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రాతిర్ పదినన్ర అయింది !
వరష్ం అపుప్డే వెలిసింది. ఈదురుగాలి బయట చలల్గా బలంగా వీసూత్ంది. గాలికి ఊగుతునన్ చెటల్ ఆకుల శబధ్ం తపిప్తే వాతావరణం
పర్శాంతంగా ఉంది.
బయట చలి... ఎముకలు కొరికే చలి... రూమ లో కూరోచ్ని టార్నస్పరెంట అదాద్లోల్నించి బయటకు చూసుత్నాన్ను. సగం తెరిచిన
వెనీషియన బైల్ండస్ లోనించి తడిసిన సిమెంట రోడుడ్ మెరుసూత్ కనబడుతూంది. పచచ్టిలాన మీద ముతాయ్లాల్ంటి నీటి బిందువులు అందంగా
మెరుసుత్నాన్యి.
గది అంతా లేత లేత నీలిరంగు మందంగా
వాయ్పించి ఉంది. టేబిల మీద కాకట్స పాల్ంట అందంగా
మెరుసూత్ంది. సీట్రియోగార్మ ఆన చేసి, దోసిళళ్లో గెడడ్ం
ఉంచుకొని బయటకు చూసూత్ కూరుచ్నాన్ను.
మనసస్ంతా అదోలా ఉంది. ఇలాటి రాతిర్... వరష్ం
... ఈ పర్శాంతత ... వీటిని చూసేత్ నాకు భయం...
ఇలాటి రాతేర్ నా జీవితంలో అనుకోని మారుప్
తెచిచ్ంది. ఆ రోజు నాకు బాగా జాఞ్పకం ... ఇలాగే ముసురు
పటిట్న రాతిర్ ...
అయిదు సంవతస్రాల కిర్తం ... ఆ రాతిర్ ...
ఇలాగే

ఈ

కురీచ్లోనే

కూరొచ్ని

బయటకు

చూసుత్నాన్ను. బయట మెరిసినపుప్డలాల్ గది అంతా వెలుగు
ఒకక్ క్షణంలో నిండిపోతూంది.
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నా వెనకే వచిచ్ నిలబడింది మాలతి ! తెలల్టి నైలాన చీరలో మెరిసిపోతూంది ఆ రోజు.
ఒకక్ క్షణం మా ఇదద్రిమధాయ్ మౌనం రాజయ్ం చేసింది. కాంపౌండ వాల ని ఆనుకొని ఉనన్ గులాబీ చెటుట్మీద తన దృషిట్ నిలవడం
గమనించాను. దానికునన్ ఒకే పూవు గాలికి ఏ క్షణమైనా రాలిపోయేలా ఉంది.
మాలతికి ఇలా చినన్ చినన్ ఎడవ్ంచరస్ అంటే ఇషట్ం. తలుపు తెరుచుకొని గారెడ్న లోకి వెళిళ్ంది. ఇంత ఈదురుగాలిలో ఈ హిల సేట్షన
లో బయట ఎంత చలిగా ఉంటుందో ఊహించగలను.
కాంపౌండ వాల కి బయటవైపు తాటిచెటుట్ గాలికి బలంగా ఊగుతూంది ఇటూ అటూ.
చెవుల చుటూట్ పైట నిండుగా కపుప్కుని పువువ్ కొయయ్డానికి వంగుతూంది మాలతి ...
నా మనసెస్ందుకో కీడు శంకించింది. అపర్యతన్ంగా కురీచ్లోంచి లేచాను.
ఉనన్టుట్ండి ఒకక్ గాలి కెరటం బలంగా ఉపెప్నలా వీచింది, అంతే !
కెవువ్మనే ఆరత్నాదం గాలిలోనించి వచిచ్ంది. బయటకు పరుగెతాత్ను, కానీ ...
అంత ఎతుత్మీదనుంచి పడిన తాటిపండు, తన కసి తీరుచ్కొని నీళళ్లో ఎటో పడిపోయింది.
ఎరర్టి రకత్ం ... నీళళ్లో కలిసి పలచ్బడిన రకత్ం ...
తల విదిలించాను. ఆ సమ్ృతే భయంకరంగా ఉంటుంది.

PPP

లేచి ఫెర్జిడేర లోనించి కొంచెం సాక్చ తీసి గాల్సులో పోసుకొనాన్ను.
మాలతి చచిచ్పోలేదు. కుడిచేయి నరం మడత పడింది. ఎపుప్డూ నవువ్తూ ఉండే మాలతి కళళ్సాథ్నే గాజుకళుళ్ సిథ్రనివాస
మేరప్రుచుకొనాన్యి.!
కానీ మాలతి బర్తికింది! జీవచఛ్వంలా బర్తికింది!
ఒక అంతసుత్ మీద ఇంకొకటి కటుట్కొంటూ వచిచ్న నా కలల భవంతి పునాదులతో సహా కూలిపోయింది. నేను మిగిలేను. నాకు
తోడుగా మాలతి ఒంటిచేతోత్ తడుముకొంటూ ననున్ చేరే మాలతిని చూసేత్ భయం వేయటం మొదలుపెటిట్ంది. భయం తగగ్డానికి ఈ తార్గటం
నేరుచ్కొనాన్ను. కల్బ ... పేల్యింగ కారడ్స్ ... కాక టెయిల పారీట్లు ...
అపుప్డు పరిచయమయింది హెలెన తో!
హెలెన ననున్ తన బోయ ఫెర్ండస్ తో చేరుచ్కొనన్పుప్డు సంతోషించేను. కొంతకాలానికి పెళిళ్ చేసుకుంటాననన్పుప్డు అదో
గరవ్కారణంలా భావించాను.
నా పేర్మలోని కపటతవ్ం మాలతి చేరువగా ఉనన్పుప్డు చేతులోల్ కంపనానిన్ కలిగ్ంచేది. తను చేసే పర్తి పనీ నాలో విసుగుకు
కారణమయేయ్ది. కానీ ఆ విసుగుకు కారణం మాలతి కాదు .... ఏదో తెలియని కసి ... !
మాలతి ముగధ్తవ్ం, మాలతి చేతులోల్ అమాయకతవ్ం గురిత్ంచటం మానేశాను. మాలతికీ నాకూ మధయ్ దూరం ఎకుక్వ అవసాగింది ...
ఊహూఁ ... కాదు నేనే దూరంగా వెళిళ్పోసాగాను.
ఈ బీజానికి హెలెన తో సేన్హం నీళుళ్ పోసింది.
ఇపుప్డది మహా వృక్షం !
తెలివైన అమామ్యి మాలతి ... విషయం తొందరలోనే గర్హించింది. కూతురిన్ పోషించలేనంత బీదవాడు కాదు మామయయ్.
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నేనూ సంతోషించాను ... చటట్బదద్ంగా ఏరాప్టు.
PPP
బయట చలిగాలి బలంగా వీసూత్ంది. కొదిద్గా తుంపర పడుతూంది.
ఫోటోలో హెలెన నవువ్తూంది. హెలెన కి ఎరుపంటే ఇషట్ం. మాలతికి తెలుపంటే పార్ణం. అపప్టోల్ నాకు తెలల్టి బేబీ ఆసిట్న ఉండేది.
ఇపుప్డు పోరిట్కోలో పింక కలరడ్ కాంటెసాస్ మెరుసూత్ంది.
కారిడార తలుపు కొటుట్కొంటూంది ఇంకా.
నిదర్ రావటం లేదు. వచేచ్ సూచనలు కూడా లేవు. తలుపు వెయయ్డానికి లేచాను. నేలమీద అసత్వయ్సత్ంగా పడి ఉనాన్యి పేల్బాయ ...
టిట బిటస్.
ఎందుకో బయటకు వెళాళ్లనే బుదిద్ పుటిట్ంది. అపర్యతన్ంగా నడిచాను.
ఒకక్సారి వెచచ్ని గదిలోంచి బయటకు వచేచ్సరికి ఒళళ్ంతా చలికి వణికింది.
సరీగాగ్ ఇలాటి రాతేర్ .. ఇలాటి ముసురే! పోరిట్కో సత్ంభానిన్ పటుట్కొని నిలబడాడ్ను.
అదే గులాబీ చెటుట్ ... కొతత్ రెమమ్లు వేసి ఏపుగా పెరిగింది.
నరాలు జివువ్మనే చలిగాలి కెరటాలాల్ వీసూత్ంది. నేలంతా తడిగా ఉంది. వరష్ం నీరు కాలువలు కటిట్ పర్వహిసూత్ంది.
ఒకక్సారి మెరిసింది. .. రెండు సెకనల్పాటు పర్పంచం అంతా వెలుగుతో నిండిందా అనన్టుట్ మెరిసింది.
ఆ వెలుగులో చూచాను. దాదాపు పదేళళ్ పాప ... చీకటోల్ ఒంటరిగా రోడుడ్మీద నిలబడి ఉంది. వరష్ం వలల్ బటట్లు ఒంటికి
అతుకుక్పోయి ఉనాన్యి. ముదద్గా తడిసిపోయింది.
నాకు ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది.
కాంపౌండ వాల గేటుతీసుకుని బయటకు వచాచ్ను. ఆ పాప దగిగ్రకు చేరుకునాన్ను. తడిసిన జుటుట్ పాయలుగా మొహం మీదకు
పడుతూంది. నీటి చుకక్లు బొటుల్ బొటుల్గా రాలుతునాన్యి కిందికి! నా వైపు బెదురుగా చూచింది.
“ఎవరు నువువ్?” అడిగేను. సమాధానం ఆశించలేదు నేను. ఇంకొంచెం సేపు ఆ గాలిలో ఉంటే నాకే నుయ్మోనియా వసుత్ందేమో అనన్
భయం వేసింది నాకు.
వంగి తన చేయి పటుట్కొని నా బంగళావైపు దారి తీశాను.
నిజానికి ఏ సాయంతర్ంపూటనో నా కాంటెసాస్ కల్బుబ్వైపు దారి తీసుత్నన్పుప్డు, ఇదే పాప కాంపౌండ వాల గేటు దగిగ్ర నిలబడి ఏదైనా
యాచించి ఉంటే అసహియ్ంచుకొని ఉండేవాణేణ్మో !
కానీ ఈ నిశశ్బద్ నిశీధిలో, ఒంటరిగా నిసస్హాయంగా నిలబడడ్ ఆ పాపని చూసేత్ నాలో ఏదో మానసికోదేవ్గం కలిగింది.
బయట పర్కృతి చేసుత్నన్ తాండవానికి భయపడిన ఆ పాప కూడా ఏమీ మాటాల్డకుండా నాతోనే నడిచింది ...
PPP
హీటర ఉండటం వలల్ గది అంతా వెచచ్గా ఉంది. రూమ అంతా లైట సెంటెడ ఆడర మతుత్గా వాయ్పించింది. బయటనుంచి
రావడంవలల్ దానిన్ గమనించగలిగాను.
ఆ పాపని ఈ ఊళోళ్నే ఎకక్డో చూశాను! ఎంత ఆలోచించినా జాఞ్పకం రావటం లేదు. తను గుండెలనిండా మతుత్గా, బరువుగా
ఊపిరి తీయటం గమనించాను.
“తపిప్పోయావా?” అడిగాను తువావ్లు చేతిలోకి తీసికొంటూ.

øöeTT~

www.koumudi.net

»qe] 2019

4

యండమూరి కథా వంతి

తను మాటాల్డలేదు.
“అమామ్... నానాన్...? “ మళీళ్ అడిగాను.
లేరనన్టుట్ తల ఊపింది.
జాలేసింది నాకు. జీవితంలో ఒంటరితనం ఎంత బాధాకరమో నాకు తెలుసును! తమ చుటూట్ తాము గూడు అలుల్కొని జీవించే వారికి
మరీ ... ! ఏదైనా తోడు దొరుకుతుందేమోననీ, తమ సరవ్సవ్ం అరిప్ంచుకొందామనీ చూసూత్ంటారు.
ఆ పాపని చూసూత్ంటే నాలో ఏదో సేన్హ పూరవ్కమైన భావం కలుగుతూంది. లేమి సృషిట్ంచిన మేలి ముసుగును తొలగిసేత్ ... అపుప్డే
తడి ఆరుతునన్ జుటూట్, గుండర్టి మొహం ... అమాయికంగా, ఏదో పోగొటుట్కొనన్టుట్ చూచే కళుళ్ ...
నాలాగే ఒంటరి ...
ఫాల్సక్ లోంచి టీ పోసి ఒక గాల్సు పాపకిచాచ్ను. జాగర్తత్గా రెండు చేతులతోనూ పటుట్కొని తాగటం పార్రంభించింది.
నా దగిగ్ర బెదురు తగిగ్నటుట్ంది. రూమ నలువైపులా పరికించి చూడసాగింది. నెమమ్దిగా కబురల్లోకి దింపాను.
“నీ పేరేమిటి పాపా?” అని అడిగాను.
“బిందూ.”
“మీ ఇంటోల్ ఇంకా ఎవరెవరుంటునాన్రు?” విషయం తెలుసుకోవడానికి ఇంక ఎలా అడగాలో తెలియలేదు.
“నేనూ, రాకా అంతే___” అంది.
“రాకా... అంటే... “ సందిగధ్ంలో ఆగాను. అపుప్డు జాఞ్పకం వచిచ్ంది ఈ పాప ఎవరో ...
గాంధీ బొమమ్ పకక్న రాకా ... ఈ పాప పాడుతూ ఉంటే చుటూట్ చేరిన వాళళ్ దగిగ్ర డబుబ్లు అడుకొక్ంటూ నాకు నాలుగయిదు సారుల్
కనిపించాడు.
రాకా అంటే తెలియని వాళుళ్ ఈ ఊళోళ్ లేరు...
ఆరడగుల ఎతూత్ ... చారల బనీనూ... ! అమాయకుల దగిగ్రున్ంచి డబుబ్ ఎలా పొందవచోచ్ వాడికి బాగా తెలుసు! కానీ సంవతస్రం
కిర్తం ... వాడికి అకసామ్తుత్గా జబుబ్చేసింది. వాడు యౌవనంలో ఆడిన ఆటల ఫలితాలూ, తార్గుడూ సరి అయిన సమయం చూచుకొని
ఒకక్సారి ఎదురు తిరిగేసరికి అంత మనిషీ ఒకక్సారి పీనుగైపోయాడు. అపప్టినించీ వాడు జీవనోపాధికోసం ఈ పాపని
ఉపయోగించుకోవటం మొదలు పెటాట్డు.
కానీ ఈ పాప ఎకక్డిది వాడికి ? వాడు ఒంటరి అని తెలుసు నాకు ! అదే పర్శన్ అడిగాను. నా ఊహ నిజమయింది. తను చెపిప్న
దానిన్బటిట్ నాకు అరధ్మయింది ఏమిటంటే ...
ఒక రైలు పర్మాదంలో తను దొరికింది రాకాకు. మొదటోల్ ఈ పాపని పెంచటం అసలు సమసేయ్ కాలేదు. ఆరు నెలలనుంచీ ... అంటే,
రాకా ఆరోగయ్ం బాగా పాడైన కొదీద్ __ ఈ పాపే ఒక విధంగా అతనిన్ పోషిసూత్ంది అని చెపొప్చుచ్!
బిందూ మొహంలోకి చూసూత్ంటే ధనవంతుల పాపలా కనబడింది... ఇంత చినన్ వయసులోనే జీవనోపాధికి కషట్పడే తనని చూసేత్
జాలేసింది.
అపర్యతన్ంగానే అడిగేను,
“నాతో ఉండిపోకూడదూ, బిందూ?” అని. ఈ ఆలోచన వచిచ్నందుకు ననున్ నేనే అభినందించుకొనాన్ను.
బిందూ ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది నా వైపు ...
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ఒకక్ క్షణం మాటాల్డలేదు.
ఆ మాతర్ం విరామానిన్ కూడా భరించలేక పోయాను.
తరువాత నెమమ్దిగా అంది “మరి ... రాకా?”
ఈ పర్శన్ అసలు ఊహించలేదు. ననున్ అవహేళన చేసుత్నన్టుట్ అనిపించింది ఆ పర్శన్.
ఆ పాపే నిజానికి రాకాని పోషిసుత్నన్ సంగతి నాకు తెలుసు. కానీ వాళిళ్దద్రి మధాయ్ పెరిగిన అనుబంధం వయసుస్ ఒక సంవతస్రం.
రాకాని పోషించవలసిన అవసరం తనకేముంది? ఇపప్టి వరకు తను పోషించినది చాలు. ఇంత అందమైన గులాబీ పూవు సరియైన పోషణలేక
తొందరగా వాడిపోవటం నా కిషట్ంలేదు.
నాలో పటుట్దల హెచిచ్ంది. అనునయిసుత్నన్టుట్ అనాన్ను. “చూడు బిందూ! రాకా ఇంకెంతకాలమో బర్తకడు. ఇపుప్డు వాడి ఆరోగయ్ం
ఎంత హీనంగా దిగజారిపోయిందో, వాడితో కలిసి ఉంటే నీకు వచేచ్ నషాట్లేమిటో తెలుసుకునేటంతటి వయసు లేదు నీకు. హాయిగా నాతో
ఉండిపో! కొనిన్ రోజులోల్నే నీకో పినిన్ కూడా వసుత్ంది. హాయిగా చదువుకోవచుచ్! ఆడుకోవచుచ్! ... ఇంకా రాకా సంగతంటావా, ఒకపుప్డు
వాడు చేసిన ఘోరాలనిన్టికీ వాడు ఫలితం అనుభవించక తపప్దు .. అనుభవిసాత్డు!” అంతకంటే సులభమైన భాషలో చెపప్టం నా వలల్
కాలేదు.
ఒకక్ క్షణం బిందూ మాటాల్డలేదు.
ఫెర్జిడేర లోంచి ఒక ఆపిల తీసి ఇచాచ్ను. “చూశావా... ఈ గది ఎంత వెచచ్గా ఉందో ... ఆ మూల చూడు. అది హీటర ... దానివలేల్
ఈ గది వెచచ్గా ఉంది. ఇదిగో ఇది బూయ్టేన లైటర ... ఈ చేప చూశావా ఎలా మెరుసూత్ందో ... “
ఒకోక్ ఆకరష్ణా బిందూని అయిసాక్ంతంలా లాగుతాయి నా వైపుకి తను జీవిసుత్నన్ది ఎంత హేయమైన శూనయ్మైన బర్తుకో అరధ్మై
ఉంటుంది ఈ పాటికి ...
ఆసకిత్కరంగా చుటూట్ ఉనన్ వసుత్వులిన్ చూసూత్ంది !
సీట్రియో గార్మ లోంచి ... “ఇట హాజ బీన ఎ హారడ్ డేస నైట ... అండ ఐ హావ బీన ...” బీటిలస్ గొంతు గిటార ధవ్నుల మధయ్
వినిపిసూత్ంది. ఎకేవ్రియమ లో ఆకిస్జన బబులస్ ఒకదానినొకటి తరుముకొంటూ పైకి వెడుతునాన్యి. టేబిల మీద కేకట్స పాల్ంట అందంగా
మెరుసూత్ంది.
రేడియం వాచీ పనెన్ండు చూపుతూంది...
“ఇది నీ పకక్ ...” అనాన్ను. బిందూ బరువుకి సిర్ప్ంగ కాట కిందికి దిగింది. బెడ లైట ఆన చేసి నేనూ పకక్మీద వాలాను.
అకసామ్తుత్గా మెలుకువ వచిచ్ంది. ఆరయింది. కొదిద్గా వెలుతురు లోపలికి పడుతూంది. అపర్యతన్ంగా పర్కక్కి తిరిగి చూశాను.
బిందూ లేదు పకక్మీద.
ఒకక్ గెంతులో దిగాను కిర్ందికి గేటు దగిగ్ర మాలితో వాదిసూత్ంది బిందూ. నా దగిగ్రకు తీసుకొని రావటం కోసం తన చేయి పటుట్కొని
లాగుతునాన్డు మాలీ.
మాలీ ని వెళిళ్పొమమ్ని బిందూ చెయియ్ పటుట్కొనాన్ను. ఒకక్ నిమిషం పాటు తన కళళ్లోల్కి తదేకంగా చూసూత్ ఉండిపోయాను.
ఒకక్సారి నా కళళ్లోకి చూసి తల వెంటనే దించేసుకొంది!
నేను ఓడిపోయాను !
“వెళిళ్ పోతావా?” అడిగేను. తల ఊపింది.

øöeTT~

www.koumudi.net

»qe] 2019

6

యండమూరి కథా వంతి

“ఏం ఇకక్డ నచచ్లేదా?” నాలో కోపం రాజు కొంటూంది. తను ఓడిపోతునాన్నని తెలినపుప్డు మనిషికి ముందు కలిగేది కోపం,
తరావ్త నిసప్ృహ.
“చెపుప్ ...!” నా కంఠం నాకే వికృతంగా వినిపించింది.
“మరి ...” ఏదో అసప్షట్ంగా అంది బిందూ!
“ఏం? ఆ రాకాని వదిలి ఉండలేవా? రాకా నీకేమవుతాడనీ? ఇంత పెదద్ ఇలుల్ .. ఈ తోట .. వీటిని వదిలేసి ... ఆ వెధవ ...
నినెన్తుత్కొచిచ్ పెంచుతునన్ ఆ రాకా దగిగ్ర ఏముందనీ ...” ఆ కోపంలో నేను ఏం మాటాల్డుతునాన్నో నాకే తెలియటం లేదు.
బిందూ మాటాల్డలేదు.
ఒకక్ క్షణం నిశశ్బద్ం! తన చెయియ్ వదిలేశాను.
“వెళుళ్!” అనాన్ను. నా వైపు తల ఎతిత్ చూసింది. కదలేల్దు.
“గెటౌట”
ఇంకో క్షణం నెమమ్దిగా గడిచింది.
రెండు పిడికిళూళ్ గటిట్గా బిగించి అరిచాను __ “ఐ సే, గె ట”
బిందూ వెళిళ్పోయింది, నీడలా కదిలి, అసప్షట్ంగా కనిపిసూత్, కనిపించటం మానేసింది.
గదిలోకి వచాచ్ను. చాలా ఒంటరిగా ఉంది. ఈ అనుభవం ఒక సమ్ృతిలా మిగిలిపోతుంది. అంతే!
అదోలా ఉంది యాతన! అందరూ నానుంచి దూరంగా వెళిళ్పోతునాన్రు. నా అంతరంగంతోనే నాకు సతస్ంబంధాలు కుదరటం
లేదు. నా మనసెస్పుప్డో నా మీద పగ తీరుచ్కొంటుంది.
ఈ ఆలోచనలు తెగటం లేదు.
అపర్యతన్ంగా హెలెన నెంబర డయల చేశాను.
“హలోల్ ...” అనాన్ను. “యస ... హలోల్...” అవతలివైపునుంచి మగ గొంతు వినిపించింది. ఉలికిక్పడాడ్ను. ఆ రోజు వెనెన్లలో నాకు
హెలెన చేసిన వాగాద్నం జాఞ్పకం వచిచ్ంది.
ఇంత పొదుద్నేన్ హెలెన ఇంటోల్ ... ఎందుకో మనసుస్ సరిపెటుట్కో బుదిద్వేయలేదు.
“బాషట్రడ్ ... వా డూడ్ యూ వాంట ... ?”
రాతిర్ పుచుచ్కొనన్ మందు మతుత్ ఇంకా వదలేల్దు గొంతులో ... నా పిడికిలి మూసుకొంది. అంతలోనే హెలెన అతని చేతులోల్ంచి
రిసీవర తీసుకొనన్ ధవ్ని వినిపించింది. అంతలో ఆమె గొంతు ... “హలోల్”
నే మాటాల్డలేదు ... ఫోన పెటేట్శాను ...
PPP
నాకు కోపం రాలేదు ... భయం వేసింది. తను ఊహించినదంతా ఒకక్సారి ఎదురు తిరిగితే కలిగేది భయం. మాలతి ఒంటి చేతోత్
తడుముకొంటూ, ననున్ చేరేటపుప్డు కూడా ఇలానే భయం వేసేది.
కసిగా ఉంది హెలెన మీద ? బిందూ మీదా ?
బిందూ, మమత అనురాగం ఎలాటివో ఎంత బలంగా ఉంటాయో తనకు సరవ్సవ్ం అరిప్ంచిన పూవుని వదిలి ఇంకో అందమైన
పుషాప్నిన్ చేరే తుమెమ్దకీ, మనిషికీ భేదం ఏమిటో ఊహించుకోవటానికి దారి చూపింది.
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యండమూరి కథా వంతి

బిందూ కోసం రాతిర్ అంతా ఎదురు చూసి ఉంటాడు రాకా... తన అవసరం నిజంగా ఎవరికుందో వాళళ్ కోసం వెళిళ్పోయింది.
మరి నాకోసం మాలతి ? ...
ఈ ఆలోచన వచేచ్సరికి ఉలికిక్పడాడ్ను.
హెలెన ఫోటోలో నవువ్తూంది. ఆ కళళ్ వెనక ఎనిన్ రహసాయ్లు! మాలతి కళళ్ వెనక ఎంత ముగద్తవ్ం!
తన అనురాగంతో నాకోసం సవ్రాగ్నిన్ సృషిట్ంచి ... తన సరవ్సావ్నిన్ నాకు అరిప్ంచి .. నా కౌగిలిలో పూవులా ఒదిగిపోతూ ... నా
కళళ్తోనే పర్పంచానిన్ చూదాద్మనుకొనన్ మాలతి ... కానీ ... కానీ ... నేను చేసిందేమిటి? నిరల్క్షయ్ంగా ... నిరాద్కిష్ణయ్ంగా ...
“ఛా” నా మీద నాకే అసహయ్ం వేసూత్ంది.
బిందూ వెళిళ్పోయింది ... మరి నేను ?
టాంక లో పెటోర్లు ఉందో లేదో చూడటానికి లేచాను . . . .
PPP
జీవితం ఇండెకస్ లేని బైండ బుకుక్. జాగర్తత్గా చూసేత్ కావలసిన పదాలు వేరేవ్రు పుటలోల్ దొరకక్పోవు! చేయవలసిందలాల్ వాటిని
సమనవ్యించు కోవడమే!

(వచేచ్ నెల మరో కథతో కలు కుందాం)
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