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4 వ మజిలీ
ర్

భా

(జోయ్తి మాసపతి
ర్ క, 1963 మారిచ్ సంచికనుంచి పునరుమ్ది
ర్ తం)
అలివేలు అందరి లాంటి ఆడపిలేల్. ఎనిమిదో యేట ఎలిమెంటరీ సూక్లు
విడిచిపెటిట్ హైసూక్లోల్ చేరింది. పొడుగాగ్ మోకాళళ్ కిర్ందవరకూ వేర్ళాళ్డే పువువ్ల గౌను
పరికిణీ, జాకెటుట్గా విడిపోయింది. మరో నాలుగేళల్ని జీరణ్ం చేసుకుంది శరీరం.
పరికిణీ, జాకెటుట్ల అందానిన్ ముపాప్తిక దాకా డామినేట చేసూత్ పువువ్ల కండువా
వచిచ్ చేరింది. కొతత్గా సింహాసనం యెకిక్న యువరాజు జులంతో.
అసలు పరికిణీ, జాకెటూట్ అభుయ్దయానీన్, శాంతినీ ఆశించే పర్జాసావ్మయ్
దేశాలాల్ంటి వయితే – వాటిమీద గుతాత్ధిపతయ్ం సంపాదించే సామార్జయ్ దేశాల
వెరిర్కాంక్ష. యెగబడాలనేదీ – వోణీ గుణం. అందుకే వోణీ పడడ్ తరువాతే ఆడపిలల్లిన్
“జాగర్తత్ జాగర్తత్” అంటూ హెచచ్రిసాత్రు. బడుగు దేశాలాల్ంటి పెదద్వాళుళ్.
ఆ రూపంతోనే మరో సంవతస్రానికి కాలేజీలో చేరింది అలివేలు. అలాగే
మూడు సంవతస్రాలు జరిగిపోయి అలివేలు ఫోరత్ యియర సూట్డెంట గా
మారిపోయింది. సగం “లోకానిన్” అపప్టికే అరధ్ం చేసుకుంది. “లోకం” ఏమిటని
పాఠకులు కళెళ్రర్జేసేత్ – పొరపాటు – లోకానికి బదులు “కాలేజీ” అని చదువుకునాన్
అలివేలుకు నషట్ం లేదు. ఇకక్డ అరాధ్నికి పార్ముఖయ్ం గాని మాటల గారడికీ కాదని
ఆఖరికి మీరూ నాతో యేకీభవిసాత్రు – చూసూత్ వుండండి.
“ఇంక కోకలు కటుట్కోవాలమామ్ నువువ్” అంది లేడీస వెయింటింగ రూమ లో వో పది గంటల పార్ర్ంతంలో సేన్హితురాలయిన
కాంతం ఆసాంతం అలివేలు సట్డీ చేసూత్.
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“కోక లేమిటి – మోటు మాట – చీరలనక” వరలకిష్ అంది.
“చీరలనడం కనాన్ కోక లనడమే బావుంటుం” దని నొకిక్ వకాక్ణించింది తరడ్ యియర శేషారతన్ం.
“ఏమిటమామ్ ఆ బాగు?” అనాన్రు కొందరు.
“కో – అంటే కోరికలీన్, క – అనగా కలలీన్, లు – అంటే లుంగలు చుటిట్ పడేసేవి.”
“చాలా చెతత్గా వుంది దండానవ్యం. ఇంకా నయం లుంగీ లనలేదు.” అంది ఉమ – ఖంగున నవివ్.
“నాకు కోరికలూ లేవు. కలలూ లేవు. నేను కటుట్కోను.”
“ఇంకా చినన్దాని వనుకుంటునాన్వేమో.
“నీకనాన్ జూనియరుస్ం. మేం కటుట్కోవడం లేదా?”
“మీరు కటుట్కుంటే నేను కటుట్కోవాలని వుందా? అయినా యెందుకు?” అంది కోపం విరజిముమ్తూ.

“ఎందుకా?” అని కాంతం అలివేలు గుండెల మీద, వీపు మీద చేతోత్ తడుముతూ “అమామ్యిగారు లావెకుక్తునాన్రు కాబటిట్” అంది
నవేవ్సూత్.
“పొండి” అలివేలు నవువ్ను దాచుకుని విసుగుని సరఫరా చేసింది.
అందరూ నవువ్కునాన్రు.
అకక్డ అందరీన్ పొండని చెపిప్ కసురుకునాన్, యింటికి వెళిళ్ నిలువుటదద్ం బీరువాలో చూసుకుంటే – శరీరం యెవరిదోలా యెపుప్డూ
చూడనిదానిలా కనిపించింది. పెదద్ మారేప్ అనుకుంది. గోడమీద ఫసట్ యియర ఫోటో తీసి, తనున్ చూసుకుని “ఎదిగిపోయాను – నిజమే”
అనుకుంది. చూపుడు వేలుకు తీసుకునన్ కరూప్రం కాటుక కను కొలకులోల్ దిదుద్కుంటూంటే కళుళ్ కిచకిచ లాడాయి శబధ్ం లేకుండా. వేలి సప్రశ్
కొతత్గా అనిపించింది.
భోజనం చేసి చదువుకోడం మొదలు పెటిట్నా అలివేలు ధాయ్స పుసత్కం మీదకు పోలేదు. నాలుగేళళ్ చదువు ముగియబోతోంది. ఈ
సంవతస్రం అయిన తరావ్త యేమిటి? అనన్యయ్యితే యం. యసీస్ అని నాగపూర పారిపోయాడు. పెదద్నన్యయ్ యెపుప్డో కరిణీకానీన్ చేపటిట్
జీవితం కొనసాగిసుత్నాన్డు. తనేం చెయాయ్లి? అసలు తనెందుకు చదువుతుందో తనకే తెలియదు. అయిషట్ంగానే బి. యసీస్ వరకూ
రాగలిగిందా? లేకపోతే యిది యాంతిర్కంగా జరిగిన అభివృదాధ్?
తలీల్దండీర్ అలివేలును యింతవరకూ చదివించడానికి కారణం – అలివేలు “అకక్యయ్లా నేను యింటోల్ కూరోచ్ను. చదువుకుంటా”
నని దెబబ్లాడడ్ం కాదు. పెదద్ పిలల్ అనన్పూరణ్కి చదువు రాలేదు. చినన్పప్టి నుంచీ పనిపాటల మీదే మకుక్వ చూపించేది. పకిక్ంటి
సుబబ్రాజుగారి కూతురు కాంతంతో అలివేలు బడిలోకి వెడుతూండేది. ఆ నడకే, ఆ పాదాలే అలా యెలిమెంటరీ సూక్లు నుంచి హైసూక్లుకు
తీసుకు వెళాళ్యి. ఓ మధాయ్హన్ం పేపరోల్ అలివేలు సూక్లు ఫైనల పాయ్సయి కూరుచ్ంది. కుటుంబం ఆ అమామ్యి గురించి ఆలోచించి “చదువు
వసోత్ంది కదా. దానికి చెపిప్దాద్ం.” అని కాలేజీకి పంపడానికి నిశచ్యించుకుని “కాలేజీలో జేరతావటే” అని అడిగితే – శార్వణ మంగళవారం
పేరంటాని కనన్ంత తేలిగాగ్ “వూ” అనేసింది అలివేలు.
అలివేలుకు జీవితంపటల్ యేవేవో నిశిచ్తాభిపార్యాలు గానీ, ఆశలూ కలలూ అని గానీ లేవు. ఏదో మెకానికల గా నడిచే సవ్భావం
ఆమెది. తన చదువు గురించి యింటోల్, “వరగ్ పోరాటాలూ,” సతాయ్గర్హాలూ లేవని పెదద్ ఆనందమూ లేదు.
కొంతమంది ఆడపిలల్లు – తలిల్నో, తండిర్నో యేడిపించో, తాము యేడిచో పంతం కొదీద్ చదువు సాగిసాత్రు. మరి కొందరు యింటోల్
వాళుళ్ వదద్నన్ మూలంగా మాట నెగిగ్ంచుకోవడం కోసం మొండిగా పర్వేశిసాత్రు కాలేజీలోల్కి. అంటే చదువు మీద అభిమానం కనాన్, కాలేజీలో
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చదువుకునాన్మనే పేరు కోసం. (ఈ రకం అమామ్యిలు – యీ కధ చదువుతూనన్టట్యితే పుసత్కం విసిరికొటట్దద్ని వినన్పం. మరో కధ
చదువుకోండి. ఆ కోపం తగిగ్న తరువాతే తిరిగి, యీ పేజీ తెరవండి) ఇంకొందరు చదువు వసుత్ంది కదా అని చదివి వాళళ్కి తెలియకుండానే
మేధావు లయిపోతారు. ఆఖరి రకం అమామ్యిలు పాపం – “యెకక్డ ఆనకటట్ పడితే (ఫెయిల) అకక్డే మానచుచ్ – యెలాగూ, పెళళ్నీ,
చాకిరీ అనీ – సంసార సముదర్ంలోకి పర్వహించవలసిన వాళళ్మే. పుటిట్ంటిలోనయినా సుఖపడదాం” అని మీమాంస చేసుకుని జేరతారు.
(ఈ అమామ్యిలు ‘చదువుకునాన్నని గరవ్ం లేదు. ఇంటి పనుల్ కూడా చేసుత్ంది” అనన్ బిరుదులు గడించేసూత్ంటారుట).
ఈ పైన వార్సిన వూహలు (బార్కెటుల్ మినహా) అలివేలు వని భావించాలి. అలా ఆలోచించుకుంటునన్ అలివేలుకు ఆశచ్రయ్ంతో పాటు
చదువుమీద విరకిత్ కూడా పుటుట్కొచిచ్ంది. తన చదువు గురించి యెంత డబుబ్ ఖరచ్వుతునన్దీ తెలియంది కాదు. బి. యసీస్ అయిన తరావ్త
వుదోయ్గం చేసేత్ అమామ్ నానాన్ వపుప్కుంటారు, ఆ తరువాత – యేముంది?
గోడమీద యెవరో టెలివిజన సెట దావ్రా పొర్జెకట్ చేసిన కొనిన్ చితార్లు ఆమెకు వుచితంగా కనిపిసుత్నాన్యి … ఉదోయ్గం మీద
వుండుండి విరకిత్. ఇంతలో తెలియకుండానే కలలాంటి పెళిళ్, ఉపనాయ్సాలిచేచ్ భరత్. పనిలో సతమత మవుతూ చీతాక్రాలు చేసే అతత్గారు.
వాలు కురీచ్లో పడుకుని చుటట్ కాలుసూత్ ధూమ ముదర్లో మునిగిన మామగారు, ఆఫీసులో పేర్మ చూపులూ, పేర్మ లేఖలూ బటావ్డా చేసే
కురీచ్లు.
‘అకక్డా జయించి యింకా దూరంగా జరిగితే’ – ఇటు తిరిగి పడుతుంది .. ఇటు వైపు కూడా గోడ మీద ఆలోచనలు నవువ్తునాన్యి.
“కేర” మంటూ యెవరో యేడుసుత్నాన్రు .. చుటూట్ చూసింది .. ఎవరూ లేరు. మంచం కిర్ంద పిలిల్పిలల్ నిదర్పోతోంది తపప్ అరవడంలేదు .. ఈ
మాయ ఏమిటా అనుకుని తిరిగి చూసింది. గోడమీద సిగ చుటుట్కుని యెవరో తరుణి చంటాడిని యెతుత్కుని ముదాద్డుతోంది … ఉయాయ్లోల్ంచి
చటుకుక్న నాలుగేళళ్ వెధవాయి వొకడు లేచి ‘అమామ్ పాలు’ అంటునాన్డు…
అలివేలు కళుల్ మూసుకుని “ఆ బొమమ్ నేను కాదు” అనుకుంది. వెంటనే నవువ్ సమయం చికిక్న దొంగలా బయటకు వచేచ్సింది
అందమైన యెరర్ని పెదాలిన్ చూసి భయపడి.
“అయితే యినిన్ మారుప్లూ, తను వూహించకుండానే జరిగి తీరతాయనన్ మాట” అనుకుంది ఆశచ్రయ్ంగా. “అయితే మాతర్ం కళళ్
ముందు యీ చితర్ణ యేమిటి – నేనేమనాన్ వుబలాట పడాడ్నా. యీ రకరకాల వూహా చితార్లిన్ చూసాత్నని” అనుకుని, ఆఖరిసారిగా “యెవరు
చెపామ్..యీ రోజు ననున్ కదిపింది” అని పర్శిన్ంచుకుంటే జవాబుగా కాంతం కనిప్ంచింది.
“దొంగ రాసెక్ల – అదే. రేపు చెబుతాను దాని పని” అనుకుని బోరాల్ పడుకుంది అలివేలు.
పూరవ్ంలో గోడమీద కనిప్ంచిన బొమమ్ తనది కాదని – అలివేలు అనుకుంది కదూ. అయితే మీరూ అలాగే అనుకునాన్రేమిటి? నాకు
తెలుసు మీ రలా పొరవడరని. రచయిత యెకక్డ కళళ్లోల్ కారం జలుల్తాడో అని – అక్షరాక్షరానీన్ లక్షల నేతార్లతో తిలకించడం కోసం మీరు
దేవేందుర్డి శరీరంలో నేతార్లిన్ అనవసరంగా అపుప్తెచుచ్కుని వుంటారు.
అలివేలు బినీన్ కంపెనీవారి రగుగ్నిండుగా కపుప్కుంటూ యీ గొడవంతా కారణం కాంతం అని దూషించింది కదూ … నిజం యిది.
అలివేలు కాల్సులో వో అబాబ్యి వునాన్డు .. అతని పేరూ వూరూ నాకూ తెలియదు, అతని గురించి వొకక్ మాటలో చెపాప్లంటే
వుతత్మా మనిషి … అంత వుతత్మా పురుషుడూ అలివేలుని చూడగానే చేప పిలల్లా కొటుట్కు లాగాడు. ఆ అమామ్యి గురించిన పూరిత్ వివరాలు
అతనికి తెలుసు … పెళిళ్ వదద్ని బర్హమ్చారిగా జీవించాలనేది అతని కోరిక కాదు … కాబటిట్ కటేట్ తాళేదో ఆ అమామ్యి మెళోళ్ కడితే తను
సుఖపడగలననే నిరణ్యానికొచాచ్డు. అది అతని దృషాట్య్ ఉతక్ృషట్మైన కోరిక. అందుకే ఆమె కోసం అతను రకరకాలుగా పర్యతాన్లు
చేసేవాడు. ఉతత్రం వార్యబోయి అపారధ్ం చేసుకుంటుందని మానేశాడు. ఏ పొనన్మామిడి చెటుట్కిందో మాటాల్డాలనే ఊహ ఊహగానే
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మిగిలిపోయింది. అనీన్ కలలో నిజమయేయ్వి .. నిజం కలలో ఊహించుకోవడం. అది ఫలవంతం అయేయ్వరకే … ఆ తరువాత యీ నిజం
అయిన కల గురించి వాసత్వంలో అంతగా తలపే వుండదు. మననెపుప్డూ కొతత్ పుషాప్లనీన్, కొతత్ పరిమళాలీన్ అనేవ్షిసుత్ంది … అతను,
అలివేలూ యండ మితర్ బృందానికి చాలా సారుల్ కనిపించాడు.
ఆ అమామ్యిలంతా కొదిద్ రోజులు ఎవరో లెమమ్ని పటిట్ంచుకోలేదు. ఓ రోజు “ఇదేమిటి యెపుప్డూ కనిపిసాత్డు?” అనుకునాన్రు.
మరాన్డు, “మనలో ఎవరి కోసమో యిలా తిరుగుతునాన్”డని నవువ్కునాన్రు. కొనిన్ రోజుల అనంతరం “ఎవరొకోసం” అని ఒకళళ్ నొకళుళ్
పరీక్ష చేసుకునాన్రు. ఎవరిలోనూ “రెసాప్నస్” వుండేది కాదు.
“ఆ అబాబ్యిని యెరుగుదువా?” అంది రంజని.
“ఏ అబాబ్యి?”
“దూరంగా – అదుగో – ఆ అబాబ్యి”
“మా కాల్స మేట” అంది ఫైనలియర శారద.
“మా పకిక్లేల్” అంది పదమ్ నెమమ్దిగా.
“పాపం” అనాన్రు ఆ సవ్రంలో గరవ్ం కనుపించకపోయేసరికి.
‘“ఊరుకోండరార్” కాంతం సైడ చేసింది పదమ్ని.
వారం పదిరోజులకు ఆ అమామ్యిలంతా వంతుల పర్కారం అతని చూపులిన్ ఎకస్ రేలో పరీక్ష చేసేశాడు. అందరూ ఆ చూపులు
అలివేలు మీద పడుతునాన్యి అని ఓ సుపర్భాతాన మీటింగ లో తేలేచ్శారు. సతరీ కంటిలో అంత నేరుప్ వుంది. అవి చూసుత్నన్టేట్ – వుండవు;
లోకానిన్ చదువుతాయి. అనుమానించినటేట్ కనిప్ంచవు; శరీరానిన్ నఖ శిఖ పరీక్ష చేసాత్యి. రెండు నలల్ లోకాల మధయ్ మెరిసే నక్షతార్లాల్ంటి ఆ
రెండు చుకక్లే పర్పంచానికి కాంతి నివవ్గలవు. సపత్సముదార్ల అలజడిలో జడిపించనూగలవు.
“ననున్ కాదు. నాకేసి చూడడ్ం యేమిటి? అంతా గోల” అంది అలివేలు.
“రాణీగారిలో యేం చూశాడో మరి? మా కేం తెలుసు?”
“పోవే”
“మేం పోతే వంటరిగా చూడవచుచ్నా?”
అలా సేన్హితురాళుళ్ ఆమె మనసును చిలికి వదలి పెటిట్న తరువాత పాల సముదర్ంలాంటి ఆమె హృదయం చినన్ చినన్ ఆలోచనల
కెరటాలిన్ రేపుకుంటూ సవవ్డి చెయయ్డం పార్రంభించింది. అతను చూసుత్నాన్డనే తలపు వచిచ్నపుప్డలాల్ చెమటలు పటేట్వి. అతను చూడకుండా
వుంటే బావుణుణ్ అనిపించేది. అందుకే గమనించడం ఆగిందో, సాగిందోనని ఆ అబాబ్యిని చూసేత్ అతని రెండు నేతార్లూ డివైడర గా
సమనవ్యం చెంది, తనని కేందర్ంగా – ఆశల (ఇందర్) చాపాలు, కలల (ఇతి) వృతాత్లూ గీసూత్నన్టుట్, రకరకాలుగా చితర్ విచితార్లయిన
తిర్వరణ్ చితార్లు చితిర్సోత్నన్టుట్ ఒక టెకిన్కల దృశయ్ం.
“ఇదేం ఖరమ్ బాబూ నాకు” అనుకుంది రెండు మూడు సందరాభ్లలో – తనిన్ తను గురిత్ంచలేక పాపం అలివేలు.
ఆ తరువాత ఆ మాటలు కూడా అనుకోబుదిధ్ వేసింది కాదు. “ఈ యేడాది అయిపోతే చాలు” అనుకుంది నిదర్ పటట్కపోవడంతో
విసుగుపుటిట్. (ఈ మాట ఆమె అనుకుని చాలా సేపయింది.) “ఆ తరువాత యేం చేసాత్వు అలివేలూ?” నాలుగు గోడలూ, కిటికీలూ,
దేవుడిపటాలూ, కురీచ్, డార్యరూ, నోట, పెనూన్, ఆఖరికి మంచం, పరుపూ రగుగ్లోంచి కుదిపి అడిగాయి వొకుక్మమ్డిగా ఆమెను.
“ఇంకా పైకి చదువుకుంటాను”
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“మరి చదువయిపోతే చాలు బాబూ అని యెందుకనాన్వు?”
“వొటిట్నే” కోపంగా అని తిరిగి “మీకు చెపాప్లేమిటి యివనీన్?” అంది.

“నీ మాటలు రాని సేన్హితులం కదా. అడిగితే తపాప్? అవునేల్. కాంతం, ఉమా, పదామ్ గిలీల్ వీపు వాయించీ దబాయిసేత్ చెబుతావు.”
“హాయిగా యింటోల్ వుండచుచ్.”
“ఇపుప్డు కషట్ంగా వుందా?”
“అవును, చదవలేక, చదివినా పాసయిందాకా భయం.”
ఈ లోపున అలల్రుల్, వాళూల్, వీళూల్ పేరుల్ పెటట్డం.
చదువయిపోతే ఎంత తేలిగాగ్ వుంటుంది? సంతోషంతో సందడించిన సంగీతపు లహరిలా నిటూట్రుప్ వీచింది సవ్రంలో.
“వూ. తరువాత”
“అంతే”
“ఇంకా వుంది”
జవాబు దొరకలేదు … నిజానికి వెదకలేదు అలివేలు.
“సిగుగ్పడకు, నీ లోపలి నిజానిన్ నేను. నీ నీడని.” అందొక గోడ.
సరియైన జవాబు చెబుదామనుకుంటునన్ నోటిని మెదడు అడుడ్కుని మరో గాడిలో మాటాల్డించింది..
“అవును, అతనూ చాలా మంది కూడా” నా వైపే చూసుత్నాన్రు…ముఖయ్ంగా అతని చూపులేమిటి – బొతిత్గా బుగగ్లమీద గిలిగింతలు
పెడతాయి…”
“అందుకని చదువు ఆపేసి యింటోల్ వుండాలనుకుంటునాన్వా?” అచేతన పదారాధ్లైనా మనసత్తవ్ం తెలుకోవడంకోసం అనన్టుట్గా
తపుప్దారి పటిట్ంచే పర్శన్ వేశాయి…
“అవును” అనేసింది.
“ఇంటోల్ వుంటే అతని చూపులు నీకు తగలవని నమమ్కం యేమిటి?”
“ఇవేం సేప్స రాడారాస్-యేమిటి?”
“అంతకనాన్ బలవతత్రమైనవి. నువువ్ నడిచే పాదం కిర్ంద మెతత్ని ములుల్లా – పడుకునే పకక్మీద కుటట్డం చేతకాని నలల్చీమ
పర్యాణంలా – ఇలా రకరకాలుగా అలజడి తెసాత్యి జాగర్తత్.”
“మరేం చెయాయ్లి?” నాలిక కరుచుకుంది.
ఆ వసుత్వులనీన్ వికవిక నవవ్ సాగాయి … ఆ నవువ్లో అనుభవం వుంది. కనీ కనిపించని పూల దారులునాన్యి.
వెనెన్ల వాడకు తీసుకుపోయే మనోరధ రధాల ఆతుర్త వుంది.
వివేకం, నిండుతనం కూడా వునాన్యి.
“అందుకే. వో చినాన్రి చిలుకా!...”
ఇక వాటిని మాటాల్డనివవ్కుండా అలివేలు “ఛా.పొండి” అని బూరుగు దూది తలగడలో తలదూరిచ్ంది…
ఓ రోజు భోజనం చేసి నిలువుటదద్ం బీరువా తెరిచింది మడత బటట్లకోసం అలివేలు. చేతికి చీర వచిచ్ంది … అది అనన్పూరణ్ది.
నైలాన పువువ్ లదిద్న చీర. అది వదిలేసి పరికిణీ కండువా తీసుకోబోతే చేతికి ఆ చీర అంటుకుపోయింది “ననున్ కటుట్కోవూ” అనన్టుట్.
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పోనీ కటుట్కుందాం అని నిశచ్యించుకుని అదే తీసుకుంది. తీరా కటుట్కోవడం పార్రంభిసేత్, కాళూళ్, నడుంచుటూట్ బిగించినటుట్గా
వుంది.. తిరిగి కటుట్కుంటే కుచెచ్ళుల్ అమరలేదు. పమిట యెంత కొలిచివేసుకునాన్ జడని సగం దాటలేదు. గుండెలకి, మెడకి – చీర ఆనక గాలి
కెగిరిన పటంలా అయిపోతోంది .. ఆఖరికి వోమాదిరిగా కటుట్కుంది అరగంట పర్యతన్ం చేసి … అదద్ంలో చూసుకుంటే పెదద్రికం నమర్తగా
నిలుచ్ంది .. నవువ్ కూడా వచిచ్ంది .. తలుపు తోసుకుని అనన్పూరణ్ వచిచ్ంది ..
“ఇదేమిటే”
నిజంగా సిగుగ్పడిపోయింది అలివేలు.
“వోస .. అంత సిగెగ్ందుకు – ఆ కటుట్కోవడమేమిటి .. రా ఇలా … “ అనన్పూరణ్ ఫైనల టచస యిచిచ్ంది ఆ కటట్డానికి.
“చాలా బావునాన్వే – చీర కటుట్కుంటే”
“మొదటిసారి చీర కటుట్కుంటే సిగేగ్సుత్ందేం అకక్యాయ్?” సంశయం తీరుచ్కోవాలని అడిగింది అలివేలు.
“నీకు తెలియని పెదద్రికం – నీ లో దాగింది కనిప్ంచడం మూలంగానే”
“సరిగాగ్ అడుగులు కూడా పడడ్ం లేదు. పడిపోతానని భయంగా వుంది”
“అపుప్డే అలా అనుకుంటే యెలా. యీ చీరలతోనే – నీ జీవితం అంతా కొతత్ దారులు తొకక్డం పార్ర్రంభిసుత్ంది. ఇవాళ
అమామ్యిగారు, నాలోగ్ మజిలీ పార్ర్రంభించారు. ఆడవాళుల్ అడడ్దిడడ్ంగా యెగురుతూ నడవకుండా యిదో బంధం తెలుసా?...”
అలివేలు అదో మాదిరిగా అనన్పూరణ్ని చూసి నవేవ్సి అందిః
“ఈ రోజు నుంచి నాలో వునన్ చిలిపి తనం, అలల్రీ అనీన్ పోగొటుట్కుని కొంచెం హుందాగా, యెదిగిన మనిషిగా నడుసుత్నాన్నని బోరుడ్
కటుట్కోవడం అనన్మాట …”
“ఆ” అంది.
“ఇనిన్ విషయాలు వునాన్యా యీ చీరలో ? అయితే అలల్రి చెయయ్కుండా అమమ్లా, నీలా వుండాలా? నేను కటుట్కోను, విపేప్సాత్నని
చీర” అంది గతం అంతా అమృతమయంగా – దాని యెడబాటుని సహించలేని దానిలా వూహించుకుంటూ.
“రేపైనా కటుట్కోవాలిగా!” అంది అనన్పూరణ్ యింతలో భరత్ పిలుపు వినిపించి వెళిళ్పోతూ.
అలివేలు హాలోల్కి వచిచ్ంది. ఇదివరకు పరికిణీలోంచి విసవిసా పడే అడుగులు అడుడ్కుంటోనన్టుట్ తూచీ పడుతునాన్యి.
హాలోల్ వునన్ తలిల్ కూతురిన్ చూసి
“ఇదేమిటే !” అంది.
“చీర” అంది నవువ్తూ.
“పెదద్దానిలా చీరలేమిటి. దిషిట్ కూడానూ, విపెప్యియ్.”
“పెదద్దానిన్ కానామరి” అంది నవువ్తూ అలివేలు.
తండిర్ అరుగుమీద కురీచ్లో కూరుచ్ని పేపరు చదువుకుంటునాన్డు .. ఇదే అదననుకొని వీధి గుమామ్నిన్ దాటేసింది,
దాటబోయింది…!!
“ఎకక్డికే అనన్పూరాణ్?”
“నేను నానాన్, కాలేజీకి” అంది సమాధానం వినకుండా వెళిళ్పోతూ.
ఆయన నోసారి తేరిపార చూసి నవవ్డం ఆ అమామ్యి చూసి వుంటే మరింత సిగుగ్ పడిపోయేది.
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ఇంటి దగగ్రకనాన్ యెకుక్వ కలకలం రేగింది కాలేజీ వెయిటింగ రూమ లో , అలివేలు అపుప్డే రోదసీ యాతర్ర్ ముగించుకు వచిచ్నటుట్
మిగతా అమామ్యిలంతా ఆమెను వింతగా చూడడ్ం మొదలుపెటాట్రు.
ఆఖరిని అందరూ హో హో “ అంటూ చుటుట్ ముటేట్శారు.
“అబబ్ – ఎంత అందంగా వునాన్వే” కాంతం కౌగిలించుకుంది …
చీర కటుట్కోడంలో అనుభవం వునన్ అమామ్యిలు ఆ చీరనీ, అలివేలీన్ రకరకాలుగా తీరిచ్దిదాద్రు.
అలివేలు అంతసేపూ మౌనంగానే వుంది.
“మాటాల్డవే బొమామ్!”
“మా అకక్యయ్ చీర కటుట్కుంటే అలల్రి చెయయ్కూడదంది తెలుసా!”
“బావుంది – మీ అకక్యయ్కు పి. హెచ. డి. యివవ్చుచ్.”
కాల్సులో సగం మంది విదాయ్రుధ్లు చూపులకు ఆ రోజు అలివేలు అయసాక్ంతం అయింది. సముదర్ంలో దారి తెలియక తిరిగే
‘అతనికి’ ఆమె కేవలం దికూస్చి అయింది.
ఆ రోజు రాతిర్తో ఆంధార్భుయ్దయ వారిష్కోతస్వాలు అయిపోతాయి… శాటిన ఎరర్పువువ్ బాడిజ్ ధరించి అలివేలు తిరుగుతూంటే నూటికి
నూరు పాళుళ్ సంధాయ్కాంతిలా, దీపశిఖలా అనిపించింది చాలా మందికి. వాలంటీరల్లో అతనూ వునాన్డు … అతనిలో ఆపేక్ష వెరిర్ పూవులు
పూసింది… కోరికలు ఆనందానిన్ చాచుకుంటునాన్యి శరీరం నిండుగా ..
ఊళోళ్ంచి వచిచ్న ఆడవాళళ్ని కంటోర్ల చేసూత్ అలివేలు కెమిసీట్ర్ హాల దగగ్ర నుంచుంది.
అతనిన్ చూసి అతనే అనుకుంది. ఆ రోజు మొదటిసారి చీర కటుట్కునాన్నని గురుత్కు వచిచ్ ఆమె కుదించుకుపోయింది …
“మీరు” అనాన్డు అతను దగగ్రగా వచిచ్.
“నేను” అంది మామూలుగా.
“చీర కటుట్కుంటే చాలా బావునాన్రండీ. మీరు”
“నిజమా” అంది కొంటెగా.
“ఆ”
వెంటనే అనేసింది “మీకేం పని లేదా? నే యెలా వుంటే మీకెందుకు” కోపం కూడా ఆ సవ్రంలో వుంది…
“నేనూ” అతను వూహించలేదు ఆ అమామ్యి మాటలు.
“పీల్జ – వెళళ్ండి- ఇలా యెపుప్డూమాటాల్డొదుద్.” జనంలో కలిసిపోయింది …
“ఇలా బిహేవ చేశానేమిటి .. నవువ్తూనే జవాబు చెబితే పోయిందేముం దింతలో…” చీర కటుట్కునన్ మూలంగా అని వుంటానని
అనుకోవాలనిపించింది.
ఇంటికి వచిచ్ంది .. ఆలోచనలు మాతర్ం అతనిన్ కొంగుకు ముడివేసి కూడా తీసుకు వచాచ్యి.
వెళిళ్ అదద్ం ముందు నుంచుంది … దూరంగా బెడ లైట కాంతి గదిని నింపలేక పోతోంది…
రెండు వెచచ్ని హసాత్లు – వో బలమైన చపాట్లాంటి ఛాతీ ఆమెను కౌగిలించుకునాన్యి…
భయపడింది … విదులుచ్కుంటూ ‘యెవరూ’ అంది.
అతను నోరు నొకిక్నా కళుళ్ బావగారిని చూపించాయి అదద్ంలో.
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“ఛీ – వదులు బావా – యేమిటిది” కంగారుగా ఖైదులోంచి బయటపడింది …
“చీర కటుట్కుంటే నువువ్ చాలా బావునాన్వు మరదలా” అనాన్డు కొంటెగా.
“అకక్యయ్తో చెపాత్ను” అంది.
ఇంతలో ఆ గదిలోకి అనన్పూరణ్ వచేచ్సింది…

“వేళాకోళంగా మంచినీళుళ్ అడిగితే, నీతో చెపాత్నని బెదిరిసోత్ంది మీ చెలాల్యి చూడు…” అనాన్డు వెళిళ్పోతూ అతను…
అనన్పూరణ్ చినన్దేం కాదు. అందుకే గర్హించగలిగింది. వెంటనే వూహించ గలిగింది.
“అకక్యాయ్” వెళిళ్ కౌగిలించుకుంది.
“యేమిటే”
“నేను చీర కటుట్కోనే” అనేసింది. ఆ రోజు అనుభవానిన్ విపిప్ చెపప్లేకా, మనసులో దాచుకోలేకా.
“ఏం ? అనుభవం చెడుగా వుందనా?”
“అవునకక్యాయ్” అలివేలు కాలేజీలో జరిగిన సంగతి చెపిప్ంది. బావ సంగతి చెపప్కూడదనికుంది. కాని జరిగింది అనన్పూరేణ్
చెపేప్సింది. ఆఖరిగా అంది మరిపిసూత్!
“చూశావా – నేను చెపప్లేదూ. హుందాగా జీవిసాత్నని – మరాయ్దగా బర్తుకుతానని నిరూపించుకునాన్వు రెండు చోటల్ –
దీనికేమంటావు?”
తేలికపడడ్ మనసుస్తో అంది అలివేలు.
“ఇదంతా చీర పర్భావం అంటావా?”
“కాకపోవచుచ్. కాని, ఈ అనుభవంతో నువువ్ గుణపాఠం నేరుచ్కోవచుచ్. నీ మామూలు అలల్రిని, చిలిపితనానిన్ మరిచిపోయావు.
దానికి తారాక్ణం యేమిటో తెలుసా? మా ఆయన చేసిన పనికి అలల్రి చేసి అగౌరవపరచలేదు. నా దగగ్ర కూడా నేను బాధపడతానని దాచావు.
అదే నినన్టి రోజయితే అలల్రి చేసి అరిచేదానివి. కాలేజీలో కూడా ఆ అబాబ్యికి కొంటె జవాబులు చెపేప్ దానివి.” అంది.
నిజమే … అతని పటల్ పర్వరత్న, బావ యెడల నిరిల్పత్త రెండూ కూడా తనకు తెలియకుండా వయ్తిరేకంగానే జరిగాయి .. అదే ఆమెకు
అంతవరకూ అరధ్ం కాలేదు.
“నాలోగ్ మజిలీ ఎలా మొదలయిందో చూశావా చెలాల్య? అందరి అనుభవాలూ ఇలాగే వుండకపోవచుచ్. కాని సతరీకి దకేక్ గౌరవానికి,
పర్తిషఠ్కి బంగారు వనెన్ తెచేచ్ ఘడియలు యీ మజిలీలోనే యెదురువుతాయి…”
కొనిన్ నెలలు గడిచిపోయిన తరువాత – అమామ్, నానాన్, అనన్పూరాణ్, పెదద్నన్యాయ్ వుమమ్డిగా నవువ్కోడం వినిపించింది అలివేలుకు.
వెళిళ్ అనగా, ఆఖరి మాటలుగా “పెళిళ్ చూపులు” అనేవి ఆమెను ఢీ కొటాట్యి … గుండె చేతోత్ పటుట్కుని గప చుప గా వెళిళ్ మంచం మీద
వాలిపోయింది అలివేలు. గోడమీద ఫోటోలో కానొవ్కేషన దుసుత్లోల్ వునన్ అలివేలు బి. యసీస్. అడిగింది నవువ్తూ! “ఎవరి కా పెళిళ్
చూపులు?” అని.
“ఫో, కొంటి పిలాల్” అంది ఈ అలివేలు.
“అలివేలు యెవరిన్ పెళాళ్డింది? అతనేన్ పెళిళ్ చేసుకుందా? లేక ఎవరేన్నా పెళిళ్ చేసుకుందా? నాలోగ్ మజిలీ ఎలా సాగుతోంది?” అని
రకరకాలుగా పర్శిన్ంచేవారికి నేనేమీ సమాధానం చెపప్దలచుకోలేదు .. మరో మజిలీ కోసం మీరే యెదురు చూడండి. ఆ వోపికా లేకపోతే.
మీకు కనిపించే జంటలోల్నే అలివేలూ, భరాత్ వుంటారు .. ఏ పారుక్లోనో, బస లోనో, సినిమా హాలోల్నో వుండి మీరు గురుత్ పడతారని మొహాలు

øöeTT~

www.koumudi.net

»qe] 2021

¬FL$qFL$c ¶ MLj¸¼ ¥qDÍ

9

పకక్కి తిపుప్కుని నవువ్కుంటూంటారు. ఎగిజ్బిషనస్ లోనో, రవీందర్ భారతిలోనో, రసికరంజనీ సభలోనో చుటాట్ల పెళిళ్లోనో మీకు
తారసపడచుచ్. వారిని యీసారి వెంటనే అడిగెయయ్ండి, మరేచ్పోయాను. ఇలసేట్ర్టెడ వీకీల్లో “వెడిద్ంగస్” కాలమ లో కూడా మీకు
దరశ్నమివవ్చుచ్. అదీకాకపోతే ఆఖరి కూల్ (హా!) మీరే అయి వుండచుచ్ మీరు వెదికే జంట. అపుప్డు మీరు ఆశచ్రయ్ం, ఆనందం కూడా
పొందుతారు. ఈ దాగిన నిజానిన్ ఇంతకాలం గురిత్ంచలేకపోయినందుకు.
★★★

COMMENTS

øöeTT~

www.koumudi.net

»qe] 2021

