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తిరుగుమొహం పడుతునన్ శీతాకాలపు ఉదయం. బాలక్నీ అంతా ఆకర్మించుకునన్ నులివెచచ్టి ఎండలో,
‘సాన్నం చేయాలి, చేదాద్మనుకుంటూ’ రెండు గంటలు గడిపేసిన బదధ్కపు పొదుద్. చదువుతునన్ ఆదివారపు పేపరిన్ పకక్కి పెడుతూ ఉంటే, తారా
ఫోన.
“నీలిమా, ఏమేవ్ లో యాభై శాతం సేల ఉంది. బాడీ వాష, షాంపూ కావాలనాన్వు. తేనా?”’
“ఏవో కొనుకునాన్నులే, కానీ నువువ్ రా. అవీ పటార్. పనికొసాత్యి.” చెపాప్ను.
“మెటోర్లో రావాలి. కారు లేదు. బయలేద్రతాను.”
“కాఫీ సీసా ఖాళీ. కొతత్దెకక్డ పెటాట్వు?” ననన్డుగుతునన్ అరుజ్న గొంతు వినిపించినటుట్ంది.
”అరే, అరుజ్న ఇంటోల్నే ఉనాన్డా! అరవింద కలుసుకుంటాడట. తీసుకురమమ్నాన్వా?” కొంచం ఆశగా, ఆతర్ంగా అడిగింది.
కారణం తెలుసు నాకు, మా ఇదద్రికీ సేన్హితురాలైన పూజా, “తలీల్, నువవ్ంటే పాత సేన్హితురాలివి. నీతోపాటు, నీ అరవిందునీ భరించడం మావలల్
కాదమామ్.” అనన్ అలిట్మేటమ ఎపుప్డో ఇచిచ్ంది తనకి. “ఉండు, కాఫీ పొడి ఇచొచ్సాత్ను.” చెపిప్ ఫోన మూసి, “అరవింద కూడా వసాత్డట.” కళెళ్గరేశాను అరుజ్న వైపు
చూసి.
“‘రానీ. మనదేం పోయింది!” ఉతాస్హమూ కనపడలేదు. తృణీకారమూ ధవ్నించలేదు.
“తవ్రగా రండైతే.” తారాతో చెపాప్ను.
“బయలేద్రుతునాన్ం. అనన్టుట్, మీ ఇంటోల్ బకారీడ్ కానీ వోడాక్ కానీ ఉనాన్యా అని అడగమనాన్డు.”
“మొతత్ం బార ఉంది కానీ, పగటిపూటొదుద్.” ఖరాఖండిగానే చెపిప్, సాన్నానికి వెళళ్బోతుంటే, “వాళొళ్చేచ్ లోపల, ఒక కునుకు తీసి లేసాత్ను.”
అంటూ, అరుజ్న నిదర్కి ఉపకర్మించాడు.
***
షాంపూ, కండిషనర అనీన్ యాంతిర్కంగా ఉపయోగిసుత్నాన్నే తపప్, బురర్లో తారా తిషట్ వేసింది.
నేను కొతత్గా ఉదోయ్గంలో చేరినపుప్డు, కంపాషనేట గౌర్ండస్ మీద ఉదోయ్గం వచిచ్ చేరింది. అపప్టికే మొదటి భరత్కి విడాకులిచేచ్సింది. కూతురు
మేఘనా ఆరేళళ్ది.
అపప్టి తారా అందం చూడాలి తపప్ వరిణ్ంచలేం. ఎంత సనన్గా, మోడెలేస్ ఈరష్య్పడేలా ఉండేది. చేరిన ఏడాదికే, భారయ్ని వదిలేసిన పిఆర
డిపారుట్మెంట ఖానని పెళిళ్చేసుకుంది. తానాయ్ పుటిట్న తరువాత ఏడాదికే ఆ పెళీళ్ పెటాకులు చేసుకుంది. ఆ తరువాత డాకట్ర ఈష తో కొనాన్ళుళ్ంది. అతనినుంచీ
మూడేళళ్లో వేరు పడింది. పదేళళ్ తరువాత, ఏదో వాలంటరీ సీక్మ వచిచ్నపుప్డు ఉదోయ్గం వదిలేసింది. ఈష సేన్హితుడైన భారయ్ పోయిన, ఈ అరవై ఆరేళళ్ అరవిందతో,
అరవై దాటిన తారా ఛతత్రపురలో కలిపి ఉంటూ, పదేళళ్వవసోత్ంది.
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తారా మనసు మంచిదే. ఆరిథ్క సహాయం తపప్, ఎవరికే అవసరం ఉనాన్ తనే ముందుకొసుత్ంది. కపటం, దాపరికం, ఈరష్య్-ఇలాంటివనీన్ ఎరగదు.
తనకే కషట్ం వచిచ్నా, అండగా మేమందరం ముందుకి వచేచ్ కారణం ఆ సవ్భావమే.
తన పెళిళ్ళూళ్, లివ- ఇన-సంబంధాలూ గురించి నేనెపుప్డూ పటిట్ంచుకోలేదు. అది తన జీవితం. తనిషట్ం వచిచ్నటుట్ గడుపుకునే హకుక్ తనకుంది.
కానీ, ఈ అరవిందుతో పాటు ఉండటం మొదలుపెటిట్న తరువాత అతనంటే ఉనన్ అయిషట్తతో, సేన్హితులందరూ మెలిల్మెలిల్గా దూరం అవడం పార్రంభించారు. నేనూ
మినహాయింపు కాదు. మాటలూ, కలుసుకోవడమూ- అనీన్ ఆగిపోయాయి. కానీ, నాకునన్ గిలట్ వలల్, నేనే ఈ మధయ్ ఫోన చేసి, మాటాల్డాను. దాని ఫలితమే తను మా
ఇంటికి వసాత్ననడం.
బయటకి వచిచ్ తయారయాను.
మళీళ్ బాలక్నీలో ఉనన్ కేర్న కురీచ్లో కూరుచ్నాన్ను. ఈసారి, నా ఆలోచనలోల్కి తానాయ్ పటుట్బటిట్, మరీ దూరింది.
***
పనెన్ండో కాల్సు తరువాత, కాలేజలో అడిమ్షన దొరకలేదు. ఇంగీల్ష మీడియం చదువు పుణయ్మా అని, ఏదో కాల సెంటరోల్ చేరిందపుప్డు. అపప్టికే,
మేఘనా తనకి నచిచ్నవాడిని పెళిళ్ చేసుకుని సింగపూరలో ఉదోయ్గం చేసోత్ంది.
కొనేన్ళళ్ కిందట, తారా ఫోనొచిచ్ంది.
“తానాయ్ పెళిళ్. డబెబ్కుక్వ పెటట్లేను. షాపింగెకక్డ చేయాలో సలహా చెపుప్. వచాచ్క వివరాలు చెపాత్ను.” అంటూ.
“మా ఇంటి పకక్న ఉనన్ మాల ఒకటి మూసేసుత్నాన్రు. అనీన్ సేలలో పెటాట్రు. రా, చూదాద్ం.” చెపాప్ను.
తనతోపాటు, తానాయ్ కూడా వచిచ్ంది. ఎతుత్గా ఉనన్ తన పొటట్ చూసూత్నే అరథ్ం అయింది.
“ఆంటీ, అమమ్కి వాసన పడదు. సిగరెట పకక్గదిలోకెళిళ్ తాగొచాచ్?”- అడిగింది.
“చూశావా! ఈ పరిసిథ్తిలో కూడా మానదు.” తలిల్ ఫిరాయ్దు.
“తమరి పాత అలవాటేగా!” దెపుప్తూ, “ఇంతకీ, అబాబ్యెవరు?” అడిగాను.
“పేరు దీపక. పెళిళ్ళళ్కీ, ఫంక్షనల్కీ కేటరింగ పని చేసాత్డు. ఆరయ్సమాజ మందిరోల్ రేపాదివారం పెళిళ్. మన సేన్హితులని మాతర్ం పిలిచానంతే.”
టీ తాగి, మాలకి వెళాళ్ం.
తలిల్ బాగుందనన్ది, కూతురికి నచచ్దు. కూతురు ఇషట్పడడ్ది తలిల్ తోసిపారేసుత్ంది. ఆఖరికి, ఇదద్రూ ఎడమొహం పెడమొహంగానే, కాష కౌంటర వదద్కి
వచాచ్రు. షాపింగ కారుట్లో, తానాయ్ కోసం కొనన్వాటికనాన్, తారా కొనుకుక్నన్వి ఎకుక్వునాన్యి.
ఇపుప్డు ఇదద్రాడపిలల్లు తానాయ్కి. దీపకతో పెళిళ్ ఎకుక్వ రోజులు నిలవలేదు. ఆరునెలల్ కిందట వరకూ అరవిందూ, తారా కలిపునన్ ఇంటోల్నే
ఉండేదని వినాన్ను.
***

ఇంటర కామ మోగింది. “మాడమ మీకోసం ఎవరో వచాచ్రు-గేట వదద్నుండే సెకూయ్రిటీ గారడ్.”- కానీ, ఆ తరువాత కూడా, పది నిముషాలవరకూ
ఎవరూ రాలేదు.
తలుపుతీసి, రెయిలింగనుంచి కిందకి తొంగి చూశాను. మోకాళుళ్ పటుట్కుని ‘ఉఫ’

మంటూ, ఆయాసపడుతూ పైకెకుక్తూ తారా కిందనునన్

లాండింగ మీద కనబడింది. నా కళళ్ని నేనే నమమ్లేకపోయాను. తారేనా! అంత నాజూకుగా ఉండే మనిషి, ఇంత లావెలా అయింది!

తనిన్ తాను

నిరల్క్షయ్పెటుట్కునే అలవాటే ఉండేది కాదు. వెనుకాతలే- పెదద్ బొజాజ్, దానిమీద మొదుద్ ఓవర సైజ పులోల్వరూ, డంగరీస వేసుకుని మెటెల్కిక్ వసుత్నన్ అరవింద.
ఇంటోల్కొచాచ్రు. ‘హెలోలూ, ఎలా ఉనాన్వు!’ ఫారామ్లిటీస పూరత్యాయి.

øöeTT~

www.koumudi.net

pHé

2017

చిరిగిన గాలిపటాలు

3

కృష
ణ్ ణి

ఒక సంచీలో ఏమేవ్ సామానల్తో వచిచ్న తారాతో, “ ఫిర్జోల్ పెటుట్” అంటూ, తన సంచీనుండి నాలుగు ఆరంజ జూయ్స కారట్నుల్ తీసిచాచ్డు. “వోడాక్
ఉందనాన్వుగా! ఏ ఫేల్వరో తెలియక, ఎందుకైనా మంచిదని తెచాచ్ం.” అంది తారా.
‘వదద్నాన్ను కదా!’ అనబోయి, ఊరుకునాన్ను.
“ఇంద నీ సామాను.” పాకెటొట్కటి నా చేతికందించి, “మీ ఆయనేడీ? ఎండలో కూరుచ్ందాం.” బాలక్నీవైపు దారి తీసింది.
లోపలకి వెళిళ్ అరుజ్నిన్ లేపి చెపాప్ను.
“అపుప్డే ఒంటిగంటయిందే! వంటమామ్యి చేసి పెటిట్నవి అందరికీ సరిపోతాయా?”
“‘మనకి మాతర్మే సరిపడా వండింది. బియయ్ం నానబెటాట్ను. పడేసాత్లే కానీ, అగరావ్ల నుంచి ఛోలే బటూరేవో తెపిప్సేత్నే నయం. అయినా,
వాళిళ్దద్రూ తాగడానికి సిదధ్ంగా కూరుచ్నాన్రు. తొందరగా, భోజనానికి లాకొక్చేచ్ బాధయ్త నీదే.” హెచచ్రించాను.
“ఇదీ పెటాట్వూ నా నెతిత్మీద!” విసుకుక్ని, బాలక్నీలోకి నడిచి పలకరిసుత్నాన్డు.
“ఇంకెందుకు ఆలసయ్ం? మొదలుపెడదాం.” సంచీలోనుంచి ఏవో సాన్కస్ తీసుత్నాన్డు అరవింద. నేనూ అరుజ్న గాల్సులూ, బౌలూస్, వోడాక్, జూయ్సూ
మోసుకొచాచ్ం.
గుబురుగా పెరిగిన అరవింద జుటుట్ రూటస్ బయట, మూడంగుళాలు తెలుపు. చివరల్ చికక్టి నలుపు. గడడ్ం చేసుకుని చాలా రోజులయినటుట్ంది.
దటట్ంగా ఉనన్ తారా పొటిట్జుటుట్, వెండిలా మెరుసోత్ంది. ఊలు సలావ్ర కమీజు బటట్ని తన శరీరం చుటూట్ చుటేట్సి, ఆ తరువాత కుటిట్నటుట్ంది.
బాలక్నీ చివరన్ కటిట్న మారిబ్ల గటుట్ మీద ఏటవాలుగా కూరుచ్ని, ఫుట సూట్ల మీద కాళుళ్ బారాల్ జాచిపెటిట్, సీసా విపుప్తునాన్డు అరవింద.
ఎండకి వీపు చూపిసూత్, అదే సూట్ల మీద తనూ కాళుళ్ ఆనిచ్, కురీచ్లో తారా.
“నాకు ఆరెంజ జూయ్స చాలు.” నా ఆ మాటకే ఎదురు చూసుత్నన్టుట్, “ఫారామ్లిటీస ఏమీ పెటుట్కోవదుద్. పీల్స, ఫీల ఫీర్. మీరు కానియయ్ండి.” అంటూ,
అరుజ్న తన గాల్సలోకి జూయ్స వంపుకునాన్డు.
“కారేమయింది?” అడిగాను తారాని.
“సింగపూర వెళాళ్ను మేఘనా దగిగ్రకి. అంతకు ముందు అమేమ్శాను.’
తన మాట పూరిత్కాకుండానే, అరవింద అందుకునాన్డు. “పూరిత్ ఆరెన్లూల్ ఉండి వసాత్నంది మరి! ఆ కారమిమ్తే కొంత ఖరుచ్కైనా పనికొసుత్ందని, నేనే
అమేమ్యమనాన్ను. అదీ సరిపోలేదు తన షాపింగుకి. ‘అపుప్’ నెపంతో మళీళ్ నా డబుబ్ కూడా.”
“వాయిదాలమీద తీరుసుత్నాన్నుగా!” తారా గొణిగింది.
“ఆ, తీరచ్కేం! మళీళ్ ఏదో ఖరుచ్ందని రోజూ తీసుకుంటూనే ఉంటుంది. ఏదో ఎకిస్బిషనోల్, ఇరవై వేలునన్ పెయింటింగేదో పదివేలకే ఇచేచ్సుత్నాన్రు.
కొందామని, ఒకటే పోరు. డబుబ్ తనదైతే విలువ తెలిసొచేచ్ది.
అనన్టుట్, ఈ మధయ్ ఇంకో తంటా. తనకి నా ఆసిథ్లో వాటా కావాలట. ఆసిథ్లో భాగం ఇసేత్, రేపు నా కొడుకులిదద్రూ ఊరుకుంటారా?”-మమమ్లిన్
అడుగుతునాన్డు.
టైమ రెండునన్ర దాటింది. ఎతిత్న గాల్స, తిరిగి నింపుకోడానికి తపప్- కిందకి దించడం లేదు అరవింద. తారా మూడో డిర్ంక పూరిత్ చేసి, పకక్నే పెటిట్న
పాకెటల్నుండి జీడిపపూప్, వేరుశెనగపలుకులూ తీసుకుని, నములుతోంది.
“తానాయ్ ఎలా ఉంది? తననీ, పిలల్లనీ కూడా తీసుకురావలిసింది.” వాళిళ్దద్రూ మళీళ్ వాదనకి తగులుకోకుండా, మాట మారాచ్ను.
“తను పకక్ బాల్కులో, వేరే ఇంటోల్ ఉంటోంది.” అరవింద చెపాప్డు.
“‘అదేం?” అడిగాను.
“‘తను వీధులోల్ నడుసోత్ంది.” ఎదురుగా ఉనన్ గోడ వైపు చూసూత్, తార అభావంగా, ఇంగీల్షోల్ చెపిప్ంది.
“వీధులోల్నా!” అయోమయంగా అడిగాను.
“సప్షట్ంగా చెపప్వేం నీ కూతురి ఘనకారయ్ం! రెడ లైటల్ దగగ్ర నిలుచుంటోంది లెండి.” అరవింద అందుకునాన్డు మళీళ్. ‘సరిగాగ్నే వినాన్నా?’
నమమ్శకయ్ం కాకుండా, అరుజ్న వైపు తల తిపాప్ను. తన పరిసిథ్తీ అలాగే ఉంది.
“తానాయ్ ఇంటి అదెద్ మేఘనా కడుతోంది. నెల ఖరుచ్లకీ డబుబ్ పంపుతుంది. ఇంక ఉండేవి చినన్చినన్ పరస్నల ఖరుచ్లే. కొంతేదో, నేనూ
ఇసుత్నాన్ననుకో. పోనీ, టూయ్షనేల్వో చెపుప్కోమని చెపాప్ను. వింటేగా! ఇంత వయసొస్చాచ్క ఏం కటట్డి చేసాత్ను?” తారా.

øöeTT~

www.koumudi.net

pHé

2017

చిరిగిన గాలిపటాలు

4

“ఆహా, నువూవ్, నీ కటట్డీ. తనకి పదమూడేళుళ్నన్పుప్డు, ఇంటినుంచి పారిపోయిందని నువేవ్గా చెపిప్ంది నాకు!”

కృష
ణ్ ణి
మళీళ్ అరవింద.

తారాతో వొంటరిగా మాటాల్డే అవకాశం దొరకదని అరథ్ం అయింది.
“జైసెలేమ్ర ఫెసిట్వలకి అని తన సేన్హితురాలికి చెపిప్ వెళిళ్ంది. నెలరోజులయినా రాకపోయేటపప్టికి, వెనకిక్ తీసుకు రావడానికి వెళేత్, ఒక
మధయ్వయసుక్డితో ఏదో ఫైవ సాట్ర హోటెలోల్ కనిపించింది. ఇంటికి తిరిగి రానంది. రెండు వేదాద్మనుకుంటే, తిరిగి నాకే నాలుగు లెంపకాయలు.’ జాలిగా చెపిప్ంది తారా.
జాలి ఎవరి మీదో అరథ్ం అవలేదు.
“ఆ, అకక్డెవడితోనో బాగానే ఎంజాయ చేసింది. తిరిగి ఇంటికి వచిచ్నపుప్డే, కాళుళ్ విరిచి ఇంటోల్ కూరోచ్పెటుట్ంటే సరిపోయేది. అయినా,
ఇంటినుంచి ఎనిన్సారుల్ పారిపోయింది? తనకేం కొతాత్!” అరవింద సనాన్యి నొకుక్లు.
“ఆ చదువూ, సంధాయ్ లేని వంటవాడిని పెళిళ్ చేసుకుంది. ఇపుప్డు, మా నెతిత్మీద పడిందంతా.” తారా జూయ్స వంచుకుంటూ చెపోత్ంది. మళీళ్ అతను
ఏదో అంటునాన్డు.
వాళళ్లోల్, వాళేళ్ మాటాల్డుకుంటునాన్రు. నా ఆలోచనలోల్ నేను పడాడ్ను.
***
తలిల్నీ, ఆ వాతావరణానీన్ తపిప్ంచుకోవాలనే కాదూ తానాయ్ కనిపించిన మొదటివాడిని కటుట్కునన్దీ! చదువూ డబూబ్, ఉనన్ మనిషెవరూ, తారా
పార్పకంలో ఉంటునన్ ఎకుక్వ చదువుకోని తనకోసం రాడని తానాయ్కీ తెలుసు. మేఘనాకి ఉనన్ తెలివీ లేదు తనకి. కనిపించిన, ఒకక్ దారీ పటిట్ందంతే. తలిల్ పెంపకంలో
అందిన సేవ్చఛ్కి అలవాటు పడిన పిలల్, ఆ ఛాందసపు మెటిట్ంటోల్ ఇమడలేకపోయింది.
ఏ సంబధానికీ కటుట్బడి ఉండలేకపోయే తారా, వొళుళ్ వంచకుండా- దొరికే సౌకరాయ్ల గురించే చూసుకుంది తపప్, పిలల్ల గురించేనాడైనా
పటిట్ంచుకుందా!
***

బెల మోగింది. వేడివేడి చనా, బటూరాలూ అవీ వచాచ్యి.
“లోపలకి రండి. చలాల్రిపోతాయి.” చెపాప్ను.
“అయిదు నిముషాలోల్ వసాత్ను. నువెవ్ళిళ్, నీలిమకి సాయం చేయి.” తన గాల్స నిండా వోడాక్ వంచుకుని, ఖాళీ అయిన బాటిల కింద పెటాట్డు
అరవింద. వేళకాని వేళలో అంత తాగినపప్టికీ, మాట తడబడటం లేదు. మనిషి తూలడం లేదు.
ఈ లోపల, వచిచ్న వాటిని గినెన్లోల్ పెటిట్, ఇంటోల్ వండిన భోజనం వేడి చేసి, టేబిల మీద పెటాట్ను. తారా వసూత్నే, అనన్ం, పపూప్, కూరా కంచంలో
పెటుట్కుంది.
“అయోయ్, ఆ పేల్ట వదిలేసి ఇంకోటి తీసుకో. ముందు బటూరాలు తిను. వీటోల్ ముదద్యిపోతాయి.” లబలబలాడుతూనే ఉనాన్ను. ఇంతలో, గాల్స
తనతో పాటే తెచుచ్కుని, లోపలకి వచిచ్ కూరుచ్నన్ అరవిందుకి కూడా వాటినే ఇంకో కంచంలో వడిడ్ంచి, అతని ముందుకి జరిపింది.
నేను సగం బటూరా పెటుట్కునాన్నే తపప్, భోజనం టైమ దాటడంతో- ఆకలి చచిచ్పోయింది.
అంత కటల్రీ ఎదురుగా ఉనన్పప్టికీ, తారా మాతర్ం కేవలం రెండు గరిటెలతోనే వడిడ్సూత్, వాళళ్ కంచాలలో ఉనన్ పదారాథ్ల మీదే, బటూరాలూ, చనా
కూడా పెటేట్సింది.
తినడం పూరైత్న వెంటనే, “చచేచ్ంత నిదర్ వసోత్ంది.” అంటూ, చేతులు కడుకుక్ వచిచ్, “ఎకక్డ పడుకోక్మనాన్వు!” అడిగింది.
పకక్నే ఉనన్ గెసట్ రూమ చూపించాను.
అరుజ్న, అరవింద- లివింగ రూమ వైపు నడిచారు.
టేబిల శుబర్ం చేదాద్మని చూసేత్, పపుప్ గరిటె కూరలో, అనన్ం గరిటె పపుప్లో. వాళళ్ కంచాల చుటూట్ మెతుకులూ. కంచాలోల్, తినలేకపోయి వదిలేసిన
వంటకాలూ, వాటిలోల్ ఉండలుచుటిట్ పడేసిన పేపర నాపిక్నూల్.
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కృష
ణ్ ణి

ఏదో శుబర్ం చేశాననిపించాను.
నేనూ లివింగ రూములోకి అడుగుపెటాట్నో లేదో, “నేనూ నడుం వాలుసాత్ను. అరవింద, మీరూ రెసట్ తీసుకోకూడదూ!” అడిగాడు అరుజ్న.
“మీరు వెళళ్ండి. నేను నీలిమతో కబురుల్ చెపాత్నుగా.” అభయం ఇచాచ్డు అరవింద.
గదిలోంచి తారా గురక గది కదిలేలా, ఇకక్డివరకూ వినిపిసోత్ంది. తలుపు కొంచం మూదాద్మని వెళేత్, తెరుచుకుని ఉనన్ నోటినుంచి గురకేకాక,
చొంగ కూడా కారుతూ, తన టిర్పిల చిన ముడతలోల్ ఇరుకుక్ని, ఇంక కిందకి జారలేకపోతోంది.
***
షాల కపుప్కుని, అరవింద ఎదురుగా కూలబడాడ్ను.
“కారోల్ వసుత్నన్ రెండు గంటలోల్నూ, గంటనన్ర నిదర్ పోతూనే గడిపింది మీ సేన్హితురాలు. నేను తపప్, ఇంకెవరు భరించగలరు తనిన్!”
“షుగర ఉందిగా మరి తనకి!” ముకత్సరిగా అనాన్ను.
‘”అదే మరి. ఏ ఎకెస్ర సైజో చేయమనాన్ వినదు. ‘ఇలా ఊరిపోతుంటే, ఇంక నీకు అసత్మానం బటట్లు కొనడం కషట్ం’ అని హెచచ్రిసూత్నే ఉంటాను.”
వొంటి కురీచ్లో శరీరం పటట్క, మూడు సీటరల్ సోఫాలో కూరుచ్నన్ మనిషి మాటలు.
“ఇందాక, తానాయ్ సంగతి పూరిత్గా మాటాల్డలేదు కదా? చెపాత్ను వినండి. నేను వాళళ్మమ్ని వదిలేసి, తనతోనే ఉంటే కనుక, గెంతేసి వొపుప్కునేది.
రాతుర్ళుళ్ రెడ లైటల్ దగిగ్రా, పగళుళ్ పిలల్లు సూక్లుకెళాళ్క,- ఆ వయ్వహారం ఇంటోల్నీ.
తానాయ్ పెదద్ కూతురు సెఫాలీ లేదూ! తలిల్ అడుగుజాడలోల్నే నడుసుత్ంది రేపు. చూసూత్ ఉండండి.”
దేవుడా, పదేళళ్ పసిపిలల్ గురించా ఇతనిలా మాటాల్డుతునన్ది!
ఆ తరువాత అతను మాటాల్డిందేమిటో, నేను వినన్దేమిటో గురుత్ లేదు. ఏ అనుభూతైనా, ఒక హదుద్ దాటిన తరువాత సత్బుద్ బారుతుందేమో!
ఆరు దాటింది. బాగా చీకటి పడింది.
“టీ పెడతావా?” తారా కేక.
లోపల అరుజ్న మేలుకునే ఉనాన్డు. “టీ?” అడిగాను. తన మొహం చూసేత్, అపారుట్మెంటల్ పలచని గోడలు జరిగిన సంభాషణని గుపత్ంగా ఉంచలేదని
అరథ్మైంది. “నేను పెడతాలే.” వంటింటోల్కి వెళాళ్డు.
“తారా, రా, టీ, బిసక్టూల్ పెటాట్నికక్డ.” పిలిచాను.
“ఇకక్డికే తీసుకొదూద్.”
ఇంకా మంచంమీదే ఉనన్ తన చేతికి మగ అందించి, బయటకి వచాచ్ను. అయిదు నిముషాల తరువాత, మగ వంకరగా పటుట్కుని, నేలమీద టీ
వంపేసూత్ వచిచ్ంది.
మాటాల్డకుండా, ఇలూల్డేచ్ బటట్ తెచిచ్ కింద వలికిన టీ తుడుసుత్నాన్ను. దానికి వీలుగా- కాళెళ్తిత్, కురీచ్మీద పెటుట్కుంది. “అయోయ్, నేను చేసాత్నులే.”
అనలేదు. నాకు తెలిసిన తారేనా ఈ మనిషి?
”లేటయింది. ఇంక వెళాత్ం” టీ తాగాక చెపిప్ంది. ఇదద్రూ నిలుచునాన్రు. వాళళ్తోపాటే వెళిళ్. దిగబెటేట్ మరాయ్ద పాటించలేదు నేను. అరుజ్న మాతర్ం
వెళాళ్డు.
***

వాళిళ్ంకా, కిందకి దిగి కూడా ఉండరు. పూజాకి ఫోన చేసి, జరిగిన మాటలు కుల్పత్ంగా చెపాప్ను.
“ఓహో, తాయ్గమయీ, ఈ మరాయ్దల అవసరం ఎందుకు? బుదిధ్లేకపోతే సరి. అసలు తానాయ్ గురించి అలా మాటాల్డాని
డ్ కి నోరెలా వసుత్ంది వాళళ్కి?
నీకసలు సంగతి తెలియదు. ఈ దరిదుర్డు, తనిన్ ఇంటోల్ ఒకక్ నిముషం కూడా తెరిపిగా బతకనిచేచ్వాడు కాడు. ఏదో నెపంతో, మీద చేయి వేయడమో, ఎకక్డెకక్డో
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పటుట్కోవడమో. అదీ భరించింది, ఇంకే దారీ లేక. ఆఖరికి సెఫాలీని కూడా చెపప్కోలేని చోటల్ ముటుట్కోవడం. అది ముదుద్ చేయడంట. ఇంక సహించలేక మేఘనాకి చెపేత్,
వెంటనే తనే ఇలుల్ మారిప్ంచింది. పాపం తానాయ్ , కాల సెంటర వదిలేసి చాల ఏళళ్యిందిగా! ఉదోయ్గమూ దొరకడం లేదు.
ఈ మధయ్ తనకెవరో అబాబ్యి పరిచయం అయాడు. ఒకసారి, తన బైకుమీద ఇంటికి దింపడానికి వసేత్ అరవింద కంటపడాడ్డు. అదే ఇతగాడు
చెపిప్న ‘రెడ లైటు వదద్ నిలుచోవడం.’ ఆ అబాబ్యి అపుప్డపుప్డూ తానాయ్ ఇంటికి వసుత్ంటాడు. దానికే ‘మధాయ్హన్ం ఇంటోల్’ అనన్ది అరవింద. ‘ఆంటీ, ఇదద్రు పిలల్లునన్
ననున్ పెళిళ్ చేసుకుంటానంటునాన్డా అబాబ్యి. పెనంమీంచి కుంపటోల్ పడను కదా! అని నేనే తటపటాయిసుత్నాన్ను.’ అని చెపిప్ంది తానాయ్. చేజికిక్ంచుకుందామనన్ పిలల్
చేతిలోంచి జారిపోతుంటే చూడలేకపోతునాన్డంతే ఇతగాడు. మన సేన్హితులదరికీ, ఇదే కథ చెపాత్డు.” ఛీతక్రించింది.
“తారాకీ అనీన్ తెలిసే అరవిందుకి వంత పాడుతుంది. ఎదురుతిరిగితే తనకెలా గడుసుత్ంది!” తన గొంతులో ఆకోర్శం.
తారాని నిరక్షయ్పెటేట్ననన్ నా గిలట్ ఫలితం- ఇవనీన్ తెలుసుకోవడమా! నిటూట్రిచ్ పెటేట్శాను ఫోన. చూసేత్, కృతజఞ్తలు చెపూత్ రెండు టెకుస్ట్ మెసేజిలూ,
మూడు మిసడ్ కాలూస్ అరవింద నుంచి. ‘నా నంబర ఎందుకిచాచ్వు అతనికి!’ అని, తారా మీద అరిచీ లాభం లేదు. నంబర బాల్క చేశాను.
నిముషం తరువాత బాల్కడ్ లిసుట్లో తారా పేరూ చేరాచ్ను. ఈ నిరణ్యం మాతర్ం ఎకుక్వకాలం నిలబడదని తెలుసు. కానీ, పర్సుత్తానికి కొంత
ఉపశమనం.
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