నిలువుటదదంలో తననితాను చూసుకుని, చంల మీదికి జారిన జుట్ట
ు లోని ఔ పామని సుతాయంగా వెనకిి

నెట్ట
ు కుని,

వదులుగా ఉనన ఛడలోంచి మడ మీదకి జారి గిలిగింతలు పెడుతునన ఔనకంఫయం పూల మాలను కుడిచేతి మునివేళ్ళతో
సరిచేసుకుని , ఔళ్ళలో
ో
చేతిలోకి తీసుకుని,
వచిి

ముసి, ముసినవుులు చిందులేస్త
ూ ఉంటే టేబుల్ మీద సిదధంగా పెట్ట
ు కునన నాలుగు పుసూకలు
గోడకునన హ్మండ్ బాగ్ భుజాన వేసుకుని భరోసారి అదదంలో తనని తాను చూసుకుని, ఖదిలోంచి బైటికి

“అమాభ నేను వెళ్త
ూ నానను “ అంటూ వంట ఖదిలో ఉనన తలిోకి వినిపంచేలా కేఔ పెడుతూ వీధి గుభభంలో నుంచి కొదిదగా

తంగి చూసింది గామతిఱ .

గామతిఱకి సమాధానంగా అననపూయణ

లోలినుంచే అడిగింది “కరేజి తీసుకునానవా ?”

“ఆ ఆ తీసుకునానలే తలుపు దఖగయకు వేసు
ూ నానను” అంటూ భరోసారి చప వీధి తలుపు వోయగా వేసి వీధిలోకి వచిింది.

భలుపు తిరుగుతుండగానే ఆమ చూపులు అటూ, ఇటూ ఙంఙలంగా ఎవరినో వెతుకుతూ ఔదిలాయి.

కిళ్ళళకొట్ట
ు ఔినే ఉనన ఒ వేచేట్ట
ు కి కుడికలు జాప

ఆనించి నిలఫడి విలాసంగా సిఖరట్ కలుస్త
ూ ఆమ కోసమే

ఎదురుచూసు
ూ నన యమేష్ ఆమని చూడగానే చేతిలో సిఖరట్ విసిరి పారేసి, కలు సరిగా తీసుకుని హుషారుగా

ఔినే ఆపన బైక్

మిద ఎకిి సాుయు్ చేసాడు.

అతనలా తనని చూడగానే ఉతాసహంగా ఫమలుదేయడం గామతిఱకి కొంచం ఖయుంగా, భరికొంచం సిగు
గ గానూ అనిపంచి
తలవంచుకుని నడవసాగింది.

కొంచం దూయం వెళ్ళళఔ అతను వేఖంగా ఆమని సమీపంచి ఫండి ఆప “ రా ఎకుి”

గామతీఱ వంచిన తల ఎతూకుండా తల అడడంగా ఉపుతూ “ రాను”

“ ఏం ఎందుకు రావు?”

అనానడు.

అంది.

పొఖరుగా అడిగాడు యమేష్. తనంతటి వాడు లిపు్ ఇసాూనంటే వదదనడం అవమానఔయంగా అనిపంచింది

అతనికి.

“ ఎవరైనా చూస్తూ బాగుండదు”

అంది.

“ నువ్వుఔదానివి “ విసుగా
గ అంటూ “ ఈవినింగ్

ఇందిరాపాయి్ కి రా” అనానడు.

అమ్మభ గుండెల మీద చేయేసుకుంది బమంగా .

“నీతో

రేషాన్

ఉంది ఎఔిడికి రావు, ఫండేఔివు నీకు నేనంటే ఇషుం లేదా”

గామతీఱ మాట్ల
ో డలేదు.

సీరిమస్ గా

అడిగాడు. .

“ గామతీఱ నువుంటే నాకు చానా

ఇషుం . నీతో ఛయస్తపు ఖడపాలని, చాలా మాట్ల
ో డాలని అనిపసు
ూ ంట్టంది. నువేుమ్మ అభభ

తిడుతుంది, నానన తిడతాడు , కిింట్లమే

చూసు
ూ ంది, ఎలోమమ చూసాూడు అని

ఐదు నిముషాలు కూడా మాట్ల
ో డవు.

ఇగో ఇపుడే చపు
ూ నానవు ఔదా “ .
ూ నాన నువుు ఈరోజు రాకుంటే మాతఱం బాగుండదు చపు
ూ నాన వసు

అతనలా నిలదిసు
ూ ంటే గామతీఱ చంలో
ో కి వెఙిటి యఔతం రవహంచి మొహం ఎయయగా భందాయ పూవులా అయింది.

“మాట్ల
ో డతావా

నినున కిడానప్ చేయాలా?”

విసుగా
గ అడిగాడు యమేష్.

బమంగా చూసింది అతనివెైపు. అతని ఔళ్తళ కొంటెగా నవుుతునానయి. గామతీఱ గుండె ఛలు
ో భంది.

వసాూవా

ఆమకి కొంచం దఖగయగా ఛరిగి చవిలో

యహసమంగా అడిగాడు.

అరమతనంగా తల ఊపంది.

“ గుడ్ ఖయో్

ఔంలసరీ రా వెయిట్

చూసు
ూ ంట్ల”

అంటూ తాకి, తాఔకుండా ఆమ చేయి తాకి ఫండి రివయస్ చేసుకుని

వెనకిి వెళ్ళళపోయాడు.
గామతీఱ తనువంతా అదోయఔమైన అనుభూతి నిండిపోయింది. ఎఔిడినుంచో ఒ నెభలి ఈఔ తన చేతిమీద డిందేమ్మ
అనుకుననట్ట
ు గా చేయి చూసుకుంది. అతని ఫండి ముందుకు సాగి భలుపు తిరిగింది.

గామతీఱ భనసు విలవిలా
ో డింది . తనలా నిర్మభహమాటంగా రానని చప ఉండాలిసంది కదేమ్మ ఏభనుకునానడో ఏంటో.. ఛి ఈ
వెధవ సిగు
గ ఔటి పలవకుండా వచేిసు
ూ ంది.

కనీ అతనితో ఫండి మీద వెళ్తూ పొయపాట్టన అననమమ ఔంట డితే ఎభనాన ఉందా?

బలు
ు తీసుకుని ఙయభం ఊడేలా

కొడతాడు . ఏంటో వెధవ ఫతుకు స్తుఙిగా నచిిన వాడితో ఫండి మీద వెళ్ళడానికి కూడా లేదు. అమాభ, నానన భరీ ఇంత
అరా
ధ డెైఔస్ ఏంటో. అననమమ కూడా అంతే బి టెక్ ఙదువుతునానడే కనీ ఔి ఖయో్ ఫ్రండ్ కూడా లేదు. భరీ దదోధఛనం.

యమేష్ లాగా స్టైలిష్ గా కూడా ఉండడు . కొఫఫరి నూనే రాసుకుని నుననగా తల దువుుకుని వదులు, వదులు పాంట్ట
ో ,

షయు్

కూడా అంతే దిండు ఖలిబులా ఉంట్టంది. వాళ్ళకి ప్రరభలు, సయదాలు ఏమి తెలిమదు. వాళ్ళలాగే తనూ ఉండాలంటే ఎలా
కుదురుతుంది.

యమేష్ ఔళ్ళముందు ఔదిలాడు. ఎపుడూ గాలికి ఎగురుతుండే కయఫ్, టిఱమ్ గా తయారై, టిప్ ట్లప్ గా ఉంట్లడు.
ఉనాన ఔళ్ గా ఉంట్లడు. ఆ

నలోగా

ఔళ్తళ ఎపుడు చిలిపగా నవుుతూ ఉంట్లయి. ఆ ఔళ్తళ తనవెైపు చూడగానే గుండె లమ

తపుతుంది. ళ్ళంతా ఛలు
ో భంట్టంది .

వెనకల హ్యన్ మ్మగుతుంటే గామతీఱ ఉహలో
ో ంచి బైటడి ఔికి ఛరిగింది.

ఆమని దాటి ముందుకు వెళ్ళళన మ్మట్లర్ స్టైకిల్ యువకుడు తల తిప ఆమ వెైపు కొంచం చిరాగా
గ చూసాడు.

గామతిఱ మొహం ఎయయఫడింది. వెధవ ఎందుఔలా చూసాూడు తనకి సివిక్ స్టనస్ లేదననట్ట
ు . ఆలోఙనలో
ో ఉండి హ్యన్ శఫదం వినలేదు
అంత మాతా
ఱ న తనేదో

గామతిఱ

నేయం చేసినట్ట
ు ఆ చూప్రంటి. తిట్ట
ు కుంటూ కలేజ్ వెైపు ఎడం ఔి రోడు
డ లోకి తిరిగింది.

కోటేశుయరావు కూతురు , అననపూయణ దంతులకు ఇదదరు పలోలు. గామతిఱ , కరితకేయుడు . గామతీఱ ఈ ఏడాదే

టెనూ్ పాస్టై ఇంటరోోకి వచిింది. కరితకేయుడు బి టెక్ మొదటి సంవతసయంలోకి వచాిడు.

కోటేశుయరావు ంచామతీ

డిపాయు్ మంట్ లో ఔోయి్. ఆమన దాదాపు ఇయవెై ఐదేళ్ళ నుంచి ఔోయి్ గానే ఉనానడు. ఎందుఔంటే

అతను ఙదువుకుననది ఎస్ ఎస్ ఎల్ సి మాతఱమే. పెదదగా తెలివితెతలుననవాడు కూడా కఔపోడంతో అంతటితో ఙదువాపెసి
తండిర యతితో ంచామతీ డిపాయు్ మంట్ లో రికయడ్ అసిస్టుంట్ గా
అననపూయణ

ఐదో తయఖతితో ఙదువాప్రసిన

సాధాయణ ఖృహణి. సంరదాయాలు, ఆచారాలు నిషుగా పాటించే కుట్టంఫం.

కొడుకు కరితకేమ కూడా తలిో,తండు
ర ల బాటలోనే నడుసు
ూ నానడు.
పోఔడలు పోకుండా వినమం,

చేరాడు. తయవాత నెభభదిగా ఔోయి్ గా ఎదిగాడు.
కలేజికి వెళ్ళళనా బి టెక్ ఙదువుతునాన నేటి యువకుల

నెభభదితనంతో భసలుకుంటూ, నితమం గామతీఱ భంతఱం ఛపస్త
ూ దదతిగా ఉంట్లడు. అతనికి

ఏడో ఏడే ఉనమనం చేస్తసారు. సంధమ వాయిడం కూడా నిమభంగా చేసాూడు.

అతనిన కొందరు బుదిధభంతుడు అని

భరికొందరు దదోధఛనం అని అంట్లరు. ఎవరేభనాన అతను టిుంచుకోడు . ఙదువు మాతఱమే తన లక్ష్మం అననట్ట
ు ఉంట్లడు.

అతని మొహంలో వింత వయిసుస ఉంట్టంది అది చూసిన వాళ్ళకి అతనిని ఏమి అనే ధైయమం ఉండదు.

గామతిఱ మాతఱం

చిననపుడు తలిో చపనట్ట
ు బుదిధగా ఉనాన, పెదదభనిషి అయాఔ ఆమలో అనూహమమైన మారు వచేిసింది. నలోపలో
అనిపంచుకునన గామతీఱ పెదదభనిషి అయాఔ విచితఱంగా యంగు మారి ఛాభన చామగా
తీరుతో

ఆఔయషణిమంగా తయారైంది.

అవడం కఔ తీరైన ఔను,ముకుి

దానికి తోడు ఆమది చాలా అందమైన తలఔట్ట
ు . వదులుగా ఔి ఛడ వేసుకుంటే

వీ పుమిద నలోతాచు పాకుతుననట్ట
ు ఉంట్టంది.

గామతిఱ తమిభదో తయఖతిలో ఉండగా యఛసుల అయింది. అడు రికిణి, జాకెట్ వేసుకునేది.

దో తయఖతికి రాగానే రికిణి

, ణిలు వేసుకోడం పా
ర యంభంచాఔ ఆమకి తను బాలిఔ నుంచి ఔనమగా మారినట్ట
ు , తనలో కొతూ అందాలు విచుికుననట్ట
ు
అనిపంఙడం మొదలైంది. ఆ

అందాలకి మరుగు పెట్ట
ు కుంటే అందం ఇనుభడిసు
ూ ంది అనే భావన ఔలిగింది. అందుకే ఖటిుగా

బిగించి వేసుకునే రండు ఛడలు మానేసి, వదులుగా ఔి ఛడ వేసుకోడం, ఔళ్ళకు అందంగా కట్టఔ దిదు
ద కోడం, రోజు ఎదో ఔ పూ
వు ఛడలో అలంఔరించుకోడం పా
ర యంభంచింది. ఆమలో కొతూ అందాలు కోి రేకే విచుికుంటూ నూరు వయహ్ల పూవులా
తయారైంది. అటినుంచి ఆమ కలేజికి వెళ్త
ూ నాన వసు
ూ నాన, కురా
డ లా
ో ఆమ వెనకల రావడంతో ఆమకి తన
య ళ్తళ బాడి గారు
అందం మీద బాగా నభభఔం ఏయడింది. తకుండా ఏదో ఔరోజు తనని ఔ ఔలఔుర్ వరిసాూడని ఔలలు ఔంటోంది.
యమేష్ తనకి ప్రరభలేక తెచిి ఇవుడంతో ఆ ఔలఔుర్ యమేష్ అనే నభభఔం డిపోయింది.

దాదాపు మూడు నెలల కియతం కలేజికి

వెళ్త
ూ నన గామతిఱని దారి కచి ఔలిసి, ప్రరమేలేక చేతిలో పెట్ల
ు డు. ఆ క్ష్ణం ఉహంఙని ఆ సంగటనకి బితూయపోయి
అంటూ

కిింటి
రిపెై

ఇయిమ

రివుున వెళ్ళళపోతునన అతనిని విబా
ర ంతిగా చూసింది. కలేజికి వెళ్ళో ఆ ప్రరమేలేక విప చూసింది. రండే రండు లైను
ో “

నువుంటే నాకిషుం నీకు కూడా ఇషుమేనా రేపు చపు “ అని ఉంది. ఆ రండు వాకమలు కొనిన వందలసారు
ో ఙదువుకుని
మురిసిపోయింది కనీ ఛవాబు ఇచేి ధైయమం చేమలేఔపోయింది.
ఎదురు చూడడం ఔ దినఙయమగా మారింది.
తెలిమని వింత అనుభూతి.

ఇదదరి భధమ

అటినుంచి ఇంటో
ో నుంచి ఫమలు దేరేటపుడు అతని కోసం
చినన పలో కలువ లాగా

మొదలైంది

ప్రరమ్మ, ఆఔయషణనో

ఔళ్ళతోటే అతనితో మాట్ల
ో డడం, ఔళ్ళతోటే అతని మాటలనినటికి ఛవాబు చడం,

మౌనంగానే తన భనసు అతనికి అచడం అతనికి ఉతాసహ్నిన ఇచిింది.. రోజూ

ఆమ వెళ్తళటపుడు దారి కసి

లఔరింఙడం మొదలు పెట్ల
ు డు.

ఇపుడు కూడా అదే ఛరిగింది . అతను తనకి ఆఛఞ లాంటిదేదో విసిరి వెళ్ళళపోగానే ఔి క్ష్ణం తతూయడినా అది కొదిదస్తప్ర.
భధురానుభుతితో నిలువెలా
ో పులకించిపోయింది. అతనిన ంటరిగా ఔలుసుకోడం అనే ఉహకే ఆమలో విచితఱమైన రఔంనలు
ఔలఖసాగాయి .. కలేజికి వెళ్ళళందనన మాటే గాని భనసంతా సామంతఱం అతనిన పాయి్ లో ఔలవడమా, మానడమా అనే
సంశమంతోటే అనమభనసింగా

ఖడిపంది.

యు చడానికే పలిచాడు అనుకుంది

భనసులో వెళ్ళళలని తీవరంగా ఉంది. తకుండా అతను సామంతఱం ఐ లవ్

ధు
ర డంగా.

మొదటిసారి ఒ యువకుడి నోటి నుంచి ఆ మాట వింటే ఎలా ఉంట్టంది?

గామతీఱ ఔళ్ళ ముందు తన చేతిలో చేయి వేసి, ఔళ్ళలో
ో కి చూస్త
ూ ఐ లవ్ యు గామతీఱ , నువుు లేఔపోతే ఫతఔలేను అని
గుసగుసగా చబుతునన యమేష్ మదిలాడు. నిఛంగా ఈ మాట చబితే .... అవును చబితే... తను ఔనమగా ఎదిగిన ఈ రండేళ్ోలో

యమేష్ లాంటి ఔతిూలాంటి కురా
ూ నానను అని యహసమం చబితే ఏభనిపసు
ూ ంది. ఎగిరి ఖంతేమలనిపసు
ూ ంది...
య డు నినున ప్రరమిసు
రంచానిన గెలిచినంత ఖయుంతో గుండె ఉపొంగి పోతుంది. నది కెయట్లల మీద వెలోకిలా డుకుని ఔదిలే మేఘాలతో ఔలిసి
అతనితో

రయాణం చేసు
ూ ననట్ట
ు ఉంట్టంది.. వెనెనల తయఔలు రుచుకునన మేఘాల మీద తేలుతుననట్ట
ు ఉంట్టంది. ఆమకి

ఆ ఉహలతో తనువంతా మైఔం ఔముభతుననట్ట
ు గా అవుతోంది
వెళ్ళళలి... వెళ్ళళలి. ... కనీ
వెళ్ళడమా ?

ఎలా?

ఏనాడూ ంటరిగా

ఔలల రంఙంలో విహరిసు
ూ నన గామతిఱ

కలేజికి త ఎఔిడికి వెళ్ళలేదు. ఇవాళ్ పాయి్ కి

తనని ఎవరో

ఎతు
ూ నించి కిందకు తోస్తసినట్ట
ు విలవిలలాడింది.

వెళ్ళఔపోతే అతను చబోయే తీమటి ఔబురు
ో వినఔపోతే ఎందుకీ ఫతుకు అనిపంచింది . మొదటిసారిగా తనని ఇలా
భధమతయఖతి బా
ర హభణ కుట్టంఫంలో పుటిుంచిన దేవుడి మీద కోం వచిింది.

వెళ్ళళలని ఉంది., వెళ్ళళలంటే గుండె దడ దడ లాడుతోంది . తను అతనితో పాయి్ లో ఉండగా నానన చూసినా, అననమమ
చూసినా, తన ఫ్రండస్ ఎవయనాన చూసినా, ఇంటి చుట్ట
ు ఔిల వాళ్తళ చూసినా

ఛయఖబోయే భీబతసం తలచుకుంటే

వణుకుపుడుతోంది ..

అయితే వమసుకి,

ఇంక ఉంది.

నిఫంధనలకి ఛరుగుతునన సంగయషణలో వమస్త గెలిచింది. సామంతఱం వెళ్ళడానికే నిశియించుకుంది.

సామంతఱం ఐదు ఖంటలు. యమేష్ బైక్ లోమర్ ట్లమంక్ ఫండ్ రోడు
డ లో ఉనన

ఇందిరాపాయి్

గేట్ట ముందు ఆగింది. , బైక్

మీదనే కూరుిని గామతిఱ వచిిందేమ్మ అననట్ట
ు అటూ , ఇటూ చూస్త
ూ కూరుినానడు కొదిదస్తపు.
పెదదవాళ్తళ వాకింగ్ కోసం కబోలు లోలికి వెళ్త
ూ నానరు. గామతిఱ వసు
ూ నన జాడ ఔనిపంఙలేదు.

ఎవరో
బైక్

ఆడ , భగా

ఒ ఔిగా పాయి్ చేసి

కంటరోో ఐదు రూపామలు ఇచిి టికెట్ కొనుకుిని లోలికి నడిచాడు. అట్ట, ఇట్ట రికించి చూస్త
ూ గేట్ట ఔినే ఉనన రాళ్ళ
మీదనుంచి మలిోగా

ముందుకు నడవసాగాడు.

గామతీఱ తకుండా వసు
ూ ందని అతనికి

ఫలంగా అనిపస్ూంది .

రోజు ఇంటో
ో నుంచి కలేజికి ఫమలు దేరుతూ తనకోసం ఆమ

విశాలమైన ఔళ్తళ అటూ , ఇటూ తిపుతూ చూడడం తనని చూడగానే సిగు
గ తో తల వంచుకుని నడఔలో వేఖం తగిగంఙడం
అఫసయు్ చేసు
ూ నానడు. ఉదమం తను మాట్ల
ో డుతుంటే ఆమ చకిిళ్ళ మీద సిగు
గ , ఔళ్ళలో
ో వెలుగు కూడా సిఔట్ల
ు డు.
దాంతో అతనికి బాగా హుషారు వచిింది. ఆ హుషారు తోటే పాయి్ కి యభభని అడిగేశాడు . ఆమ వసాూను, రాను అని కచిితంగా
చఔ పోయినా

ఆమ వసు
ూ ందనన నభభఔం తో అతను నేరుగా పాయి్ కి వచాిడు.

యమేష్ తండిర ఖంఖరాజుకి ఔ పాన్ షాప్ ఉంది. యమేష్ కఔ భరో ఇదదరు కొడుకులు ఉనానరు. పెదదవాడు మూడేళ్ళ కియతమే దుబాయ్
వెళ్ళళడు , రండోవాడు

డిగ్రయ పాస్టై ఔ పెైళవేట్ట ఔంపెనీలో చేసు
ూ నానడు. వాడికి ఆరో, ఏడో వేలు వసు
ూ ంది. తండిరకి పాన్ షాప్ మీద

నెలకి అద్దద పోగా ఔ నెనండు వేలు మిగులుతుంది. సిఖరట్ట
ో , పాన్, సిమ్ కయడ్ రీఛారిి మొదలైనవి చేసాూడు.

యమేష్ మూడోవాడు. టెనూ్

నాలుగుసారు
ో ఫ్యిల్ అయి అతి ఔషుం మీద పాసయాడు.

పాలిటెకినక్ లో చేరాిడు ఖంఖరాజు.

కనీ కలేజికి తకుివ,

ఊరిమిద

ఫలాదూరు ఎకుివ తిరుగుతాడు. అదే కలనీలో ఉంట్టనన కోటేశుయరావుతో

ఖంఖరాజుకి భంచి స్తనహం ఉంది. ఖంఖ రాజే కదు ఆ కలనీలో ఉనన మిఖతా కుట్టంబాల వాళ్ళకి కూడా కోటేశుయరావు అనాన,
ఆమన భాయమ అననపూయణ అనాన ఎంతో

గౌయవం. ఖంఖరాజు భాయమ అపుడపుడూ వాళ్ళళంటికి వెళ్ళో అననపూయణకి ఏదో

ఔ

సామం చేస్త
ూ ఉంట్టంది. ఇరు కుట్టంబాల భధమ గౌయవనిమమైన స్తనహం ఉంది.

గామతిఱ ఆడపలో కవడం, కరితకేమ
ఏయడలేదు.

అయితే ఇటివలే

ఎపుడూ లేని
పెట్ల
ు డు.

ఎవరితో ఎకుివగా మాట్ల
ో డఔ పోవడం వలో పలోల భధమ మాతఱం అంతగా స్తనహం
గామతిఱలో వచిిన మారులు , ఔనిపంచే అందాలూ యమేష్ దృషిులో డా
డ యి.

ఆలోఙనలు యమేష్ లో కొతూగా

అందుకు కయణం యమేష్ కూడా

ఏయడ సాగాయి .. పలితంగా ఆమని ఆఔరిషంచే రమతానలు మొదలు

బాలుడు నుంచి యువకుడుగా ఎదఖడం కవచుి. మవునం పా
ర యంబం

అవుతునన తోలి రోజులో
ో యువతి యువకుల భధమ ఏయడే ఆఔయషణ ప్రరమేనా అనేది ఎవరికీ తెలిమదు. యమేష్ కి కూడా తన
భనసులో గామతిఱ టో ఔలిగిన భావానికి ఏం ప్రరు పెట్ల
ు లో ఇంక ఇదమిదధంగా తెలిమదు కనీ ఆమతో వంటరిగా కస్తపు
ఖడపాలనన కోరిఔ మొదలై ఈ భధమ తీవరమైంది.
కనీ గామతిఱ వెనకలే

అందుకే వాయం కియతమే పాయి్ కి యభభని అడగాలని నియణయించేసుకునానడు .

రండు, మూడు సారు
ో వాళ్ళ అననమమ కూడా ఫమటికి రావడంతో ధైయమం చేమలేఔపోయాడు. ఇవాళ్

వచిిన అవకశం ఉయోగించుకునానడు కఫటిు తకుండా గామతీఱ వసు
ూ ందనే సామంతఱం దాక ఫలాదూర్ తిరిగి సరిగా
గ కలేజి
వదిలే వేళ్కి పాయి్ దఖగయకి వచాిడు.

యమేష్ కి ఙదువే కదు అందం కూడా పెదదగా లేదు. కనీ షోగా
గ తాయారు అవడం వచుి. గాలికి కయఫ్ చేరిగిందేమ్మ అని ఔసారి
పామంట్ట జేబులో నుంచి చినన దువెున తీసుకుని దువుుకునానడు.

తిరిగి దువెున జేబులో పెట్ట
ు కుని గేట్ట వెైపు

చూడసాగాడు.

గామతిఱ కలేజ్ నుంచి నాలుగింటికే ఇంటికి వచిింది. పుసూకలు, బాగ్ ఖదిలో భంఙం మీద డేసి గాబరాగా అట్ట, ఇటూ తియఖ
సాగింది. యమేష్ పాయి్ కి యభభనానడు... వెళ్ళళలని ఉంది.... వెళ్ళతే ఏం ఛరుగుతుందో అనే బమం..

అసలు ఔసారి కలేజ్

నుంచి ఇంటికి వచాిఔ భళ్ళళ ఫమటకి వెళ్ళళలంటే బోలడనిన ఆంక్ష్లు.... ఎందుకు, ఎఔిడికి లాంటి వంద రశనలు.. అవనినటినీ
ఎదురుినే ధైయమం కూడా లేదు.. కనీ వెళ్ళళలనన కోరిఔ ముందు,

చిననగా పా
ర యంబం అయి ఔయభంగా ఫలడసాగింది. ఖఫ, ఖబా

వెళ్ళో మొహం ఔడుకుింది.. జాఖయతూగా, శయ దధగా తయారైంది.. ఛడ వేసుకుని

పెయటో
ో పూచిన గులాబీ తెంప పెట్ట
ు కుంది.. లేత

సుపు యంగు చీయ తీసుకుంది.. భళ్ళళ చీయ ఔట్ట
ు కుంటే రతేమఔంగా ఔనిపంచి అభభ అనుమానాలకి తావివుడం అవుతుందని
ఆకుఙి సిలుి రికిణి, ఆకుఙి జాకెట్ట
ు , తెలో జారిట్ ణి వేసుకుంది.. ఖదిలోంచి ఫమటకి రాబోతూ

వెనకిి తిరిగి ఔ

పొడుగాటి రిజిసుర్ , బాగు తీసుకుని, భనసులోనే అఫదధం చడానికి రిహ్యసలస్ వేసుకుంటూ సామంతఱం వంటకి సొయకమ
తరుగుతునన తలిో దఖగయకు వచిింది.

నెభభదిగా మాటలు

కూడ దిసుకుంటూ పలిచింది. అమాభ ....

అననపూయణ తలతిూ కూతురిన చూసి భు
ర కుటి ముడేస్త
ూ అడిగింది “ ఎఔిడికి తయారు ....”

గామతిఱ సుయం లో వణుకు తెలిమకుండా జాఖయతూ డుతూ “ భరి.... అయణ
చేసుకోవాలి... ఖంటలో వచేిసాూ...” ఖబా, ఖబా

వాళ్ళళంటికి వెళ్ళళలి.. ఇదదయం ఔలిసి నోటస్ పరప్రర్

చప్రసింది.

“ దానేన యభభనఔ పోమవా ... నానన గారు వచేి టెైం అయింది... తిడతారేమ్మ”

అందావిడ..

గామతిఱకి చిరాకేసింది... పాం దానిన మాతఱం వాళ్ళ నానన తిట్ల
ు డా... అనుకుంటూ..” లేదమాభ మటిరిమల్ దాని దఖగయ ఉంది..
తుయగా వచేిసాూ “ అంది..

ఆవిడ అయిషుం గానే “ సరే తుయగా రా... వాళ్ళ నానన గారిని దిఖ బటుభను”

అంది..

ఔి క్ష్ణం ఆలసమం చేసినా ఆవిడ మూడ్ మారిపోతుందేమ్మ అననట్ట
ు అలాగే అంటూ వేఖంగా ఫమటికి వచేిసింది.
కచిగూడ నుంచి ఇందిరా పాయి్ కి నడిచి వెళ్ళడం ఔషుం అనుకుంటూ యస్ తెరిచి చూసుకుంది..

హభభమమ రేోదు రండు

వందల చిలోయ ఉంది... అడపా దడపా నానన కరుిలకి ఇచిిన డబుఫ దాచుకుని, లిస్ టిక్ , నెయిల్ పాలిష్ కొనుకుింట్టంది..
ఇవాళ్ ఆ డబ్బఫ ఆటోలో బాయ్ ఫ్రండ్ ని ఔలుసుకోడం కోసం ఉయోఖ డుతోంది అనుకుని చిననగా నవుుకుని అటో పలిచి
ఎకిింది.

యమేష్ చాలాస్తపు అట్ట, ఇటూ చారు
ో చేస్త
ూ గేట్ట వెైపు అసహనంగా చూడసాగాడు.

తెలోని చునీన గాలికి ఎగురుతూ ఒ భలో తీఖ నడచి వసు
ూ ననట్ట
ు వస్ూంది గామతిఱ .. ఆమ చూపులో
ో బమం ... తనని ఎవయనాన
చూసు
ూ నానరేమ్మ అననట్ట
ు గా బదురు చూపులు చూస్త
ూ వస్ూంది. యమేష్

వడి వడిగా నడుస్త
ూ ఆమకి ఎదురు వెళ్ళళడు.

ఆమ అతనిన చూసి మొహమాటంగా నవిుంది.

“లేట్ అయిందా” అంటూ “ఆడ కూరుిందాం రా “
డిన ఎయయటి పూలు
నీడ గా ఉనన చోట

నేలంతా రుచుకుని,

అంటూ షేడ్ గారడన్

వెైపు నడిచాడు. గుల్ మొహర్ చట్ట
ు మీద నుంచి

కళ్ళ కింద కరట్ లాగా మతూగా తగులుతుంటే ఇదదరూ నడుచుకుంటూ

బంచి మీద కూరుినానరు. ఇదదరిలో ఎవరికీ ఏం మాట్ల
ో డాలో అయధం కలేదు. గామతిఱ ంగి కింద రాలిన

పూలు ఏయసాగింది... అతను చూస్త
ూ కూరుినానడు.

అపుడే వాకింగ్ ముగించుకుని వాళ్ళకి కొంచం దూయంలో

బంచి మీద కూరుినన తేఛ, శయణమ దృషిు యమేష్, గామతిఱల మీద

డింది. తనకి కొంచం ఎడంగా కూరుినన శయణమ వెైపు చూస్త
ూ అనానడు తేఛ ...” వాళ్ళని చూడు ఎంత ఙఔిగా, హ్యిగా
కూరుినానరో

ప్రరమికులంటే అలా కూరోివాలి..”

శయణమ నవిుంది “ వాళ్తళ ప్రరమికులు కదు ఇపుడే ఔలుసుకునానరు .”

తేఛ వింతగా చూసాడు ఆమ వెైపు “ ఎలా చఖలవు?”

“అనుబవంతో “

“ నీఔంత సిన్ లేదులే గానీ చపు ఎందుఔలా అనుకుంట్టనానవు. వాళ్ళళదదరూ కోోజ్ గానే కూరుినానరుగా“

“ ఆ అమాభయి మొహంలో బమం, బిడిమం ఔనిపంఙడం లేదా ... అతను కూడా పెదదగా అనుబవం ఉననవాడిలా అనిపంఙడం
లేదు.. కూరుిని

ఐదు నిముషాలు అయింది ఇదదరిలో ఎవరూ మాట్ల
ో డడం లేదు.”

తేఛ వాళ్ళ వెైపు ఆసకితగా చూసాడు. నిఛంగానే గామతీఱ
ఇటూ దికుిలు చూసు
ూ నానడు.

తల వంచుకుని పూలు లఔిపెడుతూ

కూరుింది... యమేష్ అట్ట,

“ ప్రరభంటే

వంద కిలోమీటయో

“బాగుంది దానికి, దీనికి

దూయం రిగెడతావు పెదద అనుబవం ఉననట్ట
ు ఎలా చపు
ూ నానవు ”

అడిగాడు.

సంఫంధం ఏంటి? వాళ్ళని చూసు
ూ ంటేనే తెలుస్ూంది.. పెదద వమసు కూడా లేదు... వీళ్ళ్ భధమ ప్రరభ

ఉంట్టందని ఎలా అనుకుంట్లవు?”

“ వాళ్ళ గోల భనకెందుకు కనీ ఇపుడు చపు ననున ఎపుడు ప్రరమిసాూవు?”

“ నాకు టెైం లేదు బాబు... ననున వదిలేయ్”

రండు చేతులు జోడించి దణణం పెటిుంది.

“ ఇలా అనానవంటే ప్రరభ, పెళ్ళో లేకుండానే ముసలిదానివి అవుతావు.. అపుడు ఇంఔ జీవితానికి అయధం ఏం ఉంది? “

“నా జీవితానికి బోలడు అయధం ఉంది...” అంటూ బాగ్ లోంచి ఔ పుసూఔం తీసి అంది “ నా జీవితం ఈ రంఙంలో ఉనన వింతలూ,
విశేషాలు రిశోదింఙడం లోనే ఉంది... ఇందులోనే నాకు ఆనందం, తృపూ.. “ పుసూకనిన గుండెలకి హతు
ూ కుంది ప్రరభగా..

ఆ పుసూఔం వెైపు చూసాడు తేఛ... A forgotten empire , A contribution to the History of India…. ఆమ వెైపు
చూపు తిప ఔళ్ళలో
ో కి చూస్త
ూ అనానడు...” నేను ఔనీసం ఆ పుసూఔంగా అయినా పుట్ల
ు ను కదు ఖదా... “

అతని ఔళ్ళలో
ో ని చిలిప తనానికి నవేుస్త
ూ ..”. పుసూఔం పుటుదు.... మేధావుల చేత తయారు చేమఫడుతుంది. “ అంది.

“ ఏవిటో శంఔయ శాసిూళ గారి మాటలా
ో గే నీ మాటలు అయధం కవు “ అనానడు.

“ అయధం కఔపోతే ఔషు డకుండా వాళ్ళని చూడు

వీళ్ళళదదరూ ఎకుివ కలం ప్రరమించుకోరు” అంది.

“ ఎందుకు తలిో అలా శపసాూవు పాం.... అందరు నీలా సనామసులు కవాలనా..”

“ అది కదు తేజా... వీలైనంత తుయగా పెళ్ళో చేసుకుంట్లరు..

ఆశియమంగా చూసాడు తేఛ.. “ ఏంటి నీ ఆసాుళలజీ రయోఖం వాళ్ళ మీదా? “ అనానడు.

“ కదు ఆ అమాభయిని చూడు చాలా టెఱడిషనల్ ఫ్యమమిలీ నుంచి వచిిననట్ట
ు లేదూ.... ఇలాంటి అమాభయి వాడి కోసం రోజు
ఇంటో
ో అఫదధం చప పాయి్ కి వచేింత సిన్ ఉననట్ట
ు అనిపంఙడం లేదు... అందుకే తుయగా పెళ్ళో చేసుకోవచుి, లేఔ
విడిపోవచుి.”

తేఛ దణణం పెడుతూ అనానడు..” ద తలిో భనం ఇఔిడి నుంచి వెళ్ళళ పోదాం పాం వాళ్ళని అలా వదిలేయ్ “
లేచాడు.

“మైగాడ్ .....

అంటూ

“నాకెందుకో అలా వదలాలని లేదు.. ఇదదరు రాంగ్ స్టుప్ వేసాూరేమ్మ అని బమంగా ఉంది. “

ఊళ్ళళ అందరినీ ఉదధరిసాూవా ఏంటి? ద కస్తపు ఇఔిడే ఉంటె కచిితంగా వాళ్ళని విడగోటేుసాూవు నీకు

ప్రరభంటేనే వియకిత అనుకునాన ప్రరమికులంటే కూడా వియకిత , దేుషమా? “

“అలాంటిదేం లేదు కనీ ఆ అమాభయికి, అబాఫయికి అసలు స్తట్ అవలేదు..” అంది.

తేఛ ఖబుకుిన లేచి శయణమ చేయి ట్ట
ు కుని లేవదీసి “ ద ప్రరమికుల రోజు వాళ్ళళవరో ఔనిపంచిన వాళ్ళందరికీ పెళ్ళళళ్తళ చేసినట్ట
ు
నువుు ఔనిపంచిన వాళ్ళందరిని విడగోటేుటట్ట
ు ఉనానవు”

శయణ్మ నవాుపుకుంటూ

అతనిని అనుసరించింది.

అనానడు ముందుకు నడుస్త
ూ .

వెళ్త
ూ నన వాళ్ళ వెైపు చూసి ఊపరి పీలుికునన యమేష్

గామతిఱ వెైపు చూసాడు. గామతిఱ ఎడభచేయి అయచేతిలో పూలు

వేసుకుని, కుడిచేతో
ూ లఔిపెడుతుననట్ట
ు అట్ట, ఇటూ తిపుతోంది పూలని. ఆమ వచిిన దఖగరినుంచి ఆ పూల మీదనుంచి
చూపు తిడం లేదు.. నోరు తెరిచి మాట్ల
ో డడం లేదు. అతనికీ చిరాగా
గ ఉంది. తనే మాట్ల
ో డాలనుకుంటే ఎదురుగా కూరుినన
శయణమ, తేఛ

ఇందాఔటి నుంచి

తభనే ఖభనిస్త
ూ , తభ

గురించే మాట్ల
ో డుకుంట్టనానరు అనిపంచింది. అందుకే

లఔరింఙడానికి బిడిమడి మౌనంగా కూరుినానడు. వాళ్తళ వెళ్ళగానే సాుతంతమం వచిినట్ట
ు అనిపంచింది. గామతిఱ వాళ్ళని
ఖభనింఙలేదు పూలతో ఆడుకుంటూ,

చటోవెైపు, కంపండ్ వాల్ అవతల రోడు
డ వెైపు చూస్త
ూ కూరుింది.

ఇదదరికీ ఏం మాట్ల
ో డాలో అయధం కలేదు. గామతిఱకి భనసులో ఎవయనాన చూసాూరేమ్మ అనే బమంతో పాట్ట దిరలిోంగ్ గా ఉంది. ఔ
అబాఫయితో మొదటిసారి పాయి్ లో కూరోిడం ఇంత బాగుంట్టందా! అనిపస్ూంది.

పాయి్ కి రావమే తకుివ ... ఎవరు తీసుకువసాూరు తనని.. ఔితి గుడికే వెళ్ళలేదు ఎపుడు .,.. అభభతోటే
శివరాతిఱకి, నాగుల ఙవితికి, కరితఔ మాసం, శాయవణ మాసం ఇలా రతేమఔమైన రోజులో
ో అభభ, తనూ ఔలిసి
పాయి్ కి

...... నవ్వుచిింది గామతిఱకి. ఆమనే చూసు
ూ నన యమేష్

వెళ్ళ
ూ రు. అలాంటిది

ఆమ పెదవుల పెైన విరిసిన నవుు చూసి అడిగాడు

“ఎందుకు నవుుతుననవ్ ...”

గామతీఱ పెదాలు బిగించి నవుు ఆపుకుంటూ తల అడడంగా ఊపంది

వెళ్త
ూ ంది

ఏం

లేదననట్ట
ు .

“చపు నా హెయిర్ స్టైల్ బాగాలేదా లేకుంటే నా డెరస్ బాగాలేదా చపు “ అనానడు.

“ఛి, ఛి అదేం కదు

“లే

ఊరికే “ అంది ..

ఏదో ఉంది ఉటిుఖ

నవునికి పాఖల్ దానివా “ అనానడు.

గామతిఱకి అతని భాష వినడానికి కొంచం ఇఫఫందిగా ఉంది కనీ అతను తనతో మాట్ల
ో డడమే గొగా అనిపస్ూంది. ఇంతవయకు
తనకి లటర్ రాసిన వాళ్తళ ఇలా పాయి్ కి యభభని పలిచిన వాళ్తళ ఎవరు ఎదురుడలేదు. ఇతను తనకి లటర్ రాసాడు... రోజు
తనని చూడడానికి సందు మొదటో
ో ఖంటల తయఫడి నిలఫడతాడు. తానంటే ఎంత ప్రరభ లేఔపోతే అలా నిలఫడతాడు. చాలా
భంది భఖపలోలు తను రోడు
డ మీద వెళ్త
ూ ంటే అదేనిగా చూసాూరు.. కొందరు విజిలస్ వేసాూరు , కొందరు కవాలని తనని
తగులుతూ వెళ్ళ
ూ రు. వాళ్ళని చూస్తూ వ్వళ్తళ భండిపోతుంది నాలుగు తనానలనిపసు
ూ ంది. కనీ ఇతను ఎపుడూ అలాంటి వెకిలి
వేషాలు వేమలేదు... ఎంత భంచివాడు ! గామతిఱ మాట, లుకు లేకుండా అలా ఆలోచిస్త
ూ కూరోిడం యమేష్ కి నఙిలేదు.

“ ఏందీ స్టైలంట్ గా కూరుిని నీ

మొఔం చూపంచి పొనికి వచిినవా”

అనానడు విసుగా
గ ..

అతని సుయంలో వినిపంచిన విసుగు గామతిఱకి తను చాలా తపు చేసిన ఫీలింగ్ ఔలఖ చేసింది.

“ఆ

“ఏం

పూలేం చేసూవు..” అనానడు ఆమ చేతిలో ఉనన పూలు చూస్త
ూ .

చేమను”

అంటూ ఖబుకుిన కింద వదిలేసింది.

“ఏభనన మాట్ల
ో డు “ అనానడు.

“ ఏం మాట్ల
ో డాలి”

అంది సననని సుయంతో..

“ సినిమాలు చూడవా ... లవయస్ ఏం మాట్ల
ో డుకుంటరు .... “

“ నేను ఎకుివగా సినిమాలు చూడను “ తలదించుకుని ఏదో నేయం చేసిన దానిలా అంది.

“ భరేం చేసాూవు .... ఉటిుఖ

కలేజ్ కి పోవుడు, ఇంటికి వచుిడు అంతనేనా “

తల ఊపంది ...” మా ఇంటో
ో ఆడపలోలను ఎఔిడికి వంటరిగా ంరు .... “

“ భరి కలేజ్ కెటో ంపుతును
ర .. “

“ తదు

ఔదా ఙడువుకోవాలిగా .... ఙదువుకోఔపోతే ఎలా ? మా ఇంటో
ో ఙదువుకి చాలా ఇంపారునస్ ఇసాూరు. ఆడపలోలైన,

భఖపలోలు అయినా ఙదువుకోవాలి.. ఉదోమఖం చేయాలి. నువుు కలేజ్ కి వెళ్ళో వచాివా..”

“లేదు పోలేదు... “

“ఎందుఔని?”

“ ఎందుకేంది? నువుు ఈవినింగ్ వసాూవో, రావో అని రేషాన్ ఉండే...”

గామతీఱ అడు తలతిూ విసభమంగా చూసింది అతని మొహం లోకి. చినన ఔళ్తళ,

సననటి మీసం, కొదిద, కొదిదగా షేవ్ చేసిన

ఖడడం, వ్వతు
ూ గా ఉనన కయఫ్ .... సననగా, బాగా పొడుగా
గ ... అలా చూసు
ూ ంటే సడన్ గా సిగు
గ తెయ ఔమేభసింది. ఖబుకుిన తల
దించుకుంది.

“ఏమైంది ఖటో చూసు
ూ ననవ్ బాగా లేనా” అడిగాడు యమేష్.

గామతిఱకి ఆ రశనకి సమాధానం తటులేదు ... అతను బాగునానడా, బాగాలేడా అనే ఆలోఙనకి ఆసాియం ఇవుకుండానే ఆమ
భనసు అతని వెైపు ఆఔరిషంఙఫడుతోంది. అలా ఆఔరిషంఙఫడడంలో ఆమ రమేమం లేదు. కేవలం వమసు మాతఱమే అతని గురించి
ఆలోచిస్ూంది. అతని మాటలకి చూపులకి లోంగిపోతోంది ... అతను అందగాడా, తనకి తగినవాడా, అతని అయహతలేంటి ఇవనీన
ఆలోచించి నియణమం తీసుకునే వమవధి లేదు... ఇటికే బాగా ఆలసమం అయింది పాం అతను తనకోసం మూడు నెలో నుంచి
ఎదురు చూసు
ూ నానడు.. ఇంతటి గొ ప్రరమికుడు అసలు ఈ భూమీభద ఉంట్లడా.. అందుకే సమాధానం చకుండా అతని వెైపు
ఔిసారి చూసి ఔళ్తళ వాలుికుంది. ఆమకి ఆ క్ష్ణం తన ఔళ్తళ అతనికి సమాధానం చపాయి అనన నభభఔం ఔలిగింది.

ఙలికలం కవడం వలన కబోలు పాయి్ లో ఛనం లిఫడుతునానరు... నెభభదిగా చీఔట్ట
ో ముసురుకుంట్టనానయి. అసలే
నీడవనం పెైగా ఙలికలం ... వాళ్తళ కూరుినన చోట భరింతగా చీఔటి ఔమిభంది. ఖబుకుిన యమేష్ ఆమ చేయి అందుకునానడు..
గామతీఱ ఉలికిి డింది.. తన చేయి

లాకోిడానికి రమతినంచింది కనీ అతను ఫలంగా తన గుపటో
ో బిగింఙడంతో ఆ

సయశ భధుయంగా అనిపసు
ూ ంటే అలా సిగు
గ తో భూమిలోకి ఔళ్తళ దించేసుకుని ఉండిపోయింది.

యమేష్ నెభభదిగా

అనానడు “ గామతీఱ నువుంటే నాకు చాల ఇషుం.. భనం లవ్ చేసుకుందాం. “

గామతీఱ బుఖగలో
ో కి వెఙిటి ఆవిరి చవులో
ో నుంచి పాకుతూ వచిి చేరింది.

“ నువుు భసు
ూ గుంటవు ... నిఛం చపు
ూ నన ... నినున చూడనీకే నేను కలేజ్ కి గూడా ఫంకు కొడుతునన.. నినున చిననటినుంచి
చూసు
ూ నన గాని ఎననడు ఇటో అనిపంఙలే .... ఏందో ఏమ్మ ఈ నడభ నా ఔలలోకి గూడా వసు
ూ ననవు ... రోజు భనం ఈడనే
ఔలవాలే ... సరేనా వసాూవా...”

“ అమ్మభ రోజూనా కుదయదు.” ఖబుకుిన అంది గామతిఱ .

“ భరి ఎట్ల
ో ? నీతో మాట్ల
ో డాలే అనిపసూది, నినున చూడాలి అనిపసూది... పీోజ్ రా గామతీఱ ....”

గామతిఱకి అతని సుయంలో వినిపంచిన అబమయధన వింట్టంటే జాలేసింది..

నిససహ్మంగా అంది “ రోజూ

కుదయదు ఎపుడనాన

ఔసారి రాఖలను. “

“ వీకీో టూ టెైభస్ ....” రాజీకి వచిినట్ట
ు అనానడు.

గామతిఱ

ఆలోచించింది.

ఎందుకు? ఎఔిడికి

వారానికి రండు రోజులా ... ఇవాళ్ రావడమే

బాగా ఔషుమైంది.. ఫమటకు వెళ్త
ూ నాన అనగానే

అని అభభ రశనల మీద రశనలు వేసు
ూ ంది.. అందుకే అయణ ఇంటికి నోటస్ కోసం వెళ్త
ూ నాన అని చప

భరో రశనకి అవకశం ఇవుకుండా రిగెతు
ూ కొచిింది.. రోజు అలా చబితే అభభ ఊరుకోదు .. కనీ పాం యమేష్, తనకోసం కలేజ్
కి

వెళ్ళకుండా ఎదురు చూస్త యమేష్ .... తనకోసం ఔళ్తళ, కళ్తళ నెప పెటేులా ఎదురు చూస్త యమేష్ ఇతనిని ఔషుపెటుడానికి

భనసిరింఙడం లేదు.. అందుకే అంది” టెైళ చేసాూను. “

ఆ మాటకే పొంగిపోయాడు .... థంఔస్ అనానడు... ఆమ ఇంఔ చేయి వదలభననట్ట
ు కొదిదగా చేయి లాకుింది .. అతను
ఖబుకుిన చేతి మీద ముదు
ద పెట్ట
ు కుని వదిలేసాడు..

ఆమ గుండె ఛలు
ో భంది... నయనయం వీణ తీఖ అయి ప్రరభ రాఖం ఆలపంచింది. చివాలన లేచి వెళ్త
ూ నాన అంటూ రుగులాంటి
నడఔతో వెళ్ళళపోయింది. యమేష్ “ అర ఉండు డా
ర ప్ చేసాూ”

అంట్టనన మాటలు ఆమకి వినిపంఙలేదు.

ఇలు
ో చేరింది కనీ భనసు ఇందిరాపాయి్ లో గుల్ మొహరు చట్ట
ు కింద వదిలేసినటేు అనిపస్ూంది. ఫటులు మారుికుని భంఙం
మీద వాలిపోయి,

మాటి , మాటికి

యమేష్ ముదు
ద పెట్ట
ు కునన చేయి చూసుకోసాగింది. ఇంతకలం లేని అందం ఏదో

ఔనిపంఙసాగింది తన చేతిలో..

దేళ్ోనుంచి ఎదురదురు ఇళ్ళలో
ో ఉంట్టనాన ఎపుడూ

ఔలిసి ఆడుకోలేదు , ఔనీసం ఎపుడనాన సయదాగా

మాట్ల
ో డుకోలేదు.. అలాంటిది ఇపుడు, మూడు నెలలనుంచి యమేష్ కి తన మీద అంత

ఇషుం ఎలా ఔలిగిందో అని ఆశియమంగా

అనిపంఙసాగింది గామతిఱకి.
భంఙం

మీంచి ఖభాలన లేచి అదదం ముందుకు వచిి నిలఫడి తనని తాను మొదటిసారిగా చూసుకుంట్టననట్ట
ు

చూసుకోసాగింది. నేను ఎంత అందంగా ఉనానను! చంల మీద జారిన జుట్ట
ు రండు చేతులతో వెనకిి తోసుకుంటూ నా ఔళ్తళ
ఎంత బాగునానయి

అనుకుంది.

నువుు భసు
ూ గుంటవ్ గామతీఱ! అనన అతని మాట గుర్మతచిింది.. చంల మీదకి గుల్

మొహర్ పూలు రాలినట్ట
ు అనిపంచింది.

“గామతీఱ అనాననికి వసు
ూ నానవా....”

అతని నోటి నుంచి లికిన తన ప్రరు ఎంత అందంగా ఉంది..

అననపూయణ గొంతు ఖటిుగా వినిపంఙడంతో ఉలికిిడి వసు
ూ నాననమాభ అంటూ

ఖదిలోంచి బైటికి వచిింది.

అందరూ డెైనింగ్ టేబుల్ దఖగయ

కూరుిని తనకోసమే ఎదురు చూసు
ూ నానరు. గామతిఱ మౌనంగా వెళ్ళో కురీిలో కూరుింది.

“కలేజ్ లో చప్రటపుడు నువుు నోటస్ రాసుకోలేదా “

తండిర రశనకి ఉలికిిడింది. తడఫడుతూ అంది” నాకు మేడం చపంది బాగా అయధం కలేదు నానాన.. అందుకే ...”

“ఎందుకు అయధం కదు... కోసస్ లో ఉననపుడు వేరే విషయాలు ఆలోచింఙకూడదు కనెసస్తనేూళషన్ పూరితగా ఙదువు మీదే పెట్ల
ు లి
“ అనానడు కరితకేమ.

వ్వళ్తళ భండింది గామతిఱకి ...”

నీలాగా

ఙదదననం మీద పెట్ల
ు లా “ అనుకుంది భనసులో.. పెైకి “లేదననయామ ... ఏంటో

ఆవిడ మాట కిోమరా
గ ఉండదు” అంది.

“సరేలే రేటి నుంచి జాఖయతూగా విను.. విననది ఎటిఔపుడు రాసుకో

ఆడపలోవి సామంకలాలు అసూమానం ఫమటికి

వెళ్ళలేవు...రోజులు బాగాలేవు” అంటూ అననం తినడంలో మునిగాడు కోటేశుయరావు ...

ఇంక ఉంది.

ఖంఖరాజు ఇలు
ో చిననది... ఔ చినన హ్లు, చినన వంట ఖది... కే ఔ డఔ ఖది.. ఇంటి నిండా బోలడు సామాను... డఔ
ఖదిలో రండు భంచాలు... ఔ దాని మీద ఖంఖరాజు డుకుంట్లడు.. రండో దాని మీద కొడుకులిదదరు డుకుంట్లరు.. రండు
భంచాల మీదా దిండు
ో , ఔి ఫటులు, భఖ వాళ్తళ తుడుచుకుని డేసిన టవలస్, దుయగభభ చీయలు ఖలంతా డి
ఉంట్లయి. రాతిఱ కగానే అవసయమైన దుట్ట
ో , దిండు
ో తీసుకుని మిఖతా
డుకుంట్లరు.

వంట ఖదికి అవతల వెైపు చినన సందు... ఆ

చేసుకోడానికి నలా
ో .... ఔిన భరో పోయషన్ లో

ఫటులు కింద డేసి ఎవరి దారిన వాళ్తళ

సందులో బాతూ
ఱ ం, లావేటరీ ... అఔిడే

అంట్ట
ో , ఫటులు

కూలి ని చేసుకునే సతెూభభ దంతులు ఉంట్లరు.. పెైన రండు పోయషను
ో ...

అందరు కూడా ఎవరి ని వాళ్తళ చేసుకుంట్లరు.. దుయగ కూడా ఇంటెడు ని తనే చేసుకుంట్టంది...

వచేి ఆదామంలో ఇంటి అద్దద మూడుననయ

వేలు, ఔరంట్ బిలు
ో , సరుకులు, యమేష్ ఙదువు... కఔ ఎటిఔపుడు షాప్ కి

కవాలిసన సామాను కూడా కొంటూ ఉండాలి... అదలా ఉంచితే ఈ అద్దద ఇలు
ో చూసు
ూ ంటే దుయగభభకి చిరాగా
గ ఉంట్టంది.. అందుకే
ఎటికెైనా సొంత ఇలు
ో కొనుకోివాలని ఆశతో

నెలకి రండుననయ వేలు చిటిులు ఔడుతుంది... ఇలు
ో పొదుపుగా నడిపసు
ూ ంది...

పెదద కొడుకు దుబాయ్ వెళ్ళో రండేళ్తళ అవుతోంది కనీ... ఇంత వయకు అతని దఖగయ నుంచి ఔ పెైసా కూడా రాలేదు..
బాగా సంపాదిస్త
ూ , తలిో, తండు
ర లను భరిి పోయి ఛలాస చేసు
ూ నానడని దుయగభభకి కోం.
కనీ ఫోన్ లు కనీ రావడం లేదు..

ఫోన్

కొడుకు

ఔనీసం అతని దఖగయ నుంచి ఉతూరాలు

షాప్ లో ఉంట్టంది.. ఇది వయకు ఎవయనన వచిి ఫోన్ చేసుకుని

నిమిషానికి ఇంత

అని ఇచేివాళ్తళ. ఇపుడు అందరి దఖగయ స్టల్ ఫోను
ో వచేి సరికి ఫమట వాళ్తళ ఎవరూ అతని ఫోన్ వాడడం లేదు.. ఫంధువులు
ఎవయనాన

ఫోన్ చేస్తూ అఔిడికే చేసాూరు.. కొడుకు ఫోన్ చేసాడేమ్మ అని రతి రోజూ బయత ఇంటికి రాగానే అడుగుతుంది దుయగభభ.

దుయగభభకి ఉననటేు ఖంఖరాజు భనసులో కూడా కొడుకు తభని భయచి పోయాడేమ్మ అనే సంశమం ఉనాన, కొంచం లోఔజా
ఞ నం

తెలిసిన వాడు కవడంతో కొడుకు అఔిడ ఏ ఇఫఫందులు డుతునానడో ఏమ్మ అనవసయంగా ంపంచాను అని బాధ
డుతుంట్లడు.. కనీ తన బాధ మాతఱం పెైకి వమఔతం చేమడు .

ఖంఖరాజు ఉదమం ఏడింటికే షాపు తెరుసాూడు.. అటికే ఆ చుట్ట
ు ఔిల ఉనన వాళ్ళంతా నూమస్ ప్రర్ కోసం షాపు దఖగయ
నిలఫడి ఉంట్లరు.. అందుకే తుయగా నిదర లేచి, సాననం చేసి, భాయమ ఇచిిన చాయ్ తాగి షాపుకి వెళ్ళళ పోతాడు.
తమిభదింటికి ఇంటికి వచిి నాసాూ చేసి వెళ్ళ
ూ డు.

భళ్ళళ

ఈలోగా ఔినే ఉనన లాండ్రర షాపు ఐలయ్మ చూసుకుంట్లడు.

షాపు దఖగయగానే ఉనానయి కఫటిు భోఛనానికి షాప్ మూసి

వసాూడు..

ఇలు
ో ,

భళ్ళళ మూడు ఖంటలకి తీసాూడు. ఆది వారాలు మాతఱం

భధామహనం వయకూ మాతఱమే తీసి ఉంచుతాడు..

ఆ రోజు ఆదివాయం ... రోజు లాగే ఏడింటికే వెళ్ళో తిరిగి తమిభదింటికి ఇంటికి వచాిడు. అటికి రండో కొడుకు సురేష్

తయారై

ఙపాతీ తింట్టనానడు..

ఖంఖరాజు భుఛం మీది ఔండువా కురీి కోడు మీద వేసి కురీిలో కూరుింటూ” నాకూిడా నాసాూ తే”

అపుడే యమేష్ సాననం చేసి దువెున , అదదం

అనానడు భాయమతో.

తీసుకుని వచిి వీధి గుభభం దఖగయ నిలఫడి, ఖటి వెలుగులో తల దువుుకో

సాగాడు.

“దురా
గ ... నీ కొడుకుకు షోకులేనా ... సడువుతుండా .... సఔిఖ కలేజ్ కి పోతుండా లేదా “ ప్రోట్ లో ఙపాతీలు తీసుకొచిి ఇసు
ూ నన
భాయమని అడిగాడు.

దుయగ మురిపెంగా కొడుకుని చూస్త
ూ “ ఊకొ ... ఎందుకు పోడు... భంచిఖ సదుకుంట్టండు”

అని సమాధానం చబుతూ “

యమేషు ఛలిద రా బిడా
డ ... నాసాూ చేదు
ద వు” అంది. ఆమకి మూడో కొడుఔంటే చాలా గారాఫం.

దువిున తలే దువుుతునన యమేష్ సమాధానం చలేదు.

ఖంఖరాజు యమేష్ ని ఖభనిస్త
ూ ఙపాతీ తినసాగాడు.

సురేష్. పాత కలం నాటి చఔి కురీిలో
ో కూరుిని ఙపాతీ తింటూ

నెభభదిగా అనానడు..” డాడి

పసు్ కి జీతం వచిినంఔ ఔ టేబుల్ కొందాము .... ఇట్ల
ో చేతిలో ట్ట
ు కుని తినుడు

ఔషుమైతుంది.. “

ఖంఖరాజు తల తిప సురేష్

వెైపు చూసాడు. వేడి, వేడి ఙపాతీ, పు వేసిన ప్రోట్ట కలుతోంటే వ్వడిలో కస్తపు, చేతిలో కస్తపు

తిపుతూ అవసథ డుతునానడు .. ఖంఖరాజు
“ ఆ స్త
ు ల్ తీసుకొచిి ఇయిమ... పాం

అట్ట, ఇటూ చూసి ఔ మూల ఉనన పా
ో సిుక్ స్త
ు ల్ చూపస్త
ూ దుయగతో అనానడు

ఎటో తింటడు...”

దుయగ వెళ్ళో స్త
ు ల్ తెచిి కొడుకు దఖగయ పెటిుంది. స్త
ు ల్ మిద ప్రోట్ పెట్ట
ు కుని వ్వంగి తింటూ భళ్ళళ అనానడు సురేష్..”. గిసొంటిదే
టేబుల్ వేయి రూపాయిలకే వసూది... కొందాం. “

యమేష్ తల దువుుకుని వస్త
ూ అనానడు...” డాడ్ర

నాకు స్టల్ ఫోన్ కవల..”

గామతిఱని ఔలుసుకునన దఖగయ నుంచి అతనికి అరింట్ గా మొబైల్ కొనుకోివాలని ఉంది. మొబైల్ చేతిలో ఉంటే ఎపుడంటే
అపుడు గామతిఱతో మాట్ల
ో డచుి, వాటస్ ఆప్ లో మస్తజెస్ పెట్ట
ు కో వచుి అని ఉఫలాటంగా ఉంది.

“ఏమిటికిరా..”. అడిగాడు ఖంఖరాజు.

“ మా దోసు
ూ లందరికి ఉంది.... స్టల్ ఫోను లేకుంటే ఏభనాన ఎభరినీస ల నీకు మస్తజ్ ఇమమలనంటే ఎట్ల
ో .. అందుకే నాకు స్టల్
కవల ..”. లోలికి వెళ్ళో అదదం పెటేుసి వచాిడు.

ఖంఖరాజు కొడుకు వెైపు తదేఔంగా చూసాడు. ముదురు నీలం మీద తెలుపు చఔస్ ఉనన ఇసిూళ

షయు్, జీనస్ పామంట్ట, నీట్టగా

దువిున కయఫ్, మొహ్నికి అడు
డ కునన పడర్ ... ఆమన దృషిు సురేష్ మీద డింది. మాములు టేరి కటన్ పామంట్ట,
చాలా సింపుల్ గా , దిదఔగా ఉనానడు.

హట్లతు
ూ గా సురేష్ ని అడిగాడు..” నీ తాన స్టల్ ఫోన్ ఉందా సురేషు..”

తెలో షయు్

సురేష్ తలతిూ

లేదు అననట్ట
ు చూసాడు.

ఆమన యమేష్ వెైపు చూస్త
ూ అనానడు.. “ నౌఔరీ చేస్తటోనికి లేదు గాని
ఏడికి పెండిో కొడుకు లఔి తయారైనవు ... “

నీకేందుకురా.. నఔయలైతుననయామ.. ఇయాల సండే..

యమేష్ పొఖరుగా అనానడు..” నౌఔరీ చేస్తూనేనా... మా కలేజ్ ల అందరి తాన

ఉంది... “
దుయగభభకి బయత యమేష్ తో అట్ల
ో మాట్ల
ో డడం నఙిలేదు. చినన కొడుకు ముఙిట డి అడుగుతునన స్టల్ ఫోన్ వెంటనే
కోనేమచుి ఔదా అనుకుంది.

అతను ఏది అడిగినా వీలైనంత వయకు లేదు, కదు అనకుండా తనకు చేత నయినంత

చేసు
ూ ంది. ఇపుడు కూడా బయతతో అంది కొనిమమచుి ఔదా.. ఏమైతది ?

“ముందు సడువుకోభభను.. నౌఔరీ చూసుకుని స్టల్ ఫోన్ కొనుకుింటడో , ఔలర్ టి వి కొంట్లడో

నీ ఇషుం, నీ కొడుకు ఇషుం ...”

ఙపాతీ తినడం పూరీత చేసి చేయి ఔడుకుింటూ అనానడు.

“నాకు స్టల్

కవల డాడి”

మొండిగా అనానడు యమేష్ ...

“ నాలుగు దినాలు షాప్ లో కూసుని దంద చేయి ఇపసూ”

యమేష్ తలిో వెైపు చూసి “ చూసినవా

ఎటో

అంటూ భంఙం వెైపు వెళ్ళో డుకునానడు ఖంఖరాజు .

అంట్టనానడో”

ఫిరామదుగా అనానడు.

ఆవిడ ఙపాతీ ప్రోట్ట ఇస్త
ూ “ నేను కొనిసూ బిడడ పఔరు చేమకు” అంది.

సురేష్ తలిో వెైపు చూస్త
ూ “ వాడు ఏభడిగిన కొనిసూవు ....ఔషుడే తోలోం మాకేం లేకునన నీకు పయక్ డదు...” అనానడు.

చినోనడు నామనా .... ఆనికేమేరుఔ . తముభనిన భంచిఖ చుసుకోవల”

అంది నఙి చబుతుననట్ట
ు గా .

“ఏం చినోనడు... ఇయవెై ఏండు
ో

చినోనడా! “ అంటూ ఫమటకి వెళ్ళోపోయాడు సురేష్. యమేష్ అదేం

అభభ స్టల్ కొనిసు
ూ ంది.. అంతే ... గామతిఱతో బోలడు ఔబురు
ో చపుకోవచుి.

టిుంచుకోలేదు... తనకి

ఆ ఆనందంతో ఔ ఙపాతీ ఎకుివ తినానడు.

యమేష్ సాధించాడు... రండుననయ వేలు పెటిు స్టల్ కొని ఇచిింది దుయగభభ. కొనిన విషయాలో
ో ఎంత పొదుపుగా ఉంట్టందో చినన
కొడుకుకి సంఫంధించిన విషయాలో
ో అంట ఉదాయంగా ఉంట్టంది దుయగభభ. బయతకి తెలిమకుండా కొనడం కఔ అవసయం అయితే
ఆమనతో గొడవ డడానికి కూడా వెనకడదు. అది యమేష్ కి భంచి అవకశం ... అందుకే ఏం కవాలనాన తలిో దఖగయ
సాధించేమఖలడు.

కొతూ మొబైల్ .... అది అయచేతిలో ట్ట
ు కుంటే రంఙం మొతూం తన అయచేతిలో పెట్ట
ు కుననంత ధీమాగా అనిపంచింది యమేష్ కి..

దానికేసి దే, దే చూస్త
ూ మురిసిపోయాడు.

“ఇఔిడియ్ బిడా
డ దేవుని తాన పెటిుసూ “ అంది దుయగభభ.

“మొబైల్ దేవుని తాన పెట్ట
ు డెందభభ “ అనబోయి ఆగిపోయి బుదిధగా ఇచాిడు. ఆవిడ దానికి నాలుగువెైపులా ఖంధం పెటిు,
కుంకుభ బొట్ట
ో పెటిు, ఔ అఖరుఫతిూ తిప కొడుకుకి ఇచిింది.

మురిసిపోతూ తీసుకుని,

ఫమటికి వెళ్ళో తండిర దఖగయ సిమ్ కయడ్ ఉంట్టందని తెలిసి కూడా ఔి షాప్ లో

ఔ సిమ్

కొనానడు.. ఇయవెై నాలుగు ఖంటల తయవాత అది యాకిువేట్ అవుతుందని చడంతో అబాఫ ఇయవెై నాలుగు ఖంటలా అని
ఉస్తరు భనానడు... అతి ఔషుం మిద ఇయవెై నాలుగు ఖంటలు ఖడిచాయి... కీపాడ్ చూసాఔ గుర్మతచిింది స్టల్ తనకి మాతఱమే ఉంది
గామతిఱకి లేదు అని..

యమేష్ కి ఇపుడు ఆ మొబైల్

నిరుయోఖంగా అనిపంచింది. ఆ రోఛంతా గామతిఱ కోసం చూసాడు... తన మొబైల్ చూపంచి

ఆమని కూడా కొనుకోిభని చడానికి.. ఆమ ఔనిపంఙలేదు.. చాలా దిగులుగా అనిపంచింది..

గామతిఱ దఖగయ మొబైల్

లేకుండా ఎట్ల
ో మాట్ల
ో దాలో అయధం కలేదు.. .ఆమ కూడా వాళ్ళ డాడిని అడిగి స్టల్ కొనిపంచుకోభని

చపాల. వాళ్ళ డాడ్ర కొంటడో , లేదో .... తనే కొంటే ! అభభనడికి ఇంక రండు వేలు తీసుకుని గామతిఱకి స్టల్ గిపు్ ఇస్తూ.... అమ్మభ
...

యమేష్ కి ఇపుడు అదొఔ దిగులుగా మారింది.. తను ఏ అవసయం కోసం ఇంత

గొడవ చేసి స్టల్ కొనానడో అది

తీయడం

లేదు...

రాతిఱ దింటి దాక అట్ట, ఇటూ తిరిగి ఇంటికి వచాిడు.. అననం తినేసి డుకుని,
బ్బకర్

అనుకుంటూ

స్టల్

తీసి దాని వెైపు చూసాడు..

దిండు కింద పెట్ట
ు కుని ఔికి తిూగిలిో డుకునానడు.

ఆ రాతఱంతా ఆ స్టల్ ఫోన్ ఔిన పెట్ట
ు కుని తనూ, గామతీఱ అందులో బోలడు ఔబురు
ో చపుకుననట్ట
ు , దుమమట్ పాడుకుననట్ట
ు
ఔలలు ఔనానడు.
\

శయణమ మొబైల్ లో అలాయం మ్మగింది. తెలోవారితే ఆదివాయమేగా లేట్ గా లేచినా నషుం లేదు అనుకుని రాతిఱ బాగా
పొదు
ద పోయిందాక ఙదువుకుంటూ నోటస్ తయారు చేసుకుంటూ కూరుింది.. డుకునే సరికి రండు దాటింది. కఔపోతే రతి
రోజు తుయగా లేవాలి కఫటిు మొబైల్ లో ఆరింటికి అలాయం స్టట్ చేసి పెట్ట
ు కుందేమ్మ తను ఆలసమంగా లేవచుి అనన విషమం
తెలిమని అలాయం టిఱంగ్ భని మ్మగింది.

అలాయం మ్మతకి గాఢ నిదర డిసుయఫ్ అవడంతో విసుగా
గ బా
ో ంకెట్ కొంచం తలగించి

ఆరే ఔదా

అనుకుంటూ

ఎడం చేయి

చాచి మొబైల్ చేతికి అందఔ పోడంతో తిరిగి ఔళ్తళ మూసుకుంది శయణమ.

కనీ ఆమ డుకోడం ఇషుం లేనట్ట
ు మొబైల్ ఆఖకుండా మ్మగుతూనే ఉంది

భరికొంచం చేయి చాచి అందిన మొబైల్ తీసుకుని,

ఔళ్తళ మూసుకునే చేతో
ూ తడుముకుంటూ ఇగోనర్ నొకిింది. రండు నిమిషాల తయవాత భళ్ళళ మ్మగింది.
డుకోనివువా ఔసిగా

ఒ గాడ్ ఇవాళ్ ననున

బా
ో ంకెట్ విసిరి లేచి కూరుిని మొబైల్ తీసుకుంది.

తనని ఆదివాయం పొదు
ద నేన డిసుయఫ్ చేసిన వాళ్ళళవరో అని కోంగా నిదర ఔళ్ళతో సీిళన్ మీద ప్రరు కోసం చూసింది తేఛ కలింగ్ అని
ఔనిపంచింది. ఆమ నిదర భతు
ూ ఎగిరిపోయింది.. ఆనసర్ ఫటన్ నొకిి ఫదధఔంగా అడిగింది.

“ హలో

పొదు
ద నేన నేం లేదా నీకు ఈ డిసురఫనస్ ఏంటి?”

“టెైం తెలుసా

పొదు
ద నేన ఏంటి? అడిగాడు. “

“ యా ఐ నో

ఒనీో సిఔస్ “

“ ఒసి నిదరమొహమా
డుకోవాలి”

“ శయణ్యమ!

అంది.

సరిగా ఔళ్తళ తెరిచి టెైం చూడు.. దకొండు అవుతోంది..”

“ ఏయ్ ఔమాన్ ఏం కవాలో చపు నేను

అంది.

నిఛం చపు
ూ నాన

దకొండు... నీ కోక్ రాంగ్ టెైం చూపస్ూంది. ఇంఔ లేచి, రడ్ర అయి తాజ్ కి రా లంచ్ కి ...” శయణమ

అనుమానంగా వాల్ కోక్ వెైపు చూసింది.. నిఛంగానే దకొండు దాటి ఎనిమిది నిముషాలు... ఆశియమం వేసింది.. ఏంటి తన
మొబైల్ ఆరింటికి మ్మగుతుందే... ఇదేంటి? అనుకుంటూ
తేఛతో మాట్ల
ో డుతూనే ఫరష్, ప్రసు
ు తీసుకుంది.

“ అవును తేజా ఎలవన్.... మై గాడ్”

ఖబుకుిన భంఙం దిగి

“ఎందుకు లంచ్? “ ఫరష్ నోటో
ో పెట్ట
ు కుని అడిగింది.

“ లంచ్ లంఙంగా ఇచిి నీ చేత ఐ లవ్ యు చపంచాలని..”

“ పచిి వేషాలేస్తూ నాకు పోసిుంగ్ రాగానే ముందు నినున ఔయషన్ కేసులో ఇరికించేసాూ జాఖయతూ..”

“ అలాగే చేదు
ద వుగాని ఫ్యసు్ గా రడ్ర అయి వచియ్ బై ....”

“ ముందు చపు ఎందుకు లంచ్ ?”

“ అబాఫ నువ్వుఔ జిడు
డ . ఇవాళ్ ఔ చినన షాయు్ ఫిలిం పరవ్యమ చూపసు
ూ నానను... పెరస్ మీట్ ఉంది. తాజ్ లో లంచ్ సరేనా ...”
సమాధానం కోసం ఆఖకుండా ఫోన్ పెటేుసాడు తేఛ.

శయణమ ఖఫ, ఖబా

తయారై లాంగ్ సియు్ వేసుకుని భంచి ట్లప్ వేసుకుని, జుట్ట
ు వదిలేసింది.

లిపు్ కోసం చూడకుండా రండు అంతసు
ూ లు ఙఔ,ఙక దిగేసి స్టలా
ో ర్ లో ఉనన బైక్ సాుయు్ చేసింది.

ఆమ తాజ్ ఔృషణ చేరేసరికి వ్వంటిఖంట అయింది. మొదటిసారిగా అఔిడ అడుగుపెటిున శయణమ ఆ వెైబవం చూసి ముగు
ద రాలైంది.
అడుఖడుగునా ఙిదనం, లాన్ లో బుదు
హ డి విఖయహం, వెండి, ఫంగారాలు ఔరిగించి నిరిభంచినట్ట
ు ఉనన నిరాభణం,
పోదిగినట్ట
ు నన ఖచుి...

బైక్ పాయి్ చేసి

ఎఔిడ అడుగుపెడితే అఔిడ మాసిపోతుందో అనిపస్ూంది.

లోలికి వెళ్ళడానికి ఏదో ఇఫఫందిగా అనిపంచింది... తేఛకి కల్ చేసింది.

“ ఎఔిడునానవు?” అడిగాడు..

వజా
ర లు

“ ఎంటఱనస్ వెైపు వసు
ూ నాన .నువుు ఫమటికి రా నాకు ఎందుకో అనిజీగా ఉంది....”

తేఛ ఆమతో మాట్ల
ో డుతూనే ఫమటకి వచాిడు.. శయణమ ఔనిపంఙగాగే మొబైల్ డిసినెఔు్ చేసి దఖగయగా వచాిడు..

ఆమ చేయి ట్ట
ు కుని లోలికి తీసుకుని వెళ్త
ూ

“ ఎందుఔలా ఉనానవు? ఇంక నిదరభతు
ూ వదలేోదా?”

అడిగాడు.

“ఏం లేదు అయాం ఒ కే ...” అంది..

“ నీ మొహం నీఔనాన నాకే బాగా ఔనిపస్ూంది.. “ నవుుతూ అనానడు..

అతని మాటలు టిుంచుకోకుండా అంది..” ఇది హోటలా! సుయగమా ...”

“ ఒహ్ నీకు నచిిందా... అయితే భన పసు్ నెైట్ ఇఔిడే

అరేంజ్ చేసాూ..”

అటికే శయణమ చేయి నెభభదిగా భుఛం మీద

గిలోడంతో నోటో
ో ంచి రాబోయిన కేఔ ఫమటికి రాకుండా ఔంటో
ఱ ల్ చేసుకుంటూ.. “రాక్ష్సీ”

“ అయధమైందిగా.... హోలడ్ యువర్ టంగ్ ”

కోంగా ఆమ వెైపు చూడబోయి నవేుసి,

అనానడు.

అంది..

అందరూ కూరుినన దఖగయకు తీసికెళ్ళళ

కొఔిరినే

రిఙమం చేసాడు.

అందరూ పెదద, పెదద పారిశాయమిఔ వేతూలు.... కొందరు సినిమా ఇండసిుళ కి చందినవాళ్తళ, విలేకరులు,

ఆకరికి రిఙమం

చేసు
ూ నన వాళ్ళని చూసి ఆనందంగా హ్య్ మీయంతా.. అంది వాళ్ళ ఔిన కూరుింటూ..

వాళ్తళ ఇదదరి కభన్ ఫ్రండస్ ప జి

లో కోస్ మేటస్. శయణమ ని వాళ్ళకి అచప తను అతిధుల దఖగయకు వెళ్ళళపోయాడు తేఛ.

“హ్య్ శయణమ “ ఆరిత వచిి హ్గ్ చేసుకుని “ చాలా రోజులైంది ఔదా భనం ఔలిసి... ఎలా ఉనానవు.. ఏం చేసు
ూ నానవు”

అంటూ

రశనల వయషం కురిపంచింది.. అఛయ్, చైతు, పూనమ్ బిలబిలా చుటేుసారు..హయ్ అంటూ.. .

శయణమ అందరికి హ్య్ చప వెయిటర్

‟ ఆపుర్ లాంగ్ గామప్
అఛయ్.

తెచిిన

జూమస్ తీసుకుని వాళ్ళ రశనలకి సమాధానం చపంది.

భనం ఇవాళ్ ఇలా ఔలుసుకునే ఛానస్ ఔలించినందుకు తేఛకి లాట్ ఆఫ్ థంఔస్”

అనానడు

నవిుంది శయణమ.
„ భన ప.జి అయాఔ అసలు ఔలవలేదు ఔదా! „‟

అంటూ ముగు
గ రు వాళ్ళ గురించి చబుతూ, శయణమ గురించి

అడుగుతూ ఊపరి సలకుండా చేసారు.. తేఛ అతిధులతో మాట్ల
ో డుతూ భధమ, భధమ వీళ్ళ దఖగయకు వచిి జూమస్
తీసుకునానరా... భంచురియా తీసుకునానరా... బాదం మిలి్

తీసుకునానరా

అంటూ అడుగుతూ...శయణమ తో

„‟లంచ్ అయాఔ ఫిలిం పెరఛంటేషన్ ఉంట్టంది.. పుసూకలు ఎదురుచూసు
ూ నానయి అంటూ పారిపోకు‟‟ అని రతేమఔంగా చపాడు.

„‟ డోంట్ వరీయ తేజా మేమునానంగా .... వెళ్ళనివుం‟‟

అంటూ మిఖతావాళ్తళ బరోసా ఇవుడంతో నవిు వెళ్ళళపోయాడు.

తేఛ , శయణమ, డిగ్రయ నుంచి ప..జి వయకూ ఔలిసి ఙదువుకునానరు... అఛయ్ ఫృందం పజి లో ఔలిసారు.

తేఛ భంచి

స్తనహశీలి.. తండిర ఇండసిుళమలిసు్ ... తేఛ ఔిడే కొడుకు... బోలడు ఆసిూ.. అయితే చాలాభంది డబుఫననవాళ్ళ పలోలా
ో
అహంభావం లేదు. ఔయభశిక్ష్ణ, పరనిసలస్ ఉనన యువకుడు.. తను కోటిశురుడి కొడుకును అనన విషమం

భరిిపోయి

అందరితో సయదాగా, స్తనహంగా ఉండడం అతని రతేమఔత.. అందుకే తేఛ అంటే చాలా భంది పా
ర ణం పెడతారు.. ఫ్ైవ్ సాుర్ హోటల్ కి
ఎంత దరా
ి గా వెలా
ూ డో, ఇరానీ కేఫ్ కి కూడా అంతే

దరా
ి గా వెళ్ళ
ూ డు.. లఖిరీ కరులో కలేజ్ కి వచిినా, ఫ్రండస్ తో ఎఔిడికెైనా

వెళ్ళళలంటే ఆర్

ఠీవిగా వెళ్ళ
ూ డు..

టి సి ఫసుసలో కూడా అంతే

తేఛ అడిగితె గుండె కోసి ఇవుడానికి కూడా వెనుకడని

భంచి స్తనహతులు ఉనానరు.. అందరిని ప్రరమిసాూడు.. అందరిని

అభమానిసాూడు.. అందరిలో శయణమ అంటే పచిి అభమానం.. శయణమకి కూడా తేఛ లోని నిరాడంఫయత,

ఔయభశిక్ష్ణ , స్తనహశీలత

అంటే ఎంతో ఇషుం.. ఇదదరి భధామ కొనిన విషయాలో
ో ఎంత తాయతభమం ఉందో కొనిన విషయాలో
ో అంత సానినహతమం ఉంది.

శయణమ సాధాయణ భధమ తయఖతి కుట్టంఫంలో పుటిు, పెరిగిన అమాభయి.. తండిర బామంకు ఆఫీసర్...తలిో ఖృహణి... శయణమ కి ఇదదరు
అఔిలు ... పెదదఔి ఇంఛనీర్, రండో అఔి డాఔుర్.. ఇదదరికీ ఈ భధ్యమ పెళ్ళళళ్తళ అయాయి.. శయణమని కూడా ఇంఛనీరింగ్
ఙదివించాలనుకునాన ఆమలో విషమ రిజా
ఞ నం టగో ఉనన ఆసకిత, అభరుచి చూసాఔ ఆమని తన ఇషా
ు నికి వదిలేసాడు ఆమ తండిర

. శయణమ ప జి పూరీత కగానే జూనిమర్ కలేజిలో లఔియర్ గా చేస్త
ూ గూ
య స్ కి పరప్రర్ అవుతోంది. తేఛకి మీడియా అంటే ఇషుం
అంచేత మాస్ ఔమూమనికేషనస్ చేసు
ూ నానడు.

శయణమకి ఙదువంటే ఇషుం.
సాహతమం, లేదా ఙరితఱ,

ఎపుడూ ఆమ చేతిలో ఏదో ఔ పుసూఔం ఉంట్టంది.. అది కోస్ పుసూఔం లేదా ఛనయల్ నాలడిి , లేదా
ఫయోఖయఫీ అలా ఏదో ఔటి ఙదువుతూ కూరుినే శయణమ ని పోయిన ఛనభలో నువుు చదపురుగు

అయి ఉంట్లవేం.... అని ఆట టిుసు
ూ ంట్లడు తేఛ. అవునేమ్మ అంట్టంది శయణమ చిరునవుుతో.. ఙదువు త భరో విషమం
ఆలోచింఙని శయణమ అతనిలో భంచి స్తనహతుడినే చూసినా, తేఛ మాతఱం అతనికి తెలిమకుండానే ఆమని ప్రరమింఙసాగాడు.

తన చుటూ
ు తిరిగే అమాభయిలో
ో ఔనిపంఙని ఆఔయషణ, అందం ఏదో అతనికి శయణమ లో ఔనిపసు
ూ ంది.. ముకమంగా ఆమ వమకితతుం
అతనికి ఎంతో ఇషుం. ఆమ టో స్తనహం కఔ భరేదో భధుయమైన భావన ఉందనన విషమం

అయధం అయాఔ ఆమకి భరింత

దఖగయగా రావడానికి ఔృషి చేసాడు. ఔృషిలో భాఖంగా ఙదువు పూరీత అయి కలేజ్ ఫమటికి వచాిఔ కూడా ఎఔిడోఔిడ, రతిరోజూ
ఫంజారా హలస్ నుంచి ఆమని ఔలుసుకోడానికి ఆమ ని చేస్త కలేజికో, లేదంటే లిఫరిు లో ఉనన ఫ్య
ో ట్ కో , లేదంటే ఆమ రోజు
వాకింగ్ చేస్త పాయి్ కో వచేిసు
ూ ంట్లడు..

తండిరకి రతి రండేళ్ళకి ఫదిలీలు అవుతుండడంతో

అకి, చలోళ్తళ ఙదువుల

కోసం హెైదరాబాద్ లోనే ఉండడం.. అఔిలిదదరూ పెళ్ళళళ్తళ చేసుకుని వెళ్ళళపోడంతో వంటరిగా ఉంట్టనన శయణమకి అతని స్తనహం
అపురూంగా, ఆహ్ోదంగా అనిపసు
ూ ంది. అంతేకదు తను సుమంగా నియణమం
ఇసు
ూ ండే

తేఛ ఆమకి

తీసుకోలేని ఎనోన విషయాలో
ో భంచి సలహ్లు

ఎంతో ఆతీభయుడుగా అనిపసాూడు.

ఆమకి అనిన విషయాలో
ో లాగే పెళ్ళో, ప్రరభ అనఫడే

ఈ రండిటి విషమంలో కూడా రతేమఔమైన, నిరు
ద షుమైన అభపా
ర యాలు

ఉనానయి.. భంచి స్తనహం ప్రరభ వామమ్మహంలో డితే చడిపోతుందని ,, స్తనహతుడు బయత అయేఔనాన , బయత స్తనహతుడులా
ఉంటే జీవితం బాగుంట్టందని నముభతుంది.

అంతే కఔ

ముగిసిపోతుందనన బమం ఆమలో ఉండడం వల్ల తేఛ
ఆడవాళ్ళతో ఔ భంచి స్తనహం ఎందుకు చేమరు..

ప్రరభ, పెళ్ళో అనే మామజాలంలో డితే కెరిమర్
ప్రరభ ప్రరు ఎతూగానే ఆమకి నీయసం వసు
ూ ంది.. భఖవాళ్తళ

స్తనహ్నికి రాకషు ప్రరమేనా... భరి ప్రరభకి రాకషు పెళ్ళళ ! అలా

అయితే తేఛ కూడా మాములు భఖవాడా! అతనిలో రతేమఔత ఏమి లేదా! అనుకుంట్టంది.

అంతేకదు,

ఆమకి హదు
ద లు బాగా తెలుసు. అందుకే

ఇదదరి భధామ ఉనన సాథయి భేదం ఆమ భయచిపోదు..

అతని సాథయి

వేరు... తన సాథయి వేరు.. స్తనహ్నికి అంతసు
ూ లు అడు
డ కఔపోవచుి ....కనీ ప్రరభ, పెళ్ళో వీటికి అంతసు
ూ లో తను ఏ మాతఱం అతనికి
స్తట్ అవదు.. మ్మహంతోటో , రలోబంతోటో ఈ సానినహతామనిన ప్రరభ అనుకోడం, అది శాశుతం చేసుకోడం కోసం
అనాలోచితంగా పెళ్ళో చేసుకోడం, ఆ తయవాత, భనసయధలతో విడిపోడం ఆమకి ఎంత మాతఱం ఇషుం లేదు.. భంచి స్తనహ్నిన ప్రరమా
ప్రరుత ఔలుషితం చేమడం కూడా ఇషుం లేదు..

పెైగా తనకి ఔ లక్ష్మం ఉంది.. ఆ

లక్ష్మం చేరాలి.. ఆ తయవాతే ప్రరభ

అయినా, పెళ్ళో అయినా అనేది ఆమ నియణమం.

„‟ ఏయ్

ఏంటి ఆలోచిసు
ూ నానవు... లంచ్ చేదా
ద ం రా‟‟

ఆరిత తటుడంతో లేచి ఆమని అనుసరించింది.

ఆలసమంగా నిదర లేచి రిగెతు
ూ కు రావడంతో బ్బరక్ ఫ్యసు్ చేమలేదు.. ఆఔలి దంచేస్ూంది.. ఔభభటి ఆ భోఛనం ఔడుపునిండా తింది.

నలభై నిముషాలు

లంచ్ తయవాత షాయు్ ఫిలిం.. పెరఛంటేషన్..

షాయు్ ఫిలిం అంటే ఎలా ఉంట్టందో అనుకుంటూ అనాసఔతంగా కూరుినన శయణమ కొదిద క్ష్ణ్యలో
ో నే అందులో మునిగిపోయింది.
పా
ర యంబం నుంచే ఆసకిత ఔలిగించింది.

భంచి థీమ్ ...పెటిఱయాటిఛం ... ఇదదరు యువకులు. చిననటినుండి పా
ర ణ మితు
ఱ లు. .

ఇదదరిది చరో లక్ష్మం... అభరుచులు వేరు.. ఆదరాశలు వేరు.. ఔరికి విదేశాలకు వెళ్ళో మిలిమనీర్ అవాలని ఆశ ... ఔరికి

స్టైనమంలో చేరి దేశానికి స్తవ చేయాలని కోరిఔ...

నీ దేశబకిత ఎవరు గురితసాూరు.. నీ తామఖం ఎవరికీ కవాలి.. సాుయధ రులైన ఈ నామకులు నీ స్తవలకు మచిి నీకేదో చేసాూయనన
బరభలో ఉనానవు

అంట్లడు రండో యువకుడు స్టైనమంలో చేయడానికి వెళ్త
ూ నన మితు
ఱ డితో...

ననున ఎవరో మచుికోవాలని నేను చేమడం లేదురా.. నా ఔననతలిోకి స్తవ చేస్తూ ననెనవరో గురితంచాలని చేసాూనా.. అది నా
బాధమత.. అలాగే ఈ దేశం నా తలిో... ఔషా
ు లో
ో ఉనన నా తలిోని వదిలి రాయి దేశం వెళ్తళంత సాుయధ రుడిని కను...

అనుకుననటేు

మొదటి అతను స్టైనమంలో చేయతాడు...

రండో యువకుడు అమరిక వెళ్ళడానికి అనేఔ అడడంకులు... రండేళ్తళ ఖడిచిపోతాయి..

ఔ రోజు దారుణమైన వాయత ...ఉఖయవాదుల దాడిలో ఫలైపోతాడు మితు
ఱ డు.. .

తను అననటేు దేశం కోసం తన జీవితానిన తామఖం చేసిన మితు
ఱ డి గురించి వారా
త తిఱఔలో
ో కనీ, నూమస్ చానెళ్ళలో రతేమఔ వాయత
లేఔపోవడం బాధ ఔలిగిసు
ూ ంది. ఔ సినిమా నట్టడి రాసలీలలు,, రాఛకీమ నామకుడి రతాపాలు లాంటి అనవసయమైన వాయతలు
తాఔ శీరిషఔలో

రచురించే తిఱఔలు,

ఔధలు, ఔధలుగా రసాయం చేస్త ఛానళ్తళ తన స్తనహతుడి పా
ర ణతామఖం గురించి ఏ

మాతఱం పా
ర ధానమత లేని విధంగా ఔ మూల చిననగా రచురింఙడం చూసి భండిడతాడు.

దేశం కోసం చేస్త తామగానికి ఎవరి గురితంపు అవసయం లేదని, అంతరాతభ సాకిషగా చేస్త నికి ఆ బఖవంతుడి గురితంపు కచిితంగా
ఉంట్టందని అనన

స్తనహతుడి తండిర మాటలకి ఔదిలిపోయిన అతను అమరిక

వెళ్ళళలనన తన నియణమం

మారుికుంట్లడు.

ఎంతో

ఆయదళంగా... ముగింపు ఔళ్తళ చభరేిలా ఉంది.. లైట్ట
ో వెలఖగానే అభనందనల ఛలు
ో లో
ో తడిసిపోతునన

చూసింది శయణమ... ఎపుడూ అలోరిగా మాట్ల
ో డుతూ, చినన పలా
ో డిలా రవరితంచే

తేఛ వెైపు

తేఛ లో ఇంత రతిబ ఉందా... మొదటిసారిగా

అతనిలో భరో వమకితని చూసింది.. అతని టో అభమానం, ఆరాధన వెలు
ో వగా పొంగింది.. తన కోస్ మేట్ గా, తన స్తనహతుడిగా,

ఆతిభయుడిగా, ప్రరభ, ప్రరమా అంటూ వెంటడే అలోరి కుయయవాడిగా మాతఱమే ఇంతవయకు తెలుసు.. ఇపుడు ఈ తేఛ వేరుగా, ...
నభభలేనట్ట
ు గా తనని తానూ గిలు
ో కుంది.

అందరూ అతనిన రశంసలతో మునేిసు
ూ నానరు.. వాళ్ళకి సమాధానం చబుతూనే ఔళ్ళతో శయణమ కి స్టైఖ చేసాడు ఎలా ఉంది
అననట్ట
ు ..

ఔళ్ళతోటే రశంసించింది..

ఆరిత ఔళ్తళ తుడుచుకుంటూ “ గేయట్ ఫ్రండ్..

వుయ్ ఆర్ పరడ్ ఆఫ్ తేఛ” అంది. అందరి ఔళ్తళ తడిగా అవడం ఖభనించిన శయణమ

ఇంత భందిని ఔదిలించిన తేఛ సామానుమడు కదు అనుకుంది.

తేఛ దఖగయ అందరు స్టలవు తీసుకుంట్టనానరు. మితు
ఱ లంతా

పొందిన పాయవశమం లోంచి

ఫమటికి రాలేఔ అలాగే

కూరుినానరు..

తేఛ కొదిద స్తటికి వాళ్ళ దఖగయకి వచాిడు. మితు
ఱ లంతా అభనందనలతో ముంచతా
ూ రు. పూనమ్ కఖలించుకుని విష్ చేసింది.
శయణమ చేయి చాచి షేక్ హ్మండ్ ఇస్త
ూ “ ఎఔసలంట్ తేజా ఔంగా
య టస్ “ అంది భనస్తపరితగా .

“థంఔస్ శయణమ “ అనానడు..

అందరు బై చప వెళ్ళళపోయారు. శయణమ కూడా ఫమలుదేరుతూ “, ఈవెనింగ్ ఇంటికి రా”

“ ఎందుకు ఏదనాన గిపు్ ఇసాూవా....” ఔళ్ళనిండా అలోరి నవుుతో అడిగాడు..

“ ఇసాూను... రా “ అంది.

అంది.

“ అయితే ఔచిితంగా వసాూను... ఇఔిడ మొతూం స్టటిల్ చేసి వసాూను..” అనానడు. బై చప్రసి ఫమలుదేరింది.

లిఫరిులో ఉనన

తన అపాయు్ మంట్ కి వచిిన శయణమ చాలాస్తటి దాక ఆ మూడ్ లోంచి ఫమటికి రాలేఔపోయింది. తేజాలో ఇంత భంచి
భావాలునానయా?

తేఛ లాంటి ఆదయశ భావాలు , ఙఔిటి అభరుచులు ఉనన యువకులు సినిమా ఫీలడ్ లో ఉంటె తెలుగు

సినిమా కూడా ఆసాిర్ సాథయికి ఎదిగే సభమం తుయలోనే వసు
ూ ంది అనుకుంది..

నాలుగు అవుతుండగా

ఫ్రష్ అయి

తేఛ కోసం గులాబ్ జాం చేసింది...మామగి

చేసింది.

షాయుస్, టి షయు్ వేసుకుని అతనికోసం ఎదురు చూస్త
ూ కూరుింది.

ఐదుననయ అవుతుండగా వచాిడు తేఛ..” హ్య్ డారిోంగ్ ఎలా ఉంది ఫిలిం”

శయణమ సమాధానం చకుండా లేచి వెళ్ళో రండు బౌలస్ లో

వస్త
ూ నే అడిగాడు ..

మూడేసి గులాబ్ జాం వేసి , తీసుకొచిింది ..

స్ఫ్యలో వెనకిి జాయగిలి కూరుిని రిమ్మట్ తీసుకునన తేఛ చేతిలోంచి రిమ్మట్ తీసి ఔిన డేసి అతని ఔిన కూరుింది.

“వాటసప్ “ ఔళ్ళళఖరే స్త
ూ అడిగాడు..

స్తన్ తో గులాబ్ జాం చినన ముఔి ఔట్ చేసి అతని నోటికి అందిస్త
ూ

“ గులాబ్ జాం

“ఇలా ఉంది”

అంది.

తీమగా ఉంది.. యూ మీన్ షాయు్ ఫిలిం కూడా .....”

“ అంతేనా నీఔయధం అయింది.. మొదు
ద ...” అంటూ నెతిూన చిననగా మొటిు...” నేనిలా నీకు తీప తినిపంఙడం నువెులా ఫిల్
అవుతునానవు.. “ భుజాలఖరేసి “ నాకేం అనిపంఙడం లేదు “ అనానడు...

“అయితే నీ ఆరోఖమం విషమం అనుమానించాలిసందే. . ఒసారి భంచి డాఔుర్ కి చూపంచుకో.”

“అవునా... రండేళ్ళ నుంచి పచిి వెధవలా నీ వెంట ప్రరభ, ప్రరభ అని తిరుగుతుంటే ఏ మాతఱం ఙలనం లేని నీ ఆరోఖమం
సంఖతేంటో...”

కోంగా అనానడు.

శయణమ నవిుంది.

“

నీకింత భంచి టేసు్

ఉందని

ఇంతవయకు నాకు తెలిమదు తేజా... ఔధ ఎఔిడిది.. ఎవరు రాసారు?”

అతని చేతికిచిి, తను ఔ బౌల్ తీసుకుంటూ అంది.

అతను సమాధానం చకుండా గులాబ్ జామ్ తినసాగాడు.

“నువేుదో మీడియా అంటే ఇంటఱసు్ చూపసాూవు అనుకునాననే కనీ, ఇలాంటి భంచి ఫిలిభస్ తీసాూవని నేను అసలు
ఊహంఙలేదు... చపు తేజా సొురీ ఎవరు రాసారు?”

“నేనే ....” ఖాళ్ళ బౌల్

స్టంటర్ టేబుల్ మీద పెట్ల
ు డు.

“నువాు? నువుు ఔధలు కూడా రాసాూవా! “ ఆశియమంగా చూసింది..

“ ఇందులో నువుంతగా ఆశియమపోవాలిసన విషమం ఏం ఉంది? ఆ మాతఱం చినన ఔధ రామడం ఫరహభ విదామ? “

“అలా అని కదు... కనీ... ఐ కంట్ బిలీవ్ ....”

అతని బౌల్

ఆమ వెైపు తదేఔంగా కొనిన క్ష్ణ్యలు చూసి చిననగా భందహ్సం చేసాడు..

కూరుినన దఖగయనుంచి లేచి కిచన్ వెైపు వెళ్ళో, నాన్

సిుక్ పాన్ లో ఉనన మామగి కొంచం ప్రోట్ లో పెట్ట
ు కుని, అఔిడే సాుండ్ లో ఉనన ఫోయి్ తీసుకుని తింటూ వచిి స్ఫ్యలో స్టటిల్
అయాడు.

“తయవాత తినచుి lExxలే చపు అంది యవుంత విసుగా
గ ” .... సస్టనస్ బరింఙలేనట్ట
ు .

“చాలా బాగుంది..

వేరీ టేసీు “ అనానడు.. ఖబుకుిన ప్రోట్ లాగేసి

“ ముందు చపు.... తయవాత ఉననదంతా నువేు

తిందువుగాని... కవాలంటే ఇంక చేసి పెడతా” అంది.

తేఛ ఖటిుగా నవిు... శయణమ చేయి తన చేతిలోకి తీసుకుని అయచేయి ముదు
ద పెట్ట
ు కుని అనానడు. “ఒసి పచిి శయణ్యమ! ఇలాంటి
ఔధలు రామడానికి గొ మేధావులు కవాలా... నీలాగా పుసూకలు నమిలి

మింగేయాలా.. నూమస్ ప్రరోో ఙదివిన నూమస్

ననున ఔదిలించింది.. దాని నుంచి వచిిన చినన ఆలోఙన. ఔ సొురీ లైన్... కొంచం సీిళన్ ప్రో... నాలుగు డెైలాఖస్ ...కొంత
కియయేటివిటి.... వెయసి ఔ మూవీ. “

అటిదాక ఇంక ఏదో చబోతునానడని సీరిమస్ గా వింట్టనన శయణమ మామగి

ప్రోట్ ఇస్త
ూ దీయఘంగా “ తిను” అని

స్ఫ్యలో వెనకిి వాలుతూ అంది దీనివలన నీకు మ్మనిటరీ బనిఫిట్ ఏభనాన ఉంట్టందా..”

“అదంతా నేను ఆలోచింఙడం లేదు... నాకు ఈ ఫీలడ్ నచిింది ... ఫ్యలో అవుతునానను... ఉంటె ఉంట్టంది.,.. లేఔపోతె లేదు...”

“అవునులే నీకు మీనానన సంపాదించి ఇచిిందే బోలడుంది...నువుు సంపాదిస్తూ ఎంత... లేకుంటే ఎంత..?”

“సరేలే ఇంతకీ భన పెళ్ళో ఎపుడు?”

అడిగాడు తేఛ..

“ఇపుడే చేసుకుందామా...” అంటూ ఖటిుగా నవిు కుషన్ అతనిమీద విసిరేసి లేచి కిచన్ వెైపు వెళ్ళళపోయింది.

రోజు లాగే ఆ రోజు కూడా ఇంటో
ో నుంచి బైటికి వస్త
ూ నే గామతిఱ

ఔళ్తళ యమేష్ కోసం వెతికయి. వే చట్ట
ు కి ఔ కలు తనిన పెటిు

కిళ్ళళ కొట్ట
ు దఖగయ నిలఫడి ఉండే యమేష్ ఔనిపంఙలేదు. అటికి అతడిని పాయి్ లో ఔలుసుకుని వాయం అయింది.. భధమ, భధమ
యమేష్ ఆమతో మాట్ల
ో డే రమతనం చేమడం అపుడే సరిగా
గ వాళ్ళ నానోన, గామతీఱ నానోన, లేఔ అననమమలో, కిింటి
వాళ్ళళ ఔనిపంఙడంతో ఇదదరు మాట్ల
ో డుకో లేఔ పోయారు.

యమేష్ రండు, మూడు సారు
ో లఔరింఙడానికి రమతినంచినా గామతిఱ బమంగా తల వంచుకుని వేఖంగా నడుస్త
ూ వెళ్ళళ
పోయింది.. ఎవయనాన చూసాూరేమ్మ అనే బమంతో అలా వెళ్ళళ పోయినా ఆ సందు దాటి రోడు
డ మీదకి రాగానే అతను తన వెనకల
వసు
ూ నానడేమ్మ అనే ఆశతో నడఔ వేఖం తగిగంచి వెనకిి తిరిగి చూస్త
ూ ముందుకు వెళ్త
ూ ండేది...
నిరాశగా వెళ్ళళ పోతుండేది. అలాంటి సిథతిలో ఆ రోజు తయవాత

కని అతను ఔనిపంఙఔ పోడంతో

వాళ్ళళదదరూ భళ్ళళ ఔలవ లేఔ పోయారు.

అయితే గామతిఱకి ఆ రోజు తయవాత అనుక్ష్ణం యమేష్ తలపులే... పాయి్ లో ఇదదరూ గుల్ మొహర్ చట్ట
ు కింద కూరుిని
మాట్ల
ో డుకోడం, అతను తన చేయి తాఔడం, ఆ అనుభూతి, ఆ సయశ ఆమకి దే , దే

గుర్మతసు
ూ నానయి. భళ్ళళ అతనిన

ఔలవాలని, ఙలోని గాలిలో చట్ట
ు కింద అతను చప్ర ఔబురు
ో వినాలని తహతహగా ఉంది. అందుకే ఎలాగోలా అతనే ఆ రోజు లాగా
పలానా చోట పలానా టెైం కి ఔలుదా
ద ం అని భళ్ళళ లటర్ ఇస్తూ బాగుండు అనుకుంటూ రోజు ఫమటికి రాగానే అతని కోసం వెతఔ
సాగింది.

యమేష్ ఔనిపంఙఔ పోవడంతో దిగులు ఆవరించేసింది. ఇంతేనా ఇంఔ తామిదదరూ ఔలవరా... తను, యమేష్ ప్రరమించుకోరా...

ఆలోచిస్త
ూ రోడు
డ కయస్ చేసు
ూ నన దఖగయకి రిగెతు
ూ కుంటూ వచాిడు “ ఏయ్ గామతిఱ” అని పలుస్త
ూ ..

గామతిఱ ఉలికిి డి తల తిప చూసింది. ఆమ భనసు పురి విపన నెభలి అయింది. యమేష్.... హ్యను
ో మ్మగుతుంటే ఆమ
చేయి ట్ట
ు కుని “ఛలిద నడువ్” అంటూ రోడు
డ దాటి ఫుట్ పాత్ మీదకి వచాిడు.

అతనలా చేయి ట్ట
ు కుని రోడు
డ కయస్ చేయింఙడంతో గామతిఱకి సిగు
గ ఆవరించేసింది.. “ ఏంటిది? నేను చినన పలోనా”.
అనుకుంది.

“నువిుడు కలేజ్ కి పోవదు
ద ...” అనానడు.

“ఎందుకు” ఆశియమంగా చూసింది.

“భనం గోల్ిండ పోదాం” అనానడు..

“ అమ్మభ... కలేజ్ మానేసా... ఇంకేభనాన ఉందా... నాననకి తెలిసినా, అననమమకి తెలిసినా తన ని అయి పోయినటేు...” తల
అడడంగా ఆడిస్త
ూ అంది...” నేను రాను...”

“ ఎందుకు రావు? రాకుంటే భనం ఔలుసుకొనుడు ఔషుమైతుంది... భలో కలేజ్ అయి పోయే టెైం కి రిటయన్ రావచుి... ఇంటో
చప్ర అవసయం లేదు.. కలేజ్ కి పోయిన అనే చచుి..... “

“వదు
ద యమేష్ నాకు బమం నేను రాను

“ బమం లేదు.. ఏం

....”

లేదు ... నడు నీతో చానా మాట్ల
ో డేది ఉంది...” అంటూ తందయ పెటుసాగాడు..

అటికే వాళ్తళ అడడంగా నిలఫడే సరికి షాపుల ముందు ఫండు
ో అపుకుంట్టనన వాళ్తళ విసుకోి సాగారు.

గామతిఱకి కలేజ్ కి వెళ్ళఔపోతే ఇంటో
ో తెలుసు
ూ ందేమ్మ అనే బమం ఔ ఔి, అనుకోకుండా వచిిన అరూమైన అవకశం యమేష్
తో గోల్ిండ వెళ్ళడం, సామంతఱం దాక అతనితో నడవడం ....ఇది వదులుకుంటే భళ్ళళ వసు
ూ ందా.. ఇపుడు రానని చప్రూ
ఇంకెపుడూ పలవడేమ్మ ...

సామంతఱం దాక ... అతని తో ఖడడమా... తలచుకుంటేనే ఎంతో బాగుంది... ఏం మాట్ల
ో డతాడో...... ఐ లవ్ యు
అంట్లడేమ్మ...నీ ఔళ్తళ బాగుంట్లయి అని పోగుడుతాడేమ్మ... ఇంక ఏం
ఖభభతు
ూ గా అనిపస్ూంది.

వెళ్తూ ఏం

మాట్ల
ో డతాడో... ఊహసు
ూ ననకొదీద

భతు
ూ గా,

తను ఇంత వయకు గోల్ిండ చూడలేదు కూడా....

గామతిఱ ఆలోచిసు
ూ ండగానే యమేష్ అట్టగా వచిిన ఖాళ్ళ ఆటో పలవడం, మాట్ల
ో డడం, రా అంటూ గామతిఱ చేయి ట్ట
ు కుని లాగి
ఆటోలో కూరోిబటుడం ఛరిగి పోయింది. ఆటో ఔదలగానే గామతీఱ గుండె వేఖంగా కొట్ట
ు కో సాగింది బమంతో... కలేజ్ ఎగొగటిు ఇలా
వెళ్ళడం అమ్మభ చాలా తపు చేస్ూంది తను...

“నేను దిగిపోతాను” అంది జాలిగా యమేష్ వెైపు చూస్త
ూ ..

“ అర ఏం కదు ఖముభనుండు...

ఎవరికీ తెలుసూది.. మీ డాడి ఏభనాన కలేజ్ కి పోయి మా బిడడ ఇయాల కలేజ్ కి వచిిందా,

లేదా అని ఎంకెైురీ చేసాూడా..”

“చేమఔ పోతే మాతఱం

ఇలా వెళ్ళడం తపు ఔదా..”

“తపు అనుకుంటే లవరేస ఉండరు... ఉటిుఖ నినున రోజు స్తసుకుంట లవ్ చేమలాన... ఔలిసి మాట్ల
ో డుకోవలే... మూవీస్
చూడాలే... నీ గురించి నేను మా డాడి తోని ఫ్ైట్ చేసి ఇగో ఈ స్టల్ ఫోన్ కొనన..మా అభభ తాన పెైసలు తెచిిన ఇయాల భసు
ూ
ఎంజాయ్ చేదదం ఊకే పఔరు చేమకు....” అనానడు ఆమ చేయి తన చేతి లోకి తీసుకుని..

వెఙిటి ఆ సయశకి గామతిఱ తనువ్య, భనసు కూడా పులకించి పోయింది..

ఆటో ఆబిడస్ దాటి నాంలిో మీదుగా లకిడక పూల్ చేయడంతో ఆ ట్ల
ఱ ఫిక్ చూసి బమంగా తన చేయి లాకుింది ... ఎవయనాన

చూసాూరేమ్మ అననట్ట
ు పుసూఔం తెరిచి మొహ్నికి అడడంగా పెట్ట
ు కుంది.. ఆటో మాసాబ్ ట్లమంక్ చేరింది..

“బుక్ ఎందుకు అడడం పెట్ట
ు కునానవు” అడిగాడు..

“ఊరికే” అంది..

“ నాకెరికే ఎవరు నీ ప్రస్ చూడకుండ ఔదా.. ఔ భంచి సాియప్ కొనుకోి... ఈ లంఖ ఒనీలు వదిలేసి డెరస్ లు ఏసుకోవలే....
ఊరోళ్ో లఔి ఏందీ ఈ డెరస్... ఇయాల రేపు అమాభయిలను

చుసూలేవ ... మొఔం ఔనిపంఙకుండా ఔవర్ చేసుకుని బాయ్ ఫ్రండో

తోని తిరుగుతును
ర ... నేరుికోవాలే.... మీ కలేజ్ ల అందరు నీ లఔినే ఉంటరా ...”

అతను చపు
ణ డు చపు
ూ ంటే శీయ ఔృషు
ూ నన

గ్రతాసాయం ఎంతో బకితగా వింట్టనన అరు
ి నుడు లాగా విన సాగింది.

“మా ఇంటో
ో డెరస్ లు వేసుకోనివురు” అంది మలోగా...

“కోట్ల
ో డాలే నేను మా డాడి తో కొట్ల
ో డి

స్తల్ ఫోన్ కొనలే “

“ అమ్మభ... తాట తీసాూరు నానన అని అది సరే నువేుంటి కలేజ్ కి అసలు వెళ్ళవా” ..అడిగింది.

“నినన పోయిన ఛయ స్తపు కూసుని వచేిసిన.. ఏం బోవల... బోర్” అనానడు..

“భరలా నువుు వెళ్ళఔ పోతే అనీన మిస్ అవుతావు ఔదా.”

“పొతే నినున మిస్ ఆయిత... “ అనానడు..

గామతిఱకి ఆ మాట వేణు గానం లా వినిపంచింది. సిగు
గ తో మొహం తిప్రసుకుంది. ఆటో గోల్ిండ చేరింది. రుస తీసి

ఐదు

వందల రూపామల నోట్ట దరా
ి గా ఇసు
ూ నన యమేష్ వెైపు అబుఫయంగా చూసింది గామతిఱ .. ఆటో వాడిచిిన చిలోయ తీసుకుని
జేబులో వేసుకుంటూ నడు అంటూ ఎంటఱనస్ వెైపు నడిచాడు.

ఫలిషుంగా, ఎతు
ూ గా

ఉనన

దాుయం లోంచి లోలికి వెళ్త
ూ ంటే గామతిఱకి ధిరలిోంగ్ గా అనిపంచింది.

లతో పాట్ట తభ లాగా వచిిన యువ ఛంటలను చూసాఔ కొంచం ధైయమం వచిింది గామతిఱకి.

కొందరు విదేశీ టూరిసు్

గెైడ్ కవాలా అంటూ వచాిడో

వమకీత.. “అవసయం లేదు “ అంటూ గామతిఱతో నెభభదిగా అనానడు “ ఛయ స్తపు తిరిగి చూసి కురుిని మాట్ల
ో డుకుందాం.” “సరే”
అంది గామతీఱ..

గోల్ిండ గురించి వినడం, ఙదువుకోడం త ఎననడు చూస్త అవకశం లభంఙ లేదు. ఇడు ఆ చారితఱఔ

ఔటుడానిన చూసు
ూ ంటే తమాషాగా, ఆనందంగా ఉంది. ఎంత భంచి వాడు యమేష్ తనని ఇఔిడి తీసుకు వచాిడు అనుకుంది.
అతని మీద బోలడంత ప్రరభ పెరిగి పోయింది.

ఎంటఱనస్ లో దాటి వెళ్ళగానే అఔిడ భధమలో నిలఫడి పెైకి చూస్త
ూ కొందరు ఙట్ట
ో కొడుతుంటే ఆశియమంగా చూసింది..

తను కూడా ఙట్ట
ో కొటిుంది.. అది రతిధునింఙడం ఖభనించింది.. అఔిడి నుంచి కోి ఖది చూస్త
ూ పెైకి వెళ్ళ
ో రు. “ఇఔిడ
కూరుిందాం”

అంటూ

పెదద రాయి మీద కూరుినానడు యమేష్.. ఇంక లోల చూడాలని ఉనాన యమేష్ కూరోిడంతో తను

కూడా అతనికి కొంచం ఎడంగా కూరుింది.

“అంత దూయం ఎందుకు ఛయ దఖగయకు ఛరుగు” అనానడు.

సిగు
గ డుతూ కొంచం అతని వెైపు ఛరిగింది.

“ భనం మారేజ్ చేసుకుందామా”

ఆమ చేయి తన చేతి లోకి తీసుకుని అడిగాడు.

“ ఇపుడా ... ఇంత తందయ గానా...” ఆశియమంగా అడిగింది.

ఐ లవ్ యు అని చపా
ూ డని, రోజు ఔలుసుకునే ఉపామం చపా
ూ డని, ఇంక ఏదో చపా
ూ డని, భధమ, భధమ తన చేయి ట్ట
ు కుని ముదు
ద
పెట్ట
ు కుంట్లడని

ఏవేవో ఊహంచుకుంది.. కనీ అతను నేరుగా పెళ్ళో చేసుకుందాం అనే సరికి గుండెలో రాయి డినట్ట
ు

అయింది.. ఇపుడు పెళ్తళంటి... తనకి ఇంక దిహేడు నిండ లేదు... నవంఫర్ లో నిండిపోయి ద్దదనిమిది వసు
ూ ంది.

ఙదువు పూరీత కకుండా పెళ్ళో చేసుకోడమా.... విచితఱంగా చూస్త
ూ ఉండి పోయింది.

పెళ్ళో మాట ఎతిూన యమేష్ వెైపు చితఱంగా చూసు
ూ నన గామతిఱని కొంచం దూయం నుంచి
తెలిమదు. వాళ్ళళదదరూ కోటేశుయరావు పెతూండిర

“ ఆ అమాభయి కోటేశుయరావు

“ఎవరు ఆ

నడివమసు ఛంట ఖభనిస్ూందని గామతిఱకి

కొడుకు, కోడలు...

కూతురు ఔదూ” అనానడు శేషు గామతీఱ వెైపు రిశీలనగా చూస్త
ూ .

కొండ మీద నలోటి కురా
య డు ఔిన కూరుినన అమాభయా..”

భాయమకి సమాధానం చకుండా గామతిఱ వెైప్ర భరింత రిశీలనగా చూస్త
ూ ..

బయత చూసు
ూ నన వెైపు చూసింది ఉభ.

“ అవును అదే.... పోయిన ఏడాదేగా చూసాను.. గురు
త టు ఖలను” కచిితంగా అనానడు..

ఉభ నాలుఖడుగులు కొండ వెైపు వేసింది కనీ, వాళ్తళ ఔనిపంఙఔ పోడంతో భళ్ళళ వెనకిి వెళ్ళో రీక్ష్గా చూస్త
ూ అంది “ఈ
అమాభయి కలేజ్ కి వెళ్ళకుండా ఇలా తిరుగుతోందా.. ఏం పోయే కలం... భన ముంబై లోనే అనుకునాన ఇలాంటి విరీతాలు
ఇఔిడ కూడా ఉనానమన మాట. “

“ ఏంటి నానాన ఇఔిడే నిలఫడి పోయారు అటికే ముందుకు నడిచి వెళ్ళళ పోయిన శేషు కొడుకు భాసిర్ వెనకిి వచిి
అడిగాడు..

“ఏం లేదు లేరా ఆ అమాభయి భన ఫంధువులమాభయి అని చూసు
ూ నాన” ...అనానడు శేషు గామతిఱ వెైపు నుంచి చూపు
తికుండా.“వెళ్ళో లఔరిదా
ద మా” అడిగాడు భాసిర్.

“ అది బాయ్ ఫ్రండ్ తో వచిిందిరా.. కోటేశుయ రావు కి తెలిస్తూ రమాదం కూడాను..”

అదా... తేలిగా
గ అనానడు భాసిర్.

“వదిలేయ్ నానాన ... భనకెందుకు. ఈ రోజులో
ో ఇవనీన కభన్. బాయ్ ఫ్రండ్ లేఔ పోతె అమాభయిలు, ఖయో్ ఫ్రండ్ లేఔ పోతే
అబాఫయిలు నామ్మషీ గా ఫీల్ అయే రోజులు వచాియి... ద, ద భళ్ళళ భనం ఇఔిడి నుంచి మూమజిమం వెళ్ళళలి అవతల
భలిోఔ వాళ్తళ ఎదురు చూసు
ూ నానరు” అంటూ తండిర చేయి ట్ట
ు కుని ముందుకు లాకుిని వెళ్ళళడు భాసిర్.

వాళ్ళని

అనుసరించింది ఉభ.శేషు వెనకిి, వెనకిి చూస్త
ూ నడవ సాగాడు. గామతిఱ తల వంచుకుని కూరుింది.. ఆమని చూసు
ూ ంటే బాయ్
ఫ్రండ్ తో తయచూ షికరు
ో తిరిగే అమాభయిలా నదురు బదురు లేకుండా లేదు... బమం, బమంగా , ముడుచుకుని కూరుింది...
ఈ వెధవ ఎవడో దీనిన ట్ల
ఱ ప్ చేసినట్ట
ు నానడు.... వీలు చూసుకుని కోటేశుయ రావుని ఔలవాలి.. ఈ టిఱప్ లో కుదురుతుందో, లేదో
...కుదయఔ పోతే ఫోన్ చేయాలి గామతిఱని జాఖయతూగా చూసుకోభని .. అసలే రోజులు బాగా లేవు.. అలా ఆలోచిస్త
ూ నే ఛనంలో ఔలిసి
పోయాడు.

గామతిఱకి యమేష్ మాట నఙిలేదు... ఙఔిగా ప్రరమించుకోకుండా పెళ్ళో అంట్లడేంటి ? ఇంక పూరితగా ప్రరమించుకో లేదు.. సినిమాలకి
వెళ్ళ లేదు.. హోటలస్ కి వెళ్ళ లేదు, ఫయత్ డే గిఫు
ు ఇచుికో లేదు... అపుడే పెళ్ళళ... పచాి యమేష్ కి ?

“ఏభనన చపు “ అనానడు యమేష్ మౌనంగా ఆలోచిస్త
ూ కూరుినన గామతిఱతో.

“ఏం చను?” సననగా అంది.

“భనం మారేజ్ చేసుకుందాం అనాన ఔదా ఏభనవేంది”

అనానడు.

గామతిఱ సమాధానం చకుండా దూయంగా కొండ కింద చట్ల
ు ట్ల
ు లేసుకొని తిరుగుతునన ఛంటలని చూడ సాగింది. వీళ్ళంతా
పెళ్ళో అయిన వాళ్ళళ.... తభ లాగా ప్రరమికులా? ప్రరమికులైతే ఇంత కులాసాగా అసలు బమం లేకుండా ఎలా తిరుగుతునానరో..
తను బమంతో ఙచిి పోతోంది. దారి పొడుగునా ఎవయనాన చూసాూరేమ్మ అని వణికి పోయింది... ఇఔిడ తెలిసిన వాళ్తళ ఎవరూ
రాఔ పోవచుి.... హ్యిగా బోలడు ఔబురు
ో చపుకో వచుి అనుకుంటే ఈ యమేష్ డెైనమైట్ ప్రలాిడు.. పెళ్ళో అంట్లడేంటి ? ఇది
పెళ్ళో చేసుకునే వమసా... ఇదదయం

దువుకోవాలి... అతను ఉదోమఖం సంపాదించుకోవాలి.. ఔ వేళ్ అతని జీతం సరి పోఔ పోతే తను కూడా ఉదోమఖం చేయాలి...
ఇదంతా లేకుండా పెళ్ళో చేసుకోడం ఏంటి? అసలైనా పెళ్ళో అంటే అభభ, నానన ఊరుకుంట్లరా... ఙంప్రసాూరు..

“ఒ గామతిఱ” విసుగా
గ పలిచాడు యమేష్. ఉలికిిడి చూసింది.

“ఏం చూసు
ూ నానవు..” అడిగాడు.

ఏం లేదు అననట్ట
ు తల అడడంగా ఊపంది.

“ నాకెరికే జాబ్ లేకుండ మారేజ్ అంట్టనన అని స్ంచాయిసు
ూ ననవు .... కనీ గిటోనే ఉంటె భనం ఔలుసుకోనుడు ఔషుమే,, భంచిఖ
ఇటో ఎంజాయ్ చేసుడు ఔషుమే. మీ ఇంటో తెలిస్తూ పా
ర ఫోం, మా ఇంటో తెలిస్తూ కూడా పా
ర ఫోం... అందుకే ఏడిఔనన పోయి పెండిో చేసుకుంటే
భనిషుం.. నువేుం పఔరు చేమకు నినున భంచిగా చుసుకుంట... “

అతనలా మాట్ల
ో డుతుంటే ఖభభతు
ూ గా ఉంది గామతిఱకి.. ఇతనిన పెళ్ళళ చేసుకుని కపుయం పెటుడమా... అంటే తను, యమేష్ ఔ
ఇంటో
ో ఉంట్లరు... ఎవయనన చూసాూరేమ్మ అనే బమం అఔిరేోదు... ఏ రోజు క రోజు ఔలిస్తూ బాగుండు అనుకోడం, ఔలుసుకో లేఔ
పోడం, ఔలుసుకునాన భళ్ళళ ఇంటికి తుయగా వెళ్ళో పోవాలనన ఔంగారు... ఇలాంటి బాధలుండవు.. నిఛమే... ఇలా ప్రరమించుకుంటూ

ఉంటె వంటరిగా ఔలుసుకోడానికే చానస్ దొయఔఔ పోవచుి. ఔలుసుకోకుండా ఎలా ఉండడం!
ఎలాగో ఉంది.. ఏదో పోగుట్ట
ు కునన ఫీలింగ్... హ్యిగా పెళ్ళో చేసుకుంటే!

వాయం రోజులు ఔలుసుకోఔ పోతేనే

ఎవరు పుకుంట్లరు? కళ్తళ , చేతులు ఔటేుసి

ఇంటో
ో కూరోి బడతారు. అపుడు జీవితం ఎంత నయఔం! అందుకే పెళ్ళో చేసుకోవాలి.. యమేష్ అననట్ట
ు ఏటనన వెళ్ళళపోయి పెళ్ళో
చేసుకుని.... అవును చేసుకుని... గామతీఱ ఔళ్ళ ముందు ఏవేవో దృశామలు....
తను, అతను పెళ్ళో చేసుకుని ఔ చినన ఇలు
ో తీసుకుంట్లరు.. తను ఇలు
ో

చూసుకుంట్టంది.. అతను ఆఫీస్ కి వెళ్ళో వసాూడు..

అతను వచేి సరికి తను అతనికిషుమైన టిఫిన్ చేసి, ఙఔిగా తయారై ఉంట్టంది. రాగానే ముందు తనని దఖగయకు తీసుకుని ముదు
ద
పెట్ట
ు కుంట్లడు.. ఇంత అందంగా తయాయయావు నా

కోసమేనా

అంటూ తనని ఎతు
ూ కుని గియగిరా తిప్రసాూడు... గామతిఱ

చకిిళ్ళ లోకి వెఙిటి యఔతం పొంగి వచిింది ... ఔళ్తళ సిగు
గ ఫరువుతో వాలి పోయాయి..

యమేష్ అట్ట, ఇటూ చూసాడు. తభని ఎవరూ ఖభనింఙడం లేదు అని నిరా
ధ రించుకుని ఖభాలన గామతిఱని చేయి ట్ట
ు కుని
దఖగయకు లాకుిని చం మీద ముదు
ద పెట్ట
ు కునానడు.

గామతిఱకి ఔి సారిగా రిసరాలనీన గియగిరా తిరిగినట్ట
ు అయింది.. ఆపాదభసూఔం వణికి పోయింది... ఖభాలన దూయం ఛరిగింది.
యమేష్ ఆఖలేదు ఆమకి దఖగయగా ఛరుగుతూ ఏడికి పోతుననవు ? అంటూ ఆమ చేయి ట్ట
ు కునానడు.

గామతిఱకి ఇపుడు పులకింతఔనాన బమంతో ళ్ళంతా చేత టేుసింది...” వదులు” అంది చేయి లాకుింటూ..

“ ఏయ్ ఖముభనుండు... ఇంత దూయం వచిింది ఎందుకు?”
ఛరిగి

అంటూ భరింత ఖటిుగా బిగించి ట్ట
ు కుని ఇంక కొంచం దఖగయగా

చేయి వదిలి అదే చేయి ఆమ నడుం చుటూ
ు బిగించి దఖగయకు ఛరుపుకునానడు..

గామతిఱకి ఔళ్ళ ముందు మరుపులు ఔనిపంచాయి.. పెదాలు వణుకుతుంటే అతని చేయి తోస్తమ బోయింది..

అతను ఇంక బిగించి భరింత దఖగయకు ఛరుపుకుని కొంచం ఆమ మొహం వెైపు వంగాడు.

అఔసాభతు
ూ గా చపుల ఙపుడు వినిపంచింది. అతని చేయి వదులైంది .. గామతీఱ దూయం ఛరిగింది. ఇదదరు యువతీ యువకులు
చేతులు ట్ట
ు కుని కొండ ఎకిి పెైకి వచిి వీళ్ళని చూసి వీళ్తళ కూరుినన కొండనానుకుని ఉనన భరో

కొండ వెైపు వెళ్ళళ

పోయారు. గామతిఱ

ఖబుకుిన లేచి నేను ఇంటికి వెళ్ళళలి అంది.

“అపుడేనా..”. అనానడు యమేష్.

“నేను వెళ్ళళలి... నాకు బమం వేస్ూంది.. “ అంది.

“ అర నేనేం చేమనులే కూస్ “ అనానడు యమేష్.

తల ఆడిస్త
ూ “ లేదు నేను వెళ్ళళలి... ఇంటికి వెళ్ళళలి... ననున ఆటో ఎకిించు పీోజ్” ఫతిమాలింది గామతీఱ.

యమేష్ కూడా లేచి “నడువ్ ఐస్ కీయం తిని పోదాం” అంటూ కొండ దిఖ సాగాడు. గామతీఱ అతనిని అనుసరించింది.

వాళ్తళ

నడుసు
ూ ంటే అఔిడఔిడ గోడ చాట్ట చేసుకుని కూరుినన ప్రరమసి పరయులు ఔనిపంచారు. వాళ్ళని చూపస్త
ూ “అఔిడ చూడు
ఎంత భంచిఖ లవ్ చేసుకుంట్టనానరో “ అనానడు యమేష్.

ఇంక కస్తపు కూరోివాలని,

అతను చేసు
ూ నన చిలిప నుల తీమని అనుభూతి పొందాలని భనసు ఉవిుళ్తళరుతోంది. కనీ

అణువణువునా నిండిన బమం వదు
ద , వదు
ద అని హెఙిరిసు
ూ ంటే వేఖంగా నడుస్త
ూ కొండ దిగింది.

గోల్ిండ వెళ్ళో వచాిఔ భరో వాయం రోజులు ఖడిచాయి. ఈ భధమలో గామతిఱ, యమేష్ లు ఔిసారి కూడా ఔలుసుకోలేదు. యమేష్
రతి రోజూ ఆమ కలేజ్ కి వెళ్తళ సభమంలో వే చట్ట
ు దఖగయ ఎపుడూ నిలఫడే బంగిభ లోనే నిలఫడుతునానడు కఔపోతే ఫండి
లేదు.

గామతిఱ మాతఱం

అతడిని తపంచుకుని వెళ్ళళపోతోంది. ఆమ వెళ్ళళందాక చట్ట
ు దఖగయ నిలఫడడం, ఆమ తల వంచుకుని

సందు భలుపు తియఖగానే ఆమని ఔలుసుకోడానికి ఎంత వేఖంగా నడిచి వెళ్ళళనా ఆమ చిటికెలో మామం అయిపోతోంది.

యమేష్ షోగా
గ తిరిగిన ఫండి రండో కొడుకు సురేష్ కి ఇచేిశాడు ఖంఖరాజు . ఫసుస లో వెళ్ళో రావడం ఔషుంగా ఉందని,

పెైగా

ఇపుడు సురేష్ కి బిజినెసస్ రమ్మషన్ లో భాఖంగా స్టైట్ మీద తిరిగే ని ఇచాిడు వాళ్ళ బాస్. ఉదోమఖం చేసు
ూ నన వాడు
ఫసుసలో అవసథలు డుతూ తియఖడం ఫలాదూర్ తిరిగే యమేష్ ఫండి మీద తియఖడం ఖంఖరాజుకి నఙిలేదు.
యమేష్ ఇదదరూ గొడవ చేసినా టిుంచుకోకుండా ఫండి రండో కొడుకిి ఇచాిడు.
యమేష్ కి.

అందుకే దుయగభభ,

ఫండి లేఔపోవడం చాలా అవమానంగా ఉంది

అతని స్తుటస్ కి బంఖఔయంలా బాధడుతునానడు. పెైగా దుయగభభ మొబైల్ కొనిచాిఔ పాకెట్ భనీ ఇవుడం లేదు. ఆ

రోజు గోల్ిండ వెళ్తళ రోజు గొడవ చేసి, కలేజ్ లో ఔట్ల
ు లని అఫదధం చప వేయి రూపామలు తీసుకుని దరా
ి గా కరుి పెటేుసాడు.
్్ఇపుడు జేబులో తిప, తిప కొడితే వందో, నూట యాభై ఉంట్టనానయి. అవి కూడా భధమ, భధమ అననగారి జేబులోంచి,
తండిర జేబులోంచి కొటేుసు
ూ ంటే.

ఙదువు మూట ఔటిు వే చట్ట
ు మీద పెటేుసాడు. అది బైటకి తీయాలంటే పాండవులు తభ ఆయుధాలు తీసినట్ట
ు ఏదనాన ఔ
అకేషన్ రావాలి ... అది ఎపుడు వసు
ూ ందో, అసలు వసు
ూ ందో, రాదో కూడా అతనికి తెలిమదు.. పెదదగా ఆ విషమంలో అతను
బాధ డడం లేదు. అతని బాధంతా గామతిఱ ... ఆమని ఔలుసుకోవాలి.. ఆమతో షికరు
ో తియగాలి.. ప్రరమామణం నడపాలి. తన
చుట్ట
ు ఔిలే ఉనన అందమైన అమాభయి గామతిఱని తను ప్రరమింఙడం చాలా ఆలసమం చేసానని అతనికి చాలా అసహనంగా
అనిపసు
ూ ంది.

అతి ఔషుం మీద ఆమని ఔలుసుకుని తను ప్రరమిసు
ూ నన విషమం చప్రసాడు... చపన దఖగరి నుంచి ఆమ కూడా

తనని గాఢంగా ప్రరమిస్ూందని ఖటిుగా విశుసిసు
ూ నానడు

ఆమ కూడా తన లాగే కలేజ్ ఎగొగటిు తనతో షికయోకు వసు
ూ ందని, ఇదదరూ ఔలిసి ఔ రోజు, గోల్ిండ, ఔ రోజు ఖండిప్రట, భరో రోజు
జూ పాయి్ ఇలా చటుట్ల
ు లేసుకుని తిరిగేదా
ద ం అని ఆశించాడు.. సినిమాలో
ో లాగా ఇదదరు కింద, మీదా డుతూ డానస్ లు కూడా
చేస్తసాూయని కూడా ఆశ డా
డ డు. కనీ గామతిఱ

వాలఔం అతనికి నిరాశ ఔలఖ చేస్ూంది.

ఆమ తనని కచిితంగా ప్రరమిస్ూంది కనీ

చడం లేదు.. చబితే వాళ్ళ నానన ఙంప్రసాూడు అని బమం కబోలు అనుకుంట్లడు. రతి దానికి నానన , నానన అంటూ
బమడే గామతిఱకి బరయిన్ వాష్ చేయాలని , ఆమలో వాళ్ళ్ నానన అంటే ఉనన బమం పోగొట్ల
ు లని గోల్ిండ వెళ్ళళన రోజే
నియణయించుకునానడు. ఆ రోజు కొంచం స్తప్ర కనిసలింగ్ చేమఖలిగాడు... ఇంతలోకి భనసులో ఆమ టో మ్మహం ఔలిగింది.. కొంచం
ఙనువు చూపంచేసరికి ఆమ బదిరిపోయి వెళ్ళళపోతాను అని గొడవ చేమడంతో సామంకలం దాక ఆమతో ఖడపాలనన కోరిఔ
తీయలేదు.

అటి నుంచి భళ్ళళ అలాంటి అవకశం కోసం రమతినస్త
ూ నే ఉనానడు..

గామతిఱని ప్రరమింఙకుండా ఉంటే

చాలా రమాదం అనిపస్ూంది. తను ప్రరమింఙఔ పోతే వేరే ఎవరైనా కచిితంగా ప్రరమిసాూరు.

కలేజ్ మేట్ కవచుి, లేఔ రోడు
డ మీద వెంటడే వాడు కవచుి, లేఔ లఔియర్ కవచుి... ఎవరైనా సరే గామతిఱని ప్రరమిస్తూ తనేం
కవాలి?

తనకి బాగా తెలిసిన గామతీఱ, తన ఇంటి ఔి ఉండే గామతిఱ, తెలోవారి లేస్తూ ఔళ్ళ ముందు ఔనిసు
ూ ండే

గామతిఱ

అమ్మభ! ఇంక ఎవయనాన ప్రరమింఙడమా.. ఎంత మాతఱం ఛయకూిడదు అనేది యమేష్ ఆలోఙన... అందుకే తను గామతిఱని గాఢంగా
ప్రరమించేసి, ఆమని తనతో పాట్ట తోటలు, కోటలు తిప్రస్తూ ఆమ కూడా తనని ప్రరమించేసు
ూ ంది.. ఇంఔ తను స్తఫ్, ఆమ కూడా స్తఫ్...
వీలైతే పెళ్ళో కూడా చేస్తసుకుంటే ఇంఔ గామతిఱ తనదే అనే ఔ ఊహ యమేష్ ని ఉకిిరిబికిిరి చేస్ూంది.

అందుకే ఆమని ప్రరమింఙడానికి, ఆమ తనని ప్రరమించేలా చేమడానికి నానా తిలు డుతునానడు.. కలేజ్ పూరితగా మానేసాడు.
ఆమ ఇంటో
ో నుంచి బైటికి వచిిందాక ఆ చట్ట
ు దఖగయ నిలఫడడం, ఆమ రాగానే రోడు
డ మీదకి వెళ్ళడం , ఎలాగోలా ఆమని
లఔరింఙడానికి, తనతో తిపుకోడానికి రమతినసు
ూ నానడు. కనీ ఈ భధమ అసలు అవకశమే దొయఔడం లేదు.. కయణం
గోల్ిండలో యమేష్ కొంచం ఙనువు తీసుకుని ఆమ నడుం మీద చేయి వేమడం అనన సంఖతి గామతిఱకి తెలుసు. ఏదో చేయి
ట్ట
ు కునన దాక బాగానే ఉంది ఆ సయశ లో మాధుయమం అనుబవింఙడం కొతూగా ఉంది.. తీమగా ఉంది. గొల్ిండకి వెళ్ళడం
కూడా బాగుంది కనీ అలా ఙనువు తీసుకుని నడుం మీద చేయి వేమడం, చం మీద ముదు
ద పెట్ట
ు కోడం ఆమకి నఙిలేదు
సరిఔదా తను చాలా తపుచేసినట్ట
ు , పాం చేసినట్ట
ు బాధ డిపోతోంది..

ఈ విషమం ఇంటో
ో తెలిసిందంటే తనకి కూడా

సీతా దేవిలాగా అగిన రీక్ష్ పెడతాడు నానన లేదంటే ఖరిట కలిి వాత పెడతారు ... అయినా అతనికి ఎంత ధైయమం! అలా

చేయొచాి.. తపు ఔదా అనుకుంటూ భనసులో అతనిన ఔలుసుకోవాలని సయదాగా పాయి్ కి వెళ్ళో కస్తపు ఔబురు
ో చపుకోవాలని
ఉనాన ఔలిస్తూ ఏం ఙనువు చూపసాూడో అని బమంతో అతనిన తపంచుకుని తిరుగుతోంది. ఔవేళ్ అతను తనని ఎలాగోలా
ట్ట
ు కుని ఎందుకు ఔలవడం లేదు అని అడిగితే అతి ఙనువు తీసుకోనని మాట తీసుకుని అపుడు వెళ్ళచుి లభభని కూడా
ఆలోచించింది.

కొడుకు కలేజ్ కి వెళ్ళడం మానేశాడనన

విషమం ఖంఖరాజు దృషిుకి వచిింది. ఇంటో
ో నుంచి ఎనిమిదింటిఔలా
ో ముసాూబు అయి,

నాసాూ చేసి కలేజ్ కి వెళ్త
ూ నాన అని చప వెళ్ళో,

ఆమనకీ ఔనిపంఙకుండా వీధి చివయ

కిళ్ళళ కొట్ట
ు దఖగయ ఉనన

వేచట్ట
ు

కింద ఎనిమిదిననయ దాక నిలఫడి ఎటో వెళ్ళళపోయి ఫలాదూర్ తిరిగి పొదు
ద పోయాఔ ఇంటికి వసు
ూ నానడని ఆమన

నోటిస్ కి

వచిిన వెంటనే ఆమన కొడుకు ఇంటో
ో నుంచి ఫమటకి వెళ్ళడం దఖగరి నుంచి ఖభనింఙడం పా
ర యంభంచాడు. . కఔపోతే వే చట్ట
ు
దఖగయ ఎందుకు నిలఫడుతునానడు, అఔిడి నుంచి ఎఔిడికి వెళ్త
ూ నానడు అనన విషమం తెలుసుకోవాలంటే ఆమన షాపు ఔటేుసి
కొడుకు వెనకల తియగాలి... అలా చేస్త అవకశం లేదు.

అందుకే ఆ రోజు ఇంటో
ో నుంచి టిఱమ్ గా తయారై నాసాూ చేసు
ూ నన యమేష్ ని ఏమి ఎయఖనట్ట
ు

లఔరించాడు ఖంఖరాజు.

“నీ రిక్ష్లపుడురా ... భంచిఖ సదువుతునానవా ? “

యమేష్ తడఫడకుండా చపాడు...” రీక్ష్లు ఇపుడేడుంటయ్ మాయి్ ఏపరల్ ల ఉంటయి ...”

“కలేజ్ కి సఔింఖ పోతుననవా ... నీ అటెండేనస్

ఇరేయగుమలర్ ఉందంట నీ దోసు
ూ చపండు ... ఏందీ సంఖతి...” అనానడు

ఖంఖరాజు కొడుకు మొహం లోకి చూస్త
ూ .

యమేష్ కొంచం బదిరాడు కనీ ఔనిపంఙకుండా అనానడు. “ఎవడాడు ... వానికేం ఎరుఔ ... నేను దినాం పోతనే ఉనన... నువుు
చుసాూలేవా.. “

“నేను అనిన చూసు
ూ నన అందుకే అడుగుతునన .... నీకు నఔరాలు భసు
ూ అయితునెైన... గ్ర కోరుస పూరీత గాకుంటే బిడా
డ నినున
కయఖనకు ంపుత ... భంచిగా సదువుకుని అననలఔి భంచి జాబు చేసుకో లేకుంటే” అననట్ట
ు ఆప్రసాడు.

ఆ మాటతో నాసాూ తినడం ఖబా ఖబా ముగించి కోంగా వెళ్ళళపోయాడు.

కొడుకు సరిగా తినకుండా వెళ్ళళడనన బాధతో దుయగభభ కొంఙం కోంగా అంది..‟. ఏందయామ నువుు అడేనఔ తగిలినవ్ .... ఊకే
ఏందీ... ఫండి తిసిపోతివి ... భలోంది నీ గోస... „

„నౌఔరి చేస్తతోనికి కవాలన ఫండి బ్బకర్ తిరిగేటనోకి కవాలన .... నీ కొడుకు ఏడికి పోతునానడో నికేరేకేనా ..‟ “.భాయమ వెైపు చూసి
సీరిమస్ గా అడిగాడు ఖంఖరాజు ..

“ఏడికి పోతాడు... కలేజ్ కి పోతాడు.. ఆడికి మాతఱం సడుకోవాలని ఉండదా ఏందీ..”

“ ఆ, ఆ ఉంది... రండు దినాలు ఆగు... నేను చేూ ఆడు ఏడికి పోతుండో ఎం చేసు
ూ ండో చేూ ....”

“ ఎం చపా
ూ వో...”

సణుగుతూ లోలికి వెళ్ళళపోయింది.

భాయమ వెళ్ళళన వెైపు చూసి నుదుటి మిద చిననగా కొట్ట
ు కుని ంఙ సరి చేసుకుని లాలీి వేసుకునానడు ఖంఖరాజు.

చపులేసుకుంటూ దుయగభభకి వినిపంచేలా చపాడు “ నేను దుఔనం బోతునన.”

“ భంచిది పోయిరా ...” లోలునంచే సమాధానం చపంది దుయగభభ.

ఖంఖరాజు

షాప్ వెైపు కకుండా

తన షాప్ కి కొంచం దూయం లో ఉనన వే చట్ట
ు దఖగయకి నడిచాడు.

అయితే ఇవాళ్ యమేష్ తన సథలం రోడు
డ మీద ఉనన స్తుషనరీ షాప్ దఖగరికి మారాిడు. కయణం గామతిఱ వెళ్తళది అటే కఫటిు
ఎలాగెైనా ఇవాళ్ ఆమని ఆపాలి ... అది అతని లక్ష్మం ...

సందు తిరిగి రోడు
డ మీదకి రాబోయే గామతిఱ కోసం ర వేమకుండా, చూపు తికుండా ఎదురు చూడసాగాడు..
ఖంటకి నీలం యంగు

సరిగా
గ పావు

రికిణి నలో జారేిట్ వోణి వేసుకునన గామతిఱ తల వంచుకుని భుజానికి ఉనన హ్మండ్ బాగ్ జారిపోతోంటే

పెైకి ఛరుపుకుంటూ వస్ూంది.

ఆమని చూడ గానే ఖఫ ఖబా

నడుస్త
ూ ఆమకి ఎదురు వెళ్ళో “ గామతిఱ”

అని పలిచాడు.

గామతిఱ యమేష్ అలా దారికి అడు
డ వసాూడని ఊహంఙ లేదేమ్మ అతనిన చూడ గానే ఉలికిి డింది.

“ ఏమైంది ఔలుసూ లేవు... నేను రేషాన్ అయితునన”

అనానడు దబాయింపుగా.

అతనలా రోడు
డ మీద నిలేసి దబాయిస్ూంటే గామతిఱ బదురుతూ అట్ట, ఇటూ

చూసింది.

“ ఏయ్ ఏంది ఖటో నిలఫడినవ్ నడు బిోక్ గారడన్ పోదం”

“ ఇపుడా నేను రాను కలేజ్ కి వెళ్ళళలి”

అనానడు ఆటో కోసం చూస్త
ూ ..

ఖబుకుిన అని ముందుకు నడవ బోతుంటే ఆమ చేయి ట్ట
ు కుని ఆపుతూ అట్టగా

వచిిన ఖాళ్ళ ఆటో ఆపాడు. దా అంటూ ఆమని లాగి ఆటో లోకి తోసి నంత ని చేసాడు.

“నేను రాను పీోజ్ దిగిపోతాను”

చేయి విడిపంచుకుంటూ కుడి కలు ఫమటికి పెటిు

తిరుగుతునన కరితకేమ ఔనిపంఙడంతో అదిరి డి కలు వెనకిి తీసుకుని

యమేష్

“ఖముభన కూస్”

అని గామతిఱతో అని,

దిఖబోయిన గామతిఱ సందు భలుపు

యమేష్ కి సమీంగా ఛరిగింది.

ఆటో అతనికి “నాంలిో పోనీ” అని చపాడు. ఆటో ఔదిలింది.

గామతిఱ వణికి పోతూ మౌనంగా ఉండి పోయింది.. చూసాడా... అననమమ చూసాడా... అమ్మభ చూసి ఉంటె ఇవాళ్ నా ని అయి
పోయినటేు... దేవుడా చూసి ఉండడు ఔదూ... అననమమ ననున చూడ లేదు... అవును చూడ లేదు.. తిరిగి, తిరిగి ఆటో లోంచి
తల బైటికి పెటిు చూడ సాగింది.

“ ఏందీ ఖటో చూసు
ూ ననవు”. ఆమ ఎడం చేయి తన చేతులోకి తీసుకుంటూ అడిగాడు యమేష్.

విహులంగా చూస్త
ూ అంది....” మా అననమమ ఔనిపంచాడు చూసాడేమ్మ అని బమంగా ఉంది..”

యమేష్ ఆ మాటకి తను కూడా ఔి సారి వంగి ఆటో లోంచి బైటికి చూసి తిరిగి సరిగా కూరుిని అయితే ఏమైతది అనానడు
నియోక్ష్మంగా..
“ఙంప్రసాూడు” అంది గామతిఱ బమంగా.

“ఏం గాదు పఔరు డకు” అనానడు తనకు తోచిన రీతిలో ఒదారుస్త
ూ ..

అతను అననట్ట
ు గా ఆటో ఔదలడం ఔి క్ష్ణం ఆలసమం అయి ఉంటె కరితకేమ దృషిు వాళ్ళ మీద డేది ..వాళ్ళ అదృషుం బాగుండి
కరితకేమ వాళ్ళని చూడ లేదు. కలేజ్ టెైం అయిపోయిందని వడివడిగా ఎటూ చూడకుండా నడిచి వెళ్ళళ పోయాడు.

వే చట్ట
ు దఖగయకు వచిిన ఖంఖ రాజుకి అఔిడ తను విననట్ట
ు గా కొడుకు ఔనిపంఙఔ పోవడంతో ఔి క్ష్ణం అఔిడే నిలఫడి
ఆలోచించాడు... తయవాత అతనికి తను అనవసయంగా టెైం వృధా చేసు
ూ ననట్ట
ు అనిపంచి

రేపు వాడి ఔనాన తనే ముందు వచిి వాడి వేషాలు

నేరుగా షాప్ కి వెళ్ళళడు.

చూడాలి అని నిశియించుకునానడు.

*****

ఆఫీస్ కి

రడ్ర అయి భాయమ ఇచిిన కరేజి తీసుకుని చపులు వేసుకుంట్టనన కోటేశుయరావు ఫోన్ మ్మఖడంతో ఆగిపోయాడు.

అననపూయణ వెళ్ళో సాుండ్ మీద ఉనన కయడ్ లస్ తీసుకొచిి బయతకి ఇచిింది. ఆమన ఆనసర్ ఫటన్ నొకిి హలో అనానడు.|

“కోటేశుయరావు నేనురా శేషుని .... ఎలా ఉనానవు?”

“ శేషూ ఎఔిడి నుంచి?”

అడిగాడు శేషు.

చాలాకలం తయవాత శేషు గొంతు వినన కోటేశుయ రావు ఉతాసహంగా అడిగాడు.

“ హెైదరాబాద్ వచాిను... భళ్ళళ రేపు ముంబై వెళ్ళళ పోతునానను... ఒ సారి వచిి చూసి వెళ్ళ
ద భని.. ఆఫీసుకి ఫమలు దేరావా..
ఎలా ఉనానవు?

అడిగాడు శేషు.

“ఆ, ఆ,. ఇపుడే ఫమలు దేరుతునానను
ఎపుడు వసు
ూ నానరు ఇఔిడికి?”

ఫోన్ శఫదం విని ఆగి పోయాను... బానే ఉనానను... మీయంతా ఎలా ఉనానరు?

అడిగాడు.

“వదా
ద భనే ... నీ సంఖతి ఏంటి? తిరిగి రాఔ. సామంతఱమేనా

భధామననం పెరిభషన్ ఏభనాన తీసుకో ఖలవా ...”

“ఎపుడు వసాూవు”

చేతి వాచీ చూసుకుంటూ అడిగాడు కోటేశుయ రావు.

“ నువుు చరా ఎపుడు యభభంటే అపుడు వసాూ... నా కోసం ఆఫీస్ ని డిసుయఫ్ చేసుకోకు..”

కోటేశుయ రావు నవాుడు..” పరాు లేదు రాఔ, రాఔ అంత దూయం నుంచి నువుు వసు
ూ ంటే ఆఫీస్ లో కూరోిడం అవసయమా ...
భధామహనం నుంచి లీవ్ పెడతా వచిి.. ఔిడి వేనా అందరూ వచాిరా...”

“రావడం అందయం వచాిం.... కనీ వాళ్ళంతా ఏదో షాపంగ్ కి వెళ్ళ
ూ రుట నేను వసాూ... అయితే మూడింటి ఔలా
ో వసాూలే..”

“ అలాగే, త కుండా రా... “. శేషు ఫోన్ పెటేుమడంతో కయడ్ లస్ అననపూయణ చేతికిస్త
ూ చపాడు... “మా పెతూండిర కొడుకు శేషు
లేడూ ... వాడు ముంబై నుంచి వచాిడుట... సామంతఱం ఇంటికి వసాూ అనానడు.. ఈ కరేజ్ ఉంచయ్ భధామహనం వచేిసాూ.... “
అంటూ కరేజ్ ఆవిడ చేతికిచాిడు.

“అందరు రావడం లేదా” అటి దాక వాళ్ళ సంభాషణ వినన అననపూయణ అడిగింది.

“లేదు వాళ్ళ కేదో షాపంగ్ ఉందిటలే సరే నేను ఫమలుదేయతా ...”

అంటూ చపులేసుకునానడు.

“అలాగే జాఖయతూగా వెళ్ళళయండి ....” గుభభం దాక నడిచి అలవాట్ట గా చపంది.

ఆమన సమాధానం చ కుండా ఫమటకు నడిచాడు. అనన పూయణ కరేజ్ తీసుకుని లోలికి వెళ్ళో

మిగిలిన వంట పూరీత చేసి

వంట ఖది సరేదసింది. తయవాత గినెనలు ఔడిగేసి, మిఖతా ఖదులు కూడా సరేదసింది. గారలకి మినపు నానేసింది.

రోజూ ఆవిడ

నిదర లేవగానే ఫరష్ చేసుకుని సాననం చేసి , దేవుడి దఖగయ దీం పెటిు వంట ఖదిలోకి నడుసు
ూ ంది.. అఔిడి నుంచి

కఫీలు, టిఫిను
ో , వంట అంతా పూరీత చేసుకుని అందరిని ంపంచాఔ మొహం ఔడుకుిని

విశాయంతిగా కూరుిని ప్రర్

ఙదువుతుంది. ఇవాళ్ ప్రర్ ఙదివే టెైం లేదు అనుకుంటూ మొహం ఔడుకుిని ఛడేసుకుంది..

భడి

చీయ మారుికుని

వాయిల్ చీయ ఔట్ట
ు కుంది.

ఆవిడకి శేషు, అతని భాయమ ఉమా ఔళ్ళ ముందు ఔదిలారు. శేషు ఏదో వామపాయం

చేస్త వాడు.. చాలా కలం హెైదరాబాద్ లోనే

ఉనానరు వాళ్తళ. అతనికి ఇదదరు కొడుకులు... పెదద వాడు భాసిర్ మొదటి నుంచి ముంబై లోనే ఉదోమఖం... రండో వాడు ఛవహర్
ఏ జి

ఆఫీస్ లో ని చేసు
ూ నానడు.. ఇదదరికీ పెళ్ళళళ్తళ అయాయి.. శేషు హెైదరాబాద్ లో వామపాయం అంతగా లాబ సాటిగా లేదని

పెదద కొడుకు దఖగయకు వెళ్ళళడు అఔిడే ఏదో చేయాలనుకునానడు కనీ బడిసి కొటిుంది.. ఇంఔ చేమడానికి ఏమి లేఔ ఇదదరి
కొడుకుల దఖగరికి తిరుగుతూ మొగుడు, పెళ్ళళం కలకేషం చేసు
ూ నానరు.. ఎపుడు హెైదరాబాద్ వసాూరో.. ఎపుడు వెళ్ళ
ూ రో
తెలిమదు... ఔనీసం ఏడాదికి ఔ సాయనాన వచిి ఎలా ఉనానరు ఏంటి విశేషాలు అని భంచి, చడు మాట్ల
ో డరు భారామబయతలు..
ఇవాళ్ అఔసాభతు
ూ గా ఇంత ప్రరభ ఎఔిడి నుంచి వచిిందో అనుకుంది.
అననపూయణ కూడా ఇడిో తినేసి

కసూ యవు కేసరి చేసింది.. ఆవిడ ని అయి పోగానే రండింటి ఔలా
ో కోటేశుయ రావు వచేి సాడు..

ఇదదరు ఔలిసి భోఛనం చేసారు..

“కస్తపు నడుం వాలిండి .. భళ్ళళ అతను వచాిఔ ఆవలిసాూరు” అంది అననపూయణ

.

“అవును డుకోవాలిసందే” అనానడు ఆవలిస్త
ూ ..

అననపూయణ ఔంచాలు తీసి శుబరం చేసి మినపు నాని పోడంతో గారలకి రుబిఫ ఔిన పెటిుంది. చిి మియ కమలు, అలోం
విడిగా మతూగా గెైళండ్ చేసి పండిలో ఔలిపంది. సువ్ వెలిగించి మూకుడు పెటిుంది. కలింగ్ బల్ మ్మగింది.

అననపూయణ “ వచిినట్ట
ు నానడు”

అనుకుంటూ వీధి గుభభం దఖగయకు వచేి సరికి చపులు వదిలి లోలికి వసు
ూ నానడు ..

యండి, యండి అననపూయణ భరామదగా ఆహ్ునించింది...

ఏమాభ వీధి తలుపు వేమ లేదే ... కురీిలో కూరుింటూ అడిగాడు.

ఏం పరాులేదండి... ఇఔిడ బయాలేం లేవు.. కులాసానా అఔిమమ, పలోలు బాగునానరా అడిగింది.

అందరూ నికేషంగా ఉనానరు మీరలా ఉనానరు... వచాిడా కోటి అడిగాడు శేషు.

ఆ, వచాిరు... భోఛనం చేసి కస్తపు నడుం వాలుసాూ అంటూ లోలికి వెళ్ళళరు... లేపుతా అంటూ డఔ ఖది లోకి వెళ్ళళంది. బయత
దఖగయగా

వెళ్ళో

నెభభదిగా పలిచింది

ఏవండి

ఆమన వచాిరు.. కొదిదగా వ్వంగి చవిలో చపంది.

|భంఛి నిదరలో

ఉనన కోటేశుయరావు ఔి పలుపుకే లేచి అననపూయణని చూస్త 'వచాిడా' అని అడుగుతూ భంఙం దిగాడు.

ఆ, ఆ వచాిరు... మొహం ఔడుకుిని యండి అంటూ వంట ఖది వెైపు వెళ్ళళంది.

బాతూ
ఱ ం లోకి వెళ్ళో ఙలోటి నీళ్ళతో మొహం ఔడుకుిని టవల్ తో తుడుచు కుంటూ హ్లో
ో కి వచాిడు.” ఏరా ... ఎలా
ఉనానవు..”. శేషు సుయం, “ఎంత కలమైంది భనం ఔలిసి” అంటూ కోటేశుయ రావు లఔరించు కునానరు.

హ్లో
ో ంచి అననదముభలిదదరూ ఔరి నొఔరు ఆపామమంగా లఔరించుకోవడం వింటూ ఙలోటి భంచి నీళ్తళ రండు గా
ో సులో
ో తెచిి
బయతకి, శేషు కి ఇచిింది అననపూయణ.

వాళ్ళళదదరూ ఔబురు
ో చపుకుంట్టంటే తను తిరిగి వంట ఖది లోకి వెళ్ళో మూకుడులో నూనె వేసింది.

శేషు సుయం ఖటిుగా వినిపస్ూంది.. ఇతను ఖటిుగా మాట్ల
ో డడం ఇంక మాన లేదు అనుకుంది అననపూయణ
ప్రర్ మీద తటిు భధమలో యంధరం చేసి కగిన నూనెలో వేస్త
ూ .

వాళ్ళ మాటలో
ో ముంబై విశేషాలు, వాళ్ళ పలోల ఉదోమగాలు, వగెైరా దొరు
ో తునానయి.

పండి గుండరంగా పా
ో సిుక్

అననపూయణ రండు ప్రోట్ లలో నాలుగేసి గారలు, అలోం ఙిడి వేసి, చినన బౌలస్ లో కొంచం యవు కేసరి పెటిు తెచిింది.
“ఎందుఔమాభ ఇవనీన” అంటూనే అందుకునానడు శేషు.

వేడి, వేడి గారకి అలోం ఙిడి అదు
ద కుని తింట్టనన శేషు వెైపు చూస్త
ూ “ అఔిమమ కూడా వస్తూ బాగుండేది”

అంది అననపూయణ.

“ఈ సారి అసలు నేను కూడా రాఖలనో లేదో అనుకునానను.... కనీ మీకో ముకమమైన విషమం చపాలని వచాిను.“ అనానడు
శేషు.
కఫీ ఔలడానికి వంట ఖది లోకి వెళ్ళ బోతునన అననపూయణ ఔి క్ష్ణం ఆగి బయత మొహం లోకి చూసింది.. ఆమన గార
తుంచుకుని తింటూ

" ఏ విషమం " అని అడిగాడు చాలా మాములుగా. ఏదో కొతూ వామపాయం గురించి చబుతాడేమ్మ అనుకుంటూ.

వాళ్ళ

విషయాలు నాకెందుకు అనుకుంటూ అననపూయణ వెళ్ోబోతుంటే “ నువుు కూడా ఉండమాభ” అనానడు శేషు.అననపూయణ భు
ర కుటి
ముడిడింది...” ఇపుడే వసాూ”

అంటూ లోలికి

వెళ్ళో సువ్ ఆరేసి వచిింది.

“నేను చప్ర విషమం విని మీరిదదరూ ఆవేశ డకుండా ఏం
వెైపు భారామ బయతలిదదరూ ఆసకితగా చూశారు.

చేయాలో ఆలోచింఙండి " అంటూ ఉపోదా
ఘ తం మొదలు పెటిున శేషు

ఏం చబోతునానడు... ఇదదరి భనసులో సందేహం... పలోలకి కొం తీసి అపుడే సంఫంధాలు తెచాిడా ఏం?

లేఔ, ఏదనన

ఆసిూ పాసు
ూ ల గురించి మాట్ల
ో డతాడా... లేఔ తన కోడలు, కొడుకు గురించి చపా
ూ డా... అదే అయితే ఆవేశ డడం దేనికి? యఔ
యకలుగా ఆలోచిస్త
ూ అతను చ బోయే విషమం ఏమై ఉంట్టందా అని ఆలోచిస్త
ూ కుతూహలంగా చూడ సాగారు.

“వాయం కియతం మేము కోడలిని తీసుకుని స్టైట్ సీయింగ్ కి వెళ్ళళం .... మూమజిమం, ఖండిప్రట, గోల్ిండ”
భారామబయతలిదదరూ రశానయధఔంగా చూసుకునానరు ఔళ్ళని ఔళ్తళ.

అంటూ ఆపాడు శేషు.

ఈ విషమం ఇలా విశేషంగా ఎందుకు చపు
ూ నానడో ఇదదరికీ

అయధం కలేదు.
శేషు గారలు తినడం పూరీత చేసి ప్రోట్ట ఔిన పెడుతూ “మాంచి అలోం ఘాట్టతో వేడి, వేడిగా ఫరహ్భండంగా ఉనానమమాభ
గారలు” అనానడు.

“ఇంక రండు వేసాూను” అని వెళ్ళబోతునన అననపూయణని ఆపుతూ “వదు
ద ఇంక ఇది తినాలిగా” అంటూ యవుకేసరి బౌల్ చేతి లోకి
తీసుకుని మొదలు పెట్ల
ు డు..

“అందయం గోల్ిండ వెళ్ళళం ... అఔిడంతా కలేజ్ పలోలు ఛంటలు, ఛంటలుగా., ఏంటోరా కలం బొతిూగా మారిపోయింది. భరీ
దహ్రు, దేహేడు ఏళ్ో అమాభయిలు, అబాఫయిలు కలేజి ఎగొగటిు వచేిసారు.. అఔిడే కదు జు పాయి్ కి వెళ్ళళమా అఔిడా
అంతే ... ఎఔిడ

చూసినా ఛంటలు, ఛంటలుగా... చూసు
ూ ంటే ఏవిటో వ్వళ్ళంతా ఔంయం ఎతిూంది...

బొతిూగా దికుి మాలిన

సినిమాలు, ఇంటరనట్ లు పలోలని పాడు చేసు
ూ నానయి...ఇయవెై ఏళ్తళ వచేి సరికి అందరికి అనిన అనుబవాలు అయి
పోతునానయి పెళ్ళళళ్తళ కఔ పోయినా... అయినా

“ అవును బావ గారూ!

తెలా
ో రి ప్రర్ తెరిస్తూ

వాళ్ళని అని లాబం లేదు... పెదదలే కొంచం జాఖయతూగా చూసుకోవాలి... “

ఇంటి నుంచి లేచి పోయి పోలిస్ స్తుషన్ లో పెళ్ళళళ్తళ చేసుకుననవాళ్తళ,

గుళ్ళలో పెళ్ళో చేసుకునన వాళ్తళ, పెళ్ళో కకుండా ఔలిసి ఫతికే వాళ్తళ... ఏంటో బొతిూగా బమం, బకీత లేకుండా తయారు
అవుతునానరు... కలం మారుతోందంటే ఏవిటో అనుకునాన కనీ ఇలా ఉఙిం, నీఙం లేకుండా మారుతుందనుకోలేదు”
అననపూయణ కూడా శేషుని సభరిధస్త
ూ అంది.

“మొనననేగా ప్రరోో ఔ దిహేడేళ్ళ అమాభయిని పరయుడే ఙంప్రశాడు అని వాయత ఙదివాము... దాని వమసు దిహేడు, అటికి
నాలుగేళ్ో నుంచి వాళ్ళ భధమ ప్రరమామణం నడుస్ూందట... అయధం ఉందా.. అంత చినన పలోలకి ప్రరభ ఏంటి?

వెధవేుషాలు

కఔపొతే....నాలుగు తనిన ఇంటో
ో డేస్తూ ఇంత దూయం వచేిదా...” భండి డా
డ డు కోటేశుయ రావు .

“అదే నేను చపు
ూ ననది... వీళ్ళవి ప్రరభలని ఎలా అంట్లం... ఏదో ఆఔయషణ, వెరియ పోఔడ... దానికి ప్రరభ అని ప్రరు పెటేుసుకోడం... ఐ
లవ్ యు అనేసుకోడం.. ఏవిటో... నిటూ
ు రుస్త
ూ అడిగాడు శేషు

“దిహేడు”

అననట్ట
ు భన గామతిఱ వమస్టంత”.

చప్రది చపూ
ూ వెంటనే ఆవిడ చినన ఉలికి పాట్టకి గురైంది. అననపూయణ ' ఎందుకు అడుగుతునానడు..?'

శేషు కొనిన క్ష్ణ్యలు ఖంభీయంగా ఉండి “ ఇలా చబుతునాననని బాధ డఔండి.. పలోని ఒ ఔంట ఔనిపెటిు ఉండండి ....” అనానడు.
అననపూయణ , కోటేశుయ రావు అతని వెైపు ఆశియమంగా చూస్త
ూ “ఏం ఛరిగింది ?” అనానరు.

అటికే శేషు ' నేను చబోయే విషమం విని మీరు ఆవేశ డఔండి ' అని చడం, గామతిఱ వమసు అడఖడం, ఇపుడిలా
అనడంతో అననపూయణ భనసు కీడు శంకించింది. గామతిఱ ఏదనాన తపు చేసిందా... పలో అలాంటిది కదు.. దానిఔంత ధైయమం
లేదు కూడా.. పెైగా కలేజికి ఇంటికి త భరో చోటికి వెళ్ళని పలో గురించి ఈమన కేం తెలుసు
ూ ంది.. భనసుకి సమాధానం
చపుకుంది.

శేషు రండు క్ష్ణ్యల తయవాత అనానడు “ దానిన నేను చూసి ఏడాది దాటింది అనుకో... అయినా గురు
త టు ఖలను‟.. కోటేశుయ
రావు నొసలు చిటిోస్త
ూ

అనుమానంగా అడిగాడు...' ఎఔిడ చూశావు శేషూ ...' అననపూయణ గుండె దడదడ లాడింది..

శేషు ఇదదరి మొహ్లో
ో మారుతునన యంగులు ఖభనిస్త
ూ చ డానికి కొంచం సందేహంచాడు.. కనీ ఇవాళ్ తను ఈ విషమం దాస్తూ
రేపు ఏదనాన ఛరిగితే ఆ తపు తనదే అవుతుంది.. నీకు తెలిసి నాకెందుకు చలేదు.. నీ కూతురే అయితే అలాగే వదిలేసాూవా
అని అడిగితే ... ఎంతెైనా తముభడు, ఔ తలిో పలోలు కకునాన యఔత సంఫంధాలు ఎఔిడికి పోతాయి.. లేదు చపాలి...
అనుకుంటూ నెభభదిగా అనానడు.

“గోల్ిండలో ...”

మా
ల నడి పోయింది అననపూయణ.. మొహంలో నెతు
ూ రు చుఔి లేనట్ట
ు పాలి పోయింది ఆవిడ మొహం. కళ్తళ, చేతులు వణఔడం
మొదలు పెట్ల
ు యి. నిస్తూఛంగా బయత వెైపు చూసింది.

కోటేశుయ రావు మొహం ఆవేశంతో ఎయయ ఫడింది.... ళ్తళ ట టలాడిస్త
ూ ఖభాలన లేచి నిలుిని

“ఎపుడు?”

అనడిగాడు.. ఔంచులా మ్మగింది ఆమన ఔంఠం ...

“అదే మేము వెళ్ళళన రోజే.. ఎవరో

“ శేశూ .....”

కురా
య డితో ఔనిపంచింది ...”

కోటేశుయ రావు కొంచం ఖటిుగా అరిచాడు..

శేషు కూడా లేచి నిలఫడి అనునమంగా అనానడు “ఆవేశ డదదని చపానా .... కూరోి... ముందు కొంచం ఉదేరఔం తగిగంచుకో.. ..”
కోటేశుయ రావు అతని మాట వినిపంచుకోకుండా భళ్ళళ అడిగాడు..” ఎఔిడ చూశావు, ఎవరితో చూశావు? ఏ రోజు చూశావు...
చరా ...”
శేషు తల అడడంగా ఆడిస్త
ూ చను ....” ముందు నువుు ఆవేశం తగిగంచుకుని కూరోి సావకశంగా మాట్ల
ో డుకుందాం.. అది కూడా
చినన పలో... తెలిస్ తెలిమకో తపు చేసింది... అలా అని ఆవేశ డి అది రాగానే యబస చేసాూవా ఏం ? ఈ రోజులో
ో ఆడ పలోల
సంఖతి నీకు తెలిమదు.. నువుు ఏ మాతఱం నీకి విషమం తెలిసినట్ట
ు

దానిన ఔటుడి చేసాూవో అయి పోయినటేు... ఔి సారి తన

స్తుఙిని అరిఔడితే వాళ్ళలో
ో ఔసి పెరుగుతుంది.. నేటి తయం పలోలో
ో ఇలాంటి సుభావం బాగా ఉందని భనసూతు శాసూళ వేతూలు
చబుతునానరు.. నువుు కోంగా ఏభనాన రిసిథతి విఔటిసు
ూ ంది కోటేశుయ రావు ... నా మాట విను... ఈ రోజులో
ో ఇంత పెదద
సంకమలో ఆతభ హతమలు ఎందుకు ఛరుగుతునానయి.. వాళ్ళ స్తుచి అరి ఔటుడం వలన... ఈ కలం పలోలకి ఏం ఉనాన
లేకునాన స్తుచి కవాలి.. అందుకే నా మాట విని నీకేమి తెలిమనట్ట
ు ఉండు... తలిోగా అననపూయణ
తెలుసుకోవాలో, ఏం

విషమం ఎలా

చేయాలో ఆలోచిసు
ూ ంది... “ అంటూ నెభభదిగా నఙి చ సాగాడు శేషు.

కనీ కోటేశుయ రావు ఆవేశం తఖగ లేదు.. కూతురుని ఔయభశిక్ష్ణ తో పెంచుతునానడు.. బమ, బకు
త లతో పెంచుతునానడు.. కఫటిు
తన పలోలు తపు చేమయని ధీమా ఉంది.. ఇపుడు శేషు చప్రది వాసూవం ఆయితే

తపు చేసింది గామతిఱ కదు.. తను...

తన భాయమ.... ఆ పలోని పెట్ల
ు లిసనంత ఔట్ట
ు దిట్ల
ు లో
ో పెటు లేదు అనే ఔదా అయధం... ఇద్దలా ఛరిగింది? ఆలోచిస్త
ూ నే శేషు
ఫలవంతంగా భుజాలు ట్ట
ు కుని కురీిలో కూరోిపెటుడంతో కు కూలి పోతుననట్ట
ు గా కూరుినానడు.

శేషు చ సాగాడు. “ అఔిడ దానిన చూడగానే ముందు అవునా, కదా అని ఆలోచిస్త
ూ నిలఫడి పోయా.. తయవాత ఉభకి
చూపంచా.. తను చూసి భన గామతేఱ అంటూ ఔన్ పయభ్ చేమడంతో అఔిడే ఆగి నిలఫడి అఫసయు్ చేశా.. అది చాలా బిడిమ
డుతూ కూరుింది... ఔళ్ళలో
ో బమం, బదురు.. వాడిని చూస్తూ ఉతూ వెధవలా ఉనానడు..

భన పలో ఔదా దారి తప

నడుస్ూంది.. ఏదో రలోబం లో డుతోంది అని చూస్త
ూ , చూస్త
ూ నాకెందుకులే అని వదిలేమ లేఔ పోయా.

అందుకే ని

ఖట్ట
ు కుని వచాిను చడానికి... వాడు వెధవ,

పటులు టేు వాడిలా ఉనానడు చూడా
డ నికి... అది ఫలవంతంగా వచిిన

దానిలా బితూయ చూపులు చూస్త
ూ కూరుింది...అంటే అయధం కలా ఎవడో దాని అమామఔతుం చూసి బుటులో వేశాడు.. “

అననపూయణ నోరు విపంది...” ఎవరో రలోబ పెడితే మాతఱం, ఆడ పలో సిగు
గ , శయం లేకుండా అలా రాయి భగాడితో గోల్ిండ,
ఖండి ప్రట తిరిగితే మా రువు ఏం కను బావగారు.. మీలాగా ఎందరు చూశారో... ఎఔిడెఔిడ చూశారో... అసలు కలేజ్ కి
వెళ్ళకుండా అలా కోటలు , పాయి్ లు తియఖభని ఎవరు చపారు దానికి,, అసలు అంత ధైయమం ఎలా వచిింది... నాకేం అయధం
కవడం లేదు..” ఆవిడ మాటలు పూరీత కకుండానే ఔళ్ళలో
ో నీళ్తళ గిరు
య న తిరిగాయి..

“బాధ డఔమాభ... బాధ డితే సభసమ తీయదు.. దీనికి ఏదో రిషాియం ఆలోచించాలి.. భన పలోని భనం అదుపులో
పెట్ట
ు కోవాలి.. కలేజ్ కక ఎటూ వెళ్ళకుండా ఔటుడి చేయాలి.. అంతే.. కొంత కలం అలా ఉనానఔ దానికే తెలిసి వసు
ూ ంది...ళ్తళ
ట, ట లాడిస్త
ూ అనానడు కోటేశుయ రావు “అవును దాని కళ్తళ, చేతులు ఔటేుసి ఇంటో
ో కూరోి బట్ట
ు అననపూరా
ణ ... రేటి
నుంచి దానికి కలేజ్ లేదు, ఏం లేదు.. రండు రోజులు తిండి, నీళ్తళ కూడా ఇవుకుండా మాడుి ... దరిదరపు .......”
అంట్టనన బయత

ఔసిగా

వెైపు బమంగా చూసింది అననపూయణ.

“అదే వదు
ద అంట్టనాన ... ఏద్దైనా సరే నెభభదిగా నఙి చప్ర ధోయణిలో ఉండాలి కనీ భన పెదదరిఔంతో హంసింఙ కూడదు...”

“నరికి పోగులు పెట్ల
ు లి... నఙి చడం కూడానా .... కలేజ్ ఔనీసం కో ఎడుమకేషన్ కూడా కదు దీనికి అపుడే బాయ్ ఫ్రండ్,
వాడితో తియఖడం.... రాని దానిన .... “

“ఇదిగో నువులా నా మాట వినకుండా అది రాగానే అరిచి, తిటిు, కొటిు ఖగోగలు చేశావంటే ఛయఖ బోయే రిణ్యమాలకు నేను
బాదుమడిని కనురా.. చబితే వినవేం నీ ధోయణి నీదే ....”

విసుగుతో కూడిన

ఙపుడు అవడం గామతిఱ గాలో
ో తేలుతూ లోలి అడుగు పెటుడం ఛరిగింది.

శేషు మాటలు పూరీత అవుతుండగా గేట్ట

“ అమాభయ్

మీ ఆమనిన లోలికి తీసికెళ్తళ గామతిఱ వస్ూంది .

ఇపుడు ఆవేశడితే సీను రివరుస అవుతుంది”

అననపూయణ తో అనానడు శేషు.

గామతిఱ అటికే లోలికి వచిింది.

శేషుని చూసి వెంటనే గురు
త టిుంది. “నభస్తూ పెదనానాన” అంది.

“ఏమాభ కలేజి నుంచేనా” అడిగాడు శేషు .

“అ అవును “

అంది తడఫడుతూ...

కోటేశుయరావు ఔళ్తళ ఖడియాయం మీదకి భళ్ళళయి.. నాలుగు ఐదు... రోజూ ఎనిన ఖంటలకి వసు
ూ ంది కలేజి నుంచి భాయమ వెైపు
చూస్త
ూ అడిగాడు.

ఆవిడ తతూయడింది .,.. ఎననడూ లేనిది తండిర ఆ సభమంలో ఇంటో
ో ఉండడం, తలిో ఏదో బమడుతూ ఉండడం ఆ వాతావయణం
ర్మటీన్ గా తను చూస్తదానికి భననంగా ఉండడం గామతిఱకి ఏదో శంఔ గా అనిపంచింది. ఏదో ఛరిగింది ఇంటో
ో అనుకుంది. కొం తీసి
తను యమేష్ తో ఆటో ఎఔిడం ఎవయనాన చూశారా... అననమమ చూసినట్ట
ు లేదు.. భరి ఎవరు చూసి ఉంట్లరు?

“ మాట్ల
ో డవేం ..”. కొంచం ఖటిుగా రటిుస్త
ూ అడిగే సరికి అననపూయణ బదిరిపోతూ అంది “ ఇదే టెైం కి వసు
ూ ంది ..”

కోటేశుయరావు గామతిఱ వెైపు చూసి స్తటిగా అడిగాడు “ నిఛం చపు కలేజికి వెళ్ళళవా ?”

ఔిసారిగా గామతిఱకి ళ్ళంతా చభట టిునట్ట
ు అయింది.. బమం ఛయ, ఛరా పాకింది.” వె .. ళ్ళళను నానాన” అంది
వణికిపోతూ.

“అఫదధం చకు ఙంప్రసాూను...” ఖరిించాడు.

గామతిఱ ఆ ఖరిింపుకి అదిరిడి రండు అడుగులు వెనకిి వేసింది.

శేషు కూరుినన దఖగయ నుంచి లేచి కోటేశుయరావు దఖగరికి వచిి భందలిస్త
ూ అనానడు “ ఏంటిరా ఆ రశనలు? కలేజికి వెళ్ళళనని
చపోూంది ఔదా ....”

అని కోటేశుయరావు భుఛం మీద చేయేసి తందయడకు అననట్ట
ు భుఛం మీద నొకిడు.

నివెుయపోయి నిలఫడడ గామతిఱని చూసి”
దానికి ఏం

వెళ్ళమాభ నువుు కళ్తళ, చేతులు ఔడుకుిని కఫీయో, టీయో తాగు.. అననపూరా
ణ

కవాలో చూడు “ అంటూ వాతావయణం లోని గాంభీరామనిన తేలిఔ చేమడానికి రమతినంచాడు. కోటేశుయరావు

ఖరిిసు
ూ నన పులిలా

కూరుినానడు. అననపూయణ వంట ఖది లోకి వెళ్ళళపోయింది.. గామతిఱ తన ఖది లోకి వెళ్ళళపోయింది.

వాళ్తళ వెళ్ళళఔ కోటేశుయరావుకి మాతఱమే

వినిపంచేలా అనానడు శేషు ..” ఇది కదు ధధతి. నేను చపా
ూ ను అలా ట్లకిల్ చేయి...

నువుు ఆవేశడి అడఖడం, తను అఫదధం చడం, ఇదంతా తెగేది కదు..”

అంటే ఏంటి ళ్ళ
ో

కూరోిబట్ట
ు కుని బుఛిగిస్త
ూ అడఖభంట్లవా... అదేం చిననపలా
ో ... “

“ కదు అందుకే చపు
ూ నాన.

అది అలా ఔబాఫయితో ధైయమంగా కలేజ్ ఎగొగటిు వెళ్ళోందంటేనే అఫదా
ధ లు చడానికి మానసిఔంగా

పరప్రర్ అయి ఉంట్టంది ఔదా.. ఏ ధైయమం లేఔపోతే ఎలా వెళ్త
ూ ంది? అందుకే నిఛం రాఫటేు రమతనం చేయాలి.. నేను చపా
ూ ను ఏం
చేయాలో చొకి వేసుకుని

అలా రోడు
డ మీదకి రా” అనానడు.

కోటేశుయరావు కొనినక్ష్ణ్యలు నిశసఫదంగా కూరుిని లేచి వెళ్ళో లాలిి తడుకుిని వచాిడు.

శేషు అననపూయణకి వినిపంచేలా “ అమాభయ్ నేను ఫమలుదేరుతునానను” అనానడు.

అననపూయణ ఫమటికి వచిి “ భోఛనం చేసి వెళ్ళచుి ఔదా” అంది.

“ లేదులేమాభ
భళ్ళళ

వాళ్తళ షాపంగ్ నుంచి వచిి ఉంట్లరు... నాకోసం చూసు
ూ ంట్లరు. ఈ సారి మీ అఔిమమని తీసుకుని వసాూలే ...

వచేి నెలలో వసాూం” అనానడు.

“ నేను కూడా అలా

“సరే

వెళ్ళో వసాూ “ అనానడు కోటేశుయరావు .

అందరిని అడిగానని చండి “ అంది అననపూయణ .

“ అలాగే “ అంటూ ఫమలుదేరాడు. కోటేశుయరావు కూడా అనుసరించాడు.

ఖదిలో ఉనన గామతిఱకి అందరి మాటలూ వినిపసు
ూ నానయి.

తండిర, పెదనానాన వెళ్ళోపోయాయని అయధమైంది. అయినా ఖది లోంచి

ఫమటకి రావడానికి గుండె దడ దడలాడుతోంది. ఏదో ఛరిగింది.. ఏం ఛరిగింది? తను, యమేష్ జూ పాయి్ కి వెళ్ళోనట్ట
ు ఇంటో
ో
తెలిసిందనమాట... ఇపుడెలా? నానన పెదనాననని

ంపంచి వచాిఔ తకుండా గొడవ చేసాూడు.. ఎలా? నిలదీస్తూ ఏం

చపాలి?

గామతిఱకి బమంతో పాట్ట ఔ యఔమైన చిరాకు కూడా ఔలిగింది. నేనేఔిడికి వెళ్ళ కూడదా ... ఏనాడనాన నానన అసలు

ఎఔిడిఔనాన
నియఫంధం ఏంటి?

తీసికెళ్ళడా ... తను ఫ్రండస్ తో వెళ్ోకూడదా ... అభభ పెట్ల
ు పెటుదు అడుకుి తినినమదు అననట్ట
ు ఈ
ఎంత హ్యిగా ఉంది యమేష్ తో అలా జూ పాయి్ లో తిరుగుతోంటే... అయినా తను ఔితేనా ఏంటి ఇలా

తిరిగింది... ఎంతభంది అబాఫయిలు, అమాభయిలు వచాిరో.. వాళ్ళయితే అసలు ఎంత ఫీరగా తిరిగారు.. ఇంక తనే ఎవయనాన
చూసాూరేమ్మ అనుకుంటూ బమం, బమం గా తిరిగింది. చేయి, చేయి ట్ట
ు కుని తిరిగారు.. చటో కింద ఔళ్ళని ఔళ్తళ ఆనుకుని
ఎంత కులాసాగా కూరుినానరు. తను మాతఱం యమేష్ తన చేయి ట్ట
ు కునాన ఊరుకోలేదు విడిపంచుకుని కొంచం దూయంగా
నడిచింది. ఈ మాతా
ఱ నికే కొంలు అంట్టకుననట్ట
ు ఇంటో
ో ఈ సీన్ ఏంటి?

అలా అనుకునానఔ ధైయమం వచిింది.. పుసూకలూ, బాగు ఎఔిడివఔిడ పెటేుసి, కళ్తళ, చేతులు ఔడుకుిని ఫమటికి వచిింది.
వంట ఖదిలో అననపూయణ మిగిలిన పండి గారలు వేస్ూంది.

గామతిఱ కొంచం సందేహస్త
ూ నే తలిో ఔికి వచిి “ అమాభ ఆఔలేస్ూంది” అంది.

“ ప్రోట్ట తీసుకుని గారలు వేసుకో... ఆ ఔి అలోం ఙిడి ఉంది వేసుకో”

అంది అననపూయణ ముఔతసరిగా.

గామతిఱ సాుండ్ లోంచి ప్రోట్ తీసుకుని నాలుగు గారలు పెట్ట
ు కుని అడిగింది “ పెదనానన వెళ్ళళపోయారా ..”

“అవును “ అంది అననపూయణ .

“అదేంటి అపుడే వెళ్ళళరే

పెదదభభ రాలేదా “

“ఊళ్ళ
ో కి వచాిరుట ఇఔిడికి రాలేదు... వాళ్తళ షాపంగ్ కి వెళ్ళళరుట .. ఈమన నాననగారిని ఔలిసి వెళ్ళ
ద భని వచాిడు”

వో...

అని అఔిడి నుంచి వెళ్ళబోతునన గామతిఱ ఆవిడ చివరి మాటకి కళ్ళకు షాక్ తగిలినట్ట
ు ఖభాలన ఆగిపోయింది.

“ వాళ్ళ కొతూ కోడలికి హెైదరాబాద్ చూపంఙడానికి తీసుకొచాిరుట వాయం కియతం గోల్ిండ వెళ్ళ
ో రుట..”

ఆమ చేతిలో ప్రోట్ కిందడి గారలు చలా
ో చదురుగా డిపోయాయి..

ఆవిడ సువ్ ఆఫ్ చేసి వెనకిి తిరిగి చూస్త
ూ “ ఏమైంది? చేతులు ఙచుి డా
డ యా”

అంది విసుగా
గ .

గామతిఱ వంగి గారలు తీసి ళ్ళళంలో వేసి లేచి నిలఫడి నెభభదిగా అంది” చేయి జారింది. “

“ చేయి, కళ్తళ, ళ్తళ

కూడా దఖగయ పెట్ట
ు కుని భసలుకుంటే జాయవు” అంది అననపూయణ కొంచం కోంగా.

గామతిఱకి అనుమానం ధృడడింది. అయితే పెదనానన తనని చూసారు.. నిఖట్ట
ు కుని ఇంటికి వచిి

వీళ్ళళదదరికి చపారు..

తను జాఖయతూగా ఉండాలి.. ఎకుివ ఖటిుగా అడిగితే దబాయించాలి.. ఆమన ఎవరిని చూసి ఎవయనుకునానడో నేను కలేజ్ కే
వెళ్ళళను అనాలి... భనసులో ఖటిుగా నిశియించుకుంది.

“నేనేం చేశాను ప్రోట్ డితే నా తపా “ అంది ..

“జాఖయతూగా ట్ట
ు కుంటే ఎందుకు డుతుంది..”

“ జాఖయతూగానే ట్ట
ు కునాన ... అయినా జారింది సీుల్ ప్రోట్ ఔదా ఏం

“ వియగోగటేుయ్

వియఖ లేదులే ...”

నీదేం పోతుంది.. సంపాదించేవాడు ఆమన ... కోనేదానిన నేను.. “

“ అఫఫ ఏంటమాభ చినన విషయానికి రాదా
ధ ంతం చేసాూవు...”

“ ఇవాళ్ చినన విషమమే రేపు పెదదది అవుతుంది... నిఛం చపు నువుు సవమంగా కలేజికి వెళ్త
ూ నానవా. “ అననపూయణ ముసుగులో
గుదు
ద లాట ఆప కూతురు ఎదురుగా వచిి నిలఫడి అడిగింది.
.

ఊహంఙని ఆ రిణ్యమానికి మా
ల నడిపోయింది గామతిఱ

నానన వచిి గొడవ చేసాూడు అనుకుంది... కనీ

ఈవిడ ఇంత స్తటిగా అడుగుతుందని ఏ మాతఱం ఊహంచినా అలయు్ గా

ఉండేది. ఇపుడు గామతిఱకి తన గుండెలో
ో బమం ఔళ్ళలో
ో ఔనిపస్ూందని.. ఆ బమం తలిో దృషిులో డుతుందని తెలిసిపోయింది.
అయినా మేఔపోతు గాంభీయమం నటిస్త
ూ బింఔంగా

అంది ..

“ఇందాఔ నానన అలాగే అడిగారు.. నువుు అదేనా... నేను

కలేజి కి వెళ్ళడం లేదనన అనుమానం మీకెందుకు వచిిందసలు ... వెళ్ళఔపోతే నషుం నాక? మీక ?” .

“నషుం ఉందో, లేదో తెలిస్తూ కలేజ్ ఎగొగటిు గోల్ిండ వెళ్ళ
ూ వా... ఎవరు వాడు నీతో వచిిన వాడు..”

అయిపొయింది... ఎదురుచూసు
ూ నన ఉరుము ఉరిమింది... పడుగు డకుండా జాఖయతూ డాలి. తనని తాను
సంబాలించుకుంది... సరిగా
గ ఇపుడే నేను జాఖయతూగా ఉండాలి
ఎవరితో వెళ్ళ
ూ ను? “ ఆశియమం నటిస్త
ూ

అనుకుంటూ

“ నేను గోల్ిండ వెళ్ళళనా ... ఎపుడు?

అడిగింది.

కూతురి మొహంలో నదురు బదురు లేఔపోగా ఎంతో ఆశియమంగా అడఖడంతో అననపూయణ కొంచం సుయం తగిగంచి అంది “ నువుు
అఔిడ ఔనిపంచావని, నీ ఔిన ఎవరో కురా
య డు కూడా ఉనానడని చపారు. నిఛం చపు నువుు వెళ్ళలేదూ ..”

“అమాభ లోఔంలో భనిషిని పోలిన భనుషులు బోలడు భంది ఉంట్లరు.. ఎవరోన చూసి ఆమన నేను అనుకోడం బాగుంది.. అది
మీకు నిమాలా వచిి చడం ఇంక బాగుంది.

నాకు అసలు అది ఎఔిడ ఉందో కూడా తెలిమదు.. అయినా నాకు ఏ

అబాఫయి తెలుసు.. ఇలు
ో , కలేజ్ త నాకేదనాన తెలుసా... ఆమన చడం, మీరు ననున కియమినల్ ని చూసినట్ట
ు
చూడడం...”

అంటూనే ఔంఠం రుదధమైంది... రాని ఔనీనళ్తళ తుడుచుకుంటూ

“నాకేం వదు
ద “ అంటూ చేతిలో ప్రోట్ ఔిన

ఖట్ట
ు మీద పెటిు వేఖంగా తన ఖది లోకి వెళ్ళళపోయింది.;

అననపూయణ కి బాధగా

అనిపంచింది... నిఛమే ఆమన ఎవరిని చూసి ఇదనుకునానడో అనవసయంగా ఆమన చపంది నమిభ

పలోని బాధపెట్ల
ు ను. అయినా ఉతూపుడు వచిి ఔషుం, సుకం విచారింఙని వాడు నిమాలా ఎందుకొచిినట్ట
ు !
నభభకుండా ఆమన మాటలు నభభడం కూడా ఎంత వయకు సభంఛసం!

ఔననకూతురిన

నిఛమే దీనికి ఎవరు తెలుసు? కలేజ్ , ఇలు
ో త

ఎఔిడికి వెళ్ళదు .. అలాంటిది ఆమన చగానే నభభడం ... అననపూయణకే కూతురి మాటల మీద గురి కుదిరినా అపుడే
తగిగపోడం ఇషుం లేఔ అంది పెదదవాళ్ళకి అనుమానాలు రావడం సహఛం అంత మాతా
ఱ న ఈ అలఔలేంటి... తపు చేమనపుడు
బాద్దందుకు..

అపుడే కోటేశుయరావు గేట్ట తోసుకుని లోలికి వచాిడు.. ఆ శఫదం వినన గామతిఱ గుండెలు జారిపోయాయి.. అభభకి ఎలాగో
అఫదధం చప తపంచుకుంది... నానన అడిగితే ఏం చపాలి... ఎటిు

రిసిథతులో
ో ఆమన నభభడు అనుకుంటూ బికుి,

బికుిభంటూ కూరుింది ఆమన పలుపు కోసం ఎదురు చూస్త
ూ .

“ఏంటి ఏమైంది “భాయమని అడిగాడు కోటేశుయరావు ..

“ఏం లేదు..శేషు చపన విషమం అడిగాను

తను వెళ్ళలేదుట ... ఎవరిని చూసి ఎవరు అనుకునానడో” అంది అననపూయణ ..

“ ఆ, వాడి సంఖతి నాకు తెలుసుగా ... చూపు కూడా సరిగా ఆనదు .... నిఛంగానే ఎవరినో చూసి భన పలో అనుకుని ఉంట్లడు..”
అని భాయమతో అని “గామతిఱ “ అని పలిచాడు.

తండిర మాటలకి

ఔ ఔి, అనుమానం, భరో ఔి ఆశియమం పెనవేసుకుని

నిశేిషు
ు రాలిలా ఉండిపోయిన గామతిఱ ఆమన

పలుపుకి ఖభాలన ఔదిలి డబోయి తమాయించుకుని హ్లో
ో కి నడిచింది.

ఇంతలోకే బయత ఇలా మాట్ల
ో డుతుననదేంటి అని అయధం కని దానిలా అననపూయణ బితూయపోయి నిలఫడిపోయింది.

తేఛ తీసిన షాయు్ ఫిలిం ఇంటరేనషనల్ ఫిలిం ఫ్సిువల్ లో రదరిశంఙడానికి స్టలఔు్ అయింది. ఆ ఆనందం శయణమతో ంచుకోడానికి
ఫోన్ చేసాడు.. ఫోన్ రింగ్ అయింది కని శయణమ తీమలేదు.. అయిదు నిముషాలు ఆగి భళ్ళళ చేసాడు. అడు కూడా తీమ లేదు..

ఎఔిడికి వెళ్ళోందో భహ్తలిో అనుకుంటూ వాచీ చూసాడు.. టెైం ఏడు అవుతోంది. తెఛకి కొంచం కంగారుగా అనిపంచింది. ఈ పాటికి
ఇంటికి వెళ్ళో పోవాలి ... వెళ్ళలేదా.. లేఔ అపుడే నిదర పోతోందా.. ఎందుకు ఫోన్ లిపు్ చేమడం లేదు..

శయణమకి ఇంకో మొబైల్ , ఇంకో సిమ్

కయడ్ కొనివాులి యసనల్ కలస్ కోసం సరేట్ల
గ

పెట్ట
ు కోభనాలి.

భళ్ళళ రింగ్ చేసాడు.. సిుచ్ ఆఫ్ అని వచిింది. తేఛకి టెనషన్ ఎకుివెైంది..

తన షాయు్ ఫిలిం సాధించిన విఛయానికి ఔలిగిన ఆనందం ఆవిరై పోయి ఇపుడు శయణమ ఫోన్ ఎందుకు తీమలేదు.. పెైగా సిుచ్
ఎందుకు ఆఫ్ చేసింది అని భనస్తదో కీడు శంకించింది.

అతను ఆ సభమంలో

ఫంజారా హలస్ లోని ఔ కఫీ షాప్ లో ఉనానడు.

అతని చేతిలో కపచినా కఫీ ఔపుంది.

నెభభదిగా సిప్ చేస్త
ూ శయణమ నెంఫర్ టెైళ చేస్త
ూ నే ఉనానడు. సిుచ్ ఆఫ్ అయిన ఫోన్ ఎనినసారు
ో రింగ్ చేస్తూ మాతఱం ఔలుసు
ూ ంది!
ఔపు టేబుల్ మీద పెటిు ఖబుకుిన లేచి ఫమటికి నడిచి

పారిింగ్ లో ఉనన ఫండి తీసాడు..

విరీతమైన యదీద.. మూడు

నాలుగు సిఖనలస్ దఖగయ చాలా స్తపు ట్ల
ఱ ఫిక్ ఆగిపోయింది.. చాలా అసహనంగా అట్ట, ఇటూ చూసాడు ఎఔిడ చినన సందు
దొరికినా దూసుకు వెళ్ళళలననట్ట
ు గా... మొతూం కరు
ో , ఆటోలు, టూవీలేయస్ తో దడి ఔటిునట్ట
ు గా ఉంది .. ఇంతభంది ఎఔిడికి
వెళ్ళ
ూ రో ఇళ్ళలో
ో కూరోిఔ అనుకునానడు చిరాగా
గ .

అతని భనసంతా శయణమ ఫోన్ ఎందుకు సిుచ్ ఆఫ్ చేసింది అనే రశన వేయి సారు
ో ఇంపోజిషన్ రాసుకునన ప్రర్ లా ఉంది ..
ఎందుకు? ఎందుకు? అనుకుంటూ ట్ల
ఱ ఫిక్ కిోమర్ అవడం కోసం చూడ సాగాడు.. పావు ఖంట తయవాత నెభభదిగా కోి వాహనం
ఔదల సాగింది. ఫండి సాుయు్ చేసి వేఖం పెంచాడు. అతను లిఫరిు దఖగయ శయణమ అపాయు్ మంట్ దఖగయ ఫండి ఆప లిపు్ కోసం కూడా
ఎదురు చూడకుండా రండేసి మటో చొపున ఎకిి శయణమ ఫ్య
ో ట్ ముందు ఆగి ఊపరి పీలుికునానడు. ఆటోమేటిక్ గోద్దరజ్ లాక్ ...
ఇంటో
ో ఉందో, ఫమటికి వెళ్ళోందో కూడా అయధం కదు. కలింగ్ బల్ నొకిడు. రండు సారు
ో నొకిఔ తలుపు తెరుచుకుంది.
డెరస్ లో జుటుంతా పెైకి ఔటిు కిోప్ పెట్ట
ు కుని ఏదో నములుతూ ఔనిపంచింది శయణమ.

నెైట్

" హ్య్ వాట్ ఏ సర్ పెైళస్ .... " మొహం నిండా వెలుగు నింపుకుని అడిగింది .. కోం ళ్ళ బిగువున ఆపుకుని ఆమ వెైపు
చూడకుండా హ్లు మొతూం ఔలమ చూసాడు. కయనర్ టేబుల్ మిద చాయి్ పెటిు ఉంది ఆమ మొబైల్ .. ఖబా, ఖబా అఔిడికి నడిచి
చాయిర్ తీసి ఫోన్ విసిరేసాడు.

అతని ఙయమకు ఆశియమంగా చూసి ఖభాలన ఫోన్ కమచ్ ట్ట
ు కుంది శయణమ.

ఏయ్ ఏంటిది ఏమైంది అంది అతని షయు్ గుండెల దఖగయ ట్ట
ు కుని.

నీఔసలు బుదు
ధ ందా... భండి డుతూ అరిచాడు.

"అర బాబూ వాట్ హపెండ్.."

ఎంత స్తటి నుంచి టెైళ చేసు
ూ నానను ... ఫోన్ లిపు్ చేమలేదు, పెై నుంచి సిుచ్ ఆఫ్ చేసాూవా..నా గురించి ఏభనుకుంట్టనానవు..
పచిి వెధవ ఊరికే వెంట తిరుగుతాడు... విడినేంటి కేర్ చేస్తది అనుకునానవా... లేఔపోతే నేను ఫోన్ లిపు్ చేమఔ పోతే వీడు ఎం
చేసాూడో చూదా
ద ం అనుకునానవా..

అతని మ్మహంలో ఔనిపసు
ూ నన టెనషన్, మాటలో
ో వినిపసు
ూ నన వేదన చూస్త
ూ చిరునవుుతో అంది "ముందు కూల్ ఆవు కొంచం కూల్
డిరంక్ తాగు.. తయవాత కోి రశేన అడుగు అనసర్ చేసాూ " అంటూ ఫిరడి్ వెైపు

వెళ్త
ూ నన ఆమ భుఛం టిు లాగి తనకి

అభముకంగా తిపుకుని ' ముందు ఆనాసర్ చేయి ' అనానడు.

తన భుజాల మీద ఉనన అతని చేతులు, అతని మొహం మారిి, మారిి చూసిన ఆమ మ్మహంలో ముందు తెయలు, తెయలుగా
పా
ర యంబం అయిన నవుు క్ష్ణంలో ఖలఫడి నవు సాగింది.వ్వళ్తళ భండి పోయింది తేఛకి... 'ఆపు' అనానడు ఖటిుగా.

ఆ అరుపుకి నవుు ఆపనా పెదాల మీద , ఔళ్ళలో
ో చిందు లేస్త
ూ నే ఉండడంతో పెదాలు రండూ బిగించి అతనేన చూడసాగింది..

అసలు సిుచ్ ఆఫ్ అయిం దాక చాయి్ ఎందుకు పెటు లేదు ? అడిగాడు.

శయణమ సమాధానం చకుండా అలాగే పెదాలు బిగించి నిలఫడి పోయింది.

చపు.... ఏం చేసావు ఇటి దాక ... కలేజ్ నుంచి ఇంటికి నేరుగా రాలేదా.. ఎఔిడికి వెళ్ళ
ో వు?

అతనలా తన మీద ఏదో అధికయం ఉననట్ట
ు ఖదిదస్త
ూ అడుగుతుంటే శయణమ కి కోం రాలేదు.. భరో సారి పకుిన నవిు, అతని
చేతులు ట్ట
ు కుని స్ఫ్యలో కూరోి బటిు అతని ఔినే కూరుింది.

తేఛ తన వెైప్ర స్తటిగా చూసు
ూ నన ఆమ చూపులు తపంచు కుంటూ మొహం ఔికి తిపుకునానడు.

శయణమ భృదు భధుయంగా అంది 'నువులా తిడుతుంటే నాకు చాలా బాగుంది తేజా.. ఇంక దఖగయగా అనిపస్ూంది.. ఇంకస్తసపు
తిటువా పీోజ్..'
సిగు
గ లేఔ పోతే సరి ...

ఇంక .... ఔళ్ళలో
ో నవుుతో అంది.

తేఛకి ఆమని చూడగానే తను అంత దాక డిన టెనషన్ సాథనంలో పచిి కోం వచిింది.. తిట్ల
ు లిసనది తిటుఔ ఆమ నవుు చూస్ూంటే
భనసు తేలికెైంది... ఔి సారి ఆమని దఖగయకు తీసుకుని నేనెంత టెనషన్ డా
డ నో తెలుసా అని స్తద తీరాలని
అనిపస్ూంది.. కనీ ఏదో దూయం .... ఆ దూయం అతనికి నఙినిది.. ఆ దూయం శయణమ తనంతట తానుగా

గాఢంగా
తగిగంచాలి... అందుకు

ఎంత కలమైనా ఎదురు చూడాలి అనుకునానడు. అందుకే మొహం తిపుకుని టి వి చూడ సాగాడు.. ఏదో తెలుగు సీరిమల్
వస్ూంది.. ఇదదరు ఆడ వాళ్త
ో ఇంకో లేడి కయఔుర్ గురించి మాట్ల
ో డుకుంటూ ఆమ పెళ్ళో ఎలా చడగొట్ల
ు లా అని పా
ో న్ చేసు
ూ నానరు..
అది చూడగానే అణ చుకునన కోం నషాళ్ళనికి అంటింది..
“బుదిధ ఉందా... ఙదువుకునన దానివి ఇలాంటి చతూ పోరగా
ూ మైభయచి పోయి
య భస్ చూసాూవా.. పెైగా ఈ దికుి మాలిన పోరగా
య ం చూస్త
నా ఫోన్ కి రసాండవవా.. నినేనం చేయాలి” అనానడు.

“ఏమి చేమదు
ద ... బుదిధగా కూరుిని నేను చప్రది విను “ అంది ..

“ ముందా టి వి ఆఫ్ చేయి నాకు బి ప రైజ్ అవుతుంది” అనానడు.

శయణమ కొంఙం ంగి స్టంటర్ టేబుల్ మీద ఉనన రిమ్మట్ తీసుకుని టి వి ఆఫ్ చేసింది.

సీరిమస్ గా కూరుినన తేఛ వెైపు చూసి అంది “ కొంచం ఆ సీరిమస్ నెస్ తగిగంచు బాబూ...” తేఛ మాట్ల
ో డ లేదు.. ఏటో చూస్త
ూ
కూరుినానడు.

“సరే ఫోన్ సిుచ్ ఆఫ్ చేసినందుకు ఎఔస్ ోనేషన్ ఇచిిం దాక నవు కూడదని డిస్టైడ్ అయావా చపా
ూ విను“ అంటూ తను అటి
దాక తింట్టనన ఉడఔ బటిున వేరు స్టనఖ పులు రండు

ప్రోట్ లో నుంచి తీసి అతని నోటికి అందించి చడం మొదలు

పెటిుంది.
“ ఇవాళ్ మామూలుగా రోజూ లాగే కలేజ్ కి వెళ్ళ
ో ను.. నా కివాళ్ నా ర్మటీన్ రండు కోస్ లతో పాట్ట ఇంకో లఔియర్ రాలేదని ఆవిడ
కోస్ కూడా తీసుకోభనానరు తీసుకునానను. అనిన అయే సరికి లంచ్ టెైం అయింది. ఇవాళ్ లంచ్ తీసుకుని వెళ్ళ లేదు.. నా
కొలీగ్ రాగవ కూడా తెచుికోలేదు. కలేజ్ ఔినే ఉనన ఔ రసాురంట్ కి వెళ్ళళము ఇదదయం ఔలిసి. భంచి ఇడిో తినానము, సాుళంగ్
కఫీ తాగాము. అపుడు భన హరో అదే నా కొలీగ్ రాగవ గాడికి మూడ్ వచిి నా చేయి తన చేతి లోకి తీసుకుని ' ఐ లవ్ యు '
అనానడు. లాగి చం మీద కొడదాం అనుకునానను కనీ రసు
ూ తం

అలా కొటుడం అనాఖరిఔంగా రిఖణింఙ ఫడుతోంది కఫటిు

మతూగా కోస్ పీఔడం సాుయు్ చేసాను.. రే వెధవా ఏదో నా తోటి లఔియర్ వి అని నీతో రసాురంట్ కి వచాినని నువుు ప్రరమిసు
ూ నాన
అనగానే నీకోసమే నే జీవించునది అని పాడేసాూనని ఎలా అనుకునానవురా ఫడుదా
ధ యి.. నీఔంత సిన్ లేదు.. ఇంకెపుడూ ఇలాంటి
చొలు
ో వాగుడు వాఖకు అని వాడు బిల్ ప్ర చేమబోతుంటే

నేనే ఇదదరి బిల్ ప్ర చేసి, బిల్ ఔట్ల
ు ను ఔదా అని ని మీద నాకేదో ప్రరభ

రాబోతోందని మురిసిపోకు ఈ ఛనభకి రాదు అని చప నా మానాన నేను కలేజ్ కి వెళ్ళ
ో ను.

నేను ఇచిిన షాక్ కి గిల గిలలాడిపోయి ఇంటికి వెళ్ళళపోయి, ఫోన్ చేసాడు.. నీకు నా గురించి తెలుసా నా దఖగయ కోటో
రూపామలునానయి.. ఉదోమఖం సయదాకి చేసు
ూ నాన.. నా కుఔి మయిన్ టేనేనస్ అంత జీతం లేదు నీకు ఎందుకే అంత పొఖరు...
అని వాగాడు.. అయితే కుఔినే పెళ్ళో చేసుకో , కుఔినే ప్రరమించు అని చప డిసినెఔు్ చేశా. వాడికి ఆ మాటతో పరుషం
పొడుచుకు వచిింది.. భళ్ళళ కల్ చేసి తిటుడం మొదలు పెట్ల
ు డు.. ఈ ఫ్యరుస ఇవాళ్ భధామహనం రండుననయ నుంచి సామంతఱం
ఆరుననయ దాక సాగుతూనే ఉంది. అందుకే ఫోన్ మ్మగుతునాన చూడ లేదు, లిపు్ చేమ లేదు.. అలా మ్మగుతూనే ఉంది .. విసుగు

పుటిు ఆఫ్ చేశాను.. ఇపుడు చపు నాకు బుదిధ ఉందా లేదా.“
వింట్టనన తేఛ మొహంలో క్ష్ణం, క్ష్ణం మారుతునన యంగులు చూసు
ూ ంటే అతనికి బాగా కోం వచిిందని ఖయహంచింది శయణమ ..
అతడిని అలా
ో చూసు
ూ ంటే తమాషాగా ఉంది.. తను ఫోన్ లిపు్ చేమ లేదని కంగారు డి అటిఔపుడు ఇంతదూ యం ఈ పీక్
టెైములో , ట్ల
ఱ ఫిపక్ సభసమలో
ో డి రావడం , వస్త
ూ నే తన చం ఖల కొట్ల
ు లనన ఆవేశానిన ఫలవంతంగా అణచుకుని భండి
డడం సయదాగా ఉంది.. తేఛ ననున నిఛంగా ప్రరమిసు
ూ నానడు అనుకుంది..

“ నీకు నిఛంగానే బుదిద లేదు.. చపుతో కొటిు ఉంటే భళ్ళళ కల్ చేస్తవాడా.. ఎందుకు కొటు లేదు.”.

నవిుంది శయణమ.“ ఆ కలం పోయింది తేజా.. నువుంటే నాకు మ్మజు ఔ రాతిఱ నాతో స్టండ్ చేసాూవా అని డెైరఔు్ గా అడిగే నీఙ
సంసిృతిని

నాఖరిఔతగా భావించి ఇషుమైతే వెళ్ళడం, లేదంటే నో సారి అని చప్ర దుయదృషుఔయమైన రిసిథతులో
ో ఉనానం ..

నేనలా కొటులేఔ కదు.. కొటిు ఉంటె నేనొఔ అనాగారికురాలిగా ముదర డేదానిన.. నననందరు ఐటెం లాగా చూస్తవాళ్తళ. ,., ఇవాళ్
ఔి రోజు వాడిషుం వచిిననిన కలస్ చేసాూడు.. రిపెై ఇవుఔ పోతే విసిగి పోయి స్టైలంట్ అయి పోతాడు.. మొరిగే కుఔిని ఎం
చేసాూమ్మ వీడి లాంటి వాళ్ళని కూడా అదే చేసాూం. సరేలే ఇంతకీ ఎందుకు ఇంత ఎభరినీస గా వచాివు.. నాకేభనాన అయిందేమ్మ
అని టెనషన్ డా
డ వా.” తేఛ మాట్ల
ో డ లేదు.

“చపు తేజా చాలేో కోం ..” గోముగా అంది ..

తేఛ ఆమ వెైపు చూసాడు.. చినన చిరు నవుు అతని ఔళ్ళలో
ో ంచి పెదవుల మీదికి పాకింది.

“ఏంటో ఆ ముసి, ముసి నవుులు” అంది.

“నా షాయు్ ఫిలిం ఇంటరేనషనల్ ఫిలిం ఫ్సిువల్ లో పెరఛంట్ చేమడానికి స్టలఔు్ అయింది. ఆ నూమస్ వినగానే ముందు నీకే చపాలని
ఫోన్ చేశా...”

“ ఒ మైగాడ్ .... ఔంగా
ద పెట్ట
ు కుంది..
య టస్....” ఖబుకుిన అతని దఖగయగా ఛరిగి చం మీద ముదు

“ థంక్

యు ...” ముదు
ద కి, అభనందనలకి ఔలిప చపు
ు ఆమ ఔళ్ళలో
ో కి
ూ ననట్ట

“ ద, ద నీకు భంచి డిననర్ పెటిుసాూ.. నేనిపుడే డెరస్ మారుికుని

మైభయచి చూస్త
ూ , అపురూంగా చపాడు.

వసాూ..” అంటూ లేచి లోలి రిగెతిూంది ..

ఆమ హడావుడి కి, ఆమ ఇచిిన ఆతీభమతతో కూడిన చినన ముదు
ద కి అతని టెనషన్ మొతూం అయ చేతిలో ట్ట
ు కుననభంచులా
జారి పోయింది.. భనసంతా ఉలా
ో సంగా మారింది.. శయణమ తో జీవిస్తూ జీవితం ఒ ఫ్సిువల్

ఒ స్టలబ్బరషన్ అనుకునానడు.

తెలోటి లగిగన్ మీద తెలోటి లకోన కురిత వేసుకుని వచిింది.

“ఙలో ఙటినస్ కి వెళ్ళ
ద ం .. “

|“ముందు నీకు ఔ ఫోన్ కొనిసాూ దానికి ఔ సిం కయడ్ కొనిసాూ నీ

ఆధార్ కయడ్ తీసుకురా ఔ ఫోటో కూడా” అనానడు.

“ఎందుకు” రశానయధఔంగా చూసింది..

“ నాకోసం మాతఱమే నీ దఖగయ ఔ సరేట్ ఫోన్ ఉండాలిసన నేస్టసిసటి ఇవాళ్త తెలిసింది నాకు..”

“ ఒ పచిి తేజా ఔి రోజు ఏదో ఇలా అయిందని రోజూ అవుతుందా..”

“ అదంతా కదు వెళ్తళ ట్ల
ఱ ” అనానడు..

అతని ఔళ్ళలో
ో కి చూసి మురిపెంగా నవిు లోలికి వెళ్ళో ఫోటో, అధర్ కయడ్ జిరాఔస్ తీసుకొచిింది.

“గుడ్“ అంటూ లేచాడు తేఛ.

గామతిఱని అనుమానింఙడం తన

పెంకనికే అవమానం అననట్ట
ు గా మాట్ల
ో డిన బయత ఆ రోజు నుంచి అదోలా మాయడం

ఖభనించింది అననపూయణ..

ఇంటో
ో పూయుం ఔనాన తకుివగా మాట్ల
ో డడం, ఉదమం పూయుం ఔనాన తుయగా ఫమలుదేయడం , వెళ్త
ూ , వెళ్త
ూ “ ఆటోలో
వెళ్త
ూ నానను గామతీఱ నినున కలేజ్ దఖగయ దింప వెళ్ళ
ూ ను ఉండు “
తనతో తీసుకువెళ్ళడం,
అడఖడం ఇదంతా

ఆఫీస్ నుంచి తుయగా రావడం

అంటూ బాగ్ తీసుకుని ఫమలుదేరుతునన కూతురుని ఆప

వస్త
ూ నే ఔిసారి ఇలోంతా రికించి గామతిఱ ఇంక రాలేదా అని

వింతగా అనిపస్ూంది అననపూయణకి..

ఆ రోజు గామతిఱ చాలా బుదిధభంతురాలు, శేషు అనామమంగా నా కూతురి మీద నేరాలు చపాడు అనగానే నిఛమే కబోలు
అనుకుంది. కని ఆమన వాలఔంలో వచిిన మారు చూసు
ూ ంటే ఆమన భనసులో ఏముందో అయధం కవడం లేదు .. ఏదో
ఛరిగిందని అదేదో చకుండా మౌనంగా , శాంతంగా నివురు ఔపన నిపులా ఉనానడని మాతఱం అయధం అవుతోంది.. ఈ నిపు
ఏదో ఔ క్ష్ణంలో బగు
గ భని భండుతుందని కూడా అనిపస్ూంది. పోనీ వివయంగా అడుగుదాభంటే బమం.. అందుకే
ఛరుగుతుననదంతా ఔ ప్రరక్ష్కురాలిలా చూస్త
ూ ఉండిపోడం త చేమగిలిగింది ఏమి లేదు అనే నియణయానికి వచిింది
అననపూయణ.

గామతిఱకి మాతఱం తండిర తనని వెంట పెట్ట
ు కుని తీసుకెళ్ళళ కలేజ్ దఖగయ దిండం, ఇంటికి రావడం కొంచం ఆలసమం అయితే
అనుమానంతో చూడడం చాలా చిరాగా
గ నూ, అంతరాంతరాలో
ో కొంత బమంగానూ

ఉంది.. దీని వలన తను యమేష్ ని

ఔలుసుకునే అవకశం లేకుండా పోవడం అట్టంచి ఔనీసం ఇది వయకులా ఫ్రండ్ ఇంటికి వెళ్ళళలి నోటస్ తెచుికోవాలి అని
అడఖడానికి కూడా బమంగా ఉంది..

ఇటికే ది రోజులు అయింది అతడిని ఔలిసి.. యమేష్ రండు, మూడు సారు
ో తన కోసం వీధి దాటి రోడు
డ మీదకు వచిి నిలఫడి
ఎదురుచూడడం తండిర ఔిన కూరుిని ఆటోలో వెళ్త
ూ ననపుడే ఖభనించింది.. అతను ఏభనుకుంట్టనానడో తన గురించి అని
చాలా దిగులుగా ఉంది .. అసలే మాటి మాటికి నువుు బ్బకర్ అంట్టంట్లడు.

అసలు అఔసాభతు
ూ గా తండిర అలా మాయడానికి కయణం కూడా ఊహంఙలేఔపోతోంది.. తనని నమిభనట్ట
ు నటించాడా నానన..నిఛంగా
నభభలేదా.. నటింఙడం దేనికి? లేదు నానన తనని అనుమానింఙలేదు.. శేషు పెదనానేన ఎవరినో చూసి తను అనుకునానడని
చపాడు.. భరి ఎందుకీ కలా? గామతిఱకి అసహనం రోజు రోజుకి

పెరిగిపోతూ భనశాంతిని హరించేస్ూంది .

” ఆ రోజు నీ మీద నాకు నభభఔం ఉందమాభ ... నువుుతపు చేమవని నాకు తెలుసు అనన భనిషి ఇపుడెందుకు ఇలా
బాడిగాయడ్ లా వెంట వసు
ూ నానడు.. తనేం చిననపలా
ో అసలు కలేజ్ కి నాననతో వెళ్ళడం ఏంటి?
వెళ్త
ూ నన ఐదేళ్ళ్ పాపాయిని తీసుకువెళ్త
ూ ననట్ట
ు

మొదటసారి స్తిల్ కి

తనని అలా తీసుకువెళ్ళడం ఏంటి? రేటి నుంచి తను అలా వెళ్ళకూడదు

రాను అని చపాలి..నామానాన నేను వెళ్ళ
ూ ను అని చపాలి... ఖటిుగా నియణయించుకుంది గామతిఱ.

ఎందుకెైనా భంచిది ముందుగా అభభకి చప తయవాత నాననకు చపాలి అనుకుంటూనే ఇంటికి వచిింది.

హ్లో
ో రోజులాగే టి వి చూస్త
ూ తండిర ఔనిపసాూడని ఊహంచింది కనీ ఇవాళ్ ఎందుకో కోటేశుయరావు ఇంక ఇంటికి రాలేదు. గామతిఱ
ఇలోంతా ఔసారి ఔలమ తిరిగి చూసి తలిోని అడిగింది “ నానన రాలేదా ఇంక..”

“ రాలేదు ఏం “ అంది అననపూయణ .

“ ఏం లేదమాభ ఊరికేనే అడిగాను అంటూ ఔసారి గేట్ట వెైపు తంగిచూసి అంది “ మా ఫ్రండ్ ఇంటికి వెళ్ళళలి ఔ ఖంటలో వసాూను
నానన అడిగితే చపు...”

“ ఎవరా ఫ్రండ్” అనుమానంగా చూసింది అననపూయణ .

గామతిఱకి చిరయతు
ూ కొచిింది తలిో ఔళ్ళలో
ో ఔనిపంచిన అనుమానం చూడగానే ... ఏంటి వీళ్ళ ఉదేదశం ? భరీ తననిలా గిరిగ్రసి
పెంఙడం ఏంటి? తనేం చిననపలా
ో !!.. ఇదిలాగే సాఖనిస్తూ తను ఈ ఇంటో
ో ఔ ఫందీ కవాలి .. కుదయదు అలా ఛయకూిడదు...తనకి
స్తుచి కవాలి.. తన తోటి వాళ్ళంతా ఎలా ఉంట్టనానరు? తనెలా ఉంటోంది? ఈ కలంలో ఎవయనాన తనలాగా రికిణి,
వోని వేసుకుని కలేజ్ కి వెళ్త
ూ నానరా? ంజాబీ డెరస్ లు, లాంగ్ సియు్ లు, జీనస్ పామంట్టలు ... ఇదేంటి పాత సినిమాలో
ో లాగా ఈ
రికిణి ఏంటి? అయినా తను ఎదురు చలేఔపోతోంది.. నాననకి చాదసూం బాగా ఎకుివెైంది చినన పలోలని తీసుకుని వెళ్ళోనట్ట
ు
కలేజి కి వెంటపెట్ట
ు కు వెళ్ళడం ఏంటి? అసలీ ఫందిఖానా జీవితం ఏంటి? తియఖఫడాలి తదు తియఖఫడాలి..

అందుకే కొంచం అసహనంగా అంది “ నా కోస్ మేట్

అమాభ .. అసలేంటి ఈ భధమ మీ ఇదదరూ ననినలా కలా కసు
ూ నానరు..

నామీద నభభఔం లేదా ... నేనెఔిడికి వెళ్ళ
ూ ను ? ఆమన చూస్తూ రోజు ననున కలేజ్ దఖగయ దింప వెళ్త
ూ నానడు.. ఇంక నమం అఔిడే
కూరుిని వెంట పెట్ట
ు కుని ఇంటికి కూడా తీసుకొస్తూ సరిపోతుందిగా ... నాఔంటూ ఫీరడం లేదా.. “

అననపూయణ

కూతురి వెైపు నిశితంగా చూసింది.“ ఏం

ఫీరడం కవాలి నీకు ? స్తనహతులతో ఎఔిడికి డితే అఔిడికి తిరిగే

ఫీరడం కవాలా?“

గామతిఱ ది రోజుల నుంచి భనసులో అణచిపెట్ట
ు కునన కోం
పోగా ఔటికి రండు

బూస్ భంటూ పెైకి లేచింది.. దొంఖని దొంఖ అంటే వ్వపుకోఔ

సారు
ో అంటే తియఖఫడే రమాదం ఉంది. ఇపుడు అదే ఛరిగింది. అసలే ది రోజులుగా యమేష్ ని

ఔలిస్త

అవకశం దొయఔడం లేదు, ఔనీసం మాట్ల
ో డుకునే అవకశమూ లేదు, దానికి తోడు ఇపుడు అననపూయణ అలా స్తటిగా రశినంచే
సరికి

రచిిపోయింది.

“ఏంటమాభ మాటిమాటికి ఎఔిడ డితే అఔిడ తిరుగుతునానవు అంట్టనానరు.. ఆ రోజు మీరేగా శేషు పెదనానన చపంది
పొయపాట్ట అయి ఉండచుి అనానరు ..భళ్ళళ అనుమానమా... అంత అనుమానం అయితే కలేజ్ మానేసాూ ... పెళ్ళో చేస్తమండి..
పలోలిన ఔంటూ వాళ్ళని పెంచుకుంటూ డిఉంట్ల. లేదంటే ఇఔిడే అంటో గినెనలు తోముకుంటూ కూరుింట్ల అంతే కని
రతిక్ష్ణం ననినలా అనుమానిస్త
ూ ఇంటో
ో నుంచి ఫమటికి ఔదలనివుఔపోతే విసుగు పుటిు ఏటనాన పారిపోతా.“

అననపూయణ కూతురి ఆవేశానికి అవాకెైి చూస్త
ూ ఉండిపోయింది.

గామతిఱ భళ్ళళ అంది” ఔిసారి ఫమటకు వచిి మారుతునన రంచానిన చూడండి.. ఈ కలంలో ఎవయనాన నాలాగా
ఉంట్టనానరా.. భంచి డెరస్ లు లేవు, ఔ ఫ్యషన్ లేదు, సయదాగా ఫ్రండస్ తో ఎఔిడికి వెళ్ళనివురు.. ఙదువుకోఔపోతే పెళ్ళో కదేమ్మ
అని ఙదివిసు
ూ నానరు.. లేకుంటే నా మొహ్న అదికూడా ఉండేది కదు..ఛి వెధవ ఫతుకెై పోయింది.” విసురుగా అఔిడి నుంచి
వెళ్ళళపోయి తన ఖదిలో దూరి తలుప్రసుకుంది.. ఆలా వేసుకోడంలో కోం రదరిశస్త
ూ తలుపు ఖటిుగా ఙపుడు అయేలా వేసింది.

అననపూయణ మా
ల నడి ఙలన యహతంగా కూరుినన చోటే బిగుసుకుపోయింది..

ఇది గామతేఱనా .... తన కూతురు నోరులేని గామతేఱనా .. ఆడపలోలకి అణకువ, వినమం, ఉండాలని దదతిగా పెంచిన
గామతేఱనా.. ఏమైంది దీనికి?“ బలూనిన కలి కింద అణచి ఉంచినంత స్తప్ర .... కలు కొంచం ఔికి ఛరిగితే .... ఆడపలో కూడా
అంతే.. దానిన హదు
ద లో
ో ఉంచు .. నీకు చేతకఔపోతే నేను చూసుకుంట్ల” అని గామతిఱని కలేజ్ లో చేరించిన కొతూలో
ో బయత ఇచిిన
వారినంగ్ గుర్మతచిింది ఆవిడకి.

కలేజ్ లో చేరిన కొతూలో
ో “మా కలేజ్ లో అందయమాభయిలు ంజాబీ డెరస్ లు వేసుకుంట్టనానరు.. ననున చూసి నవుుతునానరు
నాకూ డెరస్ లు కుటిుంచు” అంటూ ప్రచి పెటిుంది గామతిఱ. అపుడు ఎటిు రిసిథతిలోనూ పచిి వేషాలు వేమడానికి వీలేోదు అని
చప్రశాడు కోటేశుయరావు. అయితే నేను కలేజ్ కే వెళ్ళను అంటూ రండు రోజులు ంతంగా ఇంటో
ో నే ఉండిపోయింది. వెళ్ళఔపోతే
మానేమభను అనానడే కని డెరస్ లు వేసుకోడానికి పుకోలేదు. అపుడు ఇచిిన వారినంగ్..

ఇటివయకు అలాగే అణచే ఉంచాననే అనుకుంది.. అయితే గామతిఱ ఇవాళ్ ఇంత ఎదురుతిరిగి మాట్ల
ో డడానికి కయణం ఏంటి ?
ఎంతకలం నుంచి దాని భనసులో ఈ ఇంటి నిఫంధనల టో అసంతృపూ ఉంది? ఈ నిఫంధనలు తనకి మాతఱమే కదే ... కరితకేమ
ఎలా ఉంట్లడు? వాడేనాడనాన ఇలా ఎదురు తిరిగాడా? ఇది ఎందుకు ఇలా తయారైంది..
రఔిలు విదిలిస్ూంది ... ంఛయం నుంచి

ఏదో ఉంది... ంఛయంలో ఉనన కిష

బైట డి ఎఖరాలనుకుంటోంది ... ఎఔిడికి? అది తెలుసుకోవాలి... ఎలా? బుఛిగించి

అడగాలా... నఙిచేలా.

అననపూయణ ఆలోఙనలో
ో ఉండగానే కరితకేమ ఇంటో
ో అడుగుపెట్ల
ు డు. వస్త
ూ నే “ ఏంటమాభ ఏదో ఆలోచిసు
ూ నానవు.. పలిస్తూ
లకుిండా “ అనానడు.

ఆవిడ ఉలికిిడి కొడుకువెైపు తేరిపాయ చూసింది. నిరాడంఫయంగా మామూలు పామంట్ట, మామూలు షయు్ , కొఫఫరి నూనె
రాసుకుని పెైకి దువుుకునన కయఫ్.. ఈ కలం పలా
ో డేగా వీడు కూడా.. వీడెందుకు ఎపుడూ జీనస్ పామంట్ట అడఖలేదు.

“ ఏంటమాభ ఏమాలోచిసు
ూ నానవు?”

చిరునవుుతో అడుగుతునన కొడుకు వెైపు చూసి సననగా నవిు “ఏం లేదురా” అంటూ

వంట ఖది లోకి వెళ్ళళంది.

కరితకేమ ఫటులు మారుికోడానికి ఖది వెైపు వెళ్ళో తలుపు వేసి ఉండడం చూసి తలిో దఖగయకు వచిి అడిగాడు “ఖదిలో
ఎవరునానయభభ ?:

అననపూయణ

పాలగినెన సువ్ మీద పెడుతూ నెభభదిగా చపంది “గామతిఱ ..”

“ గామతా
ఱ .. తలుపు ఎందుకు వేసుకుంది?”

ఆశియమంగా అంటూ తిరిగి ఖది వెైపు వెళ్ళో డోర్ మీద వేళ్ళతో కొడుతూ గామతీఱ

తలుపు తీయి “ అనానడు ఖటిుగా.

కరితకేమకి చలోలు వమవహ్యం ఈ భధమ చిరాకుగా ఉంది.

రండు బడ్ రూమ్ లు ఉనన ఆ ఇంటో
ో అననపూయణ , కోటేశుయరావు ల ఖది ఔటి.. అనాన చలోళ్తళ ఙదువుకోడానికి డుకోడానికి
ఔ ఖది.. కనీ ఈ భధమ గామతిఱ ఆ ఖది కేవలం తనది మాతఱమే అననట్ట
ు రవరితస్త
ూ ఎకుివ స్తపు ఖదిలో తలుపులేసుకుని
కూరుింటోంది.. కరితకేమ ఖదిలోకి రాగానే మొహం చిటిోస్ూంది.. పెైగా ఙదువు కూడా బాగా నియోక్ష్మం చేస్త
ూ అందరు డుకోగానే
ఔితి వెళ్ళో టి వి

ఆన్ చేసి అయధరాతిఱ దాక చతూ పోరగా
య భస్ చూస్ూంది.

తండిర ఇచిిన స్తఙనలు పాటించి ఈ భధమ

చాట్ట, మాట్టగా గామతిఱని ఖభనిస్త
ూ నే ఉనానడు కరితకేమ.. కఔపోతే గామతిఱ అదృషుం …ఎపుడూ యమేష్ తో ఉననపుడు
అతని దృషిులో డలేదు.డి ఉంటే ఔధ వేరుగా ఉండేది..

భరోసారి తలుపు తటుబోతుంటే ఖభాలన తోసుకుని మొహం భట, భట లాడిస్త
ూ బైటికి వచిింది.

ఆమని చూసి విసుగా
గ అడిగాడు “ఎపుడూ ఎందుకు తలుప్రసుకుని కూరుింట్లవు... ఆ ఖది నాది కూడా.”

“తీసుకో.... నువేు తీసుకో నేనసలు ఇంటో
ో నుంచి వెళ్ళళపోతా “ భండిడింది.

“అమాభ ఈవిడకి ఏమైంది.... పచిి గాని టిుందా” తలిోకి వినిపంచేలా అరిచి లోలికి వెళ్ళళపోయాడు కరితకేమ.

అననపూయణ కఫీ ఔపుతో వచిి కరిత ఇదిగో కఫీ అంటూ ఔపు టేబుల్ మీద పెటిు గామతిఱ వెైపు సీరిమస్ గా చూస్త
ూ అంది “ నీకేం
పచిి టిుందా..

ఎందుకు అఘాయితమం చేసు
ూ నానవు.. నువుు ఎంత గింజుకునాన ఇంతే.. ఈ ఇంటికి కొనిన దధతులునానయి

.. వాటి రిధిలో ఫతకలిసందే ఎవరైనా.. నువుు అఘాయితమం చేసినంత మాతా
ఱ న రిసిథతి మాయదు అయధమైందా. “

“నాకు తెలుసు.. అనీన తెలుసు.. నేనూ మాయను “

అంటూ ఖబా, ఖబా హ్లో
ో ంచి బైటికి వెళ్ళో చపులేసుకుంది.

“ఎఔిడికే” ఖటిుగా అడిగింది అననపూయణ .

“నాకు నుంది ... “

“ఏం ని ఈ వేళ్పుడు.. మీ నాననగారు వచేి టెైం అయింది. “

“అయితే....”

“అయితేనా”

నిరా
ఘ ంతపోయి చూసింది అననపూయణ ..

ఆవిడ చూపులకి కొంచం బదిరిన గామతిఱ

తన ఆవేశానిన అణచుకుంది...ఔి క్ష్ణం ఆవిడకి సమాధానం చకుండా

దఖగయకి వెళ్ళో గేట్ట తెరిచి అఔిడే నిలఫడి వీధిలో ఆడుకుంట్టనన పలోల వెైపు చూస్త
ూ నిలఫడిపోయింది.

గేట్ట

ఇంతే వమసులో ఆగిపోతే ఎంత బాగుండేది.. ఆడపలోలకి ఎదుగుతునానకొదీద హదు
ద లు గ్రసు
ూ ంట్లరు ఎందుకో.
చాదసాూలనీన ఈ ఇంటో
ో నే.. తన కోస్ మేటస్

అయినా ఈ

అందరూ ఎంత ఫీరగా ఉంట్లరు.. అమాభయిలూ అబాఫయిలు ఔలిసి రోజు ఔినే

ఉనన పసాూ హౌస్తకి వెళ్ళో అవి, ఇవి తింటూ ఔబురు
ో చపుకుంట్లరు.. తను వాళ్ోతో ఔలవాలని ఎనోనసారు
ో అనుకుంది.. కనీ ఎవరూ
తనని పలవరు.. అందుకియణం తన డెరసిసంగ్ ..తనని వెలేసినట్ట
ు చూసాూరు.. ఈ కలంలో ఈ డెరసిసంగ్ ఏంటి గామతీఱ నువుు
మారాలి అంట్టంట్లరు.. మారాలిసంది తను కదు.. అమాభ, నానన.

ఆలోఙనలో ఉనన గామతిఱ ఉలికిిడింది .. తన మీద

ఏదో డింది.. గుబుకుిన ఛరిగి వోని చేతో
ూ దులిపంది.. తన కలికింద పొడుగా
గ చుటిున కగితం .. వ్వంగి తీసుకుని తలతిూ ఆ
కగితం వచిిన వెైపు చూసింది. కొంచం దూయంగా వాళ్ళ ఇంటి వెైపు వెళ్త
ూ న్న యమేష్ వెనకిి చూసు
ూ నానడు గామతిఱ వెైపు. ఆమ
దృషిు తనవెైపు డగానే

ఔళ్ళతో స్టైఖ చేశాడు .. గామతిఱ పెదాలు బిగించి చేతిలో ఉనన కగితం చూసింది. నెభభదిగా తిరిగి

లోలి నడిచి గేట్ట వేసింది.

లోల యగులుతునన అగినయుతం లా కూరుిని ఉంది అననపూయణ.

యమేష్ విసిరిన ప్రరభ లేక కుడి చేతిలో అతమంత బదరంగా ట్ట
ు కుని, అందులో ఏముందో అనే ఆతు
ఱ తతో ఖబా, ఖబా లోలికి
నడిచిన గామతిఱకి నిపుల కుంటిలా కూరుినన తలిోని చూడగానే గుండె జారిపోయింది.. అభభ చూడలేదు ఔదా తను వంగి
యమేష్ విసిరిన కగితం ఉండ తీమడం అనుకుంటూ తలిో వెైపు తల తిప కూడా చూడకుండా కవాలని కొంచం విసురుగా ఖది లోకి
వెళ్ళళపోయింది..

ఖదిలో కరితకేమ డెరస్ మారుికుని భంఙం మీద అడడంగా డుకునానడు. అతనిన అలా చూడగానే చిరాకేసింది. గామతిఱ
అడుగుల శబా
ద నికి ఔళ్తళ తెరిచి చూసి తిరిగి ఔళ్తళ మూసుకునానడు కరితకేమ ..

“ ఎటూ కనివేళ్ నువిులా భంఙం మొతూం ఆఔయమిస్తూ ఎట్ల
ో ? ఇవాళ్ నుంచి నువుు హ్లో
ో డుకో ఈ ఖది నాది”

అంది.

“ భనిషికో ఖది ఉండడానికి భనం కోటిశురులం కము ... అయినా నీ భంఙం నీకు సరేట్ గా ఉందిగా ... నా భంఙం మీద నేను
డుకుంటే నీకేం కూరుింటే నీకేం ...”

“ నాకు పెైళవసీ కవాలి.. నేను

పెదదదానిన అయామను. ఇంఔ నుంచి నీతో షేర్ ఔలవడం నాకిషుం లేదు”

అంటూనే హ్లో
ో కి వెళ్ళో

తలిోకి వినిపంచేలా అంది ...” ఇవాళ్ నుంచి నీ కొడుకుని హ్లో
ో డుకోభను ... ఆ ఖది నాకు కవాలి.. “

ఆవిడ సమాధానం చలేదు..

గామతిఱ భరోసారి అంది “ అయినా అసహమంగా అననమమ నా ఖదిలో డుకోడం ఏం బాగుంట్టంది? ఇదదయం పెదదవాళ్ళం అయామం
ఔదా...నాకు ఙదువుకోవలనాన, డుకోవాలనాన చాలా ఇఫఫందిగా ఉంది ..”

అననపూయణ కూరుినన దఖగయ నుంచి లేచి కూతురు వెైపు వచిింది. స్తటిగా గామతిఱ మొహంలోకి చూస్త
ూ అంది “ నీకేదనాన
దమమం టిుందా... అఘాయితమం చేసు
ూ నానవెందుకే .. నువేుం కోటిశురుడి కూతురుని అనుకుంట్టనానవా..
తెలుసుకుని భసలుకో.. వేదవేుషాలేస్తూ

కళ్తళ , చేతులు వియగొగటిు ఇంటో
ో కూరోిబడతాను.

భనసు ఔషుపెటుడం భంచిది కదని ఊరుకుంట్టంటే రచిిపోతునానవేంటి.. వాడి మీద
ఎవయనుకుంట్టనానవు.. నీకు అననమమ అని భరిిపోతునానవా

హదు
ద లు

ఎందుకులే ఆడపలోవి నీ

ంటికలి మీద లేసు
ూ నానవు వాడు

ఙంప్రసాూను జాఖయతూ ..”. తయిని చూపస్త
ూ హెఙిరించింది

అననపూయణ .

ఊహంఙని ఆ రిణ్యమానికి బితూయపోయింది గామతిఱ.. తను ఏదో అనుకుని కొంచం మొండితనం రదరిశంచింది .. రిసిథతి ఇలా
అడడం

తిరుగుతుందని ఊహంఙలేదు.. ఈ ఇంటో
ో వాళ్ళకి తన మీద అనుమానం వచిింది.. అది ఔన్ పయభ్ చేసుకునేదాక

భంచిగా ఉండాలని నియణయించుకునానరు.. ఔిసారి
...

యమేష్ విషమం ఫమటికి వచిిందంటే ఇలు
ో ఔ జెైలు అవడం ఖామం

ఇంతకు ముందు ఈ ఇంటో
ో ఎవురూ ఇలా మాట్ల
ో డలేదు. అసలా అవకశమే రాలేదు. ఎందుఔంటే తను కూడా ఎపుడూ ఇలా
ఎదురు తియఖలేదు.. ఔనీసం అభభ మాటకి కని, నానన మాటకి కని ఎదురు సమాధానం చలేదు .. వాళ్తళ ఏం చపనా బుయయ
ఊడం త ఇంకో మాట మాట్ల
ో డలేదు. అలాంటిది ఈ భధమ వాళ్తళ ఏం చేసినా తనకి తపుగా అనిపస్ూంది. యమేష్ తో
రిఙమం అయి, షికరు
ో అలవాట్ట అయాఔ తనకునన నిఫంధనలు బరింఙరానివిగా అనిపసు
ూ నానయి. కలేజీ, ఇలు
ో త భరో
వామఔం, భరో గోల లేని తనకి ఇపుడు అవి రండు తన స్తుఙికి రతిఫంధకలా
ో అనిపసు
ూ నానయి. ఆ

జెైలు గోడలు ఫదదలు

కొట్ట
ు కుని రఔిలు ర ర లాడించి ఖఖన వీదులో
ో విహరించాలని అనిపస్ూంది. అఔిడ తనతో పాట్ట యమేష్ కూడా ఉంట్లడు
కఫటిు ఆ మేఘాల మీద

ఆలా సాగిపోతూ చుఔిల లోఔం లోకి వెళ్ళళపోయి యమేష్ చేస్త చిలి నుల మాధుయమం

ఆసాుదించాలనిపస్ూంది. అతని వెఙిని కగిటో
ో నలిగిపోవాలనిపస్త
ూ ంది.

ఎననడూ లేనిది ఈ భధమ సినిమాలో
ో ప్రరభ సనినవేశాలు చూస్ూంటే ఆ సనినవేశంలో తను, యమేష్ ఔనిపసు
ూ నానరు. అందుకే అందరు
నిదరపోయినా తను మాతఱం రాతిఱ పొదు
ద పోయిందాక టీవీ చూస్త
ూ ఖడుపుతోంది.

అననపూయణ సుయం భరింత ఔరుకుగా వినిపంచింది ...” ఇవాళ్ నుంచి సామంతం అననం వండడం, ఙపాతీ చేమడం నీ వంతు ..
వెళ్తళ వెళ్ళో ఙపాతీ పండి ఔలుపు ..”

ఆవిడ మాటలు వినగానే రోషంగా అంది గామతిఱ ...” అయితే ఇంకేం ఙదువు మానిపంచేమండి... వంట చేసుకుంటూ ఫతికేసాూ.. “
“నీలాంటి వాళ్తళ బోలడు భంది ఙదువుకునానరు.. పెదద, పెదద డాఔురు
ో అయామరు.. ఆఫీసురు
ో అయామరు .. వాళ్ళంతా వంట
చేమడం లేదా... నువేుమైనా దిగి వచాివు.. వెళ్తళ అనవసయంగా

వాదన పెంఙకు.. “

మారూమాట మాట్ల
ో డే అవకశం ఇవుకుండా అననపూయణ లోలికి తన ఖది లోకి వెళ్ళళపోయింది.

గామతిఱ కళ్తళ ఎతిూ , ఎతిూ

విసురుగా నడుస్త
ూ వంట ఖదిలోకి వెళ్ళళంది.

అననపూయణ కవాలని బీరువా తెరిచి సరు
ద తూ కూరుింది ... కరితకేమ ఖదిలో డుకుని ఉనానడు.

ఇదే భంచి సభమం ... గామతిఱ కుడి చేయి గుపట విపంది. కగితం నలిగిపోయింది.  ఔిగా నిలఫడి కగితం తెరిచింది.
గామతీఱ ,,, ఏమైంది ఈ నడభ కనోసాూలేవు... నీకోసం పెచోిడినెైతునన ... రేపు సామంతఱం ఇందిరా పాయి్ కి రా నీతోని చాన
మాట్ల
ో డాల... నినన నువుు కలేజ్ కి పోతుంటే స్తసిన ... ఛఫరా
ద సు్ ఖ తయారైనవు .. ఔిసాయనన నినున ముదు
ద పెట్ట
ు కోవాల
... రేపు నువుు రాకుంటే నేనే మీ ఇంటికి వసూ .. మీ నామన , అభభ ఎదురుంగానే ముదు
ద పెట్ట
ు కుంట...

గామతిఱ నరాలనీన తీమగా మూలిగాయి.. అటిఔపుడే యమేష్ వచిి అదేదో సినిమాలో యవితేఛ లాగా తనని అందరు
చూసు
ూ ండగా ఖభాలన దఖగరికి లాకుిని ముదు
ద పెట్ట
ు కుననట్ట
ు .. కుడిచేతో
ూ తనని దఖగయకు తీసుకుని గామతిఱ నాది .. ఎవయనాన
కదంటే లేపుకెళ్ళళ పోతా అని హీరోయిఛం చూపంచినట్ట
ు అనిపంచి తనువంతా పులకింతలతో నిండిపోయింది.

నిలఫడలేఔ

కళ్తళ వణికినట్ట
ు అయింది. ఆ కగితం రండు చేతులో
ో ట్ట
ు కుని మొహ్నికేసి రుదు
ద కుంది. ఆ సయశ యమేష్ పెదాల సయశలా
వెఙిగా అనిపంచింది.

“ గోధుభ పండి డబాఫ అలమారోో పెై రాక్ లో ఉంట్టంది ఔనిపంచిందా ...”

అననపూయణ గొంతు వినిపంఙడంతో కగితం

భడతపెటిు జాకెటో
ో దాచేసింది. అలమాయ తెరిచి గోధుభ పండి డబాఫ తీసుకుంది.

యమేష్ ఇంటికి వచిి ఫటులు మారుికుని తలిో పెటిున జోననరోటేు తినానడు. అతను తినడం పూరిత చేస్తసరికి ఖంఖరాజు, సురేష్
వచాిరు..
యమేష్ ని చూస్త
ూ తిననవా అనడిగాడు ఖంఖరాజు.

యమేష్ సమాధానం చకుండా లోలికి వెళ్ళళపోయాడు. ఖంఖరాజు భాయమతో అనన మాటలు వినిపంచాయి...” బ్బకర్ ఖ
తిరుగుడు , తినుడు... భంచిఖ నేరిసు
ూ ననవ్ ...”

“ఊకో .... బిడడ రాంగానే యంధి డతవు”

విసుకుింది ఆవిడ..

యమేష్ నియోక్ష్మంగా భంఙం మీద అడడంగా వాలిపోయాడు.

అతనికి పచిి టిునట్ట
ు గా ఉంది. గామతిఱని ఔలుసుకుని ది రోజులు ... ఆమని వాళ్ళ డాడి కలేజ్ కి వెంట పెట్ట
ు కుని వెళ్ళడం

ఆమ తనతో మాట్ల
ో డఔపోవడం , ఔనీసం తనవెైపు కూడా చూడఔపోవడం ఇదంతా ఎందుకు ఛరుగుతుందో తెలిమడం లేదు. తను,
ఆమ ఔలుసుకోవడం ఎవయనాన చూసారేమ్మ , అందుకే వాళ్ళ అమాభ, నానన ఆమని ఔంటో
ఱ ల్ చేసారేమ్మ అనే అనుమానం తో పాట్ట
ఆమకి పెళ్ళో

చేస్తసాూరేమ్మ అని బమం కూడా వేస్ూంది. గామతిఱ లాంటి అందమైన అమాభయి, ఇంటి ఔినే ఉంటే ఆమని తను

పెళ్ళో చేసుకోవాలి గాని ఇంకెవరో పెళ్ళో చేసుకోడం ఏంటి?

అందుకే ఎలాగెైనా

గామతిఱని ఔలవాలి.. వీలైతే ఇదదరూ లేచిపోవాలి.. ఇంటో
ో వాళ్ళకి చకుండా ఎఔిడిఔనాన వెళ్ళళపోయి పెళ్ళో

చేసుకోవాలి.. వాళ్ళ వాళ్తళ పుకోరు... తన వాళ్తళ పుకోరు .. ఏ మాతఱం తెలిసినా తన సంఖతి ఎట్ల
ో ఉనాన ఆమని
మాతఱం కచిితంగా తన నుంచి దూయం చేసాూరు..

యమేష్ పాయి్ లో ఔలుసుకుందాం అని రాసి విసిరేసిన కగితానికి గామతిఱ సమాధానం చఔపోయినా ఆమ తకుండా
వసు
ూ ందనే నభభఔంతో రశాంతంగా నిదరపోయాడు.

భరానడు గామతిఱ కచిితంగా వసు
ూ ందనే

యమేష్ నాలుగు ఖంటల నుంచే పాయి్ కి వెళ్ళో చారు
ో చేమసాగాడు. ది

నిమిషాలు ఖడిచినా ఆమ రాఔపోవడంతో అతనికి టెనషన్ పెరిగిపోసాగింది. లోలి నుంచి బైటికి, బైటి నుంచి లోలికి దే, దే
తియఖసాగాడు. గేట్ దఖగయ

ఉనన వాచ్ మాన్ నాలుగు సారు
ో చూసి ఐదోసారి అతని చొకి ట్ట
ు కుని ఖటిుగా అడిగాడు..

“ఏం సంఖతి ... గ్రడ ఏం చేసు
ూ నానవ్... దమాక్ కరాబ్ అయిందా.. ఎవరునవుు... ఆ ... టికెట్ తిసుినానవా. ... “

యమేష్ కి బమం వేసింది. షయు్ జేబు లోంచి టికెట్ తీసి చూపంచాడు.

అతని చేతి లోంచి ఖభాలన లాకుిని చూస్త
ూ అడిగాడు” ఏం చేమనికి వచిినవ్ ....ఔిడివే వచిినవా.. “

యమేష్ బమంగా అనానడు.. “వాకింగ్ కి వచిిన నా దోసూ్ గురించి వెయిట్ చేసు
ూ నన ....”

“ వాకింగ్ గురించి వచిినోడివి వాకింగ్ గిటోనా చేస్టడిది.. నీ దోసూ్ లోటకి రాడా

దోసూ్ అంటే పోరాడా... పోరా...”

యమేష్ తడఫడా
డ డు.. అమాభయి అని చబితే వీడు ఏభంట్లడో .... దికుిలు చూడసాగాడు..

వాచ్ మాన్ యమేష్ మేడ మీద చేయి వేసి “

నీ అసంటోలోని భసు
ూ స్తసిన నడువ్ బైటికి .... నీ బాబు జాగిరి కదిది... నడువ్

..” అంటూ తోస్తమబోతుండగా ఆటో ఆఖడం అందులోంచి గామతిఱ దిఖడం కేసారి ఛరిగాయి.

యమేష్ ఔళ్తళ ఆమని చూడగానే మరిశాయి.. వాచ్ మాన్ చేతి నుంచి విదిపంచుకుంటూ “ అనన సారి అనాన అదిగో ఆమనే నా
దోసూ్ .... వదిలేయ్ అనాన”

అనానడు ఫతిమాలుతూ..

వాచ్ మాన్ గామతిఱ వెైపు చూసాడు. గామతిఱ అతనిన, యమేష్ ని బదిరిపోతూ చూసింది..

ఏభనుకునానడో వాచ్ మాన్ యమేష్ ని వదిలేస్త
ూ “ ఛయస్తపు కూసుని

ఛలిద బైటికి పొండి ... లోట ఏభనన నఔయలు చేస్తూ

బొఔిలు తీసూ” అనానడు.

యమేష్ తల అడడంగా ఆడిస్త
ూ ఖబా, ఖబా అనానడు “ లే అనన

ఛసు్ కూసుని మాట్ల
ో డుకుంట్లం .... అంతే .. ఛలిద పోతం “

అనానడు.
వాచ్ మాన్ గామతిఱనే చూస్త
ూ “పొండి “ అనానడు.

యమేష్ కుడి బొటనవేలు భడిచి నాలుగు వేళ్తళ నుదుటికి ఆనిి ఔృతఛఞత తెలిప గామతిఱ దఖగయకు వెళ్ళో ఆమ చేయి ట్ట
ు కుని
లోలి కి నడిచాడు. గామతిఱకి ఏం ఛరిగిందో అయధం కఔ అయోభమంగా యమేష్ తో నడుస్త
ూ ఔిసారి వెనకిి తిరిగి చూసింది...
వాచ్ మాన్ ఆమనే చూసు
ూ నానడు. గామతిఱకి బమంతో ళ్ళంతా ఛలదరించినట్ట
ు అయింది.

“ ఏమైంది అతను ఏభంట్టనానడు ?” అడిగింది..

“ నీ

గురించి నేను అట్ట, ఇటూ తిరుగుతునన ... ఆడికి ఏమ్మ డౌట్ట వచిింది.. ల్లిో సాుయు్ చేసిండు... ఔనిునస్ చేసిన”

అనానడు.
“అంటే ఏభనానడు?” అడిగింది గామతిఱ.

గుల్భహర్ చట్ట
ు కింద బంచి మీద కూరుింటూ “ఆని సంఖతి వదిలేయ్ ... నీ సంఖతి చపు ఏమైంది మీ ఇంటో తెలిసిందా భన
సంఖతి... మీ డాడి ఎందుకు తోలిపోతుండు నినున కలేజ్ కి ...” అడిగాడు.

గామతిఱ దిగులుగా అంది. “ మా ఇంటో
ో

రటిఱక్ష్నస్ బాగా ఎకుివెైనాయి.. మా పెదనానన ఆ భధమ వచిి వెళ్ళళన దఖగయ నుంచి

నా మీద మా వాళ్ళకు ఏదో డౌట్ట వచిింది కని పెైకి ఏమి అనడం లేదు... భనసులో మాతఱం డౌట్ట ఉందనిపస్ూంది.. గోల్ిండ
వెళ్ళళనపుడు ననున మా పెదనానన చూసారేమ్మ , నాననకి చపారేమ్మ అనిపస్ూంది. “

“ఎవరు మీ పెదనామన” అడిగాడు..

“ నీకు తెలిమదులే.. మా ఫ్యదర్ ఔజిన్ .... ఫహుశా నేనింఔ ఔలవలేను. ఇవాళ్ నినున ఔలుసుకోడానికి ఇంటో
ో గొడవ డి కలేజ్ కి
ఔిదానేన

వెళ్ళళపోయాను.. అందుకే ఇపుడు రాఖలిగాను. రేటి నుంచి ఇంక ఏం ఛరుగుతుందో తెలిమదు.. ననున

భరిిపో ...”

యమేష్ గాబరాగా అనానడు...” ఏయ్ ఖసొంటి మాటలనకు ... భనం మారేజ్ చేసుకుందాం ...”

“ మామరేజా .... ఇపుడా ...ఏం చేసాూం పెళ్ళో చేసుకుని.... ఎఔిడుంట్లం? అసలు ఎలా ఫతుకుతాం... భనకి జాబ్ కవాలి..
ఎవరు ఇసాూరు..”

విసభమంగా అడిగింది..

గామతిఱకి యమేష్ పెళ్ళో చేసుకుందాం అనగానే విసుగా
గ అనిపంచింది.

దే ,

దే

పెళ్ళో మాట ఎతు
ూ తాడే అనుకుంది చిరాకుగా. సయదాగా కొంత కలం

తిరుగుతూ, భధమ, భధమ

లవయస్ లాగా

సినిమాలు, షికరు
ో

కగిలింతలు, ముదు
ద లతో ఎంజాయ్ చేసాఔ పెళ్ళో చేసుకుంటే భజా ఉంట్టంది.. ఇతను పా
ర యంబం

లోనే పెళ్ళో, పెళ్ళో అని మొదలు పెట్ల
ు డు. ఇదేం భనిషి అనిపంచింది.

“ఎటోనో ఫతుకుదాం ... నేను మా అభభనడిగి తెసూ పెైసలు నువేుం పఔరు చేమకు.. భనం ఏడిఔనన పోదం ...”

“ఎఔిడికి?” ఆశియమంగా చూసింది.

“ఎడకో ... చూదా
ద ం ... ముందు ఈ ఊయోకేలిో పోయి పెండిో చేసుకుననంఔ చూదా
ద ం ...”

“ నేను రాను ... నాకు బమం ....” వణికి పోతూ అంది.

“ ఫమం లేదు ఏం లేదు .... నాతోని వసు
ూ ననవ్ ఖంతే” మొండిగా అనానడు.

“ రాను ....” ఖభాలన కూరుినన దఖగరి నుంచి లేచింది ...

ఆమ చేయి ట్ట
ు కుని లాగి కూరోిబడుతూ అనానడు “నువుు రాకుంటే తోలిబోత ...”

“ వదులు నా చేయి .... నేను రాను”

చేయి లాకుింటూ అంది.

“ వదల .... నువుు రావాలే... వసు
ూ ననవ్ ...”

“ నీకు పచిి టిుందా... వదులు ... అందరు చూసు
ూ నానరు.. వదులు” ఔి విదిలింపు తో చేయి లాకుింది.

యమేష్ తను కూడా లేచి నిలఫడి ఫతిమాలుతూ అనానడు...” నువుు లేకుంటే నేను ఫతఔ లేను గామతిఱ నాకు నువుు
కవల...ఈడ ఉంటె భన పెదోదలు
ో భనలను ఔలునిమమరు ... ఏడిఔనన పోయి హ్పఖ ఉందాము.. నా మాట ఇను ...”

అతనలా ఫతిమాలుతుంటే గామతిఱకి

జాలేసింది.. యమేష్ అంటే తనకి ఇషుమే కని అపుడే పెళ్ళో అంటే చిరాకు పుడుతోంది..

“నాకు ఇపుడే పెళ్ళో చేసుకోడం ఇషుం లేదు.. నా ఙదువు పూరిత కవాలి... నేను జాబ్ చేయాలి.. అయినా అలా ఇంటో
ో చకుండా
పారిపోడం అంటే నాకు బమం ... నీతో వచాిఔ నువుు ననున వదిలేస్తూ..”

“నినున వదులూన .... ఖటోనకు ... సచిిం దాక వదల ...నినున నేను ఙదివిసూ ... నీకెంత కవాలనంటే అంత ఙదువుకో ...”

గామతిఱకి

అతని మాటలో
ో నిజాయితీ ఔనిపంచింది. నిఛం గానా అంది మరిసి ఔళ్ళతో.

“పా
ర మిస్ “ అనానడు.

“ఏమ్మ వదిలేస్తూ ....”

“అర సభజ్ కదా వదల అనన ఔదా.. నినున లవ్ చేసు
ూ నన ... పెండిో చేసుకుంట ..”

అతని ఔళ్ళలో
ో కి చూసింది.. తన మీద బోలడంత ప్రరభ ఔనిపంచింది.
రోజుల నుంచి నానన కలా కసు
ూ నాన తనే

నిఛంగా ప్రరమిసు
ూ నానడు యమేష్ తనని .. అందుకేగా ది

ధైయమం చేసి ఇఔిడ ఔలుసుకునే ఏరాట్ట చేసాడు.. పాం వాచ్ మాన్ తో తిట్ట
ో

కూడా తినానడు తన కోసం ... యమేష్ అననట్ట
ు ఇలాగే అయితే ఇంఔ ఇదదరూ ఔలుసుకునే అవకశం ఉండదు.. విడిపోవడమే ....
గామతిఱకి ఆ మాట అనుకుంటేనే ఎలాగో అనిపంచింది. యమేష్ తనని పా
ర ణంగా ప్రరమిసు
ూ నన యమేష్, తనని గోల్ిండ తీసుకు
వెళ్ళళన యమేష్, తనకి భంచి , భంచి గిపు్ లు ఇచేి యమేష్ ... సయదాగా ఔబురు
ో చప్ర యమేష్ .... ఇతనిన వదిలి ఎలా ఫతఔడం
... ఙదివిసాూ అంట్టనానడు..

పా
ర ణంగా చూసుకుంట్ల అంట్టనానడు.

కనీ అతనితో వెళ్తూ సినిమాలో
ో చూపంచినట్ట
ు కొంత

కలం తయవాత తనని వదిలేస్తూ ... భళ్ళళ తను ఎఔిడికి వెళ్త
ూ ంది? ఉహు ఆలా వదలడు. తన ఇంటో
ో ఔంటే ఎకుివ సుకంగా
ఉండచుి ఇతనితో ..

గామతిఱ ఆలోఙనలు రి, రి విధాల పోతునానయి..

“ఏమాలోచిసు
ూ ననవ్ గామతీఱ ... చపు
ూ నాన విను ...ఈడనే ఉంటే భనం ఎననటికి ఇటోనే ఉండాల నువుు నీ ఇంటో .. నేను నా ఇంటో
... మీ అభభ నానన నీకు వేరే వానితోని పెండిో చేసూరు ... వచేితోడు ఎసొంతోడో ... తాగుబోతు అయితే నీ లైఫ్ కరాబ్ ... నాకు
తాగే అలవాట్ట లేదు.. నినున భంచిఖ స్తసుకుంట ...రేపు రాతిఱ నీ ఫటులు, బుఔస్ తీసుకుని వచియ్ ... ఈడనే వెయిట్ చేసూ
...”

కొంచం ఆశగా , భరి కొంచం దీనంగా చూసింది గామతిఱ ....” నాకు బమం వేస్ూంది యమేష్ .. అసలు ఎలా బైటికి రాను.. నా
ఫటులు, నా పుసూకలు తీసుకుని ఎవరూ చూడకుండా ఇంటో
ో ంచి రావడమే ..పెైగా
రాను. నా వలో కదు ..”
“అయితే నేను ట్లమంక్ బామండ్ ల దూకుత ...” బదిరింపుగా అనానడు.

బమంగా అతని చేయి ట్ట
ు కుని “ అలా అనకు” అంది ..

అభభ, నానన, అననమమని వదిలి ఎలా

“భరి చపు వసాూవా రావా ...”

“ఎలా ?”

“ఇపుడు ఎటో వచిినవో అటోనే ...”

నిససహ్మంగా చూసింది

“చపు వసాూవా ...”

“నాకొించం టెైం ఇవుు . భరీ రేప్ర అంటే ఎలా ... నాలుగు రోజులు ఆగుదాం ..”

“సరే .... నాలుగు రోజులు అంట్టనానవ్ ఔదా  కే .. రాకుంటే చూడు ... ట్లమంక్ ఫండో దూకి

అతని వెైపు చూసింది.. అతని ఔళ్ళలో
ో ట్ట
ు దల ...మొండితనం

స్తయిస్టైడ్ చేసుింట ...”

తకుండా అననంత ని చేసాూడు అనేలా ఉంది .

తలాడించింది అరమతనంగా ..

అతని ఔళ్తళ మరిశాయి... “నాకు ఎరికే నీకు నేనంటే లవ్ “ అనానడు.

అయితే గామతిఱ అనుకుననట్ట
ు నాలుగు రోజులు ఖడవకుండానే ఉదరవం వచిి డింది.

అటికే ఆమ ఔదలిఔల మీద నిఘా పెటిున కోటేశుయ రావుకి గామతిఱ కలేజ్ నుంచి ఎటో

వెళ్ళళందనన విషమం తెలిసి

పోయింది. చూచామగా ముందు రోజే గామతిఱ అపుడపుడు కలేజి ఎగొగటిు
వెళ్తళ

నీయఛ దాురా

ఎఔిడికో వెళ్ళ
ూ ందని రోజూ ఆమతో ఔలిసి ఇంటికి

తెలిసింది...

నీయఛ ఇలు
ో గామతిఱ ఇంటికి వెళ్తళ దారిలోనే ఉండడం తో యమేష్ రిఙమం అయిందాక ఇదదరూ ఔలిస్త ఇంటికి వెళ్తళవాళ్తళ. కనీ
యమేష్ తో రిఙమం అయాఔ ఇందిరా పాయి్ లో అతనితో ఔలిసి చట్ట
ు కింద కూరుిని ఔబురు
ో చపుకోడం, అతనితో ఔలిసి చటు
ట్ల
ు లేసుకుని గోల్ిండ వెళ్ళడం ఈ భధురానుభూతులు అలవాట్ట అయాఔ గామతిఱ నీయఛ ని అవాయిడ్ చేమడం మొదలు
పెటిుంది. గామతిఱ అఔసాభతు
ూ గా ఆలా మారి పోడం నీయఛకి ఆశియమం, అనుమానం కూడా ఔలఖడానికి దారి తీసింది.. ఆలా
చేసిందంటే కచిితంగా

ఆమకి బోయ్ ఫ్రండ్ దొరికడని నీయఛ ఊహంచింది... సహఛంగా ఆడ పలోలకి ఉండే కుతూహలంతో

అతను ఎవరో తెలుసుకోడానికి రమతినంచింది కనీ ఇంత వయకు తెలుసుకో లేఔ

పోయింది. ఈ లోల గామతిఱ రోజూ తండిరతో

ఔలిసి కలేజ్ కి రావడం, భధమ, భధమ సామంతా
ఱ లు కూడా ఆమనే వచిి తీసుకు వెళ్ళడం చూసాఔ ఆమ అనుమానం నిఛం
అయింది. గామతిఱ బాయ్ ఫ్రండ్ తో తియఖడం ఆమన చూసాడని అందుకే వెంట పెట్ట
ు కు వసు
ూ నానడని రూడి చేసుకుంది.

అనుకోకుండా

ముందు రోజు ఇంటికి దఖగయగా ఉనన స్తర్ మారిట్ లో కోటేశుయ రావుకి నీయఛ ఔనిపంచి

విష్ చేమడం ,

మాటల భధమ గామతిఱ విషమం రావడం తన అనుమానం నీయఛ ఆమన ముందు ఔసిగా బైట పెటుడం ఛరిగింది. ఆ రోజే గామతిఱ
తలిోతో గొడవ డడం ఆ గొడవలో తన టో ఆంక్ష్లు విధిసు
ూ నన తలిో, తండు
ర లకి ఎదురు తిరిగి కలేజ్ కి ఔితి వెళ్ళడంతో
కోటేశుయ రావు ఆఫీస్ కి లీవ్ పెటిు ఇంటో
ో ఉండి పోయాడు.. గామతిఱ కలేజ్ నుంచి రాగానే ఇవాళ్ నిలదియాలని ఎదురు
చూసు
ూ నానడు. అనుకోకుండా గామతిఱ అదే సభమంలో సామంతఱం యమేష్ ని ఔలుసుకుని ఆలసమంగా ఇంటికి రావడం ఛరిగింది.

గామతిఱ ఇంటో
ో అడుగు పెటేు సరికి తలిో, తండిర చరో కురీిలో నిశసఫదంగా

కూరుినానరు.

ఆ నిశశఫదం పెదద విస్పటనానికి

దారి తీస్త అగిన యుతం చుటూ
ు అలుముకునన వాతావయణం లా ఉంది.

వాళ్ళనలా చూడగానే బమంతో ముచిభటలు పోశాయి గామతిఱకి .. కళ్ళలో
ో వణుకు మొదలైంది.. అయ చేతులు చభటతో
తడిసి పోయాయి..

అరమతనంగా తల భూమి లోకి వంగింది.

“ఎఔిడి నుంచి వసు
ూ నానవు ?” ఉరుములా వినిపంచింది ఆమన సుయం .

గామతిఱ బితూయ పోతూ తలిో మొహం లోకి చూసింది. సమాధానం చభననట్ట
ు చూస్ూంది ఆవిడ ..

“క క .....” గామతిఱ పెదాలు దాటి సమాధానం వచేిలోగా కోటేశుయ రావు కుడి చేయి ఫలంగా ఆమ చం తాఔటం, గామతిఱ
కేవుుభనడం ఛరిగింది.

బయత ఆలా చేయి చేసుకుంట్లడని ఊహంఙని అననపూయణ ఖభాలన ఆమన చేయి ట్ట
ు కుంది.

ఆమన అననపూయణ ని విదిలించి కొటిు భరో సారి

చేయి ఎతా
ూ డు. ఆవిడ ఖటిుగా ఆమన చేయి ట్ట
ు కుని “ ఏంటండి ఈ ఆవేశం

ఎదిగిన ఆడపలోని కొటు కూడదు.. ఊరుకోండి” అంటూ గామతిఱ వెైపు కోంగా

చూసి అంది “ నీకు ఏం మామ రోఖం వచిిందే

ఇట్ల
ో తయాయయావు... ఎఔిడికి వెళ్ళో ఙచాివు.. ఎవడితో తిరిగి వసు
ూ నానవు.. చప తఖలడు.”

ఔళ్ళ నిండా

నిండిన నీళ్తళ చంల మీదికి కరి పోతోంటే రండు చేతులో
ో మొహం దాచుకుని ఖది లోకి రిగెతిూ భంఙం మీద వాలి

పోయి వెకిి, వెకిి ఏడవ సాగింది గామతిఱ.

“వదులు ననున ఇవాళ్ దాని సంఖతి అటో, ఇటో తేలిపోవాలి” సింహంలా ఖరిించాడు కోటేశుయ రావు.

“ఏం తేలుసాూరు? మీరు ఎంత కొటిునా అది నిఛం చదు ... చప్రది అయితే తపు చేమదు.. దానికేదో అయింది.. దారి
తపుతోంది.. ఔటే మాయగం దానికి ఙదువు ఆప్రసి పెళ్ళో చేమండి ... అంతే”

అంది అననపూయణ .

కొనిన నిమిషాలు నిశశఫదం తాండవం చేసింది.. తయవాత కోటేశుయ రావు సుయం వినిపంచింది. “అవును అదే రిషాియం ..”
వింట్టనన గామతిఱకి గుండె భండి పోయింది... ఏడుపు ఉధృతంగా తనునకు రాసాగింది.

ఙదువు మానిపసాూరా.. అంటే ఫ్రండస్ ఉననంత మాతా
ఱ న ఙదువు మానేయాలా ఆడ పలోలు. భరి తన తోటి వాళ్తళ బోలడు
భంది ఫ్రండస్ తో బ్ లకు,

రసాురంట్ లకు తిరుగుతునానరు.. వాళ్ళని కూడా వాళ్ళ వాళ్తళ ఙదువు మానిపసాూరా?

ఇంత చడడ అభభ, నానన ఎఔిడెైనా ఉంట్లరా ? అసలు తను పాయి్ కి వెళ్ళోనట్ట
ు వీళ్ళకి ఎలా తెలుసు? నానన ఈ టెైం కి ఇంటో
ో
ఎందుకు ఉనానడు.. తన మీద కలా మానలేదా.. ఇవాళ్ తను యమేష్ ని ఔలుసుకుననట్ట
ు తెలిసిందా... ఎలా గామతిఱకి తన
నిససహ్మత మీద , బానిస ఫతుకు మీదా ఏవగింపు ఔలఖ సాగింది.. ఏంటి ఈ ఫతుకు? ఇపుడే పెళ్ళళ.? యమేష్ అననది నిఛమే
.... అతను అననటేు అభభ, నానన తనకి పెళ్ళో చేయాలని నియణయించుకునానరు.. వాళ్ళ నియణమం ఇంఔ మాయదు.. ఎలా ఎం
చేయాలి.?

గామతిఱ దుుఃకం

ఆందోళ్నగా మారి పోయింది. ఎలా ? ఈ ఆద ఖటెుఔిడం ... పెళ్ళో అపుడేనా ! ఎవయనాన చేసాూరా ఇలా?

ఙదువు పూరీత అయాఔ కొంత కలం జాబ్ చేయాలి...తన సంపాదనతో సయదాగా ఎంజాయ్ చేయాలి... బాయ్ ఫ్రండ్ తో కొంత
కలం సయదాగా సినిమాలు, షికరు
ో చేయాలి..అపుడు పెళ్ళో చేసుకోవాలి.. అంతే కని ఇటి నుంచే పెళ్ళో చేసుకుని పలోలిన
ఔని వాళ్ళని పెంచి పెదదచేసి బాధమతల సుడి గుండంలో కొట్ట
ు కు పోయి జీవితం అంటే ఇంతే అనే సిథతికి వచేియాలి.. ఆ తయవాత
పలోల పెళ్ళళళ్తళ, పురుళ్తళ, చూసు
ూ ండగానే ముసలి తనం

వచేిసు
ూ ంది.

నో ఆలా ఛయఖకూడదు.. ఛయఖనివును ..

గామతిఱ లేచి కూరుింది.. ఏవేవో ఆలోఙనలు.. యమేష్ అననట్ట
ు ఇంటో
ో నుంచి వెళ్ళళపోతే ... ఎఔిడికి వెళ్ళళలి? యమేష్ తోటే
వెళ్ళళలి.. వెళ్ళతే అతను కూడా పెళ్ళో అంటూ వెంట డుతునానడు.

లేదులే ... ఇపుడంటే ఈ ఆంక్ష్ల వలన ఔలుసుకో లేఔ

పోవడంతో ఆలా అంట్టనానడు కనీ, ఇదదరూ ఔలిసి వేరే ఊరు వెళ్ళో ఙదువు ఔంటినూమ చేమచుి.

ఙదువుకి డబుఫ కవాలి ...

తను పలోలకి టూమషన్ చ ఖలడు. యమేష్ కూడా ఏదనాన చేసాూడు..

ఎస్ .... వెళ్ళో పోవాలి.. ఈ ఇంటో
ో ఉంటే ఫతకలని కూడా అనిపంఙదు.. ఇంత బమంఔయమైన ఫతుకు ఎలా ఫతఔడం? వెళ్ళో
పోవాలి..... ఎలా .... ఎలా?

కరితకేమ లోలికి వచాిడు. గామతిఱ భంఙం

మీద నుంచి ఔదలలేదు.

కస్తసపు చూసి కరితకేమ తనకి కవాలిసన వసు
ూ వులు తీసుకుని హ్లో
ో కి వెళ్ళళ పోయాడు.

అననపూయణ వచిి అనాననికి యభభంది.. ఔదల లేదు గామతిఱ .. అననపూయణ దఖగయకి వచిి ళ్తళ కొరుకుతూ అంది “ వేదవేుషాలు
వేమకుండా రా ... ఆమన అసలే

రావణ్యసురుడు అయాడు.. ఙంప్రసాూడు..చేసిన యబస చాలు రా “ అంటూ రఔి పుచుికుని

లాకెిళ్ళళంది ..

గామతిఱకి ఏడుపు, ఉకోయషం, ఔసి .... ఏమి చేమలేని నిససహ్మత ...తల వంచుకుని అననం కెలుకుతూ కూరుింది. ఆమని
రీక్ష్గా చూస్త
ూ నే భోఛనం ముగించాడు కోటేశుయ రావు .

చేయి ఔడుకుిని ఖదిలోకి వెళ్త
ూ నన గామతిఱ అననపూయణ సుయం విని శిలలా నిలఫడి పోయింది.

“నాననగారు, అననమమ ఆ ఖదిలో

డుకుంట్లరు నువుు నాతో డుకో ...”

అంటే ... అంటే... ఇంకసూ ఫలంగా , ధృఢమైన యక్ష్ణ గోడ ఔటుడమా తన చుటూ
ు ..

“నీకే చప్రది నా ఖదిలోకి వెళ్తళ” హెఙిరించింది అననపూర్ణ .

గామతిఱ తల తిప చూసింది .. కోటేశుయ రావు ఆమనే చూసు
ూ నానడు.

ఖబుకుిన గామతిఱ తలిో ఖదిలోకి వెళ్ళళ పోయింది.

సడన్ గా గామతిఱకి నవ్వుచిింది. ఎందుకు వీళ్తళ తనని ఇంతగా కలా కసు
ూ నానరు.. వాళ్తళ అలా రవరితసు
ూ ననందుకే తనకి పారి
పోవాలనిపస్ూంది.. కొంచం స్తుచి ఇస్తూ ఎంత బాగుంట్టంది... కనీ ఇవురు.. చూసాూ ఎంత కలం ఇలా కలా కసాూరో ... రఔిలు
వచిిన కిషని ంఛయంలో ఫంధిస్తూ ఏం చేసు
ూ ంది... ఆ ంఛయం ఊఙలు విరిచి పారిపోయే అవకశం కోసం ఎదురు చూసు
ూ ంది. తనూ
అంతే..

కచిగూడ రైలేు స్తుషన్... హెైదరాబాద్ లోని రధాన రైలేు స్తుషన్ ...

1916 సంవతసయంలో నిజాం నవాబు ఔటిుంచిన ఈ స్తుషన్
ఔళ్ళతభఔమైన

పా
ర చీన ముసిోం సంసిృతిని రతిబింబిసు
ూ ంది. అదుబతమైన,

నిరాభణం ..శేుత వయణంలో వెనెనల సౌధంలా ఉంట్టంది.

అనిన వెైపులా మినార్ లతో రాఛ పా
ర సాదం లా

ఉంట్టంది. ఫమట నుంచి చూస్తూ తాఛభహల్ లాంటి ఔ యాతా
ఱ సథలం లాగా అనిపసు
ూ ంది. మొతూం ఐదు పా
ో ట్ ఫ్యయభస్
ఉంట్లయి.. బంగుళ్తరు ఎఔస్ పెరస్, తుంఖబదా
ర ఎఔస్ పెరస్ , జెైపూర్ ఎఔస్ పెరస్ ఈ స్తుషన్ నుండి ఫమలుదేయతాయి.

ఎఔిడికి వెళ్ళళలో , ఏం

చేయాలో

తెలిమని ఔ అయోభమ సిథతిలో మవ్వన పా
ర ంఖణంలో అడుగు పెటిున

ఇదదరు

యువతీ యువకులు తభ భధమ ఏయడిన ఔ అనిశిిత, ఫలహీనమైన ఆఔయషణతో తభ ఔలయిఔకు ఏయడుతునన
అవరోధాలను తలగించుకోడానికి,

తభ స్తుఙికి బంఖం ఔలఖని అనుకూల రిసిథతులను ఔలించుకోడానికి ఇవాళ్

అఔిడ

ఔలుసుకోవాలని నియణయించుకునానరు.

సభమం భధామహనం నెనండు

దాటి తమిభది నిమిషాలైంది ...

ఔ ఆటో వచిి ఆగింది. అందులోనుంచి యమేష్ చేతిలో స్తట్ కేస్ తో దిగాడు.

ఔసారి చుటూ
ు ఔలమ చూసి స్తట్ కేస్ కింద

పెట్ల
ు డు. పామంట్ట జేబులోంచి యస్ తీసి ఆటో అతనికి డబుఫలిచిి యస్ తిరిగి జేబులో పెట్ట
ు కుని కింద పెటిున స్తట్ కేస్

తీసుకునానడు. కొంచం బరుకు, కొంచం హుషారు ఔలఖలిసిన భావాలతో అటూ

ఇటూ చూస్త
ూ స్తుషన్ వెైపు నడిచాడు.

రయాణికులతో యదీదగా ఉంది. లోలినించి వచేివాళ్తళ, లోలికి వెళ్తళవాళ్తళ , అందరీన తపంచుకుంటూ లోలికి నడిచాడు.
ఎంకెైురీ కంటర్ దఖగయ కొంచం ఎడంగా నిలఫడి పా
ో ట్ ఫ్యయభ్ మీద ఆగి ఉనన రైలుని చూసాడు. తిరిగి అనిన కంటయో దఖగయ కూమలో
నిలఫడి టికెటస్ కొంట్టనన రయాణీకులను చూసాడు.
రయాణికులను చూసాడు.

పా
ో ట్ ఫ్యయభ్ మీద హడావుడిగా అట్ట ఇటూ తిరుగుతునన

తిరిగి చూపులు సఖం, సఖం ఔనిపసు
ూ నన రోడ్ వెైపు తిపాడు.

నినన ఊయంతా ఫలాదూర్ తిరిగి

సామంతఱం ఇంటికి వచేి సరికి ఆఔలేసింది.. వంట ఖది లోకి వెళ్ళో గినెనలు, డబాఫలు

వెతుకుింటూ తలిో మీద విసుకుినానడు “తిననికి ఏం లేదా ఆఔలైతుంది” అని. తల నొపతో మూలుగుతునన ఆవిడ “ నెతిూ
నొసు
ూ ంది బిడా
డ ...దుఔనంలకి పోయి మిఙిర్ తెచుికో” అంటూ యాభై రూపామలు ఇచిింది.
మిఔసిర్ పాకెట్ కోసం

కిరాణ్య కొట్ట
ు కి వెళ్ళళన యమేష్ దఖగరికి మరుపులా

అది తీసుకుని

వచిి ...” యమేష్

భధామహనం కచిగూడ రైలేు స్తుషన్ కి రా తకుండా రా... భనం వెళ్ళళ పోదాం”

హలిదరాం

నీకోసమే చూసు
ూ నాన... రేపు

అని చప హడావుడిగా వెళ్ళళ పోయింది

గామతిఱ.

ముందు తెలోబోయినా వెంటనే ఎగిరి ఖంతేశాడు.
మిద తేలుతూ ఇంటికి వెళ్ళో,

అంటే తనతో వచేిమడానికి గామతిఱ పుకుంది అనుకునానడు. మేఘాల

రాతిఱ అందరు డుకునానఔ

తన ఫటులనీన స్తట్ కేస్ లో పెట్ట
ు కుని తను ఎపుడూ నిలఫడే

వే చట్ట
ు దఖగయ ఎవరికీ ఔనిపంఙకుండా దాచి నిశసఫదంగా వచిి డుకునానడు. వే చట్ట
ు

వీధి చివయలో ఉంట్టంది.. దాని వెనఔ

గోడ ఉంట్టంది.. గోడతో ఆ వీధి ఆగి పోయింది.. ఆ గోడ వెనకే కచిగూడ రైలేు స్తుషన్, పోసు్ ఆఫీస్, ఇసాిన్ వాళ్ళ ఔృషణ భందియం..
సాధాయణంగా అఔిడికి వేరే వాళ్తళ ఎవరూ రారు.. ఆ కలనీలో నివాసం ఉండే వాళ్తళ త. ఎవరికీ కూడా
వసు
ూ వు రీక్ష్గా చూస్టూ త

చట్ట
ు వెనకిి పెటిున

ఔనిపంఙదు. ఆ ధైయమంతో అఔిడ పెటిు నిశిింతగా డుకునానడు.

గామతిఱతో పెళ్ళో అయిపోయి ఇదదరూ ఔలిసి కపుయం పెటేుసినట్ట
ు ఔలలు ఔంటూ నిదర పోయాడు కనీ భధమ, భధమ లేచి టెైం
చూసుకుంటూ నాలుగుననయ కగానే

లేచి ఫరష్ చేసుకునానడు. నెభభదిగా తండిర చొకి జేబులో వెతికి నాలుగు వందల యాభై

రూపామలు తీసి జేబులో వేసుకునానడు. వంట ఖదిలోకి వెళ్ళో తలిో దాచుకునే పోపుల డబాఫ వెతికితే నూట ముపెైప రూపామలు
దొరికయి. అనీన జేబులో వేసుకుని

ఫటులు మారుికుని ఙపుడు చేమకుండా ఇంటో
ో ంచి ఫమటికి వచిి స్తట్ కేస్

తీసుకుని రోడు
డ మీదకి నడిచాడు. దరి దాపులో
ో ఎఔిడా ఆటో ఔనిపంఙ లేదు. నెభభదిగా నడుస్త
ూ సిఖనల్ దాక వచాిఔ ఆటో
దొరికింది. ఆటో చేసుకుని బిోక్ గారడన్ కి వెళ్ళళడు. అఔిడే అటూ ఇటూ తిరిగి, హోటలో
ో భోఛనం చేసి దకొండుననయ కగానే
భళ్ళళ ఆటో చేసుకుని కచిగూడ వచాిడు.

యమేష్ వాచి చూసుకునానడు. నెనండుననయ.. ఇంక రాలేదేంది ఈ మ అనుకునానడు విసుగా
గ . ఇపుడు ఆ స్తుషన్ నుంచి ఏ
టెైళన్ ఉందో అది ఎఔిడికి వెళ్త
ూ ందో, ఇదదరూ ఎఔిడికి వెళ్ళళలో ఏమి తెలిమదు.. కనీ గామతిఱ మీద నభభఔంతో ఒపగా
గ వేచి

ఉనానడు.
ంటి ఖంట అయింది.. గామతిఱ రాలేదు..

యమేష్ జేబు లోంచి మొబైల్ తీసి చూస్త
ూ “ధూ నీ .... ఈమ తాన
“అర యమేషు ఏందిరా ఈడ నిలఫడా
డ వ్ ... ఏడకి పోతుననవ్ “

ఫోన్ గూడ లేఔ పాయే ఏడుందో ఏమ్మ “ అనుకునానడు.
భుఛం మీద చేయి డడంతో ఉలికిి డి చూసాడు. కిళ్ళళకొట్ట
ు

పాండు ళ్ళళకిలిస్త
ూ నిలఫడా
డ డు. అతని చేతిలో ఙందన ఫరదయస్ సంచి ఉంది.

యమేష్ ఉలికిపాట్ట ఔపపుచుికుంటూ “నువేుడినుండి వసు
ూ ననవ్” అని అడిగాడు.

“బాసయ పోయినుంటి...నువేుడికి పోతుననవ్ రా ...” అటిఔపుడు యమేష్ అఔిడ ఎందుకునానడో తెలుసుకు తిరాలననట్ట
ు
అడిగాడు.
“ఊరికి బోతునన” అనానడు యమేష్..

ఇదదరు కురా
య ళ్తళ ఎంకెైురీ కంటర్ లో అడుగుతునానరు “అనాన నిజామాబాద్ పోయే టెైళన్ ఉందా ఇపుడు?”

“ఏ ఊరికి? ఔినివేబోతుననవా...”

నిజామాబాద్ అని చ బోయి ఆగి పోయాడు.. . కంటరోో ఉనన వమకీత అడిగిన వాళ్ళకి సమాధానం చపు
ూ నానడు “ మూడుననయకి
పాసింజేర్ ఉంది “

ఎఔిడికి వెళ్ళళలో తెలిమని యమేష్ కి ఆ సమాచాయం

ఔ కోరిటిని ఇచిినట్ట
ు అయింది.

పాండు రశనలు వేస్త
ూ నే ఉనానడు.. సమాధానాలు చడం

మీద ఆసకిత లేని యమేష్ అసహనంగా చూపులు రోడ్ వెైపు

తిపాడు. గామతిఱ ఔనిపంఙ లేదు కని ఎందఱో రయాణికులు మాతఱం స్తట్ కేసులు, ఎయిర్ బాగులు ట్ట
ు కుని ఔళ్ళని

ఔళ్తళ తోసుకుంటూ వసు
ూ నానరు..ఎవరో అడు
డ గా నిలఫడిన పాండుని తోసుకుంటూ పోడంతో తుళ్ళళ డ బోయిన పాండు
వాళ్ళని ఫండ బూతులు తిటు సాగాడు...వాళ్తళ కూడా నాలుగు తిటిు హడావుడిగా లోలికి వెళ్ళళ పోయారు.

అపుడే బాగా వదులుగా ఉనన చుడిదార్ వేసుకునన ఔ యువతి ఛనానిన తపంచుకుంటూ వస్ూంది.. ఆమ చునిన తల మీద
నుంచి చుటూ
ు తిప మొహ్నిన ఔవర్ చేస్త
ూ చుట్ట
ు కుంది. ఆమ చేతిలో ఔ ఎయిర్ బాగ్, భుజానికి ఔ హ్మండ్ బాగ్ ఉనానయి.
ఎవరో తోస్తూ డ బోయి నిలదొకుికుని ఔినుంచి వస్ూంది.

గామతిఱ ఏ క్ష్ణంలో వచిినా ఈ పాండు గాడు ఆమని చూసాూడేమ్మ అనిపంచింది యమేష్ కి అందుకే అతనిన వదిలించుకోడానికి
టికెట్ కొనాలే అంటూ టికెట్ కంటర్ వెైపు ఔదిలాడు.

పాండు ఏడికి పోతుననవ్ రా అని అడుగుతూ యమేష్ వెళ్త
ూ నన వెైపు తిరిగాడు.

ఆ తియఖడంలో చూడి దార్ వేసుకుని వసు
ూ నాన

యువతి ఎదురుగా రావడంతో డాష్ ఇవు బోయి ఔికి తపుకుని వెళ్ళ బోతూ ఆమ వెైపు చూసాడు.. అతనికి ఆమ ఔళ్తళ
మాతఱమ ఔనిపంచాయి. ఔి క్ష్ణం ఏదో అలోచిసు
ూ నన వాడిలా అలాగే నిలఫడి పోయాడు.. గామతిఱ అతనిన ఖభనింఙనట్ట
ు
వేఖంగా మటల్ డిటెఔుర్

కింద నుంచి లోలికి వెళ్ళళ పోయింది.. ఆమ వెళ్ళళన వెైపు చూస్త
ూ సాలోఙనగా తలాడించి ఫమటకు

నడిచాడు పాండు.

పాండు వెళ్ళళ పోవడం లోలి నుంచి ఆ యువతి ,

కంటర్ దఖగయ నుంచి యమేష్ ఖభనించి ఇదదరూ వారి, వారి సథలాల నుంచి

ఔదిలి ఇదదరూ కే సారి ఎంకెైురీ కంటర్ దఖగయకు వచాిరు.

ఆమ యమేష్ దఖగయగా వచిి “ఎంతస్తపెైంది నువుు వచిి” అని అడిగింది.

యమేష్ ఆమ వెైపు అనుమానంగా చూసు
ూ ంటే ఆమ మొహం మీద నుంచి చునిన ఔికి తలగించి “టికెట్ తీసుకునానవా”
అడిగింది.
“గామతీఱ” ఆమని చూసిన ఆనందంతో కొంచం ఖటిుగా పలిచాడు.

“ఇఔిడ ఎకుివ స్తపు నిలఫడదు
ద ... టికెట్ తీసుకో” అంది.

అని

ఆమ వెైపు ఆశియమంగా చూస్త
ూ అడిగాడు “ఏడికి పోదాం ..”

గామతిఱ తల అడడంగా ఆడిస్త
ూ అంది “తెలిమదు.. ఇపుడు ఏ టెైళన్ ఉంటె అది ఎకుిదాం .”

“నడు నిజామాబాద్ టెైళన్ ఉందంట గిపుడే చపండు నువుు లోటకి పో భలో ఎవయనన చూడఖలయ ,,, నేను టికెట్ తీసుకుని
వసూ “ అనానడు.

సరే గామతిఱ తల వంచుకుని లోలికి వెళ్ళళంది.

రండు నిమిషాలో
ో పాసింఛర్ టెైళన్ కి టికెటస్ తీసుకుని వచాిడు యమేష్.

గామతిఱ అటూ, ఇటూ చూస్త
ూ అంది “ఎనోన నెంఫర్ పా
ో ట్ ఫ్యయభ్ మీదకి వసు
ూ ందో అడిగావా “

లే ... అడఖలే అనానడు యమేష్.

గామతిఱ పా
ో ట్

ఫ్యం మీద అటూ ఇటూ తిరుగుతునన పోయుర్ ని పలిచి

అడిగింది ”నిజామాబాద్ పోయే టెైళన్ ఎనోన నెంఫర్

మీదకి వసు
ూ ంది. “
“మూడో

నెంఫర్ ల పొండి”

అనానడు అతను.

గామతిఱ వెనకిి తిరిగి చూసి “నాకు ఆఔలిగా ఉంది ఏభనాన కొందాం” అంది ..

ఇదదరూ అఔిడే ఉనన కొట్ట
ు దఖగయకి వెళ్ళో అయ డఛను అయటి ళ్తళ,, నాలుగు బిస్టిట్ పాకెట్ట
ో చిస్ పాకెట్ కొనానరు. యమేష్
దరా
ి గా యస్ తెరిచి డబుఫలిచాిడు.

ఇదదరూ కొంచం దూయంలో ఔనిపసు
ూ నన మటో వెైపు నడిచి నెభభదిగా మటెోకిి మూడో నెంఫర్ పా
ో ట్ ఫ్యయభ్ మీదకి వెళ్ళళరు.

ఖడియాయం లో చిననములు
ో నెభభదిగా రండు మీదకి వచిింది.. ఇదదరూ వెళ్ళో బంచి మీద కూరుినానరు. అయటి ండు గామతిఱకి
ఇస్త
ూ తిను అనానడు.

గామతిఱ ండు వలిచి తింటూ ఛనానిన చూడ సాగింది.. వీళ్ళలో ఎవయనాన తెలిసిన వాళ్తళ ఉంటె తామిదదరిని చూస్టూ ... ఔి
క్ష్ణం గుండె గుభలు
ో భంది.

యమేష్ గొంతు వినిపంచింది..” పాండు గాడు

ఖలిజు గాడు భనలను చూసిండు ఏం ల్లిో చేసూడో ఏమ్మ” అనానడు.

“చేమనీ” నియోక్ష్మంగా అంది గామతిఱ..

“నువుంటే చునీన తో ఔవర్ చేసుకునానవు నినున గురు
త టుడు ... కని నా సంఖతి
ఉండచుి...ఛలిద టెైళన్ వస్తూ భనం టెైళనో కూసుంటే రేశానుండదు ..”

గామతిఱ మాట్ల
ో డ లేదు.

“మీ ఇంటో తెలుదా నువుు ఇట్ల
ో వసు
ూ ననట్ట
ు “

“చప వసాూనా” చిరాగా
గ అడిగింది.

“కలేజ్ కి పోలేదా.”

ఇపుడు వాడు మా డాడికి చపసి

“ కలేజ్ కి వెళ్ళ
ో ను.. నాకు ఔడుపులో నొపగా ఉందని ఇంటికి వెళ్ళళ పోతానని చప రిభషన్ తీసుకుని వచేిసాను. దారిలో ఔ రడ్ర
మేడ్ షాపులో ఈ డెరస్ కొనుకుినాన.. నా దఖగయ థౌసంద్ రూపస్ ఉనానయి. ఈ డెరస్ నాలుగు వందల అయవెై రూపామలైంది ... ఇది
కఔ నేను ఇంటి నుంచి వేసుకుని వచిిన నా లంగా వోని ఉంది. ““నేను నా ఫటులు తెచుికునన “

“ఎలా తెచుికునానవు? ఎవరూ చూడలేదా..”

యమేష్ తను ఎలా తెచుికునానడో చపాడు.

గామతిఱ అభనందనగా చూసింది.

“పాండు గాడు చపండే ఏమ్మ” అనానడు భళ్ళళ .

“చనీ

మీ నానన ఇపుడు స్తుషన్ కి వచిి నీకోసం వెతుకుతాడా.. అంత

బమ డతావేం”

విసుకుింది గామతిఱ.

“లే అటోంట లేను చపండేమ్మ అంట్టనాన “

ఇంతలో వేరే టెైళన్ ఏదో వసు
ూ నన అనౌనస్ మంట్ వినిపంచింది..

ఆ శబా
ద నికి ఇదదరూ మౌనంగా కూరుినానరు.

ప్రరు తెలిమని టెైళనస్ వసు
ూ నానయి. పోతునానయి. జీవితంలో మొదటిసారి ఆ రైలు పా
ో ట్ ఫ్యయంనీ, వాటి మీద వస్త
ూ , పోతునన
రైళ్తళని

చూసు
ూ ంటే ఇదదరికీ సయదాగా అనిపంచింది.. ఎపుడో నాలుగేళ్ో కియతం తిరుతి వెళ్ళళరు ఇంటో
ో అందరు ఔలిసి.. ఔసారి

ంగోలు వెళ్ళళరు తాతమమ ఙనిపోయినపుడు.. ఔ సారి మేన మావ కూతురు పెళ్ళళకి వెళ్ళళరు.. అంతే త ఎఔిడికి వెళ్ళళంది
లేదు.. ఇపుడుమొదటి సారి తను ఈ అబాఫయితో వేరే ఊరు వెళ్ళ
ూ ంది.. ఎఖియిటింగ్ గా ఉంది.. ఔ మూల ఎవయనాన
చూసాూరేమ్మ అనే బమం, భరో మూల చూస్టూ చూడనీ ... వెళ్ళో చపా
ూ రు మీ అమాభయి ఎఔిడికో వెళ్ళ
ూ ంది అని ... అపుడు

తెలుసు
ూ ంది వాళ్ళకి నియంకుశంగా రవరితస్తూ ఎం ఛరుగుతుందో .. ఔఙిగా అనుకుంది.

నాడు పా
ో ట్ ఫ్యయభ్ చూస్దదం అనానడు బిసిట్ పాకెట్ ఒపెన్ చేసి రండు బిస్టిట్ట
ో ఆమ చేతిలో పెటిు.

ఇదదరూ కస్తసపు అలా పా
ో ట్లపయం చివరి దాక నడిచి వచాిరు.. కొనుకుినన బిస్టిట్ పామకెట్ లో రండు అయి పోయాయి.. రండు
అయటి ళ్తళ అయి పోయాయి ... చిస్ ఖాళ్

చేసి డేసారు .. విసుగా
గ టెైళన్ కోసం ఎదురు చూస్త
ూ భధమ భధమ ఎవయనాన

తెలిసిన వాళ్త
ో ఔనిపసాూరేమ్మ అని ఛనాలను అనుమానంగా చూస్త
ూ కలం ఖడగా నాలుగు అవుతుండగా నిజామాబాద్ వెళ్తళ
పాసింఛర్ టెైళన్ వచిింది.
ఇదదరూ కస్తసపు ఇదేనా, ఇదేనా అనుకుంటూ, ఔిన ఉనన వాళ్ళని అడిగి ఔన్ పయభ్

చేసుకుని ఎకేిలోగా మిఖతా

వాళ్ళంతా ఎకేిసి సీటో మీద ఔరీిఫ్ లు వేమడం, బాగులు పెటుడం, కొందరు కూరుిని వాళ్ళ వాళ్ళ కోసం సీట్ట
ో రిఛరుు
చేమడం ఛరిగి వాళ్ోకు కూరోిడానికి సిట్ట దొయఔ లేదు. యమేష్ మొతూం ఔంపారుభంట్ వెతికి ఔ సిట్ట సంపాదించి గామతిఱని
పలిచాడు.

ఆ కసూ సథలంలో ఇదదరూ సరు
ద కుని కూరుినానరు.

భుజాలు , చేతులు, కళ్తళ తగులుతూ బాగా సనినహతంగా కూరుినన

ఇదదరికీ కొతూగా, భతు
ూ గా ఉంది ..

కొందరు రయాణికులు సీట్ట
ో

దొయఔి నిలఫడి ఏ మాతఱం సందు దొరికినా కూరోిడానికి డేఖ ఔళ్ళతో చూసు
ూ నానరు...

అట్ట, ఇటూ తిరుగుతుననవాళ్తళ, టిలు, కఫీలు అమేభ వాళ్తళ, బిసిట్ లు, సమ్మసాలు అమేభ వాళ్తళ.. నిలఫడిన వాళ్ళని
తోసుకుంటూ వెళ్ళ
ూ ంటే వాళ్తళ ఆ తోపులాటలో కూరుినన వాళ్ళ మీద డుతుంటే వాళ్తళ డిన వాళ్ళమీద తిట్ట
ో
లంకించుకుంటూ

గోల, గోలగా ఉంది. ఆ సభమం లోనే ఔ వమకీత చివయకి దిగి పోయి కూరుినన యమేష్ మీద డడంతో

యమేష్ దాదాపు గామతిఱ మీద రిగి పోయాడు. గామతిఱకి ళ్ళంతా ఛలు
ో భంది..తయవాత యమేష్ సరిగా కూరుినాన తనని
ఆనుకుని నిలఫడిన వమకీత మాటి, మాటికి తోసు
ూ ండడంతో గామతిఱకి భరింత దఖగయగా హతు
ూ కుని కూరుినానడు.
యసయం వారి, వారి

సయశలోని హ్యిని అనుబవిస్త
ూ ,

ఐదారు ఖంటల

రయాణ్యనిన ఆసాుదించారు.

నిజామాబాద్ చేరేసరికి ఎనిమిది దాటింది. ఇదదరూ వారి, వారి బాగులు తీసుకుని టెైళన్ దిగి
బాగులతో దికుిలు చూస్త
ూ నిలఫడి పోయారు.

ఇదదరూ

పా
ో ట్ ఫ్యయం మీదకి చేరి చేతిలో

ఇపుడు “ఏడకి పోదం” అడిగాడు యమేష్.

గామతిఱ మాట్ల
ో డలేదు. ఛనాలని, రైళ్ళని చూస్త
ూ ఆలోచిస్త
ూ ఉండిపోయింది. కొతూ మొహ్లు, కొతూ రిసరాలు, కొతూ వాతావయణం
.... అటిదాక పొందిన అనుభూతులనీన ఆకయం మారుికుని బమం అనే వానపాములా
ో మారి ఆమ వెనునమిడ పాఔ సాగాయి.

“ఏందీ మాట్ల
ో డవు” అడిగాడు.

“నాకు బమంగా ఉంది” అంది దాదాపు ఏడుపు మొహం వేసుకుని .

“ షురు జేసినవా ...రేషాన్ కకు.. “ అనానడు.

“ ఏం

రేశానో ... ఈ పాటికి ఇంటో
ో ఎంత గొడవ ఛరుగుతోందో.. ఇపుడు ఎనిమిదిననయ అయింది.. నేను ఎపుడూ ఈ టెైం

దాక ఫమట లేను.. మా అభభ, నానన ఎంత కంగారు డుతునానరో.. ఏంటో నాకు బమం వేస్ూంది యమేష్.. వెళ్ళళపోదాం ..”

“పాఖల్ దానివా ... ధైయమం చేసి వచిినంఔ భలో పోవుడా.. ఖముభనుండు.. మా ఇంటో రేషాన్ గారా.
బట్ట
ు

మా డాడి మాట ఔిన

మా భమీభ భసు
ూ ఏడుసూది .. నేనంటే మా భమిభకి చానా ఇషుం .. కనీ భనం లవ్ చేసుకుననం ... మారేజ్

చేసుకోనికి వచిినం ... ఇపుడు ఏడిస్తూ భంచి గుండదు ఏడుకు. “

గామతిఱకి అతని మాటలు వింట్టనన కొదీద దుుఃకం ఎఖసిడసాగింది ... ఇంటో
ో నుంచి ఫమలు దేరి వసు
ూ ననపుడు కని,

కలేజ్

నుంచి రిభషన్ తీసుకుని ఫమట డినపుడు కనీ, డెరస్ కొనుకుిని అటిఔపుడు టఱమల్ రూమ్ లో ఆ డెరస్ వేసుకుని రైలేు
స్తుషన్ కి వచిినపుడు కనీ , అఔిడ పాండుని చూసినపుడు కని , యమేష్ తో పా
ో ట్ ఫ్యయభ్ మీద చిస్ తింటూ తిరిగినపుడు,
రైలో
ో అతని ఔిన ఆనుకుని కూరుిని అతని సయశ లోని మాధుయమం అనుబవించినపుడు కని లేని దుుఃకం, బమం
నిజామాబాద్ స్తుషన్ లో దిఖగానే ఔిసారిగా ముపరి గొనానఔ కనీ

తను తపు చేశాననన సృహ రాలేదు ఆమకి.

అటి దాక తలిో, తండు
ర ల మీద ఔలాంటి ఔసి, కోం భనసంతా నిండిపోయి, వాళ్ోకి బుదిధ చపాలి అనన ఆలోఙన,

తనని

భరీ ఔట్ట
ు దిటుం చేసి, అనుక్ష్ణం కలా కసు
ూ ంటే వాళ్ళ మీద తనకునన కోం అసహనం ఏదో ఔ విధంగా రదరిశంచాలనన ఔసి
త భరో ఆలోఙన రాలేదు. ఇలు
ో వదలి, తలిో,తండు
ర లిన వదిలి, తోడబుటిున వాడిని వదిలి, తనకి ఏ మాతఱం తెలిమని, తను
ఎననడూ చూడని రదేశానికి ఔ రాయి భఖవాడితో అలా రావడంలోని రిసి్ ఇపుడు తెలుస్ూంది. ఊరు కని ఊరు, ఇఔిడ
తనకి తలదాచుకోడానికి ఇలు
ో లేదు, ఆదరించి ఆశయ మం ఇచేి ఫంధువులు, మితు
ఱ లు లేరు.. తన దఖగయ, అతని దఖగయ ఔలిపతే
కూడా వేయి రూపామలు లేవు .. ఎఔిడ ఉండాలి? ఏం చేయాలి? అయోభమం ...

“అర ఎందుకేడుసు
ూ నానవు “ ఎంత సరిద చపు
ో ట్ ఫ్యయభ్ మీద నిలఫడి వెకిి వెకిి ఏడుసు
ూ నన గామతిఱని చూసు
ూ ంటే ఔ
ూ నాన పా
ఔి చిరాకు, భరో ఔి బమం వేసు
ూ ంటే అసహనంగా అడిగాడు.

“భనం భనం .... ఇ ... ఇపుడు ఎఔిడికి వెళ్ళ
ద ం? ఎఔిడ ఉందాం? భనకి తెలిసిన వాళ్తళ ఎవరూ లేరు ఔదా.. భనకి ఏమి
తెలిమదు ఔదా”

అంది వెకుితూ.

“ నేనునన ఔదా ముందు ఫమటికి పోదం ఎనిసిరి స్చాయిదదం” అనానడు.

“ కని

ఎలా? అసలు ఫమటికి వెళ్ళడం కూడా ఎలాగూ నాకు తెలిమడం లేదు..”

“నా ఎనఔ రా ఖముభన” ఆమ బాగు కూడా తనే తీసుకుని ముందుకు నడుస్త
ూ అనానడు ..

గామతిఱ చునినతో ఔళ్తళ తుడుచుకుని బమం, బమంగా అతడిని అనుసరించింది.

ఇదదరూ రిసరాలను చూసుకుంటూ వెళ్ళ
ూ ంటే ఎగిిట్ గేట్ట ఔనిపంచింది. ఇదదరూ ఊపరి పీలుికునానరు.

ఆటో వాళ్తళ ఇదదరు , ముగు
గ రు వచిి

ఆటో కవాలా అని అడఖడంతో యమేష్ కొంచం ధైయమం చేసి హోటల్ రూమ్ గురించి

వాఔబు చేసాడు. ఆటో అతను కొంచం వమసు భళ్ళళన వాడు ... వాళ్ళళదదరిని కొంచం అనుమానంగా చూసాడు..

“హోటలో రూములు ఎంత ఉంట్లయోమ ఎరికేనా మీకు ఎస్ంటి రూము గావల “ అనానడు..

ఆ రశనకి ఇదదరూ తెలోబోయి ఔళ్ళని ఔళ్తళ చూసుకునానరు.

“యాడికెలిో వసు
ూ ననరు ...” అడిగాడు.

గామతిఱ వణికిపోయింది ఆ రశనకి.. అయిపొయింది.. ఇతనికి తెలిసిపోయింది.. తామిదదరూ ఇంటో
ో వాళ్ళకి చకుండా పారిపోయి
వచాియని తెలిసింది.. ఇపుడు తకుండా పోలిస్ లకి టిుచేిసాూడు ప్రరోో, టి వి లో

ఇదదరి ఫోటో తో నూమస్ వచేిసు
ూ ంది.. ఆ

నూమస్ నానన చూస్తసాూడు..చూసి, చూసి

గామతిఱ ఔళ్ళ ముందు ఉఖయనయసింహమూరితలా నిపులు ఔకుితునన తండిర రూం ఔనిపంచింది.

“ఇంటో నుండి చకుండా వచిినా
ర ... లవ్ మాటరా “

యమేష్ ఏదో సణుగుతూ చపు
ూ నానడు.

రటిుంచి అడుగుతునానడు అతను.

అతను ఏం చపు
ూ నానడో గామతిఱకి వినిపంఙడం లేదు.. వినాలనన ఆసకిత కూడా ఆమకి

ఔలఖడం లేదు.. ఆమకి ఇపుడు వెంటనే వెనకిి వెళ్ళో పోయి తలిో ళ్ళ
ో వాలిపోయి బావురుభని ఏడవాలని ఉంది. “తపు చేశాను
నానాన ననున క్ష్మించు” అని తండిర కళ్ళ మీద డి క్ష్మాయణ వేడుకోవాలని ఉంది.. తెలోవారితే కలేజిలో కూడా అందరికి
తెలిసిపోయింది.. అందరూ తనని అసహమంచుకుంట్లరు.. అవును.... నాలుగు నెలో కియతం యఛని ఎవరితోతో లేచిపోయిందని
అందరూ యఛనిని తిట్ల
ు రు.. ఇపుడు తనని కూడా అలాగే తిడతారు.. ఊహు... అలా ఛయకూిడదు ... వెళ్ళోపోవాలి ఇంటికి
వెళ్ళోపోవాలి.. తెలోవారి మామూలుగా రోజు లాగా కలేజ్ కి వెళ్ళళలి.

తన ఖదిలో తన భంఙం మీద నిశిింతగా డుకోవాలి ... ఔినే అడుగు దూయంలో తనకి యక్ష్ణగా డుకునే అననగారితో ఔబురు
ో
చపాలి ...

టెైం కి ఔభభగా వండి పెటేు అమాభ .... ండఖలకి, పుటిునరోజులకి అడఖకుండానే ఫటులు కొనిపెడుతూ కలేజి ఫీజులు ఔడుతూ తను
ఙదువుకుని డిగియ సంపాదించుకోవాలని ఆశ డే నానన ... తను ఎంత ఔసురుకునాన తన శేయమసుస కోరుకునే అననమమ అందరు
గురోతస్త
ూ నానరు. ఈ రాతిఱ తల దాచుకోడానికి దారి తెలిమఔ తనకి తెలిమని ఊరులో నడిరోడు
డ మీద
ఔళ్ళముందు ఔనిపస్ూంటే

నిలఫడా
డ ననన వాసూవం

తపు చేసాననన బాధ తలిచేస్ూంది ఆమని.

ఖబుకుిన వెనకిి తిరిగి స్తుషన్ లోకి వెళ్ళడానికి అడుగు వేసిన ఆమ గామతీఱ అని కంగారుగా యమేష్ సుయం వినిపంఙడంతో
ఆగిపోయింది.

“ఏడికి? ... ఉండు... భనకి ఈ ఔిదినానికి షెలుర్ దొరికింది.. రేపు మారినంగ్ వేరేది చూసుకుందాం ... అనన ఇంటికి
యభభంట్టననడు” అనానడు ఆమ చేయి ట్ట
ు కుని ఆపుతూ.

“ఛి, ఛి వాళ్ళళంటిక నేను రాను ... “ ఖఫ ఖబా అంది.

“హోటల్ రూమ్ ఔి రోజుకి ఎనిమిది వందలంట ... ఈ ఔిరోజు పోదం ... రాతిఱ ండుకుంటే తెలోరినంఔ లేచి పోవుడే నా మాట
ఇను గామతిఱ..

ఈ డ భనకి ఎరికునోనలు
ో ఎవురు లేరు” ఫతిమాలాడు.

“నేను రాను.. మా ఇంటికి వెళ్ళళపోతా” ఏడుస్త
ూ అంది.

““భలో ఎందుకొచిినవ్ .... వచిినసంది పోత, పోత .. పో .... నినున ఇంటోకి రానిసాూరా ఫమటనుండి ఎలోగొడతారు ... ఇంటోకెలిో
చకుండ పోయినంఔ మీ డాడి నినున రానిసూడా ...”

“ఎందుకు వెళ్ళగొడతారు.. నేను ఔనిపంఙఔపోతే బాధ డతారు.. ఏడుసాూరు.. తిరిగి వెళ్ళతే సంతోషిసాూరు. “

“ఎవరు? మీ నామనాన ....అంత సిన్ లేదు ... ఔిసారి ఇంటోకెలిో పోయిన బిడడని రానిసాూరా.. మొగోడిని ననున రానిసాూరు ...ఎఔు
సతాయింఙకు నడువ్”

కొంచం కోంగా అనానడు యమేష్.

గామతిఱకి లాగి అతని చం ఖలకోట్ల
ు లనిపంచింది ... ఏదో అనబోతుంటే ఆటో అతను వాళ్ళ దఖగయగా వచిి గామతిఱని చూస్త
ూ
అనానడు..” నడువ్ బిడా
డ .. మా ఇంటో మీకు భంచిగుంటది.. హోటల్ కి పోవుడు భంచిది కదు.. నడు మా ఇంటికి పోదం ... నాకు
అయతమైంది ... మీరు ఇంటో చకుండా వచిిను
ర .. నేనేభనాన సామం చేసూ.. నడువ్” అనానడు నఙి చబుతూ.

గామతిఱకి తను ఊబిలో కూరుకు పోతుననట్ట
ు అనిపంచింది.. టి వి9 లో చూసిన కెైళం వాయతలు గురు
త కు రాసాగాయి.. బమంతో
బియయబిగుసుకుపోయి నిలఫడిపోయిన గామతిఱని చేయి ట్ట
ు కుని తీసికెళ్ళళ ఆటోలో కూరోి బట్ల
ు డు యమేష్.. ఆటో ఔదిలింది.

సామంతఱం నాలుగుననయ నుంచి ఔళ్తళ కమలు కస్తలా ఎదురు చూస్ూంది అననపూయణ .... గామతిఱ ఇంక ఇంటికి రాలేదు.
ఐద్దైంది... ఐదుననయ... ఆవిడ ఔళ్తళ గేట్టకు అతుకుి పోయాయి. గుండె దడ దడలాడుతోంది ... బయత వచేి టెైం అయింది.
గామతిఱ ఔనిపంఙఔపోతే ఆమన భండిడతాడు.. ఇంటో
ో పెదద రాదా
ధ ంతం ఛరుగుతుంది.. అసలు ఈ పలో ఎందుకు ఇంక రాలేదు..
ఎఔిడిఔనాన వెళ్ళళందా? లేఔ టివి లో చూపంచినట్ట
ు దానికి ఏమి కలేదు ఔదా.. బఖవంతుడా అలా ఛయకూిడదు.. కరితకేమ
వచాిడు. కలుగాలిన పలిోలా ఆట్ట, ఇటూ టెనషన్ గా తిరుగుతునన తలిో వెైపు చితఱంగా చూస్త
ూ అడిగాడు “ఏంటమాభ ఏమైంది
ఎందుఔలా ఉనానవు?”

ఆవిడ వణుకుతునన సుయంతో అంది “గామతిఱ ఇంక ఇంటికి రాలేదురా ఆయవుతోంది..మీ నాననగారు వచాియంటే ఇలు
ో పీకి
ందిరేసాూరు ..”

“అదేంటి ఇంక రాఔపోడం ఏంటి?”ఆశియమంగా చూసాడు కరితకేమ .

“అదే నాకూ అయధం కవడం లేదు.. ఎఔిడికి వెళ్ళదు.. ఔవేళ్ వెళ్ళ
ో లనుకునాన ఇంటికి వచిి చప వెళ్త
ూ ంది..”

కరితకేమ తలిో ఆందోళ్న తీస్తయాలి అననట్ట
ు

గేట్ట దఖగయకు వెళ్ళో విధి చివరిదాక చూసొచిి అనానడు..” రావడం లేదు.. “

“మీ నానన వచేిసాూరురా నాకు దడ వస్ూంది.. ఔిసారి దాని కలేజ్ కి వెళ్ళో చూసి రాకూడదూ.. “

“కలేజ్ లో ఇపుడు ఎవరుంట్లయమాభ ..ఎవరిని అడఖను.. ఏభని అడఖను..”

“చూడరా ఔనీసం వాచ్ మాన్ అయినా ఉంట్లడుగా ... మా నామన ఔదూ ... ఆటోలో వెళ్ళోరా డబుఫలిసాూ “ అంటూ లోలికి వెళ్ళో
వంద రూపామల నోట్ట తీసుకొచిి ఇచిింది.

“అది కదమాభ ఇపుడు నేను వెళ్ళళనా లాబం ఏముంది? ఆరు దాటింది కూడా ...”

ఈ లోగా గేట్ట ఙపుడు అవడం కోటేశుయరావు అడుగుపెటుడం ఛరిగింది. అననపూయణ పెై పా
ర ణ్యలు పెైనే పోయాయి. అయిపొయింది..
ఇపుడు ఎం ఛరుగుతుందో ... అది ఇపుడు వస్తూ మాతఱం ఆమన చేతిలో చావు ద్దఫఫలు తవు. తను కదు ఔదా ఆ దేవుడు
కూడా కపాడలేడు.

కోటేశుయరావు చపులు విడిచి లోలికి వచాిడు.

చేతిలో వంద రూపామల నోట్టతో బిఔిఙచిి నిలఫడడ కరితకేమను , ఆందోళ్నతో ఉనన భాయమను చూసి నొసలు చిటిోంచి లోలికి
తంగి చూస్త
ూ “గామతిఱ ఏది” అనానడు.

అననపూయణ శిలా రతిభలా సమాధానం చకుండా నిలఫడిపోయింది.

ఆమన భాయమ వెైపు అనుమానంగా చూస్తడు “ఏమైంది..” అనానడు .

ఏమి లేదు అననట్ట
ు గా అననపూయణ తల అడడంగా ఊపంది.

ఆమన అదే చూపులతో లోలికి వెళ్ళో ఖదులనీన ఔలమతిరిగి వచిి “రాలేదా”

“రాలేదా”

అనానడు.

అననపూయణ తలవంచుకుంది.

భళ్ళళ అడిగాడు.

కరితకీమ సరిదచడానికి రమతినస్త
ూ “ స్టషల్ కోస్ ఉందేమ్మ నానాన రీక్ష్లు దఖగరికి వసు
ూ నానయిగా” అనానడు.

ఆమన కొడుకు వెైపు సీరిమస్ గా చూసాడు.

కరితకేమ తలవంచుకునానడు.

ఆమన అననపూయణ వెైపు చూసి అడిగాడు. “కలేజ్ నుంచి అసలు ఇంక రాలేదా వచిి ఎఔిడిఔనాన వెళ్ళళందా ...”

అననపూయణ నీళ్తళ నిండిన ఔళ్ళతో ఆమన వెైపు చూసి “అసలు ఇంటికి రాలేదండి” అంది.

ఆమన ళ్తళ బిగించి ఖటిుగా శాుస తీసుకుని పెదదపులిలా చారు
ో మొదలు పెట్ల
ు డు. అననపూయణకి, కరితకేమకి కూడా ఆమనిన
అలా చూస్తసరికి బమంతో ళ్తళ ఛలదరించింది.. ఇపుడు ఇంత ఆవేశంలో గామతిఱ ఇంటికి వచిిందంటే ఏం చేసాూడో అని ఇదదరూ
పా
ర ణ్యలు గుపటో
ో పెట్ట
ు కుని శిలా రటిభలా
ో నిలుినన చోటే ఔదలకుండా నిలఫడిపోయారు.

నిమిషాలు ఖడుసు
ూ నానయి. అననపూయణ ఔళ్తళ మాటిమాటికి గోడ ఖడియాయం వెైపు చూసు
ూ నానయి.. ఆరు నలభై.... నలభై
ఐదు.... అలాగే ఖంభీయంగా ఖడిచింది..

అఔసాభతు
ూ గా కోటేశుయరావు చారు
ో ఆప ఖడ దాటి చపులు వేసుకుని వీధిలోకి వెళ్ళళడు.. అననపూయణ కొడుకు వెైపు
ఆందోళ్నగా చూసి “నువుు కూడా వెళ్ళరా ఈ ఆవేశంలో ఆమన ఎఔిడికి వెళ్ళ
ూ రో... ఎం ఛరుగుతుందో...” అంది.

“సరేనమాభ“ అంటూ కరితకేమ వేఖంగా ఫమటికి నడిచాడు. అననపూయణ నీయసం ముంచుకు రాగా ఔళ్తళ తిరుగుతుననట్ట
ు
అనిపంచి స్ఫ్యలో కూలఫడిపోయింది.

బయత,

కొడుకు వెళ్ళళన దఖగయ నుంచి అననపూయణ గుమాభనిన అంటి పెట్ట
ు కుని అలాగే కూరుింది.

ఆవిడ ఔళ్తళ మాటి, మాటికి గేట్ట వెైపు, గోడకునన వెంఔటేశుయ సాుమి టం వెైపు చూసు
ూ నానయి.

“సాుమి! నా కూతురు కేషభంగా ఇంటికి వచేియాలి నామనా .. నీ గుడికి వచిి నూట ఎనిమిది రదిక్ష్ణలు చేసాూను తండ్రర ...
నా కూతురు కేషభంగా రావాలి తండిర ... నా కూతురు కేషభంగా రావాలి.. నా కూతురుకి ఏ ఆద రాకుండా చూడు ఆద
మొకుిల వాడా” ఆవిడ ఔనీనళ్ళతో ఏడుకొండల వాడికి దే దే మొఔిసాగింది.

సభమం ఖడిచి పోతోంది.. ఎనిమిది ఇయవెై అయింది.. కరితకేమ కని, కోటేశుయరావు కని ఇంక రాలేదు.. గామతిఱ జాడ లేదు..
ఇపుడు కూతురు కేషభంతో పాట్ట బయత, కొడుకు ఏభయారో అనన ఆందోళ్న అదనంగా చేరి ఆవిడ భనసంతా ఖందయగోళ్ం
అయింది. ఔ దఖగయ కూరోిలేఔ పోయింది.. మానసిఔ వేదనతో శరీయంలో కూడా అఔసాభతు
ూ గా నీయసం చేరి నిససతు
ూ వగా అయింది..
అయినా కలు నిలవఔ ఇంటో
ో కి ఫమటికి తిరుగుతూనే ఉంది..క్ష్ణం, క్ష్ణం ముగు
గ రి కేషభం కోసం ఏడుకొండల వాడిని అవిరాభంగా
పా
ర రిదస్త
ూ నే ఉంది.

ఔళ్తళ తిరుగుతుననట్ట
ు అయింది. గేట్ట దఖగయ నిలఫడి వీధిలోకి చూసు
ూ నన అననపూయణ లోలికి వచిి భంచి నీళ్తళ తాగుతుండగా
గేట్ట ఙపుడెైంది. సఖం తాగి గా
ో సు వంట ఖది ఖట్ట
ు మీద పెటిు వేఖంగా హ్లో
ో కి వచిింది.

ఖంఖరాజు లోలికి వచాిడు. అతనిన చూడగానే నీయసం ముంచుకొచిింది. ఎందుకోచాిడో.. ఈమనతో నుండి వచుింట్లడు.
ఇపుడు ఆమన ఏరి అంటే ఏం చపాలి? మా అమాభయి ఇంక కలేజ్ నుంచి ఇంటికి రాలేదు ... మా ఆమన కొడుకు
వెతఔడానికి వెళ్ళళయని చపాలా... ఈ విషమం ఇతనికి తెలిసిందంటే క్ష్ణ్యల మీద ఆ కలనీలో అందరికి తెలుసు
ూ ంది. అసలే
అఔిడ ఉనన వాళ్ళలో చాలా భంది

దిగువ తయఖతి వాళ్తళ.. ఙదువు, సంధమలు అంతగా లేనివాళ్తళ.. అద్దద తకుివ అని,

పలోలిదదరికి కలేజిలు దఖగయని అఔిడ ఇలు
ో తీసుకునానరు. గామతిఱ ఎనిమిది దాటినా కలేజ్ నుంచి రాలేదని తెలిసిందంటే
చిలవలు, లవలుగా

ఔధలు, ఔధలుగా ఏవేవో చపుకుంట్లరు.. రువు పోయినటేు..

“అభభగారూ అమమగారునానరా” ... ఖంఖరాజు చాలా వినమంగా అడిగాడు. అతని మొహంలో విచాయం ఔనిపస్ూంది.. ఏదో
అరాధ భావనతో చూపులు ఆవిడ మీద సిథయంగా నిలవడం లేదు.

“లేరు ఖంఖరాజు... ఫమటికి వెళ్ళళరు...” అతి ఔషుం మీద గొంతు పెగులుికుని చపంది.

“ఎఔిడికి పోయినరభభ “.... భళ్ళళ అడిగాడు..ఖంఖరాజు కోటేశుయరావు కుట్టంబీకులతో మాట్ల
ో డేటపుడు జాఖయతూగా ,
భరామదగా మాట్ల
ో డతాడు.. తన భాష టో జాఖయతూగా ఉంట్లడు.

ఆవిడ తడఫడింది.. “అది... ఏదో నుంది” అని వెళ్ళళరు...

ఖంఖరాజు ఆవిడ సమాధానం విని తల తిపుకుని ఏదో

ఆలోచిస్త
ూ వీధిలోకి చూడసాగాడు. తనకి తెలిసిన విషమం ఆవిడకి

ఎలా చపాలో అతనికి అయధం కవడం లేదు..

సామంతఱం పాండు షాప్ కి వచిి “అనాన ... అనాన యమేష్ ని ఏడికి తోలించినవ్” అని అడిగాడు..

“నేనేడికి తోలించిన” ఆశియమంగా అడిగాడు ఖంఖరాజు.

“అర నేను బాసయ ఫండి దిగి వసు
ూ ంటే ఇస్తూషనో ఔనడిండు...ఊరికి బోతునన అననడు .. ఏ ఊరికి రా అంటే చలే...
ఉరికిండు..” అనానడు పాండు..

ఖంఖరాజు విసు
ూ బోతూ అడిగాడు..” ఏమిరా .... భంచిఖ చూసినవా ఏభను
ు నానవ్...”

పాండు కొంచం సుయం తగిగంచి నెభభదిగా అనానడు...” ఔ పోరి కూడా నెతిూ దాచుకుని వచిిందనాన.. గా పోరిని చూస్తూ భన
కోటేశుయరావు సారు బిడడలేఔి కొటిుంది.. ఖపుడే అడుగుదాభనుకునన భసు
ూ యష్ ఉండే.. గా పోరి పారిపోయింది..” అంటూ
చిలవలు, లవలుగా తన అనుమానం

చపాడు.

ఖంఖరాజు పాండు నిఛం చబుతునానడో, అఫదధం చబుతునానడో అయధంకఔ నివెుయపోయి వినసాగాడు.. పాండు తను చప్రది చప్రసి
వెళ్ళళపోయాడు. ఖంఖరాజు భతిపోయినట్ట
ు అలాగే కూరుిండి పోయి, మాటలు నభభలేఔ, నభభనూ లేఔ కొంతస్తపు తాతాసయం
చేసినా ఎనిమిది దాట్టతునాన కొడుకు ఇంటికి రాఔపోడం, అతనికి ఫోన్ చేస్తూ

ఫోన్ సిుచ్ ఆఫ్ అని రావడంతో ఏం చేయాలో

తెలిమఔ ముందు గామతిఱ వచిిందో లేదో ఔనుకుిందాభని వచాిడు.

అననపూయణ వాలఔం, ఇంటో
ో ఔనిపసు
ూ నన నిశశఫదం చూసాఔ గామతిఱ రాలేదనన విషమం అయధమైంది. .. అంటే పాండు చపంది
నిఛమేనా,... ఎంత ఘోయం ఛరిగింది... యమేష్ భఖపలా
ో డు.. ఎఔిడికి వెళ్ళళనా తిరిగి వస్తూ నాలుగు తనిన తను ఇంటో
ో కి రాని
సాూడు.. కని సంరదాయాలు, ఆచారాలు పాటించే ఈ కుట్టంఫంలోని అమాభయి తన కొడుకుతో ఎటో వెళ్ళడం ఏంటి? అసలు
ఎందుకు వెళ్ళళంది? వాళ్ళళదదరికీ పారిపోయేంత దోసీూ ఎట్ల
ో కుదిరింది... రశనలతో ఖంఖరాజు బుయయ ఫదదలు అవుతోంటే

ఈ

విషమం ఈవిడకి ఎట్ల
ో చపాలో తెలిమఔ ఔయతవమం తోఙనట్ట
ు నిలఫడిపోయాడు.

అతను ఎందుకు వచాిడో తెలిమని అననపూయణ ఇతను వెళ్ళళపోతే బాగుండు ఇంఔ రశనలు వేమకుండా అని అసహనంగా
చూడసాగింది.
ఖంఖరాజు అఔసాభతు
ూ గా అడిగాడు

“అమాభ పా ఇంటో
ో ఉందా..”

అననపూయణ గుండెలో
ో రాయి డింది... అయిపొయింది.. ఇపుడు రాలేదు అంటే ఏభనుకుంట్లడో.. వచిింది అంటే
పలవాభంట్లడెమ్మ .... గొంతులో ఔయకిమ అడు
డ డినట్ట
ు మౌనంగా ఉండిపోయింది.

ఆవిడ సమాధానం కోసం ఎదురుచూస్త
ూ ఆవిడ మొహంలోకి చూసు
ూ నన ఖంఖరాజుకి ఈవిడకి విషమం తెలిసిపోయిందేమ్మ
అనిపంచింది. అతను ఏదో అనబోయేంతలో గేట్ట ఙపుడు అవడం కోంతో ఔందఖడడ లాంటి మొహంతో కోటేశుయరావు , దిగాలు
డిన మొహంతో కరితకేమ లోలికి రావడం ఛరిగింది. అననపూయణ ఆతఱంగా వాళ్ళ దఖగయగా వెళ్ళో వాళ్ళ మొహ్లో
ో కి చూసింది.

ఆవిడ వెైపు చూడకుండా తన ఇంటి గుభభంలో నిలఫడడ ఖంఖరాజు వెైపు రశానయధఔంగా చూసాడు కోటేశుయరావు .

ఖంఖరాజు ఆమన వెైపు బమంగా, అననపూయణ , కరితకేమ వెైపు సంశమంగా చూసాడు.

ఖంఖరాజు వేళ్కని వేళ్ తన ఇంటి గుభభంలో ఔనిపంఙడం, అతని మొహంలో, ఔళ్ళలో
ో ఔనిపసు
ూ నన బమం,

సిూయంలేని చూపులు,

ఆ నిలఫడంలో బరుకు ఖభనించిన కోటేశుయరావు ఏదో ఛయకూిడనిది ఛరిగిందని ఖయహంచాడు..అననపూయణ వెైపు చూశాడు. ఆవిడ
ఔళ్ళలో
ో చిపలు
ో తునన ఔనీనరు... వణుకుతునన పెదాలు ఆవిడ భనసులోని ఆందోళ్నని తెలిమచేసు
ూ నానయి. ఖంఖరాజు వెైపు
చూసి కుడిచేయి చాచి అతని భుఛం మీద చేయి వేసి గేట్ట వెైపు నడుస్త
ూ

“ఏం ఖంఖరాజు.. ఈ టెైం లో ఇలా వచాివు”

అనానడు... అటికే ఇదదరూ గేట్ట దాట్లరు.. వాళ్తళ వెళ్ళళన వెైపు కరితకేమ, అననపూయణ ఙ చేషులుడిగి చూస్త
ూ ఉండిపోయారు.

ఖంఖరాజు, కోటేశుయరావు ఇదదరూ ఖంఖరాజు షాపు దఖగయకి వచాిరు.. అటివయకు ఇదదరూ మాట్ల
ో డుకోలేదు.. షాపు దఖగయకి
రాగానే ఖంఖరాజు కోటేశుయరావు చేతులు ట్ట
ు కుని బ్బలగా అనానడు” సారూ గోయం ఛరిగిపోయింది సారూ..”

అటిదాక గామతిఱ ఇంటికి ఎందుకు రాలేదో, ఎట్ట వెళ్ళోందో అనే ఆందోళ్న, గామతిఱ మీద కోపావేశాలతో ఉన్న కోటేశుయరావు
ఖంఖరాజు వెైపు అనుమానంగా చూసాడు..” ఏం

ఛరిగింది?”

అనానడు నొసలు చిటిోస్త
ూ .. గుండెలో
ో చలరేగుతునన భావాలు

బైట డకుండా జాఖయతూ డుతూ ...

ఖంఖరాజు తలవంచుకుని అనానడు..” నా కొడుకు , మీ బిడడ ....”

ఖంఖరాజు చేతుల భధమ ఉనన కోటేశుయరావు చేతులు ఖభాలన కిందికి జారిపోయాయి.. ఆమన ఔళ్ళలో
ో నిపులు చలరేగాయి.
భనిషి నిలువెలా
ో వణికిపోసాగాడు.. అటిదాగా నిట్లరుగా , ఖంభీయంగా నిలఫడడ కోటేశుయరావు కళ్ళ కింద భూమి గిరు
య న
తిరుగుతుననట్ట
ు అయి డబోతుంటే సారూ అని అరుస్త
ూ ఖంఖరాజు ఖభాలన ట్ట
ు కునానడు.

తన చేతులో
ో తల వేళ్ళళడేసు
ూ నన కోటేశుయరావుని

రండుచేతులో
ో పొదివి ట్ట
ు కుని ఖంఖరాజు ఔిసారి చుట్ట
ు ఔిల రికించి

చూసాడు. దరిదాపులో
ో ఎవరూ ఔనిపంఙలేదు. సాధాయణంగా ఇళ్ళలో
ో ఉనన ఎవరూ కూడా ఏడు దాట్లఔ ఫమటికి వెళ్ళరు ...
నుల మీద ఫమటికి వెళ్తళ భఖవాళ్తళ

రాతిఱ ది దాటితే కని ఇళ్ళకు రారు . అందుకే అదృషువశాతూ
ూ అఔిడ ఎవరూ

లేరు.. ఇది ఔందుకు భంచిదే అనుకుంటూ నెభభదిగా ఆమనని నడిపంఙసాగాడు.

ఖంఖరాజు షాప్ కి ఇంక కొంచం దూయంలో ఛనయల్ స్ుయస్ నడిపంచే
లేఔపోడంతో తుయగా

వెంఔటేశు నెలాఔరు కవడం వలో పెదదగా ఔసుభయస్

షాపు మూసి ఇంటికి ఫమలుదేరాడు. వీధి దీపాలు వెలఖడం లేదు.. చీఔటిగా ఉంది .. మునిసిల్ వాళ్ోకి

ఔంోయింట్ చేయాలనన ధామస కని ఆలోఙన కనీ అఔిడునన ఎవరికీ అంతగా లేఔపోడంతో లైట్ట
ో వెలఔి చాలా రోజులైనా అలాగే
ఖడిప్రసు
ూ నానరు.

ఆ చీఔటో
ో ఇదదరు వమకు
త లు నెభభదిగా నడుస్త
ూ వెళ్ళడం ఖభనించిన వెంఔటేశు వాళ్ళని గురు
త టుఔ పోయినా ఔ వమకితని భరో వమకీత
నడిపంఙడానిన ఫటిు ఎవరికో ఆరోఖమం బాగాలేదు కబోలు అనుకుంటూ తనొఔ చేయి వేమడానికి కొంచం వేఖంగా నడుస్త
ూ
వాళ్ళని చేరాడు. దఖగయగా రాగానే ఖంగారాజుని గురు
త టిు
నడిపసు
ూ ననది కోటేశుయరావుని అని చూసి

ఎవయనాన అంటూ కంగారుగా దఖగయకి వచాిడు.. ఖంఖరాజు

“అర ఏమైందనన సారిి” అనానడు ఖంఖరాజుకి సామంగా కోటేశుయరావు భుఛం

మీద చేయి వేస్త
ూ .

“ఏంలేదు ... బి ప ఎకుివెైనది కవచుి... ఛయ సామం చేయి ఇంటికి తోలిపోదం” అనానడు ఖంఖరాజు.

ఇదదరూ ఔలిసి కోటేశుయరావు ని అతని ఇంటి దఖగయకు తిసుకువచేిసరికి అటికే యఔ, యకల ఆందోళ్నలతో విలవిలాడుతునన
అననపూయణ వాళ్ళవెైపు అయోభమంగా చూసింది. ఆవిడ చూపులో
ో ఔనిపసు
ూ నన రశనలు ఖభనించి సానుభూతి తో అనానడు
ఖంఖరాజు.

“ఏం కలే చలోభభ రశాను గాకు” ఆవిడకు సరిచేప్ర రమతనం చేస్త
ూ ఇదదరూ ఔలిసి స్ఫ్యలో డుకోబట్ల
ు రు.. కరితకేమ తుయగా
వెళ్ళో గా
ో సుతో నీళ్తళ తెచిి “ఏమైంది నాననగారికి” అనానడు.

“ఛయ బి ప ఎఔు గావచుి..” అని అతని చేతిలో నిళ్ళ గా
ో స్ తీసుకుని వేళ్ళతో నీళ్తళ కోటేశుయరావు మొహం మీద చిలరించాడు.
అయితే సృహలో ఉనాన ఏం ఛరుగుతోందో తెలిమని అయోభమ సిథతిలో ఉనన కోటేశుయరావు నీళ్తళ మొహం మీద డడంతో
ఔదిలాడు.. ఖంఖరాజు, వెంఔటేశుని చూసి

అతి ఔషుం మిద లేచి కూరుిని

మీ ఇదదరూ వెళ్ళండి అననట్ట
ు స్టైఖ చేసాడు..

“సారు.. డాఔుర్ సాబ్ ని తోలియభభంట్లవా” అంట్టనన వెంఔటేష్ ని వారిస్త
ూ ..” సార్ రసు్ తీసుకుంట్లడు ద పోదం ... భలో
రావచుి”

అనానడు ఖంఖరాజు.

ఇదదరూ వెళ్ళళపోగానే అననపూయణ వచిి ఆమన ఔిన కూరుిని ఏడుపు గొంతుతో అడిగింది “ఏమైందండ్ర...”

ఆమన సమాధానం చకుండా తీక్ష్ణంగా నేల వెైపు చూస్త
ూ

“గ్రఛర్ ఆన్ చేయి అననపూరా
ణ ... అందయం మైల సాననాలు

చేయాలి” అనానడు.

“ఏవండి...” అననపూయణ మాట పెైకి రాకుండా అడు
డ డుతూ చేతో
ూ మాట్ల
ో డదు
ద అననట్ట
ు స్టైఖ చేసి “నీ కూతురు లేదింఔ “
అనానడు.

“ఏవండి” అంటూ ఆవిడ విరుచుకుడిపోయింది. కరితకేమ అమాభ అంటూ ఆదురా
ద గా ఆవిడ దఖగయకు వచాిడు.. కోటేశుయరావు
నిరిోూంగా డిపోయిన భాయమ వెైపు చూసాడు.

ఖంఖరాజు ఇలు
ో చేరేసరికి ఆఫీస్ నుంచి వచిిన సురేష్ అననం తింట్టనానడు.. దుయగభభ ఔినే కూరుిని వడిడస్ూంది.. ఖంఖరాజు
చపులు వదిలి లోలికి అడుగుపెడుతుండగా ఆమ సుయం వినిపంచింది..

“గ్ర పోయడు ఇంఔ రాలే.. ఏడికి పోయిండో

ఏమ్మ.. ఛయ తముభనితోని కూసుని ఆడు ఏం

ఛడువుతుననడూ

స్తడరాదు

కొడక.. కలేజ్ కి పోతలేదంట్టను
డ మీ నామన..టెైం ఎంతాయేనో ఏమ్మ.. గిపుడు నామన చిిందంటే ంచాయితీ ... “

అడుగుల ఙపుడుకి తలతిూ చూసాడు సురేష్.. ఖంఖరాజు మొహం ఖంభీయంగా ఉంది.. తీక్ష్ణంగా దుయగభభని చూస్త
ూ అనానడు..” నీ
కొడుకు మొగోడెైండు ... ఆనికి సడువెందుకే పెండిో కవాల.. నాతోని చపంటే భసు
ూ చేసు
ూ ంటి ఆని పెండిో.. నేను చేమనని ఆడే
చేసుకోనికి పోయిండు.”

దుయగభభ కూరుినన చోట్టనుంచి లేచి ఔి అంఖలో ఖంఖరాజు దఖగయకు వచిి అతడి

భుఛం ట్ట
ు కుని ఊపుతూ అంది..

“ఏభంట్టననవమమ... పెండిో చేసుకోనుడేనిద.. నా కొడుకు ఖసొంటోడు కడు .. ఆనికి లఙిలు ఔటనంతోని వసూది పలో.

“

“అవు ... సూదోసూది ... ఔలఔురు సదువు సదివిండు... ఔటనం తెసూది.. ఖసొంటి ఆశలేం పెట్ట
ు కోకు.. బానోలో పలోను తీసుకుని

పోయిండు నీ కొడుకు..”

ఆ మాట వింటూనే లఫ లఫలాడుతూ “ ఒలమ్మభ యాడకు పోయిందయామ ... ఏ బానోలో పలోనయామ ... దేవుడా గా పలో నా
కొడుకుకు భందు పెటేునయోమ...” అంటూ శోకలు పెటుసాగింది. సురేష్ బితూయపోయి చూడసాగాడు.

ఖంఖరాజు భాయమ శోకలు పెడుతుంటే ఖటిుగా అరిచాడు.. “ఏయ్ నోరుముమమ్ .... గా పలోనెందుఔంటవ్ ... అమామకురాలు ..
వాడే గా పలోని ట్లయించి తోలిపోయిండు...వీని షోకులు, వీని నఔరాలు జూసి గా పలో పాం మ్మసపాయే.. గా సారు, అభభ
దుఔిం చూస్తూ భసు
ూ

బాద్దైంది ... ఆలోకు ఇఛిత్ పాయ.. నీకు, నాకు ఏం గాలే... భఖపోయడు ... వానికేంది ... అని భాయమని ఔసిరి

సురేష్ తో అనానడు.. ఆడు ఏడుననదో , ఏడికి తోలిపోయిండో

ఛయ తెలుసుకో కొడక... ఎటోననన తెలుసుకుని గా పలోని

తిసిరావాలే ...లేకుంటే ఆలు
ో ఫదానం అయితారు... గామతిఱ ఫతుకు ఫండలైదీ. ఈని మొకనికి లకిషభ దేవంటి పలో గావాలాన..
“

దుయగభభ

ఖయిమభంది..”. నీ కొడుకు గురించి నీకు పఔరు లేదు ... ఆలో గురించి భసు
ూ పఔరుననది..”

“బుదిద ఉనోనలోందరూ నా లఔినే అంటరు.

ఆనికి సిగు
గ , లఛి ఉననదా ... ఆడపలోను ఖటో తోలిపోతడా ... ఔనిపస్తూ బొఔిలు

తీసాూ ... పోరా సురేషు ... పోలిస్ స్తుషనో ఔంోయింట్ ఇచిిరా పో ...” ఆజా
ఞ పంచినట్ట
ు అనానడు ఖంఖరాజు.

సురేష్ బదురుగా అనానడు..

“సారోలోభంట్లరో నామనా .... పోలిస్ లకు చప్రూ ఆలో ఇఛిత్ పోతది... అడిగి చఫదం ..”

ఖంఖరాజు ఆలోచించాడు.. నిఛమే ... ఈ విషమం ఫమటికి వస్తూ నషుం కోటేశుయరావు సార్ వాళ్ళకే ... తెలోవారాఔ వాళ్ోనే అడిగి
ఏం చేయాలో నియణయింఙ వచుి.. ఇపుడు ఎఔిడని వెతుకుతాడు.. ఇటికే ఈ ంచామతి మొదలై చాలా స్తపెైంది. దిననయ
.. వాళ్తళ ఎఔిడికి వెళ్ళళయని

వెతఔడం ...

ఖంఖరాజుకి తన కొడుకు మీద కోం , గామతిఱ మీద సానుభూతి, ఆ కుట్టంఫం టో ఆవేదన ఔలిసి భనసంతా ఔకవిఔలం
అయింది.. నిససతు
ూ వగా కింద కూలఫడా
డ డు.. దుయగభభ శోకలు పెడుతూనే ఉంది ...

బోలడు ఔటనంతో పలో వసు
ూ ందనన ఆశ,

వాడు ఙదువుకునాన,

భగాడు.. ఆ అయహత చాలు లక్ష్లు ఔటనంగా ఇచిి పలోనివుడానికి,
ఏంటి నా కొడుకు

ఙదువుకోకునాన, అందగాడెైనా, కురూప అయినా వాడు
అట్ల
ో ంటిది పెైసా ఔటనం లేకుండా ఆ పలోని ప్రరమింఙడం

అనే సఖట్ట తలిో లాగే ఆమ కూడా ఆలోచిస్ూంది.

తన కొడుకు ఆవారా తిరుగుళ్తళ తిరుగుతూ అమామకురాలైన భంచి కుట్టంఫంలోని పలోని మామ మాటలతో తీసుకుని వెళ్ళో
ఆ పలో జీవితం ఏం

చేసాూడో అనే ఆందోళ్న ఖంఖరాజుది.

రశాంతంగా ఉనన ఇంటో
ో ఇంత దుమాయం రేడం కఔ అందమైన గామతిఱని నికిమాలిన వాడు అయిన తన తముభడు లేవదిసుకు
పోవడం ఏంటి? ఏటో ఛరిగిందిట్ల
ో .. ఆ గామతిఱ వాడిని ఎట్ల
ో నమిభంది అని సురేష్ ఇలా ఎవరి ఆలోఙనలో
ో వాళ్తళ ఆ రాతఱంతా
జాగాయం చేశారు.

ఔ ఖది, దానిని ఆనుకుని చినన వసారా ... అవతలి వెైపు సననటి సందు.. అందులో బాతూ
ఱ ం, లావేటిఱ .

ఆ ఔి ఖదిలో ఔ నవారు భంఙం, చినన స్త
ు లు ... గోడకి
షయు్ లు.

హమంఖర్ లు తగిలించుకునే సాుండ్ ... దాని నిండా

పామంట్ లు,

చినన వసారాలో ఔ ఖట్ట
ు .. దాని మిద కిరోసిన్ సువ్, కొనిన సీులు గినెనలు, ఖరిటెలు, రండు ఔంచాలు ..

తన ఇలు
ో గా చప ఆటో అతను నరిసభభ తీసుకొచిిన ఆ రదేశం చూసు
ూ ంటే గామతిఱకి ఔడుపులో తిప్రసింది.. అడుగుపెటుగానే
నీచు వాసనతో కూడిన భందు వాసన.

గుభభం ఫమట నిలఫడిపోయిన జి గామతిఱ వెైపు చూసి

“దా లోటికి” అనానడు

యమేష్ ఆమ చేయి ట్ట
ు కుని లాగుతూ. విసురుగా ఆ చేయి విడిపంచుకుని “నా వలో కదు నేను రాను ... ఔంపు కొడుతోంది..
వాంతి అయేలా ఉంది” అంది ఖటిుగా.

“ఏం ఔంపు ... నాకు లేదు.. నీకెటో వసు
ూ ంది.. నఔయలు చేమకు ... సపుడు చేమకుండ రా” అనానడు ఔసురుతూ .

“రాను ..నేను వెళ్ళళపోతా మా ఇంటికి వెళ్ళో పోతా .. తపు చేశా నేను తపు చేశా ..” రండు చేతులో
ో మొహం దాచుకుని
ఏడవసాగింది గామతిఱ.

నరిసభభ యమేష్ ని భందలిస్త
ూ అనానడు.. “నువ్యుకో

నేను మాట్ల
ో డతా” అని గామతిఱ దఖగయకు వచిి నెభభదిగా నఙి

చపు
డ .. ఛయ స్చాయించి ఏం జెయాల చేదా
ద ం ... నీకు ఈడ ఉండుడు ఇషుం
ూ నన సుయంతో అనానడు..” వచిినవ్ వచిినవ్ బిడా
లేకుంటే నాతోని రా ఔిన మా సుటుపోలు
ో నానరు ... ఆలో ఇలు
ో భంచిగుంటది.. ఆడ ఉండు.. ఏడుకు ... నీకు యమేష్ అంటే
ఇసుమై వచిినవ్ ... నాకెరికే కొతూ స్ట్ట ఛయ ఫమముంటది.. రాులేదు ... దా పోదం ...”

“నేను మా ఊరు వెళ్ళళపోతా” వెకుితూ అంది గామతిఱ.

“ఏడికి పోతావ్ .. నేను పోనిమమ ...” విసురుగా ఆమ దఖగయకు వచిి అనానడు యమేష్.

“ఏయ్ నువుు ఖముభనుండు ...” యమేష్ ని దూయంగా తోసాడు నరిసభభ ..

“నువుు రా బిడా
డ ” అంటూ గామతిఱ చేతిలోంచి ఆమ బాగ్ అందుకునానడు..

“నేను మా ఇంటికి వెళ్ళళలి” భళ్ళళ అంది గామతిఱ ..

“నేను ంపసూ పఔరు చేమకు ... ముందు ఛయ మొఔం ఔడుకుిని శాంతంగా కూస్ .. భలో ఆలోఙన చేదా
ద ం ... ఎటో పోవుడు ఏందీ
సంఖతి ... నేనునాన ఔదా .. నా మీద నభభఔం పెట్ట
ు ...”

గామతిఱకి ఆ క్ష్ణంలో నరిసభభ మాట వినడం ఔనాన ఖతమంతయం ఔనిపంఙలేదు.. ఔళ్తళ తుడుచుకుని అతనిని అనుసరించింది.

నరిసభభకి తెలిసిన వాళ్ళ ఇలు
ో ఉననంతలో రిశుబరంగా ఉండడం ఆ ఇంటో
ో దాదాపు తన వమస్త ఉనన అమాభయిలు ఇదదరు
ఉండడంతో గామతిఱ కొంచం ఊపరి పీలుికుంది.

ఇంటి మఛమాని ప్రరు శీయనివాసులు. చినన సుంత ట్ల
ఱ వెలింగ్ ఔంనీ ఉంది, ముందు ఔ ఇండిక కరుతో పా
ర యంభంచి, ఇపుడు
రండు కరు
ో ,

నాలుగు ఆటోలు కొనానడు. అవి అద్దదకిచిి వామపాయం

నడిపసు
ూ నానడు. అతని

భాయమ ప్రరు సతమవతి ,

వాళ్ళకి ముగు
గ రు ఆడపలోలు.. పెదదమాభయి ఙందరఔళ్, రండో అమాభయి స్తయమఔళ్, మూడో అమాభయి ఔళ్ళవతి ... పెదదమాభయి
పెళ్ళో అయింది... అదిలాబాద్ లో అలు
ో డికి ఉదోమఖం.

రండో అమాభయి ఇంటర్ రండో సంవతసయం ఙదువుతోంది .. బాగా నలుపు, మలోఔనున... తెైన నలోన వంకీల జుట్ట
ు రండు
ఛడలేసుకుని లంగా ణి వేసుకుని కలేజ్ కి

వెళ్త
ూ ంది.

మూడో అమాభయి ఔళ్ళవతి ... పెదద పలోలిదదరిఔనాన ఔి పసరు యంగు ... అంటే కరు నలుపు కొంచం తగిగ నలోగా ఉంట్టంది.
టెనూ్ ఙదువుతోంది. ఆ కసూకే ఆ పలోకి తను చాలా అందఖతెూనని నభభఔం.. అందుకే తమిభదో తయఖతి నుంచే ఔ కురా
య డిని
ప్రరమిసు
ూ నాన అనుకుంటూ అతనితో చటుట్ల
ు లేసుకుని తిరిగేస్ూంది. గామతిఱ ఆ ఊరికి ఎందుకొచిిందో నరిసభభ తండిరకి చపోూంటే
ఎంతో ఆసకితగా వింది ... వినడమే కదు.. ప్రరమింఙడం కకుండా ఏఔంగా పెళ్ళో చేసుకోడం కోసం ఇంటో
ో ంచి పారిపోయి వచిినందుకు ఆ
పలోకి గామతిఱ హరోయిన్ లాగా ఔనిపస్ూంది. వెంటనే గామతిఱతో స్తనహం ఔలిప్రసింది.. తన కూతురి విశురూం తెలిమని
శీయనివాసులు

కొతూ, పాత లేకుండా తన కూతురు గామతిఱతో స్తనహం ఔలుపుకుని మాట్ల
ో డేసు
ూ ంటే ముఙిట డా
డ డు.

ఇపుడు శీయనివాసులు ఉంట్టనన ఇలు
ో అతనీభధ్యమ ఔటిుంచుకునానడు. వందఖజాల సథలం ... చినన గేట్ట తోసుకుని లోలికి వచిి
నాలుగు అడుగులేమగానే నాలుగు మట్ట
ో , అవి ఎఔిగానే ఎతు
ూ గా ఉనన వీధి ఖదిఖడ, ఆ ఖడ దాటి లోలి వెళ్తూ వీధి ఖది,
లోలికి వెడితే చినన వంటఖది , వంటఖదికి రండు వెైపులా డఔ ఖదులు, ఔ ఖది భాయమభాయతలు వాడుకుంట్లరు .... రండోది
ఆడపలోలు వాడుకుంట్లరు. వెనఔ కొంచం ఖాళ్ళ

సథలంలో బాతూ
ఱ ం, లావెటరీ విడి, విడిగా ఉంట్లయి.

రాతిఱ దిఖంటలు అవుతుండగా గామతిఱని వెంటపెట్ట
ు కుని వచిిన నరిసభభ తనకి వయసకి బావభరిది అయిన శియనివసులుకి
చూచామగా గామతిఱ, యమేష్ ల

సంఖతి చపాడు. గామతిఱని చూడగానే పెదిదంటి పలోలా ఉండడంతో తనే ఇఔిడికి తెచాినని

ఔపూట ఆశయ మం ఇస్తూ తెలోవారాఔ వాళ్ళ సంఖతి ఏంటో చూడఙిని సామం అడఖడంతో శీయనివాసులు పెదదభనసుతో
పుకునిగామతిఱని భనసారా ఆహ్ునించాడు.. అతని భాయమ సతమవతి కూడా లేత తభలపాకులా ఉనన గామతిఱని చూసి
జాలితో పుకుంది.

తాము వండుకునన దాంటో
ో నే కొంచం అననం లో పెరుగు, నిభభకమ తకుి వేసి ఇచిింది గామతిఱకి సతమవతి. వాళ్తళ నీచు
తినాన ఇంటో
ో ఆ వాసనలు లేఔపోడంతో ఆఔలి మీద ఉనన గామతిఱ ఆ పెరుఖననం ఆపామమంగా తింది ... మిఖతా ఆడపలోలతో
పాట్ట కే భంఙం మీద డుకోడం చాలా ఇఫఫందిగా అనిపంచినా బరింఙఔ తలేదు.

నీకేం బుగులేోదు బిడా
డ భంచిఖ ండుకో అంటూ సతమవతి, శీయనివాసులు వాళ్ళ ఖదిలోకి వెళ్ళో తలుపు వేసుకోగానే అఔిచలోలిోదదరూ
అటివయకు ఉఖగఫట్ట
ు కుననదంతా వెళ్ోఖకుితూ రశనల మీద రశనలు వేమసాగారు గామతిఱని ...

మీరు పెండిో చేసుకోనికి మీ డాడి పుకోలేదా అడిగింది స్తయమఔళ్ కుతూహలంగా .

నీ లవర్ మీ కులపోలు
ో కదా అడిగింది ఔళ్ళవతి భరింత ఆసకితగా ..

మీరు బానోలా
ో ...

నీ లవర్ ఏం కులం ?

ఏం ఙదువుతునానవ్ .... ఏ కలేజ్ ? నీ లవర్ ఏం ఙదువుతుననడు?

మీరిదదరూ ఔి దఖగయనే ఉంట్లరా .... ఇపుడు నువుు

లేచిపోయి వచిినవని మీ ఇంటో ఎరికేనా .. నీ గురించి

వెతుకుతునడఙి... ఇంఔ మీ ఇంటికి పోవా ... పెండిో ఎపుడు ... ఇలా ఇదదరూ చరో వెైపునుంచి రశనలతో ఉకిిరిబికిిరి చేసు
ూ ంటే
అసలే బమంతో వణికిపోతునన గామతిఱకి

ఇపుడింక బమం ఎకుివెై పచిి డుతుననట్ట
ు అయింది. వాళ్ోకి సమాధానం

చకుండా ఖటిుగా ఆవలించి నాకు నిదర వస్ూంది డుకుంట్లను అంటూ ఔళ్తళ మూసుకుని నిదర నటించింది ..

తెలోవారి ఉదమం తోమిభద్దైంది.

అపుడే నిదర లేచి, కలఔృతామలు తీరుికుని

సాననం చేసి సతమవతి ఇచిిన చాయ్ తాగుతోంది గామతిఱ .. నిజానికి ఆమ

ఎపుడు టి తాఖలేదు.. ఎపుడనాన ఔసారి కఫీ, లేదంటే పాలు ... ఇవాళ్ తని సరిగా ఆ ఇంటో
ో వాళ్ోతో పాట్టగా తను
కూడా టి, బిస్టిట్ తో సరి పెట్ట
ు కో వలసి వచిింది. ది నిమిషాల నుంచీ వీధి మటో మీద కూరుిని గేట్ట సందులో నుంచి రోడు
డ
మీద అట్ట, ఇటూ తిరుగుతునన ఛనాలని చూస్త
ూ

చినన, చినన సిప్ లతో ఫలవంతంగా తాగుతోంది.

అకి చేలోలిోదదరు

కలేజ్ కి ఔరు, స్తిల్ కి ఔరు వెళ్ళళ పోయారు . వెళ్త
ూ , వెళ్త
ూ నువుుంట్లవు ఔదా.. మేమొచిిందాక పోవదు
ద ... పెండిోకి మేము
కూడా ఉండాల అని హెఙిరించి వెళ్ళళరు .

గామతిఱకి అంతా అయోభమంగా ఉంది ... ఇంటి దఖగయ ఎంత గొడవ ఛరుగుతోందో ... అభభ బాగా ఏడుసు
ూ ందేమ్మ... నానన ఏం
చేసు
ూ నానరో ...అననమమ తన కోసం ఎఔిడెఔిడో వాఔబు చేసు
ూ నానడేమ్మ... అఔిడ యమేష్ ఇంటి దఖగయ రిసిథతి ఎలా ఉందో..
పాండు తనని చూస్త ఉంట్లడా.. ఈ పాటికి తనూ, యమేష్ పారిపోయినట్ట
ు మొతూం లోకలిటిలో అందరికి తెలిసి పోయి ఉంట్టందా?

యమేష్ ప్రరంటస్ ని నానన బాగా తిడుతునానడేమ్మ! అభభ, యమేష్ వాళ్ళభభ ద్దఫఫలాడుకుంట్టనానరేమ్మ! అభభని యమేష్
వాళ్ళభభ నీ కూతురే నా కొడుకుని లేవదిసుకు పోయింది ... బిడడని పెంఙనీకి రాదా అని తిడుతుందా..

గామతిఱకి ఔి సారి ఔళ్ళ ముందు ఇరు కుట్టంబాల వాళ్తళ సినిమాలో
ో లా ఔళ్ళని ఔళ్తళ దూషించుకుంటూ, తిట్ట
ు కుంటూ
ఔనిపంచారు.. ఖఛ, ఖఛ వణికి పోయింది ... అలా ఛయకూిడదు.. వెళ్ళో పోవాలి...తను ఇఔిడి నుంచి వెళ్ళో పోవాలి.. తన వలన
అమాభ, నానన ఔరితో మాట డడమా ... అదే ఛరిగితే ఆతాభభమానంతో ఫతికే వాళ్ళళదదరూ ఏభవుతారు?

ఆ ఆలోఙనతో ఖబుకుిన కూరుినన దఖగరునంచి లేవ బోయిన గామతిఱ చేతిలో సీుల్ గా
ో స్ కింద డడం,
ఇరుకోిడంతో ఆ చినన మట్ట
ు మీద నుంచి తూలి డబోయింది.

కలి కింద లంగా

అపుడే ఆగిన ఆటోలోంచి దిగి గేట్ట తీసుకుని లోలికి

వసు
ూ నన యమేష్ ఖభాలన ఆమని రండు చేతులతో ట్ట
ు కునానడు .

గామతిఱకి ఔిసారిగా మైఔం ఔమేభసినట్ట
ు అయి పెైన ఆకశం , కింద భూమి గియ గిరా తిరుగుతునానట్ట
ు అయి రండు చేతులతో
అతని భుజాలు రండూ ఖటిుగా ట్ట
ు కుంది. యమేష్ కి కూడా ఏం ఛరుగుతుందో తెలినంతగా మైఔం ఔమేభమడంతో ఆమని బాగా
దఖగయగా లాకుినానడు.

ఆటో పాయి్ చేసి వచిిన నరిసభభ ఆ దృశమం చూసి కంగారుగా ఏ పోయగా యమేష్ ఏందిది అంటూ యమేష్ ని ఔికి లాగేసాడు.
నరిసభభ గొంతు విని లోలినుంచి సతమవతి, శీయనివాసులు అఔిడికి వచిి “ఏమైంది” అనానరు తల వంచుకుని నిలఫడిన యమేష్,
గామతిఱలను చూస్త
ూ ..

నరిసభభ యమేష్ వెైపు కోంగా చూస్త
ూ “పొదు
ద గాల, పొదు
ద గాల” అని ళ్తళ కొరుకుతూ “ఏడికెలిో వచిినోర ననున రేషాన్
చేమనికి” అనానడు.

గామతిఱ ఎయయ ఫడిన మొహంతో రుగులాంటి నడఔతో లోలికి రిగెతిూంది ..

“ఆమ నేను లోటకు వసు
ూ ంటే డి పోతుండే” అనానడు నేల చూపులు చూస్త
ూ యమేష్..

ఏదో అయధమైనట్ట
ు శీయనివాసులు పోనీ, పోనీ అని సరిద చపూ
ు కుని ఔికి లాగి
ూ “రాండిర లోలకు” అంటూ భాయమ భుఛం ట్ట
వాళ్ళళదదరికీ లోలికి దారి ఇచాిడు .

నరిసభభ, యమేష్ లోలికీ నడిచారు.

అందరూ కూరుినానఔ నరిసభభ యమేష్ వెైపు కోంగా చూస్త
ూ అడిగాడు..” ఏం జేమనీకివచిినవ్... ఇపుడెం చేసూవ్... ఆమని
తోల్ిని రిటయన్ పోతవా”

ఖఫ ఖబా తల అడడంగా ఆడిస్త
ూ అనానడు యమేష్ “ పోను ... మేం పెండిో చేసుకోనికి వచిినం ...

టెంపుల్ ల మా పెండిో

చేయుండిర...”

“నీ తాన పెైసలేనిన ఉననయి...”

“ఏం లేవు ....”

“భలో పెండిో చేసుకుని ఏం తింటవ్ ...ఆమకి ఏం పెడా
ూ వ్ తమీభ” అడిగాడు శీయనివాసులు .. యమేష్ ఏం మాట్ల
ో డలేదు.

నరిసభభ,

శీయనివాసులు వెైపు చూస్త
ూ “ఛయ వమసు రాంగానే లవుులు మొదలైతునానయ్ ఇయాల రేపు పలోలకు ... లవ్

చేసుడు ఈజినే ... పెండిో చేసుకుని సంసాయం ఇసాూయు్ చేసినంఔ

ఎరికెైతది.. అయినా పెదోదలోను కతరు చేమకుండ గిటో ఉరికి

పోయి వచుిడేనా... ఆమ వచిిన సంది ఔటే ఏడవ వటిుంది.. ఈడెమ్మ పెండిో, పెండిో అంట్టనానడు ఏందీ బావా ఇది” అనానడు..

“ఛమాననే అట్ట
ో ంది బావా ...” అనానడు శీయనివాసులు.

“నాకు ఎడననన నౌఔరి ఇపంఙనన” అనానడు యమేష్ ..

“ ఏం నౌఔరి చేసూవ్” అడిగాడు నరిసభభ

“అనాన చాయ్ తాగుతారా” అడిగింది సతమవతి ..

“ఇమమభభ” అనానడు నరిసభభ ..

సతమవతి చాయ్ తయారు చేమడానికి వంట ఖదిలోకి వెళ్త
ూ పలోల ఖదిలో ఉనన గామతిఱ ఏం చేస్ూందో అననట్ట
ు తంగి చూసింది.
గామతిఱ భంఙం మీద కూరుిని ఏడుస్ూంది .. సతమవతి లోలికి నడిచింది ..

గామతిఱ భుఛం మీద చేయి వేసి మతూగా అడిగింది “ఎందుకేడుసు
ూ నానవ్ “

ఆ లఔరింపుతో గామతిఱ దుుఃకం భరింత ఉధృతం అయింది...

సతమవతి ఒదారుస్త
ూ అంది “ఏడవకు .... మీ అభభ, నామనలకు చకుండ ఇంటోకెలిో వచేిటపుడే ఆలోఙన చేయాలే ... గా
పోయడు ఏడ దొరికిండు నీకు ... ఏభనన భంచిగుననడా ... రూం లేదు, సదువు లేదు, ఏముదోమఖం చేసాూడో ... నినెనటో
సాకుతడో... ఊకో ఏడవకు... మీ ఇంటికి పోతావా ...”

గామతిఱ చివుున ఔనీనళ్తళ నిండిన ఔళ్ళతో ఆశగా చూస్త
ూ తల ఊపంది ..

“భంచిది ంపసూ... మీ లు
ో రానిసాూరా” అడిగింది సతమవతి ..

గామతిఱ ఔళ్ళలో
ో బమం, అనుమానం ఔదిలాయి ..

“అసలే మీరు బానోలు
ో .... గిసొంటి నులు చేస్తూ భంచిగుంటదా...ఇఛిత్ పోదా... నీకు అనిపసూలేదా తపు చేసినవని ...”
గామతిఱ తిరిగి వెకిి, వెకిి ఏడవ సాగింది.

“ఏడవకు, నడు నరిసభభతో మాట్ల
ో డదాం” అంటూ గామతిఱ భుఛం ట్ట
ు కుని లేవదీసి మలోగా నడిపంచుకుంటూ వచిింది.

శీయనివాసులు కి కని, నరిసభభకి కని యమేష్ మాటలు విని ఇపుడు వాళ్ళకి పెళ్ళో చేమడం ఇషుం లేదు.. వాళ్ళకి గామతిఱని
చూసు
ూ ంటే జాలి, కోం కూడా ఔలుగుతునానయి, ఙఔిటి పలో, భంచి కుట్టంబానికి చందిన పలో వీడిలో ఏం చూసి పారి పోయి
వచిింది అని ఆలోచిసు
ూ నానరు..

యమేష్ ని చూసు
ూ ంటే వాడిలో ఏ కోశానా ఙదువు, సబమత, సంసాియం ఉనన లక్ష్ణ్యలు ఔనిపంఙడం లేదు.. పోనీ తెలివి తేటలూ,
చొయవ, దూసుకు పోయే భనసూతుం లాంటివి ఉనానయా ... అవి కూడా శూనమమే అనిపసు
ూ ననది. అట్ల
ో ంటి ఔ ఆవారా గాడితో
ఈ పలోకి పెళ్ళో చేమడం అంటే చూస్త
ూ , చూస్త
ూ ఫంగాయం లాంటి పలో జీవితం నాశనం చేమడంత ఇంకోటి కదు.

అమామఔంగా వచిింది.. చినన పలో..తెలివి తకుివ తనం, సినిమాల, ఆధునిఔ రంఙపు పోఔడల రభావంతో ఆఔయషణ ని ప్రరభ
అనుకుని వచిింది.. పెదద వాళ్తళ గా ఆ పలోకి నఙి చప వెనకిి ంపాలి అనిపస్ూంది.. కని యమేష్ మొండిగా ఉనానడు..
ఇపుడు వెంటనే ఆ పలోని గుడిలో పెళ్ళో చేసుకుని, కపుయం పెటేుస్తయాలి అని అతఱడుతునానడు. వాళ్ోకి ఏం చేయాలో పాలు
పోకుండా ఉంది... అట్ల
ో అని వీళ్ళ గోల మాకెందుకు ఏటనాన పోనీ వదిలించుకుందాం అనుకోడానికి భనస్డం లేదు.
ముకమంగా నరిసభభకి ... నరిసభభకి పలోలు లేరు.. అతని భాయమ కూడా ఙని పోయింది.. అందుకే ఆడపలోలంటే అతనికి
అభమానం,

సతమవతి బుజాల మీద తల వాలుికుని ఔనీనళ్ళతో వచిిన గామతిఱ వెైపు, ఆమని తీసుకుని వచిిన సతమవతి వెైపు చూస్త
ూ
ఏమైంది అని అడిగాడు నరిసభభ ..

“ఏడుసు
ూ ంది ఔితే

కూసుని

సమాధానం చప

గామతిఱని ఔ స్త
ు ల్ మీద కోరోి బటిు చాయ్ తెసూ” అంటూ భళ్ళళ

వంట ఖది లోకి వెళ్ళళంది సతమవతి ..

“ఎందుకేడుసు
ూ నానవ్...” విసురుగా అడిగాడు యమేష్ గామతిఱని ..

గామతిఱ మాట్ల
ో డ లేదు ... తల వంచుకుని కూరుింది కని నిశసఫదంగా వెకిిళ్తళ పెడుతుననట్ట
ు భుజాలు ఎగిరి డుతునానయి.

“నువుు ఖముభనుండు నేను మాట్ల
ో డతా” యమేష్ ని ఔసిరి నరిసభభ గామతిఱ వెైపు చూసి అడిగాడు “భంచిఖ ఆలోఙన చేసినవ ...
మీ ఇంటికి పోతావా ... ంపాలాన”

“వెళ్ళ
ూ ను ” వెకుితూ

అంది ..

“నిఛంగా పోతావా .. భలో పోయినంఔ యమేష్ కవాల అంటే దొయఔడు...”

“నాకొదు
ద ...”

“ఏయ్ ఏం మాట్ల
ో డుతునానవ్ ....” ఖయ్ భని అరిచాడు యమేష్ ..

ఆ అరుపుకి ఉలికిి డి బదురుగా చూసింది గామతిఱ.

“అర నువెుందుకు తమిభ ఆమనటో బదిరింఙ ఫడితివి ... చని ఆమని” అని యమేష్ ని భందలించి తిరిగి గామతిఱ వెైపు
చూస్త
ూ “నువుు చపు బిడా
డ ... నీ ఇషుం తోని వీనితో వచిినవు ఔదా భరందుకు పోతనంట్టనానవు” అడిగాడు నరిసభభ .
గామతిఱ మాట్ల
ో డలేదు ...

“చపు బిడా
డ ... బుగులు డకు ...”

“ఏం దీ చప్రది ... ఆమనే పోదాభననది... పెండిో చేసుకుందాభనన ... భంచిది అననది గిపుడు ఉలా
ు జెపు
ూ ననది..”

“నేను తపు చేసాను .... ఇపుడు నాకు ఇఔిడ ఉండడం ఇషుం లేదు.. నినున పెళ్ళో చేసుకోడం అసలు ఇషుం లేదు.. ననున మా
ఇంటికి ంపంచేయ్” ఏడుస్త
ూ , ఫతిమాలుతూ అంది గామతిఱ .

“భలో ఆ మాట అననవంటే సంపుత” అనానడు యమేష్ కూరుినన దఖగయ నుంచి పొఖరుగా లేస్త
ూ .

గామతిఱ కెవుుభంది.

నరిసభభ, శీయనివాసులు ఇదదరూ యమేష్ ని ఔి లాగు లాగి ఖటిుగా ఔసిరారు.. “ఎందటో బదిరిసు
ూ ననవ్ ... పోలీస్ రిపోయు్ ఇయాలా
గ్ర పలోని కిడానప్ చేసి తెచిినావ్”

అని అంటూ అరిచాడు నరిసిభభ .

యమేష్ కొంచం బదురుతూ అనానడు.. “ నేను ఆమని లవ్ చేసు
ూ ననవేరేటోలోని ఆమ మారేజ్ చేసుకుంటే ఆడిన, ఈమేని కూడా
సంపెసాూ..”
“లవ్ అంటే బదిరించుడు గాదు.. ఆమకి ఇషుం లేదంట ... మారేజ్ ఎటో చసుకుంటవ్?”

“ఎటో ఇషుం లేదు.. భలో నాతోని ఎందుకొచిింది.. ఖపుడిషుం, ఇపుడు లేదా వారేవా నఔరాలు చేసు
ూ ందా” అనానడు..

“నఔరాలు, గిఔయలు మాకు తెలుదు. మేము ఆమని హెైదరాబాద్ ఫసుస ఎకిిసూం.” నరిసభభ మాటలకి గామతిఱ ఆశగా
చూసింది.యమేష్ మొబైల్ మ్మగింది.. జేబులోంచి మొబైల్ తీసి చాటంత మొహంతో “మా భమీభ ఫోన్” అని అందరికి చప ఆనసర్
ఫటన్ నొకిి "భమీభ" అనానడు ఖటిుఖ ..

అవతలి నుంచి దుయగభభ శోకలు, మాటలు ఖటిుగా వినిపంఙ సాగాయి. “నా కొడక ఏడికి పోయినవ్ బిడా
డ ..ననినంత ఆఖమాఖం
జేసి పోయినవెందుకు .. నీకు నచిిన పలోతోని నేను చేసు
ూ ంటి ఔదా కొడక లఖగం ...చకుండ ఎందుకు పోయినవ్..ఎడుననవ్?
అభభతానకోచేియ్ కొడక!”

“అర ఊకో భమీభ ... వసూ... నేను గామతిఱని లఖగం చేసుకుంట ... “

“గా బానోలో పలో ఎందుకు కొడక ... ఖ పలో నామన నా బిడడ సచిి పోయిందని ఆఖం చేసిండు.. ఆలు
ో లేరిఔిడ ... ఇయాల
పొదు
ద నన లేచేసరికి తాలముననదని ఏడికో పోయినరని ఇంఔ రాయని చపు
ర ఈడ...”
ూ ను

గామతిఱ ఆ మాటలు వినిపంచి చేషులుడిగి చూడసాగింది..

“ఏడికి పోయినేర ...” యమేష్ ఆతఱంగా అడిగాడు..

“తెలుదు...బిడడ లేచిపోతే ఇఛిత్ పోదా ... ఇఛిత్ పోయినంఔ ఈడ ఉంట్లరు పెదోదలు
ో ..ఆలోకి ఇఛిత్ ముఔమం ...”

“గామతిఱ ఆడికి వసూనని ఏడుసు
ూ ంది భమీభ ...”

“ఏడవని.... ముందు ఎరుఔ లేదా ... ఔి సారి బైటకు పోయినంఔ ఆడపలోలు అభభ, నాననని భరిి పోవాలిసందే.. ఆమ
ఏడిఔనన పోనీ ... నువుు నా దఖగయకు వచియ్ బిడా
డ ..”

యమేష్ సమాధానం చకుండా ఫోన్ డిసినెఔు్ చేసి ఆందోళ్నగా అందరి వెైపు చూస్త
ూ అనానడు “గామతిఱ భమీభ, డాడి లేయంట
..”
గామతిఱ గొలు
ో భంది .

అపుడే టి తీసుకుని వచిిన సతమవతి చేతిలో టి ఔపులు అందరికి ఇచిి ఆ పలో దఖగయకు వెళ్ళో దఖగయకు తీసుకుని ఒదాయి
సాగింది.

“నాకు అభభ కవాలి, నానన కవాలి, అననమమ కవాలి ....” గామతిఱ ఉధృతంగా ఏడవ సాగింది..

అఔిడునన అందరికి జాలితో హృదమం దరవించింది.. పాం.. పచిి పలో ఆవేశం లోనో, అనాలోచితం గానో ఔి తటడుగు
వేసింది.. ఇపుడు ఆ అడుగు వెనకిి తీసుకోడానికి అవకశం లేకుండా దారి మూసుకుంది.. ఇపుడు ఈమకి ఏం దారి? ఎఔిడికి
వెళ్త
ూ ంది? ఏం చేసు
ూ ంది? ఙచిినట్ట
ు ఈ వెధవని పెళ్ళో చేసుకోవాలి ... వీడితోటే ఫతకలి..

అందరూ మౌనంగా కూరుినానరు.

యమేష్ ఔి ఉదుట్టన ఫమటకి వెళ్త
ూ

ఇపుడే వసాూ అందరు ఈడనే ఉండురి అనానడు.

ఎఔిడికి వెళ్త
ూ నానడో అడిగే లోలే గేట్ట దాట్లడు ..

సతమవతి ఫలవంతంగా గామతిఱని లోలికి తీసుకెళ్ళళ “పో బిడా
డ మొఔం ఔడుకోి ... ఏడవకు... దేవుడును
డ ... అనిన ఆమననే
చూసుకుంటడు ... పో” అంటూ ఫలవంతంగా బాతూ
ఱ ం దాఔ తీసికెళ్ళళ లోలికి తోసి ఆమ ఫమటికి వచిిం దాక అఔిడే ఎదురు
చూసింది. గామతిఱ ఙనీనళ్తళ మొహం మీద ఙలు
ో కుని మొహం ఔడుకుిని వచిింది .

సతమవతి వేడి టి ఇచిి తాఖభని ఫలవంతం చేసింది.

“నీకు ఎటి వయకు కవాలంటే అటి వయకు మా ఇంటోనే ఉండు.. బమం లేదు..కొనిన రోజులు అయినంఔ

మీ పెదోదలో కోం

తగు
గ తుంది అపుడు నేను, మా ఆమన వచిి మీ ఇంటో
ో నినున దిమసాూము .. అందాక దిగులు డకు” అని చపంది.

గామతిఱకి గుండె నిండా ఆందోళ్న, అభభ, నాననలని చూడాలనన ఆరాటం క్ష్ణం, క్ష్ణం ఎకుి అవుతోంటే దుుఃకం ఆపుకోడం
ఔషుం

కసాగింది.

సరిగా
గ అపుడు వచాిడు యమేష్ ... అతని చేతిలో రండు పూల దండలు .

గామతిఱతో సహ్ అందరూ దిగాబళంతిగా చూసారు .

అనాన.. ఇగోగారా
ో ండ్... ఇపుడే ఇఔిడే మీయందరి ఎదురుంఖ మేమిదదయం ఈ దండలేసుకుంటం...అంటూ గామతిఱ దఖగయకు వెళ్ళో
ఆమని చేయి ట్ట
ు కుని

లాకుిని వచాిడు.

అసలు ఏం ఛరుగుతోందో అందరికి తెలిస్త లోల

ఖభాలన ఔ దండ చేతిలోకి తీసుకుని ఆమ మడలో వేసాడు.. ఇంకో దండ

ఆమ చేతి కిచిి వేయి అంటూ తల వంచి ఆమ ముందు నిలఫడా
డ డు.

గామతిఱ నిషేిషు
ు రాలై మడలో దండనీ, చేతిలో దండనీ మారిి, మారిి చూస్త
ూ ఙలన యహతంగా నిలఫడి పోయింది.

నెకెోస్ రోడ్ మీంచి శయణమ కెైనెటిక్ హోండా సాగిపోతోంది.. ఒ ఔి ఎన్ టి ఆర్ పాయి్, భరో ఔి హుస్తసన్ సాఖర్.. నది భధమలో
ఠీవిగా నిలఫడిన బుదు
ధ డు .. కొంచం ఎడంగా దయంగా ర రలాడుతూ ఎగురుతునన మువునెనల ఛండా ..

బాగా ముందుకి పోనిచిి సరిిల్ నుంచి కుడి వెైపు తిపంది ఫండిని. కుడి ఔి ఙిని చట్ట
ో ... ఎడం ఔి హుడా వారి పారిింగ్
ఏరియా ... కొంచం దూయం

వెళ్ళళఔ కుడి వెైపు ఔనిపంచింది పీపులస్ పా
ో జా ...ఈట్ సీుళట్. నది మీంచి ఙలోని గాలి వీస్ూంది.

గాలికి ఆమ తలకి ఔట్ట
ు కునన సాియప్ ర ర లాడుతూ ఏ క్ష్ణమైనా ఎగిరి పోవడానికి విశురమతనం చేస్ూంది. వాతావయణం
ఆహ్ోదంగా, హ్యిగా ఉంది. .
పారిింగ్ ఏరియా లో బోలడు

కరు
ో ఆగి ఉనానయి. ఫండి స్ో చేసి ఈట్ సీుళట్ ఎంటఱనస్ వెైపు చూసింది...

యువతీ యువకులు ఛంటలు, ఛంటలుగా,

భధమ వమసు వారు కొందరు పలోలతో లోలికి వెళ్త
ూ నానరు. ఇంక కొందరు

ముందుకు అలా నది డు
డ న నడుస్త
ూ వెళ్త
ూ నానరు.
ముందుకు సాగింది.

కొందరు

ఆ ఛనంలో తేఛ ఔనిపంఙడం ఔషుం అనుకుంటూ ఫండి కొంచం వేఖం పెంచి

కొంచం దూయం వెళ్ళగానే యు టయన్ తీసుకుంది.

పారిింగ్ లాట్ లో ఫండి పాయి్ చేసి ఎంటఱనస్

వెైపు నడిచింది.

గేట్ట దఖగయ ఔనుబొభలు ముడేసి సీరిమస్ గా శయణమ కోసం వెతుకుతునానడు తేఛ. అతని ఔళ్ళలో
ో ఆదురా
ద సషుంగా ఔనిపస్ూంది.
తెలోటి టి షయు్ జీనస్ పామంట్ట.. అతననలా చూసు
ూ ంటే కస్తసపు ఔనిపంఙకుండా ఆట టిుంచాలనిపంచింది. అయితే అటికే
అతని దృషిు ఆమ మీద డింది. ఆమని చూడగానే అతని
ఆమ చేయి అందుకుని “ హ్య్ ఇంత స్తపా!”

“ ట్ల
ఱ ఫిక్ బాబూ”

ఔళ్ళలో
ో వెలుగు.

చిరునవుుతో ఎదురు వచిి కుడి చేయి చాచి

అనానడు.

అంది.

“అందుకే టెైం కలికులేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపారుంట్ ... ఇంటి నుంచి ఫమలుదేరేటపుడు సిఖనలస్ ఎనిన ఉనానయి, ఎంత టెైం
అఔిడ ఆగుతాము వగెైరా”

అనానడు.

“అంత లేదు గాని ఇఔిడ ఎనిురాన్ మంట్ స్తర్” అతని మాటలు టిుంచుకోకుండా అంది చుటూ
ు చూస్త
ూ .

“అందుకేగా ఇఔిడ ఔలుసుకుందాం అనానను” అనానడు గేట్ట లోంచి లోలికీ నడుస్త
ూ ..

అతనిన అనుసరిస్త
ూ కొంచం కొంటెగా అంది ... “ఎంతెైనా నీలో ఈసూటిక్ స్టనస్ ఎకుివలే”.

“ థంఔస్..." నవిు " ఎఔిడ కూరుిందాం” అనానడు ..

అటికే ఛనాలు మూడంతుల టేబులస్,

కురీిలు ఆఔయమించారు.. నదికి దఖగయగా ఉనన కురీిలు చూపస్త
ూ “ అఔిడ”

అంది.
వెనఔగా రండు కురీిలు భధమలో చినన టేబుల్.

“ సరే నువుు వెళ్ళో కూరోి నేను తినడానికి ఏభనాన తెసాూను” అనానడు.

“ ఏం తెసాూవు”

అడిగింది ..

“ చపు నీకేం కవాలి.. ఇడిో, వడ, దోస, పజా
ి , ఫయగర్, సానఔస్...”

“ పజా
ి ...”

“ ఒకే మేడం ...” అణకువగా అనానడు.

“ దాంతో పాట్ట ఐస్ కీయం కూడా” అంది..

“ జీ హుజూర్”అంటూ నవిు“ నీ సీట్ట రిఛరుు చేసుకో ... భళ్ళళ ఎవయనాన వచిి ఆకుమపెై చేసుకోవచుి” చబుతూ డామినోస్
పజా
ి సాుల్ వెైపు వెళ్ళళడు.

శయణమ టేబుల్ వెైపు నడిచింది. వెళ్ళో ఔ కురీిలో బాగు పెటిు భరో కురీిలో కూరుింది ..

కురీిలో వెనకిి వాలి రండు చేతులూ ఔట్ట
ు కుని దీపాల కంతులు డి మరిసి పోతునన నీళ్ళను చూడ సాగింది. రశాంతంగా ఉనన
నది .. దూయంగా వెలుగుతునన దీపాలు...గాలికి ఔదులుతునన అలల మీద కంతి రసరిస్త
ూ అందంగా ఉంది.

కఔ పోతే డు
డ న ఉనన చతూ, చదాయం చూసు
ూ ంటే చిరాకేసింది.. ఎందుకు మైంటెైన్ చేమరో ఇలాంటి అందమైన రదేశాలను
అనుకుంది.
కొదిద నిమిషాల తయవాత పజా
ి తో వచాిడు తేఛ .. బాగ్ కురిి లోంచి తీసి బ్బబిల్ మీద ఔ ఔికి పెటిుంది శయణమ .

“ఇది తినానఔ ఐస్ కీయం తెసాూ” అనానడు ఆమ ముందు ఔ పజా
ి ప్రోట్ పెటిు తను కురీిలో కూరుింటూ ..

కుడి వెైపు ఉనన సాులస్ చూస్త
ూ అంది “అనిన యకల తినుఫండారాలు దొరుకుతాయిలా ఉంది..”

“ఆల్ మ్మసు్ ఇంతకు ముందు ఎపుడూ రాలేదా” అడిగాడు తేఛ.

“ నువుు వచాివా” అడిగింది.

“ బోలడనిన సారు
ో ...”

“ అవునులే నీఔంటే బోలడు భంది ఫ్రండస్ ... నాకు నువుు త ఇలా రసాురంటస్ కి

తిప్ర వాళ్తళ ఎవరూ లేరు ఔదా! “

పజా
ి కొసలు ముని ంట కొరుకుతూ అంది.

“ ఏం చేసాూం కోరుకునన వాళ్తళ దమ చూపంఙఔ పోతే, ననున కోరుకునే వాళ్ళని నేను మపంచాలి ఔదా ...” సీరిమస్ గా
చూసింది... అతని ఔళ్ళలో
ో అలోరి లైట్ట వెలుగు డి

భరింత సషుంగా ఔనిపంచింది.

“ అలాంటపుడు ఇవాళ్ మాతఱం ననెనందుకు పలిచినట్ట
ు ట..”

కొదిద నిమిషాలు నిశశఫదంగా పజా
ి తింటూ ఉండి పోయాడు. తయవాత హఠాతు
ూ గా అనానడు.“ “

శయణ్మ చిరు కోంగా చూస్త
ూ అంది “ఈ మాట అడఖడానిక ననున ఇఔిడికి యభభననది.”

“ఎస్....ఇంతఔనాన భనోహయమైన రదేశం ఎఔిండుంది ప్రరమికులు బవిషమతు
ూ కి రణ్యళ్ళఔలు వేసుకోడానికి..” చుటూ
ు యవశంగా
చూస్త
ూ అనానడు.

శయణమ మాట్ల
ో డ లేదు.. ఈ రసాూవన ఇంత సీరిమస్ గా

వసు
ూ ందని చాలా రోజులనుంచి ఊహస్ూంది. రానే వచిింది.. ఇపుడు

ఏదో ఔ సమాధానం చపాలి. తయచూ సయదాగానో, సీరిమస్ గానో తీసుకొసు
ూ నాన, తనే మాట మాట భళ్ళళస్ూంది.

ఇపుడు

అతని ధోయణి చూసు
ూ ంటే ఈ విషమం ఇవాళ్ ఆటో, ఇటో తేలేియాలని వచిినట్ట
ు అనిపస్ూంది.

.“చపు ... సీరిమస్ గా అడుగుతునానను .. మా ఇంటో
ో నా పెళ్ళో రమతానలు సీరిమస్ గా
నఙిచేప్రసరికి నాకు తలపా
ర ణం తోఔకి వస్ూంది..”

ఛరుగుతునానయి .. వాళ్ళకి

“ నీకు తోఔ కూడా ఉందా ?”

పెదాల భధమ నవుు బిఖటిు అంది.

“ జోఔస్ తయవాత ... ముందు ఆనసర్ చేయి” అనానడు .

“ఇపుడు పెళ్తళంటి ? నువుంటే గోలడన్ స్తనోూ పుట్ల
ు వు.. నేనలా కదు.. మొనననేగా గూ
య స్ రాసాను.. రిఛలు్ రావాలి.. నాకు
పోసిుంగ్ రావాలి.. నేను స్టటిల్ అవాలి ...”

“ అబాఫ అవనీన అవుతాయిలే ... ముందు నీ మళ్ళళ మూడు ముళ్తళ వేసి నినున ఆ ఫ్య
ో ట్ నుంచి నా దఖగయకు తెచుికోవాలి. “

“ అయినా నీకు బోలడు భంది అభమానులు ఉనానరు ఔదా వాళ్ళలో
ో ఎవరినో ఔళ్ళని

చూసుకో నేనెందుకు” కినుఔగా అంది.

“ ఎందుఔంటే నీకు నా మీద, నాకు నీ మీద అంతులేని అభమానం, ప్రరభ ఉనానయి కఫటిు ... భనం ఔరికి ఔరు స్తట్
అవుతాం కఫటిు ..”

“ఒహో ఆ విషమం నువెులా చఖలవు ...” రండు అయచేతులో
ో ఖడడం ఆనించి, మ్మచేతులు టేబిల్ మీద పెటిు ఆమ ఔళ్ళలో
ో కి
చూస్త
ూ మతూని సుయంతో భతు
ూ గా అనానడు “ నీ ఔళ్తళ చపు
ూ నానయి”. శయణమ ఔళ్తళ వాలిపోయాయి ... చకిిళ్ళ మీద
యచుకునన ఎరుపు యంగు నది అలల మీదకి రసరిసు
ూ ననట్ట
ు అనిపంచింది తేఛకి .

“ ఎందుకు శయణ్యమ అంత ప్రరభ ఉంచుకుని అలా గుండెలో
ో దాచుకుంట్లవు” అనానడు మాయదవంగా .శయణమ మాట్ల
ో డలేదు, తల
ఎతూలేదు..

“ఏయ్

నీకూిడా సిగా
గ ” పజా చేతిలోకి తీసుకుని ఒయగా తలవంచి ఆమ వెైపు చూస్త
ూ అనానడు.

శయణమ తలతిూంది... చకిిళ్ళ మీది ఎరుపు , మరుపు ఔళ్ళలో
ో కి పాకినట్ట
ు ఔళ్తళ వెలిగిపోతునానయి.

నెభభదిగా అంది. “తేజా!

నీఔనాన భంచివాడు, సంసాియవంతుడు, ననున ప్రరమించేవాడు నాకు బయతగా దొరుకుతాడని అనుకోను ..కనీ ఆరిదఔంగా మీ సాథయికి

మేము సరిపోము ...

స్తనహ్నికి అడు
డ రాని అంతసు
ూ లు కచిితంగా పెళ్ళళకి వసాూయి.. మా వాళ్ళని నేను పంఙఖలనని నాకు

నభభఔం .... మీ వాళ్ళని పంఙఖలననే నభభఔం నికుందా?”

“మా వాళ్తళ కదంటే ఔదా పంచే అవసయం ... అలాంటి ఇఫఫందులు ఉండవు .. నువుు ఒకే అను చాలు మిఖతా విషయాలు
నేను చూసుకుంట్ల”. అతని వెైపు విసభమంగా చూసింది “ఎంత నభభఔం నీ మీద నీకు .. “

“భన మీద భనకి నభభఔం లేఔపోతే జీవితంలో ఎదఖడం చాలా ఔషుం శయణ్యమ .. ఆ నభభఔం ఔిటే చాలు భనిషిని అంతరికషనికి
చేయిడానికి.

“

శయణమకి మొదటిసారి తేఛ మాటలో
ో రిణతి ఔనిపంచింది.. తేఛ అలోరివాడే కదు.. అనీన తెలిసిన వాడు.. మానసిఔంగా ఎంతో
ఎదిగిన వాడు..అలోరిగా మాట్ల
ో డినా చిలోయ వాడు కదు. ఇతనిఔనాన ఇంఔ పెై నుంచి అభరేందు
ర డు దిగి వచిినా తను సుకంగా
ఉండలేదు ..కనీ ....
“ఏంటి ఆలోచిసు
ూ నానవు ...” అడిగాడు తేఛ .

“నీ మీద ప్రరభతో, వాతసలమంతో మీ వాళ్తళ పుకునాన పెళ్ళో అయాఔ ననున ...”

ఆమ మాటలకి భధమలో అడు
డ వస్త
ూ అనానడు “టి వి సీరిమల్ లో చూపంచినట్ట
ు నినున ట్లయిర్ పెటుడం , నీ మీద హతామ
రమతనం చేమడం లాంటివి చేసాూయని బమమా? “ పకుిన నవిుంది శయణమ ..

“ హభభమమ నవాువా ... థంఔస్ ...ఐస్ కీయం తెసాూను లట్ అజ్

స్టలబ్బరట్” అంటూ లేచి వేఖంగా ఐస్ కీయం పాయోర్ వెైపు వెళ్ళళడు.

అతని హుషారు, ఉతాసహం చూసి కొనిన అలలు తన హృదయానిన సుళశించినట్ట
ు అనుభూతి చందింది శయణమ. ఔ భధమ
తయఖతి కుట్టంఫంలో పుటిు పెరిగిన ఆడపలో తను ... కోటిశురుడి ఏకెైఔ కుమారుడు తేఛ. అంతే కదు అతనికి మీడియా అంటే
ఇషుం.

ఇపుడు షాయు్ ఫిలిభస్ తీసు
ూ నానడు.. కొనిన రోజుల తయవాత ఈ విఛమయంయ ఇచేి ఉతాసహంతో ఫీఙర్ ఫిలిం

వెైపు ఆఔరిషంఙఫడి ఆ వెైపు వెళ్తూ!

ఆ రంఙమే వేరు.. పా
ర కిుఔల్ గా ఫతికే తనకి, మరుపుల, తళ్తకుల ఆ ఫ్యలస్ రంఙంతో ఏ

మాతఱం పొసఖదు. ఇవాళ్ ఉనన ప్రరభ, అనురాఖం కొంతకలం తయవాత కూడా ఇలాగే ఉంట్లమని నభభఔం ఏంటి? సినిమా
రంఙంలో ఏయడే ఆఔయషణలు, రలోభాలకు తేఛ కూడా ల్ంగిపోతే!

“హలో”

తేఛ పలుపుతో ఉలికిిడింది..

“ ఏంటి అపుడే డ్రరభస్ లోకి వెళ్ళళపోయావా?” ఐస్ కీయం టేబుల్ మీద పెటిు కురీిలో కూరుింటూ అడిగాడు. నవిుంది శయణమ ..

“ నాకూ చవా ఏం డ్రరభస్ ... పీోజ్ ....”

మొహం అమామఔంగా పెటిు అతనలా అడుగుతోంటే ఇటిదాక తను

ఆలోచించిన విషమం చబితే ఎలా ఫీల్ అవుతాడో ఔదా అనిపంచింది.

“ఏం లేదు” అంది నవిు.

“కదు ఏదో ఆలోచిసు
ూ నానవు చపు ... “

“చబితే ఏమి అనుకోవుగా ...”

“చపు తలిో అనుకోను ...” శయణమ చూపు తిపుకుని అలల మీద డుతునన కంతి కియణ్యలు చూస్త
ూ అంది “నువుు
బవిషమతు
ూ లో ఏం చేయాలనుకుంట్టనానవు ..”

తేఛ ఆ రశనకి ఆమ వెైపు తదేఔంగా చూసి సననగా నవాుడు.. “ గాలికి తియగాలని అనుకుంట్టనానను.”

“ థంఔస్ ముందే చపావీమాట... అయితే వెంటనే భన పెళ్ళో సంఖతి భరిిపో...”

తేఛ కొంచం ముందుకు వంగి కుడి చేయి చాచి టేబుల్ మీద ఉనన ఆమ కుడి చేయి ట్ట
ు కునానడు.

“ఏయ్ ఏంటి ?” కొంచం తడఫడుతూ అంది..

“ఏమి లేదు ఔంగారు డకు ... నీ అనుమాన నివృతిూ చేమడం నా బాధమత ఔదా అని చపు
ూ నాన ... నువుు ఏం చేమభంటే అది
చేసాూ సరేనా” రమాణం చేసు
ూ ననంత దు
ర డంగా అనానడు.

ఆ మాటలు స్తటిగా ఆమ హృదయానిన తాకినట్ట
ు గా అయి అతని చేయి అరమతనంగానే ఖటిుగా నొకిింది. అలా నోఔిడంలో
తన అంగ్రకయం భనస్తపరితగా తెలిమచేసినట్ట
ు అనిపంచింది తేఛకి. అలాగే ఆమకి కూడా తేఛ అలా చేతి మీద చేయి వేసి
చబుతుంటే భనసా, వాచా, ఔయభణ్య తనని అటిఔపుడు విశాలంగా రుచుకునన ఆ నది సాకిషగా, నది భధమ అబమం
ఇసు
ూ ననట్ట
ు నిలఫడిన బుదు
ధ డి సాకిషగా, పెైన తాయలతో తళ్తళ్లాడుతునన నింగి

సాకిషగా అతని జీవితంలోకి నడిపసు
ూ ననట్ట
ు

అనిపంచింది. స్తన్ తో తన నోటి దఖగయకు తెచిిన అతని చేతిలోని ఐస్ కీయం పెదాలతో సునినతంగా అందుకుంది.

అటివయకూ ఎఔిడ

దాకుినానడో దశమి ఙందు
ర డు నిండుగా నవుుతూ దయశనమిచాిడు.

“ఇటివయకూ ఎఔిడ ఉండి భన మాటలు వినానడో” ఈమన అనానడు తేఛ. ఐస్ కీయం తినడం పూరీత చేసి బాగు తీసుకుని లేస్త
ూ
“ద ఎఔిడెఔిడ తిరిగి వచాిడో ఆనవాళ్తళ వెతుకుకుదాం” అంది..

“భనం వెతఔడం దీనికి ఏ తాయని అడిగినా చపు
డ చివరివయకు అలా నడుచుకుంటూ
ూ ంది” అనానడు తేఛ. నవిు “ రా అలా ఈ రోడు
వెళ్ళ
ద ం. చాలా హ్యిగా ఉంది అంది.

“ద రోడు
డ చివరివయకేం కయభ ఈ రంఙం అంచుల దాక యభభనాన వసాూను” అనానడు.. అతని చేతి మీద గిలిోంది.

తెల,తెలవారుతునన స్తఙనగా గాలి వేణువు ఊదుతుంటే కు
ష లు

వేకువ పాట పాడసాగాయి.

ఆ భధుయ రాగానికి

యవశించి పోతూనన కుండిలో
ో ని మొఔిలు అటూ, ఇటూ లమ ఫదధంగా ఔదులుతుంటే ఆ ఔదలిఔకి ఫలంగా ఎదిగిన
కొభభ ఔటి కిటికీ రఔిని తగిలి

భృదు భధుయంగా సవుడి చేసింది.

రాతఱంతా తీమని ఔలలు ఔంటూ, ఆ మాధుయమం గుండెలో
ో నింపుకుని
శంకం ఊదినట్ట
ు అయి

గులాబి

గాఢ నిదర పోతునన శయణమ చవులో
ో ఆ ధుని తయంగాలు

ఫదధఔంగా ఔళ్తళ తెరిచింది.

మూసి ఉనన కిటికీ తలుపు సందులోంచి ఙలోని గాలి లోలికీ రావడానికి విశు రమతనం చేస్ూంది. కిటికీ అదా
ద లు ఆ నీడలతో
సయామటలాడుతునానయి.

ఆ ఔభనీమ దృశమం చూసిన శయణమకి నిదర భతు
ూ రఔిలు ర, రలాడించి ఎగిరి పోయింది. దుటి తలగించి లేచి కూరుిని
కుడి చేతో
ూ ఆ నీడల మీద ప్రరభగా తడిమింది. తయవాత నెభభదిగా కిటికీ రఔిలు తెరిచి చూసింది. లేలేత స్తయమ కియణ్యలు నులి
వెఙిగా మొహ్నిన తాకయి. ఆమ పెదవుల మీద ఙఔిటి చిరునవుు వెలిసింది.

“ఎంత బాగునానవు రఔృతీ”

అనుకుంది ఔళ్తళ విశాలం చేసి లేత నారింఛ యంగు అదు
ద కునన ఆకశం కేసి చూస్త
ూ . కిటికీ తెరిచే

సరికి ఎదురుగుండా ఉనన ఫ్య
ో ట్ లోంచి ఎం ఎస్ రామారావు పాడిన హనుమాన్ చాలీసా వినిపస్ూంది.

ఆ ఫ్య
ో ట్ లోకి ది రోజుల కియతమే ఎవరో కొతూగా దిగారు.. ఇంత వయకు వాళ్తళ ఎవరో, ఎలా ఉంట్లరో, ఎంత భంది ఉంట్లరో
తెలిమదు. నిఛం చపాలంటే శయణమ రండేళ్ళ నుంచి అఔిడ ఉంట్టనాన ఎవరితో పెదదగా స్తనహం లేదు .. వినామఔ ఙవితికి,
ఛనవరి పసు్ కి, శీయరాభ నవమికి మాతఱమే అందరు ఔలుసాూరు.. అపుడు మాతఱమ మాట, మాట ఔలుపుకుంట్లరు. ఆ తయవాత
భళ్ళళ ఎవరి గోల వారిదే.

అపాయు్ మంట్ అంటేనే ఎందరునాన ఔరికి ఔరు తెలిమకుండా ఏకంతంగా ఫతికే రదేశం ..

నవుుకుంది శయణమ ...

భర్మఔి సారి గాలితో సమమటలాడుతునన మొఔిలిన, ఔల ఔలా రావాలతో వయసగా ఎగిరి పోతునన కు
ష లను చూసి మాటి,
మాటికి తన వెైపు తంగి చూస్త
ూ దూయంగా వెళ్త
ూ ఆడుకుంట్టనన గులాబీ మొఔిని ఖభాలన అందుకుని దానికి ఉనన పెదద సుపు
ఙి పూవుని

కడతో సహ్ తెంప, కుడి చేతి చూపుడు వేలు, బొటన వేలు భధమలో ట్ట
ు కుని భంఙం దిగింది.

టేబుల్ మీద ఉనన సననటి, పొడుగాటి గా
ో సు పోవర్ వాజ్ లో నుంచి వడలిన పూవు తీసి తన చేతిలో ఉనన పూవు గుచిింది.
అఔిడే ఉనన వినామకుడి విఖయహ్నికి రండు చేతులూ జోడించి నభసిరించి బాతూ
ఱ ం లోకి వెళ్ళళ పోయింది. శయణమకి భనసంతా
హ్యిగా ఉంది.
తేఛ అంటే ఎంత ఇషుం ఉనాన అతనికి, తనకి భధమ ఉనన సాథయి భేదం గురు
త ంచుకుని ఇంత కలం నుంచి తనని తాను అదుపులో
ఉంచుకోడానికి చాలా ఔషు డాలిస వచిింది. ఎలాంటి ఆఔయషణ, ఎలాంటి రలోబం ఇదదరి భధమ ఉనన భంచి స్తనహ్నిన పాడు చేమ
కూడదని జీవితాంతం అతను ఔ స్తనహతుడుగా తన జీవితంలో మిగిలి పోతే చాలని ఆశించింది.

అయితే ఇపుడు తేఛ ఇచిిన బరోసాతో అతని ఆహ్ునానిన అందుకుని నిససంకోఙంగా అతని జీవితం లోకి నడచి వెళ్ళడానికి
సిదధమైంది. ఇంత కలం ఉనన సంకోచాలు, బయాలు అనీన తేఛ మాటలతో ఎగిరి పోయి భనసు ఉలా
ో సంగా ఉంది. సాననం పూరీత
చేసుకుని వస్త
ూ

ఇవాళ్ గుడికి వెళ్ళళలి అనుకుంది.. వాయడ్ రోబ్ లోంచి డెరస్ తీసుకో బోయి ఆగి పోయి స్తర్ నెట్ చీయ

తీసుకుంది.

అందంగా చీయ ఔట్ట
ు కుని అదదం

దఖగయ అయ ఖంట స్తపు తయారైంది. తయాయవడం పూరీత అయాఔ ఔి సారి తనని తను

చూసుకుని నేను అందఖతెూని సుమా అనుకుంది.తరాుత యస్ తీసుకుని ఖది లోంచి హ్లో
ో కి వచిి భరో సారి చీయ కుచిిళ్తళ
సరు
ద కుని ఇంటి

తాళ్ం, ఫండి కీస్

తీసుకుని బైటికి వచిింది. తాళ్ం వేసి లిపు్ దఖగయకు వెళ్ళళంది. లిపు్ నాలుగో అంతసు
ూ లో

ఉంది.. ఔ నడి వమసు సీూళ గుంటూరు ఛరి చీయ ఔట్ట
ు కుని కొంగు భుఛం చుటూ
ు ఔపుకుని లిపు్ కోసం చూస్ూంది.

ఎవరివిడ? ఎదురుగా ఫ్య
ో ట్ లో కొతూగా వచిిన వాళ్ళ తాలూకు కదు ఔదా.. లఔరింఙనా.. ఆలోచిస్త
ూ ఉండ గానే లిపు్
రావడంతో ఆవిడతో పాటే లిపు్ లోకి నడిచింది.

గుడి దఖగరే

కఫటిు నడిచే వెళ్ళచుి ఔదా అనుకుంటూ ఫండి కీస్ యస్ లో వేసుకుని

స్టలా
ో ర్ వెైపు వెళ్ళకుండా గేట్ట వెైపు

నడిచింది.
తనతో లిపు్ లో వచిినావిడ కూడా శయణమ వెనకలే రండు అడుగులు వెనఔగా నెభభదిగా నడిచి వస్ూంది. చాభన చామగా
ఉనాన నుదుటి మీద కుంకుభ, ఔళ్ళలో
ో కట్టఔ, రింగు ముడి, నిరాడంఫయంగా ఔళ్గా ఉంది. మొహంలో ఉదాశీనత వెనఔ ఏదో
విషాదం ఉననట్ట
ు అనిపస్ూంది.
ఆవిడతో మాట ఔలుపుదాభంటే ఆవిడ ఆ అవకశం ఇవుకుండా తల వంచుకుని నడుస్ూంది.

ఈవిడ కూడా గుడికేనా.. అనుమానం వచిింది శయణమకి. ఇంతలో గుడి దఖగయ అవడం ఆవిడ కూడా తనతో పాట్ట గుడి లోకి
రవేశింఙడంతో తను కూడా మౌనంగా గుడి లోకి నడిచింది.

గుడి చుటూ
ు మూడు రదిక్ష్ణలు చేసి అభభ వారికి భనసారా దణణం పెట్ట
ు కుంది. హుండిలో యాభై ఔి రూపాయి వేసింది. పూజారి
ఇచిిన తీయధ రసాదాలు తీసుకుని ఆవయణలో ఉనన వే చట్ట
ు చుటూ
ు ఉనన సిమంట్టఖట్ట
ు మీద కూరుింది. ఆవిడ కోసం
చూసింది. ఔనిపంఙ లేదు.. అయిన చేయిస్ూందో... కుంకుభ పూఛ చేయిస్ూందో..

వే చట్ట
ు మీద నుంచి వీసు
ూ నన గాలిలో ఏదో రిభళ్ం... ఆవయణ చాలా విశాలంగా ఉంది..

అభభ వారు, వినామకుడు, శివ

లింఖం ఉంట్లయి. పూజారులు కని, గుడి కని ఎందుకో ప్రదగా అనిపసు
ూ ంది.. ఎండోమంటస్ వాళ్ళ అధినంలో ఉందో లేదో ..
మయినేునేనస్ సరిగా లేదు.. అయినా కని ఆహ్ోదంగా ఉంది.

శయణమ ఔళ్తళ ఎదురుగా నడచి వసు
ూ నన ఆవిడ వెైపు తిరిగాయి. ఆవిడ చేతిలో కొఫఫరి చి, అయటి ళ్తళ. శయణమ కూరుినన
ఖట్ట
ు మీదే కొంచం ఎడంగా కూరుింది. శయణమ మొహం ఔికి తిపుకుని ఒయగా చూడ సాగింది. శయణమ ఎపుడూ బిజీగా ఉండడం
వలన ఎవరితో మాట్ల
ో డే అవకశం లభంఙ లేదు..

ఇపుడు అనుకోకుండా

తన ఫ్య
ో ట్ ఎదురు ఫ్య
ో ట్ లో ఉండే ఔ సీూళ ఔనిపంఙడంతో ఆవిడతో మాటలు ఔలపాలని కుతూహలంగా

అనిపస్ూంది. అవకశం కోసం చూడ సాగింది.

ఆవిడ కొఫఫరి చి చిననగా కొటిు చినన ముఔి తీసుకుని నోటో
ో వేసుకుంది.

ఆవిడనే యశిలిసు
ూ నన శయణమ ఇంఔ ఆఖ లేఔ పోయింది..

గొంతు సవరించుకుని మలిోగా అడిగింది. “ఆంటి మీరు మా ఫ్య
ో ట్

ఎదురుఖ ఫ్య
ో ట్ లో ఉంట్లరు ఔదా.“

ఆవిడ ఖభాలన తలతిూ చూసింది.. లిూ పాట్ట ఔంగారు ఔనిపంచింది ఆవిడ ఔళ్ళలో
ో .

శయణమకి ఆశియమంగా అనిపంచింది ..ఎందుఔలా ఔంగారు డుతోంది ఈవిడ అనుకుంది.

ఆవిడ అవును, కదు అననట్ట
ు తల ఊప కొదిదగా జారిన చీయ చంగు కుడి భుఛమిభదకి లాకుింది.

శయణమ భళ్ళళ అంది “నేను ఔిదానేన ఉంట్లను.. మికేదనాన అవసయం ఉంటె చండి.. “

ఈసారి ఆవిడ తల ఎతూలేదు , తల ఊ లేదు మౌనంగా కింద రాలి డిన ఆకులు చూడ సాగింది.

ఆవిడ వెైపు విచితఱంగా

చూసు
ూ నన శయణమ ఉలికిి డింది. ఆవిడ ఔళ్ళ నుంచి నీళ్తళ బొట్ట
ో , బొట్ట
ో గా రాలుతునానయి. శయణమ అరమతనంగా ఆవిడకి
దఖగయగా ఛరిగి “ ఏమైందండ్ర” అంది.

ఆవిడ మాట్ల
ో డ లేదు.

శయణమకి జాలేసింది.. తన లాగా ఈవిడ కూడా ఔిరే ఉంట్లరా ఏంటి? పాం బయత వదిలేశాడేమ్మ! పలోలు లేరా... కొడుకులు
కూడా వదిలేశారా .. ఆవిడ సననగా వెకిిళ్తళ పెడుతునన శఫదం వినిపంచి, ఆవిడ చేయి మిద చేయి వేసి భృదువుగా అంది శయణమ
..” బాధ డఔండి.. నేను మిభభలిన బాధ పెటిు ఉంటె ననున క్ష్మింఙండి.. దండి ఇంటికి వెడదాం.”

ఆవిడ రండో చేతో
ూ శయణమ చేయి ట్ట
ు కుని “ మేము ఎవరితో మాట్ల
ో డ లేము .. ఇంకెపుడు ననున లఔరింఙకు” అంది.

ఆవిడ మొహం లోకి ఏదో వెతుకుతుననట్ట
ు గా చూసింది శయణమ.. ఎందుకు మాట్ల
ో డరు.. ఏంటి వీళ్ళ సభసమ.. అటి దాక లేని
కుతూహలం ఔలిగింది. ఏదనాన ఔషుం ఉంటె తను సామం చేమచుిగా ..

శయణమ భనసులో ఆలోఙన సిఖటిునట్ట
ు భళ్ళళ అంది ఆవిడ..”మేము ఎవరితో మాట్ల
ో డము.. మాతో ఎవరూ మాట్ల
ో డదు
ద .”

“ఎందుఔని?” విసభమంగా అడిగింది శయణమ.

ఆవిడకి దుుఃకం ఉధృతం అయింది. “ మా దుయదృషుం” అంది ఏడుస్త
ూ .

శయణమకి బాధగా అనిపంచింది.

“ఆంటటీ నేను మీ కూతురు లాంటి దానిన. మీకేదనాన పా
ర ఫోం ఉంటే చండి...నా చేతనెైన

సామం చేసాూను పీోజ్.. ఎవరికీ చను కూడా” అంది.

ఆవిడ కొదిద స్తపు ఏమి మాట్ల
ో డకుండా దుుఃకం అణుచుకోడానికి రమతనం చేస్త
ూ అలాగే కూరుింది. తయవాత ఏం అనుకుందో
ఔళ్తళ తుడుచుకుంటూ చ సాగింది అననపూయణ.

“ ఏం చభంట్లవమాభ .. రువు, భరామద ఉనన కుట్టంఫం... మా అమాభయి చేసిన రువు తకుివ నితో తనిసరి
అయి ఉనన ఇలు
ో ఖాళ్ళ చేసి ఇఔిడికి వచాిం .. అపాయు్ మంట్ అయితే ఔరినొఔరు టిుంచుకోరు ఔదా మా ఫతుకులు ఎవరికీ
తెలిమవులే

అని ఇఔిడ ఉంట్టనానం .. అసలు ఈ ఊరి నుంచే వెళ్ళోపోవాలిసంది కని మా వారికి ఇంక ఎనిమిదేళ్ళ సరీుసు

ఉంది .. మా అబాఫయి ఙదువుకుంట్టనానడు.. ఆ పాపషిుది చేసిన నికి వాడి జీవితం నాశనం చేమలేము ఔదా .. అందుకే
ఇఔిడికి వచాిం..”

జాలేసింది శయణమకి. పాం పెదదవాళ్ళకి రాకూడని ఔషుమే వచిింది. సానుభూతిగా అంది “ ఏం ఛరిగింది అబమంతయం లేకుంటే
చండి.. నా చేతనెైన సామం చేసాూను.”

“ ఏం ఉందమాభ తెలివి తకుివది.. ఔ లోపర్ తో ప్రరభలో డి వాడితో వెళ్ళళ పోయింది.. మా కులం కదు, మా సాథయి కదు,
ఙదువు లేదు, రూం లేదు.. ఎలా నచాిడో, ఎందుకు నచాిడో ఏమి అయధం కలేదు.. అసలు పెళ్ళోడు కూడా రాలేదింక దానికి
దహ్రు వెళ్ళో దిహేడు వచిింది.. అపుడే ప్రరభ, పెళ్ళో.. లేచిపోవడం ... మా జీవితాలు చిందయ, వందయ చేసింది... ఆమన
ఆరోఖమం బాగా పాడెైపోయింది. అందుకే రోజూ గుడికి వసు
ూ నానను .. ఆ తలిోని నా బయత ఆరోఖమం కపాడభని వేడుకుంట్టనానను.”

అయోమ .... శయణమ భనసు బాధగా మూలిగింది.. ఈ ఛనరేషన్ పలోలు ఎలా తయాయవుతునానరో తను పాయి్ లో
ో , ట్లమంక్
ఫండ్ మీద నెకెోస్ రోడ్ లో, ఇంక అనేఔ చోటో చూస్త
ూ నే ఉంది.

శయణమకి ఔ రోజు తనూ, తేఛ ఈవినింగ్ వాక్ కి వెళ్ళళనపుడు ఔనిపంచిన గామతిఱ, యమేష్ గుర్మతచాిరు.

ఆ అమాభయి కూడా ఎంత బాగుందో! వాడిని చూస్తూ పటులు ట్ట
ు కునేవాడిలా ఉనానడు..

ఆ ఛంట ఏభయారో...

వీళ్ళ అమాభయిలా ఆ అమాభయి కూడా వాడితో లేచిపోలేదు ఔదా.. లేదులే ఆ అమాభయిని చూస్తూ చాలా బమసు
ూ రాలిలా
అనిపంచింది.. ఏదో వెరియ ఆఔయషణలో ఆ రోజు అలా పాయి్ కి వచిిందేమ్మ .. తయవాత తను రండు, మూడు సారు
ో వెళ్ళళనా
ఔనిపంఙలేదు..

“ ఏంటో ఎంత భరిిపోదాభనాన భరిిపోలేఔపోతునానను.. వాడు ఎఔిడికి తీసుకు వెళ్ళళడో, ఏం చేశాడో తలచుకుంటే
బమంతో వణికిపోతునానను. మా కుట్టంఫం టో ఎంతో గౌయవంగా ఉండే ఆ కురా
య డి తలిో వాళ్ళళదదరూ ఔనిపంఙఔపోడంతో ఇంటి
మీదికి వచిి ననున నానా మాటలు అంది. తన కొడుకుని నా కూతురే వలో
ో వేసుకుని లేపుకు పోయిందని, బోలడంత ఔటనం నషు
పోయానని, ఇంక ఏవేవో.. అనిన మాటలు డా
డ ఔ అఔిడ ఉండలేఔపోయాము..”

పాం ... భరోసారి అనుకుంది శయణమ.

“అలా అని ఎఔిడికి వెళ్ళఖలము! .. ఎంత దూయం పారిపోఖలం! “

శయణమ ఆవిడ చేయి అందుకుని తేలిగా
గ అంది.. “ఆంటటీ మీరు ఎఔిడికి పారిపోవాలిసన అవసయం లేదు.. ఈ రోజులో
ో ఇలాంటివి
రతి ఇంటో
ో కభన్ అయింది.. పలోలు తపు చేశాయని మిభభలిన మీరు నేయసు
ూ లుగా భావించుకుని ఇలా ఎవరితో ఔలవకుండా
ఉంటే బాధ ఎకుివ అవుతుంది..

చూడండి.. ఇఔ నుంచి ననున మీ అమాభయి అనుకోండి. మీకే సభసమ ఉనాన నాతో ంచుకోండి.. ఔనీసం మీకు భనశాశంతి
అయినా దకుితుంది.. వంటరిగా మీలో మీరు కుమిలి పోతుంటే మీ ఆరోఖమం ద్దఫఫ తింట్టంది. మీ అమాభయి వెళ్ళళన వాడితో
ఎంత కలం ఉంట్టంది.. తకుండా తిరిగి వసు
ూ ంది..నేను చపు
ూ నానగా..”

ఆవిడ గాబరాగా అంది..” లేదు, లేదు ... అది మా దృషిులో ఇంఔ లేనటేు.. ఆమన రానివురు.. ఔనీసం అతనితో అది సుకంగా
ఉంటే చాలు ..” శయణమ జాలిగా చూసింది. తలిో భనసు ... కూతురు మీద కోం లేదు.. కేవలం రువు పోయిందనన బాధ.. వాళ్ళ
భనసుని గామం చేసిన కూతురు సుకంగా ఉంటె చాలు అనుకుంటోంది.. నిటూ
ు రిింది శయణమ .

ఆ తయవాత ఇదదరూ అపాయు్ మంట్ దాక ఔలిసి వచాిరు..

మీకేదనాన అవసయం ఉంటె మాతఱం మొహమాటడఔండి అని భరో

సారి చప తన ఫ్య
ో ట్ కి వచేిసింది శయణమ. చీయ మారుికుని డెరస్ వేసుకుని కలేజ్ కి ఫమలు దేరింది. ఇంటికి వెళ్ళళన అననపూయణకి
చాలా రోజుల తయవాత భనసు కొంచం తేలిఔగా అనిపంచింది. ఆ అమాభయి అనన మాట నిఛం బాధ వంటరిగా మ్మసు
ూ ంటే గుండె,
మదడుతో పాట్ట జీవితం కూడా ఫరువుగా అయిపోతుంది.. ంచుకుంటే తేలిఔవుతుంది.. ఇనానళ్ళకి ంచుకోడానికి భనిషి
దొరికింది.. చినన పలో అయితే ఏం ఎంత పెదద భనసు!

ఆమనకీ తెలిమకుండా జాఖయతూ డితే చాలు.. తెలిసిందంటే ఇంఔ అంతే! “కూతురుతో పాట్ట నువుు కూడా నా రువు తీసాూవా ..
ఇరుఖభభలు, పొరుఖభభలతో ఔబురు
ో చడం మొదలు పెడితే ఎంఔుయిరీ లు మొదలు అవుతాయి.. నీకు తెలిమకుండానే
ఇంటి గుట్ట
ు యఙికి చేరుతుంది.. పొయపాట్టన కూడా ఎవరితో మాట్ల
ో డదు
ద ” అని ఈ ఫ్య
ో ట్ కి వచిిన రోజే వారినంగ్ ఇచాిడు
కోటేశుయరావు.
అలా అని శయణమతో మాట్ల
ో డకుండా ఉండలేఔ పోయింది అననపూయణ .. ఏ మాతఱం అవకశం లబించినా

కోటేశుయ రావు లేని

సభమంలో శయణమ ఇంటో
ో ఉంటే మాతఱం ఔనీసం ది నిమిషాలైనా ఆ అమాభయితో తన భనసులో బాధ చపుకుని ఒదారు
పొందడం అలవాట్ట అయింది అననపూయణకి.

శయణమ సంసాియం, భంచితనం, మాటలో
ో ఆతీభమత ఆవిడని ఎంతో ఆఔరిషంచాయి. ఔరోజు శయణమ ఇంటో
ో తేఛ ఔనిపంఙగానే ఆవిడ
బమడి పోయింది.. అతనిన రిఙమం చేసింది శయణమ..

ఎంతో వినమంగా, భరామదగా మాట్ల
ో డిన అతని మాట తీరు, అతని రూం, ఙదువు, హోదా తెలిసాఔ శయణమ నియణయానిన
అభనందించింది.
“నీలాగే నా కూతురు కూడా కసూ ఙదువుకుని ప్రరమించి ఉంటే ఇలాంటి భంచి కురా
య డిని ప్రరమించేది.. మేమూ కదనేవాళ్ళం కదు..
కనీ వాడు.. ఆ వెధవ ఎందుకూ నికిరాని వాడమాభ..” అంటూ వాపోయింది ఔరోజు.

“బాధ డఔండి.. తను బాగానే ఉంట్టంది” అంది శయణమ. అయితే అననపూయణకి నిరాశని, బాధని శయణమకి ఆనందానిన ఔలిగించే
సంగటన ఛరిగింది. శయణమ గూ
య స్ లో స్టలఔు్ అయి విఛమవాడలో రవెనూమ డిపాయు్ మంట్ లో పోసిుంగ్ వచిింది.

ఆ విషమం ఎంతో ఆనందంగా అననపూయణకి చగానే అనుకోకుండా లభంచిన ఔ ఆతీభయురాలు దూయం అవుతునన బాధ
ఆవిడ ఔళ్ళలో
ో ఔనిపంచింది. అది చూడగానే శయణమ భనసు చివుకుిభంది..ఇలా పోసిుంగ్ వసు
ూ ందని తెలిసి అనవసయంగా ఈవిడకి
దఖగయ అయాను..అయోమ అనుకుంది శయణమ.

అననపూయణ కొదిద నిమిషాలో
ో నే సరు
ద కుని “చాలా సంతోషం తలిో ..తుయలో పెళ్ళో చేసుకుని పలా
ో , పాలతో సుకంగా ఉండు” అంది
భనసారా దీవిస్త
ూ . “థంఔస్ ఆంటీ అపుడపుడు ఫోన్ చేసు
ూ ంట్లను” అంది.

“వదదమాభ .. వదు
ద ... ఆమనకీ తెలిస్తూ కొంలంట్టకుంట్లయి” అంది అననపూయణ ఔంగారుగా . బాధగా అనిపంచినా చేస్తది లేఔ
ఊరుకుంది శయణమ.

తేఛ చాలా సంతోషించాడు.. “తుయలో నువుు ఔలఔుర్ అవాలి శయణ్యమ!..”అనానడు అభనందిస్త
ూ .

“అపుడు నువుు నా దఖగయ ప ఏ గా చేసాూవా” చిలిపగా అంది శయణమ.

“భహ్ భాఖమంలా భావిసాూను సరేనా..” శయణమ నవిుంది.

“ఇపుడు మా నాననని భన పెళ్ళళకి పంఙడం వెరీ ఈజీ” అనానడు.

“ఉండు బాబూ ముందు ననున స్టటిల్ అవనీ... ఎఔిడ పోసిుంగ్ ఇసాూరో .. ఏంటో ... వెళ్ళో జాయినింగ్ రిపోయు్ ఇచిిందాక టెనషన్ ...”

“ఎందుకు టెనషన్ ...భంచి పోసు్ ఇసాూరులే... అయినా ఏదిచిినా నువుు చేమఖలవు.. నాకు తెలుసు...” అతని నభభకనికి
ముఙిట వేసింది శయణమకి..

“విఛమవాడ వెళ్తో ముందు ఔసారి వెైజాగ్ వెళ్ళో అమాభ, నననల ఆశీరాుదం తీసుకుని వెళ్ళో జాయిన్ అవుతా” అంది.

“ఇట్ ఈజ్ భసు్” అనానడు తేఛ.

ఆ రోజు నోవటేల్ లో డిననర్ ఇచాిడు తేఛ.

ఏం ఛరుగుతోందో తెలిస్త లోగానే గామతిఱ జీవితంలో ఛయకూిడనిది ఛరిగిపోయింది. యమేష్ అనఫడే ఔ అజా
ఞ ని, అక్ష్య ఖంధం లేని
అనాభకుడు అనాలోచితంగా, చేసిన నికి

రండు పూల దండల సాకిషగా ఆమ అతనికి భాయమ అయింది.

ఆ దండతో తన జీవితం అనూహమమైన భలుపు తియఖబోతోంది అని తెలిమని గామతిఱకి కేవలం ఈ దండతో నీ భాయమని ఎలా
అవుతాను అని ఆ దండ తీసి విసిరేస్త తిరుగుబాట్ట తనం కూడా లేదు. అందుకే ఆ దండే తన మడలో తాళ్ళ అనుకుంది.

నాకు పెళ్ళో అయిందా అని వణికిపోయింది..

అయోమ పెళ్ళో అయింది అనుకుంది..

అభభ, నానాన నేనెంత ని చేసాను పాం చేసాను.. అని వాపోయింది.. ఔయతవమం తోఙఔ సూంభంచి పోయింది.. మదడు ఆలోఙన
కోలోయింది. యాంతిఱఔంగా అఔిడ కూరుినన వాళ్ళ స్తఙనల మేయకు ఆమ చేతులు మాతఱం ఔదులుతునానయి.
ఆమ చేతికి దండ ఇచిి తల వంచి వేయి అంటూ ఫలవంతంగా తన మడలో ఆ దండ వేయించుకుని ఇంఔ నుంచి నువుు నా
పెళ్ళ
ో నివి అని అతను అంటే అలా ఎలా
ో అవుతాను అని ఆలోఙన కూడా లేని అమామకురాలు గామతిఱ

పెళ్ళో అయింది

అనగానే అవును కబోలు అనుకుంది.

అసంఔలిత రతీకయ ఙయమలా తన చేతులో
ో ఉనన దండ వేస్తసింది. వేసాఔ ఏం ఛరుగుతోందో తెలిస్త సరికి ఆ రాతిఱ సంపూయణంగా
అతని భాయమ అయిపొయింది...

ఉననతమైన కుట్టంఫంలో పుటిు, ఙఔిటి సంరదామం, భంచి సంసాియం భధమ పెరిగిన గామతిఱ,

తనకి ఎలాంటి సంఫంధం

లేని వమకు
త ల భధమ, ఔ అనాధలా చేషులుడిగి నిలఫడి పోయింది.

యమేష్ తనకి, గామతిఱకి అదే రాతిఱ ఔ ఖది ఇవుభని అడిగాడు నరిసభభని.

“గివనిన ఈడ ఎందుకు నీకు ఏడనానన రూము ఇపసూ, నౌఔరి ఇపసూ ఖపుడు సంసాయం పెట్ట
ు ” అనానడు నరిసిభభ..
కనీ యమేష్ లే అనాన “ఆమ రాతిఱలో లేచి ఏడిఔనన పోఖల ... అందుకే నేనే ఆమ ఔిన ండుకుంట.. ఔిసారి ఖది అయినదంటే
ఆమ ఏడికి పోలేదనన ఛయ సామం చేయి” అని ఫతిమాలాడు.

నరిసభభకి యమేష్ అట్ల
ో తందయ డడం నఙిలేదు.. కని గామతిఱ మీద జాలితో తను కదంటే వీడు ఆ పలోని ఏదనాన చతూ
హోటల్ కి తీసుకుని వెళ్ళ
ూ డేమ్మ అనే బమంతో శీయనివాసలుని ఫతిమాలాడు.

“దండలు మారుికుననంఔ ఆలుభఖలైనటేు పోనీ ఔి దినమే ఖద ఇదడంలే” అనానడు అతను.

ఙందరఔళ్, స్తయమఔళ్ డుకునే రూమ్ వీళ్ళళదదరికి ఇచాిరు ఆ పూటకి. నరిసభభకి గామతిఱని చూసు
ూ ంటే బాధగా అనిపంచినా ఆమ
తనంతట తానుగా యమేష్ తో లేచి పోయి వచిింది కఫటిు యమేష్ ఆమకి నచేి వచిింది అని నియణయించేసుకునానడు.

ఙందరఔళ్, స్తయమఔళ్ చిరాకు డా
డ రు.. “ఇదేందభభ... ఏడికెలిో వచిినోర భనకెందుకు హోటలిి

పొభభన రాదు” అనానరు.

సతమవతి నఙి చప తన ఖదిలో డుకోభంది వాళ్ళని. విసుకుింటూనే వెళ్ళళరు వాళ్తళ. సతమవతికి గామతిఱని చూసు
ూ ంటే
జాలేసింది.. “ఇంత ఙఔిటి పలో ఎటో గ్ర పలోగాడిని లవ్ చేసింది” అని అడిగింది బయతని.“లవ్ కి ఖవనిన ఆలోచించే టెైం ఉండదు..
ఔిసారి దేవుడు బానమేసినంఔ లవ్ ఇసూయు్ అయితది..” అనానడు శీయనివాసులు తన రిజా
ఞ నం చూపస్త
ూ .

“ఏందో పాం దండలు మారుికుంటే పెండిో అయినట్ల
ు ఏందీ.. ఛయ గా పలోకి స్ఙయింఙనీకి టెైం ఇయామల ఖదా..ఇపుడు వాడు
రూమ్ ఇస్తూ ఖముభనుంటడా ... ఆమకి ఇషుమ్మ, కదో నాకేం నఙి లేదమమ” అంది బాధగా.

“నీకెందుకు ఖముభనుండు ... ఆడు పెండిో చేసుకుననంఔ ఇంకేంది” ఔసిరాడు శీయనివాసులు.

“గిదేం పెండిో”

అంది సతమవతి .

ఆవిడకి గామతిఱని ఆ యమేష్ నుంచి యకిషంచాలని ఉంది. దండలు మారుికోవడమే పెళ్ళళగా ఆమ అంగిఔరింఙలేఔపోతోంది.

లేత తభలపాకులాంటి గామతిఱని పోయంబోకు లాంటి యమేష్ అనుబవింఙబోతునానడు అనే ఆలోఙనే ఆమని నిలవనిమడం
లేదు..
ఎలా ఆ అమాభయిని యకిషంచాలో కూడా అయధం కవడం లేదు. అట్ట నరిసభభ, ఇటూ తన బయత కూడా ఇంఔ వాళ్ళళదదరూ మొగుడూ
పెళ్ళళలు అని నియణయించేసారు.. తను కదంటే మాతఱం వింట్లరా.

ఆ రాతిఱ అందరూ గాఢ నిదరలో ఉనాన ఆమకి మాతఱం నిదర టులేదు. ఏ క్ష్ణమైనా గామతిఱ ఖదిలోంచి బమడుతూ రిగెతు
ూ కుని
వసు
ూ ందేమ్మ, యకిషంచాలి అని ఎదురు చూడసాగింది. కనీ అలా
ో ంటిదేమీ ఛయఖలేదు.

అయితే నిజామాబాదులో అడుగుపెటిున దఖగయ నుంచి శాితా
ూ ంతో, దుకంతో గనీబవించి సందన కోలోయిన గామతిఱకి
అంతా అయాఔ కనీ ఏం

ఛరిగిందో అయధం కలేదు.

తెలిస్తసరికి తనని ఖటిుగా వాటేసుకుని డుకునన యమేష్ ఔనిపంచాడు.

ఔిన తోడేలు డుకుననట్ట
ు గా ఖభాలన అతనిన విడిపంచుకుని దూయం ఛరిగింది..

“ఏడికి పోతునానవు” అంటూ తిరిగి తనని దఖగయకు లాకుినన యమేష్ సయశ జుగుసగా అనిపంచింది. గుండె

గిలేలా

ఏడవడం మొదలు పెటిుంది.

యమేష్ బమడా
డ డు. “ఎందుకేడుసు
ూ నానవు ఏమైంది” అడిగాడు.

గామతిఱ రండు చేతులో
ో మొహం దాచుకుని “తపు చేసాను, తపు చేశాను” అని గొణుగుతూ ఏడవసాగింది. యమేష్ కి ఔంగారుగా
అనిపంచింది..

ఆమ ఏడుపు ఖది ఫమటకి వినిపసు
ూ ందేమ్మ అందరూ ఏం ఛరిగిందో అని వచేిసాూరు అని బమడుతూ ఆమని ఒదాయిడానికి
రమతినంఙ సాగాడు. కని ఆమ ఆఔ పోగా ఉధృతం చేమసాగింది.

యమేష్ కి ఇంఔ చిరాకు వచిింది ..

“ఊకే ఎందుకేడుసు
ూ నానవ్ ... నేనేభనాన నినున కిడానప్ చేసి తెచిినన ... నువేుఔదా పోదం ద అని వచిినవు ... ఇపుడు
ఏడిి ఎం లాబం లేదు.. నరిసభభనన నాకు ఆటో ఇపసూ అనానడు ..

ఆటో నడిపంచి నినున సాకుత భంచిఖ చూసుకుంట ...

ఊకే ఏడిస్తూ భంచిగుండదు చపు
ూ నాన” అని అలిుమేటం ఇచాిడు.

“ఎందుకిలా చేశావు? నేను పెళ్ళో చేసుకుంట్ల అని చపానా ...పెళ్ళో ఇలా చేసుకుంట్లరా ఎవయనాన ... నా జీవితం నాశనం
అయిపొయింది” అంటూ భోరుభంది.

“అర చపన ఔదా భంచిఖ చూసుకుంట అని ... ఊకో ఏడుకు” అని దఖగయకు తీసుకునానడు. అతని చేయి తన వ్వంటి మీద
డగానే పాము మీద డినట్ట
ు గా విదిలించింది.

దూయం ఛరుగుతూ “ననున ముట్ట
ు కోకు” అంది.

యమేష్ ఆమ మాటలు టిుంచుకోలేదు.. నియోక్ష్ంగా నవిు అనానడు.. “ఔసారి అయినంఔ ముట్ట
ు కోవదు
ద అంటే ఊకుంటనా
...నువుు అవుననన కదనన నా పెండా
ో నివే... నఔరాలు చేమకు” అంటూ భరింతగా దఖగయకు ఛరిగి ఆమని ఫలవంతంగా దఖగయకు
లాకుినానడు.
“వదులు యమేష్ ... భరామదగా వదులు” అంటూ గామతిఱ పెనుగులాడినా ఆమ రమతనం వృధా అయింది. భరోసారి అతని
వాంచకి ల్ంగిపోయింది.

ఎయయఫడిన ఔళ్తళ, వాచిపోయిన మొహంతో ఖదిలోంచి ఫమటకి వచిిన గామతిఱని చూడగానే సతమవతి గుండె దరవించి పోయింది.
అటికి ఇంక ఎవరూ లేవలేదు. వంట ఖదిలోకి తీసికెళ్ళళ అడిగింది. “ఏడిినవా.”

గామతిఱ భళ్ళళ వెకిి, వెకిి ఏడుస్త
ూ అంది. “నేను తపు చేసాను.. నాకు అభభ, నానాన కవాలి... ఈ పెళ్ళో నాకు ఇషుం లేదు..
అతను ఇట్ల
ో చేసాూడు అనుకోలేదండి.. ననున మా ఇంటికి ంప్రమండి పీోజ్ మీకు దణణం పెడతా.”

సతమవతికి కూడా ఏడుపొచిింది. గామతిఱని దఖగయకు తీసుకుని అంది. “నినననే నువుు ఇటో చప ఉంటె ఎటోననన ంప్రటోలోం
చలో .. ఇపుడు అంతా అయినంఔ ఏడికి పోతవు ... పోయినా మీ వ్వలు
ో రానిసాూరా ... ఏడవకు. దేవుడు ఇటోనే రాసిండు అనుకో
...ఆడు భంచోడే ... నినున మ్మసమైతే చేమడు.. పఔరు చేమకు...”

గామతిఱ తల అడడంగా ఆడిస్త
ూ “నా వాలో కదండ్ర... నేను ఇతనిన బరింఙలేను. ఇలా ఫతఔ లేను” అని

గొణుగుతూ, ఏడుస్త
ూ

ఉండిపోయింది.

నిససహ్మంగా చూడడం త సతమవతి కూడా ఏమి చేమలేఔ పోయింది. కొంతస్తటి తయవాత ఔనీనళ్తళ తుడుచుకుని
నిశియించుకునన దానిలా అంది నాకు ఔ సామం చేసాూరా .. చపు అంది సతమవతి .

నేను మా ఊరు వెళ్ళళపోతాను.. అమాభ, నాననల కళ్ళ మీద డి క్ష్మాయణ వేడుకుంట్ల... నేను వాళ్ళ ఔననకూతురుని
కదనరు.. తకుండా క్ష్మిసాూరు.. మీ వారికి చప ననున హెైదరాబాద్ ఫసుస ఎకిింఙభని చండి పీోజ్ ...

సతమవతి ఔళ్ళలో
ో బమం .... అమ్మభ గా పలోగాడు చూసినండంటే ఊకుంటడా అంది.

అతనేవయండి ఊరుకోఔపోడానికి.. నేను పెళ్ళో చేసుకోభని అడిగానా అతనిన.. నేను వెళ్ళళపోతా దమచేసి ంపంఙండి.

సరే, సరే మా ఆమనతోని చేూ... ఊకో పోయి మొఔం ఔడుకుిని రా చాయ్ తాగుదువు అంది సతమవతి ఒదారుగా.

యమేష్ కి ఊహంఙని విధంగా హట్లతు
ూ గా అందమైన గామతిఱ భాయమ అవడంతో మేఘాల మీద తేలిపోతుననంత ఆనందంగా
ఉనానడు. ఆమతో పొందిన

శారీయఔ అనుభూతి మైఔంలో నుంచి ఫమటికి రాలేదు.

ఆ మైఔం లోనే తెలోవారుతునాన ఇంక అదే భతు
ూ లో గామతిఱ సయశ కోసం అతని చేయి తడుముకుంది. కని గామతిఱ లేలేత
అందాల ఫదులు పాత యగు
గ ఖరుకుగా తఖలడంతో ఔళ్తళ తెయవకుండానే విసుగా
గ అరిచాడు..

“ఏయ్ ఏడుననవు ...”

సమాధానం రాలేదు.. కస్తపు అలాగే చేతులతో రుపు తడుముతుంటే యగు
గ త ఏమి తఖలేోదు. ఇంతలో గామతిఱ ఏడుపు,

ఆమ మాటలు వినిపంచాయి.

“అతనెవయండి ననున వెళ్ళనివుఔపోడానికి.

నాఔతనంటే అసలు ఇషుం లేదు.. రాతఱంతా నయఔం అనుబవించాను.. పీోజ్ ననున

మా ఊరు ంపంచేమభని మీ వారికి చండి.

నేనేం పెళ్ళో చేసుకోభని అడిగానా అతనిన.. నేను వెళ్ళళపోతా దమచేసి

ంపంఙండి. “
యమేష్ నిదరభతు
ూ ఎగిరి పోయింది.

కళ్ళ మీద ఉనన దుటి కళ్ళ తోటే విసిరి విసురుగా లేచి ంటి మీద పెైఛమా జారిపోతునాన టిుంచుకోకుండా గామతిఱ,
సతమవతి ఉనన దఖగయకు వచిి గామతిఱని భుజాలు ట్ట
ు కుని ఖటిుగా తన వెైపు తిపుకుని బదిరిసు
ూ ననట్ట
ు గా అడిగాడు..

“ఏందీ ... ఏభంట్టననవు

నఔరాలా... ఇగో చూడు భలో భలో చపు
ద .. ఏడికి పోయినా
ూ నన నువుు ననున వదలి పోవు... పోవదు

గుంజుకొసూ...”

గామతిఱ అతనితో పెనుగులాడుతూ “వదులు... వదులు ననున... నేను వెళ్ళళపోతా ... వదులు” అని అయవసాగింది. ఆ గొడవకి
శీయనివాసులు, స్తయమఔళ్, ఙందరఔళ్ లేచి వచాిరు..

స్తయమఔళ్ ఖఫ ఖబా గామతిఱ దఖగయకు వెళ్ళో భండిడుతూ అరిచింది.. “వానితోని లేచిపోయి వసు
ూ ననపుడు తెలులేదా... ఆడి
మొఔం చూసి ఎటో ప్రరమించినవ్ ... నేనే ఈ బ్బకర్ గాడిని ప్రరమింఙ ... నీకు బరయిన్ ని చేమలేదేమ్మ... వచిినవ్... పెండిో
చేసుకునానవ్.. ఇపుడెందుకు ల్లిో పెడుతుననవ్ ... పొండిర ... ఏడికెలిో వచిినోర ఆడికే పొండిర ... అని ఖటిుగా అరిచి తండిరతో
అంది... నువెుందుకు నెతిూమీద పెట్ట
ు కునానవు డాడి .... తోలిచేియ్ .. భనకెందుకు నెతిూనొప ... వాళ్ళ అభభ, నామన పోలిస్
రిపోయు్ ఇస్తూ భనం లోటకి అయితము ... ఈ ల్లిో భనకొదు
ద .. తోలిచేియ్ ...”

శీయనివాసులకి కూడా కూతురు చపంది సఫబుగా అనిపంచింది.. నిఛమే వీళ్ళళదదరిలో ఎవరి తలిో, తండిర పోలీస్ రిపోయు్ ఇచిినా
తను, నరిసభభ లోటకి పోయేది నిఛం ...

అవనీన ఏమి ఆలోచింఙకుండా ఈ పలోడు దండలు తేగానే వాళ్ళళదదరికీ దండలు మారించారు.. అదిగాఔ ఔి రాతిఱ తల

దాచుకోడానికి సరే అంటే అంతఔంతకు వీళ్తళ తనకే పెదద సభసమ అవుతునానరు.. వీళ్ళని ంప్రయాలి అనుకుని యమేష్ తో
అనానడు..

“యమేష్ నువుు నీ పెండా
ో నిన తీసొిని పో బిడా
డ .. ఏడఔనాన పోయి ఏదనన నౌఔరి చేసుకో .. నీ పెండా
ో నిన సాకు... నువుు ఫతుకు..
ఈ ల్లిో మా ఇంటికడ చేమదు
ద .. మాకు పొరబోభస్ తేవదు
ద .. సభజ్ అయిందా...మీరు సాననం చేసి, చాయ్ తాగి పొండిర.. నేను
నరిసభభకు చూ .. ఈడకి దఖగయలో ఔ ఊరుంది.. ఆడ మిముభలను ఎవరు గురు
త టురు.. ఏదనన ని చేసుకొండిర ... ఫతుకుండిర
...”

యమేష్ గామతిఱని కోంగా చూస్త
ూ ..”స్తసినవా ... ల్లిో చేసినవు,.. అందుకే అనన పోభభంట్టననడు. ఏడికి పోదం ఇపుడు
చపు” అనానడు.

గామతిఱ మాట్ల
ో డకుండా వెకిి, వెకిి ఏడవసాగింది..

ఆమ ఏడుపు చూసు
ూ ంటే సతమవతికి హృదమం దరవించి పోసాగింది.. పాం పచిి పలో అనుకుంది.

కని తను మాతఱం ఏం చేమఖలదు.. తన కూతురు అననట్ట
ు వాళ్ళ వాళ్తళ ఎవయనాన పోలీస్ లకి చప్రూ,
ఆశయ మం ఇచిినందుకు తన కుట్టంబానికే

వీళ్ళకి ఔిరాతిఱ

ఏదనాన అకయం ఛయఖచుి.. ఆడపలోలునన ఇలు
ో .. రువు ఫజారు కెకుితుంది.

అమ్మభ వీళ్ళని ంపంచేమడం భంచిది.. ఆమ అదృషుం ఎటో ఉంటె అటో ఛరుగుతది అని ఆలోచిస్త
ూ సానుభూతిగా అంది. “పో
చలో ... ఔషుమైనా, ఇషుం లేకునాన ఔిసారి పెండిో అయినంఔ వాని పెండా
ో నివే ... ఆడు చపనట్ట
ు ఇను..”

గామతిఱ విలవిలలాడుతూ బమంగా అంది “నా వలో

కదు.. ఇతను మొయట్ట భనిషి ... సంసాియం లేదు.. భరామద లేదు..

ఉదోమఖం లేదు.. ఙదువు లేదు.. ననున ఎట్ల
ో పోషిసాూడు.. ననున ంపంఙండి.. నాకు ఫసుసలు ఎఔిడం, రైళ్తళ ఎఔిడం
తెలిమదు.. నేనెపుడూ ఎఔిడికి వెళ్ళలేదు.. దమచేసి నాకీ సామం చేమండి .” సతమవతి నిససహ్మంగా బయత వెైపు చూసింది.

అతను విసుగా
గ మొహం పెటిు.. “ఏందే భనకి పొదు
ద గాల, పొదు
ద గాల ఈ ల్లిో.. అని భాయమతో అని యమేష్ తో అనానడు ఏయ్ గా

పలోను తోలిచేియ్ ...లేకుంటే లోటికెైతవు ... ఆమకి ఇషుం లేదంట తోలిచేియ్” అనానడు.

“లేదనన ... ఆమకి నేనంటే ఇషుమే ... లేకుండానే నాత వచిిందా.. నేను ఆమని తోల్ిని ఎలిోపోతా నువుు రేషాన్ గాకు ...”
అని శీయనివాసులు కి సమాధానం చప గామతిఱ వెైపు కోంగా చూస్త
ూ ఆమ చేయి ట్ట
ు కుని లాగుతూ

అనానడు. “ఈడ ఉంటె

నఔరాలు చానా చేసు
ూ ననవు ..నడు పోదం ...”

“నేను నీతో రాను ...” ఖటిుగా అరిచింది గామతిఱ.

“ఎటో రావో చూసూ ...” అంటూ విసురుగా ఫమటికి వెళ్ళళపోయాడు..

అతను ఎఔిడికి వెళ్త
ూ నానడో తెలిమని అఔిడునన వాళ్తళ అందరూ మా
ల నడి చూసు
ూ ంటే గామతిఱ ఖఫ, ఖబా లోలికి వెళ్ళో తన
బాగు తీసుకుని వచిి “పీోజ్ వాడు వచేిలోగా ననున ంపంఙండి .. మీ కళ్తళ ట్ట
ు కుంట్లను..ఫస్ సాుప్ లో దింపెమండి చాలు..
నేను వెళ్ళళపోతా” అంది శీయనివాసులుని పా
ర ధ్యమడుతూ .

అతను అయోభమంగా భాయమ వెైపు చూసాడు.

స్తయమఔళ్, ఙందరఔళ్ తండిరతో అనానరు “ంపెయ్ డాడి.. నరిసిభభకి ఫోన్ చేసి ఆటో తెభభను .” శీయనివాసులు గామతిఱ వాలఔం
చూసి జాలిగా అనానడు “భంచిదమాభ ఛయ మొఔం ఔడుకుిని చాయ్ తాగి పోదం” అనానడు.

గామతిఱ బాగు గుండెలకి హతు
ూ కుని సతమవతితో పాట్ట వంట ఖదిలో నకిి నిలఫడి శీయనివాసులు కోసం ఎదురు చూడసాగింది.
సతమవతి టీ చేసి ఔపులో పోసి గామతిఱకి ఇచిింది.

గామతిఱకి అటికే ఔళ్తళ తిరుగుతుననట్ట
ు అయి మౌనంగా టీ ఔపు అందుకుని తాఖసాగింది. సతమవతి మొహం ఔడుకుిని
వచిిన బయతకు కూడా టీ ఇచిింది.

ఇంతలో ఫమట ఆటో ఆగిన శఫదం అవడం యమేష్ వేఖంగా లోలికి రావడం ఛరిగింది. గామతిఱ బమంతో బిగుసుకుపోయింది.
యమేష్ తన బాగు తీసుకుని “ఏయ్” అని పలుస్త
ూ వంటఖది తలుపు వెనఔ నకిిన గామతిఱ చేయి ట్ట
ు కుని శీయనివాసులు,
సతమవతి వారిసు
ూ నాన, గామతిఱ ఆకోయశిసు
ూ నాన ఫలవంతంగా లాకెిళ్ళళ ఆటోలో కూరోి బట్ల
ు డు.

శీయనివాసులు నోటో
ో నుంచి యమేష్ ఏడకి అని మాట వచేిలోగా ఆటో ఔదిలింది.

గామతిఱకి బమం, ఏడుపు ముపరిగా ముంచు కొచాియి. ఖటిుగా అరిచింది “ఆటో ఆపు ... ఆపుతావా లేదా..”

“సపుడు జేమకు ఖముభనుండు ...” గామతిఱ కుడిచేయి ఖటిుగా మలి తిపాడు యమేష్.

గామతిఱ కెవుుభంది.

ఆటో డెైళవర్ వెనకిి తల తిప చూసాడు.

“ఏమైంది నడు ... ఏం

జూసు
ూ ననవ్”

ఔసిరాడు యమేష్.

అయితే అపుడే నరిసభభ ఆటో సందు భలుపు తిరిగి ఎదురు రావడం, గామతిఱ కేఔ వినడం కేసారి ఛయఖడం తో సడన్ బ్బరక్ తో

రండు ఆటోలు ఆగాయి.

నరిసభభ ఆటో లోలికి తంగి చూసాడు.

యమేష్ గామతిఱ చేతులు ట్ట
ు కుని , ళ్తళ బిగించి కూరుినానడు.

గామతిఱ చకిిళ్ళ మీద జారిపోతునన ఔనీనళ్ళతో, వెకుితూ కూరుింది.

నరిసభభ ఆటో దిగి గామతిఱ వెైపు వచిి “ఏమైంది” అని అడిగాడు.

గామతిఱ విసురుగా యమేష్ చేయి విడిపంచుకుని ఆటోలో నుంచి ఔి దూకు దూకింది.

నరిసభభ చేతులు ట్ట
ు కుని “పీోజ్ ననున కపాడండి... వీడు ననున ఎఔిడికో తీస్టిళ్త
ూ నానడు” అంది.

నరిసభభ యమేష్ వెైపు చూసి “దిగు” అనానడు.

అనాన ... అంటూ యమేష్ ఏదో చబోతుంటే జేబులోనుంచి ది రూపామలు తీసి ఆటో డెైళవర్ కి ఇచిి “నువుు పో”
అనానడు.
యమేష్ దిగాడు ... ఆటో డెైళవర్ వాళ్ళ ముగు
గ రిని వింతగా చూసి భుజాలఖరేసి వెళ్ళళపోయాడు.

కూస్ అనానడు నరిసిభభ యమేష్ తో ..

గామతిఱని కూడా కూస్ చలో అనానడు.

గామతిఱ ఆటో ఎకిింది. యమేష్ ఆమ ఔిన కూరుినానడు.

నరిసభభ ఆటో సాుయు్ చేసాడు.

పావుఖంటలో ఆటో నరిసభభ ఇలు
ో చేరింది.

ఏమైంది ఇదదరి వెైపు చూస్త
ూ అడిగాడు నరిసభభ.

“నాకు పెళ్ళో ఇషుం లేదు. ఫలవంతంగా పెళ్ళో చేసుకుని నా జీవితం నాశనం చేసు
ూ నానడు.. నేను ఇతనితో ఉండలేను ... తపు
చేసాను... మా ఇంటికి ంపంచేమండి” అంది గామతిఱ.

నరిసభభ యమేష్ వెైపు చూసాడు.. ఏ క్ష్ణం

అయినా ఆమ మీద డి గొంతు కొరికి యఔతం తాగేందుకు ఎదురు చూసు
ూ నన పులిలా

చూసు
ూ నానడు గామతిఱని.నరిసభభ యమేష్ “ఛయస్తపు ఫమటకు పో” అనానడు.

“అదికదనాన” ఏదో చబోతునన నరిసభభని చేతో
ూ వారిస్త
ూ పో అనానడు.

యమేష్ కోంగా గామతిఱని చూసి ఫమటకి వెళ్ళళడు.

నరిసభభ గామతిఱని నెభభదిగా వివరాలు అడిగాడు.

ఛరిగింది అంతా చప అంది గామతిఱ “మా అమాభ, నానన నాకు అనీన రిశిుళక్ష్నస్ పెటేుసరికి కోం వచిి ఇతనితో పారిపోయి
వచాినండి.. ఇట్ల
ో ఫలవంతంగా పెళ్ళో చేసుకుంట్లడు అనుకోలేదు” అంది.

“భలో అంత అయేవయకు ఎందుకూకుననవభభ .... ఇపుడు ఎటో ... రాతిఱ వాడి తోని ండుకుననవు... ఇపుడు ఏడికి
పోతవు... నినున భలో ఎవరు పెండిో చేసుకుంటరు. భరి మీ వ్వలు
ో బానోలు
ో ...నినున ఇపుడు రానిసూయని నభభఔం ఉందా ..”
ఔనీనళ్ళతో నిససహ్మంగా చూసింది.

సానుభూతిగా అనానడు నరిసభభ.. “అయిందేమ్మ అయిపొయింది. నేను వాడికి ఏదనన ని ఇపసూ ... ఈడనే ఉండిపో.. వాడు
నినున భంచిఖనే చూసుకుంట్లడు.. నా మాట ఇను ... ఇపుడు నీకు ఇంతఔనాన వేరే దారి లేదు చలోమాభ ..”

“అట్ల
ో అనఔండి అట్ల
ో అనఔండి” రండు చవులూ మూసుకుని వెకిి వెకిి ఏడవసాగింది . నరిసభభకి నిఛంగానే ఆమ మీద పుటెుడు
జాలి వేసింది.

ఈమకి ఏమి అయధం కవడం లేదు.. తలిో, తండిర రానివురు ... ఎటిు రిసిథతులో
ో నూ రానివురు.. ఇంటికి వెళ్ళళనా గోడకి కొటిున ఫంతి
లాగా వెనకిి రావాలి.. అంతఔనాన ఇదంతా దేవుడి రాత అనుకుని సరిపెట్ట
ు కుని ఫతఔడం భంచిది ... అదే విషమం ఆమకి
నఙిచేసాగాడు.
గామతిఱ ఏడుస్త
ూ నే ఉండిపోయింది.

రండు నెలలు ఖడిచాయి.

నరిసభభ యమేష్ కి ఆటో నడడం నేరించాడు. ఔ ఆటో బాడుఖకి ఇపంచాడు.

నరిసభభ ఉంట్టనన ల్కలిటిలో ఔ ఖది అద్దదకి తీసుకుని వాళ్తళ కపుయం పెట్ల
ు రు. గామతిఱ దిగులుతో చికిి సఖమైంది.

ఎంత రమతినంచినా అఔిడి నుంచి అంగుళ్ం ఔదలలేఔ పోయింది. యమేష్ కి కోం ఎకుివే ... అయినా గామతిఱ అంటే పా
ర ణం ...
ఔంటికి రలా చూసుకుంట్టనానడు.
వసాూడు.. వస్త
ూ , వస్త
ూ

ఉదమం ఏడుననయ ఔలా
ో ఆటో తీసుకుని వెళ్ళో సామంకలం ఏడు అవుతుండగా ఇంటికి

రోజూ ఏదో ఔటి తినట్లనికి తెసాూడు. వారానికి ఔ సినిమా తీసుకుని వెళ్త
ూ నానడు. గామతిఱకి అతనితో

జీవితం నయఔం లానే ఉంది.. తనలాంటి అమాభయికి యమేష్ బరా
త ... అనుకుంటోంది... దేవుడా ఇలా ఎందుకు రాసావు అని
వాపోతూ ఉంట్టంది. అయినా ఆమకి ఆ జీవితం కొనసాగింఙఔ తలేదు.

శయణమ సరిుస్ ఔమిషన్ నుంచి వచిిన ఆయడయస్ తీసుకుని ఔృషా
ణ జిలా
ో ,
ఇచిింది. ఆమకి

డిపుమటి తహసిలా
ద ర్ గా పోసిుంగ్ ఇచాిరు.

విఛమవాడ రవెనూమశాక లో జాయినింగ్ రిపోయు్

నందిగాభ భండలాఫీసులో విలేజ్ రవెనుమ ఆఫీసర్ గా టెైళనింగ్

మొదలు అయింది. ఎం ఆర్ వో నలభై ఏళ్ో ఫంగాయమమ ... చాలా భంచివాడు ఆమని ఆపామమంగా రిసీవ్ చేసుకునానడు. ఆఫీస్
గురించి, ని విధానం, ఔలఔుర్ గారితో ఎలా రవరితంచాలి.. ఎఔిడెఔిడ ఇనస్ పెక్ష్నస్ కి వెళ్ళళలి.. సిుళఔు్ గా ఉండే ఆఫీసయస్ కి
పా
ర యంబంలో ఎదుయయే సభసమలు అనీన ఎంతో వివయంగా, ఒపగా
గ చపాడు. పొరబ్బషన్ పీరిమడ్ లో లీవులు పెటుదు
ద అని చపాడు.
అనీన చిరునవుుతో విని ఆమనకీ ఔృతఘఞతలు తెలిమచేసింది శయణమ.
ఉదోమఖం లో చేరే ముందు విశాకటనం వెళ్ళో తలిో, తండు
ర లను చూసి, రండు రోజులు ఉంది. అపుడే తేఛతో తన ప్రరభ గురించి
చప అతని వివరాలు ఇచిింది. కూతురు తెలివితేటల మీదా, ఆమ నియణమం మీదా నభభఔం ఔలిగిన వాళ్తళ ఇదదరూ కూడా
అబమంతయం చలేదు. “నువుు ఎపుడు అంటే అపుడు పెళ్ళో చేసాూం” అని మాట ఇచాిరు.

పొరబ్బషన్ పీరిమడ్ పూరీత అయి పోసిుంగ్ ఇచాిఔ పెళ్ళో చేసుకుంట్లను అని చపంది. అందుకు అంగ్రఔరించారు వాళ్తళ.

టెైళనింగ్ లో జాయిన్ అవగానే తేఛకి వివయంగా మయిల్ చేసింది.

అమాభ, నానన ప్రసుకునానరు.. నా వెైపు నుంచి గ్రయన్ సిఖనల్ వచిింది.. ఇంఔ నీ సంఖతే తేలాలి అంది.
వెంటనే ఫోన్ చేసి అడిగాడు తేఛ ...

నీ

వెైపు నుంచి లైట్ గ్రయనా .. డాయి్ గ్రయనా అడిగాడు తేఛ ..

సీ గ్రయన్ అంది ...

అయితే అనిన షేడస్ తో నా వెైపు నుంచి భన పెళ్ళళకి సిఖనలస్ వచాియి అనానడు. నవిుంది .

ఎలా ఉంది నీ ఆఫీస్ అడిగాడు.

ఫరహ్భండంగా ఉంది ... ఇదో కొతూ లోఔం ... భన కరోరేట్ ఆఫీస్ లలాగా ఉండదుగా ..ఎవరికీ ఎవయనాన బమం ఉండదు..
అందరూ కింఖస్ ..

నీతో అందరూ బాగా మాట్ల
ో డారా ... ఙఔిగా రిసీవ్ చేసుకునానరు ...చాయ్ తెపంచి ఇచాిరు. ఇఔిడ ఎవరు కొతూవాళ్తళ
వచిినా టి, బిసిటస్ తో వెల్ ఔం చపా
ూ రు. ఇటి నుంచి మొదలు పెటిు ఔ ముపెైప ఏళ్తళ నేను ఈ శాకలో ని చేయాలి..
కఔపొతే పొజిషన్ మారుతూ ఉంట్టంది...అంది నవుుతూ.

ఐ మిస్ యూ శయణ్యమ అనానడు చవిలో గుసగుసగా.

ఐ టూ మిస్ యూ తేజా అంది అదోయఔమైన హసిి వాయిస్ తో ..

దిసీజ్ టూ భచ్ ... ఇఔిడునననిన రోజులూ ముట్ట
ు కోకు అంటూ బతూం ట్ట
ు కుని దూయంగా నిలబటిు ఇపుడిలా భతు
ూ గా
మాట్ల
ో డడంలో నీ ఉదేదశం ఏంటి..

కిల,కిల నవిుంది..

ఏమి లేదు.. రాతఱంతా తీమటి ఔలలు ఔంటూ డుకుంట్లవని...

ఇంతకీ ఎఔిడునానవు..

మా గెసు్ హౌస్ లో ... రండు, మూడు రోజులో
ో ఇలు
ో తీసుకుంట్లను. అపుడు వదు
ద వుగాని అంది ...

గుడ్ , గుడ్ తుయగా తీసుకో అనానడు తేఛ ...

గుడ్ నెైట్ నవుుతూ గుడ్ నెైట్ చప ఫోన్ డిసఔనెఔు్ చేసింది.

గామతిఱ ఔరోజు యమేష్ ని అడిగింది.

“యమేష్ ఔిసారి భనం హెైదరాబాద్ వెడదాం... అమాభ, నాననలిన చూడాలని ఉంది ... పీోజ్ ఔిసారి తీసికెళ్ళవా..”

యమేష్ ఇది వయకులా ఆ మాట అనగానే ఖయ్ భని

అయవ లేదు. కస్తపు ఏదో ఆలోచిసు
ూ నన వాడిలా మౌనంగా ఉండి అనానడు.

“ఆడకి పోయినంఔ మా వ్వలు
ో ననున ఇడువరు .. గుంజుకు పోయి వేరే పెండిో జేసూరు .. నాకు భంచిఖ ఎరిఔ ... ఖటో గిటు అయితే
నువుు, నేను భలో ఔలువుడు సంఖతి దేముడికెరుఔ ...స్తడనికి కూడా ఉండదు.. నీకు అటో ఇషుమేనా ..” గామతిఱ మాట్ల
ో డ లేదు.

ఇషా
ు ఇషా
ు ల రసకిత లేకుండానే తను ఇతనికి భాయమ అయింది.. ఇషా
ు ల రసకిత లేకుండానే ఇతనితో కపుయం చేస్ూంది.. ఇషుంతో తను
ఇతనితో లేచిపోయి వచిిందా... లేదు.. అభభ, నాననల నియంకుశతుం నుంచి తనని తాను యకిషంచుకోడానికి,
ఫడుతునన తన స్తుఙిని కపాడుకోడానికి అతని సామం తీసుకుంది.

ఫంధిం

జీవితంలో మొదటి సారి విశాల రంఙంలోకి అడుగు పెటుబోతూ, ఏమి తెలిమని తనకి అనీన తెలుసు అనుకుంట్టనన అతను
ఆసరా అవుతాదనుకుంది.

అది ఇలా విఔటించి ఇంత బమంఔయమైన రిసిథతి వసు
ూ ందనుకుందా!

ఎందుకూ నికి రాని ఇతనికి తను భాయమ అవడం ఎంత విషాదం! ఈ జివితానాన తను కోరుకుంది.. గామతిఱకి పొగిలి, పొగిలి
దుుఃకం

వచిింది.

సననగా వెకిిళ్తళ పెడుతునన ఆమని చూసు
ూ ంటే ఇపుడు యమేష్ కి కోం రాలేదు. జాలి వేసింది.

యమేష్ కి వమఔత యఙడం తెలిమనంత ప్రరభ ఉంది గామతిఱ మీద .. సినిమాలో
ో లాగా పాటలు పాడి, అతి ప్రరభ కురిపంచి వమఔత యచే
శకిత, తెలివి కూడా లేనివాడు. అతనో సామానుమడు..

అసలు అతను గామతిఱని ప్రరమించాలని ఆమతో మాటలు ఔల లేదు, ప్రరమించాలని ఆమని ఇందిరా పాయి్ కి యభభని పలవ
లేదు.. అందుబాట్టలో, ఔంటికి ఔనిపస్త
ూ ఉనన ఔ అందమైన అమాభయి. ఆ అమాభయితో మాట్ల
ో డాలి, షికరు వెళ్ళళలి,
సినిమాలకి తియగాలి.. అంతే ఆరోజు అతను ఆశించింది...ఆశ డింది.

వమసు వచిిన తనకి ఔ ఖయో్ ఫ్రండ్ ఉండాలి.. అది గామతిఱ కవాలి ... ఆ కోరిఔ తీరింది..

ఆ రిసిథతులో
ో గామతిఱకి కూడా ఔ బాయ్ ఫ్రండ్ కవాలనన ఫలీమమైన కోరిఔ ...తను చూసిన చినన రంఙంలో యమేష్ ఆమకి
అపుడు అందగాడిగా అనిపంచాడు.. పాయి్ కి యభభని లవ్ లటర్ రాసి ఇవుగానే మొనగాడులా అనిపంచాడు.. ఆటోలో షికరు
తిపుతూ విఙిల విడిగా కరుిలు పెడుతుంటే ఎంతో గో వాడిలా అనిపంచాడు.. సయదాగా తియఖడానికి అంత ఔనాన భగాడు
ఇంకెవరు అనుకుంది.
కనీ రిసిథతులు విఔటించాయి ... పెదదలకు వీళ్ళ వమవహ్యం తెలిమడం, ఆంక్ష్లు, ఔటుడి, వీటి భధమ గామతిఱకి తలిో, తండు
ర లు
తన ఆనందానిన హరించే విలన్ లుగా ఔనిపంచారు.. తన స్తుఙఛను అణఖ తకేి రాక్ష్సులుగా ఔనిపంచారు.. వాళ్ళ నుంచి పారి
పోవాలనుకుంది.
కనీ, అనూహమంగా గామతిఱ జీవితం అతనోూ, అతని జీవితం ఆమతో ముడి డి పోయింది. ఈ ముడి విడేది కదు.. ఇపుడు
గామతిఱ వదు
ద అనుకునాన అతని భాయమ . ఈ వాసూవం గామతిఱకి మింగుడు డడం లేదు.. ఏ మాతఱం అవకశం దొరికినా అతనిన
వదిలి పారిపోవాలని ఉంది. లేదు ఆ అవకశం ఔను చూపు మేయలో ఔనిపంఙడం లేదు. బవిషమతు
ూ శూనమంగా ఔనిపస్ూంది.. ఏ స్తుచి

కోసం తెగించి పారిపోయిందో.. ఇపుడా స్తుచి భరో రూంలో హరించుకు పోయింది. తనిపుడు ఫంధీ ... దారి, తెనునలేని ఔ
బాటసారి..ఏ దారి ఎట్ట పోతుందో తెలిమదు.. ఎఔిడ ఆగాలో తెలిమదు.. ఎఔిడ రయాణం కొనసాగించాలో తెలిమదు. ఇలా,
ఇఔిడ ... లేదు, లేదు అలా ఛయఖడానికి వీలేోదు.

గామతిఱ మౌనంగా ఉండడం చూసి అనానడు యమేష్ మీ భమీభ, డాడి నినున రానిసూయని నీకు నభభఔం ఉందా.. రానిమకుంటే ఏం
చేదా
ద ం ... మా వ్వలు
ో నినున మాతఱం ఇంటోకి రానిమరు ...చపు పోదాభంటే పోదం ...గామతిఱకి ఏడుపొచిింది.

“అట్ల
ో అనకు యమేష్ ... ఎంతెైనా అభభ, నానన ...నాకు నభభఔం ఉంది రానిసాూరు” అంది.

యమేష్ కి ఆమని చూసు
ూ ంటే బాధగానే ఉంది. కనీ ఇదదరూ ఊరు వదిలి వచాిఔ ఏం ఛరిగిందో.. ఇంక ఏం ఛరుగుతోందో ఆమకి
తెలిమని అనేఔ విషయాలు అతనికి తెలుసు.

యమేష్ కొందరు చిననటి స్తనహతుల దాురా, నభభఔసు
ూ ల దాురా అఔిడి విషయాలు తెలుసుకుంటూనే ఉనానడు..

గామతిఱ తలిో, తండు
ర లను వాళ్ళ ఇంటి మీదకి వెళ్ళో భరీ తన తలిో నానా బూతులు తిటిుందని,. ఆ అవమానం బరింఙ లేఔ వాళ్తళ
భరానడే ఇలు
ో ఖాళ్ళ చేసి వెళ్ళళయని తెలుసుకునానడు. ఎఔిడ ఉనానరో ఎవరికీ తెలిమదు. అట్ల
ో ంటపుడు గామతిఱని
హెైదరాబాద్ ంపస్తూ ఎం ఛరుగుతుందో అతనికి తెలుసు.. తలిో, తండు
ర ల జాడ తెలిమఔ , షెలుర్ ఇచేి వాళ్తళ లేఔ ఎఔిడ
ఉంట్టంది. తిరిగి తన దఖగయకు రావలిసందే..
అంతే కదు తన కోసం అతని తలిో చాలా భంది ఫంధువులకి చప పెటిుంది.. నా కొడుకు ఏడ

ఔనడినా తలఔ రాండిర.. గా

పోరిని మతూగా తనుననిదళ అని.. ఆ విషమం కూడా నభభఔసు
ూ ల దాురా తెలుసుకునానడు. అందుకే అతను ఔిసారి ఫమటకు
వచేిసాఔ గామతిఱ కోసం ఔనన వాళ్ళని, తోబుట్ట
ు వుని కూడా వదులుకోవాలని నిశియించుకునానడు.

గామతిఱని నెభభదిగా బుఛిగించి, లాలించి తనకి అనుకూలంగా మారుికునే రమతనంలో కొంత వయకు విఛమం సాధించాడు. ఆ
రమతనంలో కొనిన సాహసాలు కూడా చేసు
ూ నానడు.

అలాంటివే ఆటో కొతూగా నడడం మొదలు పెటిునా ఎకుివ డబుఫలు

వసాూమని ఆశతో నరిసభభ పెటిున లిమిటస్ దాటి చుట్ట
ు ఔిల ఉనన చినన, చినన ఊళ్ోకు కూడా ఆటో తీసుకుని వెళ్త
ూ నానడు.

నువిుంక కొతూ ఔదా ఎకుివ దూయం నడకు తమిభ అంటూ నరిసభభ ఆటో బాడుఖకు ఇపంచే ముందే చపాడు. కనీ యమేష్
గామతిఱని ఆనంద పెటుడం అంటే సినిమాలకు, షికయోకు తిడం తన బాధమతగా ఖటిుగా నమిభ, నరిసభభ ఆంక్ష్లు
అధిఖమిసు
ూ నానడు. కఔ పొతే వచిిన డబుఫ వచిినట్ట
ు కరుి పెడుతూ బవిషమతు
ూ గురించి ఆలోచింఙడం లేదు. రేపు పలోలు
పుడితే కరుిలు పెరుగుతాయి, జాఖయతూగా ఉండాలి అనన ధామస ఇదదరికీ లేదు.

అలా లేదని విధి తన ని తను చేమడం మానదు ఔదా.

గామతిఱకి హట్లతు
ూ గా గుర్మతచిింది. ఈ భధమ తన ఆరోఖమంలో ఏవో మారులు వసు
ూ నానయి. ఉదమం లేస్త
ూ నే ఔళ్తళ తిరుఖడం,
వాంతి అయేలా అవడం ... ఇదంతా అదేనా.. పెైగా ఈ నెల దాటి పోయినా పీరిమడస్ రాలేదు.

గామతిఱకి లా రకయం పెళ్ళోడు రాఔ పోయినా, శారీయఔ, మానసిఔ రిసిథతులు మాతఱం ఆమకి అనిన తెలిమ చేశాయి.. టి వి లు,
సినిమాలు దేళ్ళ పలోలకే అనిన విషయాలు తెలిమచేసు
ూ నన ఈ రోజులో
ో వమసు వచిిన గామతిఱకి తెలిమడంలో ఆశియమం
లేదు.
గామతిఱకి అయధమైపోతోంది తను ఖయబవతి... ఖయబవతి..

రతి ఆడపలా
ో ఎంతో భధుయమైనదిగా, అపురూ మైనదిగా భావించే మాతృతుం ఆమకి ఔ శాంలా అనిపంఙ సాగింది.

పుటేు పలోలు ఎలా పుడతారో..యమేష్ లాగా పుడతారా.. వాళ్ళ కులం ఏంటి? వాళ్ళకొ ఇంటి ప్రరు ఉండాలి ఔదా ... ఏ ఇంటి ప్రరు
వాళ్ళది.. ఏభని చపాలి..

తేనే తుటెు ఔదిలిస్తూ ఔి సారిగా మూగిన తెనెటీఖలా
ో ఆమని ఆలోఙనలు ముసురుకునానయి.

ఇటివల ఔలుగుతునన కొనిన వికరాలు, శారీయఔ మారులు ఖభనిసు
ూ ంటే

తను ఖయబవతా అనుకుంటూనే ఉంది ...

బమంతో ఖఛ, ఖఛ వణికిపోయింది. ఇపుడు కచిితంగా తెలుస్ూంది ... ఖయబవతి .... ఖయబవతి... అయిపొయింది... ఇంఔ అభభ,
నానన తనని ఇంటో
ో కి రానివుడం ఔలో ... వాళ్ోకి, తనకి ఋణం తిరిపోయినటేు...

ఇలా ఫలవంతపు కపుయం చేస్త
ూ ఖయబం పొందడం అంత నయఔం ఇంకోటి ఉందా... అసలు అతనితో కపుయమే రోత ... ఇపుడు
అతని పలోలకి తలిో అవడం ఇంక రోత... ఎలా ఈ ఆద ఖటెుఔిడం ...

ఔళ్ళ ముందు కూ
ు గా ఏవో నీడలు ...గామతిఱకి
య య ఛంతువులూ, వాటి భధమ తను, ఔ కీకయణమం లో రుగులు పెడుతుననట్ట
ఔంయంగా అనిపంఙసాగింది.

ఆమకి అతను తన ఔిన డుకునాన, తన వంటి మీద చేయి వేసినా ఎలాంటి పులకింతలు లేవు.. ఆ రోజు మొదట సారి అతను
తన చేయి ట్ట
ు కోగానే నయనరానా వామపంచిన తీమటి అనుభూతి ఇపుడు లేదు.. ఏదో బమం, జుగుస ంటి నిండా
పురుగులు పాకుతుననట్ట
ు , ఆ పురుగులను అతను తన నాలిఔతో తీసి వేసు
ూ ననట్ట
ు బమంఔయమైన అనుభూతి.

మొదటి రాతిఱ ఏం చేయాలో తెలిమని అయోభమంలో, ఏదో చేయాలనన తనతో, ఆరాటంతో, ఉదేరఔంతో ఆమ శరీరానిన

నలిప, నలిప పెట్ల
ు డు..ఆ తయవాత కూడా కొనిన రోజులు అలాగే ఛరిగింది.. దాంతో ఆమకి రాతిఱ అవుతుందంటే బమం, అతను
ఔిన చేయగానే జుగుసతో వణికిపోయింది.. ఇపుడు శృంగాయంలో అతను చాలా పాఠాలు నేరుికునానడు.. అయినా ఇటికి
ఆమకి అతను మీద చేయి వేస్తూ జుగుస, ఔంయం ...

అలాంటిది , ఔ జుగుసతో కూడిన యతి దాురా ఔలఖబోయే సంతానానికి తను తలిో కబోతోందా? అదే నిఛమైతే ఇంఔ ఈ ర్మంపలో
పూరితగా, ఎననటికీ ఫమటికి రానంతగా... ఉననట్ట
ు ండి భోరుభంది గామతిఱ.

యమేష్ ఆహట్లత్ సంగటనకు బితూయపోయాడు.

“ఏమైంది... పీోజ్ ఏడుకు.. నేను తోలిపోత ... ఏడుకు” అని దాయిసాగాడు.

తల అడడంగా ఆడిస్త
ూ వెకుితూ అంది గామతిఱ “లేదు వెళ్ళలేను.. అయిపొయింది... ఇంఔ నాకు వాళ్ళని చూస్త అదృషుం లేదు..
నేను, నేను ఖయబవతిని. “

ఔిసారి అఔిడ కోటి నక్ష్తా
ఱ ల మరుపులు మరిసినట్ట
ు అనిపంచింది యమేష్ కి “ఏభనానవు” అనానడు నభభఔం లేనివాడిలా.
ఆమ తల ఊపంది.

యమేష్ ఖభాలన ఆమని దఖగయకు లాకుిని ముదు
ద లతో ఉకిిరిబికిిరి చేస్త
ూ అనానడు.. “ఎంత గుడ్ నూమస్ చపనవో. ఇంఔ
చూడు నినున నా పానం లఔి జుసుకుంట ... నా కొడుకుని, నినున నా ఔంటి రలేఔి జూసుకుంట ... గామతిఱ భనం అభభ,
నానన ఐతుననం ... ఇంఔ ఔషు డత .. నరిసిభభ అననను నాకు భంచి ని ఇపమమభని అడుగుత ... ఏడుకు.. ఇంఔ ఏడుకు
... పా
ర మిస్ నినున భంచిఖ చూసుకుంట ..

” ఏదో లోఔంలో ఉనన వాడిలా భతు
ూ గా, ఖభభతు
ూ గా అతను ఆమని కగిటో
ో నలిప్రస్త
ూ చసాగాడు.

గామతిఱ అలసిపోయింది.. కూరుినన దఖగరే సృహ తపనదానిలా డుకుండిపోయింది. యమేష్ నుంచి పారిపోడానికి దారులు

వెతికి నిససహ్మంగా, నిస్తూఛంగా, ఇంఔ ఈ ఫతుకింతే

అనుకుని సరిపెట్ట
ు కుని నిసాసయంగా ఫతుకు ఈడవడానికి

నిశియించుకుంది గామతిఱ..
యమేష్ ఆమ ఖయబవతి అని తెలిసిన భరుక్ష్ణం ఏద్దైతే పా
ర మిస్ చేసాడో అది నిలబట్ట
ు కోడానికి ఖటిు రమతానలు మొదలుపెట్ల
ు డు.
నరిసభభకి శుబవాయత చప తనకి అదనంగా ని ఇపంఙభని అడిగాడు.

యమేష్ ఇంత తుయగా ఎంతో బాధమతగా రవరితంఙడం నరిసభభకి అబుఫయంగా అనిపంచింది. ఇంటికి వచిి గామతిఱని అభనందించి,
యమేష్ భంచితనానిన పొగిడి, “బవిషతు
ూ లో చాలా సుకంగా ఉంట్లవు.. ఇపుడు నువుు డడ బాధ ఏమి కూడా అపుడు గురు
త
రాదు తలిో..” అనానడు. గామతిఱ నిటూ
ు రిింది.

నరిసభభ యమేష్ తోటి పుటుబోయే పలోల కోసం డబుఫ దాఙడానికి బాంక్ అకంట్ ఒపెన్ చేయింఙభనానడు .. కనీ ఆదార్ కయడ్
లేకుండా అకంట్ ఒపెన్ చేమడం ఔషుం అని తుయలో ఆదార్ కయడ్ తీసుకుందాం అటిదాక గామతిఱకి ఇచిి దాఙభని చపు
అనానడు నరిసభభ.
తనకి

రోజూ వచేి ఆదామంలో ఇంటి కరుిలకు, గామతిఱకి భందులు, ఫలానినచేి ట్లనిక్ లు, ండు
ో , మిఠాయిలు

వీటనినటికి పోను మిగిలిన, వందో, రండో వందలు గామతిఱ చేతిలో పెటిు భన పలోల కోసం దాచిపెట్ట
ు అని చపాడు యమేష్.

నరిసభభ సలహ్ మేయకు గామతిఱని రతి నెల డాఔుర్ చక్ అప్ కి తీసుకు వెళ్త
ూ నానడు. ఆమ ఆటోలో ఉననపుడు ఎంతో జాఖయతూగా
నడిపసాూడు కుదుపులు లేకుండా.

అతని ప్రరభని ఇపుడు కొంచం, కొంచం సీుఔరిస్త
ూ నెభభదిగా గామతిఱ ఆ జీవితానికి అలవాట్ట డడం మొదలు పెటిుంది.
కలం చఔ, ఙక సాగిపోయింది. గామతిఱకి తమిభదో నెల వచిింది. శనివాయం ఉదమం, ఆరుననయకి భంచి ఎండాకలం అయిన మే
నెల ఆరో తారీకు గామతిఱకి బాబు పుట్ల
ు డు. యమేష్ కి కళ్తళ భూమీభద నిలవలేదు.. నరిసభభని, శీయనివాసుని, అతని భాయమ
సతమవతిని తన ఆటోలో తీసుకొచిి బాబుని చూపంచాడు.

తలిో, బిడడ ఆరోఖమంగా ఉనానరు. సతమవతి గామతిఱ తల నిమురుతూ పోనిలే బిడా
డ .. పలో
ో డు భంచోడు నినున భంచిఖ
చూసుకుంట్టండు .. ఆడదానికి ఇంతఔనన ఏం కవల చపు.. ఇంఔ నువుు ఎస్ంటి పఔరు పెట్ట
ు కోకు అంది. ఆడదానికి ఏం
కవాలో ఆవిడకి ఏం తెలుసు... తనకి తెలిమదు.. కని ఈ జీవితం కదని మాతఱం తెలుస్ూంది అనుకుంది గామతిఱ. ఎందుకో
పలా
ో డిని చూసు
ూ ంటే ఆమ హృదమం పెదదగా సందింఙడం లేదు.. వాడు తెలోగా ఉనానడు.. గామతిఱలా ఉనానడు అనానరు

అందరు.. అయినా గామతిఱకి వాడి మీద పెదదగా భభకయం, భభత పొంగిపోవడం లేదు.. నిరిోూంగా చూస్త
ూ ఉండిపోయింది.

మూడో రోజు డిశాిరిి చేసారు.

ఆటోలో బాబుని, గామతిఱని అపురూంగా ఇంటికి తీసుకొచాిడు.

ఇయవెై ఔటో రోజు తనకి చేతనెైనంతలో నాభఔయణ భహోతసవం ఛరిప, ఏడుకొండలవాడి దమతో పుట్ల
ు డు కఫటిు

బాబుకి

వెంఔనన అని ప్రరు పెడదాభనానడు.

గామతిఱ అయిషుంగా చూసింది.. ఎంత దేవుడెైనా వెంఔనన అని పెడితే రేపు వాడు పెదదవాడు అయాఔ ఇదేం ప్రరు పెట్ల
ు యభభ
అంట్లడు.. కఫటిు అ వెంఔటేశురుడి ప్రరే

విషు
ణ అని పెడదాం

అంది.

నీ ఇషుం గామతిఱ అదే పెడదాం అనానడు.

నరిసభభ, శీయనివాసు కుట్టంఫం, చుటూ
ు ఔిల ఇలోవాళ్తళ అందరు ఔలిప పాతిఔభంది వచాిరు.

వచేి నెల వేరే ఇలు
ో తీసుకుందాం ... రండు రూమ్ లది అనానడు యమేష్ ఆ రాతిఱ గామతిఱతో.

నీ ఇషుం అంది గామతిఱ .

జీవితంలో అనీన అనుకుననట్ట
ు ఛయఖవు.. ఛరిగేవి ఊహకి అందవు.

అందుకే ఒ భహ్ఔవి అనానడు అనుకునానభని ఛయఖవు అనిన, అనుకోలేదని ఆఖవు కొనిన

గామతిఱ జీవితంలో కూడా అదే ఛరిగింది.

బాబుకి నెల దాటింది. అననటేు యమేష్ రండు ఖదులు, బాతూ
ఱ ం, లావేటరి

సరేట్ గా ఉనన పోయషన్ చూసి, అడాునస్

ఇవుడానికి ఉదమమే ఫమలు దేరి వెళ్ళళడు.

అయితే సరిగా
గ దిననయకి నరిసభభ ఆదరా, ఫదరా వచాిడు..

గాబరాగా, మొహం నిండా చభటలు కరిపోతుంటే గుండెలు బాదుకుంటూ వచిిన నరిసభభను నిరా
ఘ ంత పోయి చూసింది గామతిఱ.
అతను చపన వాయత విని కుకూలిపోయింది.

యమేష్ ఆటకి యాకిసడెంట్ అయింది.. హ్సిటలో
ో అడిభట్ చేసి గామతిఱని తీసుకు వెడదాభని వచాిడు నరిసభభ.. యమేష్
రిసిథతి ఆందోళ్నగా ఉంది.

ఔళ్ళముందు చీఔట్ట
ో ఔముభతుంటే గామతిఱ సృహ తపంది.

గామతిఱకి జీవితం అంధకయం అయినట్ట
ు అనిపంచింది.

ఔంటో
ో నీటి చుఔి లేనట్ట
ు బిగుసుకు పోయి, బితూయ పోయి ఒ విఖయహంలా కూరుింది. డిలో పలోవాడిని పెట్ట
ు కుని శూనమంలో దేని
కోసమ్మ వెతుకుింట్టనన దానిలా ఆమ ఔళ్తళ దికుిలు చూడ సాగాయి.

ఈ సివాడితో ఇలా ంటరిగా ఫతఔభని రాశావా దేవుడా అనుకుంది. ఆమ అలా కూరోిడంతో నరిసభభకి జాలితో హృదమం
ఔరిగి పోయింది. నెభభదిగా బుఛిగిస్త
ూ అనానడు.. " వాడిని ఇంటికి తోల్ిచేినీకి లేదు బిడా
డ .. నువుు చూడ లేవు.. దవాఖానా
నుంచి గాడికే తిసి పోవాలే.. కనీ వాని తలిో, తండు
ర లకు చపాలే... లేకుంటే నినున జెండా ఎకిిసాూరు."

ఆ విషమం తనకి తెలుసు అనుకుంది గామతిఱ.

యమేష్ భయణ వాయత తెలిమగానే ఛరిగే యబస ఆమ ఔళ్ళ ముందు మదులుతోంది. అతూ గారు తనని జుట్ట
ు ట్ట
ు కుని కొటిునా
కొడుతుంది. అది ఎలా ఉనాన ముందు ఈ పలోవాడి బవిషమతు
ూ ఏంటి? ఎలా ఫతకలి.

అమాభ, నానన ఔనీసం ఇపుడనాన ఆదరిసాూరా..

లేదు.. అసలు ఆదరింఙరు..

ఏమ్మ ఇలాంటి వితియ రిసిథతులో
ో తన కరాభనికి వదిలేస్టంత నీచులు కరు తన తలిో,తండు
ర లు... తకుండా ఆదరిసాూరు..
అభభ, నాననల భనసు బాధ పెటిునందుకు, కుట్టంఫ రువు, రతిషులు దిఖజారిినందుకు దేవుడు తనకి ఇలా అనేఔ విధాలుగా
శిక్ష్లు వేసు
ూ నానడు. తనని ఈ సిథతిలో చూసి ంతాలకు పోయేంత దురాభరు
గ లా..

నరిసిభభ శియనివాసులుని, అతని భాయమని పలిపంచాడు.

అందరు గామతిఱని ఒదారిి

యమేష్ తలిో తండు
ర లకు ఆ దురాుయత తెలిమ చేయాలని గామతిఱ దఖగయ హెైదరాబాద్ లోని యమేష్

ఇంటి అడరస్ తీసుకునానరు. అలాగే తన తలిో, తండు
ర లకు కూడా తెలిమ యఙభని వాళ్ళ అడరస్ కూడా ఇచిింది.

అయితే గామతిఱ తలిో, తండు
ర లు ఇలు
ో ఖాళ్ళ చేమడంతో వాళ్ళకి తెలిమ చేస్త అవకశం లభంఙ లేదు.

యమేష్ తలిో, తండిర ఆఖ మేఘాల మీద వచాిరు..

వస్త
ూ నే దుయగభభ గామతిఱని శా నారా
ధ లు పెడుతూ ఖటిుగా శోకలు పెటు సాగింది..

నామనో నా కొడుకో ... ఇందుకోయకే గి పలోని పెండిో చేసుకుని వచిినావురా. గ్ర దరిదరపు మొఔం దానిన ఎందుకు చేసుకుననవురా
.. నీకు నూరేలు
ో అయి పోయేనా ... అంటూ శోకలు పెడుతూ గామతిఱని నోటికి వచిిన బూతులు తిటు సాగింది.

గామతిఱ నిరా
ఘ ంత పోయి కూరుినన చోటే శిలలా బిగుసుకు పోయి పోయింది.

తనేం చేసింది.. యమేష్ చావుకి తనెలా కయకురాలు ఆమకి అయధం కలేదు.. ఆవిడ ఎనిన తిడుతునాన, ఎంతగా తిడుతునాన,
భధమ, భధమలో మొటిు కమలు వేసు
ూ నాన మౌనంగా బరించింది.

అయితే భనసులో అనేఔ రశనలు, సందేహ్లు సుళ్తళ తిరుగుతూ అంతయభధనం మొదలైంది.

ఖంఖరాజు మాతఱం ఖంభీయంగా అనానడు. " ఇపుడు నినున మా కోడలిగా ఇంటికి తీసుకు వెళ్ళడం లాంటివి నేను చేమను.. ఆ
బాబు మా భనవడు కఫటిు వాడిని మాకు ఇచిి, నీ దారిన నువుు ఫతుకు. మా ఇంటికి రావదు
ద ... మాతో నీకు ఎట్టవంటి
సంఫంధం లేదు."
గామతిఱ అదిరి డి చూసింది. బాబుని ఇవాులా?

వాడు పుటిునపుడు ఉనన నిరిోూత ఇపుడు లేదు.. ఆ సాథనంలో ఇపుడు మాతు
ఱ తుపు భభకయం ఉంది. గుండెలకు హతు
ూ కుని
పాలు ఇసు
ూ ంటే తన ప్రగు తెంచుకుని పుటిున ఆ చినానరి తండిర టో వాతసలమం పొంగి పొరు
ో తోంది. వాడికి సాననం చేయింఙడం,
పడర్ రామడం, ఆడింఙడం, పాలు టుడం ఇలాంటి నులనీన చేసు
ూ ంటే గుండెలో
ో ఎననడూ ఎరుఖని అపూయుమైన
అనుభూతులనోన ఉకిిరి బికిిరి చేస్తవి.. వీడు భన కొడుకు అని యమేష్ ఖయుంగా చబుతుంటే వాడి మీద హకుి, అధికయం,
అనీన నావే ఔదా అనే ఔ భావం ..

అలాంటిది ఇపుడు వాడిని తను నవ మాసాలు మ్మసి, పా
ర ణ్యలు ధాయ పోసి ఔనన కొడుకుని వాళ్ళకి ఇవుడమా .. ఎంత మాతఱం
కుదయదు.
ఖంఖ రాజు వెైపు నిశిలంగా

చూసింది. ఇవునండి.. వాడు నా కొడుకు.. బాబు లేకుండా నేనెలా ఫతఔనండి.. ఫతికి ఎం

చేమను.. దమ చేసి ఆ మాట అనఔండి ...

దుయగభభ చివుున లేచింది.. ఇమమవా... నువెువతివే ఇమమనికి .. నా భనభడు.. వాడు మా సొంతం ... అంటూ గుడడ
ఉయామలలో నిదర పోతునన బాబు వెైపు వేఖంగా ఔదిలింది.

గామతిఱ విషమం అయధం చేసుకుననదానిలా విసురుగా తను కూడా ఉయామల వెైపు వెళ్ళో దుయగభభ ఔనాన వేఖంగా వాడిని ఎతు
ూ కుని
గుండెలకి హతు
ూ కుని ఔళ్ళలో
ో నీళ్తళ సుళ్తళ తిరుగుతుంటే అంది. ఇవును.. నా పా
ర ణం పోయినా ఇవును... నాకు ఎవరూ లేరు..
వీడిని కూడా దూయం చేసుకుని ఫతఔ లేను.

దుయగభభ ఫలవంతంగా గామతిఱ చేతి లోంచి పలా
ో డిని లాకోిడానికి రమతినస్త
ూ ఔసిగా అంది.. సావు.. ఖంఖలో దూకి సావు.. నీకే
తిండి, నీలు
ో లేఔ పాయే నా భనవనికేం పెడతావు.. ఎటో సాఔతవు .. నీ ఫతుకు స్టడ.. నా కొడుకుని సంపనావు.. నా భనవినిన కూడా
సంపుతవ.
గామతిఱ ఖటిుగా అరిచింది " వదు
ద . ఇవును... వీడు నా కొడుకు ... దూయం ఛయఖండి.. దఖగయకు రావదు
ద .. " అని అరుస్త
ూ ఖభాలన
వంట ఖదిలో దూరి తలుపు వేసుకుంది.

దుయగభభ ఖటిుగా తలుపులు బాతూ
ూ " తిమమవే ... పాపషిు దానా .. తిమమవే... దొంఖ......" అంటూ బూతులు తిటు సాగింది.
ఛరుగుతునన యబస గుడోగించి చూసు
ూ నన నరిసభభ, శీయనివాసులు గామతిఱ కొడుకుని తీసుకుని వంట ఖదిలో దూయడం,
దుయగభభ యఙి చేమడంతో అపుడే సృహలోకి వచిిన వాళ్ళలా ఖంఖరాజు దఖగయకు వెళ్ళో నెభభదిగా నఙిచబుతుననట్ట
ు గా
చ సాగారు.

" అనాన... ఆమ దుుఃకం లో ఉననది.. ఛయ గ్ర ఇచాయం నుండి బైట దినంఔ మేము భంచిఖ సందాయించి చప బాబుని మీకు
ఇపసూం ... ఆమ కూడా చినానమే ... ఎటో సాఔతది... పలో గాడిని మీకిచిి పెండిో చేసుకుంటే ఛయ ఫదరంగుంటది. ఇపుడు గ్ర ల్లిో
ఆప మీ కొడుకుకి చేమ వలసిన కయమఔయమాలు జూడునిదళ ... నడువండి దవాఖానకు పోవాల.."

ఖంఖ రాజు అంతా విని తలూప దుయగభభ దఖగయకు వెళ్ళో నడు... ఈ సంఖతి ఎనిసిరి చూదా
ద ం అనానడు. దుయగభభ కొడుకు ప్రరు
ఎతూగానే తిరిగి శోకలు పెడుతూ ఖంగారాజుని అనుసరించింది. వాళ్తళ వెళ్ళగానే గామతిఱ తలుపు తీసుకుని ఫమటకి వచిింది.

ఖబా, ఖబా యమేష్ తనకి రతి నెలా దాఙభని ఇచిిన దబుఫ మూట తనవి, బాబువి ఫటులు, వాడి బొభభలు, ఫోటోలు అనీన ఔ
పెదద గుడడ సంచిలో పెటిుంది. వంట సామాను, చా, దుట్ట
ో రండు ఔ అటు పెటెులో పెటిుంది. ఔి సారి వీధి లోకి వెళ్ళో నాలుగు
వెైపులా ఔలమ తిరిగి చూసింది. బాబుని ఎతు
ూ కుని, సంచి, అటుపెటెు తీసుకుని ఫమలు దేరింది.

శయణమ వి ఆర్ ఒ గా టెైళనింగ్ పూరీత అయింది.

నందిగాభలో

పోసిుంగ్ ఇచాిరు. విలేజ్ డెవలప్ మంట్ ఆఫీసర్ టెైళనింగ్ లో

పొందిన అనుబవాలతో అవడానికి డిపుమటి తహసిలా
ద ర్ అయినా , ఇటికిపుడు ఔలఔుర్ ని చేసినా సునాయాసంగా బాధమతలు
నియుహంఙఖలను అననంత ఆతభ విశాుసం వచేిసింది శయణమకి.

ఆదామ వమవహ్రాలు,

స్తిల్ తనిఖీలు, లామండ్ తగాదాలు,

రాఛకీమ నామకులతో ఉండే సభసమలు, తహసిలా
ద రోత,

ఔలఔుర్ తో మసులుకోవాలిసన విధానం ఔటేమిటి బుయయ తిరిగిపోయింది..

మొదటో
ో బమం వేసింది .. ఔయభంగా ఔ అవగాహనకి వచేిసరికి ఛాలంజ్ జాబ్ అనిపంచింది.

తను నామమం చేమఖలదా ? హ్యిగా ఏ సాపు్ వేర్ ఇంఛనీర్ గానో స్టటిల్ అయిపోయి ఉంటే ఎంత బాగుండేది అనిపంచింది ..
కని ఆమ మొదటి నుంచి జీవితానిన సవాల్ గా తీసుకునే భనసూతుంతో ఉండడం వలన ఇపుడు వెనకిి తగిగ నేను చేమలేను
అనుకోడం ఫూలిష్ నెస్ అనుకుంది.

విఛమవాడలో ఔ ఫ్య
ో ట్ తీసుకుంది.

రభుతు వాహనం అలాట్ చేసారు ఆమకి. దాదాపు చుట్ట
ు

ఔిల గా
ో ఉనన స్తిలస్ , అంఖన్ వాడి కేందా
ర లు
య మాలో

యమవేకిషంఙడానికి వెళ్ళడం, మీటింఖస్ కి అటెండ్ అవడం, ఎఔిడనాన లామండ్ సభసమలు ఉంటే సుమంగా వెళ్ళో యమవేకిషంఙడం
సాుఫ్ మీద ఆఛమాయిషీ ...ఉదమం తమిభదికే ఆవిడ ఆఫీస్ ని పా
ర యంబం అవుతుంది. సామంతఱం పోదు
ద పోయినా తను
కూరోిడమే కఔ తన కింది ఉదోమగులను కూడా కూరోిబటుడంతో, ఇంతవయకు తభ మాట వినే
ఆఫీసర్ ని చూడని వాళ్ోకి ఆమ ఔ కొయఔరాని కొమమ అయింది. ఆఫీస్ ని చేమడం అంటే

ఆఫీసయస్ త, ఇలాంటి
అడవిలో ఔటెులు కొటుడం అంత

ఔషుంగా భావించే వాళ్ోకి ఆవిడ వచాిఔ ని తిూడి విరీతంగా పెరిగింది. దాంతో ఈవిడ ఎఔిడ దొరికిందిరా బాబు
అనుకుంట్టనానరు అందరు.

శయణమకి రభుతు పాటశాలలు, అంఖనాుడి కేందా
ర లు మొదటిసారి చూసినపుడు భనసు బాధతో మూలిగింది. అయకొయ వసతులు,
పాతఫడిపోయి కూలిపోడానికి సిదధంగా ఉనన గోడలు, వయషం డితే మొతూం వయద వచిినట్ట
ు కురిస్త పెై ఔపులు,

భరుగుదొడు
ో

లేవు.. వంటఖది ప్రరుకి కనీ ఒ మూల పెదద సువ్, భరోమూల ఔ పా
ో సిుక్ డబాఫలో బిమమం, ఖచుి మీద భటిులో దొరు
ో తునన
టమాట్లలు, ఉలిోపామలు, కొనిన సరుకులు పోట్ల
ో లలో

కింద డి ఉనానయి.

ఆయాలు చాలా నియోక్ష్మంగా నిదరపోతూనో, ఔబురు
ో చేపుకుంట్టనో

ఔనిపంచారు.. పలోలు భటిుకొట్ట
ు కు పోయిన ఫటులతో

నీయసంగా ఆడుకుంటూ ... హృదమం దరవించింది. సివాళ్తళ, నోరులేని వాళ్తళ, తభకు ఛరుగుతునన అనామయానిన
రశినంఙలేరు అనే ఔదా ఈ నియోక్ష్మం..

శయణమ సరుకులు నాణమత చూసింది.. పురుగులు టిున ఔందిపు, దొడు
డ బిమమం, కుళ్ళళన టమాట్లలు, కుళ్ళళన ఉలిోపామలు,
అరిశుఫరంగా ఉంది వంట ఖది.

పలోలు హ్యిగా కూరుిని ఔడుపు నిండా తిండి తినేందుకు సరైన తిండి లేదు, సరైన సథలమూ లేదు.

ఆయాని స్తర్ వెైఛర్ గురించి అడిగింది. ఇంతకు ముందు ఉనన ఆమన ఫదిలీ అయి వెళ్ళోపోయాడని, కొతూ వాళ్ళని ఇవులేదని
చపంది. టీఙరు
ో ఇదదరునానరు. వాళ్ళని అఔిడి రిసిథతి, రభుతుం ఇసు
ూ నన సౌఔరామల వివరాలు తెలుసుకుంది. పలోలకు
పషిుకహ్యం అయిన గుడు
ో , పాలు, ఇసు
ూ నానరా అని అడిగింది. దానికి ఎవరూ సరైన సమాధానం చలేదు.

అలాగే

నాలుగెైదు సారు
ో విజిట్ చేసి అఔిడి రిసిథతులు అవగాహన చేసుకుని,

విషయాలు వివరిస్త
ూ ,

ఔరోజు పెై అధికరులకు తను ఖభనించిన

వెంటనే స్తర్ వెైఛర్ పోసు్ ఫిలప్ చేయాలిసందిగా లటర్ రాసింది.

అంతే కదు, అఔిడ టీఙరు
ో గా ఉననవారిలో ఎవరికీ ఔనీస విదామయహత లేదు అని అనిపసు
ూ ననది.. వాళ్ళ రికయడస్ రిశీలించాలి..
కని అవేవి దొయఔలేదు ... కఫటిు వారిని వెంటనే తీస్తసి ఔనీస విదామయహతలు ఉనాన వాళ్ళని నిమమించాలిసందిగా కోరుతునానను
అని ముగించింది.
అదేరోజు రాతిఱ తేఛ ఫోన్ చేస్తూ అదే విషమం చప అంది.

“ఇదేంటి తేజా సి పలోలకు దఔివలసిన ఆహ్యంలో కూడా ఇంత అరాఙఔమా... దారుణం ఔదూ ... నాకు అటిఔపుడు
కేందా
ర ల నియుహణ్యధికరుల మీద కేసు పెట్ల
ు లనిపంచింది.”

తేఛ ఒదారు సుయంతో అనానడు. “నువుు ఈ యఔమైన వాతావయణ్యనికి కొతూ. ఆవేశడి సాురిుంగ్ లోనే సభసమలు కొని తెచుికోకు.
ఇలాంటి వమవహ్రాలో
ో పెదద, పెదద వాళ్ళ చేతులు ఉంట్లయి. కొంచం సంమభనం పాటిస్త
ూ మలోగా సంసియణలు చేట్ట
ు .”

“సిగు
గ ండాలి ఔదా పలోల పొటులు కొటిు సంపాదింఙడానికి ... అలాంటి సంపాదనతో ఏం సుకడతారు. ఛి, ఛి అసహమం వేస్ూంది”
అంది ఆవేశంగా.

“సిగు
గ , లఛి, ఆతాభభమానం, నీతి , ధయభం వీటికి సమాఛంలో, భనుషుల భనసుసలో, ఆకరికి డిక్ష్నరీలో కూడా ఔనిపంఙని
కనొఔ రాక్ష్స యుఖంలో ఫతుకుతునానం. నీకు ఔనీసం వెంటనే కకునాన, నెభభది మీద ఆ సివాళ్ళకి సహ్మడే అవకశం
ఇచాిడు దేవుడు.. నువుు ఔ రభుతు అధికరివి ... తలచుకుంటే ఏమైనా చేమచుి... ఫట్ శయణ్యమ ... ఆవేశంతో కదు..
ఆలోఙనతో ముందుకు అడుగులు వేయి ... నీ వెంటే నేను ...”

అతని మాటలకి శయణమ ఉదేుఖంగా అంది “థంఔస్ తేజా ..”

“అంఖన్ వాడి టిఙయస్ కి రతేమఔమైన అయహతలు నిమమింఙలేదని అందుకే ఎవరికీ కవాలిసన వాళ్ళని వాళ్తళ ఏరాట్ట చేస్త
ూ ,
వాళ్ళ దాురా నిధులు కొలోగొడుతునానరు కొందరు అని ప్రర్ లో ఙదివాను ... ఇదంతా మారాలి.. సమూలంగా కొనిన
దుషుశకు
త లను తరిమికొట్ల
ు లి. అందుకు నువేు సభరు
ద రాలివి ..”

అతని మాటలకి భనసారా అంది “ నువుు ఔినుంటే రంచానిన శాసింఙఖలను అనే ఆతభ విశాుసం ఔలుగుతోంది. “

“భరైతే వెంటనే ముహూయతం పెటిుంఙనా ...” అలోరిగా అడిగాడు.

సిగు
గ తో ఔళ్తళ అయమ్మడులవుతుంటే ఊ

అంది. “ఏయ్ .... నిఛమా ... నువుు గ్రయన్ సిఖనల్ ఇచాివా ...” నభభలేనట్ట
ు

అడిగాడు.
“ఎనినసారు
ో చలేంటి”

అంది భతు
ూ గా.

“ఏమ్మ ... నేనింక అపుడేనా పొరబ్బషన్ ఇపుడేగా మొదలైంది ... ఇది పూరీత కవాలి, లివులు పెటుకూడదు అంట్లవనుకునాన .”

“ టెైళనింగ్ లో పెటుదదనానరు.. పొరబ్బషన్ లో లాంగ్ లివ్ పెటుకూడదు ..”

“ లాంగ్ లీవ్ ఎందుకు? ఖంటలో పెళ్ళో చేసుకుని ఇదదయం ఔలిసి వెళ్ళళపోయి కపుయం పెటేుదా
ద ం ... నేను ఇంటో
ో ఉండి వంటలు చేసాూ..
నువుు ఆఫీసిి వెళ్తళ “ అనానడు.

అవసయం లేదు నీకు నా ప ఏ గా ఉదోమఖం ఇసాూను చిలిపగా అంది.

“వావ్”

అంటూ ఖటిుగా అరిచి “అంతఔనాన భంచి జాబ్ ఏం

ఉంట్టంది?

రేప్ర చప్రసాూను నీకు భన పెళ్ళో ఎపుడు,

ఎఔిడ? సరేనా” అనానడు.

శయణమకి తేఛ సుయమే గిలిగింతలు పెటిునట్ట
ు అయి ఫోన్ డిస్ ఔనెఔు్ చేసి వెలోకిలా భంఙం మీద వాలిపోయి తీమటి ఊహలో
ో తేలి
పోసాగింది.
అననటేు తేఛ భరునాడే పెళ్ళో ముహూయతం పెటిుంచి ఫోన్ చేసాడు.

అలా చేసాూడని, తన మాటలు అంత సీరిమస్ గా తీసుకుంట్లడని ఊహంఙని శయణమ ఆశియమంగా అంది.. “అదేంటి ఇంత
తందయగా .. ఎలా కుదిరింది ముహూయతం! మీ ప్రరంటస్ నిఛంగా పుకునానరా?”

“ఎందుకు పుకోరు కబోయే ఔలఔుర్ కోడలు అవుతుంది అంటే ... కే, కే గేట్ రడ్ర.. ఔసారి వీకెండ్ హెైదరాబాద్ వచియ్ ...
షాపంగ్ చేయాలి.”

“బాగుంది లేడికి లేచిందే రుగా .. మా ప్రరంటస్ కి చదా
డ ” అంది.

“అవనీన వాళ్తళ, వాళ్తళ చూసుకుంట్లరు నువుు ఈ వీకెండ్ వసు
ూ నానవు దటస్ ఆల్” అనానడు ఔచిితంగా.

“తేజా నీకేం పచాి .. ఎలా కుదురుతుంది.. ఎం ఆర్ వో గారికి చపాలి , పెరిభషన్ తీసుకుని రావాలి హెైదరాబాద్ కి ..”

“తీసుకో ..”

“ఎలా ఇవాళ్ గురువాయం ... నేను ఫోన్ లో అడిగితె బాగుండదు. ఎం ఆర్ వో దఖగయకు

వెళ్ళళలి. “

“వెళ్తళ “

“అఫఫ తేజా టెైళ టూ అండర్ సాుండ్ ..”

“సారీ నేను ఏమి వినను ... నువుు వసు
ూ నానవు అంతే” అంటూ ఫోన్ డిస ఔనెఔు్ చేసాడు.

ఒ గాడ్ తేజా అనుకుంది శయణమ ... ఎలా ఇపుడు... ఎం ఆర్ వో ఏభంట్లడో ... వీకెండ్ అంటే శని,ఆదివాయం అవడానికి తను
చేసు
ూ ననది కరోరేట్ ఔంపెనీ నా ... రభుతు అధికరి అంటే ఇయవెై నాలుగు ఖంటలు తనది కదు.. ఎట్ట ఔదలాలి అనాన

అధికరుల అనుభతి ఉండాలి..

శయణమకి ఏమి పాలు పోలేదు.

చాలాస్తపు ఆలోచిస్త
ూ కూరుిని ఆకరికి ఔ నియణయానికి వచిిన దానిలా కూరుినన చోట్ట

నుంచి లేచింది.

గామతిఱ కచిగూడా లోని తన పుటిుంటికి దఖగయగా ఆటో దిగింది.

అపుడు సభమం భధామహనం రండుననయ..

బాబుని గుండెలకి హతు
ూ కుని, చేతిలో సంచితో బమం, బమంగా ఆటో దిగి ముందు ఆమ దృషిు తన చేత తటడుగులు
వేయింఙదానికి కయణం అయిన వే చట్ట
ు మీదకి వెళ్ళళంది.

ఇఔిడే ఔ నాడు

తన కోసం ఔ కలు చట్ట
ు కి తనినపెటిు నిలఫడి ఎదురుచూస్త
ూ ఖంటలు, ఖంటలు ఉండేవాడు యమేష్.

నిటూ
ు రిింది. ఆమ ఔళ్తళ ఖంఖరాజు షాప్ కోసం వెతికయి. ఆ షాప్ మూసి ఉంది.. అయితే షాప్ తెరిచి చాలా కలం అయినట్ట
ు
షాపు ముందు చతూ చదాయం ప్రరుకుపోయి ఉంది.

మలోగా అపుడపుడే నడఔ నేరుికుంట్టనన పాపాయిలా నాలుగు అడుగులు వేసింది.

ఒ గామతీఱ ... ఆ పలుపు వినగానే ఆమ కళ్తళ సూంభంచి పోయాయి. గిరుకుిన వెనకీి తిరిగింది.

శంఔర్ ... ఇంటి ఔినే ఉండే శంఔయమమ.

ఆమని చూడగానే బోలడంత ఆశియమపోయి దఖగయగా వచిి అడిగాడు “ నువుు గామతిఱవేనా.. ఎందుకొచిినవ్ ... నడు
నడు”అంటూ ఔంగారుగా ఆమ చేయి ట్ట
ు కుని అఔిడి నుంచి లాకొిచిి

రోడు
డ మీదకి తీసుకొచాిడు.

గామతిఱ అయోభమంగా అతడిని చూస్త
ూ “అభభ ... నానన “ అంది.

“ఎవురు లేరు.. నువుు ఇనిన దినాలు ఏడికి పోయినవు..... ఎడ నుండి వసు
ూ ననవు ..? అందరీన రేషాన్ చేసినవు ఖద” అంటూ
ఆమ వెళ్ళళపోయిన తయవాత అఔిడ ఛరిగిన విషయాలనీన పూసగుచిినట్ట
ు చపాడు.

చివయలో ఆమ గుండె ఆగిపోయే

విషమం చపాడు..” మీ వ్వలు
ో ఈడ నుండి కలి చేసి ఏడకి పోయినోర ఎవరికి ఎయఔలేదు ... కొనిన దినాలు ఏడనో ఉననయంట ...
భలో

ఆడ గూడ కలి చేసి పోయినరంట ... మీ నామన సచిిపోయిండంట..”

గామతిఱ నిలువెలా
ో వణికిపోతూ ఖటిుగా అరిచింది ... “లేదు .... మా నానన ఙచిిపోలేదు... అంత మాట అనదదనాన... అనదు
ద ”
అంటూ భోరుభంది.

శంఔర్ ఒదారుస్త
ూ అనానడు.. “ ఏమ్మ అందరు అనవటిును
ర ... పోఔ పోవచుిలే ...ఏడుకు.
ఔనడినవంటే ఫస్ూలు
ో నినున ఫతినిమమరు ... ఛలిద ఈడి నుండి

గామతిఱ నిస్తిషు
ు రాలై చూసింది..

పో ...”

ఇపుడు నువుు ఈడ

“ఎందుకు అంది ... నేనేం చేశాను వాళ్ళని” అంది.

“ఫసిూ ఇఛిత్ తిసినావ్ ... గా యమేష్ గాని తోని లేచిపోయినవ్ ఖద ... ఆడు సచిినదంట ఖద ... నువెుందుకు వచిినావ్ ...” ఖండి
డిన నదిలా దుుఃకం ఉపొంగి... గామతిఱ

ఔళ్తళ సరవింఙ సాగాయి .

ఎందుకు? ఫసిూ వాళ్ళకి ఏం ని.. తన జీవితం తనది.. తను ఇఔిడికి వాళ్ళ కోసం రాలేదే..

తన తలిో, తండు
ర లను వెతుకుింటూ వాళ్ళ క్ష్మాభక్ష్ కోసం వచిింది.. అనీన కోలోయి ఆశయ మం కోసం వచిింది.. తనని
ఫతఔనివుఔ పోయేంత తపు చేసిందా.. లేదే..

“పో గామతీఱ ... ఎలిోపో .. నినున చూసు
ూ ంటే భసు
ూ జాలైతుంది.. లేపుకు పోయిన గా యమేష్ గాడు సచిి నీకు అనేనమం చేసిండు...
పాం ... ఎటో సచిిండు.. టఔిర్ అయినదంట ఖద ... “ గామతిఱ సమాధానం చలేదు.

“పాం దేవుడు నీకు అనేనమం చేసిండు.. ఎటో

ఫతితవు భగోని తోడు లేకుంటే ఆడదాని ఫతుకు చౌరాసూ నే ... పోనీ

నేననన ఉంచుకుందభంటే నీ కెరికే ఖద నా పెండోం ఖయామలి ఖం...పో.. ఏడననన ఫతుకు.. నీకె దికుిలేఔపాయే గా పోయడిని
ఎందుకు ఖననవు?”
చళ్తళన కొయడాతో గుండె మీద

కొటిునట్ట
ు అయింది గామతిఱకి.

అతని మొహంలోకి

వెరియదానిలా చేషులుడిగి చూడసాగింది.

తనఔనాన దాదాపు దిహేనేళ్తళ పెదదవాడు ... చపాలంటే తండిర లాంటి వాడు.. చిననటి నుంచి ఎతు
ూ కు తిరిగాడు..
అలాంటిది ఇపుడు ఎంత నీఙంగా మాట్ల
ో డుతునానడు.

గామతిఱ ఇంఔ అతని మాటలు వినలేదు.

గిరుకుిన వెనకిి తిరిగి అఔిడి నుంచి వేఖంగా వెళ్ళళపోయింది. రోడు
డ మీదకి వచిిన

గామతిఱకి ఉపెనలా దుుఃకం ముంచుకు వచిింది.

ఔడుపులో నిననటి నుంచి ఏమి లేఔపోవడంతో ఔళ్తళ తిరుగుతునానయి.

నడిచే శకిత కూడా లేకుండా కళ్తళ నిససతు
ూ వగా

అయాయి. అతని మాటలు చవులో
ో హోరులా వినిపసు
ూ నానయి.. ళ్ళంతా ఆవేశంతో భండిపోతోంది. ఎఔిడనాన కస్తపు
కూరోిఔపోతే రోడు
డ మీద డిపోవచుిననిపస్ూంది.

బాబు ఏ క్ష్ణ్యన అయినా చేతులో
ో ంచి జారి డిపోతాడేమ్మ అననట్ట
ు చేతులు వణుకుతునానయి. రండు చేతులతో ఖటిుగా
గుండెలకు హతు
ూ కుంది.

బామగు

భుజాల పెైకి లాకుింది.

తల వంచుకుని శరీయంలోని శకితనంతా కూడా దీసుకుని అడుగులు ఫలంగా వేమడానికి రమతినంచింది.
నడవలేఔపోతోంది. ఎవయనాన తెలిసిన వాళ్తళ ఔనిపసాూరేమ్మ, భళ్ళళ

కనీ

వాళ్ళ నుంచి వినకూడని మాటలు వినాలిస వసు
ూ ందేమ్మ

అని బమంగా ఉంది.
ఎంత మాట అనానడు శంఔయమమ !

నానన ఙనిపోయాడా.. లేదు ఙనిపోలేదు.. తకుండా ఎఔిడో ఉంట్లరు.. అతను

చపనదంతా అఫదధం ..

వాడు నీచుడు.. ఙండాలుడు ... నోటికి వచిినట్ట
ు మాట్ల
ో డాడు..

ఔిసారి నాననను చూడాలి... ఔిసారి అభభ డిలో డుకోవాలి.

అననమమతో ఔబురు
ో చపాలి.. సాధమం అవుతుందా.. అవదు.. ఎటికి అవదు. ఈ భహ్టనంలో వాళ్తళ ఎఔిడునానయని
వెదకలి..తనకేం తెలుసని వెదకలి..

అయిపోయింది ... ఇంఔ ఈ ఫతుకిి అభభ, నానాన అని పలిచే అదృషుం లేదు.. అనినటితో పాట్ట ఆ అదృషా
ు నిన కూడా తను
కోలోయింది. ఇంఔ ఈ ఫతుకు ఫతికి రయోఛనం ఏం ఉంది! ఙచిిపోవాలి.. అవును ఙచిిపోవాలి..

ఉననట్ట
ు ండి బాబు కెవుుభని ఏడుపు మొదలు పెట్ల
ు డు.. వాడికి పాలు టిు ఎంతో స్తపెైందనన విషమం గురు
త కొచిింది గామతిఱకి.
ప్రలవంగా నవుుకుంది.. ఎట్ల
ో ఙసాూవు ననొనదిలి అని వాడు తన ఉనికి తెలిమచేసాడు.

నడుస్త
ూ నే ఉంది..ఎఔిడ ఉందొ ఎంత దూయం నడిచిందో సృహ లేదు. భుజానిన రాచుకుంటూ వెళ్ళళన మ్మట్లర్ స్టైకిల్ శబా
ద నికి
ఉలికిిడింది. కుడి భుజానికి హ్ండిల్ తగిలింది.. తను రాంగ్ రూట్ లో నడిచిందో.. మ్మట్లర్ స్టైకిల్ అతను రాంగ్ రూట్ లో
అవసరానికి మించిన సీడ్ గా నడిప తనకి తగిలించాడో, ఎంత ద్దఫఫ తగిలిందో ఆలోచించే శకిత లేదు.. భుఛం నొపగా అనిపంచినా
టిుంచుకోలేదు.

ఇంకో నాలుగు అడుగులు వేసి నిలఫడింది.

ఔిసారి చుటూ
ు చూసింది. నారామణగూడ చౌయసాూ ఔనిపంచింది.
ఉనానయి. టీ సాుల్ దఖగయ నడిచింది.

రోడు
డ కి ఔ ఔి ండో ఫండు
ో .. వాటి ఔినే ఔ టీ సాుల్

తను ఔ ఔపు టీ తాగి బాబుకి పాలు టిుంచింది.

అఔిడే ఎట్టపోవడమా అని ఆలోచిస్త
ూ నిలఫడింది.

అఖభమగోఙయంగా ఉంది బవిషతు
ూ ..

ఎఔిడికి వెళ్ళళలి... ఎవరునానరు తనకి... ఔి తడుగు జీవితానిన ఇలా మారేిసు
ూ ందని ఊహంచిందా.. యమేష్ ఫతికి ఉంటే
అదుబతంగా లేకునాన ఔయఔంగా ఉండేది.. జీవితంలో బదరత ఉండేది. ఇపుడు బదరత లేదు ... ఖభమం లేదు.. ఔనీసం ఎట్ట వెైపు
నడిస్తూ ఔ ఆశయ మం లభసు
ూ ందో తెలిప్ర దారి కూడా లేదు.

ఆలోచిస్త
ూ నే వెనకిి తిరిగి యదీదగా ఉనన రోడ్ కయస్ చేసి తిరిగి నెభభదిగా నడఔ సాగించింది.

రోడు
డ మీదకి వచిిన గామతిఱ

ఆటోలు ఖాళ్ళగా

ఫస్ డిపోకి ఎట్ట వెళ్ళళలో తెలిమఔ ఆటో కోసం

ఎదురుచూడసాగింది.

రావడం లేదు.

గామతిఱకి బమంతో ముచిభటలు డుతోంది. తనని ఎవయనాన ఇఔిడ చూస్తూ రమాదం అని ఆమకి తెలుసు. ఆ రమాదం ఏదో
ఛయఔి ముందే తను ఈ ఊరు దాట్లలి.

యమేష్ అంతమకియమలకు ఆమని

ఎవరూ యభభనలేదు. ఆమకి

ఫతికిన యమేష్

మీద ఆమకి గొ

అతను ఆమని

ఎంతో

కూడా వెళ్ళళలనిపంఙలేదు. నిననటిదాక తనతో ఔలిసి

ప్రరభ లేకునాన ఔ సానుకూల భావన, ఔ స్తనహం ఉంది.

ప్రరమించి ఔంటికి రలా చూసుకునానడు. తనకి చేతనెైనంతలో సుక పెటుడానికి రమతినంచాడు.

కోయఔ ముందే అతనికి తోచిందేదో చేసాడు. అలాంటి వమకిత, అందరికి దూయమైన తనకి తోడెై ఒ ఙలోని నీడ అయి నిలిచిన వమకీత
అఔసాభత్ గా అదృశమం అవడానిన ఆమ జిరిణంచుకోలేఔపోతోంది.

కొనిన ఖంటల ముందు సజీవంగా తిరిగిన వమకీత నిరీివమై అగినకి ఆహుతి అవుతుంటే చూసి తట్ట
ు కునే శకిత ఆమకి లేదు.
అతను అదృశమంగా తన వెంట ఉనన భావన మాతఱమే

ఉంది అది అలాగే ఉండాలని ఆమ భావిస్ూంది. అందుకే ఆమ ఔ

భాయమగా అతని భయణ్యనంతయం తను నెయవేయివలసిన

కొనిన ఔయతవామలను నయసింహ చపనా చేమలేఔపోయింది.

తన తక్ష్ణ ఔయతవమం కొడుకుని కపాడుకోవడం, ఆ తయవాత తన మనం, ఖభమం నియణయించుకోవడం. ఆలోఙనలో
ో ఉనన గామతిఱకి
దఖగయగా ఆటో ఆఖడం అందులోనుంచి యమేష్ స్తనహతుడు యాదగిరి చలోమాభ అని పలవడం వినిపంఙలేదు.

యాదగిరి భరింత ఖటిుఖ పలిచాడు చలోమాభ ఏడికి పోతుననవు ..

గామతిఱ ఉలికిిడింది.

యాదగిరి ఆటో ఖాళ్ళగా ఉంది. గామతిఱ ఆలోచింఙలేదు. ఙట్టకుిన ఆటో ఎకిింది.

“అనాన ననున ఫస్ డిపోకి తిసికేళ్తళ” అంది.

యాదగిరి ఏమి రశినంఙకుండా ఆటో సాుయు్ చేసాడు.

దారిలో ఛరిగిన సంగటన తలుికుని బాధ డా
డ డు యాదగిరి.

“నీకు అనేనమం చేసిండమాభ ఆ దేవుడు... ఎటో ఫతుకుతవు? నేనేమి సామం చేమలేఔపోతునన “ అనానడు బాధగా.

“ ననున హెైదరాబాద్ ఫస్ ఎకిించి పుణమం ఔట్ట
ు కో అనాన చాలు” అంది గామతిఱ ఔనీనళ్ళతో.

“అమ్మభలో దఖగయకు పోతావా.. తదుఖద ...ఇపుడు అలు
ో చూడకుంటే ఎవరు చూసూరు ..” అని మాట్ల
ో డుతూనే డిపో దఖగయ
ఆటో ఆప నేను పారిింగ్ ల పెటో
ూ సాూ నువుు లోటకి పో”

అనానడు.

గామతిఱ చేతిలో సంచి , ఙంఔలో బిడడతో బికుి,బికుిభంటూ లోలికి నడిచింది. పెదదగా యదీద లేదు కనీ హెైదరాబాద్ వెళ్తళ ఫస్
ఎఔిడకి వసు
ూ ందో తెలిమదు. ఏడాది కియతం

శాిితా
ూ ంతో, బమంతో ఔనీనళ్ళతో ఇదే ఫస్ డిపోలో నిలఫడి నయసింహ

అనుమానపు చూపులు తట్ట
ు కోలేఔ , నిలఫడలేఔ పారిపోవాలని అనుకోడం గుర్మతచిింది.

ఆ రోజు అతనే ఆదుకోఔ పోయి ఉంటే ఏభయేది ... ఎఔిడ ఉండేది...

భర్మఔిసారి బమంతో ళ్తళ ఛలదరించింది.

యాదగిరి హడావుడిగా వచిి గామతిఱ చేతిలో సంచి తీసుకుని “దామాభ ఫస్ రడ్ర గుంది “ అనానడు. గామతిఱ అతనిన
అనుసరించింది.
ఫస్ లో సీట్ట చూసి గామతిఱ కూరుినానఔ జేబులో నుంచి నూట యాభై రూపామలు తీసి ఇస్త
ూ అనానడు “నా తాన ఇంతే ఉంది
... తీసుకొభభ”.గామతిఱకి ఔళ్ళలో
ో నీళ్తళ తిరిగాయి. తోటి ఆటో వాడు.. అటో సాుండ్ లో అయిన రిఙమం. అపుడపుడు
ఇంటికి వచిినపుడు కసిని టి నీళ్తళ ఇచిింది.

ఎంత నిసాుయధమైన అభమానం!

“వదదనాన నా దఖగయ ఉనానయి” అంది గాదగదిఔంగా ..

“ఉంఙమాభ భలో ఔలుసూమ్మ లేదో ...” ఫలవంతంగా ఆమ చేతిలో పెటిు ఫస్ దిగి వెళ్ళళపోయాడు.

గామతిఱ నిస్తిషు
ు రాలై చూస్త
ూ ఉండిపోయింది.

ఔండఔుర్ రావడంతో సరు
ద కుని కూరుిని చేతిలో ఉనన డబుఫలు ఇచిింది. అతను టికెట్ చిలోయ ఇచిి భరో వెైపు వెళ్ళళపోయాడు.
బాబు నిదర లేచి ఏడుపు పా
ర యంభంఙడంతో వాడిని గుండెలకు హతు
ూ కుని కిటికీ లోంచి చూస్త
ూ కూరుింది.

ఫస్ జూబిలీ ఫస్ స్తుషన్ లో ఆగింది.

గామతిఱ గుండెలో
ో వణుకు మొదలైంది.

ఆ డిపో ఎపుడూ చూడలేదు.. అసలు ఏ డిపో చూడలేదు.

ఎట్ల
ో వెళ్ళళలో దారి తెలిమదు.

అసలు తను హెైదరాబాద్ చేరిందా లేదా అని అనుమానం వచిింది కనీ అందరూ దిఖడంతో హెైదరాబాద్ అని నిరా
ధ రించుకుని
దిగింది. కనీ

ఎట్ట

పోవాలో,

ఏం

చేయాలో

అయధం కలేదు. తను రయాణం చేసు
ూ నన నావ హట్లతు
ూ గా సముదరం

భధమలో లోలోతులో
ో కి దిగిపోతుననట్ట
ు గా అనిపంచింది. దికుి తోఙఔ

నిలఫడి పోయింది.

నేరుగా ఇంటికే వెళ్ళళలా .... అసలు వాళ్తళ అఔిడ లేరు అనానరు యమేష్ అభభ, నానన ... నిఛంగా లేరా ... ఎఔిడికి వెళ్ళో
ఉంట్లరు.. ఎంతో కలంగా ఉంట్టనన ఇలు
ో ఎందుకు ఖాళ్ళ చేసాూరు.

అఔిడ అందరూ అభభ, నాననలను ఎంతో గౌయవిసాూరు.

అలాంటి చోట్టనుంచి వెళ్ళడం తెలివి తకుివ అని నాననకు

తెలుసు.
గామతిఱ ఆలోచిస్త
ూ నే ఫమటకు నడిచింది. ఆటో వాళ్తళ ఈఖలా
ో

మూగారు.

“కచిగూడ వసాూవా” అడిగింది ఔతనిన.

“రండు వందలు” అనానడు.

రండు వందలా హడలిపోయింది. ఆటోకే అంత ఇస్తూ తన దఖగయ ఉనన డబుఫ సరిపోతుందా ..

ఆమ ఆలోఙన ఖభనించిన వాడిలా “నూట ఎనభై ఇమమమాభ” అనానడు.

“నూట యాభై ఇసాూను” అంది నీయసంగా .. ఏభనుకునానడో వెంటనే అంగ్రఔరించాడు. గామతిఱ సంచిని, బాబుని జాఖయతూగా
ట్ట
ు కుని ఆటో ఎకిింది.

ఆటో ఔదిలింది .

తేఛ శయణమకి బోలడు నఖలు, చీయలు కొనానడు. కోి ఫంగాయం షాపులో కోి నఖ మొతూం హెైదరాబాద్ లోని అనిన రముక
ఫంగాయం షాపులు, రముక చీయల షాపులు తిడం, భధమ, భధమ రసాురంట్ లో బ్బరక్ ఫ్యసు్ , లంచ్, డిననర్ కనిచేిమడం..
ఉదమం లేచి సానదికలు ముగించుకుని ఫమటడితే రాతిఱకి కనీ ఇలు
ో చేయలేదు రండు రోజులు.

ఆదివాయం రాతిఱ కొనన చీయలు, నఖలు భంచాల మీద రిచి చూపస్త
ూ చసాగాడు.

“ఇదిగో ఈ చీయకి ఈ నఖ, ఈ చియకి ఈ డెైభండ్ నెకెోస్ ...ఈ దిజెైనర్ చియకి ఈ పెదద జూకలు పెట్ట
ు కుంటే చాలు స్టైలిష్ గా ఉంట్టంది.
“
పెదాల చివయ నవుు దాచుకుని అతను చప్రది మౌనంగా వింట్టనన శయణమ “ఇనిన చీయలు అవసయమా.. ఈ నఖలు లాఔర్ కి
అలంఔరింఙడానికి త అసూమానం పెట్ట
ు కుంట్లనా ... వేసు్ ఆఫ్ భనీ... నీఔసలు డఫఫంటే లఔి లేకుండా ఉంది.. ఎంత ఆసిూ
ఉందేంటి మీ నాననగారికి.”

తేఛ ఆమ నెతిూమీద మొటిు అనానడు... “హెైదరాబాద్ కొనేంత ...”

“భరింకేం భరో నవాబు అనమాట..”

“ఔిడే కొడుకుని... నా ప్రరునే వేరు వేరు పా
ర ంతాలో
ో నాలుగు ఇళ్తళనానయి. ఆరు సథలాలునానయి.. బోలడు షేయస్ ఉనానయి..
నా ఆసిూ లఔి బటుడానికి టెైం సరిపోదు కని నువుు ఇవనిన అలంఔరిచుకుంటే చూడాలని నా కోరిఔ.”

“ఏంటి ఔిసారే ఇవనీన అలంఔరించుకోవాలా” ఆశియమం నటించింది.

“ఏంటి ఒవర్ యాక్ష్నా ...” ఙట్టకుిన ఆమని దఖగయకు లాకుిని కగిటో
ో ఫంధిస్త
ూ అనానడు.

“వదులు తేజా పీోజ్”

అంది యవశంతో సాుధీనం తపుతునన శరీరానిన, భనసుని అదుపు చేసుకుంటూ.

“అనిన చాలా బాగునానయి .. నేను ఎపుడూ అందంగా అలంఔంరిచుకుని నినున అలరిసాూను అని చపు వదులుతా ...”

“అనీన అలంఔరించుకుని పాత జానద సినిమాలో
ో రాకుమారిలా ఉంట్లను వదులు”

ఆమ సుయంలో చిందులేసు
ూ నన అలోరికి మురిసిపోతూ భరింత దఖగయగా అదుముకుని చం మీదా, ఔళ్ళ మీదా ముదు
ద లు
పెట్ట
ు కుంటూ పెదాల దఖగయకి చేరుతునన అతని పెదాలకి తన కుడిచేయి అడు
డ పెటిుంది.

“ఏయ్ చేయి తీయి” సీరిమస్ గా అనానడు. తల అడడంగా ఊపంది..

“తీసాూవా .... లేదా “

“తీమను ...”

“సరే అయితే”

పెదాలతో ఆమ చేతి చూపుడు వేలు, భధమ వేలు అందుకుని సునినతంగా కొరికడు..

“తేజా ఏంటిది..” ఔంపసు
ూ నన సుయంతో అంది.

“ఎకెసళషన్ అఫ్ లవ్ ...”

ఔళ్తళ మూసుకుని అతని గుండె మీద వాలిపోయింది.

కస్తపు ఇదదరూ సయుం భరిిపోయి యసరాలింఖనలోని

పాయవశామనిన, మాధురామనిన అనుబవిస్త
ూ ఉండిపోయారు.

నెభభదిగా తేరుకునన తేఛ ఫంధనం సడలిస్త
ూ ఆమ చుబుఔం ట్ట
ు కుని ఔళ్ళలో
ో కి చూస్త
ూ అనానడు.
శంకం లాంటి మడలో మూడు ముళ్తళ వేస్తసాూ ... నీ

“ఇంక ఔి నెల ... ఈ

మీద సరాుధికరాలు సంపాదిసాూ” అనానడు.

అతని భుజాల మీద రండు చతులూ వేసి ఔళ్ళలోకి చూస్త
ూ “ అంటే సిట్ , సాుండ్ అని శాసిసాూవా” అంది..

ఆమ చేతులు అందుకుని ముదు
ద పెట్ట
ు కుంటూ “నేను అలాంటి వాడిలా అనిపసు
ూ నాననా “ అనానడు.

“ఏమ్మ ఎలా తెలుసు
ూ ంది...” కొంటెగా నవిుంది. “పెళ్ళో అయి కొనానళ్తళ ఖడిస్తూ కని భఖవాడి విశురూం తెలిమదు ఔదా. “

“అయితే ఒ ని చేదా
ద మా ..”

“ఏంటో స్టలవివుండి.”

“ముందు పెళ్ళో రిహ్యసలస్ చేదా
ద ం .. అంటే గుడికి వెళ్ళో దండలు మారుికుని ఒ నెల రోజులు కపుయం చేస్తదా
ద ం ..”

“ఆ తయవాత మ్మజు తీరిపోతుంది ... మీ వాళ్ళకు, మా వాళ్ళకు కరేి ఉండదు..” కిల కిల నవిుంది.

తేఛ కూడా నవుుతూ అనానడు.. “ఔ భధుయమైన జా
ఞ ఔంగా జీవితాంతం గురు
త ంచుకునే స్టలేఫరషన్ భన పెళ్ళో... “

శయణమ అతని చం మీద ముదు
ద పెటిు “గుడ్ బాయ్” అంది.

శయణమ ఉదమమే ఫమలుదేరి నందిగాభ వెళ్ళకుండా విఛమవాడలో ఎం ఆర్ వో ఆఫీస్ కి ఫమలుదేరింది. వెళ్తోముందు ఎం ఆర్
వో

సనత్ కుమార్ కి ఫోన్ చేసి వసు
ూ నాననని చపంది. ఆమ వెళ్తోసరికి సనత్ కుమార్ తన ఛాంఫర్ లో ఆమ కోసం ఎదురు

చూసు
ూ నానడు.

“గుడ్ మారినంగ్ సర్” చిరునవుుతో చపూ
ూ లోలికి వెళ్ళళంది.

“ఎలా ఉంది మీ జాబ్” అడిగాడు కూరోిభని కురీి చూపస్త
ూ .. నవిుంది సమాధానంగా .. అతనూ నవుుతూ “అయధమైంది”
అనానడు.“మీరలా అఔిడినుంచి ఇఔిడిదాక రయాణం చేశారో ఆశియమంగా ఉంది” అంది అదే నవుుతో.

“మీలాగే” అనానడు.

“కనీ .... మాకునన సహనం మీకు ఉండదు ఔదా.. “

“అదా” ఖటిుగా నవిు అనానడు “నెల తియగాగానే చేతికి అందే జీతం తలచుకుంటే సహనం అదే వసు
ూ ంది.”

“అఫ్ కోయస్” నవిుంది.

“చండి ఎనీ థంగ్ ఇంపారుంట్” ఆమ ఉదయానేన వచిిన కయణం అడిగాడు.

అటిదాక నవుుతునన శయణమకి ఆమన అలా అడఖగానే ఔి క్ష్ణం ఇఫఫందిగా అనిపంచింది.

అపుడే లీవా అంట్లడేమ్మ .... లీవ్ తీసుకుంటే ఎలా కుదయదు అంట్లడేమ్మ మొహమాటంగా తలవంచుకుని వేళ్తళ
లఔిపెట్ట
ు కుంట్టనన ఆమ వెైపు చూస్త
ూ “లీవ్ కవాలా” అడిగాడు.

ఖభాలన తలతిూ చూసింది మీకెలా తెలుసు అనన రశ్న ఔనిపంచింది..

“లీవ్ కోసం ఇలాగే ఇఫఫంది డతారు మీ ఆడపలోలు ... ఐ నో” అనానడు.

ఔ సనన నవుు పెదాల మీద చిందులేసు
ూ ంటే “అవును సార్ అరింట్ గా హెైదరాబాద్ వెళ్ళళలిసన అవసయం వచిింది ఔి రోజు
చాలు ఫ్ైళడే ఈ వినింగ్ వెళ్ళో పొరఫబ్ లీ భండే వచేిసాూను ...” అంది.

“మీరు సి ఎల్ హ్పగా అవెైల్ చేసుకోవచుి..వెళ్ళండి.. బై ద బై ఎలా వెళ్త
ూ నానరు ..”

“ఇంక ఆ విషమం ఆలోచింఙలేదు.. ముందు మీరు రిభట్ చేసాూరో లేదో అని ... “ సందేహంగా అంది.

“సి ఎల్ ఈజ్ యువర్ రైట్ ...ఛసు్ ఔ ప్రర్ మీద అపోకేషను రాసి నాకు ంపంచేస్తూ చాలు ఎపుడెైనా కుదయఔ పొతే ఏదనాన
ఇంపారుంట్ వయి్ ఉంటే నేను రిజెఔు్ చేసినా మీరు బాధడకూడదు.”

“అయోమ నేనేం బాధడనులండి” అంది.

“మీకు అబమంతయం లేకుంటే నేను కర్ లో వెళ్ళ
ూ ను .. మీరు కూడా రావచుి.”

“మీరు కూడా హెైదరాబాద్ వెళ్త
ూ నానరా ...”

“నా ఫ్యమమిలీ అఔిడే ఉనానరు.. నా వెైఫ్ కి డెలివరి అయింది... “

“ఒ ఐసి ఎపుడు? పాపా

బాబా ...”

“పా .... పసు్ బాబు ... వాడికి టూ ఇమయస్ .. సరిత ప్రరంటస్ హెైదరాబాద్ లో అమీర్ ప్రట్ లో ఉంట్లరు.”

“నేను ఎవీర వీక్ వెళ్ళ
ూ ను..కఔపోతే సాటరేడ ఈవినింగ్ వెళ్ళ
ూ ను... ఈ వీక్ నాకు కూడా ఆఫీస్ లో పెదదగా ని లేదు ఔరోజు ముందు వెళ్తూ
బాగుంట్టంది అనిపస్ూంది.. ఇఫ్ యు ఆర్ ఒ కే ... ఔలిసి వెళ్ళ
ద ము... ఛరీన బోర్ కొటుకుండా ఉంట్టంది. “

శయణమకి అతని మాటలో
ో ఎలాంటి సందేహ్నికి తావు ఔనిపంఙలేదు.. స్తనహంగా మాట్ల
ో డుతునానడు.. వమసు నలభై ఉంట్టంది..
భనిషి హుందాగా ఉనానడు.. అతని ఔళ్ళలో
ో నియభలతుం , మాటలో
ో సినిసయారిటి సషుంగా ఔనిపసు
ూ నానయి .

అవును ఔలిసి వెళ్తూ రయాణం బోర్ కొటుదు ...

“ఆలోచిసు
ూ నానరేంటి ...” అడిగాడు అతను ..

“అబ్బఫ ఆలోఙన ఏంలేదు

“ఒకే ఇవాళ్

వసాూను” అంది.

గురువాయం అంటే రేపు ఈవినింగ్ నేను మిభభలిన మీ ఆఫీస్ దఖగయ పక్ అప్ చేసుకుంట్లను .... మీరు పరపెరేడ్ గా

వెళ్ళండి ఆఫీస్ కి. “

“ ఒకే సర్ థంఔస్ వసాూను ...”

“ఒకే రడ్ర గా ఉండండి జీప్ ఆఫీస్ లో వదిలేసి వెళ్ళ
ద ము” అనానడు.

“అలాగే” అతని దఖగయ స్టలవు తీసుకుని ఫమటికి వచేిసింది. అనుకుననటేు శుఔయవాయం సామంతఱం విఛమవాడ నుంచి
ఫమలుదేరి తన వమకితఖత కర్ లో శయణమ ని ఆమ ఆఫీస్ దఖగయ పక్ అప్ చేసుకునానడు సనత్ కుమార్. శయణమ చినన బాగ్ లో
రండు డెరస్ లు పెట్ట
ు కుని తెచుికుంది.

అతనిది హోండా కర్ ... సుమంగా డెైళవ్ చేసు
ూ నానడు. సయదా ఔబురు
ో చపుకుంటూ వెళ్త
ూ ంటే ఎంతో సనినహతంగా ,
ఎటినుంచో స్తనహం ఉనన వమకితలా ఆతీభమంగా అనిపంచాడు. మాటల భధమలో అరమతనంగా తను హెైదరాబాద్ వెళ్త
ూ నన
కయణం చప్రసింది.. తేఛ గురించి చప్రసింది. అతను చాలా సంతోషించాడు ..

“స్ తుయలో మీ పెళ్ళో సందడి ఉందనమాట ..” అనానడు.

కొంచం సిగు
గ గా నవిుంది.

“నేను అమీర్ ప్రట బిగ్ ఫజార్ నుంచి లపు్ దాదాపు శీయనఖర్ కలనీ వెైపు వెళ్ళ
ూ ను మిభభలిన ఎఔిడ డా
ర ప్ చేయాలి” అడిగాడు.

“ఇపుడే తేజాని అడిగి చపా
ూ ” అంటూ తేఛకి వాటస్ అప్ లో మస్తసజ్ పెటిుంది..

“అఔిడే ఆపుకో నినున పక్ అప్ చేసుకోడానికి నేను రడ్ర గా ఉంట్ల” అని రిపెై ఇచాిడు.

తేఛ వెంటనే రసాండ్ అవడం చూసి మీది భంచి స్టలక్ష్న్ అనానడు ..

రశానయధఔంగా చూసింది.

“చాలా ఔనేసయన్ గా ఉనానడు అది ఇంపారుంట్” అనానడు.

అతని రిశీలనకి ముగు
ద రాలైంది శయణమ. భంచివాడు, సంసాియవంతుడు కఫటిు తేఛ లోని ఓననతామనిన లిూపాట్టలో గురితంచాడు
అనుకుంది.

అతను సాధాయణంగా ఔనిపంచే ఇతయ రభుతు అధికరులా
ో అనిపంఙలేదు. సంతకనికి ఇంత అని బోయడ్ పెట్ట
ు కుని ఔకుిరితగా
సంపాదించే అవినీతి రుడు కదు..

ఆఫీస్ నికి త వమకితఖత అవసరాలకి ఆఫీస్ కర్ వాడడు ... ఆకరికి డెైళవర్ స్తవలు

కూడా తన అవసరానికి వాడుకోఔపోవడం అతని వమకితతాునిన తెలిమచేస్ూంది.

ఇతని దఖగయ నేను చాలా నేరుికోవాలి అనుకుంది శయణమ . భధమలో ఔసారి టి కోసం, ఔసారి డిననర్ కి కర్ ఆపాడు. డిననర్
చేసాఔ తనే బిల్ ప్ర చేశాడు.

బిగ్ ఫజార్ దఖగయ తేఛ చపనటేు సిదధంగా ఉనానడు.

ఇదదరికీ ఔరిని ఔరికి రిఙమం చేసింది.

ఎంతో ఆతీభమంగా మాట్ల
ో డుకునానరు ఇదదరూ. యసయం విజిటింగ్ కయడస్ ఇచుికునానరు.

సరిగా
గ ఐదు నిమిషాలు మాతఱం మాట్ల
ో డి “ మీ ఫ్రండ్ ని మీకు జాఖయతూగా అచపాను నాకు ఇంఔ స్టలవా” అనానడు సనత్ .

థంక్ యు షేక్ హ్మండ్ ఇచాిడు తేఛ .

అతని కర్ ఔదిలాఔ తేఛ శయణమ భుఛం చుటూ
ు చేతులు వేసి తన కర్ పాయి్ చేసిన వెైపు ఔదిలాడు.

“ఏంటిది” అంది అతనలా భుఛం చుటూ
ు చేతులు వేమడం చూసి.

“నువుు నా భాయమవి... యు ఆర్ మైన్ ఈ విషమం లోకనికి చపాలిగా” అనానడు.

“ఔ డపు కూడా తేఔ పోయావా” అంది.

“ఔి డపు ఏంటి ... పెదద బామండ్ మేళ్ంతో టముకు వేసాూను” అనానడు.

యవశంగా భరి కొంచం అతనికి దఖగయగా ఛరిగింది.

తేఛ కర్ లో అతని రూమ్ కి వెళ్ళళంది.

తేఛ ప్రరంటస్ భణికొండలో కొతూ ఇంటికి మారిపోడంతో అతను తనకి వీలుగా ఉండడం కోసం ఫంజారా హలస్ లో ఔ ఫ్య
ో ట్ అద్దదకి
తీసుకునానడు. అది ఆఫీస్ ఔం అకభడేషన్ ...

తీఱ బడ్ రూమ్ ఫ్య
ో ట్ ... విశాలంగా, అధునాతనంగా ఉంది ఫ్య
ో ట్. ఒపెన్ కిచన్, విశాలమైన హ్లు ఎల్ షేపులో ఉండి డెైనింగ్ ఏరియా
.. ఫ్రంచ్ విండో ... బాలినిలో అందమైన మొఔిలునన కుండ్రలు, కరీద్దైన పరినఙర్ ..

“ఎలా ఉంది?”

ఔళ్తళ విశాలం చేసుకుని చూసు
ూ నన శయణమ దఖగయగా వచిి ఆమ భుఛం మీద చుబుఔం ఆనిి అడిగాడు.

కొదిదగా తల అతనివెైపు వంచి ఔళ్ళలో
ో ంచి నవుుతూ” ప్రరభభందియంలాగా ఉంది” అంది.

“ నా ప్రరభ భందియం ... నా ప్రరభ దేవత కోసం ఏరాట్ట చేసిన భందియం ..”

“ఎవరో ఆ ప్రరభ దేవత ...” అతనికి అభముకంగా తిరిగి ఔళ్ళలో
ో కి చూస్త
ూ అడిగింది.

“చూసాూవా” అడిగాడు.

“ఊ “

“అయితే ఇలా నా గుండె మీద నీ ఔళ్తళ పెటిు చూడు.. ఔనిపసు
ూ ంది” అంటూ ఆమని దఖగయగా లాకుినానడు. ఖభాలన అతని
గుండెలమీద వాలిపోయింది.

రండు చేతులతో ఖటిుగా ఫంధిస్త
ూ “ఎపుడెపుడు నీ మేడలో మూడు ముళ్తళ వేసి నా సుంతం చేసుకుంట్లనా
చూసు
ూ నానను

...” అనానడు.

అని ఎదురు

“అవునూ పెళ్ళో అయాఔ నేను ఇఔిడ ఉండను ఔదా నువుు కూడా నా దఖగయకు వసాూననానవుగా ..” గోముగా అతని గుండెల మీద
కుడి చేతి చూపుడు వేలితో సునానలు చుడుతూ అడిగింది.

“అవునూ కదనాననా..”

“భరి ఈ వెైభోఖం ఎందుకు ...”

“భనం హెైదరాబాద్ వస్త
ూ ఉండమా ... విఛమవాడలోనే ఉండిపోతావా... నువుు జాయింట్ ఔలఔుర్ గా హెైదరాబాద్ వసాూవు..
అందాక ఇది భన గెసు్ హౌస్...నాకు ఎంతో నచిింది.. వీలైతే కొనేసాూ... నా ఫ్రండ్ యూ ఎస్ వెళ్ళళడు...వాడిదే ఈ ఫ్య
ో ట్..వాడు
అమాభలని పా
ో న్ చేసు
ూ నానడు. “

అతని నుంచి దూయం ఛరుగుతూ హ్లు ఔలమ చూస్త
ూ “చాలా బాగుంది కని రంట్ ఎంత” అడిగింది.

“ఎంతో కొంత .... ఎంత అయినా ఐ డోంట్ కేర్...” భళ్ళో ఆమని దఖగయకు లాకుిని చం మీద ముదు
ద పెట్ట
ు కుంటూ అనానడు..
“ఈ దేవత కోసం నా సయుసుం ..”

అతని మాటలు పూరీత కకుండానే అతని కయఫ్ చరిప్రస్త
ూ “బొతిూగా పాత సినిమా డెైలాగులు” అంది.

ఆమని భరింత ఖటిుగా హతు
ూ కుని “అయితే

కొతూ సినిమా స్టైల్ లో ప్రరమించుకుందాం”

అంటూ ఙట్టకుిన ఆమ పెదాలు

అందుకునానడు ...
ఔిసారిగా సృషిు సూంభంచినట్ట
ు అయింది శయణమకి. వెఙిటి అతని ఊపరి ముకుికి, నుదుటికి తగులుతోంది. రండు చేతులతో
ఆమని వెనకిి వంచి ఎంతో తనగా ఆమ అధరాలు ఙరిస్త
ూ నన తేఛ నుండి దూయం ఛయగాలని ఉనాన ఛయఖలేఔపోయింది.

ఊహంఙని ఆ ఙయమకి ఉకిిరి బికిిరి అవుతూ అరమతనంగానే ఆ తీమదనం అనుబవిస్త
ూ ఉండిపోయింది. దాదాపు అయవెై స్టఔనో
తయవాత ఇదదరికీ సృహ వచిినట్ట
ు అయి ఇదదరూ కొంచం దూయం ఛరిగారు.

“ఏంటిది తేజా...” రండు అయచేతులతో మొహం ఔపుకుని అంది.

“సారీ ...” అనానడు.

“తపు చేమడం సారీ చడం..” చిరు కోంగా అంది.

“వియహం బరించి, బరించి నువుు ఔనిపంఙడంతో ఆఖలేఔపోయాను శయణ్యమ.. సారీ” అనానడు తిరిగి ఆమని చేయి టిు దఖగయకు
లాకుింటూ ..
“చాలు చపన సారీ .... ఇటికే బాగా లేట్ అయింది ని రూమ్ కి నువుు వెళ్తళ.. నా రూమ్ కి నేను వెళ్ళ
ూ ను” అంది
విడిపంచుకుని బడ్ రూమ్ వెైపు వెళ్త
ూ .

రాక్ష్సి నీఔసలు హృదమం లేదు అనానడు కోంగా.,

వెనకిి తిరిగి భుజాల మీంచి అతనిన చూసి భనోహయంగా నవిు పెళ్ళో అయిందాక నా హృదమం లాఔర్ లో పెటేుసాలే.. అంటూ
లోలికి వెళ్ళో తలుపు మూస్త
ూ గుడ్ నెైట్ అంది.

రోడు
డ మీదకి వచిిన గామతిఱ

ఆటోలు ఖాళ్ళగా

ఫస్ డిపోకి ఎట్ట వెళ్ళళలో తెలిమఔ ఆటో కోసం

ఎదురుచూడసాగింది.

రావడం లేదు.

గామతిఱకి బమంతో ముచిభటలు డుతోంది. తనని ఎవయనాన ఇఔిడ చూస్తూ రమాదం అని ఆమకి తెలుసు. ఆ రమాదం ఏదో
ఛయఔి ముందే తను ఈ ఊరు దాట్లలి.

యమేష్ అంతమకియమలకు ఆమని

ఎవరూ యభభనలేదు. ఆమకి

ఫతికిన యమేష్

మీద ఆమకి గొ

అతను ఆమని

ఎంతో

కూడా వెళ్ళళలనిపంఙలేదు. నిననటిదాక తనతో ఔలిసి

ప్రరభ లేకునాన ఔ సానుకూల భావన, ఔ స్తనహం ఉంది.

ప్రరమించి ఔంటికి రలా చూసుకునానడు. తనకి చేతనెైనంతలో సుక పెటుడానికి రమతినంచాడు.

కోయఔ ముందే అతనికి తోచిందేదో చేసాడు. అలాంటి వమకిత, అందరికి దూయమైన తనకి తోడెై ఒ ఙలోని నీడ అయి నిలిచిన వమకీత
అఔసాభత్ గా అదృశమం అవడానిన ఆమ జిరిణంచుకోలేఔపోతోంది.

కొనిన ఖంటల ముందు సజీవంగా తిరిగిన వమకీత నిరీివమై అగినకి ఆహుతి అవుతుంటే చూసి తట్ట
ు కునే శకిత ఆమకి లేదు.
అతను అదృశమంగా తన వెంట ఉనన భావన మాతఱమే

ఉంది అది అలాగే ఉండాలని ఆమ భావిస్ూంది. అందుకే ఆమ ఔ

భాయమగా అతని భయణ్యనంతయం తను నెయవేయివలసిన

కొనిన ఔయతవామలను నయసింహ చపనా చేమలేఔపోయింది.

తన తక్ష్ణ ఔయతవమం కొడుకుని కపాడుకోవడం, ఆ తయవాత తన మనం, ఖభమం నియణయించుకోవడం. ఆలోఙనలో
ో ఉనన గామతిఱకి
దఖగయగా ఆటో ఆఖడం అందులోనుంచి యమేష్ స్తనహతుడు యాదగిరి చలోమాభ అని పలవడం వినిపంఙలేదు.

యాదగిరి భరింత ఖటిుఖ పలిచాడు చలోమాభ ఏడికి పోతుననవు ..

గామతిఱ ఉలికిిడింది.

యాదగిరి ఆటో ఖాళ్ళగా ఉంది. గామతిఱ ఆలోచింఙలేదు. ఙట్టకుిన ఆటో ఎకిింది.

“అనాన ననున ఫస్ డిపోకి తిసికేళ్తళ” అంది.

యాదగిరి ఏమి రశినంఙకుండా ఆటో సాుయు్ చేసాడు.

దారిలో ఛరిగిన సంగటన తలుికుని బాధ డా
డ డు యాదగిరి.

“నీకు అనేనమం చేసిండమాభ ఆ దేవుడు... ఎటో ఫతుకుతవు? నేనేమి సామం చేమలేఔపోతునన “ అనానడు బాధగా.

“ ననున హెైదరాబాద్ ఫస్ ఎకిించి పుణమం ఔట్ట
ు కో అనాన చాలు” అంది గామతిఱ ఔనీనళ్ళతో.

“అమ్మభలో దఖగయకు పోతావా.. తదుఖద ...ఇపుడు అలు
ో చూడకుంటే ఎవరు చూసూరు ..” అని మాట్ల
ో డుతూనే డిపో దఖగయ
ఆటో ఆప నేను పారిింగ్ ల పెటో
ూ సాూ నువుు లోటకి పో”

అనానడు.

గామతిఱ చేతిలో సంచి , ఙంఔలో బిడడతో బికుి,బికుిభంటూ లోలికి నడిచింది. పెదదగా యదీద లేదు కనీ హెైదరాబాద్ వెళ్తళ ఫస్
ఎఔిడకి వసు
ూ ందో తెలిమదు. ఏడాది కియతం

శాిితా
ూ ంతో, బమంతో ఔనీనళ్ళతో ఇదే ఫస్ డిపోలో నిలఫడి నయసింహ

అనుమానపు చూపులు తట్ట
ు కోలేఔ , నిలఫడలేఔ పారిపోవాలని అనుకోడం గుర్మతచిింది.

ఆ రోజు అతనే ఆదుకోఔ పోయి ఉంటే ఏభయేది ... ఎఔిడ ఉండేది...

భర్మఔిసారి బమంతో ళ్తళ ఛలదరించింది.

యాదగిరి హడావుడిగా వచిి గామతిఱ చేతిలో సంచి తీసుకుని “దామాభ ఫస్ రడ్ర గుంది “ అనానడు. గామతిఱ అతనిన
అనుసరించింది.
ఫస్ లో సీట్ట చూసి గామతిఱ కూరుినానఔ జేబులో నుంచి నూట యాభై రూపామలు తీసి ఇస్త
ూ అనానడు “నా తాన ఇంతే ఉంది
... తీసుకొభభ”.గామతిఱకి ఔళ్ళలో
ో నీళ్తళ తిరిగాయి. తోటి ఆటో వాడు.. అటో సాుండ్ లో అయిన రిఙమం. అపుడపుడు
ఇంటికి వచిినపుడు కసిని టి నీళ్తళ ఇచిింది.

ఎంత నిసాుయధమైన అభమానం!

“వదదనాన నా దఖగయ ఉనానయి” అంది గాదగదిఔంగా ..

“ఉంఙమాభ భలో ఔలుసూమ్మ లేదో ...” ఫలవంతంగా ఆమ చేతిలో పెటిు ఫస్ దిగి వెళ్ళళపోయాడు.

గామతిఱ నిస్తిషు
ు రాలై చూస్త
ూ ఉండిపోయింది.

ఔండఔుర్ రావడంతో సరు
ద కుని కూరుిని చేతిలో ఉనన డబుఫలు ఇచిింది. అతను టికెట్ చిలోయ ఇచిి భరో వెైపు వెళ్ళళపోయాడు.
బాబు నిదర లేచి ఏడుపు పా
ర యంభంఙడంతో వాడిని గుండెలకు హతు
ూ కుని కిటికీ లోంచి చూస్త
ూ కూరుింది.

ఫస్ జూబిలీ ఫస్ స్తుషన్ లో ఆగింది.

గామతిఱ గుండెలో
ో వణుకు మొదలైంది.

ఆ డిపో ఎపుడూ చూడలేదు.. అసలు ఏ డిపో చూడలేదు.

ఎట్ల
ో వెళ్ళళలో దారి తెలిమదు.

అసలు తను హెైదరాబాద్ చేరిందా లేదా అని అనుమానం వచిింది కనీ అందరూ దిఖడంతో హెైదరాబాద్ అని నిరా
ధ రించుకుని
దిగింది. కనీ

ఎట్ట

పోవాలో,

ఏం

చేయాలో

అయధం కలేదు. తను రయాణం చేసు
ూ నన నావ హట్లతు
ూ గా సముదరం

భధమలో లోలోతులో
ో కి దిగిపోతుననట్ట
ు గా అనిపంచింది. దికుి తోఙఔ

నిలఫడి పోయింది.

నేరుగా ఇంటికే వెళ్ళళలా .... అసలు వాళ్తళ అఔిడ లేరు అనానరు యమేష్ అభభ, నానన ... నిఛంగా లేరా ... ఎఔిడికి వెళ్ళో
ఉంట్లరు.. ఎంతో కలంగా ఉంట్టనన ఇలు
ో ఎందుకు ఖాళ్ళ చేసాూరు.

అఔిడ అందరూ అభభ, నాననలను ఎంతో గౌయవిసాూరు.

అలాంటి చోట్టనుంచి వెళ్ళడం తెలివి తకుివ అని నాననకు

తెలుసు.
గామతిఱ ఆలోచిస్త
ూ నే ఫమటకు నడిచింది. ఆటో వాళ్తళ ఈఖలా
ో

మూగారు.

“కచిగూడ వసాూవా” అడిగింది ఔతనిన.

“రండు వందలు” అనానడు.

రండు వందలా హడలిపోయింది. ఆటోకే అంత ఇస్తూ తన దఖగయ ఉనన డబుఫ సరిపోతుందా ..

ఆమ ఆలోఙన ఖభనించిన వాడిలా “నూట ఎనభై ఇమమమాభ” అనానడు.

“నూట యాభై ఇసాూను” అంది నీయసంగా .. ఏభనుకునానడో వెంటనే అంగ్రఔరించాడు. గామతిఱ సంచిని, బాబుని జాఖయతూగా
ట్ట
ు కుని ఆటో ఎకిింది.

ఆటో ఔదిలింది .

తేఛ శయణమకి బోలడు నఖలు, చీయలు కొనానడు. కోి ఫంగాయం షాపులో కోి నఖ మొతూం హెైదరాబాద్ లోని అనిన రముక
ఫంగాయం షాపులు, రముక చీయల షాపులు తిడం, భధమ, భధమ రసాురంట్ లో బ్బరక్ ఫ్యసు్ , లంచ్, డిననర్ కనిచేిమడం..
ఉదమం లేచి సానదికలు ముగించుకుని ఫమటడితే రాతిఱకి కనీ ఇలు
ో చేయలేదు రండు రోజులు.

ఆదివాయం రాతిఱ కొనన చీయలు, నఖలు భంచాల మీద రిచి చూపస్త
ూ చసాగాడు.

“ఇదిగో ఈ చీయకి ఈ నఖ, ఈ చియకి ఈ డెైభండ్ నెకెోస్ ...ఈ దిజెైనర్ చియకి ఈ పెదద జూకలు పెట్ట
ు కుంటే చాలు స్టైలిష్ గా ఉంట్టంది.
“
పెదాల చివయ నవుు దాచుకుని అతను చప్రది మౌనంగా వింట్టనన శయణమ “ఇనిన చీయలు అవసయమా.. ఈ నఖలు లాఔర్ కి
అలంఔరింఙడానికి త అసూమానం పెట్ట
ు కుంట్లనా ... వేసు్ ఆఫ్ భనీ... నీఔసలు డఫఫంటే లఔి లేకుండా ఉంది.. ఎంత ఆసిూ
ఉందేంటి మీ నాననగారికి.”

తేఛ ఆమ నెతిూమీద మొటిు అనానడు... “హెైదరాబాద్ కొనేంత ...”

“భరింకేం భరో నవాబు అనమాట..”

“ఔిడే కొడుకుని... నా ప్రరునే వేరు వేరు పా
ర ంతాలో
ో నాలుగు ఇళ్తళనానయి. ఆరు సథలాలునానయి.. బోలడు షేయస్ ఉనానయి..
నా ఆసిూ లఔి బటుడానికి టెైం సరిపోదు కని నువుు ఇవనిన అలంఔరిచుకుంటే చూడాలని నా కోరిఔ.”

“ఏంటి ఔిసారే ఇవనీన అలంఔరించుకోవాలా” ఆశియమం నటించింది.

“ఏంటి ఒవర్ యాక్ష్నా ...” ఙట్టకుిన ఆమని దఖగయకు లాకుిని కగిటో
ో ఫంధిస్త
ూ అనానడు.

“వదులు తేజా పీోజ్”

అంది యవశంతో సాుధీనం తపుతునన శరీరానిన, భనసుని అదుపు చేసుకుంటూ.

“అనిన చాలా బాగునానయి .. నేను ఎపుడూ అందంగా అలంఔంరిచుకుని నినున అలరిసాూను అని చపు వదులుతా ...”

“అనీన అలంఔరించుకుని పాత జానద సినిమాలో
ో రాకుమారిలా ఉంట్లను వదులు”

ఆమ సుయంలో చిందులేసు
ూ నన అలోరికి మురిసిపోతూ భరింత దఖగయగా అదుముకుని చం మీదా, ఔళ్ళ మీదా ముదు
ద లు
పెట్ట
ు కుంటూ పెదాల దఖగయకి చేరుతునన అతని పెదాలకి తన కుడిచేయి అడు
డ పెటిుంది.

“ఏయ్ చేయి తీయి” సీరిమస్ గా అనానడు. తల అడడంగా ఊపంది..

“తీసాూవా .... లేదా “

“తీమను ...”

“సరే అయితే”

పెదాలతో ఆమ చేతి చూపుడు వేలు, భధమ వేలు అందుకుని సునినతంగా కొరికడు..

“తేజా ఏంటిది..” ఔంపసు
ూ నన సుయంతో అంది.

“ఎకెసళషన్ అఫ్ లవ్ ...”

ఔళ్తళ మూసుకుని అతని గుండె మీద వాలిపోయింది.

కస్తపు ఇదదరూ సయుం భరిిపోయి యసరాలింఖనలోని

పాయవశామనిన, మాధురామనిన అనుబవిస్త
ూ ఉండిపోయారు.

నెభభదిగా తేరుకునన తేఛ ఫంధనం సడలిస్త
ూ ఆమ చుబుఔం ట్ట
ు కుని ఔళ్ళలో
ో కి చూస్త
ూ అనానడు.
శంకం లాంటి మడలో మూడు ముళ్తళ వేస్తసాూ ... నీ

“ఇంక ఔి నెల ... ఈ

మీద సరాుధికరాలు సంపాదిసాూ” అనానడు.

అతని భుజాల మీద రండు చతులూ వేసి ఔళ్ళలోకి చూస్త
ూ “ అంటే సిట్ , సాుండ్ అని శాసిసాూవా” అంది..

ఆమ చేతులు అందుకుని ముదు
ద పెట్ట
ు కుంటూ “నేను అలాంటి వాడిలా అనిపసు
ూ నాననా “ అనానడు.

“ఏమ్మ ఎలా తెలుసు
ూ ంది...” కొంటెగా నవిుంది. “పెళ్ళో అయి కొనానళ్తళ ఖడిస్తూ కని భఖవాడి విశురూం తెలిమదు ఔదా. “

“అయితే ఒ ని చేదా
ద మా ..”

“ఏంటో స్టలవివుండి.”

“ముందు పెళ్ళో రిహ్యసలస్ చేదా
ద ం .. అంటే గుడికి వెళ్ళో దండలు మారుికుని ఒ నెల రోజులు కపుయం చేస్తదా
ద ం ..”

“ఆ తయవాత మ్మజు తీరిపోతుంది ... మీ వాళ్ళకు, మా వాళ్ళకు కరేి ఉండదు..” కిల కిల నవిుంది.

తేఛ కూడా నవుుతూ అనానడు.. “ఔ భధుయమైన జా
ఞ ఔంగా జీవితాంతం గురు
త ంచుకునే స్టలేఫరషన్ భన పెళ్ళో... “

శయణమ అతని చం మీద ముదు
ద పెటిు “గుడ్ బాయ్” అంది.

గామతిఱ కచిగూడా లోని తన పుటిుంటికి దఖగయగా ఆటో దిగింది.

అపుడు సభమం భధామహనం రండుననయ..

బాబుని గుండెలకి హతు
ూ కుని, చేతిలో సంచితో బమం, బమంగా ఆటో దిగి ముందు ఆమ దృషిు తన చేత తటడుగులు
వేయింఙదానికి కయణం అయిన వే చట్ట
ు మీదకి వెళ్ళళంది.

ఇఔిడే ఔ నాడు

తన కోసం ఔ కలు చట్ట
ు కి తనినపెటిు నిలఫడి ఎదురుచూస్త
ూ ఖంటలు, ఖంటలు ఉండేవాడు యమేష్.

నిటూ
ు రిింది. ఆమ ఔళ్తళ ఖంఖరాజు షాప్ కోసం వెతికయి. ఆ షాప్ మూసి ఉంది.. అయితే షాప్ తెరిచి చాలా కలం అయినట్ట
ు
షాపు ముందు చతూ చదాయం ప్రరుకుపోయి ఉంది.

మలోగా అపుడపుడే నడఔ నేరుికుంట్టనన పాపాయిలా నాలుగు అడుగులు వేసింది.

ఒ గామతీఱ ... ఆ పలుపు వినగానే ఆమ కళ్తళ సూంభంచి పోయాయి. గిరుకుిన వెనకీి తిరిగింది.

శంఔర్ ... ఇంటి ఔినే ఉండే శంఔయమమ.

ఆమని చూడగానే బోలడంత ఆశియమపోయి దఖగయగా వచిి అడిగాడు “ నువుు గామతిఱవేనా.. ఎందుకొచిినవ్ ... నడు
నడు”అంటూ ఔంగారుగా ఆమ చేయి ట్ట
ు కుని అఔిడి నుంచి లాకొిచిి

రోడు
డ మీదకి తీసుకొచాిడు.

గామతిఱ అయోభమంగా అతడిని చూస్త
ూ “అభభ ... నానన “ అంది.

“ఎవురు లేరు.. నువుు ఇనిన దినాలు ఏడికి పోయినవు..... ఎడ నుండి వసు
ూ ననవు ..? అందరీన రేషాన్ చేసినవు ఖద” అంటూ
ఆమ వెళ్ళళపోయిన తయవాత అఔిడ ఛరిగిన విషయాలనీన పూసగుచిినట్ట
ు చపాడు.

చివయలో ఆమ గుండె ఆగిపోయే

విషమం చపాడు..” మీ వ్వలు
ో ఈడ నుండి కలి చేసి ఏడకి పోయినోర ఎవరికి ఎయఔలేదు ... కొనిన దినాలు ఏడనో ఉననయంట ...
భలో

ఆడ గూడ కలి చేసి పోయినరంట ... మీ నామన సచిిపోయిండంట..”

గామతిఱ నిలువెలా
ో వణికిపోతూ ఖటిుగా అరిచింది ... “లేదు .... మా నానన ఙచిిపోలేదు... అంత మాట అనదదనాన... అనదు
ద ”
అంటూ భోరుభంది.

శంఔర్ ఒదారుస్త
ూ అనానడు.. “ ఏమ్మ అందరు అనవటిును
ర ... పోఔ పోవచుిలే ...ఏడుకు.
ఔనడినవంటే ఫస్ూలు
ో నినున ఫతినిమమరు ... ఛలిద ఈడి నుండి

గామతిఱ నిస్తిషు
ు రాలై చూసింది..

“ఎందుకు అంది ... నేనేం చేశాను వాళ్ళని” అంది.

పో ...”

ఇపుడు నువుు ఈడ

“ఫసిూ ఇఛిత్ తిసినావ్ ... గా యమేష్ గాని తోని లేచిపోయినవ్ ఖద ... ఆడు సచిినదంట ఖద ... నువెుందుకు వచిినావ్ ...” ఖండి
డిన నదిలా దుుఃకం ఉపొంగి... గామతిఱ

ఔళ్తళ సరవింఙ సాగాయి .

ఎందుకు? ఫసిూ వాళ్ళకి ఏం ని.. తన జీవితం తనది.. తను ఇఔిడికి వాళ్ళ కోసం రాలేదే..

తన తలిో, తండు
ర లను వెతుకుింటూ వాళ్ళ క్ష్మాభక్ష్ కోసం వచిింది.. అనీన కోలోయి ఆశయ మం కోసం వచిింది.. తనని
ఫతఔనివుఔ పోయేంత తపు చేసిందా.. లేదే..

“పో గామతీఱ ... ఎలిోపో .. నినున చూసు
ూ ంటే భసు
ూ జాలైతుంది.. లేపుకు పోయిన గా యమేష్ గాడు సచిి నీకు అనేనమం చేసిండు...
పాం ... ఎటో సచిిండు.. టఔిర్ అయినదంట ఖద ... “ గామతిఱ సమాధానం చలేదు.

“పాం దేవుడు నీకు అనేనమం చేసిండు.. ఎటో

ఫతితవు భగోని తోడు లేకుంటే ఆడదాని ఫతుకు చౌరాసూ నే ... పోనీ

నేననన ఉంచుకుందభంటే నీ కెరికే ఖద నా పెండోం ఖయామలి ఖం...పో.. ఏడననన ఫతుకు.. నీకె దికుిలేఔపాయే గా పోయడిని
ఎందుకు ఖననవు?”
చళ్తళన కొయడాతో గుండె మీద

కొటిునట్ట
ు అయింది గామతిఱకి.

అతని మొహంలోకి

వెరియదానిలా చేషులుడిగి చూడసాగింది.

తనఔనాన దాదాపు దిహేనేళ్తళ పెదదవాడు ... చపాలంటే తండిర లాంటి వాడు.. చిననటి నుంచి ఎతు
ూ కు తిరిగాడు..
అలాంటిది ఇపుడు ఎంత నీఙంగా మాట్ల
ో డుతునానడు.

గామతిఱ ఇంఔ అతని మాటలు వినలేదు.

గిరుకుిన వెనకిి తిరిగి అఔిడి నుంచి వేఖంగా వెళ్ళళపోయింది. రోడు
డ మీదకి వచిిన

గామతిఱకి ఉపెనలా దుుఃకం ముంచుకు వచిింది.

ఔడుపులో నిననటి నుంచి ఏమి లేఔపోవడంతో ఔళ్తళ తిరుగుతునానయి.

నడిచే శకిత కూడా లేకుండా కళ్తళ నిససతు
ూ వగా

అయాయి. అతని మాటలు చవులో
ో హోరులా వినిపసు
ూ నానయి.. ళ్ళంతా ఆవేశంతో భండిపోతోంది. ఎఔిడనాన కస్తపు
కూరోిఔపోతే రోడు
డ మీద డిపోవచుిననిపస్ూంది.

బాబు ఏ క్ష్ణ్యన అయినా చేతులో
ో ంచి జారి డిపోతాడేమ్మ అననట్ట
ు చేతులు వణుకుతునానయి. రండు చేతులతో ఖటిుగా
గుండెలకు హతు
ూ కుంది.

బామగు

భుజాల పెైకి లాకుింది.

తల వంచుకుని శరీయంలోని శకితనంతా కూడా దీసుకుని అడుగులు ఫలంగా వేమడానికి రమతినంచింది.
నడవలేఔపోతోంది. ఎవయనాన తెలిసిన వాళ్తళ ఔనిపసాూరేమ్మ, భళ్ళళ

కనీ

వాళ్ళ నుంచి వినకూడని మాటలు వినాలిస వసు
ూ ందేమ్మ

అని బమంగా ఉంది.
ఎంత మాట అనానడు శంఔయమమ !

నానన ఙనిపోయాడా.. లేదు ఙనిపోలేదు.. తకుండా ఎఔిడో ఉంట్లరు.. అతను

చపనదంతా అఫదధం ..

వాడు నీచుడు.. ఙండాలుడు ... నోటికి వచిినట్ట
ు మాట్ల
ో డాడు..

ఔిసారి నాననను చూడాలి... ఔిసారి అమ్భ డిలో డుకోవాలి.

అననమమతో ఔబురు
ో చపాలి.. సాధమం అవుతుందా.. అవదు.. ఎటికి అవదు. ఈ భహ్టనంలో వాళ్తళ ఎఔిడునానయని
వెదకలి..తనకేం తెలుసని వెదకలి..

అయిపోయింది ... ఇంఔ ఈ ఫతుకిి అభభ, నానాన అని పలిచే అదృషుం లేదు.. అనినటితో పాట్ట ఆ అదృషా
ు నిన కూడా తను
కోలోయింది. ఇంఔ ఈ ఫతుకు ఫతికి రయోఛనం ఏం ఉంది! ఙచిిపోవాలి.. అవును ఙచిిపోవాలి..

ఉననట్ట
ు ండి బాబు కెవుుభని ఏడుపు మొదలు పెట్ల
ు డు.. వాడికి పాలు టిు ఎంతో స్తపెైందనన విషమం గురు
త కొచిింది గామతిఱకి.
ప్రలవంగా నవుుకుంది.. ఎట్ల
ో ఙసాూవు ననొనదిలి అని వాడు తన ఉనికి తెలిమచేసాడు.

నడుస్త
ూ నే ఉంది..ఎఔిడ ఉందొ ఎంత దూయం నడిచిందో సృహ లేదు. భుజానిన రాచుకుంటూ వెళ్ళళన మ్మట్లర్ స్టైకిల్ శబా
ద నికి
ఉలికిిడింది. కుడి భుజానికి హ్ండిల్ తగిలింది.. తను రాంగ్ రూట్ లో నడిచిందో.. మ్మట్లర్ స్టైకిల్ అతను రాంగ్ రూట్ లో
అవసరానికి మించిన సీడ్ గా నడిప తనకి తగిలించాడో, ఎంత ద్దఫఫ తగిలిందో ఆలోచించే శకిత లేదు.. భుఛం నొపగా అనిపంచినా
టిుంచుకోలేదు.

ఇంకో నాలుగు అడుగులు వేసి నిలఫడింది.

ఔిసారి చుటూ
ు చూసింది. నారామణగూడ చౌయసాూ ఔనిపంచింది.
ఉనానయి. టీ సాుల్ దఖగయ నడిచింది.

రోడు
డ కి ఔ ఔి ండో ఫండు
ో .. వాటి ఔినే ఔ టీ సాుల్

తను ఔ ఔపు టీ తాగి బాబుకి పాలు టిుంచింది.

అఔిడే ఎట్టపోవడమా అని ఆలోచిస్త
ూ నిలఫడింది.

అఖభమగోఙయంగా ఉంది బవిషతు
ూ ..

ఎఔిడికి వెళ్ళళలి... ఎవరునానరు తనకి... ఔి తడుగు జీవితానిన ఇలా మారేిసు
ూ ందని ఊహంచిందా.. యమేష్ ఫతికి ఉంటే
అదుబతంగా లేకునాన ఔయఔంగా ఉండేది.. జీవితంలో బదరత ఉండేది. ఇపుడు బదరత లేదు ... ఖభమం లేదు.. ఔనీసం ఎట్ట వెైపు
నడిస్తూ ఔ ఆశయ మం లభసు
ూ ందో తెలిప్ర దారి కూడా లేదు.

ఆలోచిస్త
ూ నే వెనకిి తిరిగి యదీదగా ఉనన రోడ్ కయస్ చేసి తిరిగి నెభభదిగా నడఔ సాగించింది.

“తెలోవారితే ఆఫీసుకి వెళ్ళళలి... నేను వెళ్ళళలి తేజా!” అంది శయణమ ..

ఆ రోజు ఆదివాయం ... సామంతఱం ఐదు అవుతోంది.

“అపుడేనా” దిగులుగా అనానడు తేఛ. నవిుంది “అలాగే అనిపసు
ూ ందిలే ఇపుడు ... పెళ్ళయాఔ నువేు అంట్లవు అబాఫ ఎంత
స్తపు నీ మొహం నేను నా మొహం నువుు చూసుకుంటూ కూరుింట్లము.. కస్తసపు నువునాన ఫమటకు వెళ్తళ నేననాన వెళ్ళ
ూ ను
అని”

అంది పెదాల భధమ కొంటె నవుు బిఖటిు.

“నినూన”

అంటూ ఖబుకుిన ఆమని దఖగయకు లాకుిని కగిటో
ో ఫంధిస్త
ూ “ నీ నోరు మూయింఙనా” అనానడు ఆమ ఔళ్ళలోకి

చూస్త
ూ .

“ ఏం అవసయం లేదు నేను మూసుకుంట్ల” అంది పెదాలు ఖటిుగా బిగించి.

“ పీోజ్ ఔిసారి” భరింత దఖగయగా లాకుిని తల ఆమ మొహం మీదకి వంచి గోముగా అనానడు.

“దు
ద ... ద్దఫఫలు డతాయి” అంది ఔళ్ళతో బదిరిస్త
ూ ..

“ అంతేనా ఇటస్ ఒకే” అంటూ చేతులు ఆమ వీపు మీదనుంచి ఛరిప రండు చేతులతో తల ట్ట
ు కుని వెనకిి వంచి పెదాల మీద
ముదు
ద పెట్ట
ు కునానడు.

శయణమ ఫలవంతంగా విడిపంచుకుని “నీకు పెైతమం బాగా ముదిరి పోతోంది.. నేను వెళ్ళో పోతాను” అంది ..

తేఛ స్ఫ్యలో వెనకిి వాలి కులాసాగా నవిు అనానడు “ద కరులో డా
ర ప్ చేసాూను.”

“ఏంటి విఛమవాడ కి వసాూవా ...” ఆశియమంగా అడిగింది.

“నీ కోసం ఎఔిడికెైనా వసాూ. దవోయ్ విఛమవాడ ఎంత దూయం .. నినున డా
ర ప్ చేసి భళ్ళళ వెంటనే ఫమలు దేరానంటే రాతిఱకి
ఇంటికి వచిి డుకోవచుి” అనానడు స్ఫ్యలోంచి లేస్త
ూ .

“వెరీ గుడ్ నాకు కూడా హ్ప ద వెడదాం” అంది.

భరో అయఖంటలో ఇదదరూ ఫమలు దేరారు. ంజాగుటు దఖగయకు రాగానే తేఛ ఫోన్ మ్మగింది. కుడి
చేతో
ూ ఫోన్ చవి దఖగయ పెట్ట
ు కుని మాట్ల
ో డుతూ “అవునా!

చేతో
ూ డెైళవ్ చేస్త
ూ

ఎడం

ఇపుడా ... మైగాడ్ ... భనం నెల నుంచి టెైళ చేసు
ూ ంటే ఇపుడు

అపాయింట్ మంట్ ఇచాిరా... అర.. నేను విఛమవాడ వెళ్త
ూ నానను.. శయణమని డా
ర ప్ చేయాలి ... నువుు అటెండ్ అవకూడదూ
..”

శయణమ రశానయధఔంగా చూసింది అతనివెైపు .. ఔళ్ళతో స్టైఖ చేసింది ఏంటి అననట్ట
ు .

“ఒకే సతీష్ నేను ఇపుడే మాట్ల
ో డతా ...” అంటూ కల్ ఔట్ చేసి శయణమతో అనానడు.

“ గేయట్ డెైరఔుర్ ఙందర గారిని ఔలవాలని

నేను, నా ఫ్రండ్ సతీష్ వన్ భనూ్ నుంచి టెైళ చేసు
ూ నానం అపాయింట్ మంట్ దొయఔ లేదు.. ఇపుడు యభభనానటు.”

“ ఒ ఇంకేం వెళ్తళ ... పెదద వాళ్తళ ఎపుడు యభభంటే అపుడు వెళ్ళళలి... భళ్ళళ భళ్ళళ అవకశం యభభంటే రాదు”

అంది.

“ కనీ ఎలా .. నువెులా వెళ్ళ
ూ వు” సంశమంగా అడిగాడు.

“ననున ఫస్ డిపోలో డా
ర ప్ చేయి ఫస్ లో వెళ్ళ
ూ ను “

“ నో, నో నువుు ఫస్ లో వెళ్ళడమా... కబోయే ఔలఔుర్ వి... నా ఫిమనిస వి ... కుదయదు ..ఇంకోసారి తీసుకుంట్ల అపాయింట్
మంట్ .. నాకు నువుు ఇంపారుంట్”

అనానడు.

అతని ప్రరభకి మురిసి పోతూ అంది " తపు తేజా.. నువుు అనినసారు
ో అడిగావని ఔదా ఆమన యభభనానరు.. నాదేముంది .. నేను
హ్యిగా ఏ సి ఫస్ లో వెళ్ళ
ూ ను .. నా డెైళవర్ కి ఫోన్ చేసాూను

అఔిడ దిఖ గానే వచిి పక్ అప్ చేసుకుంట్లడు.. నువుు వెళ్తళ నా

మాట విను.”

“నా భనసు పుకోవడం లేదు” అనానడు దిగులుగా.

“నేను పసాూలే” నవుుతూ అతని గుండెల మీద కుడి చేతో
ూ భృదువుగా రాస్త
ూ “భనసా ... పుకో” అంది.

ఆ చేయి ట్ట
ు కుని గుండెలకి ఖటిుగా అదుముకుని “నువుు నా పా
ర ణం” అనానడు. నవిుంది.

“ఏమి అనుకోవుగా” అడిగాడు.

“భనలో భనకి అనుకోడాలు ఏముంట్లయి తేజా ... అండర్ సాుండింగ్ ఉండాలి” అంది మతూగా అతని చేయి నొకిి. తేఛ ఆమ
సంసాిరానికి ముగు
ద డయాడు.

భరి కొదిద స్తటికి శయణమని ఇమిోఫన్ ఫస్ డిపోలో దింప, బై చప తేఛ వెళ్ళళ పోయాడు.

శయణమ ఎంకెైురీ లో ఫస్ వివరాలు ఔనుకుిని టికెట్ తీసుకుని పా
ో ట్ ఫ్యయం మీదకి వెళ్ళళంది.

ఫస్ రావడానికి అయఖంట టెైం ఉంది. శయణమ కూరోిడానికి ఎఔిడనాన ప్రోస్ ఉందేమ్మ అని చూసింది. బాగా యదీదగా ఉందేమ్మ ఎఔిడా
ఇంచు సథలం ఔనిపంఙలేదు. ఔ బంచ్ మీద ఔమాభయి సి వాడిని ళ్ళ
ో డుకో బట్ట
ు కుని ఔళ్తళ మూసుకుని కూరుింది. ఆమ
ఔినే ఔ బాగ్ ఉంది. ఆ బాగ్ ఛరిపతే కూరోివచుి ..

శయణమ ఆ బంచ్ దఖగయకు వెళ్ళో తనే బాగ్ ఛరిప కూరుింది.

అలికిడికి ఆ అమాభయి ఉలికిి డి

ఔళ్తళ తెరిచి బమంగా చూసింది.

ఆమ ఔళ్ళలో
ో బరుకు చూసిన శయణమ చిరునవుుతో అంది నేనే మీ బామగు ఛరిపాను సారీ.

ఆ అమాభయి సమాధానం చ లేదు.. ఇంక అలాగే చూడ సాగింది బదురుతునన ఔళ్ళతో.

శయణమకి ఆమ చూపులు చితఱంగా అనిపంచాయి.

అమామఔంగా, బదురు

నిండిన ఔళ్ళతో,

ఉనాన అందంగా ఉంది. ఆమ ఔట్ట
ు కునన చీయ, ఆమ బామగు చూసు
ూ ంటే ప్రదరాలిలా ఉంది.

బాగా వడలి పోయి నీయసంగా

ఆమని చూసు
ూ ంటే ఏదో ఆదలో

ఉననదానిలా, ఔ చేయూత కోసం ఎదురుచూసు
ూ నన దానిలా అనిపస్ూంది. కనీ రీక్ష్గా చూస్తూ ఈమని ఇంతకు ముందు ఎఔిడో
చూసినట్ట
ు అనిపస్ూంది.. ఎఔిడా... ఎఔిడా ...
' ఏంటి ననున చూస్తూ బమం వేసిందా' అడిగింది నవుుతూ.

ఆమ సమాధానం చ లేదు.

సుయంలో భృదుతుం తెచిిపెట్ట
ు కుని భళ్ళళ

అడిగింది శయణమ.

' ఎఔిడికి వెళ్త
ూ నానరు? '

ఆమ సుయం లోని ఆపామమతకి ఙలించి పోయింది... ఆమ అంత ప్రరభగా, ఙనువుగా మాట్ల
ో డుతుంటే

ఆ

అమాభయి

ఔళ్ళలో
ో గిరు
య న నీళ్తళ తిరిగాయి. పెదాలు వణుకుతుంటే “తే ... తెలిమదండి నాకెవరూ లేరు.. ఎఔిడికి వెళ్ళళలో అయధం కఔ
ఇఔిడ ఇలా కూరుినానను” అంది.
శయణమ ఆశియమంగా చూసింది. “ఎఔిడినుంచి వసు
ూ నానవు” ఏఔ వఙనం లోకి దిగుతూ అడిగింది.

ఆ అమాభయి సమాధానం చకుండా బోరున ఏడవసాగింది ..

శయణమ బితూయపోయింది.. చురుకెైన ఆమ బుయయకి రిసిథతి అయధం అయింది.. ఆమని ఒదారుస్త
ూ అంది “ఏడవకు... నాతో వసాూవా..”

ఆ అమాభయి ఖఫ, ఖబా తల ఊపంది.

“మీకు దణణం పెడతాను నాకెఔిడనాన తల దాచుకోడానికి చోట్ట చూపంఙండి. మీ ఇంటో
ో ని భనిషిగా అయినా సరే” అంది
ఏడుస్త
ూ .
శయణమ గుండె దరవించింది. ఆమ చేతి మీద చేయి వేసి మతూగా నిమిరి ' ఇపుడే వసాూను'

అంటూ వెళ్ళో విఛమవాడకి భరో టికెట్

కొంది ..
సరిగా
గ ఐదు నిమిషాలో
ో వచిిన ఫసుస వెైపు ఆమని నడిపస్త
ూ “బాధ డకు నేనునానను నీకు” అంది.

“థంఔస్ అకి”

అంది ఆమ శయణమతో ఔలిసి ఫస్ ఎకుితూ..

ఆమ వెనకలే ఫస్ ఎకుితునన శయణమకి పొడుగాటి ఛడ చూడగానే గుర్మతచిింది.. ఈ అమాభయి ... ఆ అమాభయే... ఇందిరా
పాయి్, ఎయయ పూల చట్ట
ు ... ఔిన కురా
య డు.. బదురుగా తనని చూసిన ఔళ్తళ ఇవే....

ఫస్ లో ఆమ ఔిన కూరుినానఔ అడిగింది శయణమ “నీ ప్రరు?”

రశన తయవాత కొనిన క్ష్ణ్యలకి చపంది “గామతిఱ.”

బాబుకి వేడి నీళ్తళ సాననం చేయించి, పాలు టిు మతూటి రుపు మీద వెఙిగా డుకోబడుతుంటే గామతిఱ ఔళ్ళలో
ో గిరు
య న నీళ్తళ
తిరిగాయి.

ఎవరీ శయణమ... ఇలాంటి ఆద సభమంలో ఔనిపంచి ఆశయ మం ఇచిి ఆదరించిన ఈమ దేవత కదు ఔదా.. దికుి లేని తను ఇంక
చావే దికుి అనుకునన సభమంలో ఎంత విచితఱంగా ఔలిసింది.
భరీ తన ఇంటికి తీసుకు వచిిన ఈమ కచిితంగా దేవతే..

తానెవరో, తన ఔధ ఏంటో కూడా తెలుసుకోకుండా టికెట్ కొని

గామతిఱకి తెయలు, తెయలుగా దుుఃకం వచిింది.

అపుడే తను కూడా సాననం చేసి ఫ్రషప్ అయి వచిిన శయణమ ఏడుసు
ూ నన గామతిఱ భుఛం మీద చేయేసి ఒదారుగా అంది
ఏడవకు వెళ్ళో నువుు కూడా ఫ్రషప్ అయి రా భోఛనం చేదా
ద ం ..అంది.

గామతిఱ ఖభాలన ఆమ పాదాల మీద డిపోయింది. అకి ... మీరు దేవత... మీ ఋణం ఎలా తీరుికోను..

శయణమ చిరునవుుతో ఆమని లేప ఔళ్తళ తుడుస్త
ూ అంది అనిన మాట్ల
ో డుకుందాం వెళ్తళ సాననం చేసిరా... నేను డిననర్ రడ్ర
చేసాూను.
గామతిఱ ఔళ్తళ తుడుచుకుని శయణమ అందించిన టవల్ తీసుకుని బాతూ
ఱ ం లోకి వెళ్ళళపోయింది.

శయణమకి కూడా అంతా విచితఱంగా, ఏదో సినిమాలా అనిపంచింది.

ఎవరీ గామతిఱ..

ఎపుడో ఏడాదిననయ కియతం యాదాలాంగా పాయి్ లో చూసిన ఔ ఛంట.

ఆ ఛంటని చూసి తను సయదాగా తేఛకి చపన బవిషమతు
ూ ..

ఆ బవిషమతు
ూ నిఛం కవడం ఏంటి? వంటరిగా మిగిలిన ఈమ ఇపుడు ఇలా తన రయాణంలో తాయసడడం ఏంటి?
అనాలోచితంగా ఈమని ఇంటికి తీసుకు రావడం ఏంటి? తపు చేమలేదు ఔదా..

ఆమ ఎవరో ... ఏంటో ... అసలు ఆ రోజు తనకి

అలా ఎందుకు అనిపంచింది.

తను

తను అననందుకు ఈమ జీవితం ఇలా అయిందా.. లేఔ అలా అవుతుందనే తను ఊహంచిందా.. తనకి పరడిక్ష్న్ తెలుసా.. శయణమకి
బాధతో కూడిన నవ్వుచిింది.

ఆ రోజు గుల్ మొహర్ చట్ట
ు కింద బదురు ఔళ్ళతో, బిడిమంగా తనకి ఏ మాతఱం ఛంటగా సరితూఖని

ఔ కురా
య డితో

కూరుినన ముఖదభనోహయ రూం ఔళ్ళ ముందు ఔదిలింది.

అపుడపుడే విచుికుంట్టనన పూవు లాంటి అమాభయి ఔ లోపర్ తో ఔనిపస్తూ అంతఔనాన వాళ్ళ గురించి గొగా
ఊహంఙడానికి భనసిరింఙలేదు.

ఆ రోజు ఈ అమాభయిలో ఔనిపంచిన సౌకుమాయమం ఏది? ఆ అందం ఏది? కోటి నక్ష్తా
ఱ ల కంతితో వెలిగిపోయిన ఆ ఔళ్ళలో
ో
వెలుగేది?
ఆ ఔళ్తళ ఇపుడు శోఔ సముదరంలో మునిగిపోతూ తనని డు
డ కి చేరిి కపాడే

ఔ ఆతీభమ హసూం

కోసం నిరీకిషసు
ూ నానయి.

ఙంఔలో ఇంక ఔళ్తళ తెయవని సివాడు..

గామతిఱ రావడంతో శయణమ ఆలోఙనల నుంచి ఫమటడి డెైనింగ్ టేబుల్ వెైపు నడుస్త
ూ రా అంది గామతిఱని.

గామతిఱ వచిి దిగి కూరుింది కురీిలో.

శయణమ వంట భనిషి సిదధం చేసి ఉంచిన ఙపాతీ, టమాట కూయ ప్రోటస్ లో వేసి, తిను అంది గామతిఱతో.

గామతిఱ తలవంచుకుని ప్రోట్ దఖగయకు ఛరుపుకుంది.

శయణమ ఙపాతీ ముఔి తుంచుకుని తింటూ “ఇపుడు చపు” అంది. గామతిఱ కొనిన స్టఔను
ో మాట్ల
ో డలేదు.. తయవాత
వెకిి ఏడుస్త
ూ అంది.

వెకిి

“నేను చాలా తపు చేశానకి...పెదద తపు చేసాను. ఎటికి దిదు
ద కోలేని తపు చేసాను. “

“ఏం తపు చేసావు.. “

గామతిఱ వెకుితూ ఛరిగింది అంతా చపూ
ూ అంది “ అభభ, నాననలు ననున నాలుగు గోడల భధమ ఫంధించి నా స్తుఙిని,
సాుతంతా
ఱ మనిన అణచివేసు
ూ నానయనన కోంతో నాలుగు రోజులు నేను ఔనిపంఙకుండా పోతే వాళ్ళకే తెలుసు
ూ ందని అలా
వెళ్ళళపోయాను..

నా నియణమం నా జీవితానిన ఇలా సయునాశనం చేసు
ూ ందని అనుకోలేదు.. నాలుగు రోజులు ఔనిపంఙకుండా పోవాలనుకునన నాకు
జీవితాంతం ఔనిపంఙకుండా వాళ్తళ పెదద శిక్ష్ వేసారు.. ఇంఔ ఈ జీవితంలో నేను వాళ్ళని చూడలేను ...”

రండు చేతులతో మొహం ఔపుకుని వెకిి, వెకిి ఏడవసాగింది గామతిఱ.

శయణమ హృదమం ఫరువెకిింది ...ఏభని ఒదారాిలో, ఎలా ఒదారాిలో అయధం కలేదు. గొంతు సవరించుకుని అంది “ పోనీ
ఔిసారి మీ వాళ్ళ దఖగయకు వెళ్ళో రమతినంఙఔ పోయావా... ఎంత కదనుకునాన నినున ఔననవాళ్తళ.. భభకయం ఎఔిడికి
పోతుంది? ఈ ఆద సభమంలో కదంట్లరా..”

“లేదు... నాక అదృషుం లేదు.. మా వాళ్తళ అఔిడ లేరు.. ఎఔిడ ఉనానరో తెలిమదు.. నాన్న ఙనిపోయాడని చపాడు మా
కిింటి అంకుల్. నిఛమ్మ అఫదధమ్మ నాకు తెలిమదు.. తెలుసుకోవాలనాన చప్రవాళ్తళ కూడా లేరు.

హెైదరాబాద్ ఔ

భహ్టనం .. ఆ భహ్టనం లో ఎఔిడని వెతఔను.. నాకు తెలుసు నానన చాలా ట్ట
ు దల భనిషి.. సంరదాయాలను,
ఆచారాలను నిషుగా పాటించేవారు. ఎటిు రిసిథతులో
ో ననున క్ష్మింఙరు. అభభ అక్ష్రాలా నాననకి సహధయభచారిణి.. ఆమన
మాట ఛవదాటే ధైయమం ఆవిడకు లేదు.. ఇంఔ అననమమ సంఖతి చఔిరేోదు.. శీయరాముడి లాంటివాడు.. నానన మాటకి
విరుదధంగా అసలు రవరితంఙడు.. నేనే త పుట్ల
ు ను ఆ ఇంటో
ో .. నా వలోనే ఆ ఇంటో
ో సుకశాంతులు నశించాయి. “

“ మీ అభభ, నాననగారి ప్రరేంటి... అనుమానం నిరా
ధ రించుకోడానికి అడిగింది శయణమ.

“నానన ప్రరు కోటేశుయరావు

అభభ అననపూయణ..”

“ అననపూయణ ... అననపూయణ...” రండుసారు
ో గోణుకుిని అడిగింది.. “మీ అభభగారు ఎలా ఉంట్లరు..”

గామతిఱ శయణమ వెైపు వింతగా చూస్త
ూ అంది “ చాలా ఔళ్గా ఉంట్టంది.. నాకు అభభ పోలికే అంట్లరు అందరూ.. ఎందుఔలా
అడుగుతునానరు..”

శయణమ సమాధానం చకుండా నిశితంగా గామతిఱ మొహంలోకి చూస్త
ూ కొనిన క్ష్ణ్యలు ఉండిపోయి తయవాత అంది
ఆలోచింఙకుండా తిని డుకో విశాయంతి తీసుకో రేపు ఏం

చేయాలో ఆలోచిదా
ద ం”

గామతిఱ ఆమ వెైపు ఔృతఛఞతగా .

శయణమ డిననర్ ముగించి తన ఖదిలోకి వెళ్ళళపోయి తలుపు వేసుకుని తేఛకి ఫోన్ చేసింది.

“ ఇంఔ ఏమీ

తేఛ వెంటనే లిపు్ చేసాడు..

“హలో వెళ్ళళపోయావా.. సారీ డిమర్ ... నినున డా
ర ప్ చేమడం కుదయలేదు వెరీ సారీ” అనానడు అపాలఛటిక్ గా ..

“అది సరే నాకో చినన హెల్ చేసాూవా రేపు మారినంగ్” అడిగింది..

“ నానెసనస్ చేసాూవా ఏంటి.. చేయి అని చపు ...”

“సరే అలాగే చపా
ూ ను.. నీకు నేనునన అపాయు్ మంట్ తెలుసుగా లిఫరిులో...”

“ తెలిమకేం .. అఔిడేగా భన ప్రరభ రిభళ్ళంచింది..” నవిుంది శయణమ ...

“వెంటనే అఔిడికి వెళ్ళో నా ఫ్య
ో ట్ ఎదురుగా ఔ

ఫ్యమమిలీ ఉంట్లరు.. ఆవిడ ప్రరు అననపూయణభభ గారు ...ఆవిడ చేత నాతో మాట్ల
ో డించు..”

“ఎందుకు? ఎవరావిడ?” ఆశియమంగా అడిగాడు. శయణమ తనకి గామతిఱ ఔనిపంఙడం, తను ఇంటికి తీసుకు రావడం చప ...
“చాలా విచితఱం అయిన విషమం ఆ అమాభయిని భనం ఇందిరా పాయి్ లో చూసాం .. నీకు గురు
త ందా .. ఆరోజు”

అంటూ

వివయంగా చప “ నా గెస్ ఔరఔు్ అయితే వాళ్తళ ఈ అమాభయి ప్రరంటస్.. ఈ అమాభయిని , బాబుని వాళ్ళకి అచేప్రూ నాకు
కొంత రిలీఫ్ గా ఉంట్టంది” అంది.

“ఏది గుల్ మొహర్ చట్ట
ు కింద ... ఆ రోజు ఔనిపంచిన ఛంటలో ఆడపావుయమా .. అయోమ పాం ... నీ జోసమం పలించిందా.. మై
గాడ్ ... నాకూిడా ఏదనాన జోసమం చపా
ూ వా..” ఔంగారుగా అడిగాడు. నవిు అంది “ నవుుతునాన కని నాకెందుకో

చాలా గిలీు

గా ఉంది తేజా.. పాం ఆ అమాభయి రిసిథతి చాలా దినంగా ఉంది.. తకుండా రేపు ఉదమమే వెళ్ళో ఆవిడతో మాట్ల
ో డించు పీోజ్
..”

“ అదేంటి శయణ్యమ .. నాకు మాతఱం బాధమత లేదా నీకేనా ... నీ బాధమత నాది కూడా తకుండా వెళ్ళ
ూ సరేనా..” మాయదవంగా
అనానడు తేఛ.

“థంఔస్ తేజా ..ఇది ఔ అమాభయి జీవితానికి సంఫంధించిన విషమం ...భన పా
ో న్ పలిస్తూ ఆ అమాభయి ఫతుకు నిలబటిున
వాళ్ళం అవుతాం” అంది.

“తకుండా వెళ్ళ
ూ ను సరేనా” తేఛ మాట ఇవుడంతో ఎండ్ ఫటన్ నొకిి ఆలోచిస్త
ూ ఔళ్తళ మూసుకుంది శయణమ.

గామతిఱని తలిో తండు
ర ల వదదకు చేరాిలనన శయణమ కోరిఔ తీయలేదు. తేఛ శయణమ కోరిఔ మేయకు లిఫరీు వెళ్ళో చూసాడు .. కనీ తలుపు
తాళ్ం,

గోడకి ట్ట లేట్ బోరు
డ దయశనమిచాియి.

అపాయు్ మంట్ వాచ్ మన్ ని అడిగినా పలితం లేఔపోయింది. ఏమి చ లేదని, పెదా
ద మన ఆరోఖమం బాగా లేఔ పోవడంతో, ఆ
ఇంటి వాసు
ూ బాగా లేదని ఖాళ్ళ చేసాయని చపాడు.

అదే విషమం తేఛ శయణమకి ఫోన్ చేసి చపాడు.

గామతిఱని తలిో, తండు
ర ల వదదకు చేరిి, అట్ట వాళ్ళ వేదన, ఇట్ట గామతిఱ ఔనీనరు తుడవాలనుకుంది.. యమేష్ భయణంతో నెైనా
ఆ పెదదల భనసు ఔరిగి కూతురిన చేయదిసాూయని ఆశించింది. మొదటికే మ్మసం వచిింది. వాళ్తళ ఇంత తకుివ సభమంలో ఇలు
ో
ఖాళ్ళ చేమడం ఏంటి.. ఆ ఇంటికి వచిి ఏడాది కూడా కకుండానే షిపు్ అవడం విచితఱం . వాసు
ూ బాగా లేదు అందుకే ఖాళ్ళ
చేయాలి అనుకునానయంటే వాసు
ూ వాళ్ళ మీద ఎలాంటి

రభావం చూపంచి ఉంట్టంది.

పెదద వాడు, మానసిఔంగా నలిగి పోయి ఉండడం చేత ఆరోఖమం భందగించి ఉంట్టంది.. ఇది వాసు
ూ రభావం అనుకోడం ఎంత వయకు
సభంఛసం!

ఏది ఏమైనా ఈ అమాభయిని జాలి డో, అనాలోచితం గానో తనతో తీసుకు వచిింది. ఆమకి

ఔ దారి చూపాలిసన

బాధమత తన పెైన ఉంది. ఈ ఇంటో
ో ఎంత కలం ఉంచుకో ఖలదు .. ఇపుడు తను వంటరి ... రేపు పెళ్ళో అయాఔ తేఛ వస్త
ూ వెళ్త
ూ
ఉంట్లడు.. ఏభంట్లడో.. కొతూ కపుయంలో అభపా
ర మ భేదాలు వస్తూ ఔషుం.

శయణమ ఆలోచిస్త
ూ ఉండగానే వాయం రోజులు ఖడిచి పోయాయి.

శయణమ తుయగా లేచి రడ్ర అయి ఆఫీసుకి వెళ్ళో పోతుంది. ఊళ్ళ
ో నే ఉంటే భధామహనం భోఛనానికి వసు
ూ ంది... ఇనస్ పెక్ష్న్ కి వెళ్తూ రాతిఱ
ఎనిమిది, ఎనిమిదిననయకి

వసు
ూ ంది.

నందిగాభ చుట్ట
ు ఔిల ఉనన ఇయవెై ఐదు గా
య మాల బాగోగులు చూసుకునే పెదద

బాధమత ఆమని ఉకిిరి బికిిరి చేసు
ూ ంది. అయినా ఏ మాతఱం చకుి చదయని ఆతభ విశాుసంతో తన విధులు నియుహసు
ూ ంట్టంది.

గామతిఱకి మొదటి, రండు రోజులు శయణమ లేకుండా ఆ ఇంటో
ో

సుతంతఱంగా ఉండడం, వంట భనిషి వంట చేసి పెడితే తినడం

చాలా ఇఫఫందిగా అనిపంచింది. కనీ శయణమ వాతసలమం, ఆమ ఇచిిన ఙనువు తుయగా రిసిథతులకు అలవాట్ట డేలా చేశాయి.

రండో రోజు నుంచే తను కూడా శయణమతో పాటే లేచి ఆవిడ వెనకలే తిరుగుతూ ఆవిడకి ఏం కవాలో ఖభనించి తనే చేమడం
మొదలు పెటిుంది. శయణమ బ్బరక్ ఫ్యసు్ గా

బరడ్ టోసు్ కనీ, సీరిమల్ కనీ తింట్టంది. గామతిఱ

తనే టోసు్ చేమడం

నేరుికుంది. పాలు కఖ బటేుసు
ూ ంది .. కఫీ ఔలిప్రసు
ూ ంది.

శయణమ

“అపుడే లేచావేంటి డుకో” అని వారించినా “రాులేదకి.. రాతిఱ బాగానే డుకునానను” అంది. శయణమ కూడా ఆ

అమాభయికి కొతూ పోవాలనన ఉదేదశంతో పెదదగా ఏమీ అన లేదు.

శయణమ వెళ్ళళన కస్తటికి వంట భనిషి వసు
ూ ంది.. గామతిఱ ఆవిడకి కూయలు తరిగిస్త
ూ అవి ఇవీ అందిస్త
ూ ఆవిడతో కూడా ఔలిసి
పోయింది. ఇలు
ో రిశుబరంగా ఉంఙడం, శయణమ హడా వుడిలో ఎఔిడివఔిడ వదిలేసిన ఫటులు, కగితాలు, మేఔప్ సామాగియ అనీన
సరిద పెటుడం.. వాలంటీర్ గానే చేమడం మొదలు పెటిుంది.

ఇదంతా శయణమకి బాగానే ఉంది కనీ ఇది శాశుత రిషాియం కదు.. ఎంత కలం తనింటో
ో ని భనిషిగా వాడుకుంట్లను
అనుకుంది. అలా అనుకునన భరునాడే అంఖన్ వాడికి ఇనెసక్ష్న్ కి వెళ్ళళలిస వచిింది.

అఔిడికి వెళ్ళళఔ ఆమకి ఔ ఆలోఙన వచిింది. ఇఔిడ పలోలను చూసుకోడానికి టీఙయస్ కొదవ ఉంది. ఆ విషమం తను ఇంతకు
ముందే ఎం ఆర్ వో గారికి నోట్ ంపంది. ఇంత వయకు ఎలాంటి ఙయమలు తీసుకో లేదు. గామతిఱని తాతాిలిఔంగా ఔ టీఙర్ గా
నిమమిస్తూ!

వెంటనే ఎం ఆర్ వో సనత కుమార్ కి ఫోన్ చేసింది. ఏదనాన మాట్ల
ో డాలంటే ఫోన్ చేస్తూ చాలు అని అతను ఇంతకు ముందే
చడంతో ఫోన్ చేమచాి, లేదా అనే సంశమం, బరుకు పోయాయి.

గామతిఱ విషమం చప, “ఆ అమాభయి పెదదగా ఙదువుకో లేదు.. ఇంటర్ డిస్ ఔనెఔు్ చేసింది అనుకుంట్ల.

డిపాయు్ మంట్

నుంచి టీఙయస్ ని అపాయింట్ చేస్తలోగా టెంయరీగా ఈ అమాభయిని అపాయింట్ చేసుకునే అవకశం ఉందా సర్” అని
అడిగింది.

అతను వెంటనే సందించాడు. “తకుండా తీసుకోండి. నేను పెరిభషన్ ఇసాూను. అఫ్ కోయస్...
నుంచి రసానస్ వచిిందాక తాతాిలిఔంగా తీసుకో వచుి.
తాతాిలిఔంగా ంపసు
ూ నానను. మిఖతా విషయాలు
అమాభయిని రగుమలర్ చేస్త ఏరాట్ట చేసాూ”

మీ రపోఛల్ ంపాను. వాళ్ళ

బై ద బై ఔ స్తర్ వెైఛర్ ని కూడా డెపుమటేషన్ మీద

కూడా ఔలఔుర్ గారితో మాట్ల
ో డి మిఖతా వేఔనీసస్ ఫిలప్ చేస్తటపుడు ఈ

అనానడు.

శయణమకి చాలా ఉతాసహంగా, సంతోషంగా అనిపంచింది.

ఇలాంటి ఆఫీసర్ ఉంటే ఎనిన భంచి నులైనా చేమచుి అనుకుంది.

ఆమనకీ థంఔస్ చప తేఛకి ఫోన్ చేసింది. అతని ఫోన్ ఎంగేజ్ రావడంతో రాతిఱకి చచుిలే అని తన నిలో డిపోయింది.

ఆ రాతిఱ గామతిఱకి చపంది. భరు నాడు తను వెళ్తళ టెైం కి బాబుని సిదధం చేసి ఆమని కూడా రడ్ర గా ఉండభంది.

“ఎఔిడిఔకి”

అడిగింది గామతిఱ.

“అంఖన్ వాడిలని ఉనానయి తెలుసుగా..” అడిగింది.

సంశమంగా చూస్త
ూ “లేదు అంటే ఏంటి” అడిగింది.

జాలేసింది శయణమకి... బొతిూగా లోఔ జా
ఞ నం లేని పలో ఎలా ఫతుకుతుందో అనుకుంది. మతూటి సుయంతో అంఖన్ వాడిల గురించి
వివయంగా చ సాగింది.

“ రభుతుం ప్రద వారి

పలోల కోసం, భహళ్ల కోసం రతేమఔంగా మాతా, శిశు సంకేషభ ధఔం ఏరాట్ట చేసింది. ఈ ధఔం కింద

గా
ో అంఖన్ వాడి స్టంటయస్ అని కొనిన స్టంటయస్ ఏరాట్ట చేసి, మురికి వాడలు, గిరి ఛనులు, ఆరిధఔంగా వెనఔ ఫడిన వారి
య మాలో
పలోలు, ఖరిబణి సీూళలు, బాలింతలు వీళ్ళ

సంకేషభ నిమితూం

ఉచిత వెైదమ స్తవలు, ఉచిత

పోషకహ్యం, ఉచిత విదమ

ఇలాంటివనీన అందింఙడానికి కొనిన కోటో రూపామల నిధులు కేట్లయించింది.

అవనీన సవమంగా

అభలు చేమడానికి

అధికరులను నిమమించింది.

అంతే కఔ పెైళభరీ టీఙయస్ ని, ఆయాలని, నరుసలని

వీళ్ళని యమవేకిషంఙడానికి భరి కొందరిని నిమమించింది. వీళ్ళ అందరికి

రభుతుమే జీతం ఇసు
ూ ంది. అదంతా ఔ పా
ర స్టస్. కఔపోతే ఔ కయమఔయతగా నీకు ఔ అంఖన్ వాడిలో నీకు ఉదోమఖం వేయిసాూను.

అఔిడ సి పలోల నుంచి ఆరేళ్ళ

పలోలు ఉంట్లరు.. ఆ పలోల ఆలనా, పాలనా చూసుకోడం తో పాట్ట

వాళ్ళకి రభుతుం

అందచేసు
ూ నన భోఛనం, పాలు, గుడు
ో సరిగా అందచేమడం, పలోల ఆరోఖమం, రిశుబరత అనీన చూసుకోవాలి.

చినన, చినన దామలూ, పాటలు, ఆటలు నేరిస్త
ూ

అనిన యకలుగా ప్రరభగా చూసుకోవాలి.. ఆయాలు కూడా ఉంట్లరు..

వాళ్ళ సహ్మంతో అనిన విధాలుగా నీ కొడుకుని చూసుకుననంత శయ దధగా, ప్రరభగా చూసుకోవాలి.. నీ కొడుకుని కూడా అఔిడే
చేరిస్తూ నీకు వీలుగా ఉంట్టంది.
నీకు జీతం ఇసాూరు. రసు
ూ తం చాలా తకుివ జీతమే ఇసాూరు. కనీ నీ కొడుకిి, నీకు చిలోయ కరుిలు వెళ్ళళ పోతాయి. నీతో పాట్ట
భరో ఇదదరు ఆయాలు ఉంట్లరు.. ఉదమం నుంచి భధామహనం మూడు, మూడుననయ దాక ఉంట్టంది. పలోలు భధామహనం
ఇళ్ళకు వెళ్ళళ పోతారు. నేను నాకు తెలిసిన వాళ్ళ దాురా నీకు స్టంటర్ కి
విఛమవాడ వచిి వెళ్ళడం చాలా ఔషుం నీకు. ఆ ఊళ్ళ
ో నే
ఉంట్లరు.. నీకు

బమం లేదు”

దఖగయలో ఔ ఖది చూపసాూను. ఎందుఔంటే రోజు

నువుు హ్యిగా ఉండచుి...అందరూ నాకు తెలిసిన వాళ్తళ

అంటూ చప ఒకేనా అని అడిగింది.

గామతిఱ ఔనీనళ్ళతో ఆమ పాదాలు తాకింది. “మీరు దేవత “ అంది..

శయణమ గామతిఱని లేవనెతిూ “ఈ స్టంటిమంటస్ వదిలేసి

పెైళవేట్టగా డిగ్రయ కి ఔట్ట
ు .. భంచి ఉదోమఖం వసు
ూ ంది..

నేను కూడా

ఉదోమఖ రమతానలు చేసాూను నీ కళ్ళ మీద నువుు నిలఫడ వచుి” అంది.

భరు నాడు ఉదమం బాబుని తీసుకుని శయణమతో కరులో వెళ్ళ
ూ ంటే ఎననడూ ఔలఖని ఔ నిశిింత ఆమలో ఔలిగింది.

గామతిఱ ని అంఖన్ వాడిలో అఔిడ ఉనన కయమఔయతలకి అచప, ఆ అమాభయిని జాఖయతూగా చూసుకోభని చపంది. గామతిఱకి
కూడా చవలసినవనీన చప భళ్ళళ వసాూనని చప తను ఆఫీస్ కి వెళ్ళళ పోయింది.

ఇపుడు ఆమకి కొంత రిలీఫ్ గా అనిపంచింది.

గామతిఱకి ఇలు
ో చూసిం దాక అఔిడే ని చేసు
ూ నన ఔ కయమ ఔయత ఇంటో
ో ఆశయ మం

ఔలించింది.
తేఛకి ఫోన్ చేసి తను చేసిన ని చపంది. అతను అభనందిస్త
ూ అనానడు.

“నేనే చపాలనుకునానను.. నీ ఇంటో
ో ఆశయ మం ఇచాివు బాగానే ఉంది.. కనీ ఎంత కలం ఆమ అలా నీ యక్ష్ణలో ఉంట్టంది..
ఆమఔంటూ ఔ ఇండివిడుమవల్ లైఫ్ ఉండాలి ఔదా. నువుు ఈ రోజు విఛమవాడలో ఉనానవు.. భరో ఆరునెలోకి ఇంకో దఖగరికి
ఫదిలీ అవచుి.. అపుడు ఆమ సంఖతి ఏంటి? స్ నువుు చేసింది చాలా భంచి ని ..

“ థంఔస్ తేజా” అంది శయణమ.

“ ఔ ని చేయి బాబు ప్రరు మీద యాభై వేలు ఎఫ్ డి చేయి నేను ఇసాూను డబుఫ.. ఏదో చేసాభనన తృపూ ఉంట్టంది” అనానడు.
శయణమకి సంబరమాశిరామలతో నోట మాట రాలేదు.. యాభై వేలు ... ఎంత పెదద భనసు ఇతనిది.

“నువిుసాూవా” అంది సంబరభంగా.

నవాుడు తేఛ. “ఇవు లేని సిథతిలో లేను ఔదా..డోంట్ వరీయ” అనానడు.

ఇతనిలో ఇంకో కోణం చూసాను ఇవాళ్ అనుకుంది. అతని ఓదారామనికి, విశాల హృదయానికి ముగు
ద రాలైంది. డబుఫనాన ఇచేి
భనసు అందరికి ఉండాలి ఔదా. నా తేఛకి ఉంది అనుకుంది.

“అలాగే తేజా థంఔస్”

అంది.

“నీ మొహం ఇది నీ డబ్బఫ ... కఔ పోతే నా దఖగయ ఉంది. నీ ఎకంట్ట డ్రటెయిలస్ ఇవుు రేప్ర నీ ఎకంట్టకి అమౌంట్ ట్ల
ఱ నస్ పర్

చేసాూను” అనానడు.

శయణమ సంతోషంతో ఉపొంగి పోయింది.

ఎంత భంచి వాడు తేఛ అనుకుంది భరో సారి.

అననటేు భరునాడు రండు లక్ష్లు ట్ల
ఱ నస్ పర్ చేసాడు.

“అదేంటి అంత చేసావు” ఆశియమంగా అడిగింది ఫోన్ చేసి.

“ఉండని నీకేదనాన అవసయం వస్తూ ఉంట్టంది.. యాభై వేలు బాబు ప్రరు మీద ఎఫ్ డి చేయి” అనానడు.

శయణమకి నోట మాట రాలేదు.. పెళ్ళో కకుండానే ఇంత డబుఫ ఇసు
ూ నానడు.. పెళ్ళో అయాఔ పూల లోకిలో తిపుతాడు కబోలు
అనుకుంది పెదవుల మీద చిరు నవుుల పూలు రాలుతోంటే.

అయితే విఛమవాడలో అనుకోకుండా రాఛకీయాలో
ో మొదలైన కుల వయగ పోరాట్లలు శృతి మించి సామానమ రఛల దాక పాఔడంతో
పెదద ఎతు
ూ న అలోరు
ో మొదలు అయాయి.

శయణమ బాగా బిజీ అయి పోయింది. విఛమవాడనుంచి ఔదల లేఔ పోయింది. ఎం ఆర్ ఒ గారితో ఔలిసి ఔలఔుర్ గారితో, భంతు
ఱ లతో
మీటింఖస్ కి వెళ్ళడం వాటికి సంఫంధించిన మొతూం నులతో వాయం రోజులు నిదర పోడానికి త, ఇంటికి కూడా వెళ్ళ లేఔ
పోయింది.

గామతిఱని అంఖన్ వాడిలో చేరాిఔ ఆమ ఎలా ఉందో, ఆమ రిసిథతి ఏమిటో కూడా తెలుసుకునే సభమం లేదు. బాంక్ కి
తీసుకుని వెళ్ళో

అకంట్ ఒపెన్ చేయించే ని వాయిదా డింది.

వాయం తయవాత రిసిథతులు కొదిదగా ఙఔి ఫడా
డ ఔ సనత కుమార్ దఖగయ నందివాడ వెళ్ళడానికి రిభషన్ తీసుకోడానికి అతని ఆఫీస్
కి వెళ్ళళంది.
యండి శయణమ గారు మీకే కల్ చేదా
ద భనుకుంట్టనానను అని ఆహ్ునించాడు.

ఆమ నభసిరించి కురీిలో

కూరుింటూ చిరు నవుుతో అడిగింది

“నేను ఇవాళ్ నందిగాభ వెళ్ళళలనుకుంట్టనాన సర్ ..

అలోరు
ో సదు
ద భణిగామనుకోవచాి !”

అతను కూడా తేలిగా
గ నవేుస్త
ూ అనానడు “ఇవనీన

వసు
ూ ంట్లయి... పోతుంట్లయి ... మీకు ఇంక పా
ర యంబమే ఔదా ముందు

ముందు బాగా తెలుసు
ూ ంది.”

శయణమ నుదుటి మీద డడ ముంగురులు సరి చేసుకుంటూ

అంది “బాబోయ్ ... ననున బదయగొటేుసు
ూ నానరు...”

“తదు మేడం ... బమ డితే ఎలా ? కబోయే ఔలఔుర్ మీరు...”

అతని మాటలకి కొంచం సిగు
గ డి నవుుతూ “మీ తయవాతే ఔదా సర్.. మీ శిషమరిఔంలో అనిన నేరుికుంట్లను” అంది.

అతను కూడా నవేుసి “ ఒకే బై ద వే ... మీరు ఇపుడు మీ ఆఫీసుకి

వెళ్ళగానే మీకొఔ సిట్టమయేషన్ ఎదుయవుతుంది... అది

సకెసస్ ఫుల్ గా డ్రల్ చేమ ఖలిగితే అనిన యకల రిసిథతులను తట్ట
ు కుని నిలఫడ ఖలుగుతాయని నేను చాలంజ్ చేసాూను”
అనానడు.

“సిట్టమయేషన్ ... ఏంటది?” ఆశియమంగా చూసింది.

అతని ఔళ్తళ నవుుతునానయి.. “చూసారా బమడుతునానరు” అనానడు.

తేలిగా
గ నవేుస్త
ూ “అదేం లేదు చండి” అంది.

“మీరు ఔమాభయిని లాసు్ వీక్ అంఖనాుడి లో చేరాిరు ఔదా..”

“అవును”

ఏం చబోతునానడా అననట్ట
ు చూస్త
ూ తల ఊపంది.

“ఆ విషమంలో

నాకు ఫిరామదు వచిింది... రిటెన్ ఔంపెైంట్ పరం స్తర్ వెైఛర్.

మీరు అధికయ దురిునియోఖం చేశాయని,

అనధికయంగా, ఇలీోఖల్ గా ఔ అమాభయిని అపాయింట్ చేశాయని ..”

“వాట్? నేను మిభభలిన అడిగే చేసాను ఔదా..”

“అడిగారు కనీ అధికరిఔంగా

రాత పూయుఔంగా అనుభతి తీసుకో లేదు ఔదా.. ఎలా ఆమని కయమఔయతగా నిమమించారు.. ఇది

ఎగెైనెసు్ రూలస్

... అవునా..”

శయణమ మొహం పాలి పోయింది.

అయోభమంగా చూసింది..

సనత్ కుమార్ ఆమ మొహంలో ఔలుగుతునన భావాలు చూస్త
ూ భృదువుగా అనానడు “ ఔంగారు డఔండి. నాకు తెలుసు ఏం
ఛరిగిందో.. కని సాుఫ్ కి తెలిమదు.. అఔిడి స్తర్ వెైజేర్ కి తెలిమదు.. మిభభలిన అపాయధం చేసుకోడం వాళ్ళ ఛనభ హకుి..
వాళ్ళలో
ో పెదద భనసు భనం ఆశింఙ కూడదు. కఔ పోతే ఏదనాన అలాంటి సభసమ వచిినపుడు ఎలా ప్రస్ చేయాలో మీరే
మానసిఔంగా పరప్రర్ అయి ఉండాలి. ఇది కూడా మీ టెైళనింగ్ లో భాఖం.”

శయణమ మొహంలో యంగులు మారుతోంటే అతను చపు
ూ ననది సాథణువెై వినసాగింది.

“నేను మిభభలిన ఔుశిన్ చేమడం లేదు శయణ్యమ .. ఛరిగింది, ఛరుగుతుననది చపు
ూ నానను. ఇలాంటివి మీ సరీుసులో చాలా
చూడాలిస వసు
ూ ంది.

భనం భంచి ని చేస్తూ భనలను ఇలా అన్ పాపులర్ చేమడం ఛనాలకి సహఛం. ఇదే ని ఔ మినిసుర్

రిఔభండేషన్ తో వాళ్ళ ఫంధువుల కోసం చేస్తూ ఎవరూ మాట్ల
ో డరు. మీరు కొతూ కఫటిు, పెైగా టెయయర్ కఫటిు మీ మీద ఇలాంటి
రూమేయస్ చాలా కభన్ ..ఎందుకు చపు
ద
ూ నాననంటే మీరు అధైయమ డదు
చేస్త వాళ్తళ చాలా భంది ఉంట్లరు.

అని చపు
ూ నాన.. భన వెనకల భనలను అఫసయు్

స్ బి కేరుపల్ . అలా అని మీరు చేస్త భంచి నులు మానదు
ద . మీ విధి నియుహణలో

ఎటిఔపుడు అరభతు
ూ లై ఉండండి.. మీకేం కవాలనాన ననున కంట్లఔు్ చేమండి.”

ఆమన సహృదమతకి శయణమ ఔళ్ళలో
ో నీళ్తళ తిరిగాయి. థంక్ యూ సర్ అంది.

“ఇటస్ ఒ కె ... ఇంతకీ ఆ అమాభయి సంఖతి ఏంటి? ఎలా ఉంది?”

“తెలిమదు.. ఆరోజు అఔిడ వదిలి సతమ వాణి అనే కయమఔయతకి అ చేప వచాిను. భళ్ళళ ఈ గొడవలో
ో వెళ్ళ లేదు ఔదా..
ఇపుడు వెళ్ళ గానే ఆ అమాభయి సంఖతి చూసాూను”. అంటూ తేఛ గామతిఱ ప్రరు మీద డిపాజిట్ చేమభని యాభై వేలు ఇచిిన
సంఖతి చపంది.

“అతను " వావ్ మీరు చాలా అదృషువంతులు... ఔ భంచి వమకీత బయత కబోతునానడు” అనానడు.

“అవును సర్ ... నేను చాలా అదు
ర షువంతురాలిని” అంది.

తయవాత అతని దఖగయ స్టలవు తీసుకుని ఫమలుదేరింది.

శయణమ వెళ్తోసరికి గామతిఱ పలోలందరినీ కూరోిబట్ట
ు కుని యఘుతి రాగవ రాజా

రాం అని పాట నేరిస్ూంది.

అందరూ

ముదు
ద గా అయధ ఙందా
ర కయంలో ఆమ చుటూ
ు కూరుిని చిటిు చిటిు చేతులతో బఛన చేస్త
ూ గామతిఱ చపు
ో
ూ నన దాలను చిలఔలా
చపు
ూ నానరు.

ఇదదరు ఆయాలు కొంచం ఎడంగా కూరుిని ఔబురు
ో చపుకుంట్టనానరు.

శయణమని చూడగానే అందరూ బకీత గౌయవాలతో లేచి నిలఫడి నభసిరించారు. గామతిఱ ఆమ దఖగయగా వెళ్ళో “ మేడం భంచి నీళ్తళ
ఇభభంట్లరా”

అని అడిగింది.

“ఎలా ఉనానవు గామతీఱ ...? సారీ.. అనుకోకుండా నేను బిజీ అయి పోయి నీ దఖగయకు రాలేఔ పోయాను. నినున ఇఔిడ డేసి
వెళ్ళళ పోయాను అనుకునానవా” ఆపామమంగా అడిగింది శయణమ.

“ఛి లేదు మేడం ... సతమవాణి అఔి ననున చాలా బాగా చూసుకుంది.. ఇఔిడ అందరూ కూడా ననున ప్రరభగా చూసుకునానరు.

మీరు ఆఫీస్ ని మానేసి నా దఖగయకు వసాూరా అసూమానం” అంది గామతిఱ.

“పా చాలా బుదిదభంతురాలు మేడం .. అందరితో ఙఔిగా ఔలిసిపోయింది. పలోలని ప్రరభగా చూసుకుంటోంది. ఈ పా వచాిఔ
మాకు ఎంతో సుకంగా ఉంది. పలోలకి అక్ష్రాలు కూడా నేరిసు
ూ ననది” అనానరు ఆయాలు.

“ అలాగా .. చాలా సంతోషం గామతిఱ భంచి ప్రరు తెచుికునానవు. బాబు ఎలా ఉనానడు” అడిగింది శయణమ. బొభభలతో
ఆడుకుంట్టనన బాబుని ఎతు
ూ కుని వచిింది గామతిఱ “ వీడికి కూడా గుడు
డ పెడుతునానను .. కొంచం ఫలం ట్ల
ు డు” అంది.

“అపుడేనా వారానికేనా” అంది కనీ నిఛం గానే బాబు పుషిుగా ఔనిపంచాడు.

“సరే నువుు నాతో బాంక్ కి రావాలి రడ్ర అయి రా” అంది.

“ఎందుకు మేడం”

ఆశియమంగా అడిగింది గామతిఱ.

“ చపా
ూ .. అది సరే ఏంటి అకి అని మానేసి మేడం అంట్టనానవు” నవుుతూ అడిగింది.

“అందరికి మేడం ఔదా మీరు” అని సిగు
గ గా నవిుంది గామతిఱ.

శయణమ కూడా నవేుసింది.

భరి కస్తటో
ో బాబుని చూసుకోభని మిఖతా వాళ్ళకి చప గామతిఱని తీసుకుని బాంక్ కి వెళ్ళళంది. అఔిడ శయణమ మీద గౌయవంతో
ఎవరూ ఏమి అబమంతరాలు పెటుకుండా గామతిఱ ప్రరు మీద స్తవింఖస్ ఎకంట్ట, బాబు ప్రరు మీద ఎఫ్ డి చేసారు. రతినెల వడ్రడ
స్తవింఖస్ ఎకంట్ట లో డేలా ఏరాట్ట చేసి పాస్ బుక్ గామతిఱకి ఇచిి జాఖయతూ చేసుకోభంది శయణమ.

గామతిఱకి అసలు ఏం ఛరుగుతోందో తెలిస్త సరికి భతి పోయింది. “ఇంత డబుఫ నాకు ఎందుకు మేడం” అని అడిగింది.

“నీకు కదు నీ

కొడుకు ఙదువుకి ..

ఈ డబుఫ నేను ఇవులేదు నా కబోయే బయత ఇచాిడు” అంది శయణమ.

విశాలంగా ఉనన ఔళ్ళతో శయణమ వెైపు చూసింది ఆ చూపులో ఎవరా అదృషువంతుడు అనే భావన ఔనిపంచింది శయణమకి ...

ఇంక

ఏదో అనబోతునన గామతిఱని వారిస్త
ూ “ ద, ద వెళ్ళ
ద ం ... నాకు తెలిసిన ఔళ్ళ ఇంటో
ో ఔ రూమ్ అద్దదకి ఉందిట

చూసుకుందువు గాని”

అని కరులో కూరుింది శయణమ.

గామతిఱ నోట మాట వింటూనే భంతఱ ముఖధ లాగా ఆమని అనుసరించింది.

గామతిఱకి రూమ్ నచిింది.. శయణమని అభమానించే ఔ టీఙర్ గామతిఱకి చాలా తకుివ అద్దదకి ఔ వంట ఖది, ఔ హ్లు, ఔం డఔ
ఖది ఇచిింది. “మీరు ఈ అమాభయి గురించి అసలు వరీయ అవఔండి నేనునానను ... జాఖయతూగా చూసుకుంట్లను” అని మాట
ఇచిింది ఆవిడ.

భరునాడే గామతిఱ షిపు్ అయే లాగా ఏరాట్ట
ో చేసి ఆమ చేతికి కొంత డబుఫ ఇచిింది శయణమ.

“మీ ఋణం ఎలా తిరుికోను” ఔనీనళ్ళతో అంది గామతిఱ.

“డిగ్రయ పూరీత చేసి, భంచి ఉదోమఖం సంపాదించుకుని, బాబుని పెదద వాడిని చేసి” అంది నవుుతూ శయణమ.

గామతిఱని స్టంటర్ లో డా
ర ప్ చేసి అందరి దఖగరా స్టలవు తీసుకుని ఆఫీస్ కి ఫమలు దేరింది.

ఆమ ఆఫీసుకి వెళ్తో సరికి ఆ వాతావయణంలో ఔ అనారోఖమఔయమైన మారు ఖభనించింది.

ఎటి లాగే అందరూ గౌయవంగా లేఛి నిలఫడి నభసాియం చేసినా ఆ గౌయవంలో లోం, ఔృతిఱభత ఔనిపంచింది. సనత్ కుమార్

అంతకు ముందే అరభతూ చేమడం వలన శయణమ టిుంచుకో లేదు.

మామూలుగానే తన నులు మొదలు పెటిుంది. పెండింగ్ ఫ్ైలస్ చూసి కొనిన సంతకలు చేసింది.. కొనిన సందేహ్లతో ఔిన
పెటిుంది. రండు, మూడు లామండ్ డిసుమట్ కేసులు వచాియి.

వాటికి సంఫంధించిన వివరాలు స్తరింటెండెంట్ తో ఙరిించింది. ఖంభీయంగా రోజు ఖడిచి పోయింది.

గామతిఱ శయణమ ఇచిిన డబుఫలతో కొదిద సీుల్ సామాను, కొనిన పా
ో సిుక్ డబాఫలు, ఇంటికి కవలసిన సరుకులు కొనిన కొంది. ఆమకి
ఇలు
ో అద్దదకి ఇచిిన సుశీల గుంటూరు జిలా
ో పెద నంది పాడు లోని జిలా
ో రిషత్ స్తిలో
ో స్టైనుస టీఙర్ గా ని చేస్ూంది. ఆవిడ బయత
యభణ

శయణమ ఆఫీస్ లో హెడ్ ఔోయి్ ..శయణమ డిపూమటీ ఎం ఆర్ వో గా రాగానే సుశీల ఆవిడని ఔలిసి తనని తను రిఙమం

చేసుకుంది. నందిగాభ లో వాళ్ళకి పెదద ఇలు
ో , ఆసు
ూ లు ఉనానయి. సుశీల పెద నంది పాడులో పుటిుంటి వారి దఖగయ ఉంటూ వారానికి
మూడు రోజులు నందిగాభ వసు
ూ ంట్టంది.

వాళ్ళకి పలోలు లేరు.. ఇదదరికీ రండు మూడేళ్తళ తేడాగా యాభై ఏళ్తళ ఉంట్లయి కఫటిు ఇంక పలోలు
లేదు. శయణమ టో

పుటేు అవకశం కూడా

భారామ బయతలిదదరూ కూడా భరామదగా, అభమానంగా ఉంట్లరు. గామతిఱకి అంఖన్ వాడి కయమఔయతగా ఉదోమఖం

వేయింఙ గానే ఆఫీసులో చల రేగిన విభయశల వెలు
ో వ ఔళ్ళళరా చూసిన

యభణ ఆ విషమం భాయమకి చపాడు. సుశీల శయణమ ని

సభరిధంచి “ఔ అమాభయికి ఏదో తన చేతిలో ఉనన సామం చేసినందుకు ఇలా మాట్ల
ో డతారా” అంటూ బయత మీద విరుచుకు

డింది. “మీరు మాతఱం వాళ్ోతో చేయఔండి.. చినన వమసులో ఇంత పెదద పోసు్ లో ఉంది... ఛనాలు కుళ్ళళ ఙచేి వాళ్తళ ఙస్త
ూ నే
ఉంట్లరు.. అవనీన లక్ష్మ పెటుదు
ద అని నేను ఆవిడకి ఫోన్ చేసి చపా
ూ ను” అంటూ అటిఔపుడు శయణమకి ఫోన్ చేసి ధైయమం చపంది.

ఆవిడ సంసాిరానికి శయణమ ఙలించి పోయింది. వమసులో పెదదద్దైన సుశీల ఆ క్ష్ణంలో ఔ అఔిలా అనిపంచింది.

ఆ

సందయబంలోనే గామతిఱ గురించి కు
ో ూంగా చప ఆ అమాభయికి ఔ షెలుర్ ఏరాట్ట చేస్తూ తన భుజాల మీద ఫరువు దిగుతుందని
చపంది. సుశీల దంతులకి నంది గాభలో ఉనన ఇలు
ో సుమారు నాలుగు వందల ఖజాల సథలం ... మూడు వందలకి కొంచం
తకుివ సథలంలో ఇలు
ో ఔట్ట
ు కుని మిఖతాది ఖాళ్ళగా వదిలేశారు. వెనఔ పెయడు.. ఆ పెయటో
ో

సయదాకి నాటిన కొనిన చట్ట
ో త

మొఔిలు పెంచుకునే సభమం వాళ్ళకి లేదు. ఆ ఇలు
ో కూడా ఔ పా
ో న్ రకయం ఉండదు. పెదద హ్లు, హ్లుకి కుడి వెైపు, ఎడభ
వెైపు కోి ఖది, హ్లు దాటి లోలికి వెళ్తూ కుడి వెైపు పెదద డఔ ఖది, కొంచం వసారాలా వదిలి కుడి వెైపు వంట ఖది, ఎడభ వెైపు
విశాలంగా ఉనన భోఛనాల ఖది లోనే ఔ వెైపు పూఛ ఖది, వెనకల పెదద ఖాళ్ళ సథలం, ఔయభ దధతిలో లేని కొనిన పూల మొఔిలు, ఔ
మామిడి చట్ట
ు , ఔ సపోట్ల, ఔ జాభ చట్ట
ో .. ఈశానమ మూల బావి, వామవమంలో బాతూ
ఱ ం, లావెటీఱ ..

హ్లుకి ఎడం ఔి ఉనన ఖదికి ఆనుకుని ఉనన సథలంలో చినన వంట ఖది వేసి, ఫటులుతుకోిడానికి, అంట్ట
ో తోముకోడానికి ంపు,
ంపు చుటూ
ు

సిమంట్ తో ఙదును చేసి ఖట్ట
ు లా ఔట్ల
ు రు. ఎటి నుంచో ఆ పోయషన్ ఎవరి ఔనాన కసూ భంచి వాళ్ళకి, తోడుగా

ఉండే వాళ్ళకి ఇవాులని అనుకుంట్టనానరు కనీ కుదయ లేదు. ఇపుడు శయణమ మీద గౌయవంతో, గామతిఱ మీద సానుభూతితో
గామతిఱకి ఆ పోయషన్ ఇవుడానికి అంగ్రఔరించింది సుశీల.

ఆవిడకి డబుఫ ఔనాన ఔ భంచి భనిషి తోడు అవసయం. తను ఊళ్ళళ ఉండనపుడు కసూ మొఔిలని, ఇంటిని చూసుకునే భనిషి
కవాలి. గామతిఱ ఆవిడకి నచిింది. ఆవిడ కోరుకుననటేు ఉదమం హడావుడిగా వెళ్ళళ పోయినా స్తిల్ నుంచి రాగానే వాకిలి,
పెయడు ఊడిి, మొఔిలకి నీళ్తళ పోసి, పురుగు వచిిన మొఔిలకి చీభల భందు ఙలిో కపాడడం కఔ,
ఔనకంఫరాలు నాటింది గామతిఱ.

భరి కొనిన గులాబీలు,

అది చూసిన సుశీల గామతిఱ నితనానికి, నెభభది సుభావానికి ముగు
ద రాలైంది. తను

కోరుకుననటేు భంచి అమాభయి ఆ పోయషన్ లోకి వచిిందని సంతోష డింది.

సుశీల ఈ భధమ గురు వాయం సామంతా
ఱ ని ఔలా
ో నందిగాభ వచేిస్ూంది. ఇంటో
ో ఉననపుడు గామతిఱ, సుశీల ఔబురు
ో
చపుకుంటూ, బాబుతో ఆడుకుంటూ ఖడిప్రసాూరు. ఔయభంగా సుశీల, గామతిఱల అనుఫంధం ఫల డ సాగింది. ఇంక ఔి
సంవతసయం ఔషు డితే వాలంటరీ రిటెైర్ మంట్ తీసుకో వచుినని, అపుడెైతే పెనషన్ వసు
ూ ందని చపంది సుశీల.

యభణ గామతిఱతో ఎకుివగా మాట్ల
ో డడు.

అతను ఇంటో
ో ఉననపుడు గామతిఱ సుశీలతో కూడా మాట్ల
ో డదు. ఆవిడ

వాయంలో మూడు రోజులు ఇంటో
ో ఉండి యఔ, యకల వంటలు చేసు
ూ ంది. అవి గామతిఱకి ఇసు
ూ ంది. ఇదదరూ పెయటో
ో ఔలుసుకుని మొఔిలు

చూసుకుంటూ ఔబురు
ో చపుకుంట్లరు. పూసిన పూలు, కసిన కమలు ఇదదరూ సమానంగా ంచుకుంట్లరు. బాబుని తన ఇంటికి
తీసుకు వెళ్ళళ భారామ బయతలిదదరూ వాడితో ఆడుకుంట్లరు. సుశీల గుంటూరు నుంచి వాడికి భంచి డెరస్ లు, బొభభలు కొని
తెసు
ూ ంట్టంది.

ఈ విషయాలనీన తెలుసుకునన శయణమకి

గామతిఱని ఔ భంచి భనిషి సంయక్ష్ణలో వదిలానని తృపూ ఔలిగింది.

అయితే ఆఫీస్ లో శయణమకి భరో ద్దఫఫ తగిలింది.

సనత కుమార్ ఆమకి ఫేవర్ చేసు
ూ నానడని ఇదదరికీ భధమ ఏదో ఉందని పుకరు
ో ఫమలు దేరి నెభభదిగా శయణమ చవిని చేరాయి.
నిరా
ఘ ంత పోయింది. ఎంతో భంచివాడు, సంసాియవంతుడు అయిన ఆఫీసర్, సీనిమర్, తన పెై అధికరి వృతిూకి సంఫంధించి
తయచుగా అతనిన ఔలుసుకోడం, అతనితో ఔలిసి ఇనస్ పెక్ష్నస్ కి, మీటింగ్ లకి వెళ్ళడం తపా.. అలా అయితే తను ఈ
ఉదోమఖం ఎలా చేమ ఖలదు. ఇవాళ్ సనత కుమార్ , రేపు ఇంకొఔళ్తళ ఆ సాథనంలో ఎవరునాన తను ఇలాగే ఉండాలి.. వాళ్తళ
అలాగే ఉండాలి. అంత మాతా
ఱ న సంఫంధాలు అంట ఖటుడం ఎంత నీఙం!
ఆఫీస్ లో ఉండాలని అనిపంఙ లేదు.

అది తెలిసిన రోజు మూడ్ ఆఫ్ అయి పోయింది.

మీటింగ్ కూడా కనిసల్ చేసి భధామహనం నుంచి ఇంటికి వెళ్ళళ పోయింది.

వెళ్ళ గానే తేఛకి ఫోన్ చేసి విషమం చప బాధ డింది.

రుదధమైన సుయంతో

“ఏం భనుషులు తేజా! కొంచం కూడా సంసాియం లేని భనుషులు.. ఛి ఛి

నేను ఈ ఉదోమఖం చేమ

లేను... రిజెైన్ చేసాూను” అంది.

తేఛ ఒదారుస్త
ూ అనానడు “ అందరూ నీలా , నాలా ఆలోచిసాూయనుకుంట్టనానవా! ఈ సమాఛంలో ఎనభై శాతం అలాగే ఉంట్లరు..
చూసీ చూడనట్ట
ు వెళ్ళో పోవాలి.

నువుు వాళ్ళ బాస్ వి ఔదా... వాళ్తళ నీ గురించి ఏభనుకుంటే ఏం .. నీ పెై అధికరులు నీ

గురించి ఏభనుకుంట్టనానరు అనేది నీకు ఇంపారుంట్.

అయినా ఇంకెంత మేటర్ ఆఫ్ హరీడో వన్ భంత్. భన పెళ్ళో అయి

పోతుంది... నేను నీతో ఉంట్లను.. ఎవడనాన ఏదనాన వాగాడంటే నా చేతులో ఙచాిడనన మాటే..”

అతను అనన తీరుకి నవ్వుచిింది శయణమకి. “ ఏం సినిమాలో
ో లాగా ఎడా-పెడా కొటేుసాూవా ఏం” అంది.

“భరి కఔ ముదు
ద పెట్ట
ు కుంట్లనా ...కళ్తళ, కీళ్తళ వియగోగటేుసాూ.”

“ థంఔస్ ... అవనీన చేమఔ పోయినా ననున అయధం చేసుకునానవు చాలు తేజా.. నీలాంటి బయతలునన ఏ ఆడద్దైనా చాలా
అదృషువంతురాలు... మిలిమన్ డాలయో ఆసిూఔనాన ఔషుంలో, సుకంలో నీకు నేనునానను అంటూ హృదమ పూయుఔంగా బరోసా
ఇచేి ఒ ఆతీభయుడు బయత కవడం ఎంతో స్టకూమరిటీ ని ఇసు
ూ ంది”

భనస్తపరితగా అంది. తయవాత భరి కస్తపు బవిషమతు
ూ

రణ్యళ్ళఔలు వేసుకుంటూ ఔబురు
ో చపుకునానరు.
తేఛ ఇచిిన సపోయు్ భరింత ఉతాసహ్నిన, ఆతభవిశాుసానిన నింగా ఎటి ఔనాన హుందాగా ఆఫీసుకి వెళ్ళళంది.
లాగే

ఎటి

మీటింఖస్ కి సనత కుమార్ తోటే ఔలిసి వెళ్ళడం, తను ఔండఔు్ చేయాలిసన మీటింఖస్ ఔండఔు్ చేమడం,

ఎవరికీ

బమ డకుండా తన సిదా
ధ ంతాలను అనుసరిస్త
ూ ముందుకు సాగి పోతోంది.

ఇరు వెైపులా పెదదలను ఔలిసి దఖగరుండి పెళ్ళో ముహూరా
త లు పెటిుంచాడు తేఛ.

శయణమ పెళ్ళళకి ది రోజులు లీవ్ పెటిుంది.

సనతకుమార్ ఆమకి శుభాకంక్ష్లు చప ఆమ లీవ్ అనుభతిసు
ూ ననట్ట
ు గా రిఔమండ్ చేసి ఔలఔుర్ ఆఫీస్ కి ంపంచాడు.

ఆమని తీసుకు వెళ్ళడానికి తేఛ విఛమవాడ వచాిడు.

రండు డఔ ఖదుల ఫ్య
ో ట్ చూసి

“ఇంత చినన ఫ్య
ో ట్ తిసుకునానవేంటి.. వెంటనే భనం తీఱ బడ్ రూమ్ కి షిపు్ అవుదాం.. నీ

స్తుటస్ కి కని, నా స్తుటస్ కి కనీ ఇది తగినది కదు” అంటూ అటిఔపుడు లబిఫ ప్రటలో తన ఫ్రండ్ దాురా అతమంత
ఆధునిఔంగా ఉండే ఫ్య
ో ట్ తీసుకునానడు.

“ఒనయస్ దఖగయ రండు నెలల అడాునుస ఉంది ... లీవు నుంచి వచాిఔ షిపు్

అవుదాం” అంది శయణమ. తేఛ సరే అనానడు.

రండు రోజులు విఛమవాడ లో ఉండి,

అఔిడ కూడా షాపంగ్ చేసి, ఔనఔదుయగ అభభవారిని దరిశంచుకుని భంఖళ్గిరి,

అభరావతి కూడా వెళ్ళో సాుమి దీవెనలు పొంది ఇదదరూ హెైదరాబాద్ ఫమలు దేరారు. వెళ్తో ముందు ఔి సారి గామతిఱని చూసి

ఎలా ఉందో ఔనుకుిందాభనుకుంది కనీ కుదయ లేదు.

గామతిఱని తేఛకి చూపంచాలి అనుకుంది.. తేఛ ఆమని ఔలుసుకోడానికి పెదదగా ఆసకిత చూపంఙలేదు.. “ఆమకి ఏ ఛనభలోనో భనం
ఋణడి ఉంట్లం ... చేతనెైంది చేశాం భన ని అయి పోయింది...ఇంఔ ఆ అమాభయితో భనకేం ని” అనానడు.

నిఛమే ఔదా అనిపంచింది గామతిఱకి. నిఛమే ఎవరీ గామతిఱ? ఎందుకు తనకి ఎదురైంది.. ఎందుకు తను ఆమకి సహ్మం
చేయాలిస వచిింది.. పోనీ ఆ చేస్త సామం ఏదో తలిో, పలోలను ఔలిపతే బాగుండేది. అవకశం వచిినటేు వచిి చేజారి పోయింది.

“ఏంటి ఆలోచిసు
ూ నానవు?”

అడిగాడు తేఛ కుడి చేయి సీురింగ్ మీద పెటిు ఎడం చేయి చాచి ఆమ భుజాల మీద వేసి. తల

విదిలిి అతని వెైపు చూసి నెభభదిగా నవిు అంది గామతిఱ ప్రరంటస్ నా ఫ్య
ో ట్ ఎదురు ఫ్య
ో ట్ లో ఉననపుడు ఈ అమాభయి నాకు
ఔలవ లేదు. ఔలిసి ఉంటే ఆమ జీవితం వేరుగా ఉండేది ఔదా...”

“భనం ఎంత కదు అనుకునాన కొనిన విశాుసాలను గౌయవింఙఔ తదు

శయణ్యమ.. జీవితం ఇలా ఉండాలి అని ఆ బఖవంతుడు

ముందే స్టిచ్ వేసి ఉంచుతాడు.. ఆ జీవితం అలాగే ఉంట్టంది. పాం ఆ అమాభయి జీవితం అలా ఉండాలని స్టిచ్ వేసి
ఉంట్లడు..” అనానడు తేఛ.

“భంచి ఫిలోసఫీ ... అది సరే నువుు ఔర్భ సిదా
ధ ంతానిన నముభతావా” అతని మొహం లోకి రిశీలనగా చూస్త
ూ అడిగింది.తేఛ
వెంటనే ఫదులు చ లేదు.. ఎదురుగా పెదద కొండ చిలువలా ఔనిపసు
ూ నన రోడ్ వెైపు చూస్త
ూ అనానడు... “ఔయభ సిదా
ధ ంతమా, లేఔ
ఇంకోట్ల నాకు తెలిమదు కనీ, ఔ చినన ఉదాహయణ చపా
ూ ను వినానఔ అదేంటో నువేు చపు .” కుతూహలంగా అతని
మొహంలోకి చూస్త
ూ కూరుింది శయణమ ఏం చపా
ూ డా అని.

“మా గా
య ండ్ ఫ్యదర్ వాళ్ళది రాజోలు..

వెయిమ ఎఔరాల భూసాుమి. పెదద భండువా ఇలు
ో అంట్లరు నీకు తెలుస్, లేదో..”

లేదననట్ట
ు అడడంగా తల ఊపంది శయణమ.“అఫ్ కోరుస నాకూ గురు
త లేదు.. నాకు ఐదేళ్ళ వమసు లోనే అభభ, నానన హెైదరాబాద్
వచేిసారుట ఆ తయవాత అఔిడికి వెళ్ళ లేదు కూడా.

అయితే తాత గారు ఆ ఊరికి భహ్ రాజు లాంటి వారుట.. ఊళ్ళళ ఏ

వేడుఔ ఛరిగినా, ఈ శుబ కయమం ఛరిగినా అదేదో సినిమాలో చూపంచినట్ట
ు ముందు తాతమమ, నానభభ దఖగరికి వచిి ఆశీసుసలు
తిసుకునే వాయట. వాళ్తళ మామూలుగా ఆశీయుదింఙరు ఔదా మ్మతుఫరులు.. వాళ్ళ సాథయికి తగినట్ట
ు కొంత ఫంగాయం, ట్ట
ు
ఫటులు ఇంక డబుఫ ఇచిి దీవించే వారు. అందుకే వాళ్ళంటే ఊయందరికీ ఎంతో గౌయవం, ప్రరభ, అభమానం. “

“అయితే,”

తేఛ ఆగాడు.శయణమ ఊపరి బిఖ టిు విన సాగింది.

తేఛ కరు స్ో డౌన్ చేసి, ఎదురుగా వెనకల వసు
ూ నన లారీ వెళ్ళడానికి దారి ఇచిి తిరిగి చడం పా
ర యంభంచాడు. “ తాత గారు
ఔమూమనిసు్ భావాలునన వారు. నానభభ దేవుడిని విరీతంగా నమేభది..వాళ్ళకి చాలా కలం పలోలు పుటుఔ పోతే నానభభ
సుఫరహభణమ సాుమిని పూజిసు
ూ ండేది.. ఇంటో
ో ఎపుడూ ఏవో పూఛలు, వరతాలూ, నోములు అవుతూ ఉండేవి.

కొంత కలానికి నానన గారు పుట్ల
ు రు.

మా నానన పుటిునపుడు ఔ జోమతిషుిడికి నానన జాతఔం చూపస్తూ నీ ఆసిూ నీ కొడుకు

అనుబవింఙడు ... సుమం ఔృషితో వృదిధలోకి వచిి కోటీశురుడు అవుతాడు.. నీకింఔ పలోలు పుటురు.. నీ ఆసిూ పాసు
ూ లనీన రుల
పాలు అవుతాయి అని చపాడు.

నానన అవనీన నభభ లేదు.. కనీ నానభభ బమడి పోయింది. అయితే తాతమమ మాతఱం

పొటు కూటి కోసం అతనేదో వృతిూని నముభకునానడు... అతను చప్రవనీన నిజాలు కదు “ అంటూ తేలిగా
గ కొటిు పారేశారు.

కనీ

చాలా విచితఱంగా తాతమమ ఆసు
ూ లనీన పోయాయి. నాననకి ఏమి మిఖల లేదు.. నానన ఆ జోమతిషుిడు చపనట్ట
ు

సుమం ఔృషితో భళ్ళళ ఆసు
ూ లు సంపాదించారు.
మీద ఆ రోజులో
ో ఉనన ఏడు వారాల నఖలు అంతే

తాతమమ నుంచి వచిింది కేవలం ఐదు ఎఔరాలు మాతఱమ.. నానభభ వంటి
“

శయణమ ఆశియమంగా చూస్త
ూ అడిగింది “ అదేంటి వెయిమ ఎఔరాలు ఏమైనాయి. “

“తెలిమదు... ఆ విషమం ఇటికి ఔ యహసమంగానే మిగిలి పోయింది.. “

“నీకిదంతా ఎలా తెలుసు?”

“అభభ చపంది..”

“ఆవిడకి కూడా తెలిమదా ఆసిూ ఎలా పోయిందో..”

“ ఎలా తెలుసు
ూ ంది... అటికి ఆవిడ ఆ ఇంటో
ో లేదుగా..”

“కనీ మీ నానన గారు చప ఉండచుిగా.”

“ ఆమనకీ తెలిమదు.. ఈవెన్ మా నానభభకి కూడా తెలిమదు ”

„అదేంటి..‟

అదే మిసురీ..

శయణమ నోట మాట రానట్ట
ు అలా సూంభంచి పోయి కూరుింది. అటికే స్తరామసూభమం అవుతోంది.. ఙిటి చిిఔ మీద
నారింఛ యంగు కియణ్యలు డి చిిఔ వింత అందంతో మరిసి పోతోంది. స్తరుమడు పెదద గోళ్ం లా మారి డభట వెైపుకి నెభభదిగా
ఔదిలి పోతునానడు. అఔిడఔిడా శువులు ఙి ఖడిడ మేసు
ూ నానయి.

రైతులు ఇళ్ళ మొహం ట్ల
ు రు..

తేఛ ఔళ్ళలో
ో ఔ వెలుగు ఔనిపస్ూంది. ఆ వెలుగు చూస్త
ూ అంది శయణమ “ఇదంతా విధి రాత అని, ఔయభ అని అనుకుంట్టనానవా..”

“అంతేగా శయణ్యమ ... అలా అనుకోఔ పోతే ఆ యహసమం తెలుసుకోడానికి బుయయ ఫదదలు కొట్ట
ు కుని, జీవితం మొతూం ఆ అనేుషణలో
నియయధఔంగా ఖడిప్రసి, నిరాశతో, నిరిోూతతో ఔృంగిపోయి ఫతికే వాళ్ళం ఔదా.. “

శయణమ మాట్ల
ో డ లేదు.. అతని మాటలో
ో ని సతామనిన అనేుషిస్త
ూ నిశశఫదంగా కూరుిండి పోయింది.

పెళ్ళో హెైదరాబాద్ లో చేయాలని తేఛ కోయడంతో

అఔిడే సతమ సాయి నిఖమాఖభంలో చేమడానికి నిశియించారు.. శయణమ

తలిో, తండు
ర లు, అఔిలు, ఫంధువులు అంతా కూడా హెైదరాబాద్ వచాిరు. వాళ్తళ ఉండడానికి తను తీసుకునన ఫ్య
ో ట్ ఇచాిడు
తేఛ. అంతే కఔ మారేజ్ హ్ల్ కి తనే డబుఫ ఔట్ల
ు డు శయణమ తండిర ఎంత వారించినా వినలేదు.

అతని ఓదారామనికి ఆమన ముగు
ద డయాడు. “ఎంత అదృషువంతురాలివి తలీో”

అనానడు శయణమని దఖగయకు తీసుకుని..

“అవును నానాన” అంది శయణమ..

“ఫంగారు పూలతో పూఛలు చేసావే” అనానరు అఔిలు .. నవేుసింది శయణమ. పెళ్ళో వెైబవంగా ఛరిగింది.

పెళ్ళో కొడుకు తయఫు ఫంధువులు, స్తనహతులు అందరిని చూసి శయణమ ఇంటిలిో పాదీ బదిరి పోయారు.. అందరూ కూడా సమాఛంలో
ప్రరు రతిషులు, ఆసిూ అంతసు
ూ ఉనన వాళ్తళ.. అందరూ డెైభండ్ ఆబయణ్యలు వేసుకుని , కరీద్దైన ట్ట
ు చీయలు ఔట్ట
ు కుని, బంజ్
కయోలో దిగుతుంటే వాళ్ళకి భరామదలు చేమడానికి కంగారు డి పోయారు అందరూ. కనీ, తేఛ తలిో,తండు
ర లు వాళ్ళని శాంత
యచి “గాబరా డఔండి అంతా సవమంగా ఛరుగుతుంది... ఎందుకు కంగారు”
పోగొట్ట
ు కుని మామూలుగా తిరిగారు.
మొతా
ూ నికి పెళ్ళో అదుబతంగా అయిపొయింది.

మిఖతా కయమఔయమాలు కూడా సవమంగా, విఛమవంతంగా పూరీత అయాయి.

అంటూ నఙి చడంతో కొంచం ఆ బమం

కూతురు వెైభోఖం చూసి శయణమ తలిో, తండు
ర లు, ఫంధువులు ఎంతో మురిసి పోయారు.

అతూ గారింటో
ో మూడు నిదరలు అయి పోయాఔ శయణమ, తేఛ శయణమ తలిో,తండు
ర లు అంతా విశాక టనం ఫమలు దేరారు.
వియామల వారికి గనంగా కనుఔలిచిింది తేఛ తలిో. అందరి దఖగరా స్టలవు తీసుకుని వెళ్త
ూ “నేను వెైజాగ్ నుంచి విఛమవాడ వెళ్ళళ
పోతాను అతూయామ... నాకు లీవ్ లేదు” అంది శయణమ.

“అలాగే వెళ్ళమాభ...” ఆపామమంగా అంది ఆవిడ.తేఛ తో పాట్ట అతని తలిోతండు
ర లు కూడా శయణమని

అపురూంగా

చూసుకోడం చూసిన అందరి ఔళ్తళ ఆనందంతో చభభగిలా
ో యి. అందరూ యసయం ఆలింఖనం చేసుకుని వీడోిలు
చపుకునానరు.

మా అమాభయి చాలా అదృషువంతురాలు అంది శయణమ తలిో, వియామల వారితో.

మా అబాఫయి కూడా అదృషువంతుడే ...అనానరు వాళ్తళ.

రండు పెదద కరు
ో వెైజాగ్ ఫమలుదేరాయి.

ఆ రోజు భంఖళ్ వాయం.

గామతిఱ కొతూ జీవితంలో ఏడు నెలలు రశాంతంగా ఖడిచి పోయాయి. బాబుకి ఏడాది ఖడిచి రండో ఏడు వచిింది. వాడు పుటిున
తేది కనీ, తిధి, వాయ, నక్ష్తా
ఱ లు కనీ గామతిఱకి గురు
త లేదు.. ఔిటే గురు
త ంది ... కొతూ సంవతసయ సంఫరాలు ఛరిగిన
సుమారు ది రోజులకి వాడు పుట్ల
ు డు. అంటే ఛనవరి నెలలో పుట్ల
ు డు.

ఛనవరి నెల వచిింది.. సుమారుగా నెనండో తారీకు అని లఔి ఖటిు చపంది సుశీల. ఆ రోజు వాడిని గుడికి తీసుకు వెళ్ళళ
పూజారితో దీవెనలు ఇపంచింది. గుంటూరు నుంచి తెచిిన కొతూ డెరస్ వేసింది. స్తమామ పామసం చేసి తినిపంచింది. సుశీల ప్రరభకి,
అభమానానికి గామతిఱ భనసు మూఖ బోయినట్ట
ు అయింది. వాడి చేత ఆ దంతులకి పాదాభ వందనం చేయించింది. బయతకి చప
గామతిఱని, బాబుని సినిమాకి తీసుకు వెళ్ళళంది సుశీల. శయణమ దఖగయకు కూడా వెళ్ళళలనిపంచింది గామతిఱకి కనీ ఎలా వెళ్ళళలో
తెలిమ లేదు.. సుశీలతో అనాలనుకుంది గామతిఱ దఖగయకు బాబుని తీసుకుని వెళ్ళ
ద ం అని కనీ ధైయమం చాలేోదు.
సినిమా నుంచి ఇంటికి తిరిగి వెళ్త
ూ ననపుడు సుశీలే అంది శయణమ గారి దఖగయకు తీసుకు వెళ్తూ బాగుండేది ఔదా.

గామతిఱ

విపారిన

మొహంతో చివుకుిన ఆవిడ వెైపు చూసింది.

అయితే

మేడం చాలా బిజీగా ఉనానరు.. అసలు ఆఫీస్ కి కూడా రోజు రావడం లేదు.. చాలా ఫ్ైలస్ కూడా పెండింగ్ ఉనానయి.. ఆవిడకి
విఛమవాడ ఆఫీసులోనే చాలా ని ఉంది.. రోజు ఔలఔుర్ దఖగయ మీటింఖస్.. పెైగా ఈ భధమ ఆవిడ పెళ్ళో చేసుకునానరు అనానడు
యభణ.

ఒహ్ అవునా.. శుబవాయత చపారే అంది సుశీల సంతోషంగా.

మా అందరికి వెడిడంగ్ కయడ్ ఇచాిరు కనీ మేము వెళ్ో లేఔ పోయాం. పెళ్ళో హెైదరాబాద్ లో ఛరిగింది.. అతను చాలా రిచ్ ట.. లవ్
మామరేజ్ ట.. ఆవిడ లీవు నుంచి రాగానే మా అందరికి ఆఫీస్ లో పారిు ఇచాిరు. అతను కూడా చాలా బాగునానడు.

యభణ చపు
ూ నన కోి మాట గామతిఱ భనసుని

ఆనంద డోలిఔలూగించింది.

బాబు ప్రరున యాభై వేలు బాంక్ లో డిపాజిట్

చేస్త
ూ శయణమ అనన మాటలు గుర్మతచాియి. నా కబోయే బయత ఇచాిడు ఈ డబుఫ అని చపంది. గామతిఱకి అంత పెదద భనసునన
శయణమ బయతని వెంటనే చూడాలనిపంచింది. ఎంత అదృషువంతురాలు ఆవిడ.. ఆవిడే కదు అతను కూడా అదృషువంతుడే. అందం,
ఙదువు, ఉననతమైన హోదా, భంచి భనసు ఉనన భాయమ దొయఔడం అతని అదృషుం కదా.

యభణ ఇంక ఏదో చపు
ూ నాన అవేవి ఆమ వినిపంచుకో లేదు. శయణమ, తేజాల అందమైన రూపాలను భనసులో ఊహంచుకుంటూ
కూరుింది ఇలు
ో చేరిందాక.

ఆదివాయం సామంకలం సుశీల వెళ్ళళ పోయింది గుంటూరు ..

గామతిఱకి సుశీల ఉనన మూడు రోజులు హ్యిగా నిశిింతగా ఖడిచినట్ట
ు అనిపసు
ూ ంది. ఆవిడ వెళ్ళగానే ఏదో అబదరతా భావం
ఔలుగుతుంది. ఆ పెదద ఇంటో
ో యభణ, ఔినే తను, తన కొడుకు.. ఖలంతా అంఖన్ వాడిలో ఖడిచి పోతుంది. ఇంటికి రాగానే వంట
ని, బాబు ని, కస్తపు తోట ని వీటితో ఖడిచి పోతుంది.

బాబు తుయగా నిదర పోతాడు.. వాడిని డుకోబట్ల
ు ఔ భనసంతా

శూనమం ఆవరిసు
ూ ంది. తను కోలోయిన జీవితం అంతా ఔి సారి గురు
త వసు
ూ ంది.. అభభ, నానన, అననమమ ఎంతో బదరత
ఖలిగిన జీవితం, అందమైన పూల తోటలాంటి

జీవితం

యమేష్ అనఫడే ఔ అగిగపులో వలన కలి బూడిద అయింది . అసలు

యమేష్ ఎందుకు తన వెంట డా
డ డు.. వాడు వెంట డితే తను బుదిధ లేఔ ఎందుకు వాడితో లేచి వచిింది.. గామతిఱకి అంతు లేని
దుుఃకం ఔలుగుతుంది.

ఆ తయవాత ఆమ ఆలోఙనలు యమేష్ తో ఖడిపన జీవితం చుటూ
ు తియఖడం మొదలు పెడతాయి. అసలు తనకి అతను ఙని
పోయాడనన బాధ ఏ మాతఱం ఔలఔిపోడం విచితఱంగా అనిపసు
ూ ంది. అయిషుంగా, ఫలవంతంగా అతనితో కపుయం చేసి ఔ పలో
వాడికి తలిో అయినా అతని మీద ఏమాతఱం ప్రరమానురాగాలు ఔలఔి పోడం ఆశిరామనిన ఔలఖచేసు
ూ ంది.

దేవుడు తను చేసిన తపుకి చాలా పెదద శిక్ష్ వేసాడు.. ఙదువు అరా
ధ ంతయంగా వదిలి వచిింది.. తనకి ఇవాళ్ శయణమ జాలి తలచి
ఏదో ఔ చినన ఉదోమఖం ఇచిింది... ఈ ఉదోమఖం ఏ క్ష్ణ్యన అయినా పొతే వేరే ఉదోమఖం ఏం వసు
ూ ంది? నాలుగిళ్ళలో
ో పాచి ని
చేసుకోవాలి ... దేవుడా అలాంటి రిసిథతి రానివుకు..

ఖబుకుిన రండు చేతులో
ో మొహం దాచుకుని కుళ్ళళ, కుళ్ళళ ఏడవ సాగింది.. శయణమ తనని అంఖన్ వాడికి, సుశీలకి అగించి
వెళ్ళళ పోయింది. ఆవిడ పెళ్ళో చేసుకుంది. ఇపుడు బయతతో, ఉదోమఖ బాధమతలతో తనని భరిి పోయి ఉంట్టంది.. ఆవిడని
ఔలుసుకోడానికి తనకి ఆవిడ ఆఫీస్ తెలిమదు.. ఇలు
ో తెలిసినా ఎలా వెళ్ళళలో తెలిమదు. ఔనీసం ఆవిడ ఫోన్ నెంఫర్ అయినా
తీసుకోవాలి అనన ఆలోఙన ఎందుకు రాలేదు తనకి..

గామతిఱ అంతూ , పొంతూ లేని ఆలోఙనలతో అననం తినడం కూడా భరిి పోయి అలా భనసాూంతో ఎటికో నిదర పోయింది.

ఆ రోజు బుధవాయం. గామతిఱ అంఖన్ వాడి నుంచి వచిి రోజూ లాగే అననం, పు వండి బాబుకి పెటిు వాడిని డుకోబటిు, తను
తోట ని చేసుకోసాగింది. తను నాటిన ఔనకంఫరాలు, గులాబీలు పూలు పూసు
ూ నానయి.

అయితే ఆకులనీన చీభలు

టుడంతో చిలు
ో లు డా
డ యి.. అలా ఉననపుడు ఖమాకిసన్ ఙలోభని సుశీల ఖమాకిసన్ తెచిి కంపండ్ వాల్ కి ఉనన ఔ గూటో
ో
పెటిుంది. గామతిఱ లిటి ఫటు తీసుకుని అందులో ఖమాకిసన్ వేసి మొఔిల మీద ఙలో సాగింది.

ఙలోడం పూరీత అయాఔ చేతులు శుబరంగా సబుఫతో ఔడుకుిని
చంగుతో తుడుచుకుని కొదిదగా వంగి

చాలా కొంచం నీళ్తళ మొఔిల మీద చిలఔరించి చేతులు

ఔనకంఫరాలు కుడి చేయి చూపుడు వేలు, బొటన వేలుతో సునినతంగా తెంప చంగులో

వేసుకుని చంగు మూట ఔడుతూ నిట్లరుగా నిలఫడబోయి ఎవరో తనని వెనఔ నుంచి ముందుకు తోసు
ూ ననట్ట
ు అయి
నిలదొకుికుని చివుున వెనకిి తిరిగింది.

యభణ ఎపుడు వచాిడో పలిోలా శఫదం చేమకుండా వచిి ఆమకి బాగా సమీంగా దాదాపు ఆమ వీపుని ఆనుకుని
ఉనానడు.

నిలఫడి

గామతిఱ షాక్ తగిలినట్ట
ు ఖభాలన దూయం ఛరిగి అంకుల్ మీరు... అంది బమం, బమంగా ...

యభణ కుడిచేయి చూపుడు వేలు నోటి మీద ఉంచుకుని ఙపుడు చేమదు
ద అననట్ట
ు గా ష్ అంటూ ఆమ వెైపు నడిచి ఖభాలన
ఆమ భుజాలు ట్ట
ు కుని దఖగయగా లాకుినానడు.

గామతిఱకి ఆకశం రండుగా చిలి తన మీద డినట్ట
ు అయింది. ఫలవంతంగా అతని ట్ట
ు వదిలించుకుని దూయం ఛరిగి ఖటిుగా
అరిచింది ఏంటిది...మీరేం చేసు
ూ నానరు.

గామతీఱ ... దూయం వెళ్ళకు ... దఖగయగా రా.. ఎవరూ లేరు.. భనం ఏకంతంగా ఉనానం ... నీకు బయత లేడు .. నాకు భాయమ ఉనాన
ఎందుకూ నికి రాదు.. నాకు పలోలు లేరు.. నీ కొడుకుని నా కొడుకులా చూసుకుంట్ల ... ఎవరికీ తెలిమకుండా యహసమంగా
ఛరిగి పోతుంది.. నినున పువుులో
ో పెటిు చూసుకుంట్ల ... పీోజ్ రా గామతిఱ..

ఔళ్ళలో
ో ఎయయ జీయలు అతనిలో దహసు
ూ నన కమాగినని సషుంగా తెలిమ చేసు
ూ ంటే ఉనాభదిలా మీదకు రాసాగాడు. గామతిఱకి
ఆవేశం, దుుఃకం ముపరి గొనానయి.. వణుకుతునన సుయంతో అంది మీరు భంచి వాళ్తళ అనుకునానను.. ఆంటి లేని
సభమంలో ఇలా రవరితసాూరా.. దఖగయకు రాఔండి..

ఆంటి, అంకుల్ ఇవనిన భనం ఔలించుకునన వయసలు... నాకేం పెదద వమసు లేదు.. నువుు భంచి వమసులో ఉనానవు.. ఎంత
కలం ఇలా ఉంట్లవు.. నినున సుక పెడతాను ... నా భాయమ ఔనాన ఎకుివగా చూసుకుంట్లను. నువుు బమ
డుతునానవనుకుంట్ల.. ఎవరికీ తెలిమదు.. నువుు నీ ఇంటో
ో నేను నా ఇంటో
ో ఉంట్లం.. కనీ ఇలా కస్తపు సుయగ సుఖాలు
అనుబవించి గుట్ట
ు ఙపుడు కకుండా మేనేజ్ చేదా
ద ం.. రా " యభణ ఆపుకో లేని కభంతో విసురుగా వచిి ఆమని ఖటిుగా
వాటేసుకునానడు..

ఆమ చంగు జారిపోయి పూలనీన కింద డి పోయాయి. యభణ భరి కొంచం సాహసం చేసి ఆమ జాకెట్ట
ు మీద చేయి వేసాడు.
గామతిఱ ఫలవంతంగా కుడి చేయి లాకుిని లాగి అతని చంలు రండూ వాయించి వేఖంగా ఇంటో
ో కి రిగెతిూంది.

అతను వెనకలే అంతఔనాన వేఖంగా వచిి ఆమని డిసి ట్ట
ు కునానడు.

గామతీఱ నా మాట విను ... ఇది చాలా భంచి అవకశం.. నీ జీవితం బాగు డుతుంది... నేను నీకు అండగా ఉంట్లను. హ్యిగా
అనుబవిదా
ద ం.. అంటూ ఆమని భంఙం మీదకి నెటేు రమతనం చేమ సాగాడు.

గామతిఱ పెనుగులాడుతూ అయవ సాగింది వదులు, వదులు... ఆంటికి చపా
ూ ను వదలఔ పోతే..

యభణ కొంచం ఖటిుగా నవాుడు.. ఆంటికి చపా
ూ వా .. ఆంటి నినున నముభతుందనేనా .. పాతికేళ్తళగా నాతో కపుయం చేసు
ూ నన
ననున నభభకుండా నినన గాఔ మొనన వచిిన నినున నముభతుందా.. అలాంటి ఆశలేం పెట్ట
ు కోకు..భరింత ఖటిుగా కగిటో
ో
ఫంధిస్త
ూ అనానడు.

బాబు ఆ అలోరికి నిదర లేచి కెవుుభనానడు.

వదులు బాబు లేచాడు.. శకిత కొదిద అరిచింది గామతిఱ. వదలను.. నినున చూస్త
ూ గుటఔలు మింఖడం నా వాళ్ళ్ కవడం లేదు.
ఇవాళ్ ఎలాగెైనా సరే నినున అనుబవించి తిరా
త ను...అంటూ అతను ఆమను ఫలంగా గోడకి నొకిి పెటిు ముదు
ద పెట్ట
ు కో బోయాడు.

గామతిఱకి ఔనీనళ్తళ కరి పోతునానయి.. గుండె యగులుతోంది.. బాబు గుఔి టిు ఏడవ సాగాడు. గామతిఱ అతని శు ఫలం
నుంచి తపంచుకోడానికి అట్ట, ఇటూ అవకశం కోసం వెతఔ సాగింది..

తలుపు ఔి గోడకి అదిమి పెటిు నిలఫడా
డ డు.. తలుపు

వెనఔ గోడకి ఆనించి ఉనన చీపురు ఔనిపంచింది గామతిఱకి. కుడి చేయి చాస్తూ అందుతుంది. అతని వెైపు చూసింది.. పెదాలు
అందుకోడానికి రమతినసు
ూ నానడు.

గామతిఱ సంశయింఙ లేదు. ఎఔిడ లేని ధైయమం తెచుికుని కుడి చేయి చాచి చీపురు అందుకుని అతని విపు మీద ఔసి కొదీద
కొటిుంది.. అరమతనంగా అతని ట్ట
ు సడలింది.. స్తయ్ దమమం అని అరిచాడు.

గామతిఱ ఆఖలేదు ఎడా, పెడా ఔసి కొదీద చిపురుతో బాది అతను కింద డి పోగానే కళ్ళతో అతని మొహం మీద ఫ్డి ఫ్డి కొటిుంది.
యభణ విలవిలా
ో డుతూ నోటికి వచిినట్ట
ు తిటు సాగాడు. గామతిఱ పెనుగులాటలో ఊడి పోయిన చీయ అడడ దిడడంగా ఔట్ట
ు కుని, విడి

పోయిన

జుట్ట
ు ముడి వేసుకుని భంఙం దఖగయకు నడిచి బాబుని ఎతు
ూ కుని ఖబా, ఖబా యభణ తేరుకునే లోగా అందిన ఫటులు,

సామాను సంచులో
ో వేసుకుని విసురుగా గుభభం దాటింది.. దాటబోతూ ఔిసారి వెనకిి తిరిగి పెదాలు చిటిో యఔతం ఔరుతోంటే,
చీపురు ద్దఫఫలకి వాచిన ఔళ్ళతో కూ
ూ మ్మచేతుల మీద లేవడానికి రమతినసు
ూ నన అతని దఖగయగా నడిచి, అతని
య యంగా చూస్త
మొహం మీద కండిరంచి ఉమేభసి ఔి

రుగుతో రోడు
డ మీదకి వచిింది.

ఆ రోజు ఆదివాయం.. సభమం భధామననం మూడుననయ అయింది.

శయణమ స్ఫ్యలో రిలాకిసంగ్ గా డుకుని టివి చూస్ూంటే తేఛ వేడి,వేడి ఉలిోపామ కోడ్రలు చేసి, అలోం వేసి చేసిన టీ తో సహ్ టేఱ లో
పెట్ట
ు కుని వచిి స్టంటర్ టేబుల్ మీద పెటిు, శయణమ కళ్తళ తన వ్వళ్ళళ పెట్ట
ు కుని స్ఫ్యలో స్టటిల్ అయాడు.

శయణమ “ఏయ్ ఏంటిది”

అని కళ్తళ లాగేసుకుంట్టంటే “దేవి గారికి ఈ మాతఱం స్తవలు చేసుకునే అదృషుం మాకు లేదా”

అనానడు వంగి ఆమ చం మీద ముదు
ద పెట్ట
ు కుని.

అతని మడ చుటూ
ు చేతులు పెనవేసి అతని ఔళ్ళ మీదా, చంల మీదా ముదు
ద లు పెట్ట
ు కుని లేచి కూరుింది శయణమ.

“ఔమాన్ వేడి, వేడి కోడ్రలు ... భంచి టీ ఎంజాయ్” అంటూ వంగి స్టంటర్ టేబుల్ మీద నుంచి కోడిల ప్రోట్ తీసి ఆమ నోటికి

కోడ్ర అందిస్త
ూ అనానడు..

“నీకో శుబవాయత..”

“శుబవారా
త ... ఏంటది...” కోడ్ర తింటూ అతని వెైపు రశానయధఔంగా చూసింది.

“ ఫోర్ నాట్ ఫోర్ ఫ్య
ో ట్ నేను తీసుకునానను .. నినననే అడాునుస ఇచాిను.”

“ఎఔిడ? ఈ అపాయు్ మంట్ లోనా ... ఎందుకు?” ఆశియమంగా అడిగింది.

“నా ఆఫీస్ ఇఔిడికే షిపు్ చేసు
ూ నాన.. అనిన షాయు్ ఫిలిభస్, డాకుమమంటరీలు ఇఔిడే తీయాలని నిశియించుకునానను.
విఛమవాడ, విశాక టనం రిసయ పా
ర ంతాలో
ో బోలడనిన రిస్రసస్ ఉనానయి .. భంచి ఔధలు కూడా లభసాూయి.. ఫూమఙర్ లో
భంచి ఆయు్ ఫిలిభస్ కూడా తీసాూను” అనానడు.

“ఎందుఔలా సడన్ గా “.. కుతూహలంగా చూసింది.

“ ఎందుక మా ఆవిడ వేళ్ళ , పాళ్ళ లేకుండా , తన మీద తను శయ దధ చూపంఙకుండా డెడికేట్ అయి పోయి ని చేసు
ూ ంటే చూడ లేఔ
పోతునాన అందుకు..”

శయణమ అదా సంఖతి అననట్ట
ు కోడ్ర తింటూ “బాగుంది ఉదోమఖం అనానఔ ఔషుడఔ పోతే ఎలా” అంది.

ఆమకి భరి కొంచం దఖగయకు ఛరిగి నుదుటి మీద ముంగురులు సవరిస్త
ూ “ఇంత గానా శయణ్యమ ... నువిుంతగా ఔషు డుతుంటే
చూడ లేఔ పోతునాన..అలాఖని నీ ఉఛిులమైన బవిషమతు
ూ పాడు చేమడం కూడా నాకు ఇషుం లేదు.
రిసిూతులో
ో ఇంక నినున వంటరిగా వదిలేమ దలచుకో లేదు.”

అందుకే ఎటిు

అతని సుయంలో వినిపసు
ూ నన బాధ ఆమ భనసుని తాకింది. అతని ఔళ్ళలో
ో నిజాయితీకి ఙలించి పోయింది.

నెల రోజులు కమంప్ లు, ఇనెసక్ష్ను
ో , మీటింఖస్ తో టెైం కి తిండి కూడా తినకుండా బాగా అలసి పోయిన శయణమ ఆరోజే కొంచం
ఖాళ్ళగా ఉంది.

పెళ్ళో అయి కపుయం పెట్ల
ు ఔ ఔ నెల రోజులు మాతఱం ఇదదరూ ఆడుతూ, పాడుతూ , షికరు
ో , సినిమాలు

తిరుగుతూ ఖడిపారు.. ఆ తయవాత నఖయంలోని రాఛకీయాలో
ో అనిశిితి, అలోరు
ో , గొడవలు వీటితో బిజీ అయి పోయింది.

తేఛకి ఔ ఔి తన భాయమ అంత ఉననతమైన, బాధమతాయుతమైన సాథనంలో ఉననందుకు ఆనందంగా అనిపంచినా వేళ్కి తిండి,
నిదా
ర లేకుండా ని చేయాలిస రావడం, ఇంటో
ో ఉనన కస్తపు ఫోన్ లు, ఇఔిడ మీటింగ్, అఔిడ గొడవలు అంటూ వెంటనే
పలిపంఙడం చిరాకుతో పాట్ట శయణమ టో సానుభూతి ఔలిగింది.

రోజూ వంట భనిషి వచిి ఆవిడకు చేతనెైనట్ట
ు

ఏదో వండి పెటిు వెళ్ళడం, ఎపుడో రాతిఱ పొదు
ద పోయాఔ వచిిన శయణమ ఙలా
ో రి

పోయి, రుచి, చి లేని ఆ తిండి తినడం అతనికి నఙిలేదు.

అందుకే అదే అపాయు్ మంట్ లో ఖాళ్ళ అయిన రండు డఔ ఖదుల ఫ్య
ో ట్ కి ఆఫీస్ షిపు్ చేస్తదా
ద ం అనుకుని అడాునుస ఇచేిసాడు.
శయణమ అతని చేయి అందుకుని పెదాలకి ఆనించుకుని “ఇంత ప్రరమా నామీద” అంది.

“ఎంత ప్రరమ్మ ముందు, ముందు ఇంక చూసాూవు.. అది చూపంఙడానికే ఈ ఏరాట్ట
ో ”

“భంచి ని చేసావు కని నీ పోరఫ్పషన్ కి

“నినున వదిలి పెటిు హెైదరాబాద్ లో

అనానడు.

హెైదరాబాద్ నుంచి రావడం అంత ఔరఔు్ కదేమ్మ” అంది.

కదు ఔదా ఎఔిడా ఉండ లేను శయణ్యమ.. ఇంత కలం వేరు.. ఇపుడు నువుు నా భాయమవి..

నీ భంచి చడడలు చూడ వలసిన అవసయం, బాధమతా నాకుంది. ఇంత బిజీగా ఉండి వేళ్కి తిండి కూడా తినకుండా నీ ఆరోఖమం పాడు
చేసుకుంట్టంటే ఎలా చూస్త
ూ ఊరుకుంట్లను ... అందుకే దఖగరుండి నినున ఔంటికి రలా చూసుకుంట్లను. “

శయణమ అతని ప్రరభకి యవశించి పోతూ కొంచం కొంటెగా అంది “అయితే నీ నులనీనమానేసి, వంట చేసాూవా... వంట భనిషిని
మానిపంఙనా.”

“హ్పీగా... ఆవిడ వంట నాఔసలు నఙిడం లేదు. నేనే చేసాూను..మానిపంచేయ్” అనానడు. శయణమ ఔ, క నవిు “ ఇంక నమం
ని భనిషిని కూడా మానిపంఙభన లేదు.. నులనీన మానేసి ఇంటో
ో కూరుింట్లవా ఏం”

అంది.

“ నా నులు ఫమట తిరిగేవి తకుివ.. ఆఫీస్ లో కూరుిని గౌయండ్ వయి్ చేసుకో వచుి.. ఫోనస్ దాురా, వాటస్ అప్ దాురా
అందరిని కంట్లఔు్ చేమచుి. షూటింగ్ సభయానికి రండు రోజులు ఫమటికి వెళ్ళ
ూ .. కొనిన ఇండోర్ షూటింగ్ అవచుి. “

“బాగుంది కని బొతిూగా జోరూక గులాం అనిపంచు కోకు” అంది అలోరిగా అతని కయఫ్ చరిప్రస్త
ూ ..

“ఎవరేభనుకునాన ఐ డోంట్ కేర్ ..” నియోక్ష్మంగా

అంటూ ఆమని డిలోకి లాకుినానడు.

అపుడే తేఛ ఫోన్ మ్మగింది..

అబాఫ ఇపుడే మ్మగాలా విసుకుింటూ ఔిన కబినెట్ మీద పెటిున ఫోన్ తీసుకునానడు.

అతను ఫోన్ మాట్ల
ో డుతుంటే శయణమ ప్రోట్ లోని కోడ్రలు కొిఔిటే అతని నోటికి అందిస్త
ూ , తనూ తింటూ కూరుింది. ఫోన్
మాట్ల
ో డడం అయి పోయాఔ తేఛ హుషారుగా చపాడు..” నా ఔజిన్ అనిరుద్

అని ఉండేవాడు... నా చిననపుడు మేము,

వాళ్తళ ఔి, ఔి ఇళ్ళలో
ో ఉండే వాళ్ళం .. వాడు ఇయవెై ఏళ్ో వమసు లోనే వాళ్ళ నాననతో గొడవ డి మిలటిఱకి వెళ్ళో పోయాడు.
ఈ భధ్యమ రిటెైర్ మంట్ తీసుకుని వచాిటు.. ఫోన్ చేసాడు.. వాడు రేపు భన ఇంటికి వసాూ అనానడు..”

“ఇఔిడిక..” అడిగింది శయణమ..

“ యా ... చాలా భంచి వాడు.. వెరీ స్టనిసటివ్ మాన్.. నేనంటే చాలా ఇషుం. నా షాయు్ ఫిలిం కూడా వాడికి ంపాను.. చూసి చాలా

ఎమ్మషన్ అయానని నాకు లటర్ రాసాడు. నాఔనాన ఐదారేళ్తళ పెదద.
ముదు
ద చేస్తవాడు.

అతనితో

అయినా నాత భంచి ఫ్రండ్ లాగా ఉండేవాడు... చాలా

ఖడిపన భధుయ క్ష్ణ్యలు గురు
త చేసుకుంటూ అనానడు తేఛ.

“స్ అమమ గారు రండు రోజులు బిజీ అనన మాట” అంది.

“ నువుు ఇంటికి వచేి సరికి ఇంటో
ో నే ఉంట్లములే ... చాలా జోవిమల్ కూడా వాడు. ది నిమిషాలు మాట్ల
ో డావంటే డి, డి
నవుుతావు.. చిననటి నుంచి పెదద ఔమడిమన్..”

అతని గురించి చపు
ూ ననపుడు తేఛ మొహంలో వెలిో

విరుసు
ూ నన ఆనందం చూసు
ూ ంటే శయణమకి ఆ ఔజిన్ తేఛకి ఎంత

సనినహతుడో అయధం అయింది.

అనిరుద్ వచాిడు. స్భ వాయం శయణమ ఆఫీస్ కి ఫమలుదేరుతుండగా వచాిడు.
తేఛ అతను కరు దిగుతుండగానే ఎదురు వెళ్ళో ఆలింఖనం చేసుకుని స్తనహతుడికి సాుఖతం లికడు.

లిపు్ లో ఇదదరూ పెైకి వెళ్తళ సరికి శయణమ రడ్ర అయి ఉంది. డెైళవర్ వచిి ఆమకి రిపోయు్ చేసాడు.

తేఛ శయణమని, అనిరుద్ ని యసయం రిఙమం చేసాడు.

“కెైస్త హో బ్బటి”

అంటూ ఎంతో కలంగా రిఙమం ఉననంత ఆతీభమంగా లఔరించాడు అనిరుద్.

“మేమిదదయం చిననపుడు ఔళ్ళని ఔళ్తళ విడిచి ఉండే వాళ్ళం కదు.. ఇపుడు నా ప్రోస్ మీరు తీసుకునానరు” అనానడు
నవుుతూ.
శయణమ చిరునవుు నవిుంది.

“ ఫ్రష్ అవుతావా అనిరుద్”

“ ఒ నాట్

అడిగాడు తేఛ.

నేస్తసరి .. పొదు
ద నేన సాననం చేసి ఫమలుదేరాను.

ఐ యాం ఫ్రష్ “ అనానడు అనిరుద్ ..

శయణమ తేఛతో అంది ...” బ్బరక్ ఫ్యసు్ చేస్త
ూ మాట్ల
ో డుకుందామా..”

“యా ... ఔమాన్” అని

అంటూ డెైనింగ్ టేబుల్ దఖగయకు దారి తీసాడు.

అననయామ అని పలవకుండా ప్రరు పెటిు పలుసు
ూ నన తేఛ వెైపు ఆశియమంగా చూసింది శయణమ. ఆ చూపులు ఖభనించి నవుుతూ
అనానడు.. “మాకు వయసల ఔనాన ఈ స్తనహ ఫంధమే ఎకుివ ..”

వంటభనిషి అందరికి ఇడిో , కయపొడి, ఙటిన వేసిన ప్రోటస్ తెచిి పెటిుంది.

“ఇంతకీ ఎపుడు వచాివు.. భళ్ళళ వెళ్ళ
ూ వా” అడిగాడు తేఛ.

“భళ్ళోనా ... వెళ్ళడానికి కదురా ఉండిపోడానికి వచేిసా.. ఇంఔ వెళ్తళ రసకిత లేదు” అనానడు అనిరుద్.

“పెళ్ళో చేసుకునానవా...” అడిగాడు తేఛ.

“ మిలటరీ వాడు పెళ్ళో చేసుకుని పెళ్ళళనిన సుకపెడతాడా ... “ అనానడు అనిరుద్ నవుుతూ.

“ అదేంటి మిలటరీ లో ఉనన వాళ్తళ పెళ్ళళళ్తళ చేసుకోలేదా ఏం” అనానడు తేఛ.

“ చేసుకునానరు..

కనీ నేను చేసుకోలేదు.. ఎందుఔంటే నా లైఫ్ ఇన్ స్టకూమర్ .. ఏ క్ష్ణ్యన ఙచిిపోతానో,

ఏ క్ష్ణ్యన

కళ్తళ, చేతులు విరుగుతాయో తెలిమదు.. అదే ఛరిగితే ననున చేసుకునన అమాభయికి ఎంత అనామమం ఛరుగుతుంది.
అందుకే ఇంత కలం చేసుకో లేదు.. ఇంఔ నా పా
ర ణ్యనికి ఏ హ్ని లేదు.. ఇపుడు చేసుకోవచుి ... కఔపోతే ఫ్యరీుస్ కి చేరుతునన
ననున చేసుకోడానికి ఏ అమాభయి ముందుకు వసు
ూ ంది..”అతని మాటలకి రశంసగా చూసింది శయణమ.

తేఛ అతని భుఛం మీద తటిు “ ఇపుడు ఇంక హ్మండ్ సం గా ఉనానవు.. నీకేంటి

ఎవరైనా చేసుకుంట్లరు ఎగిరి ఖంతేసి “

అనానడు.

“ ఒకే అలా ఎవయనన ఎగిరితే ఖటిుగా ట్ట
ు కుని తీసుకురా చేసుకుంట్ల” అనానడు అనిరుద్ నవుుతూ.

శయణమ నవుుతూ లేచి నిలఫడి “నాకు టెైం అయింది.. ఆఫీసుకి వెళ్త
ూ నానను.. మీరు మీ తముభడితో ఎంజాయ్ చేమండి.. మీ ఇలేో
అనుకుని ఫీర గా ఉండండి”

అంది.

“ఔిరోజు లీవ్ పెటుకూడదూ ... సయదాగా నువ్యు మాతో స్టండ్ చేమచుి” అనానడు తేఛ శయణమతో.

“ఇవాళ్ మీరిదదరూ ఔబురు
ో చపుకోండి తనివి తీరా.. రేపు మారినంగ్ ఔ మీటింగ్ ఉంది ..అది అవగానే వచేిసాూను”

“కే అమాభ ... వెళ్ళోరా”

“థంఔస్”

అంది.

అనానడు అనిరుద్.

అంటూ శయణమ తేఛకి కూడా చప వెళ్ళళ పోయింది.

ఔజినస్ ఇదదరూ ఔబుయోలో డా
డ రు.

భరానడు అననటేు భధామననం రండింటి ఔలా
ో ఇంటికి వచేిసింది శయణమ. అటికి వంట భనిషిని అవసయం లేదు లీవు తీసుకోభని
ంపంచేసి, ఔజినస్ ఇదదరూ ఔలిసి ఫ్ైళడ్ రైస్ , ఎగ్ పులుసు, నీనర్ ఫటుర్ భసాలా కూయ చేసారు.

శయణమ వస్త
ూ నే “ఏంటి ఈ ఘుభ ఘుభలు” అంది..

“మేమిదదయం ఔలిసి ఇవాళ్ నీకోసం స్టషల్ చేశాం .. నువుు తుయగా ఫ్రష్ అయి రా” అనానడు తేఛ.

భోఛనాలు చేస్త
ూ బోలడు ఔబురు
ో చపుకునానరు.

భోఛనాలు అయాఔ అనిరుద్ పెళ్ళో విషమం రసాూవనకు వచిింది..

“నీ పెళ్ళో చేస్త బాధమత నాది మాచస్ చూడభంట్లవా” అడిగాడు తేఛ.

“చూడు ... మీ ఇదదరినీ చూసు
ూ ంటే నాకూిడా అరింట్ గా పెళ్ళో చేసుకోవాలనిపస్ూంది” అనానడు అనిరుద్.

“మీ నెఔసు్ పా
ో న్ ఏంటి ఏదనన జాబ్ చూసుకుంట్లరా” అడిగింది శయణమ.

“చూసుకోవచుి ఎఔస్

సరీుసు కోట్లలో భంచి జాఫస్ వసాూయి. కనీ చేయాలనీ లేదు.. మా నానన ఇచిిన ఆసిూ బోలడు

ఉంది.. ఇదిగో వీడితో ఔలిసి భంచి సినిమాలు తీయాలని ఉంది” అనానడు.

“సినిమాలా...” కొంచం ఆశియమంగా తేఛ వెైపు, అనిరుద్ వెైపు చూసింది.

తేఛ తల ఊపుతూ “షాయు్ ఫిలిభస్ తో మొదలు పెటిు ఫీఙర్ ఫిలిభస్ వెైపు వెలా
ూ టు.‟

“అదంతా పెదద ఇండసీుళ ఔదా “

“ అయితే ఏం భనం కూడా ఆ ఇండసీూళలో కి ఎంటర్ అవుదాం ..”

నవిుంది శయణమ..

“ నీ నవుుకి అయధం ఏంటో చపా
ూ వా” అడిగాడు అనిరుద్..

“ ఏం లేదు...సినిమా అంటే అంత ఈజీ కదు ఔదా మీ ధైయమం ఏవిట్ల అని నవ్వుచిింది” అంది.

“సరే అయితే ముందు షాయు్ ఫిలిం చేదా
ద ం భంచి ఔధ చూడు తేజా” అనానడు.

“నేను కూడా ఔధ కోసమే చూసు
ూ నానను.. ఈ సారి విమన్ పాయింట్ అఫ్ వ్యమ లో చేయాలి.. ఆడపలో మీద ఛరిగే దౌయినామలు,
అతామచారాలు వీటి నుంచి వాళ్ళని వాళ్తళ ఎలా కపాడుకోవాలి వగెైరా.. శయణ్యమ నీ కండిడేట్ ఎఔిడ ఉంది” అడిగాడు తేఛ.

“నా కండిడేట్ల ఎవరు?” రశానయధఔంగా చూసింది..

“అదే ఆ అమాభయి ప్రరు భరిి పోయాను.. ఇందిరా పాయి్, గుల్ మొహర్ “

అతని మాట పూరీత కకుండానే “ఒ గామతా
ఱ ... చపాగా అంఖన్ వాడిలో చేరాిను. ఎందుకు?”

“ఆ అమాభయిని పెటిు ఆమ ఔధ్య షాయు్ ఫిలిం తీస్తూ ఎలా ఉంట్టంది అని ఆలోఙన వచిింది”.

“ఆ అమాభయి ఔధ షాయు్ ఫిలిం గా సరిపోదు.. పెదద సినిమా తీయాలి.”

“ఫ్యరీు ఫ్ైవ్ మినిటస్ చేమచుి..”

“ఎవరా అమాభయి ఏమా ఔధ?” అడిగాడు అనిరుద్.

శయణమ చబోతుండగా ఆమ ఫోన్ మ్మగింది. సుశీల దఖగయ నుంచి. శయణమ ఆనసర్ ఫటన్ నొకిి” హలో చండమాభ “ అంది.

ఫోన్ లో అవతలి వాళ్తళ చపు
ూ నన తీరు తేఛ నొసలు
ూ నన విషమం వింట్టనన శయణమ మొహంలో యంగులు మాయడం, ఆమ సందిసు
చిటిోంచి చూడసాగాడు.

ఎండ్ ఫటన్ నొకిి ఆందోళ్నగా అంది శయణమ..” గామతిఱ

“ఎఔిడికి” అడిగాడు తేఛ.

వెళ్ళో పోయిందిట..”

“తెలిమదు..సుశీల ఇంటో
ో ఏదో దొంఖతనం చేసి పారిపోయింది అంటోంది.. కని ఐ డోంట్ బిలివ్ ... ఏదో ఛరిగింది.. లేకుంటే ఆ
అమాభయి పారిపోడం ఏంటి? బమడి వెళ్ళళ పోయి ఉండాలి.. లేకుంటే వీళ్ళ ఏదో చేసి వెళ్ళగొటిు ఉంట్లరు..”

“భళ్ళళ తల నొప మొదలైందా భనకి” అనానడు తేఛ.

శయణమ ఖభాలన లేచి “నేను నందిగాభ వెళ్ళళలి” అంది.

“ ఆగు మేమూ వసాూం... ఔిదానివి ఎందుకు “ అంటూ తేఛ, అనిరుద్ కూడా లేచారు.

గామతిఱ మూడు రోజులుగా ఆ గుడిలో తల దాచుకుంది. యభణ తన మీద హట్లతు
ూ గా చేసిన దాడితో భతి పోయి, దికుి తోఙఔ
ఎవరూ తనని యకిషంచే వారు ఔనిపంఙఔ వెరియ దానిలా బాబుని, సామాను తీసుకుని

నేరుగా ఫస్ సాుండ్ కీ

వెళ్ళో ఔనిపంచిన ఫస్

ఎకిింది.. అది ఏ ఫస్స ఎఔిడికి వెళ్త
ూ ందో కూడా తెలిమదు.. ఔండఔుర్ వచిి టికెట్ అడిగిం దాక అయోభమంలో ఉండి
పోయింది.

“ఈ ఫస్ ఎఔిడికి వెళ్త
ూ ందండి” అడిగింది.

“ఎఔిడి కెళ్ళళలి మీరు” అడిగాడు..

“ తెలిమదు”

అంది ఔనీనళ్ళతో

“ విఛమవాడ ఎలు
ూ ంది ఈ ఫసుస మీ వాళ్ళళవరూ లేరా” అడిగాడు.

తల అడడంగా ఊపంది.

అతను సానుభూతిగా చూసాడు.

గామతిఱ ఆశగా అడిగింది “ విఛమవాడలో శయణమ గారు అని ఆఫీసర్ గారు ఉంట్లరు మీకు తెలుసా..”

“ఏ ఆఫీస్ లో ని చేసాూయండి..” అడిగాడు.

గామతిఱకి మొదటి సారి తన తెలివి తకుివ తనం మీద చిరాకు వేసింది. ఆవిడ ఎఔిడ ని చేసాూరు, ఏ పోసు్ లో ఉనానరో కూడా
తెలుసుకో లేదు. ఆవిడ ఫోన్ నెంఫర్ తీసుకో లేదు.. ఆవిడ ఇంటి అడరస్ ఎఔిడనాన రాసుకోవాలిసంది. ఆవిడ చేసిన సామం
అందుకుందే త ఆవిడ గురించిన వివరాలు తెలుసుకుందా.. చ ...

గామతిఱ మౌనం చూసి ఈ అమాభయి ఏదో ఔషుంలో ఉంది అనుకునానడు కనీ ఆ ఔషుం ఏంటో తెలుసుకుని సామం చేస్తంత
సభమం, ఆలోఙన అతనికి లేవు. అందుకే “విఛమవాడకి టికెట్ కొటుభంట్లరా” అనడిగాడు.

గామతిఱ సంచి లోంచి వంద రూపామల నోట్ట తీసి ఇచిింది.. కరుిలకు పోగా రతి నెలా అంతో, ఇంతో దాచుకోవడం వలో ఈ

ఆద సభమంలో ఆ డబుఫ ఉయోఖ డుతోంది. విఛమవాడ వెళ్ళో ఎలాగోలా ఔషు డి శయణమ అడెరసస్ సంపాదిస్తూ చాలు..
తనని ఆదుకునే దేవత ఆవిడే దారి చూపసు
ూ ంది.

ఔండఔుర్ టికెట్ , చిలోయ ఇచిి వెళ్ళళ పోయాడు.

కిటికి లోంచి ఫమటకి చూస్త
ూ ళ్ళ
ో ఉనన బాబుని జోకొడుతూ ఆలోచిస్త
ూ కూరుింది. ఏంటి ఈ జీవితం.. ఇది విధి రాతా.. లేఔ
తన సుమంఔృతారాధమా ! ఇలా ఎంత కలం

సభసమలు తరుముతుంటే పారిపోవాలి.. సభసమలు.. జీవించి ఉననంత

కలం సభసమలు ఉంట్లయి... ఎంత కలం పారిపోఖలదు! ఎఔిడిఔని పారిపోఖలదు! శయణమ ఔనిపసు
ూ ందా.. తనకి ఆశయ మం
ఇసు
ూ ందా.. ఆవిడ ఇంటో
ో ఎంత హ్యిగా ఉంది. అఔిడ ని భనిషిగా ఉనాన చాలు.. ఆ అదృషుం ఔలుగుతుందా.. ఎలా ? ఎలా
ఆవిడని వెతకలి.. ఎలా ఆవిడని ఔలుసుకోవాలి!

లేదు... ఆవిడని భహ్ నఖయంలో ఎఔిడని వెతఔడం! ఔలవఔ పోవచుి.. ఆవిడ జీవితం ఆవిడది.. తనకి ఔ షెలుర్ ఏరాట్ట చేసి,
ఔ చినన ఉదోమఖం చూపంఙడమే ఎంతో పెదద విషమం.. అసలు ఆవిడ ఎవరు? తనకి, ఆవిడకి ఏం

సంఫంధం .. ఎందుకు

ఇంత సామం చేయాలి.
సుశీల గారు ఎంత భంచి ఇలా
ో లు.. అలాంటి ఇలా
ో లికి ఔ నీచుడు బయత.. ఇనిన నెలల నుంచి తను ఉంట్టనాన ఏనాడూ తన వెైపు
కూడా చూడని యభణ అలా ఎందుకు రవరితంచాడు.. ఇదంతా తన దుయదృషుమా.. తను ఇలా పారిపోవడానిన సుశీల గారికి ఏభని
చపా
ూ డో..

ఆవిడ ఆమన చప్రది నముభతుందా.. ఇలాంటి యభణలు ఈ రంఙంలో ఎందరునానరో.. అలాంటి వాళ్ళ నుంచి

ఎంత కలం తను పారిపోవాలి.. ఎంత దూయం పారిపోవాలి.. అసలు ఎందుకు ఫతకలి..

విఛమవాడ,

విఛమవాడ ఔండఔుర్ అరుపుతో ఆలోఙనల నుంచి తెరిలిో

సంచులను, బాబుని మ్మస్త
ూ ఫస్ దిగింది. కనీ

ఎట్ట వెళ్ళళలో తెలిమఔ నేరుగా కంటీన్ కి వెళ్ళో ఇడిో బాబుకి తినిపంచి తనూ తిని అఔిడే కూరుింది చాలా స్తపు. ఆ తయవాత
రయాణికులతో కియకిిరిసి పోడంతో అఔిడి నుంచి ఫమలు దేరి ఆగుతూ, నడుస్త
ూ ఎట్ట పోతోందో తెలిమఔ ఔనఔదుయగ అభభ వారి
గుడికి వచిింది.
ఇవాళ్ళుకి రండో రోజు .. ఖలూ, రాతిఱ బకు
త లతో నిండి ఉండే ఆ దేవాలమంలో తల దాచుకుని అఔిడే ఎవరికీ ఔనిపంఙకుండా
ఖడుపుతూ, పులిహోయ, రసాదం తింటూ, ఖడుపుతోంది.. కనీ ఇలా ఎనిన రోజులు ఖడ ఖలదు. ఎవయనాన చూస్తూ ఎంత
రమాదం. గామతిఱ ఊహంచిందే ఛరిగింది.. శివాలమం పూజారి గారు అట్టగా వెళ్త
ూ గామతిఱని చూసారు.. దీనావసథలో, డిలో
ఏడాది పలా
ో డితో, రండు సంచులు దఖగయగా ఛరుపుకుని బికుి, బికుిభంటూ కొండని ఆనుకుని కూరుినన గామతిఱని
సమీపంచి అనుమానంగా అడిగాడు “ఎవయమాభ నువుు.. “
గామతిఱ బమంగా లేచి నిలఫడింది. సమాధానం చలేదు.

“ఎఔిడి నుంచి వసు
ూ నానవు.. ఇఔిడెందుకునానవు” ఆమన సుయంలో ఖదిదంపు.

గామతిఱకి బమంతో ఔళ్ళలో
ో గిరు
య న నీళ్తళ తిరిగాయి. ఆమ ఔళ్ళ నీళ్తళ చూసి కొంచం తగిగ నెభభదిగా అడిగాడు “ ఎవరు నువుు
ఇఔిడ ఏం

చేసు
ూ నానవు..”

గామతిఱ వెకిి, వెకిి ఏడుస్త
ూ చపంది

“నాకెవరూ లేయండి.. దికుి లేని దానిన నాకు ఔి సామం చేమండి .. శయణమ గాయని

పెదద ఆఫీసర్ ... ఆవిడ అడరస్ చండి చాలు.”

“శయణ్యమ!.. ఈ ప్రరు ఎఔిడో వినాననే..” ఆమన కస్తపు ఆలోచిస్త
ూ ఉండి “కొతూగా వచిిన
అనానడు.

డేపుమటి

ఎం ఆర్ వో గారా

ఆ గుడికి ఎం ఆర్ వోలు, డేపుమటి ఔలఔుర్ లు, ఔలఔుర్ లు వచిినపుడు చాలా హడావుడి ఛయఖడం , వాళ్ళందరికీ

రతేమఔ దయశనాలు, రతేమఔ పూఛలు చేమడం సామానమం .. అందులోను శయణమ మొదటి సారి ఎం ఆర్ వో తో ఔలిసి

వచిింది. ఆ

రోజు ఆమ కొతూగా ఉదోమఖంలో చేరిందని అయిన చేసి వృదిధలోకి రావాలని దీవించారు పూఛరులంతా. వారిలో శివాలమం పూజారిగా
ఆమన కూడా ఉనానడు.

చినన వమసులో ఉనన ఔ అందమైన అమాభయిని డేపుమటి ఎం ఆర్ వోగా చూడడంతో అందరికి

బాగా గురు
త ండి పోయింది.

ఆమన అలా అడఖగానే గామతిఱ ఖబా, ఖబా అడిగింది “అవునండి ఆవిడే.. మీకు ఆవిడ తెలుసా.”

“నీకు ఏభవుతుంది ఆవిడ?” అంత పెదద ఆఫీసర్ తాలూకు అమాభయి అని తెలిమగానే కొంచం శయ దధగా అడిగాడు ఆమన.

“అనీన అవుతాయండి, ననున ఆవిడ దఖగయకి చేరిి పుణమం ఔట్ట
ు కోండి మీ పాదాలకు నభసిరిసాూను”

దీనంగా వేడుకుంది

గామతిఱ.
“అలాగే, అలాగే.. దేవాలమం ఆఫీస్ లో చపా
ూ ను వాళ్తళ నీకు సామం చేసాూరు... ఇఔిడే కూరోి నేను ఖంటలో వసాూను పూఛ టెైం
అయింది”

అంటూ ఆమన వెళ్ళళ పోయాడు. ఆమన వెళ్ళళన వెైపు ఆశగా చూస్త
ూ అలా కొండనానుకుని కూరుిండి పోయింది.

శయణమ, తేఛ, అనిరుద్ సుశీల ఇంటో
ో కూరుినానరు. సుశీల ఆమ బయత ఔ స్ఫ్యలో కూరుినానరు. సభమం ఐదుననయ కవస్ూంది.
భారామ బయతలిదదరూ ఆఫీస్ కి లీవు పెటిు శయణమ కోసం ఎదురు చూసు
ూ నానరు. శయణమ తో పాట్ట ఆమ బయత మూడో వమకీత రావడంతో
కొంచం యభణ కంగు తిననట్ట
ు అనిపంచింది. సుశీల మాతఱం ఆదయంగా ఆహ్ునించింది. యసయ రిఙయాలు, కుశల రశనలు
అయాఔ గామతిఱ ఎలా వెళ్ళళ పోయింది చపంది సుశీల.

గామతిఱ తన ఇంటో
ో ది వేల రూపామలు తీసుకుని తన బయత ఆఫీస్ నుంచి వచేి సరికి ఇంటో
ో ంచి పారి పోయిందని, అతను ఆఫీస్
నుంచి వచిి చూస్త సరికి ఇంటి తలుపులు, బీరువా తలుపు తెయచి ఉందని, వెంటనే తనకి ఫోన్ చేసాడని, తను భరునాడు
ఉదమం వచాినని, పోలీస్ రిపోయు్ ఇస్తూ శయణమ రువు పోతుందేమ్మ అని ఇవు లేదని, అందుకే శయణమకే ఫోన్ చేసానని ఔధలుగా
చపంది.

ఏ బీరువా లోంచి తీసిందని అనుకుంట్టనానరో ఆ బీరువా,

వాళ్ళళంటికి, గామతిఱ పోయషన్ కి భధమలో ఉనన తలుపు, గామతిఱ

ఉనన పోయషన్ చూపంచింది. గామతిఱ కొనిన ముకమమైన సామాను తీసుకుని కొనిన వదిలేసింది. ఇలోంతా చిందయ వందయ గా ఉంది.
ఖది భధమలో చీపురు ఔటు డి ఉంది.

తేఛ శయణమ మొహం లోకి రశానయధఔంగా చూసాడు. చీపురు ఔళ్ళ స్టైఖలతో చూపంచాడు. శయణమ తల ంకించి వంగి చీపురు తీసి
గోడకి పెటిుంది. కొనిన పులోలు కింద డి

ఉనానయి.

అఔిడి నుంచి భళ్ళళ సుశీల పోయషన్ లోకి వెళ్ళో యభణ మొహంలోకి చూస్త
ూ అడిగింది “ఆ రోజు మీరు ఆఫీస్ నుంచి ఎనిన ఖంటలకి
వచాిరు..”
యభణ కొంచం తడఫడి “ఆ రోజు బాగా లేట్ అయింది మేడం ... మీరు రాలేదు ఔదా ఏ క్ష్ణ్యన అయినా వసాూయని ఆరుననయ వయకూ
ఎదురు చూస్త
ూ ఆఫీసులోనే ఉనానం నేను స్తరింటెండెంట్ గారు ... ఆరుననయకి ఫమలు దేరి ఇంటికి వచేి సరికి నాకు వణుకు
వచిింది.. ఎం చేయాలో తెలిమఔ చాలా స్తపు నిసాూళణగా కూరుిని అపుడు సుశీలకి ఫోన్ చేసాను. అందుకే సుశీల భరానడు
వచిింది.. లేఔ పోతె వెంటనే ఫమలు దేరి వచేిది” అనానడు.

శయణమ, తేఛ ఔరిని ఔరు చూసుకునానరు. అనిరుద్ నిట్లరుగా ఉననవాడు కొంచం ఔదిలి అసహనం రదరిశంచాడు.

సుశీల లేచి “కఫీ తెసాూను మేడం”

అంటూ కిచన్ వెైపు వెళ్ోబోతుంటే “వదదండి.. ఇపుడేం వదు
ద .. తేఛకి అరింట్ట ని ఉంది

మేము వెళ్ళళలి” అంటూ తను లేచి తేఛ, అనిరుద్

వెైపు చూసింది..

అనిరుద్ లేస్త
ూ “ పోలీస్ రిపోయు్ ఇస్తూ బాగుంట్టంది ఔదా ఇలా వదిలేస్తూ ఇంక ఏమేం తపులు చేసి నీ రువు తీసు
ూ ందో” అనానడు.

శయణమ అవును అననట్ట
ు తల ంకించి “ముందు నేను ఎస్ ఐ తో మాట్ల
ో డతా.. తయవాత మీకు ఫోన్ చేసాూ స్తుషన్ కి వదు
ద రు గాని”
అని సుశీలకి చప ఫమలు దేరింది.

కరులో కూరుినానఔ డెైళవర్ కి చపంది “ఆఫీస్ కి పోనీ ...”

“అలాగే మేడం” అనానడు డెైళవర్.

“వాళ్ళ మాటలు నమేభలా లేవు ఏదో దాసు
ూ నానరు ఇదదరూ ... ఏదో ఛరిగిందనిపస్ూంది” అనానడు తేఛ.

“నాకూ అలాగే అనిపస్ూంది అందుకే పోలీస్ రిపోయు్ అనానను” అనానడు అనిరుద్.

“ది నిమిషాలో
ో తెలుసు
ూ ంది వాళ్తళ చప్రది ఎంత నిఛమ్మ”

అంది శయణమ. కరు ఆఫీస్ పా
ర ంఖణం లోకి రాగానే ఫంటో
ఱ తు

రిగెతు
ూ కుంటూ వచిి డోర్ తీసాడు. శయణమ నేరుగా తన ఛాంఫర్ కి వెళ్ళళంది.. తేఛ, అనిరుద్ ఆఫీస్ అంతా రికిస్త
ూ ఆమ వెనకల
వెళ్ళ
ో రు.
అటికి సాుఫ్ అందరూ వెళ్ళళ పోయారు. అకంటెంట్, స్తరింటెండెంట్ మాతఱం అపుడే సరు
ద కుంట్టనానరు వెళ్ళడానికి. శయణమని
చూడగానే ఆవిడ ఆ సభమంలో రావడంతో ఔంగారు డుతూ వచాిరు.

కస్తపు వాళ్ోతో పెండింగ్ వయిస్ గురించి ఙరిించి, కజువల్ గా అడిగినట్ట
ు అడిగింది “ అందరూ ఆఫీసుకి సరిగా వసు
ూ నానరా.
కజువల్ లీవ్ పెటిున వాళ్ళవి రిజిసుర్ లో రికయడ్ చేసు
ూ నానరా. ఔసారి అటెండెనస్ రిజిసుర్ , లీవు రిజిసుర్ లు తీసుకు యండి” అంది
స్తరింటెండెంట్ తో.
అంతకు ముందు ఫ్రంచ్ లీవులు, రిభషన్ లు అడు
డ అదుపు లేకుండా ఉండేవి.. అవనీన ఔట్ చేసి సిుళఔు్ చేసింది శయణమ.. రతి
కజువల్ లీవు రికయడ్ అవాలి.. అతమవసయం అయితే త రిభషన్ లు ఇవు కూడదు. ఫ్రంచ్ లీవు రశేన లేదు.

అతను వేఖంగా వెళ్ళో రిజిసుయో తో వచాిడు.

శయణమ అటెండెనస్ రిజిసుర్

తీసుకుని యభణ ప్రరు ఉనన దఖగయ చూసింది.

మూడు రోజుల కియతం అంటే స్భవాయం అతని సంతఔం లేదు. మిఖతా అందరి సంతకలు ఉనానయి.

“స్భ వాయం యభణ గారు రాలేదా” అడిగింది.

స్భ వాయం ... అతను గురు
త చేసుకుంట్టననట్ట
ు ఆలోచిసు
ూ ంటే అకంటెంట్ అనానడు “అవును రాలేదు తల నొపగా ఉందని ఫోన్
చేసాడు నేనే మాట్ల
ో డాను.”

ఐసి అంటూ రిజిసుర్ లు ఔ సారి తియగేసి వాళ్ళ వెైపు ఛరిప లీవు “లటర్ ఇచాిరా” అడిగింది.

“లేదు మేడం తీసుకుంట్లను” నభలతగా అనానడు స్తరింటెండెంట్. కొనిన ఫ్ైలస్ చూసి, సంతకలు పెటిు ఇచేిసి “నేను నెఔసు్
భండే వసాూను” అంటూ లేచింది.

అటి దాక శయణమ అడిభనిస్తుళషన్ స్టైల్ ముగు
ధ లై చూసు
ూ నన తేఛ, అనిరుద్ ఆమని అనుసరించారు.

కరులో కూరుినానఔ అంది శయణమ.. “యభణ పెదదవాడు.. నెభభది భనిషి .. కనీ ఏదో అఫదధం మాతఱం చపు
ూ నానడు. ఏమై
ఉంట్టందో తెలిమడం లేదు. ఆ రోజు అంటే గామతిఱ వెళ్ళళ పోయిన రోజు అతను లీవ్ పెట్ల
ు డు. ఇంటో
ో ఉనానడో , ఎఔిడికెైనా
వెళ్ళళడో, ఎం ఛరిగిందో ఈ అమాభయి ఔనిపస్తూ కని చ లేను.. ముందు గామతిఱ ఎఔిడ ఉందో తెలుసుకోవాలి . ఔి సారి
అంఖన్ వాడికి వెళ్ళ
ద ము”. అపుడే ఆవిడ ఫోన్ మ్మగింది. శయణమ అనసరింగ్ ఫటన్ నొకిింది.

అవతలి నుంచి “ అమాభ నభసాియం ...నేను ఔనఔ దుయగభభ వారి దేవాలమం ఆఫీస్ ఇన్ చారిి సుఫరహభణమం
మాట్ల
ో డుతునానను” అని వినిపంచింది.

“నభసాియభండి చండి” అంది శయణమ.

“ అమాభ ఇఔిడ ఔమాభయి వచిింది అని

ఔి నిమిషం అంటూ

ఆగి అవతల ఎవరినో నీ ప్రరేంటి అని అడిగాడు.. భళ్ళళ

శయణమతో గామతిఱట మూడు రోజుల నుంచి ఈ దేవాలమంలో అటూ, ఇటూ తిరుగుతూ తల దాచుకుంది. మీ దఖగయకు తీసుకు
వెళ్ళభని అడుగుతోంది” అనానడు.

శయణమ ఔిసారి ఖటిుగా “గామతా
ఱ .” అంది

“అవునమాభ చేతిలో పలోవాడు ఉనానడు” అనానడు అతను.

శయణమ తేఛ వెైపు చూసి “గామతిఱ దొరికింది” అని “అఔిడే ఉండభనండి నేను వసు
ూ నానను” అంది. డెైళవర్ కి విఛమవాడ పోనీ అని

చప తేజా వెైపు చూసింది.

గామతిఱ శయణమ ఇంటికి వచిి నెల ఖడిచింది.

ఆ రోజే శయణమకి ఎవరో చపారు వాళ్ళళంటో
ో ఔ చినన పోయషన్ ఖాళ్ళ అవుతోందని, అద్దద మూడు వేలని.. అంత అద్దద గామతిఱ ఎలా
బరింఙ ఖలదు అనిపంచింది శయణమకి.

“అలా అని భన ఇంటో
ో ఎంత కలం ఉంచుకుంట్లం శయణ్యమ.. ఆ అద్దద భనం ఔడదాం ఆ అమాభయిని ంపంచు.. దఖగరేగా ఆఫీసుకి
వచిి వెళ్త
ూ ంది” అనానడు తేఛ.

శయణమ కొదిద స్తపు ఆలోచించింది.. తేఛ అననది ఔ విధంగా ఔరఔు్ .. ఎంత కలం ఇఔిడ ఉంట్టంది.. అనిరుద్ అసలు వెళ్తళ
రమతనం కూడా చేమడం లేదు.. వెళ్ళభని చడం బాగుండదు.. అతనికి తోడు ఈ అమాభయి కూడా భాయమే .. డబుఫ
కరుి అయినా రాులేదు కనీ బాధమత మీద పెట్ట
ు కోడం ఎంత వయకు సఫబు!

తేఛ రపోసల్ అంగ్రఔరించింది.

భరానడు అడాునుస ఇవుడానికి నిశియించుకునానరు.

ఆ రాతిఱ డిననర్ టేబుల్ దఖగయ గామతిఱకి చపంది శయణమ ఇలు
ో దొరికింది పసు్ నుంచి అఔిడ ఉండచుి

అని . గామతిఱ తల

ఊపంది.. ఆమకి భనసులో మాతఱం బమం పాములా పాకుతోంది. భళ్ళళ తను వంటరిగా ఉంటే ఎవరు ఎలా అట్లక్ చేసాూరో, ఎలా
ఫతకలో ఆమకి దడగానే ఉంది కనీ అలాఖని వీళ్ళకి తను భాయం కకూడదు ఔదా అనుకుంది.

అయితే ఆ విషమం వినన అనిరుద్ మాతఱం బాధ డా
డ డు. భళ్ళళ ఈ అమాభయిని వంటరిగా ఎఔిడో ఉంఙడం అతనికి
నఙిలేదు. అలాఖని ఆ మాట అనలేఔ పోయాడు. మా శకిత ఇంతే నీకు కవాలంటే నువుు సామం చేయి అంట్లరేమ్మ అనిపంచింది.
అతనికి కూడా ఔ ఔి గామతిఱ అఔిడ ఎకుివ కలం ఉండడం సరి కదు అనిపస్ూంది కనీ ఆ అమాభయి అమామఔతుం
చూసు
ూ ంటే మాతఱం కొంచం జాలి వేసు
ూ ంది. అందుకే మౌనంగా ఉండి పోయాడు. అంతే

కదు తను కూడా వచిి నెల దాటింది

షూటింగ్ అయి పోతే వెళ్ళో పోవాలి అని నియణయించుకునానడు.
రండు రోజులో
ో డాకుమమంటరీ షూటింగ్ అయింది.

యఫ్ వెయషన్ ఆఫీస్ లో కూరుిని ఔంపూమటర్ లో వాళ్తళ చూసు
ూ ంటే తనూ దూయంగా నుంచుని ఆసకితగా చూసింది గామతిఱ. ఈ
విఛమవాడకి ఇంత ఙరితఱ ఉందా అనిపంచింది. ఔృషా
ణ నది, దుయగభభ గుడి, గాంధీ హలస్, మొతూం విఛమవాడని అలా చూసు
ూ ంటే
సయదాగా అనిపంచింది.
భరో రండు రోజులు ఇదదరూ ఆఫీస్ లోనే ఉంది, ఎడిటింగ్, మూమజిక్ వగెైరా నులు చూసుకోడంతో గామతిఱ అఔిడ ఉండకుండా
శయణమ ఫ్య
ో ట్ కి వచేిసింది.

ఔటో తారీకు వచిింది.

భంచి రోజు చూసి గామతిఱని, బాబుని వాళ్ళ కోసం రంట్ కి తీసుకునన పోయషన్ కి చేరిింది శయణమ. అఔిడ నుంచి ది నిముషాలు
నడఔ ఆఫీస్ కి .. ఆమ ఇంటి ఒనర్ ఇంటో
ో నే బ్బబి కేర్ స్టంటర్ నడిపస్ూంది. బాబుని ఆమ దఖగయ వదిలేసి ఆఫీస్ కి రావడానికి
ఏరాట్ట
ో చేసింది శయణమ. ఉదమం దింటికి వచిి, భధామననం మూడుననయకి వెళ్ళో పోవాలి..కోి సారి తేఛ అవుట్ డోర్ షూటింగ్
కి వెళ్తూ తుయగా వెళ్ళో పోవచుి.

గామతిఱకి ఆవిడ టో ఔృతఛఞతతో భనసు నిండి పోయింది. ఏ ఛనభలోనో ఈమ నాకు అఔినో,

అభభనో అయి ఉంట్టంది అనుకుంది.

గామతిఱ, బాబు వెళ్ళళ పోయాఔ ఇలోంతా బోసి పోయినట్ట
ు అనిపంచింది శయణమతో పాట్ట తేఛకి అనిరుద్ కి కూడా. బాబు ఇలోంతా
పాకుతూ కేరింతలు కొడుతూ ఆడుకుంట్టంటే సందడిగా ఉండేది.

“భనం అరింట్ట గా ఒ ని చేయాలి” అనానడు తేఛ ఆ రాతిఱ శయణమని దఖగయకు తీసుకుంటూ.

“ఏంటి బాబు అది.. ఇంక ఏదనాన స్షల్ సరిుసా..”

“ఊహు కదు...భన సరీుసు ..”

“భన సరిుసా..” అదోలా చూసింది.

“చనా” కొంటెగా అడిగాడు..

“చపు” అంది.

“పలోలిన ఔనేయాలి. “

“నువుు ఔనేయ్” పెదాల భధమ నవుు బిఖ టిు అంది.

“జోక్ కదు నిఛం .. సీరిమస్ గా చపు
ూ నాన.. ఇంఔ ఆ నిలో ఉండాలి. గామతిఱ బాబు వెళ్ళళఔ ఇలోంతా బోసి పోతోంది.. భన
బాబో, పాపో అలా పారాడుతుంటే ఎంత బాగుంట్టంది ఔదా!”

“బాగానే ఉంట్టంది కనీ ఇంక ఔి ఎనిమిది నెలలు ఆగితే నా సరీుస్ రేగులరైజ్ అవుతుంది.. అపుడు మటరినటీ లీవు, సిక్
లీవు అనినటికి ఎలిజిబిలిటి వసు
ూ ంది..”

“ఎనిమిదా ... నో పా
ర ఫోం ... భనం స్తరిమస్ గా రమతానలు మొదలు పెడితే ఈ లోగా ఎనిమిది నెలలు ఖడుసాూయి..” శయణమ తేఛ
ఆరాటం చూసి నవిుంది..” చాలా ఆరాటంగా ఉందే అబాఫయికి” అంది తలతో అతని తల సునినతంగా డి కొడుతూ.

ఖభాలన ఆమని మీదకి లాకుిని ముదు
ద లతో ఉకిిరిబికిిరి చేస్త
ూ అంతఔనాన ఇంక ఈ ఆరాటం ఎకుివ అనానడు చవిలో గుస,
గుసగా.

********************

ఆఫీస్ అకభడేషన్ లో డుకునన అనిరుద్ కి నిదర టు లేదు.

అతనికి ఎందుకో దే, దే గామతిఱ గుర్మతస్ూంది. లేత తభలపాకు లాంటి సునినతమైన శరీయం, ఙఔిటి ఔనుముకుి తీరు, ఔళ్ ఔళ్
లాడే ఔళ్తళ, నెభభదిగా మాట్ల
ో డే తతూుం. ఈ అమాభయి తన ఔనాన చాలా చిననది అయిపొయింది.. లేఔ పోతే ఇలాంటి
అమాభయిని పెళ్ళో చేసుకుంటే జీవితం రశాంతంగా సాగి పోతుంది ఔదా ..

ఎంత బాగుంట్టంది గామతిఱ..

ఎందుకో ఈ భధమ పెళ్ళో చేసుకోవాలనన కోరిఔ ఫలంగా ఔలుగుతోంది.

కనీ నలభై కి చేరువ అవుతునన తనని చేసుకోడానికి ఎవరు ఇషు డతారు అని కూడా అనిపస్ూంది.

తేఛ అనానడు “ఈ రోజులో
ో అమాభయిలు చాలా భంది ముపెైప దాట్లకే చేసుకుంట్టనానరు.. తకుండ నీకు భంచి అమాభయి
వసు
ూ ంది.. ప్రర్ యాడ్ ఇదా
ద ం” అని కనీ అనిరుదేద అందుకు అంగ్రఔరింఙ లేదు.

తేఛ, శయణ్యమల అనోమనమత చూసు
ూ ంటే ముఙిటగా అనిపస్ూంది.

అందం, విదమ, హోదా , తెలివి తేటలు, భంచి భనసు ఉనన శయణమ లాంటి అమాభయి దొరుకుతుందా..

అందం, అణకువ, సౌఛనమం మూరితబవించిన గామతిఱ లాంటి అమాభయి దొరుకుతుందా.

వీళ్ళళదదరూ కకుండా తన అభరుచికి, ఆలోఙనలకి విరుదధంగా ఉండే అమాభయి దొరుకుతుందా.

అనిరుద్ పెదవుల మీద చిరునవుు మరిసింది.

బడ్ లైట్ వెలుగులో గోడ మీద ఉనన యవి వయభ చితఱ టం చూస్త
ూ ఎంత బాగుంది ఈ టంలో అమాభయి.. చితఱకరుడి ఊహలో
ో
రూం దిదు
ద కుని, కుంచతో పా
ర ణం పోసుకునన సుందరి...ఇలాంటి అమాభయి భాయమగా లభస్తూ!

అనిరుద్ కి కొంచం బమం వేసింది ... ఎననడూ లేనిది ఈ భధమ తన భనసు పెళ్ళో, భాయమ మీదకి భళ్ళడం కఔ ఔనిపంచిన రతి
అమాభయిని తన భాయమగా ఊహంచుకోడం .. చ నాకేదో అవుతోంది అనుకుంటూ నిదర పోడానికి ఔళ్తళ మూసుకునానడు.

భరో ది రోజులు ఖడిచాయి. డాకుమమంటరీ అదుబతంగా వచిింది. ఆ డాకుమమంటరీకి వాయిస్ ఒవర్ ఇచిిన అమాభయి
భృదు భధుయంగా విఛమవాడ ఙరితఱ చపు
ూ ంటే చూడడానికి, వినడానికి కూడా హ్యిగా
ూ ంటే నేధమ సంగ్రతం సననగా వినిపసు
ఉంది.

“ఇది నేను ఖవయనమంట్ కి చూపంచి ఆడ్ రమతనం చేసాూను” అనానడు తేఛ.

“గుడ్ ఐడియా ... చాలా బాగా వచిింది.. తకుండా వాళ్తళ పుకుంట్లరు” అనానడు అనిరుద్ భనస్తపరితగా.

“భనం ఈ లోగా ఇంకో భంచి ఔధ విమన్ బ్బసడ్ స్ురీ పా
ో న్ చేయాలి షాయు్ ఫిలిం కి” అనానడు తేఛ.

“నేను హెైదరాబాద్ వెళ్ళ
ూ నురా.. భళ్ళళ వసాూను .. ఈ లోగా ఆలోచించు” అనానడు అనిరుద్.

“ఒకే .. వెళ్ళోరా ఎపుడు వసాూవు రిటయన్” అడిగాడు తేఛ.

“చూసాూను.. నేను మాతఱం అఔిడ ఏం చేసాూను వంటరిగా..”

“ అందుకే పెళ్ళో సంఫంధాలు చూసాూను అనానను” అనానడు తేఛ.

“ చూడు ... కుదిరితే వెంటనే చేసుకుంట్ల.. నాకూిడా చేసుకోవాలనిపస్ూంది..”

“ ఒ .. నిఛమా అయితే ఇవాళ్త ప్రర్ కి యాడ్ ంపసాూ నీ ఫోటో ఔటి ఇవుు” హుషారుగా అనానడు తేఛ.

“నాకు నచిిన అమాభయి దొయఔి పోతే..”

“దొరికే దాఔ వెతుకుదాం ..”

అనిరుద్ కస్తపు మౌనంగా ఉండి అనానడు.. “అతామశ అనుకోఔ పోతే గామతిఱని చేసుకోవచాి ...”

తేఛ సంబరభంగా చూసాడు.. “నిఛమా ... గామతిఱని చేసుకుంట్లవా..”

“ఆమ , మీరు పుకుంటే..”

“వావ్ ఎందుకు పుకోము... “

“నాఔనాన ఆ అమాభయి చాలా చిననది ఔదరా..”

తేఛ ఉతాసహం ఆ మాటతో నీరు కరిపోయింది .. “అవును ఔదా”

అనానడు.

భళ్ళళ వెంటనే అనానడు.. “శయణమతో మాట్ల
ో డదాం ... వమసులో కొంచం పెదదవాడివి అయినా నినున చేసుకుంటే ఆ అమాభయి
జీవితం కూడా స్టటిల్ అవుతుంది.. నీ దఖగయ స్టకూమరీు గా ఉంట్టంది ..”“శయణమ నా చం ఖల కొడుతుందేమ్మ” నవుుతూ
అనానడు అనిరుద్.
కనీ అతని అంఙనా తపు అయింది.

తేఛ అనిరుద్ రపోసల్ చగానే ఎగిరి ఖంతేసింది శయణమ.. “గామతిఱ పుకుంటే ఇంతఔనాన ఆనందం నాకు ఇంకోటి లేదు తేజా”
అంది.
“భనం పదా
ద ం” అనానడు.

“ చపా
ద ం.. ఫలవంతం చేమదు
ద ” అంది.

భరానడు గామతిఱని ఇంటికి తీసుకు వచిి అనిరుద్ ఎదురు గానే గామతిఱని అడిగింది శయణమ..

“గామతీఱ అనిరుద్ గారు నినున పెళ్ళో చేసుకుని నీకు భంచి జీవితం ఇవాులని అనుకుంట్టనానరు.. నీకు ఇషుమేనా.” ఆ మాటకి
గామతిఱ నిరా
ఘ ంత పోయి చూసింది.“ననాన” అంది ...

“నినేన ... కఔ పోతే ఆమన నీఔనన ఫహుశా దిహేనేళ్తళ పెదదవాడు. మిలటరీలో చేసి వచాిరు.. ఆసిూపాసు
ూ లునానయి. నువుంటే
ప్రరభ ఉంది.. నినున బాగా చూసుకుంట్లరు. నీకు ఇషుమైతే నేను, తేఛ ఫమటికి వెళ్ళ
ూ ం మీరిదదరూ మాట్ల
ో డుకోండి..”

“వదు
ద , వదు
ద ” ఔంగారుగా అంది గామతిఱ.

“ నీకు ఇషుం లేదా

లేఔపోతె చప్రయ్”

అంది శయణమ.

“ అది కదు”

గాబరాగా అంది గామతిఱ.

“ చూడు గామతిఱ చినన దానివి.. అందమైన దానివి..అమామకురాలివి .. నీక పెదద ఉదోమఖం రాదు.. లోఔజా
ఞ నం, ధైయమం లేవు ...
వీడికి ఏడాది వమసు...మీ ఇదదరికీ కూడా ఔ అండ కవాలి. మీకు చాలా బవిషమతు
ూ ఉంది.. అనిరుద్ గురించి నాకు బాగా
తెలుసు.. నినున ప్రరభగా, గౌయవంగా చూసుకుంట్లడు.. ఔటే లోం ఏంటంటే నీఔనన వమసులో పెదద.. కొంచం ఎకుివే పెదద..”

“అది కదండ్ర..” గామతిఱ ఏదో చబోయి ఆగి పోయింది.

“చపు గామతిఱ ... ఏమిటి నీ అనుమానం” భృదువుగా అడిగింది శయణమ.

అటి వయకు మౌనంగా ఉనన అనిరుద్ నోరు విపాడు. “ వాళ్తళ చడం కదు నేను కూడా మాట ఇసు
ూ నానను నా పా
ర ణం ఔనాన
ఎకుివగా చూసుకుంట్లను నినున, బాబుని కూడా .”

గామతిఱ తల వంచుకుంది. ఆమ ఔళ్ళ నుంచి ఔనీనళ్తళ చుఔిలు, చుఔిలుగా రాలసాగాయి.

శయణమ ఆమ దఖగయగా ఛరిగి గామతిఱ భుఛం మీద చేయసి “ఇషుం లేకుంటే నినున ఫలవంతం చేమరు ఎవరూ ఏడవకు” అంది.
గామతిఱ ఖభాలన శయణమ భుజాల మీద తల వాలిి వెకిి వెకిి ఏడుస్త
ూ “బాబు సంఖతి ఏంటి .. వాడికి తండిర ఎవయని చను”
అంది.
ఆ మాటకి అందరూ తెలో మొహం వేసి అంతలోకే తేలిగా
గ నవేుస్త
ూ “నువుు ఆమనకీ భాయమ అయితే వాడు కొడుకు కదా”
అనానరు.

“వాడు నా కొడుకు ... స్తిలో
ో చేరేిటపుడు తండిరగా నా ఇంటి ప్రరుతో సహ్ నా ప్రరే రాసాూను.. అనిన లీఖల్ రైటస్ ఇసాూను. ఇంఔ
నాకు పలోలు అవసయం కూడా లేదు.. వాడే నా ఔనన కొడుకుగా భావిసాూను”

అనానడు అనిరుద్.

శయణమ అనునమంగా అంది “ఇంతఔనాన అబమం ఇచేి వాళ్తళ ఎవరుంట్లరు గామతిఱ .” గామతిఱ సమాధానం చ లేదు..

కొదిద స్తపు తల వంచుకుని కూరుిండి పోయింది.

ఇంతలో బాబు నిదర లేచి ఏడవడం తో లేచి వెళ్ళో బాబుని భుజాన వేసుకుని వచిి తేఛ వెైపు, శయణమ వెైపు చూసింది.

గామతిఱ ఏం చపాలనుకుంట్టననదో అయధం కఔ తన అయిషుం చడం ఇషుం లేఔ బాబుని తీసుకుని వెళ్ళో పోతుననట్ట
ు ంది
అనుకుంది శయణమ. గామతిఱ తీరు నఙిలేదు.. కనీ భళ్ళళ తనకు తనే సరిద చపుకుంది.. భరీ పెదదవాడు అనిరుద్ .. ఎంత రండో
పెళ్ళో అయినా తను మాతఱం ఎలా పుకుంట్టంది!

ఇంతలో గామతిఱ బాబుతో ముందుకు నడిచి అనిరుద్ దఖగయకు వెళ్ళో ఔి సారి అతని మొహంలోకి చూసి బాబుని భుఛం
మీదనుంచి తీసి అతని ళ్ళ
ో డుకోబటిు వంగి అతని పాదాలకు నభసిరించింది.

అనిరుద్ ఔంగారు డుతూ ఔ చేతో
ూ బాబుని ట్ట
ు కుని, భరో చేతో
ూ ఆమని లేవనెతు
ూ తూ
ఇషుం ఉండదు.. బి ఫ్రండ్రో ... భారామబయతలిదదరూ భంచి స్తనహతులు” అనానడు.

తేఛ, శయణ్యమల ఔళ్ళలో
ో ఆనందం దీపావళ్ళ వెలుగులా రుచుకుంది.

“ఒ గాడ్ నాకిలాంటి స్టంటిమంటస్

