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మనసు మాట వినదు -కమలాగాయతిర్(కొర్వివ్డి)చెనిమిళళ్
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జీవితంలో కొనిన్ పరిచయాలు శాశవ్తమైన బంధాలుగా మారడానికి అదుభ్తాలే జరగనకక్రలేదు. ఒక చినన్ ఘటనే చాలు.
ఓ సాధారణమైన పరిచయం, ఎపుప్డు సేన్హంగా ఎదుగుతుందో, ఎలా పేర్మగా మారుతుందో తెలుసుకోగలవారెవరు!!

PPP
"ఏయ మనూ ఇంత పొదుద్నేన్, ఈ చలిలో ఎకక్డికే? హాయిగా ముసుగుతనిన్ పడుకోక..." దుపప్టోల్ంచే బదధ్కంగా చూసూత్ అడిగింది
రేఖ.
షూ లేస బిగించుకుంటునన్ మనోఙఞ్ తలెతిత్ చూసి చినన్గా నవివ్ంది. "హాయిగా ముసుగుతనిన్ పడుకోవడానికైతే ఇలా హిల సేట్షన లో
పెటిట్న సెమినారస్ కి రావడం దేనికి మిస? చకక్గా పది ఆపష్నస్ ఇచాచ్రుగా! వేరే ఎకక్డో చూసుక్ంటే పోయేది. ఇడియట! లేచి, అలా ఓసారి
బయటికి చూడు. ఇంత మంచి కొండ గాలి, చలల్టి వెదర, ఈ సీనిక బూయ్టీ, ఇవనీన్ ఎపుప్డెంజాయ చేసాత్ం చెపుప్? అసలూ..." అంటూ
ఇంకేదో చెపప్బోయి అపప్టికే మళీళ్ నిదర్లోకి జారుకునన్ రేఖని చూసి చెపప్డం ఆపేసి, నవువ్కుంటూ బయటకు దారి తీసింది.
PPP
చుటూట్ పొగమంచు పలచ్ని తెరలా పరుచుకుని వుంది. వీథి దీపాలు అకక్డకక్డా మేమునాన్మంటూ మతుత్గా మినుకు మినుకు
మంటునాన్యి. దారంతా మంచు దుపప్టిలో దాగినటుట్ రోడుల్ చితత్డిగా మెరుసుత్నాన్యి. మెలల్గా తనచుటూట్ వునన్ పర్కృతి అందాలని
ఆసావ్దిసూత్ 'గీర్న లానస్' లోపలికి నడిచింది. చలికి ముడుచుకునన్ పొదలూ- చెటల్తో ఆ పారక్, ఇంకా రెకక్లు రాని గువవ్పిటట్లా మంచుతెర
మాటున ఒదిద్కగా ఒదిగినటేట్ వుంది. ఎముకలు కొరికేసుత్నన్ ఆ చలిలో కాసత్ంత వెచచ్దనం పుటిట్ంచేందుకు చేతులు రాపిడి చేసుకుంటూ
అలవాటు పర్కారం పారక్ వెనక గేట నుంచి కనిపించే హిల వూయ్ కోసం నడిచింది. అకక్డి బెంచ మీద కూరుచ్ని సూరోయ్దయం కోసం
ఉతాస్హంగా ఎదురు చూడసాగింది. మెలల్గా వెచచ్బడాలిస్న ఉదయం హఠాతుత్గా విపరీతంగా చలల్బడసాగింది. రివువ్..రివువ్మంటూ వీసుత్నన్
చలల్నిగాలుల మధయ్ చిటపటమంటూ చినుకు రవవ్లు నేలరాలడం మొదలైంది. 'మంచువాన... వావ. ..!' హుషారుగా అనుకుంది.
అకక్డంతా ఓ మంచి చితర్కారుడి కానావ్స లాగా అందంగా పరుచుకునన్ అదుభ్తమైన దృశయ్ం.... చికక్టి చీకటిలో ముతాయ్లే నేల
రాలుతునన్ంత తెలల్గా, చలల్గా, మెలల్గా చినుకులు కురుసుత్ంటే, పచచ్టి చెటుల్ తమ రెమమ్ల చేతులని మరింత విశాలంగా సాచి ఆ మంచు
ముతాయ్లని అందుకుని మురిసిపోతునన్టుట్ తళతళాళ్డుతునాన్యి. ఆ దృశయ్ం చూసి కళాళ్రప్డం కూడా మరిచ్పోయి కొదిద్ క్షణాలలా నిశచ్లంగా
ఉండిపోయింది మనోజఞ్. అంతలో చలి-వరాష్ల ధాటీ ఎకుక్వ కావడంతో అయిషట్ంగానే వెనుదిరిగింది.

ప
ర్ కృతి లోని ప
ర్ తీ అంశమూ ఎంతటి ఆనందానిన్త్ ందో అంతకంటే ఎకుక్వ భయపెడుతుంది కూడా..

పూరిత్ నిశశ్బద్ంలో చినుకుల సడి కాకుండా ఏదో సవవ్డి, ఎవరో ఉనన్ ఫీలింగ. బెదురుగా చుటూట్ చూసింది. దూరంగా సిమెంట బెంచ
మీద ఎవరో పడుకునన్ ఆనవాలు. ఎవరో తనలాగే వచాచ్రా.. అలా ఐతే ఇకక్డెందుకు పడుకుంటారు. మరీ టూఎరీల్ గా వచేచ్సిందా తను.
కనీసం ఆరు దాటాకైనా రావలిస్ందేమో! కాసత్ జనాలైనా ఉండేవారు.. అనుకుంటూ బెరుకుగా బెంచ దాటబోతుంటే కదిలిందా ఆకారం.
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కెవువ్మనన్ కేక ఆమె గొంతులోనే ఆగిపోయింది. భయంగా అటు చూసింది. అంతలో అవతలి వయ్కిత్ ఏదో ఆపదలో ఉనన్టట్నిపించి కళుళ్
చికిలించి మళీళ్ చూసింది. ఎవరో వయ్కిత్ మంచుకి ఊపిరాడక ఉకిక్రిబికిక్రి అవుతునాన్డు. చపుప్న అతనిన్ చేరుకుంది. "అయాం.." అంటూ అతి
కషట్ం మీద ఏదో చెపప్డానికి పర్యతిన్ంచబోయి... బెంచ మీద నుండి కిందకి తూలాడతను. కంగారుగా అతనిన్ఒకక్వుదుటన్ పటుట్కుని
ఆపింది. బలమంతా వుపయోగించి అతనిన్ లేవదీసే పర్యతన్ం చేయబోయింది. ఆమె వలల్ కాలేదు.
నిసస్హాయంగా చుటూట్ చూసింది. చీకటి తపప్ మరో మనిషి జాడ లేదు. అతను ఆయాసంతో ఎగసిపడుతునాన్డు. "హెలోవ... హేయ
మిసట్ర... ఆర యూ ఓ.కే." కంగారుగా పిలిచింది. తలూపాడు. అంతలోనే ఆమె చేతులోల్ అతని శరీరం బరువుగా వెనకిక్ వాలసాగింది.
క్షణాలోల్ అతనికి సప్ృహ తపిప్ంది. "హెలప్.. ఎనీబడీ హియర.." గటిట్గా అరిచింది. ఆ నిశశ్బద్ంలో ఆమె గొంతే మరింతగా పర్తిధవ్నించింది.
ఎమరెజ్నీస్... డాకట్ర గా కరత్వయ్ం సుఫ్రించి చపుప్న వంగి అతని ఛాతీ మీద వతుత్తూ "హలో సర...హెలోవ.. " కంగారుగా అతనిన్
తడుతూ గటిట్గా పిలువసాగింది. రెసాప్నస్ లేదు. తపప్దు. సీ.పీ.ఆర. నీడెడ... గాఢంగా ఊపిరి తీసుకుని అతనివైపు చూసింది. గుండె దడదడా
కొటుట్కోసాగింది. ..తపప్దు మనూ.. హీవిల డై అదరైవ్జ.. తనకి తాను ధైరయ్ం చెపుప్కుంటూ అతని మీదుగా వంగి అతనిలో గాలి
నింపసాగింది. మధయ్ మధయ్లో కంగారుగా పాదాలు, చేతులు రుదుద్తూ, ఛాతీ మీద వతుత్తూ, మళీళ్ అతని నోటిదావ్రా గాలి నింపుతూ
సతమతమవవ్సాగింది. అంతలో కదలిక తగిగ్ అతని శరీరం నిశచ్లమైంది. దేవుడా ఇతనిన్ బతికించు!! గాడ..పీల్జ... తన చేతులోల్నే
నిరీజ్వమౌతునన్ అతనిన్ చూసి మనోఙఞ్ కళళ్లో నీళుల్ తిరిగాయి. కనీసం సెల కూడా తీసుకురాలేదీరోజు పోనీ ఎవరన్నాన్ పిలుదాద్ం అంటే.. ఆమె
శరీరం కంపిసోత్ంది, ఓపిక కూడా సనన్గిలుల్తోంది. ఒకక్తీత్ ఎంతని చేయగలదు. ఎముకలు కొరికే ఆ చలికీ, మంచుకీ నిలవడమే కషట్ంగా
వుంది. ఆ పరిసిథ్తులోల్ గాలి నింపే శకిత్ సరిపోవటేల్దు. కానీ కళళ్ ముందే పార్ణం పోతుంటే.. దుఃఖం ముంచుకొసుత్ంటే ఆపుకుంటూ, "'పీల్జ
హాంగ ఆన మిసట్ర... మీకేంకాదు.. పీల్జ.. లేవండి.." అంటూనే చివరి పర్యతన్ంగా గాఢంగా శావ్స తీసుకుని మళీళ్ ఊపిరందించడానికి అతని
మీదకు ఒంగింది. అతని నోటిని ఆమె పెదాలు సప్ృశిసూత్ండగా అతనిలో చినన్ కదలిక. నమమ్లేనటుట్గా చూసూత్ అదిరిపడి పైకి లేచింది.
"యా..మ.. నేను..", అసప్షట్ంగా కదిలాయతని పెదాలు. రిలీఫ గా చూసింది.

థాయ్ంక గాడ.. బతికాడు చాలు... తన కషట్ం

ఫలించింది.. అంతలో అతను లేవడానికి పర్యతన్ం చేయడం గమనించి చపుప్న చేయందించింది. లేచి కూరుచ్నాన్డతను. తెలుగువాడే..
అపర్యతన్ంగా అనుకుంటూ తలతిపిప్ చుటూట్ చూసింది, కంగారులో తను గమనించలేదు, వాన ఎపప్డు ఆగిందో గానీ, చుటూట్ మంచుని
చీలుచ్కుంటూ, వెలుగు రేఖలు మెలల్గా పరుచుకోవడం మొదలుపెటాట్యి. పకక్నునన్ వాటర బాటిల తీసి అందించింది. వెంటనే అందుకుని
గటగటా తాగాడు.
కొంతసేపటికి తేరుకుని తలెతిత్ చూశాడతను. ముఖంలో అలసట తెలుసోత్ంది. "ఆర యూ ఓ.కే. ఎలా ఉనాన్రు? ", ఆతర్ంగా
అడిగింది.
తలూపి, "యామ.. ఓ.కే. ఐమీన కాదు.. కాదు.. మచ.. బెటర నౌ.. మీరు.. యూ.. సేవడ్ మై.. లైఫ..." ఒకోక్ పదమే
కూడబలుకుక్ంటూ చెపాప్డు నెమమ్దిగా.
ఇబబ్ందిగా చూసింది. "ఓహ.. దటస్ ఆల రైట.. అయామ.. ఎ.. డాక.. ఐ మీన.. నేను.. నేనో డాకట్రిన్.." అంది అసప్షట్ంగా.
చుటూట్ చూశాడతను "నా సిట్క..? " అంటూ.
నేలమీద పడునన్ సిట్క తీసి అందించింది. సిట్క సహాయంతో లేవడానికి పర్యతిన్ంచడం గమనించి మెలల్గా తన చేయందించింది.
సిటుయ్యేషన నారమ్ల అవడంతో ఆమెలో మొహమాటం మొదలైంది. అతనివైపు సూటిగా చూడాలంటే ఏదో తెలియని ఇబబ్ంది ఎదురవగా
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అనీజీగా తలతిపుప్కుంది. ఆమె ఆకవ్రడ్నెస ని గర్హించినటుట్ అతనూ ఏమీ మాటాల్డే పర్యతన్ం చేయలేదు. ఇదద్రూ మౌనంగానే కాటేజెస వైపు
నడకదారి పటాట్రు. రోడ చేరుతూనే పరుగున వచాచ్రో నలుగురు గారడ్స్. "సర.. ఎకక్డికి వెళిళ్పోయారు?" అంటూ.
అంతమంది గారడ్స్ ని చూసి ఆశచ్రయ్ంగా అతని వైపు చూసింది.
అపప్టికి పూరిత్గా విచుచ్కునన్ వెలుగురేఖలోల్ అతనిన్ చూసి, "ఓహ, మై గుడ నెస.. మీరు..మీరు.. హోమ మినిసట్ర.. జే.కే.బీ. కదూ!!?"
అని సంభర్మంగా అనేసి చపుప్న కళుల్ దించుకుంది.
తలూపి చినన్గా నవావ్డతను, "పోయే పార్ణం నిలబెటాట్రు. ఒక చినన్ థాయ్ంకస్ చెపేప్సి మీ ఉపకారం విలువ తగిగ్ంచలేను. ఏమిచిచ్...
మీకేమిచిచ్ ఋణం తీరుచ్కోగలను. ఏం చేయమంటారు..? ఎనీథింగ యూ సే.. చెపప్ండి.." అనాన్డు గౌరవంగా.
మొహమాటంగా చూసింది మనోఙఞ్. "అయోయ్.. అంతేం లేదు.. ఓ.. డాకట్ర గా అది.. అది.. ఇటస్ మై.. నా డూయ్టీ.. ఉంటానూ."
తడబాటుగా చెపిప్ గిరుకుక్న వెనుదిరిగింది.
"నిజమా...!!" ఒకేసారి గటిట్గా అరిచారు మితర్బృందమంతా.

PPP

అవుననన్టుట్ తలూపింది మనోఙఞ్.
"నువువ్ సేవ చేసింది జే.కే.బీ. నా..? అంటే మన హోమ మినిసట్రాన్?" ఆశచ్రయ్ంగా అనాన్డు ఆనంద.
"అవును"
"అంటే ఈయనేన్నా.....?" అనుమానంగా చూసి పకక్నునన్ ఇండియా టుడే తీసి కవర పేజ చూపిసూత్ అడిగాడు.
కోపంగా చూసింది "చాలేల్రా.. మరీ టూ మచ చెయయ్కు. అంటే, కనీసం మన సేట్ట కి హోమ మినిసట్ర ఎవరో కూడా గురుత్
పటట్లేనంత ఘోరంగామనా నేను?.. అంతేగా.. నీ ఒపీనియన... అసలు ఏమనుకుంటునాన్వ నా గురించి. పైగా మన సెమినారస్ ఇనాగరేషన
కు కూడా వచాచ్డు కదా, అదీ జసట్ మొనన్నే కదా. ఆయనేన్ నేను సేవ చేసింది... నమమ్కపోతే పోరా.."చెపిప్ంది గటిట్గా.
"నో.. నో... మనూ .. అలా కోపం తెచుచ్కోకు పీల్జ.. ఐనా నమమ్కం కాదురా ఇకక్డ ఇషూయ్. ది గేర్ట జే.కే.బీ. ఆఫ అవర సేట్ట., అలా
ఏ ఎసాక్రట్ లేకుండా రావడం, మంచువానలో చికుక్కోవడం, నువువ్ మన టిపికల సినిమాల రేంజ లో కిస ఆఫ లైఫ ఇచిచ్ కాపాడడ్ం..."
అలల్రిగా నవావ్డు ఆనంద.
"షటప.. లైఫ సినిమా కంటే, డార్మా కంటే చాలా టిర్కీక్ రా ఇడియట.. అయినా సే సీ.పీ.ఆర. నాట కిస ఆఫ లైఫ. ఓ.కే. ఇటస్ జసట్ ఏ
లైఫ సేవింగ టెకిన్క.. డాకట్రల్ం మనం. డూయూ గెట మీ...? కనీసం ఆ సంగతైనా మరిచ్పోకు." రోషంగా అంది.
"మీ గొడవ పకక్న పెటట్ండరార్... ఐనా ఏదయితేనేం మొతాత్నికి ఆ జే.కే.బీ. మహా అదృషట్వంతుడు బాస..నకక్ని తొకిక్ వచాచ్డు. ఈ
ఏజ లో కూడా ఏం లకూక్, ఏం లకూక్.." కొంటెగా అనాన్డు సంజయ ఓరగా మనోఙఞ్ని చూసూత్. అందరూ తలలూపారు గటిట్గా నవువ్తూ.
మనోఙఞ్ మొఖం ఎరర్బడింది. "అంటే...!?" కోపంగా అరిచింది.
"అబాబ్ అంటే ఏం లేదులేవే. లకీక్గా సేవ అయాయ్డూ అంటునాన్రంతే. వాళేళ్దో అంటే... పోనీలే.. ఇంక గొడవపడకండి.." అతికషట్ం
మీద నవావ్పుకుంటూ చెపిప్ంది రేఖ.
"ఛీ.. మీకనవసరంగా చెపాప్ను.. పొండి అసలు.." విసురుగా లేచింది మనోఙఞ్, ఉకోర్షంతో మరింత ఎరర్బడిందామె ముఖం.
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నవేవ్శారంతా. "అరే...ఛిల మనూ..సారీ..సారీ..అలా ఏంలేదురా. ఏదో జోక గా అనాన్ం కానీ. ఒకక్దానివి అంత సాహసం
చేసావంటే నిజంగానే చాలా పెదద్ అఛీవ మెంట రా. నువేవ్ం ఫీలవకు. సరే గానీ నువువ్ కొంచెంసేపు రెసట్ తీసోక్రాదూ. మేం బేర్క ఫాసట్ ఇకక్డికే
తెచేచ్సాత్ం నీకు", ఆమె భుజం చుటూట్ చెయియ్ వేసూత్ లాలనగా అనాన్డు ఆనంద.
వెంటనే తగిగ్పోయింది మనోఙఞ్ కోపం. అతని కళళ్లోకి చూసి చినన్గా నవివ్ తలూపింది"సరేల్రా.. ఇటస్ ఓకే... మరైతే మీరు వెళిళ్రండి
మరి... మళీళ్ కాంటీన కోల్జ ఐపోతుందేమో.."చెపిప్ంది.
"డన... బై ఐతే.. యూ జసట్ రిలాకస్ ఓ.కే. ... " అంటూ బయటకి నడిచారంతా.
అందరూ వెళళ్గానే సోఫాలో వాలింది అలసటగా. ఓసారి తలుపు వైపు చూసి ఎవరూ లేరని నిరాథ్రించుకుని నెమమ్దిగా పకక్నునన్
ఇండియాటుడే చేతులోల్కి తీసుకుంది. ఫుల బైరట సైమ్ల తో అతని ఫొటో.., '... జయ కృషణ్ భరదావ్జ... జే.కే.బీ... నాట బాయ్డ.. అందగాడే...'
అనుకుంది. అంతలో.. అతనిన్ సేవ చేసిన విధానం గురొత్చిచ్ ఆమె మొఖం ఎరర్బడింది. మెలల్గా తన పెదాలని వేలితో రాసుకుంది. అతని
పెదవులు, మీసాలు తనకి వతుత్కోవడం గురొత్చిచ్ంది. చినన్ లిప లాక లాంటి ఆ క్షణం... తలుచుకోగానే ఏదో థిర్ల లా.. పుసత్కం జారి
కిందపడడంతో చపుప్న సప్ృహలోకి వచిచ్ంది.
'అదో లైఫ సేవింగ టెకిన్క..అంతే కదూ.. నందూకి చెపిప్ తానేంటిలా. ఐనా ఆ సమయంలో తామిదద్రోల్ ఏ ఒకక్రూ కూడా దానేన్మీ
ఎంజాయ చేసింది లేదు. మరి దానికెందుకంత ఆలోచన...! ఏమైంది తనకి.. ఛ... ఛ.. మరీ డర్మెటిక గా, సిలీల్గా ఏదో టీనేజ కిడ లా బిహేవ
చేసోత్ంది..' తనని తాను మందలించుకుంటూ కింద పడడ్ బుక చేతిలోకి తీసుకుని చూసింది. ఎనోన్ ఏళళ్నుండీ పరిచయమునన్ వయ్కిత్లా, ఎంతో
దగగ్రగా అనిపించాడతను. అపర్యతన్ంగా ఫొటోలో అతని పెదాలని సప్ృశించి, చపుప్న చేయి వెనకిక్ తీసుకుంది. ఇంకా నవువ్తునాన్డతను,
'ఏమిచిచ్ మీ ఋణం తీరుచ్కోగలను..' అని ఫొటోలోంచే అడుగుతునన్టుట్ అనిపించి చపుప్న పకక్కి పెటేట్సింది.
PPP
"ఈ శారీ వదుద్ బాబూ.. అదిగో ఆ కీర్మ కలర, అదే రెడ బారడ్ర.. చూడూ.. అది తియియ్.."
"ఆహాహా.. అది కాదూ.. ఇదీ.. ఆరెంజ వన.. దాని పకక్న చూడు.. "
"ఓ..ఇది చీరా.. నే బాల్ంకెట అనుకునాన్ లే..."
శారీహౌస మొతత్ం వాళళ్ నవువ్లతో నిండిపోయింది. సేలస్ మాన కూడా అమామ్యిలిన్ చూసి హుషారుగా సాట్క మొతత్ం తీసి
చూపిసూత్నే ఉనాన్డు.
వాళళ్ అలల్రిని దూరం నుంచే గమనించి నవువ్కునాన్డు భరదావ్జ. మనిషి జీవితం మొతత్ంలోకి చాలా అదుభ్తమైనదా ఏజ..! ఆ
సందడీ, అలల్రీ, ఉతాస్హం మళీళ్ రావు.. అనుకునాన్డు. వాళళ్ని గమనిసూత్నే తలిల్ కోసం తీసుకునన్ షాల పాణికి పాయ్క చేయించమని
అందించి వెనకిక్ తిరిగాడు, యధాలాపంగా వాళళ్ని చూసూత్ బయటకి దారితీయబోతుంటే, సరిగాగ్ అపుప్డు పడిందతని దృషిట్ మనోఙఞ్ మీద.
'ఓహ..ఈ అమామ్యే కదూ తనని కాపాడింది.', అనుకుంటూ ఆగి కుతూహలంగా వాళళ్ని గమనించసాగాడు.
"ఏయ ఇది.. చూడండి.. బూయ్టిఫుల శారీ... కదూ..", అనన్మాటకి మనోఙఞ్ వంక చూశారంతా. నిండైన రంగులో.., చకక్టి వరక్ తో
అందంగా ఉనన్ ఆ చీర, అంతకంటే అందమైన ఆమెను చుటుట్కునేసరికి అదుభ్తంగా ఉంది. "ఎలావుంది నాకు.. ?"మెరిసే కళళ్తో అడిగింది.
"వావ..." అరిచారంతా ఒకేసారి.
"బూయ్టిఫుల శారీ కాదు మనూ... బూయ్టిఫుల యూ... నిజంగా.. సట్నిన్ంగ.. చాలా బాగునాన్వ అందులో..." మనసూఫ్రిత్గా చెపిప్ంది
అమల.
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మనోఙఞ్ ఉతాస్హంగా సేలస్ మాన వైపు తిరిగింది. "ఇది పాయ్క చెయయ్ండి..."చెపిప్ంది.
"ఓ.కే. మేడమ" అంటూ తలూపి ఉతాస్హంగా తీసుక్నన్వాడలాల్ గతుకుక్మని ఆమెకేసి చూసాడు.
"అదీ మేడమ..", నీళుళ్నమిలాడు.
"ఏమైంది.. ?"
"అదీ మేడమ.. సారీ.. ఇదీ.. "
"ఏమైందీ, వేరేవాళళ్ సెలక్షనా..?" అయోమయంగా అడిగింది.
"లేదు మేడమ..అదీ..దీని కాసూట్.."
"నానచ్కు బాసూ చెపెప్య...లేడీస కి నచాచ్లే గానీ కాసూట్, కేసూట్ పెదద్ ఇషూయ్నా.." నవావ్డు ఆనంద.
"అదీ..ఎనభై ఆరు...వేలు సర.."
"ఏంటీ ..?" అడిగారంతా అదిరిపడి.
"అవునాస్ర.. "
"మా బాయ్చ అందరికీ తలోటీ అకక్రేల్దమామ్, ఒకక్ చీర చాలు.. సింగిల పీస... ఆ ఒకక్దాని కాసట్ చెపుప్ చాలు.."నవావ్డు సంజయ.
"ఒకక్ చీర కాసేట్ సర.. డిజైనర పీసు.. " గొణిగాడు.
"ఓహో.. డిజైనర పీసా..? చెపప్వేం మరీ.. వెరీగుడ.. ఐనా అలా గుండాగిపోయే పీసులొదుద్ బాబూ. మేం పెళిళ్ చీరలు కొనడానికి
రాలేదు. ఏదో పాపం సెమినార కోసమనీవచాచ్ం. కాబటీట్.. అందులో ఒకటో, రెండో సునాన్లు కొటేట్సి,.. ఏదో.. అలా చూపించు.. చాలు"
గుండె మీద చెయియ్వుంచుకుని నొపిప్ నటిసూత్ చెపాప్డు ఆనంద. నవేవ్శారందరూ.
నవువ్ల మధయ్ షాపింగ ముగించి బయటకు నడుసుత్ండగా, అపుప్డు చూశాడు సంజయ. "’హేయ..లుక.. జే.కే.గారు... అకక్డా..!?"
అంటూ ఆయన వైపుకు నడిచాడు.
కారెకక్బోతునన్వాడలాల్ ఆగి చిరునవువ్ నవావ్డు భరదావ్జ వాళళ్ని చూసి. చపుప్న ఆయన దగగ్రకు చేరారంతా. మనోఙఞ్కేసి చూసి
పలకరింపుగా నవావ్డతను. పెదాలు విడీవిడకుండా నవివ్ కళుళ్ దించేసుకుంది.
"సర గురుత్పటాట్రా? దయాలస్ హాసిప్టల లో మెడికల సెమినారస్ ఇనాగరేషన లో కలిశాం.." ఉతాస్హంగా ముందుకెళాళ్డు
సంజయ.
తలూపాడు గురుత్పటిట్నటుట్గా,"యస అఫోక్రస్ యంగ మాయ్న...డాకట్ర సంజయ అండ డాకట్ర ఆనంద.. రైట..?" సాలోచనగా
అడిగాడు.
"ఓహ, సర.. మీరు మా పేరుల్ కూడా గురుత్ పెటుట్కునాన్రంటే, వి ఆర రియలీల్ ఆనరడ్ సర." సంతోషంగా చెపాప్డు సంజయ.
"వైనాట డాకట్ర.? ఆరోజు తూర్ అవుట నాతో ఉండి అనీన్ ఎకస్పెల్యిన చేశారు కదా అలా ఎలా మరిచ్పోతాను. ఇంతకీ మీ షాపింగ
అయిపోయిందిగా?" గాంభీరయ్ంతో కూడిన చిరునవువ్ భరదావ్జ అసెస్ట.
"ఆ.. సర.. అయిపోయింది.."
"దెన... వై డోనట్ యూ ఆల జాయిన మీ ఫర కాఫీ నౌ..?"సాదరంగా ఆహావ్నించాడతను.
ఊహించని ఆ ఇనివ్టేషన కి మొహమాటంగా చూశారంతా. "అయోయ్ అదేం వదుద్ సర.. మేం వెళాత్ం..", కంగారుగా చెపాప్డు
ఆనంద.
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"అంటే మీకు వేరే అరజ్ంట వరక్ లేకపోతేనే రండి.. ఆబిల్గేషన ఏమీ కాదు. పీల్జ కమ ఓనీల్ ఇఫ యూ కేన మేక ఇట బట ఇట వుడ బీ
మై పెల్జర అఫోక్రస్.."మృదువుగా చెపాప్డు.
అంత పెదద్ సాథ్యిలో వయ్కిత్ అంత రికెవ్సిట్ంగ గా పిలేచేసరికి కాదనలేక, బెరుకుగానే అనుసరించారతనిన్.
కాసేపటి తరావ్త అందరూ కాఫీ షాప లో ఉనాన్రు.
"సర.. లెట మీ ఇనట్ర్డూయ్స మై ఫెర్ండస్.. మేమిదద్రం మీకెలాగూ తెలుసనుకోండి, ఇక వీళుళ్ మా టీమ సర రఘు, సుధీర, రేఖ, మనోఙఞ్,
నవయ్, అమల.." అంటూ అందరీన్ పరిచయం చేశాడు సంజయ.
"నైస మీటింగ యూ ఆల... అయాం జే.కే. తెలుసుగా, ఇక తను పాణి.. సారంగపాణి.. మై ఫెర్ండ అండ మై పరస్నల అడైవ్జర
టూ..", అంటూ భరదావ్జ కూడా తనతో పాటూ ఉనన్ పి.ఏ.ని పరిచయం చేశాడు.
కాసేపటి కబురల్ తరవాత గమనించాడతను. మనోఙఞ్ తననే తదేకంగా చూసూత్, అంతలో తను గమనించగానే కళుళ్ తిపుప్కోవడం.
’పొరపడాడ్డా,లేక..!’, సందిగథ్ంగా ఆలోచిసూత్ తన దృషిట్ మరలుచ్కునాన్డు.
"మీ కాలికేమైంది సర?"
’’చినన్ ఫార్కచ్ర. మెటల్ మీంచి పడాడ్ను. ఆకుట్య్వల గా ఈ వంక పెటుట్కునే రిలాకస్ అవడానికి వచేచ్శాను." అంటూ నవేవ్శాడు.
భరదావ్జ చూడనపుప్డు మనోఙఞ్ వైపు చూసి కళెళ్గరేశాడు సంజయ అలల్రిగా, అంతలో భరదావ్జ తనకేసి చూడగానే ఏమీ ఎరగనటుట్
అడిగాడు, "ఎవీర్ ఇయర వసాత్రా సర మీరికక్డికి..?"
"అవును.. ఇకక్డో నాకు కాటేజ వుంది. సమమ్ర లో ఓ వన వీక, టెన డేస కోసం మాతర్ం ఖచిచ్తంగా వసాత్ను... అంతకంటే
వుందామనాన్ కుదరటేల్దు.... ఈసారే అన సీజన లో వచాచ్ను.. "
"ఓ.. లకీక్ సర.."ఓరగా మనోఙఞ్ని చూసూత్ అనాన్డు సంజయ. ఉలికిక్పడి చూసిందా లకీక్ అనన్మాట వింటూనే.
"ఉంటారా సర కొనాన్ళుళ్.. ? " అడిగాడు ఆనంద
"వెల... చూడాలి ఆనంద... కాలు కూడా ఇపుప్డు బెటర గానే వుంది.. ఆలెర్డీ వచిచ్ ఫైవ డేస అయియ్ంది.. సో హావ టూ డిసైడ..
అసెంబీల్ సెషనస్ ఐతే లేవు గానీ తెలియనిదేముంది జనరల వరక్ ఐతే చాలావుంది.. వెళాళ్లి.."అంటూ నవావ్డు.
కాసేపటి తరువాత లేచి బయలేద్రుతుంటే కాజువల గా అడిగాడు భరదావ్జ మనోఙఞ్ వైపు చూసి, "మళీళ్ కనిపించలేదు , రోజూ
చేయరా వాకింగ?"
ఒకక్సారిగా మనోఙఞ్ మొఖం వెలిగిపోయింది. తన సంతోషానిన్ ఏ మాతర్ం దాచుకోకుండా., "లేదూ, ఆకూట్య్వల గా రోజూ చేసాత్ను.
టూ డేస గా కుదరలేదు. రేపొసాత్రా కలిసి వెడదాం, 6.00 కి మీకు ఓ.కే.నా..?" అని ఉతాస్హంగా అడిగేసింది.
ఆమె తొందర చూసి అతని పెదాల మీద పలచ్టి నవువ్ కదలాడింది. "ఓ.కే.. షూయ్ర... బట లెటస్ మేక ఇట ఎట ఫైవ.. షారప్.."
గంభీరంగా చెపాప్డు.
"ఓహ గేర్ట..ఐతే చమన దగగ్ర వెయిట చేసాత్నూ.." ఆనందంగా చెపేప్సిందామె.
PPP
టార్క సూటస్ అనీన్ తిపిప్, తిపిప్ చూసింది మనోఙఞ్. ఏది బాగుంటుంది.. తనకి బూల్ బాగా సూటౌతుందని నవయ్ ఎపుప్డూ
అంటుంటుంది.. కానీ.. మరీ బైరట ఐపోతుందేమో.. పోనీ గేర్ ఐతే... నో.. మరీ డల అవుతుంది..పోనీ.. అనుకుంటూ.. చాలాసేపు తరజ్నబరజ్న
పడాడ్కా తరావ్త చివరికి ఫుల వైట లో రెడీ అయింది. జే.కే.బీ. ని మళీళ్ కలవబోతోందనన్ ఊహ రాతిర్ నుండీ ఆమెని నిలవనీయటేల్దు. ఆ

øöeTT~

www.koumudi.net

»qe] 2017

7

మనసు మాట వినదు -కమలాగాయతిర్(కొర్వివ్డి)చెనిమిళళ్

ఆలోచనతో రాతిర్ మొతత్ం నిదర్లేక పోయినా మనసు మాతర్ం ఉతాస్హంతో ఉరకలేసోత్ంది. అసలు అంత కొదిద్ పరిచయం లో అతని గురించి
ఎనిన్ సారుల్ తలుచుకుందో లెకక్లేదు. ఏంటిదంతా.. అని ఆలోచిసుత్నన్దలాల్ షారప్ ఫైవ.. అనన్ అతని మాట గురొత్చిచ్ తవ్రతవ్రగా రెడీ అయి
పావుగంటముందే అకక్డికి చేరుకుంది.
సరిగాగ్ 5.00 కి వచాచ్డతను. 'నాలాగే ఈయనకీ రాతిర్ంతా నిదద్రేల్దేమో ఈ వాక ని తలుచ్కుని అందుకే అంత ఈగర గా..' అనుకుని
నవువ్కుంటూ అతనివైపు అడుగులు వేయబోయి ఆగిపోయింది., అతని వెనుకగా కాసత్ దూరంలో నలుగురు గారడ్స్..

గాలి

తీసేసినటట్నిపించింది. అంతలోనే దగగ్రకొచాచ్డతను.
"గుడ మారిన్ంగ సర.." తనలోని డిసపాప్యింటెమ్ంట కపిప్పుచుచ్కుంటూ నీరసంగా విష చేసింది.
"వెరీ గుడ మారిన్ంగ .. జాగింగ కి పిర్పేర అయినటుట్నాన్రు.. ఈ కుంటికాలితో నాకు వాకింగే ఎకుక్వ మేడమ.." నవువ్తూ అనాన్డు.
అతని నవువ్ చూసూత్నే డిసపాప్యింటెమ్ంట మొతత్ం చేతోత్ తీసేసినటుట్ మాయమయియ్ంది.
"ఓహ.. అదేం లేదు .. నాకూ వాకింగే ఇషట్ం. షూస జసట్ సరదాగా వేసాత్నంతే.." నవేవ్సి చెపిప్ంది. వాకింగ షూస కీ, జాగింగ షూస కీ
తేడా ఆ చీకటిలో కూడా గమనించిన అతని అబజ్రేవ్షన కి ఆశచ్రయ్పడుతూ.
"పదండి..లెటస్ గో.."
దారి మొతత్ంలో పెదద్గా ఏం మాటాల్డలేకపోయారు. నెమమ్దిగా గీర్న లానస్ లోకి పర్వేశించారు.మనోఙఞ్ గుండె వేగంగా
కొటుట్కోసాగింది.

అతనికి

బాగాఅలవాటైన

దారేమో

మామూలుగా

వెళిళ్పోతునాన్డు.

అపుప్డొచిచ్ందా

బెంచ.

అపర్యతన్ంగా

ఆగిపోయారిదద్రూ. మనోఙఞ్ తలెతత్లేదు. రెపప్ల మీద ఎవరో టనున్లకొదీద్ బరువు పెటిట్నటుట్ంది. మొఖం కందిపోయింది. అతనోసారి ఆమె వైపు
చూశాడు. ఆమె పరిసిథ్తి గమనించనంత అమాయకుడేమీ కాదు. 'ఆ లేలేత పెదవులతో నాలో పార్ణం నింపింది ఇకక్డే కదూ..' అపర్యతన్ంగా
అనుకునాన్డామెని చూసి. మాటలు పెగలని ఏదో ఇబబ్ంది., ముందుకు కదలబోయి, "కూరుచ్ంటారా కాసేపు?" అనడిగాడు ఏమీ తెలియనటుట్.
బిడియంగా తల అడడ్ంగా తిపిప్ంది వదద్నన్టుట్గా.
"వెళాద్మా.. మరి..?" అడిగాడు కాజువల గా. మౌనంగా అతనిన్ అనుసరించింది. కాసేపటికి సరుద్కుని అడిగింది, "మీరు వెంట గారడ్స్
లేకుండా బయటకి రారా.. ?"
"నైనీట్ పరస్ంట ఐతే అంతే. కాకపోతే మొనాన్ ఇనిస్డెంట తరావ్త పాణి టారచ్ర తటుట్కోలేక 100 పరస్ంట చేయాలొస్చిచ్ంది."
"ఓహ... ఒక పి.యేయ్. మాటకి అంత వెయిటేజ ఉంటుందా. నిజమేనా.. లేక భయమా..?" ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది.
"వెల... అది ఆమాట వేలూయ్ని బటిట్ కూడా ఉంటుంది కదా. చెపిప్ందెవరైనపప్టికీ..."అంటూ ఆగి ఆమెవైపు చూసి చెపాప్డు.
"’అయాం సారీ. అతి చనువు తీసుక్నాన్ను", తడబడింది.
తేలిగాగ్ నవేవ్సాడు, "నో.. నో.. అదేం లేదు. మోరోవర పాణి నా పి.యేయ్. కంటే ముందు చినన్నాటి సేన్హితుడు కూడా కదా. అందుకే
కొనిన్సారుల్ వినక తపప్దు. ఇక భయమంటారా ఆక్షణంలో అనిపించింది మరీ దికుక్లేని చావు వసోత్ందేమోనని. తరావ్తేం లేదు. ఐనా
తెలియనిదేముంది.. పైరవసీ అనేది మాకో లగజ్రీ కదా.." చెపాప్డు.
అంతలో చమన రావడం గమనించి వీడోక్లు తీసుకునాన్రిదద్రూ.
PPP
"సర... జే.కే.సర... హెలో.. మిసట్ర జే.కే... జయకృషణ్ భరదావ్జ గారూ.." ఎవరో పిలుసుత్నన్టైట్ ఆగి వెనుదిరిగి చూశాడు. పొగమంచు
ని చీలుచ్కుంటూ లేన మలుపు లోనుంచి పరుగులాంటి నడకతో వచిచ్ అతనిన్ చేరుకుంది మనోఙఞ్.
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మనసు మాట వినదు -కమలాగాయతిర్(కొర్వివ్డి)చెనిమిళళ్

"ఓహ.. మీరా..." పలకరించాడు.
"మీరాని కాదండీ.. మనోఙఞ్... అహ... అ.. అపుప్డే పేరు మరిచ్పోయారా. నినన్నేగా కలిశాం.." అడిగింది రొపుప్తూనే.
చినన్గా నవావ్డతనామాటకి. "ముందు కూరోచ్ండి. అంతలా ఆయాసపడుతూ వచాచ్రు...?" రోడ పకక్గా ఉనన్ బెంచ చూపిసూత్
అడిగాడు. దాని మీద కూలబడి రొపుప్తూనే నవివ్ంది.
"ఏం చేయమంటారు.... కాస... కాసత్ లేటయాయ్ను. మీరు వెళిల్పోయారు. సో.. మరికాసత్ ఫాసట్ గా రావలిస్వచిచ్ంది. పోనీ
కనిపించాకైనా అందుకుందామని డౌన రోడ లోంచి పిలుసూత్నే వసుత్నాన్ను. ఊహు.. ఎకక్డా మీరు వినిపించుకుంటేనా. అప హిల కదా.. ఐనా
మీరా కాలితో అంత సీప్డ గా ఎకుక్తునాన్రంటే రియలీల్ చాలా గేర్ట ధింగ.. ఐనా మీరు.. ఏ లోకం లో ఉనాన్రు సర అసలూ?"
"ఓహ. అయామ సారీ.. కారణం ఇదీ.." చేతిలో చినన్ ఐ-పాడ చూపించాడు ఆమెకి కాసత్ దూరంగా బెంచ కి చివరగా కూరుచ్ంటూ.
"మీరు వాకింగ చేసేటపుప్డు పాటలు వింటారా..!" ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది.
"యప.. ఇయరస్ నుండి ఒక అలవాటులా అయిపోయింది."
"వెల.. సిటీ లో ఐతే ఓ.కే. ఆ టార్ఫిక గోల, పొదుద్నేన్ చెతత్ ఊడేచ్ చీపురల్ చపుప్ళుళ్ ఇవనీన్ అవాయిడ చేయొచుచ్. బట ఇకక్డ... పచ్ ...
బాడ ఐడియా. చూడండి ఆ పకుష్ల కిలకిలలూ, ఉడుతల కిచ కిచ లూ, చెటల్ పలకరింపులూ.. ఇనాఫ్కట్ .. దిస డాన ఇట సెలఫ్ ఈజ లైక ఎ
బూయ్టిఫుల మెలోడీ, డోనూట్య్ ఫీల యూ ఆర మిసిస్ంగ ఎలాట అని..?"చుటూట్ వునన్ పర్పంచానిన్ ఇషట్ంగా చూసూత్ అంది.
తలతిపిప్ ఆమెవైపు చూశాడు. "డోనట్ మైండ. నాకనిపించింది. చెపేప్శాను." తనవైపే చూసుత్నన్ అతనిన్ చూసి గతుకుక్మని
మొహమాటపడుతూ చెపిప్ంది.
నవివ్ చుటూట్ చూశాడు. తన మెడ చుటూట్ ఉనన్ ఇయర ఫోనస్ తీసేసూత్ అనాన్డు, "యూ ఆర రైట. అసలెపుప్డూ అలా ఆలోచించలేదు.
థాంకస్ ఫర ద సజేషన" చెపాప్డు మనసూఫ్రిత్గా. ఆమె కళళ్లో సనన్టి మెరుపు.
"ఓహ యూ ఆర మోసట్ వెలక్మ... అనన్టూట్ ఈరోజు నేను కొంచెం లేటయాయ్ను, అంతలోనే మీరు వెళిళ్పోయారు.." అంది
ఆరోపణగా.
ఇబబ్ందిగా చూశాడు. అనుకునన్ టైంకలాల్ వాక కి వెళళ్డం ఏళళ్ నుండీ వునన్ అలవాటు. రెగూయ్లర గా తనతో వచేచ్వాళళ్ కోసం
కూడా తానెపుప్డూ ఎదురుచూడడు. ఎంత పొలైట గా ఐనా అదే మాట చెపేత్ ఫీల అవుతుందేమో! ఎంతైనా ఆడపిలల్, అందులోనూ తన
పార్ణదాత. ఐనా ఇపప్టి వరకూ ఇలా డైరెకట్ గా అడిగే ధైరయ్ం ఎవవ్రూ చేయలేదు. అతను ఏం చెపాప్లా అని ఆలోచిసుత్ండగానే అంతలో
మనోఙేఞ్ అంది, "రేపటున్ంచీ ఎగాజ్కట్ టైం కి వచేచ్సాత్ను. మరి నా కోసం చూసాత్రు గా...?"
"ఓహ.. షూయ్ర. తపప్కుండా కలిసే వదాద్ం..." వెంటనే బదులిచాచ్డు. అంతలో సెల రింగయింది. "చెపుప్ పాణీ... " ఆన చేసి
అనాన్డు.
(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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