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ఆ చినన్ సంఘటన.

సౌత హిలస్ ఏరియాలో విసిరేసినటుట్నన్
ఇళళ్

మధయ్

చినన్

ఎనిమిదింటికి
కానఫ్రెనుస్ని

బంగళా

సుదరశ్న
ముగించుకొని

అతడిది.

రాతిర్

ఇంటరేన్షనలలో
అతడు

ఇంటికి

వసుత్నాన్డు.
వరష్పు

జలుల్

అలలు

అలలుగా

పడుతోంది. పైకి ఎతిత్న గాజు అదాద్ల సందులోల్ంచి
చలల్టి గాలి రివువ్న వీసోత్ంది. కారు లైటల్ కాంతిలో
కొండల మధయ్ దారి మెలికలు తిరిగిన పాములా
మెరుసూత్ంది. చాలాసేపటి నుంచి వరష్ం కురుసూత్
ఉండటం వలల్ రోడుడ్ నిరామ్నుషయ్ంగా ఉంది.
అతడింకో అయిదు నిముషాలోల్ ఇలుల్
చేరుకోబోతాడనగా, కుడివైపుకి మలుపు తిరుగుతూ
ఉంటే కారు లైటల్ వెలుగులో ఆమె చెటుట్ పకక్ నుంచి
చెయియ్ కదపటం క్షణంలో వెయయ్వ వంతులో
చూశాడు.
కీచుమనన్ బేర్కుల శబద్ంతో కారు ఆగింది.
అతడు తల తిపిప్ కారు అదద్ం గుండా చూశాడు. వీధి లైటల్ కాంతిలో ఆమె తెలల్చీర అసప్షట్ంగా కనిపిసూత్ంది.
'ఆమె చెయియ్ ఎతిత్ లిఫట్ అడిగిందా? లేక పొరపాటున నేనే కారు ఆపుచేశానా?' అనన్ అనుమానం వచిచ్ంది.
ఆడవాళళ్తో పరిచయం చేసుకోవటమూ, మాటాల్డటమూ, తనంతట తాను చొరవ తీసుకోవటమూ లాంటి విషయాలు అతడికి తెలియవు.
నిదర్పోవటానికి తపప్ మిగతా సమయమంతా తన బిజినెస గురించి ఆలోచించటానికే సరిపోతుంది అతడికి.
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ఎవరో అమామ్యి రోడుడ్పకక్గా కనబడగానే కారు ఆపుచేసిన తన అసంకలిప్త చరయ్కు సిగుగ్పడి అతడు కారు తిరిగి సాట్రుట్ చెయయ్బోయాడు.
కానీ అంతలోనే ఆమె చెటుట్ పకక్నుంచి కారువదద్కు రావటం రియర మిరర్రలోంచి గమనించాడు. అతడి గుండె వేగంగా కొటుట్కోసాగింది. పకక్కు వంగి,
కారుకు అటు వైపునన్ గాజు అదద్ం కిందకు దింపాడు. ఈలోపు ఆమె కారు దగగ్రకు చేరుకుంది. విండో లోంచి లోపలకు చూసూత్, 'ఉడ యూ మైండ గివింగ
మి ఎ లిఫట్ అప టూ ది ఎయిరపోరట్? ఇఫ యూ డోంట మైండ, పీల్జ!" అనన్ది.
...
కారు రెండవ వైపు అదద్ం కూడా కిందకి దించటం వలల్ చలల్గాలి మరింత బలంగా లోపలకు వీసూత్ంది. అయినా, అతడికి అది అంతగా
పటట్లేదు. తనకి అడుగునన్ర దూరంలో కూరుచ్నన్ది ఒక అమామ్యి అనన్ భావన అతడికి చాలా థిర్లిల్ంగ గా ఉంది. సెకుస్వలగా కాదు - కేవలం థిర్లిల్ంగ
గా.
దూరంగా పలల్ంలో ఊరు తాలూకు మినుకు మినుకుమంటునన్ దీపాలు దీపావళి రోజు పర్మిదలాల్ ఉనాన్యి.
"మీ ఇలుల్ ఈ పార్ంతాలోల్నే అయితే నా గురించి ఎయిరపోరుట్ వరకు వచేచ్ శర్మ తీసుకోకండి" అందామె ఇంగీల్షులో.
"అబెబ్బెబ్! అటువంటిదేమీ లేదు” అనాన్డు తడబడుతూ. అటువంటిదేమీ లేదు అనటంలో ఉదేద్శయ్ం తన ఇలుల్ అటే అనో, శర్మ తీసుకోవటం
లేదనో ఆమెకు తెలియనివవ్కుండా.
"నా పేరు కలప్న. బి. ఎససి. ఫైనలియర చదువుతునాన్ను. నానన్గారు రిటైరడ్ ఐ. ఎ. ఎస. ఆఫీసరు. ఎయిరపోరట్ ఎదురుగా ఉండే కాలనీలో
ఉంటునాన్ం" అంది ఆమె.
"నా పేరు నవీన చందర్. ఎం. బి. ఎ. చదివాను. ఆ తరువాత ఫిలిపైప్నస్లో రెండు సంవతస్రాల టెర్యినింగ. ఆరథ్ర అండ హెయిలీలో
ఎగిజ్కూయ్టివ డైరెకట్రగా పని చేసుత్నాన్ను. నానన్ లేరు. అనన్యయ్ అమెరికాలో డాకట్రు. అమమ్ నాతోనే ఉంటూంది. మా కంపెనీ వాళుళ్ ఇలుల్ ఇచాచ్రు. నా
జీతం..." అని ఏదో అనుమానం వచిచ్నటుట్ తలతిపిప్ చూశాడు. ఆమె తల దించుకుని తనలో తనే నవువ్కోవటం అసప్షట్ంగా కనిపించింది. తాను
అవసరమయిన దాని కంటే ఎకుక్వ పరిచయం చేసుకుంటునాన్నని గమనించి మొహం సిగుగ్తో ఎరర్బడింది. చపుప్న మాట మారాచ్లి కనక, ఏం
మాటాల్డాలో తెలియక, అంతలోనే ఎయిరపోరుట్ సమీపించటం చూసి, "కొంచెం టీ తాగి వెళదామా?" అనాన్డు.
ఆమె అది ఊహించనటుట్ అతడివైపు చితర్ంగా కానటుట్ చూసింది. ఆమె మౌనానిన్ అంగీకారంగా భావించి అతడు కారును సరుర్న ఎడమ వైపుకి
కోసాడు.
ఎయిరపోరుట్లోకి దారి అందంగా ఉంది. రోడుడ్కి ఇరువైపులా దీపాలు. చుటూట్ లాన, పూలమొకక్లు. దూరంగా బిలిడ్ంగ పైన నెమమ్దిగా
తిరుగుతునన్ లైటు.
అతడి కారు పారిక్ంగ సేప్సులోకి వెళిళ్ ఆగింది.
అపుప్డు రాతిర్ ఎనిమిదినన్ర అయింది.
...
"మీరు డబుబ్ బాగా ఖరుచ్ పెడతారనుకుంటానే" అనన్దామె, ఎయిర పోరట్ బయట పై అంతసుత్ హోటల లో కూరుచ్నాన్క.
"ఎందుకలా అనుకుంటునాన్రు?"
"కపుప్ టీ తాగటానికి కారు పారిక్ంగకు యాభై రూపాయి, లోపలికి రావటానికి వంద రూపాయలు ఖరుచ్ పెటట్టం చూసి" నవివ్ందామె.
అతడు మాటాల్డలేదు.
దూరంగా వరష్ంలో తడిసిన రనవే, దివిటీలు పటుట్కునన్ సైనికులాల్ దానికి అటూ ఇటూ ఉనన్ ఎరర్టి -నీలపు లైటుల్, ఎకక్డో దూరంగా
వెలుతురులో కలిసిపోయిన చీకటి, అసప్షట్మైన నిశశ్బద్ం - అనీన్ అతడికి అదొక విధమైన, అంతకు ముందెపుప్డూ లేని ఒక విచితర్మైన అనుభూతిని
కలుగజేసుత్నాన్యి. ఆ టార్నస్నుంచి బలవంతంగా బయటపడి - "నిజానికి నేను చాలా జాగర్తత్గా, పొదుపుగా ఖరుచ్ పెడతానని మా సేన్హితులందరూ
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అంటూ ఉంటారు" అనాన్డు. ఆమె తల పైకెతిత్ నవివ్ంది. అంతలో వెయిటర వచాచ్డు. "రెండు సాండ విచెస, కటలెట, టీ విత మీడియం షుగర"
ఆరడ్రిచాచ్డు.
"ఇదేమిటి? టీ అని చెపిప్ డినన్ర ఆరడ్ర ఇచాచ్రు? మీరు భోజనం చెయయ్లేదా?"
అతడు తల అడడ్ంగా ఊపి, "ఇపుప్డే కానఫ్రెనస్ నుంచి ఇంటికి వెళుతునాన్ను" అనాన్డు.
"నేను సౌత హిలస్లో ఉనన్ సేన్హితురాలి ఇంటికి వెళాళ్ను. వరష్ం వచేచ్టటుట్ ఉంది వెళళ్దద్నాన్రు నానన్గారు. సనన్గా పడే వరష్ం అంటే భలే
ఇషట్ం నాకు. పరావ్లేదనాన్ను..." నవివ్ంది. "...కానీ అంతలో వరష్ం ఎకుక్వైంది. అసలు జన సంచారం లేకపోవటంతో మరీ భయం వేసింది. ఆ చెటుట్
వెనుక నిలబడాడ్ను. ఒకక్ ఆటో కూడా రాలేదు. రెండు, మూడు కారుల్ వెళాళ్యి. ఆపుదామంటే భయం. ఏం చెయాయ్లో తోచక తటాపటాయిసూత్నన్
సమయంలో మీ అంతట మీరే కారు ఆపు చేశారు."
'మీరు చెయియ్ ఎతిత్ ఆపమనలేదా?' అని అడుగుదామనుకునాన్డు కానీ, ఎందుకో అడగలేదు.
భయం భయంగా చీకటి రోడుడ్మీద నిలబడి ఉనన్ అమామ్యికీ, వెళుతోనన్ కారు ధైరయ్ంగా ఆపుచేసి ఎకేక్ అమామ్యికీ చాలా భేదం ఉంది.
ఆమె అంటూంది, "మీరు కానీ కారు ఆపు చెయయ్కపోతే ఏం చేసేదానోన్? చీకటి పడుతునన్ కొదీద్ భయం ఎకుక్వ అవుతూంది. వెనకిక్
వెళాద్మంటే, అపప్టికే సేన్హితురాలింటి నుంచి చాలా దూరం వచేచ్శాను. వరష్ంలో తడవటం కదా. అసలు టైమే తెలియలేదు."
అతడు ఆమె నాజూకైన చేతివేళళ్కేసీ, మణికటుట్ మీది రిసుట్ వాచి కేసీ, మోచేతి మీద పుటుట్ మచచ్ కేసీ, బిగుతైన జాకెటుట్ కేసీ, తెలల్టి మెడ కేసీ,
వంపు తిరిగిన గెడడ్ం కేసీ, దాని పైన ఎరర్టి పెదవి కేసీ, ఆపైన కొనదేలిన ముకుక్ కేసీ, ఇంకా ఆ పైన కళళ్కేసీ చూసి, ఒకసారి కళూళ్ కళూళ్ కలుసుకోగానే
నవివ్, "పోనీలెండి, నా అదృషట్ం, కారు అదృషట్ం" అనాన్డు.
అంతలో వెయిటర టేర్తో వచాచ్డు. బలల్ మీద పేల్టుల్ నీటగా సరిద్ వెళిళ్పోయాడు. ఆమె కటలెటని కతిత్తో కోసూత్, "లిఫట్ ఇవవ్టం కోసం మీరు
ఇలాగే కారు ఆపుతూ ఉంటారా?" అంది.
ఊహించని ఈ పర్శన్కి గొంతులో ఏదో అడుడ్ పడడ్టుట్ అయింది. కానీ చాలా నిజాయితీగా, "ఊహూ. సాధారణంగా ఎవవ్రూ అడగరు" అనాన్డు.
"మరి నేనూ అడగలేదుగా?"
ఆమె చీకటోల్ అసప్షట్ంగా చెయియ్ ఎతిత్నటుట్ కనిపించిన సంగతి చెబుదామనుకునాన్డు కానీ, ఇరిటేట చేసినటుట్ ఉంటుందని చెపప్లేదు. టాపిక
మారిచ్ - "మీ హాబీస ఏమిటి?" అనాన్డు.
ఆ తరువాత వాళళ్ సంభాషణ ఇంకో వైపుకి మళిళ్ంది. వారి వారి అబిరుచులు, చూసిన పర్దేశాలు, రాజకీయాలు, ఒలింపికస్ - అనీన్ చుటేట్సేక
‘బిల ఎవరు ఇవావ్లి’ అనన్ విషయం మీద ఘరష్ణ పడి, చివరికి బయటకి వచాచ్రు.
అపుప్డు తొమిమ్దయింది.
...
"ఎటు మీ ఇలుల్?" ఎయిరపోరుట్ బయటకు వసూత్ అడిగాడు. రోడుడ్కవతల వైపునునన్ కాలనీ చూపించింది. పోష కాలనీ.
"మీ నానన్గారికి ఎంతమంది సంతానం?"
"నేనొకక్తినే కూతురిన్. అదిగో - ఆ అశోక వృకాష్లునన్ ఇలేల్" అంది. అతడు కారు ఆపు చేశాడు. ఆమె వెంటనే కారు దిగకుండా అతడి వైపు
చూసి నవివ్ంది. ఆమె అలాగే ఒక క్షణం పాటు కూరుచ్ని ఉంటే బాగుండునని అతడూ అనుకునాన్డు. ఆ క్షణం ఎనోన్ క్షణాలైతే మరీ బాగుండునని కూడా
అనిపించింది.
అతడి ఆలోచనలని భగన్ పరుసూత్, "వెళొళ్సాత్నండి. థాంకస్. రేపు రండి. నానన్గారిని పరిచయం చేసాత్ను. అండ మళీళ్... థాంకయూ ఫర ది
నైస రైడ అండ ఎ కప ఆఫ టీ" అనన్ది.
అతడు ఆమె వైపు ఆరాధనగా చూసూత్ నెమమ్దిగా అనాన్డు - "కలప్నా, ఐ లైక యూ".
...
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అతడు టైనాట సరుద్కొంటూంటే కలప్న వెనక నుంచి వచిచ్ కారు తాళాలు అందిసూత్, "సాయంతర్ం తొందరగా వసుత్నాన్రా?" అని అడిగింది.
ఒక వైపు తల దువువ్కుంటూనే అదద్ంలో ఆమెను చూసూత్, "వచేచ్సాత్ను, ఏం?” అని అడిగాడు.
"సాయంతర్ం షాపింగకు వెళదామనుకుంటునాన్ను" అంది. ఆమె చేతి నుంచి తాళం చెవులూ, వాటితో పాటూ ఆమె చేతులూ
అందుకుంటూంటే తాళం చేతులు కిర్ంద పడిపోయి, ఖాళీ అయిన చేతులు పాడు చేతలలో నిమగన్ం కాబోతూంటే... "ఏమిటిది, పెళళ్యి ఆరెన్లుల్
కావసూత్ంటే!" అంది చిరుకోపంతో.
"పేర్మకీ, కాలానికీ సంబంధం లేదోయ! అందులోనూ మనది లవ ఎట ఫసట్ సైట" అనాన్డు.
"సైట అంటే జాఞ్పకం వచిచ్ంది. మా ఇంటికి వెళాళ్లి. చాలా కాలం అయింది నానన్ని చూసి."
"సరే. అయితే, నేను ఇంటికి ఆలసయ్ంగానే వసాత్నులే" అనాన్డు అతడు కారు వదద్కు నడుసూత్.
అతడు ఆఫీసుకు చేరుకునేసరికి పదింపావు అయింది. దాదాపు నాలుగు గంటల వరకూ ఊపిరి సలపని పనులలో మునిగిపోయాడు.
అయిదవుతూండగా ఆఫీసు నుంచి బయటికి వచాచ్డు. కారులో కూరుచ్ని సాట్రట్ చేశాడు. వరష్ం తగిగ్ంది కానీ, సనన్గా తుంపర పడుతూంది. మేఘాలు
దటట్ంగా అలుముకోవటం వలల్ అయిదింటికే బాగా చీకటి పడిపోయింది.
అపుప్డు జాఞ్పకం వచిచ్ంది అతడికి - కలప్న సాయంతర్ం షాపింగకు వెళిళ్, అకక్డి నుంచి తన ఇంటికి వెళతానని చెపప్టం. తన దగగ్ర
డూపిల్కేట తాళం ఉంది కానీ, ఇంటికి వెళేల్సరికి భారయ్ ఇంటోల్ ఉండదనన్ ఫీలింగ ఎందుకో చికాకుగా అనిపించింది. తన కాలనీ లోపలికి వెళళ్బోతూ
మనసు మారుచ్కొని, కారుని ఎడమవైపుకి తిపాప్డు. రెండు కిలోమీటరల్ దూరంలో వెసట్హిలస్. అయితే, తన భారయ్ ఆమె నానన్గారి ఇంటికి వెళిల్ందో, షాపింగ
అయాయ్క వరాష్నిన్ చూసి తమ ఇంటికే వెళిళ్పోయిందో తెలియదు. మరి తనెందుకు ఇలా ఈ కొండలోల్ తిరుగుతునన్టుట్?
తన చరయ్కు తనే నవువ్కుని కారు వెనకుక్ తిపిప్ ఇంటి వైపు పోనిచాచ్డు.
బాగా చీకటి పడిపోయింది. వంద గజాల దూరంలో వసుత్వు కూడా కనిపించటం లేదు. రోడుడ్ మీద లైటుల్ కూడా చీకటిని పారదోర్లలేక
పోతునాన్యి. కారు అదాద్లోల్ంచి చలిగాలి బలంగా లోపలికి వీసూత్ంది.
అకసామ్తుత్గా అతడు కారు సోల్ చేశాడు.
దూరంగా చెటుట్ కింద ఒక అమామ్యి నిలుచుని ఉంది. మసక చీకటోల్ అసప్షట్ంగా, తెలల్చీరె కటుట్కుని కనిపిసూత్ంది.
కలప్నే!
కారు నెమమ్దిగా ఆమెకు దగగ్ర అవుతూంది.
తనది నలల్ కారు అనీ, తన కారు ఈ దారిలో రావటానిన్ ఆమె ఊహించదనీ, తన కారు హెడలైటుల్ ముందుకు పడటం వలల్ కారు రంగు
అవతలి వయ్కిత్కి కనిపించదనీ, కేవలం ఒక కారు వసూత్నన్టుట్ మాతర్మే తెలుసుత్ందనీ అతడు భావించాడు. మరి కలప్న చెయియ్ ఎతిత్ కారు ఆపుతుందా?
ఈ మసక చీకటోల్ పరాయి వాడి కారును ఆపి...
ఎకుక్తుందా?
ఆమె అడుగు ముందుకు వేసింది.
…
కలప్న అడుగు ముందుకు వేసింది.
ఫరాల్ంగు దూరం నుంచి అయినా ఆమె తమ కారు చపుప్డు గురుత్ పటట్గలదు. ఆమెకు సంతోషం కలిగింది. ఆ సంతోషంలోనే అడుగు
ముందుకు వేసింది.
కానీ, అంతలోనే ఆమెకు ఒక అనుమానం వచిచ్ంది.
చెటుట్ చాటున ఉనన్ తనను అతడు పోలుచ్కోలేడని ఆమె భావించింది. కేవలం ఒక సతరీ - నిరామ్నుషయ్మైన రోడుడ్ మీద కనబడితే కారు
ఆపుచేసాత్డా తన మొగుడు?
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ఏమో? చూడాలి.
ఆమె అలాగే నిలబడి ఉంది.
కారు దగగ్ర అవుతూంది.
తన భారయ్ చెయియ్ ఎతిత్ పరాయి వాడి కారు ఆపు చేసుత్ందా అని అతడు ఆలోచిసుత్నాన్డు.
తన భరత్ కారు ఆపి, పరాయి సతరీకి లిఫత్ ఇసాత్డా అని ఆమె వేచి ఉంది.
ఆమె చెయియ్ ఎతిత్ కారు ఆపిందా? అతడు కారు తనంతట తానే ఆపు చేశాడా? అనన్ది ఇకక్డ ఈ కథకు అపర్సుత్తం.

★★★

(వచేచ్ నెల మరో కథతో కలు కుందాం)
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