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ఇంక టంత రిజల్సొస్తాయనగాను. అలలంత దూరానన పట్టాలు కలసిపోయే చుకక మీద ఊగూగే
ఆవిరుల రేపుకుంటూ ఎర్రటండ. ఇంత పిసరూ గాల్లలదు, ఆకైనా అల్లలడడంల్లదు. బొగ్గుల కుపపలు,
ఐరనోర్ కుపపలని దాటుకోని ఎదర చూపందినంత మేరా తోమిన గళాస్త ల్లగ మెరుస్తానన పట్టాల
డౌనంట గేంగిమేనుల తొయయకుండానే కిలటాక్ కడకడ, కిలటాక్ కడకడామని జారిపోతునానది మా ట్రాలీ.
ఎకకడా పిటా మనిషి ఐపు ల్లడు. త్రాగే నీరు కొల్లయి మందర మెడకాయ పికక మందుకీ వెనకీక
కదులుాంటే గళాస్త ఎత్తాపోస్తకుని తువ్వఴలతో విస్తరుకుంటూ బొగ్గు జెట్టాల మేస్త్రీ కాయన
చూపులోకొచ్చి వెనకిక దాటిపోయేడు. జేగ్గరు రంగ్గ ఇనప చెకకల ఫెనిొంగవతలునండి బూరుగ్గ
చెటుా రైల్లఴ రంగ్గ ఆకులూ కొమమలూ చుటుాకుని ఇవతల ప్లలటఫారం మీదికి దిగి వంగిపోయి
ఇల్ల...గ్గునానది. ఆకు, కాయ, రెమమయినా అల్లలడకుండా ఒ కదలకుండా మెదలకుండాను. గ్గడడ
గొడుగ్గ కింద ఇనప బదదల ెంంీ  మీద మాననన ెద్దంకట్రాు  గారు, సైడుకొదిగిపోయి
చ్చన్నంకట్రాు  గారు, గేంగిమేనుల ఫిటారా కూచోగా మిగిలన ఈరిక మకకలోనే కక పిర్ర ఆనుమీద
కూచోని నీను. దాటిపోతునన గూడుొ ప్లలటఫారానీన, బొగ్గుల కుపపలీన, ఐరనోరు కుపపలీన, నలలటి
బొగ్గు నేల మధ్యన అదదంల్లగ మెరుస్తానన బురద బందలోన ఆకాశానికి మోరలెత్తా నిరిఴకారంగా
నిలబడన గే్లన చూస్తకుంటూ నా బుర్రలోన కక తలంపూ ల్లదు. పీట్టడబల్లయ గారు ఎయిటనైన్
అపుపలోన రపిపంచుకునన పేపరు చుటా సగం చదివి చెమట చేత్తలో తడీగా నలుగ్గతున్ననస్త తపప
ఇంకొకూస్త ల్లదు.
బొగ్గు జట్టాల ప్లలటఫారం చ్చవ్వరన తేగల మసిల్లదయి జంగిడి మందర బండాపించ్చ
బైనాకలర్ొ తీసిమమనానరు ెద్దంకట్రాు గారు. ట్రాలీ తోసే గేంగిమేనిలదదరు, మందర పీట్టడబల్లయ గారి
కాళళకాడ మెటుామీద కూచునన కీమేన్న మగ్గురూ చెంగ్గన మెటలంగి మీదగెుంతీసి, ఎర్ర తలప్లగాలు
ఇపిప మళ్ళళ బిగించ్చ కటుాకుంట్టనరు. చ్చన్నంకట్రాు గారు టర్ననటొ, చ్చంకుొలు, ట్రేకీలు ఫిషపేలటల
బంకింగ్గలు చూస్తకుంటూ ట్రేకికటూ అటూ కలదిరుగ్గతుంటే గేంగిమేనోలన వొగిసినాయన ఇనప
రాడుడతోటి ఫిషపేలటొ చుటుా కంకరని పొడిచ్చ చూస్తానానడు.

ెద్దంకట్రాు గారు పట్టాలు

చూపుకందినంతమేరా బైనాకలర్ొతో చూసి 'ఇంక వెల్లదం పదం ' డననటుా సంజఞ చేసేరు. గేంగిమేనుల,
కీమేన్న అపుపమీదికి మగ్గురు కుడబలుకుకని తొయయడాలకి రడీ అు తుంటే కటకం కిష్ామూరిా
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గారాల్లవిడి హాడాు డిగా పరిగెటుాకోనొచ్చి కేరేజీ వైరుబుటా చ్చన్నంకట్రాు గారి కాళళ దుకుక
ెంంీ కిందకి సర్దదసి 'స్తాను' అననటుాగా నవ్వఴసే ఏం మాట్టడకుండా ఫెనిొంగవతల గనేనరు
చెటలనకాల కోరార్ొ దుక్కకళిపోయింది. చ్చన్నంకట్రాు గారు ఆవిడి కేరేజీ బుటా సరదడానికని ఎత్తాన
కాళ్ళళ ఇరుగాు మళ్ళళ కర్ర నేల చెకకలమీద కూరుినన గేంగిమేనలకి తగలకుండా ఎత్తా ెదటుాకుని ెంంీ 
మీద ఇటూ అటూ సరుదకునానడు. ెద్దంకట్రాు గారు చెమటలో తడిసిన తెలలటోపీ లబబరు తాడుతో
గెడాడనిన గోకుకని రుమాలతో మొహం తుడుచుకుని నిదదరాపుకోల్లక అవసథ పడుతునానరు.
ట్రాలీలోన మొతాం ఏడుగిరిమీ అల్లగే జోగ్గతునానమ. నా ఎదురుగా ెంంీ  చ్చవ్వరకి చ్చనానరివలస
ఒయీసీ మారషలంగ్ ానర్డ్డో ఫిటార సగం ెంంీ  అంచునీ సగం గాలోలనీ కూరుిని జోగ్గతునానడు.
ఆయన పకకని కొతాగా జాయినయిన పండావోల ఎన్నమామర్ కుర్రోడు తెలలచొకాక ఖాకీ పేంటు
మీదకి చెమటుల ధారలు ధారలు కారిపోతుంటే నోరెలలెంటుాకోని కుదుపు కుదుపుకీ ఉలకికపడిపోయి
లెగిసినపుపడల్లల ట్రేక్ని ఐరనోర్ జెట్టాలన అపనమమకంగా విచ్చత్రంగా చూస్తకుంటునానడు.
ెద్దంకట్రాు  గారు ఎండ మొహమీమద పడీటపుపడల్లల మొహం గొడుగ్గ నీళ్ళళకి ల్లకుకని కాళ్ళళ
ఇంకొంచెం నిగడదనీనసి గ్గడడ గొడుగ్గ లోపటకి మొహం వెనకిక వేల్లడేస్తకుని PTWI అని కుటిాన
చొకాకమీదనుండే గ్గండీలపిపన బొజజని ఉండుండి తడుమకుంటూ మాగనునగా జోగ్గతునానరు.
చ్చన్నంకట్రాు గారు అటుసైడు త్తరిగి కూరుినాన ఆయన చెంప, కాయ బుగు, ఎతుా పనున
కనిపిస్తానానది.

ఏమీ కారణం ల్లకుంట్టనే ఎపుపడూ ను ఴమొఖం వేస్తకోని కిళ్ళళ చారల

ఎతుాపళళమీదన పైెదదఁు  విప్లపరుికోని చ్చదిఴల్లసంగాను.

ఉండుండి ఇనప చెకకబలలల నేల

బదదల మజ్జజలోనుండి ట్రేక్ ఇనసపక్షన్ చేస్తాననటుాగ వంగి చూసి మళ్ళళ కళ్ళళ మూస్తొకోని. ఒయీసీ
ఫిటార కళళ చ్చవ్వరలనుండీ నేను ఎటుదుకోక చూస్తాననంత సేపూ నాదుకుక చూసి, నేన్న ఆడివైపు
త్తరిగీసరికి చూపు అటు త్తపుపకుననటుాగ, కళ్ళళ సగం మూస్తకుననటుాగా. ెంంీ  వెనకిక వ్వలపోయి
ఎటూ చూణణటుాగ చేత్తలో కేరేజీ పటుాకోని ఏమీ చూణణటుాగ్గనానడు గాని. తీరా నేన్న అతన్ దుకుక
చూసొరికి ఈమాటు తన మాను తనే ఎండకి వేలపోతునన డేరా గ్గడడ గొడుగ్గ కపుప మూలలోలకి
చూస్తకుంట్టనడు. కావ్వలని. అంత మండిపోతునన ఎండ ధ్నరు మళ్ళళ బొగ్గుల కుపపలు ఐరనోరు
కుపపల మీదా ఉండుండి గంధ్కం కుపపల మీదా ఇనప ధూళ్ళ అటాలు కటిాన మెటలంగి నేలల మీద
పడీ ఈడిి కొడుతుంటే ఈ నిపుపల బండీ మీద కళ్ళళ తెరిచ్చ కుదురుగా కూర్డ్ిడం ఎవరివల్లల కాడం
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ల్లదు. నేన్న సగం కళ్ళళ మూస్తకునే కూచునానను. గేంగిమేనుల ఇందాక అెదపకికంీ సేక ఇంక
గ్గమడగెడడ బ్రిడీజ వరుకూ స్తమారొక మైలు దూరం ఎకుకవేమీ తొయయకకల్లలదు. ెద్దంకట్రాు గారు
నిదదటోల ఉననటుాగే ఉండీ ఎకకడనాన సీపడు తకుకవైనా మర్ద ఎకుకవైపోయినా ఉటుాటికే
ా గొంతు
సవరించుకుని దగ్గుతారు 'ఉగ్గుమ్ .. ఉమ్మ....హుగ్గుం...' అని 'ఎందుకర్రా? అంత్తది..!' అననటుాగ.
ఈ ఎండ ్బబకి టకుకెదట్టాసి అదీ ల్లదు.
ఉననటుాండి ట్రాలీ గ్గడడ గొడుగ్గ అంచు మీదన తెలలటి సీతాకోకచ్చలకొకటి వచ్చి వ్వలంది.
ఉననకాడుననది ఉననటేా ఉండి టకామని ల్లచ్చపోయి రపఱపఱఫ్మని ఈ గజమీమదా ఆ గజమీమదా వ్వల
ల్లచ్చ మళ్ళళ చొిచ్చి గ్గడడ గొడుగ్గ అంచుల నాలకలమీదికే ఏంటో ెదదద పైల్లమన్ల్లగ హేపీగా
ఎగ్గరుకుంట్టనది. ట్రాలీ దానిమానాననది కిలంగ్ కిటాకాటక్ కిటాకాటక్. గ్గబగ్గబా ఉడకపోస్తానన
ఎండకి ఉకకకి తటుాకోల్లక బండిమీద ప్రతీవోడూ ఎకకడిక్కళ్ళానానమో ఏం పనిమీదునానమో ధాయసే
ల్లనటుాగా నోళ్ళళ సగం సగం తెరుచుకుని ఖాళ్ళ కళళలో తెలలగాను, మాగనునగా తెలగేసీ ల్లకుండా
నిదదటోన్న
ల
ల్లకుండా.

సీతాకోకచ్చలకిక అపుపడే ట్రాలీ మీద ఇల్సలదిల ఒ వంద గజాల్లనా

ీ ిస్తంట్టదనన దీవే ల్లకుండా ెంంీ  గజాల మీదా ఇనప బదీదల నేల ఫ్రేమల మీదా చెకకల పిటా
గోడా గజాల మీదా గొడుగ్గ ఇనప రాట మీదనా ఇల్లగెళిళ కూచోని అలలలలలల
ల మ
ల ని అల్లగెగిరి ల్లీ 
మళ్ళళ ఆటలు.

అది ట్రాలీని దలకుండా గిరికీలు కొడుతుంటే దాని తోవనే కనిెదటుాకోని

చూస్తకుంటుంటే నాకు సీతాకోక చ్చలక తెలలగాను, దాని చుటూా ఎండ వేడి పొగంచులు నలల
నలలగాను

అది

ఎగిరిన

తోవ

రింగ్గరింగ్గలుగా

పచిపచిగాన్న

మతాబాల్లలగునా

పిచ్చిగీతల్లలగ్గనానది నిదదర కళళమందు.
కూరుిననది కూర్డ్ికుండా మళ్ళళ టకామని లెగిసి గొడుగ్గ లోపల కపుప గ్గడారం
మీదివరుకూ వెళిళ గ్గదుదకుని ఇంక్కటూ పోల్లక టికకడిపోయి వెనకొకచ్చి, మళ్ళళ అదంతా మరిిపోయి
పటుాదలగా గ్గడారం కొసమీదకే వెళ్ళళ వెనకా మందూ అు తునానది. వ్వల కూర్డ్ిడానికి ఎకకడా
జాగా దొరకక చ్చవరికి చొిచ్చి గొడుగ్గ ఇనప రాటకి S.C.R అని రాస్తనన రైల్లఴ అక్షరాల
బోరుడమీదికి దిగింది. అడడ గీతలకీ నిలుు  గీతలకీ మధ్య సానిొల్ ఖాళ్ళలతోని నలలగా
నిగనిగల్లడుతునన కొతా ెదయింట అక్షరాలమీద దాని తెలలటి రెకకలు మర్ద కొట్టాచ్చినటుా చాల్ల
మచిటగా ఉనానయి. అంతల్లగ త్తరిగి త్తరిగి ఇంకలసిపోయి రెషా తీస్తకుందునా అననటుాగ ఆ
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నలలక్షరాలమీదే ఇంత లెకకని ఇటూ అటూ కదలకుంట్ట మెదలకుంట్ట గమమన కూచోనునానది.
ట్రాలీ దానిమానానది చ్చనన చ్చనన కుదుపులోాటి జారిపోతునానది.

నిదదరమొహాలు చెఁవటుల ఆర్ద

ఆరకా నిదదరొలీ ి రాకా ెంంీ ల మీదా, బదీదల్లనల మీదా కమీమలమీదా ఎకకడ ఆను దొరికితే అకకడ
ఆనుకోని ఈగిలపడిపోయునానరు. నా బుర్రంక ఖా...ళ్ళగా ఉనానది, కళళ మందు బుగిు తుపపలు
అలుకుకని దాటిపోతుంటే దేన్నసూ ల్లకుండాను.
జాఁ...మమని నిమానుగా జారుతునానది ట్రాలీ.

"ఒరి గ్గంట్టనకొడకొఱేయ్....!!" అని

లైన్మేన్ కేకతోటి ఉలకికపడి తలెత్తా చూసేను, నిట్టరుగైపోయి. ఎదురుగా క చ్చనన కుర్రోడు
కుడివైపు కేబిన్ సైడు సిగ్గుల్లని మొకకలు జ్జల్లలడు మొకకలు రెలుల దుబుబలన దాటుకుని కోరమాండల
బాబుల్లగ పట్టాలదుకుక పరిగెటుాకోనొచెిసానాడు. మాదుకుక ట్రాలీ దుకుక చూణ్ణణనా చూస్కకకుండా
ఆడి సతుావంతా కూడాదీస్తకుని పట్టాలు బగా దాటదాదమని. రెలుల దుబుబల మీంచ్చ ఎగిురుకోని
పట్టాల కంకర మెటలంగి మీదికొీ ిసేడు.

గేంగిమేన్ గారు గాంగాారా అయిపోయి 'వొఱే!

వోఱాగ్గరా వోర గ్గంటనంబిడకేయ్...' అని రెండు చేతులోానీ బ్రేకు రాడుడ మీదికి ల్లకుకనానడు.
గేంగిమేనుల తొయయకుండానే సరామని జారుతుననదల్లల ఇంక కరకుాగా ఆ గ్గంటణ్ణణ గ్గదీదసి కదా
మనం ఆగ్గదామననటుాగ కీచుమని మెటలంగి గొంతుకుతోటి రేవిటనకకల్లగ అరుచుకుంటూ
ఆగడానికి పీండ్రంచుకునానది ట్రాలీ. ఇంక ఏంచెయయడానికీ వలలకాకుంట అవకూడని ఆలసయం
అయిపోయింది. ఇంకిల్లగ గ్గంటడు మందర జాలీ కిందన పడి మరి కనిపించకుండా పోయేడూ,
ధ్డామని ెదదద చపుపడు చేస్తకుంటూ కీచు కేకల్లపీసి నాలుగడుగ్గలు మందుకే సిల
అపుపడాగింది మండా ట్రాలీ. గేంగిమేన్నల కీమేను కంగారుగా లైనుమీదిగెుంతీసేరు. యెనకాల్ల
చ్చన్నంకట్రాు గారు, ఫిటారా. నేన్న యెన్నమామర్ ఆత్రంగా లెగిసి నిలుినానమ. ట్రాలీ కిందనుండి
ఒఁ... వోఁ...

వోఁ... మనీసి ఏడుపందుకునానడు...గ్గంటడు బత్తకీసేడు!!

నాకు అమిమానయ

అనిపించ్చంది. గ్గంటడిమీదని కాదు. పోనీ మనకీ, మన బండీకేమి కాల్లదుర దదాద అనీసి హేపీ
అయినటుాగ.
ెంంీ  మీదనుండీ అంగల్లసి అటు జాలీ సైడు గెంతీసి ట్రాలీ కిందన వ్వడు ఎకకడ
టికుకనానడోనని ఎవరికందిన కనానలోలంచ్చ వ్వళళమ.

అపుపడే ఆ కుర్రోడి గాు కేకలు విని

పట్టాలకిటునండీ అటునండీ సొమమలకాపు గ్గంటలు, బందల కాడి చాకలమమలు జనాలు
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మూగ్గతునానరు ట్రాలీ చుటూాను. గేంగిమేనుల 'ఉమ్మ్ ' మని ట్రాలీ ని గాలోలక్కత్తా పటుాకుంటే
ెద్దంకట్రాు గారు కంగారుగా చూస్తాంటే ఫిటార జాలీ మెష్షష ఎత్తాపటుాకుని ట్రాలీ కిందికి దూరి
గ్గంటణ్ణణ ంటి రెకకతోని పటుాకోని ఎత్తా బయటికి ల్లగి పీట్టడబల్లయ గారి సీటోలన తలగడా మీద
కూచోెంటేాడు. ంటిమీచొికాక ల్లదు, నికకర వెనకది సగం చ్చరిగిపోయి జాలీకి చ్చకకడిపోయింది.
గ్గకక త్తపుపకోకుండా ఏడుస్తానన పిలలణ్ణణ ఎల్లగూరుకోెంట్టాలో తెలీక ఫిటార వ్వణ్ణణ మళ్ళళ
ఎత్తాపటుాకోని, ెద్దంకట్రాు గారి పకక సీటోలన తను కూచుని,వ్వణ్ణణ తనొళ్ళళ కూచోెంటుాకోని
ఊరుకోరా ఊరుకో అననటుగ నోటిమీద వేలతో ఉష్ష... మంటుంటే వ్వడు ఇంకా చ్చంచుకోని
ఏడుికుంటూ ళ్ళళంచ్చ గెంతీానలని రుంజుకుంటునానడు. ెదదద బుర్ర, చ్చంపిరి ఉంగరాల జుత్తా
కదిల కిందపడుతుంటే వెనక జాలీకి టికుకకుని చ్చరిగిన నికకర్డ్లంచ్చ ఊస్త పిర్రలు కనిపించుకుంటూ
ఫిటార ళ్ళళ ఒఁ వోఁ వోఴఁ...మని.
"సూొరుకోరా....ల్లదమమ ఊరుకోర్డ్లమొమసిొ?!" అని చ్చన్నంకట్రాు గారు వ్వడి భుజాలు
నడిడమీద, బుర్రమీద రాసి ఊరుకోెండుతునానడు. ెద్దంకట్రాు గారొచ్చి ఆదురాదగా వ్వడి ంటిమీద
్బబల్లమైనా తగిల్లయేమోనని పర్దక్ష
బిగించుొకునానడు బాబూ!

చేస్తాంటే

వినయంగా పకకకి తపుపకుని "పిడికిల

ఆడి గ్గపిపటోల ఏటునానదో చూడవై...!" అని ఫిటారుకి కొంచెం

బత్తమాలనటూా కొంచెం ెదతానాలు కలపి చెపుానానడు. ెద్దంకట్రాు  గారు ఆ మాటలు వినుండీ
విననటేా 'ఏదీ మందు ఇటు త్తపుప సరిగాు చూదాం...' అననటుా సైగలు చేస్తకుంటూ ఆ గ్గంటడి
ళళల్లల ట్రేకినసపక్షన. ఫిటార ఎగిరెగిరి గింజుకోని ఏడుస్తానన గ్గంటడిన బలవంతంగా తన ళ్ళళనే
అటినంచ్చటు త్తపిపతే వ్వడు అందరు జనం తనచుటూా మూగ్గండటం చూసి బజారైపోయి
బొటకనేలు నోటోల ెదటుాకుని, తన మీదికే వంగి చూస్తానన ెద్దంకట్రాు  గారిన ెందురుగా
చూస్తానానడు.

"ఏదిరా ఏది చెయేయదిరా...?" అని వ్వడు ఏడుస్తానాన ఖాతరు ల్లనటేా

ెద్దంకట్రాు గారు వ్వణ్ణణ కళ్ళళ చేతులోా ఇపీప, ఈ రెకాక ఆ రెకాక ఎతీా, మెడకోళ్ళళ, భుజాలు, బొజజ,
కాళ్ళళ అనీన కొకకకట్ట ఎత్తా కదిలంచ్చ తృపిాగా తల్లడించుకుంటూ చ్చవరికి పిడికిల మూస్తనన
చెయియ గాలోలక్కత్తా నిలెంటిా "స్తబబరంగ్గనానడు గ్గంటడు. ఎకకడా క ్బబల్లదు, క రకుక ల్లదు!
క గీరనాన గీరుకోల్లదు...!" అని నమమల్లనటుాగ పొంగిపోతనటుాగా, మళ్ళళ బుగీు కళళంట్టనళ్ళళ
చారికలు కట్టాస్తనన వ్వడి బుగులు ంటిచేతోా పుణ్ణకి నొకీకసి ఇంక గాల కోసం బండి దిగిపోయేరు.
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చ్చన్నంకట్రాు గారు ఆయన ఖాళ్ళ చేసిన చోటోల నిలబడి ఫిటారిన మళ్ళళ "చూడమమ చూడవై! సమింగ
చూడండ్రా ...!" అని వ్వడి పిడికిల ఇపీపమని గాం గాారైపోతునానడు.
ఏటోనమామ?!

ఎవల్లాలూకోనివై గ్గంటడు...?' అని ెదదద గేంగిమేను గారు.

'మూరిర్డ్గఁవో
ఫిటార వోణ్ణణ

రుంజుకోకుండా నొకికపట్టా వ్వడి పిడికిల కొకకవేలూ ఇప్లపలనీసి ఎంత గింజుకుంటునాన
దుదగాక దదనీసి ెందురుగొడుడల్లగ ఆడేడుపులు ఆడేను.
చాకళళ మసిల్లవిడ ఎర్రకూజాలోన మంచ్చనీళ్ళళ తెచ్చి ఫిటారెదురుగా ఎత్తాపటుాకుని
తాగించుతావ్వ ల్లదా? అననటుాగ నిలబడాడది, కుంకం మకుక కమీమల మీదకి జారుకుంటూను.
"జాలీ హుకుకలకి నికకర తగ్గలుకుని గాలోలకిసిర్దసిందండి.

బత్తకీసేడు గ్గఁణ్ణణకొడుకు!

ఆయుష్షషనానది అదుష్ామంతుడు...!" అని చ్చరిగిన నికకరు పీలకలు జాలీ నుండి కొకకట్ట ఊడబీకి
అందరికీ చూపిస్తానానడు గేంగిమేను.

'అదుష్ాఁవ్వ మర్ద అదుష్ాఁవ్వ..?' అని ప్రశ్న ల్లగడిగింది

చాకల్లలవిడి అందరిదుకూకని. చ్చనన ను ఴ మొహాలు ెదటుాకుని వ్వడి ఏడుపునే చోదయం చూసూా
ఎవరూ ఏం మాట్టడల్లదు. ఎన్నమామరు ఇంత హడావిడిలోన్న సీటోలంచైనా ల్లవకుండా ఆ కుర్రాడి
గ్గపిపటోలకే చూస్తానానడు. నాకు చెమటలు పటాడం ఆగింది. అందరు జనాలోలన్న, ఎండ మీదా
ఇపుపడు ఉండుండి గాలకి గ్గడడ గొడుగ్గ ఊగ్గతునానది.

గ్గంటడు మంచ్చనీళళ గళాస్త

కరిచ్చపటుాకుని గటగట్ట తాగ్గతుంటే ఇదే సందనీసి ఫిటార వ్వడి గ్గపిపటి మీద చెయేయసేా చ్చట్టమని
గాలసిసిర్దసి చ్చవ్వర నీళ్ళళ 'తుఫ్ఫ్...'మని వంగి ఇడూడరం చూస్తానన చాకలల ెదదాదవిడి మీదికుమీమసి
బుర్ర ఫిటార గ్గండెలమీదికి గ్గభీ గ్గభీ గ్గదుదకుంటూ మళ్ళళ రాగం ఎతుాకునానడు. చాకల్లవిడి
మరిసిపోయి గాజుల మీద మోచేతుల మీదా నీళళ తుపపరుల ీ రకి తుడుచుకుంటూను
మదుదల్లడుతుననటుాగ 'అదుదష్ాఁవ్వ మర్ద అదుదష్ాఁవ్వ..?

సిరంజీవ సతాయుష్షష దీరాుయుష్షష

మారకండాయుష్షష..?!' అనానది మళ్ళళని.
"ఎవల కుర్రాడివిరా నువ్వఴ?

నీ పేరేటమామ... వోర ఇందర!

ఇంద...?!" అని తన

చేత్తలోన్న ఏదో మూస్తననటుాగ ఉటుాటిాకే ఏక్షన్ చేస్తకుంటూ చ్చన్నంకట్రాు  గారు. ఫిటారగారు
ఏడుస్తానన కుర్రాణ్ణణంక ఏం చేసీ సంబాళించుకోల్లనననటుా కాళ్ళళ నిగడదనీనసి సరుదకుని "ఎంచేపండీ
ఇల్లగున? ఎవల్లాలూకో కనుకోకండి బగి?" అని బైట ెద్దంకట్రాు  గారికేసి బత్తమాలుాననటుా.
"ఆలమొమసాందుండండి! అదుగో దురుతలల గ్గడెనకాల ..." అని తుపపలెనక తాటితోపుల వెనక
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పేటకేసి చూపించేడు చాకలల కుర్రాడు. అపపటివరకు పిడిగ్గదుదలు గ్గదుదత్త ఏడుస్తానన గ్గంటడు
వ్వళళమూమస్త వినగానే ఫిటార వొళ్ళళంచ్చ తపిపంచుకుని లెగిసళిళపోవ్వలని నడిడ కావిడిబదదల్లగ
వంీ సి రుంజుకుంటునాడు.

ఫిటారగారు ఉక్రోష్ంగా వ్వడి భుజాలు నడీడ బిగుటిా పటుాకుంటే

ఇందాకటునండి పుకికటోల పటుాకునన నీళ్ళళ ఉమిమ తీసి 'ఫూ...'మని తుపపరుల ఊస్తకుంటూను. చటాల
మీద గ్గదీదసి రకీకసి వోఴ..వోఴ...మని అలలడతలలడ. వ్వడు చేతులు రకీకకుండా తపిపంచుకుంటూ
'లలకోయెస్ కికారపు గ్గంటడు!' అని కనినంతా గ్గడిడంతా చేసి వ్వడి రకుకలకీ గ్గదుదలకీ
అందకుండా దూరానన ెదటిా డిసిపటుాకుని పళ్ళళ కరుస్తకుంటునానడు ఫిటార.
ెద్దంకట్రాు గారు కాలరు చుటుా రుమాల దులుికుని ప్రసననంగా కాకలు ట్రాలీ మెటుా
మీదేసి రెండోది నేలమీదానించ్చ దురుతలల గ్గడివైపు నుండి తరల్సస్తానన జనానిన అరిచెయియ కళళకి
అడడం ెదటుాకుని చూస్తాననవ్వడల్లల ఇట్టపు త్తరిగి "ఒసూరుకోరా వోఁర! అదా మీయమొమసాంది!
ఎందుకు ... బకీక కోపమ?" అని ఫిటార బుర్ర మీంచ్చ కుర్రాడి మీదికి వంగి బుగిు, చెమట, కనీనళ్ళళ
ప్లమకునన వ్వడి బుగుల మీద తడుతంటే.

ఫిటర మీద అంత రుంజుకునానవోడల్లల

ెద్దంకట్రాు గారనీసరికి వ్వడు మళ్ళళ బొటకనేలు నోటోల ెదటిా గ్గడుస్తకుంటూ ఆయనకేసే బితార
చూపులు చూస్తకుంటూ కామాప్ అయిపోయేడు. ఆయన ఇంకోస్తరి వ్వడి బొజజ కిందా మీదా
పకకటమకలన నొకిక ఆసికాలుగా చూస్తాంటే ఇంక ఏం గింజుకోకుండాను. ఆయన ఆ నొకుకతునన
చెయియ ఉననటుాండి కంగారుగా వెనకిక ల్లకుకని నాలక వెనకిక మడత ెదటుాకుని "అడడడేడ! ఉష్షష ఈడి
ెదంకితనమ?! ఎంత కోపమవితేని తపుప! అు టణొడెలెలస్తాు ర?" అని తడిచెయియ గాలోలక్కత్తా. చుటూా
మూగిన జనం ఆ పిలలడి అమొమస్తానానదని అటు చూస్తాననవ్వళళల్లల ఇటు కుర్రాడి వేపు త్తరిగి
చూస్తాంటే పీట్టడబల్లయ గారు "కటిక్కలీలసేడండీ ...చ్చీ ి!" అని మరిెదంగా ఫిటారు ళ్ళళకి
చూపిసూా ప్రకటిసేా అందరూ గొలులమనానరు. ఫిటారు ఉడుకుమోతానంగా చొకాక కిందన, ళ్ళళ
వ్వడు కూచుననంత మేరా ంంటు తడి తడిగా తగ్గలుాంటే ఉడుకుమోతానంగా అసయయంగా తన
బటాలకేసీ ఆ గ్గంటడికేసీ మిర్ర మిరి చూస్తాంటే అందరూ ఇకిలంచ్చ మళ్ళళ ను ఴతుంటేను.
"ఇందండీ! నావొకకడికేనేటి ఈడి సేవ ...? పీట్టడబల్లయ గారు. ట్రాలీ మీ రైల్లఴవోలద!
ఇందండి రార్రా..?!" అని ెద్దంకట్రాు గార్దన గేంగిమేనలకేసీ ఏం చెానయలో తోచనటుా వ్వడిన
ఎత్తాపటుాకుని చూస్తాంటే ెద్దంకట్రాు గారు "ఒసొలలకోవై! చంటి పిలలడుచి. బకీటల నీళ్రపిపంతాను
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కడిగిదుదగాని! చ్చనన పిసరు అు టుక్కల్లా ఏటునానది, ెదదద గండం తపిపంది!" అని అనునయిస్తాంటే
చ్చన్నంకట్రాు గారు "అు రైటేటేని!" అని ఇగట్టనికి ను ఴతునానవోడల్లల అట్టపు త్తరిగీసి జెండా మెటుా
మీంచ్చ గాళ్ళళకి తేలుత్త మెడకోళ్ళళ నికికంచుకోని "అదిగో వొసాంది తలల!" అనానడు
ెదడసరంగాను. రెలులదుబుబలు రెండు చేతులోా విడదీస్తకుంటూ "త్రినాదా? త్రినాద రావ్వ..?" అని
శోకనానలు ెదడబొబబలు ెదటుాకుంటూ మెటలంగి ఎకిక పట్టాలు దాటుకోని పరిగెటుాకోనొసాంది
ఆానడమనిషి. అట్టపూ ఇట్టపూ చాకలోలమమలు, సొమమలకాపు కుర్రాలు సంబాళించుకుంటూ
స్తాననికి పరిగెడుతుంటే.

ట్రాలీ దగిుర పడగానే గొంతు ఇంక ెదగలనటుా 'బండికిం్ల్లగ

పడిపోయేు రా నీను సచ్చిపోయేనే...' అని న్త్తా మీద చేతులు ెదట్టాసి కూలబడిపోయి.

అమమ

గొంతు విని త్రినాద ఫిటార వొళ్ళళంచ్చ గెంతబోతుంటే తనే మరిడమమల్లగ మళ్ళళ లెగిసొచ్చి జనాలన
ఇటూ అటూ తోస్తకుంటూ ఊగిపోత్త ట్రాలీలోనకొీ ిసి వ్వడి రెకక పటుాకుని గాలోలకి ల్లపి రెండో
చేతోాటి మొటిాకాయలు మొటుాకుంటూ "దొంగ వెదవ! మషిావెదవ!
యెయంధుకలగ ససానాు ర...?? త్తనీసొకాకడ తొంగోల్లకా?
ెదటుాకుంటూను.
ససథనాు ?

యెయందుకురా...?

పోగాలమూ...!" అని రాగాలు

ఏడుికుంటూ పళ్ళళ గిటాకరుచుకుని 'యెందుకలగ? యెయందుకలగా...?

ససథనావేమీ..? థిననగ్గండేలకా...?' అని త్తటుాకో ్బాబ ్బబకో త్తటూా చెళ్

చెళ్ళళమనిపింీ సి. ఇంక ల్లచ్చ నిలబడదామనుకునన ఫిటార ల్లవకుండా కూచుండిపోయి గ్గంటడి
రెకక దలకుండా "నీకేటి పిచేిటమామ? కుర్రోడికకనిెదటుాకోకుంట ట్రేకీల కాడొదిలీడం నీతాప్లప
ఆడి తప్లప? పిలలణ్ణణగీసి
ు ఎకకడిక్కలపోనాు  తలల ెదతానాలకి?" అని ఆవిడి ్బబలు తగలనవఴకుండా
చెయయడడం ెదటిా త్రినాదని మళ్ళళ తనొళ్ళళకే తీస్తకునానడు.

ఆవిడి ట్రాలీ మెటుా మీద

చ్చన్నంకట్రాు గారు ఖాళ్ళ చేసిన జాగాలో కూలబడిందల్లల కొంచెం తతారపడి తమాయించుకుని 'నా
పిలలడు నా ఇష్ాం మజ్జజలోనునవెఴవ 'రననటుా ఫిటారిన తపిపంచుకుంటూ వ్వణ్ణణ తనొళ్ళళకే ల్లకుకనానది
మళ్ళళ.
చ్చన్నంకట్రాు  గారావిడికి త్రినాద చెయియ చూపిసూా "చేత్తల్లటునానదో చూడు, చెయియ
బిగబట్టాసేడూ?" అంటునానడు.

గేంగిమేనుల అపుపడే ఎకకడి జనాలనకకడ చెదరగొడుతునానరు.

ెద్దంకట్రాు గారు తైనాతు ెదరమన్ంట వే ఇనసపక్షన్కి బయల్లదరే మందు సదుదకునీటటుాగే
బొజజమీంచ్చ జారుతునన ెంలుా ఇల్లగల్లగ త్తపుపకోని సరుదకుని, టోపీ లబబరు తాడు తుడిచ్చ
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బిగించుకుని పదండి పదండనీసి గేంగిమేనలకి సైగలు చేస్తకుంటూ ట్రాలీ దుకుక నడుస్తానానరు.
మెటలంగి మీద కూచునన

గేంగిమేనుల ఎర్ర తలప్లగాలపిప ంంటలకంటుకునన బుగీు గడిడపరకలూ

విదిలంచుకుంటూ తలప్లగాలు మళ్ళళ చుటుాకుంటూ డూట్టకి లెగ్గస్తానానరు. జనాలు ట్రేకీ కిందికి
దిగిపోయి కొంచెం దూరం నుండే మళ్ళళ పనలమీదికి పోబోత్తనే ఇంకా నిలబడీ ఇటేపే చూస్తాంటే
మేమ ట్రాలీ లోకి మళ్ళళ ఎవరి జాగాలంట వ్వళళమూ సదుదకుంటుంటేను. త్రినాదని చంకనేస్తకుని
వ్వళళమమ ఇపుపడింక ఫిటారకీ, ెద్దంకట్రాు గారికీ చ్చన్నంకట్రాు గారికీ మారిి మారిి దండాలు
ెదడుతుంటే వ్వడు క చేతోా బొటకనవేలు ీ కుత్తనే రెండో చెయియ పిడికిల ఇపిప వ్వళళమమకి
చూపించేడు.

వ్వళళమమ వ్వడి గ్గపిటోలది తీసి చూసి కోపంగా ను ఴతుంటే ీ మిడి మకుక

ఎగబీస్తకుంటూ వెకికళ్ళళ ెదటుాకుంటూ భుజమీమద మెడకాయ వేల్లడేస్తకోని అమమ గ్గండెలన
అతుాకోని కామాప్ అయిపోయేడు.

వ్వళళమమ వ్వడి గ్గపిపటోలంచ్చ తీసిన మాఁవిడికాయ జీడిని

చ్చన్నంకట్రాు  గారికి చోదయంగా ఎతెాత్తా చూపించుకుంటూ "జీడితోటి గోడలమీద రాసానావ్వ మలీల?
ఆ యెలుమంతోడూ నువ్వఴనీ...? గారుడగారు రాయొదూద రాసేవంటే రాతుారుల కేబీన్లట్టాసి
తాళాఁవేసతాాననానడా?

అనానడా ల్లద!

ఎందుకొచేివ్వ ఇటు దుకుక ...?

పట్టాల్లదటుకోని

రావదూద, రైల్సస్తాదీ అనీసనానన ల్లద? గోడల మీద రాయొదదనీసనాననా ల్లద...?!" అని మదుదలు
మదుదలు చేస్తాంటే వ్వడు తన తపుప తెలస్తండీ 'అదే నాకిష్ాం!' అననటుాగ్గ మదుదలు
గ్గనుస్తకుంటూ వ్వళళమమ బుర్రని బలవంతంగా ఇందాక ట్రాల కింద పడాడనికి మందు తను
పరిగెటుాకుంటూ వచ్చిన దుకుక రైల్లఴ కేబిన్ గోడల కేసి చూపిస్తానానడు.
ఫిటార గారు బటాలు ఉచికి తడిసిన చోటల బకిటోలంచ్చ నీళ్ళళ పోస్తకుని, తడిసిపోయిన
చొకాకని ఇపీపసేడు. గేంగ్మేనుల తెచ్చిన బకిటోలన చొకాక జాడించ్చ బిర్రుగా పిండుకుంటూ ఆ నీళ్ళళ
ఇనిన మొఖం మీదా గ్గండెలమీదా జలులకుని ఆ చొకాకతోనే తుడుచుకునానడు. చెమటలు పటిాన
ంటిమీద, మెడలు, కండలు, నడుమీమద కిందన తడిసిన ంంటు మీదా ఇనీనసి నీళ్ళళ జలులకుని
తుాకోనొచ్చి కూచునానడు. చొకాక పిండుకుంటుంటే పని చేసేిసొచేిక కడిగిన నలలటి మొహం
తెలలదౌడు తేరి సేదతీరిపోయి ఏదో గర్రాల్లగ హేపీ అయిపోయి ను ఴతునానడు ఫిటర గారు.
ఇందాకటి వరుకు ఎండ ధాట్టకి మాగనునగా నిదదరమొహాలోాటి వేలపోతునన పేసింజరలందరూ
ఇపుపడు ను ఴమొహాలోాటి ఇష్ాంగా ెంంీ  మీదా బదీదల నేల మీదా సరుదకునానరు. గేంగిమేనుల ట్రాలీ
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పుషిషంగ్గకి రడీ అు తుంటే ెద్దంకట్రాు గారు త్రినాద వ్వళళమమని 'కూచో కూచొ ... అకకడ
మందుకి దిగిపోదుు  గాని ' కూచోమనానరు.

నాకు శ్నివ్వరమ పది గంటలు నిదదర తీసి

లెగిసొచ్చి మొహం కడుకుకని ట్ట తాగీసొచ్చినోడికుననటుాగ మంచ్చ మెలుకువగా ఉష్షరుగా ఉనానది.
ట్రేకు డౌనోల ట్రాలీ జారిపోతుంటే త్రినాద వ్వళళమమ భుజం మీంచ్చ నాదుకూక ఫిటార దుకూక
ఎన్నమామర్ దుకూక గ్గడడ గొడుగ్గ గోపురం లోకీ మిడుకూ మిడుకూ చూసానానడు, వేలు ీ కుకంటూ
గ్గడలతోనే దొంగ ను ఴలు ను ఴకుంటూని.
బండి వందా రెండువొందల గజాలు జారి ఇంక కేబిను దాటుతునానమనగా ఆఁవిడి పవిట
సరుదకోని గేంగిమేను తోటి "అననానయ ఇకకడేని!

ఇల్లగాపియయండి..." అనానది.

ఆవిడి

త్రినాదన్తుాకుని గబ గబా మెటలంగి మీంచ్చ ట్రేకీ దాట్టసి కేబినవతల ప్లకలళళవైపు మటిా తోవలోలకి
దిగిపోబోతునానది. త్రినాద ఎతుాకునన చంక జర్రున జారిపోయి అటు ఆలంటి తోవ వైపు కాకుండా
ఇటు కేబిను గోడలవైపు ఆలమమని చెయియ పటుాకోని ల్లక్కకళ్ళతుంటే కేబిన్ నీడలో గేదలన నిలెంటిా
రాళళ మీద కూచునన సొమమలకాపు గ్గంటలదదరు చోదయంగా ల్లచ్చ నించునానరు. ెద్దంకట్రాు గారు
మెళ్ళళని బైనాకలర్ొ తీసి కేబిన్ దుకుక చూసి కూడబలుకుకంటూ చదుు త్త పగలబడి
ను ఴతునానరు.

ఏంటి ఏంటని ఆతృతగా చూస్తాంటే నాకు బైనాకలరిొీ ిసి బొజజ మీదికి లెగిసి

కదిలీల్లగ 'అహహహాహ అమోమడియమమ..! అహహ..అహహ...!' అనీసి. చెకుకడ్రాయి గోడ కిందన కొతాగా
స్తనానల్లసిన అంచు మకక మీద అడడదిడడంగా మాఁవిడికాయ జీడి తోటి రాసిన రాతలు పసరాకుపచి రంగ్గ అక్షరాలతోని క తీరూ త్తమూమ ల్లకుండా వంకర టింకర గాను:
జ్జడికి రాజు ఎవ్వరు?
జ్జడికి రాజు త్రినాద
గ్గంట్టనవొడుకు

అని.
నిజ్జజంగానే

జీడికి

రాజాల్లగ

చ్చరిగినినకకర్డ్లంచ్చ

ఊస్తపిర్రలు

కనిపించుకుంటూ చేతులు రెండూ మకకలమీదేస్తకోని వ్వళళమమకి ఆ రాతలు చూపింస్తానానడు.
ట్రాలీ న్మమదిమీద జారిపోయి ట్రేకు మలుపు త్తరిగిపోయి గ్గమడగెడడ కేబిను కొదిద కొదీదగ తుమిమక
తుపపలు, తాటి తోపులెనకిక మాయమైపోయింది.

ఇందాకలల్లల నిదదర మొహాల్లస్తకుని

జోగ్గతునోనలందరూ ఇపుపడు ఉష్షరుష్షరుగా కబురాలడుకుంట్టనరు.

ెద్దంకట్రాు  గారు

బిల్లస్పూర్ లైనోల గూడుొలు గ్గదీదస్తకోకుండా సిగనలుల తపిపంచ్చ ఎల్లగాపించేడో చెపుాంటే
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చ్చన్నంకట్రాు  గారు అు ను రైటేను అనీసి.

ఎన్నమామర్కి ఫిటార చేతులాపుపకోని ట్రైనేకిొడెంటల

గ్గరించ్చ చెపుాంటే గేంగిమేనుల ను ఴమొహాల్లస్తకోని వినుకుంటూను.
నాకూ గాల్లడుతుననటుాగ చెమటల్లరిపోయి బనీనోలంచ్చ ఫులుల. చలలగా కుల్లస్తగాని.
ఉననటుాండి ఇందాకటి సీతాకోకచ్చలక జాఞపకమొచ్చి చూస్తకుంటే నలలక్షరాలమీద
కూచుననదాయి ఎటగిరిపోయిందో, ఎకకడా అు పళ్ళళదు.

*
(జాపనీస్ కధ్కుడు నయోఆ షిగా కధ్ An Incident ఆధారంగా)
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