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ఎవవమినీ ఉదదే శంచి వరసనవి కవు.

విప్ల వం వర్ధిల్ల లలి!
పదమూడె మబందులు ఎండినుో భ మోడెగ మామిన చెటు ట మీద కరచుని
వునాిభ.
మమో పది పక్షులు ఆకశంలో చకకరచు కొడెత్ేనాిభ.
దాహంతో ఎండినుో భన ెదిమలను నాలుకతో త్డెపుకుంటృ, వటివంక
అసహయంగ చూశడె రత్న్.
ఎపుిడూ అంతద! చూపును మ ందుగ పసగటు డంలో వటికి గల శకిి మమే

పక్షికీ లేదు.
త్మ చావు కోసబే అవి ఎదురచ చూసుినాియని త్లంపు మదిలో
బెదలగనే, రత్న్ కళ్ైు చెమమగిలు ాభ. గ ంత్ేలో ఏదో అడడ ం పడినటు భంది.
‚భయాయ.... చావుకు భయపడెత్ేనాివ? మనవళ్ై
ు కొండల
మీదినుంచి చూసుింటారని మమిునుో కు. నురణాలకు తెగించి విపు వంలో చదమం...
ఆ నురణాలు వదలటం కడా అదద మాదిమిగనే వదులుదాం. మన వెనుక వమికి
మారగ దరశకులమౌదాం భయాయ! ఆడవళ్ులా బెదిమి కనీిరచ చిందించకు. ఈ
సెైనికుల కళ్ులోు మనమీది అసహయఫావనిి ెంను ందించకు‛
రత్న్ పకకనే నిలబడిన అబాామీ బెల్పుగ అనాిడె.
ెదవులు నృగించి త్లవూనుడె రత్న్. కళ్ులోు నిల్పచిన నీరచ చెంపలమీదికి
జారకుండా మెపిలు అలు లాుమిు ఆరచుకునాిడె.
మూడె నిలువుల ఎత్ే
ి న వునిది వరచ ఆనుకొని నిలబడిన గోడ.
అకకడకకడా భటటకలు వూడినుో వడం వలు పడినుో భేటటట
ు కనిసి ునిది.
మొత్ి ం పనెిండెమంది వునాిరచ వరచ. సెైనికులను ఎటాక్ చదయబో భ
బంధించబడిన విపు వకరచలు.
కకీరంగ యూనీనూం వేసుకొని, బరచవెైన మెైపల్స్ పటటుకొని, శలావిగరహాలాు
నిలబడివునాిరచ పనెిండె మంది సెైనికులు. వమికీ విపు వకరచలక మధ్య
పది అడెగ ల దూరం వుందది.
సెైనికుల వెనక నిలబడిన లెఫ్ు న
 ెంట్ చెమటలు పటిున మొఖానిి హండ్
కమీుఫతో త్ేడెచుకుంటృ అసహనంగ మిస్ువచ్ వంక చూసుకుంటటనాిడె.
దూరంలో- శథిల మవబో త్ేని గోడకు, దానికి ఆనుకొని నిలబడిన

విపు వకరచలకు మెండె వందల గజాల దూరంలో, సుమారచ వందమంది
గరమీణ లు బారచలు తీరుబడి వునాిరచ. సమీప గరమాలనుంచి ఆ వింత్ను
చూడడానికి సెైనికులు బలవంత్ం చదయగ వచిునవరచ.
‚వమికోసబే తామ మరణంచ బో త్ేనిది!‛ చెపిలేని ఆవేదన రత్న్
హృదయానిి ండివేసంది - ఆ మాట అనుకోగనే.
‚వమికోసబే - ఆ బకకచికికన ేద ‘మదన్పుమ’ పరజలకోసబే తామ
పరభ తావనిి ఎదిమించింది. వమి జీవితాలలో నవోదయానిి తీసుకుమవలని
పరయత్ించి, ఆ పరయత్ింలోనే తామ మరణంచబో త్ేనిది. అభనా వమిలో
చలనంమదు. వస్ిరచ! కమాండర్ భచదు వుపనాయస్నిి వింటారచ.
విపు వకరచల్పి ఎలా చంపుతామో చూస్ిరచ!!! విపు వకరచలను అణచిన త్రచవత్
ఏదో ను డిచదస్ి ం అని పరభ త్వ వగేనాలను గ మించి కలలుకంటృ త్మిగి
నుో తారచ. అది అంతద! వమి కలలు నిజంకవు. పరభ త్వ వగేనాలు కరయరౄపం
ధ్మించవు...‛
లెఫ్ు న
 ెంట్ మమ కకస్మి త్న వచివంక చూసుకునాిడె.
ఆకశంలోకి చూశడె రత్న్. సూరచయడె నడిమంటికి వచాుడె. అంటే
పనెిండె గంటలు కవసుినిదనిమాట! పనెిండె గంటలు!!
రత్న్ శమీరం అపరయత్ింగ కంంచింది.
‚అబాామీ... అబాామీ...‛ అని ల్పచాడె.
త్లత్ి చూశడె అబాామీ.
‚నాకు ఏడెపు వసుినిది అబాామీ- నా కళ్ులోు నీళ్ైు త్రచగ త్ేనాిభ.‛

గదగ దంగ అనాిడె రత్న్.
‚వదుే రత్న్... ఏడవవదుే. నీకోసం నువువ బాధ్పడవదుే. అదుగో! మనల్పి
చుసుిని ఆ ేద పరజానీకం కోసం విలంచు. మన మివలయషన్కోసం మోదించు.
వీర మరణం ను ందిన మన కబేేడ్్ కోసం చింత్ంచు. కని నీ నురణాలు
నుో తాయని మాత్రం ఏడవబో కు రత్న్. నీ లాంటి వీరచడె చదయవలసన
పనికదది‛ అంటృ దూరంలో మబ ుల నంటటత్ేనిటట
ు ని కొండలకేస
చూశడె అబాామీ.
‚అరచగో రత్న్... ఆ కొండలమీద నిలబడి మనలేి గమనిసుినాిరచ
మనవళ్ైు. వమిమ ందు అధెైమయనిి పరకటించి మికిపందవని ేరచ
తెచుుకోకు. వెధ్వ నురణం భపుిడె కకునాి మేపభనా నుో కత్పిదు.
వీరకుమారచలాు బరత్కం! అలాగే వీరమరణం ను ందుదాం!‛
కొండలమీదికి చూశడె రత్న్. నీరచ నిండిన అత్ని కళ్ుకు నాటయం
చదసి ునిటట
ు కనించాభ ఆ పరవతాలు.
ఎకకడో జీప్ ఆగిన శబే ం వినవచిుంది.
‚జనరల్స... జనరల్స వసుినాిడె...‛ అని గ సగ సలు ఎకుకవెైనుో యాభ.
పది నిమషల త్రచవత్ ఠీవిగ అడెగ లు వేసి ూ వచాుడె జనరల్స మబర్ు.
‚వెమీగ డ్... మమో పది పందులు దొ మికయనిమాట, వెల్స... భంక
ఆలసయం దదనికి? గెట్ మెడీ... ఎభమ్...‛ అని కమాండ్ చదశడె లెఫ్ు న
 ెంట్ పకకన
నిలబడి.
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