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- 21 (కిర్ ందటి సంచికనుంచి కొన గింపు)
“ఇవాళ వాసుదేవ, మేథమాటికస్ గురించి గెసట్ లెకచ్ర ఇసేత్నూ వెళాళ్ము. ఎంత బాగుందనుకునాన్వు. గణితానికి, ఆధాయ్తిమ్కతకూ
సంబంధం ఉందనాన్డు. గణితంలో అతను ఒకోక్ విషయం చెపుత్ంటే నేనే ఆశచ్రయ్పోతాను.”
ఈ మధయ్ వలిల్గారి కబురల్లో ఆ పేరు ఎకుక్వగా వింటునాన్ను.
“ఎవరండీ ఆయన?”
“కల్బ పారక్ కటిట్ంచిన పారథ్ సారథి గారునాన్రు కదా! ఆయన బావగారు. అమెరికాలో ఉంటారట. సెలవలకని వచాచ్రు.”
“పర్కృతి లో సౌందరయ్మే కాదు, సందేశం కూడా ఉందంటాడు. కవితవ్ం కూడా అంతేనట. ఎంత నిగూఢమైతే అంత అందమని,
అంత అరథ్మని!”
నాకేదైనా అరథ్మవుతుందా అనన్ సంగతి నాకే అనుమానంగా ఉంది.
“సంతోషానీన్, దుఃఖానీన్ విడదీయలేమట. కలిసే ఉంటాయట. ఒకటి పోగానే , ఇంకొకటి.”
“ఎవరు మీకివనీన్ చెపేప్ది?” అనాన్ను విసుగాగ్
“ఎందుకే అంత చిరాకూ? నినన్ వాసు దేవ మాటాల్డుతూ చెపాప్డు మాకీ విషయాలు. తను పొయెటీర్ గురించి చెపుత్ంటే, ఎంతో
బాగుంది. ఎనిన్ అరాథ్లు. ఎనిన్ లేయరస్. ఒక దానికి ఇంకోదానికి పోలిక కూడా ఉండదు. నువూవ్ ఉంటే బాగుండనుకునాన్ను.”
“నా వలల్కాదు, నాకు కవితవ్ంటే భయం.”
“కాదే , నినోన్ సారి తీసుకెళాళ్లి. నినన్ ఒక పాటను ఎనలైజ చేసి ఎంతబాగా చెపాప్డనుకునాన్వూ!”
“పాట విని ఊరుకోవాలిగానీ, దానిన్ చీలిచ్ చెండాడాలా చెపప్ండి. ”
“గాడిదా, నీకేం తెలుసు, ఎంత బాగా పాడతాడనుకునాన్వూ ? చెవిలో తేనె పోసినటేట్! నీకోసారి వాసుదేవ పాట వినిపించాలే.”
“నాకేం వదద్ండీ.”
“పాట వినడానికి ఏవైందే ? మాయరోగం.”
“మరీ, తేనె చెవిలో పోసుకోవడం ఏంటండీ? నాకిషట్ం లేదు. తేనె, వేరే రకంగా వాడతాను నేను.”
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“ఇవాళో వింత జరింగింది తెలుసా. వాసుదేవ ననున్ చెస లో ఓడించాడు.”
“ఎవరూ ఆ చెవిలో తేనె పాటాయనేనా ? ఆయనకు చెస కూడా వచాచ్?”
“ఏమిటే ఆ వెటకారం?”
"మీరెవరి చేతిలోనైనా ఓడిపోయారంటే నమమ్ను. మీరే కావాలని గెలిపించి ఉంటారు. ననెన్పుప్డైనా గెలిపించారా?”
“లిటరేచర గురించి, పొయెటీర్ గురించి ఎంత బాగా మాటాట్డతాడే! నినన్ తను మాటాల్డుతుంటే వింటూ ఉండిపోయాము.
“ఎందుకలా ఉండిపోవడం. మీరంతా కూడా ఏదైనా మాటాట్డకపోయారా? చుటూట్ అమామ్యిలుంటే కవితవ్మూ, కోయిలా, వెనెన్లా
అంటూ అలాగే కబురుల్ చెపాత్రెం
ల్ డి. నమమ్కండి.”
“నోరూమ్సుకో గాడిదా. నోటికెంత వసేత్ అంతేనా? అకక్డ అమామ్యిలెవరునాన్రే? అందరం అమమ్మమ్లమే కదా!”
“ఎందుకొచాచ్రంట ఆయనా , అమెరికా నుండీ? ఇంకా ఎనాన్ళుళ్ంటారూ. ఇక వెళళ్రా? ”
“అబాబ్. అవనీన్ ఎలా అడుగుతాము? పదధ్తి, పాడూ తెలియదేమే మీ డాకట్రల్కు .”
“భారాయ్ పిలల్లు ఉనాన్రా?"
“పెళిళ్ చేసుకోలేదట.”
“పాటలు ఎనలైజ చేసూత్ , చేసూత్ , పెళిళ్ సంగతి మరిచ్ పోయుంటారు సార!”
“మీ డాకట్రెల్ంత మొరటుగా ఆలోచిసాత్రే!”
“ఏదైనా అనాలనుకుంటే ననేన్ అనండి. మా అందరీన్ కలిపేసి అంటే బాగోదు. ఉదాతుత్లైన వాళెళ్ంతో మంది ఉనాన్రు మా కాల్సు లో.”
“నీకు మా వాసుదేవ అంటే ఎందుకే పడదూ?”
“నాకెందుకో ఆయన ధోరణి అతిగా అనిపిసోత్ందండీ.” గాలోల్కి చూసూత్ అనాన్ను.
“మనిషిని చూడలేదుగా నువువ్.”
“చూడాలా? మీరు చెపుత్ంటే తెలియటేల్దూ? నాకలా ఓవర చేసే మనుషులిషట్ం లేదండీ.”
“ఏడిశావులే! కీటస్ , షెలీల్ గురించి ఎంత చకక్గా చెపాప్డనుకునాన్వు? వాళెళ్వరో తెలుసా నీకు?”
“ఎవరో నవలుల్ రాసే మనుషులైయుయ్ంటారు.”
“ఎవరి పేరెతిత్నా నవల నవల అంటావు. నీకేమైనా పిచాచ్? వాళుళ్ రాసింది పొయెటీర్.”
“ఏ రాయైతేనేం లెండి.”
“కనపడవుగానీ, భలే రెఠమతం మనిషివే. ఒక పని చెయియ్. రేపు సెలవు పెటుట్. నినున్ పరిచయం చేసాత్ను.”
“నేనెందుకండీ. మీరంతా గొపప్వాళుళ్ , తెలివిగలవాళూళ్.”
“కాదే, రోజూ చెపాత్వుగానీ, ఒకక్ సారి కూడా తీసుకురావు అనాన్డు వాసుదేవ. ఒకసారి నినున్ చూపిసాత్ ఆయనకు.”
“రోజూ చెపాత్రా? ఏం చెపాత్రండీ నా గురించి?”
నాకు నిజంగా తెలుసుకోవాలనిపించింది.
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“మీ డాకట్రల్కెపుప్డూ ఆరాలు కావాలి.”

“ఆఖరు సారి చెపుత్నాన్ను! ఏదైనా అనాలంటే ననొన్కక్దానేన్ అనండి. మావాళళ్నందరీన్ అంటే ఊరుకోను”
“ఏడిశావులే!”
PPP
నాలుగైదు రోజుల తరావ్త ఒక సారి నా రూం కి జయ వచిచ్ంది.
మామూలుగా అయితే తలుపు దగగ్రే నిలబడి , ‘పాపని మూయ్జిక పోటీలకు తీసుకెళాళ్లనో , ఒక కేస నాలుగింటికి పోసట్ చేశాను.
కొంచం చూసుకోవా’ అనో చెపేప్సి పరుగు తీసేది. లోపలికి వచిచ్ కూరుచ్ందంటే ఏదో విషయం ఉంది.
కంపూయ్టర లో ఏదో టైప చేసూత్నే, ఈ మధయ్ డిపారట్ మెంట లో జరిగిన విషయాలపై మనసులోనే ఒక చూపు వేశాను.
అనుమానంగా ఏదీ కనబడలేదు.
టైపింగ ఆపకుండా, "ఊ..చెపుప్" అనాన్ను.
‘’ఈ మధయ్న విఠల ని పారక్ కల్బ కి పంపిసుత్నాన్ను. జాగింగ కు వెళుత్నాన్డు.”
“నిజమా. మంచిదేగా”
“ఏం లేదు. అమమ్ విషయం, నీతో మాటాల్డదామనీ ”
టైపింగ ఆపేశాను.
“వలిల్గారికి ఏమైంది?”
“తను బాగానే ఉంది. కల్బ లోనే. ఎవరెవరో తెలియని వాళళ్తో చెస ఆడుతోందనీ, అసలా వాతావరణం అంతా ..అదేం బాగోలేదని
విఠల ఫీలవుతునాన్డు.”
“ఆమె సేన్హితులతో సంతోషంగా ఉంటే మనకేమైంది?”
“అది కాదు. అమమ్ ఈ వయసులో అలా అందరితోనూ చనువుగా ఉండడం ఏం బాగుంటుంది. పరువొకటి ఉంటుంది కదా.”
ఎవరి సొంత బావిలో, వారికొక సొంత రాజాయ్ంగం, పోర్టోకాలస్ ఉంటాయి. అవి పాటించకపోతే పరువు పోయినటుట్.
“విఠల కు చాలా పిర్నిస్పులస్ ఉనాన్యి. ఇలాంటివసలు నచచ్వు.”
‘నచచ్కపోతే, నచిచ్న బావిలో దూకమను’ మనసొక పరిషాక్రం సూచించింది.
కొంత మంది సతరీలను చూశాను. బయట ఎంతో ధైరయ్ంగా ఉంటారు. ఇంటోల్ భరత్ ఎంత అనాయ్యంగా పర్వరిత్సుత్నాన్ సరే, ఒకక్ మాట
ఎదురు చెపప్రు. రౌడీయిజం చేసి, డిపారట్ మెంట ని అలల్కలోల్లం చెయయ్గల జయకు భరత్నాన్, భరత్ మాటనాన్ విపరీతమైన గురి.
“నాకూ అమమ్కూ మధయ్ ఒక దూరం ఉంది. ఎపుప్డూ ఇలాంటివి మాటాల్డుకోలేదు. నువేవ్ చెపాప్లి.”
“ఏమని ?”
“ఈ సేన్హాలు అవీ మానుకొమమ్ని”
“జయా, సేన్హం ఉంది కదా అని ఆమెని అవమానించలేను.”
“నీ ఇంటి విషయమే అయితే ఇలానే చేసాత్వా? నా పరువు పోతునన్ సంగతి నీకకక్రేల్దు కదా.”
పరువు!
పోతోంది!
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గాలినైనా చూడగలం గానీ ఈ పరువేమిటో , అది ఎలా ఉంటుందో? అది ఎకక్డికిపోతుందో?
“జయా. ఈ వయసులో, ఇలాగే బతుకు అనడానికి మనమెవరం? ఆమె లైఫ ఆమెది.”
“నువువ్ చెపప్కపోతే మేమే చెపాప్లి ఇక”
“జయా, ఆమెను బాధ పెటట్కు. పీల్జ. సంతోషంగా ఉండనివువ్.”
“నువువ్ సపోరట్ చేసుత్నాన్వా. విఠల కూడా అదే అనాన్డు.”
“ఏమని?"
“మేడం సేన్హం , సపోరట్ చూసుకునే, మీ అమమ్ ఇలా తయారవుతోందని.”
చెంప దెబబ్ తినన్టైట్ంది.
“జయా..పీల్జ!” నేను లేచి నిలబడాడ్ను.
విసురుగా వెళిళ్పోయింది. తలుపు కూడా జయనే సమరిథ్సుత్నన్టుట్ విసురుగా మూసుకుపోయింది.

అపవాదు పడడ్పుడు మనంతట మనమే మాపుకోవాలని పర్యతిన్ంచ కూడదు. ఆ పనిని, కాలం అనే ఎకస్ప్రట్ కు ఒపప్జెపాప్లి.
PPP
అపప్టినుండీ జయకు, నాకూ సంబంధాలు అంత బాగోలేవనే చెపాప్లి.
ఎదురుపడితే మొహమాటపు చిరునవువ్లతో పలకరించుకుంటునాన్ం.
ఇదివరకులా, పనిలో నా సహాయం తీసుకోవడం మానేసింది. కషట్మో , నిషూట్రమో తన పని తనే చేసుకుంటోంది. కుదరనపుడు పని
ఎగొగ్టిట్ వెళళ్డం, ఆ తపుప్ ఎవరి మీదో నెటెట్యయ్డం మొదలెటిట్ంది.
మళీళ్ డిపారట్ మెంట లో పోటాల్టలు , గొడవలు. అంతా చిరాకుగా తయారయింది. బాస గా, ఒక మెటుట్ దిగడం ఎంతో తేలిక.
తిరిగి అదే మెటుట్ ఎకక్వలసి వసేత్ , ఎవరెసట్ ఎకిక్నంత! బాల్క & వైట సినిమాలోల్ , బాస, కిందివాళళ్తో కలివిడిగా ఉంటూ, వాళళ్ందరీన్ చకక్టి
కర్మశిక్షణలో పెడుతూ, తీరిక సమయాలోల్ దేవుడిలా పూజలందుకుంటూ ఉంటాడు. అదెలానో మరి. నాకెపప్టికీ అంతుబటట్ని కిటుకు.
నేను సమయం కోసం ఎదురు చూసుత్నాన్ను. తపుప్ చేసే వాళుళ్ ఎకక్డో ఒక చోట దొరకక్పోరు. జయ వాళాళ్యన కూడా
ఎదురుపడితే ముభావంగా ఉంటునాన్డు. రాళుళ్ గుచుచ్కుంటునాన్యని నడకమానలేము కదా. అలాగే నడవాలి.
జయను కంటోర్ల చెయయ్కపోతే, యూనిట లో, ఇంకొంతమంది జయలు పుటేట్ పర్మాదం కనిపించింది. అపప్టినుండీ జయతో సిట్ర్కట్
గానే ఉంటునాన్ను.
ఆ తరావ్త జరిగిన ఇంకొనిన్ సంఘటనలు, నేను తనమీద కక్షగటిట్ సాధిసుత్నాన్నని అనుకునేలా జరిగాయి. జయ వాళిళ్ంటికి వెళళ్డం
తగిగ్ంచాను.
నేను భయపడినటేట్, ఓ రోజు వలిల్గారు ఫోన చేసి “ఏమయాయ్వే, రావడమే మానేశావు?"
“పని , బిజీగా ఉండీ ..”అంటూ నసిగాను.
“సరేలే, రేపు మాతర్ం తపప్కుండా రావాలి. మా వాళళ్ందరినీ కారీత్కమాసపు వనభోజనాలు పిలిచాను. తోట లోనే.”
తోట.
తోట, మా సేన్హం గురొత్చాచ్యి. సేన్హం అయిపోయిందనుకుంటే ఎంత దిగులొసుత్ంది.
సేన్హం చేసే సమయం లో ‘వీళుళ్ లేకపోతే మన మనుగడ ఎలా’ అని అనుకుంటాము.
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నిజానికి ఎవరు లేకపోయినా జీవితం సాగుతుంది, పార్ణం ఉనన్ంత వరకూ.

“నువూవ్ రావాలి. నీ గురించి చెపప్డమే కానీ, నినిన్ంత వరకూ చూపించలేదని మావాళుళ్ గొడవ చేసుత్నాన్రే. రేపు నినున్ చూపిసాత్నని
వాళళ్కు మాటిచాచ్ను.”
“నేనేమైనా సెలెబిర్టీనా చెపప్ండి. మీరు కానివవ్ండీ.”
“అదేంటే అలా అనాన్వు. నా మీద కోపం వచిచ్ందా చెపుప్. తెలియకుండా నినున్ బాధపెటేట్ మాట అనాన్నేమో. అసలొక సారి ఇంటికి
రా.”
“ఛీ...ఛీ అదేం లేదండీ.”
ఎపుప్డో కానీ రాని అతిథి కళళ్ గుమమ్ంలో నిలుచ్ంది.
“తపప్కుండా రావాలి మరి. రాకపోతే, నా మీద ఏదో కోపమునన్టేట్. రేపు వాసుదేవ పుటిట్న రోజు కూడా.”
“ఓహో..అదా విశేషం.”
“నోరూమ్సుకో గాడిదా. అది ఊరికే కలిసి వచిచ్ంది. నువువ్ రాకపోతే మాతర్ం మొతత్ం కానిస్ల చేసాత్ను. జయ ఉండడం లేదు. పాపకు
కివ్జ కోసం వెళోత్ంది. నువూవ్ లేకపోతే బాగోదు.”
జయ ఇంటోల్ ఉండదనన్ మాట.
“హాసిప్టల బటట్లతో వచేచ్వు. చీర కటుట్కో.”
“ఊ..”
“పసుపు పటుట్ చీర కటుట్కో.”
“ఊ..”
“ఏదైనా మంచి నగ పెటుట్కో.”
ఊ కొడుతూ ఆలోచిసుత్నాన్ను. జయకు తెలిసేత్? ఏమనుకుంటుంది. అసలే ఇకక్డ పరిసిథ్తి ఏమీ బాలేదు.
జయ సంగతి తలచుకోగానే, జయ వచిచ్ నా ఎదురుగా నిలబడి ఉంది.
“కూరోచ్ జయా”
“రేపు పాప, నేను ముఖయ్మైన కివ్జ కాంపిటీషన కి వెళుత్నాన్ం. నాకు డూయ్టీ ఆఫ కావాలి.”
“తీసుకో. నీ డూయ్టీ చెయయ్డానికి ఎవరునాన్రు?”
“చాలా టైర చేశాను. ఎవరికీ కుదరదనాన్రు.”
“మరెలా? “
“ఎవరూ లేరు. నువువ్ హెలప్ చేసాత్వని..” వాకయ్ం పూరిత్చెయయ్కుండా నా వంక ఆశతో చూసోత్ంది.
“రేపు నాకు పని ఉంది. కుదరదు.”
“పీల్జ.”
మొదటి సారి జయ ననున్ బతిమలాడుతోంది.
‘పోనీ, వలిల్గారికి ఫోన చేసి రాలేనని చెపేత్?’
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మొదటోల్ అంత సహాయం చేసిన జయతో నేను సిట్ర్కట్ గా ఉండడానికి ముఖయ్ కారణం , సాట్ఫ కు నేనెలా ఉంటానో చెపప్డం కోసమే.
యూనిట లో మిగిలిన వాళుళ్ ఇపుప్డిపుప్డే దారికి వసుత్నాన్రు.
జయ విషయం లో వెంటనే మెతత్బడితే, ఊహూ...ఇది సరైన టైం కాదు.
“సారీ జయా. నువువ్ వేరే ఏరాప్టు చేసుకో.” సిథ్రంగా ఆమె కళళ్లోకి చూసూత్ అనాన్ను.
దెబబ్తినన్టుల్ చూసింది.
“నువెవ్ందుకిలా నిరద్యగా పర్వరిత్సుత్నాన్వో అరథ్ం కావటాల్. ఎనిన్ సారుల్ హెలప్ చేశావు.”
“జయా. నువువ్ ఆఫ తీసుకో! బట, నేను కవర చెయయ్లేను. రేపు నాకు ఒక ముఖయ్మైన పని ఉంది. వేరే ఎవరినైనా చూడు.”
“నీకు, ముఖయ్మైన పని? సెలవలోల్ కూడా, డిపారట్ మెంట లో కూరుచ్నే నీకు, ముఖయ్మైన పని. నువీవ్ మధయ్ మారిపోయావు. విఠల
ఎంత కో ఆపరేటివో తెలిసి కూడా ఇలా రివెంజ తీసుకుంటునాన్వా? పాపకోసమైనా హెలప్ చెయయ్కూడదా?” జయ గొంతు దుఃఖంతో
వణికింది.
మనం నమిమ్న మనుషులు, వాళళ్ సవ్భావం ఇదీ, అని మనమొక అంచనా వచిచ్న తరావ్త, అంచనాలు మారితే వచేచ్ దుఃఖం.
“నీ డూయ్టీ చేసే మనిషిని చూపించకుండా మాతర్ం ఆఫ తీసుకోవదుద్. అది ఒపుప్కోను.” చెపాప్ను.
వెళూత్ వెళూత్ జయ నా వంక చూసిన చూపులో భావానికి అసహయ్మనే పేరు పెటాట్లి. వేరే ఇంకే పేరు సరిపోదు.
PPP
రాతర్ంతా నిదర్పటట్లేదు. బెడ సౌకరయ్ంగా లేదనుకునాన్ను. తవ్రగా తెలల్వారితే బాగుండనిపించే రాతిర్. ఉదయానేన్ వాకింగ కు
వెళాద్మని లేచాను. ‘ఏం పోతాములే’ అని పేపర చూసుత్నాన్ను కానీ, మనసెకక్డో ఉంది.
ఫోన మోగింది.
చూసేత్ జయ.
“ఇవాళ నాకు డూయ్టీకి రావడానికి వీలవదు"
చివరి నిముషంలో మానేసేత్, చచిచ్నటుట్ నేనే సరుద్కుంటానని తన ధీమా!
నాకు కోపం కటట్లు తెంచుకుంది.
"జయా, ఇలాంటి బాధయ్త లేని పనులు చేసేత్, పరిణామాలేమిటో తెలుసా నీకు?" గటిట్గా అడిగాను.
"అదికాదు. నేను హాసిప్టల లోనే ఉనాన్ను. నువోవ్ సారి రా.”
జయ కారిడ్యాక ఐ సి యు ముందు నిలుచ్ని ఉంది.

PPP

“ఏమైంది?”
“రాతిర్ విఠల అమమ్తో మాటాల్డాడు. చినన్ ఆరుగ్య్మెంట. పెదద్దేం కాదు.”
“తరావ్త?”
“వన భోజనాలు కానిస్ల చేసుత్నాన్నని అందరికీ ఫోనుల్ చేసూత్ చేసూత్.. సిక అయింది. తీసుకుని వచాచ్ం.”
“రాతేర్ ఎందుకు ఫోన చెయయ్లేదు.”
“మెలకువ రాగానే, అమమ్ నీ గురించి అడిగింది.”
PPP
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వలిల్గారు తవ్రగానే కోలుకుని ఇంటికొచాచ్రు. కొనిన్ సరుద్బాటుల్ చేసి, ఒక నెలపాటు జయకు డూయ్టీ తగిగ్ంచాను. పర్తి రోజూ
హాసిప్టల పని అయాయ్క ననున్ రమమ్నే వారు. వీలైన రోజులోల్ సాయంతార్లు, వలిల్గారి నచేచ్లా లేత రంగు కాటన చీరలు కటుట్కుని వెళేళ్దానిన్.
కళళ్లోనే ఉండేది మెచుచ్కోలు. నేను బాగుంటే ఆవిడ కేదో సంతోషం. ఆమె కోసం పర్తి రోజూ చకక్గా తయారయి వెళళ్డం అలవాటు
చేసుకునాన్ను. ఆవిడలా నాకు ఎనోన్ విషయాలు తెలియదు. ఆ విజాఞ్నపు కబురుల్ చెపప్లేను. నాకు బాగా గురుత్నన్వి, నా చినన్పప్టి విషయాలు
చెపేప్దానిన్. ఆ పిచిచ్ కబురల్ను, ఆవిడ ఎంతో ఇషట్పడేవారు.
ఆ రోజు తోటలో కూరుచ్ందామనాన్రు.
“బయట చలల్గా ఉంది.”
“పరేల్దులే. ఇంతలోనే మొకక్ మొలుసాత్నా?”
ఆమె ఎకుక్వ మాటాల్డితే అలసిపోతారని నేనే మాటాల్డుతునాన్.
నా ఎలిమెంటరీ సూక్లు సంగతులు చెపూత్, “సూక్లు కెళేళ్ దారిలో పాటలు పాడుకుంటూ వెళేళ్దానిన్.” అనాన్ను.
“ఏంటీ, నువువ్ పాటలు పాడేదానివా? ఏదీ పాడు, వింటాను.”
శృతి జాఞ్నం లేనివాళళ్కు పాడడం ఎంతో సులువు. తపుప్లేమిటో తెలియవు గనక ! ఆమెతో బతిమాలించుకోకుండా పాడేశాను.
“ఆలయమేలా? అరచ్నలేలా?
ఆరాధనలేలా?
పతిదేవుని పదసనిన్ధి మించినది వేరే కలదా?
అదే సతి పెనిన్ధికాదా? అదే పరమారథ్ము కాదా?”
“గాడిదా, పతికి పాద పూజచేసే మొహమేనా నీది?” నవావ్రు.
“చినన్పుప్డు నాకేం తెలుసండీ. సుశీల గొంతు, టూయ్ను నచిచ్ పాడుకునేదానిన్. మీరైతే చేసాత్రా?”
“పేర్మ అంటూ మొదలైతే, అది అనంతమే కావాలి.
ఆ పేర్మలో భకిత్ ఉంటుంది.
భకిత్తో చూసేత్, అంతటా సౌందరయ్మే!
పాదాలను కళళ్కదుద్కోవాలనిపించేంత సౌందరయ్ం కనిపిసుత్ంది.”
పేర్మకు గుండెలో చోటుసరిపోక కళళ్లోకి జారిందేమో, ఆమె కళుళ్ తళుకుక్ మనాన్యి.
తోటలో లైటుల్ వెలిగాయి. ఆమె గొంతులో వినిపించిన పేర్మతతవ్ం, సముదర్పు ఒడుడ్న చలల్గాలిలా, చుటుట్ముటిట్, ననున్ వణికించింది.
“నాకూ కొనిన్ విషయాలు ఈ మధయ్నే తెలిశాయి. అదేదో కొనేన్ళళ్ ముందు తెలిసేత్ బాగుండేది."
''ఏమిటవి? '’
"నేను పిర్నిస్పాల గా ఉనన్పుడు, ఆడపిలల్ల పటల్ నేను నిరంకుశంగా పర్వరిత్ంచాను. కెరియర పై దృషిట్ లేకుండా ఏమిటీ పేర్మలు అని
విసుకుక్నేదానిన్."
"మీరనన్దాంటోల్ తపేప్ముంది. ఆ వయసులో చదువే కదా ముఖయ్ం"
"ఇషట్పడిన వారితో మాటాల్డాలని, గడపాలని, అనుకోవడం పర్కృతి సహజం. వాళళ్ బాధని అరథ్ం చేసుకుని , వాళళ్కో మారగ్ం
చూపించాలికానీ, విసుకోక్వడం అనాయ్యం కదా."
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నిశశ్బద్ంగా ఆమె మాటలిన్ వింటునాన్ను.
“ఒకరిని ఇషట్పడితే బాగుంటుందని తెలిసింది.
పేర్మించడంలో ఉనన్ సంతోషం అరథ్మైంది.
ఈ వయసులో ఎందుకనిపించింది? ఇలాంటి భావనలు ఏ వయసుకు ఆగిపోవాలి?
నాలోనూ పేర్మ ఉంది. ఎవరినో అనంతంగా పేర్మించి, ఆ భారం దించుకోవాలనన్ సావ్రథ్ం ఉంది."
ఒకరిని అభిమానించాక, వారి అభిపార్యాలతో కూడా సేన్హమైపోతుంది. నా పరిసిథ్తి అలానే ఉంది.

“ఇషట్మనేది ఒకటి వచేచ్శాక ఏమీ చెయయ్లేము కదా. ఎవరికో నచచ్దని మొకక్ ఎదగడం ఆపెయయ్లేదు కదా.”
“అనోయ్నయ్ంగా ఉండే జంటలు ఒక వయసు దాటాక ఒకరినొకరు ఇషట్పడడం మానేసాత్రా?”
"పేర్మకు లక్షయ్ం ఏమిటి? పేర్మించిన వారినుండి తిరిగి అదే భావన ఆశించాలా?”
ఏం పర్శన్లు ఇవి? ఏం చెపాప్లి?
ఇవాళ ఆమె మాటాల్డుతునన్ విషయాలు కొతత్గా ఉండి ననున్ కంగారు పెడుతునాన్యి.
నా గుండె చపుప్డు నాకే వినిపిసోత్ంది.
PPP
ఆ రాతిర్ ఇంటికొచిచ్నా నిదర్ పటట్లేదు. కిటికీ నుండి కనిపిసుత్నన్ చీకటి వంక చూసుత్నాన్ను. ఎపుప్డో నాలుగవుతుండగా నిదర్పటిట్ంది.
తెలల్వారింది. కిటికీ నుండి ఎండపడుతుంటే, మెలకువ వచిచ్ంది. లేదాద్మనుకుండగా ఫోన మోగింది.
మా ఇదద్రి సేన్హానిన్ జాఞ్పకంగా మారేచ్సిన ఫోన కాల అయిందది.
వలిల్గారింటికి వెళాళ్ను. ఎవరెవరో ఉనాన్రు. ఒకక్రు కూడా తెలియదు. జయ పరుగున వచిచ్ంది.
“ఎలా జరిగింది?”
ఏమీ మాటాల్డకుండా నా భుజమీమ్ద తలపెటుట్కుంది.
నా చేతుల మధయ్ వలిల్గారి అమామ్యి.
అనీన్ ముగిసే సరికి మధాయ్హన్ం అయింది. బయట ఎంతో మంది ఉనాన్రు. నాకెంతో దగగ్రైన ఆ ఒకక్రు తపప్. జయకు చెపేప్సి గేటు
బయటకు వచాచ్ను. ఏదో ముఖయ్మైనది పోయినటల్నిపించింది.
‘ఏమిటి , ఏమిటి’ అనుకుంటూ వెనకిక్ వెళాళ్ను. ఆమె వయసు వారంతా ఒక చోట ఉనాన్రు. బహుశా పారక్ మితుర్లై ఉంటారు.
దుఃఖమంతా, మనిషి రూపంలో నిలబడినటుట్గా అనిపించిన చోటు కెళిళ్ అడిగాను.
“మీరు పొర్ఫెసర వాసుదేవ కదా!”
ఆయన నావంక చూసి “అంటే మీరు…డాకట్ర"
అవునని తలూపాను. ఆయన పాదాల వంక చూశాను. వంగి కళళ్కదుద్కునాన్ను.
వలిల్గారి పేర్మకు అరహ్మైన పాదాలు!
COMMENTS
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