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 ($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj) 

"నేను చేసాత్లే. నువువ్ రాతిర్పూట లేచి ఎకక్డికీ పరిగెతత్బాక" అంది. 
"నువేవ్ం దిగులుపడబాక. నేను నాలుగురోజులోల్ వచేచ్తాత్ను" 
"నువువ్ కూడా దిగులు పెటుట్కోమాక. నీ చావిడీ ఎకక్డికీపోదు. నీ చేను ఏమీ అయిపోదు. అకక్డ కూడా 

చొకాక్లేసుకోకుండా కూరోచ్బాక. ఇంటికి ఎవరో ఒకరు వసత్ంటారు" అంది. 
జీవితంలో మొదటిసారిగా తనను విడిచిపెటిట్వెళుత్నాన్డు. తమ పెళిళ్ అయిన దగగ్రున్ండి ఇంతవరకూ ఎపుప్డూ 

దూరంగా లేరు. 
తులసమమ్ కనబడేంతవరకూ వెనకిక్ తిరిగి చూసుకుంటూ వెళాళ్డు. 
"ఈ మనిషి ఆ అమామ్యితో అసలెలాత్డా" అనుకుంది తులసమమ్ కనీన్ళుళ్ తుడుచుకుంటూ. 

PPP
"డాడీ.. మీరు రెడీయా?" అంది గంగాధర తో కూతురు. 
“రెడీనే.. మీ అమమ్ ఏమంటోంది" 
"నేను చెబుతాను కదా. మీరు అంకుల వాళిళ్ంటికి వెళళ్గానే ఫోన చేసాత్రుగా" 
"భలేదానివే. నీకు తెలుసుగా. నేను అంకుల తో బయలుదేరాలిస్వుంటుంది. వెళేత్ రెండు, మూడు రోజులు రావటం 

కుదరదు. లేకపోతే ఇంకో పనిచేసేత్" 
"ఏమిటి డాడీ?" అంది. 
"నేను అవుట సక్రట్స్ లో ఆగిపోతాను. అకక్డనుండి వెనకిక్ తిరిగి వసాత్ను" 
"మీ ఇషట్ం" 
"సరిగాగ్ ఇలానే జరుగుతుందని చెపప్టానికిలేదు. నేను రెండు మూడు రోజులు ఉండవలసినా మీరేం కంగారు 

పడవదుద్. ఏదియేమైన, ఏ విషయం నేను ఫోన చేసి చెబుతాను కదా" అనాన్డు. 
"అలాగే" అంది. 
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"మరి నేను వెళొళ్సాత్నోయ. ఏం భయపడాలిస్న అవసరంలేదు" అనాన్డు తన శీర్మతితో. 
కారు తీసి సాట్రట్ చేసి మరోసారి చెపాప్డు. 
"ఫోన చేయండి డాడీ" 
"అలాగే" 
"ఏమిటో మీ నానన్ ఇంకోళుళ్ చెపిప్ంది వినరు" అంటూ నిటూట్రిచ్ంది. 
ఆ అమామ్యి మాటాల్డకుండా వెళిళ్ ఫోన దగగ్ర కూరుచ్ంది. అలాంటి సమయంలో తన కాల్స పుసత్కం 

చదవాలనిపించలేదు. వెంటనే తమ బుక షెలఫ్ దగగ్రకి వెళిళ్ంది. 
రకరకాల పుసత్కాలునాన్యి. అందులో ఒకదానిన్ ఎనున్కునే పర్యతన్ం చేసింది. ఓచోట ఆగిపోయింది. ఆ పుసత్కం 

బయటకు లాగింది. 
"మానవతావ్నికి గాయం అవుతునన్ రాసాత్" అని ఉంది. ఆ పుసత్కం తిరిగి అకక్డే పెటేట్సింది. వరసగా బుకస్ పకక్కు 

జరుగుతునాన్యి. అవేవీ ఆమెను ఆకరిష్ంచటంలేదు. అందులో మూయ్జిక, పొయిటీర్, ఫిలాసఫి ఇంకా ఓ రాక లో కైరం 
సాహితయ్ం ఉంది. ఆ అమామ్యి చూపు ఆ రాక మీద పడింది. ఓ పుసత్కానిన్ బయటకు లాగింది. 

"ఏమిటార్ ఇపుప్డు ఈ పుసత్కం చదువుతునాన్వా?" నానన్ పర్శిన్ంచినటుల్ అనిపించింది. 
ఆ అమామ్యి కొంచెం సేపు ఆలోచించింది. 
అవును తనకెందుకని ఈ సమయంలో ఇలాంటి పుసత్కం చదవాలనిపించింది. ఏమో? అకక్డెవరో అరుసుత్నాన్రు. 

మానవాతమ్కు గాయం కానునన్దని అది వాసత్వంగా కళళ్ముందుకొచిచ్ నిలబడింది. రకత్ం ధారలు ధారలుగా చరితర్ 
పుటలిన్ తడిపేసూత్ ఉంది. అయినాకూడా తనకు అటు చూడాలనిపించటంలేదు. మరుక్షణం ఏం జరుగుతుందో అనే 
ఉతక్ంఠ తనను ఊపెయాయ్లి. 

అవును. ఇపుప్డేం జరుగుతుంది? నానన్ కారు ఎంతదూరం వెళిళ్ఉంటుంది? ఎంత సీప్డులో వెళుత్ంది. దారిలో 
ఎవరైనా అడడ్ం వచాచ్రా? ఏ పోలీసుల తుపాకులైనా అటు తిరిగాయా? 

తుపాకి తూటా పేలితే కారు ముందు అదద్ం పగిలి గుండె దగగ్ర ఎరర్టి చుకక్ పెదద్దవుతుంటే సీట్రింగ మీదకు 
వాలిపోతూ. 

నో.. అలా జరగదు. జరగకూడదు 
పోలీసులు అలా చేయరు. ముందు కారాపి సోదా చేసాత్రు. అయినా ఈ పోలీసులిన్ నమిమ్ందెవరు? వాళుళ్ మాతర్ం 

మనుషులు కాదా, వారికి కొనిన్ నమమ్కాలుంటాయి. మతాలుంటాయి. ఆవేశాలుంటాయి. ఇంకో మతం పోలీసు కారులోని 
వయ్కిత్ని గమనించి తూటా పేలిసేత్ ఏమౌతుంది? 
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ఏం కాదు. కరూఫ్య్ అంతే. 
పుసత్కం పేజీలు తీసింది. అబేబ్.. లాభంలేదు. చదవాలనిపించటంలేదు. ఫోన రింగవుతుందేమోనని చెవులు 

రికిక్ంచింది. 
అయినా ఎంత సమయం అయిందని...  
సాంతం పదినిమిషాలు కావటంలేదు. అపుప్డే వెళళ్టం ఎలా సాధయ్ం అవుతుంది? 
తిరిగి పుసత్కంలోకి తొంగిచూడబోయింది. మరలా లేచి నిలబడింది. రాక దగగ్రకెళిళ్ ఆ పుసత్కం అకక్డ పడేసింది. 

వెంటనే రాక అంతా శోధించింది. ఓ పుసత్కం ఆకరిష్ంచింది. తీసుకువచిచ్ కూరుచ్ంది. 
మనం ఎటు పయనిసుత్నాన్ం..? 
ఓ పర్శన్. తరావ్త ఓ పర్వాహంలా సాగుతూంది. 
ఈసారి ఆ అమామ్యి దృషిట్ మరలచ్లేకపోయింది. ఆ పుసత్కం నుండి ఆమె దృషిట్ని మారిచ్ంది. ఫోన రింగయిన 

చపుప్డు. 
చటుకుక్న తీసింది. 
"హలో" అంది. 
"నేను మీ కవిని మాటాల్డుతునాన్" అటునుండి ఎవరిదో గొంతు. 
"మీకెవరు కావాలి" 
"గంగాధర లేరా?" 
"ఆయన ఇపుప్డే రావ అంకుల దగగ్రకు వెళాళ్రు" 
"ఇపుప్డా? ఎందుకు?” 
"మీకు తెలియదా? వాళళ్ ఫాదర చనిపోయారు?"  
"అయోయ్ ఎపుప్డు?" 
"ఉదయం అనుకుంటాను" 
"సరెల్ండి నేను అకక్డికి ఫోన చేసాత్ను" అంటూ ఫోన పెటేట్శాడు. 
'ఎవరీ కవి?' అనుకుంటుండగా తిరిగి ఫోన మోగింది. 
"హలో" అంది. 
"నేను గంగాధర ని" 
"అంకుల ఇంటిదగగ్ర నుండేనా డాడీ?" 
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"అవునమామ్" 
"ఏ గొడవా లేకుండా చేరారా?" 
"చేరాను. పోలీసు వాయ్న కూడా రాలేదు. రోడల్నీన్ నిరామ్నుషయ్ంగా ఉనాన్యి. అయినా కొంతమంది పిలల్లు 

బయటికొచిచ్ ఆడుకుంటునాన్రు. వాళళ్ని చూసేత్ నాకు జాలి కలిగింది" 
"ఎందుకలా వారిని వదిలేయటం?" 
"ఎంతసేపని అటిట్పెడతారు. ముందు వాళుళ్ ఓ చోట కూరోచ్గలరా?" 
"అది సరే డాడీ ఎవరో 'కవి' అంట ఇంతకు ముందే ఫోన చేశారు" 
"ఏం చెపాప్డు?" 
"మిమమ్లిన్ అడిగారు. అకక్డికే వెళాళ్రని చెపాప్ను. మీకు ఫోన వసుత్ందేమో" 
"సరే ఇంకేం విశేషాలు లేవుగా" 
"ఆ విషయం మీరే చెపాప్లి" అంది. 
"నేను ఇపుప్డే వచాచ్ను ఇంకా అంకుల తో ఏ విషయం గురించి మాటాల్డలేదు. మాటాల్డాక నేను మరలా నీకు 

ఫోన చేసి చెబుతాను" "అలాగే డాడీ" 
"మరి ఉంటాను" అనాన్డు. 
అపుప్డు గురొత్చిచ్ంది. 
"డాడీ" పెదద్గా అరిచింది. 
పెటిట్ వేయబోతునన్వాడలాల్ ఉలికిక్పడాడ్డు. 
"ఏమైందమామ్?" 
"ఏం కాలేదు. మీరు వెళాళ్లిస్ వసేత్ ఓ పని చేయండి డాడీ. కారు ముందు 'పెర్స' అనే చినన్ బోరుడ్ పెటట్ండి అపుప్డు 

ఏమీకాదు" అంది. 
"మంచి ఆలోచన" అంటూ అభీందించాడు. 
"థాంకూయ్ డాడీ" అంది సంతోషంగా. 
"సరే ఈ విషయం అమమ్కు చెపుప్, నేను ఉంటాను" అని. 
"చూడమామ్ నువువ్ చెపిప్న ఆలోచన సంఘ వయ్తిరేక శకుత్లకి కూడా రావచుచ్ కదా" అనాన్డు. 
నిరాఘ్ంతపోయిందా అమామ్యి. 
"ఏది ఏమైనా నీ సజెషన మంచిదే" అని ఫోన పెటేట్సి 'రావ'కేసి తిరిగాడు. 
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"మీ అమామ్యేనా?" అనాన్డు రావ. 
"అవును. కవి ఫోన చేశాడంట. ఏ పతిర్కాఫీసులో ఉనాన్డో" 
రావు నవావ్డు. 
"మా అమామ్యి ఓ ఐడియా చెపిప్ంది మన కారుకి 'పెర్స ' అని బోరుడ్ పెటుట్కోవచుచ్కదా . 
"మా ఇంటోల్ ఇపప్టివరకూ నాకు తెలిసి రెండు మరణాలు. నా 'భూపేష' ఎందుకలా నిషర్క్మించాడో నాకయితే 

తెలియదు. కానీ నానన్ మరణం వెనక ఉనన్ కారణం మాతర్ం కొంతవరకు అంచనా వేసుకోగలుగుతునాన్ను." 
"ఏమిటంటావ?" కుతూహలంగా అడిగాడు. 
"ఆయన హైదరాబాద రావటం" 
"చితర్ంగాఉందే" 
"చితర్ంగానే ఉండొచుచ్. కానీ ఇదో వాసత్వం. ఇపప్టివరకూ ఆయన మా ఊరోల్ ఉనాన్డు. ఆయన పర్పంచం వేరుగా 

ఉంటూ వచిచ్ంది. దానికి భినన్మైన కొతత్ పర్పంచంలోకి వచాచ్డు. ఈ పర్పంచం ఇంత ఇరుకుగా ఉండటానిన్ ఆయన 
భరించలేకపోయి ఉంటాడు"  

"నిజమా" అనాన్డు గంగాధర ఆశచ్రయ్ంగా. 
PPP 

సవ్పన్ ఆలోచనలనిండా తాతయయ్ నిలిచాడు. చినన్తనంలో ఆయనంటే కొదిద్గా కోపం ఉనన్ మాట నిజమే. అయితే 
అది పేర్మతో కూడిన కోపం. ఈసారి ఇకక్డకు వచాచ్క తాతయయ్ తన నేసత్ం అయాయ్డు. ఆయనకి తనే ఏకైక కాలకేష్పం. 
తాతయయ్ని అడిగి తను ఎనిన్ అనుమానాలు తీరుచ్కుందో తనను అడిగి తను. తనను అడిగి ఆయన అనిన్ అనుమానాలు 
తీరుచ్కునాన్డు. 

"తాతయాయ్ నువెవ్పుప్డూ మా నానన్కి కొనుకోక్వటానికి డబుబ్లు ఇవవ్లేదంట కదా" అంది. 
"ఎవరు చెపాప్రమామ్" 
"మా నానన్గారే చెపాప్రు. ఆయనకెపుప్డూ మీరు డబుబ్లిసేత్ బాగుండేదని ఉండేదంట మీరేమో ఇవవ్రు. పోనీ 

తాతయాయ్ నానన్ని పిలిచి ఇపుప్డైనా డబుబ్లియయ్కూడదూ" అంది. 
భూషయయ్గారికి నవువ్ వచిచ్ంది. 
"నీకు చెపాప్డా? నిజంగా చెపాప్డా" అంటూ అడిగాడు. 
రోజూ ఉదయం సవ్పన్ పేపర చదవటానికి ఆరాటపడటం, అలాగే ఇంటికి వచేచ్ రకరకాల  పతిర్కలు చదవటం 

గమనించి అడిగాడాయన. 
"ఏంటమామ్ అందులో ఏం ఉంటుంది?" 
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"అనిన్ విషయాలూ ఉంటాయి. పర్పంచంలో ఏమేం జరుగుతుందో ఈ పేపరోల్ రాసాత్రు. ఇంకా ఆటల గురించి 
పాటల గురించి రాసాత్రు. ఇంక మీ పొలాల గురించి కూడా రాసాత్రు. నువువ్ పేపర చదవలేదా తాతయాయ్" 

"లేదమామ్" 
"పోనీ రేడియో అయినా వినేవాడివా" 
"ఎపుప్డనాన్ యినాన్ను" అనాన్డు. 
"అయోయ్ మీకు కాలకేష్పం ఎటాల్ తాతయాయ్" 
"పనుంటుందిగా" అనాన్డు. సవ్పన్ తాతయయ్కేసి చితర్ంగా చూసింది. 
"మనం జూ చూదాద్ం" అంటూ ఓ రోజు తీసుకు వెళిళ్ంది. 
మొతత్ం జూ అంతా తిరిగారు. రైలు కూడా ఎకాక్రు. తిరిగి వసుత్నన్పుప్డు అడిగాడు. 
"ఎందుకమామ్ ఆటనిన్టిని ఇకక్డ పెటాట్రు" 
"మనమందరం చూసాత్ం కదా అందుకు" 
"అందుకా పాపం అయనీన్ ఎటాట్ ఎండిపోతనన్యో చూడు" 
"వాటికి బాగా ఆహారం పెడతారు తాతయాయ్. ఇంకానేమో అచచ్ంగా అడవిలానే చేసాత్రు" 
"అయినాకూడా అది అడవికాదుగా ఆటికి అడవిలోనే వుంటే బాగుంటది" 
"బాగానే ఉంటుందిగానీ మరి ఇపుప్డేమో అడవులనీన్ నరికేసుత్నాన్రు. రెండోదేమో అకక్డ వీటిని బతకనీయటంలా. 

వేటాడేసుత్నాన్రు. అందుకే ఇకక్డ ఇలాంటివి పెటాట్రు" 
"అడవులోల్ కూడా బతకనియయ్టంలేదా?" 
"లేదు.. అందుకే కొనిన్ రకాల జంతువులు సాంతం మాయం అయిపోతునాన్యని వాటిని వేటాడటం 

నిషేధించారు. మరికొనిన్టినేమో పటిట్ తెచిచ్ ఇకక్డ పెటాట్రు." 
"అటాట్గా" అనాన్డు ఆలోచిసూత్.'ఓ రోజు అడిగింది. 
"తాతయాయ్ నీకు బటట్లు లేవా?" 
"ఎందుకమామ్" 
"మరెపుప్డూ ఈ ఒకక్ లాలీచ్నే వేసుకుంటావే. నానన్గారి నడిగి ఇంకా తెపిప్ంచుకోవచుచ్గా" 
"ఎందుకమామ్ నాకు ఇదొకక్టి చాలు" 
"అయినా ఒకక్ చొకాక్ ఎటాల్ సరిపోతుంది? అవును కదా నువువ్ ఇంటిదగగ్ర చొకాక్లు వేసుకోవుగా" 
భూషయయ్గారు నవావ్డు. 
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"నీకీ చొకాక్ అంటే బాగా ఇషట్ం కదూ" తలూపాడు. 
"నీకీ చొకాక్ చాలా బాగుంటుంది తాతయాయ్.. ఆ ఫోటోలో తముమ్డూ, నువూవ్ ఎంత బాగునాన్రో" అంది. 
భూషయయ్గారు గోడకు తగిలించిన తమ ఇదద్రి ఫోటో చూశాడు. చాలాసేపు తన మనవడికేసి చూసుకునాన్డు. 
"ఈ పాటికి ఇంత ఎతత్యేయ్వాడు కదూ" అనడిగాడు. 
"అయేయ్వాడే" 
"బతకని బిడడ్ బారెడని భలే పిలాల్డు" అనాన్డు గురుత్ చేసుకుంటూ. 
"తాతయాయ్ మనం చార మినార చూటాట్నికి వెళాద్ం” 
ఇదద్రూ వెళాళ్క చెపిప్ంది. 
"ఇదివరకు చార మినార ఎకక్టానికి అందరికీ పరిమ్షన ఇచేచ్వారు. ఆ మధయ్ ఏమైందో తెలుసా? చార మినార 

మీదనుండి దూకి నలుగురు చచిచ్పోయారు?" 
"ఎందుకు?" 
"ఉదోయ్గం లేదని కొందరు. పెళిళ్ళుళ్ కాలేదని మరికొందరు. ఆకలికి భరించలేక మరి కొందరు తాతయాయ్ 

చారిమ్నార ఎకిక్తే మొతత్ం హైదరాబాదు అంతా కనిపిసుత్ంది. ఇది కొనిన్ వందల సంవతస్రాల కిర్తం కటిట్ంచారు. అయినా 
ఇపప్టికీ ఎలా ఉందో చూడు. అపుప్డు ఎందుకు కటిట్ంచారోగానీ ఇపుప్డు మాతర్ం చచిచ్పోవటానికీ ఉపయోగపడుతుంది. 
అందుకని మూసేశారు" 

భూషయయ్గారి కళుళ్ కుంచించుకుపోయాయి. 
వారలా చూసుత్ండగానే ఎవరో అరుసూత్ పరిగెతత్టం కనిపించింది. 
"పద తాతయాయ్ వెళిళ్పోదాం" అంది ఆందోళనగా. 
“ఏం జరిగిందమామ్" అనాన్డు.  
సవ్పన్ ఆటోను పిలిచి అడిగితే రాననాన్డు. 
ఇంకో ఆటోని పిలిచి ఎకుక్వ డబుబ్లు ఇసాత్నని చెపిప్ 'రా తాతయాయ్' అంది. ఆయన వచిచ్ కూరుచ్నాన్డు. 
"ఈ పార్ంతంలో ఎపుప్డూ గొడవలు జరుగుతుంటాయి. అంతా బాగానే ఉంటూంది ఎపుప్డు ఏ గొడవ 

జరుగుతుందో అరధ్ంకాదు. అపప్టికపుప్డు ఎవరో ఒకరు వచిచ్ పొడిచేసి పారిపోతుంటారు" 
"ఎందుకమామ్" 
"ఎందుకో కూడా తెలవదు. ఎకుక్వగా హిందువులూ, ముసిల్ములూ గొడవలు పడుతుంటారు" 
ఆళెళ్వరు?" 
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"ముసిల్మస్ అంటే మీరు సాయిబుబ్లంటారే వాళుళ్" 
"ఎందుకంట చంపుకోవటం" 
ఆ పర్శన్కు జవాబు సవ్పన్కి కూడా పూరిత్గా తెలియదు. 
"ఎందుకో నాకూ తెలియదు తాతయాయ్. పండగలు జరుగుతుంటాయి. వినాయక చవితి పండగనాడో, ఇంక వాళళ్ 

పండగ రోజో గొడవలు జరుగుతుంటాయి. కొంతమంది చచిచ్పోతుంటారు. అపుప్డు కరూఫ్య్ పెడతారు. అంటే ఏమిటో 
తెలుసా రోడల్మీద ఒకక్ మనిషి కూడా కనిపించకూడదు. కనిపిసేత్ కాలేచ్సాత్రు. అందరూ ఎవరింటోల్ వారుంటారు" 

"ఎటాట్మరి?" 
"ఎటాల్ ఏముంది? అలా ఉండాలంతే. చాలామంది ఇబబ్ంది పడతారు. ఎపుప్డనాన్ ఓ గంట మాతర్ం వసుత్వులు 

కొనుకోక్వటానికి అనుమతిసాత్రు. అపుప్డేమో ధరలనీన్ పెంచేసాత్రు. అపుప్డు కూడా గొడవలు జరుగుతుంటాయి. అటాల్ 
కొనిన్రోజులపాటు జరిగాక మెలల్గా కరూఫ్య్ తీసివేసాత్రు.” 

 
                                                   (   )  
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