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(1991 ³öfHP| FnÓ ÔLCLjOq FLj¸¼ OqÔLtjCL öGHCoõ¥q ¬FLjMLjÀCy GHlFLOqjôÍ*)
($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj)
ఉదయానేన్ లేచి పాలు ఇసుత్నన్పుప్డు దూడ చెంగుచెంగున వెళిల్ మాతృమూరిత్ దగగ్ర ఆబగా పాలు కుడుసుత్నన్పుప్డూ ఇదే
ఆనందం. ఇదే అనుభూతి. ఒకక్సారిగా భూమంతా నెరుర్లు విచుచ్కొని భూమి హృదయంనుండి ఉవెవ్తుత్న దు: ఖం
ఎగిసివడుతుందా అనుకునన్పుప్డు ఆ కళుల్ చినన్బోతాయి. ఆకాశంకేసి దీనంగా, ఆశగా చూసాత్డు. చినుకువడితే భూమి
పులకరిసుత్ందో, లేదో తెలియదు. తను పులకరిసాత్డు.
తన నాగలితో భూమంతా చదునుచేసి తను చలిల్న వితత్నాలు మొలకెతిత్ పచచ్దనానిన్ నింపుకుంటే, ఆ కళల్లో
వెలుగులెనోన్. ఎవరితను? భూమి పుతుర్డు? ఇతనికి తెలిసిందేమిటి? నిరమ్లంగా పేర్మించటం. ఎచటివాడు?
ఏదేశంవాడు? ఏం చదివారు?
ఏమీ చదువుకోలా. ఈ భూపర్పంచంలో

ఓ మారుమూల గార్మంలో అతయ్ంత సాధారణ వయ్కిత్ ... అతను

నేరుచ్కుందొకటే ... జీవితం కోసం జీవించటం ... జీవితంలోని అనుభవానిన్ పేర్మించటం.
సాంబయయ్ నడిచివచాచ్డు ఇంకేమాతర్ం నిదర్పటట్ని నమయంలో. అపుప్డు గడిడ్తో తన చేతులు తుడుచుకుంటునన్
నానన్ కనిపించాడు. ఆయన దగగ్రగా అమమ్ కనిపించింది.
ఈ పర్పంచంలోకి అంతకుముందే పర్వేశించిన ఓ పార్ణి కనిపించింది. ఆ లేతహృదయంలో అవయ్కత్మైన ఆనందం
కలిగింది. అది ఎందుకో ఆ క్షణం సాంబయయ్ చెపప్లేడు. ఆ తరావ్తికాలంలోనే 'రావ'కు అనుభూతం అయింది.
"మిసట్ర రావ ... నా మిసెస కి ఎబారష్న చేయించాను "
“ ఎందుకని? "
“ మళీళ్ ఆడపిలల్ "
“ ఇపుప్డు నీకుంది ఒకటే ఆడపిలల్కదా ”
“అవుననుకో. అయినా ఇపుప్డు మాకు మగబిడడ్' కావాలి "
“ అలా అని చెపిప్ ... ”
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ఆ రోజంతా బాధ ... ఈ పర్పంచం ఎంతగా మారిపోతుంది! జననమనే అదుభ్త విషయానిన్ ఎంతో పేర్రణతో
ఆహావ్నించే చోటులోనాగరికత పెరిగిపోయాక ఇంత దారుణమా?
అయినా ఇదద్రు అమామ్యిలిన్ కూడా భరించలేరా? మరి తమ తండుర్లు అంతమందిని ఎలా కనాన్రు? ఏ
ధైరయ్ంతో కనాన్రు? ఎలా పెంచారు? అలా అంటునాన్మంటే అంతమంది పిలల్లిన్ కనమనా? ఖచిచ్తంగా కాదు.
అయితే ఓ జననానిన్ నిరోధించటం అంటే అది కూడా ... ఓహ ... దారుణం ... చాలా చాలా దారుణం.
మనిషి మారిపోతునాన్డు. బహుశా ఈ విషయం తన తండిర్కి తెలిసేత్ ఎలాఉంటుంది?
అంతకుమించి ఓ రాతర్ంతా ఓ పశువు కోసం తన తండిర్ ఆరాటపడాడ్డంటే తనచుటూట్ ఉనన్ మనుషులు
ఏమంటారు? ఆయనిన్ ఎలా అరథ్ం చేసుకుంటారు?
ఆ క్షణం నవూవ్ ఏడుపూ, ఏకకాలంలో వచాచ్యి. అపుప్డే ఏదో పుసత్కం కనిపించింది రావ కి.
" సైనస్ అండ టెకాన్లజీ "
ఎకక్డికి? ఎవరికి?ఏ ఆగాధాలోల్కి పయనం? తిరిగి ఆలోచనల్ను తెంపుతూ ఫోన రింగయింది. ఫోన
అందుకునాన్డు సాంబశివరావ.
“అవును ... నేనే మాటాల్డుతునాన్"
“ గంగాధర ఫోన చేసి పెటాట్డు. ఐయామ వెరీసారీ ... "అవతలనుండి కంఠం వినపడుతూంది. ఆయనే అడిగాడు
“ అసలు ఎలా జరిగింది? "
“ అదే మాకు అరథ్ం కావటం లేదు. ఈ రోజు ఉదయంకలాల్ ఎటువంటి పరిసిథ్తులోల్నూ వెళాత్ననాన్రు. ఎంత
సేపటికీ లేవకపోయేసరికి అనుమానం వచిచ్ంది. లేపాం. ఆ తరావ్త తెలిసింది "
“ హారట్ ఎటాక లాంటిది వచుచ్ంటుందా? "
“ అదేనని నాకు అనుమానం "
“ ఇంతకుముందు అలాంటి సంఘటనలు ఐమీన ఎపుప్డైనా వచిచ్ందా? "
“ అదేంలేదు ... బహుశా ఇదే మొదటిసారి "
“ మీ ఇంటోల్ ఇలాంటివి ఇంతకుముందు జరిగాయా? "
“ నో ... ఆయన ఇపప్టికీ తన పనులు తాను చేసుకొంటాడు. నాకు తెలిసినంతవరకూ కనీసం చీది ఎరగడు.
ఆయనోపాటు ఈ రోజుకీ మనం నడవలేం. మరి ఎందుకిలా జరిగిందో నాకు అరథ్ంకాలేదు "
“ ఐయామ వెరీ సారీ రావ ... ఇలాంటినమయంలో జరగటం నాకు చాలా బాధ కలిగిసుత్ంది. ఇంకా నయం.
పర్సుత్తం ఫోనుల్ పనిచేసుత్నాన్యి. అవి కూడా పనిచేయకపోతే ఏం జరుగుతుందో. నినన్ సాయంకాలందాకా
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ఏంలేదు. ఆరుగంటలకి నేను సికిందార్బాదోల్ ఉనాన్. అపప్టికే గొడవలు జరుగుతునాన్యనుకుంటా ... జనంలో
ఏదో ఆందోళన కనిపించింది. పోలీసులు కూడా చకచకా రోడల్మీదకొచేచ్శారు. మనవరికి ఫరావ్లేదనుకో. ఏరోజుకారోజు
పొటట్పోనుకునేవారి పరిసిథ్తి ఏమిటి?
డెలివరీ కేసులుంటాయి. అరెజ్ంటు కేసు లుంటాయి- ఇవనీన్ ఎలా? "ఆయన చెపుప్కు పోతునాన్డు.
సాంబశివరావు మౌనంగా వింటునాన్డు. ఆయన చెపిప్ందంతా వినాన్క అనాన్డు“ ఏంచేదాద్ం. ఇవనీన్ మనం భరించాలి. అనలు ఇలాంటి పరిణామాలు రాబోతునాన్యని సూచనలు కనిపిసూత్నే
వునాన్యి. మనం నిరల్క్షయ్ం చేశాం. ఇదంతా ఎవరో చూసుకో వాలనుకునాన్ం. మరి ఈరోజు ఆకోర్శిసేత్ లాభం
ఏముంటుంది? "ఖచిచ్తంగా అనాన్డు.
“ అది సరే ఇపుప్డేమిటి చెయయ్టం? "
“ చేసేదేముంది. నానన్ శవానిన్ మా ఊరు తీసుకుపోవాలి. గంగాధర ఆ పర్యతన్ంలో ఉంటాననాన్డు. అతని ఫోన
కోసం చూసుత్నాన్ "
“రిసక్ తీసుకుంటునాన్రు”
“తపప్దుకదా"
“ఏమైనా జాగర్తత్. మీరు వచాచ్క ఫోన చేసి చెపప్ండి"
"అలాగే"
“మీ అమమ్గారికీ, మీ కుటుంబానికి నా సానుభూతి. మీరు ధైరయ్ంగా ఉండండి. అమమ్కు ధైరయ్ం చెపప్ండి- ఉంటా"
ఫోన పెటేట్శాడు.
“ఎవరు?" వాకిటోల్ నిలబడిన సులోచన అడిగింది.
“రాజారావుగారు ఫోన చేశారు. ఆయనకి గంగాధర చెపాప్డంట" అనాన్డు సాంబశివరావ,
“గంగాధర గారి ఫోన రాలేదుగా" అంది.
“రాలేదు" అనాన్డు.
సులోచనకు చాలా ఆందోళనగా వుంది.మరీ ముఖయ్ంగా తన భరత్ మానసిక పరిసిథ్తిపటల్ ఆమెకు అంతులేని వేదన
కలుగుతుంది.
ముందసలు ఉదయంనుండీ ఆయన గంభీరంగా ఉనన్తీరే ఆమెకు ఆశచ్రాయ్నికి కారణం.
"అమామ్ ... పెదాద్యన లేపినా లేవటంలేదు" అంటూ వచిచ్ చెపిప్ంది పనిమనిషి
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ఎందుకో అనుమానం వచిచ్ంది. అపప్టికిరెండు రోజులనుండి వెళిల్పోతానంటూ గొడవ“వెళురుగానిలే
మావయయ్గారూ" అంది.
ఈ నడుమే కారుని రిపేరల్ కోసం గాయ్రేజ కి పంపించారు. అది వసేత్ దానిలో పంపించాలని అనుకునాన్రు. అది ఈ
రోజూ రేపూఅంటూ ఆలసయ్ం జరిగిపోతూనే ఉంది.
“నాకు కారెందుకమామ్ ... బసుస్లో ఎలాగా?” అనాన్రు.
“అదేంకాదు. మీ అబాబ్యి కారోల్నేపంపించాలంటునాన్రు"
“ఆడికేంటి సంపాయిసత్నాన్డుగా ... అటాట్నేచెబుతాడు. నేను కారులోల్ కూకుంటే నవవ్రంటమామ్”
“ఎవరు మావయయ్గారూ నవేవ్ది? అది మీఅబాబ్యి కారు. ఆయన సవ్యంగా సంపాదించి కారు కొనుకుక్నాన్రు.
ఇందులో ఒకరునవవ్టానికేవుంది? "అంది.
“నీకు తెలియదమామ్. ఇకక్డంటే అందరూ కారులోల్ తిరుగుతునాన్రు. మరి మేవంతా కాలల్కి సెపుప్లేల్కుండా
నడిచినోలల్ం. చేతిలోకరుర్ంటే చాలు. ఎంత దూరవైనా నడుచుకుంటూ పోటమే. అలాంటోడిన్ కారులెకిక్పంపితాత్నంటే
ఊరోల్ నవువ్తారు మరి "అనాన్ఆమెకి కూడా ఆయన ఛాదసాత్నికి నవువ్వచిచ్ంది.
“ఊరు నవవ్టమేంటి? మీ అతేత్ నవువ్దిద్. ముసలాయనా నీకు సోకులు కావాలా అంటూ. ఇపప్టికేఊళోళ్
ఏవనుకుంటునాన్రో తెలాస్? "అని ఆగాడు.
“ ఏమనుకుంటునాన్రు మావయయ్గారూ "
“ భూషయాయ్ ... నువువ్ ఇనిన్ ఏళల్పాటు రెకక్లు ముకక్లు సేసుకొని సంపాయించకపోయావు. నీ కొడుకు చూడు
చిటికెలో సంపాయించాడు. ఆడి దగగ్ర మంతరదండంఉందా అనడుగుతుంటారు "
“ మీరేమంటారు? "
“ నేనే వంటానమామ్. ఆడిదగగ్ర ఏవుందో. ఆడిదగగ్రకి ఇంత డబుబ్లు ఎటాట్ వచాచ్యో నాకు తెలవదు. ఆడిన్ నేను
ఆడగలా అడగనుకూడా. ఆడు ఏంచదివాడో, ఎనిన్ మారుకులువచిచ్నయోయ్ నాకు తెలవదు. అంతా ఆడూతులసమామ్
చూసుకునాన్రు. ఆడేం అడిగినా తులసమమ్నే. ఆడికి డబుబ్లు కావాలంటే అదే చెపేప్ది. నేవెలిల్ ఆ పూరణ్యయ్గారిని
అడిగేవోణిణ్ ...
ఆయనిచిచ్ంది తీసుకొచిచ్ దాని చేతులోల్ పెటేట్ వాడిని. అంతటితో నా పనయిపోయిందనన్మాట "
" మీ అబాబ్యిని గురించి మీరేం అనుకుంటునాన్రు? "అంది. సులోచన కుతూహలంగా.
భూషయయ్గారు కోడలి పర్శన్కి కొంచెం ఇబబ్ంది పడాడ్డు.
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“ అనుకుంటానికేం వుందమామ్ ... ఆడూనేనూ ఎకుక్వ మాటాల్డుకోంగా. సినన్పప్టినుంచీ అంతే. మా నాయనతో
కూడా అంతే. నేను పొలంపనులకి పోతంటే ఆయనే వనుకునాన్డోగాని ననేన్వనలా, మరి సాంబయయ్ కూడా
బళోల్కి పోతానంటే నేనూ ఏవనలా, ఆడికికళల్నిండా నీళుల్ంటాయి. గటిట్గా ఏవనాన్అంటే బొటబొట
కారిపోతాయి"అనాన్డు.
“మీ మనవరాలు మిమమ్లిన్ వెళల్నీయనూఅంటుంది. దానికి నాయనమామ్, తాతయాయ్కావాలంట "అంది.
" చినన్పిలల్కాయకదా. అటాట్గే అంటది. రేపుమనువు చేసుకొని ఎతేత్ అమామ్ వదుద్ ... బాబూ వదుద్ "అని నవావ్డు.
“ఈ మాటలు విందంటే మీ మీదపడి గోలచేసుత్ంది "
“ దానిగోల భరించలేక వచాచ్గా ... నాలుగురోజులునాన్. ఇంతవరకీ తులసమమ్ని యిడిసిపెటిట్ వుండలా ... గొడూడ్
గోదా ఎటాట్ వునాన్యో మరి. నాకింక గాలి తిరిగింది. అసలు ఇంటికాడ ఆళల్ంతా ఎటాట్ వునాన్రో నూనుకోవాలి.
అందుకే నామాట విను. నేను పొదుద్నేన్ లేచిబసుస్కి ఎలిల్పోతా. మళీల్ వతాత్గా ... ఈసారినేనూ తులసమామ్
వతాత్ంగా"
“మీరేం రారు. అందులోనూ మీరిదద్రూకలిసి అసలు రారు. ఇకక్డ మమమ్లిన్ అందరూ అడుగుతునాన్రు.
ఎందుకని మీ మావగారూ, అతత్గారూ మీ దగగ్రికి రారు? మీకేవైనాతగాదాలునాన్యా అని"
" ఉనాన్యని చెపప్కపోయావా? "అనాన్డాయన.
“ అందరూ వెనకాల ననేన్ అనుకుంటారు మీరు రావటం నాకు ఇషట్ం వుండదేమోనని "భూషయయ్గారు నవేవ్రు.
"ఎవరేమనుకుంటే మన కేంటమామ్. అయినా ఈ వంటోల్ ఇంకా ఓపికుంది. ఓపికునన్ంతవరకూ మనిషి పనిచేసుకు
బతకాలి. ఈ ఓపిక కూడా అయిపోయి మంచంలో పడాడ్వనుకో అపుప్డెటూ మీ దగగ్రకు రావాల. అపుప్డు నువొవ్దద్నాన్
కుదరదు. అంతదాకా మాకు అకక్డుంటేనే బాగుంటది "అనాన్డు.
“అయినా ఇంక మీరు దగగ్రుండి వయ్వసాయం చేయించటం అనవసరమండి. కౌలుకిచేచ్సేత్ బాగుంటుంది.
అంతగా అయితే ఓగేదెని ఉంచుకుని మిగతావాటిని అమిమ్వేయమని ఆయన అంటునాన్రు. ఈ వయసులో ఖాళీగా
కూరుచ్ని కృషాణ్ రామా అనుకుంటే సరిపోతుందికదా ”అంది.
భూషయయ్గారు మాటాల్డకుండా“ సరిపోతుంది ”అనాన్డు.
మరి ఇంత తవ్రగా తను తన ఊరికిశాశవ్తంగా పర్యాణం చేయగలడని తనుఊహించలేదు. ఎలా ఊహిసుత్ంది?
మనిషి చకక్గా తిరుగుతునాన్డు. హాయిగా తింటునాన్డు. వేళకు నిదర్పోతునాన్డు. ఇలా జరుగుతుందని ఊహించటానికి
తనకు ఎలాంటిఆధారాలు కనిపించలేదు.
రాతర్ంతా ఆయన గురించే మాటాల్డాడాయన.
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వారిదద్రి సంబంధం కూడా చాలా తమాషాగా వుంటుంది. ఇదద్రూ పర్తేయ్కమైనవారే. రాగానే ఆయన అడిగింది
“ ఎపుప్డొచాచ్వ నానాన్? ”అని.
“ ఇపుప్డేగా వతత్నాన్ం ”
“ అమమ్ బాగుందా? "
“ ఓయ. ”అనాన్డు సరిగాగ్ వినవడక,
“ అమమ్ ఆరోగయ్ం ఎలా వుంది? "
“ బాగానే వుంది "
“ అమమ్ని కూడా తీసుకురాకపోయారా? ”
“ అదెటాట్ వచుచ్దిద్రా .... "
“ ఏమవుతుంది .... తాళంవేసి రావలసింది "
“ ఇపుప్డు కాదులే ”
అంతటితో ఆ సంభాషణ పూరత్యిపోయింది. రాతిర్ తనే అడిగింది.
“ఇంకా ఆ పొలంపనులు ఆయన చేయటం ఎందుకండి? అసలా పొలం అమేమ్సేత్సరి" అని.
“కొంపతీసి ఈమాట ఆయనోత్ అనాన్వేంటి?" అనాన్డు.
“లేదు ... మీతోనే అంటునాన్"
"మంచిపని చేశావ. ఆయనకి ఆనందం కలిగించే విషయం అది. పొలంలో ఎంత పండుతుంది? అది లాభమా?
నషట్మా? ఈ లెకక్లు ఎపుప్డూ వేసుకోలా, చాలామంది మా ఊరోల్ రకరకాల వంటలు వేసేవారు. ఈయనిది మాతర్ం
ఒకటే ధోరణి. ఆయన జీవితకాలంలో సంపాదించింది లేదు. ఒకపుప్డు రెండునన్ర ఎకరాలదాకా చేశాడు. తిరిగి అది
ఎకరంనన్ర అయింది. అయినా బాధపడేవాడు కాదు. ఒకోక్సారి వానలు కురిసీ, కురవకా చాలా నషాట్లు వచేచ్వి. అయినా
కూడా 'మనకు అనుకునేవాడు తపిప్ంచి పార్పత్ం లేదు"
ఇంకేం అనేవాడు కాదు. మా ఊరోల్ చాలామంది ఉనాన్రు. నాలుగు బసాత్లు ఎకుక్వ పండితే వాళెల్ంత గొపప్లు
చెపుప్కుంటారో ఏదనాన్ జరిగి నషట్ం జరిగినా ఆ గోల గోలకాదు. మరాయన మనసులో ఏముంటుందోమనకు తెలవదు.
కడుపులో విషయం అంత తవ్రగా బయట పెటట్డు.
అసలాయన ఓ ఫిలాసఫర అనుకుంటా. తను ఏంతినేది ... ఏం చేసేదీ అసలు పటిట్ంచుకోడు. అయితే ఎవరైనా
తింటుంటే మాతర్ం ఆ కళల్లో ఎంతో ఆనందం కనిపిసుత్ంది. ఆయన పొలంపని చేసుత్నాన్ పంటలు పండిసుత్నాన్
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అదంతా తన తోటి మనుమల కోసమని అనుకుంటాడనుకుంటా. అకక్డిదాకా ఎందుకు మా ఊరోల్ చాలామంది
పాడిగేదలిన్ మాతర్ంఉంచుకునేవారు. అది కటట్డం మొదలైతే ఇంక మేపటం ఎందుకనే ఆలోచన. వాటిని ఆమేమ్సి వేరే
పాడిగేదలు కొనుకుక్నేవారు. మొదటినుండి ఆయనకి వాయ్పారదృషిట్ లేదు.వయ్వసాయంలోగాని ... వాటి విషయంలో గాని”
“మరి అమమ్గారు ఎమీ అనేవారు కాదా? "
“ ఏమీ అననటేట్ ... ఏమనాన్ అనాన్ ఆయనంత పటిట్ంచుకోడు. అసలు పలెల్లోల్ ఏమైనాఅనటం కూడా ఏదో ఒకటి
అనాలనే అంటారు. నానన్ చేసే పనులనీన్ అమమ్ ఆమోదించేది.
ఒకక్ నా చదువు విషయంలో మాతర్మే ఆమె పటుట్బటిట్ంది. అంతకుమించి ఆయనిన్ వయ్తిరేకించింది లేదు "
"ఎపుప్డూ వాళిల్దద్రూ తగాదా ఆడుకోలేదా? "
“ తగాదానా? ఏమో నాకు గురుత్లేదు. అదసలు తగాదా కాదు. ఇదద్రూ ఇదద్రే అరధ్రాతిర్ కూరుచ్ని
మాటాల్డుకుంటారు. ఇపప్టికీ అంతే అనుకుంటాను. పైకి చెపప్రుగానీ ఒకరంటే ఒకరికి ఎంత పేర్మో. అయినా వారికి
పోటాల్డుకునే తీరిక ఉండొదూద్? "
“ అంతలావు పని ఏముంటుంది. బాబూ "
“సులోచనా ... పనికలిప్ంచుకోవాలేగానీ ఎపుప్డూ వుంటుంది. అది వాళల్కి ఆనందం కలిగిసుత్ంది "
“పనిలో అంత ఆనందం ఉందంటారా?" అంది సులోచన.
“ఉండేవుండాలి. లేకపోతే ఆయన ఎందుకంతగా శర్మించాలి. డబుబ్ల కోసం అయితేఅవసరం లేదు. తన
పిలల్లకోసం అయితే అవసరం లేదు. రేపు తను సంపాదించకపోతే మనం చూడం అనే దిగులులేదు. మరిఎందుకు
పనిచేయటం అంటే అందులోఆయనకు అనిరవ్చనీయమైన ఆనందం లభిసుత్ందికదా"
" అవునండి ... నిజంగా మావయయ్గారు అదుభ్తమైన వయ్కిత్కదూ "అంది సులోచన.
“ ఆయన నా కనన్తండిర్. మరి అలా పర్శంసించవచాచ్ అనేది నాకు తెలియదు. ఈదేశంలో ఆయనలాంటివారు
అరుదైపోతునాన్రు. మనం ఏమాతర్ం గౌరవించని, గురిత్ంచనిశర్మలో వారు సేదదీరటం గొపప్ విషయమే "అనాన్డు
సాంబశివరావు.
అతను ఇంకా చెపుప్కుపోయాడు.“ ఆయన నాసిత్కుడు కాదు. అయితే ఆయనిన్ మించిన నాసిత్కుణిణ్ నేను చూడలేదు.
ఎపుప్డూ భగవంతుణిణ్ గురించి సమ్రించటంగానీ, మాకు ఇదివువ్ బాబూ అని కోరటంగానీ నేను చూడలా. అలా అని చెపిప్
ఆయన దేవుడు లేడని కూడా చెపప్లా. ఆయనవని ఆయనది. ఆయనకు కావలసిన పర్శాంతత, తృపిత్, అనీన్
ఆయన శర్మ దావ్రానే లభిసుత్నన్పుప్డు భగవంతుడి గురించి ఎదురుచూడాలిస్న అవసరం ఏమిటి? "
“ అంటే అలా ఎదురు చూసేవారందరూతమకు దూరం అయినవారేనా? "అంది.
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“అలా అని కాదు. వారు భగవంతుడినుండి ఏదో ఆశిసుత్నాన్రు. కనీసం పర్శాంతత ఆయనిన్ సమ్రించుకుంటే
అలాంటి భావం కలుగుతుందనుకుంటే అలా చేయటానిన్ మనం అరథ్ం చేసుకోవచుచ్. అలాగే నానన్ని కూడా.
సాధయ్మైనంతవరకూ ఆయన ఇపుప్డు తన పనులు తగిగ్ంచుకుంటే బాగుంటుంది. ఎందుకంటే ఇదివరకునన్ంత ఓపిక
ఇపుప్డు ఉండదు. ఆ తరావ్త ఆయన ఇషట్ం "
అలాంటి మనిషి తెలల్వారేసరికి తమ కళల్ ముందుమరోసిథ్తిలోవునాన్డు. ఆయన జీవితమే ఓ పాఠం
అయివుంటుంది. మరణం రావటానిన్ మనుషులు ముందుగా ఊహించలేకపోతునాన్రు. మరెందుకనో ఆయన పని
మనుములతో ఆ విషయమూ ముచచ్టించటం యాదృచిచ్కం అయితే కావచుచ్. వారందరూ మరికొనిన్రోజులు ఇకక్డే
వుండిపొమమ్ని అడిగితే,
అందుకాయన “ లేదు ... లేదు ... ఎలిల్పోవాలి. నేనికక్డ నచిచ్పోతే ఎటాట్? "అనాన్డు.
“అంటే ఎందయయ్గారూ ... ఈ ఊరోల్ మనుమలు .చచిచ్పోవటంలేదా? "
“ ఎందుకు చచిచ్పోరు? "
“ మరెందుకలా అంటనాన్రు "
“ ఇకక్డ నేను సచిచ్పోతే తులనమమ్ లేదు ఇంకా మా ఊరోల్ మా వదినుంది. మా అకక్యుయ్ంది. ఆలల్ందరూ
కడసారి చూపు చూనుకోవదూద్ "
“ఆయనీన్ మనకి తెలవవుగా అయయ్గారూ "
“ అందుకేగా ఎలిల్పోవాలనుకుంటుంది. నేను నచిచ్పోయాక మా వాళల్ంతా చూడాలి. నేను మా ఊరోల్నే ఈ కటెట్ను
విడిచి పెటాట్లి " అనాన్డు.
ఈ సంభాషణ గురించి తనకు చెబితే వారిని చివాటుల్ పెటిట్ంది కూడా. మరణం తమ ఇంటోల్ ఓ శాపం .. తమకు
అతయ్ంత పీర్తిపాతర్మైన తమ ముదుద్లబిడడ్ ను కబళించింది మృతుయ్వే.
ఆమెకు తన బిడడ్ గురుత్కు వచిచ్ ఒకక్సారిగా కదిలిపోయింది.

(ĺʉňpȊ ūà Ȃɟ)
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