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"ఏం పెదద్యాయ్... ఈ లారీ సీట్రింగ ఇంత గటిట్గ ఉనాయ్దీ. సినిమాలోల్ ఇటల్ తిపిప్తే అటల్ తిరిగిపోతాది కదా"
అనాన్డు 15 ఏళల్ ఓబులేసు.
"అది సినిమారా అబీబ్. వాళుళ్ చెపేప్వి మనం సూసేవి అనిన్ సతుత్ ఎవారాలే. సూక్లుకు పోకుండా అవే
సూసాత్వుంటే ఇదోద్... నాలా డైరవర అయిపోతావు" అనాన్డు కిషట్పప్.
"సూక్లోల్ ఏమీ ఉండదు పెదద్యయ్. నాయిన చనిపోయిన తరావ్త డబుబ్లే లేవంటే, ఇంక యాడో
మారాక్పురంలో ఉండే సూక్లుకు ఎటాల్ పోయేది చెపుప్"
తన పెదద్యయ్ కిషట్పప్ లారిలో డైరవింగ నేరుచ్కునాన్డు ఓబులేసు. డైరవింగ, మైనింగ తపప్ వేరే బతుకు
తెరువు తెలీదు వాళళ్ ఊరుకి. ఆ ఊరిపేరు రాయుడోరిపాలెం. నలల్మల ఫారెసట్ అంచులోల్ ఉంటుందది. ఊరి వాళళ్ందరూ
పనిచేసేది భూపతి టార్నోస్ప్రట్ కంపెనీ కింద.
ఓబులేసు తండిర్ చనిపోయినపుడు, ఓబులేసుకి డైరవర ఉదోయ్గం ఇచిచ్ వాళళ్ కుటుంబానిన్ ఆదుకునాన్డు
భూపతి టార్నోస్ప్రట్ కంపెనీ ఓనర, భూపతి రాయుడు. అందుకే ఓబులేసు అదే కంపెనీలో పనిచేసుత్నన్, తన పెదనానన్
కిషట్పప్ బండోల్ డైరవింగ నేరుచ్కుంటునాన్డు.
"సరేల్... చూసుక్ని తోలు, సీకటి పడినాది. అసలే ఇదంత మంచి రూటు కాదు."
అంటుండగానే దూరంగా రోడుడ్కి పకక్న ఉనన్ సీనాకాయల తోట ముందు తెలల్టి బటట్లు వేసుకునన్
ఒకమామ్యి చెయియ్ ఊపుతోంది.
"పెదద్యాయ్... ఆడెవరో అమామ్యి చెయియ్ ఊపుతాంది పెదద్యయ్" అని భయంగా అనాన్డు ఓబులేసు.
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"అది గాలిరా ఓబులేసా... అటువైపు చూడమాకు. రోడుడ్వైపే చూసాత్ సీప్డుగా పోనీ."
ఓబుసుకు చెమటలు పటాట్యి. సీప్డుగా సీనాతోటని దాటుకుని వెళిల్పోయారు. అదద్ంలో వెనకిక్ చూసేత్
ఇందాక ఆ అమామ్యి ఉనన్ సథ్లంలో ఎవరూ లేరు. గుండెదడ పెరిగిపోయింది ఓబులేసుకు.
"ఏందిది పెదద్యయ్?"
"ఈ సీనాతోటలో ఎంతో మంది చచిచ్పోయారార్. కొందరు ఆతమ్హతయ్ చేసుకునాన్రు. కొందరు మరడ్ర
అయినారు. వాళళ్ ఆతమ్లే రాతిర్పూట ఈడ కనపడుతూ ఉంటాయ. ఎవడు సీనాతోట ముందు బండి ఆపినా, తరావ్త రోజు
ఈడనే రకత్ం కకుక్కుని చచిచ్పోతారు. నువువ్ ఎపుప్డు ఈ రూటోల్ వచిచ్నా ఈడ మాతర్ం బండి ఆపొదుద్."
ఒకక్సారిగా వళుళ్ జలదరించింది బండి కొతత్గా నేరుచ్కుంటునన్ ఓబులేసుకు. సీట్రింగుని పటుట్కునన్
చేతులు వణుకుతునాన్యి.
ఒక ఫరాల్ంగు దూరం వెళాళ్క... "బండి కొంచెం సోల్ చేయారా ఓబులేసా" అని రోడుడ్ వైపు చూసూత్ చినన్గా
గొణిగాడు కిషట్పప్.
ఉలికిక్పడాడ్డు ఓబులేసు. ముందుకు చూసేత్ ఈసారి ఉంది పోలీసు చెక పోసుట్. పోలీసు కానిసేట్బుల లైటుల్
చేతిలో పటుట్కుని ఆపమంటూ ఊపుతునాన్డు. కిషట్పప్కు చెమటలు పడుతునాన్యి. ఎందుకంటే బండిలో ఉనన్ది
మామూలు సరుకు కాదు. దొరికితే 7 ఏళల్ జైలు శిక్ష. ఈ దారిలో పోలీసు చెక పోసుట్ ఎపుప్డో ఒకక్సారి పెడతారు. అది
అనుకోకుండా ఈరోజే అయింది. ఓబులేసుకు ఆ సరుకు గురించి కానీ 7 ఏళల్ జైలు శిక్ష గురించి కానీ తెలీదు.
బండి సోల్ చేశాడు ఓబులేసు. ఖచిచ్తంగా బండి పోలీసు చెక పోసుట్ ముందు ఆగబోతోంది. ఉనన్ ఒకక్
కానిసేట్బుల, బండి వెనకిక్ లైట వేసుకుని యథాలాపంగా చెకింగ కి వెళాళ్డు.
"యాకిస్లేటర తొకక్రా ఓబులేసు"
"పెదద్యాయ్..." అంటూ అరథ్ం కానటుట్ చూశాడు ఓబులేసు.
"తొకక్మనాన్నాన్..." అని అరిచాడు కిషట్పప్.
యాకిస్లేటర బలంగా తొకాక్డు. లారీ ఒకక్సారి దూసుకుని ముందుకు చెక పోసుట్ ను పగలగొటుట్కుంటూ
వెళిల్పోయింది. కానిసేట్బుల భయపడి వెనకిక్పడాడ్డు.
ఉలికిక్పడి లేచాడు ఓబులేసు. 2 సంవతస్రాల కిర్తం జరిగిన ఈ సంఘటన ఓబులేసు కి ఇంకా
గురొత్సోత్ంది. ఎందుకంటే కిషట్పప్ తో తాను మాటాల్డిన చివరి మాటలు అవే. ఈ సంఘటన జరిగిన 2 రోజుల తరావ్త
కిషట్పప్ సీనాతోట దగగ్ర రకత్ం కకుక్కు చనిపోయాడు. అందరూ కిషట్పప్ తోటలోకి వెళాళ్డు అందుకే దెయయ్ం చంపేసింది
అనాన్రు.
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***
ఈరోజు ఓబులేసు పుటిట్నరోజు. లారీలో కంపెనీ వాళళ్ లోడ వేసుకుని చాలా ఆనందంగా పాటలు
పాడుకుంటూ వసుత్నాన్డు. సాయంతర్ం 7.30 అవుతోంది. సరిగాగ్ సీనాతోట దగగ్రకి వచాచ్డు... ఎవరో అమామ్యి రోడుడ్కి
పకక్న ఉంది. బటట్లు తెలల్గా మెరిసి పోతూ ఉనాన్యి. ఖచిచ్తంగా కిషట్పప్ చనిపోయే ముందు కనపడింది. మళీల్ ఇపుప్డు
కనపడింది దెయయ్ం.
ఈ రెండు సంవతస్రాలోల్ సీనాతోట గురించి ఎనోన్ వినాన్డు. రాతిర్ళుళ్ తెలల్గా ఉండే ఎవరో తిరుగుతూ
ఉంటారని, వాళళ్ చేతులోల్ పెదద్ దివిటీలు ఉంటాయని. ఎవరు వాళళ్ని చూసినా... ఎవవ్రు ఆ తోటలోకి వెళిళ్నా పార్ణాలతో
మిగలరు అని ఎనోన్ వినాన్డు.
తనకు కూడా ఏదో చెడు జరగబోతోంది అని అరథ్మయియ్ంది. భయపడుతూ బండి సీప్డ గా పోనించాడు.
అకసామ్తుత్గా రోడుడ్ పకక్న నిలబడిన దెయయ్ం, రోడుడ్ మీదకు వచిచ్ంది. ఓబులేసు బండికి అడడ్ంగా వసోత్ంది. సీట్రింగ మీద
చెయియ్ నిలబడడ్ంలేదు ఓబులేసుకి. అరచేతిలో పటిట్న చెమటకు జారిపోతోంది. గటిట్గా సీట్రింగ పటుట్కోడానికి
పర్యతిన్సుత్నాన్డు. బేర్కులు వేదాద్మనుకునాన్డు కానీ మళీళ్ ఎకక్డ దెయయ్ం ఎకేక్సుత్ందో అనన్ భయంతో వేగంగా దెయయ్ం
మీదకు ఒకక్సారిగా ఎకిక్ంచేసాడు. లారీ కుదుపుకు లోనయియ్ంది. ఏం అరథ్ం కాలేదు ఓబులేసుకి. వెనకిక్ చూడకుండా
వేగంగా ఒక మూడు ఫరాల్ంగులు వచేచ్శాడు.
కానీ ఇపుప్డు మాతర్ం బేర్కులు పడక తపప్లేదు. ముగుగ్రు పోలీసులతో చెక పోసుట్ పెటాట్రు. 2 ఏళల్ కిర్తం
చూసిన చెక పోసట్ తనకు ఇంకా గురొత్సోత్ంది. అపుప్డు పెదద్యయ్ ఎందుకు చెక పోసుట్ బదద్లుకొటిట్ ముందుకు తిసెక్ళాళ్డో
ఇపప్టికీ తెలీదు ఓబులేసుకి. ఇపుప్డు మాతర్ం చినన్గా బండిని సోల్ చేసి ఆపేశాడు. ఒక కానిసేట్బుల ముందు ఉనాన్డు.
ఎసఐ, కానిసేట్బుల వెనకిక్ వెళాల్రు.
"ఏయ దిగు దిగు... యెనకిక్ రా. ఈ పటట్లు ఎతుత్ చెకక్ల మీద"
ఓబులేసు వెనకిక్ వెళిల్ లారీలో వేసిన చెకక్ల మీద ఉనన్ పరదాలు ఎతాత్డు. పరీక్షగా చూసిన ఎసఐ, ఒక
దుంగని బయటకి లాగాడు. దాని మధయ్లో ఎరర్గా ఉంది.
"ఇదేంది రా..."
"నాకు తెలీదు సార. మా కంపెనీలో లోడ వేసాత్రు. మేము వేసుకుని వచేచ్సాత్ం అంతే సార."
"నీయబబ్... ఎరర్ చందనం సమ్గిల్ంగ చేసూత్. నాకు తెలీదు సార... అంటూ నంగి నాటకాలు
ఆడతావేంటార్" అంటూ చెంప మీద లాగిపెటిట్ కొటాట్డు.
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కురోచ్రా కింద కూరోచ్ అంటూ షరట్ లాగేసాడు. చేతులు వెనకిక్పెటట్రా అంటూ లాఠీతో కొటాట్డు.
"కానిసేట్బుల... లోడులో ఉనన్ మొతత్ం ఎరర్ చందనం కిందకి దించు"
ఆరోజు కిషట్పప్ ఎందుకు ఆ చెక పోసుట్ బదద్లుకొటిట్ వెళిల్పోయాడో మెలల్గా అరద్మవుతుంది ఓబులేసుకు.
"నీ వయసెంతరా?"
"20 సార"
"నీ మొహం చూసేత్ అటట్ లేదురా. లైసెనస్ ఉందా?"
... (ఓబులేసు మౌనం)
"మాటాల్డవేంటిరా దివాన?" అంటూ లాఠీతో ఇంకో దెబబ్ వేసాడు.
"ఉంది సార ఉంది"
"యాడ"
"లారీ కాయ్బినోల్"
ముందుకు వెళిళ్న కానిసేట్బుల "కాయ్బినోల్ యాడా?" అంటూ అరిశాడు.
"సీట్రింగ పకక్న బాకస్ లో సార"
"కనపడడ్ం లేదు సార ఈడ" అనాన్డు కానిసేట్బుల.
రేయ చూపించు నువువ్ అంటూ కాయ్బిన దగగ్రకు ఓబులేసుని తిసెక్ళాళ్డు ఎసఐ.
"ఇదోద్ సార... ఇకక్డే" అంటూ కాయ్బిన లోపలకి ఎకాక్డు ఓబులేసు.
కాయ్బిన పకక్న బాకస్ తీసూత్... కాయ్బిన లోపల కూరుచ్నన్ కానిసేట్బుల ని కాలుతో తనాన్డు. కానిసేట్బుల
ఎగిరి ఎసఐ మీద పడాడ్డు. లారీ సాట్రట్ చేసి ఒకక్సారిగా చెక పోసుట్ను బదద్లు కొటుట్కుని ముందుకెళిళ్ పోయాడు.
***
2 సంవతస్రాల కిర్తం కిషట్పప్ చెక పోసుట్ బదద్లు కొటుట్కుని వచాచ్క లారీని ఊరి బయట తుపప్లోల్ ఆపి.
ఓబులేసును ఇంటికి పంపేశాడు.
ఓబులేసు కూడా లారీని తీసుక్ని సరాసరి రాయుడోరిపాలెంకి వచాచ్డు. ఊరి బయట తుపప్లోల్ లారీని
ఆపి, ఇంటికి వచిచ్ బయట ఉనన్ నులక మంచం మీద కూలబడాడ్డు. కళుళ్ తిరుగుతునాన్యి ఓబులేసుకి. ఆయాసం
వసోత్ంది. పుటిట్నరోజు నాడు గడచిన గంటలో జరిగిన సంఘటనలు తన గుండెలోల్ దడ పుటిట్సుత్నాన్యి. ఈ ఎరర్ చందనం
ఏంటో... ఏం జరుగుతుందో అరద్ం కాక మదనపడిపోతునాన్డు. ఇంతలో ఇంటోల్చి అమమ్ వచిచ్ంది.
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"ఏమిరా ఓబులేసా... ఏదో రందిలో ఉనాయ్వేమి. ఏమైనాది?"
"లోడేసుక్ని వసాత్ంటే పోలీసులు ఆపినారమామ్. వాళుళ్ చూసేత్ లారీలో ఎరర్ చందనం చెకక్లునాన్యి.
వాళళ్ని కొటిట్ పారిపోయి వచేచ్సిన అమమ్"
"నువువ్ ఊరు విడిసి వెళిళ్పోరా ఓబులేసు. ఆ కిషట్పప్కి కూడా ఇటేల్ అయినాదిరా. తరావ్త 2 రోజులోల్ ఆ
దెయయ్ం తోట దగగ్ర రకత్ం కకుక్కు చనిపోయాడు. వెలిల్పోరా ఓబులేసు"
"మిమమ్లిన్ వదిలేసి యాడికి పోవాలమమ్ నేను"
"యాడికో ఒక తూరికి పోరా ఓబులేసు. ఈడ మాతర్ం ఉండబాకు." అంటూ భయపడుతూ చెపిప్ంది.
ఇంతలో నాలుగు దికుక్ల నుంచి నలుగురు పోలీసులు వచిచ్ ఒకొక్కక్రు ఓబులేసు కాళుళ్ చేతులు తల
పటుట్కునాన్రు. బేడీలు వేసి పోలీసులు లాకెక్ళిల్ పోతునాన్రు.
"పారిపోరా ఓబులేసా పారిపో" అంటూ వాళళ్మమ్ గుండెలు బాదుకుంటూ ఏడుసోత్ంది. ఎందుకంటే
జరగబోయేది ఆమెకు తెలుసు కాబటిట్.
ఓబులేసుని తీసెక్ళిళ్ 2 రోజులు విపరీతంగా కొటాట్రు. నీకు ఆ ఎరర్ చందనం ఎకక్డిది అని. కంపెనీ
వాళుళ్ లోడ వేసారు సార అని తను చెపూత్నే ఉనాన్డు. రేపు కోరుట్లో సబిమ్ట చేసాత్రు అనగా.. ఈరోజు సాయంతర్ం బెయిల
వచిచ్ంది. కుంటుకుంటూ బయటకు వచాచ్డు ఓబులేసు. పోలీసు సేట్షన మెటల్ బయట భూపతి కారు ఉంది.
"రేయ... ఓబులేసు. నీకు అయయ్గారే బెయిల ఇచిచ్ంది. వెళిల్ దండాలు పెటుట్"
కారోల్ కూరుచ్నన్ భూపతికి దండం పెటాట్డు.
"ఏరా... ఎటుల్నాన్ది ఇపుప్డు" అని గంభీరంగా అడిగాడు భూపతి
"బానే ఉనాయ్ది సామి" అని పోలీసు దెబబ్ల నొపిప్తో వణుకుతూ చెపాప్డు.
"దా కారోల్ కూసో. నినున్ ఇంటికి తీసెక్ళిల్ ఆ దెబబ్లకు కాపడం పెటిట్సాత్".
కారోల్ కూరుచ్నాన్డు ఓబులేసు. కారు భూపతి ఇంటి దగగ్ర ఆగింది. ఇంటి చావడిలో భూపతి
పనిమనుషులు ఓబులేసు కి కాపడం పెడుతునాన్రు. చావడిలోకి వచిచ్ తన వాలు కురీచ్లో కూరుచ్నాన్డు భూపతి.
"ఏంపా ఏమంటునాయ్రు పోలీసులు" అని ఓబులేసుని అడిగాడు భూపతి.
"రేపు కోరుట్లో కంపెనీ మీద సాచచ్ం చెపప్మంటునారు సామి."
"అబాబ్... ఏం చేసాద్మనుకుంటునాయ్వు మరి"
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"జరిగిందే చెపేప్దాద్మనుకుంటునాన్ సామి. కంపెనీ లోడ ఎకిక్చింది. నేను తెచేచ్సా. అంతకు మించి నాకు
ఏం తెలీదు అని"
వెంటనే ఓబులేసు కి కాపడం పెడుత్నన్ పనిమనిషి ఒకడు, తన చేతిలోని గుడడ్ విసిరేసి. ఫడేల మని
ఓబులేసు నెతిత్న కొటిట్
"రేయ లేకినాయాల... మీ అయియ్ చచిచ్నంక... నీకు ఉదోయ్గం ఇచిచ్ ఆదుకుంటే... ఇటల్నేరా చేసేది?"
అనాన్డు
"రేయ ఆడిన్ కొటొట్దుద్"
"మా అమమ్ నాకోసమే ఉనాయ్ది సామి. నేను రేపు ఈ నేరం నా మీద వేసుకుని జైలుకి వెళేత్. మా అమమ్
ఎటాల్ సామి. మా పెదద్యయ్ కూతురు చినిన్ పెళిల్ కూడా నేనే చేయాలి సామి"
"లాసట్ మాట... ఏమంటావురా అబిబ్"
... (ఓబులేసు మౌనం)
"ఈ కంపెనీ ఎవరు పెటాట్రో తెలుస్నా... వంద ఏళల్ కిర్తం మా తాత కొండారాయుడు.
మీలాంటి తుకాసి నాయాళళ్కి తిండి లేకపోతే, జాలి పడి మీకు డైరవరుల్ కీల్నరుల్ ఉదోయ్గాలిచిచ్ పెటిట్నాడు
మా తాత. ఈరోజు మీ నోటికి ఇంత తిండి వసాత్య్ందంటే అది మా తాత వేసిన బిచచ్. ఈరోజు నువొవ్చిచ్ సాచఛ్ం ఇచిచ్ ఈ
కంపెనీ మూసేపిసేత్, నాదేముందబబ్ మూడు నాళళ్లోల్ జైలు నుంచి వచేచ్సి బెంగుళూరుకు పోయి వేరే బిజినెస
పెటుట్కుంటా. మరి దీని మీదే బతుకుతునన్ 378 మంది మీవోళళ్ సంగతేంటి. వాళెళ్టల్ తింటరు, ఎటుబోతారు.
ఆలోచించుకుని చెపుప్ ఓబులేసా"
"నాకియయ్నిన్ తెలీదు సామి. నాకు మా అమమ్, చినిన్యే కావాలి. కావాలంటే అడుకుక్ని బర్తుకుతాం" అని
చెపాద్మనుకునాన్డు. కానీ గొంతు పెగలేల్దు.
"వెళొళ్సాత్ను సామి" అని దండం పెటిట్ వచేచ్శాడు.
ఊరికి నడుసూత్ కూడా ఇదే ఆలోచిసూత్ ఉనాన్డు. ఇంటి దగగ్రకు వెళాళ్క పెదద్యయ్ వాళళ్ ఇంటి ముందు
టెంట వేసి ఉండడం చూసాడు.
ఓబులేసుని చూసి తలిల్ ఇంటిలోంచి వచిచ్ంది.
"వచేచ్సావా ఓబులేసా... ఇంక సరుద్కుని ఊరులోంచి వెళిల్పోరా" అంటూ ఉండగా
"అమామ్... పెదద్యయ్ ఇంటి ముందు ఆ టెంట ఏంటి"
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"చినిన్ చచిచ్పోయినాది ఓబులేశా. నువువ్ అరెసట్యిన రోజే... సాయంతర్ం దెయయ్ం తోట ముందు ఏదో
లారీ గుదేద్సి ఆపకుండా వెళిల్పోయిందట" అంటూ ఏడవ్సాగింది.
హతాశుడయాయ్డు. గుండె పగిలిపోయింది. ఇంక తలిల్ చెపేప్ మాటలేవీ చెవిలో పడటంలేదు.
తెలీకుండానే కాళుళ్ పెదద్యయ్ ఇంటివైపు పడాడ్యి. టెంట ఉనన్ ఇంటిలోపల చీకటిలో దీపం మాతర్మే
వెలుగుతూ ఉంది. చినిన్ తలిల్ మరియు పెదద్యయ్ భారయ్ అయిన, పెదద్మమ్ మౌనంగా కూరుచ్ని ఉంది.
***
"పెదద్మామ్..." అంటూ ఏడుసూత్ వెళిల్ పెదద్మమ్ కాళళ్ దగగ్ర పడాడ్డు.
"ఏమిరా ఓబులేసు... బెయిల ఇచినారా?" అని శూనయ్ంలోకి చూసూత్ అడిగింది పెదద్మమ్.
అవును అనన్టుట్ తల ఊపాడు.
"నినున్ చంపేసాత్రురా ఓబులేసు. వెళిళ్పో ఈడ నుంచి. నాకు చచిచ్పోయిన నా కూతురి మీద ఆలోచన
లేదురా. బతికునన్ నువేవ్ నాకు ముఖయ్ం వెళిళ్పో ఈడ నుంచి"
”ఏమి జరిగింది పెదద్మామ్. ఎందుకు అందరూ నాకు ఇలా చెపుత్నాన్రు. “
నిరేవ్దంతో నవివ్ంది పెదద్మమ్...
పకక్నే ఉనన్ కిషట్పప్ పెదద్యయ్ ఫోటో చేతిలోకి తీసుకుని తుడుసూత్...
"భూపతి... ఒక కోటాను కోటల్ అధిపతి, ఆయనకి ఎరర్ చందనం సమ్గిల్ంగ తో పాటు ఇనుప గనులు
కూడా ఉనాన్యి. పర్సుత్తం ఆ గనులు ఉనన్ వెయియ్ ఎకరాలు ఎవరివో కాదురా ఓబులేసు, మన ఊరివే.
మన నేలలో ఇనుప రజను ఉందని తెలిసి,
‘మీ ఎరర్ నేలలోల్ మటేట్ తపప్ వరి పండదు,
మీకు నా టార్నోస్ప్రట్ కంపెనీలో ఉదోయ్గాలు ఇసాత్’ అని చెపిప్
ఆ పొలాలనీన్ తన పేర రాయించుకునాన్డు భూపతి తాత కొండారాయుడు.
మన ఊరి వాళళ్ని డైరవరల్ పేరుతో సమ్గిల్ంగ కంపెనీలో టార్నోస్ప్రట్రుల్గా చేశాడు.
మిగిలిన వాళళ్ని మైనింగ కంపెనీకి పటుట్కునిపోయాడు.
మన రకత్ంతో వెలిగించిన దివిటీల వెలుతురుతో వాళళ్ కుటుంబం వెలుగుతోంది.
వచిచ్న డబుబ్తో ఆ కుటుంబం రాజకీయాలోల్కి పోయింది. మైనింగ లో కానీ సమ్గిల్ంగ లో కానీ ఎవరు
ఎదురు తిరిగినా గుటుట్ చపుప్డు కాకుండా చంపేసేవాళుల్. శవాలిన్ సీనా తోట దగగ్ర పడేసి, దానిన్ దెయయ్ం తోట చేశారు.
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రోగం వసేత్... మందు కాదు, ఆ దేవుడే నయం చేసాత్డు అనుకునే పిచిచ్ మనుషులు మన జనం. ఇంక ఆ
చావులకి కారణం దెయయ్మే అని నమామ్రు తపప్ మన ఊరికి పటిట్న దెయయ్ం ఆ భూపతి అని తెలుసుకోలేక పోయారు."
"పెదద్యయ్ కూడా నాలా సమ్గిల్ంగ లో దొరికిపోయి పోలీసులకి చెపేప్సాత్నందుకే చంపేశారా పెదద్మమ్?"
"కాదురా ఓబులేసు. మీ నాయన దొరికిపోయాడు. భూపతి టార్నోస్ప్రట్ లో ఎరర్ చందనం సమ్గిల్ంగ తో
దొరికిపోయిన మొటట్ మొదటి మనిషి మీ నానన్. మీ నాయన కూడా నీలానే అపూర్వర గా మారిపోతాను అని చెపాప్డు.
భూపతి వదలేల్దు. వెంటబడి వెంటబడి మనోళళ్తోనే చంపించాడు. చంపాక శవానిన్ ఆ సీనా తోట దగగ్ర పడేపించాడు. "
కళుళ్ ఎరుపెకాక్యి ఓబులేసుకి, ఆవేశంతో పిడికిలి బిగించాడు.
"ఎవరు పెదద్మామ్... ఎవడు ఆ భూపతి మాట విని మా నాయనిన్ చంపింది. వాణిణ్, ఆ భూపతిని
నరికిపారేసాత్"
"భూపతి మాట విని చంపింది మీ పెదద్యేయ్రా"
ఒకక్ క్షణం భూమి సత్ంభించిపోయింది ఓబులేసుకి. గుండె మీద వేయి పిడుగులు పడినటుల్ అనిపించింది.
"మా నాయన తరావ్త నాయనలా చూసుకునన్ పెదద్యయ్ చంపడం ఏంది పెదద్మమ్?"
"ఆ భూపతి మనకు ఉపాధి కలిప్సుత్నాన్డు అని నమిమ్నోలుల్ ఆ కుటుంబానిన్ పూజించేవారు.
వాళళ్కి పర్తి పూట మందు పోయించేవాడు, హతయ్లు చేయించేవాడు.
పండగలకి వెయియ్ రూపాయలు ఇచేచ్వాడు, ఏదో బండి కింద మందుపాతర పెటిట్ంచేవాడు.
మీ పెదద్యయ్ కిషట్పప్ కూడా సమ్గిల్ంగ చేశాడు, ఎనోన్ హతయ్లూ చేశాడు. నీ తముమ్డు సాక్షయ్ం చెపేత్ ఈ
కంపెనీ మూతపడుతుంది. మీ జనంకి తిండి ఉండదు అని తాగించి పురమాయించాడు భూపతి. మతుత్ దిగాక, తముమ్డిన్
చంపేశాక... తముమ్డి కుటుంబం గురొత్చిచ్ంది నా పెనివిటికి. అందుకే పశాచ్తాపంతో మీ కుటుంబానికి సహాయం
చేసేవాడు. "
"మరి పెదద్యయ్ ఎలా చనిపోయాడు పెదద్మమ్?"
"అంత విశావ్సంగా ఉనాన్ తన దగగ్ర పనిచేసే పనోళళ్ కూతుళళ్ని కూడా వదలేల్దు ఆ భూపతి. అలానే
చినిన్ని కూడా వదలేల్దు. చినిన్ జీవితానిన్ ఎందుకు నాశనం చేశావ అని నిలదీసినందుకు మీ పెదద్యయ్ని చంపేశాడు.
చినిన్ని కూడా ఆ భూపతే చంపేసి ఉంటాడు. చనిపోయేటపప్టికి చినిన్ 3 నెలల గరభ్వతిరా ఓబులేసు." అంటూ కనీన్రు
పెటిట్ంది సూరమమ్
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మాటలు ముగించే లోపే అలికిడికి వెనకిక్ తిరిగి చూసింది. ఇంటోల్ పడి ఉనన్ వేట కొడవలిని పటుట్కుని
తుఫాను వేగంతో వెళుత్నాన్డు ఓబులేసు.
వేట కొడవలిని బండిలో వేసి లారీని ముందుకు లంఘించాడు. భూపతి ఇంటికి వెళిల్ ఒకక్ పెటుట్న తల
నరికి, దానిన్ భూపతి బంగాల్కి తగిలించాలని బలంగా సంకలిప్ంచుకునాన్డు. లారీలో ఉనన్ కలుల్ తాగుతూ, వేగంగా వెళూత్
మధయ్లో దెయయ్ం తోటని చూసాడు.
ఒకక్సారిగా తన తండిర్, కిషట్పప్, చినిన్ గురొత్చాచ్రు. వారందరూ చనిపోయిన సథ్లం ఇదే అని గురొత్చిచ్ంది.
కళళ్లోంచి నీళుళ్ ధారగా వచేచ్సుత్నాన్య. మనసు నడిపే రోడుడ్ మీద నిలబడడంలేదు. చినన్గా బండిని సోల్ చేసి దెయయ్ం
తోట పకక్నే ఆపేశాడు.
అలా తోటలోకి అనాలోచితంగా చూసూత్ ఉనాన్డు.
ఇంతలో ఎవరో 13 ఏళల్ అమామ్యి తెలల్ బటట్లు వేసుకుని సీనా తోట లోపల పరిగెడుతూ కనపడింది. ఆ
అమామ్యి వెనకే ఎవరో మనిషి పరిగెడుతునాన్రు. కాపాడండి కాపాడండి అంటూ అరుపులు వినపడాడ్యి. ఈ సీనా
తోటలో ఇంకో చావు ఉండనే ఉండకూడదు అంటూ వేట కొడవలి తీసి తోటలోకి ఊరికాడు. గేటు దాటి లోపలికి
వచాచ్డు.
***
అపుప్డు సమయం సాయంతర్ం 6.30. బయట నుంచి చినన్గా కనపడే సీనాతోట, లోపల వంద ఎకరాల
విసీత్రణ్ంలో ఉంది. తోటలో చెటల్ కింద గుబురుగా ఏవో పూలు పూసిన మొకక్లు ఉనాన్యి. వాటి నుంచి మతుత్గా వాసన
వసోత్ంది, అవి గంజాయి పూలు అని ఓబులేసుకు తెలీదు. తోట అంతా పరికించి చూసుత్నాన్డు.
ఇంతలో అకక్డే ఆ పరిగెడుతునన్ అమామ్యి పడిపోయింది ఆ అమామ్యి మొహం చూశాడు. అది అచచ్ం
చినిన్లానే ఉంది. చినిన్లా కాదు, చినిన్నే అది. గుండె చలల్గా అయిపోయింది. కళుళ్ పెదద్వి అయిపోయాయి
ఓబులేసుకి. చినిన్ వెనుక వెంబడిసుత్నన్వాడు వచిచ్, చినిన్ మీదకు దూకాడు. దెయయ్ం పటిట్న వాడిలా పెనుగులాడుతునాన్డు.
తను చూసేది నమమ్లేకపోతునాన్డు ఓబులేసు. మూడు రోజుల కిర్తం చనిపోయిన చినిన్ ఇకక్డ ఉండడం
ఏంటో అరథ్ం కావటేల్దు. మెదడు చచుచ్బడినటుల్ అయిపోతోంది.
"అనన్యాయ్... కాపాడు అనన్యాయ్" అంటూ ఏడుసూత్ పిలుసోత్ంది చినిన్.
ముందుకు వెళాద్మని అడుగు వేయబోయాడు కానీ కాలు ముందుకు కదలడం లేదు.
ఇంతలో తన కళల్ ముందే చినిన్ తన మీద పడిన వాడి నుంచి తపిప్ంచుకుని రోడుడ్ మీదకు పరిగెతిత్ంది.
ఎదురుగా వసుత్నన్ లారీని ఆపండి ఆపండి అరవసాగింది. ఆ లారీని నడుపుతునన్ది ఓబులేసే. కానీ వేగంగా వచిచ్న ఆ
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లారీ చినిన్ని గుదిద్ వెళిల్పోయింది. ఆరోజు దెయయ్ం అనుకుని తాను లారీ ఎకిక్ంచి వెళిళ్పోయింది... ఆపదలో ఉనన్ చినిన్
మీదే అని తెలిసి కొయయ్బారిపోయాడు. చేతిలోంచి వేటకొడవలి జారి కింద పడింది. అపర్యతన్ంగా కళళ్లోల్ంచి నీళుళ్
కారుతునాన్యి.
ఇంతలో కిషట్పప్ ఏడుసూత్, తోటలోకి తూలుతూ వచాచ్డు.
"తముమ్డూ... ఎటల్ చంపుకునన్నురా నినూన్. ఆ దురామ్రుగ్డు భూపతి మాట విని నినున్ చంపుకునాన్. కానీ
వాడు ఇపుప్డు నా కూతురు బర్తుకు నాశనం చేశాడురా. ఈడనే కదా... ఈడనే కదరా నినున్ చంపుకునాన్. నేను ఇయాయ్లా
బర్తక కూడదురా." అంటూ పురుగుల మందు తీసుక్నాన్డు.
నోటికాడ పెటుట్కునాన్డు. తాగలేననుకునాన్డో ఏమో తీసేసాడు. లేచి వెళిళ్పోతునాన్డు.
హఠాతుత్గా పూనకం వచిచ్నటుట్ కిషట్పప్ కుడి చెయియ్ పురుగుల మందు బాటిల మీద పడింది. ఇంకో చేతోత్
ఆ చేతిని ఆపుతునాన్ బలంగా పురుగుల మందు తాగేసుత్నాన్డు. తను ఆపలేకపోతునాన్డు. ఖాళీ అయిన మందు డబాబ్
పకక్న పడేశాడు. అలల్ంత దూరం వెళిల్ తోట బయట రకత్ం కకుక్కుంటూ పడిపోయాడు.
అంటే పెదద్మమ్ చెపిప్నటుట్ చినిన్ చావుకు, కిషట్పప్ చావుకు భూపతి కారణం కాదు.
చినిన్తో అకర్మ సంబంధం పెటుట్కునన్ందుకు కోపంతో... చినిన్ని, కిషట్పప్ని కూడా భూపతే చంపించి
ఉంటాడని అనుకుంటోంది పెదద్మమ్ అని అరద్మయింది ఓబులేసుకు.
తోట గురించి మెలల్గా అరద్మవుతుంది... దూరంగా చెటల్ మీద ఏవో తెలల్టి ఆకారాలు ఉనాన్యి. వాటి
చేతులోల్ ఎరర్టి దివిటీలు ఉనాన్యి. అవి నెతుత్రు ఉనన్ంత ఎరర్గా ఉనాన్యి. ఆ ఎరర్టి వెలుతురు దగగ్రగా వసోత్ంది.
భయపడి వెనకిక్ వెళుత్నాన్డు ఓబులేసు. ఇంతలో కిషట్పప్, ఓబులేసు తండిర్ తోటలోకి వచాచ్రు. ఇదద్రు
తాగునాన్రు. ఓబులేసు తండిర్కి తనతో తెచుచ్కునన్ ఇంకో మందు సీసా తాగమని ఇచాచ్డు కిషట్పప్. అతను తాగుతుండగ,
కిషట్పప్ తన బొడుడ్ దగగ్రి కతిత్ బయటకు తీసాడు. వెనక నుంచి పొడుదాద్ం అనుకునాన్డు. కానీ పొడవలేకపోయాడు.
కానీ ఒకక్సారిగా దెయయ్ం పటిట్నవాడిలా తముమ్డిని 6 పోటుల్ వెనక నుంచి పొడిచాడు. వెంటనే అకక్డి
నుంచి పారిపోయాడు. "కాపాడండి కాపాడండి" అంటూ అరుసూత్ తోట బయటకు వెళిల్ రకత్ం మడుగులో పడిపోయాడు
ఓబులేసు తండిర్.
ఇది చూసి కూలబడిపోయాడు ఓబులేసు. నానన్ అంటూ ఏడవ సాగాడు. ముందుకు వెళాద్ం అనాన్
వెళళ్లేకునాన్డు. ఇంతలో వెనక ఏదో అలికిడి అయింది, చూసేత్ ఎరర్టి దివిటీల వెలుతురు దగగ్రగా వచిచ్ంది.
తాను కింద పడవేసిన వేట కొడవలి గాలోల్కి లేచింది. వాయు వేగంతో ఒకక్సారిగా ఓబులేసు తలని
తెగొగ్టట్డానికి వసోత్ంది. ఇంతలో ఎవరో ఓబులేసు చొకాక్ పటుట్కుని బలంగా లాకొక్ని బయటకు తీసుకొచిచ్ పడేసారు.
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“లేయ... ఏం తికక్పని చేసాత్నాయ్వ.నీ కొడవలితో నువేవ్ మెడ తెగోగ్సుకుంటునాన్వ”
మైకంలోంచి బయటకు వచాచ్డు ఓబులేసు. ఎదురుగా ఉంది భూపతి.
"అయాయ్... అకక్డేదో ఉనాయ్ది. ఏదో నా మీదకు వచిచ్నాది" అంటూ చెమటలతో నిండిన ఓబులేసు
తతత్రపడుతూ చెపాప్డు.
"అందుకే ఈ తోటలోకి ఎవవ్రిన్ పోవదుద్ అంటారబీబ్. పో ఈడ నుంచి తవ్రగా” అని పంపిచేసాడు.
---సమాపత్ం---
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