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‚ఆకాశానికి చిల్లుపడినట్లు... ఆగకుండా వరషం...! ఎకకడా తెరిపిలేదు, ఒకకలా వరషం కురుస్తూనే
ఉంది! ఉననట్లటండి కరంట్లపోయంది. అంతా చీకటి, దారి కనిపించటం లేదు. కింద అంతా
బురద, కాళ్ళు కూరుకుపోతున్ననయ. ఇంతలో ఒకకసారి మెరుపు మెరిచింది. ఆ మెరుపు వెల్లగులో
ఎదురుగుండా ఒక ఇనుపచువవలదడి కనిపించింది. అమమయయ అనుకుంటూ, వాటి మధ్యలోనించి
లోపలకి వెళ్ళతున్ననను. జాగ్రతూగా అడుగు తీసి, అడుగు వేసానో లేదో ఆ దడి తాల్లకు ఒక సననటి
ఇనుపచువవ,

చీకట్లు కనిపించలేదు,

అచుు కత్తూ మొన లాగా కోసుగా ఉండి కడుపులోకి

గుచుుకొని... నేను చచిుపోయాను.‛

*
‚ఏవండి! లేవండి, అపుడే టం ఏడు గంటలయంది, తందరగా ఆఫీసుకి వెళ్లులన్ననరు
కదా! అంటూ రవిని లేపడానికి వచిున సంధ్య మంచం మధ్య కూరుుని శూనయంలోకి చూసుూనన
భరూను చూసి, ‚అదంటి చెమటల్ల అలా దిగకారుతున్ననయ, ఏంటి పిచిు చూపుల్ల చూసుూన్ననరు‛
అంటూ కంగారుగా కుదిపేసింది. కాని రవి ఏమి మాట్లుడకుండా లేచి బాతరంలోకి
వెళ్ళుపోయాడు. సంధ్యకి అతని చరయ అరథం కాక అలా చితూరవులా నిలబడిపోయంది. బయటకు
వచిున రవి భారయను చూసి అత్తమాముల్లగా ‚కాఫీ ఇవువ‛ అనడిగాడు.
‚ఆ అలాగే” అని వంటింట్లుకి వెళ్ళు కాఫీ కలపి తెచిు ఇచిుంది. ఆమె మొహం వైపు
చూడకుండానే కాఫీ తాగేసి మళ్ళు సానన్నల గది లోకి వెళ్ళుపోయాడు. కొంచెం సేపు అయాయక బటటల్ల
వేసుకొని ‚నేను ఆఫీసుకి వెళ్ళతున్ననను‛ అని గోడకి చెపినట్లు చెపి వెళ్ళుపోయాడు. సంధ్య అతని
వింత ప్రవరూనకు విసుూపోయంది. ప్ళ్ుయన ఇనేనళ్ులో ఇలా ఎపుడూ జరగలేదు అనుకొంది.
ఆఫీసుకు బయలేేరిన రవి తన కలను పునశ్ురణ చేసుకుంటూ ఎపుడూ వెళ్ళు దారిలోనే
నడుచుకుంటూ బసుుసాటప్ వైపు వెళ్ళతుండగా, హట్లతుూగా అతని కళ్ుకి రోడుుకి ఆ పకకన ఉనన
ఖాళీ సథలంలో ‘దడి’ కనిపించింది. తనని కలలో చంపిన దడి అద!
ఇంక ఆపకకకు చూసే ధైరయం లేక వడివడిగా అడుగులేసుకుంటూ ముందుకు
వెళ్ళుపోయాడు
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తెలయని భయం వెంట్లడుతంది, తలచుకుంటే అద నిజమేమో, తను చనిపోయాడేమో
అనిపిస్ూంది. ఏదో అదృశ్యశ్కిూ నువువ తవరలో మరణిసాూవు అని అన్నయపదశ్ంగా చెపుతుననట్లు
అనిపిస్ూంది. ఏవిట్ల ఈ ప్రపంచం త సంబంధ్ం తెగిపోయనట్లు, ఎకకడో గమయం తెలయనంత
దూరంలో, ప్దేగాజు గోళ్ంలో ఊపిరి అందక ఉకికరిబికికరి అవుతుననట్లు, ఎపుడు వసుూందో
తెలయని మృతుయవు కోసం ఎదురు చూసుూననట్లు, అందర ఉంట్లరు ఈ లోకంలో ఒకక నేను తప,
అనే దిగుల్ల, నైరాశ్యం మనసును కమేమసాయ.
ఆరోజు ఆఫీస్ నుంచి ఇంటికి వెళ్లుక ఇంత భోజనం త్తన్ననననిపించి గదిలోకి వెళ్ళు
ముసుగుతనిన పడుకున్ననడు. ఏదో ఆందోళ్న, భారయకు చెపితే చిననబుచుుతుందమో అనే
అనుమానం. అలా ఆలోచిస్తూ పడుకునన రవికి మగత నిద్రలో మళీు అద కల. ఆ దడి మధ్యలో
నుంచి వెళ్ళతూ ఉంటే ఇనపచువవ మొన గుచుుకొని తను చచిుపోయాడు. అరధరాత్రి దిగుున లేచి
కూర్చున్ననడు మంచం మీద వణికిపోతూ. రోజు ఎంత మంది చచిుపోతున్ననరు. ఏదైన్న శ్వం
వెళ్ళతూవుంటే అయ్యయ పాపం అనుకుంట్లము. కానీ అద మన దగురకు వచేుసరికి ఆ చావు మాట
తలచుకోవడమే భయంకరంగా అనిపిసుూంది. సంధ్య తనని దగురకు తీసుకుంటే బాగుండును ఆ
వెచుటి కౌగిలలో అనిన భయాల్ల పోతాయ అనిపించింది. కానీ ఇవేమీ తెలయని ఆమె హాయగా
నిదురపోతంది.
మళ్ళు తెలువారింది. రోజు వారి దినచరయ మొదల్ల. మనసులో ముల్లులా ఆ దడి
గురుకొస్ూంది. అది తలచుకుంటే చాల్ల చావు గురించిన బంగ మొదలయంది. ఎపుడూ వెళ్ళు
దారిలోనే నడుచుకుంటూ బసుు సాటప్ కి వెళ్తూ ఆ పకకన ఉనన ఖాళీ సథలం దగురకి వచిునపుడు దడి
వైపు చూశాడు. ఇంకా ఆశ్ురయం, అచుు కలలో తనకి గుచుుకొననలాంటి సననగా మొనతేలన
చువవ, కొంచెము ముందుకు వాల ఉంది. ఇంక ఆ పకకకు చూసే ధైరయం లేక వడివడిగా
అడుగులేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళుపోయాడు. ఆఫీస్ లో పని చేసుకుంటూ మనసులోపల
అనుకుంట్లన్ననడు, ‚అవును, నేను ఎందుకు భయపడుతున్ననను. ఇవాళ్ కాకపోతే రేపైన్న
అందరం ఇకకడనుంచి వెళ్లులసిన వాళ్ుమే. ఎపుడో పోయే దానికి ఇపటి నుంచే ఆదురాే
అనవసరం. ఈ జీవితం ఉననంత వరకు నేను సంతషంగా ఉండి న్న వాళ్ును కూడా
సంతషప్ట్లటల, అంతే కానీ పిరికి వాడిలాగా నిజం నుంచి పారిపోకూడదు అని దృఢంగా
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అనుకున్ననడు. సాయంత్రం ఇంటికి వస్తూ సంధ్యకి కొతూ చీర, బాబుకి కొతూ డ్రెస్, స్వవట్సు, పళ్ళు
తీసుకొని బయల్లదరాడు. వాన మొదలంది. అంత వరకు మరిుపోయన దడి గురించిన ఆలోచనల్ల
మళీు వచాుయ. ఇలా జరగడం కాకతాళీయమా లేక నిజంగా న్నకు భవిషయతుూ తెల్లస్ూందా‛
అంటూ ఆలోచించడం మొదలెట్లటడు రవి.
ఎంత చూడకూడదు అనుకొన్నన చూపు మాత్రం ఆ ఖాళీ సథలం వైపు మళ్ళుంది. అనూహయం!
ఆ ఇనుప చువవల దడి పడిపోయవుంది. అకకడ నుంచొని చూస్తూ ఉండగా ఆ పకక నుంచి ఒక
వయకిూ వెళ్ళతున్ననడు, వెంటనే కుతూహలంగా అతనిని ఆపి అడిగాడు ‚ఈ దడి ఎలా పడిపోయంది
బాబు‛ అని, దానికి ఆ వయకిూ ఇదమి పిచిుప్రశ్న అననట్లు రవిని కిందనుంచి పైవరకు ఓ చూపు చూసి
‚ఇకకడ ఏదో ప్దే హోటల్ కడతారుట, అందుకే ఈ సథలమంతా చదును చెయయడానికి దడిని
పడగొట్లటరు. ఇనుపదడి దానంతట అద పడి పోతుందా?‛ అని ఏదో గొణుకుకంటూ
వెళ్ళుపోయాడు.
అపటి వరకు రవి మనసులో ఇనుములా బరువుగా దడికటిటన భయం ఒకకసారిగా
పట్లపంచలయంది. మనసు దూదిపింజెలాగా తేలగాు మారింది. లోపలగూడు కట్లటకొనన
దిగులంతా మాయమైపోయంది. ఆనందంగా ఇంటి వైపుకి అడుగుల్ల వేసాడు. తెలాురకటట వచిున
కలల్ల నిజమవుతాయ అనే మూఢనమమకంలో ఉనన రవి, అది కలే కాని నిజం కాదనే నమమకం
కుదిరింది. రటిటంచిన ఉతాుహంత సంతషంగా నవువకుంటూ ఇంటికి వెళ్లుడు. హుషారుగా
ఇంటికి వచిున రవిని చూసి సంధ్య ఎంత ఆనంద పడింది. కొడుకు ‚న్నన్నన‛ అంటూ దగురగా
వచాుడు. చేతుల్ల చాపి వాళ్ళుదేరిని దగురకు తీసుకొని మనసారా హతుూకున్ననడు.
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