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“ఒరేయ...” సేన్హపూరవ్కమైన ఆపాయ్యితతో పిలిచిన ఆ కంఠసవ్రం నాకు బాగా అలవాటైనది. ఎనోన్ ఏళల్ తరావ్త వినబడిన ఆ
గొంతు ననొన్కింత విసమ్యానికి గురిచేసింది. విదాయ్రిధ్గా ఉనన్పుడు నాటకరంగానిన్ ఒక ఊపు ఊపిన ఆ కంఠం తాలూకా వయ్కిత్కోసం చూసాను. రామూమ్రిత్
కొడుకు పెళిళ్కి అతిధులను రిసీవ చేసుకునే డూయ్టీ నాకపప్గించాడు. సేన్హితులతో, చుటాట్లతో ఫంక్షన హాలు చాలా సందడిగా ఉంది.
నేను వెదుకుతునన్ వయ్కిత్ నా ఎదురుగా....వాడే వరమ్.!! గతం సినిమా రీలులా గిరుర్న వెనకిక్ తిరిగింది.....
“లతా! నినున్ చూసూత్ంటే నాకు జాలేసోత్ంది, నీ అందానిన్ చూసూత్ంటే ఆకలేసోత్ంది. శృంగారభరితమైన

నీ శరీరంలోని

అణువణువును సప్ృశిసూత్ వరిణ్ంచాలనుంది, ఆనందంగా అనుభవించాలనుంది. నిను వరిణ్ంచడానికి నేనో షేకిస్ప్యరోన్, షెలీల్నో అవావ్లి. కానీ, ఐ యాం
పూర ఇన ఇంగిల్ష...బట...యూ నో! ఐ యాం రిచ ఇన రొమానస్. హా..హా..." వికటాటట్ హాసం చేసూత్, “అందుకే నినన్నుభావించాలనుకునాన్.
కానీ...నువువ్...నువువ్.. శీల మంటునాన్వ, సమాజ మంటునాన్వ, సతరీ పురుషల కలియిక పవితర్మంటునాన్వ...శీలానిన్ పోగొటుట్కోడానికి సిదధ్ంగా
లేనంటునాన్వ. ఇంకా ఏవేవో పెదద్ పెదద్ మాటలు చెబుత్నాన్వ. ఓకే లతా! ఒకటడుగుతాను చెపుప్? నువవ్ంటునన్ శీలం మన శరీరాలోల్ ఎకక్డుంటుందో
చెపుప్? అదేమైనా అవయవమా? వసుత్వా? పోగొటుట్కోడానికి? ఆకలితో అలమటిసూత్ అనాధవైన నినున్ ఎవరు ఆదుకునాన్రు? నీ శీలమా? సమాజమా?
ఎవరు....? నేను కాదా? ఆరోజు నీ కుష్దాబ్ధను తీరిచ్న నేను ఈరోజు నా బాధను తీరచ్మని అడిగినందుకు నీతి వాకాయ్లు వలిల్సుత్నాన్వు. ఒక సతరీ, ఒక
పురుషుడు ఏ బంధం లేకుండా కలిసేత్ అపవితర్ం. బంధంతో కలిసేత్ పవితర్మా? ఆ పవితర్బంధం వాళళ్ జీవితాంతం కొనసాగడానికి కావాలిస్న భరోసా ఈ
సమాజ మిసుత్ందా? చెపుప్ లతా. నువువ్ చెపప్లేవు. నువేవ్ కాదు ఎవరూ చెపప్లేరు. కానీ, నే చెబుత్నాన్ విను. ఆ పవితర్బంధం లేకపోయినా నా తుది శావ్స
వరకు నీకు భదర్త కలిప్సాత్నని ఓ హితుడిగా నేనిసాత్ను భరోసా. సమమ్తమేనా?” వరమ్ తన నటనాపర్తిభతో నాటకానిన్ రకిత్ కటిట్ంచాడు. పేర్క్షకుల
హరష్దావ్నాలు మారుమోగాయి.
తన నటనతో పేర్క్షకులిన్ మంతర్ముగుద్లిన్ చేసిన వరమ్. నలభై ఏళల్ కిర్తం ఇంటినుంచి పారిపోయి ఏమయాయ్డో తెలీని వరమ్. ఈరోజు
ఎదురుగా. నా కళళ్లో నీళుళ్. అంతరాంతరాలోల్ సంతోషం.
“అనంత కదూ!” అనాన్డు.
“వరమ్వి కదూ!.... ఎనాన్ళళ్యియ్ందిరా నినున్ చూసి?” ఆపాయ్యంగా హతుత్కునాన్. ఇనాన్ళుళ్ ఎకక్డునాన్వు?ఏం చేసావు? ఎనోన్ పర్శన్లు
నోటోల్నే ఉండిపోయాయి.
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వరమ్ వెనకాలే ఓ నడి వయసు సతరీ, చేతిలో ఎయిర బాయ్గుతో బెరుగాగ్, భయంగా చూసోత్ంది. ఆమె వాలకం ఎదోలా ఉంది. చవకరకం
పాత సిలుక్చీర, ముఖానికి సరిగాగ్ అంటని పౌడరు, దువువ్కునాన్ రేగినటుట్నన్ జుటుట్, బకక్గా ఉండి కొంచెం దైనయ్ంనిండిన కళళ్తో వాడిపోయినటుట్ంది.
వరమ్ జాఞ్పకాలు ననున్ మళీళ్ చుటేట్సాయి.....
నరాస్పురం టేలర హైసూక్లోల్ ఎనిమిదో తరగతి నుంచి మా సేన్హం. వాళళ్ అమామ్నానన్ ఎకిస్డెంటులో పోయారు. మేనమామ
చేరదీసాడు. హైసూక్ల చదువైన తరావ్త వై ఎన కాలేజీలో చేరాం. అకక్డ మాకు రామూమ్రిత్ ఫెర్ండయాయ్డు. ముగుగ్రం మంచి మితుర్లై పోయాం. రామూమ్రిత్
రూము తీసుకుని ఉండేవాడు. కాలేజీలోకి రాంగానే మా వేషభాషలోల్నే కాదు ఆలోచనలోల్ కూడా మారుప్ వచిచ్ంది. లాగులోల్ంచి ఫాయ్ంటులోల్కి వచేచ్సరికి
పెదద్వాళళ్మైపోయిన ఫీలింగ. వరమ్ పెరస్నాలిటి, మాట తీరు నలుగురిలో వాడికో గురిత్ంపు తెచాచ్యి. అందగాడైన వరమ్ కాలేజీ నాటకాలోల్ హీరో. కాలేజి
ఉతత్మనటుడుగా వరమ్ పర్తీ సంవతస్రం బహుమతి అందుకునే వాడు.
మా ఊళోళ్ డార్మా టూర్పులో చేరి చదువుని నిరల్క్షయ్ం చేసే సిథ్తి కొచాచ్డు. నాటకపోటీలంటూ రాషట్రమంతా తిరిగాడు. మంచి
రంగసథ్లనటుడిగా పేరొచిచ్ంది. అకక్డితో ఆగితే బాగుండేది. కానీ, సవయ్ంగా నడుసుత్నన్ వాడి జీవితం అడడ్దారిలో పడింది. వనజ.... వరమ్తో కలిస్
నాటకాలు ఆడే పిలల్. ఆమె మోజులో పడాడ్డు. వనజకు తండిర్ లేడు, తలిల్ గురించి రకరకాలుగా పుకారుల్ ఊళోళ్. నిజమెంతో తెలీదు. వీడి బాగోగులు
పటిట్ంచుకోడానికి తలిల్దండిర్ లేరు. కటట్డి చేసే వాళుళ్ లేకపోతే కటుల్ తెంచుకునన్ కోడెదూడలా తిరిగుతుంది వయసు. వనజతో వరమ్ సేన్హం గతి తపిప్,
మోహం వైపు దారితీసింది.
ఓ రోజు రాతిర్ పదింటికి రామూమ్రిత్ రూము కొచాచ్డు వరమ్. ఆ టైములో వాడలా రావడం మాకు కొతత్ కాకపోయినా, వాడి వాలకం
కొతత్గా అనిపించింది. డార్మా డైలాగులు మొదలెటాట్డు.
“ఫెర్ండంటే ఎవరార్?మనసుతో మాటాల్డేవాడే ఫెర్ండంటే. హృదయంలో ఉనన్ది దాచుకోకుండా బయటపెటాట్లి. అది బాధైన, బంధమైన,
భయమైనా, బాధయ్తైనా, ఆలోచనైనా, ఆవేదనైనా, పేర్మైనా దేవ్షమైన దాచుకో కూడదురా....పంచుకోవాలి...అలా చేసినోడే ఫెర్ండ...నేను లకీక్రా. మీలాంటి
వాళుల్ ఫెర్ండస్ గా దొరకడం నా అదృషట్ం. అందుకే నేను మీతో అనీన్ పంచుకుంటా. ఇపప్టివరకూ నా గురించి అంతా చెపాప్ను.ఇపుప్డో ముఖయ్మైన
విషయం చెబుత్నాన్..నేను ...నేను వనజని పేర్మిసుత్నాన్రా....!” తడబడుతో అనాన్డు.
అదే మొదటిసారి వాడన్లా చూడడ్ం. వరమ్ తాగాడు.....!! పేర్మంటునాన్డు. అదీ వనజతో....!!
వాడి పరిసిథ్తి చూసి జాలేసింది. నేనూ, రామూమ్రిత్ ఏంతో చెపాప్ం. ముందు చదువుకుని పైకొసేత్, తరావ్త తనిషట్మొచిచ్నటుల్ జీవితానిన్
మలుచుకోవచచ్ని. మా మాట వినలేదు.
***
జాఞ్పకాలోల్ంచి బయటపడి రామూమ్రిత్ని పిలిచా. వరమ్ని చూసి ముందు ఆశచ్రయ్పోయి తరావ్త చాలా ఆనంద పడి భారయ్ సరసవ్తికి
పరిచయం చేశాడు. “చాలా అలసటగా కనిపిసుత్నాన్వు. లోపలికి నడు. రూముకెళిళ్ రిఫెర్ష అయిరా! తరావ్త తీరుబడిగా మాటాల్డుకుందాం.” రూముకి
తీసుకెళాళ్డు.
“కాసత్ ఫెర్షప అయియ్వసాత్రా...”అని వెళాళ్డు. వెనకాలే వరమ్తో వచిచ్నామె వెళిళ్ంది.
“వరమ్ వాళాళ్విడ.. సూటుకేసు రైలోల్ పోయిందిట. వరమ్ పరుస్కూడా అందులోనే ఉందిట. ఆవిడ కటుట్కోడానికి బటట్లేమీ లేవట.” వరమ్
చెపాప్డని రామూమ్రిత్ తన భారయ్ సరసవ్తితో చెబోత్ంటే నేను వినాన్ను. సరసవ్తి పెటుట్బడి బటట్లోల్ంచి ఓ మూడు కొతత్చీరలు తీసి, రెడీమేడ బౌల్జులు తెపిప్ంచి
ఇచిచ్ంది.
అసలు ఇనాన్ళుళ్ వరమ్ ఎకక్డునాన్డు? వాడితో వచిచ్ంది పెళళ్మేనా? నాలో ముసురుకుంటునన్ అనుమానాలు. మళీళ్ సినిమా రీలు
గిరుర్న తిరిగింది.
ఇంకోరోజు రాతిర్ తొమిమ్దింటి కొచాచ్డు. ఈసారి తాగలేదు. వసూత్నే డార్మా డైలాగులు. “ నేను అమితంగా పేర్మించే నా
సేన్హితులారా! పేర్మరాహితయ్ జీవితానికి సవ్సిత్ చెపప్ండి. మీకో పేర్మకావయ్ం చూసే అవకాశమిసుత్నాన్. వైజయంతి టాకీసులో రాజేష ఖనాన్, షరీమ్లాటాగోర
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సినిమా ఆరాధన. ఇవిగో టికెక్టుల్. అదిగో నా సైకిల. బయలేద్రండి. మీ రూంకి కుకక్లా నేను కాపలా. మీరెళిళ్ రండి.” తాగినపుప్డే నయం కాసేపు వాగి
పడుకునేవాడు. వాడిగోల భరించలేక బయలేద్రిన మాకు రూం దగగ్రలో తచాచ్డుతూ...ఓ ఆడమనిషి. మసకచీకటోల్ ఆ మనిషెవరో గురుత్ పటట్లేకపోయా.
మరాన్డు వరమ్ ఘనకారయ్ం బయటపడింది. తన శరీర సుఖంకోసం నాటకమాడి మమమ్లిన్ మోసం చేసాడు. ఫలితం రామూమ్రిత్ రూం ఖాళీ
చేయాయ్లొస్చిచ్ంది. ఆ మనిషి వనజని తరావ్త తెలిస్ంది. డిగీర్ మూడో ఏడులోకి వచాచ్ం. వరమ్ మేనమామ కాలధరమ్ం చేసాడు. వరమ్ చదువుని పూరిత్గా
నిరల్క్షయ్ం చేసాడు. టూర్పులోకి కొతత్ అమామ్యి వచిచ్ంది. వనజతో వయ్వహారం చెడింది. కొతత్ అమామ్యి వలలో పడాడ్డు. కొతత్మామ్యి పరిచయం కొతత్
ఆలోచనలకి దారితీసింది. సినిమా పిచిచ్తలకెకిక్ంది మదార్సెళిల్ సినిమాలోల్ టైర చెయాయ్లని అంటూండే వాడు.
ఓ శుభమూరాత్న ఆ కొతత్మామ్యితో లేచిపోయాడు. ఇంటోల్ంచి కొంత డబుబ్, నగలు పటుట్కునిపోయాడు. ఎకక్డికెళాళ్డో తెలీదు.
మదార్సు వెళుళ్ంటాడు, మోజు తీరాకా వచేచ్సాత్డనుకునాన్రు అందరూ. కానీ అలా జరగలేదు. వరమ్ రాలేదు. నేనూ,రామూమ్రిత్ చాలా బాధపడాడ్ం.
జీవనయానంలో వాడిన్ మరిచ్పోక తపప్లేదు. వాడితో మా బంధం తెగిపోయింది. దాదాపు నలభై ఏళళ్యియ్ంది. మళీళ్ ఇపుప్డు ఇలా.
***
రాతిర్ పదయింది. రిసెపష్న కొచిచ్నవాళుల్ చాలా మంది వెళిళ్పోయారు. హాలు పలచబడింది.

నేనూ, రామూమ్రిత్ వరమ్కోసం

ఎదురుచూసుత్నాన్ం. రెండు గంటలయింది, ఇంకా రాలేదిమిటా ననుకుంటూంటే వచాచ్డు వరమ్. తెలల్లాలీచ్, పువువ్ల లుంగీతో పూలరంగడులా ఉనాన్డు.
“ఏంటార్? అలా ఉనాన్రు?” కురీచ్ లాకుక్ని కూరుచ్నాన్డు నిరిల్పత్ంగా. ఇనేన్ళళ్ తరావ్త కలుస్కునాన్మనే ఆనందం ఎకక్డా కనబళేళ్దు వాడి ముఖంలో.
“ఒరేయ...చినన్తనంలో కలిసిమెలిసి తిరిగాం. కలిసి చదివాం. నీ గురించి బాధ పడాడ్ం. అటువంటిది మాకెవరికి చెపప్కుండా
మాయమై పోయావు. ఎకక్డునాన్వో, ఏం చేసుత్నాన్వో తెలీక ఎంత వయ్ధకు గురయాయ్మో ఆ భగవంతుడికే తెలియాలి. నువవ్సలు బతికునాన్వో లేవోనని
అనుకునన్ రోజులు కూడా ఉనాన్యి. ఒకక్ మాట చెపప్రా ఎందుకలా చేసావ? ఇనాన్ళుళ్ ఎకక్డునాన్వు, ఏం చేసావు? ఒకక్సారైనా మన ఊరు, మన సేన్హం
గురుత్ రాలేదా? ఇపుప్డు కూడా నువొవ్చిచ్ రెండు గంటలయియ్ంది. నీకోసం ఎదురుచూసూత్ భోజనం కూడా చెయయ్కుండా కూరుచ్నాన్ం. నీకోసం మేమంతా
ఎదురుచుసూత్ంటే, నువేవ్మో హాయిగా రూములో కూరుచ్ంటావా? ఆసలెందుకొచాచ్వురా ఇకక్డికి....?”

దుఃఖానిన్ ఆపుకుంటూ వరమ్ని

కౌగలించుకునాన్ను. రామూమ్రిత్ మాటాల్డలేదు, నా మాటలోల్ని భావంతో ఏకీభవిసూత్నన్టుల్గా వాడి కళళ్లోల్ నీళుళ్.
జేబులోంచి సిగరెటుట్ తీసి అంటిసూత్ నాకేసి చూసాడు. ఆ చూపులోల్ భావం కనపడకుండా కళళ్ముందు పొగ.
“అదేం లేదురా. పర్యాణ బడలిక. వేడివేడినీళుళ్ పోసుకునేసరికి చినన్ కునుకు పటిట్ంది. పడుకుండిపోయాను. పదండి భోంచేదాద్ం.”
చెపప్డానికేం లేదనన్టుట్గా చూసాడు. భోజనం కూడా సరిగాగ్ చేయలేదు. ఆవిడ మాతర్ం తిండికి మొహం వాచినటుట్ తింది. భోజనాలయాయ్క “చాలా
అలసటగా ఉందిరా. పడుకోవాలి. ముహూరత్ం తెలల్వారుజామున అయిదు గంటలకి కదూ ? సరే అపుప్డు వసాత్ను. గుడ నైట.” లుంగీ సవరించుకుంటూ
పైకెళిళ్ పోయాడు. తెలల్బోయాం నేనూ, రామూమ్రిత్.
ముహూరాత్నికి వాడు రాలేదు. తెలాల్రి పదిగంటలకి హడావిడిపడూత్ వొచిచ్, “సారీరా! తనకి ఒంటోల్ బాలేదు. వెళిళ్పోవాలంటోంది. మరి
మేం బయలేద్రతాం.” అనాన్డు.
“అదేంటార్? అలా అంటావు. ఒంటోల్ బావుండకపోతే డాకట్రుకి చూపిదాద్ం. ఇపప్టికిపుప్డు బైలేద్రతానంటే టైరను గాని, బసుస్గాని
ఉండాలిగా. బేర్కాఫ్సట్ కూడా చెయయ్లేదు. ఉండండి.” సరసవ్తిని పిలిచి, “సాయంతర్ం వరకు ఉండి, రాతిర్ బసుస్లో వెళళ్మని ఆవిడికి చెపుప్.” అనాన్డు.
వరమ్ అడుడ్బడుతూ, “తను చాలా కొతత్గా ఫీలవుతోంది. నేనెంతో చెపాప్ను. కాని వినడం లేదు. ఇక బలవంతం పెటట్కండి. అంతేకాదు
మా కంపెనీ వేసిన టెండరోల్ ఎదో పోర్బల్ం వచిచ్ందిట. ఇందాకనే ఫోన వచిచ్ంది. ననున్ వెంటనే బయలేద్రి రమమ్ని. నేను వెళళ్కపోతే బావుండదు.
ఒంటిగంటకు ఎదో ఫైల్ట ఉందిట. దాంటోల్ వెళాత్ం. కానీ మీరు చినన్ హెలప్ చెయాయ్లి. ఓ ఇరవైవేలు సరిద్తే నేను నాగపూర వెళిళ్న వెంటనే పంపిసాత్ను.
దయచేసి ఆ సహాయం చెయయ్ండి. ఆవిడ సూయ్ట కేసులో పెటిట్న నా పరుస్, బాయ్ంకు కారుడ్లు పోయాయికనుక మిమమ్లిన్ ఇలా అడుగుతునాన్. క్షమించండి,
నా గురించి మీకేం చెపప్కుండా వెళిళ్పోతునాన్. నా గురించి చెపాప్లంటే ఒకక్రోజు సరిపోదు. తవ్రలోనే మీకనీన్ చెబాత్ను. ఇపప్టికింక ననేన్ం అడకక్ండి.”
రెండు చేతులు జోడించి నమసాక్రం చేసాడు. మరో నాటకానికి తెర తీసినటైల్ంది. నా మొబైల నెంబర, అడర్స తీసుకునాన్డు. వరమ్భారయ్ కొతత్చీరలో
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చూడాడ్నికి బాగుంది. నినన్ కనిపించిన లోటు ఇపుప్డు ఆమెలో కనిపించడంలేదు. మిగిలిన చీరలు తిరిగి ఇచేచ్యబోతోంటే సరసవ్తి వారించి బొటుట్ పెటిట్
ఆమె చేతిలో తిరిగి పెటిట్ంది. నాకూ, రామూమ్రిత్కి వాడడిగిన ఇరవైవేలు ఇవవ్క తపప్లేదు. ఎలా వచాచ్డో అలాగే వెళిళ్పోయాడు వరమ్, చేదు జాఞ్పకాలు
మిగిలిచ్. ఒక నలల్ని మేఘం వరిష్ంచి తన బరువుని తీరుచ్కుంది గాని, నేల గుండె చెరువయియ్ందని తెలుస్కోలేక పోయింది...
వాడి పర్వరత్న చాలా కృతకంగా అనిపించింది. వాడిలో మహానటుడు చావలేదనిపించింది. గుండెలిన్ండా బాధ. డబుబ్ కోసం నాటకం
ఆడాడు. సేన్హం పేరుతొ మోసం చేసాడు. వాణిన్మరచిపోవాలి. ఓ నిరణ్యానికొచాచ్ను.
నెల తరావ్త .... నా నిరణ్యానిన్ వెకిక్రిసూత్...వరమ్నుంచి ఉతత్రం.
పిర్యమైన అనంత,
మీ మనసుస్లోల్, మీ జాఞ్పకాలోల్ ఎపుప్డో చచిచ్పోయిన నేను, ఉరుములేని పిడుగులా ఊడిపడేసరికి మీలో ఉపొప్ంగిన ఆనందంచూసి
చచిచ్పోవాలనిపించింది. వాయ్మోహాలకి దగగ్రై, సేన్హానికి దూరమైన నేను జీవితంలో మిమమ్లిన్ మళీళ్ కలుసాత్ననుకోలేదు. మిమమ్లిన్ చూడాలనే ఆశ, నే
పోగొటుట్కునన్ సేన్హానిన్ తిరిగిపొందాలనే ఆశ. నా ఆశ ఫలించింది. మీరిదద్రూ హైదరాబాదులో ఉనాన్రని, రామూమ్రిత్ కొడుకు పెళళ్ని తెలిస్ంది. కాలంతో
కరిగిపోయిందేది తిరిగిరాదనుకునన్ నేను, ఎపప్టికి కరిగిపోని మీ సేన్హం నాకోసం కళళ్లోల్ ఒతుత్లేసుకుని మరీ చూసోత్ందని, దశాబాద్లపాటు
దూరమైపోయిన సేన్హితుణిణ్ అకుక్న చేరుచ్కుని ఆదరిసుత్ందని ఊహించలేదు. నా మౌనం, నా పర్వరత్న మీకు బాధ కలిగ్ంచిందని నాకు తెలుస్. ననున్
గురించి తెలుస్కోవలనుకునాన్రు. నేను అబదాద్నిన్.....కాదు.... ముసుగేసుకునన్నిజానిన్.
సతరీ నా మొదటి వాయ్మోహం. సాలెగూడులో చికుక్కునన్ పురుగులా ఆ వాయ్మోహంలో పడి సరవ్ం కోలోప్యాను. నాదనుకునన్దేది నాకు
మిగలేల్దు, ఆకలి తపప్. దానిన్ ఎదిరించే శకిత్ లేక పార్ణానిన్, మానానిన్ అముమ్కుని బతుకు మీద ఆశతో ఎనోన్ చేశాను. నామీద నాకే అసహయ్ం పుటేట్లా
పర్వరిత్ంచాను. ఎకక్డెకక్డో తిరిగాను. చివరిగా మిమమ్లిన్ కలవాలని బయలేద్రాను. సేట్షన దగగ్ర తారసిలిల్ంది మంజుల. మళీళ్ కోరిక చెలరేగింది. నాకు
సుఖం కావాలి. ఆమెకు ఆకలి తీరాలి. రెండిటికి డబుబ్ కావాలి. లాడిజ్ ఖరుచ్, పోలీసుల భయం లేకుండా ఇదద్రి అవసరాలు తీరాలి. అందుకే పెళాళ్ంగా
ఆమెను పెళిల్ మండపానికి తీసుకొచాచ్ను. నేనంటే అసహయ్మేసోత్ంది కదూ? బలహీనతలకు లొంగి జీవితానిన్ నాశనం చేసుకునన్వాణిన్. అంతకనాన్ మంచి
ఆలోచనలు ఎలా వసాత్యి?

మంజుల నా దృషిట్లో ఓ బజారు సతరీ. కటుట్కోడానికి వంటి మీదునన్ బటట్ తపప్ ఇంకో బటట్లేక, ఆకలితో అలమటిసూత్, నా

ఆకలి తీరచ్డానికి సిదధ్పడడ్ సతరీ. అలాంటి నిరాభ్గురాలు ఆ రాతిర్ నా దృకప్థానిన్ మారేచ్సింది. ఊహించని గౌరవం, ఆదరణ, కొతత్ చీరలు, కడుపు నిండా
విందుభోజనం మీదావ్రా లభించేసరికి ఉదేవ్గం ఆపుకోలేక, అందుకు కారణమైన ననున్ తన కనీన్టితో అభిషేకించి, తన దీనగాధను వినిపించింది. చేనేత
కారిమ్కుడైన భరత్ అపుప్లతో ఆతమ్హతయ్ చేసుకుంటే, కనన్కొడుకును వెటిట్చాకిరి కోసం అపిప్చిచ్న షావుకారు తీసుకుపోతే, ఏమీ చేయలేని అశకత్త...
పదమూడేళళ్ కొడుకును విముకిత్ చేయడానికి

ఇరవైవేలు కావాలి. ఆదుకునే ఆపనన్ హసత్ం ఎదురుపడక, ఆకలిబాధని తాళలేక పడుపువృతిత్లోకి

నెటట్బడింది. ఆమె కనీన్టిగాధ కామం కూరుకుపోయిన నా కళళ్ను తెరిపించింది. ఆరాతిర్ జీవితంలో మొదటిసారి మనసుతో ఆలోచించాను. ఆమె
కొడుకుని వెటిట్చాకిరి నుంచి విడిపించాలి. ఎలాగైనా ఇరవైవేలు సంపాదించాలి. ఎలా...? తాను దూర కంత లేదు మెడకో డోలనన్టుట్, ఏ ఆలంబనా లేని
నేను అంత సొముమ్ ఎకక్డిన్ంచి తేవాలి? రాతర్ంతా ననున్ వేధించిన సమసయ్. పరిషాక్రంగా మీ బలమైన సేన్హబంధం నేనునాన్నంటూ నా ముందు
నిలిచింది. ఆ బంధంతో ఒక జీవితానిన్ నిలబెటట్గలననే ఆశ చిగురించింది. అందుకే మిమమ్లిన్ మోసం చేయడానికి కూడా వెనకాడలేదు. మీ దగగ్ర
తీసుకునన్ డబుబ్తో ఆమె కొడుకుని విడిపించినపుప్డు ఆమె కళళ్లోల్ కనిపించిన కృతజఞ్తాభావానికి నా కళళ్లోల్ జలజలా నీరు. అంతవరకూ నే చేసిన పాపపు
పనులకు పర్కాష్ళన జరిగిన అనుభవం. పాపపంకిలమైన నా జీవితానికి అదో అనిరవ్చనీయమైన అనుభూతి.

నేను ఒక నాటకంలో శీలం గురించి

చులకనగా మాటాల్డుతాను. కానీ శీలమంటే సినిమా డైలాగు కాదని, అదొక ఔనన్తయ్మని తెలుస్కునాన్ను. విధివంచితురాలై తన ఔనన్తాయ్నిన్ కోలోప్యిన సతరీకి
దానిన్ తిరిగి ఇవవ్లేననన్ నిజానిన్ పకక్కు పెడేత్, మళీళ్ ఆమె ఆ రొంపిలోకి వెళళ్కుండా ఆపగలిగే సిథ్తిని కలిప్ంచాలను కునాన్ను. తోడూనీడ నేనై ఆమె
జీవితానికి భరోసాగా నిలవాలనుకునాన్ను. నా ఆశయం ఉనన్తమైనదో కాదో తెలీదు గానీ మీరు చేసిన ధన సహాయం మాతర్ం ననున్ ఓ ఉనన్తుడుగా
నిలబెటిట్ంది. జీవితం చాలా చినన్ది. కానీ దానిన్ ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో తెలిసేత్ చాలా నిడివైందనన్ నిజం తెలుస్కునాన్. నేను చెడిపోయినా, జీవితంలో
ఓడిపోయినా, మీ డబుబ్ను తిరిగి ఇవవ్లేక పోయినా, ఒక మంచి పని చేసాననే తృపిత్ మిగిలింది. ననున్ మీరేమనుకునాన్ పరావ్లేదు.
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తుడా?
తుడా? య్మో తుడా?
తుడా? మోచరల్
మోచరల్ అనంతపదమ్నాభరా

5

జాఞ్పకముందా నువవ్సలు బతికునన్వో లేవోనని అనుకునన్ రోజులు కూడా ఉనాన్యని. ఆ భావనని అలాగే ఉండనీయండి. నేను లేననే అనుకోండి.
కానీ...మన సేన్హం ఎపప్టికీ అలానే ఉంటుందనన్ నమమ్కంతో మీ బాలయ్ సేన్హితుడుగా శెలవు తీసుకుంటునన్... మీ వరమ్.
సాథ్ణువునైపోయాను. నేననుకునన్టుట్ వరమ్ నటించలేదు. నేనే సామానయ్పేర్క్షకుడి సాథ్యిని మించి పర్తిసప్ందించా నేమో? అరధ్మయియ్ంది.
మరి నాకరధ్ం కాని విషయం.....??
వాడు హితుడా.....? వాయ్మోహితుడా......?
ఆలోచనలకందని ఎతుత్లో వరమ్....ఏదీ తేలుచ్కోలేని సందిగధ్ంతో కిందకి జారిపోతూ.... నేను...!!!

***
Click here to share your comments on this story
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