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వింటాను... చెప్పు
చినన భబ్బు సూరుుడ్నన కప్పుసరికి కింత ప్రాణిం వచిచింది కాబోలు, హభమము అననట్లలగా గాల
వదిల చినిన చెట్లో కభమ నీడ్లో కూరుచన్ననడు ఆ యువకుడు. వింద మెట్లల ఎకకగానే అలసట వచ్చచ
వమసు కాదు, ముప్పుకి కించెిం తకుకవే ఉింట్లింది. కాని మొహిం లోని నీయసిం, పీకకని పోయి
గింటలు డ్నన కళ్ళు, నిననటి నుిండ్న తాను ఏమి తినలేదని వషయానిన చెప్పతున్ననయి. వింటి మీది
చొకాకకి అింటిన చెభటను బమప్టిో తరిమేసూూ మెలలగా నిభయసాగింది గాల. దూయింగా చచటి
ింట పొలాలు, దానిపై ఎగరే తెలలటి కింగలు, కిండ్ దగగయ నీల ఆకాశానిన పైటగా చుట్లోకని
మెలకలు తిరుగతూనన చినిన కాలువ, కకనే ఎప్పుడో రిక్షామువవలక్ట ఆటోహాయన్లక్ట
ఉలకికడుతూ భళ్లల జోగతూ భటిో రోడుు... దూరాన ఊరు ఆరిిక అసమానతలను ఇళు చిత్రాలుగా
తన మీద గ్రాఫ్లో భూమాత చూప్పతుననట్లల... ఎింత అలసట అయిన్న నిముషింలో మామిం అయి
ఉలాలసానిన నిింప్పటట్లల ఉింది ఆ సిలిం.
కాని దాని మీద ఆసకిూ లేనట్లల మోకాళులో తల ఉించుకని ఉన్ననడు ఆ యువకుడు.
ఫహుశా తనలోని దైనుింతో మాటాలడుతుననట్లల ఉన్ననడు. కనిన నిముషాలు అలాగే ఉిండ్నపోయాడు.
భళ్లు ఏదో లోకింలోించి ఒక నియణయానికి వచిచనట్లల వసురుగా లేచి పైకి మెట్లల ఎకకసాగాడు.
ఎప్పుడో తియన్నళలకు తు ప్దదగా జనసించాయిం ఉిండ్ని చినన కిండ్. అతడ్నన ఆప్పిందుకు ఎవరూ
లేరు.
‚లేదు లేదు ఇక జీవించ్చ ని లేదు. ఎలాగైన్న చనిపోవాల‛ దృఢింగా అనుకని పాదాలోల
వేగిం ప్ించాడు. కిండ్ మీదకెళ్ళు కిిందికి దూకేయాుల అింతే... కనిన నిముషాలే ఈ కషాోలు...
తరువాత ఏముింది? అవును ఏముింది? వదిలించుక్టవాల అనుకున్నన ఆలోచన వదలడ్ిం లేదు.
కిండ్ మీద నుిండ్న డ్నతే ఫతుకుతాన్న? పిచిచప్రశన, బ్రతికే సభస్యు లేదు. అవును తన తల గల
పోతుిందా? లేక శరీయిం నుజ్జు నుజ్జు అయిపోతుిందా? ఎింతైన్న రోజ్జ అదదిం హీరోలాగా ఉన్ననవు
అని మెచుచకనే అిందిం కించెిం స్యటోల ముకకలు ముకకలుగా తెగపోయి చెటలకు వేలాడుతూ...
ఒకక క్షణిం చావు బమిం... అింతలోనే చుట్లోకునన ఆలోచనలు.. న్ననన, అభమ, భయదలు, మాభ,
కవత, వింకట్గాడు, కికింటి ముసిలోడు, ఆరా తీస్య క్టటభమతూ... ఒకకసారి ముసురుకని,
అిందరిది ఒకే మాట ‚నీ అింత వధవ లేడు‛... తల గర్రున తిరిగింది. చచిచపోవాల అింతే.
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ఏముింది ఇకకడ్? ఎవరున్ననరు ఇకకడ్? చివరికి అభమ కూడా.... ‘వధవ చవట’ అింది. ఏడ్వనీ
అిందరిని, అవును అదే తను కసితీరా అిందరికీ వేస్య శిక్ష.
పాదాలోల వేగిం ప్ించి కిండ్ పైన ఉనన చినన గడ్న దగగయకు చ్చరాడు. ఎిందుక్ట దేవునికి
దణణిం ప్టాోల అనిపిించలేదు. తన లాింటి అసభరుిని ప్పటిోించడ్ింలోనే ఆమన అసభయిత
తెలుస్ూింది. ఇక ఆమనకు దణణిం ప్టోడ్ిం ఎిందుకు... వసుగాగ అనుకుింటూ గడ్న వనుక వైప్పకు
వళ్ళుడు.
కిండ్ రాయి చివయ నిలఫడ్న కకనే నిటోనిలువుగా దిగన లోమలోకి తింగ చూసాడు. భరీ
ఎతుూ లేదు కాని దూకితే బ్రతికే సభస్యు లేదు. అదే కావాలసింది. మెలలగా కళ్ళు మూసుకని ఒక
కాలు ఎతాూడు. ఇక రిండోది ఎతుూతోింటే వనిపిించిింది. ‚టిింగ్ టిింగ్‛ అింటూ బైరాగ తుింబ్బయ...
దానితోనే గాలలో తేలుతూ చినన ప్రశన, ‚చదాదభనుకుింట్లన్ననవా బాబ్బ?‛
వనకిక తిరిగే చూస్యసరికి ఎవరో బైరాగ చిననగా నవువతూ.. కాని ఆ కళులో ఏదో భహతుూ..
వలుగతూ ఉన్ననయి.
అతని నవువలో ఎగతాళ్ళ కనిపిించిింది కాబోలు వసుగాగ జవాబిచాచడు ‚కనిపిించడ్ిం లేదా?
నన్ననపొదుద. ఎలాగైన్న చసాూను‛ కసిగా అన్ననడు.
‚అలాగేలే న్నమన. చినన మాట‛
‚చెప్పు‛
‚చచ్చచవాడ్నకి డ్బ్బులు ఎిందుకు? ఆ జేబ్బలో ఎింతుింటే అింత ఇవవరాదా‛అన్ననడు.
ఏమున్ననయి అిందులో... అింతా కలపితే ఒక ది రూపామల చిలలయ. సింపాదిించ్చ రాతే
ఉింటే ఎిందుకు చనిపోవాల అనుకున్ననడు. జేబ్బ దులపి బైరాగ చ్చతిలో డేసాడు.
‚ఆ చొకాక ఇచెచయిు న్నమన్న, పాిం ఆ గడ్ను ముసిలోడు ఈడ్నే రాత్రిళ్ళు డుకని చలకి
వణుకుతూ ఉింటాడు,‛ ఎిందుక్ట జాల వేసిింది తీసి ఇచ్చచసాడు.
‚న్న కళ్ళు అయిన్న తీసుక్టభను తాతా‛ అన్ననడు గింతులో ఏదో బాధ తన చావును
తలుచుకని.
‚ఇకకడ్ నుిండ్న దూకిన్నక ఏ భాగాలు అయిన్న నికి వసాూయి అనుకుింట్లన్ననవా?‛
నవువతూనే అన్ననడు ముసిలోడు.
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‚పోనీ.. పోనీ.. ఎవరికీ నికి రాని బ్రతుకు ఉింటేనేమి? పోతే ఏమి?‛
‚ఏమింది న్నమన్న?‛ గింతులో కషాోనిన స్యద తీరేచ ప్రేభ.
‚నువేవమి చ్చసాూవు తాతా చెప్పూ?‛ అన్ననడు. చావాల అనే తిందయ కించెిం నెభమదిించిింది
కాని నియణమిం మాయలేదు.
‚ఏముింది వింటాను.‛
‚ఏమిటి?‛
‚అవును వింటాను.‛
‚సరే వను...‛ ఒకకకక వతిూడ్న నెతిూ మీద నుిండ్న దిింప్పతూ ఆలోచనలు రిచాడు. తనతో
పాటే చదివ ఫెయిల్ అయి కిరాణ షాప్ లో బాగా సింపాదిసూూ తననే గభసాూగా చ్చయభని
ఎగతాళ్ళగా నవవన వింకటింగాడు. ఎగతాళ్ళ నవువ వసురుగా భదిలో నుిండ్న ఫమటకు
వళ్ళలపోయిింది. ఏదో ఆలోచన మెలలగా లోనికి వసూూ... అవును ఫటోలు షాప్ అతను తనను లెకకలు
వ్రాసిప్టోభని, వాటిని చూసి మెచుచకని డ్బ్బులు ఇచిచన సింగతి. అయిన్న ఎకకడ్ ఉన్ననయి అవ?
పోటీ రీక్ష ఫీజ్జగా కటేోశాడు.
వింద రూపామలు కావాల అింటే ‚ఏళుకు ఏళ్ళు మేడానికి ఇకకడేమి డ్బ్బు చెటలకు
కామడ్ిం లేదు‛ అనన న్ననన మాట గామిం చ్చసూూ లోల వళ్ళుింది. ఇప్పుడు మెలలగా ఫమటకు
వచ్చచసిింది. చివురు తడుగతూ చినన ఆలోచన. అవును తన నభమకమే తన ప్ట్లోఫడ్న. దానితో
వాుపారులకు లెకకలు వ్రాసి కింత ఆదామిం తెస్యూ..... తన పస్టో కాలస్ట చూసి తిండ్రి కళులో మెదిలన
ఆనిందిం గరుూకు వచిచింది. ‚వీడెవరో తెలుసా! న్న కడుకు‛ తిండ్రి ప్రేభ గరుూకు వచిచ భనసు
బాధగా మూలగింది.
ఇింకా చెుభననట్లల చూసూూ ఉన్ననడు బైరాగ తాత.
సింపాదన లేనోడు తనను ఏమి సుఖప్డుతాడు అని చీదరిించుకునన భయదలు, తన ముిందే
వేరే సింఫింధిం చూసి ప్ళ్ళల చ్చసిన మాభ. చెట్లో కిింద ఏకాింతింలో కకనే కూర్చచని తన ప్రేభను
చ్చతిని నిమురుతూ చెపిున కవత, కాని తన కళులో ఆమె న్ననన పైన బయానిన చూసి వదిలించుకని
పోయిన సింగతి...
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ఒక్టక కషాోనికి రకకలు వచిచ ఎగరేసిన పావురాలాల ఫమటకు ఎగరిపోతున్ననయి. గిండెలోల
బోలెడు ప్రశాింతత. ఎిందుక్ట లోకిం అింటే బోలెడు ప్రేభ వచ్చచసుూింది. ఎుటికైన్న పైసా
సింపాదిసాూవురా? తిని కూరోచవడ్మే కాని, అని ఆరాలు తీసి నస ప్ట్టో కికింటి ముసిలోడ్న మీద...
ఈ సారి ఉదోుగిం రాలేదింట అింటూ అడ్నగన్న అడ్కకపోయిన్న ఊయింతా తిరిగ చెప్పు క్టటభమతూ
మీద... ఒకయని కాదు చిత్రిం ఇప్పుడు తన చావుకు కాయణిం అయిన అిందరి మీద... ముఖుింగా తన
బ్రతుకు మీద బోలెడు ప్రేభ వసూూ ఉింది. అవును తానిక చావలేడు. ఏమి చినన నులు భించివ
కావా? తనకు తగగ వారితో తాను బ్రతకలేడా?
ఇింకా చెప్పు అననట్లల చూసుూన్ననడు బైరాగ తాత నవువతూ. లేచి వనకిక తిరిగాడు క్రిందకు
వళుడానికి... అయిిం అయిింది తాతకి. నవువతూ చొకాక ఇచ్చచసాడు.
కృతజఞతగా వింగ తాత కాళుకి నభసకరిించాడు. ఈ తాతే తనను బ్రతికిించిింది. కాదు
కాదు ఈమన చెవులే. అవును ఈమన చెవులే తన కషాోలని తభలోకి ఒింప్పకని తనను
యక్షించాయి. తాను కనడ్క వతుకులాడుతూ వల వలలాడే తలల గరుూకు వచిచింది. ఒకక క్షణిం
ఆగకుిండా కిండ్ క్రిందకి రుగలు మొదలెటాోడు, తలల పొదుగ దగగయకి చ్చరే లేగదూడ్లాగా.

*

వింటాను... చెప్పు

వాయుగిండ్ల శశికళ

patrika.kinige.com

