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ఎబినేజర్ అనఫడే ఒక మాదిగ నింబోడి కథ
అనాదిలో ఎవరో మేధావులు ఈ సింఘిం శ్రీయిం మీద కనఫడన ఆయుధింతో చేసిన మాను ట్టన
గామిం ఎబినేజర్... ‘ఎబినేజర్’ ఒకకడు కాదు విందలు, వేలు, లక్షలు...
ఆ గామిం యింకా యసి కారుతూనే ఉింది... అయథిం కాన సిద్ధింత కారులు పైపై భల్హాములు
రాసినా కనపించకుిండా ఉిండేిందుకు ఎనన సూత్రాల ఫట్టలు చుట్టటనా. ఎన్నననన నాగరికతలు!
ఎన్నననన ప్రభుత్వవలు! ఎబినేజరుు మిగిలేవునానరు...
పిండుఫట్టట యసి కారుతూ...
***
ఎబినేజర్...
మాదిగ నింబోడు...
భత్వల వాసన తెలీనవాడు...
నాగయక సూత్రాల ట్టటింప లేనవాడు...
వోటు మీద గాింధీ బొభభ చూసి ‘ఎవర్రా?’ అన అడిగితే...
‘క్కకక్కకక్కక’భన నవ్వవ, ‘నాలెక్కక తొసిినోట్ట మాసి’ అనే నయభలుడు
నవేవ యబిఫగాడు... ఎబినేజర్...
చ్చి చ్చి భనషి వాసన గొట్టట ఎబినేజర్
***
ఎబినేజర్ రిచమిం మామూలుగా చాల్హ సాద్గా జరిగిింది.
సెపటక్ ట్మింక్ నిండితే గోడల మీద రాసి వునన ఓ నింఫరుకు ఫోనేిశా... ‘సెపటక్ ట్మింక్
నిండిింద్’ అనన నింఫరుకు...
ట్మింకరొచ్చిింది...
ఓ వమకిి ఖాకీ నకకరు మోకాళ్ు కిింద ద్కా...
మాసి మాసి యక మామవీలేున ఓ చదరాల చొకాక...
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మాసి మైనమోడుతూనన ఓ నీలిం యింగు వెనకిక తిపపెటుటకునన కామపతో...
ఓ ల్హవుపాట్ట పైప యీడుికుింటూ ట్మింక్ దగగయకొచ్చి సెపటక్ ట్మింక్ మూత తెరిచ్చ... ఆ
పైపను ట్మింకులోకి జారిి నా వేప చూశాడు...
అయథమైపోయింది నాకు...
ఇక జనభలోవాణ్ణి భరువలేనన...
వాడు కుడికనున పూరిిగా పూచ్చ వుింది
ళ్ు పై వయసలో కిింద వయసలో మూడు మూడు ళ్లు శూనమిం...
‚వరామ యబ్బఫ పైపేచ్చినామ?‛
బైట్ ట్మింకరోి వచ్చిన యింకో కుర్రాడి గావుక్కకతో వీడి పేరు ‘యబిఫ’ అన అన్నిలిింది.
‚రై య్ య్ ట్‛ యబిఫ ఫదులు లేక...
సెపట ట్మింక్ ఖాళీ అయమింతరావత మామహో ్ ల్ మూత వేసి తలకునన నీలిం యింగు కామపను
చెవ్వ కకకు తిపకున పైప చుటుటకుింటూ బైట్టక్కళ్లు ట్మింకర్కు కట్టటసి...
వచ్చి నా ముిందు చేతులు వెనకిక కటుటకున నుించునానడు...
అయదడుగులెతుి...
వాడి పూచ్చన కనున చూడగానే మా మేష్టటరు భాగవతుల వారు మా చ్చననతనాన తన ిండిత
మిత్రుడి గురిించ్చ చెబుతూ (ఆ ిండితుల వారికీ కనున పూతే)...
‘పూకింట్ట ిండితుడువాడు’ అన నవ్వవన నవువ గురొిచ్చిింది.
యబిఫ నడుమెనకాలకి చేతులు కటుటకున ననున ఓ కింట్టతో చూస్తినానడు... ‘పూకింట్ట
యబిఫ’.
సాింసకృతిక ద్ష్టటకింతో వాడు డబుఫ కోసిం చూస్తినానడన గ్రహించ్చనా...
‚ఏరా, మీ ఓనరు ఇజ్రాయలుకు మొతిిం పేమెింట్టచాిగా‛ అనాన...
వాడు పూకింట్ట వాడు చేతులునలుపకునానడే గానీ ఒకక మాట్ మాట్ుళ్లు...
ఇింకో అయదో దో మామూలేననుకున ఓ ఇయవై నోట్టచాి.
‚యాభై‛ వాడు అరిథించలే... దబాయచ్చినట్టనానడు...
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‚ఎిందుకురా ఏభై?‛ గదిదించా
‚సీష యాపై గద‛ పూకింట్ట తొసిి మబిఫవాడు
కూడా దబాయించ్చనట్టట అనానడు...
‚అింట్ట నీ భిందుకి నననవవభింట్వా?‛
వాడు... ఆ పూకింట్ట తొసిి నోట్ట పొట్టట నా
పామఖానా రొచుి శుభ్రిం చేసినవాడు ఒకక మిలీు మీట్రు
కూడా కదలేుదు...
తలవాయగా తిప పూకింట్టతో ననేన చూస్తినానడు...
ఒకక మాట్ మాట్ుళ్లుదు...
త్వగుడు ప్రభావమెల్హింట్టదో ద్న కౌగిట్లు వునన నాకు తెలుి కాఫట్టట చ్చననగా నవువకుింటూ
ఓ రిండు వింద కాయత్వలు వాడి వేప జాచ్చ...
‚దింగెదవా... యింద యాభైతో నీది నువువ కొనుకోకన మిగిలింద్ింతో నాకో కావయటరు
ట్రా... ఏరా ‘యబిఫ’ అింట్ట?‛ అనాన.
‚యబ్ననజర్‛ అన వెనకిక తిరిగాడు.
వాడి కింట్లు భావాలు ఏ భాష్టవేతిలూ ఏ శాస్త్రవేతిలూ చదవలేరు...
అట్ుింట్ట పూకింట్ట చూపతో గేటు ద్ట్డు... తొసిి నోట్ట పొట్టట ఎబినేజర్ తొడు గొడుగు
ఖాకీ నకకరోి...
***
ఒక ఆదివాయిం... నేను సూకట్రీభద KC క్కనాల్ బ్రిడిి మీించ్చ వెళ్తి ట్రాఫిక్ యద్దదకి నలఫడాలి
వచ్చినపడు రిండోసారి కనపించాడు ఎబినేజర్...
ఈ మాటు ించె కటుటకునానడు...
ఏదో యూనవరిిటీ బ్లుజర్ తొడుకుకనానడు. ద్న భుజాలకు స్తననప భయకలున్ననన...
చేతితో కుకక చెవుల భడతల నలగిన లెదర్ బిండ్ బైబిల్...
యబిఫ కకన ఓ నలుట్ట చాల్హ ఫకకలిట్ట అమాభయ
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ఆ అమాభయ వమస్త చెడమూ కషటిం... యబిఫ వమస్త ల్హగే...
యబిఫ అనఫడే ఎబినేజర్ వమస్త నలభై నించీ అయవై వయకూ ఎింతైనా వుిండొచుి...
ఆ అమాభయ కూడా ద్దింది నించీ ముపెనప భధమ ఎింతైనా వుిండొచుి...
యబిఫ ఆ అమాభయతో నవువతూ ఏదో అనానడు. తొసిి అింత యద్దదలో కూడా కనఫడిింది.
ఒకకసారి ననున చూసి భళీు ముిందుకు చూసి భళీు ననున చూసి ‘హాయ్’ అననటుట
చెయ్యమత్విడు.
తల తిపకున జనాలోు కలసిపోయాడు
వేలభిందిలో కూడా గురుిట్టగలగే ‘ఎబినేజర్’
***
కొదిద రోజులు కనించలేదు ఎబినేజర్
వాడి వూహ మాత్రిం ననొదనదలేు...
వాడి రూిం అసిలు వదలేు...
వదలుద కూడా...
ఇింట్ట క్కవరో చాల్హభింది మిత్రులొచాిరు... వాళ్ుకు ట్టఫిహో తేట్నకి పాుసిటక్ బుట్టలో
కామసరోల్ వేస్తకు ‘తృపి’ ్ ట్లక వెళ్లినాన...
ఉదమిం తొమిభది అయుమింటుిందింతే...
నింద్ద బ్రింద్ద ష్టప ముిందు...
చ్చిందులేసూి ఎబినేజర్...
కుతూహలిం
అదే తొడుగు ఖాకీ నకకరు...
ఇక మామలేక అలసిపోయన గళ్ు చొకాక...
మురికి మైనిం పేరుకునన నీలిం యింగు వైసర్ కామప... వైసర్ తల వెనకిక తిప వుింది...
‚ఏయ్ నీమభభ... నీమకక... యాయ్‛ అనరుసూి ఎగురుినానడు...
సయకసలో భరుగుజుి ఫఫూహో గురొిచాిడు...
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ఉదయానేన త్వగుింట్డేు అనుకున కదలబోయా...
ఇింతలో సగిం తెరిచునన షట్టరికింద నుించ్చ ఓ నలుట్ట అడడించె కట్ఫనీను ఆకాయిం వింగి
ఫమట్టకొచ్చిింది బ్రింద్ద ష్టపలోించ్చ...
‚నీమభభ మాదిగ నాకొడక ద్ింగి త్వగి దుడ్లురా అింట్ట కూతలు కూచాివరా
లింజాకొడకా‛ అనరుసూి ఎబినేజరిన... ఫకక పొట్టట యబిఫన త్వగేస్తనన యబిఫగాడిన... పూకింట్ట
తొస్సిడిన... అసలే అయదడుగులవాడిన మూడడుగులు చేసి వీప మీద ధబ్బభన గుద్దడు...
ద్ఫఫకు ‘వాక్’ అన కక్కకడు యబిఫ... ఎనబ్లజర్...
ఆగలేకపోయా... గఫగబా వెళ్లు...
‚ఏయ్ ఆగు ఎిందుకొకడుినానవ వాణ్ణి? ఎింతునానడు వాడు నీ ముిందు దుననల్హగునానవ...‛
అన గట్టటగా అరిచా...
వాడు ఆగి రొపతూ...‚సూడాి... పొదుదగాల్హచ్చి అయపైరూపాల భిందు త్వగి దుడ్లురా
కొడాక? అింట్ట రాస్సక యచాిలే నీ ఫింగాయిం దుడాుాడిక్కలువోతయ్‛ అింటునానడు... ‚మీదిక్కలు
అభభకకల్హల తిటుు తిట్టట ఎగుల్హుడాిిండాడు‛ అనానడు...
కిిందవడడ ఎబినేజర్ లేచ్చ... ఏదో చెపాలన చూస్తినానడు. వాణ్ణి చేతి సైగలో ఆప...
జేబిలోించ్చ డబుఫ తీసి బ్రింద్ద ష్టప వాడికిచ్చి ‚మబ్బఫ, వెళ్లపో యకకణ్ణిించ్చ‛ అనరాి...
తలొించుకు ఎననేజర్
పూకింట్టవాడు
తొసిినోట్టవాడు
అయదడుగులవాడు
నీ పామఖానా రొచుి శుభ్రిం చేసినవాడు...
మాదిగనాకొడక, లింజకొడకా అన ఉదయానేన తిట్టటించుకుననవాడు... తొడుగు ఖాకీ
నకకరులో ఫకక నలు దడిడ కాళ్ు వాడు... కిిందడడ మురికి మైనిం నీలిం ట్లపీ తీసి తలకు
తగిలించుకున వూగుతూ తూగుతూ వెళ్లపోయాడు.
భనస్త ఉదయానేన చేదుగా అయపోయింది.
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***
ఎకకడి వాడ్ల ఎబినేజర్?
ఎింతభింద్ద ఎబినేజరుు...
ఈ దేశ్జనాభాలో ఎనన లక్షల భింది వీళ్లు
ఈ సింఘ శ్రీయమీభద మానుట్టన గాయాలు? ఎవరి చేసిన గామమిది? ఎిందుకన మాను
ట్టడిం లేదు...
యకయకాల యింగు యింగు సిద్ధింతకారులు ఎరువు తెచుికునన పై మెరుగు సిద్ధింత్వల
భల్హాములు రాసినా మానుట్టక యసి కారుతూ...
What kind of sepsis is this?
Which kind of bacterial infection is this?
రోజు రోజుకీ putrify అవుతూ...
ఏ భతిం మానింద్ద గాయానన... పేయు మారిడి త
ఏ రాజామింగిం ద్దనకి భిందు –
ఇట్టకిపడు నేనచొిచ్చిన అయవై రూపామలు ఏమిట్ట?
నా conduct certificate అనుకుింటునాననా?
జాతః నాలో ఊరుతునన అభిజాతభావనతో వాడిపై జాలగా కనఫడోినన అధికాయ భావనా...
లేదూ ‘ఎబినేజర్’ కథ రాసూి నేనో Reformist ననుకుింటునాననా? After all I too am a
humanbeing born in to a BRAHMIN family.
చూసాి... సిసటమోపెనేిసి తెలుికుింట్. తె... లు... స్త... కు... తీ... రా... ల. lelle
Mahadiga చూడాల.
***
తరావత చాల్రోజులు యబిఫగాడు కనఫళ్లు...
నేనూ నా నైమితిికాల భధమ...
నా

చదువులూ...

రాతలూ...
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ఆహాఓ్ లూ... ఛీత్వకరాలు...
నా త్వగుడూ... అభభతో యగడలూ...
హింసా... ఆనిందిం... ఈ కసవుకుిండ్ల వెనక ఎకకడో నకిక నకిక యబిఫగాడి... ఎబినేజర్
ముఖిం...
పూకింట్ట తొసిినోట్ట అయదడుగుల...
ఇక మామలేక అలసిన గళ్ు చొకాక... తొడుగు తొడుగు ఖాకీ నకకర్...
పొట్టట ించె... స్తననిం తగిలన బ్లుజర్
కుకక చెవుల భడతల నలగిన లెదర్ బిండ్ బైబిల్
అననటీన మిించ్చ
వైజర్ వెనకిక తిపన భట్టట మైనిం నీలిం యింగు కామప
ఎ... బి... నే... జ...ర్
***
తరావతిరావత వాడు భించ్చ నేసిభయామడు... నేసిమైింతరావత వాడు అదుబతమైన
గామకుడన్నిలిింది... వాడు రూపానకీ... గాత్రానకీ పూరిి వ్వకృతి...
పాత సిన్నమా పాట్లు అదుబతింగా గానిం చేసాిడు వాడు...
భానుభతి పాట్ ‘భనస్తన భలెుల’ పాట్ యబిఫ గొింతులో యింకా భహాదుబతింగా
వ్వనపించేది...
ఎపడలవాటిందిరా నీకు భిందు అనడిగితే... ఏ భావమూ ధవనించక...
‚మామభభ ఏడిసే నా నోట్ు సారాయ బోసి దయకాడికి ిండబోయేడిద... నాలు
నాలుగేలొుచేితలకి మామభభ గోసిం గాక సారాయ కోసిం యేడ్సితోనన... ఏిందోలెతీ‛
‚మీ నామనా?‛ అడిగితే, వ్వకవ్వకా నవ్వవ ‚లింజకొడుకకు నామనామడిక్కలొుచాిడు?‛
కనపించన అగినయవతిం నించ్చ వ్వసవ్వసా పొింగుతునన ల్హవాల్హ ధవనించే భయభయ సవయింతో...
నాలుక్కిండి నేను... అనాభక జవయపీడితుడినై
ఎదురుగా పొట్టట
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దడిడకాళ్ు
మాసిన గళ్ు చొకాక
తొడుగు ఖాకీ నకకరు
పూకింట్ట
మబిఫ... భరుగుజుి అగినయవతింల్హ...
ఎ... బి... నే... జ... ర్...
***
ఎబినేజర్ కథ ఓ భట్టట భనషి కథ... ఈ సబమ సింఘానకి ట్టన ఓ మామూలు మాదిగోడి
కథ.
అదే కాల కాల కాల యక కాలను మిగలన ఓ కట్టట భనషి వమథ అనపస్తిింది.
కానైతే వాడిలో ఏ భావమూ దోమతకిం కాదు...
వాడి సవయిం ద్దయఘింగా అలలేుకుిండా వీచే ఎడారి గాలల్హ వ్వనపస్తిింది.
‚అననిం అద్ద ఎట్ు గడిచేదిరా యబ్బఫ?‛ అింట్ట,
‚పీదిన పడకలేరి మామభభ ఏిం పెడాిిందోనా భతికిల్హమ గానీ వూలు క్కలు దునోన, ఫర్రో,
ఎదోద, ఆవో జచేి పేగులొచాిిండమ...
‚మామభభ చెయ్యమతిి పేగుపామెుకక ట్లకన పయమ పతిక్కడిద మాతియిం కిండాుడాి భతికి...
‚మామభభ మూతి భతికిల్హమ...
‚ద్నొదనసట్న అదదరూపాయ భిందిం చి భతికి...
‚ద్న మెలు నలు ద్యిం భతికి...
‚ఆ ద్రానక్కల్హుడాిిండమ ఒక రాగి పైస భతికి...
‚మామభభ జచ్చిిందినిం భతికి
‚భలు ద్నన గుింత జేమడిం భతికిల్హమ...
‚గాదినిం ఇజ్రాయలనన వోసిన సారాయ భతికి...‛
...
ఎబినేజర్ అనఫడే ఒక మాదిగ నింబోడి కథ

patrika.kinige.com

వాడి పూచ్చన కనున
కణ కణ కణభన కాలుిననటుట
వాడి శావసలో జాాకాల బూడిద తుఫానులు రేగుతుననటుట
ఎబినేజర్
***
‚చెరిిలో పాట్లు పాడత్వవారా యబ్బఫ... నీకు దేముడి మీద బాగా నభభకముననటుటింది...
ప్రతి ఆదివాయిం బైబిలు టుటకోన... ఈ వేషమిపేసి భించ్చ ఫట్టలేస్తకోన వెళ్తివు... అద్ద అింత
దూయిం నించీ ఇకకడ చరిికొసాివు‛ అింట్ట,
‚హహాహీ‛ అన వాడి ట్రేడ్ మారుక నవువ నవ్వవ...
‚ఊలు వాడల గుడిసె సెరిి వెట్రి... గో ఇపడు ట్ింకర్ నడుతడే ఇజ్రాయలనన ఊలున్న
వుిండ్స...
‚గపడిింక పలగాన్నన... ఒక దినిం ఇింట్టకాడికొచెి... ‘వరామ తొసిినాకొడాక దినామూ
నస్తక్కక వొచ్చి సెరిి ఊడిి పామనీనలుు జలుపోరా న్నలకామబై యచియ’న్నిపె
‚దుడుు స్తకుమాయిం గద్ సరనన తలూపి... గాసింది రోజూ సెరిి ఊడిను పోయ్యతోనన...
‚ఒగామన నలుపొడూట్మన తెలుపొడూఫట్టలేస్తకనేట్మన ‘వరామ గీసింది నీ పేరు
నింబోడు గాదు

ఎబ్ననజయ’న్న...

ఆకాననించీ

మాదిగ నింబోడు ఎబ్ననజరాయ్య,

గానాడుక

యబిఫగాడాయ్య... పాకి దడుు కడగనీకొచ్చి గో నీ నామసమామ, గో ఇపడు నీ సగాల కూస్సన
ముచిట్సెఫట్టట‛
అన భళీు వ్వక వ్వకా నవ్వవన
ఎబిన్నజర్
***
మా

కికింట్మన

తనింట్లు

అద్దకుననవాళ్లు

అద్ద

యవవక

ఖాలీ

చేమక

సత్వయస్తినానయనీ... పోలీస సేటషనోు కింపెుయహో చెయామలనీ ‘మీకు సియ్యనమ గారు బాగా తెలుి కద్...
కొించెిం సామిం యిండి’ అన రిక్కవస్తట చేసేి... త్రీ టౌహో పోలీసేటషహో క్కళ్తు...
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సేటషహో ఫమట్, ప్రింగణింలో చాల్హభింది గుింపలు గుింపలుగా వునానరు.
సియ్యనమ శ్రీరాిం వునానడో లేదో కనుకుకనే వచాి...
తిననగా అతన గదిక్కసి వెళ్ుబోతూిండగా...
వుననటుటిండి యబిఫగాడితో కనడే ఫకకలిట్ట నలుట్ట అమాభయ అడొడచ్చిింది... వచ్చి...
‚యా! సామీ! నానన వూకూక్కనే లోలేసానారు... యా, సామీ, సారోలుకు జెప... ఎవవలీన
ఏభనేట్లడు గాదు, నీకు తెల్హద సామీ! పొదుదగాలే నాకాడామపై రూపాలుింట్ట, భలుచిత్వమయే
లింజాింట్ ఎతకపామ, ఏిం జేసిిండో ఏిందో కత, సారోలుు ద్చ్చి లోట్టసినానారు... యా, జెప
సామీ...‛ ఇింకా ఏమేమో చెబోయింది.
ఉిండు ఉిండననటుట ఆ పలుకు చెయమ చూపించ్చ, కానసేటబులోి నా కార్డ ింపించ్చ... సియ్యనమ
శ్రీరాిం గదిలోక్కళ్తు...
మా కికింట్ట వమకిి ప్రఫుమ్ చెప ఓక్క అనించ్చిం తరావత కికింట్తనన ింపేసా...
‚ఏిం దరా, ‘సాక్షి’లో ‘ఈనాడు’లో చానా చానా ఇింట్రూవాలు ఇస్తినానరు. ఇపడు నీకు
recognition కావాలొిచ్చిింద్. అయనా జింద్ిం లేన బానోనవ్వ గద్... హహాహా‛ అన నవ్వవన
శ్రీరాింతో...
‚ఎబినేజయనీ... పొట్టటగా... తొసిి నోరూ... పూవు పూచ్చన కనూన...‛ అన ఆగా...
ఔనననటుట తలూప... సెల్ తన అట్టిండ్సింట్ వేప వ్వసిరి... రివాలవింగ్ చెయర్ నా కకకు
తిపకున...
ఆశ్ియమిం త్వనై...
‚ఊ ఔను... సెపటక్ ట్మింక్ కీునరాగడు... హౌకిం యూ ఆర్ ఇహోట్రెసెటడ్ ఇనదట్ సాకావెింజర్?‛
అడిగాడు...
‚ఏమిట్ట వాడి పైన క్కస?‛
‚పెటీ, వెరీ వెరీ పెటీ క్కస... ఊ చెప కవీ, నీకానాకొడుక్కట్ు రిచమిం... ఫఫూనాగడు...
బోకు ముిండాకొడుకు... ఊ?‛ భళీు అడిగాడు శ్రీరాిం...
‚హా... ఇట్ి ల్హింగ్ స్సటరీ... వ్వల్ యట్ బ్బ పాసిబిల్ పరూమటు...‛
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‚హహాహా... వదిలేయ్ భింట్వ... నో క్కస బుక్డ... నాకు నువ మూడు పారీటలు బాకీ
వునానవ... ఈ ఫఫూనాగడి క్కస్తతో నాలుగవుతయ్... ఒక్క అింట్ట సరే...‛ అన ‚యింగారడ్లడ, ఆ
ఫఫూనాగనన యీడికరా‛ అన కానసేటబుల్తో అనానడు శ్రీరాిం...
వచ్చి నలుినానడు ఎబినేజర్...
ఖాకీ నకకరు...
గళ్ు చొకాక సాథనానన పూరిిగా యింగు వెలసిన కాలర్ లేన ఓ బూు టీషరుట ఆక్రమిించ్చింది...
అిందులో ఎకకడో వునానడు వాడు...
కామప కకకి తిప ఉింది...
ననున చూసినవాడి ఒక కింట్టలో ఆశ్ియమిం...
‚ఏరా, ఏింపేర్రా నీ పేరూ?‛ శ్రీరాిం...
‚ఎబ్ననజర్‛
వెయపూ, బకీి, భరామద్ యీషణ్మభత్రిం ధవనించలేదు వాడి సవయింలో...
‚ఊ, ఎబినేజర్, ఆతభకూరోు ఓట్రిుష్టలో మాదిగ నింబోడనుింది నీ పేరే కదరా?‛
‚ఔ నాదే‛
‚అకకడో తెలుకారూడ, ఇకకడో తెలుకారూడ వుననయ్ గదరా నీకూ?‛
‚ఔ... దరా, ఆతభకూరు కారుడ నాకాడ లేదదరా... వాలేు నా పేర్రాయపించ్చ న్నలకి
అయనూనరూపాలచ్చిిండ్రు దరా గింతే దరా‛
‚యా వ్వయ్ నో హౌమెనీ ఆఫ్ ద్దస పీపల్? థౌజిండ్ి...?‛
‚ఒరే ఎబినేజరూ, నింబోడా, ననున గెలకితే మొత్వినకి మొతిిం హింతే... భళ్తు ఆ బ్రింద్ద
ష్టపోన జోలకి పోయనావింట్ట...‛ తయిన చూపించాడు శ్రీరాిం... ‚దో... సార్ చెపనాడు కాఫట్టట.
చల్‛
‚లేదదరా, పొదుదగాలేన త్వగిన... ద్నకి దుడుు గూడిచ్చిన, కానీ కొడుకకు నా పెిండుిం
గావలనింట్ దయ...
‚తొస్సినేన దరా, పొట్టట నా కొడుకన్న దరా, పూకింట్లన్నన దరా, మాదిగ నా కొడుకన్న దరా,
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లింజకొడుకన్న దరా, పీనీలెుతెిట్లన్నన దరా,
‚గానీ కొజోిన్నననతె గాదు గద దరా?‛
వ్వకృతమైన నశ్ిఫదిం... eerie silence...
పొట్టటగా భరుగుజుిల్హ కనఫడుతోనన అగినయవతిం...
ఎ... బి... నే... జ... ర్
***
తరావత ద్ద్ప ఓ న్నల్రోజులు కనపించలేదు ఎబినేజర్...
భళీు ఈ భధమలో ఓ రోజు రైతు ఫజారుక్కళ్లునపడు కనపించాడు. ఓ మూలకు
గోనట్టలేస్తకున, ఆకుకూయలు అలుిం కొతిమీయ పెటుటకున...
‚నేన్నవచాిభనుకుింటూమింట్ట... ఇజ్రాయలనన ‘ఒగ న్నల దినాలకి ఆదోనకి పోరా యబ్బఫ!
ఆడ ఒగ భించ్చ తకుకవ వునానాడ’న్న. పొయుమింట్ట... ఇమనీన కొనుకుకననలే... నస్తక్కక సెక్పోస్తట
కాడ

పెద్దట్లలలు

వచియ...

ఆడికాడ

అభకద్ింగి

ఎలబారిపోతరు...

రూపాయ

రిండ్సకుకవకీడముభకుింట్ిం... ట్లకనీదసిన లే... ఏిం గావాల... పిండామకు బాింది సూడు ఎర్రది...‛
పోలీస సేటషహో వమవహాయిం ఏమీ గురుి లేనటుట అసిలేిం జయగనటుట మాట్ుడోినానడు
ఎబిజేనర్...
అదే ఖాకీ నకకర్...
యింగు పూరిిగా వెలసిపోయన కలరేున నీలిం యింగు టీషర్ట...
మాసి మైనిం ట్టట కకకు తిప పెటుటకునన నీలిం కామపతో...
పూకింట్ట... తొసిి నోట్ట... పొట్టట...
ఆకు కూయలు అమేభ యబిఫగాడు...
దడిడకాళ్లు భడుచుకోన...
ఎవడు వీడు?
కకన్నవవరో పెద్దమన పాలకూయ ఒకట్టకీ అయధకూ బ్లయిం చేస్సినానడు...
‚ల్హమ... ల్హమ... రాదు... నాక్క వల్హుా... ల్హమలె సామీ నీతోనగాదు వో...‛ అింటునానడు.
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అయనా ఆ పెద్దమన వదలడిం లేదు. గీచ్చ గీచ్చ బ్లయమాడుతునానడు. ఆకు కూయలు చాల్హ
త్వజాగా నవనవల్హడోినానయ. యబిఫగాడు సడనాగ రిండో మూడో పాలకూయకట్టలు ఆ భనషిపై
వ్వసిరికొట్టట... ‚పో... వో... వూక్కన్న కొిండవో... అిట్ిింది సెపాిింట్ట... ఆఁ‛ అన గట్టటగా అరిచాడు.
ఒకక క్షణిం పాటు రైతుఫజారోు ఆ మూల నశ్ిఫదమావరిించ్చింది...
ఆ పెదద భనషి బితియపోయ అకకడినించీ గొణుకుకింటూ కదిలపోయాడు. ఎిందుకు?
ఎిందుకు వీడికీ అసహనిం? ఎవరి మీద?
ఆ పెద్దమన మీద కాదు...
ఇింక్కవరి మీదో... ఆ పూచ్చన కింట్టతో ఎకకడో చూస్సి... దృషిట దేన మీదో?
ఎవరికో ఎిందరికో
విందలు
వేలు
లక్షల భిందికి ప్రతినధమిం వహసూి
అరుసూిననటుట అసహనింగా యబిఫగాడు...
ఎ... బి... నే... జ... ర్
***
(
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