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దె.దె. ( లో న్ ప్షల్)
సమ్శానం పకక్న ఉనన్ బసాట్పు. కరెంటు పోలుకి ఉనన్ దీపం వెలిగీ, ఆరీ, వెలిగీ, ఆరీ, ఎటూ తేలుచ్కోలేకపోతోంది. కను
చూపు మేరలో జన సంచారం లేదు. బసుస్కూడ రావటేల్ దు. నేను రిషికపూరాల్ జెరిక్న్ జేబులో చేతులు పెటుట్కుని చాందినీ కోసం
చూసుత్నాన్ను.. ఎవరనాన్ చూసేత్ మరో నెలలో డెలివరీకి సిదధ్ ంగా ఉనన్ మూరిత్ బసుస్కోసం వెయిట్ చేసోత్ందని పొరబడతారు. మన
"వెయిట్" అలాంటిది మరి. అటుగా సూక్టరు మీద వెడుతునన్ ఓ శాలీత్ ఆగింది. ననున్ చూసి
"ఏరా, ఈ చీకటోల్ ఇకక్డేం చేసుత్నాన్వు? దెయాయ్లు దెబబ్లాడుకునే వేళ.ఇపుప్డు టె ౖమెంతె ౖందో తెలుసా?" అంది మగ
గొంతుకతో.
" ఏం, నీకు తెలియదా? " అనాన్ను పొగరుగా.
" ఓరేయ్, అదికాదురా, పకక్నే సమ్శానంరా, బసుస్ రాదుగానీ, నేను
"వదుద్, ననున్ సమ్శానంలో

ప్ చేసాత్ను రా" అంది.

ప్ చెయయ్కక్రేల్దు.." అనాన్ను కటువుగా. కాసత్ గాప్ ఇచిచ్,

"నేను బసుస్లోనే వెడతాను.." అనాన్ను కృతనిశఛ్యంతో.
"నీఖరమ్", అనేసి, ఆ శాలీత్ సూక్టరు గాలోల్కి లేపి పకక్కెళిళ్ంది. సమ్శానం గేటు తెరుచుకుంది, సూక్టరు లోపలికెళిళ్
మాయమై ంది. పేదద్ ఏకిస్డెంటయిన చపుప్డు వినిపించింది అకక్డినించి.
" ఒక సారి చఛాఛ్వు, అయినా బుదిద్ రాలేదు, కాసత్ చూసుకుని నడపరా గూటేల్ .." అనేసి మళీళ్ బసుస్కోసం ఎదురు
చూసుత్నాన్ను.
ఇంతలో ఇంకో శాలీత్ వచిచ్ంది కారులో.
బె ౖటకి తలపెటిట్ "మీది ఏం కేషుట్?" అని అడిగింది.
"సిమెంటు కేషుట్" అనాన్ను విరిగిన నాకాలికునన్ కటుట్ చూపిసూత్.
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"అది కాదు, నువువ్ ఏవిటి?" అందా శాలీత్.
"ఒరేయ్ దరి డా, నీకు వాయ్కరణం రాకపోతే నేరుచ్కో. మనుషులిన్ “ఎవరు” అని అడగాలి?
“ఏవిటి” అని దయాయ్లిన్ అడగాలి.." అనాన్ను కోపంగా.
ఆ శాలీత్కి చి తుత్కొచిచ్ంది. గల్వ్ బాకుస్లో గొడడ్ లికోసం వెతుకుతునాన్డు. నేను వెంటనే ఖాళీగా ఉనన్ వాడి కారు వెనకాల

సీటు కేసి చూసి " ఒసేయ్ పింకీ, నువేవ్విటే ? ఆ తెలల్ చీర ఏమిటి? ఆ రకత్ం ఏమిటి? " అనాన్ను.
వాడు కారు ఇరవె ౖ ఐదో గేరులో పెటిట్ దూసుకెళిపోయాడు.
కాసేపయాయ్కా మరో కారొచిచ్ంది.."ఎందుకు ఆగినావు? మీది యే రీజన్?"
నాకు వళుళ్ మండింది. "బసుస్ రాలేదనన్ ఒకే ఒకక్ "రీజన్", అందుకే ఆగాను, ఇంక నువువ్ సదుద్కో.." అనాన్ను. వాడికి
విరిగిన నాకాలు వెనకిక్ తిరిగి కనబడింది. వాడు కారొదిలేసి పారిపోయాడు.
తరవాత కారులోంచి ఒక సోకులాడి దిగింది. నా పకక్నే నించుని ననున్ నమిలేసేలా చూసోత్ంది. " నాకు పెళె ౖ ంది.."
అనాన్ను గంభీరంగా.
"నాకు చాలా సారల్యింది. ఇపుప్డే, తరవాతది కూడ అయింది" అంది సిగుగ్పడుతూ.
"అవునా, లాయర్ ఎవరు?" అనాన్ను అమాయకంగా.
"తరవాత దంటే విడాకులు కాదు.." అంది చికాగాగ్.
"ఓహో, అపప్గింతలా..సరే. నాగవలిల్ ఎపుప్డు?" అనాన్ను ఆసకి త్గా. దానికి అరథ్ం కాలేదు. తరవాత వచిచ్న కారు
రనిన్ంగోల్ ఎకేక్సి పారిపోయింది.
నేనింకా బసుస్కోసం చూసూత్నే ఉనాన్ను. నడిచే ఓపిక లేక. కాలేజీ జంటలు కొనిన్ వచిచ్ వాలాయి. తెగ ఎడావ్నుస్
అయిపోతునాన్యి.
ఒకమామ్యి ధెరయ్ం
ౖ చేసి చెపిప్ంది "అంకుల్, నువువ్ కాసేపు అటుతిరిగి చూడవా బసుస్కోసం" అని. నేను శరీరం

అటేపెటిట్ , మెడ మాతర్ం పూరిత్గా వెనకిక్ తిపేప్సాను. అటునించి ఆరత్నాదాలు వినిపించాయి. ఓ రెణిణ్ మిషాలు అలాగే ఉంచి, యథా
సాథ్నానికి మెడ తిపాప్ను. బసాట్పు మళీళ్ ఖాళీ.
ఇంతలో బసుస్ వచిచ్ ఆగింది. నేను లోపలికెకేక్సరికి మా దెయాయ్లనీన్ అకక్డే ఉనాన్యి.
" ఏరా, ఇవాళ ఏ బారు?" అనాన్ను కోపంగా.
"లేదురా, ఆ ఎదవ పనెన్ండింటికి కటాట్లి కదా, ఆడు, ఆ దొంగనా...గాడు, ఒంటి గెంట దాకా అకక్డే చఛాఛ్డు. ఆడు
ఎలాల్కా, మేము లోపల దూరి, తాగి వచేచ్సరికి ఇదిగో ఆలోమ్ష్ట్ ఫోర్ ఇంద మారిన్ంగ్.." అనాన్డు ఒకడు తూలుతూ.
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"అవునుగానీ, నువివ్ంత తెలాల్రుఝాము దాకా ఏంషేషుత్నాన్వురా, దెయయ్ంగా.." అనాన్డు ముదుద్గా మరొహడు ననున్

చూసి.
"ఏంలేదెహె, సెకండ్ షో అయాయ్కా, లోపలికెళిళ్ కూయ్లో నించుని ఫోర్త్ షో చూసి వసుత్నాన్ను. ఇకక్డిదాకా వచాచ్కా
కాలు నొపెప్టేట్ హింది. అసలే ఒక కాలు సొటట్ . అందుకని కూరుచ్నాన్ను. " అనాన్ను.
ఇంతలో ఫోను మోగింది. "హలో, ఆ చెపుప్..." అనాన్ను భయంగా. "ఏవిటి చెపేప్ది, టె ౖము చూసుకునాన్రా.
తెలల్ వారుతోంది, మళీళ్ మనుషులు తిరిగే వేళ అయింది. ఇంటికొసుత్నాన్రా, రారా?" అంది అవతలి కంఠం. "వసుత్నాన్, వచేచ్సుత్నాన్,
అంటే..వచేచ్సా..." అనేసి ఫోను సివ్చాచ్ఫుచేసాను.
బసుస్ మెలిల్గా గాలోల్కి లేచి పకక్నే ఉనన్ సమ్శానం దగగ్ర ఆగింది. గేటు తెరుచుకుంది. బసుస్ మా కోలనీలోకి
పర్వేశించింది. అందరం ఒకరికొకరు బె ౖ చెపుప్కుని, ఇంటికెళిళ్, పడుకునాన్ం.

(వచేచ్ సంచిక దాకా ట్ తీ క్ండి!)
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