1

Vü‰dü´e\¢]

FnÓFnPe FLMLløÓ GH¸<$q
eT˝≤¢~ yÓ+ø£≥ø£èwüíeT÷]Ô ôdŒwü˝Ÿ
ƼĔјpы
CLkOqjð$yEcML¿ ½Pe÷PyÂ ¶ ¼FLï MLmOqj
− MLmWy" Mnj>DÍ¨}Sæ ÔLO|áPy ¥qFnñGRF| Kc¥|ûPy ‚OqjáÂ °FcïOqj ögH}Sæ rSKcfSæNqjF|. ÂCLõ¸ Â¿¢êCL
GSMLjNqj¸Py ¶ ¬Oq$q¸^ Jd^j ¬¥qÚ< ‚Oqjá¸=c<CLFLj. μ¥q=h On¸<j Oy¾Ó¥x¥qOqj ML¼á CcMLjj
ÔofSFL JdGH¸ ÔnJdëOqj. ³¸ ÔosSë − JdGH¸ JwCLj¸Ey rSKcfSæNqjF| CL»FL GSÓV ®Tdë<j. − ÔL¿á
−Oq¸bÃ¸¼FLGHð=h Â¸¼ ®Á −FLMctjÀ£$c MLTwë¸Á. TdbEcOq*¸$c AKLOqëÂ ¥x=hæFL AKcOqõ,
GH¥qÚCy^PyÂ ¥x_ò¿ Ôn^÷FLj¸¼ ¥cNqjÓj Ex¸»Æ¸¼FL McOqj, TdO~tj Cc» Jw=c÷^¥h Á»FL
Mc+j" ¥qFnûGRF| Kc¥|û Í$qÜ¿¥h MLGSjë¸=cOqj.
− Oy¾ rSKcfSæNqjF| ¥qFnñGRF| Kc¥|û Py ‚OqjáÂ¢ ¥yOyá$cFo _Nqj=h Â¸¼ ¥y¨rH^æ On¥qÚÓ
ÔLGHlð<j ÄÂfH¸¼¸Á.
''²MLOqÁ?'' ¬¨$c<j IJdÍO| rSKcfSæNqjF|.
''FLMLjTdÚOq¸ IJdÍOqk. FoFLj MLj¿NqjMLjô ¥x<jŠÂ `¥qFLjï rHGSFLj` MLÔcáFL¸<Nqkõ'' ÄÂfH¸¼¸Ey
$x¸CLj.
''ÔnGHlð ³¸ JdGH¸ ÔoTdMLl?'' ¬¨$c<j IJdÍO| rSKcfSæNqjF|.
''¥y¨ GHl¸×.Nqkõ..°ÍNqj¸ μ¥qÈ"¸=y÷¸¼ Ex¸»Æ¸ÔcFLNqkõ. ®¸=h¥nÈ" ¥xNqjõKyNoj MLjj¸Íj
FcŠ JdGH¸ sSGSjëFcïFLFo KcbEofS, ®¥qÚ¨¥h Ó$nCLjë¥xÔcáFLNqkõ. ¥y¨ GHl¸¾Â Mn¸^ CnÔcáFLNqkõ.
EcÂï FLjMLlø À£sSGSjŠÂ Fc JdJdÂï Jw$x^æMLjÂ ÔnGHð@~Â¥h MLÔcáFLNqkõ..''
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''±ÿj†.. FoFLj À£GSj¥yFc ¥y¨GHl¸¾Â..''
''À£GSj¥y IJdÍOqk. À£GSjŠÂ Fc JdGH¸ ¥cNqjMLjÂ KnÀMLjPe<@~Â¥h GHÂMoWc ®¥qÚ¨¥h
MLÔcáFLNqkõ..''
''FoFLj À£GSj¥yFLFcï$c? Â¢ JdGH¸ JwMcÓ¸=o FLjMLlø EcÂï ²ML¿¸=y÷¸¼ Ex¸»Æ¸ÔcMy −
®¸=cNqjFL¥h À¿» ®ÔnáN|j. Ec¸Cy Â¢ JdGH¸ öGHXc+FLMnjÎ FLjMLlø FLOq¥q¸ FLj¸¼ ¥cJd<_<CcM|..''
''¬¥qÚ@o ¼FLï ¼¥xÚ¼á¸ÍNqkõ. − ®¸=cNqjFL ¥y¨Â À£GSj¥yFL¸^jFcï<j..''
¥xÁí XLBcÓj −Py¼¸¼ ÔnJdð<j IJdÍO|.
''¬Pe$c? FLjMLlø ÔnsHðÁ Â×.MojFc?''
''Â¢Cy<j IJdÍOqk..''
''GSOo! ¬Á Â×.Moj ¬tjCo FLjMLlø EcÂï Â¢ Š^j¸_¸ ¥yGS¸ Â¢ Í$qÜOo °¸ÔLj¥yMLÔLjá.''
''¬Pe ÔosSë JdGHMojMnkFLFLï ¬FLjMLkFL¸ À£Oqjá¥y@~Â¥h MLÔcáFLNqkõ..''
''¥y¨ ¬GSÓj Nqj×.MLkÂ MLÍíFcï¥q JdGH¸ PoÍj. ¬¸ÍjŠ VÄ£j FcÁ. Mn+j"..''
''fSCLë¸.. bÍOqô öGHAKLjMLlÓj..'' ¥qFnñGRF| Kc¥|û¥h Mnjj¥hÚ MLj¿NqjMLjô ¥x<jŠ ÔL¸¥qPy ¥y¨Cy
MnÈ"JwNqk<j.
ÔL¿á MLjksSTd¥q −O~öÀ CLFL ®¸=h¥h MnWc"<j rSKcfSæNqjF|.
''³MLj¸©.. ¯ °ÍNqj¸ MLjFL¥y¨ GHl¸¾Â ²MLOy ²CLjë¥nWc"Oq¸©..'' ¬CLÂ¥nÍjOx¼áFL AKcOqõ
ÔnfHð¸Á ¬NqjFLCy.
***

#Í#Í...
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కొతత్గా సమితి పెర్సిడెంటుగా ఎనిన్కైన ఎలాల్రావు హైదరాబాదులోని ఒకాఫీసుకెళిళ్
లిఫుట్యెకిక్ పదో అంతసుథ్కు పోనీమనాన్డు.
"అకక్డ తమరెవరిన్ చూడాలాస్ర?" అనడిగాడు లిఫుట్బాయ ఆయన మొహంకేసి చూసూత్.
"ఆయ.. అకక్డ నేనెవరిన్ చూసేత్ నీకెందుకోయ. ఒళుళ్ దగగ్ర పెటుట్కుని నీ పని నువువ్
చూసుకో" అని దబాయించాడు ఎలాల్రావు గుడుల్రుముతూ.
"అలాగే సార. కాని ఈ బిలిడ్ంగుకు వుంది ఆరు అంతసుథ్లే" అనాన్డు లిఫుట్బాయ
వినయంగా చేతులు జోడించి.
PPP
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ఒక ఎతైత్న కొండమీద నుంచి దూకి ఆతమ్హతయ్ చేసుకోబోతునన్ ఒక యువకుడిన్
చెయియ్పటుట్కుని ఆపాడు నిరంజనం.
"చూడు మిసట్ర. నీవు ఆతమ్హతయ్ చేసుకోబోయేముందు ఒకక్సారి నీ పిలల్లిన్ గురించి
ఆలోచించు" అనాన్డు నిరంజనం అతని కళళ్లోకి చూసూత్.
"నాకు తలీల్ తండిర్ యిదద్రు లేరు. అసలు నాకు నా అనన్వాళెళ్వరూ లేరు" అనాన్డా
యువకుడు నిరాశగా.
"అయితే వెంటనే దూకు. నువువ్ ఈ పర్పంచంలో బతకడం అనవసరం" అనాన్డు
నిరంజనం తన దారిన తానుపోతూ.
PPP

తవ్రలో పెళిళ్ చేసుకోబోతునన్ పెంచలార్వు తన భవిషయ్తుత్ తెలుసుకోవడం ఎందుకైనా
మంచిదని ఒక మంచి జోయ్తిషుయ్ణిణ్ కలిసి చెయియ్చూపించాడు.
"మీరు నలభై సంవతస్రాల వయసు వచేచ్వరకు అనేక కషాట్లకు గురవుతారు" అనాన్డు
జోయ్తిషుక్డు చేతిని బూతదద్ంతో బాగా పరిశీలించి.
"ఆ తరువాత?" ఆందోళనగా అడిగాడు పెంచలార్వు.
"బాగా సుఖపడతారు?" అనాన్డు జోయ్షుక్డు.
"అంటే లాటరీ ఏమనాన్ వసుత్ందా?" ఆనందంగా అడిగాడు ఈసారి.
"కాదు."
"మరి?"
"నీ భారయ్కు పక్షవాతం వచిచ్ నోరుపడిపోతుంది"
PPP
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ఓ.కె. రావు రిటైరడ్ మిలటరీ ఆఫీసరు. వయసు పైబడినా మంచి జాఞ్పకశకిత్ వుంది
ఆయనకు.
"మీరు యింత గొపప్ జాఞ్పకశకిత్ ఎలా సంపాదించారు?" అనడిగాడు ఓ మితుర్డు.
"నేను మిలిటరీలో చేరిన కొతత్లోల్ నా జాఞ్పకశకిత్ అంతంత మాతర్ంగానే వుండేది.
అలాంటిది ఒకసారి మేము పర్యాణం చేసుత్నన్ విమానానికి నిపప్ంటుకుంది. వెంటనే
అందరీన్ పారాచూటల్ సాయంతో కిందకి దూకెయయ్మనాన్రు. నేనూ అలాగే దూకేసాను.
తీరా దూకిన తరావ్త గురొత్చిచ్ంది పారాచూట మరిచ్పోయానని. అంతే అపప్టిన్ంచీ నా
జీవితంలో ఏది మరిచ్పోలేదు" అనాన్డు ఓ.కె.రావు గతానిన్ గురుత్కు తెచుచ్కుంటూ
భయంగా.
PPP

అరధ్రాతిర్ ఒంటిగంటపుప్డు తూలుతూ రోడడ్మమ్ట నడుసుత్నన్ శేఖరానిన్ పోలీసు ఆపి
"ఇంత రాతర్పుప్డు ఎకక్డికి వెళుతునాన్వ?" అని గదమాయించాడు.
"ఉపనాయ్సం విందామని వెళుతునాన్ను" అనాన్డు శేఖరం మామూలుగా.
"ఉపనాయ్సమా? ఎవరిది? ఈ వేళపుప్డు టౌనోల్ ఎకక్డా మీటింగులు లేవే" అనాన్డు పోలీసు
అనుమానంగా.
"ఈ టైములో ఇలాంటి పరిసిథ్తులోల్ ఇంటికెళితే నా భారయ్ ఓ గంట వుపనాయ్సమిసుత్ందిలే.
దాని సంగతి నే చెపేప్ది" అనాన్డు శేఖరం తూలుతూ.
PPP
ఒక రిటైరైన సైనికోదోయ్గి మేజర సుబాబ్రావు ఊరు చివర ఒక మంచి ఇలుల్ కటుట్కుని
సకుటుంబంగా పర్శాంత జీవనం గడుపుతునాన్డు. చాలాకాలం తరావ్త కలుసుకునన్ ఒక
మితుర్డు అడిగాడు.- "మీ ఉదోయ్గజీవితానికీ, ఇపప్టి జీవితానికీ తేడా ఏం కనిపిసోత్ంది"
అని.
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"ఏమీలేదు" అనాన్డు మేనేజర సుబాభ్రావు.
మితుర్డు ఆశచ్రయ్ంగా "ఏమీ లేదా?" అనాన్డు.
"అవును" అని దూరంగా ఆడుకుంటునన్ భారయ్, ఏడుగురు పిలల్లను చూపిసూత్ "అపుప్డా
సైనయ్ంలో ఉనాన్ను. ఇపుప్డీ సైనయ్ం మధయ్ ఉనాన్ను. అంతే" అనాన్డు సుబాబ్రావు.
PPP
ఇదద్రు డోసు బాబులు కబురుల్ చెపుప్కుంటూ నడుసుత్నాన్రు.
"నా భారయ్కు ఒక పెదద్ చెడడ్ అలవాటు వుందోయ రోజూ రాతిర్పూట ఒంటిగంట,
రెండుగంటలదాకా మేలుకుని వుంటుంది. నేనా అలవాటును మానప్లేక పోతునాన్నోయ"
అనాన్డొకడు దిగులుగా.
"అంతసేపటివరకు మేలుకుని ఏం చేసుత్ంటుందోయ?" అనుమానం వెలిబుచాచ్డు
ఇంకొకడు.
"బారునుంచొచేచ్ నాకోసం ఎదురు చూసుత్ంటుంది."
PPP
"మీ మహిళామండలి పెర్సిడెంటు పోసుట్కు ఎవవ్రూ పోటీ చెయయ్రెందుకని? ఎపుప్డూ
ఖాళీగానే వుంటుందేం?" అనుమానంగా అడిగాడు ఆడిటర.
"మరేం లేదు లెండి. మా పెర్సిడెంటు పదవికి పోటీ చెయయ్బోయే ఆవిడ వయసు కనీసం
ముపైప్ సంవతస్రాలనాన్ వుండాలనన్ నిబంధన ఒకటుంది. అందుకని" అంది కారయ్దరిశ్ని.

PPP
COMMENTS

øöeTT~

www.koumudi.net

y˚T

2021

