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దాటుకుంటూ పోయే వీధి దీపాల వెలుతురులో చూసిన మొహమది. ఒకరోజు సప్షట్ంగా గురొత్సేత్ ఇంకోరోజు అసస్లు కనబడదు.
పదేళల్ తరావ్త ఇవావ్ళ మొతత్ం కనిపిసోత్ంది. అదేదో నినేన్ జరిగినటుట్....
అవి కమలహాసన దశావతారం సినిమా రోజులు. నా వయసు 22. అపప్టికి అచంచలుణిణ్. నాతోపాటు బసెస్కిక్న నా మితుర్డికి పాతిక.
అపప్టికే వాడు చాలా కాలం నుంచి చలిసుత్నాన్నని చాలా సారుల్ చెపాప్డు. చదువుకునే రోజులోల్ మారుక్లు నాకనాన్ వాడికి తకుక్వొచేచ్వి...కానీ నా కనాన్
వాడే ఎకుక్వ ఆకులు చదివాననేవాడు.
అసలిపుప్డు ఈ రాతంతా వీడి గురించి చెపప్డానికాక్దు. అదిగో ఇంత రదీద్ బసుస్ మధయ్లో నాకు ఐమూలగా ఓ ఇనపకమిమ్కి తన
మృదుతావ్నన్ంతా అరగదీసుకుంటూ నిలుచునన్ ఆ అలివేణి గురించి. సతరీలకు కేటాయించిన సీటల్లో సతరీలు నిండిపోవడంతో ఈ కోమలాంగి నిలబడాలిస్
వచిచ్ంది. పోనీలే నా కంటపడింది. దివయ్సౌందరయ్దరశ్నం.
చాలామంది పురుషపుంగవులు తాయ్గధనులై లేవబోయారు. కొందరితో వదద్ని…కొందరితో అకక్రేల్దంది. నా ఒకక్డికి మాతర్ం ఎందుకో
లేవబుదధ్వవ్లేదు. నిజానికి పిలిచి ఒళోల్ కూరోచ్బెటుట్కోవాలనిపించింది.
ఏం చేయను! చలించా. మొదటిసారి.
తనను చూసుత్ంటే ఎంత హాయిగా ఉందో పార్ణానికి.
ముంగురులంటే అవే అనన్మాట...భలే ఉనాన్యి బదద్కంగా నొసటిపై పొరుల్తూ! దురదృషట్పు బొటుట్బిళల్ ఎకక్డ జారిపోయిందో పిచిచ్ది.
కళల్ను చూదాద్మంటే ధాయ్నంలో ఉనన్టేట్ మూసి ఉంచింది.
♪♫♪♫♬ మూసిన ముతాయ్లకేలే మొరగులు ♪♫♪♫♬
డైరవరు బేర్కేసేత్ బావుండు...కళుల్ తెరుసుత్ంది.
♪♫♪♫♬ ఆశల చితాత్నికేలే అలవోకలు ♪♫♪♫♬
అనన్మయయ్ పాటలెందుకు పెటాట్రో ఇపుప్డు.
ఎంత అందమైన ముకుక్. Sharp features. సంపెంగలతో ఎందుకు పోలుసాత్రో...నాకైతే octopus లా ఉంటుందా పువువ్. చికక్టి
పెదవులు...మొతత్ం తేనే నిండినటుట్నాన్యి. ఇలా చెపుప్కుంటూ పోతే ఆ విగర్హం నిండా తెలుగు కవులకు కావలిసినంత కాంతి విశేషము. ఆహా..!
కతిత్లా ఉంది కదా? [పకక్నుంచి నా చపలచితత్ మితర్దోర్హి]
ఇంతసేపటి నా సౌందరాయ్రాధననంతా ఆ కతిత్తో ఒకక్ పోటు పొడిచాడు.
నేను: నువూవ్ చూసుత్నాన్వా?
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వాడు: అందరికీ తనొకక్తే కనపడుతోంది.
నేను: కాసేపటోల్ లైటుల్ ఆరేప్సాత్రు. అందరితో పాటు నువువ్ కూడా పడుకో...
వాడు: నువేవ్ం చేసాత్వ?
నేను: తనని పిలిచి ఒళోల్ కూరోచ్బెటుట్కుంటా... నీకెందుకురా...పడుకో...
వాడు: మంచిది. పడుకుంటునాన్. మనూరొచాచ్క లేపు. లేకపోతే నినెన్వరైనా కొటట్డానికొచిచ్నా లేపు...
వాడు నిదర్పోయాడు. నాకింక నిదర్ రాదు. తెలిసిపోయింది. ఇంకాసేపటికి లైటుల్ బందయాయ్యి. హఠాతుత్గా చీకటి పెంచిన
ఉదేర్కమేమో...నా కళుల్ కొతత్ కొతత్ భంగిమలోల్ తనను చితిర్ంచుకుంటునాన్యి. ఊహలు కూడ చెమటలు పటిట్ంచేసుత్నాన్యి. కిటికీ తెరిచాను...చలి కాలపు
గాలులు చాలడం లేదు.
“బాబూ కిటికీ మూసేయమామ్” - వాడెవడికో చలేసినటుట్ంది. మూసేసాను.
అమామ్యి కూడ కదలడం కనిపించింది. Cell Phone తీసి ఏదో చూసోత్ంది. ఆ చినన్ phone వెలుగులో కళెళ్తిత్ నావైపు చూసింది.
నేను తల తిపప్లేదు. చీకటిచిచ్న ధైరయ్ం! సరిగాగ్ ఇటే ఎందుకు చూసినటోట్ అనుకునాన్ను. గాలి చొరబడింది ఇటు నుంచే కదా అని సరిపుచుచ్కునాన్ను.
జేబులో నా phone మోగింది. తీసి చూసేత్ నానన్.
నానన్: ఎకక్డ దాక వచాచ్వ రా? బయలుదేరావా లేదా?
నేను: బయలుదేరాను నానాన్ city దాటిపోయాము. ఉదయం ఏడింటికలాల్ దిగిపోతాం భదార్చలంలో…
అని చెపిప్ ముగించేసాను.
ఇపుప్డు బసుస్లో రెండే వెలుగులు. ఒకటి తన చేతిలో...రెండోది నాది. తను phone లో ఏం చేసోత్ందో గాని నేనైతే ఏదో చేసుత్నన్టుట్
నటిసుత్నాన్ను.
కావాలని చూపులతో కాసేపు ఆడుకునాన్ము చీకటిమొటికిళుళ్. తను చూసేటపుప్డు నేను కళుల్ తిపిప్...నేను చూసేటపుప్డు తను కళుల్
దించి. కానీ తను బాగా ఆడింది. తనను చూసుత్ండగా దొరికిపోయి ఓడిపోయాను. నవివ్ంది. తను ఎపుప్డు నవువ్ విసురుదామా అని ఎదురుచూసుత్ంటే నేనే
అనవసరంగా "పొడగంటిమయాయ్ మిముమ్" పాట మొతత్ం వినాన్ననిపించింది.
నేనూ నవావ్ను.
కాసేపటికి భకత్డైరవరు… అనన్మయయ్ పాటల sound తగిగ్ంచాడు.
నాకు నీ దగగ్రకు రావాలనుందని సైగ చేసాను. తను కూడా అలానే సైగ చేసింది. వెలుగు సైగల వినాయ్సాలు బావునాన్యనిపించింది.
అంత చురుగాగ్ అపప్టివరకు నేను ఎపుప్డూ లేను. తను ఇంకో అడుగు ముందుకేసి నాకు తన number ఇవావ్లనుకుంది. తన phone లో అంకెలు
పెదద్గా కనిపిసుత్నాన్యి. ఒకక్టొకక్టిగా నాకు చూపించింది పది నెంబరుల్. తన శార్వయ్మైన గొంతును ఎవరో గదిలో పెటిట్ తాళం వేసేత్ కిటికీ లో నుంచి
నాకు తాళంచెవులు విసిరేసినటట్నిపించింది. Call చేసాను. China piece అనుకుంటా పోలీస సైరన లా గటిట్గా మోగింది. ఇదద్రు లేచారు. ఒక పాప
ఏడిచ్ంది. Conductor లైటు వేసి ఒకసారి బసుస్లోకి చూసాడు...ఆ లైటుకి ఇంకో అరడజను మంది లేచారు. తను call cut చేసే లోపు బసుస్ నాలుగైదు
గుంతలోల్ంచి పోయింది. కొనిన్ నిముషాలు తను ధాయ్నంలోకి నేను మౌనంలోకి వెళిల్పోయాం. బసుస్ పూరావ్వసథ్లోకి వచాచ్క...మళీల్ call చేసాను. ఈసారి
silent గా ఎతిత్ంది సఖి.
నేను: Hello…
తను: Hi…
నేను: నీ పేరేంటి?
తను: పేరెందుకు?
నేను: ఏమని పిలవాలి...
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తను: పిలుదూద్లే...మాటాల్డు ముందు.
నేను: ఎకక్డికెళుత్నాన్వు?
తను: మా ఊరికి?
నేను: ఎందుకు?
తను: ఊరికే!!!
నేను: ఇందాక బస మొతాత్నిన్ లేపావుగా alarm పెటిట్న warden లా...
తను: నవివ్ంది.
నేను: Number ఎందుకిచాచ్వ?
తను: ననెన్ందుకు చూసుత్నాన్వో అడిగి తెలుసుకుందామని.
నేను: నువువ్ నిలబడితే నా కాళుల్ నొసుత్నాన్యి. ఇది చెపాద్మని...
తను: ఇలా ఎవరు నిలబడటం చూసినా నొసాత్యా కాళుల్?
భలే నరికింది నా అబదాద్నిన్ అనుకునాన్ను.
నేను: నువువ్ చాల నచాచ్వు...అందుకే చూసుత్నాన్...
తను: అంతేనా...ఇంకా పిలిచి సీటిసాత్వేమో అనుకునాన్ను. నీ పకక్న చోటుందా?
నా గుండె ఝలుల్మంది. ఇది ముగుగ్రు కూరుచ్నే సీటు. ఒకటి నేను...రెండు వాడుగా కూరుచ్నాన్ం. బసెస్కిక్నపుడు ఒకాయన
జరగమంటూ వసేత్ కసిరి పంపాడు నా మితుర్డు. వాడి సావ్రధ్ం నాకు పనికొసుత్ంటే సంతోషమేసింది.
నేను: ఉంది అనాన్ను.
తను: పాపం మీ friend పడుకునాన్డు కదా?
నేను: వాడి మొహం... ఏం పరవాలేదు అటు తోసేదాద్ం. వాడు సుషుపిత్లో ఉనాన్డు. నువువ్ రా...
తను: అంటే?
నేను: కోమా లాంటి నిదర్. నువువ్ రా...
తనొసోత్ంది. పరిమళం నా వైపు నడిచొసోత్ంది. నా కాళూల్ చేతులూ వొణికాయిగాని మనసు మాతర్ం మటట్సంగా ఉంది. కోమా మితుర్ణిణ్
సీటు చివరికి జరిపాను. తనొచిచ్ మధయ్లో కూరుచ్ంది. చునీన్ సరుద్కోవడం... గాజుల శబద్ం... ఊగే జుంకాలు...ఏం జరుగుతోందనిపించింది.
ఇంత అందమైన అమామ్యిని ఎనిన్ సారుల్ చూసినా… ఇంత కనాన్ అందమైన అమామ్యిని ఇదే మొదటిసారి చూడడ్ం. లోకంలో ఉనన్
అందాలనిన్ంటితోనూ పోలికా…పోటీ…రెండూ తినే అయియ్ంది నాకు.
నేను: నువేవ్ం చదువుతునాన్వ? Engineering కదా...
అలా ఉనాన్నా?
నేను: కాదా...మెడిసినా?
తను: నా సంగతెందుకు గాని...నువేవ్ం చదువుతునాన్వ?
నేను: ఈ సంవతస్రమే Btech ఐపోయింది. మూడు నెలలయింది ఉదోయ్గం వచిచ్.
తను: జీతమెంత?
మగాళల్ని జీతం ...ఆడవాళల్ని వయసు అని ఏదో సుతిత్ చెబుతుండగా...
తను: నా వయసు 20
నేను: నా జీతం 20 వేలు.
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బోలెడంత జీతం. ఏం చేసాత్వ అనిన్ డబుబ్లు?
నేను: అవేం డబుబ్లు. మా Manager కి నెలకి లక్ష.
అవునా...అంతేలే డబుబ్లనీన్ మేనేజరేల్ తీసుకుంటారు. మనకేమిసాత్రు!!!
నేను: ఇంత అందంగా ఉండి రాతుర్ళుల్ బసుస్లోల్ తిరిగితే అబాబ్యిలు వెంటపడరా?
పడతారుగాని ధైరయ్ం చేసి సైగ చెయయ్రు!
నా ధైరాయ్నిన్ గురిత్ంచిన ముదద్బంతికి ఓ ముదిద్వావ్లనిపించిందిగానీ ధైరయ్ం రాలేదు.
నీ friend నా భుజం మీదికి ఒరుగుతునాన్డు.
నేను: వాణిన్ తొయియ్ అవతలికి. నేను మెలకువలో కుదురుగా ఉంటే...నిదద్టోల్ ఉనాన్ చూసావా వాడి కకుక్రిత్.
అంటూ వాణిణ్ దూరంగా జరిపాను.
తను: మెలకువలో కుదురుగా ఉండటం కషట్ంగా ఉందా?
నేను: ఉండదా మరి?
తను: కషట్జీవులు!! ఎపప్టికి సుఖపడతారో కదా...
నేను: మరే!
అంటూ కొంచెం దగగ్రిగా జరిగాను. నా దగగ్ర మాటలైపోతునాన్యి.
నేను: జీవితంలో నువేవ్మవుదామనుకుంటునాన్వ?
తను: ఒకవేళ నేను ఫలానాది అవుదామనుకునాన్...ఈ నాలుగగ్ంటలు ఏమైనా చెయయ్గలనా...నీతో ఈ పర్యాణం తపప్!
వేడిగా తన భుజం రాసుకుంటునన్ నాకు… నేనడిగే పపుప్ పర్శన్ల మీద తను చెపేప్ గొపప్ సమాధానాల మీద ఆసకిత్ ఆవిరైపోతోంది.
తను: ఉకక్గా లేదా నీకు?
నేను: ఉందేమో తెలీటేల్దు.
తను: నాకు తెలుసోత్ంది. కొంచెం వరష్ం కావాలి...కిటికీ తెరువు...
తెరిచాను. నిజంగానే జలుల్. చలల్గా మా మొహాలు తడిసాయి. నవువ్కునాన్ము ఒకక్సారిగా.
తను: నాకింకా వరష్ం కావాలి.
నేను: ఒదొద్దుద్ జలుబు చేసుత్ందంటూ కిటికీ మూసాను.
తను: అబబ్ నిజంగానా!!! తెరవోవ్యి
అంటూ నా ఒళోల్కొచిచ్ కూరుచ్ని కిటికీ తెరిచి...జుటుట్ విపుప్కుని... మొహం తడుపుకుంటూ అరచేతులు బయటపెటిట్ ఆసావ్దిసోత్ంది.
దాంతో...ఆఖరి సుతిత్ దెబబ్కి గోడలోకి దిగబడిన మేకులా అయాయ్నేన్ను. ఉలుకు లేదు...కాసేపు పలకనూ లేదు.
“బాబు మూసేయమామ్”...ఇందాకెపుడో అరిచినవాడు మళీల్...
తను: ఆ...కిటికీ నాది. అటు తిరిగి పడుకోవయాయ్...
తన మోటు అరుపుకి వచిచ్ంది నాకు సప్ృహ.
నా చేతులు వెనక నుంచి తనను గాఢంగా వాటేసుకునాన్యి.
నేను: నువెవ్ందుకిలా చేసుత్నాన్వ?
తను: ఎలా?
దిగిపోతుందని భయమేసి...
నేను: ఏం లేదులే...
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జలుల్ ఇంకా సనన్బడి వేగం పుంజుకునన్కొదీద్ అడవిలో లేళుళ్, నెమళుళ్ పరవశించినటుట్ పర్వరిత్సోత్ంది.
కాసేపయాయ్క సూరాయ్పేట దాటింది బసుస్. చినుకులు అకక్డే దిగిపోయాయి. ఇపుప్డు వెనెన్లుంది కాని చందుర్డు లేడు. ఈ పిలల్ లానే
పర్కృతి కూడా ఇషట్మొచిచ్నటుట్ ఆడుకుంటోంది.
నా ఒళోల్ అలానే నికేష్పంగా కూరుచ్ని...
తను: బరువునాన్నా...నిజం చెపుప్?
నేను: ఏం లేవు. మాటాల్డకుండా చందుర్ణిణ్ వెతుకు.
సాధారణంగా కాలచకర్ం ఒకటనే అంటారు. ఈ బసుస్కి నాలుగునన్టుట్నాన్యి...ఎంత వేగంగా గడిచిపోయిందో సమయం.
ఎనోన్ విషయాలు మాటాల్డింది తను. ఆ పరిమళానికి, కౌగిలి వెచచ్దనానికి...ఏదో కొతత్ ఆకలి కముమ్కుంది ననున్. ఇంతలో…
తను: నాకు ఆకలేసోత్ంది. నీ దగగ్ర తినడానికేమైనా ఉందా?
నేను: Apple ఉంది ఇవవ్నా...
తను ఊ కొటిట్ంది. Bag లో నుంచి తీసిచాచ్ను.
నేను: భోంచేసి ఎకక్లేదా?
తను: లేదు. పొదుద్నెన్పుడో తినాన్ను ఇడీల్లు. అపప్టి నుంచి తిపుప్తూనే ఉనాన్డు మా మేనేజరు.
నేను: మేనేజరా??!! బసెస్కిక్ంచి వెళిల్పోయాడా?
తను: అంతలేదు. అడిగో ఆ last seat లో కూరుచ్నాన్డు చూడు. అతనే.
నేను కౌగిలి వదిలి వెనకిక్ జరిగాను. తనేమనుకుందో...ఒడి దిగి పకక్న కూరుచ్ంది.
తను: మంచి నీళుల్నాన్యా?
ఇచాచ్ను. తాగి Thanks చెపిప్ంది.
నేను: ఎటెళిల్నా మీ మేనేజరుతోనే వెళతావా?
తను: ఎటెళుత్నాన్మో కూడా మేనేజరే చెపాత్డు.
తన phone తీసుకుని contacts list చూసాను. ఆ మేనేజరు నంబరొకక్టే ఉంది. ఏదో తెలిసిపోయిందని జాలిపడి తన ముందు
అవివేకిని కాలేదు దేవుడి దయ వలల్.
నేను: ఇవావ్ళ ఎకక్డికెళుత్నాన్వ?
తను: మా ఊరికి. మా అమమ్ను చూడటానికి వెళుత్నాన్...నెలకోసారి వెళాత్ను.
నేను: మరేం తీసుకెళుత్నాన్వ మీ అమమ్కి?
తను: ఎపప్టిలానే ఓ కబురు.. కొనిన్ డబుబ్లు.
నేను: ఏం కబురు?
తను: నేను మంచి ఉదోయ్గమే చేసుత్నాన్ననీ...ఏవో పాడు పనులు చేసి డబుబ్లు సంపాదిసుత్నాన్నని అనుకోవదద్నీ...తవ్రలోనే మంచి
ఇంటోల్కి తీసుకెళాత్ననీ...సరే సరే మా ఊరొచిచ్ంది. ఉంటాను.
నేను ఊ కొటాట్ను. Conductor లైటు వేసాడు. తను బసుస్ దిగింది. వెళిల్పోయింది. పేరు కూడ చెపప్కుండానే!
ఇంకో రెండు గంటలకి మా ఊరొచిచ్ంది. వాణిణ్ లేపాను. ఇదద్రం దిగి Auto ఎకాక్ము. మొదట మా ఇలొల్చిచ్ంది. దిగి ఆటోవాడికి
డబిబ్సుత్ంటే...
మితుర్డు: చేతికి ఆ Band ఏంటీ?? ఎవరి జళోల్ంచి లాగావ రాతిర్?
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ఆటో వెళిల్పోయింది. చెయియ్ చూసుకునాన్ను. రాతిర్ కిటికీ లోనుంచి కురిసే వానకి తను జుటుట్ విరబోసుకుని దీనిన్ ఇలా
అలంకరించింది. నేనే గమనించలేదు. తను ననున్ వదిలేసి వెళిల్పోయిందనుకుంటూనే తనని నేను పటుట్కొచుచ్కునాన్ చేతికి తొడిగించుకుని.
ఇంటోల్ నాలుగు రోజులుండి హైదరాబాదు వెళిల్పోయా. అయిదేళుల్ ఉదోయ్గం చేసాక పెళిల్ చేసుకునాన్ను. ఇంకో అయిదేళుల్
కాపురం...ఇదద్రు పిలల్లు. అదిద్ంటోల్నుంచి సొంతింటోల్కి ... సొంతింటోల్నుంచి ఇంకా పెదిద్ంటోల్కి మారాను. ఇపుప్డు కమలహాసన రాజకీయాలోల్కూక్డా
వచాచ్డు.
నాతోపాటే చాలా కాలం పర్యాణించిందది. నా bag లో...suitcase లో...dressing table సొరుగులో...అలామ్రాలో...
ఎలానో తెలీదు ఇవావ్ళ కంటపడింది ఆ కనకాంబరం రంగు రబబ్రుబాండు.
తెగిపోయి!
***
Click here to share your comments on this story
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