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చెపుప్ తెగింది

- కె.గోదావరి శరమ్

(అనామిక - 1978 జనవరి సంచికనుంచి పునరుమ్ది
ర్ తం)
“ఒరేయ పర్పంచంలో అతివిచితర్ వసుత్వులోల్ ఓ దాని పేరు చెపుప్ ?”
“నువేవ్ చెపుప్”
“చెపుప్ చెపుప్లార్ నాయనా! లోకములో చెపుప్లంత విచితర్ వసుత్వు నాకింకేదీ కనిపించలేదు... హైహీలడ్ చెపుప్లూ పేర్మా ఒకేలాంటివంటే
నముమ్తావా నువువ్!? హైహీలడ్ చెపుప్లు మనిషినీ పేర్మ మనసునీ ఎతుత్గా నించో పెడతాయి. అలాంటి గొపప్ చెపుప్లని... అరిగిపోతేనో తెగిపోతేనో
మూలపడేసాత్ం. చెపుప్లమీద నినోన్ చినన్ కవితవ్పు ముకక్ రాయబోయాను. వింటావా?”
శోర్త తీవర్మైన కడుపునొపిప్తో బాధపడుతునన్వాడిలా మొహం పెటాట్డు.
“తపప్దంటావా?”
“నాలుగు లైనేల్నార్ బాబాబ్బు. నీకు పుణయ్ం ఉంటుంది. విను సాయంతర్ం కాఫీ బిలుల్ నాదేలే.
జరిగిపోయిన కాలం
అరిగిపోయిన చెపుప్;
నినన్టి పేపరోల్ కాలం
నేడు పనికొసుత్ందా చెపుప్?”
“ఇంతేనా?! ఒరే, ఇకముందు ఇలాంటి చినచినన్ ముకక్లే రాయిరా. భీర్ఫ గా రాసేత్ ఆముదంలా ఉనాన్ అరిగించుకోగలం, కాఫీలేల్కపోయినా
సరుద్కోగలం. నువువ్ మరీ ఇతిహాసాలూ పర్భంధాలూ
రాసేసి అమాయకుణిణ్ నేనొకక్డినే దొరికేనని ననున్
కురీచ్కి కాఫీ టిఫినల్తో కటిట్పడేసి నా నవరంధార్లోల్ంచి నీ
కవితారసం ఇంజెకట్ చెయయ్ బూనడం మహా పాపం.
నినున్ ఆ దేవుడు కూడా క్షమించడు.” ఆఖరి వాకయ్ం
అకిక్నేని నాగేశవ్రార్వుని అనుకరిసూత్.
“పరేల్దురోయ, నా పర్భావం నీమీద కూడా
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పనేజ్సుత్నన్టుట్ంది. నువువ్ కూడా పొయిటిక గా మాటాల్డడం నేరచ్సుకుంటునాన్వే!”

“మరేఁ! బాధలోంచే కవితవ్ం పుడుతుందటగా? నా బాధముందు ఆ వాలీమ్కి బాధ ఓ బాధా?” తనని కవిమితుర్డి సాయంకాలనికి ఎరగా వేసి
సినిమాహాలోల్ దాకుక్నన్ మితుర్లిన్ తిటుట్కుంటూ.
“సరేగాని నా కవితా ఖండిక ఎలాగుందో చెపప్నే లేదు.” ఆశగా చూసూత్ కడుపునొపిప్ మరింత తీవర్మైనటుట్ంది. మొహం మీద మాతర్ం
మొహమాటంలా చిరునవువ్.
“బాగుందిలే, నువువ్ రాయడం, బాగుండకపోవడవూఁనా?”
“కాఫీ ఇసాత్ననన్ది కవితవ్ం వినడానికే. ఆ మాతార్నికే మెచుచ్కోనకక్రేల్దు. బాగులేకపోతే మొహమాట పడకు.”
గదిలో మూల చలల్టి నీళళ్కుండ. లేచి ఒకక్టిచుచ్కుని, “చాలా బావుంది.” ఆశచ్రయ్ం, రెండూర్పాయల కోసం చనీన్ళళ్లా గదంతా పర్వహించాయి.
“నీ యిలసేట్ర్షన మండిపోనూ. నోటితో చెపితే చాలదూ? కుండ బదద్లు గొటిట్ మరీ చెపాప్లా ?” అభిషికత్మైన వసుత్జాలానిన్ ఎతైత్న సురకిష్త
పార్ంతానికి తరలిసూత్.
“అబేబ్, కాసత్ ఎంఫటిక గా ఉంటుందనీ!”
కాఫీ వచిచ్ంది. ఇదద్రూ తార్గారు. మూడో జీవం ఈదుకుంటూ పర్వేశించింది. “హేమిటి! మనవాడి కవితా పర్వాహమా? కవిత విని కారిన కనీన్టి
పర్వాహమా ?”
“ఊహూఁ. మన కవి కుమారుడేదో చెపుప్గురించి కవిత చెపప్బోతే సహృదయ రసికులు మెచిచ్ వెలువరించిన అభినందనా పర్వాహం.”
“సరే సరే. ఢామమ్నే వారొత్హటి తెచాచ్ను. దానితో ఈ పర్వాహాలకి ఆనకటట్ పడుతుంది. ఆనక ఏం జరుగుతుందో సినిమా పోర్మిస వలల్నే చెపప్
బడుతుంది. ఇపుప్డే వెధవలిదద్రూ కాఫీలాత్గేసినటుట్ కనిపిసుత్ంది.”
“ఏడవకు. నీకు నచిచ్న సినిమా గార్ంటయింది. వారత్ చెపిప్ చావు. దశ దిశలకీ పరిగెతిత్న నా కవితాబాణాలకి ఏ ఎడిటరైనా విహతుడయాయ్డా ?
అడర్సులు దొరికిన అమామ్యిలందరికీ పంపబడడ్ లౌలెటర తాలూకు సైకోల్సట్యిలడ్ కాపీలోల్ దేనికైనా రెసాప్నుస్ వచిచ్ందా? హఠాతుత్గా మన నానన్లోల్ ఎవరైనా
పుతర్పేర్మ పెలుల్బికి నెలలో రెండో సారి ఎం.వో పంపించాడా? మన పిర్నిస్పాలుడు ఈ అభినవ గోపాల కృషుణ్డి నూట ఒకటో తపుప్ని క్షమించలేక ససెప్నష్న
మెమో పంపించాడా? ఏం జరిగిందో వివరంగా విశదంగా చెపుప్” హలిసిపోయి, గాల్సుడు నీళుళ్ తార్గుదామనుకుని, లేక, ఆయాస పడుతూ
కూరుచ్ండిపోయాడు.
“చెపుప్”
“చెపుప్?!”
“చెపుప్ ?!”
“సరిగాగ్ చెపుప్.”
“నీ పేర్మ పతర్పు కాపీ ఒకటి అందుకునన్ ఓ భామామణి నీకు తన ఎడమకాలి చెపుప్ బహూకరిసాత్నంది. ‘రెండోది కూడా ఇచిచ్ పుణయ్ం కటుట్కో
తలీల్, భరతుడిలాగా మావాడు వాటినే పూజించుకుంటా’డని చెపేప్ను. ఇవవ్కుండా ‘హూఁ’ అనేసి వెళళ్పోయింది. అలా వెళిళ్నది వాళళ్ నానన్ దగగ్రికి
వెళిళ్ంది. ఆయన మీ నానన్కి బాలయ్సేన్హితుడు కావడం వలల్ విషయం మీ నానన్వరకూ వెళిళ్ంది. నీ ఆతృతని సహృదయతతో అరధ్ం చేసుకునన్ మీ నానన్
ఈ సమమ్ందం ఖాయం చేసుకోవడానికి వసూత్ పిర్పరేషన కోసం నీకో రెండువందలు మనియారడ్ర కూడా చేసేడు. అంచేత నువవ్నుమానించిన వాటోల్ చాలా
నజమే, నేనిపుప్డు... అదుగో పోసుట్మాన వచేచ్సుత్నాన్డు. లేవండరార్. అపస్రాకి పర్సాథ్నం పార్రంభించండి. ఏవీ సినిమా పకుష్లు రెండూ గూటికి చేరుకోలేదా
?”
“ఊహూఁ ! ఔరా ! మనవాడు జరగబోయే సనామ్నానిన్ ముందే ఊహించి కాబోలు అపుప్డే చెపుప్లమీద కవితవ్ం రాసేశాడే! హాశచ్రయ్ం !”
“రండి పోసుట్మాన గారూ, రండి.” చిరునవువ్తో వచేచ్ పోసుట్మాన కెపుప్డూ గౌరవ సంభోదనమే నెలకొకసారి.
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రెండువందలు. ‘చి.కుమారునకు ఆశీసుస్లు. మీ ఊళోళ్ నలల్మందు నాగరాజు గారమామ్యితో నీ సంబంధం విషయం మాటాల్డడానికి ఆదివారం
బయలుదేరి వసుత్నాన్ను. ఈ డబుబ్తో మంచివి ఓ జత బటట్లు కుటిట్ంచుకోవలెను. చదువు, ఆరోగయ్ం జాగర్తత్ --నీ తండిర్” రెండువందలు జేబులోకీ,
ఎం.వో.కూపన ముకక్లు కిటికీ లోంచి బయటికి.
“పదండి, పదండి”
“సరేగానీ రేపాదివారం నిజంగానే మా నానన్ దిగిపోతే ! నాకక్టుట్కోడానికి సరైన గుడడ్ముకైక్నా లేని సంగతి మీకు తెలుసుకదా! పెళిళ్ చూపుల
కెలా వెళళ్డం?” ఆందోళనావేదనాతృతలు.
"పోవోయ, మేం లేమూ?” చిరునవువ్తూ.
*

*

*

*

*

ఆదివారం వచిచ్ంది. ముసలాయనని భుజాన వేసుకుని దగుగ్ ముందొచిచ్ దాని వెనక తండిర్ వచాచ్డు. అంతకి రెండురోజుల ముందు పెళిళ్
చూపుల కుమారుడికి అమామ్యి దగగ్రున్ంచి గౌరవకరమైన జవాబు వచిచ్ంది. కవికుమారుడితల మబుబ్లోల్ (బంగారు కిరీటం ధరించి) విహరించింది.
ముందుచూపు గల కురార్ళుళ్ గది సవ్రూపానిన్ మారేచ్శారు. జోయ్తిలకిష్ శీర్కృషుణ్డి వెనక దాకుక్ంది. ఖాళీ బీరు సీసాలు మంచినీటితో నింపబడాడ్యి, లేబులస్
చింపేసి. పేకలూ సిగరెటుట్ పీకలూ పకక్ రూములకి వలస వెళేళ్యి.
"ఊఁ ! ఇంతకీ చదువెలా ఉంది ? డబుబ్ పంపమనే గానీ చదువు సంగతీ, ఆరోగయ్ం సంగతీ ఉతత్రాలు రాయరు కదా !” కురార్ళళ్ వినయం
తలొంచుకుంది. భూతదయగల కురార్ళుళ్, సాలీళుళ్ తమ పుసత్కాలే గోడలుగా ఇళుళ్ కటుట్కుంటూంటే వాటిని డిసట్రబ్ చేయయ్దలుచుకోలేదు.” ఈ పుసత్కాలనీన్
పనికొచేచ్వేనా లేక...” అని అనుమానిసూత్ వాటి మీద చెయియ్ వేసేటంతలో ఝూమమ్ంటూ దోమలూ ధూళీ ఆ పర్యతాన్నికి అంతరాయం కలిగించేయి.
“ఊ ! సరే బయలేద్రు టైమవుతోంది. ఏవోయ, మీరెవరైనా కూడా వసుత్నాన్రా మాతో?”
“అబేబ్, ఎందుకులెండి. ఇందరిన్ చూసి ఆ అమామ్యి బెదిరిపోవచుచ్!” అసలు రహసయ్ం, రోజూ పారుక్దగగ్ర ఈలలు వేసే గూర్పే ఈ రోజు
హఠాతుత్గా ఇంటోల్ పర్వేసిసేత్ కురార్ళల్తో బాటు పొరపాటున ముసలాయనకూక్డా దేహశుదిద్ జరిగే పర్మాదం లేకపోలేదు.
“అంచేత, మీరు వెళిళ్రండి.”
“ఊఁ ఇవేనేమిటోయ కొతత్బటట్లు ?" అనుమానం. సరిపోయే బటట్లే ఇసాత్నని చెపిప్ ఇపుడు పర్తి కొలతా మూడంగుళాలు ఎకుక్వ గల బటట్లిచిచ్
ఎటో చూసూత్ నిలబడడ్ మితుర్డివైపు నిసస్హాయంగా చూసి,
"అదే! ఆ టైలరు... పొరపాటున నా బటట్లు ఇంకెవరి కొలతలతోనో కుటేట్శాడట... ఈరోజుకిలా కానీండి. సాయంతర్ం మళీళ్ వాడికే యిచిచ్ రిపేరు
చేయిసాత్ను."
‘సరేల్ ! ఏపని సవయ్ంగా చేసి ఏడిసేవు గనక ! పద పద నేనలా ముందువెళిళ్ ఓ కిళీళ్ కటిట్ంచుకుంటాను. తవ్రగా తెమలిరా!’
‘ఏవీ నా చెపుప్లేవీ? ఓహో తెగేయి కదూ! ఒరే నీ చెపుప్లేవిరా ?’
"ఒరే నా బూటుల్ వేసుకు వెళళ్రా"
"ఊహూఁ ఎందుకూ దీనికోసం పర్తేయ్కంగా మేకప అయి వెళిళ్నటుట్ వెళళ్డం? సహజంగా ఉండాలి." పోజుగా అంటూ మంచం కోడుకిర్ంద
ఇరుకుక్ని డొపప్లా అయిపోయిన చెపుప్ని అటూ ఇటూ వంచి బాగుచేశాడు.
"జాగర్తత్రోయ దారోల్ అవి నినున్ అనాయ్యం చెయయ్వుగదా? పాపం అపుప్డే రెండు మూడు కుటుల్ పడడ్టుట్నాన్యి. ఈసారి ఆపరేషన అయితే
పార్ణానికే ముపుప్."
‘ఫరేల్దులేవోయ’ సవ్ంతదారు హామీ. ‘ఈ చెపుప్లు చాలా విశావ్సంగా ననున్ సేవిసుత్నాన్యి. ఏదో మొనన్ సినిమాకి వెళిళ్నపుప్డు... ఓ సతరీ నా
అడుగులో అడుగు వేసి నడిచింది. దాంతో నా చెపుప్లకి ఒళూళ్పై తెలియలేదు. అంతేగాని మామూలు పరిసిథ్తులోల్ అవెపుప్డూ కాలికింద చెపుప్లాగే
ఉంటాయి.’
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‘వెధవివ్టుట్’ చెపుప్లు వేసుకుని ఇరుకు గదిలోనే ఇటూ అటూ పచారు చేసి, ‘ఒరే ఏడడుగులు వేసినా అనుబంధం కుదరలేదురా!’ ఆఖరి క్షణంలో
నిసస్హాయత.
‘మరేం బెంగ పెటుట్కోకు, మొదటోల్ అలాగే ఉంటుంది. కొతత్చెపుప్లూ కొతత్ పెళాళ్ం కొంతకాలం కరుసాత్రు. మరి కొంతకాలం అరుసాత్రు. ఆ
తరావ్త అణిగిమణిగి ఉంటారు.’
పర్సాథ్నం పార్రంభమైంది. తండిర్ వెనక కొడుకులా, సినిస్యారిటీ ముఖం మీద ధరించి, తనవికాని బటట్లోల్ఇబబ్ందిగా కదులుతూ, రోడుడ్మీద
వాళళ్ంతా ముళళ్లాంటి చూపులతో తననే గుచుచ్తునన్టుట్ అనుభూతి, ‘ఊళోళ్కి కొతత్ సరక్స ఏదీ రాలేదు. నేను అందులో బఫూన ని కాను’ అని అందరికీ
చెపాప్లనిపించింది. అపుప్డపుప్డు వెనకిక్ తిరిగి తవ్రపడమనే రిమైండర చూపులు. ఇషట్మైనటల్లాల్ నడిసేత్ పాదరక్షలు పర్తఘటిసాత్యి.
వాళిళ్లొల్చిచ్ంది. ‘హమమ్యయ్’ పెళిళ్ వారిని గుమమ్ం దగగ్రే అలా ఆపి పాఠకులకు కొనిన్ విషయాలు చెపాప్లి, అంటే మనియారడ్రు రావడానికీ
ముసలాయన రావడానికీ మధయ్ వయ్వధిలో జరిగినవనన్మాట. పంపబడడ్ అనేక పేర్మ పతార్లలో ఒకక్దానికే జవాబు వచిచ్నందుకు హీరో బాధపడలేదు.
నాటినుండి ఆ సతరీనే సీతాదేవిగా, తననే రాముడిగా ఊహించుకుని ఏక పేర్యసీవర్తం పార్రంభించాడు. అయితే ఈ జవాబు రావడంలో ‘థియరీ ఆఫ కోఇనిస్డెనస్’ అనన్ది ఒకటి పనిచేసిందని అతనికి తెలీదు. ఆ అమామ్యి అడర్సు ‘సంపాదించడం’ తన ఘనకారయ్ం కాదనీ, పేర్మలేఖలు రాసే ఉదేద్శయ్ంతో
అతను అడర్సులు సేకరిసుత్నన్ సమయంలో ఈ అడర్సు కూడా అతనికి ‘అందించబడిందనీ’ వీళళ్ పెళిళ్ని చాలా కాలమై పాల్న చేసుత్నన్ వాళళ్ తలిల్దండుర్ల
పర్యతన్ ఫలితమే ఇదనీ, తను రాసిన పేర్మలేఖకి జవాబు ఆ తండేర్ అమామ్యిచేత జాగర్తత్గా డార్ఫట్ చేయంచి పంపించాడనీ, ఇతని పేర్మ పిచిచ్ వయ్వహారం
గమనిసుత్నన్ ఆ అమామ్యి తవ్రపడమని తండిర్కి సలహా ఇచిచ్ందని పాపం ఇవేవీ అతనికి తెలియవు. హీరోకి తెలియక పోయినా కథకుడికి తెలుసాత్యి కదా!
పోనీలే పాఠకులని మీకూక్డా రహసాయ్లనీన్ చెపేప్సుత్నాన్ననన్మాట. ఇవనీన్ మీరు వెళిళ్ ఆ కురార్డికి చెపెప్యయ్కండి. పెళళ్యయ్క శోభనం గదిలో ఆ అమామ్యి
చేతే చెపిప్దాద్ం అవనీన్.
ఏం? ఇంతకీ ఇపుప్డు పెళిళ్వారు పెళిళ్ చూపుల కొచేచ్రు కదా! ఆహావ్నానీన్ నమసాక్రాలీన్ అందుకుని లోపలికి పర్వేశిసుత్నాన్రు. అసలే అబాబ్యికి
ఆతృతగా ఇంకేదోగా ఉంటుందా? చూపులు లైట హౌస కిరణాలాల్ ఆ అమామ్యిల కోసం చుటూట్ గాలిసుత్నాన్యా అలాంటపుప్డు ఎవరూ నేల చూపులు
చూడరు కదా! ఆ సమయంలో విశావ్సంగా ఉండవలసిన చెపుప్లు దావ్రబంధానిన్ ముదుద్ పెటుట్కుని, బదధ్కంగా ఒళుళ్ విరుచుకుని, బంధాలనీన్
సడలించుకుని, యజమానిని అమాంతం ముందుకి బోరాల్ పడేటటుట్ చెయయ్డం ఏం నాయ్యం చెపప్ండి ? కాని ఈ చెపుప్లకి చిలిపితనం యెకుక్వ. సరిగాగ్
అలాగే చేశాయి. సాషాట్ంగ పర్మాణం చేసుత్నన్ అలుల్డిని చూసి మురిసిపోయాడు మావగారు. ఆహా ఏం వినయం ! ఏం వందనం.!!
"లే నాయనా ఇంకా ఈ రోజులలో ఇంత చాదసత్మేమిటి?" అనాన్డు.
పర్కక్ గదిలో అమామ్యి మాతర్ం పెళిళ్ కొడుకిక్ మంచి చెపుప్లజత కానుకగా ఎవరైనా చదివిసేత్ బాగుండును అనుకుంది.
***
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