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‘ఎలా బతకల?’ అనుకుననపుుడు... నాకు కనిపిించే, వినిపిించే ప్రపించింలో ఎలాింటి
మారుు నాకు కనపడలేదు. హోరున గాల లేదు, బోరున వరషిం లేదు, దేవుడేమీ ప్రతయక్షమవవలేదు.
‘ఎలాగైనా బతకల’ అనుకుననపుుడు కూడా పైన చెపిునవేమీ జరగలేదు. కనీ ఈస్మరి
దారులు, అదీ లెకకనేననిన దారులు మాత్రిం కనిపిించాయి.
నాకు తెలసిన ప్రపించిం గురిించి చెపుడానికి ఇింతకింటే నాకిం తెలయదు!
ఓ ఇరవై మూడేళ్లలగా అనుకుింటా, నాకు రైలుతో పరిచయమై! ఇనిన సింవతసరాలోల ఎకుకవ
సమయిం నాకు అిందులోనే గడిచిపోయిింది.
ఇవాళ్ శుక్రవారిం! కబటి్ కించెిం తిందరగా స్ట్షన్ చేరుకునానను! నా ప్రపించిం
చిననదైనా, ఈ ప్రపించిం పెదదదనన విషయిం నాకు మొదట తెలసిింది ఇకకడే.
నేను అకకడకు చేరుకునేసరిక అపుుడే ఫ్లలటఫ్లరిం మీద బయలుదేరడానికి రైలు సిదధింగా
ఉింది. ఎలాగోలా నాకో సీటు దొరికిింది. బహుశా రైలు కదలడానికి సుమారు ఓ గింట సమయిం
ఉిండొచ్చు!
అలవాటుగానే కిటికీ పకక సీటు నుించి బయటకు చూసుునానను. అలవాటే కబటి్ అకకడ
నాకు కనిపిించేదేదీ విింతగా అనిపిించదు.
ఓ అరగింట నుించి చూసుునానను వాణ్ణి ! ఓ ఆరు సింవతసరాల వయసుస ఉిండొచ్చు
అనుకుింటునాన! ఫ్లలటఫ్లరిం మీదనే అటు ఇటూ తిరుగుతునానడు. ఆ షాప్ దగగర ఆగుతునానడు.
తినేవాళ్ల వింక, తినబడే వాటి వింక మాత్రిం చూసుునానడు. మళ్లల అకకణ్ిించి మిందో వెనకోక
కదలడిం... నాకు అలవాటైన వాతావరణింలో ఇది మాత్రిం కించెిం భిననింగానే ఉింది!
అమ్మావాడి మిందు మాత్రిం దేహీ అనలేకపోతునానడు. కింపదీసి ఆరేళ్లక ఆతాాభిమానిం,
ఆతాగౌరవిం తకక తోటకూరా కదు కదా!
అరగింట పైనా అయినా, వాడు మాత్రిం అదే పని!!

నికకరు హోదా పిందలేకపోయినా, దాని కింటూ ఏ పేరూ లేదు కబటి్ దానిన నికకరనే
అింటునాన! వింటి మీద ఓ చిరిగిన నికకరు తపు ఇింకిం లేదు. వాడికి ‘పట్’ అనే ప్రింతిం నాకమీ
కనపడలేదు... ఆనవాళ్లల తపు!
అింత ఆకలతో ఉననవాడు ఆ షాపువాడి దగగర నోరు తెరిచి అడగడానికి ఇబబింది ఏింటో
నాకు అరథిం కవటిం లేదు. సమయిం మెలలగా కరిగిపోతోింది!
వాడి ఓపిక కూడా కవచ్చు. నా కళ్లల మాత్రిం వాడినే అనుసరిసుునానయి. ఫ్లలటఫ్లరిం మీద
గాల పీలుుకు బతిక జీవులు దాదాపు లేనటే్ ... నా వరకూ “మనిషి” అనేది హోదా! ఇింత
అగాథింలో కూడా వాణ్ణి అకుకన చేరుుకునే జీవి ఎవరో వాడికి కనిపిించినటు్ింది... ఓ నలభై
సింవతసరాలు ఉనన ఒకమె మాత్రమ్మ ఫ్లలటఫ్లరిం మీద ఉింది.
నాకనిపిించినింతలో, వాడు కచిుతింగా ఆమెను దేహ అింటాడు, ఎిందుకింటే ఆకల
మిందు ఎవడైనా మోకరిలాలలసిందే!
వాడు ఆమెను సమీపిించి, ఆమెను అడగబోతుననపుడు, అపుుడే ధ్వనిించిన చివరి ఎ
వలల వాడి ఆకల కకలు ఆమెను చేరే సమయానికి మిగిలన ఆమె కూడా రైలెకకసిింది. వాడు,
వాడిలాింటి వాళ్లల తపు దాదాపుగా ఇింకెవరూ ఫ్లలటఫ్లరిం మీద లేరు.
వీడెవడో దరిద్రానికి దతుపుత్రుడేమో అనిపిించిింది.
మెలలగా... రైలు కదులుతోింది...
వాడి మిందు ఇపుుడు రిండే దారుల ... ఇకకడే ఉిండి చావడిం, లేదా ప్రయాసకు ప్రణిం పోసి
రైలెకకయడిం!
1... 2... 3...
నా అించనా నిజమైింది. వాడు రైలెకకశాడు.
సవచఛమైన గాల కూడా రానింత ఇరుకులో వాడు బహుశా నాకు ఇక కనపడకపోవచ్చు.
ఆకల బాధ్లు నాకిం కతు కదు! ఒకపుుడు నేను అనుభవిించినవే! ఆ రోజులనీన దాటుకునే ఈ
రోజుకు వచాును. ఆకలకి మిించిన గురువు నాకెవరూ లేరు. ఎలా బతకల అని శూనాయనిన
ప్రశ్ననసుుననపుుడు, నాకు దిశా నిరేదశ్ిం చేసిింది ఈ ఆకలే! ననేన కదు... ఎిందరినో ఎన్నననోన తీరాలకు
చేరిుింది కూడా ఈ ఆకలే!

కచిుతింగా వాణ్ణి కూడా అకుకన చేరుుకుింటుింది.
రిండు మూడు స్ట్షనుల దాటే సమయానికి బోగి మొతుిం జనింతో కికికరిసిపోయిింది. ఏ
రిజరేవషన్స లేకుిండా ఉతిునే పిందగలగే గాలని కూడా స్టవచఛగా పిందలేనింత ఇరుకైపోయిింది.
వాడి తాలూకు ఆలోచనలు ననున ఇపుటోల వదిలేలా లేవు. వాడు నాకెిందుకో భిననింగా
కనిపిించాడు.
నా ఆలోచనలన కచిుతింగా మళ్లించాలసన అవసరిం దాదాపు వచేుసిింది.
ఇింత ఇరుకులో ఇపుటికి ఓ పదిస్మరలయినా ఆ చెయియ నా పరుసను తాకి ఉింటుింది.
ఇపుుడు పటు్కోలేకపోతే మాత్రిం నా పరుస “జ్ఞాపకిం”గా మిగిలపోవచ్చు! సీటు దానిం చేసినింత
మాత్రాన పరుసను దానిం చేయలేను కదా!!
పదకిండవ ప్రయతనింలో ఆ చెయియని నా చెయియ పటు్కోగలగింది. ఆ చెయియ ఎవరిదో
కదు... ఇపుటికి వరకూ ఎవరిమిందు చాపడానికీ మొరాయిించిన కుర్రాడి తాలూకు...
ఒకక క్షణిం ఆలోచనలనీన సుింభిించిన సమయిం... ఆకల చేరిున తీరిం ఇదా!
ఆకల చివరకు వీణ్ణి దొింగని చేసిిందా?
వాడి బితుర చూపులు ఆ క్షణింలో ఎవరినైనా కదిలస్ముయి.
ఏమాత్రిం తెలసినా, చ్చటూ్ ఉనన వాళ్లల తమ తమ వికృత రూపాలు చూపిించటానికి
సిదధమైపోతారు.
వాడి చెయియ కదు, వాడి భవిషయతుు నా చేతిలో ఉిందేమో అనిపిించిింది ఆ క్షణింలో...
వాడిక కదు, ఇపుుడు నా మిందు కూడా నాకు రిండేదారుల!
వాడికి ఏమైనా పెటి్ అిందరాలగానే చేయి దులపేసుకోవడిం... లేదా వాడి రేపటి గురిించి
ఆలోచిించడిం... ఇవాళ్ కడుపు నిిండితే మరి రేపు, ఎలులిండ? ఆకల వాడికి చూపిన దారి
దొింగతనమ్మ కదా?
కసు కరుకైన నిరియమ్మ తీసుకునానను!
వాడిని రైలేవ పోలీసుస్ట్షనోల అపుచెపాుల అని. వాడి రేపటికి నేనింతకనాన భరోస్మ
ఇవవలేను! ఎవరు చూశారో తెలయదు గానీ, వాళ్లకు వీడు దొింగ అనన విషయిం చాలా హాయిగా

ఉింది! తలో చెయాయ వెయయబోతుింటే అడుుకుని, తరావత స్ట్షనోల ఉనన పోలీసు స్ట్షనోల వాణ్ణి
అపుజెపాును.
ఆ క్షణింలో నాకు అింతకనాన మెరుగైన ఆలోచన ఏమీ రాలేదు.
చెడుని గురిుించిన వాళ్లల... నా మించిని కూడా గురిుించారు. ఇపుుడు నేను వాళ్ల దృషి్లో ఓ
హీరో! ఐనా వాళ్ల గురిుింపు కోసిం నేనేమీ ఇదింతా చెయయలేదు కదా!
కనీ, ఆ చివరి క్షణింలో వాడు చూసిన చూపులు నా అసమరథతను నాకు పరిచయిం
చేశాయి.
మిగతావాళ్లిందరూ నాకో సీటు కూడా ఇచాురు.
ప్రయాణిం స్మగుతుిండగా... నా ఫోన్ రిింగైింది...
“హాయపీ బర్టు డే టూ యూ” అవతల నా ఫ్రిండ్ గింతు... మిగతా వాళ్లిందరూ కూడా నాకు
విషెస్ చెపాురు.
బాయగులో ఉనన సీవటస అిందరికి పించినా, వాడి ఆకల తీరులేకపోయానే అనే బాధ్లో
ఉిండగానే నా స్ట్షను వచేుసిింది.
మెలలగా కళ్లింతా నీళ్లల గుిండ్రాలు తిరుగుతునానయి.
డోర్ట దగగరకు రాగానే గుిండెలో ఏదో రూపమెరుగని బాధ్.
పదిహేను సింవతసరాల క్రితిం ఎవరైనా ఇవాళ్, ఇపుుడు నేను చేసిన పని చేసుిండి ఉింటే,
నేను దొింగని కకుిండా పోయేవాడిని కదా! అని చినన బాధ్.
మతుుగా, మతుులో నిద్రిసుునన వాళ్లకసి ఓ స్మరి చూసి, బోలెడనిన సూటకసులు, బింగారిం,
బాయగులతో సహా నేను... దిగిపోయాను!
చీకటిని ఛేదిించ్చకుింటూ, నాకు తెలసన ప్రపించిం వైపు నడుకుింటూ...
ఇదే ఈ ప్రపించిం బతకడానికి నాకు చూపిించిన దారి!
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రచయిత వివరాలు
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