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<text><body>
<p> ‘ಇನ್ನೇನು ಬರುವ ಹ್ೊತ್ುು....’ ಆರುಗಂಟ್ ಹದಿನ್ೈದು ನಿಮಿಷಗಳ ಬಳಿ ಕದಲುತ್ತುದದ ಗಡಿಯಾರದ ಮುಳಳನುನ ನ್ೊೇಡಿಕ್ೊಂಡು,
ತ್ನಗ್ ತಾನ್ೇ ಎಂಬಂತ್ ಹ್ೇಳಿಕ್ೊಂಡಿದದಳು ಶಮಿಿಳಾ. ಅದ್ೇಕ್ೊೇ ಅವಳಿಗ್ ಇದದಕ್ಕಿದಂತ್ ಸೇನಂಕಲ್ನ ಮೊನಚುಗಣ್ುು ನ್ನಪಾಗಿ
ಮೈಮೇಲ್ಲಲ ಜಿರಳ್ ಸರಿದಾಡಿದಷುು ಅಸಹಯವಾಯಿತ್ು. ಕಣ್ುುಗಳಷ್ುೇ ಅಲಲ; ಸೇನಂಕಲ್ನ ವಯಕ್ಕುತ್ವವ್ೇ ಅಂತ್ಹುದು. ಅದು ಅಸಹಯ
ಹುಟ್ಟುಸುತ್ುದ್. ಆ ಮನುಷಯ ಎದುರಿಗ್ ಬಂದರ್ ಸಾಕು; ಯಾವಾಗ ತ್ವಳಿಕ್ೊಂಡು ಬಂದು ಮೈಮೇಲ್ ಬೇಳುತಾುನ್ೊೇ ಎನಿಸುತ್ತುತ್ುು.
ಬ್ೇಟ್ಯಾಡಲು ಕ್ೈಲಾಗದ ನಿಕೃಷು ಪಾಾಣಿಯಂದು ತ್ನನ ಆಸ್ಬುರುಕ ಕಣ್ುುಗಳನುನ ಇನುನ ಸವಲಪ ಹ್ೊತ್ತುನಲ್ಲೇ ಸಾಯಲಿರುವ
ರ್ೊೇಗಿಷು ಪಾಾಣಿಯಂದರ ಮೇಲ್ ಕ್ಕೇಲಿಸ ಕುಳಿತ್ ಚಿತ್ಾವನುನ ಯಾವನಾದರೊ ಕಲಾವಿದ ಚಿತ್ತಾಸ ಕ್ೊಟ್ುರ್, ಅದು ಥ್ೇಟ್ು ಸೇನಂಕಲ್
ಥರಾನ್ೇ ಇರುತ್ುದ್ನಿಸುತ್ತುತ್ುು.

</p>

<p> ಪುಟ್ು ಪುಟ್ು ನ್ರಿಗ್ಗಳ ಮರೊನ್ ಬಣ್ುದ ಸಿಟ್ುಿ ಹಾಕ್ಕಕ್ೊಂಡು ೆಂ್ಂಡಿನಂತ್ ಪುಟ್ಟಯುತ್ತುದದ ತ್ನನನುನ ಅದಾಯವ ಮಾಯದಲ್ೊಲೇ
ಸಮಿೇಪಿಸ ಗಬಕಿನ್ ಅವುಚಿಕ್ೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ್ ಅಸಹಯಕರವಾಗಿ ನಾರುವ ಬಾಯಿಂದ ತ್ನನ ಕ್ನ್ನಗಳಿಗ್ ಸೇನಂಕಲ್ ಮುತ್ುು ಕ್ೊಟ್ುು
ಬಡುತ್ತುದನ
ದ ಲಲ? ಆವಾಗ ತಾನು ಓದುತ್ತುದುದದು ಎಂಟ್ನ್ೇ ಕಾಲಸು. ಹಾಗಂತ್ ನ್ನಪು ಮಾಡಿಕ್ೊಂಡಳು ಶಮಿಿಳಾ.

</p>

<p> ಅನುದ್ದೇಶಿತ್ವಾಗಿಯೇ ಎಂಬಂತ್ ತ್ನನ ಎಳ್ಯ ಎದ್ಗಳ ಮೇಲ್ ಸೇನಂಕಲ್ ಕ್ೈಯಾಯಡಿಸದಾಗ ತ್ನಗ್ಷುು? ಹ್ೆಂ್ಚಂದರ್
ಹದಿನಾರು ವಷಿ! ನಿದ್ಾಯ ಮರ್ವಿನಲಿಲ ಸರಿದು ಹ್ೊೇದ ದಾವಣಿ ತ್ನನ ಎದ್, ತ್ೊೇಳು, ಭುಜಗಳನ್ನಲಲ
ಅನಾವರಣ್ಗ್ೊಳಿಸದ್ಯಂಬುದು ಫಕಿನ್ ಗ್ೊತಾುಗಿ, ಅವಳು ದಿಡಗಗನ್ ಎದುದಕುಳಿತ್ು ಹ್ೊದಿಕ್ಗಾಗಿ ಪರದಾಡುತ್ತುದದರ್; ಸೇನಂಕಲ್
ತ್ನನ ಕ್ೊೇಣ್ಯ ಬಾಗಿಲಲಿಲ ನಿಂತ್ು ಹಸದ ಚಿರತ್ಯಂತ್ ತ್ನನನ್ನೇ ನ್ೊೇಡುತ್ು ನಿಂತ್ತರುತ್ತುದಾದಗ ಆಗ ಶಮಿಿಳಾ ಓದುತ್ತುದುದದು
ಮೊದಲ ಬ.ಎಸಿ. ಹಾಗ್ ಚಿಕಿಂದಿನಿಂದಲೊ ತ್ನನ ಆಸ್ಬುರುಕ ಕಣ್ುುಗಳಿಂದ ಶಮಿಿಳ್ಯ ಬಾಲಯ ಮತ್ುು ಯೌವವನಗಳ್ರಡನೊನ
ಬ್ೇಟ್ಯಾಡಿದ ಸೇನಂಕಲ್, ಇಷುಕೊಿ ತ್ನಗ್ೇನಾಗಬ್ೇಕು? ಮೊಟ್ು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ್ ಅಮಮನನುನ ಕ್ೇಳಿದಾಗ, </p>

<p> ಆದರ್ ನಿೇಲಸಂದಾದ ಮನ್ಯಳಕ್ಿ ಜಿೇವಾ ಕಾಲಿಡುವ ಹ್ೊತ್ತುಗ್ ಡಾನ್ ವಾಜಪಪ ಜ್ಾವಲಾಮುಖಿಯಂತ್ ಸ್ೊಫೇಟ್ಟಸಲು
ಸದಧನಾಗಿ ಬಟ್ಟುದದ. ಅವನು ತ್ನನ ಮರದ ಕಾಂಡದಂತ್ಹ ಕುಚಿಿಯಲಿಲ ಕುಳಿತ್ತರಲಿಲಲ. ವಿಶಾಲವಾದ ಆ ಕ್ೊೇಣ್ಯಲಿಲ ಶತ್ಪಥ
ತ್ತರುಗುತ್ತುದದ. ಒಳಮನಸುಿ ಸಟ್ಟುನಿಂದಾಗಿ ದಹಿಸ ಹ್ೊೇಗುತ್ತುತ್ುು. </p>
<p> ನಿಜಕೊಿ ಅದ್ಲಲ ಬ್ೇಕ್ಕರಲಿಲಲ. ಒಂದ್ೇ ಒಂದು ಇರಿತ್ ಸಾಕ್ಕತ್ುು. ಕಠಾರಿ ನಾಗ ಭೊಗತ್ ಲ್ೊೇಕದ ಮಟ್ಟುಗ್ ಸಣ್ು ಕ್ಕಾಮಿಯೇನಲಲ.
ಗ್ೇಬಾ ಚಂದಾಪಪನಷ್ುೇ ಕುಖ್ಾಯತ್ತಯಿತ್ುು. ಅವನನುನ ಕ್ೊಲುಲವ ಮೊಲಕ ಗ್ೇಬಾಗ್ ತ್ನನ ಸಂದ್ೇಶ ತ್ಲುಪಿದರ್ ಸಾಕ್ಕತ್ುು. ಭೊಗತ್ ಭಾಷ್
ಅಥಿ ಮಾಡಿಕ್ೊಳುಳವುದು ಗ್ೇಬಾಗ್ ಕಷುವಲಲ. ಅದಕಾಿಗಿ ಅಷ್ೊುಂದು ನಿದಿಯತ್ ಬ್ೇಕಾಗಿರಲಿಲಲ. ಆದರ್ ಗಮಾರ ಜಿೇವಾ ತ್ುಂಬದ
ರ್ೈಲ್ವ ಸ್ುೇಷನಿನನಲಿಲ ರಾಕ್ಷಸನಂತಾಡಿ ಬಟ್ಟುದದ. ಆಕಸಾಮತ್ ಸಕ್ಕಿಬದಿದದದರ್? ವಾಜಪಪ ಕ್ೊೇಪದಿಂದ ಕುದಿಯುತ್ತುದದ. ಆದರ್ ಜಿೇವಾ!
ಅವನ ದ್ೇಹ ಸೊಸುವ ತಾಕತ್ುು ಮತ್ುು ಕೌಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗ ವಾಜಪಪನಿಗ್ ಮೊದಲ ದಿನವ್ೇ ಅಂದಾಜು ಸಕ್ಕಿ ಹ್ೊೇಗಿತ್ುು. ಅವತ್ುು
ಜಿೇವಾ ಲಾಕಪಿಪನಲಿಲ ಗಾಯಗ್ೊಂಡ ಹ್ಬುುಲಿಯಂತ್ ಹ್ೊರಳುತ್ತುದದ. ಐದು ಜನ ಬಲಿಷು ಪ್ೇದ್ಗಳು ಅವನ ಸುತ್ು ನಿಂತ್ುಕ್ೊಂಡು
ಪಶುವಿಗ್ ಬಡಿದಂತ್ ಬಡಿಯುತ್ತುದದರು. ಒಂದಾದ ಮೇಲ್ೊಂದರಂತ್ ದ್ೊಣ್ುಗಳು ಮುರಿದು ಹ್ೊೇಗುತ್ತುದದವು. ಭೊಗತ್ ಜಗತ್ತುನಲೊಲ
ಇದಾದರ್; ಹಿೇಗ್ ಪೊಲಿೇಸರ ‘ವಕುಿ’ ತ್ಡ್ಯಬಲಲ ನಾರು ದ್ೇಹದ ನಿಸಿೇಮರು. ಕ್ಲವರಿಗಂತ್ೊ ಪೊಲಿೇಸರ ಲಾಠಿ ಅಭಾಯಸವ್ೇ ಆಗಿ
ಹ್ೊೇಗಿದ್. ಆದರ್ ಉಹುಂ; ಅವಯಾಿರೊ ಇವನಂತ್ ಒಂದ್ೇ ಒಂದು ಆತ್ಿನಾದವಿಲಲದ್ ಲಾಠಿಗ್ ಬ್ನುನ ಕ್ೊಡುವಷುು ಮೊಂಡರಲಲ.
</p>
<p> “ಏನು ಇವನ್ಸುಾ?” ಲಾಕಪಪನ ಬಾಗಿಲಲಿಲ ನಿಂತ್ೇ ಕ್ೇಳಿದದ ವಾಜಪಪ. ಪೊಲಿೇಸು ಪ್ೇದ್ಯಬುನನುನ ರ್ೈಲ್ವ ಸ್ುೇಶನಿನನ ಬಾಡಿಿನ
ಮಟ್ಟುಲಿನಲಿಲ ಯಾವನ್ೊೇ ಉರುಳುರುಳಿಸ ಬಡಿದಿದದನಂತ್. ಇಪಪತ್ುು ಜನ ಆಫೇಸರುಗಳು ಹ್ೊೇಗಿ ಕಷುಪಟ್ುು ಹಿಡಿದು ತ್ಂದಿದಾದರಂತ್.
ಅವನನುನ ನ್ೊೇಡಲ್ಂದ್ೇ ಇಡಿೇ ಮಜ್್ಸುಕುಿ ಗುಮಿಗೊಡಿದ್ಯಂತ್-ಎಂಬ ಸುದಿದ ಕ್ೇಳಿಯೇ ವಾಜಪಪ ಅವತ್ುು ಉಪಾಪರ ಪ್ೇಟ್
ಪೊಲಿೇಸ್ ಠಾಣ್ಗ್ ಖುದಾದಗಿ ಹ್ೊೇಗಿದದ. ಕ್ೇಳಿದುದ ಸುಳಾಳಗಿರಲಿಲಲ. ನಿರಂತ್ರವಾಗಿ ಬೇಳುತ್ತುದದ ಹ್ೊಡ್ತ್ಗಳಿಗ್ ದ್ೇಹ ಕದಲುತ್ತುತ್ುೇ
ಹ್ೊರತ್ು, ಬಾಯಿಂದ ‘ಅಮಾಮ’ ಎಂಬ ಆತ್ಿನಾದ ಮಾತ್ಾ ಹ್ೊರಡುತ್ತುರಲಿಲಲ. ಒಂದ್ೊಂದು ಏಟ್ು ಬದಾದಗಲೊ ಅವನು
ಗಾಯಗ್ೊಂಡ ಮೃಗದಂತ್ ತ್ನನನುನ ಹ್ೊಡ್ಯುತ್ತುದದ ಪೊಲಿೇಸರ ಮುಖಗಳನ್ನೇ ದಿಟ್ಟುಸ ನ್ೊೇಡುತ್ತುದದ. </p>
<p> ದಂತ್ ಕಥ್ಗಳನುನ ಅವನೊ ಕ್ೇಳಿಸಕ್ೊಳುಳತ್ತುದದ. ರಕುದಾಹಿಗಳ ಲ್ೊೇಕಕ್ಿ ದಂತ್ಕತ್ಗಳು ಹ್ೊಸವಲಲ. ಒಂದ್ೇ ಒಂದು ಕ್ೊಲ್
ಮಾಡಿಬಟ್ುರ್ ಮುಗಿಯಿತ್ು: ಮಾರನ್ಯ ದಿನವ್ೇ ಭೊಗತ್ ಜಗತ್ುು ಕ್ೊಂದವನನುನ ಕಣ್ುಲಿಟ್
ಲ ುುಕ್ೊಂಡು ಪೂಜಿಸುತ್ುದ್. ಹತ್ತುರ ಬಂದರ್
ಎದುದ ನಿಂತ್ು ಗೌರವಿಸುತ್ುದ್. ಕ್ೈೆಂಾಚದಿದದರೊ ಕಂತ್ ಕಂತ್ ತ್ಂದು ಮುಂದಿಡುತ್ುದ್. ಅದ್ಲಲ ಎಷುು ದಿನ? ಕ್ೊಂದವನ ಬ್ನನಲ್ಲೇ
ಮತ್ೊುಬು ಮಚುಚ ಮಸ್ಯುತ್ತುದಾದನ್ ಮಚುಚ ಬೇಸುವ ತ್ನಕ ದಂತ್ ಕಥ್ಗಳು ೆಂಾಲಿುಯಲಿಲದ್ದೇ ಇರುತ್ುವ್. ಈಗ ಜಿೇವಾ ಎಂಬ
ಆಗಂತ್ುಕನ ಬಗ್ಗ ಇದದಂತ್. </p>
<p> ಚಂದಾಪಪ ತ್ನನ ಕ್ೊೇಣ್ಯಲಿಲ ಕುಳಿತ್ು ಅದನ್ನೇ ಯೇಚಿಸುತ್ತುದ.ದ ಕಠಾರಿ ನಾಗನಂತ್ಹ ಧೃಡದ್ೇಹಿಯನ್ನೇ ಹಿಡಿದು ಮುರಿದು
ಹಾಕ್ಕದನ್ಂದರ್, ಅವನು ಬಲಿಷಠನ್ೇ ಇರಬ್ೇಕು. ತ್ನಗಿಂತ್? ತ್ನಗಿಂತ್ಲೊ ಬಲಿಷಠನಿರಬಹುದು. ವಿಸಿ ಕುಡಿಯುವುದಿಲಲವಂತ್. ಗ್ೊೇಡ್
ಬಟ್ುು ನಿಲುಲವುದ್ೇ ಇಲಲವಂತ್. ಅವನು ಮಲಗುವ ಜ್ಾಗವ್ೇ ಯಾರಿಗೊ ಗ್ೊತ್ತುಲಲವಂತ್. ಮನುಷಯರನ್ನೇ ನಂಬುವುದಿಲಲವಂತ್.
ಯಾವುದೊ ಚಂದಾಪಪನಿಗ್ ಆಶಚಯಿವ್ನಿನಸಲಿಲಲ. ತ್ನನ ಪರಮಶಿಷಯ ಕಠಾರಿ ನಾಗನನುನ ಕ್ೊಂದವನನ್ೊನಮಮ ಹುಡುಕಾಡಿ ನ್ೊೇಡಿಯೇ
ಬಡ್ೊೇಣ್ ಅಂತ್ಲೊ ಅನಿನಸಲಿಲಲ. ಕ್ೊಂದದುದ ಅವನ್ೇ ಎಂದು ಗ್ೊತಾುದ ಮೇಲೊ ಅವನ್ಡ್ಗ್ ಆಕ್ೊಾೇಶ ಉಕಿಲಿಲಲ. ಯಾವನ್ೊೇ
ಹಳಿಳಗ; ಬಂದವನ್ೇ ಒಂದು ದ್ೊಡಡ ಜಿೇವವನುನ ನ್ಲಕ್ಿ ಮಲಗಿಸದಾದನ್. ತ್ೊೇಳಿನ ತಾಕತ್ುು ಹ್ಸರು ತ್ಂದುಕ್ೊಟ್ಟುದ್. ಭೊಗತ್ ಜಗತ್ುು
ಅಂಥ ಸಾವಿರ ಹ್ಸರುಗಳನುನ ಕ್ೇಳಿಸಕ್ೊಂಡಿದ್. ಮರ್ತ್ೊ ಹ್ೊೇಗಿದ್. ನಾಳ್ ವಾಜಪಪನ ಹ್ಣ್ ನ್ಲಕ್ಿ ಬದದರ್ ಮುಗಿದ್ೇ ಹ್ೊೇಯಿತ್ಲಲ ?
ಇಂಥ ಸಾವಿರ ಪ್ೈಲಾವನರು ತ್ನನ ಮನ್ಯ ಕಟ್ುಗ್ ಕ್ೈಯೊಯರಿ ನಿಲುಲತಾುರ್. ಜಿೇವಾ ಎಂಬ ಹಳಿಳಗನ್ೊಬು ತ್ನಗ್ ಎಂದಿಗಾದರೊ
ಸರಿಸಮನಾಗಿಯಾನು ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ುಲ್ೇ ಇಲಲ. ಸಣ್ುಪುಟ್ು ಬ್ೇಟ್ಗಳಿಗ್ ತಾನು ತ್ಲ್ ಕ್ಡಿಸಕ್ೊಳಳಬಾರದು. ಕ್ಡವಿದರ್ ಹುಲಿಯನ್ನೇ
ಕ್ಡವಬ್ೇಕು. ಎಲಲ ತಾನಂದುಕ್ೊಂಡಂತ್ಯೇ ಆದರ್, ಅದು ಇನ್ನಷುು ದಿನ? </p>
<p> ಆದರ್ ಸಂಜ್್ಯ ಹ್ೊತ್ತುಗ್ ವಾಜಪಪನ ಮೊರು ಟ್ಟೇಮುಗಳು ಬ್ಂಗಳೂರಿನಾದಯಂತ್ ಇರುವ ಕಲಬುುಗಳ ಮೇಲ್ ಎರಗುತ್ತುರುವ
ಸುದಿದ ಒಂದಾದ ಮೇಲ್ೊಂದರಂತ್ ಕ್ೇಳುತ್ತುದದಂತ್ಯೇ ಕಲಬ್ ಕ್ಕಟ್ುಣ್ು ನಿೇರ್ೊಡ್ಯತ್ೊಡಗಿದದ? ಒಬುರಾದ ಮೇಲ್ೊಬುರು ಫೇನ್

ಮಾಡಿ ಗ್ೊೇಳಿಡುತ್ತುದದರು. ಆದರ್ ಆ ಪ್ೈಕ್ಕ ಯಾವೊಬು ಕಲಬ್ ಮಾಲಿಕನೊ ದೊರು ನಿೇಡಲು ಸದಧನಿರಲಿಲಲ. ಅಧಿ ಸತ್ುು ಮಲಗಿದರೊ
ವಾಜಪಪನ ಹ್ಸರು ಅವರ್ಲಲರ ಎದ್ಯಲಿಲ ಒನಕ್ ಕುಟ್ುುತ್ುಲ್ೇ ಇತ್ುು. </p>
<p> “ಎಲಾಲ ಕಲಬುುಗಳ ಮೇಲೊ ಬೇಳಾು ಇದಾರ್ ವಾಜಪಪನ ಹುಡುಗರು!” ಕಂಪಿಸುವ ಸವರದಲಿಲ ಹ್ೇಳಿದ ಕ್ಕಟ್ುಣ್ು. </p>
<p> “ಬೇಳಿಲ ಬಡು! ನಿವಿಿಕಾರವಾಗಿ ಹ್ೇಳಿದ ಕಪಾಲಿ ರಾಮ.” ಅವನಿಗ್ ಮಾನವಿೇಯ ಅನುಕಂಪಗಳು ಹಾಗಿರಲಿ, ಮನುಷಯ
ಸಹಜವಾಗಿ ಪಾತ್ತಕ್ಕಾಯಿಸುವುದಕೊಿ ಬರುವುದಿಲಲವ್ೇನ್ೊೇ ಅನಿನಸತ್ು ಕ್ಕಟ್ುಣ್ುನಿಗ್. </p>
<p> “ಅವರ ಹುಡುಗರು ಇಲಿಲಗೊ ಬತಾಿರ್!” ಮತ್ು ಕಂಪಿಸದ ಕ್ಕಟ್ುಣ್ು. </p>
<p> “ಅದಕ್ಿೇ ನಾನಿಲಿಲ ಕುಂತ್ತರ್ೊೇದು...” ಕಪಾಲಿ ರಾಮ ಮಾತ್ು ಮುಗಿಸುವುದಕ್ಿ ಮೊದಲ್ೇ ಸ್ೊೇಫಾದ ಮೇಲ್ೊಮಮ
ಅಸಹನ್ಯಿಂದ ಕದಲಿ ಎದುದ ನಿಂತ್. ಅವನ ಕಣ್ುುಗಳಲಿಲ ಇದದಕ್ಕಿದದಂತ್ ಒಂದು ಮೃಗಿೇಯ ಎಚಚರ ಜ್ಾಗೃತ್ವಾಗಿತ್ುು. ಕ್ೈಗಳ್ರಡೊ
ಮುಷ್ಠಠ ಬಗಿದವು. ಮುಖದ ಮಾಂಸ ಖಂಡಗಳು ವಿಚಿತ್ಾವಾಗಿ ಕದಲಿ ಬಗಿದುಕ್ೊಂಡವು. ಎದುದ ನಿಂತ್ವನ ನಿೇಳ, ಬಲಿಷಠ ಕಾಲುಗಳು,
ಆ ರಾಕ್ಷಸ ತ್ೊಡ್ಗಳು ಚಕಚಕನ್ ಕದಲಾಡಿದವು. ಏನಾಗುತ್ತುದ್ಯಂಬುದು ಗ್ೊತಾುಗುವ ಮೊದಲ್ೇ ಕಪಾಲಿ ರಾಮ ಛಕಿನ್
ಚಿರತ್ಯಂತ್ ಬಾಗಿ ಮೊಲ್ಗಿದದ ಮೊನೆಂಾದ ಮೆಂ್ೊಚಂದನುನ ಮಿಂಚಿನ ವ್ೇಗದಲಿಲ ಕ್ೈಗ್ಕತ್ತುಕ್ೊಂಡು ಬಟ್ು. ಅಷುು ಹ್ೊತ್ತುಗಾಗಲ್ೇ
ಬಾಗಿಲಲಿಲ ಮನುಷಯರ ನ್ರಳುಗಳು ದಟ್ುವಾಗತ್ೊಡಗಿದದವು. </p>
<p> ಆಗ ನ್ೊೇಡಿದ ಕ್ಕಟ್ುಣ್ು! </p>
<p> ಹ್ೊಸಳಿಳ ದಾಸಪಪ ಸಲಗದಂತ್ ಕಲಬುನ ಮಟ್ಟುಲು ಹತ್ತು ಬರುತ್ತುದಾದನ್. ಬ್ನನ ಹಿಂದ್ ಹುಡುಗರ ಹಿಂಡ್ೇ ಇದ್. ಮತ್ೊುಂದು
ಮೊಲ್ಯಲಿಲ ಸರಬಂಡ್ ಪಾಳಯದ ಹಮಿೇದು ಆಗಲ್ೇ ಪೊಸಷನ್ ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಂಡು ನಿಂತ್ತದಾದನ್. ಏನಿಲಲವ್ಂದರೊ ಮೊವತ್ುು ಜನರ
ದಂಡು. ಕ್ೈಗ್ ಸಕಿರ್ ಈ ಕಪಾಲಿ ರಾಮನನುನ ರಸ್ುಗ್ ಕ್ಡವಿಕ್ೊಂಡು ಹರಿದು ನಾಯಿನರಿ ಪಾಲು ಮಾಡಿಬಡುತಾುರ್ ಅನಿನಸತ್ು.
ಕ್ಕಟ್ುಣ್ು ಗಬಕಿನ್ ಎದುದ ಕಲಬುನ ಇನ್ೊನಂದು ಕ್ೊೇಣ್ಗ್ ನುಗಿಗ ಚಿಲುಕವಿಕ್ಕಿಕ್ೊಂಡ. ಆಗಲ್ೇ ಅವಿನಗ್ ಕ್ೇಳಿಸದುದ; </p>
<p> ವಾಜಪಪನ ನ್ರಳಿಗೊ ಬಡದ್ ಸೊಿಲು ಸ್ೇರಿಸದಳು. ಅವನು ಕ್ೊಚ ಬ್ಳ್ಯುತ್ತುದದಂತ್ಯೇ ಹಠ ಹಿಡಿದು ಊಟ್ಟಯ ಸೊಿಲು
ಸ್ೇರಿಸ ಬಂದಳು. ಹಿೇಗಾಗಿ ವಿಶೂ, ಮೊದಲಿನಿಂದಲೊ ಡಾನ್ ವಾಜಪಪನ ಭೊಗತ್ ಸಾಮಾಾಜಯಕ್ಿ ಅಪರಿಚಿತ್ನಾಗಿಯೇ ಬ್ಳ್ದುಬಟ್ು.
ಅಪಪ ಬ್ಂಗಳೂರಿನಲಿಲ ಬಸನ್ಸ್ ಮಾಯನ್-ಎಂದಷ್ು ಗ್ಳ್ಯರಿಗ್ ಹ್ೇಳಿಕ್ೊಳುಳತ್ತುದದ. ವಾಜಪಪನಿಗ್ ಗುಂಡು ಬದುದ, ಅವನು ಆಸಪತ್ಾಯಲಿಲ
ಮಲಗಿದಾದಗಲೊ ವಿಶುವನುನ ಊಟ್ಟಯಿಂದ ಕರ್ಸಕ್ೊಂಡಿರಲಿಲಲ ಸಂಧಿ ಹ್ಂಗಸು. ಈಗ ವಷಿದ ರಜ್್ಯಂತ್. ಬ್ಂಗಳೂರಿಗ್
ಬಂದಿದಾದನ್. ಮುಂದಿನ ವಷಿ ಕಾಲ್ೇಜಿಗ್ ಸ್ೇರುತಾುನಂತ್. ಪಕಿದಲಿಲ ಕುಳಿತ್ತದದ ಧಣಿಯ ಮಗನನುನ ಅಕಿರ್ಯ ಕಂಗಳಿಂದ
ನ್ೊೇಡುತ್ುಲ್ೇ ಇದದ ಜಿೇವಾ. ಮುಂದಿನ ಸೇಟ್ಟನಲಿಲ ನಾರಾಯಣ್ ಒಂದ್ೇ ಸಮನ್ ಬಡಬಡಿಸುತ್ತುದ.ದ ಕಾರಿನ ವಿೇಲ್ ಹಿಡಿದು ಕುಳಿತ್ತದದ
ಇನ್ೊನಬು ಹುಡುಗ ಮಧ್್ಯ ಮಧ್್ಯ ಮಾತಾಡುತ್ತುದದ. ನಾರಾಯಣ್ ಕ್ೇಳಿದ ಪಾಶ್ನಗ್ ಆಗ್ೊಮಮ ಈಗ್ೊಮಮ ‘ಹೊಂ’ಗುಡುವುದು ಬಟ್ುರ್,
ಧಣಿಯ ಮಗನಿಗ್ ಅದಾಯವುದರಲೊಲ ಆಸಕ್ಕುಯಿಲಲವ್ಂಬುದು ಖ್ಾತ್ರಿಯಾಗುತ್ತುತ್ುು. ಕಾರು ಮಜ್್ಸುಕ್ಕಿನಿಂದ ಹ್ೊರಟ್ು, ಆನಂದರಾವ್
ಸಕಿಲು ದಾಟ್ಟ ಇನ್ನೇನು ನೃಪತ್ುಂಗ ರಸ್ುಗ್ ತ್ತರುಗಬ್ೇಕು ಎಂಬಷುರಲಿಲ ಏನ್ೊೇ ಆಗಿಹ್ೊೇಯಿತ್ು. ವಿೇಲ್ ಹಿಡಿದ ಹುಡುಗನಿಗ್ ಜಿೇವಾ
ಸನ್ನ ಮಾಡಿದ. ಓಡುತ್ತುದದ ಕಾರು ಕ್ೊಂಚ ಎಡಕ್ಿ ಸರಿಯಿತ್ು. ಇದದಕ್ಕಿದದಂತ್ ಜಿೇವಾ ಡ್ೊೇರು ತ್ಗ್ದುಕ್ೊಂಡು, ಫುಟ್ಪಾತ್ತನ
ಮೇಲಕ್ಿ ಹಾರಿ ಎದುರಿನಿಂದ ಶರವ್ೇಗದಲಿಲ ಓಡಿಬರುತ್ತುದದ ವಯಕ್ಕುಯಬುನನುನ ಅನಾಮತಾುಗಿ ಕ್ಡವಿ ನ್ಲಕ್ಿ ಉರುಳಿಸಯೇ ಬಟ್ು.’
ಹಾಗ್ ಓಡಿಬರುತ್ತುದದ ವಯಕ್ಕುಯ ಕ್ೈಯಲಿಲದದ ಹ್ಂಗಸರ ವಾಯನಿಟ್ಟ ಬಾಯಗಿನಂತ್ಹುದು ಹಾರಿ ಅನತ್ತ ದೊರಕ್ಿ ಬತ್ುು. ಓಡಿಬರುತ್ತುದದವನನುನ
ಅದ್ಷ್ೊುೇ ದೊರದಿಂದ ಅಟ್ಟುಸಕ್ೊಂಡು ಬರುತ್ತುದದ ನಾಲಾಿರು ಜನ ಹುಡುಗರು, ಸನಿಹಕ್ಿ ಬಂದವರ್ೇ ಜಿೇವಾ ಕ್ಡವಿದವನ ಮೇಲ್
ಬದುದ, ಒಂದ್ೇ ಒಂದು ಮಾತ್ೊ ಆಡದ್ ಹಿಗಾಗಮುಗಾಗ ಥಳಿಸತ್ೊಡಗಿದರು. ಜಿೇವಾ ವಾಯನಿಟ್ಟ ಬಾಯಗು ಕ್ೈಗ್ತ್ತುಕ್ೊಂಡು ಅದನ್ನೇನು
ಮಾಡಬ್ೇಕ್ೊೇ ತ್ೊೇಚದವನಂತ್ ನಿಂತ್ುಬಟ್ು. ಕಾರಿನಲಿಲ ಕುಳಿತ್ು ಇದನ್ನಲಲನ್ೊೇಡುತ್ತುದದ ಟ್ಗುರು ನಾರಾಯಣ್ ಚಪಚಪನ್ ಎರಡು
ಬಾರಿ ಹಣ್ ಚಚಿಚಕ್ೊಂಡ. ಜಿೇವಣ್ುನಿಗ್ ಇದ್ಂಥ ಹುಚುಚ? ಬ್ಂಗಳೂರಿನ ಬೇದಿಗಳಲಿಲ ಪಾತ್ತನಿತ್ಯ ಇಂಥ ಸಾವಿರಾರು
ಘಟ್ನ್ಗಳಾಗುತ್ುವ್.
</p>

<p> ಇಂಗಿಲಷರಿಗ್ ಹುಟ್ಟುದಾದನ್ೇನ್ೊೇ ಎಂಬಷುು ಬ್ಳಳಗಿದದ. ಜಿೇವಾ ಅಂದ್ಾ ಇವನ್ೇ ಸಾರ್. ವಾಜಪಪನ ಬಲಗ್ೈಯಂಥ ಮನುಷಯ.
ಅಂಡ್ ಎ ನಟ್ೊೇರಿಯಸ್ ಕ್ಕಲಲರ್. ಇಷುು ವಷಿದಲಿಲ ಇವನು ಪೊಲಿೇಸರ ಕ್ೈಗ್ ಸಗಾು ಇರ್ೊೇದು, ಇದ್ೇ ಮೊದಲು ನ್ೊೇಡಿ. ಹಿಂದ್
ಉಪಾಪರ ಪ್ೇಟ್ೇಲಿದಾದಗ, ನಾನ್ೇ ಒಂದಿಲ ಅರ್ಸ್ು ಮಾಡಿ ರಾತ್ತಾಯಿಡಿೇ ವರ್ಕಿ ಮಾಡಿದ್ದ. ಆದರ್ ಆಮೇಲ್ ಜ್್ೈಲ್ ಕಸುಡಿಯಿಂದ
ಎಸ್ಿೇಪ್ ಆಗಿಬಟ್ು. ಕಪಾಲಿ ರಾಮನ ಮಡಿರ್ ಕ್ೇಸನಲೊಲ ಇವನನುನ ಹುಡುಕ್ಕದಿವ. ನನಮಗ, ಆಗ ಸಗಲಿಲಲ. ಎಸಪಿ ಡಿಸ್ೊೇಜ್ಾ
ಒಂದು ಚಿಕಿ ಆವ್ೇಶಕ್ಿ ಒಳಗಾದವನಂತ್ ಮಾತ್ನಾಡುತ್ುಲ್ೇ ಇದದ. ಕಮಿೇಶನರನ ಎದುರಿನಲಿಲ ಕ್ೊಂಚ ಕುಗಿಗಕ್ೊಂಡು
ನಿಂತ್ತದದನಾದರೊ ಡಿಸ್ೊೇಜ್ಾನ ದ್ೈತ್ಯ ದ್ೇಹದ ತಾಕತ್ುಂತ್ಹುದು ಎಂಬುದು ಜಿೇವಾನಿಗ್ ೆಂ್ನಾನಗಿ ಗ್ೊತ್ತುತ್ುು. ಮತ್ುು ಹಳ್ಯ
ಲ್ಕಿವನ್ನಲಲ ಇವನು ಚುಕಾು ಮಾಡದ್ ಈ ಬಾರಿ ಆೆಂ್ಗ್ ಕಳಿಸಲಾರ ಎಂಬುದು ಅಂದಾಜ್ಾಗುತ್ತುತ್ುು. ಅವನಿಗ್ ಆತ್ನಕ ಗ್ೊತಾುಗದುದ
ಮತ್ುು ಗ್ೊಂದಲಕ್ಕಿೇಡು ಮಾಡಿದುದ ಒಂದ್ೇ ಸಂಗತ್ತ; ಅದ್ಂದರ್, ನಿೇಲಸಂದಾದ ಬಂಗಲ್ಗ್ ನುಗಿಗರುವ ಪೊಲಿೇಸರು ತ್ನ್ೊನಂದಿಗ್
ವಿಶುವನೊನ ಬಂಧಿಸುತಾುರಾ? </p>
<p> ಯಾಕ್ ಬಂಧಿಸುತಾುರ್? </p>
<p> “ಇವುನ ವಿಶೂ ಅಂತ್ - ವಾಜಪಪನ ಮಗ ಸಾರ್. ದಿ ಓನಿಲ ಸನ್. ಕಾಲ್ೇಜಿನಲಿಲ ಹ್ವಿ ವ್ಯ್ಟು ಲಿಫುರ್. ಫೇಲಿಡಗ್ ಇಳಿದಾ ಅಂದ್ಾ
ಅವರಪಪನೊನ ಮಿೇರಿಸ ಬಡಾುನ್. ಸವಲಪ ಟ್ಟಾೇಟ್ಮಂಟ್ ಈಗಲ್ೇ ಕ್ೊಟ್ಾ ಒಳ್ಳೇದು ಸಾರ್!” ಎಸಪಿ ಡಿಸ್ೊೇಜ್ಾ ವಿವರಣ್
ನಿೇಡತ್ೊಡಗಿದದ. ಡಾನ್ ವಾಜಪಪನ ಕ್ೊೇಣ್ಯನ್ನೇ ಬಟ್ು ಕಣ್ುುಗಳಲಿಲ ನ್ೊೇಡುತ್ು ನಿಂತ್ತದದ ಕಮಿೇಶನರ್ ಅತ್ಯಂತ್ ನಿಭಾಿವುಕ
ದನಿಯಲಿಲ, </p>
<p> “ಟ್ೇರ್ಕ ದ್ಮ್ ಟ್ು ಕಸುಡಿ” ಎಂದಷ್ು ಹ್ೇಳಿದದ. </p>
<p> ಅದನುನ ಜಿೇವಾ ಅಥಿ ಮಾಡಿಕ್ೊಳಳಲಾಗದ್ ವಿಶೂನ ಕಡ್ಗ್ೊಮಮ ತ್ತರುಗಿ ನ್ೊೇಡಿದ. ವಿಶೂನ ಮುಖದಲಿಲ ಒಂದು ಮಂಜುಗಡ್ಡ
ಸಾಂದಾಗ್ೊಳುಳತ್ತುದ್ಯಂಬುದು ಸಪಷುವಾಗುತ್ತುತ್ುು! ಮಾರನ್ಯ ದಿನ ಪತ್ತಾಕ್ಗಳು ಬ್ಂಗಳೂರಿನ ಭೊಗತ್ ಲ್ೊೇಕದ ಮಕುಟ್ವಿಲಲದ
ಮಹಾರಾಜ ಎಂ.ಪಿ.ವಾಜಪಪ ಎಂಬ ಡಾನ್ನ ಹತ್ಯಯಾದ ಬಗ್ಗ ಪುಟ್ಗಟ್ುಲ್ ಬರ್ದಿದದವು. </p>
<p> ಸೇಮಣ್ು ಸದದನ ಏಕ್ೈಕ ಬಲಹಿೇನತ್ಯೇ ಗಿಡಡ! ಅವನಿಲಲದ್ ಬದುಕ್ಕದ ನಾಲುಿ ವಷಿಗಳ ಅವಧಿಯನುನ ಸೇಮಣ್ು ಸದದ - ಒಂದು
ಶಾಪದಂತ್ ಕಳ್ದುಬಟ್ಟುದದ. ಗಾಯತ್ತಾ ನಗರದಲಿಲ ಚಿಕಿದ್ೊಂದು ಟ್ೈಲರ್ ಅಂಗಡಿಯಿಟ್ುುಕ್ೊಂಡಿರುವ ಗಿಡಡನ ಅಸಲಿ ಹ್ಸರು
ಗ್ೊೇವಿಂದರಾಜು. ಆದರ್, ಪೂತ್ತಿಯಾಗಿ ನಾಲುಿ ಅಡಿಯತ್ುರಕೊಿ ಬ್ಳ್ಯದ ಅವನನುನ ಇಡಿೇ ಬ್ಂಗಳೂರು ‘ಗಿಡಡ’ ಎಂದ್ೇ
ಗುರುತ್ತಸುತ್ತುತ್ುು. ಭೊಗತ್ ಜಗತ್ತುಗೊ ಅವನಿಗೊ ಸುತ್ರಾಂ ಸಂಬಂಧವಿರಲಿಲಲ. ಆದರ್ ಅದ್ೇಕ್ೊೇ, ಅವನಿಗೊ ಸೇಮಣ್ು ಸದದನಿಗೊ
ಶತ್ಶತ್ಮಾನಗಳಂತ್ಹ ಸ್ನೇಹವೊಂದು ಬ್ಳ್ದು ಬಟ್ಟುತ್ುು. ತ್ನನ ಮೊೇಟ್ರ್ ಸ್ೈಕಲಿಲನಲಿಲ ಗಿಡಡನನುನ ಹಿಂದ್ ಕೊಡಿಸಕ್ೊಂಡು
ಬ್ಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ುಗಳಲಿಲ ಸೇಮಣ್ು ಸದದ ಆಕ್ಕಿಲರ್ೇಟ್ರ್ ತ್ತರುಗಿಸುತ್ತುದದರ್, ಆ ವ್ೇಗಕ್ಿ ಬ್ದರಿದ ಗಿಡಡ ಚಿಕಿ ಹುಡುಗನಂತ್ ಸದದನ
ಬ್ನಿನಗ್ ಅಡರಿಕ್ೊಂಡು ಕುಳಿತ್ತರುತ್ತುದದ. ನ್ೊೇಡಲು ಅದ್ೊಂದು ತ್ಮಾಷ್ಯ ದೃಶಯದಂತ್ತರುತ್ತುತ್ುು. ಗಾಯಿತ್ತಾ ನಗರದ ಟ್ೈಲರ್ ಗಿಡಡ
ಗ್ೊೇವಿಂದರಾಜನ್ಂಬ ನಿರುಪದಾವಿ ಪಾಾಣಿಗೊ, ಈ ಸೇಮಣ್ು ಸದದನ್ಂಬ ಡಾಬರ್ಮನ್ ಜ್ಾತ್ತಯ ಹಸೇ ಹಂತ್ಕನಿಗೊ ಯಾವ
ಸಂಬಂಧವೊೇ? </p>
<p> ಜಿೇವಾ ಅದನೊನ ತ್ತಳಿದುಕ್ೊಂಡಿದದ. </p>
<p> “ನ್ೊೇಡು ಜಿೇಬೇ, ಕೊತ್ೊಿಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಸುಖ್ಾ ಇಲಲ. ನಿೇನು ಮೊದುಲ ಡಿಸ್ೊೇಜ್ಾ ಸಾಹ್ೇಬನ ಹತ್ಾ ಮಾತ್ು ಮುಗಿಸ್ೊಿೇ.
ವಾಜಪಪನ ಮಗ ವಿಶೂಗ್ೇ ಸೇದಾ ಕ್ೈ ಇಡಾಣ್. ಆ ಹುಡುಗನನ ಕಂಡ್ಾ ಜಿೇವಾ ಪಾಾಣ್ ಬಡಾುನ್. ಎಷಾುದರೊ ಧಣಿ ಮಗ. ಜ್್ೊತ್ೇಲ್ೇ
ಬ್ಳದ್ೊೇನು. ನಾವು ಕ್ೈಯಿಟ್ಟವ ಅಂತ್ ಗ್ೊತಾುದ ಕೊಡ್ಲ ಎಲಿಲದೊಾ ಈೆಂ್ ಬಂದು ಬಡಾುನ್. ವಾಜಪಪನ ಮಗ ವಿಶೂ ಎಲಿಲ ಸಲಿೇಸಾಗಿ
ಸಕಾುನ್ ಅಂತ್ ನಾನು ಪತ್ು ಮಾಡಿುೇನಿ. ಎರಡು ದಿನ ಟ್ೈಮು ಕ್ೊಡು. ಅಷುರಲಿಲ ನಿೇನು ಡಿಸ್ೊೇಜ್ಾ ಜ್್ೊತ್ ಮಾತ್ು ಮುಗಸು. ಇನೊನ
ಚಿಕಿ ಹುಡುಗ. ಮಡಿರ್ೇ ಮಾಡಬ್ೇಕು ಅಂತ್ತಲಲ. ಸುಮನ ಮೈಮಾಯಲ್ ಬದ್ಾ ಸಾಕು; ಎರಡು ತ್ತಂಗಳು ಆಸಪತ್ಾೇಲಿತಾಿನ್. ಅವಾಗ
ಜಿೇವಾ ಈೆಂ್ಗ್ ಬರದಂಗ್ ಇರ್ೊೇದಿಲಲ. ಅಷುು ಮಾಡ್ೊೇಣ್!” ನಿಣ್ಿಯವನುನ ಘೊೇಷ್ಠಸಯೇ ಬಟ್ು ಜ್ಾನಿ. ಆಲಿಂಟ್ ಒಮಮ
ಪುಸಪುಸನ್ ನಕಿ. ಡಾಬರ್ ಕಣ್ಮಚಿಚ ಕಣ್ುರ್ಯಿತ್ು. ಗ್ೇಬಾ ನಿಟ್ುುಸರಾದ. </p>

<p> ಜಿೇವಾ ತ್ನನನುನ ಯಾವುದ್ೊೇ ಮೊಲ್ಯಲಿಲ ನಿಂತ್ು ಗಮನಿಸುತ್ತುರಬಹುದು. ಆಲಿಂಟ್ನ ಹ್ಣ್ ನ್ೊೇಡುವುದಕ್ಿ ತಾನು ಬಂದ್ೇ
ಬರುತಾುನ್ ಎಂಬುದನುನ ಜಿೇವಾ ಊಹಿಸದ್ ಇರಲಾರ. ಇವತ್ತುನ ಗ್ೇಬಾಯೇ ಬ್ೇರ್. ನಾಲೊಿವರ್ ವಷಿಗಳ ಹಿಂದ್ ಭಕ್ಷಿ ಗಾಡಿನಿನನ
ಮನ್ಯಲಿಲ ಕುಳಿತ್ು, ಸೇನಪಪನ ಹ್ಣ್ ನ್ೊೇಡಿ ಬರಲು ಸಾಧಯವಾಗದ್ ನಿಸಿಹಾಯಕತ್ಯಿಂದ ತ್ಲ್ ಕ್ೊಡವುತ್ು ಕುಳಿತ್ತದದ ಅವತ್ತುನ
ಗ್ೇಬಾಯೇ ಬ್ೇರ್. ಇವತ್ುು ಆಲಿಂಟ್ನ ಹ್ಣ್ ನ್ೊೇಡಲು ತಾನು ಬಾರದ್ ಹ್ೊೇದರ್ ಇಡಿೇ ಭೊಗತ್ ಜಗತ್ುು ಕಾಯಕರಿಸ ನಗುತ್ುದ್.
ಬದುಕ್ಕದಾದಗಿನ ಮಾತ್ು ಬ್ೇರ್; ರೌಡಿಯಬು ಸತ್ು ಕೊಡಲ್ ಅವನನುನ ಬಡುವಿಲಲದ್ ಕ್ೊಂಡಾಡುತ್ುದ್ ಭೊಗತ್ ಜಗತ್ುು. ಆಲಿಂಟ್ನ್ೊಬು
ಇಲಲದ್ ಹ್ೊೇಗಿದಿದದದರ್ ಮತ್ು ಎದುದ ನಿಂತ್ು ವಾಜಪಪನಂಥ ವಾಜಪಪನನುನ ಉಡಾಯಿಸ ಬಂದು ಬ್ಂಗಳೂರಿನ ಭೊಗತ್ ಸಂಹಾಸನದ
ಮೇಲ್ ಕ್ೈಯಿಡುತ್ತುದದನಾ ಗ್ೇಬಾ? ಗ್ೇಬಾಯ ಅಸಲಿ ತಾಕತ್ುೇ ಆಲಿಂಟ್. ಎಂಥ ಮಜಬೊತಾದ ಪಂಟ್ರು ಅವನು? ಕಡ್ಯ ದಿನದ
ತ್ನಕ ಹಾಲು ಮಾರಿಕ್ೊಂಡು ಬದುಕ್ಕದ ಕಷುಜಿೇವಿ. ಕ್ೈಲಿದದ ಹಾಲಿನ ಕಾಯನು ಕ್ಳಕ್ಿ ಬದುದ, ಹಾಲು ೆಂ್ಲಿಲ ಹ್ೊೇಗುತ್ುದಲಾಲ ಎಂಬ
ಒಂದ್ೇ ಸಂಕಟ್ಕ್ಿ ಬದುದ, ತ್ತರುಗಿನಿಂತ್ು ಬಡಿದಾಡಲಿಲಲವಂತ್ ಆಲಿಂಟ್. ಕ್ೈಯಲಿಲ ಕಾಯನ್ನ ಬದಲು ಚಿಕಿದ್ೊಂದು ಕತ್ತುಯಿದಿದದದರೊ
ಸಾಕು, ಆಲಿಂಟ್ನನುನ ಯಾರಾದರೊ ಹಿೇಗ್ ಬಡಿದು ಕ್ೊಲಲಲು ಸಾಧಯವಿತ್ು? ಏನ್ೇ ಹ್ೇಳಲಿ ಜಗತ್ುು; ಆಲಿಂಟ್ನಿಗಿಂತ್ ದ್ೊಡಡ ಸಾಹಸ
ಮತ್ೊುಬುನಿಲಲ. ಗ್ೇಬಾಗ್ ಇದದ ಅಸಲಿ ತಾಕತ್ುೇ ಆಲಿಂಟ್. ಪಾಪ! ಎಷುು ನ್ೊಂದಿರುತಾುನ್ೊೇ ಗ್ೇಬಾ. ಹ್ಣ್ ನ್ೊೇಡಲು ಬಂದ್ೇ
ಬರುತಾುನ್. ಬಾರದಿದದರ್ ಅವನಿಗಿಂತ್ ಪಾಪಿ ಇನ್ೊನಬುನಿಲಲ ಅಂತಾಗುತ್ುದ್. ವಷಿಗಟ್ುಲ್ ಜ್್ೊತ್ೇಲಿದದವನು. ಬ್ೇಕಾದರ್ ನ್ೊೇಡಿುರು;
ಗ್ೇಬಾ ಬಂದ್ೇ ಬರುತಾುನ್. </p>
<p> ಭೊಗತ್ ಜಗತ್ುು ತ್ನ್ೊನಂದಿಗ್ ತಾನು ಮಾತ್ನಾಡಿಕ್ೊಳುಳವುದ್ೇ ಈ ಧ್ಾಟ್ಟಯಲಿಲ. ನರಸಂಹರಾಜ್ಾ ಕಾಲನಿಯ ಅನ್ೇಕ
ಹ್ಂಗಸರು ಅವತ್ುು ಬ್ಳಗಿನ ಜ್ಾವ ಆಲಿಂಟ್ನ ಹ್ಣ್ ರಸ್ುಯಲಿಲ ನಿಶ್ಚೇಷ್ಠುತ್ವಾಗಿ ಬದದದನ
ದ ುನ ಖುದಾದಗಿ ಬಂದು ನ್ೊೇಡಿ, ಸರಕಿನ್
ಮನ್ಗಳಿಗ್ ಹಿಂತ್ತರುಗಿ ಸಾನನ ಮಾಗಿ, ಲಿೇಟ್ರುಗಟ್ುಲ್ ಹಾಲು ಕಾಯಿಸ ಪಾಯಸ ಮಾಡಿ ಅಕಿಪಕಿದವರಿಗ್ಲಲ ಹಂಚಿದದರು ಮತ್ುು
ಅವರ ಮುಖಗಳಲಿಲ ಹಳ್ಯ ಯಾತ್ನ್ಯಂದು ಶಾಶವತ್ವಾಗಿ ಸರಿದು ಹ್ೊೇಗಿತ್ುು ಎಂಬುದನುನ ಭೊಗತ್ ಜಗತ್ುು ಗ್ೊತ್ತುದೊದ
ಗಮನಿಸುವುದಿಲಲ. ಒಂದ್ೇ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ು ಕ್ೊಡದ್, ಯಾರ್ೊಂದಿಗೊ ಹ್ೇಳಿಕ್ೊಳಳದ್, ಜಿೇವನ ಪಯಿಂತ್ ಯಾರ್ೇ ಬಂದು
ಮನ್ಯ ಕದ ತ್ಟ್ಟು “ಹಾಲೊ” ಅಂತ್ ಕೊಗಿದರೊ ಮತ್ು ಆಲಿಂಟ್ನ್ೇ ಬಂದನ್ಂಬಂತ್ ತ್ತ್ುರಿಸ ಬ್ವರ್ೊಡ್ಯುತ್ತುದದ ನೊರಾರು
ಗೃಹಿಣಿಯರ ಒಟ್ುುಗೊಡಿದ ಶಾಪವೊಂದು ಆಲಿಂಟ್ನನುನ ರಸ್ುಬದಿಯ ಹ್ಣ್ವನಾನಗಿಸಬಟ್ಟುತ್ು ಎಂಬ ಸತ್ಯವನುನ ಭೊಗತ್ ಜಗತ್ುು
ಗ್ೊತ್ತುದೊದ ಒಪಿಪಕ್ೊಳುಳವುದಿಲಲ. </p>
<p> ಯಲಹಂಕ ದಾಟ್ಟಕ್ೊಂಡು ಮೊಬ್ೈಕು ಶರವ್ೇಗದಲಿಲ ಓಡುತ್ತುದದರ್, ತ್ನನಲಿಲ ನಿಮಿಷಕ್ೊಿಂದರಂತ್ ಸುಫರಿಸುತ್ತುರುವ
ಆಲ್ೊೇಚನ್ಗಳಿಗ್ ತಾನ್ೇ ಆಶಚಯಿಗ್ೊಳಳತ್ೊಡಗಿದದ ಜಿೇವಾ. ಇವತ್ುು ದ್ೊಡಡದ್ೊಂದು ಘಟ್ನ್ ಜರುಗಲಿದ್ ಎಂಬುದು
ಉಳಿದ್ಲಲರಿಗಿಂತ್ ಹ್ೆಂಾಚಗಿ ಅವನಿಗ್ ಗ್ೊತ್ತುತ್ುು. ಅನತ್ತ ದೊರದಲಿಲ ರಸ್ು ಪಕಿಕ್ಿ ಕ್ೊಂಚ ಮರ್ಯಾಗಿ ಬ್ೈಕು ನಿಲಿಲಸದವರ್ೇ, ಅವರು
ವಿಂಡಿರ್ ಮೇನರ್ನ ಬಾಡಿಿನ ಮೇಲಾಾಗಕ್ಿ ನಡ್ದು ಹ್ೊೇದರು. ಬಾಡಿಿನ ತ್ುದಿಯಲಿಲ ಕಾಣಿಸದ ಹುಡುಗ ಅವರ್ಡ್ಗ್ ಕಂಡೊ
ಕಾಣ್ದಂತ್ ಕ್ೈ ಮಾಡಿದ. ನಡ್ದು ಬರಲು ಯಾವುದ್ೇ ಅನುಮಾನ, ಆತ್ಂಕಗಳು ಬ್ೇಕಾಗಿಲಲ ಎಂಬ ಸೊಚನ್ಯದು. ಒಂದು ಕ್ಷಣ್ದ
ಮಟ್ಟುಗ್ ಜಿೇವಾನ ಈ ನಿರಂತ್ರ ಅನುಮಾನದ ಬಗ್ಗ ಮನಸಿನಲ್ಲೇ ಸಡಿಮಿಡಿಗ್ೊಂಡಿದದ ವಿಶೂ. ಅದ್ಂಥ ಅನುಮಾನದ ಪಾಾಣಿ ಈತ್?
ಅಲಿಲ ವಿಂಡಿರ್ ಮೇನರ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲಿಲ ತ್ಮಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತುರುವುದು ಮತಾಯರೊ ಅಲಲ; ಹಮಿೇದು. ಕಡ್ಗ್ ಹಮಿೇದುವನ್ನೇ
ಅನುಮಾನಿಸ ಬಡುವುದ್ೇ? ಅಪಪನ ಕಾಲದಿಂದಲೊ ನಿೇಲಸಂದಾದ ಬಂಗಲ್ಗ್ ನಿಷ್ಠಯಿಂದಿದದವನು. ಈ ಜಿೇವಾ ಯಾರನೊನ
ಬಡುವುದಿಲಲ. ಅಸಲು ಮನುಷಯ ಸಂಕುಲವನ್ನೇ ಅನುಮಾನಿಸುತಾುನ್. ಆ ತ್ೊೇಟ್ದ ಮನ್ಯಲೊಲ ಇದ್ೇ ಕಥ್. ಅಷ್ೊುಂದು
ಪಿಾೇತ್ತಯಿಂದ ತ್ೊೇಟ್ದ ಯಜಮಾನ ತ್ರುವ ಬುತ್ತುಗಂಟ್ು ಬಚಿಚದವನ್ೇ, ಎಷ್ುೇ ಹಸವ್ಯಾಗಿದದರೊ ಅಂಗಳದ ನಾಯಿಗ್ೊಂದು ತ್ುತ್ುು
ತ್ತನಿನಸ, ಹತ್ುು ನಿಮಿಷಗಳಾದ ಮೇಲ್ಯೇ ಜಿೇವಾ ಊಟ್ಕ್ಿ ಕೊಡುವುದು. ಕ್ಲವೊಮಮ ಇದ್ಲಲ ಅತ್ತೇ ಅನಿಸುತ್ುದ್. ಆದರ್ ವಿಶೂಗ್
ಗ್ೊತ್ುು; ಜಿೇವಾನ ಅನುಮಾನಗಳು ಕ್ಲವು ಸಲ ನಿಜವಾಗಿವ್! ತಾವಿಬುರೊ ಬ್ಂಗಳೂರು ಬಟ್ುು ಯಾವುದ್ೊೇ ಕಾಲವಾದಂತಾಗಿದ್.
ಇಲಿಲಂದ ಹ್ೊೇದ ನಂತ್ರ ಹಮಿೇದ್ ಮಾಮು, ಶಿವಾಜಿನಗರದ ನಯಾಜು, ಹ್ೊಸಳಿಳ ದಾಸಪಪ - ಎಲಲ ಏನ್ೇನಾಗಿದಾದರ್ೊೇ?
ಯಾಯಾಿರ ನಿಯತ್ುುಗಳು ಎಲಿಲ ಪಲಲಟ್ಗ್ೊಂಡಿವ್ಯೇ? ಜಿೇವಾ ಅನುಮಾನಿಸುವುದರಲಿಲ ಅಥಿವಿದ್ ಅಂದುಕ್ೊಂಡು ಸುಮಮನಾದ
ವಿಶೂ. ಅಷುರಲಿಲ ಅವರು ವಿಂಡಿರ್ ಮೇನರ್ನ ಹಿಂಭಾಗಕ್ಿ ತ್ಲುಪಿಯಾಗಿತ್ುು. </p>

<p> ಆ ಇಳಿ ಬಸಲಿನಲಿಲ, ಏನ್ೇನೊ ಅವಸರವಿಲಲದವನ ಹಾಗ್ ಕ್ೈಯಲ್ೊಲಂದು ಪತ್ತಾಕ್ ಹಿಡಿದುಕ್ೊಂಡು ಕಾಲ್ಳ್ಯುತ್ು ಬರುತ್ತುದದ ಗಿಡಡ
ಗ್ೊೇಯಿಂದರಾಜ ಕಾಣಿಸಬಟ್ು. ಜನ ಇವನನುನ ಯಾಕ್ ‘ಗಿಡಡ’ ಅಂತಾರ್ ಎಂಬುದಕ್ಿ ತ್ಕ್ಷಣ್ದ ವಿವರಣ್ಯಂತ್ತದಾದನ್ ಅಂದುಕ್ೊಂಡ
ಜಿೇವಾ. ತಾನು ನ್ಟ್ುಗ್ ನಿಂತ್ುಕ್ೊಂಡರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ತ್ನನ ತ್ೊಡ್ಯ ಎತ್ುರಕೊಿ ಬರಲಾರ. ಅಷುು ಕುಳಳಗಿದಾದನ್. ಎರಡೊ
ಕಾಲುಗಳನುನ ಬಲಿಲನಂತ್ ಬಾಗಿವ್. ತಾನ್ೇ ಹ್ೊಲ್ದುಕ್ೊಂಡ ಒಂದು ಜುಬಾು ಧರಿಸದಾದನ್. ಮಕಿಳ ಸ್ೈಜಿನ ಪಾಯಂಟ್ು. ತ್ಲ್ಗೊದಲು
ಮಟ್ುಸವಾಗಿ ಬಾಚಿದಂತ್ತದ್. ಮುಖದ ಮೇಲ್ ಎಲೊಲ ಕೊದಲಿಲಲ. ಕಣಿುಗ್ ಕಾಡಿಗ್ ಹಚಿಚದಾದನ್ೊೇ ಅಥವಾ ಅವು ಇರುವುದ್ೇ ಹಾಗ್ೊೇ
ಗ್ೊತಾುಗುತ್ತುಲಲ. ಮೊಗು ಮಾತ್ಾ ಅಗಲ ಬ್ನಿನನದ್ೊಂದು ಕಪ್ಪಯಂತ್ತದ್. ಒಂದ್ೇ ಮಾತ್ತನಲಿಲ ಹ್ೇಳುವುದಾದರ್- ಕುರುಪಿ.
ಇಂಥದ್ೊಬು ಕುಳಳನನುನ ಆ ಸೇಮಣ್ು ಸದದ ಯಾಕಾದರೊ ಬ್ನಿನಗ್ ಕಟ್ಟುಕ್ೊಂಡು ತ್ತರುಗುತಾುನ್ೊೇ ಅನಿಸತ್ುು ಜಿೇವಾನಿಗ್. ಮಸಾಜ್
ಪಾಲಿರಿನ ಎದುರಿನಲಿಲ ನಿಂತ್ತರುವುದು ಬ್ಂಗಳೂರು ಭೊಗತ್ ಜಗತ್ುನುನ ಎರಡನ್ೇ ಚಂಡಮಾರುತ್ಕ್ಿ ಈಡು ಮಾಡಲು ಬಂದಿರುವ
ಜಿೇವಾ ಎಂಬ ಚಿಕಿದ್ೊಂದು ಕಲಪನ್ಯೊ ಇಲಲದ್ ಕಾಲ್ಳ್ಯುತ್ು ಬರುತ್ತುದದ ಗಿಡಡ ಗ್ೊೇಯಿಂದರಾಜನ ಕಡ್ಗ್ೊಮಮ ನ್ೊೇಡಿ ಕ್ಕರಿೇಟ್ಟಗ್
ಇಶಾರ್ ಮಾಡಿದ ಜಿೇವಾ, ಮೊಬ್ೈಕ್ಕಗ್ ಕಾಲು ತಾಕ್ಕಸದ. ಏನು ಜರುಗುತ್ತುದ್ಯಂಬುದು ಗ್ೊತಾುಗುವ ಮೊದಲ್ೇ ಹದಿದನಂತ್
ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದ ಕ್ಕರಿೇಟ್ಟ ತ್ನನ ಬಲಗ್ೈಯಂದರಲ್ಲೇ ಅನಾಮತಾುಗಿ ಗಿಡಡ ಗ್ೊೇಯಿಂದರಾಜನನುನ ಎತ್ತುಕ್ೊಂಡು ಕದಲಲು
ಅಣಿಯಾಗಿದದ

ಜಿೇವಾನ ಮೊಬ್ೈಕು ಹತ್ತುಬಟ್ು. ಗಿಡಡ ಗ್ೊೇಯಿಂದರಾಜನ ಕಣ್ುುಗಳಲಿಲ ಭಯವ್ಂಬುದು ಪಾವಾಹದಂತ್ ಬಂದಿತ್ುು.

ಕ್ಕರಿಚಲು ಬಾಯುರ್ದವನಿಗ್ ಸುಮಮನ್ ಮೊಳಕ್ೈಯಲ್ೊಲಮಮ ಗುದಿದದ ಕ್ಕರಿೇಟ್ಟ. ಕ್ಕರಿಚಿದರ್ ಸಾಯಿಸಬಡಿುೇನಿ ಅಂದದ್ದೇ ಸಾಕ್ಕತ್ುು. ಗಿಡಡ
ಭಯಗ್ೊಂಡ ಮಗುವಿನಂತ್ ಮೊಬ್ೈಕು ಓಡಿಸುತ್ತುದದ ಜಿೇವಾನ ಬ್ನನನುನ ಗಟ್ಟುಯಾಗಿ ಅವಚಿಕ್ೊಂಡು ಕುಳಿತ್ು ಬಟ್ು. ಬ್ೈಕು
ಹ್ೊಸಳಿಳಯ ಸಂದಿಗಳ್ೂ ಳಕ್ಿ ನುಗಿಗತ್ುು. ಹ್ೊಸಳಿಳಯ ದಾಸಪಪನ ಮನ್ಯ ಹಿತ್ತುಲಿಗ್ ಕರ್ದ್ೊಯದ ಕೊಡಲ್ ಗಿಡಡ ಗ್ೊೇಯಿಂದರಾಜ ಸಣ್ು
ದನಿಯಲಿಲ ಅಳಲು ಪಾಾರಂಭಿಸದದಷ್ುೇ ಅಲಲದ್, ಎರಡು ವಷಿಗಳ ಹಿಂದ್ ಹ್ೇಗ್ ತಾನು ದಾಸಪಪನನುನ ‘ಮಾವಾ’ ಎಂದು ಕರ್ದು
ವಾಯನು ಹತ್ುುವಂತ್ ಮಾಡಿದ ಮತ್ುು ಹ್ೇಗ್ ನ್ಲಮಂಗಲದ ದಿಕ್ಕಿಗ್ ಓಡ್ೊೇಡುತ್ುಲ್ೇ ವಾಯನಿನಲಿಲದದ ಗ್ೇಬಾ ಹಾಗೊ ಸೇಮಣ್ು ಸದದ
ಅವನನುನ ಎರಡು ಕನಸು ಕಾಯಸ್ಟ್ುು ಹಾಕ್ಕಕ್ೊಂಡು ದಾರುಣ್ವಾಗಿ ಕತ್ುರಿಸ ಹಾಕ್ಕದರು ಎಂಬುದನೊನ ಸಾದಯಂತ್ವಾಗಿ ವಿವರಿಸದ.
ಇಷಾುಗಿ, ಆ ಕ್ೊಲ್ಯಲಿಲ ತ್ನನ ಪಾತ್ಾ ಏನ್ೇನೊ ಇಲಲವ್ಂಬುದನುನ ಅವನು ಪದ್ೇಪದ್ೇ ಹ್ೇಳಿದದ. ವಿಶೂ ಅದ್ೇಕ್ೊೇ, ದಾಸಪಪನ
ಹತ್ಯಯ ವಣ್ಿನ್ ಕ್ೇಳುತ್ತುದಾದಗಲೊ ಸಣ್ುಗ್ ನಗುತ್ುಲ್ೇ ಇದದ. ಆ ಕುಳಳನ್ಯ ಆಕೃತ್ತ, ಅವನಲಿಲ ನಿರಂತ್ರವಾದ ನಗ್ಯುಂಟ್ು
ಮಾಡುತ್ತುತ್ುು.
</p>
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