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భరతనగర్లో లోకలరైలు దిగి ఫ్లోటఫ్లం

ల

వచ్చి పట్టాలు దాటి తుపలమధ్మ బాటలోంచ్చ నడిస్తే

వచ్చి సమంటుర్లడ్డు. వీధిలైటు పసుపుగా పరుచుకునన చోట నిలుిన్ననను. రమణ బండి మీద వచ్చి
ననున

పికప్

చ్చసుకోవాల.

బొమభలేసుకోవట్టనికని కొతేగా

తర్వవత

మందుబాటిలూ

స్ాప్ఫప

తీసుకుని,

ఆయన

స్టాడియో చూట్టానికి వెళ్లోల.

కాల చ్చస్తే దార్లో ఉన్నన అన్ననడ్డ. వెయిటింగ్ ఇంతస్తపని తేలన్నకా మదణ్ణి దేన్తేన్త ఆకుమపై
చ్చసుకోవాలగా. చుట్టా చూస్తే... నగరపు ఈ మూల కికిిరిసన నివాసాలు. కాస్తపు న్న రచయిత
చొకాి తగిలంచుకుని అవలోకించాను. అపుడ్డ అలవాటు తెర చపున జారి పరిస్ర్వలు
మేల్ింట్టయి. కానీ ళ్ళు దగగరపెటుాకోపోతే ఏవో దంగ కంక్లోజనుో కిటిాంచ్చసాేవు, దగగర
పెటుాకుంటే నిజంగానే ఏదో నిజం నీ తలుపు తట్టాచుి. అలా చుట్టా ఆవరించ్చ ఉనన ఇళ్ుని –
రండ్డమూడ్డ గదుల ఆస్బఫసాాస్ కపుల ఇళ్ు నుంచీ, మధ్మతరగతి లైఫస్తవంగ్స ఫలతమై కింది
వాట్టలన ఫ్లమిలీలకి అద్దెకిచ్చి నిట్టరు అంతసుేల ఇళ్ుదాకా అనినంటినీ – చూస్ేంటే, న్న స్మరి
మదడ్డ ఏదో ఆపదధరభంగా అందిన సార్వంశానిన కక్కియబోతందని పసగటిా ఆపేసాను.
ర్లడ్డువారన నిలబడి మాట్టోడ్డకుంటునన కుర్రాళ్ు గంపుక్కస చూపుతిపితే, సాహతమవరినలకు
నపే

దిె

మూస్లోో ఇమడకుండా అంతా కలగాపులగంగా కనపడి, వసుగొచ్చి, ఇదంతా

కటిాపెటేాస, రమణగారి కొతే పాషనపోసుస ఎపుడ్డ వీధి మలుపు ఎపుడ్డ తిరుగతుందా అని
చూడటంలో పడాును. ఆయన కంటోర్సత స్రిపోలని రండ్డమూడ్డ ఆకార్వలు వచ్చి ననున
దాటుకుంట్ట పోయాకా, నిస్సందేహంగా ఆయనదైన సల్హహటు బండి మీద మలుపు తిరిగింది.
ముఖం మొతాేనిన వెలగించ్చ (కానీ అయిందానికీ కాందానికీ చవగాగ వాడేస్త) తన సరినవువత
పలకరించ్చ బండి చుటుాతిపాడ్డ.
వెనక ఎకాికా ఇదెరం స్ందులూగొందులోోంచ్చ పోతున్ననం. మాటలవుతున్ననయి. “నేను
తాగాలని పాోన చ్చసుకునేం ర్వలేదు. ఆ ప్రోగ్రం లేకపోయిన్న ఒక్క” అన్ననను. ఇంటి దగగర
బయలేెరేటపుడ్డ వదమ చ్చసన హెచిరిక కొంత కారణమైతే, ప్రసుేతం న్న జేబులో ఆయనకి
తీర్విలసన మూడ్డవేలూ మినహాయిస్తే వదమ శాంక్షను చ్చసన నూట పది మాత్రమే ఉన్ననయి (క
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వంద కాయితం, క పది కాయితం). అందులో రైలుటికెటుాకి పది తీస్తస్తే, ఈ సటిాంగకి న్న
తరపున పెటుాకోగలగే ఖరుి వందరూపాయలు మాత్రమే. అందుక్క అలా మొహమాటపడాును.
కానీ ఆయన కటనుకున్ననక వెనకిి తగేగ రకం కాదు. వైనుషాపు ముందు ఆగాక
క

కొనిన జేబులోంచ్చ తీస లెకిపెడ్డతుంటే నేను న్న వందా తీస

ఆయన చ్చతిలో పెట్టాను. మొహమాటంగా నవువతూ “నిజానికి అవస్రమే క్లడా” అన్ననడ్డ.
కటకట్టల కంటర్లోంచ్చ చ్చయి పెటిా ఏదో బ్రండ్ పేరు అడిగి న్నవంక చూస ఒక్కన్న అన్ననడ్డ. న్నకు
ప్రిఫరనుసలు లేవు గనుక వనపడకపోయిన్న స్రే అనేశాను. తర్వవత అది జిన అని అరథమైంది.
ఎపుడూ తాగలేదు. ఐన్న ఆడవాళ్ు మందు అని దానికునన పేరు ఇదివరక్ల వనుంటం వలో,
ఎలాగూ తాగింతర్వవత రైలెకిి ఇంటికి వెళ్ుటం అనే ఫీటు గరించ్చ అపటిక్క కాస్ే వర్రీ అవుతునన
మూలాన, ఇదీ మంచ్చదేలే మరీ అవుటైపోయే పరిసథతి ర్వకుండా అనుకున్ననను.
న్నకు మందు ఏదననది పెదె ముఖమం కాదు. మరీ అంత మందుకి మరిగిన న్నలక కాదు.
పకిన తింట్టనికి మంచ్చ స్ాపుప లేదంటే మాత్రం పెగగ దిగదు. రమణ అలాకాిదు, వటిా నీళ్ళో
కలుపుకుని సగరటుా నంజుకుంట్ట తాగేసాేడ్డ. అందుక్క బజ్జీబండి దగగర బైకు ఆపాకా స్ాపుప
వషయంలో ఎకిడ పీన్నసగా చుటాబెటేాసాేడోనని భయం పటుాకుంది. పోనీ నేను చ్చయాడిదాెమా
అంటే పదికాయితమే ఉంది. అందుక్క తెగించ్చ, ఇంకో అపు జమకని పకిన పెటుాంచ్చన రండ్డవేల
లోంచ్చ కొంత వాడేదాెమని, “లేపోతే ఇకిడ ఏటీఎం ఏవన్నన ఉంటే పోదాం పదండి” అన్ననను.
“ఎందుకండీ మీరు జస్ా ఏం కావాలో చెపండి” అన్ననడ్డ. అపటిక్క కలపునన పిండి చూస పకోడీ
వేయమన్ననం. ఇంకా పునుకులూ, వడలు. బండివాళ్ళుదెరూ తెలంగాణ జంట అని రమణగారికి
తెలసపోయిందో, మరి ఈ వమవహార్వలోో ఆయన అంతేన్త తెలీదుగానీ, న్నత మాట్టోడే ఎట్టకాని
యాస్ వదిలేస ప్ఫరిేగా తన యాస్లోకి దిగిపోయాడ్డ (“ఉలోగడు ఏషనవే?”).
కటిాంచుకుని బయలేెర్వం. స్ందుమలుపు తిరిగేటపుడ్డ కొండగరుేలు చెపాడ్డ, “ఇదిగో
ఎస్బఫఐ బాంకుకీ ఐనస్బాన స్టిలుకి మధ్మనునన స్ందండీ” అని. న్నకు అస్లు బజ్జీబండి దాకా ఎలా
వచాిమో క్లడా గరుే లేదు, కాబటిా గరుేపెటుాకునే ప్రయతనం చ్చయలేదు. వీధిలైటో వెలుగలోోంచీ,
వాటిని పంకుివేట చ్చస్త చీకటోలోంచీ క బులో క్లడలకొచ్చి ఆగాం. రమణగారి ఇంటిఒనరు ఇలుో
మలుపు దగగర ఉంది. ఈయనకి అద్దెకిచ్చింది మాత్రం ర్లడ్డు అవతల ఇరుకుగేటు దాటి వెళ్తే తప
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కనపడని ఖాళీస్థలంలో వేసన రేకుల షెడ్డులో రండోగది. పకిగదిలో ఎవర్ల రొట్టాలు తయారు
చ్చసాేరట. గది తలుపు తీయగానే ఆమూల నించ్చ ఈమూలకి పరిచ్చన (ఫెవకాలోే నేలకి
అంటించ్చన) కారట కనిపించ్చంది. ఈ గదిలో ఇదివరక్ల కోళ్ును ఉంచ్చవారట. వాటి ఎండిన
రటాలత గదంతా నిండిపోతే, ఈయన ఎంత కడ్డకుిన్నన పోకపోయేస్రికి, ఆఫీసుకారిడారోలో
పరిచ్చలాంటి ఈ తివాచీ తెచ్చి అంటించాడ్డ. మాటలోో పడి యథాలాపంగా గమభం దగగర పడ్డనన
రండ్డ పెయింటింగ్స దాట్టచ్చిశాక, ఆయన వాటిని చూపించ్చ “ఎలా ఉన్ననయో చూస్టేండండి.
నేను మీకు స్పరయిటు తెసాే” అని వెళ్లుడ్డ. మూణ్ణిలుగ ర్లజులోో వచ్చి మహళ్లదిన్తతసవం
స్ందరబంగా ఏదో గ్రూపుఎగిీబిషన ఉంటే దానికి తన వంతుగా వేసుేననవ. పేరు పత్రికలోో న్ననటం
కోస్ం. మనసు నుంచ్చ వచ్చిన స్బెీకుా కాదు. ఆయన మిగతా పెయింటింగ్సలో ఉండే మజా లేదు.
ఈ తెలయనిగది స్మక్షంలో చతికిలపడాును. తివాచీ మీద వేళ్ోకి అందే పీచుని పీకుతూ
కాస్తప్ఫ, పాతపేపరుో తిరగేస్టే కాస్తప్ఫ, ఉనన క్క కి అలభర్వలో (నిజానికి అది వంటగటుా)
ఆయన పేరుికునన కుంచెలీన రంగలీన కెలుకుతూ కాస్తపు క్లరుిన్ననను. ఆయన చెపింతర్వవతే న్న
ముకుికి తెలసన కోళ్ువాస్న, ఇపుడ్డ మేం తెచ్చిన పొట్టోలోోంచ్చ వామపిస్ేనన కమభని
నూనెవాస్నత రిపేోస్ అవుతంది. పేపర్లో క్రంపేజ్జల కోస్ం వెతికాను, దరకి సనిమా పేజ్జలోో
రబఫరు నడ్డములూ బొడ్డుల వైపు చూస్టే కాలక్షేపం చ్చశాను.
ఆయన వచాికా పేపరుో పరిచ్చ వాటి మీద పొట్టోలు వపి బాచీమట్టలేసుిని క్లరుిన్ననం.
మోడరేట ఫీసుా. ఎపుడూ ఛీర్స స్ంగతి మరిిపోతాను. ఎలాగందో చూదాెమని ఒ స్గంమూతడ్డ
ర్వ జినున ముందే న్తటోో పోసుకున్నన. చలోటి బిటార్స్బవటు సరిటుా న్నలకంతా ఇంకుతూ పోయి
గొంతుదావరం దగగర మంటగా అణ్ణగింది. తాగటం కన్నన తిండి మీదే ఎకుివ శ్రదధ పెటేా న్న తతవం
ఆయనకు అలవాటైపోయింది. స్గం స్ాపుప న్నవైపే నెటేాసాేడ్డ. గ్రండ్ వరుి అంతా సదధం, ఇక
ఇకిణ్ణించీ చుకిలోోకీ ేజజ్జ పాలపుంతలోోకీ ఎగరటమే తరువాయి. “చెపండి కబురుో” అన్ననడ్డ.
(బహువచనం నుంచ్చ బయటపడలేకపోవట్టనికి ఆయన తరపు నుంచ్చ బహుశా న్న
మేధావతనంపై ఆయనకునన తగని భ్రమలో మర్లటో కారణం కాగా, న్న తరపు నుంచీ న్నకన్నన
న్నలుగేళ్ళు పెదెయిన ఆయన వయస్ట, ఆయన కళ్లమూరిేమతవంపై న్నకునన గౌరవం, న్న ప.గో.జ్జ
తనమూ కారణం.)
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గాలోోకి లేచ్చ ముందు నేల మీద తకుితా తారట్టోడే గాలపటంలా కాస్తపు సాగింది
స్ంభాషణ. ఆ మహళ్లదిన్తతసవం పెయింటింగ్సకి నేను తెలుగలో పొయెటిగాగ ర్వసన కాపషనో
గరించ్చ మచుికున్ననడ్డ. ఆ పెయింటింగ్సలో న్నకనిపించ్చన తేడాలన (మరీ స్బసఫిగాగ చెపేంత
అవగాహన లేదు కాబటిా) మూగవాడి సైగలాో పైపైన చెపట్టనికి ప్రయతనం చ్చశాను. కానీ ఆయన
అరథం చ్చసుకోగలడ్డ. దటస ద థంగ్. తర్వవత ఆయన ఆర్ా ప్రపంచం మీద ఆయన, న్న లటరరీ
ప్రపంచం మీద నేనూ గాసప్ చెపుకుని, ఆయన పెయింటింగ్కి స్ంబంధించ్చ అందుకునన స్తామలన
నేను

రచనకి,

నేను

రచన

గరించ్చ

అందుకునన

స్తామలన

ఆయన

పెయింటింగకీ

అనవయించుకుంట్ట, న్న మీదునన గరిత ఆయన తన మీద నమభకం పెంచుకుంట్ట, ఆయన
మీదునన గరిత నేను న్న మీద నమభకం పెంచుకుంట్ట... చాలా మాట్టోడ్డకున్ననం.
స్ంభాషణ ఇనెవటబులగా మా దరిద్రం వైప్ఫ, డబుఫస్మస్మ వైప్ఫ వచ్చింది. ఇది మా
రగమలర్ ట్టపికుి. ప్రపంచానిన ఎలా జయించాల, ఎలా స్ంపాదించాల అననది. న్నలో ఇంకా
మొలకెతుేతుననదే గానీ, రమణగారిలో మాత్రం కరడ్డగటిాన ర్వక్షస్కాంక్ష. కానీ ఆ జయించటమూ,
స్ంపాదించటమూ అననవ మళ్లో తన లెకిలోోనే జరగాల అనే పటిాంపు చూస్తే ముచిటేసుేంది.
జయించట్టనికి ఆయన వైపునన సైనమమలాో ఈ కొనిన కుంచెలూ రంగలూ మాత్రమే. కానీ
ఎనినసారుో ద్దబఫపడిన్న మొండిగా లేచ్చ మంటలతనం ఉంది. కాన్నవసు ముందు ఉననంతస్తప్ఫ
ఎలాగూ అకిడ ఎంత మజా పొందుతున్ననం అనన దానిమీదే దృషా ఉంటుంది. కానీ కాన్నవసు దాటి
పకికు వచ్చినపుడలాో ఇంటద్దె అనీ, పిలోలకి అనుకోకుండా వచ్చిపడే జవర్వలనీ, వాళ్ో స్టిలు
ఫీజులనీ ఇలా మనుగడ బాధ్లు చుటుాముడ్డతుంటే, స్రవవవల ఆటలో ముందుకెళ్ోట్టనికి
మనుషులంతా ఆధారపడే స్వాలక్ష నైపుణ్ణమలోో తన ఈ కళ్ క్లడా క్కవలం కటి మాత్రమే అననటుా
చూడక తపదేమో. కానీ కలా చూస్తే ఆరిాసుా ప్రివలేజ్డు పేోయరు. వాడి ఆటకి నియమాలు వాడే
నిరేెశంచుకుంట్టడ్డ. పైగా ఈ ఆటని బతకట్టనికి ఆడేవాళ్ు మందలో కడ్డ కాదు,
ఆనందించట్టనికి ఆడే అతికొదిెమందిలో వాడ్డ కడ్డ. కానీ ఆటలో గెలవకముందే క్లత ఆగిపోతే
అనే డౌటు పటిా ననున చంపుతుంది. అదే అన్ననను.
“నిజమేనండీ, ఎలాగైన్న స్ంపాదించాల. కోిసారి భయమేసుేంది. ఉననటుాండి న్నక్కదైన్న
అయి చనిపోతే వదమ పరిసథతి ఏంటని...” అన్ననను.
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ఈ భయానికి కొంత ప్ఫరవరంగం ఉంది. చావుని తలుికుని నేనెపుడూ పెదె
భయపడలేదు, కానీ ఇపుడ్డ న్న చావు తర్వవత వదమ జ్జవతానిన ఊహంచుకోవట్టనికి
భయపడ్డతున్ననను. ఇదంతా నిజానికి వదేమ న్నలో (అప్రయతనంగానే) ఎకిిసుేందేమో. ఆర్లగమం
మీద న్న అశ్రదధ తనకు మరీ వసుగతెపించ్చనపుడలాో అంటుంది: “నీక్కదన్నన అయితే తర్వవత
నేనుండనుర్వ. న్నకింక్కం లైఫ ఉంది. చచ్చిపోతానంతే” అని. నిజమే, తనకి నేను తప
అబొసలూమటగా ఎవరూ లేరు. ఎంత లేరంటే, నేను లేకపోయిం తర్వవత తను బతకాలసర్వవట్టనిన
నేనే ఊహంచలేను. ననున పాలంచ్చ ర్వణ్ణని, ఎవరి పంచన్త దికుిలేకుండా. కానీ జరిగేది అదే. తన
కుటుంబం మొతాేనిన శాశ్వతంగా శ్త్రువులన చ్చసుకుని ఇటు న్న కుటుంబానికీ చ్చరువ కాలేక...
ఎట్ట కాని ఈ సథతిలోకి తెచ్చి... నేనినజంగా ఆమను తీసుకొచ్చి మంచ్చ చ్చశాన్న అనిపిసుేంది. ఏం
చ్చయాల అంటే జవాబు తెలసందే: కనీస్ంలో కనీస్ం, స్ంపాదించాల. అపుడనిపిసుేంది, అస్లైన
పురుషారథం భార్వమపిలోల కోస్ం క్లడబెటాడమేనని. కానీ ఈ ర్వతలత ఏం ర్వలతాయి. నిజంగా
ఇంక్కదైన్న చ్చస స్ంపాదించగలగితే ఖచ్చితంగా అదే చ్చయాల. కపుడ్డ న్నకు చావుభయమంటే
ర్వయాలసనవ

ర్వయకుండా

చచ్చిపోవటమనే.

కానీ

ఇపుడ్డ

న్న

తదనంతరం

అనీన

అమరిిపెటాకుండా చచ్చిపోతానేమోనననదే పెదె భయమైపోయింది. ఇదంతా తల మీదకి తిేడిని
దించుతుంది.

క్రూరమైన

దయావహీనమైన

భావాలెవనన్న

ఆస్ర్వ

తీసుకోవాలనిపిసుేంది.

మొన్ననకసారి న్న ఆర్లగమం మాట్టచ్చి మళీు తను అదే మాట అనబోతే, “నేనంట్ట లేకపోయాక,
నువేవమైతే న్నక్కవటే” అన్ననను. అది నన్ననమ అరథం చ్చసుకునే ట్రానసఫరంట క్షణ్ణలోో కటి.
“నువెవంత సావరథపరుడివర్వ!” అని అనగలగింది.
అంతకుముందు ఒ ర్లజు ర్వత్రి ననున నేను హంసంచుకుంట్ట కలంచుకునన వకృతహల
ప్రభావం క్లడా ఆ మాట వెనుక ఉండొచ్చిమో ఆమకు తెలీదు, న్నక్ల తెలీదు. ఆ ర్లజు ఆమ పకినే
పడ్డకున్ననను. చ్చననపిలోలా స్గంన్తరు తెరిచ్చ తిేగిల పడ్డకుంది. ఎలాగో తన ప్రపంచం మొతాేనికి
ననేన క్కంద్రకం చ్చస్తసుకునన జ్జవ. ఆ క్కంద్రకం క్లలపోతే? నేనిలా ఇక నిద్ర లేవకుండా చచ్చిపోతే?
తెలోవారేకా ఆమ మామూలుగా లేచ్చ, నేను యథావధిగా ర్వత్రి పొదోెయేదాకా ఏదో పుణుకుిని
ఆలస్మంగా పడ్డకుని ఉంట్టననీ, అందుక్క ఇంకా లేవలేదనీ అనుకుంట్ట, తాను లేచ్చ సానన్నలవీ
కానిచ్చిస, టిఫిన చ్చయటంలో పడి, ఈలోగా ననునలేపి మొహం కడిగించ్చస్తే వేడిగా తింట్టను కదా
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అని బెండ్రంలోకి వచ్చి, ఎంత పిలచ్చన్న పలకిపోతే కుదిపి, నిర్లధ్ంలేని దేహపు కదలకల వలో
నెమభదిగా మొదలైన అనుమాన్ననిన తనే మళీు బయటకి అదిలస్టే, కానీ అది పెనుభూతమై
పెరుగతుంటే ఏమీ చ్చయలేక, అరథం వపారుికుంటునన నిజానిన వెనకుి మళ్ళుంచలేక, ననున
అట్టయిట్ట కదిపి, న్నడి పటుాకుని చూస, అపటిక్క చలోబారిన న్న ఛాతీక్కస చెవ ఆనిి, జ్జవం
ఖాళీ చ్చస వెళ్ళుపోయింతర్వవత మిగిలన పదారథమాత్రపు దేహంలో రకేస్ంచలన్నలూ లబడబలూ
ఏమీ లేని గడుకటిాన నిశ్శబాెనిన మాత్రమే వనగలగి, తన్నక శ్వంత ఉన్నననని అరథమై, బహుశా
క్షణమాత్రం పాక్క లేకి భయానికి లజిీతుర్వలై, దానిన కపిపుచ్చిందుకు కిసారి కవట్టలు వదిలేస్తే
వచ్చిపడిన ప్రేమావేశ్ం న్న చలోటి దేహంపై ఫెటిలుోన కనీనరై పగిల, బరువుమాత్రమే మిగలుికునన
న్న తలని తన వళ్ళుకి తీసుకుని, చెంపలుకారేలా ఏడిి, ఆ ఏడ్డపు అందరికీ వనపడ్డతుందనీ,
వనపడాలనీ, ఎవర్ల కరు చెంతనుండాలనీ... స్ావ్ మీద మాడిపోతునన ఉపాభ, అపార్ామంటు
కారిడారో నిండా పాకుతునన ఏడ్డపు, కాస్తపు ప్రేమతనూ, కాస్తపు తన సథతి తలుచుకుని, కాస్తపు ఈ
శ్వానిన ఏం చ్చయాలనీ.... ఉతే కట్టాలాంటి శ్రీర్వనిన డిస్స్ చ్చయట్టనికి ఎంత ఖరివుతుంది,
ఏటీఎంలో ఉననద్దంత, చుట్టా న్న పరిచయసుేలూ, స్తనహతులూ తనకి ఏమీ కాని వారు, ఈలోగా
రింగవుతునన ఫోను లఫా చ్చస్తే తను వారం క్రితం జాకెటుో కుటాడానికిచ్చిన టైలర్వవడ కుటాడం
ప్ఫరేయిందనీ వచ్చి తీసుకెళ్ోమనీ అంటుంటే, ఈ వన్నశ్నపు స్టచనైన్న లేని ఒ గతంలోకి పోరాల
తెరుచుకుననటాయి, వీలైతే ఫోన్తోంచ్చ దూరి అకిడికి వెళ్ళపోవాలనిపిసుేంటే, ఆ దారిని ఈ చావుత
కలుషతం చ్చయబుదేెయక, రేపు వచ్చి తీసుకుంట్టనని చెపి పెటేాస, చాపమీద నిట్టరుగా
పడ్డకోబెటిా తెలోటిగడుత కపివునన న్న వైపు చూస్టే.... కళ్ళు నిండాయి న్నకు, ఆ చ్చననగా న్తరు
తెరిచ్చ స్ననగా గరకపెడ్డతునన బుజిీతలోని చూసుకుంట్ట, ఇదంతా చెరిపేసుకుని, ఎపటికో
పడ్డకుంట్టను. తెలాోరి లేచాకా ఇదంతా ఏమీ చెపకుండా స్ందరబం కలంచ్చమరీ కామడీగా
అంట్టను, “నువువ మాత్రం సుమంగళ్ళగానే చచ్చిపోవే బాబూ” అని.
ఈ భయమే రమణ గారి ముందు ఆ మాటలోో బయటపడింది. అవ ఆయనక్ల తగిలాయి.
తన జ్జవతంలోకి చూసుకునేలాగా. “అవునండీ” అని వాళ్లోవడ గరించీ, పిలోల గరించీ
తలుికున్ననరు. “న్నక్కమన్నన ఐతే వజయ నిజంగా దికుిలేని పరిసథతిలో కెళ్ళపోతుంది. పిలోలు ర్లడ్డు
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మీద

బతుకుతూ

గవరనమంట్ట

స్టిళ్ులో

చదివీ

చదవకా

అలోరిచ్చలోరగా...

అస్లు

ఊహంచుకుంటేనే భయంగా ఉంటుంది.”
“నిజంగా మనం బతికుననపుడ్డ వాళ్ళు గవరనమంటు స్టిళ్ులోోనే చదువుతున్నన
ఫరేోదనిపిసుేంది కానీ, మనం లేకుండా మాత్రం వాళ్ుని అలా ఊహంచుకోలేం” అన్ననను.
తన ఆలోచన తాలూకు కొనసాగింపునే వననటుా వెంటనే తలూపి పుకున్ననడ్డ.
చెలెోలో పెళ్ళుకి పెదె వడీులోే తెచ్చిన అపుల బరువు ఆయన మీద పడి ప్రతీ నెలా స్ంపాదన
లోంచ్చ పాతికవేలు వడీులే గంజుకుంటుంటే ఏ నెలకా నెలే టైటర్లప్ వాకింగ్ చ్చసుేన్ననరు. న్న
మాటలు ఆయనలో నిద్రాణంగా ఉనన భయానిన లేపాయి. ఆ భయం న్నకన్నన తీవ్రంగా ఉండి
ఉంటుంది. ఏడాది క్రితం అనుకుంట్ట, కర్లజు నేను ఎందుకో వాళ్ో ఇంటోో ఉనన స్ందరబంలోనే
ఆయనకి ఉననటుాండి ఛాతీ నెపి వపరీతంగా వచ్చింది. ఇంటోో వాళ్ళు హార్ా రబుబులేమన్నననేమో
అని భయపడాురు, కనీనరుపెటుాకున్ననరు. ఎకిడో పెదె ప్రయివేటు హాసటలోో తెలసనవాళ్ో దావర్వ
కారిాయాక్ చెకపుకి వెళ్లుం ఇదెరం. ఆ ర్లజంతా ఏవో ట్టసుాలత హాసటలోోనే గడిచ్చపోయింది.
ఆయనిన స్బక్షనునంచ్చ స్బక్షన కి తిపుతూ చెకప్స ఏవో చ్చస్టేనే ఉన్ననరు. ఛాతీకి స్బనసరుో తగిలంచ్చ
ట్రెడిభల మీద పరిగెతిేంచటం, ఇంకా అలాంటివ. భయమేమన్నన ఉంటే అది ఆయన మొహం మీద
కనపడనీయలేదు, న్నత పంచుకోలేదు క్లడా. ఉతింఠ మాత్రం ఉందనిపించ్చంది. రిజలా్ కోస్ం
ఆ తెలోటి కారిడారోలో ఎదురుచూస్టే క్లరుిననపుడ్డ ఆయననన మాటలనబటిా సగరట్టా మందూ
మోతాదు తగిగంచటం గరించ్చ నిజంగా ఆలోచ్చసుేననటేా కనపడింది. సాయంత్రానికి రిజలుా
వచ్చింది. స్ోక్ అయితే కాదు గానీ, ఆయన గండె దగగర కొలెస్ార్వల శాతం మాత్రం ఎకుివుందని
తేలంది. మందులూ, ఎకసరసయిజూ చెపారు. బయటైతే పడాుడ్డ, కానీ ఆ స్ంఘటన చావెంత
చ్చరువో గరుే చ్చసందనుకుంట్ట. ఈమధ్యమ తాగితాగి చ్చననవయసులో చచ్చిపోయిన దళ్ళతకవ
గరించ్చ రండ్డమూడ్డసారుో ప్రసాేవస్తే అలా అనిపించ్చంది.
వమస్నంలో స్బనియారిటీ పరంగా చూస్తే ఎకుివ భయపడాలసంది ఆయనే. కానీ
చచ్చిపోయాకా

వెనక

మిగిలేవాళ్ో

పరిసథతిలో

దైనమత

వషయానికొస్తే

న్న

పరిసథతే

అధావననమనిపించ్చంది. కానీ ఇదంతా భూమీభద మసలేవాళ్ుకి తపని తాపత్రయమే తప ఎవరు
చచ్చిపోయిన్న తటివాళ్ో బతుకు ఆ చ్చనన కుదుపు తర్వవత అలా సాగిపోతూనే ఉంటుందేమో. ఐన్న
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మన దగగరివాళ్ళుపుడూ మన ఆధ్వరమంలోనే బాగన్ననరని నమాభలనుకుంట్టం. కవేళ్ ఇపుడలా
ఉననటుా లేకపోయిన్న వాళ్ుని బాగండే సథతికి తీసుకెళ్ోగలమని నముభతాం.
ఎనిన పెగగలు దాటిన్న జినున తాగట్టనికి తియమగా బానే ఉంది గానీ, తలకైతే ఎకిటం లేదు.
నిద్రలేమిత ఉననవాడిన పటిావూపే మతుేలా ఉందంతే. కానీ రమణగారు తన కుటుంబం గరించ్చ
మాట్టోడ్డతుననపుడ్డ న్న కళ్ులోో తాగబోతుకనీనళ్ళు చ్చపిలాోయి. మా రగమలర్ సటిాంగలోోలా
ఈర్లజు పాలపుంతలోోకి ఎగరలేదు. స్ాపుప ఎపుడో అయిపోయింది. మందుక్లడా కావొచ్చింది.
కాస్తపు క్లరుింటే తాగింది స్క్రమంగా ఎకిి ఇంకాస్ే బెటర్ మూడోోకి వెళ్తువాళ్ోమేమో. క తీరైన
ముగింపుకి చ్చరినటుాండేది. కానీ న్న ఆఖరు రైలు పదిననరకి. బసుసలోో వెళ్లోచుి గానీ, ఈ సథతిలో
బసుసలవీ మార్వలంటే భయం. ఆయనిన తందరపెట్టాను.
పేపరో అంచులు దాటి తివాచీ పీచులో ఇరుకుిపోయిన తిండి తునకలోే స్హా అనీ పేపరోలో
చుటాబెటిా ఏరి బయటపడేశాం. ఆయన తన 12 X 6 స్టాడియోకి తాళ్ం వేశాడ్డ. ఇదెరం బండి
ఎకిి బయలేెర్వం. ఇందాక

సమంటు ర్లడ్డు మీదకు తెచ్చి దింపాడ్డ. న్న జేబులో పదికాయితమే

మిగిలంది. ఎందుకన్నన మంచ్చదని చ్చలోర అడిగా , ఆ ఫూలష్ మనిషని. ఏ వందైతే నిజంగా
అవస్రమే అన్ననడో అందులో ఒ యాభైపదులు తీస మళీు న్నక్క ఇచాిడ్డ. తుపలబాట మధ్మ
నుంచ్చ తూల నడ్డస్టే మధ్మలో ఆగి, కాళ్ో మీద చ్చముభతుందేమో అనన లెకిక్లడా ఉండని ఈ
డెలషస్ సథతిలో ఉచితనినంచ్చ, పట్టాలెకిి ఫ్లోటఫ్లం మీదకొచాిను. లంచ్బాకుసలు
ఆఖరి రైలు కోస్ం ఎదురుచూసుేనన కొందరు ఒవర్టైం జ్జవులు తప పెదెగా జనం లేరు. ఏ క్షణ్ణన
రైల్చ్చిసుేందో అనన కంగారుత టికెటకంటరు వైపు తవరగా నడ్డసుేన్ననను. స్బరుగా ఉన్తనడి
కంటే క్లడా జాగ్రతేగా అడ్డగలు వేస్టే.
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