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అతను.
భహానగయపు రైల్వవస్టుషన్ ప్లాటఫం నంఫర్ 9 మీద చిట్ుచివయ ఆరిపోయిన లైటు క్రంద
రుచుకునన క్రీనీడలో నిల్చుని వున్ననడు. సాధాయణ యువకులకంటే విలక్షణంగా ఉన్ననడు.
పొడుగాటి జులప్లల జుటుు చీకటినీడలోా గీతల్లా కలసిపోయింది. ఆయడుగుల పొడవు శ్రీయంతో
ఫలషుమైన యోధుడిల్ల వున్ననడు లుటి టీషర్ు క్రంద కండల్చ తిరిగిన భుజాల్చ చేతుల్చ ఛాతీ
కనిపిస్టున్ననయి. భుజానికి నలాటి లెదర్ బ్యాగ్ తగిలంచుకున్ననడు. నీలయంగు జీన్స కాళ్ాకి
అతుకుుపోయి,

కొనదేరిన

గోధుభయంగు

‘కూర్’

షూస్

ప్లాటఫయం

నలాటి

నేలలో

కలసిపోయాయి.
అతను భుజానికి తగిలంచిన సంచీ ఒకచేతోు టుుకుని, రండో చేతివేళ్ళు కళ్ుకి దగగయగా
పెటుుకుని చూస్టున్ననడు.
అది అతనికి ఒక అలవాటు. అతని కొనదేరిన గోళ్ళు చాల్ల దునుగా వుంటాయి.
చేతికండరాల్చ ఉకుు కంటే గటిుగా వుంటాయి.
ఆ ప్లాటఫయం చివరి అంచున అలముకునన చీకట్లానే S-9 కోచ్ ఆగుతుందని
తెల్చసతనికి. ఇకుడ జనసంచాయం పెదదగా ల్వదు. ఉండదు.
రైల్చ ఇంకా రాల్వదు.
అయచేతిని దగగయగా పెటుుకుని చూసినపుుడు అతని కళ్ళు తీక్షణంగా మారాయి. కనుప్లల్చ
ఒకుక్షణం నిపుుకణికల్లా ఎర్రగా వెలగి ఆరాయి.
ఒకుక్షణం. అంతే! ఆక్షణంలోనే ఆ వేల కొనల నుంచి ఒక నిపుుయవవ వెలగినటుా కొంచం
కాంతి వెలగి ఆరింది.
దూయంగా సమాంతయంగా వునన టాుల చివయ రైలంజన్ హెడలైట ఒకుసారి వెల్చతురు
కియణం చిమ్మంది.
పెదదరాక్షసి జంతువు అరిచినటుా బంగురు గంతుతో కూత కూసి రైల్చ ప్లాటఫయం మీదికి
దడదడా చపుుడుతో రాసాగింది.
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***
ఆఖరి ఫండి అది.
రాత్రి దకొండుగంట్లకి ఫమల్చదేరి ఎన్నన వూళ్ు మీదుగా ప్రయాణించి పొదుదన
ఆరుగంట్లకి అతను వెళ్ళులసన వూరు చేరుతుంది.
అదే నీలకొండ స్టుషన్.
ఇకుడి నుంచి మూడందల కిలోమీట్యా దూయం.
అతను...
ప్లాటఫయం మీద నిలఫడి క్రభంగా నెభమదవుతునన రైల్చ వేగం గభనిస్తు ఉండిపోయాడు.
రైల్చపెట్టుల్చ నలాటి కాగితం మీద వెండిగీతల్చ గీచినటుా దూస్టకుపోతూ క్రభంగా వేగం
తగిగ ఆగిపోసాగాయి.
ధన్.. ధన్.. ధన్.. మెలాగా S-9 రైల్చపెట్టు అతని ముందుకొచిు ఆగింది.
రైల్చపెట్టులోకి ప్రవేశంచి అతను తన బెరుునంఫరు వెతుకుుంటూ నడిచి, పైబెరుు మీదునన
యగుగ దుుటీ తీస్టకుని, క్రందబెరుు మీద రుచుకుని డుకోవడానికి ఉక్రమ్ంచాడు.
స్లార్కోచ్లో అందరూ దాదాపు నిద్రావసథలో వున్ననరు. ఇదదరోముగుగరో తు!
నిశ్శఫదంగా రైల్చ కదిలంది.
అతనికి వెంట్నే నిద్రటేుసింది.
... అయితే ఎపుుడు నిద్రటిున్న ఒక గంటే అతనికి గాఢంగా డుతుంది.
ఆ తరావత కలల్వ!
నగయంలో హాసులలో పెరిగినపుుడు కూడా. ఒంట్రి బ్యలాంలో కూడా...
రండు ముఖాల్చ సుషుంగా కనిపిస్తుంటాయి. ముఖం మీద ముడతల్చఫడిన చయమం,
కొనదేరిన మీసాల్చ, దట్ుంగా పెరిగిన పొడుగాటి జడల్చకటిున జుటుు...
అతను తన తండ్రి.
ఎర్రఫడిన కళ్ాతో పొడుగాటి జుటుు గాలకి ఎగిరిపోతుంటే, వణికే పెదవులతో తనవంకే
చూస్టునన స్టుయద్రూపియైన స్త్రీ...
.
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ఆమె తన తలా.
‚ప్లరిపో...! ప్లరిపో...! ప్లణిగ్రాహీ! ఈ వూరోా నినున వెంటాడి చంపేసాురు. ప్లరిపో...! న్న
బ్యబూ! చదువుకో... బ్యగా పైకిరా! ఇకుడికి భళ్ళు రావొదుద!‛
తన చేతిలో కుకిున బ్యంక్ ప్లస్బుక్, డెబిటకారుు, ప్లస్వరుుల్చ ఉనన చినన కవర్.
‚న్నరామణ బ్యయ్సస హాసులకి వెళ్ళుపో! నేను అన్నథని అని చపేుయ్స! అకుడే వుండు!
చదువుకో! తలాదండ్రుల్చ నీలకొండ అగినప్రమాదంలో చనిపోయాయని చపేుయ్స! నీకు బ్యాంక్లో నీ
చదువుకి సరిడా ఫీజులకీ, పుసుకాల ఖరుులకీ కావలసనంత డబుు వుంది. బిట్టక్ చదువు.
జీవితంలో సెటిల అయి స్టఖడు! ఇదే మా ఆఖరికోరిక...!‛
చూస్తుండగానే వారి ముఖాలోా మారుు. కళ్ళు ఎర్రఫడి, ముఖం మీద ఎర్రటి, నీలంయంగు
గీతల్చ. అవి సియలో ధభనులో, ల్వక ఏదయిన్న చయమసంఫంధమైన వాాధిన్న భరి!
వాళ్ళుదదరూ స్టదూయంగా వెళ్ళుపోతున్ననరు. వారి వెనక గుంపుగా ముస్టగులోా అసుషుంగా
నిలఫడి చూస్టునన స్త్రీపురుషుల్చ.
వెనకిు.. వెనకిు.. నీలకొండలోాకి.. క్రమేపీ అదృశ్ాభవడం. ఎకుడో సైయన్మోత, వెలగి ఆరే
బీకన్ లైట్ాతో మ్లట్రీజీపుల్చ... ఆలవగ్రీన్ యంగులలో. అవి హఠాతుుగా ఆగిపోవడం.
తను బమంగా రుగెతిు ఒక భర్రిచటుు వెనకదాగి బమంగా ంంగి చూడట్ం...
తుప్లకుల్చ టుుకుని ఫమట్కు దూకిన సైనికుల్చ...
‚గోబ్యాక్! గోబ్యాక్!‛ అని అయవడం తుప్లకుల్చ పేలన చపుుళ్ళు... దూయంగా మెరిస్ట ఎర్రటి
భంట్ల్చ... కొండల వెనుక తెలాటి పొగ...
శ్యణారుథల్లా ఆ గుంపులో తన తలాదండ్రుల్చ కలసిపోయి అసుషుంగా... ప్లరిపోయి చీకట్లా
కలసిపోవడం...
అసుషుమైన రేఖాచిత్రాల వల్వ... అదే దృశ్ాం ప్రతిరోజూ కలలోకి వస్టుంది.
ఇపుుడూ... అదే...
ఇపుుడు తనకి ఇయవైరండేళ్ళు. దేళ్ు క్రతం నీలకొండ నుంచి ప్లరిపోయి వచేుశాడు.
అపుుడు తను ఎనిమ్దో కాాస్ట. ఆ ప్రమాదం ఏమ్ట్ల ఎందుకు జరిగిందో పూరిుగా భరిచిపోయాడు.
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బమం... బమం... అసుషుమైన జాాకాల్చ. వెనకిు తిరిగి చూడకుండా రుగెతిు, రుగెతిు
నీలకొండ రైల్చస్టుషన్లో ఆగివునన రైల్చలో ఒకపెట్టులో ఎకిు కూరుున్ననడు... ఒణికిపోతూ...
ఆ ఒణుకూ, బమం రైల్చ కదిలన గంట్కి కాని తగగల్వదు.
తనతో ఎవరూ ల్వరు. తనకి ఎవరూ ల్వరు. భహానగయంలో న్నరామణహాసుల అని ఎకుడ
అడిగేది. ఎనిన డజనా హాసుళ్ళు ఉంటాయి?
రైల్చ నీయసంగా నగయపు ప్లాటఫయం మీద ఆగినపుుడు అనే ప్రశ్నల్చ, అతని భనస్టలో.
కానీ... ఓ వాకిు దూయంగా నిలఫడి తీక్షణమైన చూపులతో తననే చూస్టున్ననడు. జడల్చ కటిున
పొడుగాటి జుటుు. ఎర్రటికళ్ళు, కొనదేరిన ముకుు, తెలాగడుం, పొడుగాటి నలాటికురాు పైజమా.
‚ఆగు!‛
... ఆగిపోయాడు. ఆమనలో ఏదో శ్కిు.
‚ప్లణిగ్రాహి?‛
‚అవును... అవును సార్!‛
ఆమన తనని నగయంలో హాసులలో చేరిుంచి అనీన చూస్టకుని చదివించాడు. ఆమనలోని
ఏదో అతీంద్రిమశ్కిు... దానిన మ్ంచిన ఆప్లామత... తన తలాదండ్రులని భరిుపోయేట్టుా చేసింది.
ప్రతి ఆదివాయం తనిన చూడటానికి వచిు అనిన విషయాల్చ కనుకోువడం... ఆమనే తనకి తలాతండ్రి
గురువు స్టనహితుడు...
... విఠల దాదా... తను బిట్టక్ దాకా చదివిన తరావత... ఒకరోజు...
‚ప్లణిగ్రాహీ! న్నకిక అవసానదశ్ వచేుసింది. నీకూ చదువయిపోయింది. ఇక నీవు
జీవితంలో సిథయడాల! కానీ...‛
‚దాదా! మీరు ల్వకపోతే న్నకీ ప్రంచంలో ఎవరూ ల్వరు! కానీ మీరు న్న సందేహాలెననటికీ
తీయురు. ఏమీ చురు! ఒకుసారి కూడా... ఇపుుడు కూడా!‛ అతని గంతులో వణుకు. ‚న్నకు
వుదోాగం కేంస్పేాస్మెంటలో వచిుంది. కానీ న్నకు కావాలసంది ఉదోాగం కాదు. జవాబుల్చ. న్న
ప్రశ్నలకి మీరే జవాబుల్చ చప్లుల.‛
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చాల్లసారుా అడిగాడు ఆమనని ఇదివయకు. కోం వచిునపుుడు అదదంలో చూస్టకుంటే తన
కళ్ళు ఎర్రగా ఎందుకు మెరుసాుయి? ఇంజనీరింగ్ కాల్వజీలో మొదటి సంవతసయం రాాగింగ్
చేసినపుుడు తనని అవమానం చేమబోయిన స్లనిమర్ బమడి ఎల్ల ప్లరిపోయాడు? తన గోళ్ళు
హఠాతుుగా ఎందుకు ముందుకు పొడుచుకు వసాుయి? ఒక చినన తోపు తోస్టు తనని కొట్ుడానికి
వచిున ముగుగరు స్లనిమర్స గాలలో ఎగిరి దూయంగా వందగజాల అవతల ఎల్ల డాురు? అందరికీ
నెలల తయఫడి చదివిన్న అయథం కాని కంపూాట్ర్ జావా కోర్స తనకి మూడురోజులోా ఎల్ల వచిుంది?
రోజు వచేు ఈ కలల్వమ్టి? న్న తలాదండ్రులెవరు? ఏభయాారు? న్నకింత డబుు పెటిు
చదివించింది వాళ్ళున్న? తనని చూసి కాాస్మేటస భగపిలాలైన్న ఆడపిలాలైన్న ఎందుకు ముభావంగా
అంటీముట్ునటుా ఉంటారు?
‚ఇుటికైన్న చపుు దాదా! న్నకేభయింది చిననపుుడు? న్నకెవరున్ననరు ఈ ప్రంచంలో?
న్నకు నువేవ గురువువి, గారిుమన్వి, ప్రాణదాతవి, ఇపుుడు అనీన చప్లులసందే!‛
విఠల దాదా ముఖం ఎర్రగా అయి కళ్ులోా నీళ్ళు చిమామయి.
‚ప్లణిగ్రాహీ! న్న విధి నేను నియవరిుంచాను. నీకు సమాధానం నీలకొండలోనే దొరుకుతుంది.
కానీ నువువ అకుడికి వెళ్ుకపోతేనే భంచిది! నీ తలాదండ్రుల్చ ఫతికివున్ననయని చుల్వను.
చనిపోయాయనీ చుల్వను. ఎందుకంటే భనం అందయం అజాాతంగా వుండాలసందే. భన గురించి
ఎవరికీ తెలమకూడదు. తెలస్టు వెంటాడి వేటాడతారు. హాయిగా వుదోాగం చేస్టకుని నీకు నచిున
భంచిపిలాని నువేవ వెదుకుుని పెళ్ళుచేస్టకుని జీవితంలో సిథయడు! విదేశాలకి వెళ్ళుపో! ఇకకొదిద
దిన్నలోా న్న ఆఖరి క్షణం వస్టుంది. ఇవిగో ఇవనీన నీ బ్యాంక్ ఎకంట కాగితాల్చ, చిననుటి
గురుులూ...‛
డబుుల్చ చాల్లనే వునన బ్యాంక్ ప్లస్బుక్ కాక ప్లతకాలపు చిరిగిపోతునన కాగితాలపై తన
ఫర్ు సరిుఫికెట జాతకచక్రం, మాసిపోతునన ఫోట్లలలో తనని ఎతుుకుని నిలఫడిన తలాదండ్రుల
ఫొట్ల, ఒక చినన ఫంగాయపు గల్చస్ట...
‚ఇవి నీ బ్యలాపు మొమొరాబిలయా. నీ తలాదండ్రుల్చ న్నకిచిునవి. ఇక నీ శ్కుుల గురించి
నననడగకు. అవి నీకు నీలకొండ గ్రాభంలో పుట్ుడం వలా వచిునవి. వాటివల్వా నీ తలాదండ్రుల్చ
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ఇంకా కొందరు ప్లరిపోయారు. నేను ఇకుడ అజాాతంలో వుండిపోవాలసవచిుంది. ఇంతకంటే ఏం
చుల్వను...!‛
తలనిమ్రి ఆశీయవదించాడాయిన.
‚బై ప్లణిగ్రాహీ! టేక్ కేర్!‛
వెళ్ళుపోయాడామన.
***
రైల్చ దడదడా పెదద చపుుడుతో నిశీధి చీకటిని చీల్చుకుంటూ ఏదో పెదద రిడ్డిిని దాటుతోంది.
అతను...
కలత నిద్రలోంచి హఠాతుుగా మేల్చకున్ననడు. కళ్ళు మెలాగా తెరిచి చూశాడు.
ట్రైను అటూ యిటూ వూగుతూ అతివేగంగా రుగెడుతోంటే పైన నీలయంగు దీం
మ్ణుకుమ్ణుకుభంట్లంది.
దూరాన ఏదో సననని అలకిడి అతని అతి స్టనిశతమైన శ్రవణశ్కిుకి పెదద చపుుడుతో
వినవస్ుంది.
ఎవరికీ వినఫడని చపుుళ్ళు.
అందరూ నిద్రలో వున్ననరు.
ఎవరో ఎవరిదో న్నరు నొకుుతుననటుా మూల్చగుతుననటుా పెనుగుల్లడుతుననటుా...
గఫగబ్య ల్వచి నిల్చుని ధవనితయంగాలని వెంటాడుతూ నడిచాడు.
కంప్లరుుమెంట చివయ కండకుర్ కూడా కూరుునే గాఢనిద్రలో జోగుతున్ననడు. ఒకు రైల్వవ
పోలీస్ కూడా ల్వడు.
ఎవరో మూల్చగుతున్ననరు. దడదడా ట్రైన్ వేగానికి రైల్చపెట్టు అటూయిటూ వూగిపోతోంది.
పెట్టుకీ పెట్టుకీ భధా వెసిుబూాల దాటుకుంటూ రుగెతిు చూశాడు.
ఆఖరి కంప్లరుుమెంటు చివరి నీడలోా ల్లవెట్రీల దగగయ క్రీనీడలోా ఇదదరు భగ ఆకారాల్చ, ఓ
ఆడభనిషిని రండు చేతుల్చ అదిమ్పెటిు, ఒకడు ఆమె న్నటిని తన చేతులతో నొకుుతూ భరొకడు
మోకాళ్ు మీద నిలఫడి, ఆమెని ఏదేదో చేస్తు... ఆమె పెనుగుల్లడుతూ...
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అతను.
అతనికి అయథం అయింది. శ్రీయంలో అణువణువూ ఉపొుంగింది. యకుం ముఖ యకున్నళ్ళల
నిండా ప్రవహించి ముఖం కళ్ళు ఎర్రగా వెలగాయి. అతని కండల్చ హఠాతుుగా ఉబిుపోయాయి.
చేతిగోళ్ళు శూల్లల్లా ముందుకు పొడుచుకువచేుయి.
ఒకు అంగలో వాళ్ుని చేరుకున్ననడు.
అతీంద్రిమశ్కిు. అతిలోకమైన జంతుశ్కిు. వేటాడే పులజీన్స. యకుంలో వేల రటుా కెమ్కలస...
ఫెళ్ఫెళ్ళ రండు ంజాదెఫుల్చ!
చపుుడు ల్వకుండా ఒకు మూల్చగుతో నేలకొరిగిన రండు మానవశ్రీరాల్చ.
ఒకుక్షణం గిలగిల్ల తనునకుని అచేతనం అయిపోయాయి. వారి న్నళ్ులో నుంచి నురుగుల్చ
కలసిన యకుం ప్రవహించసాగింది.
విభ్రంతురాలైన ఆ స్త్రీ అతని వంక భరింత బమవిహవలంగా చూసి ంలగిన చీయని
సవరించుకుంటూ ఏడుస్తు రుగెతిు తూల్చతూ వెళ్ళుపోయింది.
అతను. ప్లణిగ్రాహి.
ఓ నిముషం సాథణువై నిలఫడి కిందఫడిన శ్రీరాలకేసి చూస్తు నిలఫడిపోయాడు.
తన శ్రీయంలోంచి ప్రవహించిన భృతుాశ్కిు అతనికి అయథం అయింది.
ఇపుుడు అతని శ్రీయం తిరిగి చలాఫడింది.
రైల్చ వేగంగా పోతూనే వుంది.
గాల తీసిన బెలూన్ల్ల నీయసంగా స్లట్లాకి తిరిగివచేుశాడు.
ఎల్ల? ఎల్ల జరిగింది? ఆమె ఎవరైతే తనకేం? ఎందుకల్ల చేశాడు? ఇపుుడు రండుహతాల్చ
చేశాడు!!
అతని మెదడు ఆలోచించడం మానేసింది. ఇంతజరిగిన్న స్లార్కోచ్లో అందరూ
నిద్రపోతున్ననరు. రైల్చశ్ఫదం నేథాంలో, లోల నిశ్శఫదం వూగుతోంది.
అతను తన బెర్ులో డుకుని యగుగ ముఖం నిండా కపుుకున్ననడు. నిద్రటేుసింది.
భతుుభందు ఇచిునటుా. వెంట్నే...
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***
నీలకొండ స్టుషన్లో ఒకు రండునిముషాల్వ ఆగుతుంది భహానగయం నుంచి వచిున రైల్చ.
తెలావారుతోంది. స్టుషన్ నిండా తెలాటి పొగభంచు ఆవరించి వుంది. సిమెంటు బెంచీల్చ,
బోరుుల్చ, దావరాల్చ అనీన తెలాగా, అసుషుంగా...
అతనొకుడే అకుడ దిగాడు. ఒకే ఒకు స్టుషన్ మాసుర్ ఫమట్ దావయం దగిగయ నిలఫడి ‚టికెట
పీాజ్!‛ అడిగాడు.
రైల్చ ఫమల్చదేరి పెదదకూతతో పెరుగుతునన చపుుడుతో వెళ్ళుపోయింది.
ఎకుడో ఒక కాకి అరుపు తు అంతా నిశ్శఫదం. చుటూు తెలాని పూయవజనమ జాాకాల్లాంటి
మ్స్లురిమస్ పొగభంచు.
స్టుషన్ ఫమట్ ఒకేఒకు ఆట్లరిక్షా భంచులో బూడిద యంగు నీడల్ల నిలఫడి వుంది.
నిద్రపోయే డ్రైవర్ని ‚బ్యబూ వసాువా?‛ అని నిద్రల్వప్లడు.
‚ఎకుడికి‛ అడిగాడు ఆ ఖాకీఫట్ుల డ్రైవర్ నిద్రకళ్ుతో భతుుగా.
అతను. ప్లణిగ్రాహి. అతనికే తెలమదు తన గభాం ఏమ్ట్ల.
చినన వూరు. వూరి సయుంచ్ ఇంటికి వెళ్ళు అడిగితే తలాదండ్రుల వివరాల్చ తెలమవచుు.
‚వూళ్ళు సెంట్ర్కి తీసికెళ్ళు! అకుడే ఏదైన్న హోట్ల వుంటే అకుడికి!‛
‚ది కిలోమీట్రుా వుంట్దండి. వందరూప్లయిల్చ‛ అన్ననడు ఆట్లడ్రైవర్. ‚ఈ లెాటూళ్ళు
ఒకే ఒకు హోట్ల వుంది సార్. సెంట్ర్లోనే!‛
ఆట్ల కదిలంది. రోడుు కటూయిటూ చటుా తెలాటిశల్లుల్లా పొగభంచులో నిశ్ులంగా
నిలఫడి వున్ననయి.
దారికు పొల్లల భధా హఠాతుుగా పెదద ఇనగేటు, పొడుగాటి కొండరాళ్ు ప్రహరీగోడ,
ఆశ్ుయాకయంగా గోడ వెనకాల దూయంగా భంచులో కలసిపోతూ పెదద డోమ్ గుండ్రంగా, దాని
చుటూు చాల్ల పెదద బవన సముదామం. గేటు ముందు గన్సతో కాల్ల కాస్తు, మ్లట్రీ గార్ు్
ఇదదరు. వారి ఆలవగ్రీన్ యూనిఫయం భంచులో తడిసి చారికల్చ కటిుంది.
‚ఏమ్టిది?‛ అడగబోతుండగానే పెదద బోరుు కనిపించింది.
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‚ ది నీలకొండ న్యాకిామర్ వర్ కారొురేషన్ ప్రైవేట లమ్ట్టడ ‛
ముదురు నీలయంగు బోరుు మీది తెలాని అక్షరాల్చ భంచు బిందువులతో ఇపుుడే
ఉదయిస్టునన స్తయాకియణాల్చ ప్రతిపలంచి తళ్ళకుుభన్ననయి.
దూయంగా గ్రాభం కనిపిస్ుంది.
ఊరి ఫమట్ పూరిగుడిసెల్చ, ఆ తరావత పెంకుటిళ్ళు, భధా భధా డాబ్యల్చ ఒకటిరండు
పెదద కాంక్రీటు బవన్నల్చ... అకుడకుడా కొఫురిచటుా, వేచటుా కనిపిస్టున్ననయి.
వాటికంట్ట అతణిి ఆకరిషంచినది ఆ వూరి ఇళ్ు వెనక ఇంకా స్టదూయంగా ఆకాశ్ం అంచున
తెలాని భంచు తెయలోా కలసిపోతూ స్తయాకాంతిలో తళ్ళకుున మెరిసిన కొండల సముదామం...
నీలకొండల్చ.
వాటిని అల్చాకుని చుని చటూుచేమా.
‚అవేమ్టి బ్యబూ?‛ అడిగాడు.
‚నీలకొండలండి. అటునంచే మా వూరికి ఆ పేరు వచిుందండి!‛
దారికి అటుయిటూ చుటి పొల్లల్చ. చటుా. సైకిళ్ు మీద, ఎదుదలఫండా మీద గళ్ుల్చంగీల్చ,
ంచల్చ కటుుకుని వునన వావసామకూలీల్చ. అపుుడే పొల్లలకి ఫమల్చదేరి వెళ్ళున్ననరు.
ఆట్ల వూరి సెంట్ర్లో ఆగింది.
అతను ఆట్ల డబుు చలాంచి, ఒక రేకులషెడుులో వునన టీసాుల దగగయ ‚ఒక టీ!‛ అని అడిగి
నిల్చున్ననడు.
ఈ కుగ్రాభంలో న్యాకిామర్ వర్స్టుషన్. తనకి తరుచు కలలో వచేు నీలకొండల్చ అవే!
న్నరు కాలునంత ని చేసిన వేడి టీ చికుటిప్లలతో రుచిగా ఉంది.
‚వూరి సయుంచ్ గారి ఇలెాకుడ?‛ అడిగాడు.
‚తిననగా ఎలా ఎడం వైపు సందులోకి తియగండి. రాంబద్రమాగారి ఇలాంటే చబుతారు.
ఆమన యింటి కునే ంచాయితీ ఆఫీస్టంటుంది.‛
బ్యాగు భుజాన వేస్టకుని నడిచాడు. గతుకుల్చ డిన కంకర్రోడుు. అకుడకుడా ఆవుల్చ
విడిచిన పేడముదదల్చ. గడిుయకల్చ. రాళ్ళు.
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నీలకొండ ంచాయితీ ఆఫీస్ కునే వునన సయుంచి ఇంటి ముందు ఆగాడు. ఎతురుగుల
ఇల్చా. ఆకుచుయంగు దరావజా.
తల్చపు తెరిచే వుంది.
ఇపుుడు బ్యగా తెల్లారింది.
ఒక బుంగమీసాల ముసల్లమన.
తెలాధోవతి జుబ్యుతో ఫమట్కి వచాుడు. నుదుటిన ఎర్రటిబటుు. మెడలో రుద్రాక్షల్చ.
‚ఎవరు బ్యబూ నువువ? ఎవరు కావాల?‛
‚భహానగయం నుంచి వస్టున్ననను. రైల్చ దిగాను. పూయవం మా తలాదండ్రుల వూరు ఇదే.
నేను నగయంలోనే చిననుటినంచీ చదువుకున్ననను. న్న తలాదండ్రుల్చ న్న చిననతనంలోనే పోయారు.
వాళ్ు పేరుా తు న్నకేం తెలమదు. ఇపుుడు వారి గురించి తెల్చస్టకుందాభని... న్న
చదువయిపోయింది.

ఇంజనీరుని.

వారి

వివరాల్చ

చబుతారేమోనని...‛

గఫగబ్య

చపిు

ఆగిపోయాడు.
బుంగమీసాల్చ పైకీ కిందకీ ఆడాయి. సయుంచ్ రాంబద్రమా ముఖంలో నెతుుయంతా
మెదడులోకి వెళ్ళుందో ఏమో అది ఒకుసారి తెలాగా ప్లలపోయింది.
‚మీ తలాదండ్రుల పేరుా చపుున్నయిన్న! కూచో!‛ చేతితో అరుగు మీదకి చూపించాడు.
‚మా తండ్రిగారు అనంతగ్రాహి, తలా లక్ష్మందేవి, విశ్వబ్రాహమణులని విన్ననను. మాకు
ఇకుడ పొల్లల్చ, నగలషాపుల్చ వుండేవట్.‛
ఆమన బమడిపోయాడు. వణికిపోతున్ననడు. ‚నీ పేరు..?‛
‚ప్లణిగ్రాహి‛
‚ప్లణిగ్రాహీ అది ఎన్నన దశాబ్యదల క్రతం విషమం. ఈ వూరికి శాం. మీ తండ్రి
న్యాకిామర్ కారొురేషన్లో ని చేశాడు. మీ పొల్లల్చ కంపెనీకి అమ్మనందుకు వాళ్ళుదదరికీ
ఉదోాగాలచాురు. కాని నువువ వెంట్నే వెళ్ళుపోవడం భంచిది. వారి బిడుగా నీకు చాల్ల అప్లమం!‛
ఓ చిననపిలా స్లుల్చ గాాస్టలో కాఫీ భంచినీళ్ళు పేాటులో పెటుుకుని ఫమట్కి వచిుంది.
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రాంబద్రమా రిటైయయిన సయుంచి. పైగా ంంభైయేాళ్ు ముదుసల అని ఇపుుడు అయథం
అయింది. ఆమన ముఖంలో వేలముడుతల్చ. ఎర్రటిముడుతలోా చభట్ల్చ కారుతున్ననయి ఇపుుడు.
‚ప్లణిగ్రాహీ! ముపెఫు ఏళ్ు క్రతం నేను వూరి సయుంచిని. ఇపుుడు ననున అదే పేరుతో
పిల్చసాురు. ఇపుుడంతా మారిపోయింది. ఈ వూరు నీకు భంచిది కాదు. నీ తలాదండ్రుల్చ
న్యాకిామర్ ప్రాజెకుు కటిున సంవతసరానికే జబుున డాురు. వాళ్ుని ఫాకురీ యాజమానాం
తరిమేసింది.‛ ఆమన గంతు యహసాంగా మారింది. ‚ఆ ఫాకురీలో జబుుడిన వాళ్ుంతా
కొండలోాకి పోయి తలదాచుకున్ననరు. కొందరిన చంపేశారు. ఏదో చురాని భహమామరి వారిని
పొట్ునపెటుుకుందని అంటారు. ఇది ఎవరూ మాటాాడరు, చరిుంచరు! వారి గురించి అడగటానికి
వచిునవాళ్ుని కూడా అనుమానంగా చూసాురు. ఆ ప్లతకేస్టలనీన ఎపుుడో మాఫీ చేశారు. బ్యబూ
ఈ కంపెనీ వాళ్ళు భంచివాళ్ళు కాదు. క్రూరుల్చ. ఫలవంతుల్చ!‛
ప్లణిగ్రాహికి ఆశ్ుయాం వేసింది. ‚ఈ ప్రజాసావభాంలో కూడా ఇంత యహసామా...
పోలీస్టల్చ, త్రికల్చ, న్నమకులూ, ప్రభుతవమూ...‛
‚అనీన అయిపోయాయి బ్యబూ! ఇదొక చినన కుగ్రాభం. అదొక ఫహుళ్జాతి కోట్ా డాలయా
సంసథ! వారి సైనాం అధికాయం ల్చకుఫడీ వారికి వుంది. అణుశ్కిు మీద కరంటు తయారు చేసి
అమేమ వాాప్లయం. అడుువచిున వాళ్ుని బసమం చేసాురు. పొల్లల్చ మాడిపోయాయి. చటుా
ప్లడయిపోయాయి. ఏదో నషురిహాయం మీద కాలక్షేం చేస్టున్ననం...‛
‚భరి వాళ్ళు, న్న తలాదండ్రుల్చ, మ్గిలనవాళ్ళు, వాళ్ుకేభయింది?‛
‚నువువ వెళ్ళుపో! ప్లణిగ్రాహీ! నీకు ఇకుడ ప్రమాదం. అదే న్న సలహా! జవాబు!‛
ప్లణిగ్రాహి ల్వచి నిల్చున్ననడు. ఈ ముసలవాడి నుంచి ఇంతకంటే ఏ సమాచాయం రాదు.
ఫమట్కి నడిచాడు.
గతుకుల రోడుు. సెంట్రోా ఇపుుడు జనసంచాయం ఎకుువయింది. రండు ఎర్రఫస్టసల్చ,
న్నల్చగు ఆట్లల్చ ఆగివున్ననయి.
ఒంటి నిండా పొకుులతో వికృతంగా వునన బిచుగాడు ‚అయాా! ధయమం!‛ అంటూ
అడుకుుంటున్ననడు.
నీలకొండల్చ. అకుడికి వెళ్ళుల. అకుడే తనకి జవాబు దొరుకుతుంది.
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‚ఆట్ల...!‛
ఈసారి ఖాకీఫట్ుల్చల్వని చిరుగుల ఫనీనుతోవునన ఆట్లడ్రైవర్ ఆట్ల దిగి, ‚సార్! ఎకుడికి?‛
అడిగాడు.
‚నీలకొండల దగగయకి తీసికెళ్ళువా? అకుడ ఎవరున్ననరో చూడాల.‛
ఆట్ల డ్రైవర్ కళ్ులోా బమం. ముఖంలో ంట్రుప్లటు. పెదాల్చ వణికాయి.
‚అకుడ ఎవరూ వుండరు సార్! కొంతభంది పిచోుళ్ళు వున్ననయంటారు. గలైతే
దయాాల్చండవు గానీ, రాత్రిళ్ళు భడుస్టలన తినే పిశాచాల్చన్ననమని చపుుకుంటారు బ్యబూ. నేను
రాను అకుడికి. మీరైన్న ఎళ్ుటాకి చూడటాకి ఏముంటుందకుడ?‛
‚రండందల్చ ఇసాు. కొండల దగగయ విడిచిపెటిు వెళ్ళుపో!‛
కొదిదగా ఆశ్డినటుా వాడి ముఖంలో కాంతి వచిుంది.
‚డబుు గురించి కాదు గానీ... మీకే భంచిది కాదు‛ నసిగాడు.
‚రండందల ఏభై!‛
‚సరే సార్ ఎకుండి! లోల గుహల కాడికి మీరే ఎలాండి! కొండల దగగయ ఫయిటే వదిల
వచేుతాును!‛
ఇపుుడు

తెలాటి

ఎండకాంతి

వూయంతా

రుచుకుని

వెలసిపోయిన

డాబ్యల్చ,

భంచుబిందువులతో తడిసిన పూరిప్లకలూ తళ్తళ్ళ మెరుస్టున్ననయి.
ఆట్ల ఎకిు ‚పోనీ!‛ అన్ననడు. భనస్టలో ఉదేవగం. ఏదో ‘దిజావూ’ (deja vu), ఇదివయకే
అకుడ అనీన చూసినటుా భావం.
గతుకులదారిలో వూరు దాటి ంట్కాల్చవ ఒడుున పోతోంది ఆట్ల.
నీళ్ులోా స్తయాకియణాల్చ కెయటాల్లా మెరుస్టున్ననయి. దూరాన ంట్కాల్చవ ఒంగిన చట్ా
నీడలోా భల్చపు తిరిగింది. సననని రాళ్ుదారి తిననగా రండు కిలో మీట్యా వయకూ సాగిపోయింది.
ఆ చివయ హఠాతుుగా కనిపించాయి ఎతెఫున నీలరాళ్ుగుట్ుల్చ. వాటి వెనక ఇంకా ఎతెఫున
కొండల గుంపుల్చ. వాటి మీద అల్చముకునన చుటి చటూుచేమా.
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‚ఇకుడ ఆగిపోతా బ్యబూ! మీరు దిగండి! ఆ దారిన ఎలాపొండి!‛ అన్ననడు ఆట్ల అబ్యుయి.
వాడి గంతులో బమం, తవయగా వెళ్ళుపోవాలనే ఆత్రుత.
ప్లణిగ్రాహి భుజాన బ్యాగ్ తగిలంచుకుని ఆట్ల దిగాడు.
‚ఇంద!‛ డబుున్నటుా అతని చేతిలో పెడుతూ హఠాతుుగా ఆగిపోయాడు.
ఎకుడో మోట్రు వాహన్నల చపుుడు. తుప్లకీ పేలన మోత.
పైకి చూస్టు ఆకాశ్ంలో వలయాల్చగా తిరిగే పొగ.
కొనిన క్షుల్చ చల్లాచదురుగా ఎగిరిపోయాయి.
ఫయఫరా ముళ్ుచక్రాల్చ గతుకుల రాళ్ు మీద తిరిగిన చపుుడు.
ఎకుడినంచి వస్ుందో ఒక మ్లట్రీ జీదు దుముమ రేపుకుంటూ వెనక వస్ుంది.
దానికి తగిలంచిన స్లుకర్ లోంచి, అరుపు: ‚హాలు! ఆగిపో! ఆగకపోతే కాల్వుసాుం! ఆగు
మ్సుర్!‛
ఆట్ల అబ్యుయి దఢాల్చన ఆట్లలో ఎకిు దానిన పెదద చపుుడుతో సాుర్ు చేసి ముందుకు
ప్లరిపోసాగాడు.
‚చేతుల్చ గాలలో ఎతుు! రైలోా హతాల్చ చేసి ప్లరిపోతుననందుకు నినున అరస్ు చేస్టున్ననం.
కదిల్వు కాల్వుసాుం.‛ హిందీలో ఇంగీాషులో మైక్ నుంచి కయుశ్ సవయం ఒకటి వినిపిస్ుంది.
అతను ఎదురుగా నీలకొండల కేసి చూశాడు. కొండల ప్లదాలోా గుహల దావరాల్చ ఇపుుడు
స్తయాకాంతికి సుషుంగా కనిపిస్టున్ననయి. వాటిలోంచి కొనిన డజనా ఆకారాల్చ తూల్చకుంటూ,
మెలాగా నడుచుకుంటూ ఫమట్కి వస్టున్ననయి.
‚ప్లణిగ్రాహీ! రుగెతిు వచేుయి! వాళ్ళు నినున చంపేసాురు! అరస్టు చేమరు! ప్రాణాలతో
వదలరు!‛
దూయంగా అరిచిన సవయం అతని అదుుతమైన శ్రవణ గ్రహణ శ్కిుకి కొనిన వేల ఓల్చుల
ధవనితో వినఫడింది.
‚వచేుయ్స! రుగెతుు! నీకికుడే యక్షణ వుంటుంది!‛
ఈసారి స్త్రీ గంతు! అభమ గంతుల్ల ఆప్లామంగా.
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ధడాల్చన కొండ వైపు రుగెతాుడు.
జనుాశ్కిు వలా అతని వేగం గంట్కి న్యట్దికిలోమీట్యా కంటే ఎకుువే వుంటుంది. పెదద
పెదద అంగల్చ వేస్టకుంటూ రుగెతాుడు.
అతని వెనుక తూటాల్చ రివువరివువన చవుల కు నుంచి దూస్టకుపోతున్ననయి.
ఛిన్ననభిననమైన ఆట్ల భంట్లంటుకుని ఆగిపోయి తగలఫడిపోతోంది. ఆ కుర్రాడు
ఒంటినిండా గాయాలతో అరుస్తు రుగెడుతున్ననడు.
లుప్లటులో గుహదావయం చేరుకున్ననడు.
దూరాన జీదు ముందుకు రాల్వదు. ఆగిపోయింది.
చుటూు వాకుుల్చ తెలాటి జుటూా ముడుతల్చ డిన ముఖాలూ కాని ఫలషుంగా కండల్చతిరిగిన
చేతుల్చ. మాసిన చిరుగుల నీల దుస్టుల్చ చీయలోా పురుషుల్చ స్త్రీల్చ.
‚రా న్నయిన్న రా! లోలకి వెళ్ళుపో! ఇక బమం ల్వదు!‛ ఓ స్త్రీ గంతు.
దూరాన కొండలకీ జీపుకీ భధా అడుుగోడల్ల పెదద నిపుుయవవలతో ఎర్రని భంట్ ల్వచింది.
మ్లట్రీ జీదు వేగంగా రివర్స చేస్టకుని వెళ్ళుపోసాగింది.
‚ఎవరు? ఎవరు మీయంతా? ఇకుడ ఎందుకున్ననరు? మా న్ననన అనంతగ్రాహి, అభమ
లకిశమందేవి ఎకుడ?‛ అరిచాడు ఆవేదనగా.
అతను.
అతను అరుస్తు లోలకి చీకట్లాకి వెళ్ళు అందరీన చూస్తు లవరించసాగాడు.
‚ఏరీ! ఏరీ! ఏరీ న్నవాళ్ళు?‛
చీకటిగుహలోాంచి అకుడకుడా వెల్చతురు చారికల్చ.
‚అయవకు న్నయిన్న! అంతా ఇకుడే ఉన్ననం. భన సాథవయం ఇదే! మీ అమామన్నన్నన ఇపుుడు
నువువ కూడా అందయం ఇకుడే వుండిపోవాల. ఇది భన కాలనీ. భన శ్కుులతో భనని కాప్లడుకుని
భన ఆహాయం భనమే సంప్లదించుకుని, భన వింతలక్షణాలతో జీఇతం గడప్లలసందే. ఇది భనం
ఏయురుచుకునన కాలనీ.‛
‚బూాహిలస ముాట్ంటస కాలనీ‛ ఒకావిడ అంది.
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అతను.
అతని మేధకి బమంకయమైన విస్ుట్ంల్ల ఒకుసారి అయథం అయింది.
ఎన్నన దశాబ్యదల క్రతం జరిగిన న్యాకిామర్ వర్ రియాకుర్ ప్రమాదం. ఆ రేడియేషన్
ప్రభావానికి జనుావుల మారుు. వింతశ్కుుల్చ. వింతజబుుల్చ.
ముాటేషన్.
తనొక ముాట్ంట.
‚ఔను!‛ అంది ఒక ముసల్లమె. అతని ఆలోచనల్చ చదివినటుా.
‚భనందయం. ముాట్ంటస. నీ సైనుస తెలవికి ఈ సరికి అయథం అయి వుండాల. భనం
వేటాడఫడతాం. సమాజంలో వుండనీదు ఆ కంపెనీ. ఇకుడే భనకి యక్షణ. ఇకుడికి రాకుండానే
వుండాలసంది. ఇక తిరిగి వెళ్ుల్వవు. అయిన్న బ్యధల్వదు. మా ల్లగానే నీవు. మాతోనే నువువ. ద!
ద!‛
అతను.
వివశుడై విభ్రముడై తనని గురించి తాను తెల్చస్టకుంటూ అంధకాయ ఫంధుయమైన
చీకటిగుహలోాకి ఇంకా ఇంకా లోలకి అడుగుల్చ వేమసాగాడు.
భాయంగా నడుస్టునన ఆకారాల్చ చీకటిలో క్రభంగా అదృశ్ాం అయిపోయాయి.
నీలకొండలోా నిశ్శఫదం భళ్ళు అల్చముకొంది.
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