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యండమూరి కథా వంతి
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సునీల గవాసక్ర బొటన వేలు పైకెతిత్ తన ఆటగాళళ్వైపు చూసి టాస గెలిచ్నటుట్ సైగ చేసేడు. నేలమీద నాణనిన్ వంగి తీసుత్నన్ కైల్వ లాయిడ తో
‘బాయ్టింగ’ అనాన్డు.
వెసట్ఇండీస కీ, భారత జటుట్కీ మధయ్ జరుగుతూనన్ మూడో టెసట్ పోటీ అది. మొదటి రెండు టెసుట్లూ డార్ అవటంతో మంచి ఉతాస్హకరంగా
పార్రంభం కాబోతూంది.
గవాసక్ర బాయ్టింగ అని చెపప్గానే పర్కాష లేచి డెర్సిస్ంగ రూమ లోకి వెళాళ్డు. రెండు నిముషాలోల్ పాయ్డస్, గారూడ్ కటుట్కునాన్డు. వెసట్ ఇండీస
ఆటగాళుళ్ ఫీలడ్ లోకి పర్వేశిసుత్నాన్రు. అంపైరుల్ ముందే వెళిళ్పోయారు. పేర్క్షకులతో గాలరీలు అపప్టికే కిర్కిక్రిసిపోయాయి. వాళళ్ అలల్రితో అంత రణగొణ
ధవ్నిగా ఉంది.
“బాగా ఆడు. బెసట్ ఆఫ లక” అనాన్డు విశవ్నాద. కిర్తం రాతిర్ బీరుకొడుతూ తన మొదటి టెసట్ విశేషాలూ, ఎంత టెనష్న తో ఆట పార్రంభించిందీ
చేపూత్ంటే పర్కాష శర్దద్గా వినాన్డు.
ముందు ఫీలిడ్ంగ అయి ఉంటే ఆ వాతావరణం కొంచెం అలవాటు అయి ఉండేది. కానీ అలా కాలేదు. అదీగాక తను వోపెనింగు రనన్ర! అతడికి
కొదిద్గా భయంగా ఉంది.
గవాసక్ర తో పాటు డెర్సిస్ంగ రూమోల్ంచి బయటికి వచేచ్డు పర్కాష. ఇదద్రు ముగుగ్రు ఆట గాళుళ్ అభినందనలు తెలిపారు. ఆటగాళళ్లో అతడికి
అతయ్ంత సనిన్హితుడు కీరామ్ని నవువ్తూ ‘వెళిళ్రా’ అనన్టుల్ బొటనవేలు పైకెతాత్డు.
మెటుల్ దిగి, అతడు ఆటసథ్లంలో పర్వేశించాడు. అతడూ, గవాసక్ర కలిసి బౌండరీ లైను దాటి లోపలికి వెళూత్ంటే ఆకాశానన్ంటేలా చపప్టుల్ ! ఆ
చపప్టూల్-తమ పటల్ వారికునన్ అభిమానం–అంతా చూసూత్ంటే ఆతడి ఒళుళ్ జలదరించింది. ఆ అవయ్కాత్నందం జీవితంలో ఒక సాథ్యికి చేరుకునన్
కళాకారులకే తెలుసుత్ంది కిర్కెట గానీ...రచన గానీ... అంతకాలం వరకూ పడిన కషట్పు ఫలితానిన్ అనుభవించటంలో ఉండే ఆనందం అది! ఏ ఫీలడ్యినా
ఒకటే !
దాదాపు వరుసగా ఆరు రంజీ టోర్ఫీలోల్ సెంచరీ కొటాట్డు పర్కాష, ఆంధర్ జటుట్కు ఒక విశిషట్ సాథ్నానిన్ సంపాదించి పెటాట్డు. ఆతడు మంచి ఆఫ
సిప్నన్ర కూడా. ఎనిన్క చేసే అధికారుల దృషిట్ అతడిమీద పడి, సౌత జోన కు ఎనున్కునాన్రు. అకక్డ కూడా ఆతడు తన బౌలింగ తో వెసట్ ఇండీస ని తికమక
పెటట్టంతో, టెసట్ కి సెలెకట్ చేశారు.
మెటుల్ దిగుతూ అతడు వోరగా డెర్స సరిక్ల పకక్కి చూసేడు. తన వైపే చూసుత్నన్ సైలజ పెదవులిన్ గుండర్ంగా చేసి గాలిలోనే అందించింది. చాలా
జాగర్తత్గా దానిన్ అందుకొనన్టుట్, నవివ్ తల పంకించాడు. ఆమె కళళ్లో అభినందన కనిపిసూత్ంది. ఆమె పకక్నే సేన్హితురాళుళ్ కూరుచ్నాన్రు. తనకనాన్ ఆమే
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ఎకుక్వ ఎగైజ్ట మెంట తో ఉనన్టుల్ ఆమె కూరుచ్నన్ విధానం తెలుపుతూంది. పర్పంచ పర్ఖాయ్త ఆటగాడు గవాసక్ర తో కలిసి సథ్లం మధయ్కు నడవటానిన్
అతడు తన జీవితంలో మరిచిపోలేని అనుభవం. రెండు నిముషాలోల్ వాళుళ్ వికెట వదద్కు చేరుకునాన్రు. గవాసక్ర ముందు బాయ్టింగ.
భారతదేశపు బెసట్ అంపైర సవ్రూప కిషన కి రెండడుగుల దూరంగా నిలబడాడ్డు పర్కాష. గవాసక్ర గారడ్ తీసుకునాన్డు. ఆండీర్ రాబరట్స్ బౌలింగ.
మొదటి బంతిని గవాసక్ర ముందుకొచిచ్ ఆడేడు. రెండు, మూడు, నాలుగు బంతులిన్ వదిలేసేడు. అయిదో బంతిలో రెండు పరుగులు తీసుకునాన్డు. ఆరో
బంతి వదిలేసేడు.
వోవర పూరిత్ అయింది.
ఫీలడ్రస్ ఇటున్ంచి అటు మారుతునాన్రు.
గవాసక్ర మధయ్కొచిచ్ పర్కాష తో అనాన్డు... “జాగర్తత్గా ఆడు. మొదటి మూడు నాలుగు బంతులు ఆడగలిగ్తే, అలవాటయి పోతుంది. మొటట్
మొదటి మాయ్చ కదూ. బెసట్ ఆఫ లక.” పర్కాష తలూపి తన సాథ్నంలోకి వచాచ్డు. అందరూ సరుద్కునాన్రు.
ఉనన్టుండి ఆ పర్దేశం, ఆటగాళూళ్, పేర్క్షకులూ అంతా నిశశ్బద్ం అవటానిన్ అతడు గమనించేడు. కొనిన్ వేలమంది జనం ఈ కొతత్ ఆటగాడు ఎలా
ఆడబోతునాన్డని గమనించటానికి ఉతుస్కతతో చూసుత్నాన్రు. ఆ నిశశ్బంలో అతడి శరీరం వణికింది. చేతిలో బాయ్ట కూడా! ఎవరి కైనా అది తపప్దేమోమొటట్మొదటిసారి టెసట్ బాయ్ట పటుట్కునన్పుప్డు.
బవులింగ ఎవరు చెయయ్బోతునాన్రు అని చూసేడు పర్కాష. ఎవరూ కనబడలేదు. అతడు కొదిద్గా కంగారుపడి, మరింత పరీక్షగా చూసేడు.
దూరంగా బవుండరీ లైన దగిగ్ర కనబడాడ్డు.
మైకేల హోలిడ్ంగ!
పర్పంచంలోకెలాల్ అతి వేగంగా బంతులు విసిరే వాళళ్లో ఒకడు! బంతిని కుడి చేతోత్ పటుట్ కొని వసుత్నాన్డు. ఆంతదూరం నుండి అతడు వసుత్ంటే
-- అదే ఒక పరుగు పందెంలా ఉంది హోరిడ్ంగ సీవ్ట బవులర అని పర్తీతి. అతడు బంతి విసరటంలో పరుగెతత్టంలో రిథమ ఉంది. అతడు వికెట దగిగ్రగా
వచాచ్డు. చెయియ్ తిపుప్తూ అంఫైరిన్ దాటేడు. ఆ తరవాత బంతిని వదిలి పెటాట్డు. అతడి చేతిలో ఉనన్ంత సేపూ బంతి కనబడిందంతే! ఆ తరవాత అది
మాయమైంది. ఏదో చినన్ నలకలాటిది గాలి కనాన్ వేగంగా దూసుకు రావటం తెలుసూత్ంది. క్షణంలో వెయయ్వ వంతు తన పకక్ నుంచి ‘స’ మనన్ శబద్ం
చేసుకుంటూ ఏదో వెళిళ్పోయింది. అతడు బాయ్ట కొదిద్గా ఆప సైడ జరిపేడు.
ఒకక్సారిగా ఆ నిశశ్బద్ంలోంచి సముదర్పు హోరు లాటి తరంగాల ధవ్ని. విపరీతంగా జనం గోల!
ఏమైంది? బంతి సిల్పస్ లోంచి బవుండరీ లైన దాటిందా! అతడు సిల్పస్ వైపు చూసేడు అకక్డునన్ ముగుగ్రు ఫీలడ్రూస్ బవులర ని అభినందించటానికి
వెళళ్టం చూసి అపుప్డు చూసుకునాన్డు తన వికెట వైపు.
ఆఫ సట్ంపు ఎగిరి దాదాపు నాలుగు అడుగుల దూరంలో పడి ఉంది.
*

*

*

*

“ఇంత బేవారస్ గా ఆడతావని కలలో కూడా అనుకోలేదు. ఛీ” అంది శైలజ. పర్కాష మాటాల్డలేదు.
“మా పెర్ండస్ందరూ ఎంతగా నవువ్కునాన్రో! కొంతమంది అడిగేసేరు కూడా “ఏవోయ, మీ వాడు అకక్డ భరతనాటయ్ం చేసేడేమిటీ అని.”
పర్కాష మొహం రోషంతో ఎరర్బడింది. అయినా అతడు ఆవేశానిన్ కంటోర్ల లో పెటుట్కునాన్డు. “నేనేం చెయయ్ను? అకక్డ సరిగాగ్
సరుద్కోలేకపోయాను. చాలా మంచి బంతి అది. ఎంతమంచి బంతి అంటే దానికి గవాసక్రూ, విశవ్నాథూ అయినా కంగారు పడేవాళేళ్ ! అదే ఫసట్ బంతి
కావటంతో మరింత కంగారుపడాడ్ను.” ననన్రధ్ం చేసుకోమనన్టుట్ అతడు అభయ్రిథ్ంచేడు. కానీ సైలజ పరిసిథ్తి వేరుగా ఉంది. ఆమె, పర్కాష
పేర్మించుకునాన్రని చాలా మందికి తెలుసు. చాలామంది ఈరష్య్ పడాడ్రు కూడా. పర్కాష అందమైన వాడు. దానికి తోడు ఇండియన ఓపెనింగ బాటస్ మన!
అందుకే ఇలా అతడు ఓటమి చెందటం వారికి బాగా సంతృపిత్ నిచిచ్ంది. ముఖయ్ంగా సైలజ సేన్హితురాళళ్మని చెపుప్కుంటూనన్వారికి. ఆమెని పొర్దుద్నిన్ంచీ,
అంటే పర్కాష అవుట అయిన దగగ్రున్ంచీ సాయంతర్ం వరకూ ఏడిపిసూత్నే ఉనాన్రు.
సాయంతార్నికలాల్ ఇండియా బాయ్టింగ పూరత్యింది. నూట అరవై పరుగులకు అందరూ అవుట అయాయ్రు.
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మరుసటి రోజు వెసట్ ఇండీస బాయ్టింగ పార్రంభం అయింది. గేర్నిడజ్ హెయినస్ కలిసి డెబైబ్ పరుగులు తీసేరు. లాయిడ నలభై పరుగులతో
ఆడుతునాన్డు. ఇండియాని ఇనిన్ంగ డిఫీట తో వోడగొటాట్లనన్ తపన అవతలి టీమ లో పర్తి ఒకక్రిలోనూ కనబడుతూంది.
వాళళ్ సోక్రు 175-3 ఉండగా, చందర్శేఖర నుంచి బంతి తీసుకొని పర్కాష కిచాచ్డు కెపెట్న. అపుప్డు బాయ్టస్ మన వివ రిచరడ్స్ రైట హాయ్ండర.
పర్పంచంలో కెలాల్ రెండవ గొపప్ బాయ్టస్ మన గా పర్సిదిధ్కెకిక్న వాడు. ఆట సథ్లంలో కొదిద్గా నవివ్ంచేది అతడే. మిగతా వెసిట్ండియనస్ అందరూ చాలా
సీరియస గా ఉంటారెపుప్డూ.
వికెట కి ఆరు గజాల దూరంలో నిలబడాడ్డు పర్కాష బంతి పటుట్కుని..
రిఛరడ్స్ ‘విసురు’ అనన్టుట్ సైగ చేసేడు. అపప్టికే అతను డెబైబ్ పరుగులతో ఉనాన్డు. జనం బాగా గోల చేసుత్నాన్రు. రిఛరడ్స్ ఆ రోజు ఆట
పూరత్యేయ్లోపులో సెంచరీ సాధించాలనే పటుట్దలతో ఉనాన్డు.
పర్కాష గుండెనిండా గాలి పీలుచ్కునాన్డు. బంతిని తిపప్టానికి వీలుగా చూపుడు వేలూ, మధయ్ వేలూ మధయ్ పటుట్కునాన్డు. అంపైర పకక్కి
తొలగాగ్నే పరుగెతుత్కుంటూ వచిచ్ గుడ లెంగత్ తో వేసేడు. బంతి పడి సిప్న అయి, వికెట మీదకి వెళిళ్ంది. అయితే అంతకు ఒక క్షణం ముందే బాయ్టస్ మన
పొజిషన లోకి వచిచ్ కవరస్ లోంచి డైరవ చేసేడు. ఒక క్షణం బంతి కనపడలేదు. ఆ తరవాత పేర్క్షకుల గోల మధయ్లో అది ఆకాశంలో కాకిలా ఎగురుతూ
కనిపించి గాలరీలోకి వెళిళ్ పడింది.
సికస్ !
‘ఛీ’ అనుకొనాన్డు పర్కాష. తన మీద తనకే అసహయ్ం వేసింది. జీవితపు మొటట్మొదటి టెసట్ బంతి! ఆరు పరుగులు!!
ఇంతలో అతడి చేతికి బంతి తిరిగి వచిచ్ంది. ఈ సారి ‘గుగీల్’ వేయదలుచ్కునాన్డు. అదే అతడు చేసిన తపుప్! ఇంకా పూరిత్గా బంతి అలవాటు
కాకుండానే గూగీల్ వేయబోవటం ! ఫలితం... అది ఫుల టాస అయింది. మళీళ్ ఇంకో సికస్రు!
వోవర పూరత్యేయ్సరికి ఆరు బంతులోల్నూ మూడు సికస్రూల్, మూడు బవుండరీలతో రిఛరడ్స్ వంద పరుగులు పూరిత్ చేసేడు. జనం పోలీసులిన్
దాటుకొని వచిచ్ అతనిని అభినందిసుత్నాన్రు.
కొంత దూరంలో ఒంటరిగా దాదాపు ఏడుపు తకుక్వగా నిలబడి ఉనాన్డు పర్కాష. ఒక కురార్డెవడో అతడి మీద తినేసిన అరటి పండు తొకక్
విసిరేసేడు. జనం అతడిని చూసి నవువ్తునాన్రు.
*

*

*

*

రాతిర్ ఒంటిగంట అయింది. అతడికి నిదర్ పటట్లేదు. లేచి గదిలోంచి బయటకొచాచ్డు. చుటూట్ వెనెన్ల. మధయ్లో అతడు ఒంటరిగా... నిశశ్బధ్ంగా...
అతడికి తన గతం గురొత్చిచ్ంది. తన తండిర్ బాయ్ట పటుట్కోవటం నేరప్టం... చదువు కూడా లక్షయ్పెటట్కుండా కిర్కెట ఆడటం.. కృషి పటుట్దలా
సాధనాలుగా ఎండలో చెమటతో నిరివ్రామంగా చేసిన పార్కీట్సూ.
చేసినదంతా ఒకక్ రోజులో పోయింది ! ఆ దుఃఖం కేవలం అనుభవించిన వాళళ్కే తెలుసుత్ంది. నిజమైన సోప్రట్స్ మన కే తెలుసుత్ంది.
ఆ రోజు సాయంతర్ం తిరిగి శైలజకీ, అతడికీ గొడవైంది. ఆ అమామ్యిని సేన్హితురాళుళ్ ఎంతగా అలల్రి పటిట్సుత్నాన్రంటే ఆమె వూరు తిరిగి
వెళిళ్పోతానంటుంది. బలవంతం మీద ఆపు చేశాడు. దాదాపు ఏడుసూత్ “బాటింగ అంటే భయం అనుకోవచుచ్. బవులింగ కేమయిందీ? హాయిగా
వెయయ్చుచ్గా” అంది. నిజమే ! కానీ ఏదో అవుతూంది తనకి. ఏదో బెరుకు!
గవాసక్ర లాంగ ఆన లో నిలోచ్మనన్పుప్డు ఆ బెరుకుతోనే నిలబడాడ్డు. తనకి కొదిద్ గజాల దూరంలో శైలజ కూరుచ్ని ఉందని తెలుసు. ఇంతలో
మురేర్ బంతిని గాలిలోకి లేపాడు. విపరీతమైన గొడవ. వెనుక సైలజ ‘కాచిట’ అని అరుసూత్ంది. పటుట్కోబోయే సమయానికి సూరయ్కాంతి కళళ్లో పడి
వదిలేసేడు. ఎపుప్డూ కామ గా ఉండే విశవ్నాధ కూడా సీరియస గా చూడటం తనకి బాధ కలిగించింది. వాళుళ్ మాతర్ం ఏం చేసాత్రు? అపప్టికే వెసట్ ఇండీస
350-5 లో ఉనాన్రు. వోటమి తపప్ని సరి అవుతూంది. ఆ సాయంతర్ం మళీళ్ ఆమె అతడిని కలిసింది. ఆమె తిడుతూంటే మవునంగా భరించాడు.
ఎంతోమంది తన దేశీయులకు ఆమె పర్తినిధి అని అతడికి తెలుసు. దేశం మొతత్ం తనని తిడుతునన్టుట్ ఉంది. “నీకసలు ఏం చేతకాదు” అంది సైలజ.
“కేవలం రికమండేషన మీద టెసట్ లోకి తీసుకునాన్రు నినున్ అంటునాన్రు మా వాళుళ్.”
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అపుప్డు మాతర్ం పర్కాష విలవిలలాడి పోయేడు. చాలా సునిన్తమైన చోట తగిలిన దెబబ్ అది. గుండెనిండా వయ్థ. కళళ్ నిండా నీళుళ్.
*

*

*

*

ఆట నాలుగో రోజులోకి పర్వేశించింది. లాయిడ 575-7 దగిగ్ర డికేల్ర చేశాడు. ఒకటినన్ర రోజు పాటూ ఇండియా ఆడాలి. అపుప్డు ఇనిన్ంగస్
డిఫీట నుంచి తపిప్ంచుకుంటుంది.. అంతే గెలిచే పర్సకిత్ లేదు 415 పరుగులు తీసి ఇంకా ఆ పైన ఎకుక్వ చేయటం అసంభవం కాబటిట్.
లంచ పూరత్వగానే ఇండియా బాయ్టింగ పార్రంభించాలిస్ వచిచ్ంది.
గవాసక్ర తో కలిసి వికెట దగిగ్రికి నడుసూత్ అనాన్డు. “నేనూ; నేనూ, ఐ, ఐయామ సారీ?” గవాసక్ర సునిన్తంగా అతడి భుజం తడుతూ “పరేల్దు,
జాగర్తత్గా ఆడు” అనాన్డు ఆ సమయంలో ఆ రెండు మాటలూ అతడికి ఎంతో వోదారుప్నిచాచ్యి! ఆ మాతర్ం సేన్హ పూరితమైన సప్రశ్ కోసం అతడు ఆ
పరిసిథ్తులోల్ చాలా తపిసుత్నాన్డు.
మొదటి వోవర పూరత్యింది. గవాసక్ర పరుగులు చేయలేదు ఆ వోవరోల్. ఇకక్డ పరుగులు కాదు ముఖయ్ం. మరుసటి రోజు సాయంతర్ం వరకూ
నిలబడగలిగితే చాలు. వోవర పూరత్వగానే పర్కాష బాయ్టింగ వచిచ్ంది. ఈ సారి ఆండీ రాబరట్స్ ది బవులింగ. చాలా పొడవుగా సీరియస గా ఉండే రాబరట్స్
ఒక సారి పర్కాష వైపు కౄరంగా చూసేడు. అతడు విసిరిన బంతి తుపాకీ గుండుకనాన్ వేగంగా వచిచ్ంది. పర్కాష ఎడమ కాలు ముందుకు జరిపి, నెమమ్దిగా
గాల్నస్ చేసేడు. పేర్క్షకుల హరష్ధావ్నాల మధయ్ లెగ సిల్ప లోంచి బంతి బవుండరీ దాటింది. గవాసక్ర అభినందిసుత్నన్టుట్ చెయియ్ వూపేడు. జనం చాలా సేపటి
వరకూ చపప్టుల్ కొడుతూనే ఉనాన్రు. సైలజ అయితే కురీచ్లోంచి లేచి నిలబడి చెయియ్ వూపుతూంది.
ఇంతలో రాబరట్స్ రెండో బంతి వేసేడు. అతడెంత కరక్శంగా ఆ బంతి విసిరేడో, అంత సజావుగా దానిన్ లేట కట చేసేడు.
మళీళ్ హరష్ధావ్నాలు.
పళుళ్ బిగించి రాబరట్స్ వెనకిక్ వెళాళ్డు. అతడి ఫేవరిట బాల! బవునస్ర ! పడీ పడటంతోటే తారాజువవ్లా ఆరడుగుల ఎతుత్ లేచింది. ఆ బంతి
గానీ తగిలితే పర్కాష చినన్ మెదడు బయటకు వచేచ్సేదే. కానీ పర్కాష చులాగాగ్ పర్కక్కి తపుప్కుని గాలిలోనే బంతిని బాయ్ట తో హుక చేసేడు. ఒక క్షణం
అంతా నిశశ్బద్ం. బంతి వెళిళ్ సేట్డియంలో పడగానే జనం వేసే విజిలస్, చపప్టల్తో సేట్డియం నిండిపోయింది. అతడికిపుప్డు బంతి మామూలుగా కనిపించ
సాగింది. అసలే మంచి సోట్ర్క పేల్యరు. దానికి తోడు ఇదివరకు లేని ఆతమ్విశావ్సం వచిచ్ చేరింది. చాలా జాగర్తత్గా ఆడసాగేడు. టీ టైమ కి సోక్రు అరవై
పరుగులకు చేరింది. ఆ మరుసటి రోజు నూరు పరుగుల దగిగ్ర గవాసక్ర అవుటయాయ్డు. వరసగా అమరనాధ విశవ్నాధ కూడా అవుటవడంతో మళీళ్ టెనష్న
మొదలయింది. అపప్టికి సోక్రు 110-3.
టీ టైమ కి పరిసిథ్తి మరింత విషమించింది 175-7. కిరామ్నీ చాలా సేపు నిలబడగలిగేడు కానీ హుక చేయబోయి సిల్ప లో కాయ్చ ఇచేచ్సేడు.
టైమ నాలుగయెయ్సరికి పేర్క్షకులు కురీచ్చివరల్కి చేరుకుని ఉదేవ్గంతో చూడసాగేరు. తొమిమ్దో వికెట పారట్రన్ర షిప లో చందర్శేఖర, పర్కాష
ఆడుతునాన్రు. వోవర అయేయ్సరికి అంతవరకూ ఆగగలిగినందుకు జనం చపప్టుల్ కొడుతునాన్రు. మళీళ్ కొతత్ది మొదలయేయ్ సరికి ఉదేవ్గం. వెసట్ ఇండీస
కెపెట్న లాయిడ మొహం సాయంతర్పు కాంతిలో కసితో మరింత నలల్గా మెరుసూత్ంది. తన జటుట్ బౌలరల్నందరీన్ ఒకరి తరవాత ఒకరిన్ మారుసుత్నాన్డు.
అయిదు బంతులాడటం, ఆరో బంతిలో ఒక పరుగు తీసి అటు వెళళ్టం చేసుత్నాన్డు పర్కాష. చందర్శేఖర ని సాధయ్మయినంత వరకూ బాయ్టింగ వైపు
రాకుండా చేసుత్నాన్డు. పరుగు తీసినపుప్డలాల్ జనం ఉతాస్హ పరుసుత్నాన్రు. ఏక్షణం అయినా ఆటసథ్లం లోకి దూసుకు వచేచ్లా ఉనాన్రు. పోలీసులు
కాపలా కాసుత్నాన్రు.
నాలుగు... నాలుగుంపావు..
ఆఖరి మూడు వోవరుల్.. రెండు... జనం టెనష్న లో నిలబడి పోయారు. అరవటం కూడా లేదు.
గారన్ర ది ఆఖరి వోవరు. రాక్షసుడిలా బంతి పటుట్కుని వసుత్నాన్డు. అపప్టికి దాదాపు అయిదు గంటలనుంచీ ఆడుతునాన్డు పర్కాష. చాలా
నిసస్తుత్వగా వునాన్డు. వరసగా నాలుగు బౌనస్రుల్. ఒక ఫుల టాస వేసేడు గారన్ర.
ఆఖరి బంతి.
బౌండరీ లైన దగిగ్రనుంచి పరుగెతుత్కుంటూ వచిచ్ విసిరేడు. పర్కాష చాలా కామ గా దానిన్ డైరవ చేసేడు. బంతి దొరుల్కుంటూ వెళిళ్పోయింది.

øöeTT~

www.koumudi.net

ôdô|º+ãsY 2019

5

యండమూరి కథా వంతి

అంతే, పర్వాహం కటట్లు తెంచుకొనన్టుట్ జనం... అభినందనలు.. పోలీసులు.. పర్కాష వాళళ్ సాయంతో డెర్సిస్ంగ రూమ వైపు పరుగెతాత్డు.
గవాసక్ర, విశవ్నాధ కంగార్చుయ్లేషనస్ చెబుతునాన్రు.
పోటీ డార్ అయింది.
*

*

*

*

“మారవ్లెస! అసలు అపుప్డే నినున్ ముదుద్ పెటేట్సుకుందా మనుకునాన్ను. కానీ అమోమ్ జనం. నిజంగా హీరోవే అయిపోయావ” అంటూంది శైలజ.
అతడి మొహం భావరహితంగా ఉంది. గెలుపు అతడిలో సత్భద్తని కలగ జేసింది. సకెస్స గంభీరతని ఆపాదించింది.
ఆమె మాటాల్డుతూంది. పర్వాహం లాంటి మాటలు. పొగడత్లు, ఫెర్ండస్ ఆమెని ఎలా కంగార్టస్ చేసిందీ... వగైరా, వగైరా. అంతా వినాన్డు అతడు.
చివరికి అనాన్డు:
“నేను నినున్ పేర్మించింది నువువ్ నా దుఃఖంలో పాలు పంచుకుంటావని. అంతే కానీ నా గెలుపులో కాదు. ఐయామ సారీ సైలజా. నేను నినున్
పేర్మించలేను. ఏ వయ్కిత్కైనా గెలుపూ, ఓటమీ రెండూ తపప్వు. అందులోనూ సోప్రట్స్ మన అంటే చినన్ పిలల్వాడి లాటివాడు. తలిల్ తరువాత తలిల్ లాటి పేర్యసి
ఒడిలో సేద తీరుచ్కుందామనుకుంటాడు. ముఖయ్ంగా వోడిపోయినపుప్డు.”
ఆమె ముఖం వాడిపోయింది. లేచి నిలబడింది. పర్కాష ఒక మాట అనాన్డూ అంటే అది ఆవేశంలో అనన్ది కాదనీ, ఎనోన్ నిరణ్యించుకునే అలా
అంటాడనీ ఆమెకి తెలుసు. అతడు తలుపు తెరిచి పటుట్కొనాన్డు. ఆమె వెళిళ్ పోయింది.
అతడూ బయటికొచిచ్ రెండు చేతులూ పాంటు జేబులోల్ పెటుట్కుని శూనయ్ంలోకి చూసూత్ నిలబడాడ్డు.
అతడికి తెలుసు తన గెలుపుకిది పార్రంభం అని ! ఇక అంతా విజయ పరంపరే కావచుచ్. తన చుటూట్ ఇక జనం చేరతారు. అభినందిసాత్రు. ఐ
లవూయ్ అంటారు. తను కనుకోక్లేడు - ఎవరు తనని తనుగా నిజంగా పేర్మిసుత్నాన్రో - ఎవరు తన కళని పేర్మిసుత్నాన్రో - ఎవరు తన గెలుపుని
పేర్మిసుత్నాన్రో !
ఎంత బాధామయ సిథ్తి ఇది !

★★★

(వచేచ్ నెల మరో కథతో కలు కుందాం)
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