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టైమ్ బాంబ్
అసలే ఆదివార్ిం అమావాసయ. ఆ పైన అష్టమి తిధి కూడ కలిసిన
సాయింక్నల సమయిం. తను బయలుదేరిన ముహూర్తిం మించిదో, క్నదోనని
తీవ్రింగా ఆలోచిస్తత అడుగులు ముిందుక్క వేస్తతన్నాడ్డ యువక్కడు.
ఆ రోజు తారాపూర్లో ద్ద స సింత ుగుగుంింది. సింత రోజున ఆ
ఏరియాలో దొర్కని వస్తతవింటూ ఉిండద ని ఆ చుట్టటపకుల అింద రూ
చెప్పుక్కింటాగు.
సింత ుగుగుతునా ప్రదేశిం నుించి ర్ణగొణధ్వనిం కూడిన సింత గోల
చెవులు గింగగుు ఎత్తతలా వినవస్తింది. తనక్క క్నవలసిన మనిషి కోసిం
ఎదుగుపడుతునా ప్రతిమనిషినీ పరికిస్తత ముిందుక్క నెమమదిగా కదులుతున్నాడ్డ
యువక్కడు.
మాసిన పైజామా జుబ్బా, చేతిలో గుడాల సించి, భుజాన తుిండుగుడా,
పాదాలక్క అరిగపోయిన హవాయి, చెప్పులం చూడ్డానికి ఎవడో దిక్కుమొక్కులేని
పల్లుటూరి బైతులా వున్నాడ్డ యువక్కడు.
సింతలో పర్చేజ్ చేసిన మూటలు, గింపలిా ఎతుతక్కని ఆడ మగ
అనేకమింది బసాటిండ్ైప్ప నడిచిపో ద దారిలో ఎదుర్వుతున్నాగు. బసాటిండ్లో
జున్నగడ్ వెళ్ళే బస్తులు రిండు రడీగా వున్నాయి. అవి మిసుయిత్త పదిహేను
కిలోమీటర్ు దూర్ిం నడిచిపోవటిం తపు మరో మార్గిం లేదు. ఆ వూరికి రాత్రి
సర్వవస్తలు లేవు.
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తనక్క క్నవలసిన వయకిత దొర్క్నలని గుగుతనా దేవుళ్ేింద రికి మనస్తలోనే
ద ిండ్డలు ద్ట్టటక్కింటూ మరిక్నసత దూర్ిం ముిందుక్క పోయాడ్డ యువక్కడు.
అతడి ప్రార్ధనలు ఏ దేవుడు విన్నాడో, అతడి ద ిండ్డలను ఏ దేవుళ్ళే
స్వవకరిించారోగాని మరికించెిం ముిందుకెళ్ేగానే ఎదుర్యాయడు ఆ ద్ద స మనిషి.
ఉతితనే రావటిం లేద తను. అర్ైదాటిన వయస్తలో కూడ తలమీద  ఒకటి,
భుుింమీద  ఒకటి, చేతిలో ఒకటి బగువయిన న్నలుగు మూటలిా అతికష్టింమీద 
మోస్తక్కింటూ వస్తతన్నాడు.
అతడిా చూడగానే యువక్కడి ముఖిం వికసిించిింది. ద్ద వుల మీద 
చిగునవువ ప్పలుముకోబో ద చివరిక్షణింలో ఆగపోయాడు.
రామ్దులారి అదో పుప్ప మనిషి. తను నవవడు, ఎదుటివాళ్ే నవువని చూస్తత
సహించలేడు.
ఆ వృదుధడి గురిించి తను వినా మాటలిా గుగుత చేస్తకోడ్డనికి ప్రయతిాస్తత
వడివడిగా అతడిా సమీపించాడు.
“తాతా!... ఏమిటీ దాగుణిం? ఈ వయస్తలో ఇింతటి బగువు నువువ
ఒకుడివే కష్టపడి మోస్తక్కరావాలా? ఇలా యివువ. ఆ మూటలు యిలా యివువ.
నేను తీస్తకసాతను” అింటూ ముిందుగా చేతిలో మూటను అిందుకోబోయాడు.
వెింటనే ఉగ్రుడైపో ద మూటని వెనకిు తీస్తక్కని ఉరిమి చూశాడు
రామ్దులారి. ఆ యువక్కడిా ఎగాదిగా చూసాడు.
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“ఎవడ్రా?... ఎవడ్రా నువువ? సాయిం చేసినట్టట నటిించి న్న మూటలను
ఎతుతక్కపోవాలన్న? నీలాింటి ఎద వలిా చాలామిందిని చూసాను. పో... నీ
దారినపో”

అింటూ

గొింగళిప్పగుగును

చూసినింత

అసహయింగా

చీద రిించుక్కన్నాడు.
అయిన్న అవతలికి పోలేదు ఆ యువక్కడు. పైగా మరిింతగా చిగునవువలు
చిిందిస్తత అతడిా చూసాడు.
“నీ పించన పడుిండ్డలని వచిేనవాడిా. ఎకుడికి పోగలను తాతా. అమమ
చెపునట్టట నీలో ఇపుటికీ ఏ మారూు లేదు. ప్రతివాళ్ేను అనుమానిించటిం నీక్క
బ్బగా అలవాటటగా?” అన్నాడు.
“ఎవగు? ఎవరా మాట చెపుింది?”
“ఇింకెవగు తాతా. నీ కూతుగు శీతల్.”
శీతల్ పేగు వినగానే వృదుధడి ముఖిం వివర్ణమింది. వెింటనే చేతిలో
మూటలు కిింద ద్టిట నమమలేనట్టట ఎగాదిగా చూసాడు.
“న్న కూతుగు పేగు నీకెలా తెలుస్త? ఎవగుావువ?” కఠినింగా అడిగాడు.
“ఇింక్న అర్థిం క్నలేదూ? నీ మనవడిా తాతా. శీతల్ న్న తలిు. న్న తిండ్రి
యూసఫ్. బింబ్బయి నుించి నినుా వెతుక్కుింటూ వచాేను” ఉతాుహింగా తన
వివరాలు ఏకగువు ద్టాటడు ఆ యువక్కడు.
“నమమను. నువువ చెపుింది నమమటానికి నేను సిద ధింగా లేను. పాతికేళ్ే
క్రితిం

క్కలింగాని

వాడిం

లేచిపోయిన

న్న

కూతుగు

అప్పుడే
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చచిేపోయిింద నుక్కన్నాను. తగదునమామని ఇప్పుడు నువువ వచిే మనవడిా అింట్ట
అక్కున చేగుేక్కింటాననుక్కన్నావా... పోరా. ఎకుడి వచాేవో అకుడికి పో”
అింటూ వెళిేపోవడ్డనికి తిరిగ మూటలు అిందుక్కన్నాడు.
“అమామ బ్బబు లేని అన్నధ్ని. నినేా నముమక్కని ఇింతదూర్ిం వచాేను.
పొమమింట్ట ఎకుడికి పోగలను?... న్నక్క చావు తపు మరో దారి లేదు” అింటూ
తల వించుక్కని కనీాళ్ళే ద్ట్టటక్కన్నాడు ఆ యువక్కడు.
అిందుక్కనా మూటలిా తిరిగ వదిలేసి వినకూడని మాట వినాట్టట కళ్ళే
విశాలిం చేసి మర్వ చూసాడు రామ్దులారి. అింత్త క్నదు. తల మీద , భుుింమీద 
వునా

మూటలిా

కూడ

కిింద క్క

దిించి

తుిండుగుడా

దులిప

ముఖిం

తుడుచుక్కన్నాడు.
“ఏమిట్రా... అమామ బ్బబులేని అన్నధ్వా!” కింగాగును అణచుక్కింటూ
అడిగాడు.
అవుననాట్టట తలూపాడు ఆ యువక్కడు.
“బింబ్బయి ఫిష్యాగుాలో ముకూకూగాగా పనిచేస్తతనా డ్డడీ అయిదేళ్ే
క్రితిం ఆకిుడింట్లో పోయాడు. ఆ ంింగంనే అమమ మించిం పటిటింది. మూడు
మాసాలక్రితిం విష్ువర్ింం పోయిింది. చనిపోయేముిందు ననుా ద గగర్క్క పలిచి
నీ గురిించి చెపుింది. నినుా చూడ్డలనా ఆశ తీర్క్కిండ్డనే చనిపోయినిందుక్క
క్కమిలి క్కమిలి ఏడిేింది. అర్చ లలూు... మనకింటూ యికుడ ఎవరూ లేగు. నువువ
చూస్తత అమయక్కడివి. నువువ జున్నఘడ్ వెళిేపో. పాటాా ద గగర్లోని పల్లుటూగు
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అది. అకుడ మా న్ననా రామ్దులారి వుింటాడు. కటిటన్న తిటిటన్న నువువ తాతయయ
ద గగర్చ పడుిండు. నీ బతుక్క తెగువుకి ఆయనే ఏదో ఒక ఏరాుట్ట చేసాతడు.
జున్నఘడ్లో పరిసిథతులు బ్బగాలేవని విన్నాను. కతతవాళ్ేని రామంమింలోకి
రానివవటింలేద ట. నువువ ఆ పకునే వునా తారాపూర్ సింతక్క వెళ్ళే. తాతయయ
సింతక్క వసాతడు.
ఆయనిా కలుస్తక్కని ఒకుటీ వద లక్కిండ్డ చెప్పు” అింటూ చెపు కనుా
మూసిింది. బింబ్బయిలో బతకలేక చివరికి యిదో యిలా వచిే నీ ముిందు
నిలబడ్డాను. ఇింక నీ ఇష్టిం” అింటూ ురిగింది బ్బధ్పడు ద వివరిించాడు.
ఆ మాటలు విింట్టనా రామ్దులారి కళ్ేలో నీళ్ళే నిలిచాయి. బ్బధ్గా ఆ
యువక్కడిా చూసాడు. శర్వర్ింలో శకిత లేనట్టట ఆ మూటలమీదే కూచుిండిపోయి
కూతురిా తలుచుక్కని క్కమిలిపోయాడు.
చేతులు కట్టటక్కని శిర్స్తు వించుక్కని ధ్వుసథింభింలా ఆ వృదుధడి ముిందు
అలాగే నిలబడున్నాడు ఆ యువక్కడు.
క్నస్తుపటికి దుుఃఖిం నుించి త్తగుక్కని కళ్ళే తుడుచుక్కింటూ ఆ
యువక్కడిా చూసి- “ఏమిట్రా? నీ పేర్చమిటి అన్నావ్?” అనడిగాడు.
“న్న పేగు లలూు అింటాగు తాతయాయ” చెపాుడు ఆ యువక్కడు.
“లలూు ఏమిట్రా?”
“ఇది న్న ముదుసపేగు తాతయాయ.”
“అసలు పేర్చమిటి?”
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