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స్ప ందన
అడ్డా

వచ్చిన

ఒక

కూర్గాయల

బిండిని

తప్పించుకోబోయి

తలలక్రిందులైనాడ్డ బాబూలాల్. తల పేవమింట్కి పొడ్డచుకోవటింతో బాధగా
అరిచ్చ కనులు తేలవేశాడ్డ.
గొలులన అరిచారు అతనిా తరుముక్క వస్తునా జనిం.
“పట్టుకోిండి... ఆ చోర్ బద్మాషని పట్టుకోిండి....” అని కేకలు పెడ్డతూ
మరిింత వేగింగా ముిందుక్క వచాిరు.
బాబూలాల్ ఎవరో కూర్గాయల బిండి యజమానికి బాగా తెలుస్త.
అతను చేస్తు విండే దింద్మ ఎట్టవింటిదో, అింతమింది జనిం అతనిా ఎిందుక్క
తరుముకొస్తునాారో తెలుస్త.
వార్ిందరూ చూస్తు విండగా బాబూలాల్కి చేయి అిందిస్తు తను కూడ్డ
ఇబబిందుల

పాలవటిం

తపపనిసరి

అని

గ్రహించ్చ

శిలా

విగ్రహింలా

బిగుస్తక్కపోయాడతను. ఉనాచోటి నుించ్చ ఒకు అింగుళిం కూడ్డ కదలక్కిండ్డ
గుడ్డల మిటకరిించ్చ చూశాడ్డ.
“పట్టుకో... పడిపోయిన ఆ దింగ రాస్కుల్ని గటిుగా పట్టుకో....” అింటూ
అతనిా ఉద్దేశిించ్చ గొింతు చ్చించుకొని అరిచాడ్డ జనిం ముిందు భాగింలో
పరుగులు తీస్తునా పోలీస్ క్ననిస్తుబిల్.
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ఆ అరుపును వినేసరికి మరిింతగా క్కచ్చించుక్కపోయాడ్డ కూర్గాయల
బిండి యజమాని.
“పడక పడక నా బిండి దగ్గిరే పడిపోవాలా? పడటానికి ఇింకో చోట్ట ఈ
పటుణింలో

నీక్క

కనిప్ించలేద్మ?” పడినచోటినుించ్చ

కదలక్కిండ్డ

అలాగే

విండిపోయిన బాబూలాల్తో అనాాడతను.
ఆ మాటలతో తెలివి తెచుిక్కనాాడ్డ బాబూలాల్. తనను ఆవరిించుక్కనా
బలహీనతను దూర్ిం చేస్తకోవటానికి ప్రయత్నాస్తు లేచ్చ నిలబడ్డాడ్డ.
“పట్టుకోమని చెపుతుింటే నీక్క వినబడటిం లేద్మ? పట్టుకోరా... ఆ చోర్
బద్మాషని గటిుగా పట్టుకో...” అది చూసి మరిింత బిగ్గిర్గా కేక పెటాుడ్డ జనానిా
లీడ్ చేస్తునా క్ననిస్తుబిల్.
పట్టుకోవటానికి శకిువించన లేక్కిండ్డ ప్రయత్నాించాడ్డ కూర్గాయల
బిండి యజమాని. బాబూలాల్ ద్మరికి అడ్డాగా నిలబడి చేతులిా వెడింగా జాపాడ్డ.
“కూర్గాయలిా తూచే తరాజు క్రింద మటిు ముదేలిా అింటిించటిం,
తరాజు తాళళను మలిపెటిు తూకింలో మోసిం చేయటిం తపప నీక్క ఇింకేమీ
తెలియదు. చేతులు వెడింగా జాస్తు పారిపోయే దింగ ఆగ్గపోతాడ్డ? మీద పడి
గటిుగా

పట్టుకోవాలిబే….

అవసర్ిం

అయితే

నాలుగు

తనాటానికి,

తనిాించుకోవటానికి సిదధపడ్డలి.....” అింటూ ప్డికిలి బిగ్గించ్చ గాలిలోకి ఎతాుడ్డ
బాబూలాల్.
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ఆ ప్డికిలి ఎట్టవింటి పవర్ వింట్టిందో బిండి యజమానికి బాగా
తెలుస్త. కనులు చ్చటిలించ్చ, పెదవలు బిగ్గించ్చ అతను ఆ ప్డికిలిని ముిందుక్క
విసర్టిం అింటూ జరిగ్గతే, ముక్కు ముఖిం ఏకమై తను వెనకిు విరుచుక్క
పడిపోవటిం గారింటీ అని కూడ్డ తెలుస్త.
ఆ పని జర్కుముింద్ద ఆక్నశిం బ్రదేలైపోయేటట్టల అరిచ్చ, తనింతట తానే
క్రింద పడిపోయాడతను. ముఖానిా చేతులతో కపుపక్కని గ్గలగ్గలా కొట్టుక్కనాాడ్డ.
అతని నటనా చాతురాానికి ఆశిర్ాపడ్డతూ, అకుడే నిలబడితే ఆ
తరువాత అకుడికి వచ్చిన జనిం తనచేత అట్టవింటి పనే చేయిస్తుర్ని గ్రహించ్చ,
అతని మీదుగా అవతలికి జింప్ చేశాడ్డ బాబూలాల్. పాత్నక అడ్డగుల దూర్ింలో
కనిప్ించ్చన ఒక సిందులోకి జొర్పడి, వెనుక వస్తునా గుింపుక్క సిలప్ ఇచేిిందుక్క
చూశాడ్డ.
“ఆరు నూర్యినా సరే వాడిని వదిలిపెటుకూడదు. వాడ్డ సిందును ద్మటి
దూర్ింగా వెళ్ళళపోకముింద్ద పట్టుకోవాలి... పరిగెతుిండి... పరిగెతుిండి” అని తనతో
వనా పౌరులా హెచిరిస్తు తను కూడ్డ సిందులోకి అడ్డగు పెటాుడ్డ క్ననిస్తుబిల్.
అడాిం రాబోయిన ఒకరిదేరు పౌరులిా ప్డికిళళతో బెదిరిించ్చ స్తటిగా
ముిందుకే పోయాడ్డ బాబూలాల్. సిందుక్క అడాింగా ప్రవహస్తునా ఒక మురికి
క్నలువను అధిగమిించ బోతుిండగా ముఖిం చాట్టవేసిింది అతని అదృష్ుద్దవత.
అింతవర్కూ ఆ క్నలువ ప్రకునే వనా ఒక చెట్టుక్రింద హాయిగా
నిద్రపోతునాది ఒక పెదే ఊర్క్కక్కు. అకస్తాతుుగా క్నలువ దగ్గిర్ ప్రతాక్షిం అయిన
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పర్సనాలిటీని చూసి అదిరిపడిింది. ఆ ఖింగారులో అవతలికి పారిపోవటిం
క్కదర్క మీదికి ఎగబడిింది.
లాగ్గపెటిు నడ్డము మీద తనాాలని అనుక్కనాాడ్డ బాబూలాల్. పెదేగా
అరిచ్చ భయపెటాులని కూడ్డ చూశాడ్డ.
ఆ రిండ్డ పనులోల ఒకుటి కూడ్డ అతను చేయకముింద్ద చుర్కతుుల వింటి
కోర్లు బయటికి కనపడేలా నోటిని తెరిచ్చ అతని ఎడమ క్నలిని పట్టుక్కనాద్మ
శునకిం.
తలలక్రిందులుగా మురుగు క్నలువలో పడబోయి, ఎింతో ప్రయతాిం మీద
నిలదక్కుక్కనాాడ్డ బాబూలాల్. ప్రకుక్క వింగ్గ ద్మని నడ్డము మీద బలింగా
చరిచాడ్డ.
క్నలిని

వదిలేసిింద్మ

శునకిం.

భీకర్ింగా

అరుస్తు

అవతలికి

పారిపోయిింది.
ఇింకోస్తరి మీదికి ఎగబడి రిండో క్నలిని కూడ్డ పట్టుకోనిందుక్క
అమితింగా సింతోషిస్తు ముిందుక్క పోబోయిన బాబూలాల్కి రిండ్డ క్షణాల
తరువాత గాని అర్థిం క్నలేదు. తన కొింప కొలేలర్యిన సింగత్న.
పాదిం యెకు కదలికలిా కనిపెట్టుకొని విండే కిండరానిా గాయపరిచ్చింద్మ
గ్రామసిింహిం. ఎర్రటి ర్కుిం ధార్లు ధార్లుగా క్రిందికి జారుతోింది. క్నలు
కదిలిస్తు చాలు. కతుులు పెటిు చీరినట్టల ఎగస్తక్క వస్ుింది ద్మరుణమైన బాధ!
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ఆ ప్రమాదమే మరపుపడయినా ఎదురుపడి వింటే అకుడికకుడ ఆగ్గపోయి
విండేవాడతను. ఆ చుటుపటల నివశిించే వాళళిందర్నా పోగుచేస్తవాడ్డ. ఆ క్కకు
ఎవరిదో తెలుస్తకొని, వాళళని నోటికి వచ్చినట్టల త్నటిు పోస్తవాడ్డ. వాళళ ఖరుితోనే
డ్డకుర్ దగ్గిరికి పోయి వైదాిం చేయిించుక్కనేవాడ్డ. అవక్నశిం లేదిపుపడ్డ అలా
చేయటానికి. ఏమాత్రిం ఆలసాిం అయినా బ్రహారాక్షస్తడి మాదిరి వచేిస్తుడ్డ
జనానిా లీడ్చేసి తీస్తకొస్తునా క్ననిస్తుబిల్. మక్కులు విర్గదీసి స్తుష్నకి
లాక్కుపోతాడ్డ.
క్కకు కర్వటిం వలల గాయపడిింది ఇపుపడ్డ ఎడమ పాదిం ఒకుటే.
క్ననిస్తుబిల్ వెింట స్తుష్నకి పోవటిం అింటూ జరిగ్గతే ఎిందుకూ పనికిరాక్కిండ్డ
పోతుింది రిండో పాదిం కూడ్డ.
పాద్మనిా పటిు పటిు వేస్తునా బాబూలాల్ని చూడగానే జరిగ్గింది ఏమిటో
గ్రహించాడ్డ వెనుకగా వస్తునా క్ననిస్తుబిల్.
“వాడి పని అయిపోయిింది. గటిుగా పరిగెత్నుతే పట్టుబడిపోవటిం
గారింటీ... పరిగెతుిండి.... గటిుగా పరిగెతుిండి” అని అిందర్నా హుషార్ చేస్తు
ముిందుక్క దూస్తక్క వచాిడ్డ.
విల్ పవర్నింతా కూడ గట్టుకొని ఇింక్న వేగింగా పరిగెతుటానికి
ప్రయత్నాించాడ్డ బాబూలాల్. పాత్నక అడ్డగుల దూర్ిం కూడ్డ పోకముింద్ద
ఇింకోస్తరి ముఖిం చాట్టచేస్తక్కనాది అతని అదృష్ుద్దవత.
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వెనుక్న ముిందూ చూస్తకోక్కిండ్డ పరుగు తీయటానికి ట్రై చేయటింలో
ఒక మర్క ప్రద్దశిం మీద మలికపడిింది అతని ఎడమ పాదిం.
బాలెనస నిలుపుకోవటిం చేతక్నక బోరాల పడిపోయాడతను. క్రింద పడగానే
లేచ్చ నిలబడటానికి ప్రయత్నాించాడ్డ గాని, ఫలితిం లేకపోయిింది.
వేట క్కకుల మాదిరి వచ్చి అతనిా చుట్టుముటాురు జనిం.
“కొటుిండి... నడ్డములు జారిపోయేటట్టల కొటుిండి.....” అని ఒకరినొకరు
హెచిరిించుక్కింటూ ఫుట్బాల్ ఆడటిం మొదలుపెటాురు.
క్షణాలమీద చ్చనిగ్గ పేలికలైపోయాయి బాబూలాల్ దుస్తులు. పెదవలు
చ్చటిల భయింకర్ింగా వాచ్చపోయాయి. బొట్టలబొట్టలగా జారి గుిండెలమీద
పడస్తగ్గింది ఎర్రటి ర్కుిం నాశిక్న ర్ింధ్రాలలో నుించ్చ.
ఏదో ఒకటి చేసి ఆ దెబబల నుించ్చ తప్పించుకోలేకపోతే. ప్రాణాలు గాలిలో
కలిసిపోవటిం గారింటీ అని అర్థమై, గావకేకలు పెటాుడ్డ బాబూలాల్. ఫిట్స
వచ్చినట్టల ఎగ్గరగ్గరి పడ్డాడ్డ.
పడి... పడి... తల వాలేిశాడ్డ వనాట్టలిండి.
“వీడ్డ స్తమానుాడ్డ క్నదు... నింబర్ వన కేడి... గుిండెలు తీసిన బింట్ట...
ఉతుుత్ను దెబబలు వీడిని ఏమి చేయలేవ. వేయిండి... ఇింకో నాలుగు వేయిండి....”
అింటూ మరో నాలుగు దెబబలు వేసిన తరువాత వచేిసిింది అనుమానిం పోలీస్
క్ననిస్తుబిల్కి.
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“నీళ్ళళ తీస్తక్కర్ిండి... నీళ్ళళ తెచ్చి ముఖింమీద జలలిండి...” అని చుటూు
వనా వారిని హెచిరిించ్చ నీటి కోసిం తరిమాడ్డ.
తలా ఒక ప్రకుక్క పరిగెతాురు కొింతమింది జనిం. ఆ చుటుపటల విండే
వారిని బ్రత్నమాలుకొని నాలుగు పాత్రలనిిండ్డ తీస్తక్క వచాిరు నీటిని.
ఒక పాత్రలోని నీటిని బాబూలాల్ ముఖింమీద చ్చలకరిించాడ్డ పోలీస్
క్ననిస్తుబిల్. రిండ్డ పాత్రల నీటితో అతని వింటిమీద గాయనిా తుడిప్ించాడ్డ.
పొర్పాట్టన కూడ్డ కనులు తెర్వలేదు బాబూలాల్. తను తెలివిలోనే వనా
విష్యానిా వాళళక్క తెలియనీయలేదు.
“ఏమయిింది ఈ దింగనాయాలికి? తెలివిలోనే విండి నాటక్నలు
ఆడ్డతునాాడ్డ?” అింటూ చూపుడ్డ వ్రేళళతో అతని కనురపపలిా పైక్కత్ను పరిశీలిించ్చ
చూశాడ్డ క్ననిస్తుబిల్. ఆఖరి పాత్రను కూడ్డ అతని తలమీద క్కమారిించమని సైగ
చేస్తు జాగ్రతుగా వినాాడ్డ గుిండె చపుపళళని.
ఆ పైన నాటక్ననిా కొనస్తగ్గించటిం ప్రమాదకర్మని గ్రహించాడ్డ
బాబూలాల్.
కనులనయితే

గటిుగా

మూస్తకోవచుిగాని, పిండ్డల్

మయిల్లా

పరిగెతుుతునా గుిండె చపుపళళని కనిపెటుడిం అస్తధాిం గద్మ!
ఆఖరి పాత్రలోని నీరు తలమీద పడగానే చుటూు చేరి చ్చత్రింగా చూస్తునా
వారి గుిండెలు జలదరిించేటట్టల వికృత శబాేలు రిండిింటిని వెలువరిించ్చ, తలను
క్నసుింత కదిలిించాడతను.
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“ద్మహిం..ద్మహిం...”

నాలుకతో

పెదవలిా

తడ్డపుక్కింటూ

పలవరిించాడ్డ.
ప్రాణాలు పోగొట్టుకోబోతునా పేషింట్ని తన ప్రాణాలక్క తెగ్గించ్చ
క్నపాడిన డ్డకుర్లా ఫోజుపెటిు సగర్వింగా నవావడ్డ పోలీస్ క్ననిస్తుబిల్.
“తాగటానికి నీళ్ళళ తెచ్చి ఇవవిండి....” అని మరోస్తరి జనానిా కమాిండ్
చేస్తు బాబూలాల్ మీదికి వింగ్గ అతని దుస్తులనిాటినీ గాలిించాడ్డ.
పైజామా జేబులో కనిప్ించ్చిందతనికి బాబూలాల్ దింగ్గలిించుక్క వచ్చిన
మనీ పర్స.
జరుగుతునాద్దమిటో

అకుడివారికి

అర్థమయేాలోపుగా, ద్మనిా

తన

జేబులో పెట్టుకొని వెనకిు జరిగాడ్డ అతను.
“దెబబలు క్నసుింత బలింగా తగ్గలినట్టల కనిప్స్ుింది... తాగటానికి
నీళ్ళళచ్చిన తరువాత ఏదైనా రిక్షాని ప్లిచ్చ హాసిపటల్కి తీస్తక్కపోిండి. ఆలసాిం చేస్తు
ఇింకోస్తరి కోమాలోకి వెళ్ళళపోతాడ్డ....” అింటూ రిండ్డ క్షణాలపాట్ట బాబూలాల్
వింక చూసినటేల చూసి మయిన రోడ్డామీదికి వెళ్ళళపోయాడ్డ.
ఒకరి ముఖాలు ఒకరు చూస్తక్కనాారు అకుడ వనా జనిం.
“పారిపోతునా దింగని పట్టుకోవటింలో స్తయపడద్మమని వచాిిం గాని,
పడిపోయిన దింగని వెింటబెట్టుకొని ఆస్తపత్రుల చుటూు త్నర్గటానికి క్నదు,
కొట్టు కొటుమని అిందర్నా రచిగొటిు తన ద్మరిన తను వెళ్ళళపోతునా ఆ క్ననిస్తుబిల్
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గారినే తీస్తక్కపొమానిండి ఆస్తపత్రికి. మాక్క ఎట్టవింటి సింబింధమూ లేదు”
అింటూ అపపటికపుపడ్డ తమ ద్మరిన తాము వెళ్ళళపోయారు సగిం మింది.
“జరుగుతునాద్దమిటో చూడటానికి వచ్చిన వాళళమే గాని, దింగను
పట్టుకోవటానికి వచ్చిన వాళళిం క్నదు మేము. చోట్ట పాట్ట చూస్తకోక్కిండ్డ
కొటిున వాళ్ళళ ఎవరో వాళ్ళళ చూస్తకోవాలి గాని, మాక్కిందుకీ తగలాటిం?”
అింటూ వారిని అనుసరిించారు మిగ్గలిన వారిలో మూడింతుల మింది.
అర్జింట్ పనులేవో అపుపడే జాాపకిం వచ్చినట్టల హడ్డవడిగా అవతలికి
వెళ్ళళపోయారు ఆ మిగ్గలిన ఒక వింతులో కొింతమింది. బాబూలాల్ ద్మహిం
తీర్ిటిం కోసిం తీస్తక్కవచ్చిన పాత్రలిా వాపస్ చేస్త మిష్మీద దూర్ింగా పోయి
మాయిం అయినారు ఆఖరికి మిగ్గలిపోయినవారు.
తను వింటరిగా పడివనాట్టల అర్థిం అయిన అయిదు నిమిషాలక్క మలిలగా
కనులు తెరిచాడ్డ బాబూలాల్.
కత్నుపెటిు చీరినట్టల పోటెత్నుపోతునా ఎడమ పాద్మనిా పలుగులు పెటిు
పొడిచ్చనట్టల విపర్నతమైన బాధను కలుగచేస్తునా ప్రకుటెముకలిా చేతులతో
వతుుక్కింటూ లేచ్చ నిలబడటానికి ప్రయత్నాించాడ్డ.
గ్గర్రున త్నరిగ్గింది పాద్మల ముిందునా ప్రపించిం. నిజింగానే తప్పపోయిింది
సపృహ.
పోలీస్తలే పటిుించుకోని ఆ మనిషిని గురిించ్చ తాము పటిుించుక్కింటే
లేనిపోని తలనొపుపలు ఎదురుక్నవచుినే భయింతో క్నబోలు - మొదలు నరికిన
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చెట్టులా విరుచుక్కపడిపోయిన అతనిా గురిించ్చ అసలు పటిుించుకోలేదు ఆ
చుటుపటల నివశిించే ప్రజలు.
చీకటి పడిన తరువాత చాలాస్తపటికి తానే తెలివి తెచుికొని లేచ్చ
కూరుినాాడ్డ బాబూలాల్. భయింకర్మైన స్తథయికి చేరుక్కనా బాధలనిాటినీ
బలవింతింగా

బిగపట్టుకొని, ఇింకోస్తరి

క్రింద

పడిపోక్కిండ్డ

జాగ్రతులు

తీస్తక్కింటూ మయిన రోడ్డా వైపు అడ్డగులు వేశాడ్డ.

2
“ఈ ప్రపించింలో ఎిందరో మూరుులను చూశాను గాని, నీ వింటి మూర్ు
శిఖామణిని యిింతవర్కూ చూడలేదు.”
ఉదయిం పదకొిండ్డ గింటల సమయింలో ఎడమ పాద్మనిా ఎతెుత్ను వేస్తు
హాసిపటల్కి వచ్చిన బాబూలాల్తో కోపింగా అనాాడ్డ డ్డకుర్ వైక్కింఠిం.
గాయిం అయిన వెింటనే సరైన చ్చకితస చేయిించుకోకపోవటిం వలల ఎబ్
నార్ాల్ సైజుక్క చేరుక్కనాది బాబూలాల్ ఎడమ పాదిం. ప్రకుటెముకల మీద
పడిన దెబబల మూలకింగా వళ్ళళ వేడెకిు జవర్ిం వచేిసిింది.
“వయస్తలో ఉిండగా పొటుత్నపపల కోసిం ఏదో ఒక పాడ్డ పని
చేయటింలో ఎింతో కొింత అర్థిం వింది. వయస్తస మీరి వృద్మధపాింలోకి
అడ్డగుపెడ్డతునాపుపడ్డ కూడ్డ బుదిధ మార్కపోతే యిట్టవింటి యిబబిందులే
ఎదురౌతాయి” పాదిం మీది గాయానిా శుభ్రిం చేసి కట్టుకడ్డతూ మరోస్తరి
నోటికి వచ్చినట్టల త్నటిుపోశాడ్డ డ్డకుర్ స్తబ్.
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=1709
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