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జోరీ

ప్క్ిక ండ శఖర్ం, మీద వాలగానే దానిి ఎదిరించటానికి

సిదేంగా వునాిడు షాడో . దికుులు దదే రిలీ లలా అటవికుల అర్త నాదాలు
దానిి బెదర్ కటాాయి. శఖర్ం మీద వాల్పనటటా వాల్ప, రివువన గాల్పలోకి
ఎగిరిందది. త్న గోళ్ళ మధయ వుని మానవుణ్ని చూసి అటవికులు
మరింత్ బిగిిరిగా అర్వటంతో దానికి మతి పో యింది. ఎటు పో వాలో
అర్థంకాక వారి త్లలమీదద ర ండుీక టా టం పారర్ంభంచింది.
క్షణ్క్షణ్ానికి

శృతిమించుత్ుని

అటవికుల

అర్ుప్ులు

విని

ఖంగార్ుప్డాాడు షాడో . జోరీప్క్ి త్నను వారి మధయ ప్డదయటం అంటూ
జరిగితద - ప్ుటా గత్ులు వుండవని అనుకుంటూ, డాగర్ని ఎతిత దాని కాల్ప
మీద బలంగా పొ డిచాడు.
బాధగా

అర్చి

ముకుుతో

షాడో

త్లమీద

క టా టానికి

ప్రయతిించింది జోరీప్క్ి. మరోపో టు పొ డిచాడు షాడో , ఆ దెబబతో జోరీ
ప్క్ికి తెల్పవి వచిచంది. దూర్మౌత్ుని అటవికులను చూసి తెల్పకగా
నిటూ
ా రాచడు షాడో . జోరీ శఖర్ం మీద వాలగానే క్షణ్ం కూడా ఆలసయం
చదయకుండా, ఆ ప్రదదశానిి వదిల్పప్టా ట దూర్ంగా వెళ్ళళపో వాలని దృఢ
నిశచయం చదసుకునాిడు.
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***
"జీబూ! జీబూ!!" అని అర్ుసుతని ఆటవికులు ఆ జీబూ దూర్ంగా
వెళ్ళళపో వటానిి గమనించి నిరాఘంత్ పో యార్ు.
"జీబూ చర్యలను త్ప్ుైగా అర్థంచదసుకోకండి. అత్ను వెళ్ళళన
మారాినిి అనుసరించండి ఆ దయామయుడి ర్క్షణ్ మనకు లభంచి
తీర్ుత్ుంది" అంటూ ప్దే ప్దే అడుగులతో జోరీప్క్ిని అనుసరించటం
పారర్ంభంచాడు వృదుుడెన
ప మంత్రగాడు.
మరో ఆలోచన లలకుండా అత్నిి వెంబడించార్ు గూడెప్ు వాసులు
అందర్ూ. నిలువెత్త ున వుని బండల మధయ దారి చూసుకుంటూ, అంత్ు
కనిపించని అగాధాలలోకి జారి పో కుండా జాగరత్తగా ఒక ప్ర్వత్ శఖర్ం
ముందు ఆగార్ు.
అకుడితో వార్ు అనుసరించిన కాల్పబాట అంత్ం అయిపో యింది.
నిటా నిలువుగా వునాియి ప్ర్వత్ శఖరాలు. వాటటని అధిరోహంచటం
అసాధయం. వెనుతిర్గటం కంటట వేరే మార్ి ంలలదు.
"జీబూ యిటుగా రావటంలో ఏదో కార్ణ్ం వుంది. వెత్కండి... ఈ
పారంతానింతా బాగా గాల్పంచండి...." అనాిడు మంత్రగాడు.
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అలుప్ు ఆయాసానిిలెకు చెయయకుండా ఆ ప్రదదశానిి గాల్పంచటం
పారర్ంభంచార్ు వార్ందర్ూ, ఉనిటు
ీ ండి ప్దేగా అరిచి అందరీి పిల్పచాడు
ఒక కుర్రవాడు.
బండల చాటున కూ
ర ర్మృగాలు ఏవెపనా పొ ంచివునాియిేమో అని
భయప్డుత్ూ,

బరిశెల్పి

ప్టుాక ని

అటుప్ర్ుగు

తీశార్ు

అటవిక

వృదుులందర్ూ.
కూ
ర ర్

మృగాలలవీ

లలవకుడ.

ఇదే ర్ు

మనుష్ుయలు

ప్టటా

యిర్ుకుసందు వునిది. దాని ముందు ఎతెత న
త
బండలు, ప్చచటట
అడవితీగలు అడుావుండటంవలీ , అది అకుడ వునిటు
ీ అటవికులకు
తెల్పయదు.
"త్లచుకుంటట

జీబూకు

సాధయం

కానిదదముంది? ప్ర్వతాలను

ప్గలగొటటా సందులు ఏర్ైర్చటమే కాదు అసలు యిీ ప్ర్వతాలలి
మాయంచదయగల మంత్ర సిదు ుడత్ను" అంటూ అందరికంటట ముందుగా ఆ
సందులోకి అడుగు ప్టా ాడు మంత్రగాడు.
జీబూనామానిి

సమరిసత ూ

అత్నిి

అనుసరించార్ు

మిగిల్పన

వార్ందర్ూ.
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పాము మెల్పకలు తిర్ుగుత్ూ, క ంత్దూర్ం పో యి, హఠాత్ు
త గా
అంత్ం అయిపో యిందా సందు. వెండిగినెి లాంటట చిని క ండలోయ
అటవికుల ముందు ప్రత్యక్షం అయియంది.
మృదుమధుర్ శబాేలు చదసత ుని పిలీవాగులతో, ప్చచటట చెటీతో,
విర్బూసిన ప్ూ పొ దలతో భూత్ల సవర్ి ంలా కనిపిసత ో ందది. ప్చిచక
మేసత ుని ప్దేలలళ్ళ గుంప్ు, సందులో నుంచి వసుతని అటవికులను చూసి
భయప్డి దూర్ంగా పారిపో యింది.
లోయ మధయవుని చిని చెటీ గుబుర్ును సమీపించగానే
ఉనిటు
ీ ండి అందరీి ఆగమని స్పగచదశాడు. మంత్రగాడు. మాటాీడవదే ని
నోటటమీద వేలుంచుక ని హెచచరించాడు.
నిశశబే ంగా

అత్ని

ప్రకుకువచిచ

నిలబడాార్ందర్ూ.

అత్ను

చూపించిన దృశయం చూసి, త్న కళ్ళను తామే నమమలలక బొ మమలాీ
సత ంభంచిపో యార్ు.
***
శఖర్ం మీద వాలుత్ుంది అనుకుని జోరీప్క్ి అలా చదయకుండా
ఒక చిని లోయలోకి దిగుత్ూ వుండటం గమనించి డాగర్ని బిగించి
ప్టుాకునాిడు షాడో .
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లోయమధయవుని చినిచెటీ గుబుర్ు మీద రండుర ండుీ క టటా,
ఒకుసారిగా

షాడో ని

ప్ల్టాలుక డుత్ూపో యి

వదిల్ప
చెటీ

ప్టా ంట దది.

మధయనప్డాాడు.

త్లకిరందులుగా

షాడో

రండుమూర్ల

పొ డుగుని జోరీప్క్ి ఈకలతో నిండివుంది నేల. కుష్న్ బెడ్లా అడుాప్డి
షాడో కు దెబబ త్గలకుండా కాపాడాయి అవి షాడో . యిీకల మధయన ప్డిన
మర్ుక్షణ్ం చెటీకిరంద కాలక్ేప్ం చదసత ుని నాలుగు బేబీ జోరీలు సంతోష్ంగా
అర్ుసూ
త అత్నిమీదికి వచాచయి.
అవి గుడీ లో నుంచి బయటటకివచిచ - రండు వారాలకంటె ఎకుువ
అయివుండదు.
ముదర్లలదు.

వాటట

ముకుులోీ

తాటటమటా లీ ావునివాటట

వుని

ఎర్ుప్ుదనం

నాలుకల్పి

చూడగానే

యింకా
షాడో

వంటటమీద వెంటురకలనీి ఒకు సారిగా నికుబొ డుచుకునాియి.
కీచుగా అరిచి, ఒక బేబీ త్లమీద చిని మొటటాకాయ వేశాడు. చదతికి
అందిన మరో బేబీని ముకుుప్టుాకుని గాల్పలోకి ఎతిత అవత్ల విసిరేశాడు.
రకులు త్ప్త్ప్క డుత్ూ అవత్ల్పకి పారిపో యాయవి. యింకా
వాటటకి ఎగిరే వయసుురాలలదు.
విమానంలా నేలకు దిగన
ి జోరీప్క్ి - త్న పిలీల దీనారావాలనువిని
కోప్ంతో గంత్ులు వేసత ూ వచిచంది షాడో మీదికి.
8

కాలుకు కాలు ఆనించి దాని ముకుును ఎడమచదతత ో ప్టుాకునాిడు
షాడో

దాని

రకులవిసుర్ును

లెకుప్టాకుండా

డాగర్తో

మెడమీద

పొ డిచాడు. ఎర్రటట ర్కత ం పిచికారీ మాదిరవ
ి చిచ షాడో ముఖం నిండా ప్డింది.
గీర్గా అరిచి వెనకుుదూకింది జోరీప్క్ి. దానితో పాటు కదిల్ప, మరో
దెబబ క టాాడు షాడో .
ఒకుసారిగా గాల్పలోకి ఎగిరిందది. అదద అదనుకోసం ఎదుర్ు
చూసుతని షాడో , దాని కాళ్ళను ప్టుాక ని గాల్పలోకి లలచాడు. అది
ముకుుతో త్నను పొ డిచదలోప్ుగా, డాగర్ని దాని రొముమమీద దించాడు.
రకులు విదిల్పసూ
త నేల కూల్పపో యిందది. వాటర్టాప్లో నుంచి
వెలువడినటు
ీ వెచచటటర్కత ం వేగంగా బయటటకి విర్చిమమత్ుందది దాని
గాయాలలోనుంచి. క్షణ్ాల మీద క్లణ్నంచిపో యింది - దానిశకిత.
పారణ్ాల్పి

తీసే

దెబబక టాాలని

దాని

త్లవెపప్ు

పో యాడు.

అంత్వర్కూ చెటీచాటున దాకుుని త్మ త్ల్పీ కి ప్డుత్ుని గతిని
వీక్ిసత ుని బేబీ జోరీలుకీచుగా అరిచి ప్రిగత్ు
త క చాచయి.
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