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ఆరోజు శార్వణ శుకర్ వారం . అందువలన రోజూ వేసుకునే జీన ఫాంటు షరుట్, పంజాబీ డర్సుస్ లాంటివి
కాకుండా అందమైన చీర కటుట్కుని ఆఫీసు ముందు బసుస్ దిగింది రాధ. గేటునుంచి సామ్రుట్గా సామ్రుట్ ఫోను చూసు
కుంటూ , నవువ్కుంటూ ఆఫీసు వైపు నడుచుకుంటూ వెళుళ్తోంది. దారిలో ఎదురుగా ఏదోపని మీద గేటు వైపుకు వసుత్నన్
ఒక అబాబ్యి, రాధ గుదుద్ కునాన్రు.. దానితో కిర్ంద పడబోయిన రాధ తమాయించుకుని, “కళుళ్ మూసుకు
పోయాయా?” అని కోపంతో చెంప మీద కొటట్డానికి చెయియ్ ఎతిత్ంది. ఆ అబాబ్యి వెంటనే తన చేతితో రాధ చెయియ్
పటుట్కుని ఆపేడు. ఆవిధంగా మొదటి సారి వారిదద్రి చేతులు కలిసాయి . “అవునండీ! నిజంగానే కళుళ్ మూసుకు
పోయాయి. మీరు వసుత్ంటే గాలికి మీ చీర పమిట జారిపోయినా మీరు చూసుకోకుండా ఫోను చూసుకుంటూ వసుత్నాన్రు.
పమిటజారిన అమామ్యిని చూడడం సభయ్త కాదని కళుళ్ మూసుకుని వసుత్ంటే మిమమ్లని గుదేద్శాను. ఏమీ అనుకోకండి.
సారీ!” అనాన్డు ఆ అబాబ్యి.
“వాట.. నిజమా?” అంది రాధ కుంచెం సిగుగ్తో పమిట సరి చేసుకుంటూ.
“నిజమేనండీ ఒఠుఠ్” అంటూ ఆమె చేతిలో తన చెయియ్ వేశాడు..
మళీళ్ వాళిళ్దద్రి చేతులు రెండవసారి కలిశాయి ఆవేళ.
“మీ పేరు?” అడిగింది రాధ.
“చలం” అనాన్డు.
“ సినీమా చలమా? రైటరు చలమా?” అడిగింది నవువ్తూ.
“వాళెళ్వరండీ.. నేను శేషాచలానిన్” అనాన్డు.
” ఓహో! కొండచలమా!”అంది.
” ఏమిటండీ..కొండచిలువా అనన్టుల్ అంటునాన్రు” అనాన్డు చలం.
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“అదేలెండి. ఏడుకొండలవాడు గురుత్కొచిచ్ అలాల్ అనాన్ను.”అంది మళీళ్ నవువ్తూ. “ఇంతకీ మీది
ఏవూరు?”అడిగింది.
“నేను లోకల” అనాన్డు.
“అదేమిటండీ. నేను ఊరు పేరడగితే సినీమా పేరు చెపుతూరు”అంది.
“అదేనండి.. నేను గుంటోరోడిన్” అనాన్డు.
“ అదిగో మళీళ్ యింకో సినీమా పేరు చెపుతునాన్రు” అంది రాధ నవువ్తూ.
“కాదండీ..మాది ఈవూరే.. గుంటూరు.”చెపేప్డు చలం.
“అలాల్ చెపప్ండి మరి “ అంది రాధ నవువ్తూ.
“మీరు ఈ ఆఫీసులో పని చేసుత్నాన్రా? ఏ డివిజన లో” అడిగింది.
“అవునండీ ఎ డివిజన లో “ అనాన్డు.
“నేనడిగిందే మళీళ్ ననన్డగుతునాన్రు” అంది నవువ్తూ.
“కాదండీ.. ఆఫీసు బిలిడ్ంగు పై ఫోల్రులో ‘ఎ’ డివిజన ఉంది కదా.. అందులో అనాన్డు.
“అలాల్ చెపప్ండి మరి” అంది మళీళ్ నవువ్తూ.
“అబోబ్! ననున్ బాగా ఆట పటిట్సుత్నాన్రే! ఇంతకీ మీ మాటేమిటీ?” అడిగాడు చలం.
“నేను మీ ఆఫీసులోనే ‘బి’ డివిజన లో చేసుత్నాన్ను” చెపిప్ంది రాధ.
“ ఒహో! అయితే నా కిర్ందనన్ మాట”అనాన్డు నవువ్తూ.
“మీరు గార్డుయ్యేటా?” అడిగాడు చలం.
“బి.ఏ. తెలుగు” చెపిప్ంది రాధ..
“మీరు?”
“ఎమ.ఎ. ఇంగీల్షు” చెపేప్డు చలం.
“చలం గారూ ..మీరు నాకు ఒక సాయం చేయాలి.. నేనొక ఆఫీసు ఫైలు అరజ్ంటుగా పంపాలి. దానికి మీ
‘ఎ’ డివిజన నుంచి కొంత ఇనప్రేమ్షన కావాలి. ఇవవ్గలరా?” అడిగింది రాధ.
“షూర. మాడివిజన కి రండి. లేదా నాకు ఫోను చేయండి. ఇదిగో నా నెంబరు” అంటూ తన కారిడ్చిచ్ రాధ
కారుడ్ కూడా తీసుకునాన్డు చలం. ఆవిధంగా శార్వణ శుకర్వారం పూట చీర కటిట్న వేళ రాధకి చలం తో
పరిచయమయింది.
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ఆ పరిచయం తరావ్త వారిదద్రి మధయ్ కర్మంగా చనువు, చొరవ పెరిగి మీరు మీరు పలకరింపులు
నువువ్ నువువ్లోల్కి మారాయి. కలిసి కాఫీలుకి వెళళ్డం, ఫోనులు చేసుకోవడం, చాటింగులు, ఒకళళ్నొకళుళ్
పొగుడుకోవడం, కలిసి గుళళ్కి వెళళ్డం మొదలయి ఆరు నెలలు గడిచాక తాను చలానిన్ ఇషట్పడుతునన్టుట్ రాథకి
అరధ్మయింది. ఒక రోజు రాధ సీరియస గా ఆలోచించి ఇంక చలంతో దాగుడుమూతలు, అషాట్చెమమ్లు మానేసి తను
పేర్మిసుత్నన్ విషయం చెపిప్ తేలుచ్కోవాలనుకుంది.
ఒక ఆదివారం చలంకి ఫోను చేసి, “ఐ లవ యు సీరియసీల్” అంది.
దానికి “నువువ్ తెలుగు బి.ఏ.అనాన్వు కదా ! ఇలాల్ ఇంగీల్షులో పేర్మ విషయం

ఐ లవ యు అని

చెపప్డానికి సిగుగ్ లేదూ నీకు? నీ సైట్లులో తెలుగులో చెపుప్” అనాన్డు చలం.
“ఎమ.ఎ. ఇంగీల్షు వాడివి తెలుగులో చెపుతే ”నీకేమి అరధ్మవతుంది?”నవువ్తూ అంది.
“అబాబ్! ఎది చెపు..చూదాద్ం .” అనాన్డు.
“అయితే విను. చలం! వయసుస్ పరువంతో పరవళుళ్ తొర్కుక్తునన్ ఒక అందమైన నదిని నేను. నీవొక
విశాలమైన సాగరుడవు. ఒక పునన్మి నాటి రాతిర్ సిరి వెనెన్ల లో నా వంకర టింకరి వయాయ్రి నడకలతో వచిచ్ నీలో
కలసిపోవాలని, నినున్ పొందాలని సాగరసంగమం చేయాలని వుంది ఏమంటావ?” అంది రాధ.
దానికి చలం నవివ్నవివ్, “బాబోయ! మరీ ఇంత తెలుగులోనా ఐ లవ యు చెపప్డం?. ఏమంటాను.
మానానన్ అమమ్లతో వెంటనే మాటాల్డమంటాను మీనానన్ను”. అనాన్డు చలం.
ఒక రోజు చలం ఇంటోల్ ఉనన్పుప్డు రాధ నానన్ రామనాధం, చలం నానన్ శంకరం
కలుసుకునాన్రు. రాధ చలంల మథయ్ పేర్మ సంగతులు , తవ్రలో చేయవలసిన వాళళ్ పెళిళ్ విషయాలు మాటాల్డుకుని
రామనాధం లేచి వెళూత్, రాధ చెపిప్న సంగతి గురుత్కొచిచ్ శంకరానిన్ పలకరింపుగా అడిగాడు ,
“ ఈమధయ్ మీరు కంటికి కేటరాకుట్ చేయించుకుని, చెవికి మెషీన పెటుట్కునాన్రుట ఇపుడు బాగా
కనపడుతోందా, వినపడుతోందా?” అని.
దానికి శంకరం , “ఆ.. ఇపుడు అందరి నిజరూపాలు తెలుసుత్నాన్యి. చాటు మాటలు కూడా
వినపడుతునాన్యి” అనాన్డు.
“అదేమిటండీ.! ఇపుడు నేనేమనాన్నని నా నిజ రూపం తెలియడానికి చాటుమాటలు వినపడడానికి?”
అడిగాడు రామనాధం ఆశచ్రయ్ంగా.
“ఏంలేదయాయ్.. కళుళ్ బాగా సప్షట్ంగా కనపడుతునాన్యని, మెలిల్గా మాటాల్డినా వినపడుతోందని
చెపప్డానికి అలాల్ జోక గా అనాన్ను అంతే” అనాన్డు శంకరం నవువ్తూ.
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ఇదద్రూ ఒకసారి నవువ్కునాన్రు. ఇంతలో బయట గుమమ్ంలో కారు చపుప్డు విని తలుపు తీశాడు
శంకరం.
కారు దిగిన అమామ్యి లోపలకొచిచ్ “హమమ్యాయ్! వచేచ్శాను బాబు!” అంది కషట్పడి నడిచి వచిచ్నటుల్గా
శంకరం పర్కక్న కురీచ్లో కూరుచ్ంటూ.
అమామ్యి మాట వినపడి శంకరం భారయ్ కూడా వచిచ్ “ఏమిటమామ్.. అలాల్ నీరసంగా ఉనాన్వ?”
అడిగారు ఆవిడ, శంకరం పుషిట్గా హుషారుగా ఉనన్ ఆ అమామ్యిని తల నిమురుతో.
“ఇంటోల్ పని చేసుకోలేక పోతునాన్ను” అంది ఆ అమామ్యి.
“ఏం గినెన్లు తోము కోవడం ఇలుల్ ఊడుచ్కోవడం నువేవ్నా?” అడిగారు ఇదద్రూ.
“కాదులే.. పని అమామ్యి ఉంది.”చెపిప్ంది.
“బటట్లుతుకోక్వాలా?”.
“అకక్రలేదు. వాషంగు మెషీన ఉంది”.
“వంట వారుప్?”.
“ఎపప్టినుంచో మాఇంటోల్ వంట మనిషుంది”.
“మరేమిటమామ్! నువువ్ చేసుకోలేకపోతునన్ది?” అడిగారిదద్రూ.
“వడిడ్ంచడానికి ఎవరూ దొరికి చావటేల్దు” అంటూ గారాలుపోతూ లోపలికెళుళ్తునన్ అమామ్యి వైపు
చూసూత్ ఉండిపోయారిదద్రూ.
“మాఅమామ్యి. అతత్వారు ఈ ఊరే!” చెపాప్డు శంకరం రామనాధంతో.
“మరి వెళొళ్సాత్”..అంటూ బయలు దేరాడు రామనాధం ఇంటికి.
తరావ్త వీకెండులో రాధ చలానికి పొర్దుద్టే ఫోను చేసి ‘శుభోదయం’ అంది
హుషారుగా. “నీ తెలుగు చాలు గానీ విషయమేమిటో చెపుప్” అనాన్డు చలం.
“అదే.. మానానన్ మీయింటికొచిచ్ మన పేర్మ పెళిళ్ విషయాలు మాటాల్డేడుట కదా”అంది రాధ.
“అవును. ఏమనాన్డు మీనానన్. నేను నచాచ్నా మీనానన్కి?” అడిగాడు చలం.
“అయోయ్! నచచ్కపోవడమేమిటీ! ‘శంకరాభరణం’లాఉనాన్వని తెగ మెచేచ్సుకునాన్డు నినున్” అంది.
“అంటే నాకు పాము గరుత్కొసోత్ంది. అలాల్ ఉనాన్నా? అయినా నచాచ్నా మీనానన్కి?”అడిగాడు చలం.
“అయోయ్! కాదు..కాదు. శంకరుని మెడలో ఆభరణం కాదు. నెతిత్మీద ఆభరణం. ‘శంభోరమ్కుటభూషణం’
చందుర్డు. చందమామలా అందంగా ఉనాన్వుట” అంది రాధ.
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“అబబ్! అంత నచాచ్నా మీనానన్కి. ఇంకేమనాన్డు? మీ నా....నన్. సాగతీసూత్ అడిగాడు చలం.
“మనిదద్రి జాతకాలు చూపించాడుట. నీకూ నాకూ వార్సిపెటిట్నున్దట. ననున్ చేసుకునన్వాడు
శీర్మంతుడవుతాడుట” అంది రాధ.
“ నువువ్ ననున్ చేసుకుంటే శీర్మతివవుతావుకదా” చలం కౌంటరు.
“అది వేరు. పెళళ్యిన అమామ్యిలందరూ శీర్మతలవుతారు కానీ పెళళ్యిన అబాబ్యిలందరూ
శీర్మంతులు కాలేరు ఎకక్డో నాలాంటి అమామ్యిని చేసుకునన్వాడు తపప్” నవువ్తూ అంది.
ఇపుడో వారం పోయాక మూఢం పార్రంభమయి రెండు మూడు నెలలపాటు ఉంటుందిట. మూఢమి
వెళేళ్కా మన పెళిళ్ ముహూరత్మట “ చెపప్ంది రాధ.
“మరి మావాళళ్కు నువువ్ నచాచ్లికదా”అనాన్డు.
“అందుకే మన పెళిళ్ చూపులు. మీరందరూ మాయింటికొసుత్నాన్రు. అవునూ! చలం ! పెళిళ్ చూపులోల్
ఏంపర్శన్లు వేసూత్వో ముందే చెపేప్యవా.. పిర్పేరయిపోతాను” అంది నవువ్తూ.
“అబబ్! ఆశ. పదవతరగతి పరీక్షల పర్శన్ల లీకులకే లక్షలు లంచమడుగుతునన్యీరోజులోల్ పెళిళ్చూపుల
పర్శన్లు లంచం లేకుండగా లీక చేసాత్నా?”అనాన్డు చలం జోక గా.
“లంచాలడగకు చలం. అడిగినందుకు నువువ్, ఇచిచ్నందుకు నేను పటుట్పడిపోతాం.. దొరికిపోతాం.
పెళళ్యయ్కా లంచాలు ఎలాగా తపప్వు.”అంది నవువ్తూ.
“అబాబ్! నీమాటలోల్ భయం..భావంలో రొమేనుస్. తెలుగు బి.ఏ.అనిపించుకునాన్వు రాధా.” చలం
పొగడత.
పెళిళ్చూపులయాయ్యి. రాధా చలం ఇళళ్ మధయ్ రాకపోకలు మొదలయాయ్యి. నెలరోజులు
రోజులు గడిచాయి. ఒక రోజు సాయంకాలం రాధ తముమ్డు వాసు వచిచ్,
“అకాక్! యీవేళ చలం ‘సిటీ బార’ లోంచి బయటకు వసుత్ంటే చూశాను. కుంచెం నీరసంగా ఉనాన్డు”
అంటూ చెపాప్డు.
“నీ మొహం. ఎవరిని చూసి అతననుకునాన్వో! నేనమమ్నురా.. అయినా నువెవ్ందుకెళాళ్వకక్డికి?”
అడిగింది రాథ.
“నా కోచింగు కాల్సులు ఆ బార ఎదురు బిలిడ్ంగులోనే కదా.” చెపాప్డు వాసు.
“సరేలే. పోయి చదువుకో” అంది.
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వారం పోయాక మళీళ్ ఓ రోజు వాసు హడావిడిగా రాధ దగగ్రికొచిచ్ “అకాక్.. యీవేళ మళీళ్ చలం ఆ
బార లోంచి బయటకు రావడం చూశాను. ఓకురార్డు అతనిన్ పటుట్కుని తీసుకొసుత్నాన్డు. చలం ననున్ చూసి పిలిచి అకక్డ
తనను చూసినటుట్ నీతో చెపొప్దద్ని నాచేత ఒఠుఠ్ వేయించు కునాన్డు. నిజం!” అనాన్డు.
“అవునా?”అని ఆశచ్రయ్ పోయింది రాధ.
తరావ్త తన గదిలోకి వెళిళ్ పడుకుని చలం గురించి ఆలోచనలో పడింది. ‘ఎంత మోసం. చలం బాగా
డిర్ంకరనన్మాట. పచిచ్ తార్గుబోతనన్మాట. ఆవేళ ఆఫీసు గేటు దగగ్ర మొదట పరిచయమైన రోజున ననున్ గుదిద్నపుడే
అనుకనాన్ను మందు కొటుట్నాన్డని..కానీ వాడి మాయ మాటలు నమామ్ను. ఛీ.. చలానిన్ ఇంక కలవ కూడదు. వాడితో
మటాల్డకూడదు. ఆఖరికి ఫోను కూడా చేయ కూడదనుకునింది. యింక భరించలేక రాధ తలిల్ దగగ్రికెళిళ్ కాగలించుకుని
విషయం చెపిప్ భోరునేడిచ్ంది. తలిల్ రామనాధానిన్ పిలిచి విషయం చెపిప్ంది.
“అలాల్గా? అయితే ఆ ‘సిటీ బార ‘ఓనరు నాకు బాగా తెలుసు. చలం ఫొటో ఒకటియియ్. అది చూపించి
వాడు బార కి ఎపుప్డొసుత్నాన్డు, ఎపప్టినుంచి వసుత్నాన్డు, ఏంతాగుతునాన్డు, బీరా, విసీక్యా, బార్ందా అనిన్
విషయాలడిగి చలం గుటుట్ రటుట్ చేసాత్ను. వాడిని నిలదీసాత్!” అనాన్డు రామనాథం కోపంగా.
వెంటనే రాధ తలిల్ “ఆ బార ఓనరు మీకెలాల్ తెలుసండీ? అనిన్ డిర్ంకుల పేరుల్ మీకెలాల్ తెలిసాయి? మీరు
కూడా తాగుతారా?”అంటూ మొగుడు చేతులు పటుట్కుని ఘొలుల్మంది.
“ఛీ! నోరు ముయయ్వే! ఆ బార ఓనరు సుబబ్యయ్ మొదటోల్ హొటలు పెటాట్డు. నువువ్ పుటిట్ంటికెళిళ్నపుప్డలాల్
ఆహొటలోల్ భోజనం చేసే వాడిని. అపప్టినుంచి తెలుసు నాకు” అంటూ బుజజ్గించాడు రామనాధం.
“అంతేనా? హమమ్యయ్! అనుకుంది రాధ తలిల్.
మరాన్డు చలం ఫొటో పటుట్కుని తన కారులో బయలుదేరేడు సిటీబార కి రామనాధం.
దారిలో డైరవరు కారు సోల్ చేసి, “అయయ్గారూ! ఏ అలవాటులు లేని మీరు బారు కి బయలుదేరితే నాకే బాధగా వుంది..
మరి అమమ్ గారికి తెలుసేత్ ఆవిడ ఊరుకుంటారా?” అనడిగాడు.
“ఓరి నీ మొహం మండ! నేనావిడికి తెలిసే వెళుళ్తునాన్..నేనేమీ మందు కొటట్డానకి వెళళ్టేల్దు.
సుబబ్యయ్తో పనుండి వెళుళ్తునాన్”. చెపాప్డు రామనాధం. కొంత దూరం వెళేళ్కా కారు ఆగింది. రామనాధం దిగి
బయట బోరుడ్ చూశాడు. ‘సిటీబార’ అని పెదద్ అక్షరాలతో వార్సి వుంది. లోపలికెళేళ్డు. చూసేత్ అది బార లా లేదు. లోపల
ఓ కేబిన ఉంది. దానిమీద పాల్సిట్క అక్షరాలతో డా..గోపాలం .ఎం.బి.బి..యస. ఫిజీషియన. అని ఒక చినన్ బోరుడ్ ఉంది.
తలుపు తోసుకుని లోపలికళాళ్డు. కురీచ్లో కూరుచ్ని వునన్ డా.గోపాలానికి తనను పరిచయం చేసుకుని ఎదురు కురీచ్లో
కూరుచ్ని, “ఇకక్డ సిటీబార ఉండేది.” అనాన్డు.
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గోపాలం వెంటనే, “ అవును.. ఆబార ఇపుప్డు లేదు. ఎతిత్వేసి నెల దాటుతోంది. నేను తీసుకుని ఈ చినన్
ఆసుపతిర్ పెటాట్. పదిహేను రోజులవుతోంది. ఇంకా ఎవరికీ బాగా తెలియదు. బయట ఇంకా బోరుడ్ కూడా పెటట్లేదు. బోరుడ్
వార్యిసుత్నాన్” అని చెపుతూ అడిగాడు రామనాధానిన్ “ ఏం మీకు బార కి వెళేళ్ అలవాటుందా?” అని.
“లేదండి! బాబూ!” అంటూ జేబులోంచి ఫొటో తీసి చూపిసూత్,” ఈ బడుధాద్యికి మాఅమామ్యినిచిచ్ పెళిళ్
చేదాద్మనుకనాన్ం. కానీ ఇతను ఈ బార లోంచి బయటకు రావడం యీ వారంరోజులోల్ రెండు సారుల్ మా అబాబ్యి
చూసాడుట. నినన్బాగా మందు కొటిట్నటుట్గా ఇంకో అబాబ్యి సాయంతో బయటకు రావడం చూసి మాకు చెపప్డంతో
ఈబార ఓనరు సుబబ్యయ్ని అడిగి వివరం తెలుసుకుందామని వచాచ్. సుబబ్యయ్ నాకు బాగా తెలుసు” చెపాప్డు
రామనాధం.
గోపాలం ఫొటో చూసి, “అరే! యితను మాశంకరం వాళళ్ అబాబ్యి. చలం. నాఫెర్ండు కొడుకు.
వారం కిర్తం నావదద్కు వచాచ్డు. గాలి మారుప్ వలల్ బాగా జవ్రం వచిచ్ంది. ఇతను నా పేషెంటు. నినన్కూడా వచాచ్డు .
నీరసంగా వునాన్డని ఓకురార్డిని సాయం యిచిచ్ పంపాను. ఇతను బారోల్ మందు కొటట్డమేమిటండీ! అసలు ఇకక్డ బారే
లేదు కదా!. ఇతను గుళోళ్ పర్సాదంగా పానకం తపప్ ఇంకేమీ తాగడు” అని నవువ్తూ అంటూ, “ఎకక్డో పొరపాటు
జరిగింది. బహుశ మీఅబాబ్యికి యికక్డ బార ఎతిత్వేసినటుల్, ఈ చినన్ఆసుపతిర్ ఉనన్టుల్ తెలియదు. చలం నాదగగ్రకొచిచ్
బయటకొసుత్ంటే

‘సిటీబార’ బోరుడ్ చూసి బారోల్ంచే చలం వసుత్నన్టుట్ మీఅబాబ్యి అనుకునాన్డు. సందేహం లేదు.

అందుకే మీకలాల్ చెపాప్డు. డోనుట్వరీర్! గోహెడ విత మేరేజ. యువర డాటర ఈజ వెరీ లకీక్! చలం ఈజ బెసుట్ బోయ. ఐ
నో. ఆల ది బెసుట్!” అంటూ ఇంగీల్షులో హుషారుగా చెపిప్ షేకుహేండిచిచ్,” నౌ యుకెన గో” అని రామనాధానికి చెపిప్
వెయిట చేసుత్నన్ పేషెంటుని పిలిచాడు డా.. గోపాలం.
రామనాధం ఊపిరి పీలుచ్కుని ఇంటికెళుళ్తూ డైరవరనడిగాడు, “సిటీ బార లేదుట కదా
యిపుడు.. నీకు తెలవదా?” అని.
“తెలవదండీ. నేను ఇటువైపుకొచిచ్ చాలా రోజులయింది. పోనీలెండి. కురార్ళళ్లో తాగుడు తగుగ్దిద్.”
అనాన్డు డైరవరు. ఇంటికొచిచ్ రామనాధం అందరినీ పిలిచి జరిగినదంతా చెపిప్, కొడుకు వాసుతో,
“ ఏరా అసలు అకక్డ బారే లేనిదే అకక్తో అలాల్ ఏందుకు చెపాప్వనడిగాడు?”.
“నాకేమి తెలుసు? ‘సిటీ బారని’ బోరుడ్ ఉందికదా. అందుకనుకునాన్ను” అనాన్డు వాసు.
వెంటనే రాధ అందుకుని “అయితే అకక్డ తనను చూసినటుట్ నాతో చెపొప్దద్ని వాసు చేత యెందుకు ఒటుట్
వేయించుకునన్టుట్ చలం? నానాన్?” అంది. “ఇది మంచి పాయింటు! చలం ఇంటికెళిళ్ తేలుసాత్!” అనాన్డు రామనాధం.
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రాధా చలం ణయ కథ

తురగా వరామ ంకటేశ రుల్

ఆసాయంకాలం చలం ఇంటికెళాళ్డు రామనాధం. పలకరింపులయాక అడిగాడు చలానిన్,
“ఏమయాయ్ నినున్ ఆసుపతిర్ దగగ్ర చూసినటుట్ రాధతో చెపొప్దద్ని అనాన్వుట మా వాసు తో. ఏం చెపుతే ఏమవుతుంది..
రాధకి తెలుసేత్ ఏమవుతుంది?” అనడిగాడు.
“అవునండి. అనాన్ను. రాథ సంగతి మీకు తెలియదు. రాధకి నేనంటే పిచిచ్ పేర్మ. నేను జవ్రంతో
ఆసుపతిర్కి తిరుగుతునన్టుట్ తెలిసేత్ తటుట్కో లేదు. తిండి కూడా తినదు. ఆఫీసుకూక్డా వెళళ్దు. అందుకే వాసుతో అలాల్
చెపేప్ను.” అనాన్డు చలం.
“బాగుందయాయ్! మీరు మీ పేర్మలు. మరి వెళొళ్సాత్..” అని ఇంటికి తిరిగొచిచ్ భారయ్, రాధలతో చలం
చెపిప్న జవాబు చెపాప్డు రామనాధం. రాధ ఎగిరి గంతేసింది. చలం గురించి మరోలా అనుకునన్ందు తనను తానే
తిటుట్కుంది మనసుస్లో. కొదిద్రోజులుకి అడుడ్నన్ మూఢం వెళిళ్ పోయుంది. తరువాత ఒక శుభముహూరాత్న ఉదయం
రాధా చలంల పెళిళ్ వైభవంగా జిగింది.
ఆసాయంకాలం పెళిళ్ వారందరూ కళాయ్ణ మండపం నుంచి బయలు దేరుతుండగా రామనాధం
సేన్తుడు కాంతయయ్ వచిచ్,
“రామనాధం! అరజ్ంటు పనుండి పొదుద్నన్ పెళిళ్కి రాలేకపోయూను. ఏమనుకోకు. పెళిళ్ బాగా
జరిగిందాని” అడిగాడు.
“బాగానే జరిగింది కానీ నాచేత ఇరవైవేలు యిపిప్ంచి నువువ్ పెటిట్న పురోహితుడు బుచచ్యయ్ శాసిత్రి
మాతర్ం కేశవనామాలు కూడా పూరిత్గా చదవలేక పోయాడు.”అనాన్డు రామనాధం పెళిళ్కి రానందుకు కాసేస్పు
కాంతయయ్ని సరదాగా ఏడిపించాలని. అది కనిపెటిట్న కాంతయయ్ రామనాధంతో, “అయోయ్! బుచచ్యయ్ పండితుడయాయ్!
అతనికి కేశవనామాలు తెలియక కాదు..ఆయనకు నామాల శాసిత్రి అని పేరు కూడా వుంది. ఎటొచిచ్....ఈవేళ ఆయన
చేయించవలసిన ఇంకో పెళిళ్ ముహూరత్ం దగగ్ర పడడంతో ఈపెళిళ్ కుంచెం తొందరగా చేయించాడు.” అనాన్డు.
రామనాధం, కాంతయయ్ వీరి సంభాషణ వింటునన్ అందరూ గటిట్గా నవువ్ కునాన్రు.
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