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తెలలవారుఝాము నండే మొదలయ్యంది. లోపల నండి సననటి రిపిడి. ఏ పనీ చేయనీయటం
లేదు. మెదడు నండి ప్రకంపనాలు మొదలయ్య క్రందకు జారుతూ ఉనానయ్. అలలు అలలుగా...
ఉండీ ఉండీ మెతతనైన వత్తతడి దేహమంతా పాకుతూ ఉంది. గడియ గడియకు అది ననన
నిలువరిస్తత ఉంది. పకక మీద దొరులతునానన. ఇంకాసేపుట్లల ప్రసవం జరగవచుు. ఎందుకైనా
మంచిదని కావాలసినవనీన దగగర పెట్టుకొనానన. ఎనిన రోజులు అయ్ంది? వేళ్ళతో నెలలన,
రోజులన లెకక పెట్టుకొనానన. ఈ మొలక నాలో పడి చాలా కాలమే అయ్య ఉండాల. ఎపుడు
పడింది? ముఖ్యమైన రోజులు గురుత పెట్టుకోవటానికి నాకు కొనిన కొండ గురుతలు ఉంటాయ్. ఆ
రోజు జరిగిన

క సంఘటనన ఆ విషయానికి జోడించి మెదడులో దాచి ఉంచే అలవాట్ట

ఉంది నాకు. సంఘటన తాలూకు అనభూత్త సరవగా మారి, ఆ సరవ ననన అంటిపెట్టుకొని క
స్తచికగా ఉపయోగపడుతుంది. ఆ సరవన మాటలుగా మారిసేత పేలవం అయ్పోతుందని
తెలుసు. అయ్నా సరే మీకు ఆ రోజు ఏమి జరిగిందో చెపాలనిపిసుతంది.
ఆ రోజు మేము నెలూలరు వెళ్ళళము. క కలంకారీ కళ్ళకారుణ్ణి కలుసుకోవటానికి. ఆ
పనిలో అతడే ఆఖ్రు మనిషి. అతడు చెపినసథలంలో మా కోసం ఎదురు చూసుతనానడు. సననగా,
తెలలటి నా

లాగా పాలపోయ్ ఉనానడు. బలహీనమైన కాళ్ళతో అడుగులు వేస్తత మమమలన

సందులు, గందులు దాటించి క ఇంట్లలకి తీసుకెళ్ళళడు. ఆ ఆదివారం సాయం పొదుద... టీవీలు
వాటి ముందు సమసత లోకానిన కొలువు తీరిున టయానా... చుట్టు మూగ దెయాయలలాగా ఎతుతగా
కముమకొని ఉనన ఇండల మధ్య క ఖాళీ సథలం చివరోల... తలుపులు సరిగాగ లేని ఇలులలాంటి గది.
అకకడ ఆ ఇలుల... తెలయని ప్రదేశానికి సముద్రంలో కొట్టుకొని వచిున అపరిచిత అవశేషం లాగా
ఉంది. ఇంటి చుట్టు అలులకొని ఉనన పేరు తెలయని పిచిు తీగలు ఆ కంకర లోకంలో
బతకగలుగుతుననందుకు కాబోలు... ఆనందంగా పూలు పూసి ఉనానయ్. బయట రేకులు దింపిన
వరండాలో మాకోసమే వేసినట్టల రకరకాల ఆకారాలోల కురీులు దోమల ముఠాతో బాట్ట
ఎదురుచూసుతనానయ్. అతని భారయ బయటకు వచిు మమమలన చూసి మరాయదపూరఴకంగా నవిఴంది.
పిసరంత కండలేని ముఖ్ంలో చిటిు చామంత్త ప్రమాణాన కుంకుమ బొట్టు.
‚పిలలలెంతమంది?‛
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‚క పాప. పెళ్ళళపోయ్ంది,‛ చెపిందావిడ.
ఇంతలో అతన లోపలకి పోయ్ క మూట పట్టుకొచాుడు. క పెదద గుడడన అందులో
నండి ఏరి ఆవిడిన ‚పట్టుకో‛ అని క కసురు కసిరాడు. ఆవిడకు అలవాటే కాబోలు. గబగబ వెళ్ళళ
ఆ గుడడ క అంచు జాగ్రతతగా ఎంచుకొని దూరం బోయ్ నిలుచుంది. వారిదదరి మధ్య విచుుకొనన
వరాిలలో క వీరుడు కత్తత పట్టుకొని నిలోుని ఉనానడు. త్రిభుజాకారంలో ఉనన ఆ వీరుడి కళ్ళళ
విచుు కతుతలాలగా ఉండి ఎదుటి మనషులన నిలేసుతనానయ్. అతని చేత్తలో కత్తతపదున రంగులోల
నిగుగలు తేల కళ్ళళ చెదురుతునానయ్.
‚కాటంరాజు కధ్,‛ చెపాడు గరఴంగా.
ఆవిడ చిననగా ఆవలంచింది.
‚మా నాయనకు కలంకారీలో బో గప పేరు ఉంది. ఇనమనమెళ్ళళరు ఆదినారాయణ
అంటే ప్రపంచకం అంతా తెలుసు. గుండలకమమ డుడన ఆయన చేసిన అదదకం పై దేశాలోల కూడా
పేరు. ఇనమనమెళ్ళళరు రంగరేజుల కులం అంటే అపట్లల గప మరాయద...‛ చెబుతునానడు.
ఇనమనమెళ్ళళరులో హదుదలోల వేరులాలగా ప్రవహంచే గుండలకమమ... ఆ పాయల మధ్య పైకి
ఉబికి ఎండకు కాలే ఇసుక మేటలు... నీటిలో అపుడే సాననం చేయ్ంచి పడుకోబెటిున
పసిపిలలలాలంటి రాళ్ళళ... ఏటి వడుడన తోటలోల అమమతలులలాలగా జామ చెట్టల... తెలలటి ఎండలో
అకకడకకడ ఊే  చెటల నీడలు. అపుెపపుో  నిరాడంబరమైన ఈ వరాిలు కారిపోయ్... గుండలకమమ
నీటి ప్రవాహంలో కలసి చాలా వరకు తమ ఉనికిని పోగట్టుకొని ఉంటాయకకడే. మిగిలన వాటిని
మోసుకొని వచిు ఈ ెపబెళై ఏళ్ళ ముసలవాడు నెలూలరులో జీవిసుతనానడు.
‚ఈ పని నేరుుకోవటానికి మా నాయనన అమెరికా రపించాలని కూడా చూశారు. ఆయన
పోలా. అపుడు మదిదపాడులో తరగతులు పెటిుంచి చాలా మందికి ఆయన చేత నేరించారు.
ఎవరూ ఈ పనిలో సరిగాగ కుదురుకోలేదు నేన తప. మా నానన నూటారు బొమమలతో వేసిన
గుడడన క జమీందారుకి అపట్లల పాత్తక వేలకు అమామడు. ఇపుడది దొరికితే కోటిరూపాయలు
చేసతది. ఆయన చనిపోయాక ఆయన భారయ పెతతనం నడిచింది. ఆ డగారు మేము ఎంత
బత్తమలాడినా ఇవఴల. ఆమె కూడా ఎలలబారి పోయాక వెత్తకితే ఎలుకలు కొటిు ముకకలు ముకకలు
అయ్య దొరికింది. ఏం లాభం?‛ పెదవి విరిచాడు.
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‚అపుడు ఈ తెరలన వేలాడదీసి కధ్లు చెపేవాళ్ళళ. ఇపుడా! ఆ కధ్లు వినేవాళ్లల లేరు.
ఇపుడంతా తేరు గుడడలు అడుగుతునానరు. యాదవరాజులు ఎకుకవగా కాటమ రాజు కధ్లు
అడుగుతారు. ఇదిగో! ఇది పట్టుకో‛ అని మళీళ అరిచాడు. ఆమె లోపల నండి టీ తెచిు మా కిచిు
ఆయన విపిన గుడడ పట్టుకొని దూరంగా జరిగింది.
టీ పలచగా త్తయయగా ఉంది. ఈసారి శివపురాణం. శివపారఴతులు మధ్యలో ఠీవిగా
కూర్చుని అమాయకంగా చూసుతనానరు. కళ్ళళ చెదిరే రంగులోల శివపారఴతులు ఘనంగా ఉనానరు.
వారిని మోసుతనన ఈ కలంకారీ దంపతులు ఎండకు రంగు వెలసి ఎగురుతునన జండా గుడడలాలగా
ఉనానరు. కటి తరువాత కటి తీసి చూపిస్తత అతన వరాశకాలంలో తతతరపడుతునన గుండలకమమ
లాగునానడు. ఆమె ఆయన అరుపులకు యధాలాపంగా ఊే  చెట్టుకొమమ లాే  ఉంది.
‚దేనితో వేసాతరు? ఎలాంటి కుంచె వాడతారు?‛
ఈ ప్రశ్న వినగానే కక ఉదుటన మళీళ లోపలకి వెళ్ళళడు. క ట్రంకుపెట్టు బయటికి తెచిు
మా ముందు కుప పోసాడు. అందులో ఆయన పనిముట్టల ఉనానయ్. 

కకటే తీసి

చూపిసుతనానడు.
‚దీనిన తల వెండ్రుకులతో నేనే తయారు చేసుకొంటాన. ఇది బొమమలు వేయటానికి
వాడతాన. అంచులు గీయటానికి ఇంకో కుంచె ఉండాల...‛ వెదుకుతునానడు
ఆయన భారయ గంతు సవరించుకొంది. ‚మూడు నెలల నండి దగుగతునానడు. డాకు
దగగరకు పోడు. కరకాకయలు, కాషాయాలు ఎంతకని తగిగసాతయ్?‛ తలవంచి పరధాయనంగా
మొహం ఊపి మొదలు పెటిుంది.
‚తాతల నాటి నేతుల గపలే. త్తనటానికి త్తండి లేదు. ఇంటి బాడిగ రండు వేలు కటాుల.
యాడాదికి కళ్ళళ ఇదదరో తేరు గుడడలు కావాలని వసాతరు. ళ్ళళ హూనం చేసుకొని నాలుగు
మాసాలు పని చేసాతడు. ఖ్రుులు పోన మిగిలేవి ఐదో పదో. కోక యేడు అవి కూడా ఉండవు.
కళ్ళకారులకి ఇచేు పింఛన కూడా ఈయనకు లేదు. ఎనినసారుల చెపినా పటిుంచుకోడు.‛
ఆయన వైపు చూశాన. దీక్షగా ఆ గుటులో వెదుకుతునానడు. ‚అంచులు గీసే బ్రష్
కనబడటం లేదు.‛ గణుకొకంట్టనానడు.
***
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ఇంతకూ ఈ సంగతులు మీకెందుకు చెబుతునానన? ఏ రోజు బిడడ నా కడుపులో పడింది
అని ఆలోచిస్తత ఉంటే ఈ సంఘటన గురుతకు వచిుంది కదూ. అవున. ఆ రాత్రి నెలూలరులోనే
ఉనానము. ఆ రాత్రే ఈ బిడడ నా కడుపులో పడి ఉండాల. మొదట కొనిన నెలలు దాని ఉనికి నా
దై

చరయలో అపుడపుడు నాకు తెలుస్తతనే ఉండింది. బ

లో ప్రయాణం చేస్తత ఉంటానా.

క తాపు తనిన నేన నీలో ఉనాననని గురుత చేస్తత ఉంట్టంది. కాలసులో పిలలలకి పాఠం చెపేటపుడు
ఉననట్టలండి లోపలేదో చిరునవుఴ నవుఴతుననట్టలగా ఉండేది. దాని రూపురేఖ్లు నాలో మెలలగా రూపు
దిదుదకోవటం తెలుస్తతనే ఉంది. చేప ఈత లాంటి కదలకలు నాలో పురాసమృతులలాగా
మెదలాడుతూనే ఉండేవి. గుంెపకాయ మొదటి నాలుగు వారాలలోనే ఏరడి ఉండాల కదా. ఆతమ
అంట్ట ఏరడాడక ఎదగడం ఎంత సేపు?
బిడడ బయటికి వచేు ప్రయతనం చే

. నిట్టురులు అణచుకొంట్ట పకకకు చూశాన.

పకక మంచం మీద నా మొదటి ఇదదరు పిలలలు నిద్ర పోతునానరు. నిజానికి వాళ్ళళ కళ్ళళ తెరిచినా,
మూసినా కటే. పుటిు గుడిడతనంతో పుటాురు. నాకు వివేకం పూరితగా విచుకుండా తందరపడిన
పాపానికి వాళ్ళకా శిక్ష. వాళ్ళ కళ్ళళ పరీక్షంచిన డాకురు కంటి పాపలోలకి వెలుతురు పోయేందుకు
వీలు లేకుండా గటిు పొర అడడం పడుతూవుందని చెపారు. ఇపుడిక ఎలాంటి శ్స్త్రచికితాష ఆ
పొరన తలగించలేదు. పుట్టు నిరామణంలోనే ఉనన లోపానికి ఎవరు మాత్రం ఏమి చేయగలరు?
మెలలగా ఒపిక చేసుకొని లేచాన. మంచి బిడడ కావాలనకొనేవారు ఎంత జాగ్రతతగా
ఉండాలో వైదుయలందరూ చెపారు. అందులో మొదటిది మనసున ప్రశాంతగా పెట్టుకోవటం. ఆ
పని నేన ఈ సారి బాగానే చేశాన. భావోదేఴగాలన అదుపు చేసుకొంట్ట ననన కలోలల పరిచే
విషయాల గురించి తారికకంగా ఆలోచించటం మొదలుపెటాున. మా అమమ ఈ విషయంగా నా
మీద చాలా శ్రదధ తీసుకొనింది.
‚చుట్టు పకకల జరిే  విషయాలు పటిుంచుకొని మనసు పాడు చేసుకోవదుద. అవనీన నీకు
పుటుబోయే బిడడ మీద ప్రభావం కలగిసాతయ్.‛ అంట్టంది మా నాయనమమ. ఆమెకు పదిమంది
‘మంచి’ పిలలలు పుటిున ఘనత ఉందిలే. మా అమమ ఆ మాటన కొటిు వేసింది. మా నాయనమమన
ఎపుడూ సాధిస్తతనే ఉంట్టంది మా అమమ.
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‚ఆ! కననదిలే మాలావు. ఆమె బిడడలందరూ ఆవిడ నోట్లల నండే ఊడి పడాడరు. ఎవరి
జోలకి రాకుండా ఉంటేనే మంచి వాళ్ళళ అనకొంట్టంది మీ నాయనమమ. ఆ పిలలలూ అంతే.
పకకనోడు చచిు పోతునానవాళ్ళ లోకంలో వాళ్ళళంటారు. గులలలోల నివసించే మనషులు.‛ మూత్త
త్తపుతుంది.
‚అనిన రకాల వాతావరణాలలో త్తరగాల. ఏది మంచిది, ఏది చెడడది మన బుదిధకి అందే
వయసులోనే పిలలలన కనాల.‛ మా అమమ పాలసీ. ఆమె పథకంలో భాగంగానే ఈ రండేళ్ళళ ననన
దేశ్ం నలుమూలల త్తపింది. మినన నీలానిన తెలలటి మంచుకొండలు ముదాదడే చలలని ప్రదేశాలకు
తీసుకొని వెళ్ళళంది. ఎండ, ఉకకపోతలతో ఊపిరాడని ఊళ్ళళ త్తపింది. క దగగర మనషులు
డేరాలోల ఉంట్టనానరు. చుట్టు ర్చచుు. పిలలలు ఆ బురదలోనే ఆడుకొంట్టనానరు.
‚వీళ్ళకు ఇళ్ళళ, ఊళ్ళళ లేవా? ఇకకెపందుకు ఉనానరు?‛ అడిగాన.
‚ఎనోన తరాల క్రందట వీళ్ళ పూరీఴకులు ఎకకో  తపు చేశారట. అందుకే వీళ్ళన ఊళ్ళ
నండి తరిమేసి, ఇండలన కాలేుశారు. ఇంకా వీళ్ళ ఆడపిలలలన చెరిచారు.‛ చెపింది అమమ నా
కడుపు వైపు పరిశీలనగా చూస్తత. ఉననట్టలండి వంగి నా బిడడ సందనలన చెవి పెటిు విననది. ‚నీ
బిడడ అనీన వింట్టంది‛ ఆనందంగా చెపింది.
నా మొదటి పిలలలన చూసి ఎకుకవ దిగులు పడింది అమేమ. ఈసారి నాకు బలవరధకమైన,
ఆరోగయకరమైన ఆహారానిన సరఫరా చేయటంలో తాతాషరం చేయలేదు. అ వంతమైన చిత్ర
ప్రదరవనలకు తీసుకొని వెళ్లళది. ప్రపంచంలోని కాలసికల్ సినిమాలు అనీన దగగరుండి చూపించేది.
ఏవో నవుఴలు వినబడితే కిటికీలో నండి చూశాన. పకికంటి పాప ఆడుకొంట్ట
కనపడింది. పెదద పెదద కళ్ళళ త్తపుతూ నవుఴతూవుంది. అదుైతమైన కళ్ళళ అవి. కాని స్తక్షమంగా
పరిశీలసేత గాని అ

కాదు, ఆ పాప కంటి గుడుల క దగగర నిలవక అలా త్తపుతుందని. కోక

దికుకన క్షణకాలం కంటే ఎకుకవ చూడలేని ఆ పాప చూపులకు జాల వేసుతంది. కానీ వాళ్ళ అమమకు
(అదే మా పొరిగిం

) ఆ విషయంలో పెదద పటిుంపు లేదు. అసలు ఆ లోపం ఆ పాపకు

ఉననట్టల కూడా ఆమె ఎపుడూ గమనించినట్టల అనిపించదు. తన పాప కళ్ళళ చాలా అందమైనవని
ఆమె అభిప్రాయం. క చోట నిలపలేని చూపుతో ఆ పాప ప్రకృత్తని, ప్రపంచానిన ఎలా
ఆఘ్రాణ్ణంచగలదు?
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‚ఆంటీ‛ అంట్ట ఎదురింటి పిలలగాడు బయట పడేసిన పేప పట్టుకొని వచాుడు. వాడికి
మెలల కనన. వాడు క వైపు చూసుతంటే ఇంకో వైపు చూసుతననట్టలగా ఉంట్టంది. చూపుతో
చేయగలగిన ఈ మోసం వాడికి బాగనే ఉపయోగ పడుతుంది. వాడు చూసుతనానడనకొనన వైపు
మన దృషిు మళ్ళళంచి వాడు చూడాలనకొననది చూసాతడు. ఆ విషయానిన నేన అందరి కంటే
ముందు గ్రహంచాన. కుకక పిలల వైపు జాలగా చూసుతననట్టల ఉండే వాడి చూపులు నిజానికి దానిని
కొటుటానికి ఉపయోగించే కర్ర మీద ఉంటాయని.
క రోజు ఆ పిలలవాడు మా ఇంటి దగగర పారుకలో ఆడుకొంట్టనానడు. పా

లో ఆడవాళ్ళళ

అందరూ వాడిని దగగరకు తీసుకొని ముదుదలు పెట్టుకొంట్టనానరు. వాడి రూపురేఖ్లకు వాళ్ళళ
ముగుధలు అవుతుననట్టలనానరు. కిటికీలోనండి ఇదంతా గమనిసుతనననేన అగసామతుతగా అల
అయాయన. వాడి చూపు ఎదురుగా ఉనన తాడు మీద పడింది. ఆ విషయానిన గమనించకుండా ఆ
ఆడవాళ్ళళ పెదదగా నవుఴతునానరు.
‚వాడు వాళ్ళన కటిు వేసాతడు‛ గటిుగా అరిచాననకొనానన. కానీ నా అరుపు బయటికి
రాలేదు. ఈ లోపల వాడు ఆ తాడు తెచిు వాళ్ళ చుట్టు త్తపాడు. వాళ్ళళ నవుఴతూ తాడున
తపించుకొని వెళ్ళళరు. పిలల చేషుగా వాళ్ళళ అనకొనానరు కానీ ఆ పిలలగాడి చూపు ముందు ముందు
చాలా ప్రమాదకరంగా మారగలదని నాకు తెలసింది.
ఆ మధ్య మా ఇంటికి తెలసిన వాళ్ళళ వచాురు. అపుడు అమమ కూడా ఉండింది. వాళ్ళ
పిలలలకు హ్రసఴ దృషిు ఉంది. దగగర వసుతవులే కనబడుతునానయని, దూరపు వసుతవులు చూడటానికి
వాళ్ళకు శ్కిత చాలటం లేదని అ

అయ్యంది. అయ్తే వాళ్ళళ తాము చూడగలనంతవరకే లోకమని

అనకొంట్టనానరు.
‚మంచి డాకు

దగగరకు వెళ్ళవచుు కదా! వైదుయల పనే అది కదా‛ అడిగాన వాళ్ళ

అమమన. ఆమె పెదద ఉతాషహం చూపలేదు. పైగా ‚లేనిపోనివి అనిన మా పిలలలకు అంటగడుతుంది.
మా పిలలల సంగత్త మాకు తెలయదా? మా వాళ్ళళ తన పిలలల కంటే అందంగా ఉనానరని కుళ్ళళ‛
అని అందట.

patrika.kinige.com

‚పాపం ఆమె పిలలలు పుట్టు గుడిడవాళ్ళళ కదా, అది సహజమేలే.‛ అని కూడా అందట. నోరు
జా ఉచిత సలహాలు ఇచిునందుకు ననన నేనే త్తట్టుకొనానన. గోడ వైపు త్తరిగి బాగా ఏడాున.
అమమ చెయ్య ఆరితగా నా నదుటిని తాకింది.
‚చిననపుడు జగజెటిలా
ు గా ఉండేదానివి. ఇపుడింత బేలగా తయారు అయాయవేమిటి? నీలో
ఏదో శూనయం కనిపిస్తతవుంది. అందులో నండి బయట పడకుండా నవుఴ కనటం కూడా మంచిది
కాదు.

నినన

కదగగరకు

తీసుకొని

వెళ్తాన

పద.‛

అంట్ట

ననన

బలవంతంగా

బయలుదేరదీసింది.
మా ప్రయాణం ముందు గతుకులోల జరిగి క సుందరమైన బాట పటిుంది. బాటకు
ఇరువైపుల అందమైన మోదుగపూల వనాలు. అపుడు అమమతో అనానన ‚చిననపుడు నాకు
ఇలాంటి తోటలోల ఎగురుతుననట్టల కల వచేుది. ఆ కలలో కనచూపు మేరకు ఉండే ఖాళీ
మైదానాలలో నేన కకదానేన కాల కొదీద పరుగులు పెడుతుంటే అంతులేని ఆనందం కలే ది.
శ్రీరమంతా తేలకయ్య మనసంతా హాయ్గా మారి మెలుకువ వచేుది.‛
కొదిదగా ఆలోచించి అమమ ‚నీకు ఉకక పోస్తతవుంది కదూ?‛ అని అడిగింది.
నా నండి సమాధానం రాక పోయేసరికి ‚గుంెప నిండా శాఴస పీలు వదులుతుంటే
బాగుంట్టంది కదూ?‛ అని రటిుంచింది.
‚అందరికీ హాయ్గా శాఴస పీలేు అవకాశ్ం ఉంటే ఇంకా బాగుంట్టంది.‛ ఎట్ల చూస్తత
చెపింది.
‚ఈ మధ్య నాకు పీడ కలలతోనే మెలుకువ వస్తత ఉంది.‛ చెపాన. అమమ ఏమి
మాటాలడలేదు.
వనాలు, మైదానాలు, జలపాతాలు దాటి క అందమైన పలెలకు వెళ్ళళము. అకకడ ఇళ్ళకు
తలుపులు లేవు. ఆరు బయట తోటలో చెట్టల విరగసిసి ఉనానయ్. అనిన సంవతషరాల

కల

కేసారి పూసినట్టలగా ఉనానయవి. చాలా మంది మాలాే  బయట నండి వసుతనానరు. వచిున
వాళ్ళళ అకకడ కాపురం ఉంట్టనన, రంగురంగుల బటులు వేసుకొనన, రకరకాల వయసులు గల
వయకుతలతో మాటాలడుతునానరు. వెకిక వెకిక ఏడుసుతనన వాళ్ళ కనీనళ్ళన ఆ రంగు బటుల వాళ్ళళ
తుడుసుతనానరు. అలసిన వాళ్ళన పడుకోబెటిు విసనకర్రలతో వీసుతనానరు. చాలా మందికి మటిు
patrika.kinige.com

పిడతలోల ఏవో పానీయాలు ఇసుతనానరు. అవి తాగిన వాళ్ళళ జవసతాఴలు పుంజుకొననట్టల
చిరునవుఴతో బయలుదేరుతునానరు. అమమ కూడా ఏదో రంగు దుసుతలు వేసుకొననమనిషితో
మాటాలడుతూ ఉంది.
నేన దికుకలు చూసుతనానన. అసతమిసుతనన స్తరుయడి వనెన దుసుతలతో ఉనన క యువకుడు
హఠాతుతగా నా భుజం మీద చేయ్ వేశాడు. వాడికి క ముపెళ ఏళ్ళళ ఉంటాయేమో. మా కళ్ళళ
కలశాయ్. ఆ కళ్ళలో ఆ దేదీపయమానమైన వెలుగు ఏమిటి? ఆ వెలుగుతో పాట్ట ఏమిట్ల నాలోకి
ప్రసారం అవుతూవుంది. కక క్షణం నేన వివశురాలని అయాయన. ఆ చూపు నాకొకకదానికే కాదు
అని తెలుస్తత ఉనాన కోపం రావటం లేదు ఎందుకో. సమసత బాధ్ల నండి ననన విముకతన
చేయగలగిన సమోమహనశ్కిత అతని చూపులకు ఉననట్టలంది. నాలో ఉనన ఆతమనూయనత పటాపంచలు
అయ్యంది. దిగులు, దుుఃఖ్ం గిజ్జెగాళ్ళలాగా నాలో ఎపుడూ గూళ్ళళ కట్టుకొని నివసించేవి. అవి
కక సారిగా గూళ్ళన తెంచుకొని ఎగిరి పోయాయ్. నాలోని ఆకల, దాహం, అలసట
మట్టమాయం అయాయయ్. ఆ చూపులో స్తటితనం ననన గిలగింతలు పెటిుంది. నా లోపల బిడడ
ఆనందంగా పెటిున కేరింత నాకు వినబడింది.
‚ఎవరితన?‛ గుసగుసగా అడిగాన అమమన. అమమ చూపు సారించిన వైపుకి చూశాన.
‚ఆమె కొడుకు‛ చెపింది. క కురీులో గంభీరంగా కూర్చుని ఉంది ఆమె. కళ్ళకు నలల కళ్ళదాదలు
ఉనానయ్. ‚ఆమె పిలలలు చాలా గపవాళ్ళళ‛ చెపింది అమమ కులపతంగా. ఆ నలల కళ్ళదాదల ఆవిడతో
నేన మాటాలడలేదు. ఆమె పిలలలతో చాలా సేపు సంభాషించాన.
‚వెళ్ళళపోదాం‛ చెపాన అమమకు. ఆ రాత్రి నేన ప్రశాంతంగా నిద్ర పోయాన. ఇదివరకటి
పూలతోట కల నాకు మళీళ వచిుందని చెపాక అమమ వెళ్ళళపోయ్ంది. ‚ప్రసవం టై కి ఉండకుండా
పోతావా‛ అని నేన మారాము చేసేత చిత్రంగా నవిఴ ‚ఈ సారి నీ కానపు ఏకాంతంలో జరిగితేనే
మేలు. నీకు సుఖ్ప్రసవం అవుతుందిలే. మంచి బిడడ పుడుతుందిలే,‛ అని దీవించింది.
మళీళ గంతు తగిగంచి ‚మనలో మాట. ఆ టయానికి మీ ఆయన అసలు దగగర ఉండకుండా
చూసుకో ‛ అననది.
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మా ఆయన అనే కాదు. అందరీన దూరం ఉంచాన. నాకు పుటుబోయే బిడడన నేనే ముందు
చూసుకోవాల. అవసరం అయ్తే వైదయం నేనే చేయాల. తరువాతే ఎవరైనా చూసేది. ఇందులో
ఇంకెవరి ప్రమేయం ఉండకూడని ఎందుకో గటిుగా అనిపించి అందరీన తరిమేశాన.
సమయం దగగర పడినట్టలంది. శాఴస వెంట వెంటనే తీసుకొంట్టనానన. తటాకంలో వేసిన
రాయ్ చుట్టు దటుంగా అలులకొననట్టల అలలు కముమకొని వసుతనానయ్. నా లోపల దిగి
ముడుచుకొని ఉనన దేహం కాళ్ళళ చేతులు ఝాడించి బయట పడటానికి తందర పడుతూవుంది.
నా మనశ్వరీరాలు రండూ అందుకు సహకరిసుతనానయ్. ఉగగబట్టుకొనన కేక నా నోటి నండి
బయటికి వచిుంది. అలలనీన కలసిపోయ్ నిశ్ులమై పోయ్ంది తటాకం. బిడడ బయట పడింది.
ఆత్రంగా దగగరకు లాకొకని చూశాన. ఆడా మగా అనే పటిుంపు నాకు లేదు. అందంగా
ఉందా లేదా అనే భయం కూడా లేదు. చూపు సరిగాగ ఉందో లేదో అని చూశాన. ఆ కంటి
పాపలోలకి నాలుగు వైపుల నండి వెలుతురు చేరగలదో లేదో అని ఆత్రంగా చూశాన. ఆ చూపులు
చీకటి మూలాలకు దూసుకు పోగలుగుతాయో లేదో అని చూశాన. ఆ కళ్ళళ వనెన వెలసిపోయ్న
నా కలంకారీ ఆఖ్రు మనిషిని, వాళ్ళళవిడన సరిగాగ చూడగలవా లేవా అని వేగమైన గుంెప చపుళ్ళ
మధ్య

వంగి

బెంగగా

పరిశీలంచాన.

తెలలగా

రపరపలాడే

కాగితాల

మధ్య

నలలగా

నిగనిగలాడుతూ... చురుకైన చూపులు నాలుగు వైపులకు ప్రసరిస్తత... నా బిడడ ననన చూసి
నవిఴంది.
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