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మహా కళుళ్ తెరిచేసరికి ఒక అరుగుమీద ఉనాన్డు. చుటూట్ చూసాడు. మనుషులు తిరుగుతూ కనిపించారు. 

నడుసూత్, సైకిళళ్ మీదా, మోటారు సైకిళళ్ మీదా కొందరు, గుంపులుగా నిలబడి మాటాల్డుకుంటూ కొందరు.. ఎండ 
చురుర్మంటోంది. వాడు పడుకునన్ అరుగుకి కొంచెం ఎడంగా ఇదద్రాడవాళుళ్ నిలబడి మాటాల్డుకుంటునాన్రు. కళుళ్ తెరిచి 
అనీన్ పరికించి చూసుత్నన్ వాడి దగగ్రకు ఒకావిడ వచిచ్ “లే నాయినా ! దా అనన్ం తిందువు” అంది.  

మహా సమాధానం చెపప్కుండా నీరసంగా ఉనన్ కళళ్తో ఆవిడ మొహంలోకి చూసాడు.  

“ఏ ఊరు?”  అని అడిగింది. వాడు ఏమి చెపప్లేకపోయాడు.  

“మీ  నాయన, అమమ్ ఎవరు” అంది... వాడు సమాధానం చెపప్లేదు. తన సేన్హితుల కోసం చూసాడు. ఎవరూ 
కనిపించలేదు. ఆవిడ వైపు పర్శాన్రధ్కంగా చూసాడు.  

“ఆకలేసుత్నన్దా! ఉండు” అంటూ లోపలికి వెళిల్ ఆకులో అనన్ం, పపుప్ తెచిచ్ అరుగు మీద పెటిట్ంది. “ “లే లేచి 
కూచుని తిను..” అంటూ మహా చేయి పటుట్కుని లేపి కూరోచ్బెటిట్ంది.  

అనన్ం, పపుప్ చూడగానే అణిగిపోయిన ఆకలి నిదర్ లేచింది. గబగబా తినేసాడు.  

“ఎకక్డికెలత్నాన్?” అంది ఆవిడ  

“మా ఇంటికి” అనాన్డు.  

“ యాడుండాది? ” అని అడిగింది. 
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“ సందం కాడ ...” చెపాప్డు. ఆవిడ జాలిగా చూసింది. వాడికి ఏదో జరిగిందని అరధ్ం అవుతోంది కానీ ఆ 
జరిగింది ఒక పర్ళయం అనీ ఆ పర్ళయం తనని దికుక్లేని వాడిని చేసిందని అరధ్ం కాలేదు. అందుకే ఇంటికి వెళాళ్లి 
అనుకుంటునాన్డు. ఎలా వెళాళ్లి? తానిపుప్డు ఎకక్డ ఉనాన్డు ఏమి అరధ్ం కాలేదు.  

“అమామ్, అయాయ్  ఉనాన్రా ఇంటికాడ?” అడిగింది. 

ఒకక్ క్షణం ఆవిడ మొహంలోకి చూసి అసప్షట్ంగా తల ఊపాడు. మళిళ్ ఏదో గురొత్చిచ్నటుట్ తల అడడ్ంగా ఆడిసూత్ 
“మా నాయన  సందంలోకి యాతకేలాల్డుగా” అనాన్డు. 

ఆవిడ సానుభూతిగా  చూసింది. మరో పకక్ అరుగుమీద కూరుచ్ని చుటట్ కాలుసుత్నన్ మొగుడి దగగ్రకు వెళిల్ 
నెమమ్దిగా అంది .. “ఆ కురోర్డికి ఏమి తెలీడం లేదు..  అమామ్, నాయన ఉనాన్రో లేరో కూడా అరధ్ం కాడంలా వాడికి.. 
పాపం ఇలెల్కక్డ అంటే సముదర్ం దగగ్ర అంటునాన్డు. ఏ పకోక్ ఎలాల్గ తెలిసేది” అంది. 

ఆయన తలతిపిప్ మహా వైపు చూసాడు. అమాయకంగా ఉనాన్డు. చామన చాయ రంగు, ఉంగరాల జుటుట్. పెదద్ 
కళుళ్.. చినిగిపోయి మటిట్ కొటుట్కుపోయిన బటట్లు. తుపానుకి వీడు ఎకక్డి నుంచో కొటుట్కోచిచ్నటుట్నాన్డు. “ ఎకక్డని 
వెతుకుతాము పెసిడెంటు గారికి అపప్చేపేప్దాద్ములే”  అనాన్డు.  

ఆవిడకి ఆ మాట నచచ్లేదు. పాపం  పసివాడు ...రోడుడ్ మీద  కళుళ్ తిరిగి పడిన వాడిని తెచిచ్ అరుగు మీద భరత్ 
పడుకోబెటాట్డు.. వాడు ఆకలిగా ఉనాన్డు తను అనన్ం పెటిట్ంది.. అలాగని వాడికి ఆశర్యం ఇచిచ్ ఇంటోల్ అటిట్పెటుట్కుని 
పోషించే ఆరిధ్క సోత్మత తమకి లేదు, పోనీ వెళిల్పోనీ అనడానికి మనసు రావడంలేదు. అందుకే అంది “ పోనీ రెండోర్జులు 
తేరుకునాన్క వాడి అమామ్, నాయన పేరు అడిగి పంపిదాద్ములే ఉండనీ రాదా “ అంది. 

“సరే... నీ ఇషట్ం..రెండు రోజులైతే పరేల్దు..అంతకనాన్ ఎకుక్వ బాధయ్త తీసుకునే శకిత్ మనకేది.. మనకే నలుగురు 
పిలల్లు” అనాన్డు. ఆవిడ తల ఊపింది.  

తుపానోచిచ్ంది ... రెండు రోజులు ఉధృతంగా గాలులు వీచాయి. సముదర్ం ఉపొప్ంగింది. తీర పార్ంతాలోల్ 
ఉనన్బెసత్ల గుడిసెలు కొటుట్కుని పోయాయి. కొందరు బెసత్లు సముదర్ం మధయ్లోకి వెళాళ్రు.. వాళళ్ ఆనవాలు దొరకలేదు 
... కొందరు సతరీలు, కొందరు పిలల్లు కొటుట్కుపోయారు.. మిగిలిన వాళల్కి పర్భుతవ్ం తాతాక్లిక ఆశర్యం కలిప్ంచిందని 
అందరూ అంటుంటే వింది. తమ గార్మం బాగానే ఉంది. ఎలాంటి నషట్ము, కషట్ము లేదు కాబటిట్ మిగతా విషయాలు 
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తెలియవు. ఇరవై నాలుగు గంటలోల్ బీభతాస్నిన్ సృషిట్ంచి ఏమి ఎరగనటుట్ నిశశ్బద్ంగా వెళిళ్పోయింది తుపాను. జరిగిన 
పర్మాదంలో ఇలాంటి  పిలల్లు ఎందరు అనాధలైనారో అనుకుంటూ  నిటూట్రిచ్ంది ఆమె.  

తరచూ ఇలాంటి పర్మాదాలు  జరుగుతూనే ఉంటాయి. అయినా చేపలు పటట్డానికి సముదార్నికి దగగ్రగా ఉంటే 
బాగుంటుందని కొందరు తీరం వెంబడి ఇసుక దిబబ్ల కింద వరసగా గుడిసేలేసుకుని ఉండడం మానరు.  తుపాను వచేచ్ 
ముందు  పర్భుతవ్ం హెచచ్రికలు జారీ చేసి గుడిసెలు ఖాళి చేయిసుత్ంది. కొనిన్ కుగార్మాలకు హెచచ్రికలు ఆలసయ్ంగా 
అందుతాయి. అందుకే ఆ గార్మాలు ముంపుకి గురి అవుతూ తుడిచిపెటుట్కుపోతూ ఉంటాయి. 

పర్సుత్తం దానయయ్  ఉనన్ ఊరు మరీ పలెల్టూరు కాదు.. విశాఖపటాన్నికి దగగ్రగా ఉండడం వలల్  పటన్ం వాసనలు 
అపుప్డపుప్డే ఆ ఊరి వైపు వాయ్పిసూత్ నాగరికత రెకక్లు తోడుకుక్ంటూ ఉంది. విలయం యొకక్ పర్భావం  అంత తీవర్ంగా 
లేదు.. వరాష్లు మాతర్ం బాగా కురిసి వెలిసి, పురిటి సాన్నం చేసిన బాలింతలా పచచ్, పచచ్గా, అందంగా.  పర్శాంతంగా 
ఉంది. అందరూ హాయిగా నిశిచ్ంతగా తిరుగుతునాన్రు. పర్కృతిని పలకరించడానికి  బయలుదేరిన దానయయ్ ఊరి 
పొలిమేర దగగ్ర రోడుడ్ పకక్న సప్ృహ లేని సిథ్తిలో పడి ఉనన్ నలుగురు కురార్ళళ్ని చూసాడు. ఇదద్రు కురార్ళళ్కి తలకి 
బలంగా గాయాలు అయాయి. ఇదద్రు కురార్ళుళ్ అచేతన సిథ్తిలో ఉనాన్రు. వాళిళ్దద్రినీ మరికొందరు ఊరివాళళ్ సాయంతో  
పర్భుతావ్సుపతిర్లో చేరిప్ంచి  మిగతా ఇదద్రికీ కొంచెం శుశూర్ష చేసేత్ ఒకడు కళుళ్ తెరిచి కొతత్వాళళ్ని చూసి బెదిరిపోయి 
అమామ్ అంటూ పిలిచినా పలకుక్ండా పరిగెతుత్కుని వెళిళ్పోయాడు.  మహా కళుళ్ కూడా తెరవకుండా పూరిత్గా అపసామ్రక 
సిథ్తిలో ఉండడంతో హాసిప్టలోల్ పడేసి వెళిళ్పోడానికి మనసక్రించక తన ఇంటికి తీసుకువచాచ్డు. 

ఎవరో, ఏ ఊరివాడో, పేరేంటో,  పాపం వీడి తలిల్,తండుర్లు బతికి ఉనాన్రో చనిపోయారో జాలిగా అనుకుంది 
ఎరర్మమ్.  ముందు కురార్డు తేరుకుంటే నెమమ్దిగా బుజజ్గించి ఊరు, పేరు, తలిల్ తండుర్ల వివరాలు సేకరించి వాళళ్ 
దగగ్రకు చేరాచ్లి అనుకుంటూ బికక్చూపులు చూసుత్నన్ మహా దగగ్రకు వెళిళ్ంది.   

వాడిని లొపలికీ తీసుకుని వెళిల్ సబుబ్, తుండుగుడడ్ ఇచిచ్ సాన్నం చేసిరా అని పంపించింది. వాడు సాన్నం చేసి 
వచేచ్సరికి రెండో కొడుకు పాత లాగు, చొకాక్ తీసిచిచ్ంది. దాదాపు ఆ కురార్డి వయసే ఉంటుంది ఆమె కొడుకిక్.  బటట్లు 
వాడికి సరిగాగ్ సరిపోయాయి.  

“రేపు మీ ఊరేలాద్మా ... మాకు  సూపితాత్వా ఎకక్డో మీ ఇలుల్” అడిగింది. 
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“నాకు తెలుద్ ” అనాన్డు. 

“దారి తెలుసా” అడిగింది. 

వాడు ఒకక్సారి వీధిలోకి చూసి ఆవిడ వైపు చూసాడు.  

“ఎటే పెలాల్లి ” అడిగింది ఆవిడ. 

తల అడడ్ంగా ఊపాడు. “ సందం కాడ  ” అనాన్డు. 

 “ సందర్ం కాడికి  తీసికేలేత్  సూపితాత్వా  “ అడిగింది. 

తలాడిసూత్ “ మా అమామ్, నాయన ఉంటారుగా” అనాన్డు మెరిసే కళళ్తో.  

ఆవిడకి వాడి అమాయకతవ్ం, పసితనం అరథ్ం అయింది.. బొతిత్గా ఏమి తెలీని పిలాల్డు.. అమెమ్వరో, అయెయ్వరో... 
ఆలేల్డుంటారో కూడా తెలుద్.. వీడేం సెపాత్డు” జాలిగా చూసింది వాడివైపు. “ సరేలే రేపెలాద్ం  పడుకో ” అని చాప, దుపప్టి 
ఇచిచ్ంది.   

వాడు పడుకునాన్డు. ఆవిడ లోపలికి వెళిళ్పోయింది.  

వాడికి కొతత్గా ఉంది.. ఇలాంటి చోట ఎపుప్డూ లేడు ... పైన కపుప్, చుటూట్ గోడలు.. ఇసకలేదు.. సముదర్పు ఘోష 
లేదు.. అమమ్ వెచచ్ని సప్రశ్ లేదు.. కాకపొతే కడుపు నిండుగా ఉంది.. చలిని తటుట్కోడానికి వెచచ్గా కపుప్కునన్ దుపప్టి 
ఉంది.. అయినా నిదర్పటట్లేదు.. కళుళ్ మూతలు వేయకుండా ఇలల్ంతా పరికించాడు.  మటిట్గోడలకి దేవుడి కాలండరుల్ 
వేళాళ్డుతునాన్యి. వినాయకుడు, వెంకటేశవ్ర సావ్మీ.. మహాకి హటాతుత్గా గురొత్చిచ్ంది. బొమమ్లు... నా బొమమ్లు 
అనుకుంటూ గభాలన్ లేచి కూరుచ్నాన్డు.  

అటూ, ఇటూ అసిథ్మితంగా కదిలాడు. గబుకుక్న లేచి తెరిచిఉనన్ తలుపుల గుండా వీధిలోకి నడిచాడు. 

వాడి దృషిట్, ధాయ్స తను వేసిన బొమమ్ల మీదే ఉంది. కడుపునిండా తిని విశార్ంతి తీసుకునన్ందుకేమో శకిత్ 
వచిచ్ంది. పరుగు మొదలుపెటాట్డు. “అరేయ .... ఎకక్డికి .... రేరోయ” అని వెనకాల నుంచి అరుపులు వినిపిసుత్నాన్ 
ఆగలేదు. ఆయాసం వచిచ్ందాకా పరిగెతాత్డు.  
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తను ఎకక్డినుంచి వచాచ్డో, ఎకక్డికి వెళాళ్లో వాడికి తెలియదు.. సముదర్ తీరం, ఇసక దిబబ్లు, తన గుడిసె, 
అమమ్, నానన్, సేన్హితులు, వల, బోటు, చేపలు, తన బొమమ్లు ఇవి తపప్ ఇంకేమీ తెలియని ఆ తొమిమ్దేళళ్ పిలాల్డు 
అగమయ్ంగా రోడుడ్మీద నడుసూత్ వెళోత్ంటే చూసిన జనానికి అది వింతగా, కూడని పనిగా అనిపించలేదు. ఎందఱో పిలల్లు 
తిరుగుతూనే ఉంటారు.. వీడూ వాళళ్లోల్ ఒకడు.  

వాడు ఎవరినీ ఏమి అడగలేదు..అడగాలని తెలియని వయసు.. మనసు కూడా.  నడవడానికి అనుకూలంగా ఉనన్ 
దారిలో కాసేపు పరిగెతుత్తూ, మరి కాసేపు నడిచి వెళుత్నాన్డు.. వాడి కళల్ ముందు పెదద్గా నోరుతెరుచుకుని  ఆకాశానిన్ 
మింగేసూత్ అడుడ్వచిచ్న వారిని విసిరి సముదర్ంలోకి తోసిన ఉవెవ్తుత్ కెరటాలు కనిపిసుత్నాన్యి..  తన బొమమ్లని నిరద్యగా 
లాకుక్ని  వెళిళ్పోయిన ఆ కెరటాల మీద కోపంగా ఉంది. ఏదో చేయాలి.. ఏం చేయాలో తెలియడంలేదు. అది విధి అని, ఆ 
విధే  తన బొమమ్లని అమమ్ని కూడా తనతో లాకుక్ని వెళాల్యని, ఆ  కెరటాలే తనని దికుక్లేని వాడిగా చేశాయని 
తెలియదు. ఆనాడు తన బొమమ్ అలలు వచిచ్ తుడిచేసేత్ అమమ్ గుండెలోల్ దూరి ఏదిచ్నపుప్డు “ మలిల్ ఏసకుందువులే 
బొమేమ్గా అని ఓదారిచ్న అమమ్ గురొత్సోత్ంది.. అమమ్ విచచ్ని ఒడి రారమమ్ని పిలుసోత్ంది. తను వేసుత్నన్ అడుగులు అమమ్ 
వైపే అని వాడి విశావ్సం.   

ఆ విశావ్సంతోటే బలంగా అడుగులు వేసూత్ రోడుడ్ మీదకి వచాచ్డు. బండుల్, రికాష్లు, ఎరర్ బసుస్లు పండల్ కోటుల్, 
పాకా హోటళుళ్ , సైకిళళ్ మీద తిరుగుతునన్ మనుషులు.. అంతా  వింతగా ఉంది. తానూ ఎనన్డూ చూడని ఓ కొతత్ 
పర్పంచం లోకి వచిచ్నటుట్గా ఉంది. వాడికి తెలిసిన సముదర్ంలోకి కొంత దూరం నావలో వెళిళ్న రోజు తిరిగి ఒడుడ్కి ఎలా 
చేరాలో తెలుసు. ఇపుప్డు చూసుత్నన్ జన పర్వాహంలో అంగుళం, అంగుళం చొపుప్న మునిగిపోతునన్టేట్ అనిపిసోత్ంది .. 
ఎకక్డ  తేలుతాడో తెలియని అయోమయ సిథ్తిలో గమయ్ం తెలియకుండా నడుసుత్నన్ వాడు ఎవరో చేయి అడుడ్పెటిట్నటుట్  
ఆగిపోయాడు.  సైకిల బెల గణగణ మోగించుకుంటూ వచిచ్న ఒక యువకుడు వాడిని మింగేసేలా చూసూత్ “ ఏరా కళుళ్ 
మూసుకుని నడుతత్నాన్వా ఎదవా.. బతకాలని లేదేంటి”  అంటూ కసరడంతో బికక్మోహంతో చూసి “ సందం  ఎకక్డ” 
అనాన్డు . 

“ఏం దూకుతావా... పో అదిగో ఆ బసుస్ ఎకుక్... ఇసాక పటన్ం ఎలుల్ ... సందర్ం అగుపడతది”  అంటూ వేగంగా 
వెళిళ్పోయాడు.  



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                 Ä>∑dtº   2022 

   6 
 

మహా ఆ కురార్డు చూపించిన వైపు చూసాడు. అపుప్డే ఒక బసుస్ వచిచ్ ఆగింది. మహా పరిగెతుత్కుంటూ వెళిల్ బసుస్ 
ఎకాక్డు. బసుస్ కదిలింది.  

PPP 
చేతిలో చిలిల్ కానీ లేకుండా, ఒంటిమీద చొకాక్ విపిప్ కింద పరచుకుని పడుకుని ఆ బసుస్లో విశాఖపటన్ం అనే 

మహాపటాన్నిన్  చేరాడు మహా. ఎందరో దికుక్, మొకుక్ లేని పిలల్లు అలా బసుస్లోల్ ఎకిక్ ఎవరూ చెపప్కుండా ఒంటి మీది 
చొకాక్లు విపిప్ అవసరం ఉనాన్, లేకునాన్ సీటల్ కింద, సీటల్ మీద దుముమ్ తుడుసూత్, పర్యాణీకులు రాలిచ్న ఎంగిలి 
మెతుకులు తింటూ పర్తి కంపారెట్మ్ంట తిరుగుతూ, నిదర్ వచిచ్నపుడు ఏదో మూల పడుకోడం  సరవ్ సాధారణం అవడంతో 
ఎవరూ వాడిని నువెవ్వరు అనికానీ, టికెటుట్ లేకుండా ఎలా ఎకాక్వు అని కానీ అడగలేదు.. దిగిపో అని గదమాయించి 
బసుస్లో నుంచి దింపనూ లేదు.  

బసుస్ దిగి తెలల్మొహం వేసుకుని నిలబడిపోయాడు. కలలో కూడా ఏనాడూ చూడని వైభవం కనిపిసోత్ంది వాడికి.  
అంత మంది జనానిన్, అనిన్ బసుస్లను మొదటిసారి చూసుత్నాన్డు.  

ఎవరి దారిన వారు బసుస్లు దిగి గబగబా నడిచి వెళుత్నాన్రు. కొందరు రికాష్లు, కొందరు టాకీస్లు ఎకిక్ ఎటో 
వెళుత్నాన్రు. వాడిని ఎవరూ పటిట్ంచుకోలేదు. తెలల్వారిలేసేత్ ఎందఱో అనాధలు రోడల్మీద తిరుగుతుంటారు. వాళళ్ అజ,పజ 
అడిగే సమయం ఎవరికీ లేదు.  

తను ఎకక్డికి వెళాల్లని బస ఎకాక్డో ఆ సముదర్ం, ఆ ఒడుడ్ ఆ గుడిసెలు, ఆ ఖాళి పడవలు, ఆరేసిన వలలు, 
కబురుల్ చెపుప్కునే పెదద్లు ఎవరూ లేరు. వీళళ్ంతా ఎవరో కొతత్ వాళుళ్. సూటు బూటు వేసుకునాన్రు. ఆడవాళుళ్ నాజూగాగ్ 
అందంగా ఉనాన్రు. అందరూ చకక్గా నవువ్తూ తనకి తెలియని భాషలో మాటాల్డుతో వెళుత్నాన్రు.  

కూల డిర్ంక షాపులు, కాఫీ హోటళుళ్ , కిళీళ్ షాపులు, నూయ్స పేపరుల్, పుసత్కాలు లభించే షాపులు అంతా కొతత్ ... 
ఎవరూ తనతో మాటాల్డడం లేదు.. తనూ ఎవరితో మాటాల్డే సాహసం చేయడం లేదు.  

మహా అలా పాల్ట ఫారం మీద కూలబడి పోయాడు. ఆకలేసోత్ంది వాడికి. దాహం కూడా వేసోత్ంది. కొంచెం 
దూరంలో పంపు కనిపించింది. వెళిల్ మంచినీళుళ్ తాగాడు. అరటి పళళ్ కొటుట్ దగగ్ర ఆగి ఆశగా చూసాడు. దికుక్లేని 
వాడిగా కనిపిసుత్నన్ ఆ పసివాడి కళళ్లోల్ ఆకలి పసిగటిట్న కొటుట్ యజమాని మానవతవ్ం చాటుకునాన్డు. 
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“ ఏరా ఎటిన్ంచి అతత్నాన్వేటి... పండు కావాలా ..”  రెండు పండుల్ వాడి చేతికి ఇచాచ్డు.  మహాపర్సాదం 
లభించినటుట్గా అందుకుని కొంచెం ఎడంగా పాల్టాఫ్రం మీద కూరుచ్ని ఆ పండుల్ తినాన్డు.  

అపప్టికి సాయంతర్ం నాలుగు దాటింది.  

అపుప్డే వచిచ్ ఆగిన  బసుస్లో నుంచి ఒక యువతి దిగింది. ఆమె మంచి చీర కటుట్కుంది. అందంగా ఉంది. 
చేతిలో ఒక సూట కేసు, భుజానికి ఒక బాగు ఉంది. ఆమె అటూ, ఇటూ చూసి  టాకీస్లు ఆగి ఉనన్ వైపు నడిచింది. 
అపుప్డే కూరుచ్నన్ దగగ్ర నుంచి లేచి రోడుడ్ మీదకి నడవబోతునన్ మహాని ఆమె చూడలేదు. ఆవిడ చేతిలో పెటెట్ వాడి కాలికి 
తగిలి వాడు వెలల్కిలా పడిపోయాడు. 

అయోయ్ అంటూ ఆమె గబుకుక్న పెటెట్ కిందపెటిట్ ఒంగి వాడిని లేపింది.  

“దెబబ్ తగిలిందా” అడిగింది సానుభూతిగా . 

లేదు అనన్టుట్ తలాడించాడు. వాడి వాలకం చూడగానే వాడి సామాజిక సిథ్తి ఆవిడకి అరధ్మైంది.. తన చేతిలో 
బరువు వాడి చేతికి ఇవవ్డానికి ఆవిడ పెదద్గా ఆలోచించలేదు.  

“సారీ నేను చూడలేదు... చూడూ ఈ పెటెట్ ఆ టాకీస్ దగగ్రకు తీసుకుని వసాత్వా డబుబ్లిసాత్” అంది. 

వాడు తలూపాడు. తన లేత చేతులతో అతి బలవంతంగా ఆ పెటెట్ పటుట్కుని ఆవిడ వెనకాల నడిచాడు. ఆవిడ వాడి 
కషట్ం గమనించలేదు. ఎదురుగా ఉనన్ టాకీస్ డైరవర ని అడిగింది “రామకృషాణ్ బీచ వైపు వెళాళ్లి ..” 

“ఎకక్ండి” అనాన్డు డైరవర. ఆవిడ హాయ్ండ బాగ తెరిచి రెండు రూపాయల నాణాలు తీసి మహా చేతిలో పెటిట్ పెటెట్ 
టాకీస్ లో పెటిట్ంది. మహా ఆ నాణాల వైపు ఆవిడ వైపు చూసాడు. సరిపోలేదా ఆవిడ మరో రూపాయి ఇవవ్బొయింది. 

వాడు చేయి చాచలేదు. ఆవిడ వైపు చూసి “నేను మా గుడిసేకి ఎలాల్లి” అనాన్డు. 

ఆవిడ ఆశచ్రయ్ంగా చూసి “ఎకక్డ మీ గుడిసె” అంది. 

“సందం కాడ” అనాన్డు.  

“ సందమా! “ అయోమయంగా చూసింది. 
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డైరవరిక్ అరధ్ం అయింది. వీడు బీచ దగగ్ర ముంతకింద పపుప్లు, బొమమ్లు అముమ్కుంటూ తిరిగే వాళళ్ కురార్డు.. 
తపిప్పోయి వచిచ్నటుట్నాన్డు అనుకుంటూ అమాయకంగా ఉనన్ వాడి మొహంలోకి చూసూత్ అడిగాడు. 

“ఏరా తపిప్పోయావా... పద నేను దింపేతాత్ ఎకుక్ బండి”  మహాతో అని అయోమయంగా చూసుత్నన్ ఆవిడతో 
అనాన్డు. “ బీచ దగగ్ర పపుప్లు, బొమమ్లు అముమ్కుంటారుగామమ్గారు… ఆరి కురోర్డు.,. తపిప్ పోయినటుట్నాన్డు. 
ఎకక్నీండి మనం అటే గా ఎలేల్ది.. దింపేతాత్” అనాన్డు. 

ఆవిడ అసంకలిప్త గా తల ఊపింది. మరోసారి హెచచ్రించి వాడిని టాకీస్ లో ఎకిక్ంచాడు డైరవర.  

వాడికి అంతా విచితర్ంగా ఉంది. పుటిట్ బుదెధ్రిగాక ఏనాడు ఆ గుడిసె, సముదర్ం, వల, చేపలు, తన బొమమ్లు తపప్ 
మరో వసుత్వు చూడని వాడిపుప్డు అనేక వింతలూ చూసుత్నాన్డు. బసుస్ ఎకాక్డు.. ఇదేంటో బండి భలేగుంది. లోపల 
సలల్గ, మెతత్గా  ఉంది అనుకునాన్డు. ఇంత మంది మనుషులు, ఇనిన్ రకాలుగా కనిపిసుత్ంటే వాడికి వీళళ్ంతా ఎవరు అనే 
అనుమానం కూడా కలుగుతోంది.  

“నీ పేరెంటిరా” అడిగాడు డైరవర.  

తన పూరీత్ పేరు వాడికి తెలియదు “మాగాడు” అనాన్డు. 

ఫకుక్న నవావ్డు డైరవర... “మాగాడా ...  నువువ్ మగాడివే... నేను అడుగుతుండేది నీ పేరు..” 

“మాగాడే” మళిళ్ అనాన్డు వాడు నవువ్తునన్ డైరవర వైపు విచితర్ంగా చూసూత్.. అతను నవవ్డానికి ఏముంది 
ఇందులో అనిపించింది వాడికి . 

“అలాగ పిలుతాత్రా ఏంటి మీ అమమ్, అయాయ్” అనాన్డు. 

అవును అనన్టుట్ తల ఊపాడు మహా.  

“సరేల్...” బీచ సమీపించడంతో అకక్డ టాకీస్ ఆపి “దిగు ఎలుల్ ... “ అనాన్డు తను దిగి తలుపు తీసి పటుట్కుని. 
మహా అంత పెదద్ సముదార్నిన్ కళుళ్ విపాప్రుచ్కుని చూసూత్ దిగి ఒకక్సారిగా పరిగెతాత్డు. 

“ఎందుకో ఈ కురార్లుల్ ఊళోల్కి వచేచ్సాత్రు.. ఆలల్కి ఇలుల్, వాకిలి తెలీదు.. తపిప్ పోయి ఊరంతా తిరుగుతారు” 
అంటూ సణుగుతూ వచిచ్ డైరవింగ సీటోల్ కూరుచ్ని సాట్రట్ చేసాడు డైరవర.  
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బీచ జనంతో నిండుగా ఉంది. పిలల్లతో కళ ,కళ లాడుతోంది. ముంత కింద పపుప్, వేయించిన శేనకాక్యలు, 
బుడగలు, బొమమ్లు ఐస కీర్ం అమేమ్వాళళ్తో సందడిగా ఉంది. దూరంగా పిలల్లు, యువతీ, యువకులు కెరటాలతో 
ఆడుకుంటూ కేరింతలు కొడుతునాన్రు. ఒకక్సారిగా వాడిలో ఉతాస్హం కటట్లు తెంచుకుంది. దికుక్లు పికక్టిలేల్లా గటిట్గా 
అమామ్ అని అరుసూత్ పరుగు పెటట్సాగాడు దూరంగా ఒడుడ్న విశార్ంతి తీసుకుంటునన్ నావల వైపు.  

నెమమ్దిగా లేత నారింజ రంగుకి బూడిద రంగు మేఘం చుటుట్కుని కలనేతల పలచ్ని వసత్రం సముదర్ం మీద 
కపిప్నటుట్గా ఉంది.  వసాత్ర్నిన్ ధరించడానికి చుకక్ల ముసుగేసుకుని మరో పకక్నుంచి అడుడ్ వసుత్నన్ మేఘాలను 
తొలగించుకుంటూ చిరునవువ్తో వచాచ్డు నెలరాజు ఆ రాతిర్ నింగినేలడానికి.  నావల మీద కూరుచ్నన్ కొందరు 
పరాయ్టకులు ఆ అందమైన దృశాయ్నిన్ కెమెరాలలో బందిసుత్నన్ వేళ మహా అనబడే ఆ లోకం తెలియని కురార్డి మరో 
జీవితం పార్రంభం అయింది.   
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