1

న

న

చేచ్ కథ
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మతిత్ భానుమూరిత్

మనకు నవొవ్సుత్ంటుంది.. ఎపుప్డు?? .. ఏడవలేనపుప్డు.
అలాగే ఏడుపొచేచ్ సనిన్వేశాలూ ఒసుత్ంటయ. కొనిన్ సనిన్వేశాలు మనలిన్ చుటేట్సత్య. కొనిన్ కటేట్సత్య. కొనిన్ నిలువున
ముంచేసత్య. తెలిసికూడా తపిప్ంచుకోలేని సనిన్వేశాలు కూడా ఉంటయ. ఆలాంటి సనిన్వేశం ఆ మధయ్ ఒకటి జరిగింది. జరిగి చాలా
రోజులయియ్ంది.
ఆ రోజు బాయ్ంక కౌంటర డూయ్టిలో ఉనాన్ను. తల ఎతిత్చూసేత్ .. కృషాణ్రావు.
ముఖమంతా అదోలా ముసురులో కీకారణయ్ంలా.. నీళుళ్, బురద, పేడ, పకుష్ల పెంట, కుళిళ్న ఎoడుటాకుల వాసన,
గటుట్తెగినకాలవ గుళగుళ, దూరంగా జలపాతంహోరు అనిన్ కలగలిసి ఆ ముఖంలో పర్వహిసుత్నాన్యి. బాయ్ంకులో కౌంటర ఇవతల నేను,
అవతల పదిమంది కషట్మరల్ మీదుగా కీకారణయ్ం.
మళీళ్ చూశాను కాసత్ పరిశీలనగా. అబోబ్.. ఏదో సెప్షల ఎపిసోడే.
చెయియ్ ఊపాను. అంటే వెళిల్ కాంటీన లో కూరోచ్మని. గురుడుకి తెలుసు. నేను పని తెమిలాక వెళతాను. వెళుతునాన్డు.
వెళళ్డంలో కూడా ఎక్ష్ పెర్షన.. భారంగా.. టార్జెడి కొంచం ఎకుక్వుందే..
ఆయన అలా టార్జెడిగా ఉంటె మీకు నవొవ్సుత్oదా అనొచుచ్. అదికూడా ఈయన వలేల్. మంచి జరన్లిసట్. అక్షరం అక్షరం
సెంటిమెంటులో ముంచి పాఠకుడి కళళ్లోంచి మనసుకు గుచచ్గలడు. చదివిన వాడు కదలిపోతాడు. మామూలు మనిషి కావడానికి చాలా టైం
తీసుకుంటాడు. కానీ రాసిన ఈయన మాతర్ం ఎపుప్డూ మామూలు మనిషే. అనిన్ దురుగ్ణాలు ఉనాన్యి. తాగుడు, పేకాట, వాచాలతవ్ం,
ఆడవాళళ్తో వెకిలి పర్వరత్న, జీతం డబుబ్లు విచచ్లవిడిగా ఖరుచ్పెటట్డం, భారయ్పిలల్లను హీనంగా చూడటం గురువుగారికునన్ ఆభరణాలు.
అయన రాసేది, చెపేప్ది వేరు. ఆయన జీవనదైనందినం వేరు. మిషట్ర హైడ అండ జేకేల. ఇది నేను ఆయనతొ శిషయ్రికం మొదలైన
కొదిద్రోజులకే తేలింది. తన ఫోర్ఫెషన లో మాతర్ం చాలా గటిట్వాడు. మంచిమంచి రచయితల బుకస్ ఇచిచ్ చదవమంటాడు. అవి
వెంటాడతాయి. వేటాడతాయి.
ఆ మధయ్ ఓ బుక ఇచాచ్డు. “మంచి రైటరు. భలే రాసాత్డు. ముగింపు సూపరు. చదువు.” చదివాను. లోలోపల ఏదో
మంతర్కవాటం తెరుచుకుంది. అసలు లోపల కవాటాలుoటాయని తెలీదు. ఇందులోని కధలే చెపాప్యి. మచుచ్కి ఓ కథ.
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అనగనగా ఇదద్రు ఫెర్ండస్ అనన్మాట. కలిసి గోలీలాడతారు. కలిసి గోడుంబిళళ్ ఆడతారు. సూక్లు ఎగొగ్టిట్ గేటుల్ దూకి
మాటీన్లకెళతారు. పెదద్యాయ్క వొకడు బాగా చదూకుని సూక్లుమాషట్రయితే మరొకడు చదువు ఆపేసి సూక్ళుళ్పెటిట్ విదాయ్దాత అయియ్, ఆనక
పొలిటీషియన అయియ్, రావిశాసిత్ గారు చెపిప్నటుల్ “డాబు, డబుబ్, దబాయింపు సెక్షనస్” బాగా వంటబటిట్ంచుకుని ఇపుప్డు నితయ్ం టి.వి.లోల్
వారత్లోల్ చరచ్లోల్ వయ్కిత్ అయిపోయాడు. అటాల్oటి ఫెర్ండస్ అనుకోకుండా ఎదురవుతారు.(ఇదిమరీ సినిమా సీను.. వీళిళ్దద్రూ ఎలా
ఎదురవుతారండి..) సరే సరే. కధపర్కారం ఎదురయాయ్రు. మాషాట్రు అపప్టిలా నవావ్డు. విదాయ్దాత ఇపప్టిలా నవావ్డు. మాటలు అంతే.
కబురుల్ అనబడేవి అంతే. ఫినిషింగ లో “ఓసారి ఇంటికి రారా..” అనాన్డు విదాయ్దాత హీరో కృషణ్ంరాజులా. మాషాట్రు కంగారై పోయాడు.
హెడ మాషాట్రు పిలిసేత్నే గేర్ట. ఇక బడి వోనరుగారు ఆహావ్నిసేత్??
పెళాళ్ంతొ పూసలనిన్గుచిచ్ కనీన్ళోతుత్కునాన్డు. “ఆయన కృషుణ్డు.. నేను కుచేలుడిన్” అనాన్డు ముకాత్యింపుగా.
ఏకీభవించింది సహధరమ్చారిణి. ఏవైనా సహాయంచెయయ్గల సమరుధ్డు. ఇదద్రూ చాలా డీర్మస్ కనాన్రు.. విడివిడిగా జమిలిగా. కాష గా ఇసేత్
ఉనన్అపుప్లు తీరుచ్కుని ఓ ఇలోల్ సథ్లమో కొనుకుక్ంటే? పాపం పసుపుతాడు కటుట్కు తిరుగుతునన్ ఈ వెరిర్దానికి కనీసం మంగళసూతార్లనాన్
బంగారంతో చేయించాలి. అది కృషుణ్డికి చెబితే సంతోషిసాత్డు కూడా. మంచి మంచి ఐడియాలతొ మురిసిపోయారు శీర్మతి & శీర్ కుచేల.
ఓరోజు తయారై శీర్కృషుణ్డు ఇంటికి కుచేలుడు బయలేద్రాడు. ఎదురొచిచ్ హెచచ్రించింది శీర్మతి కుచేల. “ఆయనున్
నోరుతెరిచి అడకక్ండి..నొచుచ్కుంటారు..ఇచిచ్నదానికి థాంకస్ చెపప్డం మరేచ్పోకండి. వరష్ం వచేచ్లా ఉంది.. వారి ఇంటోల్ తడిసినచొకాక్
విపప్కండి. తడిసేత్ తడిసింది వెధవచొకాక్. లోపలబనీన్ను చిరుగులనీన్ కనిపిసత్య. వారు బాధపడగలరు.” అనన్టుల్గానే వరష్ంవచిచ్ంది. చొకాక్
తడవనే తడిసింది. అది ఇలుల్ కాదు. బోలుడ్ అంతసుత్లునన్ తాజ మహల. (పాలరాతితో కటాట్రని కవిహృదయం) వాచ మాన మాషాట్రిన్చూసి
రోతగా ముఖంపెటాట్డు. “అయయ్గారు లోపల మీటింగులో ఉనాన్రు. ఇకక్డకూరోచ్.” కూరుచ్నాన్డు తడిసినచొకాక్ విపప్కుండానే. అయయ్గారు
రాలేదు వాచమేన పైకెళిళ్ చెపిప్వసూత్నేఉనాన్డు. చెపిప్చెపిప్ తిని నిదర్పోయాడు వాడు. మాషాట్రు అలా కూరుచ్నే ఉనాన్డు, తడిచొకాక్తో
వణుకుతూ. తెలాల్రింది. మధాయ్హన్మైంది. అపుప్డే ఆవులిసూత్ ఉదయించాడు అయయ్గారు అనబడే విదాయ్దాత.
“ఏంటి కబురుల్..?” అనాన్డు ఎటో చూసూత్. ఏదో చెపాప్ననుకునాన్డు మాషాట్రు. ఇదద్రికి లంకె ఎలా కుదురుతుంది. ఏవొ
మాటలాల్ంటివి. కబురాల్ంటివి..కూసిని.. కాసేపు. లేచి “సరే.. అపుప్డపుప్డూ కనిపిసూత్ఉండు.”
నిషర్క్మించారు. ఇచిచ్oదేవీ లేకపోవడంతో థాంకస్ చెపేప్అవకాశo మాషాట్రుకు రాలేదు. ఇoటికిచేరిన మాషాట్రు చలిజవ్రం
నిమోనియాతో హాసప్టల బిలుల్ లక్ష రూపాయలు అయాయ్క చనిపోయాడు. జబుబ్వలెనే కాదు హాసప్టల బిలుల్లు చూసినా చనిపోవుదురు.
విదాయ్దాత ఎలెకాట్ర్నిక మీడియాలో సంతాప సందేశం ఇచాచ్డు..
ఇది కథ. చదివాక అలల్కలోల్లం అయిపోయాను. ఆ మాషాట్రు, ఆ విదాయ్దాత, ఆ పెళాళ్ం, అ వాచ మాన.. వొకరే మిటి..
కిర్షాణ్రావుతో సహా అందరూ ననున్ చితకొక్టేట్శారు. అపప్టున్oచే ఏవేవో సనిన్వేశాలు. ఏడుసుత్ంటే నవువ్రావడం నవువ్తుంటే ఏడుపురావడం.
విషాదాలేవో జీరణ్ంకావడం కావచుచ్ బహుశా. లోకం తెలిస్పోయినటుల్ భావన. విదాయ్దాత అలాకాక మరోలా ఉంటె నేనే ఆతమ్హతయ్
చేసుకునేవాడినేమో.. బంగోరె లా.
రష తగాగ్క పర్కక్కౌoటర లో ఉనన్ ఉషకు చెపిప్ కౌoటర కు తాళంవేసి వెళాల్ను. ఓమూలగా దీనంగా.. ననున్ చూడగానే ఉరికె
వాంతిని ఆపినటుల్ పెదద్ గుటకవేశాడు. రెండు టీలు తీసుకుని ఒకటి ఆయన ముందుకు తోసి “ఊ” అనాన్ను చెపప్మనన్టుల్. “పండుగాడు..,”
ఎకెక్కిక్ “ననున్..,” బెకిక్ “లంజాకొడకా..,” టేబుల మీద తల పెటిట్ నీళుళ్, ముఖం కనిపించకుండా వొళళ్ంతా కుదిపి కదిపి ఏడుసుత్నాన్డు.
అబోబ్.. ఎపుప్డో నాగయయ్గారి చితార్లోల్ సీను. “అని.. తిటాట్డు పర్కాష!!” పూరిత్ చేశాడు.
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“ఆపండి సార..” తలెతిత్ కళుళ్ తుడుచుకునాన్డు ముకుక్ వదిలేశాడు. అటుచూడలేక ఎటోచూసూత్ “ఎందుకు?” అనాన్ను.
ముకుక్, నోరుఎగబీలిచ్ “నీకు తెలీదాపర్కాష ?!” అనాన్డు. తెలుసుకాని ఆ సందరభ్ంలో అదే డైలాగ. వరధ్మాన సినిరచయిత ఆయన,
పర్వరధ్మాన మినికధల రచయిత నేను. ఇదే సూటబుల డైలాగ. “వాడి కోసం.. వొకక్గానొకక్ కొడుకని.. వాడి కోసం.. ఎంత
కషట్పడాడ్నో..పచ్..ఎంతకషట్పడాడ్నో..వాడికోసం” దాసరి నారాయణరావు మారక్ డైలాగ. చెపిప్ందే మళీళ్మళీళ్ తిరగేసి మరగేసి.. ఏడుపు
ఆపమనన్టుల్గా ముఖం పెటిట్ “ఏంటి??” అనాన్ను. మళీళ్ చెపుప్ అనన్ది నా కవిహృదయం. కనిపెటిట్ “వాడికోసం ఎంత..” ఆపమనన్టుల్
చిరాగాగ్ ముఖంపెటాట్ను. చెబుతోంది తపుప్. “వాడు పాపం టూయ్షనుల్చెపుప్కుని చదువుకుంటునాన్డు” అని నాడబుబ్లతో మూడో పెగుగ్ తాగాక
ముపైప్సారుల్ చెపిప్న కఠిననవాసత్వం. గురుత్ంది ఇంకా.
అసలు వాళళ్ఇంటోల్ మండుతునన్ రావణకాషట్ం తెలుసు. గురువుగారు మరోచురుకైన యువరచయితిర్ని వొళోళ్
కూరోచ్బెటుట్కుని రచనలో అ ఆ లు దిదిద్సుత్నన్ కోరోన లాంటివారత్ ఇంటోల్ వాయ్పించింది. ఆయనున్ హోం కావ్రైoటైన లో ఉంచారు.
ఈయనకునన్ ఉనన్తసాథ్నం ఇంటోల్ ఓ గదికే పరిమితంఅయియ్ంది. పండుగాడు అని ముదుద్గాపిలుచుకునే కొడుకు.. ఎక నిరంజన.. ఒకక్డే
నలుసు. గురువుగారు జరన్లిసుట్. జీతంగా వచిచ్ంది కేవలం నాలుగు బారల్వాళళ్కు ౩౦ సాయంతార్ళళ్ చొపుప్న సమానంగా సమరిప్సుత్ంటాడు.
దాంతో తలిల్ కొడుకు ఒక గూర్పు అయాయ్రు. వాటస్అప కూడా ఓపెన చేసుకునాన్రు. దాంతో గురువుగారు సింగిలైపోయాడు. అపుప్డే
సినిమాలకు రైటర గా అవకాశాలొసుత్నాన్యి. దాంతో జీతం బారల్వాళల్కు సరడ్లేక నాబోటి శిషుయ్లను రికూర్ట చేసుకోవడం మొదలెటాట్డు.
జంటస్ వరకూ ఇంటోల్ సరిపుచుచ్కునాన్రుగాని లేడీస ను రికూర్ట చేసుకునే సరికి పిండం పిలెల్తుత్కెళిళ్oది. ఈ సమసయ్కు వాకిస్న కోసం టైర
చేసుత్నాన్డు. ఇపుప్డే పండుగాడు అనే శీర్నివాస కు అమెరిక యూనివరిస్టిలో సీటొచిచ్oది. అకక్డ ఫీజులు, హాసట్ల ఖరుచ్లకోసం బాంక లోను
కావాలి. విమానం ఎకేక్వరకూ అయేయ్ఖరుచ్లకోసం దాదాపు రెండు లక్షలు కాష కావాలి. కొడుకు వాతావరణ హెచచ్రిక చేశాడు. “జీవితంలో
నినేన్మీ అడగలేదు హైసూక్ల నుంచి నా ఫీజులు నేనే కటుట్కుంటునాన్ను. నా బటట్లు నేనే కొను కుక్ంటునాన్ను. నీ పర్వరత్న నాకు నచచ్దు కాని
ననున్ కనన్తండిర్వి. పెంచి పెదద్చేశావ. ఇది మనకొక గొపప్ అవకాశం. నేను అమెరిక వెళళ్డానికి నీ మీద ఆధార పడకతపప్దు నానాన్. తరావ్త
నినున్,అమమ్ను చూడాలిస్న బాధయ్త నాదే అని నాకు తెలుసు. ఇది నాకూ నీకూ డు ఆర డై సందరభ్ం.. ”
కృషాణ్రావు కదిలిపోయాడు. కొడుకును అమెరిక పంపకపోతే నా బర్తుకు కరోనశవం కంటే హీనం. పర్యతాన్లు ముమమ్రం
చేశాడు. ఎపుప్డు ఎంత అవసరమో అంత.. ఎలాగోలా ఏరాప్టు చేసూత్నే ఉనాన్డు. నావంతుగా నా గాయ్రెంటితో ఎడుయ్కేషన లోను ఇపిప్ంచాను.
తెలిసినవాళళ్ దగగ్రలాల్ చేయిచాపాడు. ఏడాచ్డు. కాళాళ్ వేళాళ్ పడాడ్డు. ఎలాగోలా కొడుకిక్ మూటాములేల్ సరిద్పెటాట్డు. రేపోమాపో విమానం
ఎకక్డమే మిగిలింది.
ఈ టైం లో ఈ దికుక్మాలి సీన ఏవిటి? బండబూతులు కొడుకు ఎందుకు తిటాట్డు? ఈయన గారు ఎందుకు వెకిక్ వెకిక్
ఏడుసుత్నాన్డు?
“అరె..ఎందుకు అంతమాట అనాన్డు..పచ్..చెపప్ండి సర..ఏంటి పార్బెల్ం..అవతల నేను కౌంటర లో ఉనాన్ను..”
ఎపుప్డూ చూడనంతగా జారిపోయాడు. దీనంగా మనసుతో అనాన్డు “పర్కాష.. తండిర్గా నా బాధయ్తగా నానా గడిడ్కరిచాను.
నీకు తెలుసు. దేవుడిలా నువువ్ ఆదుకునాన్వ. నా పర్యతాన్లనీన్ అయిపోయాయి. ముషేట్తత్డం దొంగతనంతొ సహా. అనిన్ ఏరాప్టైనయ.
చివరగా వొకక్టి మిగిలిపోయింది. వాడి ఫైల్ట టికెట. అదొకక్టే మిగిలి పోయింది. రెండురోజులుగా అడగనివాడు లేడు, ఎకక్ని గుమమ్ం లేదు.
ఎకక్డా పుటట్లేదు. టెనష్న తొ ఇవావ్ళ వాడు బరషట్ అయిపోయాడు. ననున్ బండబూతులు తిటాట్డు. ఎందుకు కనాన్వ. నీ బర్తుకు వేషట్ ఎకక్డైనా
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పడి చావు..” అనాన్డు నాకొడుకు. నేనుకనన్ నా కొడుకు. నామనసుస్ ఏవిటో నీకే తెలుసు నువేవ్ ఈ చిటట్చివరి కషాట్నిన్ ఆదుకోవాలి. ఎదో
చెయియ్ పర్కాష. పీల్జ పర్కాష..” కాళళ్పై పడిపోయాడు. పెదద్గా బిగగ్రగా గుండెలు పగిలేలా ఏడాచ్డు.
నా మైండ బాల్ంక అయిపొయింది. ఎంతసేపు కర్మశిక్షణ లేని పర్తిభావంతుడైన వయ్కిత్గా చూసోత్నన్ కృషాణ్రావ నిజమైన
తండిర్లా.. తన బాధయ్త నిరవ్హించలేక జాలిజాలిగా జారిపోయి ఏడుసోత్నన్ తండిర్లా..
ఏమిచెయాయ్లో తోచలేదు. ఎదో చెయాయ్లి. సనిన్వేశం డిమాండ చేసోత్ంది. తపప్దు. “ఎంత కావాలి..?”
“లక్ష.. ఒకక్ లక్ష కావాలి. అంతే. అకక్డ యూనివరిస్టీకి చేరిపోతాడు..”
“సరే.. మీరు వెళళ్ండి సర. ఒకగంట టైం ఇవవ్ండి. మీరు ఇoటికి వెళళ్ండి. పీల్జ” కౌంటర వైపు పరుగు. చేతులు
పనిచేసుత్నాన్ బురర్తీవర్ంగా గిరుగిరుర్న తిరుగుతోంది పోలీస వాయ్న పై లైట లా. రెండు మూడుగంటలకో ఐడియా. ఇపుప్డు మనకు కావాలిస్ంది
ముళళ్పూడివారు చెపిప్న పాతపేపరుల్లాంటి బంగారునగలు. మన ఏడుపుకు కరిగిపోయి తన బంగారునగలు ఇవవ్గలది ఆడది మాతర్మే.
కావేరి ఉంటె పుసెత్లతాడు ఇవవ్మంటే హేపీగా ఇసుత్ంది. ఉళోళ్లేదు. పాపపుటిట్ రెండునెలలయియ్ంది. ఇక అడగగలిగే ఆడది ఇకక్డ ఒకక్టే
ఉంది.
నిదర్ముఖంతో తలుపుతీసింది సుమతి అకక్. పెదనానన్ కూతురు. ముఖం రోతగా పెటిట్ంది. నవువ్ లాంటిది వదిలాను. లెటిర్న
తలుపుతీసినటుల్ ముకుక్ మూడువంకరలుతిపిప్ంది.
అకక్ కోపతాపాలకు కారణం ఉంది. ఎనిన్సారుల్ పిలిచినా, “బిజీగా ఉనాన్నే.. తరావ్తొసాత్లేవే..” సాట్ండరడ్ ఆనస్ర. పిలిచి
పిలిచి విసుగెతిత్పోయింది.
“వొచాచ్వా.. ఎదో పనిఉండి వొచిచ్ ఉంటావ. మంచినిదర్ చెడగొటాట్వ రా పర్కాశి.. ఎంటాపని? తవ్రగాచెపుప్” అంది.
ఒపెనింగే చండాలంగా మొదలెటిట్ంది. ఎలా డీల చెయయ్డం. “సుమకాక్.. కాసత్ టీ ఇసాత్వని వచాచ్నే. పచ్.. పడుకో వెళతాలే
” ఎలాఅడగాలి.. అందునా బంగారునగలు. “సరే ఉండు. నేనూ తాగుతా..” లోనకెళుతూ టీ కాసూత్, “కావేరి ఓకేనా?.. పాపాయ ఎలా
ఉంది? ఫోటోలో జుతుత్బావుందిరా. బాబాయ పినిన్ చూశారా? మా ఆయన ఒకటే ఇదై పోతునాన్డు. వెళిల్ పాపాయ ను చూదాద్మంటే ఈ
కరోనావొకటి అంటునాన్డు.” టీకపుప్ చేతిలో పెటట్బోయింది.
పటుట్కోకుండా బావురుమని చేతులటుట్కునాన్ను. కంగారైపోయింది. కృషాణ్రావులా జారి కాళళ్మీద పడాడ్ను. “అకాక్ నువేవ్
కాపాడాలే..” అకక్ చాలా మూవ అయిపొయింది. పెదద్గా ఏడాచ్ను. గజగజ వణికి పోయింది.
“బాయ్ంకులో కాష తకుక్వొచిచ్oది. ఎవడికో చూసుకోకుండా లక్ష ఎకుక్విచాచ్ను. ఇపుప్డు వెంటనే కటట్కపోతే నేను జైలోల్
కూరోచ్వాలి. ఉదోయ్గం ససెప్ండ చేసాత్రు.”
“అయోయ్ అయోయ్.. అటాల్ ఎలా ఇచాచ్వ రా వెధవా..”
“చూసుకోలేదే.. కావేరి ఉనాన్ దాని నగలుపెటిట్ ఈ గండం దాటుదును. ఇపుప్డేం చెయాయ్లో..?” డైలాగ మింగి
పెదద్గాఏడుపు. సకెస్స ఫుల.
మరో ఐదునిముషాలోల్ సీన ముగించి అకక్ నగలతో పరుగొ పరుగు. హెడ కాషియర కు ఇచిచ్ “ఎలా తూకం వేసాత్వో
తెలీదు. లక్ష మాతర్ంకావాలి.”
మరో అరగంట తరావ్త చికక్డపలిల్లో ఉనన్ కృషాణ్రావుగారి కాలింగ బెల. కరీచ్ఫ లో చుటిట్ఉనన్ రెండు 500 కటట్లు.
ముగుగ్రూ ముందు వెరిర్చూపులు. ఆనక బోరుబోరు. “నీ ఋణం ఎలాతీరుచ్కోవాలి పర్కాష..?”
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ఎయిర పోరుట్కి వెళిల్ సెండాఫ. విమానం కదిలేలోపు ఈ డైలాగ వందసారుల్ అనాన్డు కృషాణ్రావ. ఈల వేసు కుంటూ
ఇంటికివెళాల్ను. సనిన్వేశం డిమాడ చెయయ్డంతో తపిప్ంచుకోడానికి వీలులేక పోయింది. చేశాను మరి. ఇక కృషాణ్రావ మాషాట్రులానా లేక
విదాయ్దాతలానా ఎలా పర్వరిత్సాత్డో.. తలుచుకుంటే నవొవ్సోత్ంది.
ఆ సనిన్వేశం రావాలి. చూడాలి.
ఇది జరిగి చాలాకాలం అయియ్ంది. దాదాపు పదేళుళ్ పైనే.
శీర్నివాస అమెరిక వెళాళ్క కేష్మంగా చేరాడని చెపాప్డు. రోజూ కలిసి తాగి, తాగకుoడానూ కృతజఞ్త పర్కటిoచే వాడు.
కొదిద్రోజులకే సాయంతర్ం కనపడడం లేదు. సినిమా చరచ్లట. సిటిట్ంగులు అనీన్ అకక్డే. వాళళ్తోనే.
మరికొదిద్ రోజులోల్నే సినిమా రచయిత ఐపోయాడు. ఆయన రాసిన సినిమా హిట. చాలు ఒకక్ సినిమా హిటట్ యినా
ఈరోజులోల్ పటుట్కోలేo. కృషాణ్రావు కూడా అంతే కదా. ఆ గోలడ్ లోను రికవరీ నా జీతంలోనుంచే. పాప ఇoటికివచాచ్క జీతం అసుత్బిసుత్గా
ఉండేది. ఓసారి సుమతకక్ అడిగింది, అదీ కావేరిముందు. దొరికిపోయాను కావేరి కళళ్వెంట నీళుళ్. ఆమెనగలు పెటిట్ అకక్ నగలుతీసి
ఇచేచ్శాను.
బార్ంచ టార్నస్ ఫర. కావేరి నగలు పెటిట్ంది కొతత్ బార్ంచ లో.
ఇవనీన్ మీరు ఊహించే సీనేల్. భలే నవోవ్చేచ్వే. మరికొనిన్ సీనుల్ చెపాత్ను. ఆఫ కోరస్ అవీకూడా మీరు ఊహించేవే. బాగా
నవోవ్చేచ్వే.
కృషాణ్రావు తన అసిసెట్ంట ను లోను కోల్జ చెయయ్డానికి డబుబ్ ఇచిచ్ బాయ్ంకుకు పంపించాడట. అకక్డ నేను లేను కదా.
నాపేరుతొ లోనుఖాతా లేదు. వాడు కటట్లేదు. అపుప్డు గురొత్చిచ్ంది. ఎడుయ్కేషన లోను కడుతునాన్డా లేదా?? వెనున్లో వణుకు. పాతబార్ంచికి
ఫోను. హమమ్యయ్! నెలనెలా రికవరీ వసోత్ంది. ఎవరో లేడి ఎకౌక్ంట నుంచి. ఎవరైతే మనకేం.. కటట్కపోతే ఆయనున్ నేనేం పీకలేను. నా పీక
తెగోగ్సుకోవడం తపప్.
నాలుగైదుసారుల్ ఫోన చేశాను. బిజీ. మరోసారి “ సొట్రీచరచ్లోల్ఉనాన్రు. మీపేరు చెబితే రాసుకుని సార కు చెబు తాను”
అసిసెట్ంట. మరాన్డుఫోనోల్ ఇంతెతుత్ఎగిరాడు కృషాణ్రావ, “ బార్ంచిలో లోను అకౌంటులేదట. ఆ భాడకావ గాడు డబుబ్జేబులోవేసుకుని
పారిపోయాడు.” తపుప్నాదే. చెపప్కుండా ఖాతా మారిసేత్ అది ఆయన తపుప్ ఎలా అవుతుంది.?. పైగా మొతత్ం సొముమ్ అసిసెట్ంట
పటుట్కుపోయాడు. అంటే ఇక వీడు కటట్డు. నవొవ్చిచ్ంది.
రవీoదర్భారతిలో కనిపించాడు ఆ వరధ్మానరచయితిర్తో. “పర్కాష.. హౌ ఆరూయ్.. ఎలాఉనాన్వ..?” పెరూఫ్య్మ లో ముంచిన
ఉంగరాలచెయియ్ కలిపాడు అచుచ్ముసలిరజనీకాంత లా. “చూసుత్నాన్వ గా. లాసట్ వీక విడుదలయి న ఫిలింకూడా సూపర డూపర హిట.
రోజూ ఐదారు సోట్రిడిసక్షనస్. ఎపుప్డనాన్ ఆఫీసుకు రావోచుచ్గా.. హహహ..”
“సంతోషం గురువుగారు. అమెరికా వెళాళ్డే శీర్నివాస. మీ అబాబ్యి..”
“ఓహ.. మావాడా.. యస. సేట్టస్ లో పెదద్ సాఫట్ వేర టైకూన ఇపుప్డు. బిలియనీరల్ అమామ్మొగుడు..”
మనసస్ంతా హెపి హెపి. ఎగిరి గంతేదాద్ం అనిపించింది. ఆయనలో విదాయ్దాత కనిపించాడు. సనిన్వేశం ఫరెఫ్కట్ గా
కుదిరింది. చాలా ఆనందంగా ఉంది. బోలుడ్ నవోవ్చేచ్సోత్ంది. కౌంటర లో కూనిరాగాలు ఎకుక్వయాయ్యని లేడి కొలీగస్ కామెంటుల్.
ఇవావ్ళోసారి కూనిరాగం తీసూత్ కాష ఇసోత్ంటే.. కషట్మర కదలకుండా కళళ్లోకి కళుళ్ పెటిట్ చూసుత్ంటే.. ఓహ.. శీర్నివాస
కదూ.. నవోవ్చేచ్సింది.“హాయ సర. ఎలాఉనాన్రు. ఊ..మీ పేరు?!! ఆ..పర్కాష కదూ..ఆ..అహహ్హహ్.. మహా.. ఈయన పర్కాష గారని.. డేడి
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ఫెర్ండ. అదే.. సూట్డెంట.. పచ్.. టెలుగు సరిగారాదు. శిషుయ్డు. ఊ.. ఇంకా కల్రుక్గానే ఉనాన్రా.. ఏవైనా రాసుత్నాన్రా.. డేడిని పటుట్కోబోయారా..
ఏవైనా ఛానుస్లు ఇపిప్ంచేవారు..”
ముదోద్చాచ్డు. పూరిత్గా తండిర్పోలిక. “సర..ఇది కౌంటర. తమరు కాసత్జరిగితే..”
“ఓహ..సారి..” తపుప్కునాన్డు.
తలవొంచుకుని మరోకషట్మర తొ బిజీ. ముభావంగా ఉంటె ఏమిచేసాత్డు?! వెళిళ్పోతాడు. వెళిళ్పోతుంటే కీర్గంటచూడటం
తపప్ ఏంచెయయ్గలం. పర్కక్న అమామ్యి?? పెళాళ్ంఅనుకుంటా! వెనకిక్వెనకిక్ చూసూత్ వెళుతోంది.
భలే నవొవ్చిచ్ంది. సనిన్వేశం కరెకట్. ఎవరైనా ఇంతే. కృషాణ్రావూ ఇంతే. వాడి కొడుకు శీర్నివాసూ ఇంతే. అపుప్డు అలా
ఏడుసూత్ అడగడం.. పని కానిచుచ్కోవడం. నాపని అయియ్ందా లేదా.. అయియ్ంది. వాడు చేశాడు కాదు. నేను చేయించుకునాన్ను. సో.. నేనే
గేర్ట! రచయితగా బిజీ అయాయ్క, పాతికో పరకో సంపాదించాక, అలా ఎలా ఉంటారమామ్?? ఇకక్డ పర్వేటుల్ చెపుప్కుని, తండిర్ చెయయ్లేనిది
సాధించినకొడుకు అమెరికా వెళాళ్క తెలుగు ఎలా గురుత్పెటుట్కుంటాడమామ్.. నీవెరిర్ గాని. బాయ్ంక కొలీగ శంకర అయినా ఇంతే. రాంబాబు,
రాజిరెడిడ్, కృషణ్ కుమార, గోవరధ్న, సుమలత, వెంకటేశవ్రుల్, చందర్శేఖర, కామేశవ్రి, పదామ్వతి.. ఎవవ్రైనా ఇంతే.
అబోబ్.. బోలుడ్ నవోవ్చేసుత్ంది. బాగానే ఆలోచిసుత్నాన్ననన్మాట!! నేనుచేసిన అపుప్లు నేనేతీరుచ్కోవాలి గాని వాళుళ్ తీరాచ్లని
ఆశించడం ఏవిటి.. ఎంత దురామ్రుగ్డిన్?!! వాళేళ్ తీరుసుత్నాన్రు పొ.. వాళళ్ది ఎంత గొపప్ మనసు?! నేను దానిన్ గురిత్ంచి ముకుళితహసాత్లతో
మోకాళళ్పైకూరుచ్ని గదగ్దసవ్రంతో వాళల్కు తెలుగులో “మీదెంత మంచి మనసండి!!” అని, ఇంగిల్షులో “ఐ యాo వెరీ మచ గేర్ట ఫుల టు
యు సర” అని చెపుప్కోవాలి కదా.. చెపప్లేదే.. హా.. హతవిధీ .. నేనెంత దురామ్రుగ్డిన్!??
మరాన్డు దాదాపు అదే వేళ అంతే బిజీ. మరో గొంతు.. “హాయ అంకుల.. నేను మహా .. మహాలకిష్..”
మైగాడ.. శీర్నివాస పెళాళ్ం. నినన్ కీర్గంట కనిపించిన అమామ్యి.
నవావ్క అంది. “కొంచం..పీల్జ.. బయటకు వసాత్రా?”
వోరిబాబో.. అమోమ్.. ఇదేo సనిన్వేశం దేవుడో.. పదేళళ్తరావ్త కూడా అదే సనిన్వేశమా.. మళీళ్నా..
“ఇకక్డే.. హాలులో కూరుచ్ంటాను.. ఫీర్ అయాయ్క మాటాల్డదాం. ఏం..”
ఏంచెపుత్ంది? వాడు రోజూ తాగి తెగకొడుతునాన్డా.. పచ్.. టెనష్న.. ఏ కషట్మర కైనా కాష ఎకుక్వ ఇచేచ్సే పర్మాదం.
యవావ్రం తొందరగా తేలేచ్సేత్ బెటరు.
వెళిల్, “చెపప్ండి..”
జరిగి, “కూరోచ్ండి. కౌoటరోల్ ఉనాన్రు. ఎకుక్వ టైం తీసుకొను. నేను, శీర్నివాస ఇకక్డే ముందే ఫెర్ండస్. అతనికి లోను మీరు
ఇపిప్ంచారని నాకుతెలుసు. నేనే పర్తినెల లోన కడుతునాన్ను. అలాగే ఆరోజు ఫైల్ట కు టికెక్ట కోసం మీరే మీ అకక్నగలు బాంక లో పెటిట్
ఇచాచ్రు. అదీతెలుసు. శీర్నే చెపాప్డపుప్డు. అది సహాయం కాదు. రొముమ్చీలిచ్ పార్ణం అనేది తీసి చేతిలో పెటట్డం. ఇదిగో ఇవిచెకుక్లు రెండు.
ఒకటి మీరిచిచ్న లక్షకువడీడ్ లక్ష కలిపి రాశాను. మరొకటి బాల్ంక. పీల్జ.. మీ అకక్కో లేక మా అకక్ కావేరిగారికొ ఇవవ్ండి. మహాలకిష్
ఇచిచ్ందని చెపప్ండి. మీరు అపుప్లు తెచిచ్ ఇచాచ్రు. మేం సంపాదించి ఇసుత్నాన్ం. జసట్.. నాతృపిత్కోసం.. నమసేత్.”
వెళిళ్పోయింది. నవొవ్చిచ్ంది. భలే.. ఇదేoసనిన్వేశం. నవొవ్సూత్నేఉంది.
నవువ్కుంటూ కౌంటర డోర తీసి కూరుచ్నాన్ను. పర్కక్కౌoటర లో పదమ్జ అంది, “ఏవైoది పర్కాష.. కరీచ్ఫ ఉందా.. ఇవవ్నా..
కళుళ్ తుడుచుకోండి..”
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చేచ్ కథ మతిత్ భానుమూరిత్

“ భలే నవోవ్చిచ్ందిలే.. తెగ నవివ్చిచ్ందా అమామ్యి..”
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