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ఆగకుండా కురుసోత్ంది వరష్ం. ఇవాళిట్కి మూడో రోజు.
పెనుగాలుల మూలకంగా కరెంటు లేక.. మధాయ్హన్ం మూడింటికే సాయంతర్ం ఆరుదాటినటుల్ంది వాతావరణం. శలవులకని ఇంటికి
వచిచ్న మూరిత్కీ హౌస అరెసుట్ చికాకుగా ఉంది.
కాలుగాలిన పిలిల్లాగా లోపలికి, బైటికి తిరిగే కొడుకును చూసి చినన్గా నవువ్కుంది సుభదర్మమ్గారు. 'పటన్ం కులాసాలకి అలవాటు
పడడ్ పార్ణం. ముసలాళళ్కి మలేల్ ఇంటి పటుట్నుండాలంటే చిరాకే మరి. పొదుద్పోయే సాధనాలేవీ కొంపలో లేకపాయ. బొమమ్ల్ల పెటుట్నాన్ ఏం లాభం..
కరెంటు లేకపోతే అది వటిట్ బొమమ్పెటేట్. రేడియాలో బాయ్టరీలు లేవు. అవి కావాలనాన్ ముందు పటన్ందాకా పోయి రావాలి'.
" చదివిన పేపరే ఎనిన్ సారుల్ చదువుతారు గానీ అబాబ్యిని కూరోచ్బెటుట్కుని కాసేత్దనాన్ కాలకేష్పం చెయయ్రాదూ! పొదుద్ గడవక పాపం
పిలాల్డెటాల్ గిలగిలలాడిపోతునాన్డో! మీకేదీ పటట్దాయ!" అంటూ ముందు గదిలో పేపరు తిరగేసుత్నన్ సుందరయయ్ దగగ్రికొచిచ్ మొతుత్కుంది సుభదర్మమ్
సుందరయయ్ చదివే పేపరు పకక్న పారేసి "మూరీత్!" అని లోపలికి కేకేసాడు.
మూడో పిలుపుకి గానీ మూరిత్ ఊడి పడలేదు.
"చదరంగం ఆడదాముటార్ కాసేస్పు.. నీతో ఆడి చాలా కాలమైంది" అనడిగాడు సుందరయయ్.
"ఒదుద్లే నానాన్! ఓడిపోతే చాలా ఫీలైపోతావు" అనాన్డు మూరిత్ అదోలా నవివ్.
"ఓడటమా? నీతోనా? అదీ చూదాద్ం.. బోరుడ్ సరద్రా ముందూ" అనాన్డు సుందరయయ్ తెలల్టి మీసాలు దువువ్కుంటూ.
"వటిట్ ఆటైతే బోరు. ఏదైనా పందెం కాయండి. ఇంటరెసుట్గా ఉంటుంది" అనాన్డు మూరిత్ కాయలు సరుద్తూ.
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"పందేలు కాసాత్వుటార్.. ఇదెపప్టున్ంచీ? అంత పెదాద్డివై పోయావేం అపుప్డే!" అంటూ మందలింపులకి దిగబోయింది సుభదర్మమ్.
సుందరయేయ్ అడొడ్చాచ్డు "అందులో తపేప్ముందిలేవే. ఇంటోల్ మనతోనేగా ఆడేదీ! కాకపోతే అబాబ్యిగారికీ సొంత సంపాదన ఎపప్ణున్ంచో.. ఆ సంగతి
కనుకోక్ ముందు. నా డబుబ్లతో నా మీదే పందెం కాయడం.. ఆహా.. ఇదో కొతత్ తరహా పందెం కాబోలు ఈ కాలం పిలల్లకి!"
తండిర్ వెటకారం ఆ మాతర్ం అరథ్ం చేసుకోలేనంత పసిపిలాల్డేం కాదు మూరిత్. బెంగుళూరోల్ థరిడ్యర ఎమ.టెక చేసుత్నాన్డు.
"డాడీ! మరిచ్పోయారేమో కానీ.. మీరు నాకో బైకు బాకీ. పోయిన బరత్ డేకే రావాలిస్న బండి.. పంటలు బాగా లేవని వాయిదా వేసాం.
సుమారు ఆరవై వేలు. బెసాట్ఫ తీర్లో నెగగ్ండి.. ఆ డిమాండును సవ్చచ్ందంగా వదులుకుంటా.. ఓకేనా" అనాన్డు మూరిత్ రోషంగా.
"సరేలేరా.. ముందు ఓడించు చూదాద్ం" అని నవువ్కుంటూ తన తెలల్బలగంలోని పావుని రెండు గడులు ముందుకు దూకించాడు
సుందరయయ్.
వెంటనే మూరీత్ తన వంతు ఎతుత్వేసి తలిల్ వేపు సాభిపార్యంగా నవువ్తూ చూసాడు.
మొదలు పెటట్డమే కషట్ం. మొదలైంతరువాత ఆపడం అంతకనాన్

కషట్ం.. చదరంగం తీరే అంత. సవ్యంగా ఆడలేదు కానీ

సుభదర్మమ్గారికి భరత్ ఆటల పిచిచ్తో పెళిళ్నాటినుంచీ పరిచయమే. ఆయన గవరన్మెంటు హైసూక్లోల్ డిర్లుల్ టీచరు. ఈ మధయ్నే పదవీ విరమణ చేసాడు.
తండిర్ తరీఫ్దులో మూరీత్ బాగానే పుంజుకునాన్డు. పర్సుత్తం అతనే వాళళ్ యూనివరిశ్టీ చెస చాంపియన.
ఐదు నిమిషాలోల్నే తండీర్ కొడుకులిదద్రూ ఆటలో లీనమై పోయారు.
మరో మూడు గంటల దాకా ఇదద్రూ గుళోల్ విగర్హాలే.
చీకటి చికక్పడుతోంది.
'దీపాలు సిదద్ం చెయయ్కపోతే ఎంత రాదాద్ంతమవుతుందో తెలుసు. పిలాల్డికీ, ఆయనకీ ఇలాంటి వేళ వేడి వేడి పకోడీలంటే ఎంతో
ఇషట్ం.'
ఆ తయారీకని వంటింటోల్కి వెళిళ్పోయింది సుభదర్మమ్గారు. హాలోల్నుంచీ తండీర్ కొడుకుల మాటలు వాన హోరు మధయ్ వింటూ పనిలో
పడిపోయింది.
"తోసి రాజు".. మూరిత్ గొంతు. సుందరయయ్ గొణుగుడు. ఏదో కాదని గటిట్గా వాదులాడుతునాన్డు కొడుకుమీద.
మొతాత్నికి అబాబ్యి చేతిలో ఆయనగారికేదో గటిట్ దెబేబ్ తగిలినటుల్ందీ! ఆ గిజగిజలు వింటుంటే అరథ్వవడంలా!
మూరిత్ కొతత్ బులెల్ట మీద తండిర్ నెకిక్ంచుకుని ఊరి మధయ్నుంచి దరాజ్గా పోతునన్టుల్ ఓ ఊహ తటాలుమని బురర్లో మెరిసింది.
సుభదర్మమ్గారి పెదాల మీద చిరునవువ్ విరిసింది.
'పందెం సంగతెలా ఉనాన్ ఈ ఏడాది మాతర్ం మూరిత్కి తపప్కుండా బండి కొనివావ్లి. ఒకక్గా నొకక్ నలుసు. ఇంటికి వెలుగు. పంటల
బాగోగులతో నిమితత్ం పెటుట్కోకూడదీసారి. అంతగా ఐతే చేతి గాజులైనా సరే..'
హాలోల్నుంచి కొతత్ గొంతు వినిపించే సరికి సుభదర్మమ్ ఆలోచనల చైన తెగిపోయింది.
చేసుత్నన్ పని ఆపి బైటికి తొంగి చూసింది.
*

*

*

ఎవరో కొతత్ మనిషి. ఎపుప్డూ చూడని మొహం. ఆకారం ఒకింత వింతగానే ఉంది.
భుజం చుటూట్ కాషాయం రంగు శాలువా.. కిందేమో అబాబ్యి వేసుకునే లాంటి ఇరుకు పాయ్ంటు.

భుజానికి ఓ జోలెలాంటిది

వేలాడుతునన్ది. సగం సనాయ్సి.. సగం సంసారి లాగుంది వేషం.
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గలగలా మాటాల్డుతునాన్డు. 'ఏటోల్ పోటు మహా ఉదద్ృతంగా ఉంది సావ్మీ. అకక్డికీ మొండికేసి సగం దూరందాకా వెళాల్ . నా వలల్
కాలా. ఊళోల్కి వసుత్ంటే మొదటగా మీ ఇలేల్ కనబడింది. వాన వెలిసిందాకా తల దాచుకోక తపప్దు కదా! ఈ వరండాలో కూరుచ్ంటా.. మీకెవవ్రికీ ఇబబ్ంది
కలిగించను' అని చెపుప్కొసుత్నాన్డు.
'పాపం' అనిపించింది సుభదర్మమ్ గారికి. తలుపులు బిడాయించుకుని లోపల కూరుచ్ంటేనే చలిగాలికి వళుళ్ గజగజలాడి పోతునన్ది.
నడి వయసు మనిషికి.. ఎంత కషట్ం.. రాతర్ంతా బైట వరండాలో అంటే'
వాకిలి తలుపులు బారాల్ తీసుండటం వలల్ జలుల్ లోపలికి కొటిట్ గదంతా రొచుచ్ రొచచ్వుతునన్ది.
"మూరీత్! ముందా తలుపులు వేసేయరా.. ఆయనొన్చిచ్ లోపల కూరోచ్మను" అంది సుభదర్మమ్గారు వంటింటి గుమామ్ని కవతలే
నిలబడి.
మూరిత్ తలుపులు మూసి వచిచ్ కూరుచ్నాన్డు.
వేసిన తలుపులకు పకక్నే గోడకు చేరగిలబడి కూరుచ్ండి పోయాడా కొతత్ మనిషి. సుభదర్మమ్వంట పనిలో కెళిళ్పోయింది.
ఆటాడుతూనే ఆ మనిషితో మాటలోల్ పడాడ్డు సుందరయయ్.
పర్సంగ వశాతూత్ చాలా కొతత్ విషయాలే తెలిసాయి. ఆ సనాయ్సి పూరవ్ నామం భైరవయయ్ట. పొదుద్టూరు నివాసి. కాశీ విశేవ్శవ్రుని
దరశ్నానికని పోయి భారాయ్ బిడడ్లిదద్రీన్ గంగలో పోగొటుట్కునాన్టట్. ఆ వైరాగయ్ంతో చేసే బంగారం వాయ్పారం చాలించుకుని ఇటాల్ దేశాలు పటిట్
తిరుగుతునాన్నని చెపాప్డు. 'కైలాసగిరి నుంచి కనాయ్కుమారి దాకా తిరగని పుణయ్కేష్తర్ం లేదు సావ్మీ! మనశాస్ంతి కోసం ఆరాటం. నీడలా వెనన్ంటుండే
ఇలాల్లు, బిడాడ్.. ఇదద్రూ ఒకేసారి కనుమరుగయిపోయాక గానీ .. జీవితంలోని డొలల్తనం బైట పడలేదు.’ అంటూ ఓ మెగా సీరియల కి సరిపడా
కథాగానం చేసాడా సెమీ సనాయ్సి.
ఇంటోల్ వాళళ్తోపాటే వేడి వేడి పకోడీలు ఒక పేల్టులో పెటిట్సేత్ ఇంత వేదాంతమూ వలిల్ంచిన సనాయ్సి 'ఉలిల్వి కదా వదద్'నలేదు సరికదా..
ఒకక్ పలుకూక్డా మిగలకుండా పేల్టు మొతత్ం నిమిషంలో లాగించేసాడు.
ఆరగింపుల పరవ్ం అలా కొనసాగిసూత్నే ఓ కంట తండీర్ కొడుకుల ఆటమీద కనేన్సీ వుంచాడు.
ఒక రౌండు అపప్టికే మూరిత్ గెలిచి ఉనాన్డు. రెండో రౌండు చివరోల్కొచిచ్ అడావ్ంటేజిలో ఉనాన్డు. సుందరయయ్ తన రాజుని అనిన్
రకాలా ఇరకబెటుట్కుని తపిప్ంచుకునే దారి తోచక తనున్కులాడుతునన్ తరుణంలో..
అమాంతం బలల్ ముందుకు దూకేసి " ఈ కుడి వైపు ఏనుగుని బలిచేచ్యండి సావ్మీ.. రాజు తపుప్కొనే తోవ అదే ఏరప్డుతుంది!" అని
సలహా పారేసాడు. సుందరయయ్ శషభిషలు చూసి తనే చొరవగా ఏనుగుని ఎదుటి పక్షం ఏనుగు ముందు మోహరించేసాడు. 'హుమ' అని మూలిగాడు
సుందరయయ్ మరో మారగ్మేదీ తోచక.
'ఇదొక ఎతాత్' అనుకుంటూ అమాంతం

ఆ బలగానిన్ తన ఏనుగుతో

ఎతిత్కుదేసే ఉతాస్హంలో

తన రాజు అరక్షణ గోతిలో

పడిపోవడం గమనించనే లేదు మూరిత్ కూడా.
ఏనుగు ఖాళీ చేసిన ఆ సాథ్నంలోకి వెంటనే మంతిర్ని తోసేసి 'షా' అని సుందరయయ్ బిగగ్రగా అరవడం.. మూడే మూడు నిమిషాలపాటు
సంపూరణ్ ధాయ్నంలోకి వెళిళ్నా లాభంలేక.. మూరిత్ పూరిత్గా చేతులెతేత్యడం.. క్షణాలోల్ జరిగి పోయాయి.
ఆట గెలిచిన సుందరయయ్ ఆనందం అంతా ఇంతా కాదు.
ఆశచ్రయ్ంగా సనాయ్సి వైపు చూసి "బంటును ఏనుగని.. మంతిర్ని రాజని అంటుంటే

బేసికుస్ కూడా తెలీవని పొరబడాడ్ సావ్మీ! మీరు

ఇంతాట పెటుట్కుని.."
తలడడ్ంగా ఊపాడా సనాయ్సి నవువ్తూ " నిజంగానే నాకీ ఆట 'అ ఆ' లు కూడా తెలీవు సావ్మీ! మీరాడే తీరు చూసి తోచిన సూచన
చేసానంతే. ఇదంతా నా గొపప్తనమా?.. దీనిది కానీ" అంటూ మెడలో వేలాడే గొలుసు వంక చూపించాడు.
మెరుపు తగిగ్న బంగారపు గొలుసది. లాకెట సాత్ఘ్నంలో ఏదో ఎరర్రంగు రాయి వేలాడుతునన్ది.
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సుందరయయ్మొహంలో అయోమయం. మూరిత్ మొహంలో చిరునవువ్. సనాయ్సి మెళోల్ బంగారపు గొలుసంటే నవువ్ రాదా మరి
హేతుబదద్ధ్ంగా ఆలోచించే బుదిధ్మంతుల కెవరికైనా! ఎంగిలి పేల్టుల్ ఎతుత్ కెళళ్టానికని వచిచ్న సుభదర్మమ్గారు సనాయ్సి మాటలు శర్దద్గా వింటో అకక్డే
నిలబడి పోయింది.
"ఇది వంటిమీద గుండెలిన్ తాకుతునన్ంత సేపూ మనసులో వునన్దంతా వాసత్వమై తీరుతుంది. ఆటలో మీకు సాయం చేసేటపుప్డు నా
మనసులో ఉనన్ది ఒకక్టే కోరిక 'ఈ అబాబ్యి ఎటాల్గైనా ఆ ఏనుగుమీద ఆశతో రాజు కాపుగడిని ఖాళీ చేసెయాయ్ల'ని. మీ కళల్తోనే చూసారుగా.. ఏం
జరిగిందో! అదీ ఈ రాయి మహతయ్ం. మీ ఇంటి గుమమ్ం ముందు తడిబటట్లతో నిలబడునన్పుప్డు ననున్ లోపలికి రానీయాలా.. వదాద్ అని మీమాంస పడాడ్రు
మీ అబాబ్కొడుకులిదద్రూ. ఎకక్డో లోపల వంటింటోల్ పని చేసుకునే ఈ తలిల్ పనిమాలా వచిచ్ మీ చేత లోపలికి పిలిపించింది. అదీ ఈ రాయి మహిమే"
మూరిత్ మొహం చూసి మళీల్ అనాన్డా సనాయ్సి " మీరు నమమ్డం లేదని తెలుసూత్నే ఉంది. మీ వయసుకది సమంజసమే! దీని శకిత్ని
మరో సారి నిరూపిసాత్.. చూడండి. మూడు రోజుల బటీట్ ఈ పార్ంతంలో కరెంటు నిలకడగా ఉండటం లేదు కదా! "
" కొంప తీసి ఇపుప్డుగానీ కరెంటు పుటిట్సాత్నంటారేమిటి?" అనాన్డు మూరిత్. ఎంత వదద్నుకునాన్ గొంతులో హేళన దాగడం లేదు.
పటిట్ంచు కోలేదా సనాయ్సి.
" శీర్ మలిల్కారుజ్న సావ్మివారి సుపర్భాతం చదువుకుంటూ పోతుంటా సావ్మీ ఒక వరసలో. ఈ లోపలొక ఐదారు నిమిషాలపాటైనా
విదుయ్దీద్పాలు వచిచ్పోతే ఈ రంగురాయిలో శివసతుత్వ ఉనన్టేల్ లెకక్" అంటో చపప్టుల్ కొటుట్కుంటో శోల్కాలు చదవడం ఆరంభించాడు.
"పార్తసమ్రామి గణనాథమనాథబంధుం
సింధూరపూరపరిశోభితగండయుగమ్మ
ఉదద్ండవిఘన్పరిఖండనచండదండ
మాఖండలాదిసురనాయకబృందవందయ్మ।
కలాభాయ్ం చూడాలంకృతశశికలాభాయ్ం నిజతపః
ఫలాభాయ్ం భకేత్షు పర్కటిత ఫలాభాయ్ం భవతు మే
శివాభాయ్మసోత్కతిర్భువనశివాభాయ్ం హృది పున
రభ్వాభాయ్మానందసుఫ్రదనుభవాభాయ్ం నతిరియమ।.."
ఆశచ్రయ్ం!
"..నమసేత్ నమసేత్ మహాదేవ శంభో! నమసేత్ నమసేత్ దయాపూరణ్ సింధో!
నమసేత్ నమసేత్ పర్పనాన్తమ్బంధో! నమసేత్ నమసేత్ నమసేత్ మహేశ!.." అంటూండగానే తటాలుమని గదిలో దీపాలు వెలిగాయి.
ఎపుప్డు ఆన చేసుందో టీవీ సోప్రట్స్ చానెల.. ఒన-డే చివరి ఓవర లాసత్ బట ఒన డెలివరీకని జడేజా సట్ంపస్ వైపు దూసుకొచేచ్సుత్నాన్డు.
చూసుత్ండగానే అతగాడు విసిరిన బాలుని గేల ఎదురెళిల్ బలంకొదీద్ బాదడం.. గాలోల్కి లేచిన బంతి సరిగాగ్ బౌండరీ లైనుకి ఇంచికిటుగా నిలబడడ్ ఫీలద్రు
పటిట్న దోసిటోల్.. పడినటల్నిపించడం! సిల్పప్యినటూల్ ఉంది.. 'సికస్ర'అని కామెంటేటరల్ అరుపులు వినిపించడం. గాయ్లరీ జనాల గోల మధయ్ .. విన అయిందో
విండీసో.. చాంపియనయిందో ఇండియనోస్.. కిల్యరయే లోపలే.. మళాళ్ ఠపుప్మని కరెంటు పోనే పోయింది.
పూరిత్గా మతి పోయినంత పనయింది సుందరయయ్ దంపతులకు.
మూరీత్ ఆలోచనలో పడాడ్డు. పూరిత్గా నమమ్డానికి హేతువాదం అడొడ్సుత్నన్ది.
"నాకంతా అరథ్మవుతూనే ఉంది. నీకింకా పూరిత్విశావ్సం కలగనే లేదు కదా సావ్మీ.. పోనీ వదిలేయండి" అనాన్డా అరథ్సనాయ్సి అదో
రకమైన నిరేవ్దంతో.
సుభదర్మమ్గారు అపుప్డే విసత్రి నిండా భోజనం తెచిచ్ సనాయ్సి ముందుంచింది. "తలీల్! మీరింత అభిమానం చూపిసుత్నాన్రు. చీకటని
కూడా చూడకుండా ఓపిగాగ్ ఇనేన్సి అనుపాకాలు కమమ్ంగా చేసి తెచాచ్రు. తినే పార్పత్ం ఈ నోటి కుండదూద్?" అనాన్డు అదే మూడులో.

øöeTT~

www.koumudi.net

|òæãÁe]

2017

నిజమే.. కానీ! గుడ
ల్ దొన సరోజినీదే

5

"ముందు తినండి సావ్ములూ! ఇంటికొచిచ్న అతిథిని ఖాళీ కడుపుతో ఉంచి మేం మాతర్మే భోంచేయడం.. అదేమంత మంచీ
మరాయ్దా!"అనాన్డు సుందరయయ్. అపప్టికే అతనికా సనాయ్సిమీద అపరిమితమైన గురి ఏరప్డిపోయుంది.
పెదవి విరిచాడా సనాయ్సి " అభోజనం రాసిపెటుట్ంది సావ్ములూ ఈ పూట. ఒకక్ నాకే కాదు.. ఇంటిలిల్పాదికీ. అమామ్! ఒకక్సారి మీరా
లాంతరు వంటింటిదాకా పటుట్కెళిల్ పొయియ్ మీది చూడండి. మీకే అరథ్మవుతుంది జరిగిన అనరద్మేమిటో?"
వింత పడుతూ దీపం బుడిడ్తో లోపలకి వెళిళ్ంది సుభదర్మమ్గారు. అకక్డినుంచే ఒకక్ గావుకేక వినబడింది. కంగారుగా లోనికి
పరుగెతిత్కెళిళ్న మూరిత్.. సుందరయయ్లకు గినెన్లో అనన్ం మెతుకులతో సహా ఉడికి ఉబిబ్న ఇంత లావు బలిల్ కనబడింది. వళుళ్ జలదరించింది అందరికీ.
"ఇదీ తమరి రంగురాయి మహతేత్నంటారా మహానుభావా?"అనడిగాడు మూరిత్ సాధయ్మైనంత వెటకారంగా. వెళిళ్పోయే మూడ లో
జోలె సరుద్కుంటునన్ సనాయ్సి నుంచి బదులే లేదు.
అపప్టికి వరష్ం కాసత్ తగుగ్ ముఖం పటిట్ంది.
లేచి నిలబడి సుందరయయ్కు నమసాక్రం చేసి అనాన్డు సనాయ్సి" దారి ఖరుచ్లకు చేతిలో తైలం బొతిత్గా లేదు. ఈ గొలుసు తమరి
దగగ్రుంచుకుని కాసత్ నగదు ఇపిప్సాత్రేమోనని ఆశతో వచాచ్ను. అసలు మీ ఇంటి తలుపు తటిట్న కారణం కూడా అదే సావ్మీ!"
వెంటనే అందుకునాన్డు మూరిత్ "అదేం.. మీ దగగ్రే మహతుత్గల రాయుందిగా! కావాలిస్నంత సొముమ్ తమరే సృషిట్ంచుకోవచుచ్ కదా?"
సనాయ్సి మొహంలో చిరునవువ్"ఈ రాయికి మహతుత్ందనాన్నే కానీ.. శూనయ్ంలోంచి శివలింగాలనీ.. గాలోల్ంచీ కరెనీస్ నోటల్ను
రాలుసుత్ందననాన్నా?

ఆ తరహా మహతేత్ గనక ఈ రాయికుండుంటే పార్ణానికనాన్ మినన్గా పేర్మించిన వాళల్ను గంగమమ్తలిల్ ఒడికి వదిలి వసాత్నా?

వాయ్పారం వదద్ని వదిలేసుకునే నాటికి నా సిథ్ర చరాసుత్ల విలువ సుమారు పది కోటల్ పైమాట. కొంత ఊరి అనాథ శరణాలయానికి, కొంత
చెనన్కేశవసావ్మివారి ఆలయానికి రాసిచేచ్సాను. ముందే చెపాప్ను.. నేనూ మీ అందరిలాంటి వాడినే అని. ఈ రాయుండట మొకక్టే నా పర్తేయ్కత.
తాకటుట్ వాయ్పారం చేసే రోజులోల్ నా చేతికొచిచ్ందీ గొలుసు. కుదవబెటిట్న మనిషే సవ్యంగా చెపుప్కొచాచ్డు దీని మహిమలు. నమమ్లా అపప్టోల్.
విడిపించుకోడానికి అతగాడు మళీళ్ ఎందుకు రాలేదో.. తరువాత తరువాత గానీ తెలిసిరాలేదు. గంగపాలయినపుప్డిది నా భారయ్ మెడలోనే ఉంది. తన
గురుత్కోసమనే ఇంతకాలం నావెంట తిపుప్కుంది. మామూలు బంగారమని చెపిప్ వదిలించుకోవడం తేలికే. నమిమ్ కొనన్వాడిని మోసగించినటల్వుతుందది.
ఉనన్ విషయమేదో చెపిప్.. దృషాట్ంతాలు చూపిసుత్నన్దందుకే. మీ లాగానే చాలామంది కాశీ మజిలీ కథలని కొటిట్ పారేసారు. ఈ పెదద్యయ్లాగా కాసత్
నమమ్కం కుదిరినవాళుళ్ గాయ్రంటీ అడిగారు.

దారి ఖరుచ్లకోసం రొకక్ం అతయ్వసరం పడింది. కనకే ఇంతలా మీకు చెపుప్కోవాలొస్సోత్ంది. ఆ పైన మీ

ఇషట్ం. నా పార్పత్ం" అంటూ సుభదర్మమ్గారికి నమసాక్రం చేసి వీధి వాకిలి వైపుకి అడుగులేశాడు సనాయ్సి.
మూరిత్ ఏదో అనబోయాడు కానీ.. 'వదద్నన్'టుల్ వారించింది సుభదర్మమ్ గారు.
వీధిలో దాకా సనాయ్సి వెనకనే వెళొల్చిచ్న సుందరయయ్ను చూసి "పాపం.. ఆయన చేతిలో కాసేత్దనాన్ పెటట్కపోయారా?" అంది
సుభదర్మమ్గారు సానుభూతితో.
"ఒక వెయియ్ రూపాయలు ఇచేచ్లేవే. పోతూ.. పోతూ.. తొందరలోనే మనకు పెదద్ మొతత్ంలో ధనపార్పిత్ కలగబోతునన్టుల్ చెపాప్డోయ"
అనాన్డు సుందరయయ్ గుపెప్టోల్ని గొలుసును హుషారుగా ఊపుకుంటో.
"పెదద్ మొతత్మంటే?" సుభదర్మమ్గారి ఆరా.
"సుమారు ఐదారు లక్షలు" సుందరయయ్ గొంతులో ఉతాస్హం.
కనుబొమలు ముడిపడాడ్యి అపర్యతన్ంగా మూరిత్కి. "ఆ సనాన్సి మాటకూ నా బైకుకూ ముడిపెటొట్దుద్ డాడీ" అనాన్డు హెచచ్రికగా!
'చూదాద్ం లేరా బాబూ! మూడో రౌండు వేదాద్ం పటుట్.. అమమ్ మళీల్ అనన్ం వండటానికి ఎటూ టైం పడుతుంది!" అనాన్డు సుందరయయ్.
" మూడ పోయింది డాడీ.." అని లేచి గదిలోకి వెళిళ్పోయాడు మూరిత్.
"పిలాల్డినింక వదిలేదుద్రూ! రేపు తెలాల్రగటేల్ వాడి పర్యాణం. " అంది సుభదర్మమ్ గారు వంటింటోల్కి పోతూ.
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"అయోయ్.. గాయ్సూ ఇపుప్డే ఐపోవాలా!" అని లోపలున్ంచీ ఆమె అరుపు.
సనాయ్సి చెపిప్న 'అభోజనం' గురుత్కొచిచ్ంది సుందరయయ్కి.
***
తెలాల్రు ఝామునే వెళిళ్ పోయాడు మూరిత్.

పటన్ం దాకా తండిర్ తోడొసాత్నంటే " రోడద్ంతా రొచుచ్గా ఉంది.. నా తంటాలేవో నేను పడతాగానీ పెదద్ మొతాత్లొసేత్ మాతర్ం కాల
చెయయ్ండి. కొనాలిస్న లిసుట్ చాలా పెదద్దే ఉంది నా దగగ్ర " అని హాసాయ్లు పోయాడు మూరిత్ పోతూ పోతూ.
"ముందు రానివవ్రా బాబూ.. చూదాద్ం" అని వదుద్ వదద్ంటునాన్ కొడుకు మెళోళ్ రంగురాయి గొలుసు వేసేసాడు

సుందరయయ్

ముసిముసి నవువ్లు నవువ్తూ.
మూరిత్ తీసేయబోతుండే అడుడ్తగిలింది తలిల్ " బోసి మెడతో తిరగడం ఫాయ్షనా ఏందిరా? ఉండనీయ మా తృపిత్ కోసమనాన్" అంటో.
తలిల్కి కషట్ం కలిగించడం ఇషట్ం లేక గముమ్ నూరుకుండిపోయాడు మూరిత్.
పటన్ం బసుస్ సాట్ండు నుంచీ కాల చేసాడు మూరిత్ " రైలేవ్ లైనుల్ సరిగాగ్ లేవంటునాన్రు. అనిన్ బళూల్ ఆలసయ్ంగా నడుసుత్నాన్యి. అదృషట్ం
బాగుండి వోలావ్ బసొస్కటి దొరికింది నానాన్! దాంటోల్ పోతునాన్! సిగన్లుస్ సరిగాగ్ లేవు. మధయ్ల్లో రెసాప్నుస్ లేకపోతే కంగారు పడదుద్. చేరంగానే మళీల్
కాల చేసాత్" అనాన్డు
అదే మూరిత్ నుంచి తలిల్దండుర్లకు వినిపించిన చివరి మాటలు.
మూరిత్ ఎకిక్న వోలావ్ బసుస్ దారిలో ఏదో కలవ్రుత్ దాటుతూ కాలవ నీళల్లోల్ జారి పడింది. అధునాతనమైన బసుస్. లోపలున్ంచీ అనిన్
డోరుల్ ఆటోమెటిగాగ్ లాకయ ఉండటం.. యమరజ్నీస్లో అన లాకవాలిస్న మెకానిజం అటట్ర ఫాల్పయిపోవడం వలల్..

అంత అందమైన వాహనమూ ఎకిక్న

పర్యాణీకులందరి పాలిట సామూహిక జలసమాధిగా మారి కూరుచ్ంది.
రకరకాల కారణాలతో చనిపోయిన నలభై మందిలో మూరీత్ ఒకడు. అతని మృతుయ్కారణం మాతర్ం చాలా పర్తేయ్కం.
మెడలోని గొలుసు సీటురాడుకు చికుక్బడిపోయి రంగురాయి అంగిటికి అడుద్పడటం వలల్ ఊపిరాడక చనిపోయినటుల్ పోసుట్మారట్ంలో
తేలింది.
లకీగా బసుస్ ఓ పర్ముఖ నేతాశీర్ టార్వెలింగు ఏజెనీస్ది.
'ఎనిన్కలు ముంచుకొసుత్నన్పుప్డే ఈ దారుణం జరగడం ఖరమ్. జరిగిన నషట్మేదో అణాపైసలోత్ సహా

ఎలక్షనల్యినాక వరుల్కోవచుచ్.

ముందు.. పారీట్ టికెటుట్ పోకుండా చూసుకోవడం ముఖయ్ం. మీడియా ఆరాబ్టం.. మృతుల సంబంధీకుల ఆగర్హం చలల్బడాలంటే ఎవరూ ఊహించని
భారీ మొతత్ం నషట్పరిహారం కింద అచుచ్కోవడమే ఉతత్మం' నేతాజీ వూయ్హం ఆ లైనులో సాగబటిట్ సహబాధితులందరికి మలేల్ కొడుకు దురమ్రణానికి
నషట్పరిహారం కింద సుందరయయ్ దంపతులకు అందిన మొతత్ం అక్షరాలా ఐదు లక్షలు!
సనాయ్సి మాటలు అక్షరాలా సతయ్మయాయ్యి..నిజమే!
కానీ…!
***
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