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దిహేనేళ్ళ ప్రామంలో కడు
నేను చెపబోయేది మీ కథే. అయితే నాకు తెలసినవాడు ఆనందరావు కాఫట్టు వాడి ద్వవరా మీ కథని
చెబుద్వభనుకుంటునాాను.
జరిగండచుు.

మీరు

ఆనందరావుకి

కూడా

వాడిలాగే

దిహేనేళ్ళప్పపడు

జరిగిన

ఈ

స్ంఫంధంచిన

స్ంఘటనకి

స్ంఘటన

మీకూ

జ్ఞాకాలను

ద్వచిపెట్టుస్టంటారు. లేద్వ ఆ స్ంఘటనకి స్ంఫంధంచిన యహస్యమైన ఆశ్లనూ, అవమానాలనూ
ఇక గరుుతెచుుకోకూడదు అని నియణయించుకునుండచుు. మీకూ ఆనందరావుకీ ఉనా ఫంధం
విచిత్రమైనది. వాడు మీలో కందరిా చూసి బమడాాడు. అలాగే మీలో కందరు ఆనందరావుని
బమపెటాురు. ఆనందరావు జీవితంలో ఇలా అవమానడటమేమీ తొలసారి కాకపోయినా, వయషం
వెలసాక ఆకుల నుండి రాలే చుకకలాా ఆ స్ంఘటన వాడి భనస్టని అప్పపడప్పపడు
ఆక్రమంచుకుంటుంది.

వాడు

ఉకికరిబికికరౌతంటాడు.

నేట్ట

వయకూ

ఆనందరావుని

ఇఫబందిపెడుతనా ఆ వికృతమైన స్భస్య క ప్పస్ుకం వలా మొదలవవడమే దీనిా కథ అని
చెపడానికి కాయణం.

దిహేనేళ్ళ ప్రామప్ప ఉదమం
ఆనందరావు దగగయ ఐదు రూపామలునాాయి. ద్వనిా ఆ ఉదమమే ఇంట్టనుండి
దంగిలంచాడు. దేవుడి ఫోటో కింద ఎవరో భడిచి పెట్టునటుునాారు. స్టప్ప, కుంకుభ
అంటుకునుంది. విబూది ఖాళీ అయిపోయిందని గిన్నా తీసి చూసినప్పపడు భడిచిపెట్టుననోటు
కంటఫడింది. ఆ ఐదురూపాయిల కాగితానిా చూసిన భరుక్షణం వాడి భనస్టలో ఎలాగైనా ఆ
ప్పస్ుకానిా కనుకోకవాల అనా తలప్ప కలగింది. టకుకన ఆ డబుబని తీసి లెకకల నోటుబుకుక అటు
తీసి ద్వని లోల ద్వచేస్టకునాాడు. రోజూకంట్ట ఆరోజు తొందయగా ఫడికి ఫమలేేరాడు. ద్వరోా
నడుస్టుండగానే వాడి భనస్ట ఏవేవో ఊహంచుకుంటూ ఉంది. తనలో తానే నవువకుంటూ రోజూ
నడిచే ద్వరోా గాక రెడిామలుాకి వెళ్ళళద్వరోా నడిచాడు.
రెడిామలుా రోడుాలో పెదే స్ంత మైద్వనం ఉంది. ద్వనికి ఆనుకుని క పాత
ఇనసామానాంగడి, వినామకుడిగడి ఉనాాయి. ప్రతి శ్నివాయం అకకడ స్ంత జరుగతంది.
మగిలన రోజులోా ళ్ళ యసాలమేేవాళ్ళళ, గోలీ సోడాలు అమేేవాళ్ళళ కనిపిసాురు అప్పపడప్పపడు
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అకకడ గాయడీలు చేసేవాళ్ళళ ప్రదయశనలస్టుండటం కూడా చూశాడు. మైద్వనానికి దక్షిణంగా ఉనా
ఐస్ ఫ్యయకురీకి, గాజులంగడికీ భధయ ఉంది సీనుగాడి కటుు.
అయితే ఆ కటుులో ఉనా పెదే భనిషికి ళ్ళంతా తెలా బొలా ఉంటుంది. అతని జుటుుకూడా
ఫంగారు యంగలో ఉంటుంది. వమస్టలో పెదే వాడే అయినా అందరూ అతనిా సీనుగాడు అనే
అంటారు. ఫడిపిలాలలు కామక్సస ప్పస్ుకాలు కనడం, స్ంతకచేు ఆడవాళ్ళళ సినిమా పాటల
ప్పస్ుకాలు, మాస్త్రికలు, నవలలు కనడం ఈ సీనుగాడంగటోానే. ఆనందరావు కూడా ఈ
సీనుగాడి కటోా ఎనోా కామక్సస ప్పస్ుకాలు కనుకుకనాాడు. సీనుగాడు కూరుునా ఫలా కింద ఉనా
పెట్టులో చాలా స్టప్పత్రికలూ, నగా చిత్రాలునా ప్పస్ుకాలూ ఉనాామని వయప్రసాదు చెపాపడు.
క రోజు భయూరావిలాస్ లో ని చేసే వంటమాస్ురు సీనుగాడంగటోా ఆ ప్పస్ుకాలు
తియగేసి చూసి కనుకుకంటుండగా వీళ్ళళ బమడుతూ అటూఇటూ తిరుగతనాటుు నట్టస్తు అకకడే
తచాుడుతూ చూశారు. ఆనందరావుకి అప్పపడు వయప్రసాదు మాటల మీద నభేకం కలగింది.
వంటమాస్ురు మూడు ప్పస్ుకాలనూ కోకబొమాే తియగేసి చూసి లావుపాట్ట స్ునాల అమాేయి
బొమ్మేనా ప్పస్ుకానిా ఎంచుకుని సీనుగాణ్ణణ వెల అడిగాడు. ఐదు రూపామలని చెపగానే
మారుమాటాాడకుండ డబుబలచిు లుంగీ పైకెతిు చడీా జేబులో దోప్పకుని సైకిలెకిక వెళ్ళళపోయాడు.
వంటమాస్ురు ఈ ప్పస్ుకాలను ఎకకడ ద్వసాుడో తనకి తెలుస్టననీ, సామంత్రం తీస్టకెళ్ళళ
చూపిసాుననీ వయప్రసాదు చెపాపడు. ఆనందరావుకి నభేకం కలగలేదు. ఆ రోజు సామంత్రం
వాళ్ళళదేరూ కానుగచెటా కటవ ద్వటుకుని అవతలకెళ్ళళరు. అకకడునా చింత చెటుు తొర్రలో
ద్వమఫడిన ఆ ప్పస్ుకానిా వయప్రసాదు తీసి చూపించాడు.
వాళ్ళళదేరూ కడిదెలోళ్ళ బావిదగగరునా ఫండమీద కూరుుని ఆ ప్పస్ుకంలోని బొభేలు
తియగేశారు. ఆనందరావు పెదవులు కరుకుకంటూ నగాంగా ఉనా అమాేయిదేహానిా చూస్తు
ఉండగా ఎవరో దూయంగా సైకిలు ఆపి బావిలో సాానం చెమయడానికి వస్టుండటం చూశాడు.
వయప్రసాదు

గఫగబా

ఆ

ప్పస్ుకానిా

ద్వచిపెట్టుశాడు.

ఏవీ

జయగనటుు

కానుగకామలు

ఏరుకుంటునాటుు నట్టంచారు.
అకకడికచిున ఆ వయకిు వీళ్ళళకకడ ఎందుకు తిరుగతనాారో అని ఆరాగా చూస్తు
జేబులోనుండి క పొటాం తీసి అయచేతిలో పోస్టకుని నలుప్పతనాాడు. ఆనందరావు ఆ భనిషినే
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చూస్టునాాడు. ఆ భనిషి క సిగరెట్ విరిచి నలపిన ఆకులోు కలపి భళీళ నలపాడు. వయప్రసాదు
కళ్ళళ చింత చెటుు తొర్రమీదే ఉనాాయి. ఆ భనిషి ఆ మశ్రమానిా క కాగిత గొటుంలో నింపి నోటోా
పెటుుకుని మ్మట్టుంచుకునాాడు. రెండు దమ్మేలు లాగాగనే నకనకం వచిునవాడిలా క రాయి
తీస్టకుని ‘ఇకకడేంట్రా నిమీకు? వెళ్ళండి’ అని వాళ్ళకేసి విసిరాడు. వయప్రసాదు, ఆనందరావు
అకకణ్ణండి రుగ తీశారు. అస్ంతృపిుతో ఇంట్టమ్మఖం టాురు.
భరుస్ట్ట రోజు ఉదమం భళీళ అకకడికెళ్ళళ చింతచెటుు తొర్రలో చూసేు అకకడ ఆ
ప్పస్ుకంలేదు.

నిరాశ్

మగిలంది.

‚ఐదు

రూపామలుంట్ట

అలాంట్ట

బొభేలునా

క

ప్పస్ుకంకనుకోకవచుు‛ అని ఆ రోజునుండి చెనకునే ఉనాాడు వయప్రసాదు. వాడనాటుు ఈ రోజు
ఆనందరావు చేతికి ఐదురూపామలు దరికింది.
సీనుగాడు కటుు తెరిచి టానికి అగరువతులు చూపిస్టునాాడు. కటుుమ్మందయ చిరిగిన
కాగితాలు, కవరూా గాలకి ఎగరుతనాాయి. వయప్రసాదుని తీస్టకుని వద్వేమా అనా ప్రశ్ా కలగింది
ఆనందరావుకి. తెగించి కటుు దగగయకెళ్ళళ కామక్సస ప్పస్ుకాలు వెతికేవాడిలా తియగేశాడు ఆనందరావు.
సీనుగాడు వీడిా ఎగాదిగా చూసి ఫకెటుు చేతఫటుుకుని నీళ్ళళ టుుకురావడానికి ఎదయనునా బోర్ంప్ప దగగయకెళ్ళళడు. ఆనందరావుకి నోటోా ఎంగిల లేనటుు తోచింది. సీనుగాడి దగగయ ఆ ప్పస్ుకం
ఎలా అడగాలో తెలీడంలేదు.
సీనుగాడు ఫకెటుు నింప్పకుతెచిు అకకడ పెట్టు లోలకచిు ‚ఏం ప్పస్ుకాలు కావాల్రా?‛ అని
చిరాగాగ అడిగాడు. ఆనందరావు లెకకల నోటుబుకుకలో ద్వచుకునా ఐదురూపాయిలనోటు తీసి
సీనుగాడికిచిు మాటాాడకుండ నిలుచునాాడు. సీనుగాడు ఐదురూపాయిల నోటు భడత విపగా
అందులోనుండి కుంకుభపొడి రాలంది.
సీనుగాడు చేతోు నోటుని తడుస్తు ‚బొభేలునావి కావాలా? బొభేలు లేనివి కావాలా?‛
అనడిగాడు. ఆనందరావు ‚బొభేలునావి‛ అనగానే ఫళ్ళకిందనునా పెట్టులోచెయియ పెట్టు క
ప్పస్ుకం తీసి ఇచాుడు. ఏం ప్పస్ుకం ఇచాుడని కూడా చూడకుండ ఎవరైనా తనని చూసాురేమో అని
కంగారు డుతూ తీసి తన ప్పస్ుకాల స్ంచిలో ద్వచుకునాాడు.
అటుగా వినామకుడి గడికెళ్ళునా ఆడాళ్ళగంప్పలో కికంట్ట స్టశీలకక ఉండటం
గభనించాడు. ఆమె తననేమైనా చూస్టంటుంద్వ అని స్ందేహం కలగింది. గఫగబా నడిచి
దిహేనేళ్ళ ప్రామంలో కడు

ఎస్. రాభకృష్ణన్

patrika.kinige.com

గానుగవీధ ద్వటుతూ ఉండగా ఫడిగంట మోగింది. అడా స్ందులో తిరిగి గంగభేగడి వైప్పకి
నడిచాడు. ఎకకడైనా తన ప్పస్ుకాలస్ంచిని ద్వచగలగితే బాగండు అనుకునాాడు, ఎకకడ ద్వచాలో
తెలమలేదు.
రైలేవలైను అవతలకెళ్ళు భనుషులెవవరూ ఉండరు అనుకునాాడు. అటుగా నడిచాడు.
రైలేవగోడౌను దగగయ క లారీ ఆగివుంది. అకకడ నలుగరు చిరిగిన గోతం స్ంచులా
కుటుుకుంటునాారు. రైలేవలైను ద్వటుకుని వచేుశాడు. భనుషులెవవరూ లేరు. క కాకి మాత్రం
అరుస్టుండటం చూశాడు. స్ంచి తీసి అకకడునా ఇనస్ుంభానికి వేలాడదీశాడు. ఆత్రంగా ఆ
ప్పస్ుకానిా ఫమట్టకి తీశాడు. కంగారుడుతూ గఫగబా పేజీలు తియగేశాడు. ఇయవై నాలుగ
బొభేలునాాయి. అందులో రెండు బొభేలోా మాత్రమే అమాే నకరిు నగాంగా వుంది. మగిలనవి
నకరిు నగాం కావు.
తనన్నవరైనా చూస్టునాారేమో అని బమంగా ఉంది లోల. చుటూు తిరిగి చూస్టకునాాడు.
నగాంగా ఉనా క బొభేని చాలాసేప్ప చూశాడు. నవ్వవచిుంది. ఎందుకో తెలమకుండానే ఆ
బొభేని చూసి నవవడం మొదలుపెటాుడు. చూడగా చూడగా ంటోా చీభలు కుడుతనాటుు ఏదో
నొపిప మొదలైంది. భళీళ భళీళ ఆ బొభేలనిాట్నా తియగేసిచూశాడు. ఎండకి ళ్ళంతా చెభటలు
కారుతనాాయి. తల నుండి జ్ఞరిన చెభట చుకకలు బొభేమీద డాాయి.
ఉనాటుుండి ఎవరో మాటాాడుతనాటుు వినిపించింది. తిరిగి చూశాడు. దూరాన ఎవరో క
మ్మస్లావిడ పేరుా ఏరుకుంటూ కుకకని తరుమ్మతంది. అంత దూరానుాంచి మ్మస్లావిడ కుకకని
అదిలంచడం తనకెలా అంత స్పష్ుంగా వినిపించింద్వ అని ఆశ్ుయయమేసింది. ప్పస్ుకానిా కింద పెట్టు
మ్మఖాన కారుతనా చెభట తడుచుకునాాడు. కకనునా వేచెటుు, ద్వని చునిఆకులు,
పెచుులూడిన రైలేవఆఫీస్ట, అలూయమనిమంయంగలో ఉనా ఆకాశ్ం, గాలకి తలూప్పతనా
గడిాయకలు అనీా ఇంత స్పష్ుంగా, ప్రకాశ్వంతంగా కనడుతండటం ఆశ్ుయయంగా ఉంది. తన
కళ్ళళంత కాంతివంతంగా ఎలా మారాయి? ఎకకడో దూయం నుండొచేు శ్బాేనిా కూడా నా
చెవులెందుకు ఇంత స్పష్ుంగా వింటునాాయి? ఆలోచిస్తు చుటూు భరోసారి రికించాడు.
తనన్నవరో చూస్టునాారేమో అనా భావన కలుగతూనే ఉంది. కకన ఎండిన ఆకులేవో గాలకి
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చప్పపడు చేస్తునే ఉనాాయి. ఎప్పపడూ లేనిది ఇవాళ్ మాత్రం తన చుటూు ఉనా అనీా ఇంత స్పష్ుంగా
వినఫడటం, కనఫడటం ఏంటా అని ప్రశ్ా తొలచేస్టుంది.
భళీళ ప్పస్ుకానిా తియగేశాడు. అందులోవునా అమాేయి ళ్ళళ పాలరాయిలా ఉంది. చకకని
చయేం ఉనా అమాేయి. ఆమె ంట్టపైన ఎకకడా కక చినా భ్ు, గామప్పభ్ు కూడా లేదు.
ఇది కేవలం ప్పస్ుకం అని అనిపించడంలేదు. అదే స్భయాన నిజం అనికూడా ఆనందరావు భనస్ట
నభేలేకపోతంది. నిజమూ, అఫదధమూ కానిది ఏదో ఉంద్వ అనాటుు ఆ అమాేయి నగా
శ్రీరానికేసి చూస్తు ఉండిపోయాడు.
అలా చూస్తు ఉంట్ట జెర్రికి ళ్ళంతా కాళ్ళళనాటుు తన ళ్ళంతా ఏదో తెలీని కాంక్ష ఉబికి
పైకస్టునాటుు తోచింది. ఈత రానివాడు నీళ్ళలోా డి మ్మనుగతూ తేలుతూ కటుుకుంటునాటుు
ఆనందరావు ఆ ప్పస్ుకం భతులో డటం లేవడం జరుగతోంది. అకకడి చెటుు మీదునా కాకి ఇంకా
అరుస్తునే ఉంది. ఆనందరావుకి చిర్రెతిుంది. క రాయి తీసి ద్వని మీదకి విసిరాడు. ఇప్పపడు ఆ
కాకి కూడా లేదు. తనొకకడే ఉనాాను అని ధైయయం వచిుంది.
ఆ గడిామీద రిగి డుకుని భళీళ ప్పస్ుకానిా తియగేశాడు. అందులో ఉనా అమాేయిల
శ్రీరాలు నిజమైనవా, లేదంట్ట ట్టు బొభేలా అని అనుమానం కలగింది. తీక్షణంగా
చూడసాగాడు. తను కాకుండ ఇకకడ ఇంకెవరో ఉనాారు అనా భావన భళీళ మొదలైంది. ంట్టలో
వణ్కు మొదలైంది.
దూరాన రైలేవట్రాకుల మీదెవరో భయభతు నులు చేస్టునాారు. వయప్రసాదుని తీస్టకు
రావాలసంది అనుకునాాడు. అయితే వాడు ఈ విష్మం ఎవరికైనా చెపేపసేు అనా బమం కలగింది.
లేచి నిలుుని చెటుు మొదుేకి వీలైనంత ఎతుకి ఉచు పోశాడు.
ఉనాటుుండి ప్రంచం చాలా విశాలమైనటుు, తనకి ఏమాత్రమూ రిచమంలేని వందలాది
వస్టువులునాటుు అనిపించింది. ంటోా ఎకకడో ఒ్ట మేకు గచుుకునాటుు నొపిప మొదలైంది. వీప్ప
తడిమ చూస్టకునాాడు. ఎకకడో తెలీడంలేదు. యకుం కారుతనాటుు తోచింది. భళీళ తడిమ
చూస్టకునాాడు. యకుమేమీ రావట్టాదు. ఏదో గచుుకుని ఉంటుంది అని స్మాధానడాేడు.
భళీళ ఆ ప్పస్ుకానిా మొదటుాండి చివరిద్వక తియగేశాడు. అమాేయి మ్మఖానిా చేతివేళ్ళతో
మూసి పెటుుకుని ంట్టని మాత్రం చూశాడు. చచిుపోయిన పీనుగలా తోచింది. వెంటనే చేయి
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తీసేశాడు. దూరానునా రోడుాపైన సైకిలు మీద క స్త్రీ వస్టుండటం కనిపించింది. ఆమె ఎర్ర చీయ
గాలకి ఎగరుతూ ఉంది. గాలకి ఎగిరే ఆ చీయ వాడి ంట్టలో ఏదో కతు ఉతాసహానిా కలగిసోుంది.
భళీళ ఆత్రంగా ప్పస్ుకానిా తియగేశాడు. శిలాపలాా ఉనా అమాేయిల దేహాలు. ఆఫగా చూస్టునాాడు.
వీప్పన యకుం కారుతనాటుుతోచింది.
దూరాన కనిపించిన స్త్రీ తన కంట్టకి భరుగనడుతోంది. చిరాకుగా అనిపించింది.
తాన్నందుకని ఈ బొభేలని చూస్తునాానో అని అస్హనంగా అనిపించింది.

దిహేనేళ్ళ ప్రామప్ప భధాయహాం
తినాలనే అనిపించలేదు. ఆనందరావు తన ప్పస్ుకాల స్ంచినీ, ట్టఫినుబాకుసనీ ఫజ్ఞరులో
ఉనా టైలరుకటుులో పెట్టు వీధలో నడవడం మొదలెటాుడు. ఎండ రోడుా మీదకి దిగి ఏరై
పారుతనాటుు తోచింది. ఇప్పడు భళీళ వీప్పన స్నాగా యకుం కారుతనాటుు తోచింది. చేతోు తాకి
చూస్టకునాాడు. ఒ సారి చొకాక తీసి చూస్టకుంట్ట భంచిదేమోఅనిపించింది. అందుకని హస్న్
కటుు కకనునా స్ందులోకి తిరిగాడు. ఆ స్ందులో కాస్ు దూయం నడిచాడు. అకకడ కావిడ
నిలుుని మూత్రం పోస్టకుంటుంది. చప్పపడు కాకుండ ఆ దృశాయనిా చూస్తు నిలుునాాడు
ఆనందరావు. ఆమె నవవగానే తల పైకెతిు చూసి ‚తూు!‛ అని మ్మరికి కాలువలో ఉమేేసి భరో
వైప్పకి నడుచుకుంటూ వెళ్ళళపోయింది.
ఆనందరావు భరికాస్ు దూయం నడిచి తన చొకాక తీసి రిశీలంచాడు. చెభట భయకలు
తప ఇంకేంలేదు. చొకాకలేని తన దేహానిా తను చూస్టకోడం కూడా ఏదో వింతగా తోచింది.
గఫగబా చొకాక వేస్టకుని ఆ స్ందు నుండి వెనుతిరిగాడు. ఫజ్ఞరులో కీయకామలు, భరేవేవో అమేే
ఆడవాళ్ళళ కూరుుని ఉండటం చూశాడు. ట్టు దేహాలు మాత్రమే అనాటుు తోచింది. ఉనాటుుండి
ఆడవాళ్ళను

తను

దగగయగా

చూస్టునాటుు

అనిపించింది.

ఎకకడ

చూసినా

ఆడవాళ్ళళ

కంటఫడుతనాటుు ఉంది.
వాడు కీయకామలమేే ఆడవాళ్ళకేసి గడాపగించి చూడసాగాడు. చెభటలు పోస్టునా
దేహాలతో కూరుునునా వాళ్ళ ంట్ట ంప్పల మీదికెళ్ళళంది దృషిు. వారి ంప్పలు వాడిలో అలజడి
పెంచుతనాాయి. వీధ చివరునా రాతిమీద కూరుునాాడు ఎండలో. సినిమా మ్మగిసినటుుంది,
థియేటరుాండి జనాలు ఫమట్టకస్టునాారు. ఆ జనాలలో కావిడ నైలాన్ చీయలో నవువతూ
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వస్టుంది. ఆ నవువ ఆనందరావు దేహానిా తొలచేస్టునాటుు అనిపించింది. ఎటైనా వెళ్ళళ భరోసారి తన
దగగరునా ఆ ప్పస్ుకానిా తియగేసి చూడాల అనిపించింది. ఎకకడికెళ్ళళలో అనా ఆలోచనలోడి
రోడుామీద నడవసాగాడు. ఊయంతా ఎందుకిలా యదీేగా ఉంది అని చిరాకుడుతూ ఫసాసటండు
దగగయకెళ్ళళడు. ఇదేరు అమాేయిలు స్తకల్ యూనిఫ్యర్ే లో ఫస్ కోస్ం చూస్తు కబురుా
చెప్పపకుంటూ గలగలా నవువకుంటునాారు. వాళ్ళని కాసేప్ప చూస్తు నిలుచునాాడు. ఎండకు తారు
కరిగి నడిచే వాళ్ళ కాళ్ళను అంటుకునాటుు చూసే దృశాయలనీా తనకి అంటుకుంటునాటుు తోచింది.
ఫసాసటండు ద్వటుకుని ఫమట్టకచేుశాడు. తన బాబాయి సైకిల్ మీద తనను ద్వటుకుని
వెళ్ళడం చూశాడు. భనస్టలో ఉనా బమం పోయి తెలీని కైపేదో తలకెకుకతూఉంది. చేసేది తోచక
తిరుగతూ ఉనాాడు. స్తరీడు తన తలకి అతి దగగయగా ఉనాటుు ఎండ భండిపోతంది.
సినిమాథియేటరుని ఆనుకునునా పిండిమలుా దగగయకెళ్ళళడు. లారీలో మూటలెకికస్టునాారు. పిండి
ట్టుంచుకోడానికి ఎప్పపడు రావాలో తెలుస్టకెళ్ళడానికి వచాును - అని అఫదేం చెపాపడు.
లోలకెళ్ళళ అడగభనాారు. నేల మీదంతా పిండి, గోడల మీదంతా పిండి. గాలలో కూడా పిండి
దుమ్మే ఎగరుతోంది. లోలెవవరూ లేరు. అకకడ నీళ్ళకుండలో నీళ్ళళ మ్మంచుకుని నాలుగ
గాాస్టలు తాగాడు. పిండి పేరుకుపోయునా కర్ర బంచీ మీద కూరుునాాడు. కక థియేటర్ లో
సినిమా ఆడుతనా శ్ఫధం వినిపించింది.
తన చడీా జేబులోని ప్పస్ుకానిా ఫమటకి తీసి చూశాడు. బొభేలో నగాంగా ఉనా అమాేయి
తననే చూస్టునాటుు ఉంది. ఈ పిలా పేరేమైయుంటుంది? ఏ ఉళ్ళళ ఉంటుంది? తనని ఇలా కడు
చూస్టు ఉంటాడని తనకి తెలస్టంటుంద్వ? అని ఆలోచించడం మొదలుపెటాుడు. ఈ ప్పస్ుకానిా
ఎకకడైనా ద్వచిపెటాుల అని అనుకుంటూ ఫమటకి నడిచాడు. పిండి ట్టుంచుకోడానికి ఎవరో
కావిడ లోలకి వసోుంది. మ్మపెఫై ఏళ్ళళంటాయేమో. భంచి దృఢమైన దేహం ఆమెది. ఆమెకేసి
చూశాడు ఆనందరావు. ఆమెబిమయం భయట్టుంచడానికి ఎంత - అని అడిగింది. వీడు
స్మాధానమేమీ చెపలేదు. పైకీ కిందకీ వీడిని చూసి ‚కరెంట్ లేద్వ?‛ అని అడుగతూ
లోలకెళ్ళళపోయింది. ఆత్రంగా ఆమెను ఏమైనా చేసేసాునేమోనని కూడా బమం కలగింది
ఆనందరావుకి. తిరిగి చూశాడు. మెషిన్ దగగయకెళ్ళళపోయింది. ఫమట ఎండ వాయించేసోుంది.
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దిహేనేళ్ళ ప్రామప్ప సామంత్రం
ఆనందరావు ‚నగా ప్పస్ుకా‛నిా ద్వచిపెటుడానికోస్ం మొగిలదిఫబ వయకు నడుచుకుంటూ
వెళ్ళళడు. మొగిలదిఫబలో ఇళ్ళళ ఎకుకవుండవు. ఎకకడచూసినా ఫండలూ, పెదేవీచినావిగా రాళ్ళళ,
మ్మళ్ళ చెటూా ఉంటాయి. పిలాలతో ఆడుకోడానికి ఈ మొగిలదిఫబకి చాలా సారేా వచాుడు. క
ఫండకింద ద్వచిపెటాుల అనుకునాాడు. ఏ ఫండ అనువైనదో తెలీడం లేదు. క పెదే ఫండ
పైకెకాకడు. అకకణ్ణండి చూసేు కింద రోడుా మీద వెళ్ళునా ఫస్టసలు ఆట బొభేలాా చినా చినావిగా
కనిపించాయి. గరుుకోస్ం అనాటుు క చినా రాయి తీసి తన పేరులోని ‚ఏ ఆర్‛ అక్షరాలా ఫండ
మీద చెకాకడు. ప్పస్ుకానిా ఆ ఫండకింద ద్వచేమ్మందు కసారి భళీళ తియగేసి చూస్టకునాాడు.
ద్వచాక చుటూుతిరిగి తనన్నవరైనా చూస్టునాారా అని చూస్టకునాాడు. ఎండిన ఆకులు గాలలో
ఎగయడం తప అకకడ భరో అలకిడిలేదు.
తన ప్పస్ుకాల స్ంచి తీస్టకోవాలని తవయతవయగా టైలరుకటుు వైప్పకి నడిచాడు ఆనందరావు.
ద్వరోా వయప్రసాదు ట్న కటుుదగగయ ట్న తాగతూ కనిపించాడు. వాడి దగగయ ఒ గకక తీస్టకుని
తాగచుు అనుకుంటూ అటు వెళ్ళళడు. వాడు ‚ఎందుకురా స్తకల్ కి రాలేదు?‛ అనడిగాడు.
జవాబు చెపకుండ ఆనందరావు నవవడం గ్రహంచి, ‚సినిమాకెళ్ళళవా‛అని అడిగాడు. వాడి
దగగరుాండి గాాస్ట తీస్టకుని తాగతూ యహస్యమైన గొంతతో, ‚ఐదు రూపాయిలు పెట్టు సీనుగాడి
కటోా ప్పస్ుకం కనాాను‛ అనాాడు. వయప్రసాదు నభేలేనటుు ‚ఇంగీాష్ వాళ్ళ బొభేలునావా?‛
అనడిగాడు. ఆనందరావు గయవంగా నవావడు.
వయప్రసాదు ఆరాటం ఆప్పకోలేక ‚ఎకకడ ఉందిప్పపడు? నాకు చూపించు రా‛ అని
ఫతిమాలుతనా గొంతతో అడిగాడు. ఆనందరావుకి తాను గొపవాడిలా తోచింది. కావాలనే
‚ఇంకో రోజు చూపిసాులేరా‛ అని బటుు చేశాడు. వయప్రసాదు ఫతిభలాడాడు. స్రే అనాటుు
మొగిలదిఫబ ఎకాకరు. అకకడ కందరు ఫర్రెలకి సాానం చేయిస్టునాారు. వాళ్ళని ద్వటుకుని
పైకెకాకరు.
అకకడ అది దయకలేదు. ఏ ఫండకింద ద్వచాడో అని స్ందేహం వచిుంది. ప్రతి ఫండా
వెతికారు. ఎంత వెతికినా ఎకకడా దయకలేదు. ఆ ప్పస్ుకంలో ఏం బొభేలు ఉనాాయి? ఎలా
ఉండేవి అని వివరాలు అడిగాడు వయప్రసాదు. ఆనందరావు తాను చూసిన ఆ బొభేలను
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వరిణంచాడు. చూసినపట్టకంట్ట ఇలా వరిణస్టునాప్పపడే తన ంటోా ఎకుకవ మారుపలూ, కవివంతా
కలుగతనాటుు అనిపించింది ఆనందరావుకి.
నిరాశ్తో వయప్రసాదు, ‚రేప్ప ఫడికి సెలవెట్నుసి వెతకుద్వంరా. ఎలాగైనా దరుకుతంది
అది‛ అని అనాాడు. ఇదేరూ ఫండపైన కూరుుని ఆ ప్పస్ుకం గరించి మాటాాడుకుంటూఉనాారు.
తన ంట్టలో ఏదో వేడి యగలుతనా భావన కలుగతూ ఉంది ఆనందరావుకి. వయప్రసాదు, ‚ఆ
ప్పస్ుకం దరికి భనం ఆ ప్పస్ుకం లోలకి వెళ్ళళపోగలగితే బాగండు కద్వ?‛ అని ఆవేశ్ంగా
అనాాడు. ఆ మాటలు వింతగా అనిపించినా బాగండు అనే అనిపించింది ఆనందరావుకి.
ఆనందరావు తన స్ంచి టుుకుని ఇంట్టకి వచాుడు. ఈ రోజు ఇలుా చాలా ఇరుకుగా
ఉనాటుు తోచింది. ఉనాపళ్ంగా ఇంటోా ఎందరు భగవాళ్ళళ, ఎందరు ఆడవాళ్ళళ అనాటుు తన కళ్ళళ
విబజన మొదలుపెటాుయి. ఇంటోా ఉనా పినిా, అకక అందరూ కూడా ఆడవాళ్ళలానే కనిపిస్టునాారు.
దండం మీదునా చీయలు, లంగాలూ, లోదుస్టులూ తొలసారిగా చూస్టునాటుు తోచింది. ఆడవాళ్ళ
మాటలు కూడా మ్మందెప్పపడూ వినావిలా లేవు. కతుగా ఉంది. చుటూు ఉనా ఇళ్ళలోా, వీధులోా
ఎకకడ చూసినా ఆడవాళ్ళళ ఉనాటుు తోచింది.
ఆనందరావు కాఫీ అయినా తాగకుండ ఫమట్టకెళ్ళళపోయాడు. తను ఐదు రూపామలు
తీస్టకునాది ఎవరికైనా తెలస్టంటుంద్వ? ఇవాళ్ ఫడి ఎగొగట్టునటుు ఎవరైనా ఇంటోాచెపిప ఉంటారా?
అనా బమం టుుకుంది. ఈ బయాల భధయ కూడా భనస్ట ఆ ప్పస్ుకానిా ఎకకడ ద్వచాడో గరుు
తెచుుకునే ప్రమతాంలో ఉంది. భళీళ ంట్టలో అకకడకకడా యకుం కారుతనా భావన కలగింది.
నిద్రపొయేయ టైంకిగానీ ఇంట్టకి వెళ్ళకూడదు అని తీరాేనించుకునాాడు. వీధులోానూ, గడి దగగరా
తిరుగతూ గడిపాడు.

దిహేనేళ్ళ ప్రామప్ప రాత్రి
ఆనందరావు తన చా యచి డుకునాాడు. ఇంత వయకు ఎవరూ తనకి స్ంఫంధంచిన
ప్రసాువన తీస్టకురాలేదనాది ఆశ్ుయయం కలగించింది. బాబాయి ఇంట్టకి వచిునటుు ఫమట
చప్పపడైంది. సైకిలు సాుండు వేసి లోలకచాుడు. కాళ్ళళ చేతలైనా కడుకోకకుండా నేరుగా
వంట్టంటోాకి వెళ్ళళ ‚ఆనంద్ డుకునాాడా?‛ అని అడుగతండటంవినిపించింది. కళ్ళళ గట్టుగా
మూస్టకునాాడు. వీడికోస్ం కోకడీ కనుకకచిునటుు తెలసింది. అయినా లేచి తినటానికి వెళ్ళలేదు.
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అయితే అమాే పినీా ఎవరూ అస్లుట్టుంచుకోలేదు. వీళ్ళళ ఇవాళ్ ఎందుకిలా ఉనాారు? నా
తప్పపన్నవరైనా సిగటుచుుకద్వ? తిటుడమో కటుడమో చెయ్యయచుుకద్వ? అని శాుతాుంతో
ఆలోచనలోాడాాడు. నిద్రటుడంలేదు. బాబాయి భోజనం చేసి రేడియో పెటుుకుని పాటలు
వింటునాటుునాాడు.
ఇవాళ్ తను సీనుగాడి కటుులో కనుకుకనా ప్పస్ుకం మామూలు ప్పస్ుకం కాదనీ, అదక
యహస్య కోటకి ద్వరి అనీ తోచింది. ఆలోచనలంతా ఆ ప్పస్ుకంచుటూు, ప్పస్ుకంలో చూసిన బొభేల
చుటూు తిరుగతనాాయి. నిద్రటుక అలా డుకునే ఉనాాడు. నానా చాలా రాత్రయాయక
వచిునటుునాాడు. తలుప్ప కడుతనా చప్పపడు వినిపించింది. ఆమన వచిున కాసేట్టకి తిని
డుకునాటుు ఉనాాడు. ఈ రోజు తను చేసొచిున ని గరించి నానా కూడా అలా ఏమీ
దండించకుండా నిద్రపోవడం ఆనందరావుని ఇంకా కలతపెట్టుంది. తన మీద తనకే విస్టగాగ
అనిపించింది. శాుతాుపానిా పెంచింది.
ఉనాటుుండి తనకి ఇంకో తల మొలచినటుు అనిపించింది. ళ్ళళ కూడా మ్మందునాటుు
కాకుండ కభేలు విస్ురించుకునాటుు, తన కాళ్ళళ చేతలూ విస్ురించుకునాాయేమో అనిపించేలా
ఉంది. తన ంట్టలో యకుం ఇంకా వేగంగా పోట్టతిున నదిలా ప్రవహస్టునాటుు తెలుస్తు ఉంది.
ఆనందరావుని

బమమూ

బాధా

రెండూ

కలోాలరుస్టునాాయి.

తానొక

వానపామ్మలా

మెదులుతనాటుు తోచింది. తను డుకునా్ట యకుం ధాయలు పారుతనాటుు, జిడుా జిడుాగా
ఉనాటుు అనిపించింది. ఆ చీకట్టలో లేచి నేలని చేతోు తడిమ చూడసాగాడు. ఇంట్టలోని భరో
గదినుండి క ఆడగొంతూ, భగగొంతూ యహస్యంగా నవేవ చప్పపడు గాలలో తేలుతూ వచిు తన
చెవిలో వినిపిస్టుంది. ఆనందరావు చీకటోా ఇంకా నేలని తడిమ చూస్టకుంటూనే ఉనాాడు.
ప్పస్ుకాలు నిజమా మాయా? అనా కలవయం మొదలైంది. ఇంత రాత్రివేళ్లో, ఈ చిభేచీకటోా
కూడా తన తల మీద స్తరుయడు దహంచేస్టునాటుు ఉండటానిా ఎవరికి ఎలా చెపాపలో
బోధడటంలేదు. ఆ తరావత ఆనందరావెప్పపడూ ఆ విష్మం గరించి ఎవరినైనా అడగడమో,
ఎవరితోనైనా ంచుకోవడమో జయగలేదు.
మగిలన అందరాాగానే ఆనందరావుకుకూడా ఇలానే గడిచింది తన దిహేనేళ్ళ ప్రామం!
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