మొదటి పర్వం
వెన్నెలకు ప్రాణమొస్తే
అది మంచుముక్కలలో క్లిస్తే
మెర్క్కురీ మెర్క్పులు దానికి తోడైతే
జనించే అర్క్దైన అందమై ఈ క్న్నెతార్
కోటి తార్ల వెలుగు ఆమె
సృష్టిక్ర్ే తన సృజనాతమక్తను
ఈలోకానికి ఒకేచోట చూపాలనీ
యుగాల తర్బడి శ్రమంచి సృష్టించిన
అపురూప అందమది
ఆ మాటకొస్తే స్త్రీ అందానికి చివరి మజిలీగా
ఓ కొలత బదదలా
సృష్టించబడినదే ఈ క్న్నెతార్!
నైలూ నది ఒంపులను, సంపులను అర్క్వు తెచుుకునె ఆమె స్నెనం చేస్ేంది. ఆమె అందాలను
సుతార్ంగా ముదాదడిన నీటి నింధువులు హాయిగా జార్క్కుంటునాెయి. సబ్బుతో ఆమె తన చాటు మాటు
అందాలను స్నన పడుతోంది. మెర్క్గులు దిదుదతోంది. తన కోసం కాదు - తనను వలచిన "ర్తెంబాబ్బ"
కోసం. అవును.
ర్తెం చిలిపిగా క్నుె గీటుతూ "రాత్రికి నా గదికి రావే" అనాెడు. అతనికి ఆమె స్తెహితురాలు కాదు.
అతను ప్రియుడు కాదు - అమె ప్రేయసీ కాదు. అతను మగాడు - ఆమె అడది. అంతే! ఆ సందర్భం
అలాంటిది.
అది 1980లో మొదలైన ఓ ప్రేమక్థ…..
***
పండు వెన్నెల లాంటి పదిహేను సంవతసరాల తార్ చేతిలో సంచి పటుికుని అమావాసయ చీక్టిలో ఊర్క్
చివర్లో ఉనె చలం చిలోర్ కొటుికు వెళ్ోంది.
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ఆమె లేత చిగుర్క్టాకు మొగగ అందాలకు చలం క్నుె చెదిరింది. అపుుడేతంగి చూసుేనె ఆమె గుండె
బిగువులను ఒదిగి ఉండమనెటుో జాన్నడు జాకెటుి బంధంచింది. బొడుు కిందికి జారిన లంబాడి సంప్రదాయ
ప్రాక్ లోంచి లేత తడలు క్ర్గపెటిిన బంగార్ం ద్రవం మెర్క్పులా తళుకుకమనాెయి.
అతనిలో కామం ఒళుో విరిచింది. ఆ కామాంధుడి క్ళుు, ఒళుు జిగేలు మనాెయి.
ఆమె దీనంగా "బాబ్బగార్క్. మా అయ్యయ గోదావరి ఒడుున ఇసుక్ ఎతుేతార్క్. సంక్ర్ నాయక్. మీకాడే
సర్క్కులు కొంటార్క్. నాలుగు ర్లజులుగా జవర్ంతో అలాోడుతూ కూలీకి పోలా. ఐదు కిలోల బియయం, పపుు,
ఉపుు అర్క్వితేే వచేువార్ం తీఱుతాేను బాబ్బగార్క్" అరిధంచింది.
చలం సగం కాలిన చుటిను పక్కకు విసిరి ఆమెను దగగర్కి తీసుకుని ప్రేమతో తల నిమరి "శంక్ర్
నాయక్ గాడి కూతురివ? మరి ఇంతకాలం నా కొటుికు రాలేదేంటే? దా…..నీకేం కావాలో అటుికెళుో. నీ
పేరంటే?" అంటూ ఆ జాకెట్ మీద చేయి వేసి నిమరాడు.
"తార్" చిగుర్క్టాకులా ఉలికికపడి దూర్ం జరిగింది. చీక్టి పడితే ఎవవరూ ఉండర్క్. ఆమె సంచిలో
బియయం కొలిచి వేసిన తర్క్వాత మళ్లో దగగర్కి లాకుకని తడలు నిముర్క్తూ మాటలోోకి దిగాడు.
పేదింటి ఆడాళుో అర్క్వుకు వచిునపుుడు క్ర్క్వు తీరలా నొక్కడం అతని అలవాటు. మరి అందంగా ఉంటే
వాళ్ు ముడి సర్క్కులు పిండి - పిండి సర్క్కుకు ఇస్నేడు. అది తార్కు తెలియక్ వచిుంది. ఇపుుడు
తెలుసుకుంది. ఆమెలో భయం మొదలైంది. పారిపోవాలని ఉంది. కానీ సర్క్కు కూడా ముఖ్యమే. సర్క్కులు
తీసుకుని తవర్గా బయలుదేరందుకు చూస్ేంది.
చలం కొటుి తలుపులు మూసి ఆమెను వాటేసుకునాెడు. తాండలో బూతు మాటలు వినెది. కాని దాని
గురించి తెలీదు. జర్గరానిదేదో జర్క్గుతుందని సర్క్కులు వొదదని పారిపోవడానికి ప్రయతిెంచింది. అతను
బలవంతంగా లంగదీసుకోవడానికి ప్రయతిెసుేనాెడు. ఆమె భయంతో అర్క్స్ేంది. కొటుి ఊరి చివరి
ఒంటరిగా ఉంది. ఎవరూ రార్నే ధైర్యంతో పేట్రేగిపోతునాెడు. కేక్లు ఆగలేదు.
అదే దారిలో వెళుతునె ర్తెంబాబ్బ సైగటెట్ కోసం కొటుి ముందు కార్ ఆపాడు. తలుపు తటాిడు. ఆడ
కేక్లు వినిపించాయి. పరిసిితి అర్ధం అయియంది. ఒక్క తనుెకు చెక్క తలుపు పెళ్ పెళ్ విరిగింది.
పరిసిితి ఇంకా బాగా అర్ధం అయియంది. చలంను ఒక్క తనుె తనాెడు. అంతే! బతుకు జీవుడా అనెటుో
కొటుి వదిలి పారిపోయ్యడు. ఈస్టి గోదావరి మకుటం లేని మహారాజులా ఏలుతునె కోటీశవర్క్డు
జగపతిబాబ్బ ఏకైన వార్సుడు ర్తెం. ర్తెంకు కోపం వస్తే గోదావరి నది ర్క్ేంతో ప్రవహిసుేంది. అతని
వాకుక అక్కడి వాళ్ోకు చెక్కని శిలా శాసనం. ఆ విషయం ఆమెకూ తెలుసు.
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ఎందర్ల అమమయిలతో బంతాట ఆటాడుకునె అతను కొతే ర్క్ం పూబంతిని చూశాడు. ఆమె అందాలు
చూసి ర్తెం అవాక్కయ్యయడు. ఆ అందాలు వరిణంచేందుకు తెలుగు భాషలో తగిన పదాలు లేవు. క్వులూ
లేర్నుకునాెడు. ఆమె అందానికి నీలిక్ళుో వన్నె తెసుేనాెయి. ముతాయల లాంటి పళ్ో వర్క్సపైన లేత ఎర్ర
పెదాలు

మరింత

ఆక్ర్షనీయంగా

వునాెయి.

అలాంటి

అర్క్దైన

అందగతెేలు

శతకోటిమందిలో

ఒక్కర్క్ంటార్క్.
"నీ పేరంటీ?" కొటుిలోంచి సిగరెట్ పాయకెట్ తీసుకుని, ఓ సిగరెట్ వెలిగిస్తే అడిగాగడు.
"తార్..." లేడి బెదుర్క్ చూపులు చూసుే చెపిుంది. ఆమె మాట తేన్న ఊట. కావాలని మళ్లో అడిగాడు.
చెపిుంది. క్న్నె కోకిల తలిస్నరి గంతు విచుుకుని కూసినంత తీయగా వుందా సవర్ం.
''నేను ఎవరినో తెలుస్న?'' ధీమాగా అడిగాడు.
ఆమె దీనంగా చేతులు జోడించి ''నా మానం కాపాడిన దేవుడు'' క్ృతజఞతాపూర్వక్ంగా అనెది.
అతను మురిసిపోతూ ''నేను దేవుడిని కాదు. రాక్షసుడిని. ర్తెంబాబ్బని'' అనాెడు.
ఆమె ఉలికికపడి నాలుగు అడుగులు దూర్ం వేసింది. ‘క్నిపించిన ఆడదానినలాో అనుభవించే గపిుంటి
బిడాు ర్తెంబాబ్బ’ అని వినెది. నేడు చూస్ేంది. నక్క నుంచి తపిుచుుకుని పులి గుహలో పడు కుందేలులా
భయంగా చేస్ేందో.
అంతే! ఆమె గజగజ వణుకుతోందో. ఆమె మోకాళుో మూత్రంతో తడవడం అతను గమనించి ''బయపడకు.
నినేెమీ చేయను. ఎక్కడుంటావు?'' అడిగాడు.
''మీబోటి పెదదకులం వాళుు అడుగుపెటిలేని దళ్తవాడలో బాబ్బగార్క్. తాండాలో'' ఎందుకైనా మంచిదని
తానూ అంటరాని దానినని ముందే చెపిుంది. ఇక్ అంటుకోడని చినాె ఆశ. కానీ కామాంధులకు ఇలాంటి
విషయ్యలలో అంటరానితనం పాటించార్ని తెలియదు.
వివరాలు అడిగి తెలుసుకునాెడు. పేదరిక్ం ఒక్కటే ఆ అమామయికునె లోపమని, శాపమని
అర్ధమయియంది. కార్క్ ఎక్కమనాెడు.
ఆమె మళ్లో బెదుర్క్ చూపులు చూసింది. ఆమె భయం పోగటిి కార్క్లో ఎకికంచుకుని ఊర్వతల విసిరి
పారసినటుో ఉనె దళ్తుల వాడాలో ఉనె తాండకు మొదటిస్నరి వెళ్లోడు.
అగ్రవరాణల నీడ కూడా స్క్ని పూరిగుడిస్తలా తాండలోకీ ర్తెం రాగానే స్తర్క్యడు పడమర్లో
ఉదయించినటుో గుసగుసలాడార్క్. లంబాడీలు సంతోషంతో పులక్రించార్క్. అందరూ నిర్క్పేదలే. ర్తెంను
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/book/Udayam+Leni+Ratri
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