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సుందరి పేరుకి తగగ్టేట్ అందంగా ఉంటుంది. "ఆ, అందానిన్ కొరుకుక్ తింటామా ఏం!" అని రసికత లేని కొందరు తీసిపడేసూత్
ఉంటారు. అది నిజమే కావొచుచ్. కానీ కొరుకుక్ తినాలనిపించేంత అందంగా ఉంటే తపుప్లేదు! అంతటి అందం సుందరికి ఉంది. కానీ తపప్ంతా ఆ
పేరులోనే ఉంది. "అసలు ఏమాతర్ం ఆలోచన ఉనాన్, కూతురుకి ఇలాంటి పేరుల్ ఎవరైనా పెడతారా? కాలేజీలో అబాబ్యిలు ఎనిన్ కామెంటుల్ వేసాత్రని?"
అని అమమ్తో చాలా సారుల్ గొడవ పెటుట్కుంది సుందరి. అమమ్ ఏమీ బదులిచేచ్ది కాదు కానీ, పకక్నే ఉనన్ బామమ్ ఒకసారిది విని - "తిర్పుర సుందరీ దేవి
కృప వలల్ పుటాట్వే నువువ్! అందుకే ఆ పేరు పెటాట్ం. ఆవిడే నీకింత అందానిన్చిచ్ంది. ఇపుప్డు ఇలాగే అంటావులే! పెళళ్యాయ్క తెలుసుత్ంది అందంలో
ఆనందం ఏమిటో!" అనేసింది. ఈ బామమ్లునాన్రే! ఏమీ తెలియనటుట్ ఉంటారు కానీ సిగుగ్పడే మాటలనీన్ సిగుగ్ లేకుండా అనేసాత్రు.
సుందరికి ఉనన్ ఒక పర్తేయ్క అభిరుచి ఏమిటంటే పాటలు వినడం! ఇది చాలా మంది చేసాత్రు నిజమే. కానీ పాటలోని సాహితాయ్నిన్
ఆసావ్దిసూత్, కవి కలప్నని జీవిసూత్ పాట వినడం అందరూ చేసేది కాదు. అలా సాహితాయ్నిన్ మైమరచి వింటూ, తనను అమితంగా ఆకటుట్కునన్ పాటలు
రాసినది ఎవరా అని ఆరాతీసేత్ తెలిసింది ఆయన పేరు "సిరివెనెన్ల సీతారామ శాసిత్" అని. తన పాటల సిరివెనెన్లలో తేలి ఆడించిన కవి పేరు కూడా
సిరివెనెన్లే కావడం ఎంత సముచితంగా ఉందో అని సుందరి సంబరపడి

అపప్టినుంచి సిరివెనెన్లకి వీరాభిమానిగా మారిపోయింది. ఎంత అంటే

పిచిచ్పిచిచ్గా అభిమానించేంతగా. తన ఈడు అమామ్యిలు మహేష బాబుని ఆరాధించేంతగా!
"సిరితోనో, వెనెన్లతోనో పేర్మలో పడాలిస్న వయసులో, ఇలా సిరివెనెన్ల కవితావ్నిన్ వింటూ మైమరచిపోవడం ఏమిటే సుందరీ నాకరథ్ం
కాదు! ఏ వయసుకా ముచచ్ట అనాన్రు. ముందో అబాబ్యిని చూసి కటేట్సుకుని అపుప్డు కావాలంటే ఇదద్రూ కలిసి ఆ సిరివెనెన్ల పాటలు పాడుకోండి!
ఆయన పాటలోల్ ఇలాంటి పనికొచేచ్ విషయాలేవీ చెపప్లేదా?" అని బామమ్ పదే పదే విసిగించి చంపేసినా సిరివెనెన్ల పాటలు వినే కారయ్కర్మానిన్
నిరంతరాయంగా కొనసాగిసూత్నే ఉంది సుందరి. ఇలా సిరివెనెన్ల ధారలో తడిసి ముదద్వుతునన్ సుందరికి వెనెన్లరేడు, వనెన్లకాడు ఎవరూ తారసపడలేదనే
చెపాప్లి, ఈ కథ మొదలయేయ్దాకా!
2
ఇపుప్డు ఈ కథకి హీరో సీతారాంని చితత్గిదాద్ం. పేరుకి తగగ్టేట్ బుదిధ్మంతుడు, అందగాడు కూడా.

øöeTT~

www.koumudi.net

e÷]Ã 2017

సుందరి - సీతారామ కె.ఎస.ఎం ఫణీందర్

2

"నీ అంత హేండస్మెన్స నాకుంటే, కనీసం ఓ హండర్డ అమామ్యిలని వెంటేసుకుని హాయ్పీగా ఉందును కదరా!" అంటాడు దివాకర.
ఇతను సీతారాంకి బెసట్ ఫెర్ండ. సినీ మాటల రచయిత, దరశ్కుడు తిర్వికర్ం అంటే పడి చసూత్ ఉంటాడు, అతని డైలాగులే ఇమిటేట చేసూత్ ఉంటాడు.
"కోటిమంది అమామ్యిలెందుకురా, కోహినూర లాంటి ఒకక్ అమామ్యి చాలు కానీ! అలాంటి అమామ్యి కోసం నేనూ నా వయసూ
ఎదురుచూసుత్నాన్ం!" అంటాడు సీతారాం.
అతని మనసుని దోచుకునన్ అమామ్యి ఎవరూ దొరకలేదు మరి ఇపప్టిదాకా! అలాగని అతని మనసు ఖాళీగా లేదులెండి. అతని
మనసులో సిథ్రనివాసం ఏరప్రుచుకునన్ మూరిత్ ఒకరునాన్రు. ఆయనే పాటల రచయిత "వేటూరి సుందరరామూమ్రిత్"! పాటలు వినడం ఇషట్మైన సీతారాం,
తెలుగు పాటలు వింటూ వింటూ ఎపుప్డో ఎకక్డో ఒక వేటూరి పాట విని పుషక్రగోదావరిలా ఉపొప్ంగాడు. ఆ శైలికీ, ఆ తెలుగు భాషకీ దాసోహమై వేటూరి
పాటల పూదోటలో శాశవ్త తుమెమ్దగా మారాడు.
"ఒరేయ! నీకాయన సూట అవవ్డార్. నువావ్ పకాక్ జంటిలేమ్న వి. ఆయనా మహా తుంటరోడు. ఆయన పాటలు నీకెలా నచాచ్యరా!
ఏదో వినోదం కోసమని సగటు తెలుగు సినీ పేర్క్షకుడు ఓ సినిమాకి వెళిల్ అందులో పాటలు విని రిలాకస్ అవుదామనుకుంటే, అమామ్యి చూసే ఓరచూపులా
అరథ్మయీయ్ అరథ్మవవ్నటుట్, ఎంతో అరథ్మునన్టుట్, అరాథ్నికే అందనటుట్, అసలు అరథ్మే లేనటూట్ ఇలా రకరకాల తికమక పాటలు రాసే ఆ వేటూరి గారు
నినెన్లా మెపిప్ంచాడార్! అసలు ఎలా జరిగిందిది, ఎందుకు జరిగిందిది? నాకు తెలియాలి!" అనాన్డు దివాకర ఒకసారి “అతడు” చితర్ంలో ఎమెమ్స
నారాయణ పలికిన డైలాగుని ఇమిటేట చేసూత్.
"ఒరేయ, అతడు సినిమా డైలాగ కాపీ కొటాట్వులే కానీ, అదే సినిమా డైలాగతో సమాధానం చెపాత్ను. నేనూ ఆ సినిమాలో మహేశ
బాబులా ఏవో పాటలోల్ తిరుగుతూ ఎకక్డో ఉనాన్నార్, ఓ రోజు అమమ్ చేతిముదద్ లాంటి పాటొకటి వినాన్ను. వేటూరి పాటంత బావుంటుందని అపుప్డే
తెలిసిందిరా. తెలిసేత్ ఎపుప్డో వేటూరిని అంటిపెటుట్కునేవాడిని."! ఇదీ సీతారాం సమాధానం!
ఈ వేటూరి పాటే ఓ ఘాటైన వలపుకి దారితీసుత్ందని సీతారాంకి తెలీదు.
3
సీతారాం ఓ రోజు హైటెక సిటీలోని ఓ సిటీ బస సాట్పలో బస కోసం వైట చేసూత్ ఉండగా అసలు కథ మొదలైంది. బైక సరీవ్సుకి
ఇవవ్డంతో ఆ రోజు సిటీబస లో ఆఫీస కి వెళాళ్లిస్ వచిచ్ంది. అందమైన సాయంతర్ం! కానీ చుటూట్ టార్ఫిక రొద! దుమూమ్ ధూళీ! ఇలాంటి కఠిన వాసత్వాల
నుంచి బయటపడడానికి సీతారాం ఎపప్టిలానే వేటూరి పాటని ఆశర్యించాడు. హెడ ఫోనస్ పెటుట్కుని ఒకరకమైన తాదాతమ్య్తలోకి వెళిళ్పోయాడు, చుటూట్
లోకానిన్ మరిచ్పోయేంతగా. కొంచెం మెలకువగా ఉండుంటే తన పకక్నే మెరిసిన మెరుపుని గమనించి ఉండేవాడు. కవితావ్లోల్ అందానిన్ వెతుకుక్నే
వాళెళ్పుప్డూ ఇంతే, పకక్నునన్ అందానిన్ గమనించి చావరు!
సుందరి పాపం ఆ రోజు ఆఫీస కాయ్బ మిస అయియ్ సిటీబస ఎకాక్లిస్ వచిచ్ంది ఇంటికి వెళళ్డానికి. బస సాట్ప లో జనాలు బానే
ఉనాన్రు, ఓ చివర కొంచెం డీసెంట లుకింగ అబాబ్యి కనిపించడంతో అతని పకక్న కొంచెం దూరంలో నిలబడింది. దగగ్రగా చూసేత్, డీసెంట లుకింగే
కాదు, హేండస్మ గానే ఉనాన్డు అనుకుంది. కానీ ఏదో మూయ్జిక వింటునాన్డు అనుకుంటా, తనని గమనించటేల్దు. చుటూట్ ఇంకొందరు కురార్ళుళ్ తననే
దొంగచూపులు చూసుత్నాన్రు. తన పకక్నునన్ అబాబ్యి మాతర్ం జంటిలేమ్న లా డీసెంటుగా ఉండడం రిలీఫగా అనిపించింది సుందరికి.
సీతారాంకి ఉనన్ ఒక పాడు అలవాటు ఏంటంటే, బాగా లీనమై పాటలు వింటునన్పుప్డు పలల్విని బయటకి హమ చెయయ్డం. ఎకక్డ
ఉనాన్ం, ఆ పలల్వి ఎలాంటిది అని కూడా పటిట్ంచుకోడు. ఆ రోజు అదే అతని కొంపముంచింది!
చూడచకక్ని చూరణ్కుంతల, చూపుకందని హేల!
సందెవేళలో శకుంతల, వెనెన్లెందుకీ వేళ!
హాయి నవువ్ల సుహాసినీ! తేనె వెచచ్ని కలా!
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వాలుకనున్ల వరూధినీ, లేత హెచచ్రికలా?
చకోరి చందిర్కా చంచలా
మోహనాల మేఘమాల

సడనగా తన పకక్నునన్ కురార్డు ఈ లైనుల్ హం చెయయ్డం చూసి సుందరి ఆశచ్రయ్పోయింది! ఈ అబాబ్యిలతో వచిచ్న చికుక్ ఇదే!
బావునాన్రు అనుకునే లోపే ఏవో తికక్వేషాలేసి మొతత్ం ఇంపెర్షన పోగొటుట్కుంటారు! వాట ఎ పిటీ! కవితవ్ం ఉనన్ పాట పాడి టీజ చేసేత్ సరసం
అనుకునన్టుట్ ఉనాన్డు వెధవ!
వెంటనే ఇంకో ఆలోచన వచిచ్ంది - ఒక వేళ తను అతనిని అపారథ్ం చేసుకుందేమో, అతను ఊరికే పాట వింటూ హమ చేశాడేమో!
సరే బెనిఫిట ఆఫ డౌట ఇచిచ్ చూదాద్ం అనుకుంది, అబాబ్యిల గురించి షూయ్రగా తెలిసినా! అతను పాడిన పలల్విపై ఆలోచన పోయింది. "చూరణ్కుంతల"
అంటే ఏమిటబాబ్? చకక్ని జుటుట్ ఉనన్ అమామ్యి అనా? ఏమో! ఆ మాటకొసేత్ తన జుటుట్ ఒతుత్గా, పొడుగాగ్ ఉంటుంది. "నువువ్ మొగుణిణ్ కొంగుకి కాదే,
జడకే కటేట్సుకోవచుచ్!" అంటుంది బామమ్. "సందెవేళలో శకుంతల, వెనెన్లెందుకీ వేళ" - నువువ్ చందమామలా అందాల వెనెన్లని కురిపిసూత్ ఉంటే ఇక
ఈ సందెవేళ మళీళ్ వెనెన్లెందుకు దండగ! ఎంత అందమైన ఊహ!
ఇలా సుందరి తీయని తలపులోల్ ఉండగా, తనని ఉలికిక్ పడేలా చేసూత్ వినిపించింది ఇంకో పాట నినున్ రోడుడ్ మీద చూసినది లగాయతుత్
నేను రోమియోగ మారినది లగాయతుత్
నాకు గుండెలోన పుటుట్కొచేచ్ "సెగా"యతుత్
అది భామ కాదు బాతు!
“చీ! డౌట లేదు. వీడు ఈవ టీజరే. బావునాన్డు అనుకునన్ంత సేపు పటట్లేదు!”. సుందరి కోపంతో పకక్కి తపుప్కుందాం అనుకునేలోపే
బస వచిచ్ంది లకీక్గా.
ఏదో బస రావడంతో లోకంలోకి వచిచ్న సీతారాంకి కళుళ్ జిగేలమ్నాన్యి! ఓ అమామ్యి బస ఎకక్డానికి వెళుతూ కనిపించింది. వేటూరి
పాటే అమామ్యై పకక్నే ఉంటే తను పటిట్ంచుకోలేదా ఇంత సేపూ! ఇంతకంటే అందమైన అమామ్యిలనే చూశాడు కానీ, ఈసారి గుండె కలుకుక్మనడమే
కొతత్గా ఉంది. ఎవరీ మనోహరి? ఇంతలోనే ఆ అమామ్యి బస ఎకుక్తూ వెనకిక్ తిరిగి తనని ఓ చూపు చూసింది. ఆ కళళ్లో కోపం, చూపులో ఏహయ్భావం.
వెంటనే జరిగింది అరథ్మైంది సీతారాంకి. కానీ అంతలోనే బస వెళిళ్పోయింది!
4
జరిగిన పొరబాటుని పదే పదే తలుచుకుని, తనని తానే నిందించుకునాన్డు సీతారాం. పనిలో పనిగా "ఎంత పని చేశావయాయ్!" అని
వేటూరిని కూడా ఓ మాట అనాన్డు, ఆయన పర్మేయమూ ఉంది కనుక. తన మనసు దోచుకునన్ ఒక చినన్ది ఆఖరుకి కనిపించిందని ఆనందించాలో,
తాను చేసిన పొరబాటు వలన ఆ చినన్ది బహుశా ఎపప్టికీ దకక్దని బాధపడాలో అతనికి అరథ్ం కాలేదు. "అందానికి అందం ఈ పుతత్డి బొమమ్, అందరికీ
అందనిదీ పూచిన కొమమ్!" అంటే ఇదేనేమో!
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ఆ అమామ్యి చేజారిందనన్ బాధ కనాన్, తనని అనుకోకుండా బాధ పెటాట్ననన్ విషయమే సీతారాంని కలతకి గురిచేసోత్ంది. తన వెంట
పడిన అమామ్యిలే తపప్, తాను వెంటపడిన అమామ్యిలు ఎవరూ లేరు ఇపప్టి వరకూ. ఇపుప్డు ఈ అమామ్యిని వెతికి, సారీ చెపిప్ తరువాత కుదిరితే
వెంటపడి పేర్మించాలిస్న అవసరం ఏరప్డింది!
ఆ రోజు నుంచి కొనిన్ వారాల పాటూ హైటెక సిటీ అంతా అణువణువూ గాలించాడు. తన బైకుని వదిలి రోజూ సిటీబసుస్ల రదిద్లో
ఉకిక్రిబికిక్రి అయాయ్డు, షేర ఆటోల ఝంఝాటంలో పడాడ్డు, MMTS పాల్టాఫ్రాలనీన్ వెతికాడు. కానీ ఆమె కనిపించలేదు - "ఉతత్రాన లేవంది ధుర్వ
నక్షతర్ం, దకిష్ణాన లేవంది మలయ పరవ్తం" అనన్ వేటూరి పాట గురుత్ రావడం తపప్. కానీ అతనికో విషయం అరథ్ం అయియ్ంది. హైదరాబాదులో
అందమైన అమామ్యిలు చాలా మందే ఉనాన్రు, అమమ్ చూసే ఆ తెలుగు మాటిర్మోనీ సంబంధాలోల్ కనిపించరు కానీ. అయితే ఎంత అందంగా ఉనాన్ తన
మనసు దోచుకునన్ చినన్దిలా ఎవరూ లేరు, ఇది నిజం!
ఇలా వెతికి వెతికి అలసి ఒక రోజు సాయంతర్ం దివాకర దగగ్రకి వెళాళ్డు రిలాకస్ అవుదామని. దివాకర పనిచేసే కంపెనీ కూడా హైటెక
సిటీలోనే ఉంటుంది, అతని కంపెనీ కాయ్ంటీనోల్ అపుప్డపుప్డూ కలవడం అలవాటే ఇదద్రికీ.
"చూడు సీతారాం! అమామ్యిలు నీ వెంట పడాలిస్నోడివి, నువేవ్ ఓ అమామ్యి వెంట పడడం నీ మగతనానికే అవమానం!" గంభీరంగా డైలాగ చెపాప్డు దివాకర.
"ఊరుకోరా! నువూవ్ నీ కామెడీలు. మేటర సీరియస ఇకక్డ. అలాంటి అమామ్యిని చూసి కూడా పేర్మలో పడి, తన వెంటపడకపోతే
అదీ నిజమైన అవమానం నా మగజనమ్కి!"
"అపుప్డే పేర్మ దాకా వచిచ్ందీ! నేను అనుకుంటూనే ఉనాన్ను. అమామ్యిలతో అసలు ఏ మాతర్ం టచ లేని నీ లాంటి వాడికి పెదద్ షాక
ఇచేచ్ అమామ్యే ఏదో రోజు తగులుతుందని! నువువ్ మరీ అమాయకుడివి కాకపోతే తొలి చూపులోనే పేర్మలో పడడాలు, తొలి అటెంపట్ లోనే తతాక్ల టికెటుల్
దొరకడాలూ ఉండవు!"
"దివాకరూ, పేర్మలో పడడ్వాడికి కదా తెలిసేది పేర్మ ఘాటూ, పేర్మ కాటూ. నీకెలా తెలుసుత్ంది. "తొలి చూపు తోరణమాయే, కళాయ్ణ
కారణమాయే" అనన్ వేటూరి పాట అరథ్ం కావాలంటే నువూవ్ నాలా పేర్మలో పడాలి!
"బాబూ! ననొన్దిలెయ. నినూన్, ఆ వేటూరి కవితావ్నీన్ అరథ్ం చేసుకోవడం నా వలల్ కాదు. కాఫీ తాగాం కదా, వెళాద్ం పద. నాకు వరక్
ఉంది"
"ఒరేయ దోర్హీ. నేను నువివ్చేచ్ ఈ చెతత్ కాఫీ తాగడానికి రాలేదు, నా మనసులో బాధ చలాల్రుచ్కోవడానికి వచాచ్ను" అనాన్డు సీతారాం
లేసూత్
"అవునా! ఆ ముకక్ ముందే చెపుప్ంటే కోలడ్ కాఫీ ఇచేచ్వాడిని కదా, హాట కాఫీ బదులు! చలల్గా ఉండేది"!

5
వాళిల్దద్రూ ఆఫీస కాయ్ంటీన నుంచి బయటకు నడిచి లిఫట్ దగగ్రకి వెళుతూ ఉంటే, అపుప్డే లిఫట్ డోర మూసోక్వడం, మూసుకుంటునన్
డోర లోంచి ఓ అందమైన రూపం ఓ క్షణం మెరిసి మాయమవవ్డం జరిగింది.
"తనే! తనే! " అంటూ మెటల్ వైపు పరిగెతత్డం మొదలెటాట్డు సీతారాం!
"ఒరేయ! ఇదేమైనా సినిమా అనుకుంటునాన్వ రా! ఈ రోజులోల్ లిఫుట్లు చాలా సీప్డుగా వెళాత్య, మనం ఎంత పరుగెతిత్ మెటెల్కిక్నా
అందుకోలేం. పైగా పది ఫోల్రుల్ ఉనాన్య ఇంకా, లిఫట్ ఎకక్డ ఆగుతుందో ఎవడికి తెలుసు? పకక్ లిఫట్ లో వెళాద్ం ఆగు" అని దివాకర చెబుతునాన్
వినిపించుకునే సిథ్తిలో లేడు సీతారాం!
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లకీక్గా ఆ లిఫట్ పై పోల్రులోనే ఆగింది. సీతారాం మెటుల్ ఎకిక్ వెళేళ్టపప్టికి ఆ అమామ్యి లిఫట్ నుంచి పైకొచిచ్ నడుసోత్ంది, ఇంకో
సేన్హితురాలితో. సీతారాం ఆనందానికి అవధులు లేవు. సుందరికి కనబడకుండా గోడ పకక్నుంచి తననే చూసుత్నాన్డు - "కడగంటి కొలకులోల్, తెలుగింటి
వెలుగులోల్, తెరతీసిన తేనె దీపం, తేనే కనాన్ తీపి రూపం!" ఆహా!
కొదిద్ సేపటికి రొపుప్తూ దివాకర కూడా వచాచ్డు, "బతికించింది ఈ అమామ్యెవరో. ఇంకా ఎనిన్ ఫోల్రుల్ ఎకాక్లా అని టెనష్న పడాడ్ను రా
బాబూ! అమామ్యిల వెంట పడడం వలన కొలెసొట్రాల తగేగ్ చానుస్లు కూడా ఉనాన్యని ఇపుప్డే తెలిసింది"
రెపప్కూడా వేయకుండా సీతారాం చూసుత్నన్ అమామ్యి ఎవరా అని చూసిన దివాకర - "వాట! నీ మనసు దోచుకునన్ది సుందరా!"
అనాన్డు వెంటనే!
"వాట! నీకా అమామ్యి తెలుసా!"
"మా కంపెనీయే. మా ఆఫీసులో సుందరి తెలియని అబాబ్యిలు లేరు!”
“మా ఆఫీసులో అమామ్యిలే లేరు, ఆఫీస కి వెళళ్డానికి మోటివేషనే లేదు లాంటి డైలాగులు ఎలా కొటాట్వురా, ఇలాంటి అమామ్యిని
పెటుట్కుని?”
“ఎగాజ్ం పేపర లో ఒకే ఒకక్ పర్శన్కి సమాధానం తెలిసినటుట్ ఆఫీసులో ఒకే ఒకక్ అందమైన అమామ్యుంటే ఎలాగరా పేర్మ పరీక్షలో
నాలాంటి నవయువకులు పాసవవ్డం?"
“చందమామే ఉనన్పుప్డు ఇంక చుకక్లెందుకురా!”
“ఆ, చందమామే! అందని చందమామ. ఎంత మంది టైర చేశారో! అబేబ్! …. కానీ చాలా మంచి అమామ్యి. ఈ పేర్మలూ దోమలూ
వంటి వాటి జోలికిపోకుండా ఎపుప్డూ ఆ సిరివెనెన్ల పాటల లోకంలో ఉంటుంది”
“యూ మీన, సిరివెనెన్ల సీతారామ శాసిత్?”
“ఆ, ఆయనే! టీనేజ అమామ్యిల దగగ్ర నుంచీ పెళైళ్న ఆంటీల దాకా ఆయన పాటలంటే పడి చచిచ్పోతూ ఉంటారు, ఎందుకో తెలీదు!
ఇకక్డ ఒకక్ అమామ్యిని పడెయయ్లేక చసుత్నాన్ం!”
“ఆహా! రమేష నాయుడి టూయ్నుకి వేటూరి పాటలా ఎంత తియయ్ని మాట చెపాప్వురా! నా పెళిళ్ మొదటి శుభలేఖ నీకే ఇచిచ్ నీ రుణం
తీరుచ్కుంటాను! సిరివెనెన్లే శరణం ఇక!”
“నువువ్ వేటూరికి కదా ఫాయ్నవి?”
“పిచిచ్వాడా! వేటూరి కొండపైన దేవుడు, మనమే ఎకిక్ కొలుచుకోవాలి. సిరివెనెన్ల మన కోసం తానే కొండ దిగొచిచ్న దేవుడు. ఇదద్రూ
దేవుళేళ్!”
“ఏంటో! ఒకక్ ముకక్ అరథ్మైతే ఒటుట్!”
“నీకరథ్ం కాదులే గానీ, నాకో చినన్ హెలప్ చెయయ్రా! నీకో లెటర ఇసాత్ను, ఆ అమామ్యి కూయ్బికలలో పెడతావా, రేపు ఉదయం ఆఫీసుకి
వచిచ్నపుప్డు తను చూసేలా?”
“నువువ్ జనాలందరూ మరిచిపోయిన పాతకాలం తెలుగు మాటలనీన్ పాటలోల్కి తీసుకొచిచ్ పర్యోగాలు చేసే వేటూరికి అభిమానివి
మాతర్మే అనుకునాన్ను. నీ బురర్ కూడా ఇంకా పాతగానే ఆలోచిసూత్ ఉందని ఇపుప్డే తెలిసింది. లేకపోతే ఈ రోజులోల్ లెటరుల్ ఎవరు రాసుత్నాన్రురా?”
“అందుకే కదా నేను రాసుత్నన్ది! నువువ్ జాగర్తత్గా లెటరని సుందరికి అందజెయియ్ చాలు”
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“ఏదోకటి ఏడు! కానీ నీ లెటర సుందరికి ఇవవ్డం వలల్ HR వాళుళ్ నాకు టెరిమ్నేషన లెటర చేతికివవ్కుండా చూడు చాలు! అసలే ఆ
HR లేడీస అందరూ ఫెమినిసుట్లు!”
6
సుందరి పకక్రోజు ఆఫీసుకి వచిచ్నపుప్డు కనిపించింది ఆ ఉతత్రం. తెలల్ని కాగితంపై చకక్ని తెలుగు అక్షరాలు...
సుందరి గారికి,
టార్ఫిక రాగం హారెనల్ మోత పెడుతునన్ వేళ, దుమూమ్ ధూళీ మసక మసకగా పరుచుకునన్ వేళ, ఓ తపప్నిసరి ముహూరాత్న కొదిద్రోజుల
కిర్తం నేను హైటెక సిటీ బస సాట్పులో నిలుచునాన్ను. అపుప్డే మీరు నా పకక్న నిలబడాడ్రు! కానీ నేను మిమమ్లిన్ చూడలేదు. అలా తొలిసారి మిమమ్లిన్
చూడంది మొదలు మన కథ మొదలైంది.
తపేప్, నా తపేప్! పకక్నే వేటూరి పాటంత అందంగా మీరుంటే గమనించకుండా నేను హెడ ఫోన లో వేటూరి పాటలు వింటూ
ఉండిపోవడం నా తపేప్! వేటూరి పాటల పలల్వులపై నా ఇషాట్నిన్ దాచుకోకుండా, అవి ఎలాంటి పాటలని చూడకుండా పైకి హమ చెయయ్డం నా తపేప్!
అందుకు మీరు ననున్ క్షమించాలి. మీరు బసెస్కుక్తూ నాకేసి తీక్షణంగా చూసిన చూపులోల్ నాపై కోపం కనిపించింది. కానీ అదే చూపుకి నాపై వెనెన్ల వరష్ం
కూడా కురిసిందనీ, నా గుండె కలుకుక్మందనీ మీకు తెలుసా? అపప్టి నుంచీ "తొలిసారి మిమమ్లిన్ చూసింది మొదలు, కదిలాయి మదిలోన ఎనెన్నోన్
కథలు" అనన్ వేటూరి పాట పలల్వి జానకి గొంతులో రిపీట మోడలో నాలో పేల్ అవుతూనే ఉందని మీకు తెలుసా? మిమమ్లిన్ కలిసి సారీ చెపాప్లని ఎంతగా
మీకై వెతికానో మీకు తెలుసా?
మీ ఆఫీసులోనే పనిచేసే మా దివాకర గాడి పుణయ్మా అని మీరు మళీళ్ కనిపించారు. మీ పేరు సుందరనీ, మీరు సిరివెనెన్ల అభిమాననీ
వాడే చెపాప్డు. ఏ అబాబ్యీ మీ మెళోళ్ పూలమాల వెయయ్లేదనీ కూడా చెపాప్డు. మీలాంటి అందానిన్ ఎవరూ అందుకోవాలనుకోకపోవడం నాకు చాలా
ఆశచ్రయ్ం కలిగించింది. "అదెలా సాధయ్ం" అని నా అనుమానానికి మీ సిరివెనెన్లే సమాధానం చెపాప్రు తన పాటలో - "ఎందరు చూశారో
కలగనాన్మనుకునాన్రో! అందుకనే ఏమో తను నిజం కాదనుకునాన్రో" అంటూ. అవును! మీరు అందని కల అందరికీ. నాకు మాతర్ం అందే నిజం
అవుతారేమోనని చినన్ ఆశ!
వీడెవడు, నా గురించి ఏమీ తెలియకుండా, నా ఇషట్ం తెలుసుకోకుండా, సరాసరి పర్పోజ చేసేసుత్నాన్డు? ఈడియట! అమామ్యిలోల్
కేవలం అందానేన్ చూసే సెకిస్సట్! అని కోపప్డకండి పీల్జ! "విధాత తలపున" అనే ఒకక్ పాట విని సిరివెనెన్ల తలపునీ, ఆయన ఘనతనీ ఎలా చెపెప్యొయ్చోచ్,
ఒకక్ చూపులో మీ వయ్కిత్తవ్ం మొతత్ం నాకు అరథ్మైపోయింది. మీరు సిరివెనెన్ల అభిమానని తెలియగానే మరింత రుజువైపోయింది. సిరివెనెన్ల ఆడ
అభిమానుల కంటే మంచి అమామ్యిలు ఉంటారా చెపప్ండి? పైగా నాకెకుక్వ టైం లేదు. మా అమమ్ నేను తవ్రగా తెలుగు మాటిర్మోనీ అమామ్యిలోల్ ఎవరో
ఒకరిని ఓకే చెయయ్కపోతే మా దూరపు చుటాట్లమామ్యిని కటట్బెటేట్సాత్నని బెదిరిసోత్ంది! అందుకే ఈ తొందర! అరథ్ం చేసుకుంటారని ఆశిసాత్ను.
మనం మళీల్ ఒకసారి కలిసి మాటాల్డుకుంటే బావుంటుంది కదూ? ఈ రోజు సాయంతర్ం ఆరింటికి అదే బస సాట్పులో మీ కోసం ఎదురు
చూసూత్ ఉంటాను! వసాత్రు కదూ?
వేయి కనున్లతో వేచి చూసుత్నాన్, తెరచాటు దాటి చేరదా నీ సేన్హం?
సీతారాం
లెటర చదివిన సుందరి సీతారాంని తిటుట్కుని “చసేత్ వెళళ్ను!” అనుకుంది. తన సిరివెనెన్ల వీకెన్స ని పటుట్కుని టార్ప చేసేదాద్మనే!
అంత ఈజీనా అమామ్యిలంటే?
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కానీ రోజంతా సీతారాం ఆలోచనలు ఆమెను చుటట్ముడుతూనే ఉనాన్యి! ఏదో ఉందా అబాబ్యిలో! ఏ మాతర్ం తెలియని అబాబ్యిపై
కొంచెం ఇషట్ం లాంటిది కలగడం ఆమెను ఆశచ్రయ్పరిచింది. “పోనీ సరదాగా వెళేత్? వెళేత్ లవ చేసెయాయ్లి, పెళిళ్ చేసేసుకోవాలి అని లేదుగా! జసట్
కలవడమేగా!” అనుకుంది ఒకసారి. మళీల్ “నో నో అసస్లు వెళళ్కూడదు” అనుకుంది. సాయంతర్ం ఐదయియ్నపుప్డు టైం చూడనటుట్ నటించింది. ఐదునన్రకి
- “వెళాళ్లి. వెళిల్ వెధవని దుముమ్ దులపాలి!” అనన్ ఆలోచన వచిచ్ంది. “యెస! అందుకే, జసట్ అందుకే! ఇంకే కారణం లేదు” అని పదే పదే
సరిద్చెపుప్కుంటూ వెళిల్ంది చివరికి!
పాపం సుందరికి తెలీదు. ఈ పేర్మ కూడా సిరివెనెన్ల పాటలాటిదేననీ, కొంచెం కొంచెంగా మనసంతా కముమ్కుంటుందనీ! కొంచెం
కారంగా, కొంచెం గారంగా, కొంచెం కషట్ంగా, కొంచెం ఇషట్ంగా!

7
బస సాట్పలో ఓ మూల బుదిధ్మంతుడిలా ఫోజ కొడుతూ కనిపించాడు సీతారాం సుందరికి! సుందరిని చూసి ఆనందంగా ఓ చిరునవువ్
నవావ్డు!
"మీరొసాత్రని తెలుసు!"
"అసలేంటండి? ఆ లెటర ఏంటి? ఈ కలవడమేంటి? ఎవరైనా బస సాట్పులోల్ అమామ్యిలని కలవమంటారా?”
“అంటే, పారుక్లోల్ కలవడానికి మనమేమీ పేర్మికులం కాదు కదా!”
“యెస! కాదు, అసస్లు కాదు. అది చెపప్డానికే వచాచ్ను. మీతో కబురుల్ చెపప్డానికి కాదు”
“ఏంటండీ! నా తపుప్కు సారీ చెపాప్ను కదా! ఇంకా అంత కోపమా! పోనీ మీ కాళళ్ పైన పడమంటారా చెపప్ండి”
“ఓకె! మీ సారీ ఆకెస్పట్ చేసుత్నాన్! అయితే మీరు మరీ అమాయకులాల్ నటించి, సిరివెనెన్ల పేరు చెపిప్ ననున్ ఫాల్ట చెయాయ్లని
చూడకండి. ఇంక ననున్ కాంటాకట్ చెయయ్కండి ఎపుప్డూ!”
“అంతే అంటారా?”
“అంతే!”
“చూడండి. మీకు ఇషట్మైన సీతారామ శాసిత్ నా పేరులో ఉనాన్రు, నాకు ఇషట్మైన సుందరామూమ్రిత్ మీ పేరులో ఉనాన్రు. అంటే మనకి
ఏదో ముడి ఉనన్టేగా! చూశారా ఆ దేవుడి మహతయ్ం!
“మహతయ్ం లేదు గిహతయ్ం లేదు. అది కథ రాసినవాడి పైతయ్ం!”
“ఏదో ఒకటి. కానీ మీరే నాకు అగతయ్ం, మీరు తపప్ నాకు లేదు గతయ్ంతరం”
“పాతకాలం సినిమా హీరోల డైలాగులు కొడుతూ టూ మచ ఏకట్ చేసుత్నాన్రు!”
“లేదండి! నాకు అమామ్యిలతో ఎలా మాటాల్డాలో అసస్లు తెలీదు, మీరు నమామ్లి!”
“ఆహాహా! ఇదో కొతత్ టిర్కాక్!”
“లేదండి! అనిన్ టిర్కుక్లే తెలిసుంటే…. ఈపాటికి మిమమ్లిన్ బుటట్లో పడేసే వాడిని కదా!”
కొంచెం నెమమ్దిగా, నాటకీయంగా ఈ డైలాగ కొటిట్ ఎందుకైనా మంచిదని ఓ చిరునవువ్ నవావ్డు సీతారాం. సుందరి చురచురా
చూసింది.
“అయినా మీతో నాకేంటండీ! నేను వెళుత్నాన్! బస కోసం వైట చేసుత్నాన్ అంతే! గుడ బై!” అంది!
“సరే! నేనూ బస కోసమే వైట చేసుత్నాన్ను లెండి! బై!”
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సీతారాం హెడ ఫోనస్ తీసి పెటుట్కుంటూ, సుందరి కేసి తిరిగి చూశాడు ఆఖరుసారి. సుందరి మూతి ముడిచి తల పకక్కి తిపుప్కుంది!
“తనకి అతనిపై నిజంగా కోపం ఉందా లేక కోపానిన్ నటిసోత్ందా? అతనితో ఇంకా పోటాల్డాలని ఎందుకు అనిపిసోత్ంది? ఈ పోటాల్టలో
ఒక రకమైన సానిన్హితయ్ం ఉండడమేమిటి? ఏదో ముచచ్ట కలుగుతోంది అతనిన్ చూసేత్! ముచచ్టేనా, లేక ఇషట్ం కూడానా?....”
సుందరి ఆలోచనలకి అంతరాయం కలిగిసూత్ వినిపించింది సీతారాం హమ చేసుత్నన్ పాట మువవ్లా నవవ్కలా ముదద్ మందారమా
ముగుగ్లో దించకిలా ముగధ్ సింగారమా….
సిరివెనెన్ల పాట! కావాలనే ఈ పాట పెటుట్కుని హమ చేసుత్నాన్డు! కానీ సుందరి తల తిపప్లేదు! ఇంతలో బస రానే వచిచ్ంది.
సీతారామ కేసి అసస్లు చూడకుండా బస ఎకుక్తోంది..
నేలకే నాటయ్ం నేరాప్వే నయగారమా!
గాలికే సంకెళేళ్శావే....!
అతను ఇంకా పాడుతునాన్డా? పాడినా అంత టార్ఫిక లోనూ తనకి వినిపిసోత్ందా ఈ పాట? లేక తన ఊహా? ఓ సారి వెనకిక్ తిరిగి
చూసింది సుందరి. తననే చూసుత్నాన్డు అభయ్రథ్నగా, ముదొద్చేచ్లా. ఓ అందమైన చిరునవువ్ విరిసింది సుందరి పెదాలపై. ఎలా వచిచ్ందది తనకే
తెలియకుండా, తనని అడకుక్ండా! సిగుగ్తో తల తిపేప్సుకుంది. సీతారామ కి తెలిసిపోయింది, ఇక ఆమె మనసుని తన వైపుకి తిపేప్సుకునాన్నని.
"యూరేకా!" అంటూ “నవివ్ంది మలెల్చెండు” పాటలో చిరంజీవిలా అరుపు అరిచి, ఓ గెంతు గెంతాడు!

8
శోభనం గది అందంగా అలంకరించి ఉంది! గదిలో మంచం పైన కూరుచ్ని సుందరి ఎపుప్డు వసుత్ందా అని ఎదురుచూసుత్నన్
సీతారామ నిరీక్షణకి తెరదించుతూ జంధాయ్ల సినిమాలో వేటూరి పేర్మగీతంలా సుందరి గదిలోకి అడుగుపెటిట్ంది.
“అదేంటి! పాలగాల్సుతో వసాత్వు అనుకునాన్నే! ఈ మధయ్ పదధ్తి గానీ మారాచ్రా?"
"ఆ! వచిచ్ నీ కాళళ్కి దణణ్ం కూడా పెడతానని ఎకెస్ప్కట్ చేశావా ఏంటి?" అంది సుందరి అతని పకక్నే సరుద్కు కూరుచ్ంటూ...
“నేను కొంచెం ఎకుక్వ ఊహించానులే!”
“ఆ! ఊహలోల్ అనీన్ బానే ఉంటాయి. పెళిల్ గురించి కూడా సినిమా కవులు తెగ పొగిడేసేత్ నేనూ చాలా ఊహించాను. కళాయ్ణమనీ,
వైభోగమనీ! చూసేత్ పొగలూ, భుగలూ, వర్తాలూ, పూజలూ, గుళల్ చుటూట్ తిరగడాలూ...అబబ్బాబ్ అలిసిపోయాననుకో! కాళుల్ ఒకటే నొపుప్లు! కొంచెం
పటట్రాదూ! "పేర్మాడే కృషుణ్డూ కనున్కొటాట్ల, పెళాళ్డే కృషుణ్డూ కాళుళ్ పటాట్ల" అనాన్డుగా మీ వేటూరి!
“వామోమ్! మంచి అమామ్యిలా ఏకట్ చేసి, ననున్ నీ నవువ్తో ఫాల్ట చేసి, ఇంత కుటార్! దగా దగా!”
“నీకెనోన్ సారుల్ చెపాప్ను! నేను ఆ రోజు బసెస్కుక్తూ నవివ్ంది నీ మీద లవువ్ పుటిట్ కాదు సిరివెనెన్ల పాట సాహితాయ్నికి అని! ఆ తరావ్త
మూడు నెలల పాటూ నా వెంటపడి, ననున్ పెళిళ్ చేసుకో అని పార్ధేయపడి, నానా తంటాలు పడి ననున్ ఒపిప్ంచి, తరావ్త నువేవ్ మా అమామ్నానన్లతో
మాటాల్డి, ఇదంతా నువేవ్ చేసి ఇపుప్డు ననన్ంటావా?”
“ఏదో సిరివెనెన్ల వారి అమామ్యివనీ, అందంగా ఉనాన్వనీ మనసు పడితే ననున్ ముగుగ్లోకి దించి కటేట్సుకునాన్వుగా”
“అవును మరి! నువువ్ పెదద్ అమామ్యకుడివి. ఎంగేజెమ్ంట అయిన తరావ్త ముదుద్ కోసం చిలిపిగా వేధించలేదూ?”
“ఆ! ఇచిచ్నటుట్ పెదద్!”
“తీసుకోవడం ఎలాగో తెలీదని చెపుప్!”
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కళళ్తో చిలిపిగా చూసింది సుందరి! ఇదద్రూ అందంగా నవువ్కునాన్రు. సుందరి సీతారామ ఒళోళ్కి తలవాలిచ్ ఒదిగిపోయి, గారంగా “నా పిర్యమైన శీర్వారూ! మనం ఎపుప్డూ ఇలాగే సరదాగా ఆనందంగా ఉందామా? “నాలోనే నువువ్, నాతోనే నువువ్, నా చుటూట్
నువువ్, నేనంతా నువువ్”, అవుతావా నువువ్?”
“ఎపుప్డో అయిపోయానుగా!” అనాన్డు సీతారాం ఆమె జుటుట్ను నిమురుతూ!
“ఊ..”
“ఓ పాట పాడనా!”
“నువువ్ పాటలు కూడా రాసాత్వా?”
“లేదు. ఊరికే టైర చేశాలే! ఫసట్ నైట కి ఏపట్ గా ఉంటుందని”
“ఆహా! ననున్ చూసి పాట పొంగింది అంటావ అనుకునాన్నే!”
“ష!..విను” “పెదవికి ముదిద్సేత్ బుగగ్కి కోపం
బుగగ్కి ముదిద్సేత్ పెదవికి కోపం
ఎలా తగువు తీరచ్డం?
ఎలా సరసమాడడం?…”
ఇదద్రి మధయ్నా మౌనం ఓ క్షణం పాటూ. సీతారామ ఒడిలో ఉనన్ సుందరి అతనేన్ చూసూత్ చిలిపిగా నవివ్ంది.
“సరసం తెలీదు అనుకునాన్ను కానీ పరావ్లేదే! తరావ్త లైన నేను చెపప్నా?” అంది.
“చెపుప్”
“దగగ్రగా రా! చెవిలో చెపాప్లి”
“సరే!”
అపుప్డు సుందరి సీతారాం చెవిలో గుసగుసగా చెపిప్న మాట విని చీకటి సిగుగ్పడింది, జాబిలి ముసిముసిగా నవువ్కుంది “మాటలతో సరిపెడితే శీర్మతికి కోపం!!!”
అదండీ కథ! కథ కంచికి, ఈ జంట వలపు కౌగిలికి, మనం ఇంటికి!!
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