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“ వచేచ్టపుప్డూ.. సికిందార్బాదు సేట్షన లో తియయ్ దార్క్షపళుళ్, గింజలు లేనివి చూసి తీసుకురా ఒక రెండు కేజీలు."
మూడోసారో నాలుగోసారో ఇది నానన్గారు నాకు గురుత్ చేయటం.
"అలాగే, మీరు అటూ ఇటూ తిరిగి మరీ హైరానా పడిపోకండి. నేను వచాచ్క చూదాద్ం ఆ భోజనాల కాంటార్కట్ గురించి"
నేనూ చెపిప్ందే మళీళ్ చెపాప్ను.. ఎంతైనా ఆ తండిర్ కూతురిన్ కదా!
"సామానుల్ అకక్డ ఎవరో ఒకళుళ్ తీసిపెడతారులే. నువువ్ ఎతత్క ఆ బరువులు. మొదుద్లా నిదర్పోక.. దిగిన వాళుళ్ చీకటోల్
అదీ ఒకోసారి ఒకళళ్ సామానుల్ ఒకళుళ్ తీసుకెళిళ్పోతారు. ఓ కనున్ వేసి ఉంచు. మళీళ్ ఓ పటాట్న రావు సామానుల్
తారుమారు గానీ అయాయ్యంటే" నానన్గారి జాగరత్లు అలా చెపుతూనే ఉండేవారు. కానీ, డైరవరు వచిచ్ సీటోల్ కూరుచ్ని
హారన్ కొటట్డం తో, మరో సారి జాగరత్లు, వీడుకోలూ చెపిప్ బసుస్ ఎకాక్ను.
నేను ఉండేది దుబాయిలో. ఇంకో వారం రోజులోల్ కాకినాడ లో మా చెలాల్యి గోదావరి సీమంతం. మా వారు సెలవ
లేదంటే, అమమ్కి సాయం చేయటం కోసం, నా సేన్హితురాలి పెళిళ్కి కూడా వెళళ్టానికని నేను ఒకక్దానినీ వచాచ్ను.
పర్సుత్తం వెళుత్నన్ది హైదరాబాదు లో నా సేన్హితురాలి పెళిళ్కి. పెళిళ్ళళ్ సీజన కావటం తో హైదరాబాదు వెళళ్టానికి రైలేవ్
రిజరేవ్షన దొరకలేదు. చాలా రోజుల తరువాత హైదరాబాదు బస లో పర్యాణం చేసుత్నాన్ను. దిగబెటట్డానికి నానన్గారు
బస సాట్ప కి వచిచ్నపప్టి సీన ఇది.

øöeTT~

www.koumudi.net

y˚T

2021

2

ĂĥɆȺĢĬ ɂ

ҫɂфüĢ vøöɂѝ

***
బస బయలుదేరింది. నాకయితే కిటికీ పర్కక్న సీట ఇషట్ం. కానీ దానిలో అపప్టికే ఎవరో ఒకాయన కూరుచ్ని ఉనాన్రు.
పోనీ రికెవ్సట్ చేదాద్ం అంటే నిదర్పోతునన్టుట్నాన్రు.. మొఖం మీద "ఇండియా టుడే" పెటుట్కుని కదలకుండా ఉనాన్రు.
"ఇంకా ఏడనాన్ కాకుండా అపుప్డే నిదేర్మిటో!" అనుకునాన్ను నా సీట ని కూడా వెనకిక్ పెటుట్కొని రిలాకస్ అవుతూ.
రాజమండీర్ వచేచ్సరికి నాకూక్డా తెలీకుండానే కనున్ మూత పడింది.
బస ఏదో పెదద్ గుంట లో పడటం తో నేనూ, నాతో పాటు నా పర్కక్ సీట లో అతనూ కూడా నిదర్లోల్ంచి లేచి,
అయోమయం గా ఒకళళ్వైపు ఒకళళ్ం చూసుకునాన్ము. మా ముందు సీట అతను లైట వేసి ఏదో చదువుకుంటుండటం
తో ఆ వెలుగు లో నా పర్కక్ సీట అతనిన్ గురుత్ పటాట్ను. తను.. మా పర్కిక్ంటబాబ్యి శాయ్మూయ్ల!
"శాం!! బాగునాన్వా? గురుత్పటాట్వా ననున్? నేను.. మంజు.. అదే, మంజీర ని" పలకరించాను.
"బాగునాన్వా.. బాగునాన్రా? చూసాను ఇందాకా మీ నానన్గారు వచాచ్రు కదా సాట్ండ కి" పరిచితమైన తళుకుక్మని
మెరిసే కళళ్తో, చినన్ పెదవి వంపుతో నవువ్తూ అనాన్డు. బహుశా.. ఆ నవువ్ నానన్గారు నాకు చెపిప్న జాగరత్లకేమో!
మరి నానన్గారిని ఎందుకు పలకరించలేదు అని నేను అడగకక్రేల్దు. రెండు కుటుంబాల మధాయ్ ఏవో గొడవలు! పర్సుత్తం
వాళుళ్ మా ఇంటి పర్కక్న ఉండటం లేదు. ఇనీన్సుపేట దగగ్ర ఇలుల్ కటుట్కొని అకక్డకి వెళిళ్పోయారు. మా ఇంటి దగగ్ర
ఉనన్ ఆ ఇంటికి అదెద్ కి ఇచేచ్సారు.
"సింహాచలం గారి ఆరోగయ్ం ఎలా ఉంది?" యధాలాపం గా తన పాత పేరుతో అడిగాను. సింహాచలం అంటే, శాం వాళళ్
అమమ్గారు. మా చినన్పుప్డు మతం పుచుచ్కునన్పుప్డు "దైవదరశ్నం" అని పేరు మారుచ్కునాన్రు. కానీ అమమ్ మాతర్ం ఏదో
పటుట్దల.. తను ఆమెని ఎపుప్డూ ఆవిడ పాత పేరు "సింహాచలం" అనే పిలిచేది. మాకూ అదే అలవాటు.
"అలానే ఉంది. ఇంటోల్నే ఉంటోంది. ఈ నెలాఖరుకి హోం కి వెళిళ్పోతుంది" చెపాప్డు శాం ఒకింత బాధగా.
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మౌనంగా కొంత సేపు ఉండిపోయాము ఇదద్రమూ. ఇదద్రం పాతికేళుళ్ పర్కక్ పకక్ ఇళళ్లోల్ ఉనాన్ము. ఎనోన్ జాఞ్పకాలు!
కొనిన్ తీయనివి, కొనిన్ తలచుకుంటేనే కోపం తో ఒళళ్ంతా భగ భగమండేలా చేసేవి. శాం పేరు కూడా అసలుకి
శాయ్మశంకర. దానిని శామూయ్ల అని మారుచ్కునాన్డు. చినన్పుప్డు మాకు సైకిల తనే నేరిప్ంచాడు. తనే చెపాప్డు..
"నేను పేరు మారుచ్కుంటునాన్ను. నా పేరు ఇకనుండీ శాం" అని.
అపుప్డు నాకు కూడా పేరు మారుచ్కోవాలని ఎంతో అనిపించింది. ఇంటోల్ అనన్టుట్ కూడా గురుత్.. "మనం కూడా మతం
పుచుచ్కుందాము. ఇంచకాక్ పేరు మారుచ్కోవచుచ్!" అని.
దానికి నానన్గారు మాకు మతం పుచుచ్కోవటం అంటే ఏమిటో చెపిప్, అది మనకి తపుప్ అని చెపాప్రు. కానీ మా చినిన్
బురర్లకి శాం వాళుళ్ పుచుచ్కోగా లేని తపుప్ మేము పుచుచ్కుంటే ఎందుకు అవుతుందో అరథ్ం కాలేదు. చినన్పుప్డు మాకు
అరథ్ం కాని విషయాలోల్ అదొకటి!
***
"నాకు చినన్పుప్డు సైకిల నువేవ్ నేరిప్ంచావు. గురుత్ందా?" చినన్పప్టి జాఞ్పకాల నుండి బయటకి వసూత్ అనాన్ను.
"గోదావరి కి కూడా నేనే నేరిప్ంచాను" గురుత్ చేసాడు.
నిజమే, నా చెలెల్లు గోదావరి కి కూడా తనే సైకిల నడపటం నేరిప్ంచాడు. అపుప్డే మొదటి సారి మాకూ వాళళ్కీ చెడింది.
దానికి ఒక రకం గా కారణం నేనే..
***
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నాతో నవువ్తూ మాటాల్డే శాం కాలేజ లో ననున్ ఏడిపించే చేతన తో కలిసి తిరగటం నాకు మింగుడు పడలేదు. చేతన,
శాం ఒకే కాలేజ. వాళుళ్ డిగీర్ సెకండియర, నేను వాళళ్ కాలేజ కే అనుబంధం గా ఉనన్ జూనియర కాలేజ లో ఇంటర
ఫసిట్యర లో ఉండేదానిన్.
"ఎందుకలా చేసుత్నాన్వ?" అని నిలదీయలేను. "అదేమిటీ? శాం కి తెలీదా వాడు ననున్ కాలేజ లో ఏడిపిసుత్నాన్డని?
అయినా వాడితో వీడికి సేన్హం ఏమిటీ?" అని తరజ్న భరజ్నలు పడేదానిన్.
పుండు మీద కారం జలిల్నటుట్ వాడు వీళిళ్ంటికి రావటం, నేను ఎపుప్డైనా ఆ సమయం లో బయట నుండి రావటం కానీ,
బయటకి వెళళ్టం కానీ జరిగినపుప్డు వాళుళ్ కానీ నవువ్తునాన్, నాకు వినీ వినిపించనటుట్ మాటాల్డుకుంటునాన్, ఏదో ననున్
చూసే నవువ్కుంటునాన్రేమో అని రగిలిపోయేదానిన్.
కాళుళ్ వణుకు వచేచ్వి. ఆవేశం లో ఒళుళ్ తెలిసేది కాదు. ఇంటోల్ ఇవనీన్ చెపప్లేను. కాలేజ లో ఎవడో వెంట పడి
ఏడిపిసుత్నాన్డు అంటే "ఏమని ఏడిపిసుత్నాన్డు?" అని వంద పర్శన్లు వేసాత్రు. ఒకవేళ "నీదే ఏదో తపుప్ ఉండి ఉంటుంది"
అని అనేసేత్!?
అపప్టికి ఎనిమిదో కాల్సు లో ఉనన్ గోదావరి పటల్ శాం అనుచితం గా పర్వరిత్సుత్నాన్డనన్టుట్ మా అమమ్ కి అనుమానం
వచేచ్లా చేసి, అమమ్ గోదావరి జోరు కి అడుడ్కటట్ వేసేటుట్ చేసాను.
***
"గోదావరి కి డెలివరీ అయిందా? ఆ మధయ్ ఏదో సినిమా కి వెళిళ్నపుప్డు వాళాళ్యనతో కనపడింది" శాం పర్శన్ తో ఈ
లోకం లోకి వచాచ్ను.
"లేదు. రేపు శుకర్వారం దానికి సీమంతం" చెపాప్ను.
"ఏమిటో! అసత్మానూ ఏడుసూత్ ఉండేది. కేరమస్ ఆడుతుంటే, ఎవరికైనా రెడ పడితే, బోరుడ్ కలిపేసేది. అలాంటిది
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పెళళ్యి, పిలల్లతో.. తలచుకుంటుంటే నవువ్ వసోత్ంది" గోదావరి గురించి గురుత్ చేసుత్ంటే, నాకూ ఒకక్ క్షణం ఆ రోజులు
గురొత్చిచ్ నవువ్ వచిచ్ంది.
"నువువ్ మాతర్ం? అమామ్యిల వెంట తిరిగేవాడివి. పెళిళ్ చేసుకునాన్వంటే విచితర్ం కాదూ?!"
"నేనా? అమామ్యిల వెనకాల తిరిగేవాడినా? ఎవరి వెనకాల తిరిగానూ?" దబాయించబోయాడు.
"రెడడ్మమ్ గారి మాటేమిటి? పర్శిన్ంచాను.
"సునందినా? ఆవిడ మాటేమిటి?" ఏం తెలియనటుట్ పర్శిన్ంచాడు.
"చూడు మరి! మా ఇంటోల్ అదెద్కి ఉనాన్, ఆవిడ పేరు కూడా నాకు జాఞ్పకం లేదు. నేకెలా టకుక్న నోటి చివరన ఉందో
ఆవిడ పేరు!" వెకిక్రించాను.
"మరి ఆవిడకీ, నాకూ లింక పెటాట్రు కదా! ఎలా మరిచ్పోతాను?"
ఆ లింకు పెటిట్ంది.. నేనేనా??
***
మా ఊరోల్ని విమెనస్ కాలేజ లో కంపూయ్టరస్ లేదని, రాజమండీర్ కాలేజీ లో చేరాను. అకక్డ ఉండి, అబాబ్యిలు
అమామ్యిలకి లైన వెయయ్టం అంటే ఏమిటి? దాని కోసం వాళుళ్ చేసే పనులు ఏమిటి? ఇదద్రి మధాయ్ ఏమనాన్ ఉంటే,
దానిని కనిపెటట్డం ఎలా? ఇలాంటి విషయాలు ఎనోన్ తెలుసుకునాన్ను.
సెలవలకి ఇంటికి వచిచ్నపుప్డు ఎపప్టికపుప్డు ఎవరి జీవితాలు ఎలాగ మారాయి అనేది గమనిసూత్ ఉండేదానిన్. ఆడపిలల్ల
కాలేజ లో చదవటం వలన అనుకుంటా ఇలాంటి విషయాల గురించి బోలెడంత అవగాహన ఉండేది. నా పరిజాఞ్నం
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అంతా ఇకక్డ వాళళ్ మీద ఉపయోగించటానికి పర్యతిన్ంచేదానిన్.
ఒక రోజు ఏదో సినిమాకి వెళాళ్ము నేనూ, గోదావరి. అకక్డ ధియేటర లో ఇంటరెవ్ల అపుప్డు చూసేత్, నాలుగు వరుసల
వెనకాల శాం, అతని సేన్హితులూ ఉనాన్రు. వాళళ్ందరి చూపులూ ఉనన్ వైపు చూసేత్ ఎవరో కాలేజీ అమామ్యిలు! చాలా
పోష గా ఉనాన్రు. పర్పంచం లెకేక్ లేనటుట్ తుళిళ్పోతునాన్రు.
నా చూపులు ఉనన్ దికుక్ చూసి, "మా కాలేజే. మా సీనియర. వీడూ, వీడి గాంగ ఆ అమామ్యి కోసం రోజూ కాలేజ చుటూట్
కుకక్లాల్ పర్దకిష్ణాలు చేసుత్ంటారు" నవువ్తూ అంది గోదావరి.
"కుకక్లు ఎనిన్ పర్దకిష్ణాలు చేసినా పర్యోజనం ఏముంటుందే?!"
***
మాసట్రస్ చేయటానికి నేను వైజాగ వెళాళ్ను. ఒక శెలవలకి ఇంటికి వచేచ్సరికి మా ఇంటోల్ రెడిడ్గారి కుటుంబం అదెద్కి
ఉండేవారు. వాళళ్కి ఇదద్రు పిలల్లు. ఆవిడకి నగల పిచీచ్, చీరల పిచీచ్. ఉనన్టుట్ండి ఈ మధయ్ ఆవిడ కొతత్గా అనీన్ కొతత్
చీరలు కటుట్కోవటం, కొతత్ నగలు పర్దరిశ్ంచటం చేసోత్ంది అని మా అమమ్, అమమ్లకక్ల మాటల దావ్రా తెలిసింది. వాళళ్కి
ఎవరికీ ఆవిడకి ఈ సడన అదృషట్ం ఎకక్డ నుండి వసోత్ందో తెలీక కొటుట్కుంటునాన్రు.
శాం అపప్టికి ఉదోయ్గం చేసుత్నాన్డు. ఎకైస్జ డిపారట్ మెంట లో ఉదోయ్గం. బానే సంపాదిసుత్నాన్డు ఆదాయం తో పాటు పై
ఆదాయం తోడుగా ఉంది అని వినాన్ను.
నేను పైన బాలక్నీ మీద ఏదో పుసత్కం పటుట్కొని ఒక రోజు కూరుచ్ండగా, కిర్ంద వాళిళ్ంటోల్ సాన్నానికి వెళూత్ చినన్ తుండు
గుడడ్ మొలకి కటుట్కునన్ శాం కనపడాడ్డు.
మరి అతనేన్ చూసుత్నన్టుట్నాన్ను! నాకు అలా కళళ్పప్గించి చూసే ఉదేద్శం లేకపోయినా, కొనిన్ కొనిన్ రెఫెల్కస్ లు చూడండి..
మనకి తెలీకుండా జరిగిపోతూ ఉంటాయి.
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అలాంటి సమయం లో, ఒకక్సారి తలెతిత్ నా వైపు చూసాడు శాం! దొరికిపోయిన దొంగ లా గబుకుక్న కళుళ్
తిపుప్కునాన్ను.
ఎదో అపప్టోల్ పాపుయ్లర పాట ని ఈల వేయటం మొదలెటాట్డు శాం. ఒక నిమిషం తరువాత తలెతిత్ ఎటువైపు ఉనాన్డో
అని దొంగ చూపులు చూసేత్, వాళళ్ దొడోల్ ఉనాన్డు.
వాళళ్ ఇంటికీ, మా ఇంటికీ మధయ్ చినన్ గోడ ఉండేది. మంచి పొడగరి అయిన శాం కి మా ఇంటోల్ తంతులు
గమనించటానికి ఆ చిటిట్ గోడ ఒక అడుడ్ కాదు. కానీ, నా దృషిట్ ని ఆకరిష్ంచినది ఇటు వైపు అరుగు మీద నుంచుని ఏవో
సైగలు చేసుత్నన్ సునందిని!
ఆమె ఎవరికి సైగలు చేసోత్ందో నాకు అరథ్ం కాకపోయినా, అటువైపు అరథ్నగన్ం గా శరీర పర్దరశ్న పెటిట్న శాం ని చూసే
అని నిరాథ్రణ కి వచేచ్సాను. ఈ లోగా నా కురీచ్ చేసిన చపుప్డు కి అనుకుంటా ఆవిడ తలెతిత్ బాలక్నీ లో ఉనన్ ననున్ చూసి
నవివ్ంది. శాం వాళళ్ ఇంటి తరువాత మేడ మీద ఉనన్ సీత గారితో "వంటయిందాండీ?" అంటూ కబురుల్ మొదలెటిట్ంది.
సీత గారు అసలు ఇటు వైపే చూడటం లేదు. అలాంటిది సునందిని పలకరించేసరికి ఎదురుగా ననూన్, కిర్ంద అరథ్నగన్
సుందరాంగుడు శాం నీ, మా ఇంటోల్ కింద ఉనన్ సునందిని నీ చూసి, ఏదో ఆలోచిసుత్నన్టుట్ సాలోచన గా "లేదు, మా
భాసక్ర ని కూరలు తెమమ్ని పంపించాను. ఎకక్డ ఆటలోల్ పడాడ్డో! వెధవ కి ఇంకా ఇలుల్ కనిపించలేదు" అని జవాబు
ఇచాచ్రు.
నేను బహుశా నా మీద ఎలాంటి ఆలోచనలూ రాకూడదు అని ఖంగారు లో అనుకుంటా ఆ రాతిర్ భోజనాలు అయి,
గోరింటాకు పెటుట్కుంటుండగా మా గోదావరి తో "సునందిని ఏమిటీ.. శాం గాడికి లైన వేసుత్నన్టుట్ందీ?" అని విషపు
బీజం నాటాను.
నాటేసి, నేను నా శలవలు అవగానే వైజాగ వెళిళ్పోయాను. కానీ, మళీళ్ శలవలకి తిరిగి వచేచ్సరికి వాళళ్ మధయ్ సంబంధం
ఖాయం చేసేసారు మా చుటుట్పకక్ అమమ్లకక్లు. అది నిజమే అయి ఉంటుందని నేను కూడా నా గిలీట్ ఫీలింగ ని
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చంపేసాను.
***
"మరి సునందిని కీ.. నీకూ..?" మధయ్లో ఆగిపోయాను పూరిత్ చేసే ధైరయ్ం లేక.
"ఎపుప్డు పుటిట్ందో తెలీదు. మా అమమ్ కూడా అదే నిజం అనుకుంది. కానీ ఆవిడ దేవాలయం వీధికి తెగ వెళేళ్వారు. నీకు
తెలిసి ఉండదులే" అనాన్డు నవువ్తూ.
"మీ ఆయన సంగతి ఏమిటీ? ఏం చేసుత్ంటారు?" మాట మారాచ్డు.
తరువాత ఇదద్రం ఎవరి కుటుంబ విషయాలు వాళుళ్ చెపుప్క్నాన్ము. అపప్టోల్ మా చుటుట్ పర్కక్ల ఉనన్ వాళళ్ గురించిన
విషయాలు మాటాల్డుకునాన్ము. శాం కొతత్గా కడుతునన్ ఇంటి గురించి చెపాప్డు. నేను దుబాయ లో నా జీవితం గురించి
చెపాప్ను. గెజిటెడ ఆఫీసర అయాయ్డట! బానే పైకొచాచ్డు! వాళళ్ అమమ్గారు ఆ రోజులోల్ అందరికీ వాళుళ్ చౌదరీలమని
చెపేప్వారు. కానీ మాకు తెలుసు వాళుళ్ చౌదరీలు కాదని. ఈ రకమైన అబదాధ్లంటే అసహియ్ంచుకునే అమమ్ దానితోనే
వాళుళ్ అంటే కొంచెం తకుక్వ భావం ఏరప్రుచుకుంది.
తరువాత ఏవో సథ్లం గొడవలు వచాచ్యి. ఇదద్రి ఇంటి మధాయ్ ఉనన్ గోడ ఎతుత్ పెంచుదామని నానన్గారు పర్యతిన్సేత్,
వాళళ్ ఇంటి వాసుత్ కి అది మంచిది కాదు అని ఎవరో చెపాప్రు అని శాం, వాళళ్ ఇంటోల్ అందరూ నానన్గారితో పోటాల్ట కి
వచాచ్రు. మన మతమే వదద్ని వేరే మతం లోకి మారిన వాళళ్కి మన మతం పర్కారం ఏరప్రచిన వాసుత్ మీద నమమ్కమా
అని వెటకారాలు చేసారుట మా వాళుళ్. ఆ సమయం లో నానన్గారిని కొంచమైనా గౌరవం లేకుండా చాలా మాటలు
అనాన్రుట.
ఆ గొడవ తో ఇంక మళీళ్ మా మధయ్ మంచి సంబంధాలు ఏరప్డలేదు. ఎవరి జీవితాలోల్ వాళుళ్ పడిపోయాము.
మాటలూ, ఆలోచనల మధయ్ ఎపుప్డు నిదర్ పోయానో తెలీదు. మధయ్ లో మెళకువ వచిచ్ చూసేత్, పకక్న శాం కూడా నిదర్
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పోతునాన్డు. తననే పరిశీలించి చూసూత్, అతనికి నేను ఏమనాన్ సారీ చెపాప్లా? అని ఆలోచించాను. ఎవరికీ ఏమీ నషట్ం
కలగలేదు. కనుక నేను నోరు మూసుకొని వెళిళ్పోవచుచ్. ఇవాళ బసుస్ దిగితే, మళీళ్ ఒకళళ్ మొఖం ఒకళళ్ం
చూసుకోకపోవచుచ్. కానీ అది నా పదధ్తి కాదు! ఏదనాన్ పురుగు మనసు లో దూరింది అంటే, దాని అంతు చూసేత్ కానీ
అది తొలచటం ఆపదు!
హైదరాబాదు శివారల్ లో బసుస్ ఉండగా అందరూ నిదర్లు లేచారు. బసుస్ అసత్మానూ ఆగుతూ, ఆగినపుప్డలాల్ జనాలు
సామానుల్ తీసుకోవటం కోసం లైటుల్ వేసూత్ ఉండటం తో అందరితో పాటు మేము కూడా నిదర్ లేచి, నిదర్ కి నలిగిన బటట్లు
సరుద్కొని కూరుచ్నాన్ం.
"ఎకక్డ దిగాలి?" అడిగాడు శాం.
"దిలుష్క నగర" చెపాప్ను.
"ఇంకో పది నిమిషాలోల్ వచేచ్సుత్ంది" కిటికీ లోంచి బయటకి చూసూత్ చెపాప్డు శాం.
"శాం.. నీకొక విషయం చెపాప్లి. అదే, సునందిని తో నీకు.. ఉందో లేదో తెలీదు కానీ, ఆ మాట మొదలెటిట్ంది నేనే
అనుకుంటా. ఆ రోజు.. నేను పైన ఉనాన్ను. నువువ్ సాన్నానికి వెళుత్నాన్వు.."
షూ లేస బిగించుకోవటానికి కిర్ందకి వంగిన శాం నేననన్ది విని, చేసుత్నన్ పని మధయ్ లో ఆపి, తల వంచుకుని కూరుచ్నన్
నా మొఖం కనిపించటానికి అనన్టుట్ కొంచెం వంగి నా మొఖం లోకి చూసూత్ అనాన్డు..
"విజిల.." ఆ సందరభ్ం గురుత్ తెచుచ్కోవటానికి ఒకక్ క్షణం ఆగాడు. ఆ రోజు నేను చెపుత్నన్ సందరభ్ం గురొత్చిచ్ అనాన్డు..
"ఆ విజిల వేసింది సునందిని ని చూసి వేసాను అనుకునాన్వు కదూ?"
అవుననన్టుట్ తలూపాను.
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తన మొఖం లో భావాలు నాకు కనిపించకూడదు అనన్టుట్ తల వంచుకొని శర్దధ్ గా షూ లేస బిగించుకోవటం
కొనసాగిసూత్, "ఆరోజు.. అసలు నేను.." ఏదో చెపప్బోయాడు.
కానీ ఇంతలో బసుస్ ఆగి, కండకట్ర గటిట్గా "దిలుష్క నగర.. దిలుష్క నగర.." అంటూ అరిచాడు.
శాం ఏం చెపాత్డో వినాలనే ఆసకిత్ నాకు ఉనాన్, చెపాప్లనే ఆలోచన తనలో మాయం అయింది.
"సరేలే, వెళుళ్" నా కాళళ్ దగగ్ర పెటిట్న నా బేగ తీసి నా చేతికి అందిసూత్, ఆ విషయం అకక్డకి ముగిసిందనన్టుట్ అనాన్డు!

* * * సమాపత్ం * * *
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