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చెలిమి

రేపే అరకు టూర అదీ కాలేజీ వాళళ్ం అంతా కలిసి. రేపు ఎపుప్డెపుప్డవుతుందా అని ఆ రాతిర్ నిదర్ కూడా సరిగాగ్ పోలేదు.
మాతో పాటు మాకు కాపలా కి అనుకోండి మా ఇంగీల్ష మేడం రమాదేవి వసుత్నాన్రు. బైపీసీ వాళళ్కి బొటానికల టూర కాబటిట్ వాళళ్
బోటనీ మేడం సరసవ్తి గారు.ఇక మొగ పిలల్లిన్ అదిలించడానికి ఒక సర ఎలాగూ వసాత్రు.
అసలే కో ఎడుయ్కేషన కాలేజీ ఇక సందడికేం తకుక్వ. అపుప్డపుప్డే అర విరిసిన పువువ్లాల్ంటి పిలల్లం, పదహారో ఏట అడుగుపెటిట్నా
ఏదో పెదద్ వాళళ్ం అయిపోయామనే ఫీలింగ.
పొదుద్నేన్ రైలు విశాఖపటన్ం నుంచి బయలేద్రింది. డిసెంబర నెలేమో రైలు పెటెట్ చలల్గా వుంది. ఒకే పెటెట్లో ఆడపిలల్లం ఒక దగగ్ర,
మొగపిలల్లు ఒక దగగ్ర కూరుచ్నాన్ం.
రైలు ఎస. కోట దాటింది. బొడడ్వర నుంచి ఘాటీ మొదలు .
శివలింగపురం నుంచి ఎకక్డ రైలు ఆగినా మా కాల్సేమ్ట గణేష దిగి అలిల్బిలిల్గా అలుల్కునన్ లతలిన్ , అడివి పూలని తెంపి నాకు తెచిచ్
ఇవవ్డం మొదలెటాట్డు. పోనీ మిగతా వాళళ్కీ ఇచిచ్ నాకూక్డా ఇసేత్ మొహమాటం వుండదు.కానీ గణేశ మాతర్ం పర్తేయ్కంగా నాకే తెచిచ్
ఇసుత్ంటే ఇబబ్ందిగా అనిపించింది.
అందుకే వాడు వచేచ్సరికి ఈ మూలకో ఆ మూలకో నకిక్ కూరోచ్వడం మొదలెటాట్ను. గణేశ అంటే మేడంలకి ఇషట్ం కాబటిట్
సరిపోయింది.గణేష అనీన్ తానై పనులు చేసాత్డు. లగేజీ మోయటం దగగ్రనుంచి వాళేళ్ం చెపిప్నా నిమిషాల మీద చేసేసి ఇంకా బాగా
దగగ్రయిపోయాడు.
అరకు వెళేళ్ సరికి మధాయ్హన్ం అయియ్ంది. చలి వణికించేసోత్ంది. అకక్డ దిగిన తరవాత అకామిడేషన ఎకక్డ అని తరజ్న బరజన.
చివరికి రైలేవ్ వాళళ్ ఆడిటోరియంలో వుందామనాన్రు.
అదృషట్ం బాగుండి ఆ రోజు ఖాళీగానే వుంది. అరుకు రైలేవ్లో పని చేసే వాళుళ్ ఒకోక్ గది టూరిసట్ లకి ఇసాత్రంట. అరకులో ఆర
ఎండ బీ గెసట్ హౌస తపప్ వుండటానికి ఏమీ లేవు.
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అరకు ఎటు చూసినా పచచ్దనం ఒలికిసోత్ంది. కొపుప్లోల్ పూలు పెటుట్కుని ఎరర్టి చీరలు కటుట్కునన్ అడవి మందారాలాల్ంటి

ఆడవాళుళ్ ఆ పచచ్దనానికి పూసిన పూలలేల్ వునాన్రు .
ఇవావ్ళ పదామ్వతీ గారెడ్నస్ వెళిళ్, రేపు జలపాతం దగగ్రికి అనాన్రు లెకచ్రరుల్. పదామ్వతీ గారెడ్నస్ కలల లోకం ఇలాగే వుంటుందా
అనన్టుట్ంది .
తెలుపు , ఎరుపు , లేత గులాబీ , మెరూన ఇలా రంగు రంగుల గులాబీలు దోసెడు సైజులో చెటల్ నిండా విరగపూసాయి.ఇంకా
సింధూరం, దాసించెకక్ లాంటి ఎనోన్ పర్తేయ్కమైన చెటుల్ చూశాం.
గణేష ఎకక్డి నుంచి ఎవరిని కాకా పటిట్ తెచాచ్డో ఒక పెదద్ ఎరర్గులాబీ పటుట్కొని మా వైపే వసుత్నాన్డు. నేను పర్మాదం పసిగటిట్ ఒక
పెదద్ చెటుట్ చాటున దాకుక్నాన్ను .
మా మేడం "ఏవోయ గణేష ! నాకేనా తెచాచ్వ ? " అని చొరవగా ఆ గులాబీ చేజికిక్ంచుకోబటిట్ సరిపోయింది .
ఆ రాతిర్ అకక్డ హోటల రాజుగారికి ముందే ఇంత మంది భోజనానికి వసాత్మని చెపేత్ వండి వుంచారు. ఒక రోజు రాతిర్ వుండి
మరాన్డు మధాయ్నన్ం తిరుగు పర్యాణం .
ఆ మరాన్డు పొదుద్నన్ తయారై జలపాతానికి వెళాళ్ం.
నేను సాన్నం చేసి వచిచ్ మొహానికి చుకక్లు చుకక్లుగా ఫెయిర అండ లవీల్ రాసుకుని ఐ బోర్స దిదుద్కుని తరావ్త పౌడర అదుద్కుని
బొటుట్ దిదుద్కునాన్ను. నేను బయటికొచాచ్క సూరయ్కుమారి "నువువ్ తయారయినంతసేపూ మన రమాదేవీ మేడం నినేన్ కనాన్రప్కుండా
చూశారు తెలుసా!" అంది.
ఈ రెండు రోజులూ రెండు నిమిషాలాల్గా అయిపోయినియ. పండగ సెలవలు ఇచాచ్రు. సెలవలు అయినాకా కాలేజీ పెటాట్రు.
కాలేజీ ఫెర్షరస్ డే హడావిడి మొదలయియ్ంది. గణేష కాల్స రెపర్జెంటేటివ కూడా కావడంతో ఏదో ఒక పని చెపేత్ చేసుకొసుత్నాన్డు.
నేను కాలేజీ సెకెర్టరీనయేయ్ నాకూ బోలెడు పనులు. ఇక సాయంతర్ం ఫంక్షన అనగా ఆ రోజు మధాయ్హన్ం గణేష ని పూలబొకేలు
తెమమ్ని చెపిప్ నేను ఇంటికి వెళాళ్ను.
సాయంతర్ం ఫంక్షన కి ఆకుపచచ్ బోరడ్ర వునన్ ఉలిల్ పాయ రంగు పటుట్లంగా, ఆకుపచచ్ ఓణీ వేసుకుని రెడీ అయి కాలేజీకి వచాచ్ను.
ఇంతలో కొంతమంది కురార్ళుళ్ పరిగెతుత్కొచాచ్రు. ఇసకలోడుతో వైజాగ ఎళేళ్ లారీ బోలాత్ పడి ఇదద్రు చనిపోయారని అదే లారీలో
గణేష కూడా వునాన్డని కబురు చెపాప్రు .
దెబబ్లు తగిలిన వాళళ్లో గణేష వునాన్డని కేజీహెచ లో చేరాచ్రని తెలిసింది .
అపప్టికే చీఫ గెసట్, పిలిచిన రాజకీయ నాయకులు రావడంతో ఫంక్షన చేయక తపప్లేదు. మరాన్డు హాసప్టల కి వెళాళ్లనుకుని
ఫెర్ండస్ ని రమమ్నాన్ను.
వాళుళ్ వచిచ్ గణేష "నినేన్ కలవరిసుత్నాన్డంట" అని చెపాప్రు.
నాకు విపరీతమైన కోపం వచిచ్ంది.
" వాడు ననెన్ందుకు కలవరిసుత్నాన్డు వాడికి ఏమనాన్ పిచాచ్?” అనాన్ను చిరాగాగ్.
కేజీహెచ కి వెళిళ్న మేం గణేష ను వుంచిన వారుడ్లోకి వెళిళ్ పలకరించాం. చెయియ్ విరిగిందని కటుట్ కటాట్రని చెపాప్డు.
కొనాన్ళళ్కి కటుట్తో కాలేజీకి వచిచ్న గణేష ని నేను పలకరించకుండా మొహం తిపుప్కునాన్. రెండు మూడు రోజుల తరవాత ఒక రోజు
నా దగగ్రికి వచిచ్ గణేష "సారీ"అనాన్డు.
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"నేనంటే పార్ణం పెటేట్ అమమ్నీ, నానన్ని, చివరికి నా చెలిల్ని తలవకుండా నినున్ ఎందుకు తలిచానో నాకు తలుచుకుంటేనే సిగుగ్గా

వుంది" అనాన్డు
" ఇందులో నీ తపుప్ లేదు, అందరి ముందూ సారీ చెపుతాను"అనాన్డు .
అరకులో అడివి పూలనీన్ తెచిచ్ నా కాళళ్ దగగ్ర పోసిన గణేశ కళళ్ నుంచి జలపాతంలా నీళుళ్ పర్వహించాయి.
"గణేశ !నువువ్ బాధ పడొదుద్ ఇక నుంచీ మనం ఫెర్ండస్" అనాన్ నవువ్తూ .

(వచేచ్నెల మరో కథ)
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