
øöeTT~ www.koumudi.net ôdô|º+ãsY   2017 

   1 ¬FL$qFL$c ¶ MLj¸¼ ¥qDÍ 

డామిట్డామిట్!!  కకథథ  అడడ్ ంఅడడ్ ం  తిరిగిందితిరిగింది  
-- చందర్చందర్   చితర్చితర్

(ఆంధర్ జనత - 1967 ఏపిర్ ల్ 10 సంచికనుంచి పునరుమ్దిర్ తం) 
 కాలచకర్ంలో పడి సుమారుగా ఐదేళుళ్ గడిచాయి. కాని నాలో ఏమారూప్ కలగలేదు. 

ఐదేళళ్ కిర్తం తాలూకాఫీసులో గుమాసాత్గా పర్వేశించిన నాకు ఇంతవరకు పర్మోషన లు 
కలుగలేదు. నా అనుభవంలో ఎంతోమంది గుమాసాత్లు వచాచ్రు వెళిళ్పోయారు.  

మితుర్డు గోపాలం దగగ్రిన్ంచి వసుత్నన్ ఉతత్రాలోల్ కూడా మారుప్లేల్వు. ఎంతసేపూ 
మేమిదద్రం ఉతత్ర పర్తుయ్తత్రాలోల్ కేష్మాలు తపిప్తే మరేమీ వార్సుకొనేవాళళ్ం కాదు.  

కాని నినన్ హఠాతుత్గా గోపాలం దగగ్రిన్ంచి వచిచ్న వుతత్రం ఈ ఐదేళుళ్గా వాడి 
దగగ్రిన్ంచి వచిచ్న సుమారు పాతిక పదుల వుతత్రాలకి అతి భినన్ంగా వుంది.  

“సాట్రుట్ ఇమీడియటీల్, యాజ యూ సీ దిస లెటర...  
యువరస్_  
_గోపాల “ 

నిజంగా నేను ఈ వుతత్రానిన్ చూచి ఎంత ఆశచ్రయ్పోయానంటే ఎంత ఆశచ్రయ్పోతే 
మీకేంగానీ.. నిజంగానే ఆశచ్రయ్పోయాలెండి.  

ఇంతకీ ఈ ఉతత్రం చూచి నేను బయలేద్రాననుకుంటునాన్రు కదూ! ఊహూఁ... పాపం 
మా గోపాలం అదృషట్మా అంటూ నాకు లీవు దొరకలేదు. “ఐదు రోజులపాటు లీవు కావాలండీ” 
అంటూ ఆఫీసరుగారికి పంపిన కాగితం మీద ఎరర్ని అక్షరాలు ననున్ మళీళ్ మాటాల్డనీకుండా 
చేశాయి.  

“ఐదు రోజులు కాదు... ఐదు నిమిషాలు కూడా దొరకవు. జాగర్తత్!” 
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ఎలా ఉనాన్యండీ ఈ మాటలు. అదేదో తెలుగు బైసోక్పులో హీరో తండిర్ “నే చెపిప్నటుట్ చేయకపోతే నా ఆసిత్లో ఒకక్..ఖఖ్... చిలిల్కానీ కూడా 
ముటట్దు” అని బెదిరించినటుట్ లేదూ! అందుకని ఆ హీరో తన తండిర్ చెపిప్ందలాల్ చేయటానికే ఒపుప్కునన్టుల్ నేనూ గప చిప గా... ఫైలోల్ మునిగిపోయాను, 
సముదర్ంలో మునిగినవాడిలా.  

చెపొప్చేచ్దేమిటంటే రెండోర్జులు తిరకుక్ండానే మా గోపాలం గాడు ఆఫీసులోకి ఊడిపడాడ్డు.  
“నేను రమమ్నక.. రమమ్నక..మమ్న”(ఇదేదో అరవ పికచ్రు డైలాగులా వుంది కదూ...!) “రమమ్ంటే నీకింత పొగరా!!??” అని అరిచేశాడు. ఆ 

అలల్రికి నలుగురూ చేరి నాలుగు అకిష్ంతలు (తిటుల్: “ఈ గొడవ ఏమిటండీ, ఇది ఆఫీసు అనుకునాన్రా, గాడిదల కొటట్ం అనుకునాన్రా” ఇది మీ 
ఇలల్యినటుల్ందే ఇతాయ్దివి...) తగలేసాత్రని భయపడాడ్ను. కాని మా గోపాలమే చలల్బడాడ్డు, “అయినా నినన్నేం లాభం. నా రాత ఎలా రాసి వుంటే అలా 
జరకక్ తపుప్తుందా?” అంటూ.  

ఎవరూ ఏమనక ముందరే నేను గోపాలానిన్ బరబరా బయటకు లాకుక్పోయి లాంఛన పార్యంగా కాంటీనులో కాఫీ ఇపిప్ంచి, రూం తాళం చెవి 
యిచిచ్ “వెళిళ్ పడుకో, సాన్నం చేసి, నేను సాయంతార్నికలాల్ వసాత్ను. కావలసివసేత్ టెబుల మీద మీలస్ టికెట ఒహటి తీసుకో.” అని గబ గబా చెపిప్ 
ఆఫీసుకు బయలేద్రా. అపప్టికే చాలా ఆలీసెం అయిపోయినందుకు గోపాలానికి చాలా కోపం వచిచ్నటుట్ంది, వాడేమీ మాటాల్డలేదు.  

నేను ఆఫీసు గదిలోకి అడుగెడుతూనే పార్రంభదశగా మా ఆఫీసరు తన వాచీని నా కళళ్ ముందరుంచారు. మొదటే భయపడడ్ నేను, “మా 
గోపాలం వచాచ్డండీ... అందుకని... కాసత్ ఆలీసెం జరిగిపోయిందండీ.” నసుగుతూ ఆ నాలుగు ముకక్లు అనేశాను ముందరే జాగర్తత్పడాడ్ను.  

“లాసట్ ఛానస్! ఈ వాళిట్కి గంట... అంటే సాయంతార్నికి ఒక గంట ఇంటికి లేటుగా వెళుళ్!” 
ఆజఞ్ జారీ చేశాడు.  
“సరేనండీ!” విధిలేక ఒకక్ ముకాక్ అనాన్ను.  
సాయంతర్ం..  
“ఐదయింది” అంది గోడగడియారం. నేను ఫైళళ్నీన్న్ సరేద్శాను. “అబబ్ ఇపప్టికా రిలీఫ” అనుకునాన్ను. లేచి సిగరెటుట్ ముటిట్ంచుకుని బయలేద్రా.  
“ఎకక్డికీ?” పిడుగు పడిందేమోననుకునాన్ను. అదిరి పడాడ్ను. పడాడ్నంటే కిర్ంద పడడ్ం కాదండీ.. ఊరికే బెదిరి పోయాను. అరే, పోయానంటే 

బయటిగాగ్నీ, ఇంటిగాగ్నీ కాదండోయ. ఏమీ అనుకోవదుద్. నేను తెనుగులో చాలా వెనకగా వునాన్ను లెండి. లెండి అంటే అపుప్డే లేచేరు సుమండీ.. ఈ కథ 
పూరిత్గా చదివి లేవండి.  

ఇంతకీ నేనెకక్డ ఆపాను. ఆఁ.. “పిడుగు” అనాన్ను కదూ. అది మా ఆఫీసరు గొంతుక. చచిచ్నటుట్ తిరిగి వెళిళ్ నా సీటోల్ కూరుచ్ని మళీళ్ ఫైళళ్నీన్ 
ముందరేసుకునాన్ను.  

“ఐదునన్ర” అంది మళీళ్ అదే గోడగడి... 
“ఐతే అవనీ...” కసురుకుని మరో ఫైలు తీసుకుంటూ అదిద్రి పడేసరికి చేతనునన్ ఫైలు కాసాత్ కిర్ంద పడింది. నేను వీపు చరుచుకోబోతూ మళీళ్ 

బెదిరాను.  
“ఎందుకు?” అనుకుంటునన్ంతలో మా గోపాలం నాకళళ్కక్నిపించాడు. నేను మా వాణిణ్ మాటాల్డేందుకు సమయం ఇవవ్కుండానే జరిగిందంతా 

చెపిప్. “మరో అరగంట ఓపిక పటట్రా” అని వేడుకునాన్ను. వాడు సరేనని విసుగాగ్ నాకెదురుగా కూరుచ్నాన్డు.  
ఎలాగయితేనేం మేమిదద్రం ఆరుగంటల వరకూ ఓపిగాగ్ కూరుచ్ని తరావ్త ఆఫీసు వదిలాం.  
కాంటీను కెళేళ్ంత వరకు మా గోపాలం ఏమీ మాటాల్డలేదు. నాకాశచ్రయ్ం వేసింది.  
కాఫీకి ఆరడ్రిచాచ్ను.  
“ఒరేయ!...శేఖరం...” ననున్ సంబోధించాడు మా గోపాలం.  
“ఊఁ” అనాన్నేన్ను.  
“మీకు సోమవారం నాడు సెలవు కదూ!” 
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“అవును” 
“రేపు” 
“ఆదివారం ఆఫీసు లేదు” 
“మంగళవారం” 
“ఆఫీసు వుంది.”  
కాఫీలు వచాచ్యి. మెలిల్గా చపప్రించి తాగేసి బిలుల్ చెలిల్ంచి బయలేద్రాం.  
“శేఖర! ఈ రాతిర్కి మనం బండెకెక్యాయ్లి.” 
“ఈ రాతిర్కా?” 
“అవును. రేపు ఆదివారం ఎలుల్ండి సెలవు. నువువ్ చేయవలసింది చాలా వుంది” అనాన్డు వాడు సిగరెటుట్ను ఆఖరుసారిగా పీలిచ్ దూరంగా 

గిరాటేసూత్.  
ఇకక్డ మా గోపాలం గూరిచ్ కొంత చెపాత్. గోపాలం నాతో పాటు బి.ఎ. వరకూ చదివాడు. వాడికి ఓ సంపనున్ల కూతురుతో వివాహం అయింది. 

అయితే వాడు చేసుకునన్ అమామ్యి బాగుండదు. లావు, పొటిట్, నలుపురంగుగా వుంటుంది.  
మరి మా గోపాలం ఆవిడతో వివాహానికి ఎందుకు ఒపుప్కునాన్డో మీకరథ్ం అయి వుంటుంది. గోపాలానికి ఉదోయ్గం గానీ సదోయ్గం గానీ లేవు. 

వాడికి వాడి మామగారి ఆసిత్వుంది. వాడి మామగారికి వేరే పిలల్లు లేరు. ఆసత్ంతా ఆ అమామ్యి పేరనే వుంది. మామగారు కొదిద్రోజుల కిర్తమే 
చనిపోయారు.  

“ఇంతకీ అసలు విషయం...” 
“ఏమిటంటావు” పూరిత్చేశాడు మా గోపాలం 
“విను. ఈ మధయ్ మా ఆవిడకి జబుబ్చేసింది. చాలా రోజులు బర్తకదనాన్రు. నేను సంతోషించాను...” 
“అదేం పోయే కాలంరా నీకు. సుశీల నీవు కటుట్కునన్ పెళాళ్ంరా. ఆవిడ చచిచ్పోతోంటే నీకు సంతోషంగా వుందిరా వెధవాయ” నేను వాణిణ్ 

కోపప్డాడ్ను.  
“అకక్డే వుంది అసలు కిటుకు. ఈ మధయ్ ఓ అమామ్యి పేరు శారద. మా ఇంటోల్కి అదెద్కిలుల్ కావాలంటూ వచిచ్ంది. శారదని చూసినపప్టిన్ంచి 

ఇదిగా వుందిరా. ఆమె ఇంకా “మిస” ఆమెని “మిసెస గోపాలం” అని పిలవాలని వుందిరా. ఏదో ఆఫీసులో టైపిసట్ గా ఉందిట. నాతో చాలా 
సనిన్హితంగానే వుంటోంది ఈ మధయ్. నేను శారదని పేర్మిసుత్నాన్నార్...” 

నా నెతిత్న పిడుగు పడినటల్యింది, ఉలికి పడాడ్ను. ఈ సారి నేను నిజంగా కిర్ందపడడ్ంత పనయింది. "నీ భారయ్ వుండగానే ఈ బుదిధ్ ఏమిటార్?” 
అనాన్నేన్ను ఆశచ్రయ్ంగా.  

“మరి ఏం జేయను. సుశీలకి విడాకులు ఇదాద్మనుకునాన్ను. కాని తగిన కారణాలు చూపించాలనాన్రు. కారణాలు నాకేవీ కనిపించలేదు. ఇంకో 
విషయం విడాకులిసేత్ ఆసిత్రాదు. అందుకని ఆ పర్యతన్ం మానుకునాన్. దైవకృపవలల్ సుశీలకి ఈ జబుబ్ వచిచ్ంది. ఎంత తవ్రగా దాటితే అంత మంచిది. 
మాకా పిలల్లు లేరు...”  

“అయితే నీ పర్యతన్ం సుశీల తవ్రగా దాటి పోవాలనా?” ఎదురు పర్శన్ వేశాను.  
“కాదు, శారదకు నా పేర్మ విషయం...” 
“తెలిపి...” నా మాట పూరిత్కాకుండానే “పెళిళ్కి ఒపిప్ంచమంటాను.” అనాన్డు వాడు.  
నాకు చిరెర్తుత్కొచిచ్ంది. “అసలీ పాడు పనికి నేనొపుప్కుంటానని ఎలా అనుకునాన్వు?” దాదాపు గరిజ్ంచినంతగా మా గోపాలం మీద కేకలేశాను.  
“శారద చాలా అందంగా వుం...” 
“...దంటావు. నీవే మాతర్ం అందంగా వునాన్వురా. ఛసేత్ నేనీపని చేయలేను” నికక్చిచ్గా చెపేప్శాను.  
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గోపాలం ననున్ ఒపిప్ంచడానికి శతవిధాల పర్యతిన్ంచి, “చూడరా, ఇపుప్డు సుశీలకి ఎలాగూ చావు తపప్దుగదా. పోనీ ఇపుప్డు నేనీ పర్యతన్ం 
మానుకునాన్నే అనుకో సుశీల పోయింతరావ్త నేను ఇలాగే ఒంటరిగా వుండాలా? మళీళ్ మీరందరూ ననున్ ఒపిప్ంచి రేండో పెళిళ్ చేయించేవాళాళ్ కాదా? 
అందుకని శేఖరం! నీవు తపప్కుండా ఈ ఒకక్ విషయంలో కాసత్ సాయపడుదూ” అనాన్డు తెలుగుసినిమాలోల్ హీరోయిన ని హీరో బుజజ్గించినటుల్.  

నాకూ వీడి అయిడియా నచిచ్ంది. సబబుగానే తోచింది వీడి ఉదేద్శయ్ం.  
“సరే” ననాన్ను.  
“అనాన్వురా. నాకు తెలుసు నీవు తపప్కుండా ఒపుప్కుంటావని” అంటూ ననున్ అమాంతం రోడుడ్మీదే కౌగిలించుకునాన్డు. “తలిల్ గారింటికి 

వచిచ్న ఆడపడుచు కనన్ తలిల్ని వాటేసుకునన్టుల్”. “చాలా రోజులకి కలుసుకునన్ భారాయ్ భరత్లాల్”, “ఆరాధన సినిమాలో నాగేశవ్రరావూ సావితీర్ 
కౌగిలించుకునన్టూల్ (ఇక చాలనుకుంటాను ఇనిన్ ఉపమానాలు). 

తరవాత జరిగిన విషయం మీరు ఊహించుకోగలరనుకుంటా చెపప్డమెందుకులెండి. అపుప్డే లేవకండి. పీల్జ, మోర సమ మినిటస్! 
గోపాలం వూరు చేరుకోగానే మొదట “సెంటర్ల హాసిప్టల” కు వెళాళ్ం.  
నేను ఊహించినటుల్ లేదు సుశీల చాలా చికిక్పోయి వుంది. పెండిల్నాడు చూచినంత నలుపుగా లేదు. ఇపుడంత పొటిట్గా కూడా లేదు. అంత 

అందంగా లేకపోయినా “ఆడది” అనేందుకు సరిపోతుంది.  
ననున్ చూడగానే తోటకూర కాడలాల్ వాలిపోయి వునన్ తన చేతులోత్ నాకు నమసక్రించింది బెరత్ మీద పడుకునే.  
పర్తి నమసాక్రం చేశాను. కుశల పర్శన్లు అడిగిన తరావ్త నేనూ మా గోపాలం కాసేస్పు అకక్డే కూరుచ్ని లేచాము. “భయం ఏమీ లేదమామ్ 

తవ్రలోనే తగుగ్తుంది” అనాన్నేన్ను.  
ఆమె ఏమీ జవాబు చెపప్లేదు. తరావ్త మేమిదద్రం గోపాలం బంగళా చేరుకునాన్ము. సాయంతర్ం వరకూ మేమిదద్రం పిచాచ్పాటీ సాగించాము. 

శారద ఆఫీసు నుండి వచిచ్ంది. ఆమెను నేను నఖశిఖ పరయ్ంతం జాగర్తత్గా పరిశీలించాను దూరంనుండే.  
“నమసాక్రమండీ గోపాలం గారు! వూరునుండి ఎపుప్డు తిరిగొచాచ్రు” శారద దగగ్రగా వచిచ్ అంది. వీణ పలుకులా వుంది ఆమె కంఠం.  
కంఠం వినగానే కరిగిపోయాను. నేనూ పేర్మించేదాద్మనుకునాన్ను. కాని మధయ్ని గోపాలంగాడు...! 
ననున్ ఆమెకీ, ఆమెకు ననూన్ పరిచయం చేశాడు.  
“ఈవిడ శారద మా యింటోల్నే అదెద్కి వుంటోంది. బి.ఎ.పాసయింది, ఒకక్రేత్ వుంది. ఈమె తలిల్గారు ఇంకా ఊరినుండి రాలేదు. ఈ నెలోల్నే 

రావచుచ్...” 
వాడు ఆమెను నాకింకా పూరిత్గా పరిచయం చెయయ్క ముందే నేను “నమసాక్రం” అనాన్ను.  
“నమసాక్రం” అంది పర్తి నమసాక్రం చేసూత్.  
“కూరోచ్ండి” అనాన్నేన్ను సోఫా చూపుతూ. శారద కూరుచ్ంది.  
“వీడు శేఖరం నా సేన్హితుడు తాలూకాఫీసులో గుమాసాత్గిరీ వెలగబెడుతునాన్డు బి.ఎ. వరకూ చదివి.” 
గోపాలం నా గూరిచ్ అనన్ మాటలివి. ననున్ హేళన చేసుత్నన్టుల్ వునాన్యి కదండీ. నిజం చెపొప్దూద్ నాకు చచేచ్ంత సిగుగ్... సిగుగ్ కాదండోయ 

కోపం వచిచ్ంది కాని పాలపొంగులా చలల్బడాడ్ను. నీళుళ్ చలిల్నటుల్.  
“కథలు రాసూత్ంటాడు లెండి. ఈ మధయ్నే ఏదో నవల వెలువడింది వీడిది” నా గొపప్ని కూడా చెబుతునన్ందుకు ఫరవాలేదని ఏదో సినిమాలో 

లాగా వేరే ఫోజు కొటట్బోయాను. కాని కుదరాల్.  
పై విధంగా మా పరిచయాలు ముగిసి మరో అరగంటకలాల్ ఎంతోకాలం నుంచీ సేన్హమునన్ వాళళ్లా మాటాల్డుకునాన్ం.  
గడిపిన ఆది, సోమవారాలు ఎంతో హుషారుగా గడిచిపోయాయి. ఈ రెండోర్జులూ శారదకి కూడా సెలవులు కాబటిట్ ఆవిడ కూడా మాతోనే 

గడిపింది. ఓ రోజు షికారుకి ఊరి బయటకి పోయాము అకక్డ పొలం గటుట్మీద నడుసూత్ంటే శారద కాలు జారింది, వెనకగా నడుసూత్నన్ గోపాలం 
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చటుకుక్న చేయిపటుట్కుని వాటేసుకునాన్డు. “పర్థమ... రంగం” అనుకునాన్ను. శారద ఏమీ అనకుండానే “థాయ్ంకస్” అంది, మరోసారి సినిమాలో శారదకి 
రెండు సారుల్ చేయి తగిలించి. కాని ఆమె ఏమీ అనకపోవడంతో నాకు రహసయ్ంగా చెపేప్శాడు ఆమె కూడా తనని పేర్మిసుత్నన్టుట్” 

“ఇంకేం సుశీల పోవడమే తరువాయి కారయ్కర్మం అనుకునాన్ను.  
సోమవారం సాయంతర్ం నేను బయలేద్రడానికి బటట్లు సరుద్కొంటునన్పుప్డు హాసిప్టల నుండి నౌకరు వచిచ్. “అమమ్గారికి పార్ణం మీద వుందండీ. 

అంటూ చెపాప్డు. అపుప్డు శారద ఇంటోల్ లేదు.  
నేనూ గోపాలం హడావుడిగా హాసిప్టల చేరుకునాన్ము. అపప్టికి ఆపరేషన రూంకి తీసుకుపోయారు సుశీలని.  
మేము బయట బెంచి మీద కూరుచ్నాన్ము.  
“ఇంతకీ జబుబ్ ఏమిటీ?” అనాన్నేన్ను నిశశ్బాద్నిన్ భంగ పరుసూత్.  
“కడుపులో ఏదో కాయ కాసిందట” వాడి గొంతుక జీరపోయింది. సుశీల చచిచ్పోవాలనుకునన్ వాడే ఇలా అయిపోయాడు వాడి మొహంలో 

కాంతి లేదు; ఏదో పోగొటుట్కునన్ వాడిలా వుంది. వాడి కళళ్లో నీరు సప్షట్ంగా నాకక్నిపించింది వాణిణ్ంక ఏమీ పర్శన్లడగలేదు.  
కాలం గడుసోత్ంది 
గదిలోంచి డాకట్రు వచాచ్డు చెమటని తుడుచుకొంటూ. 
“ఎలా వుందండీ?” ఆతృతగా అడిగాడు గోపాలం.  
“ఈ రోజు గడిసేత్గాని చెపప్లేం, ఈ రోజు కాదుగానీ ఇంకో మూడు గంటలాగాలి” అనాన్డు డాకట్రు. తరావ్త ఆయన మళీళ్ లోపలికి 

వెళిళ్పోయాడు.  
నేను నిశశ్బద్ంగా వుండిపోయాను.  
“ఒరేయ శేఖరం నీవు యింటికెళుళ్. నేను తరావ్త వసాత్గానీ” అనాన్డు. 
నేను “సరే”నని ఇలుల్ చేరుకునాన్ను. అపప్టికే శారద వచిచ్ంది. శారదని చూడగానే నేను వచిచ్న పని జాఞ్పకానికి వచిచ్ంది.  
ఆమె పర్వరత్న అలా వుంది కానీ ఆమె అభిపార్యం కూడా కనుకోక్వటం ముఖయ్మనిపించింది నాకు. ఏమైనా కానీ ఆమెని అడిగి 

తెలుసుకోవాలనిపించింది.  
గోపాలం యింటికి రావడానికి యింక అరగంటే వుంది. శారదని అడగాలని నాలో ఉతుస్కత ఎలా పార్రంభించాలో తికమక పడి ధైరయ్ంగా ఆమె 

గది లోకి వెళాళ్.  
“రండి! రండి!” శారద ననున్ చూసి ఆహావ్నించింది. ఆమె చేతిలో ఏదో ఇంగీల్షు నవల వుంది.  
“గోపాలం ఇంటోల్ లేడాండీ” నేను ఎలా పలుకరించాలీ అనన్ సంధిగాద్వసథ్లో వుంటంతో ఆమె పలుకరించింది.  
“లేడండి ! సుశీలకి పర్మాదంగా వుందిట. మరో అరగంటకి ఏ విషయం తెలుసుత్ంది.” ధైరయ్ం కూడగటుట్కుని మాటాల్డేను.  
“అరే! నేను యింటోల్ లేనండీ. పాపం మంచి ఇలాల్లు. ఆమె బర్తకాలని వెయియ్ దేవుళళ్కి మొకుక్కుంటునాన్”నంది.  
నేను ఉలికిక్పడాడ్ను. ‘ఏమిటీ’ అనుకునాన్నేన్ను. ఈమె అనన్టేల్ సుశీల బతికి బయటపడితే? 
“శారదగారూ ! (మొటట్మొదటిసారిగా నేను ఆమెను పేరుతో పలుకరించాను) మా గోపాలం... మా గోపాలం...” తరావ్త నసిగాను.  
“అవును, కటుట్కునన్ భారయ్ బాధ పడుతూంటే బాధ కలగదూ” అంది శారద.  
“అది కాదండీ, మా గోపాలం మిమమ్లిన్ మనసారా పేర్మిం...” నా మాట పూరిత్ కాకుండానే పర్జవ్రిలిల్ంది శారద.  
నేనూహించినదానికి వయ్తిరికత్ంగా జరిగింది.  
“మీ గోపాలం మనిషేనా? అని కటుట్కునన్ భారయ్ కళేళ్దుట ఉండగానే ననున్ పేర్మించారా చదువుకునన్ మగాడు బుదిద్వుందా.”  
నేను కురీచ్కి అంటుకుపోయి మాటాల్డకుండా నోరు తెరిచా...  



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                              ôdô|º+ãsY   2017 

   6 ¬FL$qFL$c ¶ MLj¸¼ ¥qDÍ 

“అందుకేనా మొదట అదెద్కి గది లేదంటూ తరావ్త సవ్యంగా పిలిచి గది ఇచాచ్రు... అయినా మీకేనా బుదిద్లేదాండీ మీరు కూడా మందలించక 
పోయారు నాకు ఆయన మీద ఇలాంటి అభిపార్యం ఏనాడూ, ఏకోశానా లేదు. మీరింక వెళళ్వచుచ్. ఆయన వచిచ్న తరావ్త గది గూరిచ్ అడుగుతాలేండి" 
ఆమె రుసరుస లాడుతూ మాటలని పూరిత్ చేయక ముందే నేను గబుకుక్ని బయటకు గెంతి, వెళిళ్ గాల్సెడు నీళుళ్ తార్గి “బర్తుకు జీవుడా” అనుకుని సోఫాలో 
కూలబడాడ్ను. జరుగబోయేదానిన్ గురించి ఆలోచిసూత్.  

వాడొచాచ్క జరిగినదంతా చెపేప్సేత్ “ఇలాగేనటార్ అడిగేదని” తనూ ననేన్ కోపప్డితే “అబాబ్య! నేను రానంటే బలవంతంగా నువేవ్ తీసుకొచాచ్వ, 
అందుకు నాది కాదు తపుప్” అంటా అనుకునాన్ను.  

ఇలా ఆలోచిసూత్ండంగానే ఎదురుగా గోపాలం కనిప్ంచాడు. వాడు కనిప్ంచిన రీతి నాకు భయం కలిగ్ంచింది. వాడు చాలా ఉతాస్హంగా వునాన్డు 
వాడి మొహాన చిరునవువ్ తొణికిసలాడుతోంది. నాకు ఈ విషయం చెబాద్మా? వదాద్?? అనన్ పర్శన్లు ఎదురుగా నిలిచాయి.  

“ఒరేయ! శేఖరం నా సుశీల... సుశీల.. అవునుగానీ శారద ఒపుప్కుందిరా.. ఒక వేళ ఒపుప్కుంటే క్షమించమని చెపుప్! నేనిపుప్డు ఆవిణిణ్ 
పేర్మించను పెండిల్ చేసుకోను, అయినా నా సుశీల వుందికదా” అనాన్డు అతి సంతోషంగా నాకు అనుమానం కలిగింది “పిచిచ్ పటిట్ందేమో”నని.  

“అసలు విషయం తెలుసా నా సుశీల బర్తికింది. ఇక ఈ జబుబ్వలల్ ముసలితనం వరకూ ఏ పర్మాదం రాదట. నా సుశీల నాకు వుంది అయినా 
యిపుడు సుశీల అందంగా లేదూ” అనాన్డు వాడు.  

“డామిట! కథ అడడ్ం తిరిగింది. అయినా ఇదీ మన మంచికేరా” అంటూ అసలు విషయానిన్ ఇదే సందని వాడికి చెపాప్ను.  
వాడు “నిజం?” అంటూ శారద గదిలోకి వెళాళ్డు.  
మరో పదినిముషాలకి నా దగగ్రకి వచిచ్ “శారద నినున్ పేర్మించిందటరా!” అనాన్డు.       

*** 
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