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‚అతత వస్తంది, మీరు కూర్చండి మిస్టర్ నటెల్. ఈలోగా నాతో కబురుు చెప్పితీరాల,‛ అందా
దిహేనేళ్ు ఆరందా.
వచ్చచలో

ఈ ప్పలుతో మరాాదపూరవకంగా ఏదో కటి మాట్లుడక తిలేదు

నటెల్కు. కానీ లోలోుల – అస్లు ఇలా అరచితుల ఇళ్ుకు లకరంపులకు హాజరవటం వలు
తన నరాలజబుుకు కలగే మంచ్చమనాా ఉందా అని స్ందేహడ్డాడు. దాని విరుగుడు కోస్మే
టటణం వదిల ఈ మారుమూల ల్లుకు మకాం మారచంది.
ఇకకడకు వచ్చచమందు అతని అకక ఇకకడునా తన రచయస్తలందరకీ ఫోన్ చ్చసి
చెప్పింది. ‚

. ఇలుు వదిల బయటకు వెళ్ువు, ఎవవరనీ

లకరంచవు. కకడివీ లోలే మగ్గిపోతావు, ఇంకా దిగులు పంచుకుంట్లవు‛
‚మీకికకడ ఎంతమంది తెలుస్?‛

.

.

‚ఎవవరూ తెలయదు. మా అకకగారు నాలుగేళ్ు క్రితం దాకా ఇకకడే ఉండేవారు. ఆవిడ
కంతమంది పేరుు చెప్పి కలుస్కమమంది. వాళ్ుతో మందే ఫోన్లు మాట్లుడింది,‛ అనాాడు నటెల్.
‚అయితే మీకు మా అతత గురంచి ఏమీ తెలయదనామాట,‛ సాగదీస్తత అడిగ్గంది ఆ ప్పలు.
‚పేరూ, చిరునామా

,‛ అనాా . ఈ మిసెస్ సాలటన్ వివాహితా, లేక

విధవరాలా అనా మీమాంస్లో ఉనాాడతను. ఇంటి వాతావరణంలో అకకడకకడ్డ మగవాళ్లు మసిలే
స్తచనలు కనడుతునాాయి.
‚ఐతే పాం మూడేళ్ు క్రితం అతతకు జరగ్గన ఘోరం గురంచి మీకు తెలీదనామాట,‛ అంది
దవడ వేలాడేసి మూతి స్నాాలా చుటిట.
‚ఏమంది?‛ ఘోరం అనే మాటకి అతని నరాలు గుంజాయి. ఈ ప్రశాంతమన చచని
ప్రదేశ్ంలో ఆ మాట అతికినటునిప్పంచలేదు.
‚ఈ అకోటబరు సాయం

బయట చలుగా ఉనాా ఆ గుమమం ఎందుకు తెరచి ఉంచామో

తెలుసా?‛ అంటూ వారనునా గదిలో, బయట చిచకబయలోుకి తెరు

గుమమం వైపు

చూప్పంచింది.
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‚అకోటబరు వచిచందనామాటే గానీ వాతావరణం వెచచగానే ఉంది. ఇంతకీ ఆ గుమామనికీ
నువువ చెపుతనా ఘోరానికీ ఏమనాా స్ంబంధం ఉందా?‛ అనాాడు నటెల్.
‚మూడేళ్ు క్రితం ఇదే ర్జు, ఆ గుమమంలోంచ్చ ఆవిడ భరత, ఇదదరు తమమళ్లు వేటకు
వెళ్లురు. తుపాకులు ఊపుకుంటూ

వెళ్లురు. అడవిలో ఏరు దాటుతుండగా క ఊబి

వాళ్ుని లోలకి లాగేసింది. మగుిరూ కేసార... పోయారు. శ్వాలు కూడ్డ చికకలేదు.‛
ఈ విషయం చెపుతంటే ఆ ప్పలు గంతులో ఆరందాతనం మాయమ గదిదమంది. ‚పాం
అతత! ప్పచిచదైపోయింది. ఇంకా వాళ్లు తిరగ్గ వసాతరనే నమమతోంది. వాళ్ుతో పాటూ వెళ్ళి
చచిచపోయిన వేటకుకకతో స్హా మగుిరూ ఎలా వెళ్ళునవాళ్లు అలాగే అదే గుమమం గుండ్డ వెనకుక
వసాతరని ఆమె ఆశ్. అందుకే ప్రతీ ఏట్ల ఈ ర్జు దానిా అలాగే తెరచి ఉంచుతుంది. ననుా
కూర్చపటిట వాళ్లులా వెళ్లుర్ పూస్గుచిచనటుట చెపూతంటుంది. ఆమె భరత తెలుని కోటు భుజం మీద
వేస్కునాాడు, తమమళ్ళుదరూ
ద
చెట్లటట్లటలేస్కుని నడిచారు, చినా తమమడు ర్నీ ‘బెర్టట ఎందుకలా
గెంతుతావ్...’ అనా పాట పాడుతూ వెళ్లుడు, అతను అతతని ఏడిప్పంచట్లనికి ఆ పాట పాడతాడు, ఆ
పాట అంటే అతతకు అస్సలు ఇషటం ఉండదు. మీకు తెలుసా, ఇలాగా నిశ్శబదంగా ఉనా సాయంత్రాలు
నాకు గుబులుగా ఉంటుంది, ఆ గుమమంలోంచి వాళ్లు నిజంగా నడుచుకుంటూ వచ్చచసాతరేమో అని–
‛
ఆ ఊహకే వణికిపోతునాటుట మాట్లుడటం ఆపేసింది. అపుిడే వాళ్ు అతత మిసెస్ సాలటన్
లోలకి వచిచంది. అతణిి అలా కూచోబెటిటనందుకు క్షమాణలు చెపాిక అంది, ‚వెరా మిమమలేాం
విసిగ్గంచటం లేదు కదా?‛
‚లేదు.

.‛

‚ఆ గుమమం తెరచి ఉంచితే మీకేం ఇబుంది లేదనుకుంట్లను. మా ఆయన, ఇదదరు
తమమళ్లు వేట నుంచి రావాల. వాళ్ుకు ఈ గుమమం లోంచి రావటం అలవాటు. ఇవాళ్
బురదగుంటలోుకి పోయారు. ఇక వచిచ మొతతం తివాచీలనీా పాడు చ్చసాతరు.‛
తరావత ఆమె ఈ వాతావరణంలో బాతుల వేట ఎంత బాగుంటుందో చెిటం
మొదలుపటిటంది. నటెల్కు గాభరా పరగ్గపోతుంది. వీలైనంత తందరగా ఈ స్ంభాషణ భూతాల
మీంచి కకకు మళ్ళుతే బాగుండుననిప్పంచింది. ఆమె మాట్లుడేది తనతోనే ఐనా, మధా మధాలో
patrika.kinige.com

ఆమె దృష్టట తనను దాటుకుని ఆ గుమమం వైపుకు మళ్లుతూండటం అతను గమనించకపోలేదు.
స్రగాి

ఈ ర్జే లకరంచట్లనికి రావటం ఖరమకాక మరేమిటి.
‚నా విషయంలో డ్డకటరుందరూ కే

. పూరత విశ్రంతి తీస్కోమనాారు, ఏ

రకమన మానసికాందోళ్ననూ దర చ్చరనీయవదదనాారు, తితడి నుంచి వీలైనంత దూరంగా
ఉండమనాారు,‛ అని ప్రకటించాడు నటెల్. అస్సలు రచయం లేని వాళ్లు కూడ్డ మన
అనార్గాానికి స్ంబంధంచిన వివరాలు కోస్ం తప్పంచిపోతుంట్లరనా భ్రమలో డి కటుటకునే
చాలామందిలో అతనూ కడు. ‚థాం విషయంలో మాత్రం తలో మాట్ల అనాారు,‛ అంటూ
కనసాగ్గంచాడు.
ఆవలంతని అతికషటం మీద దిగమింగ్గన గంతుతో, ‚అవునా?‛ అంది మిసెస్ సాలటన్.
ఉనాటుటండి ఆమె మఖకవళ్ళకలోు అప్రమతతత వచిచంది. కానీ అది నటెల్ చెపుతనా విషయం గురంచి
కాదు.
‚హమమయాా వచ్చచసారు!‛ అంది

,‚

కరెకుటగా టీ స్మయానికి చ్చరుకునాారు.

చూట్లటనికి మొతతం బురదలో సాానం చ్చసినటుటనాాయే వాలకాలు!‛
నటెల్ ఉలకికడ్డాడు, తరావత సానుభూతి ంచుకునే మఖంతో మేనకోడలు వెరా వైపు
చూశాడు. ఆ ప్పలు మిడిగుడేుస్కుని బికకచచిచపోయినటుట తెరచిన గుమమం వైపు చూస్తంది.
వెనుాపూస్ నుంచి జలదరంపు

పాకుతుంటే, అతను కూడ్డ ఆమె చూస్తనా వైపే తిరగాడు.

చికకబడుతోనా స్ంధా చీకటులోంచి మూడు ఆకారాలు చిచక బయలుపై నడుస్తత గుమమం
వైపు వస్తనాాయి; వాళ్ుందరూ తుపాకులు మోస్తనాారు, వాళ్ులో కర భుజం మీద తెలుని కోటు
ఉంది. వాళ్ు అడుగులోు అడుగులేస్తత క వేట కుకక

. నిశ్శబదంగా వారు ఇంటికి

చ్చరువవుతునాారు. ఉనాటుటండి వాళ్ులో క గంతు బిగిరగా ‚బెర్టట ఎందుకలా గెంతుతావ్...‛ అని
పాడటం మొదలుపటిటంది.
నటెల్ వెర్రి వేగంతో తన ఊతకర్ర, టోపీ చ్చతులోుకి తీస్కునాాడు. హాలు తలుపు,
గులకరాళ్లు రచిన
కనిా మజిలీలు.

, బయటి గేటూ... ఇ
చ

అతని ఉనమతత లాయనంలో గురుతనా

ర్డుా మీద ఎదురొచిచన సైకిలతను కకనునా తుిలోుకి

పోయాడు.
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‚ఇదిగోనే వచ్చచశాం. బురదగానే ఉంది గానీ, కాస్త ఆరంది. ఇంతకీ ఎవరతను మేం
వస్తతంటే

పోయాడు?‛

‚చాలా చిత్రమన మనిష్ట. పేరు మిస్టర్ నటెల్. తన ర్గాల గురంచి తి ఇంకేం
మాట్లుడడు. ఏంటో మీర్రావటం చూ
దెయాా

కనీస్ం వీడ్కకలు కూడ్డ చెికుండ్డ ఏదో

చూసినటుట రగెతాతడు.‛
‚దెయాానిా కాదు, బహుశా కుకకని చూసి అనుకుంట్ల,‛ అంది మేనకోడలు నెమమదిగా,

‚ఆయనకి కుకకలంటే చాలా భయమని చెపాిడు నాతో. కసార క కుకకల గుంపు ఆయన
వెంటడితే గంగానది డుానునా స్మశానం లోకి పారపోయాడట. రగెడు

కతతగా తవివన

క స్మాధ గోతిలో డిపోయాడట. ఆ రాత్రంతా ఆయనిా బయటకు రానివవకుండ్డ కుకకలు ఆ
గోతి చుటూటనే మొరుగుతూ తిరగాయట. ఎవరైనా జావకారపోతారు అలాంటి రసిితి వస్తత.‛
కథలలుటం ఆమె ప్రతేాకత.

*
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