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ఈ కథ రాయాలని నాకు చాలా కాలమునుంచీ ఉంది. తీరా రాదాద్మని కూరుచ్నేసరికి ఎలా మొదలుపెటట్డం?
ఎలా

రాయడం

అని

చాలాసేపు

ఆలోచించవలసొచిచ్ంది.

ఆలోచించగా నాకు తెలిసిన పెదద్మనిషొకాయన గురుత్కొచిచ్ ఆయన
చెపిప్న సలహా జఞ్పిత్కొచిచ్ంది. ఆయన ఏవిటనాన్డంటే కథలో
పర్ధాన రసం, లేక ఓ సనిన్వేశంలో పర్ధాన రసం - దాని పర్కారం
అనీన్ సరిదిదుద్కోవాలండీ అనాన్డు. వాతావరణమంతా మన కథకి
అనుగుణయ్ంగా చితిర్ంచుకోవాలండీ అనాన్డు. అంటే కథలోని నా
మనసులో తుఫాను రేగినపుప్డు, ఉరుములు మెరుపులు పెనుగాలి
బీభతస్ం వాటిననిన్ంటినీ పిలకలు పటుట్కు లాకొక్చిచ్ వాటిని నా
చుటూట్ తిపుప్కోవాలనన్మాట.
సాఫీగా సాగిపోయే నా పేర్మలత టకుక్న తెగిపోయినపుప్డు
ఎకక్ణిణ్ంచో అకక్ణుణ్ంచి వీణనొకటి ఎతుత్కొనైనా వచిచ్ దాని తీగెలు
తెంపుకుని వానిమీద నా తలని దీనంగా వాలుచ్కోవాలనన్మాట. నా
ఆశలనీన్

వాడిపోయి

రాలిపోయినపుప్డు,

మోడైపోయిన

చెటుట్నొకదానిన్ వెతికి వెళిళ్ చూసుకుని అకక్డ మోకాళళ్మీద
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తలపెటుట్కుని కూరోచ్వాలనన్మాట. నాకిషట్ంలేనపుప్డు ఆకాశం సిరా పులిమినటుట్గా ఉండాలనన్మాట. నాకు సరదా
పుటిట్నపుప్డు అది వజార్లు పొదిగినటుట్గా ఉండాలనన్మాట. నాకు తెలిసిన ఆ పెదద్మనిషి చెపిప్న సూతర్ం పర్కారం ఈ కథ
మొదలు పెటేట్సరికి రాతిర్ పదకొండు గంటల సమయంలో ఊరవతల నూకరాజు పాకకి అవతల ఉనన్ ఇసక మైదానం, వెనెన్ల
వెలుగులో, పరిచిన బంగారు తివాసీలా ఉంది. మైదానం మధయ్ దంపతులాల్ నిలుచ్నన్ తాటిచెటల్ కమమ్లు, చలల్గాలిపెటేట్
కితకితలకి, కిలకిలాల్డుతునాన్యి. వాటి పకక్నే ఇసక తినెన్మీద ఆడుతునాన్యి. ఆకాశంలో చందుర్డు ఎలా
మెరుసుత్నాన్డంటే తినెన్మీది నూకరాజులా జిగజిగ మెరిసిపోతునాన్డు.
ఈ కథకి నూకరాజు హీరో.
ఆ తినెన్మీది చందుర్డు ఏదో చుకక్ రాకకోసం ఎదురు చూసూత్ండగా, అంతలో అలల్ంత దూరంలో ఓ చుకక్
మిలమిలాల్డింది. "తాటి నెటాల్న వాలెటుట్"కొని ముందుకి నడిచింది. చుకక్ని చూడగానే 'పరిగెటిట్ ఎదురెళిళ్' ఎతుత్కు
తీసుకొచిచ్ ఒళోళ్ వేసుకునాన్డు నూకరాజు.
ఒళోళ్ ఉనన్ పిలల్ పేరు నాగరతన్ం.
ఆమె ఈ కథకి హీరోయినా?
మీరే చెపాప్లి.
ఆమె, పదిహేడేళళ్ కురర్వాడి కంటికి అటట్మీద కనిపించిన అహలాయ్దేవి బొమమ్లా ఉంది. ఆమె పదెద్నిమిదేళళ్
బంగారం. ఆమె నూకరాజుకి దొరికిన పెనిన్ధి.
'జంట తాటి చెటల్ దగగ్ర కూరుచ్నన్ వాళిళ్దద్రీన్ చూడాడ్నికి చలల్గాలి చపుప్డు చెయయ్కుండా ఒచిచ్ంది. వాళళ్ని చూడు
చూడని పైనునన్ చందుర్డు పకక్నునన్ చుకక్కి సైగచేసాడు. చూసి సిగుగ్పడడ్ చుకక్మమ్ తెలి మబుబ్ చెంగుని చాటు పెటుట్కుని
దొంగచూపు చూసింది.
చందుర్డూ, చుకక్లూ, చలల్గాలీ వాళిళ్దద్రిన్ చాలాసేపు చూసాక నూకరాజు నాగరతన్ంతో "మనిదద్రం పెళాళ్డదాం
ఏం?" అనాన్డు.
పెదవులిన్ విడిపించుకునన్ తరవాత, నాగరతన్ం "మా అమమ్కూక్డా ఇషట్మే" అంది.
"నీకెలా తెలుసు?" అనడిగాడు నూకరాజు, సంతోషం పటట్లేకుండా.
"నినున్ పెళిళ్సేసుకోమని రోజుకోసారి సెపుత్ంది" అంది నాగరతన్ం. మరింక నూకరాజుకి సంతోషం ఆగలేదు. ఆ
సమయంలో అపాప్యమమ్ అకక్డుంటే ఆమెని కూడా ముదుద్లాడేసుండునతను.
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ఐదారు సంవతస్రాల కిందటే వచిచ్ హారబ్రోల్ కళాశీగా కుదురుకునాన్డు. అతనుండేది ఊరిచివర ఆరుగదుల
తాటికమమ్ల వాసాల ఇంటోల్ ఓ గదిలో అదెద్కి ఉంటునాన్డు.
ఓ రోజు సాయంకాలం హారబ్రోల్ కూలిచేసుకుని నెమమ్దిగా ఇంటికొసూత్ ఇంటివైపు చూసేసరికి నూకరాజు కంటికి
కొసా గది గుమమ్ం ముందు ఉదయకిరణంలా ఓ పిలల్ కనిపించింది. దేవత వెలిసిందా అనుకునాన్డు నూకరాజు. కాళూళ్
చేతులూ ముఖం తొందరగా కడుగుకుని బోగటాట్ చెయయ్డానికి బయలుదేరి వెళాళ్డు.
సూరుయ్డు అసత్మించేసాడు. వెనెన్ల మసగమసగాగ్ వెలుగుతోంది. ఇంటిముందు నులకంచం మీద నూకరాజు
కూరుచ్నాన్డు. ఎదురుగా ఓ విరిగిన ఇటికమీద కూరుచ్ని తన వృతాత్ంతమంతా అతనితో చెపప్నారంభించింది
అపాప్యమమ్.
వింటే అదేం కొతత్ వృతాత్ంతం కాదు. సాధారణంగా జరిగేదే. వాళళ్దసలు తాళళ్వలసట. అపాప్యమమ్కి 'కనోన్రిదీ
అతోత్రిదీ' కూడా ఆ ఊరే. బతికి బాగుపడడ్ ఊరూ అదే. నెతిత్మీద 'కొంగేసుకుని ఒచీచ్సిన' ఊరూ అదే. అకక్డే ఆమె
కాపురం కూలిపోయింది. అకక్డే ఆమె సంసారం చలాల్రిపోయింది. ఆమె కడుపున పుటిట్న మగపిలల్లంతా అకక్డే
'మంటగలసిపోనారు' తాళికటిట్నవోణిణ్ మశూచికమనే అసిరెమమ్ అకక్డే పొటట్నెటుట్కుంది. అకక్డునన్ 'దోసిడు గుడిసెకాక్'
కోరుట్వారు అకక్డికే వచిచ్ టమటమలాడించీసినారు. అనీన్పోగా మిగిలిన తాతలనాటి ఇలుల్ మటిట్ దిబబ్యిపోయి ఇపప్టికీ
అకక్డే ఉంది.
'కటుట్కునన్ మొగుణిణ్ సంపేసుకునాన్ను. కనన్ కొడుకులిన్ సంపేసుకునాన్ను బాబూ. కానాన్కు సావు రాలేదు.
పుసిత్లతాడు పోనాది పుటిట్న పిలల్లు పోనారు. ఇళుళ్ పోనాయి. ఎడుల్ పోనాయి. ఏరుకునన్ గింజలు పోనాయి కడకి
నముమ్కునన్ భూదేవకూడా పోనాది.
కాని రమమ్ని పిలిచ్నా అపాప్యమమ్ కింతవరకూ సావింకా రానేదు. మరింకేటుంది? ఒకక్గానొకక్ ఆడకూతురుంది
ఈ ఆడకూతురెన్టుట్కుని ఈ ముసిలి ముండ కూతురేన్టి సెయయ్డం బాబూ? మరింకకక్డ ఏటుంది గనక సెయయ్డానికి.
సేసేదేం నేక డొకక్లు సేతోత్ ఒటుట్కుని ఇదిగో పటాన్విలా పారొచిచ్నాం. కూలిదకిక్తే సుషుట్. నేకపోతే పసుత్.”
“అరె. అయితే మీకెవరూ దికుక్లేరనన్మాట” అనాన్డు నూకరాజు.
"దికెక్వరు నూకరాజు బాబూ? ధరణి బూదేవి, ఆపైన దేవుడు. ఆ యెనక నీలాటి మారాజులూను" అంది
అపాప్యమమ్. ముంగిటోల్ ఇదద్రూ అలా మాటాల్డుతూ ఉంటే చూరుకింద నీడలో రాటనానుకుని కూరుచ్ంది నాగరతన్ం.
తన కథంతా నూకరాజుతో తలిల్ చెపుత్నన్పుప్డు ఆమె గుండెలు శోకం వలల్ పొంగిపొంగి దిగాయి. చూరవతలి వెనెన్ల ఆమె
తడిసిన కళళ్లోల్ సలసలకాగింది.
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అనురాగం అంకురించడంతో తలొకరూ తలోలా చేసాత్రు. ఒకొక్కక్డు అవతల పారీట్కి తన మనసుని రెండు
చేతులోత్నూ పటుట్కు వెళిళ్ ముందే అరప్ణ చేసేసాత్డు. మరొకడు అవతల పారిట్ మనసుని జబరద్సీత్గా దోచేసాత్డు. లేకపోతే
చలల్గా లాగేసాత్డు. నూకరాజు ఆ సాయంకాలమే తన మనసుని నాగరతాన్నికిచేచ్సి ఆమెనీ ఆమె తలిల్నీ "ఆదుకుంటాను"
అని భీషమ్ పర్తిజఞ్ పటేట్సాడు. ఆ క్షణం నుంచి వాళళ్కతను కంటికి రెపాప్, కాలికి చెపూప్ను. కొంతమందికి చాకిరీ చేసి
మెపిప్ంచడమే కాని షోకు చేసి మెపిప్ంచడం తెలీదు. నాలుగు రోజులోల్ వాళళ్కి నాలుగేళళ్ సేవ చేసాడు నూకరాజు.
ఆ రోజున అపాప్యమమ్ కంటికి ఎటు చూసినా ఒకక్లాగే ఉంది. చందుర్డు బూజు పటిట్పోయి వేళాళ్డుతునాన్డు.
వెనెన్లంతా పాలిపోయి బూడిదలా ఉంది. చెటల్నీన్ జీవచచ్వాలాల్గా, పైనునన్ చుకక్లనీన్ చావబోయేవాళళ్ పార్ణాలాల్గా
ఉనాన్యి. మరి, గాలి బిగిసిపోయి చచేచ్పోయింది. ఇంతలో కాలం ఎలా తిరిగిందంటే రాటన్ంలా గిరుర్న తిరిగింది.
ఆరోజున అసత్మించిన సూరుయ్డు ఆ తరువాత అరవైసారుల్ ఉదయించాడు. నూకరాజు దయవలల్ అపాప్యమమ్కీ
నాగరతాన్నికీ ఆ అరవై రోజులోల్నూ కూలిదొరకని రోజు ఒకక్ రోజూ లేదు. మరి అపాప్యమమ్కి ఎటు చూసినా ఒకక్లా
చకక్గా ఉంది. చందుర్డికి బూజులు పోవడంతో వెనెన్లకి తేటొచిచ్ంది. గాలికి చలనం, చెటల్కి చైతనయ్ం చుకక్లకి పార్ణాలు
వచాచ్యి. అదంతా అలా పునన్మినాటి రేయిలా ఉండడం నూకరాజు పనివాడితనం.
పెళాళ్డడ్ం 'అమమ్కూక్డా ఇషట్'మేనని తెలుసుకునన్ నాటి రాతిర్ నూకరాజుకి సుఖం వలల్ నిదర్పటట్లేదు. అయినా
మరాన్డు పొర్దుద్నన్ మంచమీమ్ంచి సంతోషంతో వచాచ్డు. ఆ విధంగా ఆ రోజు, మరాన్డు, మరో రోజు మరో రోజు
వరసగా సంతోషంతోనే వెళాళ్యి.
అయితే కాలం ఒకక్లా ఉండదనే సంగతి మీకూ, నాకూ అపాప్యమమ్కీ బాగా తెలుసు. ఆ సంగతి
నూకరాజుకూక్డా ఓ రోజున బాగా తెలిసొచిచ్ంది. ఆ రోజు సాయంకాలం పనోల్ంచి ఇంటికొసూత్ ఇంటికి అలల్ంతదూరంలో
టకుక్న ఆగాడు నూకరాజు.

ఈ క్షణం నుంచీ నాకు కషాట్లు పార్రంభమౌతాయి, నషాట్లు సంభవిసాత్యి అని ఎవరిమటుట్కి వారికి కొనిన్ కొనిన్

సమయాలోల్, తగినంత బలమైన కారణం లేకుండానే, అనిపిసుత్ంది. అపాప్యమమ్ ఇంటిముందు ఓ పదిమంది మూగి

ఉండడం మాతర్ం చూసాడు నూకరాజు. 'ఆ, మనకేదో కీడు మూడిందిరా' అని అతనికి తోచడానికి అంతకంటే ఎకుక్వ
కారణం ఏమీలేదు. ఊరవతల, పాకలవెనక, కొండవెనక సూరుయ్డు కునికేసేడు. అటుకేసి చూసేత్ కొండవెనక ఊరేదో
కాలిపోతునన్టుట్గా ఉంది. అంతటా ఎరుపుడాలు కముమ్కుంది. నూకరాజు కొంచెం ముందుకి నడిచేసరికి ఓ ఆడమనిషి
ఏడుపు అతని చెవిని పడింది. ఏడుపు వినిపిసోత్ందే కాని ఏడేచ్మనిషి కనిపించడం లేదతనికి. తొందరగా ముందుకి
నడుసూత్ అతను 'నాగరతన్ం నాకిక లేదు' అనుకునాన్డు వెళిళ్ జనానిన్ ఒతిత్గిలించి చూసేత్ అకక్డ నాగరతన్ం
నిజంగానేలేదు అపాప్యమమ్ నెతీత్ నోరూ కొటుట్కుని ఏడుసోత్ంది.
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ఏం జరిగిందని అడుగుతే 'గోరవైపోనాది బాబూ', 'గోరం గోరం బాబూ ', 'గోరం కాకపోతే ఇంకేటి బాబూ'
అనడమే కాని ఎవరూ ఏమీ చెపప్రు, అపాప్యమమ్ మాటాల్డదు, ఏడుపు మానదు. ఆఖరికి నూకరాజు కేకలు వేసి అడగాగ్
ఏడుసూత్ ఏడుసూత్ అపాప్యమామ్, దగుగ్తూ దగుగ్తూ ఓ ముసలాడు కలిసి జరిగిన సంగతంతా చెపాప్రు. కొనిన్ కొనిన్
వివరాలు కొంతమంది మధయ్ మధయ్ అందిచాచ్రు.
అసలు ఏంటి జరిగిందిటా అంటే
సాయంకాలం నాగరతన్ం ఇంటికి 'బేగొచేచ్సి' బజారుకి వెళిళ్ గింజలు కొనుకొక్చిచ్ వాటిని చేటోల్ వేసుకుని
ఇంటిముందు కూరుచ్ని చెరుకొక్ంటోందట. అంతలో ఎండాడ మనిషొకామె 'ఎరర్గా పొడుగాగ్ ఉంటది, పొడుకాక్ళళ్
డాకూ, ఊరందరమందిరీ ఎరుగుదురు', ఆ మనిషి గోనెమూటొకటి నెతిత్ని పెటుట్కొచిచ్, మూట దించుకుని 'ఓలమమ్ కుశినిన్
మంచి నీళొళ్యయ్మామ్, దపిప్కేసత్ంది ' అని నాగరతాన్నిన్ మంచినీళళ్డిగిందట. అమాయికముమ్ండ కూతురు, నాగరతాన్నికా
మనిషి గురించేమీ 'తెలుద్ దా ' అంచేత సేటకక్డే ఎటిట్ 'ఇసాత్నుండమామ్' అనెస్పిప్ నీళళ్ కోసరం ఇంటోల్ కెళిళ్ందట, ఇంతలో
ఆ పొడుకాక్ళళ్ డాకూ ముండ పోలీసు వాళొళ్సుత్నాన్రని ఎలా పసిగటిట్ందో ఏమోకాని, ఇంటోల్ంచి నాగరతన్ం వచేచ్లోపున
తెచిచ్న మూటకక్డే ఒగేగ్సి మాయవైపోనాదట. అంతలో 'ఏవమోమ్య ఏటామూటా?" అని అడిగేరట వాళుళ్.
‘ఎవరూ. పోలీసోళుళ్’ ముగుగ్రు యూనీఫారాలోల్ ఉనాన్రు. ఒకడు మన తెలుగోడి బటట్ కటుట్కునాన్డు. వాళళ్లా
అడిగేసరికి ముంతలో తెచిచ్న నీళుళ్ ముంతలో అకక్డే జారేచ్సి, రెండడుగులు వెనకిక్ జరిగి "నాకు తెలుద్బాబూ" అందిట
నాగరతన్ం
"నీకు తెలవకుండా నీ ఇంటికాడకెలా ఒచిచ్ంది? రెకక్లెటుట్కొచిచ్ వోలిందా? నేక ఇతత్నం వేసేత్ మొలిస్ందా?" అని
వాళళ్డిగారట.
ఆ మాట మీదట "ఆడమనిసి దపిప్క అడిగింది ఆ మనిసొగేగ్సిపోనటుట్ంది బాబూ" అందిట నాగరతన్ం
"ఆ మూటేటో తెలద్ని ఓ పాలనాన్వు, ఆడమనిసొగేగ్సిందని మరోపాలనాన్వు. మరింక మూడో పాలేటంటుందో ఏటో
మూటిపిప్ సూడండార్" అని ఆళళ్లోల్ ఆ తెలుగు బటేట్సుకునన్ జవాను మూట విపిప్ంచేడట.
మూట విపిప్ంచి చూసేత్ అందులో ఇంకేముంది? ఒక రెండుమూరల్ మోటారు టూయ్బు ముకక్ నిండా మూడు గేలనల్
దొంగసారా ఉంది. చూసి గజగజ వణికిపోయింది నాగరతన్ం.
"అమాయకపుదీ ఆడముండ కూతురూ నిజవే కానీ ఇయనీన్ పోలీసోడికాక్వాలా బాబు? అంజలీ దేవి బొమమ్ నా
మాసకక్గునాన్వు కాని, ఎవుడికీ తెలవకుండా ఎనోన్ళళ్నుంచోలే ఈ యాపారవూ, అనెస్పిప్ ఆడపిలల్ని నడునడమని టేసనకి
నడిపించుకుపోనారు. గోరం కాకపోతే ఇంకేటి నూకరాజు బాబూ"అని ముగించేరు వాళుళ్.
‘ఇంతా జరిగి ఎంతసేపయింది?’
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‘ఓ గంటసేపయింది.’
‘మరైతే నాగరతన్ం పోలీసు సేట్షనోల్ నా ఉంది?’
‘అకక్డే వుండుండాలి.’
‘ఆ పొడుకాక్ళళ్దెకక్డికి పోయింది?’
‘ఏమో ఎవడికి తెలుసు? మీరంతా చూసూత్ ఎందుకూరుకునాన్రు?’
‘మేవేం సూళేళ్దే.’
“సూడకపోతే ఈ కథంతా మీకెలా తెలిసింది?"
"చూసేత్ మటుట్కు మేవేం చేసాత్ం, మమమ్లిన్ కూడా నడమంటే నువొవ్చిచ్ ఇడిపిసాత్వా ఏటి?"
"మరైతే ఇపుప్డేం చెయయ్డం?"
గాభరాపడడ్ం

తపప్

మరేం

చెయయ్డమో

తెలియడంలేదు

నూకరాజుకి.

ఇంటికి

పోలీసువాడొచిచ్నా,

అపుప్లవాడొచిచ్నా, యములాడొచిచ్నా ఇంటోల్ అందరికీ ఒకక్లా ఉంటుంది పార్ణాలు పోతునన్టుట్గా ఉంటుంది అవతల
అపాప్యమమ్కూక్డా గాభరాగానే ఉంది. ఆమె అకసామ్తుత్గా ఆపదలో పడడ్ంతో గోతులో పడడ్టుట్గా అయిపోయింది.
అయితే, గోలచెయయ్డమే కాని గోతులోంచి లేవడమెలాగనే ఆలోచన లేదావిడకి నూకరాజు బాబూ. అనిన్టికీ నువేవ్
ఉనాన్వంటుంది. ఆ మాట నూకరాజుకి మరీ భారంగా ఉంది. అయితే ఇపుప్డేం చెయాయ్లి? నూకరాజు కదే తెలీదు. అతను
తెలివైనవాడే కానీ అతందగగ్ర కిటుకులు లేవు. మరి - ఎరర్టోపీ, వంట సారా, దొంగకేసు, నలల్కోటు, తపుప్డు సాక్షయ్ం,
తెలియని తీరుప్, జరిమానా, జెయిలుగొడ ఇటువంటి వాటితో వయ్వహరించి తపిప్ంచుకు తిరిగి ధనుయ్డవాలంటే కిటుకులు
తెలియాలి నూకరాజుకవే తెలీవు.
అనీన్ తెలిసిన మేసొత్ర్కడునాన్డు. అతనిదగగ్రకి వెళాత్ననాన్డు నూకరాజు.
‘ఎకక్డికైనా వెళుళ్. కాని పిలల్ని మటుట్కు నాకపప్చెపుప్, నూకరాజు బాబూ, తండీర్, వచేచ్ జనమ్లో నీ కడుపున
పుడతానంది’ అపాప్యమమ్.
కాళీళ్డుచ్కుని నూకరాజు వెళేళ్సరికి మేసిత్ మందుమీదునాన్డు. నిషామీద ఉనన్పప్టికీ (నిషామీద ఉండడంవలల్నే)
అతగాడు నూకరాజు చెపిప్ందలాల్ శర్దద్గా వినాన్డు. వింటూ చుటట్పొగని బాగా లాగాడు. విని, చుటట్పొగని దూరంగా
వదిలాడు. పోలీస సేట్షనోల్ జామీను తెచుచ్కోవాలంటే అయిదురూపాయలుండాలనాన్డు మేసిత్. తెసాత్ననాన్డు నూకరాజు.
కాని మరి పర్మాదముందనాన్డు మేసిత్.
‘జామీను కోసం సేట్షనకి వెళితే వాళుళ్ నినున్కూడా మోసేసి కొటోల్ తోసేగల పర్మాదముందనాన్డు’
నాగరతన్ం కోసం అలానే వెళిళ్ కొటోల్ కూరుచ్ంటాననాన్డు నూకరాజు.
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‘ఇదద్రూ వెళిళ్ కొటోల్ కూరుచ్ంటే మీ ఇదద్రీన్ బైటకి లాగేదెవడు?’ అని పర్శిన్ంచాడు మేసిత్.
‘అయినా పోలీసు వాళుళ్ అనవసరంగా ననెన్ందుకు లోన వేసాత్రు? ‘ అని అడిగాడు నూకరాజు. నీకేం తెలీదు
పొమమ్నాన్డు మేసిత్. తరువాత కొనిన్ పర్శన్లు వేసాడు.
‘పిలల్ వయసులో ఉందా?’
‘ఉంది.’
‘ పిలల్ బావుంటుందా?’
‘సినీమా సాట్రలా ఉంటుంది.’
‘పిలల్ నేరవేం చెయయ్లేదు నిజమేకదా?’
‘చెయయ్లేదు. నిజం.’
‘అందుచేత ఏమనన్మాట? 'ఆ పిలల్మీద అబదద్ం కేసెటట్డానికి ' పిలల్మీద వాళళ్కి కావేషీ అయినా ఉండుండాలి
లేదా, ఆ పిలల్ మీద వాళళ్లో ఎవడో ఒకడు కనైన్నా వేసుండి, చేతిలోకి లాగుదామనే ఉదేద్శంతో లోపలకి లాగుండాలి.
ఏదైనపప్టికీ మదెద్న నువవ్డొడ్సేత్ నినున్ మరి కోనేరా వాళుళ్?’ అనాన్డు మేసిత్.
"అంతనాన్యమా?" అనాన్డు నూకరాజు.
"నీకూ నాకూ అనేన్యం కాని పోలీసోడికాక్దు. ఆడిసేతిలో పవరుంది సేతిలో పవరుంటే నెతిత్కి పొగరెకుక్తుంది"
అనాన్డు మేసిత్
"మరైతే జడిజ్, కోరట్నేదా?" అనడిగాడు నూకరాజు.
"ఉండకేం? జడిజ్, కోరూట్ వునన్ది మునీస్బు కోరూట్ వునన్ది. మేసీట్ర్టు వోరి కసేరి కూడా వుంది కాని అకక్డాళళ్ందరూ
కళుళ్మూసుకుని తూకం ఎయాయ్లంట. అది రూలు. నీకు తెలుద్ కామోసు" అని మనకి పడమటనుంచి పంపిణీ అయిన
నాయ్యశాసత్రపు మూలసూతార్నిన్ నూకరాజుకి టూకీగా తెలియజేసాడు మేసిత్. మేసిత్ దగగ్ర అనిన్ విషయాలూ
తెలుసుకునాన్డు. కానీ ఏమీ హెచచ్రిగాగ్ లేదు నూకరాజుకి. ఆకరికి మేసిత్ ఏవిటనాన్డంటే "రేపు కోరుట్ కెళాళ్ల. తేలే రంగేదో
అకక్డే తేలాల" అనాన్డు.
ఇంటికి తిరుగు ముఖంపటాట్డు నూకరాజు, మనసంతా ఎలా ఉండాలో అలా ఉంది నూకరాజుకి. అంతా
తలుచ్కుంటే అతనికి అదోవిధమైన జుగుపస్ కలిగింది. నాగరతన్ం పోలీస సేట్షనోల్ ఉనన్దనే విషయం అతని అణువణువునీ
బాధపెటిట్ంది. బంగారు చిలకని ఆలుగుగ్డలో అదిమి పెటిట్నటుట్గా అనిపించినదతనికి. మలెల్ మొగగ్ని మంటలోకి
తోసినటుట్గా అనిపించిందతనికి అసలతనికి ఇంటికి వెళాళ్లనిపించడంలేదు. పిలల్ ఏదని అడిగే అపాప్యమమ్తో ఏమని
చెపప్డం? నాగరతాన్నిన్, వెనెన్లోల్ ఇసక తినెన్మీద కూరుచ్ని, ముదుద్లాడడ్ం సులభమే "ఆ పని నువేవ్ చెయాయ్లా ఏవిటి?
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చాలా మంది చెయయ్గలరు, చేతనైతే చిలక పిటట్ని ఇనప తెరనుంచి బైటకి లాగి అపుప్డు చూపించు నీ తడాఖా" అని
అపాప్యమమ్ అనదు కాని ఆమె అనన్టుట్గానే బాధపడాడ్డు నూకరాజు. అతనికి వళళ్ంతా చెమట పటేట్సింది. అతనికేదో
ఒకటి చేసేదాద్మనుంది, కానీ ఏం చెయాయ్లో ఏ విధంగా చెయాయ్లో అతనికి తెలియడం లేదు. బలమైన పనులు చాలా
చెయయ్గలడు తను. కానీ ఈ పని చెయయ్లేకుండా ఉనాన్డు. అరవై ఘనపుడడుగుల ఎతుత్కు తిరగ గలిగీ, అరడుగులే
లోతునన్ నీటోల్ ఈదలేని వాళాళ్ అయిపోయేడతను. ఇంటికి వెళూత్నన్పుప్డు నెతిత్మీద ఏ బరువూ లేకపోయినా అతని
అడుగు నెమమ్దిగానూ బరువుగానూ పడుతోంది. ఆ అడుగులు బరువుగా పడి పడి ఇంటికి అరవై అడుగుల దూరంలో
ఆగిపోయింది. ఆగి చూసేత్ అతనికి మరో దృశయ్ం కనిపించింది.
అపాప్యమమ్ గది గుమమ్ంలో దీపం వెలుగుతోంది. దీపం పకక్ నాగరతన్ం కూరుచ్నుంది. ఆమె దేదీపయ్మానంగా
వెలుగుతోంది.
చినన్పుప్డొకసారి నూకరాజింటోల్ంచి ఆవొకటి తపిప్పోయింది. దాని కోసం ఊరంతా తిరిగి తిరిగి అది దొరకక్
పోగా 'వెరిర్ మొహం' వేసుకుని వెనకిక్ తిరిగొచాచ్డు. ఇంటికొసేత్ అది గుమమ్ంలో కటేట్సుంది అపుప్డు సంతోషించకుండా
ఉండలేకపోయాడు కానీ అదోలా 'ఫీ'లయేడు. కళుళ్ మూసి జెలల్కొటిట్ కంటిముందు మిఠాయిపొటల్ం పెటిట్నటట్యిందతనికి
తిరిగి అలాగ మళీళ్ ఫీలయాయ్డు నూకరాజు.
రాతిర్ పదిగంటలవుతుంది. గుమమ్ంలో నాగరతన్ం కూరుచ్నుంది. ముంగిట పది పదిహేను మందిదాకా కొలువు
తీరిచ్ కూరుచ్నాన్రు. మాములుసాథ్నంలో తిరిగిన ఇటిక ముకక్ వేసుకుని అపాప్యమమ్ కూరోచ్నుంది, వాళళ్ందరికి
ఎదురుగా నులకమంచం మీద ఠీవిగా మరో ఆసామీ కూరుచ్నాన్డు. నూకరాజుతో పాటు మరో నలుగురైదుగురు కూడా
అపుప్డేవచిచ్ కూరోచ్డంతో అతనిరాక నెవరూ గమనించలేదు
నూకరాజు గుండెలు నీరసంగా కొటుట్కునాన్యి. గుమమ్ంలో పిలల్ని చూడగానే నెతిత్మీద బరువు దిగిపోయినటుట్గా
అతను తేలిక పడడ్పప్టికీ, అతనికి వంటోల్ సతుత్వంతా కూడా దాంతోపాటు పోయినటట్యింది చుటూట్ కూరుచ్నన్ వాళళ్ంతా
మంచం మీద కూరుచ్నన్ ఆసామివైపే చూసుత్నాన్రు. అతనిన్ అపాప్యమమ్ తెగపొగుడుతోంది.
ఆ సమయంలో నూకరాజుకి తన చినన్నాటి సంగతొకటి తటాలన్ గురుత్కొచిచ్ ఆ నాటి దృశయ్ం అతని కళళ్ముందు
నిలిచింది.
తలీల్ తండిర్తో పలెల్టూళోళ్నే ఉండేవాడు నూకరాజు. అపప్టికి బాగా చినన్వాడు పశువులిన్ చూసే పనంతా అతనిదే
ఆ రోజులోల్. అపప్టోల్ అతనికి రవవ్లకొండ అనే చెలికాడుండేవాడు ఒక రోజున ఇంకా మధాయ్హన్ం కాలేదు. పదీ
పదకొండు గంటలవుతుందేమో. తమ కళళ్ం దగగ్ర పాకలో పొయియ్దగగ్రెందుకోగాని కూరుచ్నాన్డు నూకరాజు.
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బైట కనుచూపుమేరలో అంతా పచచ్ పచచ్గా ఎరెర్రర్గా కనిపిసోత్ంది. గాలి మందంగా వీసోత్ంది. దుమెమ్కక్డా
లేకపోడం చేత, వడబోసినటుట్గా ఎండ శుభర్ంగా ఉంది. రాజుగారి లోగిలో సిమెంటు గచుచ్లా ఆకాశం చకక్గా సాఫుగా
మెరుసోత్ంది దూరానన్ ఉనన్ కొండల గుంపులు ఘనీభవించినమబుబ్లాల్ కనిపిసుత్నాన్యి నీటోల్ చేపల గుంపులా ఆకాశంలో
కొంగలబారొకటి గీత గీసుకుని గిడిమీద పోతునన్టుట్గా నిదానంగా పోతోంది. కాలవకి అవతలివైపున మామిడితోటలోల్
చిలకలు చేసే అలల్రి కలకల వినిపిసోత్ంది. దూరానన్ రామినాయుడి పొలంలో కుపప్మీదికి చేనుకటట్లు ఎగురుత్నాన్యి.
కుపప్మీద కురర్వాడొకడు ఎగెరి గెంతి తలపాగా ఊడిపోగా కేకలేసి సరుద్కుంటునాన్డు. ఎకక్డో ఆడంగులు పాడేపాట
గాలికి కెరటాలు కెరటాలుగా వినవసోత్ంది. అలల్ంతదూరంలో గటట్ంట ఓ పదేళళ్ పిలల్ కుడిచేతిని చకర్ంలా తిపుప్కుంటూ
చెంగు చెంగున పరుగెడుతోంది. కమమ్ల సాలలో కూరుచ్ని చూసేత్ అంతా సవ్చఛ్ంగా సుందరంగా నిజంగా దేముడు
సృషిట్ంచినటుట్గానే ఉంది. పచచ్గా ఆకు పచచ్గా నీలంగా నిరమ్లంగా లోకంలో పాపం అంటూ ఎకక్డా లేనటుట్గా ఉంది.
సాలోల్ పొయియ్ దగగ్ర కూరుచ్నన్ వాడు లేచి బైటకొచిచ్ సాలముంగిట నిలుచ్నాన్డు. నూకరాజు నిలుచ్నాన్డేకాని
నిలుచ్నన్ కొంతసేపటిదాకా తన పకక్నే రవవ్లకొండ కూడా నిలుచ్నాన్డని చూసుకోలేదతను.
రవవ్లకొండ అంత నిశచ్లంగా పర్తిమలా నిలుచ్నాన్డు. ఆ కురర్వాడి ముఖం ఆ సమయంలో అతి అమాయకంగా
ఉంది బాల బుదుద్ళళ్ ముఖం పెటిట్ నిలుచ్నాన్డు కాని వెనకిక్ దాచిన అతని చేతులోల్ అలుగుగ్డొకటుంది "ఏవిటార్
వీడెందుకిలా నిలుచ్నాన్డు?" అని నూకరాజు అనుకునే లోపున ఓ పిటట్ కీచుకీచుమంది. అంతలో మరో పిటట్కూడా
కీచుకీచుమంది. ఏవిటని చూసే రవవ్లకొండ చేతిలో అలుగుగ్డు మధయ్ ఓ పిటట్ మూడురంగులోత్ ముదుద్గా ఉందది.
గిలగిలాల్డుతోంది. పకక్నునన్ జామచెటుట్మీంచి మరోపిటట్ గాభరాపడి రివువ్న పదడుగులు పైకెదగిరి మళీళ్ చెటుట్మీద వాలి
తన (పిర్యుడా? పేర్యసా?) నేసత్ం కోసం విలవిలాల్డిపోయి గోలగోల పెటేట్సింది.
ఆ సమయంలో మధాయ్హన్ం తోడిపోసుకునన్ నూతి నీళళ్లాల్ గాలి చలల్గా హాయిగా ఉంది శీతాకాలంలో వేసుకునన్
చలిటోపీలా ఎండ వెచచ్గా సుఖంగా ఉంది. గంగతో కడిగినటుట్గా ఆకాశం నిరమ్లంగా ఉంది. పండిన పొలాలోత్
భూమంతా బంగారంలా ఉంది. అలల్ంత దూరంలో మామిడి తోటలు నందనవనంలా ఉనాన్యి.
మరి అలాంటి సమయంలో అలుగుడు దెబబ్ తమ మీద పడుతుందని పిటట్ల జంటకి తటట్లేదు. అవి గొంతుకలు
చించుకుని గోలపెటిట్ భగవంతుణిణ్ ఎలుగెతిత్ పార్రిధ్ంచాయి.
పిటట్ని "ఒగీగ్రా" అనాన్డు భగవంతుడు నూకరాజు దావ్రా. రవవ్లకొండ ఒగగ్లేదు. చేతిలో ఉనన్ పిటట్ని
చెటుట్మీదునన్ పిటట్కి చూపించి ఊరించడం మొదలు పెటాట్డు.
అపుప్డు నూకరాజేం చేసేడంటే పకక్నునన్ కరర్తీసి రవవ్లకొండ చేతిమీద సడెనగా బలంగా కొటాట్డు. ఆ
కొటట్డంలో ఇదద్రూ కుసీత్కి దిగిపోయి నేలమీద పడిపోయి చికుక్పడిపోయారు. 'పెదోద్ళొళ్చిచ్' ఇదద్రీన్ తనిన్
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విడిపించవలసొచిచ్ంది. కానీ అదంతా వేరే సంగతి ముందా పిటట్ల జంట తురుర్న పైకెగిరి రెకక్ సాచి నందనవనంలోకి
ఎగిరిపోయింది. నూకరాజుకి ఆనాటి విషయమంతా గురుత్కొచిచ్, ఆ దృశయ్ం అంతా కళళ్కి కటిట్నటట్యింది.
ఆనాడు అలుగుగ్డలో పిటట్ని పటుట్కునన్ రవవ్లకొండ ఇపుప్డు పటన్ంలో పోలీసు జవానుగా ఉనాన్డు. పర్సుత్తం
అపాఫ్యమమ్ ఇంటిముందు మంచం మీద తాజాగా రాజులా కూరుచ్నాన్డు. అతని నోటోల్ంచి సూటిగా పైకొచేచ్ సిగరెటుట్
పొగ రంగుల మేఘంగా అలుల్కుని వనెన్లూ చినెన్లూ తెచుచ్కుని వయాయ్రంగా నాటయ్ం చేసోత్ంది రవవ్లకొండ కాలుమీద
కాలువేసుకుని రెండు చేతులూ వెనకిక్ ఆనించి, తలపైకెతిత్, సిగెర్టుట్ని నోటోల్ నిలోచ్బెటిట్, చూరుకిందకి వారచూపు
చూసుత్నాన్డు.
ఈ కథకి రవవ్లకొండ విలననే సంగతి వేరే చెపప్నకక్రేల్దు.
చూరుకింద గుమమ్ంలో దీపపు వెలుగులో మెరిసే నాగరతన్ం కళుళ్ కాంతిపుంజాలిన్ వెదజలుల్తునాన్యి. ఆమె
కళల్నిండా రవవ్లకొండే ఉనాన్డు. ఆమె మనసు అటు ఊగిందనడానికి పెదద్ తారాక్ణం ఏమీ అకక్రేల్దు. ఆమె వొకక్ చూపు
చాలు కథంతా తెలియడానికి. నూకరాజు మానసికంగా కుపప్కూలిపోయాడు. బంగారు పువువ్కూక్డా పురుగుపడుతుందని
అతననుకోలేదు.
అతనిరాకని అపాప్యమమ్ చూడలేదు. అతణిణ్ రవవ్లకొండ గురిత్ంచనేలేదు రాకపోకలు గమనించే అవసథ్లో
నాగరతన్ం లేనేలేదు. దగేగ్ ముసలాయన మాతర్ం నూకరాజుని చూసి పలకరించాడు. అంతట అపాప్యమమ్ కూడా అతణిణ్
చూసి, పోయిన పెనిన్ధి తిరిగెలా వచిచ్ందో జరిగిన సంగతేమిటో అంతా చెపిప్ంది.
మేసిత్ దగగ్రకి నూకరాజు వెళొళ్చేచ్లోపున "అంతా రొండు మినేటల్లో చెటిలెమ్ంటయిపోనా"దట
"ఈ జవాను బాబు దరమదాత - దేవుళాళ్ ఒచిచ్పడి పేనానికి పేనం అడేడ్సి పిలల్ని బైటకి లాగేసి"నాటట్.
"ఇనకాస పెటోర్ ఏటో, ఆ మాటే నాకు రాదు. ఆ బాబు పేరేటి బాబూ?" అనడిగింది అపాప్యమమ్ కొండబాబుని.
"సబినసెప్టుర్" అనాన్డు కొండబాబు
"అవునా ..బాబే" అంది నాగరతన్ం
"అది ఆ బాబుతో ఈ బాబు, సంగతేటో అసలేటి జరిగిందో ఏటో, అంతా టకాల టకాలమని మూడు ముకక్లోల్
సెపేప్సినాడు 'పిలల్ చూసేత్ ఒటిట్ ఎరిర్గొరేర్ ' తలిల్ సూసేత్ దికుక్మాలినముండా, ఆ సారా అంటే యేటో సారాయేపారం అంటే
ఏటో ఆళెళ్రగరూ, ఎండాడముండా మాటొగేగ్సి పోనాదిగాని ఈ పిలల్కి సారా అంటే సూపేనేదు" అని ఆ పెదద్బాబుతో
సెపేప్సి ఆ బాబు నొపిప్ంచి పిలల్నిడిపించుకొచిచ్నాడు ఈ బాబే ' అని చెపిప్ రెండు చేతులూ ఎతిత్ జోడించి రవవ్ల కొండవైపు
తిరిగి "రచిచ్ంచినావు కొండబాబూ రచిచ్ంచినావు యెయియ్ దేవుళళ్తో సమానం నువువ్" అంది అపాప్యమమ్. ఒక
పోలీసువాడు వెయియ్ దేవుళళ్తో సమానమనే సంగతి నూకరాజు కింకా తెలీదు.
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జరిగిన సంగతంతా చెపాప్క అపాప్యమమ్ ఇంకా ఏమనన్దంటే "నూకరాజుబాబూ, జవాన గోరిన్ ముందే
ఎరిగుంటే అపుప్డే ఎళిళ్ ఆ బాబు కాళళ్టుట్కుందువు ఎడంసేతోత్. ఈ బాబిపుప్డే ఈ సికక్ంతా ఇడదీసేసాను. అసలపుప్డీ
సికేక్నేకపోను" అంది అపాప్యమమ్.
అయితే 'ఈ సికక్ంతా ఎలా ఒచిచ్ందో' అపాప్యమమ్కీ తెలీదు, నూకరాజుకీ తెలీదు అధికారల్నే వాళుళ్ంటారని
వాళళ్కి తెలుసుకాని, అధికారల్కి కతుత్లుంటాయనిగాని అవి రెండు వైపులా పదునుగా ఉంటాయనిగాని వాళళ్కి తెలీదు.
కోటీశవ్రనగారు నీకంట పడకుండా నినున్ గుమమ్ంలోంచి తరిమికొటట్గలడు, లేకపోతే నీ చేత పదిరూపాయలు పెటిట్ నీ
చేత కాళుళ్ పటిట్ంచుకోనూగలడు. మంతిర్పుంగవుడు నినున్ కొముమ్లోత్ పొడవగలడు. కాకపోతే, పాలకుల పర్తినిధి కాబటిట్
నీకు పాలిపిప్ంచి సాకనూగలడు. నాయ్యాధిపతి నీమీద వచిచ్న సాకాష్య్నిన్ నమమ్నూగలడు, నమమ్కపోనూగలడు.
రక్షకభటుడు నీమీద లేని నేరానిన్ సృషిట్ంచగలడు. ఉనన్ నేరానిన్ మాఫీ చెయయ్గలడు. పకక్ సందులోని గూండా నీ
ఇంటిమీదకి

రాళుళ్

రువివ్ంచనూగలడు.

రువివ్నవాణిణ్

తిపిప్

కొటట్నూగలడు.

వాళళ్ందరూ

కూడా

నినున్

తహతహలాడించగలరు లేకపోతే మేల మేలని నీచేత చేయెతిత్ దండాలు పెటిట్ంచుకోనూగలరు.
వెరిర్గొరెర్లు నువువ్. వాళుళ్ కాదు.
అందుచేత ఆనాటి ఆ వెనెన్లరేయి రవవ్ల కొండకి జేజేలు కొటిట్ బాజాలతో వెళిళ్ంది.
మరాన్డు సాయంకాలం మారెక్టుట్నుంచి చేపలు కొనుకుక్ని ఒసూత్నన్ నాగరతన్ం నెతిత్మీద కిరీటం పెటుట్కు
నిలుచునన్ కొండబాబుని చూసి పకోడీల దుకాణం పకక్ ఆగి అతనివైపు ఓరగా చూసింది. రవవ్లకొండ ఆమె దగగ్రకి వెళిళ్
పలకరించి మొనన్ రాతిర్ సినిమాలో నాయకుళాళ్ నవువ్నవివ్, ఆ నవువ్లో ఆమెకి కితకితలు పెటిట్ చివరకామెని సాగనంపి
వచీచ్రావడంతో మరో నెంబరు టోపీ అతణిణ్ వీపుమీద సెభాషని చరిచి,
"బలేపిటట్ని పటేట్వే" అనన్ది.
"మరి, కిసాత్ ఎలాటి కిసాత్ ఏసేననుకునాన్వ?" అనాన్డు రవవ్లకొండ.
"ఏటాకిసాత్?" అనాన్డు రెండో జవాను
అంటే అంతా చెపాప్డు రవవ్లకొండ
అపుప్డా మరో నెంబరుగల రెండవ జవాను ఆశచ్రయ్పోయి,
"ఎనకనించి గోతులో తోసేయడవూ నువేవ్? ముందుకొచిచ్ సెయయ్టుట్కు లెగదియయ్డవూ నువేవ్?" అనాన్డు.
"గోతులోకి తొయయ్కపోతే సేతిలో కెలా ఒసత్ందనుకునాన్వ?" అని పర్శిన్ంచాడు రవవ్లకొండ
మరో నెంబరుగల టోపీగలవాడు అంతట ఒకక్ క్షణం సేపు గుడుల్ పెదద్వి చేసి అరక్షణంసేపు ఆలోచించి,
తలనూపి,
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"అనేన్యవైతే అయిందిగాని, గొపప్ అరేంజిమెంటు చేయిసిస్నావురా. నీ దగగ్ర ఎవడాడు? శకుని మావ.. శకుని
మావ కూడా నీ దగిగ్ర బలాదూర" అని మెచుచ్కునాన్డు. అతని కళుళ్ ఆనంద బాషాప్లతో నిండిపోయాయి
మొనన్టి నాయకుడి నువువ్ మళీళ్ నవావ్డు రవవ్లకొండ. నవువ్తూ ఏమనాన్డంటే "అయి మనకి తెలోల్డిచేచ్డార్"
అనాన్డు
"తెలోల్ డేటిచాచ్డు మనకి?"
"ఫుల పవరస్ పులి పవరిల్చేచ్డు. అంచేత, పటుట్పటట్డం మనవే ఇడుపు ఇడవడమూ మనవే. అంతా మనిషట్ం
మనకతెత్లాటికతోత్ ఎరికా? మన కతిత్కి రెండేపులా వాడే. గేపకవుంచుకో" అనాన్డు రవవ్లకొండ.
మరో నెంబరు జవాను కొతత్గా సరీవ్సులో చేరేడు. గురూపదేశానిన్ గురుత్ంచుకునే ఉంటాడు.
అందుచేత, నాగరతన్ం ఆవిధంగా వలలోపడి, గాలిలోపడి చివరకి జవానుగారి వళోళ్పడింది. ఆమె అలా
రవవ్లకొండ వళోళ్ పడగలదని అనుకునాన్డు కాని పడిపోయిందని తెలుసుకోలేదు నూకరాజు. ఆమె తనకి ఎడంగా

పోతోందని గర్హించాడు, కాని ఆమెని తిరిగి దగగ్రకెలా తెచుచ్కోవాలో తెలుసుకోలేకపోతునాన్డతను. లోకం నైజం

తెలిసినవాడంత కషట్పడడు. ఉపాయం ఎరిగినవాడు కషట్పడడు. కపటం తెలిసిన వాడూ అంత కషట్పడడు. నూకరాజు

మాతర్ం చాలా బాధాపడాడ్డు. అయితే, ఆ బాధ ముసురు ముసురుగానే ఉంది చివరకోరోజున అది తుపానుగా మారింది.

రాతిర్ డూయ్టీ దిగి ఇంటికొసుత్నాన్డు నూకరాజు. రెండో ఆట సినిమా విడిచి పెటాట్రు. జనం చాలా మంది
వెళిళ్పోతునాన్రు. అతనూ సినీమా గేటు దాటేసరికి జనం పలచ్బడాడ్రు. గేటు దగగ్రుండే రికాష్ గుంపు చెదిరిపోయింది.
అపుప్డు చూసాడు నూకరాజు.
పకక్నునన్ ఓ కిలీల్ కొటుట్ దగగ్ర సిగరెటుట్ అపుప్డే ముటిట్ంచి చకచక ముందుకి నడిచాడు మఫీట్లో వునన్
రవవ్లకొండ, అతని మెళోళ్ పాములాటి మఫల్రుంది. చేతిలో వజార్యుధంలా ఓ టారిచ్లైటుంది. దుకాణానికి పదడుగుల
దూరంలో ఓ ఆడమనిషి నిలుచ్ని అతనికోసం నిరీకిష్సోత్ంది. ఆమెని చూసి నాగరతన్ం అనుకోలేదు నూకరాజు. ఆమెని
పోలచ్గానే అతని వళళ్ంతా గజగజ వణికింది. ఆమె పూరవ్ం ఎలా ఉండేదంటే పొదుద్నేన్ పూసిన సొగసైన పువువ్లా
ఉండేది. ఇపుప్డామె దీపాల వెలుగులో వజార్ల విగర్హంలా కనిపిసోత్ంది.
అలా నిలుచ్ండిపోయాడు నూకరాజు. వాళళ్తణిణ్ చూళేళ్దు. ఆమెకి దగగ్రగా వెళిళ్ రవవ్లకొండేదో అనాన్డు ఆమె
కూడా ఏదో అంది. రెండడుగులు ఇదద్రూ ముందుకి నడిచారు. మరో మూడడుగులు ముందుకి నడిచి రికాష్ని కేకవేసాడు.
జబబ్పటుట్కుని నాగరతాన్నిన్ రికాష్ ఎకిక్ంచి తనూ అందులో కూరుచ్నాన్డు రవవ్లకొండ. రికాష్ కదిలింది.
వాళిళ్దద్రూ నడుచుకు వెళిళ్పోయినా బావుండునేమో కానీ ఆవిధంగా జంటగా రికాష్లో వెళళ్డం చూసిన నూకరాజు
వాళిళ్దద్రి సంబంధానిన్ కళాళ్రా చూసినటుట్గా బాధపడాడ్డు. అతనికి కడుపులో దేవేసినటట్యింది. అతని కాళళ్కింద భూమి
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వణికింది. నీరసంగా కిలీల్ కొటుట్దాకా నడిచి అకక్డ పైనునన్ బలల్మీద కూరుచ్ండిపోయాడు. అయిదు నిమిషాలసేపు అలానే
ఉండిపోయాడు.
నూకరాజుకి తల దిమెమ్కిక్పోయింది. అతను వెలిగించుకునన్ జోయ్తులనీన్ అకసామ్తుత్గా అతని కటెట్దుటే ఏటోల్కి
దిగిపోయి ఆరిపోయాయి. అతను వేసుకునన్ రంగుల డేరా అతని కళెళ్దుటే మండి మాడి మసైపోయి మాయమైపోయింది.
అతను వేసుకునన్ పూలతోట అరక్షణంలో పాములపుటట్గా మారిపోయింది. అతనికి తూరుప్ దికుక్ ఎటో వెళిళ్పోయి
పడమట దికుక్ ఎదురొచిచ్ంది. అతని వళళ్ంతా జలదరించింది. అతని మనసులో తుఫాను రేగి చెలరేగింది.
కిలీల్కొటుట్వాడు దుకాణం మూసేయడానికి ముందు ఆరోజొచిచ్న డబుబ్లు లెకక్పెటుట్కుంటూ దబుబ్న ఏదో పడడ్
చపుప్డు చెవిని పడీపడడ్ంతో తుళిళ్పడి తలెతిత్ చూసాడు. చూసేత్ కొటుట్ముందర బలల్ తిరగబడిపోయింది. పదిగజాల
దూరంలో హారబ్రు కళాశీ ఒకడు పులిలా పరిగెడుతునాన్డు. పదినిమిషాల తరవాత, లేక పదినిమిషాలోల్పునేనేమో
దివాంజీగారి పర్హరీగోడపకక్ వెనెన్ల కూడా చొరలేకుండా పాపంలా పెరిగిన చెటల్ దటట్పు చీకటోల్ రోడుడ్మీద ఓ రికాష్
తిరగబడిపోయింది, ఆ రికాష్వాడు బాబో బాబో అనుకుంటూ పరిగెటిట్ పారిపోయాడు, ఆ వెంటనే రూళళ్కరర్తో
కొబబ్రిపీచుమీద కొటిట్నటుట్గా కొదిద్సేపు చపుప్డయింది, ఓ మగవాడి మూలుగూ, ఓ ఆడమనిషి ఆరత్నాదం చెటల్ నీడలోల్
చికుక్కుపోయి, చీకటోల్ కీష్ణించి పోయాయి.
పావుగంట తరవాత ఊరవతల పాకవతల ఇసక మైదానంలో జంట తాటిచెటల్ దగగ్ర కూరుచ్నునాన్డు నూకరాజు.
అతని పకక్నే రకత్ంతో తడిసిన టారిచ్లైటొకటి ఇసకలో పడుంది.
రాతిర్ రెండుగంటలు దాటింది. చలల్గాలి చేసే సవవ్డి తపప్ మిగతా అంతా నిశశ్బద్ంగా వుంది.
అలిసిపోయిన వాళూళ్, అంతా పోయినవాళూళ్, మరింక ఎతిత్లల్నివాళూళ్, దెబబ్తినన్వాళూళ్, దరిదుర్లూ,
దౌరాభ్గుయ్లూ ఎలా కూరుచ్ంటారో అలానే మోకాళళ్మీద తల పెటుట్కూక్రుచ్నాన్డు నూకరాజు.
ఒకక్సారి కాబోలు తలెతిత్ చూసాడు.
అతని చుటూట్ ఉనన్ది ఎడారి కాదు. అకక్డ మండుటెండాలేదు.
అది సమ్శానమేంఈ కాదు. అకక్డ తుఫానూలేదు. ఆనాడూ నాకు తెలిసిన పెదద్మనిషి చెపిప్న పర్కారం నేను
వరిణ్ంచాలనుకునన్టుట్గా అది ఆవిధంగా లేనేలేదు.
అతని చుటూట్ అదంతా ఎలా ఉందంటే సవ్రగ్ంలో భాగంలా ఉంది.
వరష్ం పడి బంగారుపొడి రాలినటుల్గా మైదానమంతా మిలమిల మెరుసోత్ంది. పాలరాతి మందిరంలో నీలిరంగు
దీపంలా వెనెన్లంతటా నిగనిగలాడుతోంది. ఎనెన్నోన్ పూలతోటలిన్ ముదుద్లాడొచిచ్నటుల్గా చలల్ గాలి కమమ్కమమ్గా
వీసోత్ంది.
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అకక్డదంతా మోహనంగా దివయ్ంగా ఉంది. అది నువెవ్పుప్డో చూసిన చకక్ని బొమమ్లా ఉంది. అది
నువివ్దివరకెనన్డూ చూడని మనోహరమైన చితర్ంలా ఉంది.
ఆ సమయంలో వెనెన్లతో నిండిన నూకరాజు కళుళ్ మాతర్ం మరుగు నీళళ్తో నిండాయి. మరుగు నీళళ్తో నిండిన
అతనికళుళ్ మంటలతో మండాయి.
అవునంతే మరి అలానే జరుగుతుంది.
మెరిసే నీకళళ్ంట చుకక్చుకక్లుగా నెతుత్రంతా రాలుత్ంది. బంగారు చేల మధయ్ బర్తికే నీ బర్తుకంతా బూడిదపాలే
అవుతుంది.
నువువ్ నిలబెటుట్కునన్ నీ ఇలొల్కనాటి శరదార్తిర్లో చలల్గాలిలో వెనెన్ల తడిలో భగుగ్నమండి తగలడుతుంది. నీ
కాపురమంతా చపుప్న కాలి చలాల్రుతుంది. భగవంతుడు దయతో సృషిట్ంచిన ఈ దివయ్లోకంలో నీకు ఆఖరికి దికుక్మాలిన
చావు దకుక్తుంది. అవును. మరి అలానే జరుగుతోంది కదా!
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