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ఎబినేజర్ అనఫడే ఒక మాదిగ నింబోడి కథ
నా మొబైల్ మెట్ల మించి కిింద డి... భాగాలు భాగాలుగా విడిపోయింది. భళ్లల రిఅసింబుల్ చేసినా
డిస్ప్ే

భధయలో

గిలనట్టు

రిండు

గీతలు

డిపోయాయ...

ఎట్లలగూ

కొతత

ఫోను

కొనాలనుకుింట్టనాన... సరేలే అనుకునాన... కొతతది కొించిం పెదద ఫోను కొనాన...
యబిిగాడు కొతత ఫోన్చూసి... ఏ ఉపోద్ఘాతిం లేకుిండా...
‚పాతదిం జేచిూవీ?‛ అనడిగాడు...
‚ఉింది... యస్తత... కారేేయించుకుింట్లవా? భధయలో గీతలొస్తతయ అింతే మిగిలిందింతా
బింది‛ అనానన్.
‚నాక్తతలదు నువేవ నింఫరేయచ్చూ...‛ నేనేదో వాడికి బకీ వుననట్టు...
‚ఫోన్చ... కార్డే అన్నన నాకే బొకకరా... నెల నెలా డబుిలు కూడా వేయించభింట్లవ్
నువువ దింగ గాడిద్ఘ‛ నవువతూ అింటే...
‚లాయలే... నేనేపిచుూకుింట్లగాన్న నింఫర్తతన్న ఫోను‛ దమతలూనట్ునానడు యబిిగాడు...
నాకు ఈ చారిి చేస్ప్ అక్రింకు ఫోనేూసి కొతత సిింకార్డే వేయించి నా డిస్ప్ే విరిగిన కొతత
ఫోను యబిిగాడికిచాూ...
అబుియింగా ద్ఘనన ట్టుకోన... ఉత్తత ఫోను చవి దగగయ పెట్టుకోన... నా వేపు పూకింటితో
చూసి ఓ తొసిినవువ నవావడు యబిి. భళ్లల ద్ఘనన నా వేపు జాచి... ‚న్న నింఫరకీక దింట్ల... అవ్
గీదననింఫరేింద?‛ అడిగాడు.
‚ఎవరవరిక ఇస్తతవ్రా యబ్బి న్న నింఫర్డ‛ అింటే,
‚బో... భచుూగిండారేల... ఎవులెవులకి నాతోన నుింటె ముగాిండలక్తలలచాూ... ఈ కాననించ్చ...
నువువ గూడ భద్దదరాత్రి భిందుగావలొూచిూ పోన్గగటిు ‘వరాయ యబ్బి యీక్తలల రాయ భిందుగావాలె’
అననవన్గక... పెదదభమకు కూయలాగవాలొూచూ... ఏిందిలే బో నలనన పుసికికన జెమయఫడత్  గాన్న...
టేింకూ... టేింకూ‛
‚సరేలేగాన్న యబ్బి ఆ పిలెలవర్రా‛ చాల్రోజులాగ అడగాలనుకునన ప్రశ్న అడిగేశా...
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‚అద్ఘయ నా పెిండలిం గాదు... లేపుకొచిూన... యడ్డేయింగాకపోతేిందిలాయ? అవ్ లేపుకొచిూన...
‚ఒన్చనయకక అది... అబిభమలకి అయదుగర్డ... అన్నన ఆడివే... యది నడిపిది. పెిండిల
జేచూభన్చిచూ దనజ్కక ఉలుభనెిపిరి పైమలాల భచూలు భచూలే... యానాకొడుకూ పెలలకి
ముగఫలాయ... ద్ఘింద నాద ఒగే బెడగలు జచూ... అిందుకోసరానకి వాలలభమఫిలనడగలాయ... తీయ
జూచూ ద్ఘనకి టిుింది ఉలుింగాదు సిబెిభనెదలెూ...
‚గపుడడిగిన ద్ఘనన నాతోన వచూవేమె? అన. ‘అవ్ అనె. లేసొసితమి రాత్రి రాత్రి...
తొస్సినెననన, పూకింటోనెననన, పొటోునైన... దడిే కాలోలనైన... ఏమైన... గాన్న మొగోనెననతే మొగోనన
గద్ఘ... హిహిిహి‛
పూకింటి పొటిు తొసిి దడిే కాళ్ల ‘మొగోడు’
‘ఎబినేజర్’
***
ఆ ర్తజు భింగళ్వాయిం...
మారినింగ్ వాక్ నించ్చ త్తరిగొస్తతనాన...
ఎర్రటి సూర్డయడు చలలగా వునానడు...
చక్పోస్తు చౌయస్తత చేర్డకునాన...
పాలపాయక్తట్టల పేర్డ తీస్తకుింట్టనాన... స్సమిశెటిు నగర్ ర్తడుే నించ్చ తపెట్ మోతతో ఓ
రిండు కార్డల ళ్లలలు ట్టుకున నడుసూత ఆడవాళ్లల పిలలలూ... చాలాభింది...
‚ఇది మూడోది ఈ ర్తజుకి‛ కకనే ఎవర్త అనానర్డ.
గింపు భధయలో ఓ పొటేులు...
మెళ్లల వేభిండలూ...
పురిత్తరిగిన కొముమల భధయ స్తపుకుింకుభలూ...
ఊరేగిింపు దగగయగా వచిూింది...
ముిందు తపెట్టల కొడుతునన ఇదదర్తల... గరితించడిం కొదిదగా కష్ుభనపిించినా... గర్డత
ట్ుగలగన యబిిగాడు... ఎబినేజర్...
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నాకు రిచమమైన వేషానకి పూరిత భిననమైన వేష్ింతో... మోకాళ్ల పైకి చినన ించ గోచ్చ
పోసి కట్టుకునానడు... ఎిండిపోయ.. ఎముకలు తేలన గిండెలు...
గళ్ల చొకాక గాన్న...
కాలర్డ లేన న్నలిం యింగ వెలసిన టీష్ర్డుగాన్న లేకుిండా నగనింగా...
తపెట్పురి... మెళ్లల జింధయింలా...
సృహలో లేడు...
తాగడిం వలల కాదు...
తపెట్ లమలో లమమై ఉనానడు వాడు...
అప్రమతనింగా నా కుడి పాదిం ఆ లమకనుగణింగా ఆడుతోింది.
‚నభస్ప్తనాన‛
నా ముింద్ఘగిన సఫారీ లోించి దిగిన LIC శ్రీనవాసరడిే..
‚ఆఁ శీన్చ గడమానింగ్‛ అనాన...
‚మారినింగ్ అనాన... ఎలలభమను జేస్తతనానిం. పా కాను తరావత యద... యింక భనభడు
కూడా పుటెు కద్ఘ.. పా ఎలలపోతాది. అలులడు కూడా వచిూనాడు.. రానాన... ఎలలభమ కాడికి...
సిగీనచర్డ ఆర్డ ఫులుల తీయించినా... నెనిండు కట్ల రానాన... సూకట్ర్తల ఎింత ది నమిషాలింతే
కద్ఘ... ఫచాూలూ.. పాళ్ిం గూడ చేసినార్డలే... హహిహా‛ గటిుగా నవువతూ శ్రీనవాసరడిే..
‚సరే శీన్చ, ఆ తపెట్ కొడుతునానడే పొటోుడు వాడ్డ? న్నకూ? ఎట్లల రిచమిం?‛
అడిగా...
‚వాడా పూకింటోడా... భన్చర్డ ముష్ులోలడే గదనా... తపెట్ింటే ఆ తొసిినాకొడుకే
కొట్లులాన... ఏభింటే బగ భిందయించాలాన. యపుడు కర్డనలోలనే సపిుక్ ట్లయింకు వాళ్ల
దగగరేూస్తతనానడు. నింబోడు వాన పేర్డ. తపెట్ ట్టకింటే పై తెలీదు వానకి. లెలపుడో యడిచి
పెట్లనడనాన... అనా, రానా న్నవు ఎలలభమకు.. అకకడ మాట్లలడాదిం‛ అన హడావుడిగా సఫారీ ఎకాకడు
శ్రీను.
ఒక మోకాలు నేలకానించి.. భడిచిన యింకో కాలు తొడకు తపెట్లనించుకున...

ఎబినేజర్ అనఫడే ఒక మాదిగ నింబోడి కథ

patrika.kinige.com

లేన ళ్లతో కిింది పెదవి లోనకి లాకొకన కరిచిపెటిు
చుట్టు ప్రకకల ప్రించ సృహ లేకుిండా...
తపెట్ తీవ్రస్తాయలో వాయసూత... నింబోడు..
పూకింటి, తొసిినోటి, పొటిు, దడిేకాళ్ల, తల మద టోపీ లేన..
ఎ.. బి.. నే.. జ.. ర్..
కళాకార్డడు
***
మాదిగల గరిించి వికీపీడియాలో దరికిన విష్మిం చాలా తకుకవగా వుింది.
వాళ్లల నాగవింశులన్న, మాతింగలన్న, భహా ఆది అన్న... Mathangas are the
original name of Indian tribe that has been relegated to a low caste (భనిం
హీన అనెూపుకోవలొిస్తతింది కద్ఘ భనిం విందల ఏళ్లగా treat చేసూతనన దధతులన ఫటిు).
దక్షిణాన మాదిగ (మాతింగ –> మాదగ –> మాదిగ) గా ర్డపాింతయిం చిందిిందన
వికీపీడియా...
ఇింకో కథనిం...
జైన భతాదిగా వునానయన్న... జైన తీయాింకర్డలోల వునానయన్న చఫడుతూనే ఎవర్డ ఈ
యుదధవీయజాత్తన అతయింత లోతులకు పాతార్డ?
సరైన సమాధానిం దయకదు...
చపులు కుటేువారిగా చఫడే మాదిగలు నజానకావృత్తతలో వుననది 1% మాత్రమే. మిగిలన
99% వయవస్తయకులే అనుింది.
ఇపుడు బలూ, రడ్డల, కభమలూ అనన కులాలవాళ్లల నగరాలోల ట్ుణాలోల ‘షూమార్డులు’
తెర్డస్తతనానర్డ..
నాకు తెలసీ ఒక ట్రాలర్ పెట్టుకున అరేబియా సముద్రింలో దక్షిణ కననడ రాజయింలో చేలు
టేు బడు ఒకామనునానడు.. ఇనన వైర్డధాయల భధయ వీళ్లన వెలేమడమేమిటి?
సింగీతింలో, నృతయింలో వాళ్లల పోషించిింద?!
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తపెట్టల.. మబిిగాడు ఎలలభమకు వెళ్లత వాడు వాయించిింది శివభణి జాజ్ కేమ తీసిపోద!
చిిందూ? వీర్డల యుదధ నృతయిం కాద్ఘ!
ననన మొననటి వయకూ ‘మాదిగ’ అననమాట్ త్తట్టుగానే వుింది. SC ST Act వచేూ వయకూ
(ఇటికీ లోలోల వుిందనేది అక్షయ సతయిం కాదూ... నాకు తెలిన ఓ బ్రాహమణామన భాయయన్న
కూతురీన ‘మాదిగముిండా’ అనే త్తడాతడు...)
ఎిందుకు ఆ మాట్ హీనింగా న్నచింగా దైనయింగా త్తట్టుగా మారిింది?
ఏ phylologist సమాధానిం చపాల.
బ్రాహమడికి రాయమదింగా ‘బడు’ అన నఘింట్టవులోల వుింది. బేనోడా అింటే మిర్రి
చూస్ప్ బ్రాహమడిింకా సజీవింగా వునానడు...
ఏమో మిత్రుడు అవిజ వెింకటేశ్వర్రెడిే వాళ్ల చరిత్ర తెచిూస్తతననానడు చూడాల..
ఈ భధయన యబిిగాడి రాక తగగతూ వసూతింది...
ఫోనేూస్ప్త... ‚ఇపునెన గాడుింట్... ఏింగాల భిందుగావాలాన‛ అింట్లడు రాడు.. మా
పూకింటోడు...
***
ఒక ర్తజు రాత్రి ఫోనేూశాడు...
‚భలొలచూ భింగలాయిం వచాూ మా ముష్ులలకి వోదిం ఉయగభమనేిచాూర్డ... యస్తరా
గూడ భచుూగింట్దిలే న్చ బనోనవనెవవలకజెనేల‛ అనానడు...
‚దింగ గాడిద్ఘ.. మ ముష్ులల తోటెింకట్రాింరడిేకి నేనెవర్త బగా తెలుస్తరా...‛
‚అవే నారడిే కొడుగగద్ఘ... అవ్లే మొనన శీనాస్తల్రెడిేకి ఎలలభమకు దర్డవేచిూ గద్ఘ...
భత్తకిరాలాయసూడు, అయనగాన్న న్చ రావాలె‛ అన పెటేుశాడు ఫోను...
నేనసలు బ్రాహమణ్ణే కానన నాకు తెలుస్త ననున వెలవేస్తభనుకునన, అనుకుింట్టనన
బ్రాహమణభమనుయలకూ తెలుస్త, పిచిూపూకింటోడు.
***
ఇపుడిపుడే నలలభల అడవి ఊళ్లలోలకి పాకుతోింది...
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ఆతమకూర్డ నించ్చ ముష్ులెలలో దిగాిం... నేన్చ పూకింటి తొసిినోటి, పొటిు, దడిేకాళ్ల,
త్తపిపెట్టుకునన టోపీవాడు, కళాకార్డడు, భగోడు, ఎబినేజర్ అనఫడే మాదిగ నింబోడు...
వెింకట్రామిరడిే స్తదయింగా ఆహావనించాడు..
వేడి వేడననిం చిూ మిరి పు, చిింతతొకుక, పేరినెనయీయ, గడేపెర్డగతో అననిం పెట్లుడు..
రడిేకి చపా దవతను చూడాేనకనచాూనన..
అింతదూయిం మరకకడ నడుస్తతరాిర్.. గిండిం వాగ, మూలఫిండల వాగింట్లరేల, ముసళ్ల
వాగూ ద్ఘటి ర్డద్రకోడుకు పోవాల. ఇపుడకకడ చించులు కూడా లేర్డ. రీహాబిలటేట్ చేసినార్డ.
వీళ్లల అభమను చేస్ప్త గీస్ప్త భలలమయ త్త దగగయ చేస్తతరేమో. ఫిండి కటిుస్తతలెిండి.. కాయరేజీ కూడా
కటిుపిస్తత భించి న్నళ్లల కూడా ది లీట్యల కాయనోత ింపుతా అన బర్తస్త యచాూడు...
ఫిండోల ఆ పూకింటోనన న్నతో ఎకికచుూకోవదుద స్తర్.. లెలయది.. మకు చపేదముింది
చిండి.. చివయగా ఒక బణిం వదిలాడు తోట్ నాగిరడిే కొడుకు తోట్ శ్రీనవాసరడిే అనన తోట్
వెింకట్రామిరడిే...
***
భధాయహనిం మూడుకే వచాూడు యబిి...
‚ఏింయ నింబోడా పెదినన దినాలగాగన్గచిూవీ?‛ రడిే తనదైన యాసలోకి వెళాలడు...
‚యీడేముింది రొడ్డే... కర్డనలల దుడుల బనే వచుూిండాయలే. ఒన్చనయకక గూడక ఆకూకయలు
కనకాింఫరాలెయయన్నకి తీస్తకనె. నడుచాూిందిలే రొడ్డే ఫిండి.. నాయన కాలమాయె గద...
శీనాస్తల్రెడేనన అింతో యింతో సయయచాూిండ్డ, ఇింగ ఇజ్రాయలనన వుిండాడు.. దో గీన..
ఏింగావాలెూపు రొడ్డే‛
ఫిలాసపర్ ఎబినేజర్
***
ఇస్తరా...
భదూలక కాదింఫరి...
ఒకటికి గొింతుభింట్...
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పెదద జువివ చట్టు కిింద నులకభించిం...
నలలటి అడవి...
అయణయ రిభళ్ిం...
డపుల మోత...
‚గిపుడె పూరా తాగగాకు‛ యబిిగాడు
‚ఏతీ... స్తర్కు భలెలపుడు దయకాల‛ ఎవరిదో గొింతు...
జర్డగతూనన తతింగిం చూస్తతనాన... అింతా శ్కలాలు శ్కలాలుగానే...
‚నాగలూటిగాడు బనమేచూ సింబ్బరిగాన యీపులక్తలొలచూ ఫత్తక్త సూడునాకొడ్డక‛
యబిిగాడి గొింతేనా?
‚నేనేచాూ... గిండెమయ గూడొచుూ నాకు... అననల కాడ నేరిూన... ఉమేమస్రింల వునెనపుడు
పెదినన దినాలు అననలకననమొిండిన గడాయమెత్తతనపుడు... ‘వరాయ యింగ న్న న మాకులాయ
ఎలబర్డ ఆతనకూర్డ’ కనె... వచేూచిూ యెయయ ర్డపాలు గూడిచిూరి...‛
పెదద నెగడు...
కొముమ ిందులతర్డ...
‚ఒకదినిం ఉచుూల ఇర్రిపిలలవడె ద్ఘననడిపిచాూింటె పారస్తు దుఫి స్తబోిడొచూ.. సూస..
‘వరాయ పూకింటోడా ఏిందిరిద’ అనె‛
‚స్  కొడక తెలుూలే గిటికి పెదిననస్తర్డల జెనవ్... వాడు న్నకు మున్చనరిచాూా... ఇర్ర
వానకాడికి వామ... కర్డనలుక్తలల దుడుేకారొలచాూ సించుదిఫికాడ టెింట్ట వడాయ.. నస్తక్తక భలల
కర్డనలుక్తలల ఎలబరిపామ.. ఈ పూకింటోన కతలన్న యన్న యీసియకొచాూింది... గముమనుిండా‛
భగత... డపులనఫడుతానేవునానయ.
***
ఎవర్త తడుతూ లేపితే మెలకువ...
కళ్లల ఫింకలు కట్లుయ...
నాలుక నోటి నిండుగా...
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నోటోల ఉటి న్నళ్లల...
ఉధృతింగా వభనిం...
బొళ్లలన
నులక భించిం తాళ్లల గర్డతలు గర్డతలుగా కకనా వీపుకు...
భళ్లల వభనిం...
‚ఏస్తకోగాకు ఏస్తకోగాకనింటె ఇనకపోత్తయ... యింకాగ కకూక‛ యబిిగాడే
వాడి ముఖిం డిస్తురేడాగ కనఫడోత...
రాత్రి ముకకల చిత్రిం
ఓకలాజ్...
ఏదో ఎర్రటి రాత్తఫిండ...
ఎర్డపూ స్తపూ...
జొననలూ ఫింత్తపూలూ...
గడిస...
యింగ యింగ చకకబొభమ... గూటోల...
మూకుటోల అననిం... ద్ఘయిం... కలూల... బెతతిం...
లావుపాటి నలలటి స్త్రీ...
నుదుట్టన సూర్తయదమిం... కుింకుభ
భర్రిపాల అట్ుకటిున శిగ...
కయదిం..
దైవ నవేదన...
దహిం దవుడిది...
ఊయింతా దవుళ్లల...
దమయపు కాభిం...
జీవితాింతపు స్ప్వచఛ?
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ఫగినోళ్లల మొగళ్లల...
భళ్లల ఉధృతింగా తనునకొచిూన వాింత్త...
‚ఇింద యతాతగ దిగతది‛ యబిి
బొభమలు బొభమలు... యింగలు యింగలు... డపుల చపుడు భింట్లోల కాల న్నలుగతునన
చయమిం... తపెట్టల... కుిండ మద చేట్, మద మూకుడు, మూకుటోల దిం... కొలువులభమ...
కొలువులభమ... కొలవులభమ...
దధాయనిం...
పూజారి ఆర్డఫమట్ దవతావాహన...
కొలువులభమనలుముకునన ఆవేశ్ిం...
దవత... దవత... దవత...
సకల దవతా ప్రసననిం
ఊగతూ... తూగతూ... తూలుతూ... దవత...
ఆకాశ్ిం కిింద గిలన టెింకామ...
తెగిన కోడితల...
కలుల సింప్రోక్షణ
కలులతో ముఖిం కడుగతునన కొలువులభమ విగత సృహ...
దవతానాభప్రకట్న...
యబిిగాడిచిూన పాలసిుక్ గాలస్తడు పాన్నమిం...
తలలో ముళ్లల విర్డగతునన భావన...
కట్ు మద ఉయగభమ...
గొఱ్ఱె కడుపున కస్తకుకన దిగిన కత్తత...
కొలువులభమ నోట్ ఊపిరిబుడేలు... కాయిిం... మెళ్లల పేగలు... కొతత చ్చరా... మెతతటి యవిక...
నెతుతటి కొతత చ్చయ చుటిు కొలువులభమ...
ఒింటి నిండా కాట్టక బొట్టల...
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భళ్లలవభనిం...
‚నువు సవవగా గడిపే యసీక అనుకొింటివావ... ఏిందది?‛ యబిి భిందలింపు
...
ఉయడభమ గడిసించ్చ ఊగేగిింపు
తపెట్లల... చిిందులూ...
స్త్రీతవిం లేన స్త్రీ... పూజారిణి
నెత్తతన ఓటికుిండ
చేతులోల చేట్ల పొయకా...
‚ఇింగ సననింగ లేసి ఫిండెకుక ఏిం గాదు పా‛
పూకింటి తొసిినోటి దడిేకాళ్లల, కళాకార్డడు, బకుతడు...
ఎ... బి... నే... జ... ర్
***
ఎబినేజర్ భళ్లల పోలీసకు దరికాడు...
ఈ మాట్ట పెదద నేయమే... గింజాయతో దరికాడు...
వెళాలలనపిించలేదు స్ప్ుష్న్కు...
వీడి అసలు ర్డమేమిటి?
వీడి దగగయ గింజాయేమిటి... ఎింత మొతతింలో దరికిింది?
‘గిండెమయగూడొచుూ... నాకు’ లీలగా నా తాగిన భతుతలో వినన యబిిగాడి నకిల్
సింఫింధాలు...
‘అననలకననమొిండిన’
‘ఎయయ ర్డపాలూగడిచిూరి’
ఇవన్నన నజాలేనా...
భౌత్తకయమైన తన అనాకారితనానన తరిమేస్తకోడానకి వాడు ఆడే అఫద్ఘధలా?
వెళాల స్ప్ుష్నక...
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‚దిస జోకర్ పకర్ హాయజ్ బికమె హెడేక్ పరీమ‛ శ్రీరాిం...
ఆర్డ పొట్లలలు... చిననవే న్చయస్ప్ర్ పొట్లలలు...
‚నిందికేట్లకర్డ వొయయింటి, ఆతమకూర్డ ఫస్తిల కర్డనలుక్తలబరిత, కిింద కాలలకాడ పెదద
పిలాసిుక్ సించి దరిక్త... దుడులననమనుకుింటి.. జూచూ ఆకు... నాకు ద్దలుూ అది ఆకన... గిండ
జమలాగనకి అభమ బెడిత న్చర్రూపాలక... వాలలనన పెదద జమలు పోలీసగద... స్తవద్దింగి లోనేస గింతె‛
పూకింటి యబిిగాడి ముఖింలో ఏ భావమూ దోయతకిం కాలేదు...
ఈ మాట్ట వాడి భాయయ ఒన్చనయకక జాడలేదు...
నేను లేచి ‘బుకిమ్’ అనాన శ్రీరాింతో...
‚నే... నే్ ... వాడు చపేది నజభన తెలుస్సతింది... వీడు కాలేూవాడ్డ కాదు, అమేమవాడ్డ
కాదు... విల్ సీ.. ఈ స్తరికి పోరా జోకరానకొడకా‛ అనానడుశ్రీరాిం...
కృతజఞత అనన ద్ఘనకి అయాిం తెలీనవాడిలా... ననెనవరి కోసిం వదులాతయనన దమాతో
ఫమటికి దడిేకాళ్లతో నడిచిన పూకింటి తొసిినోటి పొటిు ఎబినేజర్...
***
ఒక ర్తజు వాడిన కూచోబెట్టుకోన
‚ఒరే యబ్బి, ఎబినేజయింటే తెలుస్తరా?‛ అన అడిగా
‚నాక్తట్ు తెలుచాూదనుకుింటివి నువువ... సదువా భనాన?‛ అనానడు
‚భరి బైబిలు ట్టుకోన వాయిం వాయిం చరిూ క్తళాతవే?‛
‘క్తకక్తకక్తక’భన వాడి ట్రేడ మార్డక నవువ నవివ ‚సరిూల యసూకలుిందిగద పిలగాిండల
కోసరానకి ఆడియవై ఈడియవై దడులిండయ... దడిేకి ది లెకకన దుడిలచాూర్డ... వాలోలనే
నేన్చగడనోకన.. బేబిలు సింకనబెట్టకనెడిది పొయేయడిది... లెకేకస్సక‛
అభమ అయ చాణకుయడివిరా నువువ అనుకునన..
ఇక వాడికి Old Testament, Book of Samuel, ఇజ్రాయెల్ లెసీతన్ యుద్ఘధలు...
శామూయల్ గెలచి పాత్తన Eben-ezer రాయీ.. భన్చన భటిుగడేే వాడికి బోధడదు.. వదిలేశా...
బుదిధమాిందయిం ఎ... బి... నే... జ... ర్
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***
ఆ ర్తజు
ఉదమిం ఆర్డననయ...
వాకిింగ్ నించ్చ వచేూసరికి ఇింటి ముిందు వే చట్టుకిింద కూచున కనపిించాడు...
అభమ మెట్ల మద రేలింగ్ కానుకున కూచున కాఫీ తాగతోింది.
మా తోటే లోలకొచాూడు ఎబినేజర్...
‚ఏింరా పొదుదనేన తాగేద్ఘనకి డబుిల కోసిం వచాూవా?‛ కసిరిింది అభమ
తలొించుకునానడు.. మౌనమే వాడి సమాధానిం...
‚సరేల రాత్రి స్తింబర్డ అననిం మిగిలునానయ త్తింట్లవా?‛ అడిగిింది భళ్లల అభమ...
టోపీ వెనకుక త్తపుకున ఫమట్కు నడిచి కికింటి వాళ్ల బదిం చట్టు ఆకు మూడు
కోస్తకొచిూ.. మోట్లర్ మూలకునన మొిండియక పులల నించి మూడాకులు కలపి కుట్టుకున
నలుచునానడు...
నేను పైకి వెళ్లలసరికి కిటికీ లోించి దయాింగా చూసూత నించున వునానడు...
నా శ్బదనకి త్తరిగి చూసి ఊమల కిింద కూచునానడు కుకకరి గాళ్ల మద...
‚ఏరా డబుిలా?‛ మామూలే అననట్ుడిగా...
టోపీ చవి మదకి త్తపుకునానడు గాన్న మాట్లలళ్లల...
ఉననట్టుిండి ‚నువువ ననున నమిమనవా?‛ అనడిగాడు...
గటిుగా నవివ ‚పోరా త్తకక నాయాలా‛ అనాన
‚నేననమిమన... ననున నమిమన, భించులెనలల నమిమన, ఒన్చనయకకన్చగడ నమిమన‛ వాడి
గొింతులో నేనెర్డగన జీయ...
‚ఏమైింద్రా న్నకూ పూకింటోడా?‛
‚ఆ లింజ ఒన్చనయకక ద్దింకవామ‛
తన విరిగిపోయనగోళ్ల కాళ్లను చూస్తకుింట్ల కాస్ప్ిటికి తలెత్తత ‚న్నకు నేను
భించోనేననా?‛
ఎబినేజర్ అనఫడే ఒక మాదిగ నింబోడి కథ

patrika.kinige.com

నా గొింతులో పొడిఫట్ు యర్డకుకనన ఫీలింగ్
నెభమదిగా లేచి.. ఎపుడ్డ లేింది నభస్ప్త పెటిు ఫమటికి అడుగేశాడు...
పూకింటి, తొడుగ నకకర్డ, గళ్లచొకాక, మాసిన న్నలింటోపీ దడిేకాళ్ల పొటిు యబిిగాడనే,
పాకీ దడుల కడిగే, కళాకార్డడైన మొగోననగద్ఘ అన చపుకునన...
ఎబినేజర్ అనఫడే మాదిగ నింబోడు

*
(అింకితిం: ఎబినేజర్కూ, ప్రించింలోన ఎబినేజయలిందరికీ)
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