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. ఒకొక్కక్టిగా దీపాలు వెలిగి బయట ఆవరణంతా కాంతివంతం కావడం చూసూత్ వంశీ మాటలు వింటునాన్డు హరి. పోరిట్కోలో
ఆగిన ఆటోలోంచి ఇదద్రు అమామ్యిలు దిగారు. రెసాట్రెంట కిటికీ అదద్ంలోంచి వాళల్ని చూసిన వంశీ వెంటనే లేచి బయటకువెళాల్డు.
కూరుచ్నన్ మూలటేబుల దగగ్రున్ంచి చుటూట్చూశాడు హరి. ఊరికి బయటగా ఉనన్ విశాలమైన రెసాట్రెంటోల్ పెదద్గా జనం లేరు.
పేర్మికులాల్ంటివాళుల్ రెండు చోటల్, అయిదారుమందితో ఒక కుటుంబం ఒకచోట ఉనాన్రంతే. ఒకవైపు గోడకు తగిలించిన ఫూయ్చరిసిట్క
పెయింటింగ

వరత్మానంకోసం

విసుగాగ్

ఎదురుచూసుత్నన్టుట్ంది.

మరోగోడకునన్

రాజసాథ్ని

కాల్సికల

చితర్ంలోని

గడిడ్మోపులు

మోసుత్నన్దంపతులు హలోల్ని పేర్మజంటలవైపు జాలిగా చూసుత్నాన్రు.
‘ఏమీ చెపప్కుండా ఇంతదూరం పటుట్కొచాచ్డు వంశీ. ఏదో వుంది. కాసేస్పటోల్ ససెప్నస్ విడుతుంది. ఆ విడగొటేట్ వాళెల్వరో ఇపుప్డే
వచిచ్నటుట్నాన్రు' అనుకునాన్డు.
వంశీ వాళల్ను టేబుల దగగ్రికి తీసుకొచాచ్డు. “ఈమె హెలీనా, తను సువరచ్ల. మన కాలేజీనే ఫోరిత్యర యీసీయీ” అని
పరిచయం చేశాడు. హెలీనామీదినుంచి కషట్పడి చూపులు తిపుప్కుని సువరచ్ల వైపు తిరిగాడు హరి. ఇదద్రూ చేతులుకలిపారు, హెలీనా చెయియ్
మృదువుగా చలల్గా వుంది.
హరి లేచి, ససెప్నస్ తాలూకూ ఒతిత్డిని చలనంగామారిచ్, జపనీస సైట్ల లో ముందుకువొంగి “హాయ, అయామ హరి, ఫైనల
ఎంటెక మెకానికల, వంశీ కాల్స మేట కమ రూమేమ్ట. వంశీ బయట చెపేప్వుంటాడు” అనాన్డు. అందరూ నవువ్తూ కూరుచ్నాన్రు. వాళుల్
ముగగ్రూ మెనుకారుడ్'ను చూసూత్ చరిచ్ంచుకుంటునాన్రు. వంశీ అటెనష్న అంతా హెలీనా మీదేవుంది.
‘విషయమేమిటో రూముకెళాల్కగానీ చెపప్డు వంశీ’ అనుకుంటూ ఇదద్రీన్ పరిశీలనగా చూశాడు హరి. హెలీనా సనన్గా, పొడవుగా,
లేతఎరుపు తెలుపూ కలసినరంగులో నాజూగాగ్ ఉంది. ముంగురులతోసహా తీరిచ్దిదిద్న గాంధారబుదుధ్డి మొహంలాగా పర్శాంతంగాఉంది
మొహం. పెయింటర కంటే లైన డార్యింగ వేసేవాడి డిలైట. లేత నీలంరంగు దుపటాట్ గుండర్టిమడతలు రోమన అపప్ర గారెమ్ంటులాగా
కాంసెంటిర్క వలయాలుగా తిరిగి మెడనుంచి కిందికి వాయ్పించాయి. భృకుటి పైన సిమెమ్టిర్కల గా అమరిన చినన్ నీలపుబొటుట్. మేకప బొతిత్గా
లేకపోయినా చూసేకొదీద్ ఇంకా చూడాలనిపించే మొహం.
‘పేల్టో ‘విశవ్లయ’ను మనిషికాపాదించి, కొలతలు నిరణ్యించి, మనిషి అందానికి మనిషే పర్మాణాలేరప్రచుకునాన్, ఆ అందానికి
అదే మనిషిని అచేతనుణిణ్ చేసే శకిత్వుండడం వింతే. ఆదిమమానవులోల్ అందానికి గురిత్ంపు ఉండేదా లేదా అనన్ది ఏ శాసత్రవేతాత్ చెపిప్నటుట్లేదు’
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అనుకునాన్డు హరి. ఇదివరకే ఎకక్డో చూసినటుట్ంది. చలనచితర్పు నిశచ్ల ఫేర్ములాల్గా ఇపప్టికిపుప్డే అనేకసారుల్ చూసినందువలల్ ఏరప్డిన
‘డి-జావు’ కాదుగదా’ అనుకునాన్డు.
సువరచ్లది పెదద్ యెరర్ని ఫాయ్షన బొటుట్తో వెడలాప్టి మొహం. అందానిన్ మెరుగుపెటేట్విధంగా కొదిద్పాటి అలంకారంతో సైట్లిష
గా ఉంది. ‘ఇపప్టి యుత దృషిట్ పరంగా ‘బాగునన్టేట్’ లెకక్’ అనుకునాన్డు.
మెనూ తేలి ఆరడ్ర వెళిల్ంది. కాయ్ంపస విషయాలు, చదువులు, సాహితయ్ం, భవిషయ్తుత్ కెరీర లాంటివనీన్ ఇషాట్గోషిట్గా
మాటాల్డుకుంటూ డినన్ర పూరిత్చేశారు. తరువాత వాళల్ని ఆటో ఎకిక్ంచి బై చెపిప్ వంశీ, హరి రూముకి చేరారు.
రాతిర్ పడుకునన్ తరువాత సంభాషణ మొదలెటాట్డు హరి.
“యేంటి కథ, అందానికి పడిపోయావా. మనకాలేజీలోనే మీవాళల్లోకూడా అందమైన వాళుల్నాన్రుగా. అందంకంటే యెకుక్వేదో
వునన్టుట్ంది ఆమెలో. అదేంటో తెలీటం లేదు. అయినా ‘హెలీనా’ అంటే మనమతంకాదుగా. అందులోనూ నువువ్” అనాన్డు నవువ్తూ.
“అందుకే నిరణ్యం తీసుకోవడానికి చాలా కాలం పటిట్ంది” సాలోచనగా అనాన్డు వంశీ
“నిరణ్యం తీసుకునన్టేట్గా, కాకపోతే యివాళ నాకు చూపించవు. లవ అట ఫసట్ సైటా, ఎనాన్ళల్కిందట? ఆరెన్లల్యుంటుందా?
మరిచ్పోయావుగాని సువరచ్ల మీచుటాట్లమామ్యని యిదివరకోసారి పరిచయంచేశావు. తన హెలప్ తీసుకునాన్వా?” అడిగాడు హరి
అనిన్టికీ తలవూపాక “అందమొకటే కాదు, మరొకటికూడా వుంది” అనాన్డు వంశీ.
“యింకేవీ అఖక్రేల్దు, ఆ గేర్స చాలు, చూసూత్ బతికెయయ్చుచ్. ఆరెన్లల్నుంచి నీలో మారుప్ గమనిసుత్నాన్నుగానీ ‘పేర్మ’నుకోలేదు.
అసలే నీ సామాజిక బాయ్క గౌర్ండ చాలా సాట్ర్ంగ. అంతే కాదు, ఈమెకు బొతిత్గా వయ్తిరేకం. గందరగోళమైపోతుంది. ఆలోచించావా?”
“నిజమే, చాలెంజ చాలా పెదద్ది. అందుకే మొదటగా యికక్డి ఎంకరెంబెనెస్స చాలావరకూ తగిగ్ంచుకునాన్ను. అసలుకథ
యింకా ముందుంది"
“అందంకాకమరొకటుందనాన్వు, యేంటది?” అడిగాడు హరి
వంశీనుంచి సమాధానంలేదు. ఏదో అలోచిసూత్ కళుల్మూసుకునివునాన్డు.
బదులుగా కిటికీలోంచి చలల్నిగాలి వీచింది. ఇంటిముందునన్ పునాన్గచెటుట్ కొమమ్కదిలి వడలిన పూలపరిమళం గాలితోపాటు
వచిచ్ గదంతా నిండిపోయింది.
తెలల్వారుఝామున మెలుకువ వచిచ్ంది హరికి. రాతిర్ నిదర్లో బైరన లో సెరచ్ ఇంజన పనిచేసినటుట్గా, హఠాతుత్గా వాళుల్ హెలీనాని
మొదటిసారి ఎపుప్డుచూశారో గురొత్చిచ్ంది.
అది పోయినేడాది చివరోల్ ‘కాలేజీ డే’ ఉతస్వాలు జరుతునన్ సమయం. ఆసాయంతర్ం ఆడిటోరియమంతా ఒకటే గోలగావుంది.
పేర్క్షకులోల్ జీవితంపటల్ ఆశావహులు ఎకుక్వుండడంవలల్ అంతకుముందు వేసిన టార్జెడిడార్మా నచచ్లేదు. బిటెక ఫైనలియర సూట్డెంటస్
కొందరు వెనకచేరి అదేపనిగా అరిచి, ఈలలువేసి దానిన్ చివరిభాగం చేరకుండానే తెరదింపించేశారు. తరువాతి పొర్గార్మ ఇంకా
మొదలవలేదు. సాట్ప గాయ్ప లో తెరవెనుక ఎవరో కొతత్గాయకుడు భయంభయంగా పాటపాడుతునాన్డు. రాతిర్భోజనాల సమయం కావడంతో
అకక్డకక్డా కొంతమంది లేచి వెళిల్పోతునాన్రు.
లెకచ్రరుల్, ఎంటెక వాళుల్ండే ముందువరసలోల్ అంత అలల్రిగాలేదు. అకక్డ కూరుచ్నన్ హరి గంటనుంచి వంశీ కోసం
చూసుత్నాన్డు. వంశీ మెకానికల బాల్క వెనక తోటలో తన ఒక సంఘానికి చెందిన సూట్డెంటస్ అనధికారిక మీటింగ కి వెళాల్డు. ఇలాంటపుప్డే
వివిధ సంఘాలకు చెందిన లీడరల్ంతా కాయ్ంపస లో నిరేద్శిత సథ్లాలోల్ తమ సభుయ్లతో మీటింగులు పెటుట్కుంటారు.
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కాలేజీనిండా సంఘాలే. కులం, మతం, పార్ంతం, భాష, అభిరుచులు, ఇంజనీరింగ బార్ంచి, సీనియారిటి వీటినిబటిట్
సంఘాలేరప్డి ఉంటాయి. సంఘాలమధయ్ పూరిత్ అడుడ్గోడలేమీ ఉండవు. మీటింగు దేనిగురించి అనేదానిన్బటిట్ సభుయ్లు కలుసూత్ంటారు,
విడిపోతూంటారు. ఎవరి అజెండా వాళల్దే. కాయ్ంపస విషయాలోల్ పెతత్నంకోసం సంఘాలమధయ్ నిరంతరపోరాటం జరుగుతూంటుంది.
వీలైనంతవరకూ గొడవలురాకుండా చూసుకుంటారు. గొడవలొచిచ్నపుప్డు గొడవనుబటిట్ చీలిపోతూంటారు. ఒకవిధమైన ఆటవికనాయ్యం
నడుసూత్ంటుంది. ‘నాగరికత పెరిగేకొదీద్ మనిషి తన ఉనికిని అనేకరంగులోల్ పెంచుకుంటునాన్డా’ అని ఆశచ్రయ్పోయేవాడు హరి.
హాయ్ండస్ంగావుండే వంశీ కాలేజీలో ఒక సంపర్దాయవరాగ్నికి ముఖయ్మైన నాయకుడు. కాయ్ంపసోల్ చాలావరకు అతనివరగ్ందే
పెతత్నం. అతనికి నాయకతవ్ం వారసతవ్ంగా వచిచ్ంది. అతని తండిర్ వందమైళల్ దూరంలోవునన్వాళల్వూరోల్ సాథ్నిక నాయకుడు. ఆ చుటుట్పకక్ల
మోతుబరులంతా వాళల్చుటాట్లే. అనన్ హైదరాబాదులో, బావగారు బెంగుళూరోల్నూ వాయ్పారాలు నడిపిసుత్నాన్రు. వాళల్ంతా గొపప్
సంపర్దాయవాదులు, గుళూల్ గోపురాలకు ధరమ్కరత్లు, సాంసక్ృతిక సంఘాలకు పోషకులు. ‘ధరామ్నిన్ రకిష్ంచు అది నినున్ రకిష్సుత్ంది’ అని
నమేమ్వాళుల్. అభిజాతయ్పు అహంకంటే నమిమ్నదానిపటల్ నిబదధ్తవలేల్ నాయకతవ్పు బాధయ్తలు మోసేవాడు వంశీ. అతని వరగ్ం కాకపోయినా, ఒకే
వూరివాడై చినన్పప్టున్ంచి కాల్స మేట కావడంవలల్ హరి ఒకక్డే వంశీకి ఆతీమ్యసేన్హితుడు, రూమేమ్ట. కుటుంబనేపథయ్ం, అభిరుచి
వేరవడంవలల్ హరి ఈ సంఘాల విషయాలోల్ తలదూరచ్డు.
హరి ఆలోచనలోల్ మునిగివుండగానే వంశీ వచాచ్డు. కొంచెం అసహనంగా ఉనాన్డు. ‘ఈసారి వంశీకి అతని వరగ్ంవాళుల్ కిల్షట్మైన
బాధయ్తలే అపప్గించినటుట్నాన్రు’ అనుకునాన్డు హరి.
సేట్జిమీద తెరలేచి తదుపరి కారయ్కర్మం మొదలైంది. వెనకనుంచి వసుత్నన్ లలితగీతానికి అనుగుణంగా నలుగురమామ్యిల
బృందం సెమికాల్సికల డాయ్నుస్ చేసోత్ంది. మధయ్లో ఒక పెదద్ దీపపుసెమెమ్ వెలుగుతోంది. నలుగురూ జరీఅంచు తెలల్చీరలు కటుట్కుని
నాటయ్ంచేసూత్ నిదానంగా సెమెమ్చుటూట్ తిరుగుతునాన్రు. సంపర్దాయనృతయ్ం కాబటిట్ గౌరవ సూచకంగా పేర్క్షకులు గోలచెయయ్కుండా మాటలోల్
మునిగిపోయారు. ఏదో అడుగుతూనన్ హరికి వంశీ నుంచి సమాధానం లేకపోయేసరికి పకక్కి తిరిగి అతనివైపు చూశాడు. వంశీ దీక్షగా డాయ్నస్
నే చూసుత్నాన్డు. అతని దృషిట్ ఆ నలుగురిలో ఒకరి మీదే ఉంది. ఆ అమామ్యి తెలల్గా నాజూగాగ్ ఉంది, నాటయ్ంలో భాగంగా అపుప్డపుప్డూ
చినన్గా అందంగా నవువ్తోంది.
“ఆ కుడివైపు అమామ్యిని చూడు, మిగతా ముగగ్రోత్ పోలుసేత్ ఆమె భంగిమలోల్ చకక్గా వొదిగిపోతోంది” అనాన్డు వంశీ ఆమెనే
చూసూత్.
“అంతేకాదు, ఆ అమామ్యి మిగతావాళల్కంటే అందంగా ఉంది” అనాన్డు హరి నవువ్తూ.
డాయ్నస్ అయిన వెంటనే వంశీ లేచి వేగంగానడుసూత్ సేట్జి వెనకతలుపువైపు వెళిల్పోయాడు. ఓ పావుగంట చూసి హరికూడా లేచి
బయటికినడిచాడు. అపుప్డే వంశీ కాలేజి కలచ్రల సెకర్టరి పొర్ఫెసర నాగేశవ్రార్వుతో మాటాల్డుతూ గీర్న రూమ లోంచి బయటికొసుత్నాన్డు.
వెనక డాయ్నస్ చేసిన నలుగురమామ్యిలు డెర్సుస్లు మారుచ్కుని వసుత్నాన్రు. కానీ వాళల్తో 'పర్భు' కూడా ఉనాన్డు. అతనికి వంశీకి బదధ్వైరం.
ఆరోజు వంశీ చూసింది హెలీనానే అని హరికి హఠాతుత్గా అరథ్మయియ్ంది. ఆరెన్లల్ తరావ్త ఇపుప్డు వంశీ, హెలీనాలలు పేర్మలో
వునాన్రని తెలుసోత్ంది. కాయ్ంపస లో, బయటా ఇలాంటి సంఘధికాక్రచరయ్లను తీవర్ంగా వయ్తిరేకించే వంశీ తన సవ్ంతవిషయంలో ఈ
నిరణ్యం తీసుకోవడం హరికి ఆశచ్రయ్ంగా అనిపించింది. అందుకే అంత రహసయ్ంగా ఉంచాడు కాబోలనుకునాన్డు. ‘పైమెరుగులకు
ఆకరిష్ంపబడే బలహీనుడు కాదు వంశీ, సంపర్దాయనమమ్కాల పటల్ గటిట్ నిబదధ్తవునన్వాడు. ఐనా ఆమె అందానిది పైచేయి అయియ్ందా?
లోపలోల్పల అతను చాలా ఘరష్ణపడివుండాలి’ అనుకునాన్డు హరి.
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ఇలాంటిది ఊహించలేక పోయినా ఈ ఆరెన్లల్లో వంశీలో చాలా మారుప్రావడం హరి గమనిసూత్నే ఉనాన్డు. కాయ్ంపస లో తన
వరగ్, మతసంబంధమైన కారయ్కలాపాలను బాగా తగిగ్ంచుకునాన్డు. నాయకతవ్ బాధయ్తలనుంచీ తపిప్ంచుకునాన్డు. ఒకక్డే ఎకక్డెకక్డికో
వెళొల్సుత్నాన్డు. చివరికి నెలకిందట హాసట్ల వదిలేసి ఊళోల్ రూము తీసుకుని హరినికూడా లాకొక్చాచ్డు. అపప్టివరకూ చదువుతునన్
అనిన్మతాల వేదాంతగర్ంధాలనీన్ ఒక అటట్పెటెట్లో పెటిట్ అటకమీదకి ఎకిక్ంచాడు. చదువుమీద, ఉదోయ్గపర్యతాన్లమీద శర్దధ్ పెంచాడు.
కాయ్ంపస సెలెక్షనస్ లో ఒకటి, చెనైన్లో రెండు ఇంటరూవ్య్లు అటెండయాయ్డు. నిజానికి వంశీకి ఉదోయ్గం చేయాలిస్న అవసరమే లేదు.
వీటనిన్టికీ ఏవో కారణాలు అందరికీ చెపాప్డు.
హెలీనా అసలు కారణమని హరికి ఇపుప్డు తెలుసోత్ంది. ‘కిర్సట్ఫర మారోల్ వరిణ్ంచిన వెయియ్ నౌకలను యుదాధ్నికి దించిన ‘హెలెన
ఆఫ టార్య’ వదనారవిందం ఆమెది. ఐనా వంశీలాంటి యుదధ్పిపాసిని శాంతచితుత్డిగా మారిచ్ందంటే, ఆమె చితత్ం యుదధ్నౌకలకు
అనుమతివవ్ని శాంతసముదర్మయుయ్ండాలి’ అనుకునాన్డు.
***
పరీక్షలు మూడునెలుల్నాన్యనగా అనుకోకుండా వంశీ చెలెల్లు లత పెళిల్ కుదిరింది. ఎనాన్రై డాకట్రు సంబంధం. పెళిల్
రెండువారాలుందనగా వంశీ వాళల్వూరు బయలేద్రాడు. సెండాఫ ఇవవ్డానికి హరి రైలేవ్సేట్షన కెళాల్డు. రైలుకోసం ఎదురుచూసూత్ ఒక మూల
బెంచిమీద కూరుచ్నాన్రు.
"లత పెళైల్పోతే ఇక నువేవ్ మిగులాత్వు. ఆరకంగా నీకు కొంత వెసలుబాటే. యిపుప్డు మీ అమమ్కేమైనా హెలీనా విషయం
చెబుతావా" అనడిగాడు హరి
"పెళైల్పోయాక చూడాలి" అని బదులిచాచ్డు వంశీ
“నీకు వుదోయ్గమొచాచ్క మీపెళల్నుకుంటునాన్రా, యింతకూ హెలీనాకు యెపుప్డు పొర్పోస చేశావు?”
“ఆమధయ్నొకసారి రెండోర్జులు ‘రిషివాయ్లి’ వెళొల్చాచ్ను గురుత్ందా. తనకక్డే చదివింది, యేదో సరిట్ఫికెట తెచుచ్కోవడానికి వెళుత్ంటే
నేనూ వెళాల్ను. అకక్డే, పచచ్టి ఆ పరిసరాలోల్ నా పేర్మసంగతి చెపాప్ను”
"మీ డాడీవాళుల్ కాంపర్మైజయేయ్ది యిపప్టోల్ జరగదేమో. మీ అమమ్కూ కషట్మే, వాళల్కు మీకూ అనిన్టోల్నూ తేడాయే. అసలే
అమమ్కుపూజలెకుక్వ"
"హెలీనా వాళల్మమ్ బుదిద్సట్, నానన్ చాలాకాలం రిషివాయ్లిలో ఉనాన్రు. వాళల్ది మతాంతర వివాహం, అదికాదు అసలు విషయం"
అని ఇంకా ఏదో చెపప్బోయేంతలో పాల్ట ఫాం చివర పర్వేశిసుత్నన్ రైలు కనబడింది. వంశీ లేచి నిలబడాడ్డు. “తరువాత మాటాల్డదాం. నువువ్
నాలోర్జులు ముందుగా రా, అమమ్ గటిట్గా చెపప్మంది. నాకూక్డా నీతోడవసరం" అనాన్డు రైలువైపు కదులుతూ.
వారం తరావ్త హరికి పోసుట్లో లత పెళిల్ శుభలేఖలు రెండు వచాచ్యి. ఒకటి హెలీనా వాళల్కి. ‘వాళుల్ రారనుకో, అయినా
పరస్నల గా ఇంటికెళిల్ యివువ్' అని ఫోనోల్ హరికి చెపాప్డు వంశీ. మొదటిసారిగా వాళిల్ంటికి వెళుత్నాన్నని ఏదైనా గిఫట్ తీసుకెళేత్ బావుంటుందని
బాగా అలోచించి పేర్యర రూములో కొవొవ్తుత్లు వెలిగించే కంచు సాట్ండు కొని పటుట్కెళాల్డు హరి.
హరి ముందుగానే ఫోన చేసి వెళల్డంతో హెలీనా కుటుంబసభుయ్లంతా అతనిన్ ఆదరంగా అహావ్నించి డినన్ర కి ఉండిపోవడానికి
అతనిన్ ఒపిప్ంచారు. అందరూ కాసేస్పు హలోల్ కూరోచ్ని మాటాల్డుకునాన్రు. తను తెచిచ్న కాయ్ండిల సాట్ండ ని పాయ్కింగ తెరిచి వాళల్నానన్
చేతిలో ఉంచి “మీరు పేర్యర చేసుకునేపుప్డు వెలిగించుకోవడానికి బావుంటుందని” అనాన్డు హరి. వాళల్ంతా చిరునవువ్తో ఒకసారి ఒకరివైపు
ఒకరు చూసుకునాన్రు.

øöeTT~

www.koumudi.net

»qe] 2021

5

ఇ కలో పడవ

కె. రాజ్

అతను గిఫట్ ఇవవ్డంపటల్ నొచుచ్కుంటూనే "చకక్టి పూలడిజైనుతో చాలా అందంగా ఉంది, దీనిన్ యెకక్డుంచాలో చూదాద్ం" అని
వాళల్ నానన్ దానిన్ హాలోల్ టేబుల మీద పెటాట్డు.
వాళిల్ంటోల్ అందరూ సేన్హితులాల్గా సరదాగా ఉండడం కనిపించింది. చినన్ మధయ్తరగతి మండువాఇలుల్. మండువాలో
పూలకుండీలు అందంగా అమరిచ్వునాన్యి. హెలీనా, ఆమె తముమ్డు అతనికి ఇలూల్, చుటూట్వునన్ పూలతోట చూపించారు. గోడలకు మానవ
మూలాలిన్ సూచించే ఎతిన్క పెయింటింగులు, మూలలోల్ మటిట్బొమమ్లూ ఉనాన్యి. ఒకరూమంతా పుసత్కాల బీరువాలతో నిండివుంది.
వాళిల్ంటోల్ ఎకక్డా పూజగది, దేవుని బొమమ్లు, విగర్హాలు, మతసంబంధమైన చిహాన్లుగాని లేకపోవడం హరి ఆలసయ్ంగా గమనించి
ఆశచ్రయ్పోయాడు. అలాగని వీటిని వయ్తిరేకించేవికూడా ఏవీ లేవు. అతనికనేక సందేహాలు కలిగాయి. ‘తరువాత వంశీనడగా’లనుకునాన్డు.
భోజనంచేసాక సెలవుతీసుకుని రూముకువెళాల్డు. వాళిల్లు,ల్ ఇంటోల్ మనుషులు తను అపప్టివరకూ చూసిన కుటుంబాలకంటే
ఏదో భినన్ంగా ఉనన్టుట్ అనిపించింది. తనని వంశీ సేన్హితుడిగా కాక ‘హరి’గానే వాళుల్ గౌరవించడం గమనించాడు. తనలో ఎపుప్డూ ఉండే
అభదర్త, అలజడుల సవవ్డి తనకు తెలియకుండానే మాయమై చాలాసేపు మనసంతా తేలికైన అనుభూతి కలిగింది హరికి.
***
అనుకునన్టుట్గానే లత పెళిల్కి నాలుగురోజులు ముందే వెళాల్డు హరి. పెళిల్ గార్ండ గా, హడావుడిగా జరిగింది. వంశీ
వీలైనంతవరకూ వాళల్ చుటాట్లోత్ ఎవరితోనూ కలవకుండా మౌనంగా పనులోల్ నిమగన్ంకావడం హరి గమనించాడు. 'పాపం కురార్డికి
వొకపకక్ దగగ్రోల్ పరీక్షలు’ అని వాళల్మమ్ నాలుగైదుసారుల్ ఎవరితోనో చెపప్డం హరికి వినిపించింది.
పెళిల్కారయ్కర్మాలనీన్ముగిసి లత వెళిల్పోయాక ఒక సాయంతర్ం వంశీ, హరి వాళల్వూరికి దగగ్రోల్ ఉనన్ నదివొడుడ్కు వెళిల్ గటుట్మీద
కూరుచ్నాన్రు. అది వాళల్కు చినన్పప్టున్ంచీవునన్ అలవాటు. నదిలో నీళుల్ బాగావునన్పుప్డు వాళుల్ నౌకవిహారానికి కూడా వెళూత్ండేవాళుల్. నది
వెడలుప్ తకుక్వ, ఎతైత్న గటుల్. నీళుల్ సనన్టిపాయగా పారుతునాన్యి. గటుట్దగగ్రగా ఒక పడవ ఇసుకలో కూరుకుని నిలబడివుంది.
“ముందుచూపుతో బంధాలు కొనిన్ బాగానే తెగొగ్టుట్కునన్టుట్నాన్వు, చుటాట్లోత్ సరిగాగ్ మాటాల్డలేదని నీమీద ఫిరాయ్దులు చాలా
వచాచ్యి… హెలీనా విషయం యింకా అమమ్తో చెపిప్నటుట్లేదుగా" అనాన్డు హరి.
“అమమ్ అలసిపోయివుంది. చెలిల్ని మిసస్వుతోంది. నాకూక్డా మూడ బాగాలేదు. వో పదిరోజుల తరావ్త మళీల్వసాత్ను” అనాన్డు
వంశీ నిదానంగా
"అంత చకక్గావునన్ అమామ్యి దొరికితే మతాంతర వివాహం యెవరైనా చేసుకుంటారు. అందులో నీగొపేప్దో వుందని
మురిసిపోకు. మరి అటువైపు కూడా హెలీనాను తయారుచేసుత్నాన్వా. ఆమె కొంత అడజ్సట్ అయినా మీయింటోల్ టోర్జన ఘరష్ణ తగుగ్తుంది
కదా”
“ఆమెనేమీ తయారుచెయయ్ఖక్రేల్దు. నీకు చెపప్లేదు, అసలు మా పరిచయమే చేదుగా జరిగింది. నేను మొదటగా ఆడిటోరియుమ
వెనక ఆమెను కలిసి అభినందించినపుప్డు అకక్డ పర్భు వునాన్డు. సహజంగానే నేను అతనివరాగ్నికి చెందిన అమామ్యితో మటాల్డడ్ం అతనికి
నచచ్లేదు. అది మన కాయ్ంపస సంపర్దాయం కదా. అతను ననున్ నెగెటివ గా ఆమెకు పరిచయం చేసాడు. యిక ఆమెతో మాటాల్డడ్ం అదే
ఆఖరనుకునాన్ను”
“యింటెరెసిట్ంగ. ఆ తరువాత నువువ్ చాలాకషట్పడి ఆమెను పర్సనన్ం చేసుకునుండాలే?
"కొంచెం అదృషట్ంకూడా కలిసొచిచ్ంది. వొకరోజు నేను మా కజిన కూతురిన్ రిషివాయ్లి సూక్లోల్ చేరచ్డానికి వెళాల్ను. అదేరోజు
తనూ అకక్డ చదువుతునన్ తముమ్ణిణ్ చూడాడ్నికొచిచ్ కనపడింది. నేనామెను చూసికూడా చూడనటుట్ంటే ఆమే పలకరించింది. నాకాశచ్రయ్మైంది.
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తిరిగి వచేచ్పుప్డు అనుకోకుండా తిరుపతివరకు వొకే రైలోల్ మాటాల్డుకుంటూ వచాచ్ం. నాకింకా అనుమానం తీరక పర్భుగురించి అడిగాను.
పర్భు నాగురించి వయ్తిరేకంగా చెపప్డం నిజమేనని, యింకా కొంతమందికూడా అలాగే చెపాప్రని చెపిప్ంది.
"తను నమమ్లేదని చెపిప్ందా?" అడిగాడు హరి.
"లేదు, అదే చితర్ం. నా వరగ్నాయకతవ్ం, వాళల్పటల్ నా వయ్తిరేకత అనీన్ తెలుసని, ఐతే అవనీన్ నాసమసయ్లని, ఆ సమాచారానిన్
తను నిరంతరం మోసే అవసరం లేదనీ చెపిప్ంది. అలాగే పర్వరిత్ంచింది కూడా" చెపాప్డు వంశీ.
"ఆ క్షణంలోనే నీకు ఙాఞ్నోదయం, పేర్మ రెండూ కలిగుండాలి"
"మొదట లజజ్, ఆపైన ఆ రెండూ కలిగాయి. ఆతరువాత వాళల్గురించి తెలుసుకునాన్ను. హెలీనావాళేల్మతమూ పాటించరు.
ఆచారాలసలే వుండవు. పదద్తులుకూడా సవ్చచ్ందంగా వుంటాయి. నువువ్ గమనించేవుంటావు”
“నిజమే. వాళల్ంటే వింతమనుషులనుకుందాం. మరి యీ నమమ్కాలు, ఆచారాలు, సిదాధ్ంతాలు యివేవీ లేకుండా మనిషి
బతగగ్లడంటావా?”
“అసలు మనిషి బతకడానికి అవనీన్ అవసరమా?’ అంటారు వాళుల్. మొదటిసారి వాళిల్ంటికెళిల్నపుప్డు అసలలావుండొచాచ్ అని
నాకూక్డా ఆశచ్రయ్మైంది. రోజువారి పనులు మినహాయిసేత్ మిగతా టైమంతా చాలా సింపుల గా తమకు నచిచ్నటుట్గా వుంటారు. యేపనైనా
యిషట్ంగా, శాంతంగా చేసుకుంటారు. యెపప్టికపుప్డు సహజవిచక్షణ తపప్, తలలో యేబరువూ మోసుత్నన్టుట్ కనబడరు”
“పవితర్మనబడే ఙాఞ్నానిన్ మనుషులమీద రకరకాలుగా రుదద్కముందు, పార్చీనపర్పంచంలో మనుషులు యిలా సహజంగా
వుండేవారని యెకక్డో చదివాను. అపుప్డది నమమ్శకయ్ంగా అనిపించలేదు. యిపుప్డు పర్తయ్క్షంగా చూసినా నమమ్లేకపోతునాన్”
“హెలీనా అందం మొదటోల్ ననున్ ఆకటుట్కునన్మాట నిజమే. నేను తనతో పేర్మలో పడడానికి తన చకక్దనం వొకక్టే కారణం
కాదు. ఆమెను మొదట సేట్జిమీద చూసినపుప్డు యింత సవ్చచ్ంగా యెవరైనా నవవ్గలరా అని ఆశచ్రయ్పోయాను. కానీ తనతో పరిచయం
పెరిగినకొదీద్ తన వయ్కిత్తవ్ంలోని సరళత ననున్ పునాదులతోసహా పూరిత్గా కదిలించింది”
“కదలిపోతిని, కరిగిపోతిని, కానరాకే కలసిపోతిని అనాన్డు శీర్శీర్” అని నవావ్డు హరి
“హెలీనా మానసికసేవ్చచ్ దగగ్రున్ంచీ చూసినకొదీద్ నాచుటుట్వునన్ ఊబిలో నేనెంత లోతుగా కూరుకుపోయానో, అనవసరమైన
బరువు యెంతమోసుత్నాన్నో అరథ్మైంది. ఆరెన్లల్నుంచీ పర్యతిన్సూత్ంటే సగం బయటికొచాచ్నేమో. అసలు మనుషులంతా అలావుంటే యీ
పర్పంచం యెంతబావుంటుందా అనిపిసుత్ంది” అనాన్డు వంశీ.
“ఆ చైతనయ్ం మనిషియొకక్ సుదూరసవ్పన్ం. ఐనా నీలో మారుప్ యిలాంటిదని అసస్లు వూహించలేకపోయాను” అనాన్డు హరి.
వంశీ గడడ్ంకింద చేతులు పెటుట్కుని ఇసుకలో కూరుకునిపోయిన పడవనే చూసుత్నాన్డు. "యీ పడవమీద మనకొక అడెవ్ంచర
అయియ్ంది గురుత్ందా?" అని అడిగాడు.
"యెందుకు గురుత్లేదూ... ఆరోజు వెనెన్లరాతిర్ యిలా ఇసుకలోకూరుకునన్ పడవమీదే చెరోవైపు కూరుచ్ని కబురుల్ చెపుప్కుంటూ
అలాగే నిదర్పోయాం. అరధ్రాతిర్ మెలుకువొచిచ్ చూసేత్ పడవ నదిలో దిగువనెకక్డో నీళల్పై తేలుతూవుంది. రాతెర్పుప్డో వరదనీరొచిచ్ పడవను
యిసుకలోంచి నీళల్లోల్కిలాగేసింది. యెలాగో వొడుడ్కి చేరిచ్ గటెట్కిక్ చాలాదూరం నడుచుకుంటూ వచాచ్ం. కానీ గొపప్ అనుభవం” అనాన్డు హరి
నవువ్తూ.
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ఇ కలో పడవ

కె. రాజ్

“పడవకు ఎపుప్డూ నీళల్లోనే తేలుతూవుండడమే సహజం లక్షణం, ఇసుకలో కూరుకుపోయివుండడం కాదు. గతంలో
కూరుకుపోకుండా వరత్మానంలో తేలుతూ హాయిగా గడపడం మనిషి లక్షణం. అపుప్డపుప్డూ వరదలు మన కళుల్ తెరిపిసూత్ంటాయి” అనాన్డు
వంశీ చినన్గా నవివ్
“అయితే హెలీనా సౌందరయ్పువరద నీ కళుల్ తెరిపించిందంటావు” అనాన్డు హరి లేచి నిలబడి పెదద్గా నవువ్తూ.
“ఈ వరదనీరు సవ్చచ్మైందికూడా” అని నవివ్ వంశీ కూడా లేచాడు.
చందుర్డు పైకొచాచ్చ్డు. వెనెన్లపెరిగి దారి బాగాకనబడద్ం మొదలైంది.
"పద, ఆలసయ్మైంది, మనకోసం చూసూత్ంటారు" అని గటుట్ దిగాడు హరి.
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