో తినాలి.. పార్ణం నిలుపుకోటానికి.
ఎకక్డి నుంచి వసుత్ంది? తన మాటెటాల్ ఉనాన్. పిలల్డి మాట?
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అనీన్ పర్శన్లే.. జవాబు లేని పర్శన్లు.
“వెంకటలకీష్.. వెంకట లచీమ్..” ఎవరిదో కంఠం.. నూతిలోంచి వసుత్నన్టుల్గా.
అటూ ఇటూ తిరిగి చూసింది. నుయియ్ కాదుగానీ, నూతి లాంటి గొయియ్. షావుకారు తన పెరటోల్ ఎతుత్ చేసుకోడానికి రోడుడ్ పకక్న
మటిట్ తవేవ్సి తీసుకు పోయాడు.. అడిగే వారెవరునాన్రని! ఊళోళ్ నూటికి తొంభై తొమిమ్ది మందికి అతను అపుప్లిచాచ్డు. ఎవరూ ఏం చేసినా
అడగరనే ధీమా..
సరిగాగ్ అదే గోతిలో భుజాల వరకూ నీళళ్లోల్ దిగి ఉనాన్డు. బైటికి రాలేక. మరి అతని కుటుంబం ఏమయిందా అని చూసింది.
ఎకక్డా ఎవరూ కనిపించలేదు. అందరూ కటట్ కటుట్కుని ఎకక్డి కెళిళ్ పోయారో!
“ననున్ పైకి లాగవా వెంకటలకీష్! చలికి చచిచ్ పోతునాన్..” వణుకుతునన్ గొంతు.. మాట సప్షట్ంగా లేదు.
వెంకటలకిష్ చుటూట్ చూసింది. రోడుడ్ మీదనే అడడ్ంగా పడుంది ఒక చెటుట్ కొమమ్ వేరే కొమమ్లోల్ చికుక్కుని. కషట్పడి దానిన్ తీసి.. ఒక
చివర షావుకారు కిచిచ్, ఇంకొక చివర తను పటుట్కుని, పడి పోకుండా నిలిచి ఉనన్ చెటుట్ నానుకుని నిలుచుంది. షావుకారు కొమమ్ని పటుట్కుని
పైకి రావడానికి పర్యతిన్సుత్నాన్డు. అడుగు ముందు కేసేత్, అరడుగు కింది కెళిళ్ పోతునాన్డు. వెంకటలకిష్కి తను కూడా ఆ గోతిలో పడి
పోతానేమో అని భయం వేసింది.
ఎటాల్గయితేనేం షావుకారు బైటికొచాచ్డు.. ఆయాస పడుతూ. వెంకటలకిష్కి ఊపిరాగి పోతుందేమో అని భయం వేసింది. చేతులు,
నడుం లాగేసుత్నాన్యి. ఆ క్షణంలో తన నగకి సగం

డబేబ్ ఇచాచ్డనన్ సంగతి గురుత్ రాలేదు. ఆపదలో ఉనాన్డు తోటి మానవుడు. తనకి

వీలయినంత వరకూ సాయం చెయాయ్లి.. అదొకక్టే మనసులో ఉంది. తోటి జీవరాశి మీద మనిషికి ఉనన్ పేర్మే ఎనిన్ రకాల దురామ్రాగ్లు
చేసినా, మానవాళి మన గలుగుతోంది.
“వెంకటలకీష్! నారాయడు వాళుళ్ రాలేదా ఇంకా?”
“రాలేదు.. టౌనోల్ చికక్డి పోయారేవో కానీ.. మీరెటాల్ పడిపోయారు గోతిలో?”
“మా వోళళ్ంతా రేవు దగగ్రకెళాళ్రు. అనన్ం పొటాల్లవీ ఇసాత్రని. తుఫానొచిచ్నపుప్డు, బియయ్ం బసాత్లు, పపుప్లు అవీ కూడా ఇసాత్రు
కదా! నేనే యెలల్మనాన్! మధయ్లో కాలు జారి గోతిలో పడిపోయా. నేనెటాట్గో పైకొసాత్లే అని ఆళళ్నెలల్మనాన్.”
వెంకటలకిష్కి తిపుప్కోలేనంత ఆశచ్రయ్మేసింది. ఆ గొయియ్, ఎంత లోతుందో తెలీదు.. వానకి నాని నాని ఊబి లాగ కూడ
అయిపోయుండచుచ్. ఒక వేళ తియయ్డానికి ఎవవ్రూ రాకపోతే ఏం చేసేవాడు? బియయ్ం పపుప్లు అవీ అంత ముఖయ్మా? చెకుక్ చెదరని తన
కొటోల్ సరుకుండే ఉంటుంది.
అదే అడిగింది షావుకారిని.
“నువొవ్చిచ్ తీశావా లేదా? ఆయురాద్యం ఉందనుకో ఎవరో ఒకరు వసాత్రు. లేదూ.. మా వోళుళ్ పది మందీ వచిచ్ పైకి లాగినా
రాలేను.” షావుకారి వేదాంతానికి నవావ్లో ఏడవాలో తెలియలేదు వెంకటలకిష్కి.
కానీ ఒకక్టి మాతర్ం తెలిసింది. ఆయురాద్యం ఉంటే ఎటువంటి పరిసిథ్తులోల్నైనా నిలదొకుక్ కోవచుచ్. లేకపోతే.. రాజ భవనాలూ,
హంస తూలికా తలాప్లూ, వంది మాగధుల సేవలూ ఏవీ కాపాడ లేవు, బతికించ లేవు.
“ఈ షావుకారికి ఇంకా ఇంకా పర్జలని మోసం చేసి, కిందా మీదా పెటిట్ దోచుకునే గీత ఉంది. అందుకే.. అంత భయంకరమైన
తుఫానులో, గోతిలో నీళల్లో,ల్ కలువ పువువ్లా నిటారుగా నిలుచునాన్డు. ఎటువంటి మనుషులు?” ఆలోచిసుత్ంటే వెంకటలకిష్కి మనసంతా
కలచి వేసినటల్యింది.
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“పద వెంకటలచీమ్.. రేవు దగగ్ర కెళాద్ం. అకక్డేమవుతోందో.. ఎవరైనా మినిసట్రో, యమెమ్లేయ్నో వసుత్నాన్రో లేదో.. అనీన్
కనుకుక్ందాం.” షావుకారుతో రేవు దగగ్ర కెళాళ్రు వెంకటలకీష్, సాంబడూ.
రేవెకక్డా? కనిపించదే! ఒక కిలోమీటరు ముందుగానే ఉధృతంగా పారుతునన్ కిటట్మమ్.. ఎంత మోటారునాన్ పడవలిన్ అందులో
నడిపించే సాహసం చెయయ్గల మొనగాళెళ్వరుంటారు.. అపుప్డే ఊరోల్ వాళళ్ంతా అకక్డునన్ గుటట్ మీదికి చేరుతునాన్రు. షావుకారి కుటుంబం
అంతా అకక్డే ఉంది.
పకాక్గా ఉనన్ సూక్లు భవనం ఇంచుమించు రేవుకి దగగ్రగా వచేచ్సింది. అందులోనే తల దాచుకునాన్రు, తమ గుడిసెలనీన్
కొటుట్కు పోయిన వాళుళ్. షావుకారు ఊహించినటుల్ ఎవరెవరో వచిచ్ అకక్డ తిండి సరుకులు పంచి పెటేట్టుల్ లేదు పరిసిథ్తి. నర మానవుడెవడూ
నది జోలికి వెళళ్లేరు ఆ సమయంలో.
పెంకుటిళుళ్ కూడా.. గోడలే మిగిలాయి. ఇళళ్లోల్ ఉనన్ సరుకులు, బటట్లు, అనీన్ ముదద్లే!
ముందునన్ది ఆహార సమసయ్. పాలెంలో మనుషులంతా బతికే ఉనాన్రు. రాతిర్ నుంచీ ఏదైనా తినాన్రో లేదో అనుమానమే. అపప్టి
వరకూ పార్ణ భయంతో బిగుసుకు పోయునాన్రు కానీ.. ఎంత సేపు ఉండగలరు?
పరిసిథ్తి చూసుత్ంటే షావుకారుకి దడ మొదలయింది. ఊరు మొతత్ం మీద అతని కొటుట్, ఇలుల్, సూక్లు భవనం మాతర్ం చెకుక్
చెదరకుండా ఉనాన్యి. ఇపుప్డు.. వీళళ్ందరికీ తిండీ తిపప్లూ.. ఎటాట్?
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