కారుణ్యమూర్తి
యమదూతలాగ ఆ పో లీసువాడు ఆ పేటలో వున్న ఒక్కొక్ొ ఇంటిమ ందు ఆగి
అదే ప్రశ్న అడిగాడు; అడిగిన్ప్ుుడు అతని గ ండె, దేహం ఎలా ప్రితపంచాయో, ఆ
భగవంతుడిక్ే తెలుసు. “అమాా, మీ ఇంటలో ఎవరైనా అబ్బాయి - ప్దేళ్ళ పలో వాడు
- ఖాక్ీ

నిజారు,

తెలో

చొక్ాొయితో

- ఉనానడా?”

అని

అడుగ తూనే

పెన్ుగ లాడాడు. ఒక్ ఇంటి వసారాలో బ్టట లు ఆరబ్ెడుతున్న స్త్ర ని
ీ చూడగానే
చరుున్

క్ళ్ళనీళ్ళళ

తిరిగాయి.

ఆమె

“అవున్ు,

ఉనానడు.

మీరందుక్ు

అడుగ తునానరు? ఒరేయ్, ఇక్ొడిక్ి రా!” అని పలవగానే లోప్లిన్ుంచి ఒక్
పలో వాడు ప్రుగతు
ర క్కని వచాాడు; పో లీసువాడిని చూడగానే “నేన్ు రాన్ు, పో !”
అని భయప్డి లోప్ల దాంక్ునానడు. “ఎందుక్ురా నీక్ు భయం? అతనేం
చెయయరు!” అని పలో వాడిని బ్యటక్ి రమాని ఆ తలిో మళ్లో పలిచింది.
పో లీసువాడు ఒక్ నిటట
ట రుు వదిలాడు: “వొదద మాా, పలవక్ండి. అబ్బాయి
అలాగే ఉండనీ! ఆ ఓవర్ బ్రరడ్జ్ దగగ ర లారీలో చిక్ుొక్కని ఒక్ పలో వాడు పో యాడు!
బ్ రు అలాగే చెదిరిపో యిందమాా, ఎంత ఘోరం!” మరేం అన్డానిక్ి అతని నోరు
పెగలలో దు. తన్ పాపష్ట క్న్ునలు చూస్తన్ ఆ దృశ్యం గ రురక్ి రాగానే అతని ఒడలు
మళ్లళ వణిక్ింది. “అయోయ, దేవుడా? తరువాత ఏమెంది?” అని ఆ స్త్ర ీ అడిగింది.
జవాబ్ గా ఇంక్కక్ నిటట
ట రుు వదిలలస్త పో లీసువాడు అక్ొడన్ుంచి క్దిలాడు. “ఈ
పేటలోని పలో వాడనే చెపాురు . . . అమాా, పలో లిన జాగుతరగా చూసుక్ ండి . . . ”
అని చెపు, ప్క్ొనే ఉన్న మరొక్ ఇంటిమ ందు నిలబ్డి అదే ప్రశ్నతో, “అమాా,
మీ ఇంటలో ఎవరైనా అబ్బాయి - ప్దేళ్ళ పలో వాడు . . . ” అని మొదలుబ్ెటట బడు.
“మా ఇంటలో అబ్బాయిలెవరూ లలరే?” అని ఆక్ొడ ఉన్న స్త్ర ీ అతనిక్ి చెపుంది.
“అమాా,

న్ువుు ప్ుణాయతుారాలువి!” అని

సంతాన్ం

లలని

ఆ స్త్ర ని
ీ

పో లీసువాడు గరుంతో మెచుాక్ునానడు; ఇక్ క్ని, పెంచి, పో ష్ంచి, ఇప్ుుడు
దురదృష్ట వశ్ంగా తన్ క్కడుక్ుని పో గొటటటక్ున్న ఇంక్కక్ ‘పాపష్ట తలిో ని’ గ రుర
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చేసుక్ునానడు; ఒక్కొక్ొ ఇంటిమ ందు నిలబ్డిన్ప్ుుడు ‘దేవుడా, ఈ ఇంటలోని
పలో వాడిక్ి ఆ దురఘటన్ జరిగివుండక్ూడదు!’ అని వేడుక్ునానడు. ఏ య వతిని
చూస్తనా ‘ఈమె ఆ పలో వాడి తలిో గా ఉండక్ూడదు!’ అని అతని హృదయం
తపంచిపో యింది. క్ాని ఈ పేటలో, ఏదో ఒక్ ఇంటలో, ఒక్ తలిో హృదయంలో ఆ
‘బ్బంబ్ ’ పేలడం తప్ుక్ుండా జరుగబ్ో తుందనే సూచన్ గ రురక్ి రాగానే అతన్ు
క్కంచెం వెన్ుక్ాడాడు; మరేం చెయయక్ అలాగే తిరిగి పో వాలనిక్ూడా ఆ పో లీసువాడు
ఆలోచించాడు. ‘ఆ ఘోర దృశ్యం - ఆ తలిో ప్డే బ్బధ నేన్ు భరించలలన్ు!” అనే
అవగాహన్లో,

ఆ

క్లున్తోనే

అతని

మొహంక్ి

చెమటప్టటటస్తంది;

నాలిక్

ఎండిపో యింది. అలసటతో పో లీసువాడు ఒక్ ఇంటి వసారాలో క్ూరొాని, టలప్ తీస్త,
రుమాలుతో, తన్ మొహం, మెడ తుడుచుక్ునానడు;

‘అవున్ు, ఈ విచారణ

వదుద! మన్ం తిరిగి వెళ్ళళపో తే మరేం బ్బధా ఉండదు!’ అని మళ్లళ ఆలోచించాడు.
‘క్ాని . . . నేన్లా వెళ్ళళపో తే ఆ పలో వాడిని ఒక్ తలిో పో గొటటటక్ుంది అనే నిజం
అబ్దధ మౌతుందా? దేవుడా, ఆ పలో వాడి తలిో ఇప్ుుడు లలదంటట ఎంత బ్బగ న్ున!
ప్దిమాసాలు మోస్త క్న్న బ్రడడ ని

ఇలాగ క్ూ
ు రంగా ఆ భగవంతుడు ప్క్కొన్డం

చూస్త ఎవరు భరించగలరు? ఛీ!, ఛీ!, దేవుడు పారణం పో సురనానడు! ఆ యమ డు
పారణం తీసుక్కని పో తునానడు; ఐతే ఆ యమ డిన సృష్ట ంచిన్ది ఎవరు? అదీ ఆ
దేవుడే క్దా! ఈ దురఘటనిక్ి దేవుడెలా సమాతించాడు? తనే బ్రడడ ని ప్దిమాసాలు
మోస్తవుంటటనే దేవుడిక్ి ఇది అరధ మౌతుంది . . . పాప్ం, ఆ క్న్నతలిో ! . . . మనిష్
చావడం ఏం పెదద సంగతి క్ాదు, క్ాని అది చూస్త ఇతరులు అలాోడిపో తునానరే,
అదే పెదద ఘోరం! దేవుడా! ‘ఈ ఊరులో ఎనిన ఇళ్ళలోో గ ంప్ులు గ ంప్ులుగా
పలో లునానరు, ఒక్డు పో తే ఏం న్ష్ట ం?’ అని మన్ం ఊరుక్ గలమా? తప్ుు,
తప్ుు! నాక్ు పలో లు లలరు, ప్ుతర వాతసలయం అంటట ఏమిటల నాక్ు తెలీదు, క్ాని
నేన్ుక్ూడా ఈ ప్రమాదం తాళ్లలక్ అంగలారుాక్ుంటటనానన్ు, మరి ఆ తలిో క్ి
ఎలాగ ంటటంది? ఒక్ క్షణంలో దాని పారణ పో తుందేమో? దేవుడా, పారణం అని ఒక్టి
సృష్ట ంచిన్ప్ుుడు ఆతీాయత అనే భబవన్క్ూడా ఎందుక్ు సృష్ట ంచావ్? క్కంచెం స్తేప్ు
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మ ందు పచిాక్లాగ ఆ పలో వాడు ఎలాగ హాయిగా ఎగ రుతూ వచాాడు! . . .
చెయిలో ఒక్ ఐస్ క్ీుమ ప్ులో తో ప్రుగతు
ర క్కని రావడం నేన్ు చూసాన్ు . . .
నాదొ క్ పాపష్ట జన్ా . . . ఆ ఘోరం జరుగ తుందని నాక్ు తెలుసు . . . నాక్ు
మరేం చేతక్ాదన్నటటట నా చేతులు, క్ాళ్ళళ ప్ని చెయయలలదు! క్ళ్ళళమాతరం ఆ
ఘోరం చూసురనానయి; పలో వాడు ఏడాాడా? లలదే? అంతలోనే వాడి పారణం
పో యిందే! ఆ పో యిన్ పారణం ఐస్ క్ీుమ క్ావలని త ందరప్డింది! అవున్ు,
చావులో మన్క్ి క్నిపంచే ఘోరం అదే క్దా? గభీమని వచిా అది మన్ అలు ఆశ్ని
పెదదదిగా చేస్త మోసం చేసర ుంది! ‘ఇంక్ా క్కంచెం టైమ ందిలల!’ అని చావు హెచారిక్
చేస్తేర మనిష్ సంతోష్ంగా చసారడేమో, క్ాని ఈ వెధవ చావు భరించగలదా? చావని
వచిాన్ప్ుుడు

అందరిక్ీ

ఆఖరిక్ి

మిగిలలది

నిరాశే

క్ాబ్ో లు!

అవున్ు,

బ్తిక్ున్నప్ుుడు ఎది అన్ుభవించినా సరే, చావులో అన్ుభవించేది నిరాశ్
మాతరమే! ఛీ!, ఛీ!, ఇదేం బ్తుక్ు!. . . ’
‘అవాళ్ స్తేటష్న్ లో నేన్ు చూసాన్ుగా? ప్క్ొనే మా ఇన్స్తెుక్టరు క్ూడా ఉనానరు
. . .

ఎక్ొడన్ుంచో ఒక్ ఒక్ మగ పచుాక్ ఎగ రుతూ వచిా ఆడ పచుాక్ని

తాక్ింది. ఆ ఆడ పచుా మగ పచుాక్ని ఉతిర క్ే ఏడిపంటబలని క్ీచుక్ీచుమంటట
ఎదుటన్ున్న గోడమీదక్ి దూక్ి, అక్ొడ ఒక్ దాురంలో క్ూరొాని మగపచుాక్ని
చూసూ
ర ఎగతాళ్ళ చేసర ో ంది; నిరాశ్తో ఆ మగ పచుాక్ గ ండె క్కటటటక్ుంటలంది . . .
ఒక్సారి తన్ రక్ొలని దులుప్ుక్కని మగ పచుాక్ ఆడపచుాక్ని తేరిపార
చూస్తంది. అంతే, ఆ చూప్ుతో ఆడపచుాక్ మన్సు మారిపో యింది, క్ాని అది
క్దలక్ుండా అక్ొడే క్ూరోాంది. మగ పచుాక్ తటబలున్ ఒక్ దూక్ు దూక్ింది.
నేన్ూ, ఇన్స్తెుక్టరూ ఇక్ ఏం జరుగ తుందని చూడాలని తలతిపు చూసాం.
ఇన్స్తెుక్టరు న్న్ున చూస్త న్వుుతూ క్న్ునక్కటబటరు. “దానిక్ేంలెండి, ప్రక్ృతిలో ఇది
అందరిక్ీ సహజమేక్దా?” అని చెపు నేన్ు

నోరింక్ా మూయలలదు, అంతలోనే,

క్ీచుమని ఒక్ పెదద శ్బ్ద ం! ఆ మగ పచుాక్ నా క్ాలుమ ందు వాలింది. దాని
తలనిండా ఒక్టట రక్ర ం! ‘దేవుడా!’ అని గోల పెడుతూ నేన్ు తలెతిర చూసాన్ు;
చావుక్ి తోడుగా ఆ ఫేన్ క్ూడా వేగంగా తిరుగ తోంది ! ఇన్స్తెుక్టరు ప్రుగతు
ర క్కని
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వచిా దానిన చేతులోక్ి తీసుక్ునానరు. “చూసావా, ఇది పో యింది! న్ువుు
చెపాువుగా ప్రక్ృతిలో ఇది సహజం అని? న్ువున్నది చావు గ రించి. అవునా?”
అని అంటట క్ిటిక్ీ దాురా దానిన బ్యటక్ి పారేసారు.
ఆ మగ పచుాక్ దెబ్ా తగిలి చావడం ఏం పెదద సంగతి క్ాదు, ఆ ఆడ పచుాక్
- ఏదో ఎదురు చూస్త - బ్బధ ప్డిన్ ఘోరం ఉందే? . . . రామ!, రామ!

అప్ుుడే

నాక్నిపంచింది, దేవుడు దయా, దాక్షిణయం లలని ఒక్ ఖూనీక్ రు అని. జాలి, దయా
లలక్, చితరహంసని చూస్త ఆన్ందించే క్ూ
ు రమెన్ మన్సు వాడిక్ుంది . . . చావు అని
ప్రక్ృతిలో ఉన్నప్ుుడు, దానిక్ి విరుదధ ంగా ఆతీాయత ఎందుక్ు? ఆ పలో వాడు
గారాబ్ంగా క్కన్న ఐస్ క్ీుమ

రుచి చూడడానిక్ి మ ందే ఎందుక్లా చావాలి?

ఎందుక్ు అంత త ందర? ఎంత ఘోరం! ఐస్ క్ీుమ క్రిగే మ ందే వాడి

పారణం

పో యింది! ఎందుక్ు? అదే నేన్ు ఆ దేవుడిన అడుగ తునానన్ు . . . ’
మన్సు అలా అలాోడిపో తూ పో లీసువాడు ఆ ఇంటి వసారామీద చాలాస్తేప్ు
క్ూరుాన్న తరువాత, ఒక్ నిటట
ట రుు వదిలి లలచాడు. నేలమీద ఉంచిన్ తన్ టలప్ని
తీసుక్కని తలమీద పెటట టక్కని తిరిగి చూస్తన్ప్ుుడు అతని చూప్ు ఆ ఇంటిలో ఒక్
తలిో - య వతి - బ్రడడ క్ి పాలిసూ
ర క్నిపంచింది; అదొ క్ అదుుతమెన్ దృశ్యం అనాలి.
“అమాా, తాగడానిక్ి నీళ్ళళ ఇసారవా?” అని అడుగ తూ పో లీసువాడు మళ్లళ
వసారాలో క్ూరుానానడు. య వతి బ్రడడ ని ఛాతీతో అదుమ క్కని, లలచి, లోప్లిక్ి
వెళ్ళళ, ఒక్ చెంబ్ లో నీళ్ళళ తెచిాంది. ఆ బ్రడడ తలిో రొమ ాలోన్ుంచి పాలు ప్లలా
శ్బ్ద ం వినిపసూ
ర నేవుంది. పో లీసువాడు చెంబ్ ని అందుక్ున్న తరువాత య వతి
మాతృక్ సుభబవంతో బ్రడడ జుతు
ర ని మృదువుగా తాక్ింది. గభీమని పో లీసువాడి
క్ళ్ళో బ్ెదిరాయి: ‘ఒక్ వేళ్ ఈ య వతి ఆ పలో వాడి తలలో మో? ఛీ, ఛీ, ఈమె
వయసులో చిన్నదిగా క్నిపసోర ందే?’ అని అతనిక్ి అన్ుమాన్ం క్లిగింది. “ఏమాా,
ఇదేనా నీక్ున్న ఒక్ే సంతాన్ం?” అని అడిగాడు. “లలదు. వీడిక్ అన్నయయ
ఉనానడు. ఆ తరువాత ఇదద రు పలో లు ప్ుటబటరు, పో యారు. వీడు నాలుగవ బ్రడడ .”
“ఆ పెదదవాడు ఎక్ొడమాా?” “వాడు సూొలుక్ి వెళ్ళళడు.” “సూొలుక్ా? ఎలాంటి
దుసురలుతో వెళ్ళళడు?” “సూొలుక్ి ఖాక్ీ నిజారు, తెలో చొక్ాొయితో రావాలని
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బ్లవంతం చేసర ునానరని నా పారణం తీస్త, ఆఖరిక్ి నిన్న క్ుటిట ఇచిాన్తరువాత
ఇవాళ్ వెళ్ళళడు. అవున్ు, మీరందుక్ు ఇవనీన అడుగ తునానరు?” పో లీసువాడు
ఒక్ నిమిష్ం మౌన్ం వహంచి, మామూలుగా మాటబడుతున్నటటట మళ్లళ అడిగాడు:
“పలో వాడు సూొలుక్ి ఆ ఓవర్ బ్రరడ్జ్ దాటి వెళ్ళళలా?” “లలదు. సూొలు దానిక్ి
మ ందే ఉంది. క్ాని వీడు ఊరంతా తిరుగ తాడు; వీడి అలో రితన్ం బ్బగా
పెరిగిపో యింది! చెపుతే విన్డు! ఇవాళ్ పొ దుదనేన ఐస్ క్ీుమ క్ సం అరధ ణా క్ావాలని
మొండిప్టటట ప్టబటడు, నేన్ు ఇవున్నానన్ు. ఆ తరువాత నాక్ు తెలియక్ుండా
వాడు పెటట న్ుంచి అరధ ణా తీసురంటట చూస్త ప్రుగతు
ర క్కని వచాాన్ు. క్ాని వాడిలాగ
నేన్ు ప్రుగతర గలనా? వాడు చటటక్ుొన్ పారిపో యాడు! . . . అబ్ాబ్బా, ఏం అలో రి!
నాక్ు వచిాన్ క్ ప్ంతో “వెధవా, పో , పో , మరి ఇంటిక్ి తిరిగి రాక్ు!” అని తిటబటన్ు.”
పో లీసువాడు ఇప్ుుడు జోక్యం చేసుక్కని “ఎందుక్మాా న్ువులా అనానవ్?
పొ రబ్బటమాా . . . ” అని తడిస్తన్ తన్ క్ళ్ళని దాచుక్ వాలని తల వంచాడు. ఒక్
దగగ దగిగ, తన్ బ్బధయత తన్ు నిరవేరాాలని నిశ్ాయించుక్కని, తలెతిర, తడిస్తన్
క్ళ్ళని గటిటగా భిగించుక్కని, విగుహంలాగ ఒక్ నిమిష్ం నిలుానానడు. అతని
హృదయం తుప్ుు ప్టిటపో యిన్టటట, పెదిమలన్ుంచి గరగరమనే శ్బ్ద ంతో మాటలు
వచాాయి. “ఆ ఓవర్ బ్రరడ్జ్ దగగ ర లారీక్ింద ప్డి ఒక్ పలో వాడి పారణం పో యింది. వెళ్ళో
చూడు, అది నీ పలో వాడా అని.” “అయోయ, నా రాసా!” అనే ఆ తలిో అరుప్ు విని ఆ
పేట అంతా అదిరిప్డింది. ఆ మాన్స్తక్ అలజడితో పో లీసువాడు మళ్లో వసారామీద
వాలాడు. పాలు తాగ తున్న శిశువుని అదుమ క్కని, పచెాతిర న్టటట ఆ తలిో వీధిలోక్ి
దూక్ింది.

ఇంక్ా మూడు వీధులు దాటబలనే నిరాశ్తో, బ్రడడ ని న్టటమ లో

ఇడుమ క్కని, తెఱచిన్ తన్ వక్షసథ లంని లెక్ొచెయయక్ుండా ఆమె ప్రుగతిర ంది.
దురఘటన్ జరిగిన్ జాగాలో ఇంతస్తేప్ు గ మిగూడివున్నజన్ులు ఇప్ుుడు
గ ంప్ులు గ ంప్ులుగా తిరిగివసురనానరు. ఎదుట దిశ్లో తలిో సురూప్ంలో
వసురన్న ఆ య వతిని చూడగానే, వాళ్ళో వెన్క్ిొ తిరిగి ఆమెని వెంబ్డించారు.
గ ంప్ుక్ి ఎది చూస్తనా సరదావే! ఏదో వారారప్తిరక్లోని సంగతి తెలుసుక్ వాలనే
ధో రణిలో

ఎవరో అడిగారు. వెంటనే ఇంక్కక్తన్ు, నిశిాంతగా, చెపాురు: “ఒక్
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పలో వాడు లారీక్ింద చిక్ుొక్ునానడు.” “ఆ తరువాత?” “ఆ తరువాత, మరేం ఉంది,
చెప్ుడానిక్ి? అక్ొడే పారణం పో యింది!” అని ఒక్ మ ష్ొరమెన్ న్వుుతో జవాబ్ !
“ఈ లారీ డెైవ
ీ రో క్ి ఏ చీక్ూ, చీంతా లలదు! క్ళ్ళళ మూసుక్కని న్డుప్ుతారు!
వాళ్ళందరిని రహదారిలో ప్డుక్ బ్ెటట ి వాళ్ళమీద లారీ ఎక్ిొంచాలి!” అని మరొక్తని
తీరుు! ఎది ఎలాగైనా సరే, నీతిని తప్ుక్ుండా అమలు ప్రచాలని అతనిక్ి చాలా
ఆతురత! ఈ గ ంప్ుక్ి ఇతరులమీద క్ ప్ుడమంటట చాలా ఇష్ట ం!
పో లీసువాడు ఆ వీధి చివరన్ుంచి వసురనానడు. వేగంగా ప్రుగతిర , దొ ంగని
ప్టటటక్కనే శ్క్ిర అతనిక్ి ఉంది, క్ాని ఇప్ుుడు తన్ మనోవయధవలన్ అతన్ు వెన్క్ిొ
ప్డిపో యాడు. ఇంతలో య వతి చంటిపలో ని న్డుమ లో ఎతిర పెటట టక్కని, ఆఖరి
వీధిని దాటి ప్రమాదం జరిగిన్ చోటట చేరుక్ున్నప్ుుడు, ఆ గ ంప్ు మధయ ఇంక్కక్ స్త్ర ీ
నేలమీద వాలి, రండు చేతులూ పెైక్ేతిర, “దేవుడా, నీక్ేం క్ళ్ళళ లలవా?” అని
బ్ొ బ్ాలు పెటటడం చూస్తంది. వెంటనే ఈ తలిో ఆగింది; క్ళ్ళన్ుంచి ధారలుధారలుగా
క్నీనరు క్ారుాతూనే, తన్లో న్వుుక్ుంది.
“అది మన్ రాసా క్ాదు! . . . అవున్ు, మన్ రాసా క్ాదు!” అని చంటిపలో ని
అణచుక్కని ఆ తలిో న్విుంది; గ ండె మాతరం ఇంక్ా శోక్ంతో తపంచుతూనే ఉంది.
ఇప్ుుడే ఆమె మాతృభబవన్ తీవరత తగిగన్టటట సూచన్లు క్నిపంచాయి. త ందర,
త ందరగా గందరగోళ్ంగావున్న చీరని సదుదక్ుంటట తన్ వక్షసథ లం క్ప్ుుక్ుంది.
ప్క్ొనే నిలబ్డివున్న పో లీసుని చూస్త “ఇది నా పలో వాడు క్ాదండీ, మరవరో? నా
పలో వాడు క్ాదు!” అని క్ళ్ళళ మూసుక్కని, రండు చేతులూ జోడించి, దేవుడిక్ి తన్
క్ృతజఞ త తెలియజేస్తంది. ‘ఛీ, ఇంతేనా? మాతృతుం అంటట? ఇంత అలుమెన్
వృతర ంలో ఇరుక్ైన్ భబవన్ అన్నమాట!’ అని పో లీసువాడు మొహం మ డుచుక్కని
ప్రమాదం జరిగిన్ చోటక్ి తురగా న్డిచాడు. అక్ొడ గ ంప్ుమధయ వాపో యిే స్త్ర ని
ీ
చూడగానే ఉలిక్ిొప్డాడడు. అది అతని భబరయ - బ్జారుక్ి వెళ్ళళ తిరిగివచేా దారిలో ఆ ఘోరం చూస్తంది క్ాబ్ో లు! దాని క్ూరగాయల సంచి నేలమీద బ్ో రో ప్డివుంది,
క్ూరగాయలు చెలో ాచెదరిపో యాయి! ‘నీక్ందుక్ే ఈ గోల?’ అని మూలుగ తూనే
పో లీసువాడు క్ూడా ప్స్తపాప్లాగ ఆమెతేబ్బటట వెక్ిొవెక్ిొ ఏడాాడు. “తంగం,
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ఇదేంటి?” అని అడుగ తూ ఆమెక్ి ఒక్ చెయి అందించాడు. భరర ని చూడగానే ఆమె
ఇంక్ా జోరుగా ఏడవసాగింది. “ చూసారా, ఇదేం నాయయం? మీ పో లీసువాళ్ళో ఏం
చేసర ునానరు? ఇరవెై సంవతసరాలు మన్ం పలో లు క్ావాలని తప్సు చేసర ునానం . .
. చూడండి ఈ భయంక్రం!” అని ఆమె ఇంక్ా ఏడుసూ
ర నే ఉంది.
“తంగం, ఎవరవరి క్రా ఎలా ఉందో , ఎవరిక్ి తెలుసు? వాళ్ళక్ సం మన్ం
ఏడుస్తేర సరైపో తుందా? రా, లలచి రా!” అని పో లీసువాడు ఆమె చెయిని ప్టటటక్కని,
ఆమెని ఎతిర నిలిపాడు. క్ాని ఆమె అతని ప్టటటని త స్తపారేస్త దూరంలో నిలబ్డింది.
ఆమె దృష్ట అంతా ఆ క్న్ునమూస్తన్ బ్రడడ మీదే ఉంది. “ఇది నా బ్రడడ ! అవున్ు, నా
బ్రడడ !” అని ప్రలాపంచుతూ అక్ొడే నిలబ్డి ఉంది. క్న్ునమూస్తన్ది తన్ బ్రడడ అని
తెలియక్, తన్ున తనే మోసం చేసుక్కని అక్ొడక్ి వచిాచేరిన్ య వతిని - ఆ
దురాుగయరాలుని - పో లీసువాడు ఇప్ుుడు తేరిపాఱి చూసాడు. పాప్ం, ఆ తరువాత
జరుగబ్ో యిే దారుణ దృశ్యం చూస్త తన్ు భరించలలన్ని,
చూడక్ూడదని, ఆమె తన్తో

తన్ భబరాయ అది

ఇంటిక్ి వెళ్ళడానిక్ి చెయి అందించాడు; భబరయ

మూలుగ తూ, ఏడుసూ
ర , క్ాలు నేలమీద మోప, లలచి, భరర తో

న్డిచింది. గ ంప్ు

ఇప్ుుడు రండు భబగాలెైంది. ఒక్ భబగం ఆ పో లీసుదంప్తుల శోక్ నాటక్ం చూస్త
ఆన్ందించాలని వాళ్ళ వెన్ుక్నే న్డిచింది.
“గొడారలుగా నాదొ క్ పాపష్ట జన్ా! క్న్ున మూస్తన్ పాప్క్ సం ఏడవడానిక్ి
క్ూడా నాక్ు అరహత లలదా?” అని సణ గగ ంటట వాపో యిే భబరయని

పో లీసువాడు

బ్లవంతంగా లాగొగని ఆ వీధి చివరవున్న తన్ ఇంటిక్ి తీసుక్కనివెళ్ళళడు. అప్ుుడే,
దూరంలో, ప్రమాదం జరిగిన్ జాగాలో, ఆ బ్బంబ్ పేలింది! పో లీసువాడు చెవులు
మూసుక్ునానడు. “అయోయ, నా రాసా!” అని వినిపంచిన్ ఆ దిక్ుొమాలిన్ తలిో
క్ూత విని ఆ పేట వొణిక్ిన్ప్ుుడు పో లీసువాడు

తన్ భబరయని రండు చేతులతో

గ ంజుక్కని ఇంటలోక్ి న్డిచాడు.
అతన్ు తన్ చేతులోో మోస్తన్ది ఎలా వరిణంచడం? అది అతని భబరయ దేహం
మాతరమే క్ాదు, ఆమెలో వరిధలలో విశ్ుజనీన్ మాతృతుం అతనిక్ి బ్రువుగా ఉంది.
లోప్లిక్ి వెళ్ళగానే భబరాయభరర లు ఒక్రినొక్రు క్ౌగిలించుక్కని హో రున్ ఏడాారు.
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గభీమని పో లీసువాడు తిరిగిచూస్తన్ప్ుుడు, ఇంటి మ ందూ, క్ిటిక్ీల దగగ రా
జన్ులు గ ంప్ులు గ ంప్ులుగా క్నిపంచారు. ధుమధుమలాడుతూ, లలచి వెళ్ళళ,
పో లీసువాడు, క్ిటిక్ీలు సదుదగా మూసాడు. ఇంటి మ ందున్న గ ంప్ు ఇప్ుుడు
మళ్లళ ఆ ప్రమాదం జరిగిన్ చోటటక్ి ప్రుగతిర ంది.
అవున్ు, గ ంప్ుక్ి ఎది చూస్తనా సరదావే!
********
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