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ఆసాయంతర్ం నేనింటికొచేచ్సరికి శీర్నివాస వంటింటోల్ కూరొచ్ని పలహారంచేసూత్ మా ఆవిడ కామేశవ్రితో
మాటాల్డుతునాన్డు.
"శీర్నివాస కి వుదోయ్గమొచిచ్ందట. సీవ్ట పాయ్కెట తో వచాచ్డు" అంది కామేశవ్రి.
అతనిన్ అభినందించి కేష్మసమాచారాలు, ఉదోయ్గవివరాలు అడిగాను. సీవ్ట పాయ్కెట నాచేతిలోపెటిట్ అనీన్
వివరంగా చెపాప్డు. రాతిర్కికక్డే ఉండి పొదుద్న వెళల్డానికి ఒపిప్ంచాము.
"పెళిల్కొడుకుల లిసుట్లో చేరాడు. వొకపుప్డైతే ఆడపిలల్ల తండుర్లు యీపాటికే వెంటబడేవారు. అది మా
దురదృషట్కాలం, యిపుప్డు మంచికాలమొచిచ్ంది. ఆడపిలల్లేద్ పైచేయి" అంది కామేశవ్రి నవువ్తూ.
“అతనికపుప్డే పెళిల్కేంతొందరొచిచ్ంది? బీటెక మొనన్నే పాయ్సయాయ్డు. వుదోయ్గం వచిచ్నంతమాతార్న వెంటనే
పెళిల్చేసుకోవాలా? కొనాన్ళుల్ సంతోషంగా గడపనీ" అనాన్ను.
“అతనికి తొందరుందేమో. మీ మాటలు విని హతాశుడైపోగలడు. అసలే ఆడపిలల్లు దొరకడం కషట్ంగావుంది"
అంది కామేశవ్రి అతనిన్ ఆటపటిట్సూత్.
"అనీన్ తనకే తెలుసనుకుంటుంది. నువావ్విడమాటలు పటిట్ంచుకోకు" అనాన్ను.
అతను సిగుగ్పడుతూ వేరే విషయం మాటాల్డడ్ం పార్రంభించాడు.
రెండేళల్కిందటివరకు శీర్నివాస కుటుంబం మావీధి మొదటోల్ మావరసలోనే, అంటే బురుజువైపు కాకుండా
కచేరిసతర్ంవైపు, మొదటి ఇంటోల్ అదెద్కుండేది. వాళల్ నానన్ ఒక పైరవేటుకంపెనిలో పనిచేసేవాడు. వాళల్మమ్కు కామేశవ్రికీ
ఉండిన సేన్హంవలల్ శీర్నివాస కి, అతని అకక్కి మాయింటోల్ బాగా చనువుండేది.
ఇంటరైపోగానే అతనికి మావూరికి అటువైపునన్ ఇంజనీరింగ కాలేజిలో సీటొచిచ్ంది. రెండేళల్యాయ్క ఇలుల్
ఖాళీచేసి వాళూల్ వూరికి అటువైపెళాల్రు. ఏడాదికిందట వాళల్కక్ పెళిల్లో కలిశాక ఇదే అతనిన్ చూడడ్ం. మనిషి
నెమమ్దైనవాడు, తనేదో తనచదువేదో, బయట కనపడేవాడు కాదు. బుదిధ్మంతుడని పేరు.
రాతిర్ భోంచేసాక మేడమీదైతే చలల్గాలి వసుత్ందని నేనూ శీర్నివాస పైకెళిల్ ఆరుబయట పకక్లేసుకుని
పడుకునాన్ం. కామేశవ్రి ‘తనకి చలిగాలి పడ’దని కిందే పడుకుంది.
ఆరోజు తర్యోదశికాబటిట్ వెనెన్ల అదుభ్తంగావుంది. దూదిపింజెలాల్ంటి మబుబ్లు తెలల్గామెరుసూత్ తెపప్లాల్
వెళుత్నాన్యి. వాతావరణం భావసోప్రకంగా ఉంది.
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శీర్నివాస నేను పాతసంగతులు నెమరేసుకునాన్ం. తన కాలేజి విశేషాలు, చదివిన పుసత్కాలు, సాహితయ్ం
గురించి చెపాప్డు. అతని భవిషయ్త ఉదోయ్గ పర్ణాళికల గురించి మటాల్డుకునాన్ం.
"మీనానన్ రిటైరయేయ్లోపల హాయిగా నాలుగేళుల్ పుసత్కాలు, యాతర్లోత్ యెంజాయ చెయియ్. యింటోల్వాళుల్
వొతిత్డిచేసేత్ పెళిల్కి తొందరలేదని చెపుప్. అంతేనా?” అనడిగాను.
అతను జవాబు చెపప్లేదు. నిదర్పోయాడనుకుని అతనివైపు తిరిగి చూసేత్ కళుల్తెరచి దీరఘ్ంగా ఆకాశంలోకి
చూసుత్నాన్డు. సాయంతర్ం కామేశవ్రి మాటలనుబటిట్ యితను పెళిల్గురించి వేరే ఆలోచనలో ఉనాన్డేమోనని నాకు కొంచెం
అనుమానమొచిచ్ంది.
"యేమిటాలోచిసుత్నాన్వు?" అనాన్ను.
“అబేబ్ యేమీలేదు, యేదోఆలోచనలో వినలేదు” అనాన్డు కొంచెం తడబడి
"యేంటి విషయం. యెవరన్నాన్ పేర్మించావా?" లేచి కూరుచ్ని అడిగాను.
అతనూ లేచి కూరుచ్నాన్డు. కాసేపు మౌనంగావునాన్డు. దూరంగా ఆకాశంలోకి లేచిన మావీధి బురుజు నలల్ని
అంచులను తాకుతునన్ వెనెన్ల వెండిరంగు కవచంలా పర్తిఫలిసోత్ంది. ఒక తెలల్మబుబ్ కమిమ్ మసక పెరిగింది. చలల్గాలిలో
కలసి మాపెరటి పూలచెటల్నుంచి సువాసనలు వచాచ్యి.
“అది జరిగేది కాదులే. వునాన్ యేమి లేనటేట్" అనాన్డు నిదానంగా.
“అయితే

యేదోవుందనన్మాట.

వుంటే

వునన్టేట్గదా.

లేదని

యెటాల్

అంటాం?

జరగదని

యెందుకనుకుంటునాన్వు? యెవరామె?” వరసగా అడిగాను
"రేవతి" అనాన్డు. యెంతో గౌరవంగా, ఆరాధనగా పలికాడు పేరు.
“మాకు తెలిసినమామ్యేనా?” అనాన్ను. అంత గౌరవంగా ఆపేరు అతను పలికాక నేను వెంటనే ఆపేరు
ఉచచ్రించడానికి సాహసించలేకపోయాను.
“మనవీధే, రాయుడిగారిమేడ నుంచి నాలుగోయిలుల్. యింటిముందు గులొమ్హర చెటుట్ంటుంది. పోసుట్మాసట్రు
రామారావుగారి అమామ్యి” అనాన్డు.
నాకు రేవతెవరో తెలిసింది. చకక్గా, హుందాగావుంటుంది. ఇదద్రిదీ మావీధేగాక ‘ఉందీ, లేదూ’
అంటునాన్డంటే అంటే కథేదో ఉందనన్మాట. ‘విషయమేం’టని అడిగాను.
"పెళిల్కుదరదేమో, నాలుగైదు అడడ్ంకులునాన్యి. ఆమె నాకంటే వొకసంవతస్రం పెదద్, యింజనీరింగు
కాలేజిలో నాకు సీనియరు. వుదోయ్గంలో వొకమెటుట్ యెకుక్వ, యెతుత్లో వొక అరద్యించు పొడవు. ఆమె రంగుకు,
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అందానికి నేను తూగను. వాళుల్ ఆసిత్పరులు, మాకు సవ్ంతయిలుల్కూడా లేదు. ఆరోది యింకోటుంది అది తరువాత
చెపాత్ను" అనాన్డు.
“ఆడపిలల్లు చెటెట్కిక్కూరుచ్నన్ యీరోజులోల్ నీ సందేహాలు సరైనవే. నువువ్ నేరుగా పెళిల్గురించిన నీ సందేహాలు
చెపుత్నాన్వు. అంటే మీయిదద్రి మధాయ్ పేర్మలాంటిదేమీ లేదా? మీరేమైనా మాటాల్డుకునాన్రా? పరిచయమైనా వుందా?
అసలేంటి కథ?” అడిగాను
“యింతవరకూ వచిచ్ందికాబటిట్ కథంతా చెపాత్ను వినండి” అని చెపప్డం మొదలెటాట్డు.
“నేను యింటర ఫసిట్యరోల్ వుండగా మేమీవూరొచాచ్ము కదా. నాకు చినన్పప్టున్ంచి సిగెగ్కుక్వ, సేన్హితులు
తకుక్వ, ఆడపిలల్లవైపు చూసేవాణిణ్కాదు. మా అకక్ ఫెర్ండొస్చిచ్నా దూరంగా వెళిల్పోయేవాణిణ్. మనవీధి పొడవైంది.
రేవతివాళిల్లుల్ అటుచివర, మాయిలిల్టుచివర. వొకరోజు ఆమె యింటినించి వసూత్ంటే దూరంనుంచి చూసాను. ఆమెలాగ
అందంగా నడిచేవాళల్ని నేనెపుప్డూ చూడలేదు. యెవరో నాటయ్కారిణి కాబోలనుకునాన్ను. ఆమె దగగ్రికొసూత్ండగా అటాల్
చూసినందుకు సిగుగ్పడి యింటోల్కి వెళిల్పోయాను. ఆరోజు సాయంతర్ం నేను కాలేజినుంచి వచేచ్సరికి సరిగాగ్ ఆమె
యింటికి వెళోత్ంది. మాయింటి మెటల్మీద నిలబడి అలాగే చూసూత్ండిపోయాను. అపప్టిన్ంచి రోజూ ఆమె కాలేజికెళేల్పుప్డు,
వచేచ్పుప్డు దూరంనుంచి చూసేవాడిని. దగగ్రికొచాచ్క యింటోల్కెళిల్పోయేవాడిని. రెండువారాల తరావ్త వోవుదయం
ధైరయ్ంచేసి చాటుగా ఆమెను దగగ్రిన్ంచి చూసాను. అంతే. ఆమెరూపం నాలో హతుత్కుపోయింది. యీ ఐదేళల్గా మరొక
అమామ్యివైపు చూసెయెరుగను" అని దీరఘ్ంగా ఊపిరి పీలుచ్కునాన్డు.
"ఔను. రేవతి చకక్గా వుంటుంది, మంచమామ్యి. చినన్పుప్డు డాయ్నస్ నేరుచ్కుంది. కామేశవ్రి దగగ్రునన్
మంచిపెళిల్కూతుళల్ లిసుట్లో మొదటిపేరు. కానీ నువివ్ంకా పెళిల్కొడుకుల లిసుట్లో యెకిక్నటుట్లేదు. రామారావుగారూ
సంబంధాలు చూడడ్ం మొదలుపెటాట్రు. సాయంతర్ం యీవిషయం కామేశవ్రికి చెపాప్వా?" అనడిగాను.
“లేదు. ననున్ మాటలోల్పెటిట్ కామేశవ్రకక్ కొంత విషయం రాబటిట్ంది. యింతలో మీరొచేచ్సారు" అనాన్డు
చినన్గా నవివ్.
“ఆ అమామ్యిలోని చకక్దనానిన్ కామేశవ్రి యెపుప్డూ మెచుచ్కునేది" అనాన్ను
“చకక్దనమేకాదండి, లోకానిన్ అరథ్ంచేసుకునన్టుట్గా ఆమె మొహం, కళుల్ పర్శాంతంగా వుండేవి. ఆ పరిణితే
ననున్ భయపెటిట్ దూరంగా వుంచిందేమో" సవ్గతంలోంచి చెపాప్డు.
“ఆతరావ్తేమైంది? మీయిదద్రి యింజనీరింగు కాలేజికూడా వొకటేకదా" అనాన్ను
"యేమీకాలేదు, అంతే. కాలేజిలో ఆమె మాకు సీనియర కదా. అకక్డా దూరంనించి చూడడ్మే. యీవీధినుంచి
వెళిల్పోయాక రోజూ కాలేజినుంచి మాయింటికిపోకుండా మనవీధి మొదటోల్ గోశాలరోడోల్ బురుజెదురుగావునన్ మాఫెర్ండు
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బేకరీలో కూరుచ్నేవాణిణ్. బసుస్లోంచి దిగి యింటికెళేల్వరకు ఆమెను రహసయ్ంగా చూసి యింటికెళిల్పోయేవాడిని. ఆమె
కాయ్ంపస సెలెక్షనస్ లో వుదోయ్గం తెచుచ్కొని వెళిల్పోయేదాకా యిదే పని" అనాన్డు చినన్గా నవివ్.
యేడాదికిందటివరకూ ఆమెను చూసిన, ఆ తరువాత చూడని అనుభవాల గాఢత, తీపిచేదులు కలసినటుట్గా,
అతని మొహంలో ఆవెనెన్లోల్ తెలుసోత్ంది.
“ఆమెకు నువువ్తెలుసా? నీఅంత నిశశ్బద్పేర్మికుడు సినిమాలోల్కూడావుండడు” అనాన్.
“మేమాయింటోల్వునన్ చివరిరోజులోల్ తను వీధిలోవెళూత్ తరచుగా మాయింటిలోకి చూసేది, కాని అది
నాకోసమని యెలా చెపప్గలను?” అనాన్డు కొంచెం సిగుగ్గా.
“పోనీ కాలేజిలో ఆమెతో మాటాల్డాద్నికి పర్యతిన్ంచివుండొచుచ్గదా” అడిగాను
“నేనెవరో ఆమెకు తెలుసోలేదో యిపప్టికీ చెపప్లేను. ఆమెతో వొకక్సారే మాటాల్డాను. ఐతే ఆ మాటాల్డడ్ం
నావలల్ ఆమెకొక చేదుఅనుభవం జరిగిన తరువాత క్షమాపణ చెపప్డం. అందుకే దూరంగా వుండిపోయాను. యిదే నేను
చెపిప్న ఆరో కారణం" అనాన్డు.
“అనిన్దారూల్ మూసుకపోవడమంటే యిదే. యేంజరిగిందో చెపుప్" అనాన్ను.
"రెండేళల్కిందట వొక సాయంతర్ం నా బైకు రిపేరుకెళిల్ంది. మాకాల్సేమ్ట వొకడు కాలేజినుంచి యింటికొసుత్ంటే
లిఫట్డిగి బురుజు దగగ్ర దించమనాన్ను. వాడితో నాకు సేన్హంలేదుగాని వాడు గోశాలరోడుడ్ మీదుగా వెళాత్డని తెలుసు.
మేమొచేచ్సరికి రేవతి అపుప్డే బసుస్దిగి నడుసూత్ వీధిలోకి తిరుగుతోంది. వాడు ననున్ బేకరిదగగ్ర దించకుండా ఉనన్టుట్ండి
బైకును ఆమెముందుకు తీసుకెళిల్ కొంత అసభయ్ంగా కామెంటుచేసి ఆగకుండానే కచేరిసతర్ం వైపెళాల్డు. ఆమె కోపంగా
తలెతిత్ చూసేసరికి వాడుచేసిన పనికి నిరాఘ్ంతపోయి బైకు వెనకసీటోల్ంచి ఆమెవైపు చూసుత్నన్ నేనే సప్షట్ంగా కనబడాడ్ను.
యిది నేనూహించని ఘటన. కచేరిసతర్ం దాటి కొదిద్దూరం వెళాల్క వాడు బైకాపగానే నేను వాడిమీద గటిట్గా అరిచాను.
వెనకెపుప్డో కాలేజిలో వాడు ఆమె వెంటబడితే మందలించిందట, ఆకోపం యిలా తీరుచ్కునాన్డట. నేనారోజునుంచి
వాడిమొహం చూడలేదు, కానీ ఆతరువాత చాలారోజులు నేనుకూడా అదద్ంలో నా మొహం చూసుకోలేకపోయాను"
అనాన్డు. అతని అనుభవంలోని ములుల్ బాధిసూత్నేవుంది.
“ఆమెతో మాటాల్డి నీతపేప్మీ లేదని చెపప్లేదా?” అడిగాను.
“ఆ మరుసటిరోజు సాయంతర్ం ధైరయ్ంచేసి ఆమె యింటికెళేల్పుప్డు చిరుచీకటోల్ మనవీధిలోనే ఆపి గబగబా
క్షమాపణచెపిప్ ఆమెవైపు చూడలేక గుళోల్కి వెళిల్పోయాను. యిక ఆతరువాతెపుప్డూ ఆమెతో మాటాల్డే సాహసం
చెయయ్లేదు, దూరంగానే వునాన్ను” అనాన్డు.
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“అసలే చికుక్ముళుల్ంటే నీపర్మేయంలేకుండానే యింకో ముడేసావు. ఆమెతో పెళిల్కి అనీన్ పర్తికూలాలేకాబటిట్
అమెను మరిచ్పోదామనుకుంటునాన్వా?” అనాన్ను పడుకుంటూ.
తల అడడ్ంగాఊపి "వదులుకుంటే జీవితమే లేదనిపిసోత్ంది. ఆమెకోసమే కషట్పడి చదువైపోగానే వుదోయ్గం
తెచుచ్కునాన్ను. కానీ నాకంటే అనిన్విధాలా యెకుక్వ అరహ్తలునన్వాళుల్ ఆమెను పెళిల్చేసుకోవడానికి వాళల్నానన్ను
సంపర్తిసుత్నన్టుట్ తెలిస్ంది. అపప్టోల్నే ఆమెకు నాపేర్మను తెలపకపోవడం తపేప్. పేర్మకు లెకక్లుండవు. నాపేర్మను అమె
తిరసక్రించివుంటే అదివేరు. పెళిల్కి లెకక్లుంటాయి. యిపుప్డు అడగడం అతాయ్శ ఔతుందా? అడకక్పోవడం మరో తపాప్?
యేంచెయాయ్లో తెలీడం లేదు" అనాన్డు.
అతని అలోచనలోల్ని లోతుకు, గొంతులోని ఆరర్ద్తకు అబుబ్రపడి లేచి కూరుచ్నాన్ను.
“రేవతి వుదోయ్గంచేసూత్ దూరంగావుంది. నీ సంకలప్శుదేధ్ నీ బలం. కానీ యీ ‘హయ్మెల్ట డైలమా’తో
వొరిగేదేమీ లేదు. రేపే యికక్డ వాళల్నానన్తో మటాల్డతాను. నీపేరైతే ముందు వాళల్ లిసుట్లోకి చేరుతుంది. యేంచేయాలో
తరావ్త అలోచిదాద్ం" అనాన్ను.
యేదో చెపప్బోయి మానుకుని తలవూపి మటాల్డకుండా పడుకునాన్డు.
తెలాల్రాక ఫలహారంచేసి శీర్నివాస వెళిల్పోయాడు. కామేశవ్రికి జరిగిందంతా చెపిప్ “రేవతికి తగినవాడు.
కుదిరితే బావుణుణ్. కానీ యితనివైపు అనీన్ పర్తికూలాలే" అనాన్ను.
"పర్యతిన్ంచు, వొకోక్సారి అనుకోనివి జరుగుతాయి" ఉతాస్హపరిచింది కామేశవ్రి.
ఆసాయంతర్ం మా ఎదురింటి చలపతిని కలిసి అతనికంతా చెపిప్ రామారావుతో మటాల్డాడ్నికి తోడు
రమమ్నాన్ను. అతను నా పర్యతాన్నిన్ మెచుచ్కుని నాతో బయలేద్రాడు. వీధిలో జనసంచారం తకుక్వగావుంది.
దగగ్రోల్నేవునన్ గుడికి మావీధి పరోపకారి పాండురంగ బుటట్లో పువువ్లు పటుట్కెళుత్నాన్డు. గుడిలో భకుత్లుకొటేట్ గంట
అపుప్డపుప్డూ వినిపిసోత్ంది.
రామారావువాళుల్ బురుజువైపు రాయుడుగారింటినుంచి మూడోయింటోల్వుంటారు.

మేమెళేల్సరికి ఆయన

ఖాళీగానే ఉనాన్డు. కాఫీలు తాగాక మేంచెపిప్ందంతా ఓపిగాగ్ వినాన్డు. కాసేస్పు అలోచనలో పడి ఆ తరువాత లోపలికెళిల్
భారయ్తో చరిచ్ంచి వచాచ్డు. వెంట ఆమెకూడా వచిచ్ంది.
"నేనూ ఆ అబాబ్యిని అపప్టోల్ చూసాననుకోండి. మిగతావెటాల్వునాన్ ఆ అబాబ్యి యెతుత్ తకుక్వంటునాన్రు.
మరి యీడూ జోడూ…" అంటూ యింకాయేదో చెపప్బోయాడు.
"అరద్యించేనండి తకుక్వ. పకక్పకక్న నిలబడినా తేడా తెలీదండి" అనాన్ను.
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ఆమె అందుకుని "యెతుత్సంగతి అటుంచండనన్యాయ్, పిలల్వాడి వయసు వొక సంవతస్రం తకుక్వంటునాన్రు.
వరహీనంగదా చూసూత్ అమామ్యినెలా యిసాత్ము" అంది.
చలపతి కలుగజేసుకుని "అదికూడా వొక నమమ్కమేనండి. సచిన టెండులక్ర, కారల్ మారక్స్, షేక సిప్యర
లాంటి మహాగొపప్వాళల్ భారయ్లు వాళల్కంటే వయసులో చాలా పెదద్వాళుల్" అని పురాణాలోల్ంచికూడా కొనిన్ ఉదాహరణలు
చూపించాడు.
ఎంతసేపు చెపిప్నా వాళుల్ సమాధానపడడంలేదు.
"వోపని చేదాద్ం. యిది శాసాత్ర్నికి సంబంధించింది కాబటిట్ మనమిపుప్డే వెళిల్ మన దైవఙుఞ్డు భూతనాథశరమ్ని
సలహా అడుగుదాం. యీ విషయంలో ఆయన ఫరవాలేదంటే తకిక్నవి మాటాల్డదాం. మాకూ సంబంధాల వొతిత్డి
యెకుక్వగావుంది. తొందరగా తేలుచ్కుంటే మంచిది" అని లేచాడు రామారావు.
చేసేదిలేక మేమూ లేచాం. "యితను మనకు నేరుగా చెపప్డం యిషట్ంలేక శరమ్దగగ్రికి వెళాద్మంటునాన్డు.
మనం కేసు వోడిపోయినటేట్" అనాన్డు చలపతి నాతో చినన్గా.
"తొందరపడకు. యేపుటట్లో యేపాముందో" అనాన్ను. ఇది కామేశవ్రి వాడే సామెత.
మేము భూతనాథశరమ్ యింటికెళేల్సరికి ఆయన హలోల్ ఉయాయ్లోల్ కూరొచ్ని పంచాంగం చూసుత్నాన్డు. ఆమధయ్
సుసీత్చేసి నీరసంగా ఉనాన్డు. సోఫాలోల్ కూరుచ్ని ఐదారుమంది మావీధి సంకేష్మసంఘం పెదద్లు గుడిఫంక్షను
తేదీలగురించి మాటాల్డుతునాన్రు. ఇది అనుకోనిది. మమమ్లిన్చూడగానే శరమ్ ఆహావ్నించి కూరోచ్మనాన్డు.
"పుటట్లో వొకటికాదు ఆరుపాములునాన్యి, యింతకంటే అపశకునమేముంది. పద వెనకెక్ళిల్పోదాం"
అనాన్డు చలపతి నాచెవిలో. వాళుల్ మూఢనమమ్కాలను బలపరుసాత్రని చలపతి అభిపార్యం. ఐతే అపప్టికే రామారావు
వెళిల్ కురీచ్లో కూరుచ్నాన్డు.
రామారావు మేమొచిచ్న పనిగురించి చెపిప్ సలహా అడిగాడు. శరమ్ మాటాల్డకముందే "అదెలా కుదురుత్ంది?
వరహీనం గదా" అనాన్డు సోమయాజులు.
"అబాబ్యికి

ఆయుకీష్ణమంటారు.

అంతేగదా

శరమ్గారూ?

అసలు

అంత

అవసరమేమొచిచ్ంది

రామారావుగారూ?" అడిగాడు రంగశాయి.
"యీరోజులోల్ మంచి మంచి పెళిల్కొడుకులే కూయ్లో వుంటునాన్రు, అందులో మీ ఆమామ్యిలాంటి వాళల్కి
యింక చెపప్ఖఖ్రేల్దు. ఆమె నా సూట్డెంటేగదా" అని వంతపాడాడు సావ్మినాయుడు.
“మన మూలధరమ్ం పర్కారం వయసులతో నిమితత్ం లేదు. వేదకాలంలోవి అనేక దృషాట్ంతాలునాన్యి”
అనాన్డు కాశీనాథ. ఎపప్టిలాగే అతని మాటలెన్వరూ లెఖక్పెటట్లేదు”

øöeTT~

www.koumudi.net

@|æÁ˝Ÿ 2021

బురుజువీధి కథలు

8

"వాళల్కేమీ ఆసిత్పాసుత్లునన్టుట్లేదు, వొకసారి చెక చేసుకోండి" సూచించాడు ధనరాజు.
నారాయణమూరిత్ మాతర్ం "అవనీన్ చూసుకొనే వచాచ్రు, వరహీనంగురించే వాళల్ సందేహం, శరమ్ను
చెపప్నీయండి" అనాన్డు నవువ్తూ.
“యింతమంది పెదద్మనుషులు చెపిప్ంతరావ్త యిక నేను వేరేగా చెపేప్దేముంటుంది?" అనాన్డు భూతనాథ
శరమ్ చినన్గా నవివ్.
మా వీధి సంఘపెదద్లు ఇలాంటివాటిని పడనీయరు. ఇకక్డ ఇక లాభంలేదని అరథ్మైంది. కొంతసేపు కూరొచ్ని
మేము బయటకొచాచ్ము.
"యీ అబాబ్యివిషయం ఆలోచనలో వుంచండి. మంచి కురార్డు" అని రామారావుతో చెపిప్ నేనూ, చలపతి
మాయిళల్కెళాల్ము.
జరిగింది చెపప్గానే కామేశవ్రి "వరహీనమా పాడా, భారయ్ చినన్దైతే భరత్కు వృదాధ్య్పయ్ంలో సేవచేయగలదని
పెటిట్న సంపర్దాయం. మనవీధి పెదద్లు దీనిన్ ధరమ్ంపేరుతో కాపాడుతూంటారు. ఐనా నిరణ్యించాలిస్ంది ఆ అమామ్యా,
వీళాల్" అని విరుచుకు పడింది.
కామేశవ్రికి మా సంఘపెదద్ల మీద ఉనన్ కోపం తెలిసిందే కాబటిట్ నేనేమీ మాటాల్డలేదు. రాతిర్ భోజనాలయాయ్క
శీర్నివాస కేంచెపాప్లా అని ఆలోచిసూత్ కూరుచ్నాన్ము. ఇంతలో బయటినుంచి ఎవరో పిలిచారు, చూసేత్ రామారావు!
ఆశచ్రయ్పోయి లోపలికి ఆహావ్నించాను.
"సాయంతర్ం మనం వచేచ్సిన గంటతరావ్త భూతనాథశరమ్ వోపిక చేసుకొని మాయింటికొచాచ్డు.
‘వాళల్ందరిముందర తాను మాటాల్డలేకపోయానని, సంపర్దాయంలో యిలాంటివి వునాన్, అమామ్యికి అబాబ్యి యిషట్మైన
పక్షంలో యివి పటిట్ంచుకోనకక్రలే’దని చెపిప్ వెళాల్డు" అనాన్డు రామారావు.
"మరేమనుకుంటునాన్రు?" అనాన్ను, శరమ్ అలా చెపిప్నందుకు ఆశచ్రయ్పోయి.
"మీరు మంచికురార్డని చెపుత్నాన్రు కాబటిట్, అమామ్యికి యితని వివరాలుకూడా పంపుదామనుకుంటునాన్ను.
రేవతి సవ్తంతర్భావాలుగల మనిషి, తుదినిరణ్యం ఆమెదే" అనాన్డు.
“అదే సరైందండీ” అంది కామేశవ్రి.
రామారావు లేచి మమమ్లిన్ అభిమానంగా చూసి “రేవతి యెపుప్డూ మీగురించి అడుగుతూంటుంది. పొదుద్న
ఫోనుచేసినపుప్డుకూడా అడిగింది” అని వెళిల్పోయాడు.
“శీర్నివాస అదృషట్వంతుడు. వొక అవకాశమొచిచ్ంది" అనాన్ను కామేశవ్రితో.
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“అదృషట్ం సరే, అసలు యింతవరకూ అతని పర్యతన్మేదీ? అతనిన్ వెంటనే బయలుదేరి హైదార్బాదువెళిల్
రేవతిని

కలిసి

అనిన్విషయాలూ

చెపప్మనండి.

అతనిన్గురించి

యేమీ

తెలియకుండా

ఆమె

అతనెన్ందుకు

వొపుప్కుంటుంది?” అంది కొంచెం తీవర్ంగానే.
నేను మరేమీ ఆలోచించకుండా వెంటనే శీర్నివాస కి ఫోన చేసాను.
నాలుగోరోజు పొదుద్నేన్ శీర్నివాస నుంచి ఫోన వచిచ్ంది. సీప్కర ఆన చేసి కామేశవ్రిని పిలిచాను. “నేవెళిల్
రేవతిని కలిసి అనిన్ విషయాలూ చెపాప్ను. ఓపిగాగ్ వినన్ది. మేమిదద్రం ఒకరి అభిపార్యాలు మరొకరు తెలుసుకునాన్ం.
చివరగాగ్ని తనేమనుకుంటూందో బయట పెటట్లేదు. ఆమెను దగగ్రగా చూసి మాటాల్డాక ఆమెంటే యిషట్ం యింకా
పెరిగింది” అనాన్డు.
"యింతకూ ఆమె యేంచెపిప్ంది?" అనాన్ను ఆతర్ంగా.
“'నాకు నీగురించేకాదు నీ మౌనపేర్మ గురించికూడా తెలుసు, ఆరోజు నువువ్ గుడిదగగ్ర క్షమాపణ
చెపిప్నవిధానానికి నాకు పటట్రాని నవొవ్చిచ్ంది, నేను మాటాల్డబోతే నువువ్ గుళోల్కి పారిపోయావు, ఆతరువాత నువువ్
దూరంగా ఉండిపోవడంకూడా గమనించాను’ అంది రేవతి. ఆమె మాటాల్డినంతసేపూ నవావ్పుకుంటూనేవుంది” అనాన్డు
కొంచెం సిగుగ్పడుతూ.
"యింతవరకూ బాగానేవుంది. ఆ తరువాతేమంది?" అనాన్ను ఆసకిత్గా
"’వరుడు పెదద్వాడైవుండాలి, ఎతుత్గా, బలంగా వుండాలి, ఎకుక్వ సంపాదనాపరుడై వుండాలి… ఇలాంటివనీన్
సతరీలు లోబడివుండడానికి పురుషులు తయారుచేసిన నిబంధనలు, అలాంటివాటిని నేను ఖాతరు చెయయ్ను. నేనాధునిక సతరీని.
ఆధునిక సతరీలు చరితర్ను తిరగరాసాత్రని గురజాడ వందేళల్కిందే చెపాప్డు. నేనెవరో, నాకాక్వలిస్నవేమిటో నాకు తెలుసు’
అనికూడా కూల గా చెపిప్ంది" అని ఆగాడు.
"మరైతే వొపుప్కునన్టేట్నా?” ఉతుస్కతనాపుకోలేక అడిగాను.
"అదేమీ చెపప్లేదు. మిగతావాళల్తోపాటు ననున్కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటానని, వొకటెర్ండు వారాలోల్
చెపాత్నంది. ఆసకిత్వుంటే వోపిగాగ్ వేచివుండమనింది" అనాన్డు నిరాశగా.
"రేవతి విషయం యిక మీయింటోల్ చెపప్చుచ్ శీర్నివాస” అంది కామేశవ్రి.
“కాసాత్గడం మంచిది” అనాన్నేన్ను.
ఆ వారాంతంలో శనివారం సాయంతర్ం ఆఫీసునుంచి నేనింటికొచేచ్సరికి వంటింటోల్ంచి కొతత్గొంతేదో
వినిపించింది. లోపలికి వెళిల్ చూసేత్ రేవతి!
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ఆరోజు పొదుద్నేన్ హైదార్బాదునుంచి వచిచ్ందట. సంవతస్రంపాటు ఉదోయ్గం చెయయ్డంవలల్ తనలో వచిచ్న
కొతత్ విశావ్సంతో యింకా చకక్గా కనిపించింది.
"యింతాజేసి హడావుడిలో శీర్నివాస తన ఫోన నంబరు యివవ్డం మరిచ్పోయాటట్. మన దగగ్రుందేమో
అడగడానికొచిచ్ంది" అంది కామేశవ్రి అమాయకంగా మొహంపెటిట్.
చినన్గా సిగుగ్పడి అందంగా నవివ్ంది రేవతి. మాపెరటోల్ని జాజిపూలచెటుట్నుంచి చపుప్న పరిమళం వీచింది.

(ȯ ȞɆƂ ɭǴ ŪȈï ɋ ūàȂɟ)
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