
 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                            e÷]Ã     2017 

   1 ¬FL$qFL$c ¶ MLj¸¼ ¥qDÍ

                                                                                   
 
          

టులెట్టులెట్    
అంగరఅంగర  ంకటంకట  వవ  పర్ దరాపర్ దరా     

( పంచి - 1974 జూలై  సంచికనుంచి పునరుమ్దిర్ తం) 
  

“రండి... ఈ గదే ఖాళీగుంది. మేడమీద కాబటిట్ గాలి బాగానే వేసుత్ంది బాతూర్మ పకక్నే వుంది. లెటిర్న కి మటుట్కు కిందకి వెళాళ్లి. ఇదుగో... ఈ 
కిటికీ తీసుకుంటే వెలుతురు బాగా వసుత్ంది ఇంటాయన విజయనగరంలో వుంటునాన్రు... ఈ మధేయ్ ఈ గది ఖాళీ అయింది” గది చూపిసూత్ అనాన్డు 
రామారావు.  

“మరి మీరు....” సుబాబ్రావు  
“నేను కింద... అదుగో... ఈ కిటికీలోంచి కనిపిసోత్ందే.. ఆ వాటాలో అదెద్కుంటునాన్ను."  
"అదెద్" 
"ముపైప్ అయిదు రూపాయలు. అంతకనాన్ తకుక్వకి యివొవ్దద్ని యింటాయన చెపాప్రు ఈ గది ఎవరికో ఒకరికి అదెద్కిచేచ్సి 

వెళిపోదామనుకునాన్రు కానీ నినన్నే అరజ్ంటుగా వాళళ్ వూరినుండి కబురొసేత్ నాకీ విషయం చెపేప్సి వెళిళ్పోయారు. నెలకోసారి అదెద్లు వసూలు 
చేసుకోడానికి వసూత్ వుంటారు. మీకీ గది నచిచ్నటేట్నా....?" 

గది గోడలని పరిశీలిసుత్నన్ సుబాబ్రావు రామారావు వేపు తిరిగి "ఎవరండీ ఈ రాంబాబు?" అనాన్డు.  
"ఆఁ.... ఎవరో ... ఇంతకు ముందు వుండేవాళేళ్ండి భావకవి అనుకుంటాను... ఇంతకీ మీకీ గది నచిచ్నటేట్నా..?." రామారావు.  
"ఆఁ..." గది నాలుగు మూలలా పరీకిష్సూత్ అనాన్డు సుబాబ్రావు.  
"మీరు... వుదోయ్గం చేసుత్నాన్రా ?" 
"లేదండి... బి.కాం. చదువుతునాన్ను మునుపుండేగది ఖాళీ చేసెయయ్మని యింటి వాళుళ్ అంటే.."  
"బర్హమ్చారల్కి గదులు దొరకడం కషట్మే...." వయ్గయ్ంగా అనాన్డు రామారావు.  
"వాళుళ్ చాలా మంచివాళళ్ండీ.. వాళళ్ పెదద్మామ్యి పురిటికొచిచ్ంది ఇలుల్ చాలదనీ, గది ఖాళీ చెయయ్మనాన్రు." 
"మీ నానన్గారు ఏం చేసుత్నాన్రు?" రామారావు.  
"పలెల్టూళోళ్ మాకు భూములునాన్యి అవి చూసుకుంటునాన్రు. " 
రామారావు కిటికీ దగగ్ర నిలబడి కిందకి చూసుత్నాన్డు.  
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"ఇదుగోండి ఎడావ్నుస్.... రేపు వుదయం వచిచ్ దిగుతాను." 
"ఓ అలాగే... కాని ఒకక్ షరతు" నవువ్తూ అనాన్డు రామారావు.  
"రేపు మీరు మా ఆతిధయ్ం సీవ్కరించాలి...." 
"మీకెందుకండీ శర్మ. హోటలోల్ భోంచేసాత్లెండి" 
"అలాగంటే వీలేల్దు ఒకక్పూట మా యింటోల్ భోంచేసేత్ అరిగిపోతారా!?" 
“అదేం కాదండీ...” 
“మరేం కారణాలు చెపప్కండి. రేపు వుదయమే మీ సామానుల్, తెచేచ్సుకోండి. పది గంటలకలాల్ భోంచేసేయెయ్చుచ్. రేపైతే నేను వూళోళ్నే 

వుంటాను.” 
“మీరు...!?” 
పెదద్గా నవివ్.... “ఇంతకూ నేనేం చేసుత్నాన్నో చెపప్లేదుకదండీ. నేనూ... అఁ సబుబ్లకంపెనీలో పనేచ్సుత్నాన్ను... వూళోళ్ తిరిగి ఆరడ్రుల్ బుక 

చేసాత్ను.” మళీళ్ నవావ్డు రామారావు. 
*   *   * 

“అరె! అపుప్డే వచేచ్శారే... పంకుచ్వాలిటీ గొపప్గా మేంటేన చేసాత్రనన్మాట” నవువ్తూ అనాన్డు రామారావు.  
“మళీళ్ తొమిమ్ది దాటితే మంచిది కాదట...” 
"భలేవారే, మీకు తిథులూ నక్షతార్లూ కూడా తెలుసనన్మాట.” 
"అబేబ్ నాకవనీన్ తెలీవండి. పినిన్గారు చెపాప్రు అదే నేనింతకు ముందు అదెద్కుండే యింటావిడ చెపాప్రు” 
“ఆఁ పైకెళిళ్ మీ సామానుల్ సరేద్సుకోండి గది కడిగించేసాను నేనిపుప్డే పది నిముషాలోల్ బైటకెళిళ్ వసాత్ను” అంటూ గుమమ్ందిగి వెళిళ్పోయాడు 

రామారావు.  
పంచె కటుట్కుని పొటిట్ కోటు వేసుకునన్ రామారావు నలభై ఏళుళ్ దాటకపోయినా దాటినటేల్ కనిపిసాత్డు. అతను నవివ్నా నుదుటి మీద ముడతలు 

చెరిగిపోవు. ఎపుప్డూ ఏదో ఆలోచిసుత్నన్టుల్ కనిపిసాత్డు చారిమ్నార సిగరెటుల్ చెయిన లా కాలచ్డు. అపుప్డపుప్డు సిగరెటుట్ కాలిచ్నా ఎపుప్డూ వేలికి 
చురకంటుకునే వరకూ కాలుసాత్డు.  

సుబాబ్రావు చదువుకోవాలనే సదుదేద్శంతోనే పటన్ం వచాచ్డు. బి.కాం.లో చేరిన ఆరెన్లల్కి గది మారే పరిసిథ్తి ఏరప్డింది మెదడుకి మేత దొరికితే, 
తెగేవరకూ ఆలోచిసాత్డు సుబాబ్రావు. డబుబ్నన్ పర్తి వాడికీ వునన్ అలవాటుల్ అతనోల్ లేవు “వాళళ్ ఫాదర పంపించడేమోరా... పూర ఫెలో” అనుకుంటారు 
అతని “పరస్” తెరిచి చూడని కాల్సేమ్టస్. అతని ఖాళీ పరస్ంత ఖరీదు చెయయ్ని “రోగస్” అతనిన్ ఫూల చెయాయ్లని చూసాత్రు! ఎనన్నాన్ సుబాబ్రావు పరిస్పిప్ 
చూపెటట్లేదు నోటుల్ మంచి నీళళ్లా ఖరుచ్ పెటట్లేదు. “సుబాబ్రావ ది గేర్ట” అని యితనెన్వరూ అనేల్దు.  

సామానుల్ సరుద్తునన్ సుబాబ్రావు మళీళ్ ఆ గోడలవేపు చూశాడు అతని నినన్టి ఆలోచన యింకా తెగలేదు.  
ఎవరీ రాంబాబు పూర ఫేలో తనలో తనే అనుకునాన్డు సుబాబ్రావు.  
కిటికీ గూటోల్ అదద్ం, దువెవ్న, షేవింగ సెటుట్ పెడుతూ "ఈ రాంబాబు గది ఖాళీ చేసి వెళిళ్పోయాడని చెపాప్రాయన. ఈ లోకం వదిలేసి పోలేదు 

కదా !" మళళ్ తనలో తనే అనుకునాన్డు సుబాబ్రావు.  
“ఏవిఁటోయ! ఇంకా సామాను సరుద్తూనే వునాన్వా ! రా..రావోయ అవతల మా ఆవిడ వడడ్న పూరత్యిపోవచిచ్ంది.” 
“ఇదుగో వచేచ్సుత్నాన్నండీ...” అతని వెనకే మేడమెటుల్ దిగాడు సుబాబ్రావు.  
“జాగరోత్య... కాసత్ తలవంచుకునిరా.. లేకపోతే చూరు తగిలి చురుకుక్మంటుంది” పెదద్గా నవువ్తూ అనాన్డు రామారావు.  
ఆవిడ వంటింటోల్కి తపుప్కుంది.  
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“ఇదుగోనోయ... ఇది గది. అది వంటిలుల్. వంటిలల్ంటే వంటమాతర్మే చేసుకునే యిలుల్. భోజనాలు అకక్డ లాభం లేదు. ఈ గదిలోనె భోజనాలు, 
పడకలు... అదే గెసుట్ రూము... అనీన్ యిదే” మళీళ్ నవువ్తాడు.  

“అంతేనండీ టౌనోల్ యిలుల్ దొరకడం కషట్మే...” 
‘ఆఁ రావోయ కూరోచ్ వంట చలాల్రిపోతుంది." తను కూరుచ్ంటూ అనాన్డు రామారావు.  
“అదేంటోయ ఆ కలుపుకోడం సుబబ్రంగా భోంచేయాలి.. ఇదుగో ఇలా వచిచ్ ఆ కూర యిలా వెయ.” 
ఆమె వచిచ్ంది అతనికి వడడ్న చేసూత్ంది.  
"నాకు చాలేల్ ఆతనికాక్సత్ వేయ" 
ఆమె సుబాబ్రావు వేపు వచిచ్ంది.  
"అబెబ్ వదద్ండీ యిపప్టికే ఎకుక్వైపోయింది." కంచానికి చేతులు అడడ్ంగా పెటుట్కు అనాన్డు సుబాబ్రావు. 
అసహాయంగా నిలబడిపోయింది ఆమె.  
"ఆఁ చెపప్డం మరిచ్పోయాను, ఈయనే మన మేడమీద గదిలో దిగారు చదువుకుంటునాన్రు" కూరా అనన్ం కలుపుకుంటూ అనాన్డు రామారావు.  
"నమసేత్..." అందాఁవనుకునన్ సుబాబ్రావు భోంచేసుత్నన్టుల్ జాఞ్పకం వచిచ్ ఆమె వేపు వోసారి చూశాడు. ఆమె కూడా అతనివేపోసారి చూసింది.  
సుబాబ్రావు తలవంచుకుని భోంచేసుత్.. రామారావు అదృషట్వంతుడనుకునాన్డు.  
మంచం మీద పడుకునన్ బాబు లేచి ఏడుపు మొదలుపెటేట్డు.  
"వాడే మా సుపుతుర్డు... ఇదుగో వీడు లేచాడు" 
భోజనాలు పూరిత్ చేసి చేతులు కడుకుక్నాన్రిదద్రూ... 
"ఇలాగొచిచ్ ఈ మంచం మీద కూరోచ్వోయ.." మంచం మధయ్లో మఠం వేసుకు కూరుచ్ని అనాన్డు రామారావు.  
మంచం చివరన్ కూరుచ్నాన్డు సుబాబ్రావు.  
‘సిగరెట కాలుసాత్వేంటోయ...?" 
పకక్ గూటోల్ంచి చారిమ్నార పెటెట్ తీసి అనాన్డు రామారావు 
“అలవాటు లేదండీ....” 
పెదద్గా నవివ్... “అదేంటోయ కాలేజీలో చదువుతూ సిగరెట అలవాటు లేకపోవడమేంటి!” 
మౌనంగా తలవంచుకుని మంచం పటెట్డమీద చూపుడు వేలోత్ రాసుత్నాన్డు సుబాబ్రావు.  
"ఇదిగో అగిగ్పెటెట్ యిలా అందుకో" నోటోల్ సిగరెటుట్ పెటుట్కుని అనాన్డు రామారావు.  
ఆమె వసుత్ంది. అగిగ్పెటెట్ తీసుకు వసుత్ంది తనలో తనే అనుకుంటూ ఆమెని చూడాలనే కోరెక్తో తెలెతాత్డు సుబాబ్రావు.  
ఆమె అగిగ్పెటెట్ తెచిచ్ రామారావుకిసూత్, సుబాబ్రావు వేపు బెరుగాగ్ చూసింది.  
చూపు కలవగానె తడబడి కళుళ్ దించేశాడు సుబాబ్రావు. మళీళ్ కళెళ్తేత్సరికి ఆమె అకక్డ లేదు.  
రామారావు సిగరెట వెలిగించుకుని, పులల్ ఆరేప్సూత్ ఎపప్టివో తన చినన్పప్టి కబురుల్ చెపప్డం మొదలుపెటాట్డు.  
ఏదో విషయం చెపిప్ నవువ్తూ, అమామ్ అంటూ చేతిలో సిగరెట పీక కిందికి వదిలేసాడు.  
కంగారుగా చూసాడు సుబాబ్రావు 
"ఏం లేదోయ... వేలు చురుకుక్మంది అంతే..." నవువ్తూ అనాన్డు రామారావు.  
ఆరప్కుండా కిందపడేసిన సిగరెట పీక వేపే చూసుత్నాన్డు సుబాబ్రావు.  
“నానాన్లూ....” నవువ్తూ తపప్టడుగులు వేసుకుంటూ వసుత్నన్ బాబు పిలిచాడు.  
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వీణ మీటినటల్నిపించింది ఆ గొంతు సుబాబ్రావుకి. రామారావు గొంతులో నవువ్తునన్ జీర కనిపిసుత్ంది. బహుశా బాబు తలిల్పోలికై ఉంటాడు. 
తనలో తనే అనుకునాన్డు సుబాబ్రావు.  

చేతులు చాచి బాబుని దగగ్రకు తీసుకునాన్డు రామారావు బాబు సుబాబ్రావు వేపే చూసుత్నాన్డు.  
“కొతత్ మావయయ్ బాబూ” బాబు కళళ్లోని సందేహానిన్ తీరాచ్డు రామారావు.  
“మలైతే... ఈ మావఁయయ్ బిచకతుత్లూ... బిళళ్లూ యితాత్డా...?” 
"ఓ యిసాత్ను బాబూ... మరి నా దగగ్రకొసేత్నే...." చేతులు జాపుతూ అనాన్డు సుబాబ్రావు.  
బాబుని పది నిముషాలు ఆడించి లేచాడు సుబాబ్రావు. "మరి వసాత్నండీ." బాబుని రామారావుకి అందిసూత్ అనాన్డు.  
“అలాగేనోయ...”  
వంటిలుల్ దాటుతూ రామారావు చూడకుండా తలతిపిప్ చూశాడు సుబాబ్రావు. ఆమె చేటలో బియయ్ం ఏరుతోంది. 

*   *   * 
సుబాబ్రావు మేడమీదకొచిచ్ ఏదో నవల చదువుతూ కూరుచ్నాన్డు. నవల చదవడం ఆపి గోడవేపు చూశాడు.  
“ఆమెకేగాని పెళళ్వకుండా వుంటే ఆమెని తపప్ మరెవవ్రినీ పెళిళ్ చేసుకోను.” – రాంబాబు... 
 అంతవరకూ ఈ రాంబాబు ఎవరు ? ఏమయాయ్డీ రాంబాబనే ఆలోచనుల్ ఆగిపోయి, ఎవరీమె...? అనన్ పర్శన్ అతనిన్ వేధిసోత్ంది.  
పుసత్కం మూసి టేబిల మీద పడేసాడు. కాయ్ంప కాట వేసుకొని పడుకునాన్డు. ఆ రోజాదివారం. పర్తి ఆదివారం భోజనం చేసి, పడుకోవడం 

అలవాటు. కళుళ్ మూసుకునాన్డు. కాని నిదర్ రావడం లేదు.  
ఎవరు.... ? రాంబాబుని అంతగా కదిలించిన ఆమె ఎవరు...? ఎంతగా కదిలిపోకపోతే గోడలమీద అంత పిచిచ్గా రాసాత్డు. ఆమె... అమె.... 

ఈమె కాదు కదా!  
రాంబాబుని అంతలా కదిలించినది... రామారావు భారయ్ కాదు కదా.  
ఛ.... తన ఆలోచనకి తనే తిటుట్కునాన్డు సుబాబ్రావు.  
“అయినా ఎందుకాక్కూడదు...!?” 
మనసు గోలపెటిట్ంది ఒకళళ్ గురించి తపుప్గా అంచనావేయడం.. సుబాబ్రావు ఆలోచించడం ఆపేసి గటిట్గా కళుళ్ మూసుకునాన్డు. అయినా 

చాలా చికాగాగ్ వుంది.  
లేచి గోడమీద ఆ పిచిచ్ పిచిచ్ రాతలు చెరిపేదాద్మనుకునాన్డు కాని అతని మనసొపప్లేదు.  
ఆమె... ఈమె... ఒకరే...  
రాంబాబు పేరు చెరిపేసి తన పేరు రాసేసుకుందా మనుకునాన్డు సుబాబ్రావు. 
కాని రాయలేదు ఆ రాతలు చెరపలేదు.  

*   *   * 
మరాన్డు వుదయం షేవ చేసుకుందామని కిటికీ దగగ్ర కొచిచ్న సుబాబ్రావు చూపు అపర్యతన్ంగా రామారావింటి వేపు పోయింది.  
ఆమె అపుప్డే బాతూర్మ లోంచి యింటోల్కి వెళుతోంది.   
సుబాబ్రావుకి పిచెచ్కిక్నటల్యింది. షేవ చేసుకుంటునాన్ ఆమె మళీళ్ పైకి వసుత్ందేమోనని చూసాడు. గెడడ్ం వొకటి రెండు చోటల్ తెగింది. సాన్నం 

చేసి కాలేజీకి వెళిపోయాడు.  
సాయంతర్ం కాలేజీనించి వసూత్ బిసక్టుల్. చాకెల్టుల్ పటుట్కొచాచ్డు. మేడమీదకెళిళ్ గది తాళం తీసేసరికి బాబు మెటెల్కిక్ ‘మావయాయ్.. మావయాయ్..’ 

అంటూ పైకొచాచ్డు. 
బాబుని ఎతుత్కునాన్డు సుబాబ్రావు బిసక్టుల్ కావాలని బాబు గోలపెడుతునాన్డు.  
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“నీకు బిసక్టుల్ కావాలా...?” 
"ఊఁ ఇయియ్ మావయాయ్ !" 
“మరైతే ననున్ ‘మావయయ్’ అని పిలవకూడదు” 
“ఊఁ మావయయ్నే పిలుతాత్ను. నాకు బిచకతుత్లు కావాలి.” 
“అలాగైతే యివవ్ను... ననున్ ‘బాబాయ’ అని పిలుసేత్నే యిసాత్.” 
“ఊ నే పిలవను. నాకు మావయయ్ంటేనే యిషట్ం! 
“బాబాయ అని పిలుసేత్నే బిసక్టుల్, చాకెల్టుల్ బోలుడ్ బొమమ్లు కూడా ఇసాత్...” 
“మలైతే నాకు యిమానం కొనిపెడతావా..” 
“ఓ తపప్కుండా మరి ‘బాబాయ’ అని పిలుసాత్వా.  
‘ఓ’ నవువ్తూ అనాన్డు బాబు.  
బాబుకి చాకెల్టుల్, బిసక్టుల్ యిచాచ్డు సుబాబ్రావు బాబు కిందకి వెళిళ్పోయాడు.  
సుబాబ్రావు కిటికీ దగగ్ర నిలబడాడ్డు అపుప్డే చీకటి పడింది. గదిలో లైటు వెయయ్లేదు ఆమె వాళిళ్ంటి గుమమ్ందగగ్ర నిలబడింది.  
బాబు చేతిలో బిసక్టుల్, బిళళ్లూ చూసి తపప్నన్టుల్ ముకుక్ మీద వేలేసుకుంది. బాబు మారాం చేసూత్ చేతులు వెనకిక్ పెటాట్డు వాడి రెకక్ పుచుచ్కుని 

ఆమె లోపలికి లాకెక్ళిళ్ంది.  
*   *   * 

సుబాబ్రావు ఆ యింటోల్ దిగి అపప్టికే వారం రోజులైంది రోజూ సాయంతర్ం పూట బాబు మేడమీదికి వచిచ్ ముదుద్ ముదుద్గా కబురుల్ చెపూత్ 
చకార్లాల్ంటి కళుళ్ గుండర్ంగా తిపుప్తాడు సుబాబ్రావు బిసక్టుల్ చాకెల్టుల్ యిసేత్ బాబకక్డే తినేసాత్డు కిందకి పటిట్కెళితే అమమ్ తంతుందంటాడు.  

సాయంతర్ం సుబాబ్రావు యింటికి రాగానే బాబు మేడమీదకు వచాచ్డు బాబు చేతిలో ఏదో కాయితం ఉంది. బాబు కాయితం యిసూత్ ‘అమమ్ 
యిమమ్ంది’ అనాన్డు. సుబాబ్రావు కాయితం విపిప్ చదివాడు.  

"వారు రెండు రోజుల కిర్తం కాయ్ంపుకి వెళాళ్రు. పది రూపాయలుంటే ఈ కాయితంలోనే కటిట్ బాబు చేతికిచిచ్ పంపండి."  
అడుగున సంతకంగానీ, పైన సుబాబ్రావు పేరుగానీ, లేవు.  
సుబాబ్రావు ఆలోచించకుండానే పది రూపాయలనోటు ఆ కాయితంలోనే పెటిట్ బాబుకిచాచ్డు.  
రామారావు కాయ్ంపుకెళాళ్డట. అవసరానికి పది రూపాయలడిగింది ఎకక్డా ఆహావ్నం లేదు.  
బహుశా అదే ఆహావ్నమేమో... ఇవాళ రాతిర్ వెళితే... కొంపతీసి రామారావు వచేచ్సేత్.  
ఎటూ నిరణ్యంచుకోలేక గదిలో పచారుల్ చేసుత్నాన్డు సుబాబ్రావు.  
మరోసారి ఆమె వుతత్రం రాసేత్ వెళళ్వచచ్నన్ నిశచ్యానికి వచాచ్డు సుబాబ్రావు.  
మరో పది రోజులు పోయాక మళాళ్ ఆమె బాబు చేత వుతత్రం పంపింది.  
ఈ మధయ్ రామారావు వూరినుండి వచిచ్ మళీళ్ వెళిళ్నటుల్ంది.  
సుబాబ్రావులోని ‘డబుబ్ జాగర్తత్ మనిషి’ పైకి లేచాడు. అనవసరంగా డబుబ్ ఖరుచ్పెటొట్దద్ని హెచచ్రించాడు.  
సుబాబ్రావు లక్షయ్ పెటట్లేదు ఉతత్రంలో మరో కొతత్వాకయ్ం అతనిన్ వుతాస్హ పరిచింది.  
“వారు మరో రెండు రోజులాద్కా రారు...” 
దీనోల్ అరధ్మేంటి...? సుబాబ్రావు ఆలోచిసుత్నాన్డు.  
వాచీ చూసుకునాన్డు పదైంది.  
వదుద్... వెళుళ్.. వదుద్... వెళుళ్.. వదుద్... వెళుళ్.. సుబాబ్రావు వెళుళ్ లెకక్ పెటడం మానేసి మెటుల్ దిగాడు.  
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రామారావు ఇంటి తలుపు వేసుంది ఓరగా తీసుందేమోనని తోశాడు రాలేదు. గొళెళ్ం కొడితే..   
ఛ... తపేప్మో ! అనుకునాన్డు సుబాబ్రావు.  
అవతల తలుపు తెరుసుత్నన్ చపుప్డు. సుబాబ్రావుకి భయమేసింది. వెనకిక్ తిరిగి పారిపోతేనో..  
తలుపు తెరుచుకుంది ఎదురుగా ఆమె... కాదు... అమెకాదు, అతను. రామారావు... కోపంగా లేడు... నవువ్తునాన్డు ఆ నవువ్లో ఎగతాళి.  
సుబాబ్రావు వెనకిక్ పడిపోతానేమో అనుకునాన్డు. నిలదొకుక్కునాన్డు. 
“ఏవిఁటోయ... ఈ వేళపుప్డు వచాచ్వ...?” యింకా రామారావు మొహం మీద నవువ్ చెరగలేదు.  
"అబేబ్... ఏం లేదండీ.. తల నొపిప్గా వుంటేనూ... మీ దగగ్ర అమృతాంజనం గానీ ఉందా.” 
“అంతేనుటోయ తలనొపేప్గా.. జవ్రమొచిచ్నటుల్ బెంబేలు పడిపోతావేంటోయ వుండు యిసాత్.” 
అమృతాంజనం సీసా అందుకుంటునన్ సుబాబ్రావుకి రామారావు భుజంమీదుగా ఆమె మొహం కనిపించింది.  
కొంపదీసి ఆమెగానీ దొరికిపోలేదుకదా! మనసులోనె అనుకుంటూ మేడ మెటెల్కాక్డు సుబాబ్రావు.  
ఆ రాతిర్ సుబాబ్రావు నిదద్రపోలేదు అమృతాంజనం రాసుకోలేదు. జుతుత్ పీకుక్నాన్డు గోడమీద అక్షరాలు రాక్షసుల తలకాయలాల్ కనిపించాయి.  
‘రాంబాబు’ తన గుండెలోల్ రకాత్నిన్ ‘సాట్ర్’తో పీలేచ్సుత్నన్టల్నిపించింది సుబాబ్రావుకి.  
ఛీ పాడు బుదిధ్ నాలోగ్సారి అనుకునాన్డు.  
ఆమెని రామారావు తంతునాన్డేమో రేపు వుదయం ఆమె శవం నూతిలో తేలుతుందేమో..  
సుబాబ్రావుకి పారిపోవాలనిపించింది. దుపప్టి మొహం నిండా కపుప్కుని పడుకునాన్డు కాయ్ంపు కాట కదిలేత్ ‘కిరుర్’ మంటోది. కిరుర్మనన్పుప్డలాల్ 

తుళిళ్ పడుతునాన్డు సుబాబ్రావు.  
రాతిర్ రెండు గంటలకాక్మోసు నిదర్పోయాడు. బాగా తెలల్వారాక నిదర్ లేచాడు మేడదిగి కిందకి రావడానికి భయమేసింది సుబాబ్రావుకి. ఆ 

రోజంతా పసుత్ పడుకునాన్డు. బాబు కూడా మేడమీదకు రాలేదు.  
రాతిర్ చీకటి పడాడ్క బైటకెళాళ్డు ఆకలి దంచేసుత్ంటే, నాలోర్జుల వరకూ సుబాబ్రావు పగలు పూరిత్గా గదిలో వుండడం మానుకునాన్డు ఆ తరవాత 

మామూలుగా తిరుగుతునాన్డు.  
ఒకరోజు రాతిర్ సెకండ షోకి వెళాద్మని బైలేద్రాడు. గుమమ్ం దిగుతుంటే రామారావింటోల్ంచి సనన్గా ఏడుపు వినిపిసోత్ంది.  
తనకెందుకులే... అనుకుంటూనే ఆగిపోయాడు సుబాబ్రావు.  
ఆమె ఏడుసోత్ంది తలుపు సందులోంచి గదిలో దీపం వెలుతురు బైటపడుతోంది.  
ఆమె ఏడుసూత్ మధయ్ మధయ్ మెలల్గా మాటాల్డుతోంది. శుర్తులు కుదరని వీణ మోర్గినటుల్ అనిపిసోత్ంది. మాటలరధ్మవటం లేదు సుబాబ్రావుకి.  
సుబాబ్రావు గుమామ్నికి దగగ్రగా వచాచ్డు. అతని గుండెలు దడదడ కొటుట్కునాన్యి. తలుపు సందులోంచి చూసాడు. ఆమె కనిపించటం లేదు 

రామారావు వీపు కనిపిసోత్ంది.  
"రాయ..." రామారావు గొంతులో మునుపుండే జీరే. 
"వదద్ండీ..." ఆమె ఏడుసోత్ంది.  
“నీ ఏడుపు కటిట్పెటిట్ ముందు రాయ...” రామారావు చెయెయ్తాత్డు.  
"ఏమైనా నేను రాయనండీ..." ఆమె పెనున్ విసిరేసింది.  
“రాయవూఁ.... రాయకపోతే డబెబ్లాగొసుత్ందే... నీ బాబు పంపిసాత్డనుకునాన్వా?” ఎడం చేతోత్ ఆమె జుతుత్ పటుట్కుని, కుడిచేతోత్ తంతునాన్డు.  
ఆమె ‘లబో దిబో’ మని ఏడుసోత్ంది.  
సుబాబ్రావుకి షాక తగిలినటల్నిపించింది. గబగబా మేడమీదకి వెళిళ్పోయాడు.  
ఏం చెయాయ్లో అరధ్ం కావటం లేదు సుబాబ్రావుకి. అసలెందుకు రామారావిలా చేసుత్నాన్డు...! 
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రామారావుకి వుదోయ్గం లేదా... ! 
ఆమె కాదా ఈ వుతత్రాలు రాసేది.  
కిటికీ లోంచి చలల్టిగాలి వీచింది. నిపుప్ల సెగలా అనిపించింది భళుళ్న కిటికీ తలుపులు వేసేసాడు సుబాబ్రావు.  
నిదద్ర రావటం లేదు. గది తలుపులు కూడా వేసేశాడు. ముసుగు తనిన్ పడుకునాన్డు. ఆలోచనుల్ ముసురుతునాన్యి. సుబాబ్రావు ఈ గదికొచిచ్ 

కాల్సు పుసత్కం ఒకక్ మారు కూడా తీయలేదు.  
తెలల్వారిపోయింది సుబాబ్రావు అదద్ం చూసుకునాన్డు. కళెళ్రర్గా వునాన్యి గబగబా సామానంతా సరేద్సాడు గదికి తాళం వేయబోతూ ఏదో 

జాఞ్పకం వచిచ్ మళీళ్ గదిలోకెళాళ్డు.  
మనిషి పుఱెఱ్లాల్ వికృతంగా నవువ్తూ కనిపించాయి గోడమీద అక్షరాలు అంతకంతకీ పెదద్వైపోతునన్టల్నిపించాయి గది గోడలంతేసి 

అయిపోతాయేమో అని భయపడాడ్డు సుబాబ్రావు. 
కిందపడేసిన బేల్డుతో సునన్ం గీసేసాడు రాంబాబు పిచిచ్గా రాసుకునన్ రాతలు చెరిగిపోయాయి బేల్డకక్డే పడేసి పైకొచేచ్సాడు సుబాబ్రావు.  
రామారావింటి తలుపులు తీసే వునాన్యి గుమమ్ంలోనే నవువ్తూ ఎదురయాయ్డు రామారావు. 
“ఏవిఁటోయ... వూరికెళుతునాన్వా...?” 
‘అవునండీ.. మా నానన్గారికి వొంటోల్ బాగోలేదట. ఇదిగోనండీ అదెద్ ఇవిగో తాళాలు గది ఖాళీ చేసేసుత్నాన్ను’ సుబాబ్రావు.  
"గది ఖాళీ చేసెయయ్డవేం.. ? మళీళ్ రావేంటోయ..". నవువ్తూనే అనాన్డు రామారావు.  
“లేదండీ... యింత తవ్రగా రాలేకపోవచుచ్ను.” తలవంచుకునే అనాన్డు సుబాబ్రావు.  
ఆమె వంటింటి కిటికీలోంచి చూసుత్ందని సుబాబ్రావుకి తెలుసు. ధైరయ్ంగా ఆమె కళళ్లోల్కి కళుళ్ పెటిట్ చూడలేకపోయాడు.  
సుబాబ్రావు సామాను పటిట్ంచుకు వెళిళ్పోయాడు. సుబాబ్రావెకక్డికి వెళాళ్డనన్ది అనవసరం. ఆ తరవాతేం జరిగిందనన్దే అవసరం. 

*   *   * 
“రండి... ఈ గదే ఖాళీగుంది. మేడమీద కాబటిట్ గాలి బాగానే వేసుత్ంది బాతూర్మ పకక్నే వుంది. లెటిర్న కి మటుట్కు కిందకి వెళాళ్లి. ఇదుగో... ఈ 

కిటికీ తీసుకుంటే వెలుతురు బాగా వసుత్ంది ఇంటాయన విజయనగరంలో వుంటునాన్రు... ఈ మధేయ్ ఈ గది ఖాళీ అయింది” గది చూపిసూత్ అనాన్డు 
రామారావు.  

గది గోడలని పరిశీలిసుత్నన్ ఆ వయ్కిత్ రామారావు వేపు తిరిగి ‘ఎవరండీ ఈ రాంబాబు’ అనాన్డు.  
‘ఆఁ... ఎవరో... ఇంతకు ముందు వుండేవాళెళ్ండి భావకవి అనుకుంటాను... ఇంతకీ మీకీ గది నచిచ్నటేట్నా...?" అనాన్డు రామారావు.  
             

(ఐపోయింది) 
*** 

  
 

                  Click here to share your comments on this story. 

http://koumudi.net/comments/march_2017/march17_mamchikatha_comments.htm

