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‘ఈ మనసు మహా మొండిది సుమా!
యాంతిర్కంగా బర్తకడానికి మనుషులిన్ ఒపిప్ంచినంత సులువు కాదు,ఈ మనసుని ఒపిప్ంచడం.
ఊహలోల్నే ఉంటా అంటుంది,గతంలోనే తన ఉనికి అంటుంది.
కృతిర్మంగా ఉనన్ మన ఎడారి జీవితంలోకి ఒక చలల్ని మేఘానిన్పరిచయం చేసుత్ంది,
అది యాదృచిచ్కం అని నమమ్బలుకుతుంది.
తన గురుత్ల మరీచికలని మిగిలిచ్,రెపప్ పాటులో కరిగిపోతుంది ఆ మేఘం.
మనసు మాతర్ం ఆ మేఘం తెచిచ్న చిరుజలుల్లతో తనని తాను క్షణకాలం మరిచ్పోతుంది.
మనుషులిన్ మళీళ్ కొతత్గా పుటేట్లా చేసుత్ంది.
మనం మరికొనిన్ రోజులు బర్తకడానికి సిదధ్ం చేసుత్ంది.
జీవితం మారదు.కానీ మనకే తెలియని ఉతాస్హానిన్,ధైరాయ్నిన్ ఇసుత్ంది!!!’
'పర్యాణీకులకు

విజఞ్పిత్...రైలు

నంబరు

PPP
12728,హైదరాబాద

నుండి

ఖాజీపెట,విజయవాడ

మీదుగా

విశాఖపటట్ణం వెళళ్వలసిన గోదావరి సూపర ఫాసట్ ఎకస్పెర్స ఒకటవ నంబరు పాల్ట ఫామ నుండి బయలుదేరుటకు
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సిదధ్ంగా ఉనన్ది.' మీరు వినాన్ వినకపోయినా చెపప్డం నా బాధయ్త అనన్టుట్ మూడు భాషలోల్నూ వరసగా అరిచి చెపిప్ంది
ఆటోమేటెడ రైలేవ్ అనౌనస్ర.
'తవ్రగా నడువ...మొదూద్. రైలు కదిలిపోతుంది.'ఆమెని లాకెక్ళుతునన్టుట్ పెదద్ పెదద్ అంగలతో వేగంగా
నడుసుత్నాన్డు భరత్.
'కొంచెం మెలల్గా నడవండీ...' కాళల్కి అడుడ్పడుతునన్ చీరని పైకి లాకుక్ంటూ అతని వెనక పరిగెడుతునన్టుట్
నడుసోత్ంది ఆమె.
'పర్యాణాలోల్ కూడా ఈ వెధవ చీరలెందుకు?'ఏ పంజాబీ డెర్సోస్ వేసుకుని చావక..'విసుకుక్నాన్డు.
'అతత్యయ్గారికి నచచ్దు కదండీ..'అంది పుసత్కాల కొటుట్ వైపు చూసూత్,అడిగితే మళీళ్ ఎకక్డ తిడతాడో అనుకుని.
'వీటికేం తకుక్వ లేదు.ఆ కాడికి మేమంటే ఏదో పెదద్ భయమునన్టుట్.బసుస్లో వెళిల్ ఏడవమంటే వాంతులు అదీ ఇదీ
అని వంకలు.' వచేచ్ పోయే జనాలిన్ తపిప్ంచుకుంటూ కాసత్ ఖాళీగా ఉనన్ బోగీ కోసం వెతుకుతునాన్డు.
'జనరల ఇటు పకక్ అనుకుంటా అండీ..'వెనకకు చూపించింది,జారిపోతునన్ బాయ్గ ని భుజం మీదకి లాకుక్ంటూ.
'నాకు తెలీదా? చూసావా ఎంత జనమో? నువెవ్ళిళ్ జనరల లో కూచుంటే ఏ దొంగ వెధవో అరధ్రాతిర్ వేళ ఆ
మెళోళ్ ఉనన్ సూతార్లతాడు కాసాత్ లాకెక్ళిల్పోతాడు.నీకసలే పడుకుంటే ఒళుళ్ తెలీదు.'
'ఈ బోగీ కొంచెం ఖాళీగా ఉనన్టుట్ందండీ..'వినిపించుకోలేదతను.
'అందులో బొతిత్గా ఆడవాళుల్ లేరు.ఇదిగో ఇందులో ఎకుక్.తవ్రగా.'టైరను తలుపు దగగ్ర కంబీని పటుట్కుని,
రిజరేవ్షన బోగీలో ఆమెని ఎకిక్ంచేసాడు.రైలు మెలల్గా కదిలింది.
'ఏవండీ పిలల్లు జాగర్తత్.చినన్ది నిదర్లో పకక్ తడిపితే విసుకోక్కండి.'చేతిని పటుట్కుంది.
'ఎనిన్సారుల్ చెపాత్వ?వెధవ నస.టీసీ వసేత్ అతయ్వరసరం ఉండి బయలేద్రాను,సీటు దొరకలేదని చెపుప్.ఫైన కటట్మంటే
వచేచ్ సేట్షనోల్ దిగిపోతా అని చెపుప్.ఆడవాళేల్ కాబటిట్ ఏవనరు.'సీటు దొరికితే నిదర్పోకు.బండి ఎకక్డా ఎకుక్వ సేపు ఆగదు.'
కంబీని వదిలేసూత్ ఆమె చేతిని కూడా విడిపించుకునాన్డు.
'ఫోన చేసూత్ ఉందండీ.'
'ఉదోయ్గం మానేసి వచేచ్యమంటావా పోనీ?' కోపంగా గసిరి వెనకిక్ తిరిగాడు.
'ఏవండీ...టికెక్టుట్ మీ జేబులో ఉండిపోయింది.'గటిట్గా అరిచింది.అపప్టికే రైలు పాల్టాఫ్రం దాటేసింది.
PPP
నాంపలిల్లో ఓ మాదిరి జనాలతో బయలేద్రిన రైలు సికిందార్బాద వచేచ్సరికి పర్యాణీకుల యాతార్బసుస్లా
నిండిపోయింది.
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'నాకెపుప్డూ సెకండ ఏసీ లో వెళల్డం అలవాటండీ.ఏదో తపప్క ఇలా సీల్పర ఎకాక్ను.వేసవికాలంలో పర్యాణం
చాలా విసుగండీ బాబూ..' కూలింగ గాల్సు తీసి చెమటను తుడుచుకుంటూ చెపుత్నాన్డు ఒకాయన.
'ఈ బండి నా పెళైళ్న కొతత్లోల్ మొదలెటాట్రు తెలుసా?మొదటి పెళిల్రోజునాడు రైలోల్ ఇసాపటన్ం తీసుకెళాల్డు మీ
తాత.' మురిపెంగా చెపోత్ంది ఒక పెదాద్విడ.
'ఈ సీటోల్ ఎవరైనా ఉనాన్రాండీ?'ఖాళీ సీటుకోసం వెతుకుక్ంటూ వచిచ్ అడిగింది ఆమె.
'....'పైకి వేలు చూపించాడు అతను.మొహం మీద తడి తువావ్లు కపుప్కుని గురక పెటిట్ పడుకునాన్డో మనిషి.
'ఓహ..'నిరుతాస్హంగా కికిక్రిసిన కంపారెట్మ్ంట అంతా మళీళ్ వెతికింది చోటు కోసం.
'ఆయన ఇపప్టోల్ లేచేలా లేడు.మీరు కావాలంటే కూరోచ్ండి.'మరోసారి పైకి చూసి నిరాధ్రించుకునన్టుట్ చెపాప్డు.
'థాంకస్..'బాయ్గ ని సీటు కింద పెటిట్ కూరుచ్ంది.
గీర్షమ్ తాపం ఇంకా చలాల్రలేదు.కిటికీలోంచి బైటికి చూసోత్ంది.అలసట వలనో,ఆలోచనల బరువువలనో గానీ
ముఖం వాడినటుట్ తెలుసోత్ంది.సంధయ్ సూరీడు వెళళ్డానికి మొరాయిసూత్ ఆమె ముఖం పై చురుకుక్మని చలల్ని నిపుప్లు
కురిపిసుత్నాన్డు. ఆమె కళళ్లో సనన్ని కనీన్టి పొర.చాలా సేపటి నుండి ఇది చూసుత్నన్ అతను,తను చదువుతునన్ పుసత్కానిన్
యధాలాపంగా ఎండకి అడుడ్పెటాట్డు. కసురుకుంటూ వెనుదిరిగాడు సూరీడు.ఆమె గమనించే సిథ్తిలో లేదు.
'వాటర బాటిల....అకాక్..వాటర బాటిల కావాలా?'మొహం మీద బాటిల పెటిట్ అడిగాడు కురార్డు.ఈ లోకం
నుండి వచిచ్న ఆమె వదద్ని చేతోత్ సైగ చేసింది.ఏదో గురొత్చిచ్నటుట్ ఫోన తీసి చూసుకుంది.ఏడు మిసడ్ కాలస్
ఉనాన్యి.ఖంగారుగా కాల చేసింది.
'హలో...చెపప్ండి.ఫోన సైలెంట లో ఉంది చూసోక్లేదండీ.'
'...'అవతల గొంతు అరుసుత్నాన్డో తిడుతునాన్డో గానీ గొంతు గటిట్గానే వినిపిసోత్ంది.
'మీరే కదండీ టికెట నా దగగ్రుంటే పడేసాత్ అని,రైలెకేక్ ముందు గురుత్ చెయయ్మనాన్రు?' నెమమ్దిగా అంది, ఫోన
వాలూయ్మ తకుక్వ ఉందో లేదో అని మరోసారి చూసుకుంటూ.
'...'ఏదో అరిచి ఫోన పెటేట్సింది అవతలి గొంతు. నిటూట్రిచ్ ఫోన బాయ్గ లో పెటేట్సింది,సివ్చ ఆఫ చేసూత్. ఒంటరి
పర్యాణాలు కొనిన్ సారుల్ భారంగా ఉంటాయి.ఈ సారి ఆ భారానికి భయం తోడైంది.బోగీ అంతా ఒకటే గోల గోలగా
ఉంది.
'ఈ పుసత్కం మీరు చదివేసేత్ ఇసాత్రా?'
'ఆ..తీసోక్ండి.'
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'థాంకూయ్.'గబగబా పేజీలు తిపిప్ ఆఖరి పేజీ దగగ్ర ఆగింది ,'పెనున్ ఇసాత్రా?' సైగ చేసింది అతని జేబుని
చూపిసూత్.పెనున్ ఇచాచ్డు ఫోనోల్ పాటలు వింటునన్ అతను.
'టీసీ వసేత్ ఏం చెపాత్రు?' ఇంకాసేపటోల్ ఏదో సేట్షన వసుత్ందనగా అడిగాడు.
'...'మీకెలా తెలుసు అనన్టుట్ చురుకుక్మని చూసింది.
'సారీ..మీరు టైరన ఎకిక్నపుడు ఎవరినో అడుగుతునాన్రు కదా?నేను ఇటు వైపు తలుపు దగగ్ర ఉనాన్ను.'
'మ..మా ఆయన...టికెట ఇవవ్డం మరిచ్పోయాడు.'
'మరిపుప్డెలా?ఫైన కటేట్సాత్రా?'
'సీటు ఇసాత్ అంటే ఆలోచిసాత్ను.అయినా ఏమైతే అదే అవుతుంది.చూదాద్ం.ఏదో నమమ్కం అంతే.'పజిల సగం
సగం గడులు నింపేసి పెనున్ని అతనికి ఇచేచ్సింది.
'మీకు ధైరయ్ం ఎకుక్వే.'అనాన్డు జేబులో పెటుట్కుంటూ.
'ధైరాయ్నికి డబుబ్లు అకక్రేల్దు కదండీ.' మొదటిసారి నవివ్ంది.
PPP

రైలు ఖాజీపేట దాటింది.

'కుదరదయాయ్.నేనేం చెయయ్లేను.రిజరేవ్షన లేకపోతే వచేచ్ సేట్షన లో దిగి జనరల లోకి వెళిల్పో.మళీళ్ నినున్ ఇకక్డ
చూసేత్ ఫైన రాసేసాత్ను...సార మీ టికెట.'రుసరుసలాడి పోతునాన్డు టీసీ.అతని వెనక నలుగురైదుగురు కురార్ళుల్,సీటు
కోసం వెంటపడుతుంటే విసుకుక్ంటూ టికెక్టుల్ చెక చేసుత్నాన్డు.
'సైడ లోయర అండీ..'టికెట చూపించాడు అతను.
'మ..అమామ్ మీది?బాబూ లేవండి టికెట చూపించండి...'పైన పడుకునన్ మనిషిని తటిట్ లేపాడు.
'....'తనని కాదనన్టుట్ బయటకు చూసుత్నన్ ఆమె ఏం చేసుత్ందా అని ఆతర్ంగా చూసుత్నాన్డు అతను.
'అమామ్...'గటిట్గా పిలిచాడు టీసీ.ఆమెలో చలనంలేదు.
'ఆవిడ ...'ఏదో చెపప్బోయాడు అతను.
'సార..మీ వైఫా? కళుళ్ తెరిచి నిదర్పోతునన్టుట్నాన్రు.RAC యా?సీటుల్ లేవు.మీరిదద్రూ సదుద్కుంటా అంటే నాకేం
అభయ్తరం లేదు.'చెపేప్సి వెళిపోయాడు టీసీ.కాసేపు నిశశ్బద్ం.కొంగు నోటికి అడుడ్పెటుట్కుని వసుత్నన్ నవువ్ని ఆపుకుటోంది
ఆమె.
'అలా ఎలా కూరుచ్నాన్రు?మీకు భయం వెయయ్లేదా?'టీసీ వెళాళ్డో లేదో అని చూసుకుంటూ అడిగాడు.
'వెయయ్లేదా?రైలు చపుప్డు కనాన్ గటిట్గా కొటుట్కుంది నా గుండె...'
'ఇందాకే ధైరయ్ం,డబుబ్లు అని ఏదో అనాన్రు?'
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'వాటనిన్టికనాన్ చెడడ్ది ఒకటి ఉంది.పరువు అని,కనిపించని బరువు.ఎందుకు మోసాత్మో తెలీదు.'
'పోనీలెండి.గండం గటెట్కిక్ంది.'
'ఏమీ అనుకోకండి.సారి.సిగుగ్గా ఉంది నాకు.కానీ మరో దారి లేదు.'
'ఫరవాలేదు.'
PPP
ఖమమ్ంలో రెండు నిమిషాలు ఆగినపుప్డు దిగి ఏదైనా తినడానికి కొనుకుక్ందాం అని వెతికాడు అతను.కానీ
అతనికి కావాలిస్ంది దొరకలేదు.
'మీ భోజనం?'అడిగింది,తన తెచిచ్న చపాతీల పొటల్ం తెరుసూత్.
'ఇకక్డేం బాలేదండీ.విజయవాడ లో చూసాత్ను.'
'ఎందుకు?నేను ఎకుక్వ తెచాచ్ను.'అతనిచిచ్న పుసత్కం మధయ్పేజీ చించి రెండు చపాతీలు వేసింది.కొదిద్గా మాడి
అటట్లాల్ ఉనాన్యి అవి. కూర డబాబ్ తెరవగానే గుపుప్మంది వాసన.
'థాంకూయ్...'అందుకోబోయాడు.
'అయోయ్....వేడిగా ఉనన్పుప్డు ఖంగారులో మూత పెటేట్సాను.కూర పాడైపోయింది.ఈ పూట నాకూక్డా
పసేత్.'జాలిగా అతని వంక చూసింది.
'....'కళుళ్ పెదద్వి చేసూత్ భుజాలెగరేసాడు.
తెచిచ్న భోజనం చెతత్కుపప్లో పడేసింది.ఫోన సివ్చ ఆన చేసి,రెండు నిముషాలు అలోచించి డయల చేసింది.
'ఏవండీ...పిలల్లేం చేసుత్నాన్రు?తినాన్రా?నేను లేనని ఏమైనా బెంగ పెటుట్కునాన్రా?'
'...'ఏదో వెటకారంగా మాటాల్డుతునన్టుట్ కొదిద్గా వినిపిసోత్ంది అవతలి గొంతు.
'అతత్యయ్ ఏమైనా ఫోన చేశారా?కాలు ఎలా ఉందిట?సిమెంటు కటుట్ కటాట్రంటనా?నేను చేసేత్ తియయ్లేదు ఫోను.'
'...'పొడిపొడిగా వినిపిసుత్నాన్యి అవతలి మాటలు.
'సరే.ఎకుక్వ సేపు టీవీ దగగ్ర కూరోచ్కుండా తొందరగా పడుకోండి.పకక్న ఎవరూ లేకపోతే పిలల్లు మధయ్లో లేచి
ఏడుసాత్రు.టీసీ ఏం అనలేదు...'
'...'ఫోన కట అయిపోయింది.
PPP
అరధ్రాతిర్ దాటింది.హాయ్ండ బాగ మీద తల వాలుచ్కుని,చీరని గుండెల నిండా కపుప్కుని పడుకోడానికి
పర్యతిన్సోత్ంది ఆమె.రెండోర్జులోల్ పౌరణ్మి.అటూ ఇటూ కదిలినపుప్డు చపుప్డు చేసుత్నన్ పటీట్లు,కిటికీ లోంచి వసుత్నన్
వెలుగుకి మెరుసుత్నాన్యి.మసక మసకగా ఉనన్ వెనెన్ల వెలుతురులో ఆమెని గమనించాడు అతను.పొందిగాగ్ కటుట్కునన్
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కలంకారీ కాటన చీర,ముఖం మీద పడుతునన్ జుతుత్,మూసినా కూడా పూరిత్గా రెపప్ సరిపోనంత పెదద్ కళుళ్. అతనిన్
చూసోత్ందేమో అని భయపడాడ్డు.
బాతూర్ం దగగ్ర లైటు మిణుకు మిణుకుమని వెలుగుతూ ఆరుతూ విసుగు పుటిట్సోత్ంది.పకక్నుండి వేగంగా వెళిల్న
రైలు చపుప్డుకి ఉలికిక్పడి లేచింది ఆమె. ఎదురుగా అతను కనిపించలేదు.మళీళ్ నిదర్పోవడానికి పర్యతిన్ంచింది.పకక్ బెరత్
లో

పిలాల్డు

గుకక్

పటిట్

ఏడుసుత్నాన్డు.సాయంతర్ం

నుంచి

పడుకునే

ఉనన్

మనిషి

ఆపకుండా

గురక

పెడుతునాన్డు.ఎదురుగా పైన ఎవరో కురర్ జంట.ఊసులు చెపుప్కుంటూ గుసగుసలాడుకుంటునాన్రు.లేచి అతని కోసం
వెతికింది.తలుపు దగగ్ర కూరుచ్ని ఏదో రాయడానికి పర్యతిన్సుత్నాన్డు.డైరీ కాబోలు.
ఇవతల ఇదద్రు ఆడవాళూళ్ మాటాల్డుకుంటునాన్రు.పళుళ్ అముమ్కునే వాళేల్మో.పకక్నే గంపలు ఉనాన్యి.
'వెళేల్ రైలోల్ రాయడం అంటే..ఇసుకలో పిచిచ్ గీతలు గీసినటేట్.నా రాతలా వంకర టింకరగా తయారవుతాయి.'
ఎదురుగా కూరోచ్బోయింది,కొంచెం దూరంగా.
'అయోయ్ ఇకక్డ కూచుంటునాన్రేంటి?' ఖాళీ జామపళళ్ బుటట్లో ఉనన్ పాత దిన పతిర్కని అడిగి తీసుకుని
ఆమెకిచాచ్డు.
'నాకు తలుపు దగగ్ర కూచోడం ఇషట్ం అండీ.కానీ మా ఆయనకి ఇషట్ం ఉండదు.మీకు పెళైల్ందా?'దినపతిర్కని పరిచి
దానిపై కూచుంది.
'హా..చేశారు.'
'..'అరధ్ం కానటుట్ చూసింది.
'నా మరదలే...'బైటికి చూసాడు.
'అదృషట్వంతులు.పెదద్ వాళుళ్ చేసిన పెళిల్ళేల్ ఉతత్మం.అందునా వరసైన వాళైళ్తే గొడవే లేదు.'
'ఆ గొడవలే ఇక చాలని, తెంచేసుకుని తిరిగి వెళుతునాన్.'పుసత్కం మూసాడు,అపప్టి వరకూ తను రాసుకుంటునన్
పేజీని చివర మడత పెడుతూ.
'మ..'
'చినన్ చినన్ గొడవలండీ..మేనలుల్డినని మా అతాత్మామకి లోకువ.తనకేమో వాళళ్ గారాబం.చినన్పప్టి నుండి
కలిసే పెరిగాం. పర్తేయ్కంగా పేర్మ ఎలా చూపిసాత్ను?రోజూ నరకం.ఒకళళ్కి ఒకళళ్ం ఇషట్ంలేని బంధం అనన్టుట్ంది మా
పరిసిథ్తి.'
'మీ తపేప్ం లేదా?'అతను సమాధానం చెపప్లేదు.
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ఊళళ్ని,చెటల్ని పలకరిసూత్ దాటుకుంటూ పోతోంది. రైలు తలుపునుండి పర్పంచానిన్ చూసుత్ంటే జీవితంలా
అనిపిసోత్ంది.అందరూ వచిచ్ వెళిల్పోయేవారే అనన్టుట్ తోసోత్ంది. చందమామ మాతర్ం చివరివరకు వసాత్ అనన్టుట్ రైలుతో
పాటే పరిగెడుతునాన్డు.ఫకుక్న నవివ్ంది, ఉదయం రాబోయే సూరుయ్డు గురొత్చిచ్.
'...'ఏంటి అనన్టుట్ కళెళ్గరేసాడు.
'...'ఏమీ లేదనన్టుట్ నవివ్ంది.
'ఎవరైనా గురొత్చాచ్రా?మీ వారా?'
'అలాంటిదే.'జుతుత్ని చెవుల వెనకిక్ తోసింది.
'మీది పేర్మ వివాహమా?చాలా చనువుగా కనిపించారు మీరిదద్రూ..'
'...'ఆమె ఏమీ మాటాల్డలేదు.అనవసరంగా అడిగా అనుకునాన్డు అతను.
'ఏదో ఊరకనే అడిగాను.'
'పదిహేడేళళ్కి పేర్మే అనిపించింది.ఇంటోల్ంచి పారిపోయే ధైరయ్ం ఇసేత్ గొపప్నిపించింది.'
'మరిపుప్డు?'
'నలుగురు మనుషులుండే మూడు గదుల ఇంటోల్,వారం పది రోజులకి ఒకసారి ఏ అరధ్రాతిర్ పూటో హఠాతుత్గా
పేర్మ గురొత్సుత్ంది మా ఆయనకి.తొలికోడి కూసే లోపు ఆ చాప మీదే నలిగి నశించిపోతుంది,ఆ కాసత్ పేర్మ.'
'సారీ..మనం దీని గురించి మాటాల్డుకోకుండా ఉండాలిస్ంది.'
'అనీన్ బావునన్పుప్డు సరే గానీ,లేనపుప్డే...ఎటు తిరిగి ఎటు వచిచ్నా గతంలో చేసిన తపుప్ దగగ్రికే వెళిల్
నిలుచ్ంటాం.గతంలోని మనం వరత్మానంలోని మన జీవితానికి ఎపప్టికీ సమాధానంలేని పర్శన్లమే.'
'పేర్మ వివాహం అంటే ముందు నుండి అనీన్ తెలిసే చేసుకుంటారు కదా? ఏదైనా సమసయ్ ఉంటే మీరు,మీ వారు
కూరుచ్ని మాటాల్డుకుంటే...'
'నేను మీ కాపురం గురించి ఏమైనా సలహా ఇచాచ్నా?ఒకక్సారి మీ అతాత్ మామలతో కాకుండా, ఆమె మనసులో
ఏం ఉందో కనుకోక్మని చెపాప్నా? లేదు కదా?ఏదో సందరభ్ం వచిచ్ంది అని ఆపుకోలేక బయటకి చెపేప్సాను.పర్తీవాడికీ
తనకనాన్ పకక్వాడి బర్తుకే బావుందనిపిసుత్ంది.వాడి సమసయ్లు వీడికి ఇదిగో, ఈ రైలు పటాట్ల మధయ్ ఉనన్ రాళళ్లా
పనికిరానివిగానే కనిపిసాత్యి.నిజానికి రైలు సాఫీగా నడవాలంటే ఆ రాళెల్ంత ముఖయ్మో సంసారానికి చినన్ చినన్
సమసయ్లు కూడా అంతే ముఖయ్ం.ఆ రాళల్ విలువ రైలు పర్యాణం చేయాలనుకునే వాడికి తెలుసుత్ంది.తెంచుకుని వచేచ్సిన
మీకేం తెలుసుత్ంది?'
'..'చురుకుక్న చూసాడు ఆమె వంక.
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'నేను బాతూర్మ కి వెళాళ్లి.'కోపంగా లేచింది. అతనికి ఇంకేం రాయాలనిపించలేదు.ఫోను చూసుకునాన్డు.
ఛారిజ్ంగ అయిపోవచిచ్ంది.
PPP
చాలాసేపటివరకూ ఆ సీటు ఖాళీగా ఉండేసరికి ,ఎవరో ఒకామె తన పిలల్ని పెటుట్కుని పడుకుంది.
లేపాలనిపించలేదు. తన పిలల్లు గురొత్చాచ్రు.ఫోన తీసి టైం చూసుకుంది.ఇంకా మూడుగంటల పర్యాణం. మళీళ్ తలుపు
దగగ్రికి వచిచ్ంది.అతను అలా శూనయ్ంలోకి చూసుత్నాన్డు.వచిచ్ కూరుచ్ంది.కాళళ్ని మడిచి పెటుట్కుని మెటెట్లని వేలిచుటూట్
తిపుప్తూ కిందకి చూసోత్ంది.అకక్డ గంపలతో కూరుచ్నన్ ఆడవాళుళ్ మాతర్ం ఆగకుండా వాగుతునాన్రు.
'అయినా ఒదినీ..నీ అలుల్డు మంచోడే కదంటే?'
'మంచోడని సినన్గా అంటావేటే? బంగారం.పైసా కటన్ం లేకుండా సేసుకునాన్డు నా కూతురిన్.'
'మరింకెందుకే నీకీ అదద్రేతిత్రి వరకా డూటీలు?సుబబ్రంగా ఏ సాయంకాలం బండికో కొంపకి పోక?'
'నా కూతురు అలుల్డూ కూడా ఇదే మాటంటారొదినీ.కానీ సినన్ పిలల్లు కదా.కొంపలో నేను లేపోతే కాంత
సరదాగా ఉంటారని.'
'బాగానే

ఉంది.సెటెట్నకాతల

నుండి

సందమామ

తొంగి

తొంగి

సూతత్నాన్డని,గుడిసెనకాల

కోడి

గుడెడ్టట్నందంట.అలా ఉంది నీ వరస.'
అతను,ఆమె పగలబడి నవువ్కునాన్రు ఆ అమాయకపు ఆడవాళళ్ మాటలకి.
'సారీ..'ఒకేసారి చెపుప్కునాన్రు ఇదద్రూ.
'సాయంతర్ం నుండి ఇదే మీరు నవవ్గా చూటట్ం నేను.మరోలా అనుకోవదుద్.మీరు నవివ్తే పడే సొటట్లు
బావునాన్యి. మగవారికి అరుదుగా ఉంటాయి.సొటట్లు పడితే అదృషట్ం అంటారు.'
'మ..ముఖం కడుకుక్ని వచిచ్నటుట్ంది.కాటుక కొదిద్గా చెదిరింది.
'ఇంతకీ,మీరు ఏ ఉదోయ్గం చేసాత్రు?'
'చినన్ వాయ్పారం.అపుప్డపుప్డు పతిర్కలకి కథలు రాసుత్ంటాను..'
'నాకు పుసత్కాలు చదివే అలవాటు పెదద్గా లేదు.ఏమనుకోవదుద్.నా చదువు మధయ్లోనే ఆగిపోయిందని
ఉకోర్షం.వివాహం విదాయ్నాశాయ అంటారు కదా అలా..'
'జీవితమే పెదద్ పుసత్కం.అది చదివినటుట్నాన్రు మీరు.చాలు.ఇంతకీ మీరేం చేసుత్ంటారు?'
'ఇదద్రు

పిలల్ల

తలిల్ని,ఒక

దిగువ

మధయ్తరగతి

భారయ్ని.బహుశా

నా

ఉనికిని

వెతుకుక్ంటునాన్ను

అనుకుంటా.ఉదోయ్గం చెయయ్డం మా వారికి ఇషట్ం లేదు..'
'నా మరదలికి ఉదోయ్గం చెయాయ్లని ఆశ.నాకనాన్ కూడా చాలా తెలివైంది తను.కానీ ఇపుప్డు..'

øöeTT~

www.koumudi.net

y˚T 2021

“ఇంత సౌఖయ్మని నే చెపప్జాల”

9

'ఆశలు పడటమే మనిషి చేయగలిగేది..'.
'మీ మాటలు,గొంతు చాలా బావునాన్యి.నేను కాదు,మీరు రాయాలి కథలు..'
'కొదిద్గా సంగీత జాఞ్నం ఉంది లెండి.పేర్మించుకునే రోజులోల్ అనేవాడు మా ఆయన.నాతో సినిమాలోల్ పాటలు
పాడిసాత్ అని..ఇపుప్డు జోలపాట పాడినా విసుకుక్ంటాడు.'చీర కొంగుని దగగ్రగా చుటుట్కుంటూ.
'ఈ విసుగుకీ పేర్మకీ చాలా దగగ్ర సమమ్ంధం ఉందండోయ.మెతత్గా ఉంటే చులకనైపోతా అని విసుగు నటిసాత్
నేను...'
'విసుగు మొహం చూసేత్నే దగగ్రకి వెళాల్లనిపించదు నాకు.అందుకే కాసత్ విసుకోక్గానే ఏడుపు వచేచ్సుత్ంది'.
'అసలు నాకు తెలియక అడుగుతాను,ఏం చెపిప్నా నీ కోసం,మన కోసం అని ఎందుకు ఆలోచించవు?'
'పేర్మగా చెపేత్ ఎందుకు వినను?బుజజ్గించాలిస్న అవసరం లేదు.కానీ నా అభిపార్యాలకి కూడా విలువిసుత్నాన్రు
అని నాకు నమమ్కం కలగాలి కదా?'
'అందరిలా పేర్మని పైకి చూపించలేను.అరధ్ం చేసుకునే మనసుంటే నా పర్తీ చేషట్లో నీకు పేర్మ
కనిపిసుత్ంది.అయినా అనాన్ళుళ్ కాపురం చేసాక కూడా,నేనిలాంటి వాడిని అని తెలుసుకోలేకపోతే ఇంక మన బంధానికి
అరధ్ం ఏం ఉంది?'
'పెళిళ్కి ముందు నువువ్,పెళల్యాయ్క మీరు గా మారిపోయావు.ఇదద్రు పిలల్లతో ఇంటోల్ కూచోపెటాట్వు.'
'మన మధయ్న ఉనన్ దగగ్రితనం బయటి వాళళ్ ముందు చూపించాలిస్న అవసరం ఏం ఉంది?బయట పని
చెయయ్డం అంటే ఎనోన్ ఒతిత్ళళ్ని తటుట్కోవాలి.ఆ కషట్ం నీకెందుకు అని...అయినా నా కనాన్ నువువ్ తెలివైన దానివని సిగుగ్
లేకుండా ఎనోన్ సారుల్ ఒపుప్కునాన్ను.'
'సరే ఇకనుండి నువువ్ ఆ విసుగనే ముసుగు వేసుకోకుండా ఉండు అయితే..నా కోసం. '
'నువువ్ అనిన్టికీ ఆ ఏడుపు ముసుగు వేసుకోకు అయితే..ఇది నా కోసం..' ఈ సారి ఆమె చూపులు అతని
చూపులకి కలిసాయి.
'సార..ఇకక్డ కూరోచ్కూడదు.వెళిల్ లోపల కూరోచ్ండి..మేడం పదండమామ్'వెనకనుండి రైలేవ్ పోలీసు లాఠీ తో
తలుపు మీద తటిట్ వెళూత్ చెపాప్డు.
అందమైన కలల కొలనులో రాయి పడి చెదిరినటట్నిపించింది. ఎందుకో ఇబబ్ందిగా అనిపించింది ఇదద్రికీ. కాసేపు
ఏమీ మాటాల్డుకోలేదు.
రైలు బిర్డిజ్ మీద నుండి వెళోత్ంది...
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'గోదావరా??'అపప్టిదాకా ఎదురుగా కుదురుగా ఉనన్ ఆమె వచిచ్ పకక్న కూచుంది.అతను ఊహించలేదు. గాలి
వారి ఇదద్రి మధయ్నుండి కొంచెం కషట్పడి తపిప్ంచుకు వెళోత్ంది.
'జాగర్తత్...పడతారు.'తన చేతిని ఆమె కాళళ్కి అడుడ్పెడుతూ కంబీని పటుట్కునాన్డు.
'చిలల్రుంటే ఇసాత్రూ?నా బాయ్గ అకక్డ వదిలేసాను.'
'మ..'
'గోదారమమ్ని చూసేత్ భయం ఎందుకండీ..నా తలిల్..'దణణ్ం పెటుట్కుని చిలల్ర వేసింది.
చలల్ని గాలి మనసుని,ఆలోచనలిన్ కూడా శుదిధ్ చేసుత్నన్టుల్ంది.
'ఇదిగో,టీసీ అడిగితే ఈ టికెక్టుట్ చూపించండి.విజయవాడలో దిగినపుప్డు తీసుకునాన్ను.మీరు మంచి నిదర్లో
ఉనాన్రు ఇదాద్మంటే.'
'మొదుద్ నిదర్ నాది.థాంకూయ్...మీకు నేను నూట ముపైప్ ఆరు రూపాయలు బాకీ..ఇందాకిచిచ్న చిలల్రతో
కలిపి.'టికెక్టుట్ తీసుకుంటూ గమనించింది,అతని చేతి మీద హృదయాకారంలో చినన్ పచచ్బొటుట్.అతని భారయ్ పేరు
కావొచుచ్.
రాజమండిర్ దాటింది.మాటలోల్ మునిగిపోయారు.తనని పటిట్ంచుకోవటేల్దని చందమామ అలిగి మబుబ్ల వెనక
దాకుక్ని మధయ్ మధయ్ వచిచ్ గమనిసుత్నాన్డు. చలం సాహితయ్ం నుండి,రఫీ పాటల మీదుగా,కోఠీ లో చవగాగ్ దొరికే చినాన్
చితకా వసుత్వులని దాటుకుని,హుసేస్న సాగర లో బుదుధ్డిని పలకరించి భీమిలి బీచ లో రాళల్తో ఆడుకుంటూ...సంభాషణ
చాలాసేపు సాగింది.
అలాగే

కూరుచ్నాన్రు

ఇదద్రూ.శరీరాలు

తగలటేల్దు.కానీ

అకక్డినుండి

వెళాల్లనిపించలేదు.చాలాసేపు

మౌనం.అపుప్డపుప్డు ఆమె జుతుత్ అతని ముఖం మీద పడుతోంది. ఇదద్రికీ మనసు చాలా తేలిగాగ్ ఉంది.ఆ రోజు వరకు
ఉనన్ చినన్ చినన్ చింతలనీన్ తీరిపోయినంత ఆనందం.రేపటికి జవాబుగా ఏదో భరోసా దొరికిన భావన. ఒక పాత
సేన్హితుడిని కలిసినటుట్ంది.మన తపొప్పుప్లిన్ వివరించి చేపేప్ ఒక ఆతీమ్య నేసత్ం తారసపడినటుల్...
PPP
ముఖం కడుకుక్ంటూ అదద్ంలో తనని తాను చూసుకునాన్డు.ఏదో కొతత్గా మళీళ్ పుటిట్నటుట్ అనిపిసోత్ంది. అదద్ంలో
దూరంగా అతని వెనక ఆమె..వెళాల్లిస్న చోటు దగగ్రవడంతో బాయ్గ సరుద్కుంటోంది.ఉనన్టుట్ండి గురొత్చిచ్ంది,ఆమె పేరైనా
అడగలేదు అని ..బండి ఆగింది.
దిగి నడుసోత్ంది.వెనకిక్ తిరిగి చూడలేదు లేదు ఆమె.వరష్ం పడినటుట్ంది.నీటిగుంటలో ఆమె పర్తిరూపం
చూసుకుంది.
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'ఇంత సౌఖయ్మని నేఁ జెపప్జాల...ఎంతో యేమో యెవరికిఁ దెలుసునో?' అనన్వరం సేట్షనోల్ టీ కొటోల్ంచి పాట
వినిపిసోత్ంది.వింటునన్ ఆమెలో తృపిత్తో కూడిన చినన్ చిరునవువ్.
బండి ఆగాలిస్న దానికనాన్ ఎకుక్వ సేపు ఆగింది ఆ సేట్షనోల్.అతని మరదలికి ఫోన చేసాడు.లేచినటుట్ లేదు ఇంకా.
పుసత్కం తెరిచాడు,రెండు వంద నోటుల్.బాకీ తీరేచ్సింది కాబోలు.
ఆమె సగం పూరిత్ చేసిన పజిల పూరిత్ చెయయ్డం పార్రంభించాడు అతను.రైలు కదిలేసరికి ఆఖరు గడి
పూరత్యింది..'సీత' అనన్ అక్షరాలతో...బహుశా అతని తరావ్త కథ కావచుచ్.మెలల్గా ఆమె కనుమరుగైంది!!!!
****
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