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ఏడుకానాల వంతెన 

మందురోజు రాత్రి పోలీసులకు ట్టుబడిన కుర్రాడు బక్కలచగా, లేతగా, నిరలక్ష్యంగా ఉనాాడు. ఏడుకానాల  వంతెనపై అతని 
చేతుల్నా తాడుతో వెనక్కక  విరిచిక్ట్టు నిలబెట్టురు.  అతని నూనూగుమీసాలు, హవాయిచెప్పులు, లూజుపంట్ట, టెర్రీకాట్  షరుుచూస్తే  
అతడొక్ గ్రామీణహైస్కకల్ లేదా హైయయర్ సెకండరీ స్కకల్ విదాయరిి అనితెలుస్ేంది. మహా అయితే ద్ధెనిమిదేళ్లల. 

పరుక్క ఏడుకానాల  వంతెనేగాని, నాలుగే  మిగిలాయి. ఎప్పుడో బ్రిటీషువాళ్లల  క్ట్టుంచినది. నలలరాతిక్ట్టుడు . సేంభాలమీద 
పిచిచమొక్కలూ, గడీ్డ, గాదరా. తుప్పుక్కకన ట్టులు – స్లలరలతోసహా గాల్నలో వేలాడుతూ. క్కనేక్ట్టున కొతేవంతెన మీదనే రైళ్లల వెళతాయి. 
హౌరా మెయిల్ రావడానిక్క రండు గంటలుంది. మెడ్రాస్ మెయిల్ ఎప్పుడో వెళ్లలపోయింది. 

‚పిలవగానే రాకుండా ఎక్కడరా  తిరుగుతునాావు?  గాడిదా!...ఇప్పుడింకా ఏవయినా ట్రైన్లల వసాేయా ?...సరిగాాచెురా, 
అడీగాడిదా!‛ అని సరికల్ ఇన్స్సెక్ుర్,  రైలేేగేట్ మేనిా గదిదంచాడు - చిరాగాా, కోంగా. ఇన్స్సెక్ుర్ చాలా టెనషన్ లో ఉనాాడని తెలుస్కేనే 
ఉంది. 

‚గంటలోల రండుగూడుస బళ్లల రావాల్న సార్. క్ట్ట అప్పు, క్ట్ట డౌన్ల. ఏడుతరవాత మళ్లలఈసుుకోసుు. అద్ధప్పుడూ  లేటే.... 
దాంతరవాత పూరీపాసంజరు... అదేరోజెప్పుడొసుేందో భగవంతుడికే తెల్నయాల్న..... ,‛ చెప్పుకుపోతునాాడు  ఎర్ర, ఆకుచ్చ జెండాల న్ల 
చుట్టు చ్ంక్లోప్పట్టుకునా స్డాబుడీ్డ క్ళలదాదల రైలేే ఉదోయగి. 

‚సరే, సరే,....న్లవెేళ్లలకేబిన్లల కూరోచ.  క్వేళ రైలేదయినా  వస్తేగనక్ ఆప్పచెయియ;  నేన్లచెపుంత వరకూ సగాల్ ఇవేకు. 
ఎకుకవస్తప్ప టుదులే,‛ 

‚చితేం‛ అనివెళ్లలపోయాడుగేట్ మేన్. వెర్రిబాగులవాడిలా క్నిపిసాేడుగాని అతనిక్ంతా అరింఅవుతూనేఉంది. ‘జనశక్కే’ 
చ్దువుతాడు. నాగిరడీిగ్రూప్పక్క సాన్లభూతిరుడు.  ఇన్స్సెక్ుర్ తన బ ందంతో లెవల్ క్రాసంగ్ మీదుగా, ట్టుల వెంబడి ఇట్టగా కేబిన్ 
వైప్ప రావడం చూసనప్పుడే  ఇక్కడేదో తేడాగా ఉందని అతనిక్క అనిపించింది. అరజంట్టగా ఏదోక్ట్ట చెయయమ ని కూకరోల ఉనా 
కామ్రేడుక్క చీటీరాస, కొడుకు చేతిక్కచిచ,  సైక్కలుమీద ంపించి హడావుడిగా ఇలా వచాచడు. 

కోలజ్రంజిలో త్రీ-నాట్-త్రీ రైఫిల్ తో కాల్నచ  చ్ండం కొంచెం అతిగా ఉంట్టందని స్లఐక్క అనిపించింది. పోసుుమారుంలో 
నానాక్ంగాళ్ల అవుతుంది. తన సరీేస్ రివాలేర్ వాడడమే క్డబందీగా  ఉంట్టందని అతని భావన.  అతనేంచేసనా బాగా ఆలోచించి  
చేసాేడని డిపారుుమెంట్టలో పరు  గడించాడు. అయినదానికీ, కానిదానికీ  అతిగా ఆలోచించి పీక్లమీదక్క తెచుచకుంట్టడని  
క్కటునివాళలంట్టరు. ఈసారిమాత్రం నిజంగానే మంచిథక్ం వేసుకునాాడు; బాగా నమమక్సుేలైన ఇదదరేఇదదరు కానిస్తుబుల్స ని 
వెంటతీసుకొని బయిలేదరాడు. నమమశక్యంగాఉండే క్థనం క్ట్ట తయారుచేస ప్పట్టుకునాాడు: ‘రైలోల తీసుకొస్కేంటే నేరసుేడు బాత్రంక్క 
వెళ్తేననిచెపిు వెంటవచిచన కానిస్తుబులు  చేతులోలంచి రైఫిల్ లాకుకనాాడు. ఆ  గలాట్ట విని తన్ల లేచివెళ్లలసరిక్క  రైఫిల్నా తనమీదక్క 
తిుడంతో సరీేస్ రివాలేర్ తో  కాలచడంతు ఆతమరక్ష్ణకు  మరోమారాం లేక్పోయింది.  తలకుగాయం అయి  రక్ేంకారుతునాా, 
వంతెనరాగానే నేరసుేడు  రైలోలంచి దూకేశాడు. రారీలోఉనా నేరసుేడి  కోసం దిగువ గ్రామాలోల గాల్నంప్ప చ్రయలు చేబట్టుమ ’ – 
ఈవిధంగా రిపోర్ు రాయించ్మని స్తుషన్లల హేడుీగారిక్క ప్పరమాయించి వచాచడు. 

‘స్లఐగానే రిటైరైపోతానా  లేక్ అన్లకోకుండా తగిల్నన ఈ  బంగారు అవకాశానిా  వాడుకొని మరో ప్రమోషన్ 
దక్కకంచుకుంట్టనా?– లేదంటే  ఎటూకాకుండా తన బాస్, శ్రీకాకుళం డ్డఎస్లు మొతేం క్రెడిట్ కొటేుసాేడా?’  ఏ సంగతీ 
తేలుచకోలేక్పోతునాాడు. డ్డఎస్లుదొరగారి చొరబాట్టక్క అవకాశంలేకుండా తందరగా ఈ కారయక్రమం మగించాల్న; ఏదిఏమైనా సరే, ఈ 
కేసులోమాత్రం తనపరే మందుండాలని క్ నిరణయానిక్క వచేచశాడు. నినాగాక్ మొనా డ్డఐజీ అంతట్టవాడు స్తుషన్ క్క ఫోనేచసమరీ  ఆరీర్ 
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పాస్ చేస్తశాడు  – ఇక్మీదట దొరిక్కనవాళలన్ల దొరిక్కనచోటే వీళలని ఫినిష్ చేసెయాయలనీ, తేడావస్తే తనే సేయంగా చూసుకుంట్టననీ. ఈ 
కుర్రవాడు ట్టుబడిన సంగతి డ్డఎస్లుక్క ఫోన్ చేస్తే, చాలా బిజీగా ఉనాాన్ల, డ్డఐజీదొర చెపిునటేు కానిమమనాాడు. ‘ఏమిటో,  
ఈయనగారిక్నిా రాచ్కారాయలు? ఏది ఎలాగునాా తన సరీేసు చివరిదశలో ఇదో గొు అవకాశం. ప్పదద రిసుక కూడా’. 

ట్టుబడ ీయువకుడు కొంతకాలంగా పోలీసులకు దొరకుకండా తపిుంచుకుంట్టనాాడు; అతనొక్ మఖ్యయడైన కొరియర్ అని 
రికారుీలో ఫోటోతోసహా  ఉంది. అయినా ఎంతకొట్టునా ఏమీ  చెపాుడుకాడు. ఇప్పుడైనా  కాళ్తలవేళ్తల డతాడేమో, ఏడుప్ప 
లంక్కంచుకుంట్టడేమో అన్లకునా  స్లఐక్క క్కంత  ఆశచరయంక్ల్నగింది. చినాచినా జేబుదొంగలుకూడా దొరిక్కపోయాక్  కాళ్లలట్టుకోవడం, 
లంచ్మిచుచకోవడం – ఇవనీా అతనిక్క బాగా  అన్లభవం. ఈ  కుర్రాడిలో భయం అనాది క్నిపించ్క్పోయేసరిక్క స్లఐక్క  లోలోల 
మీమాంస ట్టుకుంది. రేప్పుదుదనా ఏ ఎంకవేరీయో మొదలైతే?  క్క రిమారుక  కూడా లేకుండా కాపాడుకుంటూ  వచిచన సరీేసంతా 
మంట గల్నసపోతుంది. 
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ఆ కుర్రవాడి  పరు కోట ప్పదబాబు;  ఊరు బొడీపాడు.  ఆ అరుణాకాశప్ప సాయంత్రాన దూరంగా  తూరుుక్న్లమల నడుమ 
అసేమిస్కేనా స్కరుయడిని తదేక్ంగా చూసుేనాాడు. రాత్రి పోలీసులు కొట్టున  ద్ధబబలక్క  వీప్పమీద  తేల్నన  తట్టల చెమట క్క తడిసన చొకాకక్క 
తగిల్న చుర్రుమని మంటప్పడుతునాాయి. అతనామంటని ట్టుంచుకోవడంలేదు. ‘పీకే తపిుంచుకునాాడా లేదా? క్బురుఅందిందా లేదా?’  
ఎంతస్తపూ ఇదే అతని ఆలోచ్న. పోలీసులనాాక్ అరసుుచేసాేరని తెలుసు; నాలుగు తగల్నాసాేరనీ,  కేసుప్పట్టు జైలుక్క ంపిసాేరనికూడా  
తెలుసు. మరీ  హడావుడంతా దేనిక్క?  ఊరికే భయప్పటుడానిక్క అయుయంట్టంది; లేక్ నిజంగానేచ్ంప్పతారా?...క్క క్ష్ణం అతని 
వెన్లావెంట భయసరుం  జరజరా పాక్కంది. మరు నిమషంలోనే దుుఃఖంతో క్ళలలోల నీళ్లల తిరిగాయి. తన జీవితం ఇలా ఈ సాయిత్రం  
పూట, ఈ మారుమూల, పాత వంతెనమీద మగిసపోతుందంటే నమమలేక్ పోతునాాడు. ఎదురుగా  - చ్చట్టవెలుగులో, సలేర్ 
ప్పయింట్ట ప్పలుమకొని ఠీవిగా మెరుసుేనా కొత ేఉకుకవంతెన. సరిగాా అప్పుడే క్ లేతసుప్పరంగు స్లతాకోక్చిలుక్ తారట్టలడుతూ వచిచ 
అతని ద ష్టుని మరల్నచంది. అతని మొహం మందు రండు చ్క్కరులకొట్టు ఎటో వెళ్లలపోయింది. 

ప్పదబాబు వంతెన పైన్లండి క్కందిక్క  చూశాడు, సుడులు  తిరుగుతూ వడిగా ప్రవహిసుేనా వాగు స్కరాయసేమయప్ప బంగారు 
కాంతుల చిరుకరట్టలతో తనకు వీడోకలు చెబుతూనాట్టుగా తోచింది; తనన్ల ఆహాేనిసుేనాట్టుగా  కూడా అనిపించింది. అతన్ల కాస్తప్ప 
క్ళ్లల మూసుకునాాడు. అమమనీ, నానానీ, ప్రాణమిత్రులు దుషయంతనీ, ప్పందల బాలక్ షణనీ క్ళలమందు మెదిలారు – అలాగే పాటలుపాడే 
తన కాలస్తమట్ట – చినాుట్టన్లండ్డ చేరువగా ఉంటూనా స్తాహితురాలు కూడా. అతనన్లకునాాడు, నా చేతుల్నాగనక్  విడిపించుకోగల్నగితే 
ఇప్పుడే దూకేసాేన్ల; ఈదుకుంటూ వెళ్లలపోతాన్ల – ఉధ తంగా ప్రవహిస్కేనా వాగు  వెంబడే – మేనమామల ఊరివైప్పగా; అదే, అమమ 
ప్పట్టున ఊరు....అతని ఆలోచ్నలు మందుక్క రుగెతుేతునాాయి.... 

ధైరయంచేస దూకేశాడు. శక్కేకొదీద  ఈదుతునాాడు; వాగు తన  ప్రవాహవేగంతో ఏడుకానాలవంతెన  న్లండి తనన్ల దూరంగా 
లాకుకపోతోంది. అబ్బబ,పారిపోతే పోలీసులు ఊరుకుంట్టరా? తమ రైఫిల్స ని గురిప్పడతారు. తూట్టలవరషం . అద షువశాతూే  
ఆతూట్టలేవీ తనన్ల తాక్వు. హమమయయ,  బతిక్కపోయాన్ల. చీక్ట్టడుతోంది. తూట్టల  మ తుయసంరంభం ఆగిపోయింది. ఇప్పుడిక్  
అంతట్ట నిశశబదం - వాగు తన చిరుకరట్టలతో  డీునచేసుేనా మ దుసవేడి తు; అదొక్ జోలపాట.  బాగా అలసపోయి డీుక్క  
చేరుకొని, అతిక్షుంమీద  లేచి నిలబడీాడు; అడుగులు బరువుగా డుతునాాయి. హవాయి  చెప్పులు ఎప్పుడో జారిపోయాయి. తడిసన  
చొకాక, బురద పంటూ ంట్టక్క అంట్టకుపోయాయి; చ్లీ, చినాగా వణుకు. చీక్ట్ట డింది. గుడీి  వెన్స్ాల. క్ుల  బెక్బెక్. నక్ష్త్రాల  
మిలమిల. అమమమమ చినాప్పుడు చూపించింది - అదిగో, అదే సేఋష్టమండలం. చెరువుగట్టున నడుసుేనాాడు. మూకుమమడిగా నక్కలు 
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అరిచాయి. నారకోసం జనమొక్కల క్టుల్నాచెరువులో  నానబెట్టునట్టునాారు – అబబ!  క్టే వాసన. మర్రిచెట్టు  క్కంద చిమమచీక్టోల 
కొతేగా సునాంవేసన అమమవారిగుడి, తెలలగా – చినానాట్ట భయాల్నా గురుేచేస్కే.  దూరంగా క్రంట్టదీపాలు; అదేఊరు చెపామ? ఎవరైనా 
క్నిపిస్తే అడగాల్న. ఇప్పుడు  గబగబా నడవ  గలుగుతునాాడు. ఈ లెక్కన తెలాలరేలోగా మావయయల ఊరుచేరుకుంట్టడు. కోపిష్టు  
ప్పదదమావయయ తనని ఇంటోలక్క  రానిసాేడా? ఈ క్క రాత్రికైనా?  మావయయ కూతురు తన  అవతారంచూస నవుేతుందా?.....రేప్పక్క 
గలు గనక్ ఏదోలా దాకుకంటే తపిుంచుకోగలడు. ఇంతకీ  పీకేని తపిుంచారోలేదో? స్ంపట, ఇచాాప్పరం స్తుషనల పోలీసు బ ందాలు 
మాట్టవేస ఉనాాయనే క్బురు అతనిక్క చేరిందో లేదో?....మళ్లల అవే ప్రశాలు మసురుకునాాయి, అతని ఊహలన్ల చెదరగొడుతూ. 

 
*** 

 
ప్పదబాబు క్ళలకు  గంతలు క్ట్టురు. చీలమండలవదద రండు  కాళ్లల క్ల్నపిక్ట్టురు. స్లఐ తన సరీేస్ రివాలేర్ లోడ్ చేస, స్తఫ్టు 

కాచ్ ని రిలీజ్ చేశాడు. రండు  చేతులతోనూ ట్టుకొని బందీ తలవెన్లక్ రివాలేరిా  గురిప్పట్టుడు; అది  కాసాే చేతులోలంచి 
జారిపోతుందేమో అనాంతగా అతనిక్క  చెమటలు ట్టుయి. ఈ  అధ్యయయంగనక్ సవయంగా మగిసపోయి తనకు ప్రమోషన్ గాని  వస్తే 
సకుట్టంబంగా తిరుతివచిచ గుండు  గీయించుకుంట్టనని మొకుకకునాాడు. ఆ ఏడుకొండలవాడిమీద భారంప్పట్టు ట్రిగార్ నొకాకడు.  
ధనేలమని ప్రేలుడు. కుర్రవాడు కుుకూలాడు. క్పాలం  విచుచకుంది; రక్ేప్పధ్యర. వెంటఉనా కానిస్తుబుల్స, శాేస  నిల్నచిపోయిందని 
నిరాెరించుకొని తాళ్లల, గంతలు, గబగబా విపుశారు . శవానిా వాగులోక్క తోశారు; ధబుబమని నీటోలడింది . ప్రవాహానిక్క 
కొట్టుకుపోతోంది. కానిస్తుబుళ్లలదదరూ గుడలుగించి చూసుేనాారు. వాళలక్ది కొతే.  

 
‚ఇంక్ దండి,‛ అనివాళలని తందరప్పట్టుడు స్లఐ. 
 
మగుారూ మౌనంగా రైలుట్టుల వెంబడి, లెవెల్ క్రాసంగ్ వదద నిలుప్పచేసన జీప్పవైప్ప నడుసుేనాారు; ఎవరి ఆలోచ్నలోల వాళ్లల. 

దూరంగా గూడుసరైలు సగాల్ కోసం  కూతప్పట్టుంది. అంతలోకే హేడుీ ట్టులవెంట  రుగెతుేకుంటూ, ఆయాసడుతూ వసుేనాాడు. 
చేతిలో ఉనా వైరలస్ మెస్తజి కాపీని ఊప్పతూ, 

 
‚సార్, సార్.....డ్డఎస్లు దొరగారి మెస్తజి సార్....క్ షణమూరిే దొరిక్కపోయాడు‛ అని దూరంన్లండే అరిచాడు. 
 

*** 
సుమారు ఏభైఏళలనాట్ట సంగతి. ఆరోజు ఉదయానేా క్లక్తాేన్లండి వస్కేనా ంచాది క్ షణమూరిేనీ, మరో ఆరుగురీా స్ంపట 

(క్ంచిల్న) రైలేేస్తుషన్ వదద  అరసుు చేశారు. ఆరాత్రే డిషా సరిహదుదలోని జలాంతరకోట  కొండలోల వారందరినీ  చ్ంపశారు. సరిగా ా
అప్పుడే ఎన్ కంటర్  అనే మాట తెలుగు భాషలోక్క ప్రవేశంచింది; నేట్టకీ వాడుక్లో ఉంది. 

 
[ఏంబ్రోస్ బియర్స (అమెరిక్న్ రచ్యిత,1842-1914?) రచించిన సుప్రసదెక్థ ‘ఏన్ అక్కరన్సఎట్ అవుల్ క్రీక్ బ్రిడ్జ’ నిగురుేచేసుకుంటూ] 

 
(‘ఆంధ్రజోయతి’, 03 సెప్పుంబరు 2017, ఆదివారం సంచిక్లో మొదట అచ్చయింది) 

 


