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     ఆ రోజు పొదుద్నేన్ నేనూ మాఆవిడ కామేశవ్రి పెరటోల్ పూలమొకక్లను చూసూత్ కాఫీ తాగుతునాన్ము.  
     "యీ పువువ్లు చూడెంత అందగావునాన్యో" అనాన్ను అపుప్డే విచుచ్కునన్ గులాబీలను చూపిసూత్.  
     "యే పువువ్ అందం దానిదే" అంది కామేశవ్రి లిలీల్లు, కనకాంబరాలవైపు చూసూత్. 
     “యేమైనా గులాబీల అందం గొపప్ది. అందంలో యెకుక్వతకుక్వలు లేవంటావా? సతరీలలో యెకుక్వ 

అందమైనవాళల్ను గురిత్ంచకపోతే భావకవులు అనిన్ కావాయ్లెలారాసాత్రు? అంతెందుకు, మనవీధిలోనే బసవలింగం కోడలు 
అనితను అందరూ పొగుడుతారుగదా?” 

     “అందానికి కొలమానం యేముంటుంది, అది చూసేవారి కళల్నుబటిట్వుంటుంది. అందంగా 
కనపడాలనుకునేవాళుల్ గురిత్ంపుకోసం అలంకరణలు చేసుకుంటారు. సహృదయంతో చూసేత్ చాలావరకు అందరూ 
అందంగానే కనబడతారు” 

     “అందానిన్ కొలవడంకూడా నాగరికతలో భాగమనుకుంటా. లేకపోతే అందాల పోటీలు, సినిమా సాట్రుల్ 
కావాలనే తపన, యీ వేలకోటల్ యీ కాసెమ్టికస్ వాయ్పారాలు, అందంగావునన్ వాళల్కి కటాన్లు తగగ్డం యివనీన్ 
యెందుకుంటాయి” అనాన్ను. 

     "తెలుపు, నలుపు, పొడవు, పొటిట్ అంటూ కొలతలనీన్ అసమానతలతోపాటు మనిషి సృషిట్ంచిన దురామ్రగ్మే. 
అందులో యిరుకుక్పోయి అవసథ్ పడుతునాన్ం. కొలవడమంటూ మొదలుపెడితే యిక అనీన్ వొకదాని తరువాతొకటి 
అనరాథ్లే" అంది కామేశవ్రి.  

     సిటీలో చదవడంవలల్, బాగా చదువుకునన్ కుటుంబంలోంచి రావడంవలల్ అపుప్డపుప్డూ ఎవరికీ 
అరథ్ంకాకుండా మాటాల్డడ్ం ఆమెకు అలవాటే.  

     “బసవలింగం అంటే గురొత్చిచ్ంది. యీ సాయంతర్ం వాళల్ మనమరాలి రెండో పుటిట్నరోజు పండగ, 
చాలాసారుల్ పిలిచారు, మనం వెళాల్లి” అని లేచి రోజువారి పనులోల్ పడాడ్ను. 

     ఆరోజు సాయంతర్ం బసవలింగం ఇంటోల్ని ఫంక్షనుకి వీధిలోని అనిన్ కుటుంబాలున్ంచి పిలాల్ పెదాద్ వచాచ్రు. 
వాళల్మేడ బురుజునుంచి మూడోది. బసవలింగం కూతురు టౌనోల్ వుంటుంది. ఆమెకు ఆలసయ్ంగా పుటిట్న పిలల్కాబటిట్ 
ఏరాప్టుల్ బారీయెతుత్న చేసాడు బసవలింగం. సంబరం ఘనంగా జరిగింది.  

     ఫంక్షనులో బసవలింగం కోడలు అనిత పర్తేయ్క ఆకరష్ణగా నిలిచింది. అసలే ఎతైత్న తెలల్టి మనిషి. దానికితోడు 
ఆమె ధరించిన పటుట్చీర, నగలు లేటెసుట్ ఫాయ్షన వి కావడంతో ఆమె జిగేలమ్ని మెరిసింది. అటు తండిర్కి ఇటు మామగారికి 
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నగల వాయ్పారమేవుండడంతో ఇక కొదవేముంది? చాలామంది ఆడవాళుల్ ఆమె అందానిన్ ఆమెయెదుటే మెచుచ్కునాన్రు. 
ఆడవాళల్లోల్ అసూయ ఎకుక్వంటారు. మరి ఈ పొగడత్లోల్ ‘తిరకాసేమైనావుందా’ అని నాకొక్ంచెం అనుమానమేసింది. 

     హలోల్ ఫంక్షను, పెరటోల్ విందు పూరత్యేయ్సరికి రాతిర్ పదైంది. అతిథులంతా ఇళల్కు వెళిల్పోయారు. మా వీధి 
సంకేష్మసంఘ సభుయ్లం మాతర్ం మొదటి అంతసుత్లోని బాలక్నిలో కూరొచ్ని పిచాచ్పాటి మాటాల్డుకుంటూ 
ఉండిపోయాం. దూరంగా వీధిచివరునన్ నదివైపునుంచి చలల్నిగాలి వీసోత్ంది. ఒక పకుష్లగుంపు రాతిర్ అందానిన్ 
చూడాలనికాబోలు గూళుల్విడిచి విహరిసుత్నాన్యి. 

     అందరూవెళాల్క బసవలింగం వచిచ్ మనమరాలి తెలివితేటలగురించి కాసేపు చెపాప్డు. సమయం 
పదినన్రదాటి మిగిలినవాళల్ం ఇక వెళిల్పోదామనుకుంటూండగా కింద హాలోల్ంచి పెదద్గా వాదించుకునన్టుట్గా అరుపులు 
వినబడాడ్యి. ఫంక్షనులో సహాయపడిన మావీధి ‘పరోపకారి’ పాండురంగ, అతని భారయ్ సుశీల సరిద్చెపుత్నాన్రు. 

     "యిపుప్డే వసాత్, యికక్డే వుండండి" అని చెపిప్ బసవలింగం హడావుడిగా కిందకెళాల్డు. అతనెళాల్క అరుపులు 
ఆగిపోయాయి. కాసేస్పు తరువాత అతను మొహం వేళాల్డేసుకొని వచిచ్ కూరుచ్నాన్డు.  

     "యేమైంది?" అనడిగాడు మా సంఘ ఉపాధయ్కుష్డు నారాయణమూరిత్.  
     బసవలింగం నిటూట్రిచ్ "మా కోడలు అనితతో సమసయ్గా వుంది. యేదోవొకరోజు మీతో మాటాల్డి మీ సలహా 

తీసుకుందామనే అనుకుంటునాన్ను" అనాన్డు  
     "అనిత అందరోత్ బాగానే వుంటుందిగా, యెలాంటి సమసయ్?" అడిగాడు సావ్మినాయుడు.  
     నిజానికి అనిత అందరితో చకక్గా కలచ్రడ్ గా మాటాల్డుతుంది. ఆమె నానన్ శంకరయయ్కు విజయవాడలో 

బంగారునగల షాపుంది. అకక్డి మాఆఫీసులోని నా సేన్హితుడిదావ్రా మాయిదద్రికీ పరిచయం. ఆయన నెమమ్దసుత్డు. 
కూతురిన్ చూడాడ్నికి మావూరొచిచ్న పర్తిసారీ మాయింటికొచిచ్ కాసేపు మాటాల్డి వెళుత్ంటాడు. ఆయన వాయ్పారం 
సజావుగా సాగడంలేదని ఆయనే ఒకటెర్ండుసారుల్ చెపాప్డు. 

     "మాతోకూడా బాగానే వుంటుందిగాని వొకవిషయంలోనే పటుట్బడుతోంది. యిపుప్డు అరెజ్ంటుగా 
హైదార్బాదులో మాషాపు బార్ంచి పెటాట్లంటుంది. తనూ మావాడు నరేషూ వెళిల్ కొనాన్ళుల్ అకక్డ వేరు కాపురం 
పెడతారంట" అనాన్డు బసవలింగం నిసృహగా. 

     "అలా యెందుకు? మీకునన్ది వొకక్డే కొడుకు, యికక్డ వాయ్పారం వృదిధ్లో వుంది. యిపుప్డిపుప్డే అతనూ 
కుదురుకుంటునాన్డు. యెకక్డో తెలియని చోట బార్ంచి పెడితే అకక్డ నెటుట్కురావదూద్?" అనాన్డు మునిరెడిడ్.  

     "యివనీన్ చెపిప్చూసాం, వినడంలేదు. అలాగైతేనే మవాడికి సరైన అనుభవం వసుత్ందని వాదిసోత్ంది. మావాడు 
యెటూచెపప్డంలేదు. మీ సలహా చెపప్ండి" తలపటుట్కునాన్డు బసవలింగం.  



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                nø√ºãsY 2021 

   4 బురుజువీధి కథలు 

     "కోడలనాన్క యింటోల్ పెదద్వాళల్మాట వినడం ధరమ్ం. వేరుకాపురాలు మన సంసక్ృతికి విరుదధ్ం. మీరు గటిట్గా 
వుండండి అనీన్ సరుద్కుంటాయి" అనాన్డు రంగశాయి.  

     “మీవాడికి యింకా పూరిత్మెళుకువలు రాలేదు. హైదార్బాదులాంటి సిటీలో అంటే పర్మాదం" భయపెటాట్డు 
ధనరాజ.  

     "యీతరం ఆడపిలల్లు కురర్తనంతో వుమమ్డికుటుంబాలోల్ వుండడానికి యిషట్ పడడంలేదు, అనిత నానన్తో 
మటాల్డి వాళల్తో చెపిప్ంచండి" సూచించింది సుగుణమమ్.  

     "అసలు అనితతో వోపిగాగ్ మాటాల్డి ఆమె యెందుకటాల్ అడుగుతోందో తెలుసుకోండి" అని సలహా యిచాచ్డు 
చలపతి. ఎపప్టిలాగానే అతని సలహా ఎవరికీ నచచ్లేదు.  

     "ఆమెనడిగితే యేంచెపుత్ంది పాపం? ఆపిలల్కునన్ వేరుకాపురం సరదా తెలుసూత్నేవుందిగదా! సినిమాల 
పర్భావం" అనాన్డు సావ్మినాయుడు.  

     "మన మూలధరమ్ం పర్కారం సతరీపురుషులిదద్రూ సమానమే, ఆమెతో మాటాల్డడ్ం సమంజసమే" నిదానంగా 
చెపాప్డు కాశీనాథ. అతని మాటలెవరూ పటిట్ంచుకోలేదు.  

     నాకేంమాటాల్డాలో తెలియలేదు, మౌనంగా వుండిపోయాను. 
     "నీ కొడుకు నరేషుతో విడిగా మాటాల్డి వేరేకారణమేమైనా వుందేమో తెలుసుకో. తరువాత మాటాల్డదాం" 

అనాన్డు మూరిత్ సమావేశానిన్ ముగించి లేసూత్. మేమూ లేచాము.  
     “ఇందులో అంతుబటట్నిదేదో వుంది, బసవలింగం అసలువిషయమేదో దాసుత్నాన్ డు” అనాన్ను 

మాయెదురింటి చలపతితో బయటికొచాచ్క. అతను ఔననన్టుట్ తలవూపాడు . 
     రాతిర్ జరిగిందంతా పొదుద్నేన్ మా ఆవిడతో చెపాప్ను.  
     "యెవరి కోరికలు వాళల్కుంటాయి. అందరూ నాలాగ గృహిణిగా వుండిపోవాలనుకుంటారా" అంది కామేశవ్రి 

పెదవి విరిచి.  
     "పర్శాంతంగా యీవూరోల్నే వుండిపోవాలనన్ది నీ నిరణ్యమేగా" అనాన్ను  
     "అదేలే నేను చెపుత్నన్దీ. అనితకు అలావుండాలని లేదుగా, కొందరికి గొపప్సాథ్యికి వెళాల్లని వుండడం 

తపుప్కాదుగా"  
     "అనిత అందమైందనన్ మాట నిజమే, కానీ అదితపప్ యింకేముందీ? నగల వాయ్పారంలో నషట్పోయి 

అపుప్లునన్ కుటుంబం నుంచి వచిచ్ంది. యేపనిలోనూ అనుభవంలేదు. చదువూ అంతంతమాతర్మే. నరేషు వొక ఫంక్షనోల్ 
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అనితను చూసి, ఆమె అందానికి పడిపోయి, ఆమెనే చేసుకుంటానని మొండికేసాడు. బసవలింగానికి యిషట్ంలేకపోయినా 
సౌముయ్డు కాబటిట్ వొపుకునాన్డు"  

     “తనకే తెలియని పర్తిభేదైనా వుందని అనితకు నమమ్కముందేమో. యేవుదేద్శయ్ంతో పొగిడినా, ఆమెని నినన్ 
పొగిడినవాళల్ంతా దానిన్ బలపరిచినటేట్. అది పరీక్షకు నిలబడితేగాని తెలియదుగదా?” 

     “నరేషు ఆమెచెపిప్నటట్లాల్ వింటాడా? యీమధయ్ అతనిన్కూడా లెకక్జెయయ్డంలేదట, కాపురం 
చెడగొటుట్కుంటోందని మా బంగారార్జు చెపాప్డు” 

     “అవనీన్ వొకే అంశానికి చెందిన లక్షణాలు” అని నవివ్ వంటింటోల్కి వెళిల్ంది కామేశవ్రి. 
     నెలరోజులు పోయాక కామేశవ్రి హఠాతుత్గా ఒక వారత్ చెపిప్ంది. బసవలింగం కోడలు అనిత ‘భరత్, 

అతత్మామలమీద అలిగి పుటిట్ంటికి వెళిల్పోయిందని, ఆవారత్ నిజమేనని, మావీధి ‘వారత్ల వనజమమ్’ కలప్న కాదని’.  
     "అవతలి మనిషి చెపుత్నన్దేంటో వినిపించుకొని కాసత్ అనునయంగా మాటాల్డివుంటే అనీన్ సరుద్కునేవి. మీ 

సంఘంపెదద్ల మాటవిని బసవలింగమనన్యయ్ కఠినంగా వునాన్రట్. యిదీ పరయ్వసానం" అంది కామేశవ్రి కొసరుగా.  
     "బసవలింగం తన కోడలిన్ అనునయించలేదని నువెవ్ందుకనుకుంటునాన్వు? యిక మా సంఘపెదద్లమీద నీ 

అసహనం వుండనేవుంది” అనాన్ను   
     "యెదుటివారిని అరథ్ంచేసుకుని అనునయించడం వేరు, నీతివాకాయ్లు చెపప్డం వేరు. కొనిన్ ఆలోచనలు 

అణగదొకేక్కొదీద్ పెరుగుతాయి. యెవరికి వాళల్ను తెలుసుకోనివవ్డం వుతత్మం" అంది వంటింటోల్ కెళూత్ కామేశవ్రి.  
     ‘యేమిటో యేదీ సరిగాగ్ చెపప్దు’ అనుకుంటూ నేను నా పనిలో పడిపోయాను. 
     సరిగాగ్ ఒక వారం తరావ్త ఒకరోజు రాతిర్ పొదుద్పోయాక బసవలింగం, అతని కొడుకు నరేషు 

మాయింటికొచాచ్రు. కామేశవ్రి అపప్టికే నిదర్పోయింది. లేపబోతే బసవలింగం వారించాడు. ముందుగదిలో కూరోచ్బెటిట్ 
నేనే పాలు వేడిచేసి యిచాచ్ను.  

     "యేంజరిగిందో నీకు తెలిసేవుంటుంది సూరయ్ం! వీధిలోనేగాక, వూరోల్ తెలిసినవాళల్ దగగ్ర 
తలెతుత్కోలేకుండావునాన్ము" అనాన్డు బసవలింగం, పాలు తాగాక.  

     నేను తలాడించాను. 
     “నీకు తెలుస్గదా వాళల్ది విజయవాడ. అనిత వాళల్నానన్ శంకరయయ్తో నీకొకక్డికే పరిచయం. 

యికక్డికొచిచ్నపుప్డంతా మీయింటికొసూత్ండేవాడు" అని ఆగాడు బసవలింగం.  
     ఆయన నాకు మధయ్వరిత్తవ్ం పని అపప్గించబోతునాన్డని బోధపడింది.  
     “రేపు శంకరయయ్తో మాటాల్డమంటావా" అనడిగాను.  
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     "ఫోనల్తో కాదు, నువువ్ యీఆదివారం విజయవాడ వెళిల్ వయ్కిత్గతంగా మాటాల్డితేనే పనౌతుంది. అనితకూడా 
అకక్డేవుంది. యెలాగైనా యికక్డికి రావడానికి వొపిప్ంచాలి. యేమవసరమైనా మాతో అకక్డినుంచే ఫోనోల్ మాటాల్డచుచ్" 
అనాన్డు.  

     "ఆదివారం కాదుగాని, బుధవారం నాకు విజయవాడవెళేల్ పనుంది. ఆరోజు సాయంతర్మే వెళిల్ మాటాల్డాత్ను, 
అవసరమైతే గురువారం వుంటాను" అని సూచించాను.  

     "అటాల్గే చేదాద్ం. నువెవ్టాల్గైనా అమామ్యికి నచచ్జెపాప్లి. హైదార్బాదులో యింకో షాపు పెటట్లేకకాదు, యెటాల్ 
చూసినా అది సరైనపని కాదు" అనాన్డు బసవలింగం లేసూత్.  

     ఇదద్రూ మెటుల్ దిగుతుండగా అంతసేపూ యేమీ మాటాల్డని నరేషు నావైపు చూసి "గురువారముండేటుట్గా 
వెళల్ండి, తీరిగాగ్ మాటాల్డచుచ్" అనాన్డు.  

     పైకి చెపప్లేని విషయమేదో అతని మొహంలో కదలాడినటట్నిపించింది. నాకు సరిగాగ్ అరథ్ంకాలేదుగాని 
కామేశవ్రి ఐతే ఇలాంటివి పసిగటట్డంలో దిటట్. 

     మంగళవారం రాతిర్ విజయవాడ బయలుదేరేపుప్డు "అనిత చెపేప్ది కాసత్ వోపిగాగ్ వినండి. ఆమెకొక 
అవకాశమివవ్డం నాయ్యం" అంది కామేశవ్రి. 

     నేను బుధవారం పగలు నా అఫీసుపని చూసుకుని ముందుగా ఫోన చేసి సాయంతార్నికి శంకరయయ్ 
ఇంటికెళాల్ను. శంకరయయ్ చుటట్మైన నాసేన్హితుడు ఊళోల్ లేకపోవడంవలల్ నేనొకక్ణేణ్ వెళాల్ను. ననున్చూడగానే అతని 
మొహంలో సంతోషం కనబడింది. అనిత నిరిల్పత్ంగా ఉంది. రాతిర్ అకక్డే భోజనంచేశాక శంకరయాయ్ నేనూ మాటాల్డుతూ 
వీధిలో నడిచాం.  

     శంకరయయ్ తన వాయ్పారానిన్ పెదద్లుల్డికపప్జెపిప్ కొటుట్వెనక నగల తయారీలోనే కాలం గడుపుతునాన్టట్. 
అపుప్లుకూడా కొంతవరకు తీరేచ్సారట్.  

     "మనసు చంపుకోలేని మెతత్టి మనుషులు వాయ్పారానికి పనికిరారు సూరయ్ంబాబూ, మా పెదద్లుల్డు గటోట్డు" 
అనాన్డు శంకరయయ్.  

     "ఐతే యిపుప్డు పర్శాంతంగా వునాన్రనన్ మాట" అనాన్ను  
     "అలాగే అనుకునాన్ము, కానీ పాపకరమ్ యింకా మిగిలేవునన్టుట్ంది. పిచిచ్కోరికలతో చకక్గావునన్ 

కుటుంబంమీద అలిగి అనిత యికక్డికొచేచ్సిందిగదా" అనాన్డు విచారంగా.  
     ‘నేనావిషయం మాటాల్డాడ్నికే వచాచ్’ అని బసవలింగం, నరేషు మాయింటికొచిచ్ మాటాల్డిన విషయం 

చెపాప్ను.  
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     "అదే అనుకునాన్ను. కానీ సమసేయ్ మనిషిగా మారితే యింక పరిషాక్రమెటాల్ వొసుత్ంది అది అందంగా 
పుటట్డమే దాని సమసయ్" అనాన్డు  

     "అదొక గొపప్ అదృషట్ం, సమసెయ్లా అవుతుంది? సరిగాగ్ చెపప్ండి"  
     "చినన్పప్టున్ంచి పర్తిమనిషీ తెలిసో తెలియకో దానిన్ అందంగావునాన్వని పొగిడి పొగిడి తను గొపప్దానన్ని, 

పర్తేయ్కమైన మనిషినని దాని బురర్లో సిథ్రపడిపోయింది"  
     “ఆవిషయం నిజమేగదా? దానివలల్ వొచిచ్న నషట్మేముంది"  
     “దానికి తన అందంగురించి తపప్ మరే విషయంమీదా శర్దధ్ లేకుండా పోయింది. చదువు చటుట్బండలైంది. 

చుటూట్ అలాంటి పొగిడేవాళల్నే పెటుట్కుంది. తనో గొపప్ సినిమా సాట్రు కాగలదని వాళల్ంతా లేని కోరికలిన్ పుటిట్ంచారు. 
సినిమాలు చూడడ్మే లోకమైంది. అది చాలక యికక్డేదో అందాలపోటీలో పాలొగ్నేటుట్ పోర్తస్హించారు, 
వాళల్దేంపోయింది? మా దురదృషట్ంకొదీద్ దానికి బహుమతికూడా వచిచ్ంది"  

     “పొగడత్లేకాదు, అదద్ంకూడా నిజం చెపుత్ందిగదా! ఐతే ఆ పర్భావంలో పడకుండా, దానిన్ అవగాహన 
చేసుకుని, సరిగాగ్ వినియోగించుకుంటే జీవితం చకక్గా వుంటుందంటారు. కానీ బాగా చదువుకునన్వాళుల్కూడా దీనున్ంచి 
తపిప్ంచుకోలేక పోతునాన్రు. యిది ఆడవాళల్కు నాగరికత యిచిచ్న వరమా, శాపమా అనన్ది చెపప్లేం. పైగా ‘అలాంటి 
గిఫెట్డ మనుషులు పెళిల్, సంసారంలాంటి మామూలు విషయాలకు అతీతమని’ కవులుగటార్ సిదాధ్ంతీకరించారు”  

     "అందుకే ఆయనెవరో గీర్సు తతవ్వేతత్ ‘పేల్టో’ అనే ఆయన ‘కవులను రాజయ్ంనుంచి బహిషక్రించాలని’ 
చెపాప్డని నా సేన్హితుడు యింగీల్షు మేసాట్రు చెపాప్డు. అలాంటి కవితావ్లు తలకెకిక్ అనిత పెళేల్వదద్ంది. డిగీర్ 
ఫెయిలయాయ్క హైదార్బాదెళిల్ సినిమా పర్యతాన్లు చేసాత్నని మొండిపటుట్ పటిట్ంది. అసలే అపుప్లోల్వునన్ మేము ‘శంకరయయ్ 
కూతురిచేత యిలాంటి పనిచేయిసాత్డా’ అని లోకులంటారని భయపడి సుతారామూ వొపుప్కోలేదు. పెళిల్ చేదాద్మని 
పర్యతిన్సేత్ యేదీ కుదరేల్దు, తనే తిరగొగ్టిట్ందని మా అనుమానం"  

     “మరి నరేషుతో పెళిల్కొపుప్కునే చేసుకుందిగా”  
     “అకక్డే చికొక్చిచ్పడింది. పెళైల్న యాడాది తరావ్త అనితను హైదార్బాదు తీసుకెళిల్ సినిమా పర్యతాన్లు 

చేసాత్నని పెళిల్కిముందు నరేషు మాటయిచాచ్టట్. అలా యిచాచ్కే పెళిల్కి వొపుప్కుందట. యీవిషయం వాళుల్ మాకెవవ్రికీ 
చెపప్లేదు. అదీ గొడవ. అతనిన్ మేమడిగితే ‘పెళల్యాయ్క తన ఆలోచన మారుచ్కుంటుందని అనుకునాన్’నని చెపాప్డు. అది 
కేవలం ఆలోచన కాదు ఆమె నరాలోల్ ఇంకిపోయిన కోరిక అని అతనికి తెలీదు. ఆమె యీ బలహీనతను గమనించి 
యేవెధవైనా మాకు తెలియకుండా ఆశపెటిట్ ఆమెను హైదార్బాదుకో, బొంబాయికో తీసుకెళిల్పోతాడేమోనని హడలి 
చసుత్నాన్ం” అనాన్డు శంకరయయ్, చాలాసేపు మాటాల్డుతూ నడవడంవలల్ కొంచెం ఆయాసపడుతూ.  
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     “అనిత అంతపని చేసుత్ందనుకోను, అది మీ తలిల్దండుర్ల అతిభయం. సినిమా పర్యతాన్లకని కాకుండా 
వాయ్పారంకోసం హైదార్బాదు వెళుత్నన్టుట్గా చెపప్మంటోంది గమనించండి. ఆమెకూ జాగర్తత్లు తీసుకోవాలని తెలుసు. 
రేపు మళీల్ వసాత్ను, అనితను కూరోచ్బెటిట్ మాటాల్డదాం. సమసయ్ను ఆమె మాతర్మే పరిషక్రించ గలదు" అని అపప్టికే రాతిర్ 
పొదుద్బోవడంతో నేను సెలవు తీసుకునాన్ను. 

     మరుసటిరోజు పొదుద్నే కామేశవ్రితో జరిగిందంతా ఫోనోల్ చెపాప్ను. తను కొనిన్ సూచనలిచిచ్ంది. నరేషుతో, 
బసవలింగంతో మాటాల్డాను. ఉదయం పదకొండుగంటలకు శంకరయయ్ యింటికి వెళాల్ను.  

     శంకరయయ్, ఆయన శీర్మతి, నేను, అనిత కూరుచ్నాన్ము. శంకరయయ్ ముందు రోజు చెపిప్న విషయమంతా 
నిజమేనని అనిత ఒపుప్కుంది. తను ఏమాలోచిసుత్నన్దో తనకు తెలుసని, హైదరాబాదెళిల్ సినిమాలోల్ ఒక పర్యతన్ం 
చేయాలనుకోవడం తపుప్కాదని, తన నిరణ్యంలో మారుప్లేదనీ చెపిప్ంది. అకక్డ తన సేన్హితురాళుల్నాన్రని, ఎవరూ 
ఒపుప్కోకపోతే తనొకక్తే వెళాత్నంది.  

     నేను బయటికి వెళిల్ మళీల్ ఒకసారి నరేషుతో బసవలింగంతో ఫోనులో మాటాల్డి వచాచ్ను. ఆ తరువాత ఒక 
అరగంటలో ఒక అంగీకారం కుదిరింది. నరేషు, అనిత రెండేళల్పాటు హైదార్బాదులో ఉంటారు. ఐతే వాళల్షాపు 
కొతత్బార్ంచి తెరవడం కాకుండా, తెలిసిన వాళల్ షాపులో నరేషు కొతత్మెళుకువలు నేరుచ్కోవడానికి ఉదోయ్గంలో చేరాత్డు. ఈ 
రెండేళూల్ అనిత తన సేన్హితురాళల్ సహాయంతో సినిమా పర్యతాన్లు చేసుత్ంది. ఆమె చెపుప్కోదగగ్ విజయం సాధిసేత్ 
తరువాత ఏంచెయాయ్లనన్ది అపుప్డు ఆలోచిసాత్రు. అలాకాకపోతే చకక్గా మా బురుజువీధికి తిరిగొచేచ్సాత్రు. 

     ఈ పరిషాక్రం అందరికీ నచిచ్ంది. నిజానికి చాలావరకూ ఇది అనిత చూపించిన పరిషాక్రమే. నిజానికి నేను 
శంకరయయ్ను ఒపిప్ంచడానికే ఎకుక్వగా కషట్పడాలిస్వచిచ్ంది.  

     ఆమెకు అటూఇటూకాక ఇంకాకొనాన్ళుల్ అకక్డే వుందామంటే మధయ్వరిత్తవ్ం చేసిన నేను ఇరుకున పడతానని 
నా భయం. నాకు అలాంటి ఇబబ్ంది రాదని కామేశవ్రి నమమ్కం.  

     ఆరోజు రాతిర్కే బయలుదేరి నేను తిరిగొచేచ్సాను. బసవలింగంకూడా అంత సంతృపిత్గా లేడని తెలుసు, కాని 
అతనికీ వేరేదారి లేదు. నేనొచిచ్న వారానికి అనిత అతత్గారింటికి తిరిగొచిచ్ంది. మరో నెలలోపలే నగేషు, అనిత 
హైదార్బాదులో కాపురం పెటాట్రు.  

     వాళుల్ వెళిల్పోయాక మేమీవిషయం మరిచ్పోయి మాపనులోల్ పడిపోయాము.  
     దాదాపు ఆరునెలల్తరువాత ఒకరోజు సాయంతర్ం పెరటోల్ కూరొచ్ని పూల అందానిన్ చూసూత్ండగా మళీల్ అనిత 

పర్సకిత్ వచిచ్ంది.  
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     "అనితగురించేమైనా తెలిసిందా? నువువ్ చాలా ధైరయ్ంగా సలహాలిచాచ్వుగాని, నాకే యిదెలా ముగుసుత్ందోనని 
భయంగావుంది" అనాన్ను.  

     "మనిషి ఆశకు అంతుండదు. కొందరు అందానిన్ వాయ్పార ముడివసుత్వుగా చూసే పరిసిథ్తి అపుప్డపుప్డూ 
వసూత్వుంటుంది. అందానికి కొలతలు మొదలయాయ్యంటే ఆ పరిసిథ్తి వచిచ్ందని అరథ్ం. వాయ్పారానికి లెకక్లే ముఖయ్ం. 
తమలో కళవుందని, దానేన్ పరిగణనలోకి తీసుకుంటారని నముమ్తునన్ అనితలాంటి అమాయకులకు కళకు, వాయ్పారనికి 
తేడా సావ్నుభవంమీదగాని తెలియదు. ఐతే తను ఇకక్డెంత మొండిదో అకక్డకూడా అంత గటిట్దే. నాకు తెలిసిన 
సమాచారం పర్కారం యిపప్టికే ఆమెకు తతవ్ం బోధపడేంత అనుభవమైంది. యిక ఆమె నిరణ్యం తీసుకోవడమే 
తరువాయి అనుకుంటాను" అంది కామేశవ్రి. 

     మా ఈ సంభాషణ జరిగిన నెలనన్రకు కాబోలు పొదుద్నేన్ నేను, చలపతి నదివొడుడ్న ఉదయపునడకకు వెళిల్ 
తిరిగొసుత్నాన్ము. పొదుద్నేన్ గుడికెళేల్వాళుల్, ఇళల్లో పాల పాయ్కెటుల్ వేసేవాళుల్ బిజీగా తిరుగుతునాన్రు. వీధికి రెండువైపులా 
వునన్ చెటల్కింద వీధికుకక్లు అపుప్డే బదధ్కంగా ఒళుల్ విరుచుకుంటునాన్యి. కొనిన్యిళల్ముందు శుభర్ం చేసి నీళుల్జలిల్ 
ముగుగ్లేసుత్నాన్రు. 

     మేం చూసూత్ండగానే దూరంగా బురుజు, కచేరిసతార్ల మధయ్నుంచి ఒక కారు, మరో మినీలారి వీధిలోకి తిరిగి 
బసవలింగం ఇంటిముందు ఆగాయి. కారోల్ంచి అనిత, నరేషు దిగి సూటేక్సులతో లోపలికెళాల్రు. మినీలారి డైరవరు, మరో 
ఇదద్రు మనుషులు వెనకెక్ళిల్ లారీలోంచి ఇంటిసామాను దించడం మొదలెటాట్రు.  

     నేనింటికెళేల్సరికి కామేశవ్రి వాకిటోల్ నిలబడి మినీలారివంకే చూసోత్ంది.  
     "నువువ్ వూహించినటేట్ జరిగింది" అనాన్ రిలీఫ గా నిటూట్రుసూత్.  
     "ఆతామ్నుభవం ఐతేగాని తతవ్ం బోధపడదనాన్డు అపాప్రావు పితామహుడు. కొనిన్టోల్ అది జరకుక్ండా 

మనం మొండిగా అడుడ్పడినంతకాలం సమసయ్ కొనసాగుతూనే ఉంటుంది" అంది కామేశవ్రి నవువ్తూ. 
      

             (      ) 
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