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శాంతికూక్డా ఫకుక్న నవొవ్చిచ్ంది అతగాడి మాటలకు. కారు దిగింది.
నవువ్తూ ఇంటోల్కి వసుత్నన్ ముగుగ్రీన్ పరకాయించి చూసారు శీర్హరిరావుగారు. చినన్ ఇలుల్. వరండాలో ఉనన్
నాలుగు గాడెర్జ కురీచ్లలో కూరుచ్నాన్రు నలుగురూ, కమల తలిల్ శీర్లక్షమ్మమ్ నాలుగు సీట్లు గాల్సులలో కాఫీలు తెచిచ్ంది.
“సుధీర నానాన్ వీరు! శాంతి బావ” అంటునన్ కమల మాటలకు అడుడ్ వసూత్...
“ఇదొకక్టే నండి పర్సుత్తం నా కావ్లిఫికేషన” అనాన్డు సుధీర నవువ్తూ.
“కాదులే నానాన్. బి.ఏ. బి. ఎల. పాసై బిజినెస చూచుకుంటునాన్రు” అంది కమల నవువ్తూ.
పది నిమిషాలు కూరుచ్ని శీర్లకిష్ దగగ్రా శీర్హరిరావుగారి దగగ్రా శలవు పుచుచ్క కారులో కూరుచ్నాన్రు సుధీర,
శాంతిలు. కారు కదిలేవరకూ తండిర్, కూతురు వీధి వాకిటోల్నే నిలుచ్నాన్రు.
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“టా టా” చెపిప్ వెనుదిరిగిన కమల వేపు కొతత్వయ్కిత్ వేపు చూసినటుల్ క్షణ కాలం చూశారు శీర్హరిరావుగారు.
తరావ్త ఇంటోల్కి వెళిల్ పోయారు.
వందలాది విదాయ్రుద్లకు సైనుస్ పాఠాలు కుష్ణణ్ంగా బోధించిన ఆయనగారికి మొదటి బెంచీలో కూరుచ్ని శర్దధ్గా
పాఠం వింటునటుల్ నటిసూత్, మాషాట్రు వేపే కళళ్పప్గించి చూసూత్నే పకక్ బెంచీలోని ఆడపిలల్ వేపు డెసుక్ కిర్ంద నుంచి చీటీ
విసరి వేసుత్నన్ విదాయ్రిధ్ మనసత్తవ్మూ తెలుసు.
అమాయకంగా కనిపిసూత్ తనని ఫలానా కురార్డు అలల్రి పెడుతునాన్డని పదే పదే గుసగుసగా చెబుతూ, రిపోరుట్
యిసూత్ నిజంగా అమాయకుడయిన ఆ కురార్డి చూపు తన మీదకు మరలేలా అతి తెలివిగా పర్వరిత్ంచే విదాయ్రిధ్ని
మనసత్తవ్మూ తెలుసు.
కాల్సు కాల్సుకీ ఏ ఏటి కా ఏడు వందల విదాయ్రుధ్లను సట్డీ చేసిన ఆయనగారు, కనన్ కూతురి కళళ్లో మెరుపూ,
నవువ్లో విరుపూ, సుధీర ను పరిచయం చేసూత్, మాటాల్డుతూ, ‘టా టా’ చెబుతూ పరోక్షంగా విరజిమమ్బడిన వయసు
మెరుపులూ గమనించక పోలేదు.
“సుధీర ఎపుప్డొచాచ్డమామ్ కమలా శాంతి వాళిళ్ంటికి?”అనాన్రు ఆ రాతిర్ యధాలాపంగా అడిగినటుల్.
“పదిరోజులు పైగా అయింది నానాన్! భలే సరదా మనిషి నానాన్! కొతాత్ పాతా, పేదా గొపాప్ ఏం తేడాలేని మనిషి.
వారం రోజుల కిర్తం నేను శాంతి కోసం వెళితే ఎంత చకక్గా గౌరవంగా మాటాల్డాడు, శాంతి ననున్ పరిచయం చేసేత్!
ఇంకా శాంతికే మనం వాళళ్ అంతసుత్కు తగమనన్ గురుర్ ఉందేమో గానీ, అతగాడికదేం లేదు. ఈ రోజు మనింటికి
రమమ్నగానే వచేచ్సాడు” అంది కమల గబగబా.
ఆ మాట అంటునన్పుప్డు ఆమె కళళ్లోని వెలుగును సప్షట్ంగా గమనించారాయనగారు.
“ఊహుఁ! మంచి కురార్డు. బుదిద్మంతుడు. బహుశా శాంతిని అతగాడికిచిచ్ పెళిల్ చేసాత్రనుకుంటాను.” కళళ్
చివరల నుంచి కూతురిన్ చూడనటేల్ చూసూత్ అనాన్రు ఆయనగారు.
“ఏమో తెలీదు.” ముభావంగా అంది. కించితుత్ ఈరష్య్.
“తెలియక పోవటమేం తలీల్! వాళిళ్దద్రీన్ అలా చనువుగా తిరగనిసుత్నాన్రంటే, కేశవరావుగారి ఉదేద్శయ్ం అదే.
బహుశా తవ్రలోనే ముహూరత్ం పెటేట్సాత్రు. మొతత్ం మీద శాంతి, సుధీర చకక్టి జంట అమామ్! అంతసుత్లోనూ, ఆసిత్లోనూ
అంద చందాలలోనూ సమ ఉజీజ్లుగా వునాన్రు. చూడ ముచచ్టగా వునాన్రు. అలా అనిన్ విధాలా సమంగా ఉనన్పుడే ఆ
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వైవాహిక జీవితం సుఖంగా, శాంతిగా వుంటుంది. ముఖయ్ంగా వియాయ్నికి, నేయాయ్నికి, కయాయ్నికి సమాన అంతసుత్
ఉనన్పుప్డే అందం అమామ్!”
కమల చాలాసేపు మాటాల్డనే లేదు. ఆమెకు తండిర్ అలా అనటం నచచ్ లేదు. రుచించలేదు. పైగా కరణ్కఠోరంగా
కూడా వునాన్యి ఆ మాటలు. అలా అని బయట పడనూ లేదు. ఎలాగో గొంతు పెగులుచ్కు అంది.
“శాంతికి చాలా గరవ్ం నానాన్!”
“కొతత్గా వచిచ్ంది అంటావా? ఇంతకిర్తం నీ పార్ణసేన్హితురాలిగా వుంటునపుప్డు కూడా వుందంటావా?”
నవువ్తూ అనాన్రాయన. కూతురి మీద జాలి ఉపెప్నలా పొంగుతోంది ఆయనగారి హృదయంలో. కూతురి హృదయంలో
పేరుకోబోతునన్ అనవసరపు ఆశలిన్, ఇపుప్డే మొదటోల్నే నేరుప్గా పెకలించి వేయటం మంచిదని ఆయనగారి పితృ
హృదయమూ, మాషాట్రి మనసత్తవ్మూ, అనిన్టినీ మించి జీవితానుభవాలిన్ కాచి వడబోసిన జాఞ్నమూ చెబుతునాన్యి. ఆ
కారయ్కర్మంలో కాసత్ంత నిరాద్కిష్ణయ్ంగా పర్వరిత్ంచవలసి వచిచ్నా వెనుకాడ దలచుకోలేదు ఆయనగారు.
“ఈ మధేయ్ నానాన్!”
“బహుశ సుధీర వచాచ్క అయి వుంటుంది. నువువ్ కరెకుట్గానే ఊహించావు తలీల్! కానీ ఒకటి ఆలోచించు.
ఆరిధ్కంగా అడుగున వునన్, మన మధయ్ తరగతి కుటుంబీకులం ఎంతటి ఆతామ్భిమానానిన్ పర్దరిశ్సాత్మో గమనించు. ఆ
ఆతామ్భిమానం అనే ‘అహం’ ఒకక్టే మన మధయ్ తరగతి కుటుంబీకుల ఆసిత్! అది లేకపోతే మనం లేం. దాని కోసం ఎవరీన్
లెకక్ పెటట్ం. ఎవరికీ తలవంచం.
అంటే ఏమిటి? ఏమీ లేని మనం, ఆతామ్భిమానం అనే అహంకారానిన్ అణువణువునా పర్దరిశ్ంచుకుంటూ,
పర్దరిశ్ంచుకోకపోతే మన వయ్కిత్తావ్లు చచిచ్పోయి మనం జీవచచ్వాలుగా మిగిలి పోతాం. మరి శాంతికి... శాంతిలాటి
వారికి డబుబ్ంది! ఆ డబుబ్ తెచేచ్ గొపప్ ఉంది. ఆ డబుబ్ తెచేచ్ హోదా వుంది! కృతిమమైనవైనా సరే! అకక్ర కొదీద్ ఇతరులు
చేసే మెపుప్లూ, నమసాక్రాలు, సోత్తర్ పాఠాలు వునాన్యి. ఇనిన్ వునన్పుప్డు ఆ మాతర్ం గరవ్ం, అహంకారం ఉండవా?
అంచేత వాళళ్తో పోటీ పడటమో, వాళళ్ని అనుకరించటమో, వాళళ్లో కలసి పోవాలనుకోవటమో చేసే కంటే, మనం
మనదైన వయ్కిత్తావ్నిన్ కాపాడుకుంటూ మనం, మనంగానే మన పర్తేయ్కతని నిలబెటుట్కోవటమే మన కరత్వయ్ం.
ఏమంటావు?”
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చైతనయ్రాహితయ్ంలో సతరీ

4

కమల మాటాల్డ లేదు. తండిర్ వేపు చూచింది. ఆయన ఏదో నిగూడారధ్ంతో తనని హెచచ్రిసుత్నన్టుల్ంది
అనిపించింది క్షణకాలం. కానీ ఆయన సాధారణంగానే మాటాల్డుతునన్టుల్, రాతిర్ పూట ఈజీచేర లో రిలాకస్ అయి
మాటాల్డుతునన్టేల్ మాటాల్డుతునాన్రు.
“మన ఆతామ్భిమానం విలువ చెయయ్వు వాళళ్ కోటుల్. మన మేధ, మానవతవ్ం, దూరాలోచనకు సరిగావు వాళళ్
నోటుల్! ఆరిధ్కంగా వాళుళ్ ఉనన్తులైతే గావచుచ్. మానసికంగా, మానవతవ్పు విలువల పరిధిలో మనం మహోనన్తులం! ఈ
గరవ్ం మనది. ఆ గరవ్ం వాళళ్ది. అంచేత మన మారగ్ంలో మనం మన ధేయ్యం ఏమిటో మరచి పోకుండా సాగిపోవాలి.
అలాటి దీక్ష మనలో వుంటే ఎవరి గరావ్లూ, నిరల్కాష్య్లు మనలిన్ ఏమీ చెయయ్లేవు. కోటాల్ది మానవులలో శాంతి ఒకరేత్.
సుధీర ఒకడు. డబుబ్ సంపాదించటం, ఖరుచ్ పెటట్డం, విందులు వినోదాలు... తిరిగి ఆ సంపద తమ వారసులకు అంద
చెయయ్టం. ఇదే వారిలాటి వారి జీవితాలూ, జీవిత ధేయ్యాలూ.
కానీ నేనలా కాదు. నువవ్లా కాదు. వందలాది విదాయ్రుధ్లిన్ వెనున్తటిట్, వెలుగు బాట చూపించాను నేను. వాళళ్లో
ఎందఱో యాకట్రుల్, డాకట్రుల్, మామూలు మనుషులు... నా ఇనిస్ప్రేషన తో తయారయాయ్రు. ఆ తృపిత్, ఆ గరవ్ం ఎనిన్ కోటల్
డబుబ్ కూడ బెడితే వసుత్ందంటావు? నువువ్ నా కూతురివి! నీకు తగిన భరత్ను ఎంచుకుంటావు! నీ సంసారానిన్ నీ
సంసాక్ర బలంతో అదుభ్తంగా నడుపుకుంటావు. నీ సంసాక్రపు వారసతావ్నిన్ నీ బిడడ్లకు పంచుతావు. ఉదోయ్గం చేసాత్వు
అవసరమైతే! అందులోనూ నీ సంసాక్రం నినున్ వూరికే ఉండనివవ్దు. పదుగురికి మారగ్దరశ్కం అవుతావు. ఇదెంత చకక్టి
బాటో, ఎంత గరవ్కారణమైన దారో ఆలోచించు. నీవు నడిచే బాటలో నీ శాంతి లాటి వారి గరావ్లు... అణగారి పోతాయి
ఆలోచిసేత్. నిదర్ వసుత్నన్టుల్ంది, పడుకో. హాయిగా చదువుకో. తరచూ శాంతి ఇంటికి వెళళ్కు. కారణం ఆమెకు గరవ్ం
అంటునాన్వు కాబటిట్!”
మరి చెపప్వలసినదేమీ లేనటుల్ ఆయన వెళిళ్ తన మంచం మీద పడుకునాన్రు, కమలకు నానన్ మాటలలో ఏదో
హెచచ్రిక వినిపించింది. ఏదో ఆజఞ్ దవ్నించింది. మరేదో కరత్వయ్ం సుప్రించింది. ఇంకేదో గమయ్ం దృగోగ్చరమైంది.
కానీ మనసులో ముదిర్ంచుకు పోయిన సుధీర నవువ్, నడక, ఠీవి, అందం, పరస్నాలిటీ... వాటనిన్టినీ అధిగమించి
మనసుస్నూ, శరీరానీన్ శాంతి ఇంటి వేపు శాంతి కోసం కాకుండా కేవలం సుధీర కోసం పరుగులు తీయిసుత్నాన్యి.
మరాన్డు కాలేజీలో కూరుచ్ందే గానీ, లెకచ్రరు చెబుతునన్ పాఠం కాసత్ంతయినా బురర్కెకక్టం లేదు. శాంతి ఈ
రోజూ కాలేజీకి రాలేదు. బహుశా ఆ టైంలో శాంతి, సుధీర లు మేడ మీద గదిలో కూరుచ్ని కబురాల్డుతూ ఉంటారా?
శాంతితో అలల్రిగా పర్వరిత్సుత్ంటాడా సుధీర? ఛ... ఛ... పెళిల్ కాకుండా అలా చనువుగా పర్వరిత్సుత్ందా? ఏమో కేశవరావు
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బాబాయిగారు చాలా సోషల గా వుంటారు కొనిన్ విషయాలలో. ఎలాగూ కాబోయే భారాయ్ భరత్లే కదాని... ఊహుఁ. పెళిల్
కాకుండా అంత చనువు తపుప్ కదూ!
“కమలా!” లెకచ్రర గొంతుక ఖంగుమంది. తుర్ళిళ్పడింది కమల. శాంతి, సుధీర ల హాస పరిహాసాలు మనోనేతర్ం
ముందునుంచి మాయమయాయ్యి. కానీ లెకచ్రర అడిగిన పర్శేన్మిటో తెలీలేదు. తన ముందు బెంచీ వాళుళ్ ముగుగ్రు
చెపప్లేక నిలుచ్ని వునాన్రు. తను ‘బిర్లిల్యంట సూట్డెంట’ అనే ఉదేద్శయ్ంతో కాబోలు తనని అడుగుతోంది.
కమల నిలుచ్నన్ తీరులోనే ఆమె పర్శన్ కాదు కదా, పాఠం కూడా వినటం లేదని బోధపడిపోయింది లెకచ్రర కి.
“పగటి కలలు కనటానికి కాలేజి వరకూ రానకక్ర లేదమామ్. ఫీజులు కటిట్ పుసత్కాలు కొని, తలిల్దండుర్లిన్ ఆరిధ్క
పరంగా తొకిక్, ఇకక్డ కూరుచ్ని ఊహాలోకాలోల్ తేలిపోవటం చాలా అమానుషం. వారం రోజులుగా చెపిప్న సబెజ్కట్ లో ఒక
చినన్ పర్శన్ వేసేత్ ఇలా నిలుచ్ండి పోయావే, షేం!”
లెకచ్రర భవాని చాలా సిట్ర్కట్ మనిషి. చకక్గా పాఠం చెబుతుంది. విదాయ్రుధ్లోల్ కొముమ్లు తిరిగిన రౌడీ అయినా సరే
ఆమె కళెళ్రర్చేసేత్ గజగజలాడి పోతారు. ఆమె మనిషి ఎంత మృదువుగా కనిపిసుత్ందో, అంత చండ శాసనురాలు. అలా
అని చీటికీ మాటికీ కసురుకొని తనని తాను చులకన చేసుకునే కోపిషిట్ కాదు. కో ఎడుయ్కేషన వునన్ ఈ కాలేజిలో వునన్
నలుగురు ఆడ లెకచ్రరస్ లో ఆమె ఒకరెత్ విదాయ్రుధ్ల నుంచి గౌరవానిన్, భయభకుత్లని, కర్మశిక్షణని రాబటుట్కోగలిగింది.
“సారీ మేడం! చాలా తలనొపిప్గా వుంది. కొదిద్గా జవ్రంగా కూడా వుంది” అంది కమల లోగొంతుకతో.
కాల్సులోని మగపిలల్లు హేళనగా చూసుత్ంటే తలొంచుకుని, నిజంగానే తల పగిలి పోతునన్టుల్ంది కమలకు. తలలో హోరు.
“అలాగా! మరి శెలవు పెటిట్ ఇంటి కెళల్లేక పోయావా?” నొచుచ్కుంటునటుల్ అంది భవాని మేడం.
“పరిమ్షన ఇసేత్ వెళతాను.”
“వెళుళ్.”
కమల మెలిల్గా కాల్సు రూం బయటకు వచిచ్ంది. కాలేజి కాంపస దాటుతుండగా ఇదద్రు ముగుగ్రు సేన్హితురాళూళ్,
కాల్సు కురార్ళూళ్, లెకచ్రరూల్ అడిగారు,
“ఇంటికా?” అని.
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చైతనయ్రాహితయ్ంలో సతరీ

6

“ఊం. తలనొపిప్గా వుంది” అంటూ వచేచ్సింది. కానీ కాలేజి గేటు దాటాక ఇంటికెళాళ్లని అనిపించలేదు. సిటీ
బసుస్ ఎకిక్ శాంతి వాళళ్ బంగాళా దగగ్ర బస సాట్ప లో దిగి శాంతి వాళళ్ బంగాళా కేసి నడిచింది చకచకా. కేశవరావు
గారా టైంలో బంగాళాలో వుండరు. బిజినెసు ఆఫీసులో వుంటారు.
“శాంతి ఉందా పినీన్?” అంది మీనాక్షమమ్తో.
“లేదమామ్! వాళళ్ పినిన్ ఫోన చేసి రమమ్ంటే వెళిళ్ంది. బహుశా సాయంతర్ం వసుత్ంది” అంది కూరోచ్మని సోఫా
చూపుతూ.
కేశవరావుగారి తముమ్డు వాసుదేవరావు కూడా ఈ సిటీలోనే వునాన్డు. సిటీ ఆ కొసనుంది వాళళ్ బంగాళా.
వాసుదేవరావు భారయ్ విశాలాకిష్ చాలా మంచిది. వాళల్కి నలుగురు మగపిలల్లు. ఆడపిలల్లంటే అపరిమితమైయిన ముదుద్.
తరచూ శాంతి కోసం వసూత్ంటారికక్డికి. లేదా ఫోన చేసి పిలిపించుకుంటారు. “బాగా డబుబ్నన్ వాళల్కి ఏదయినా
ముచచ్టే అమామ్” అంటూంటారు శీర్హరిరావు నవువ్తూ కమలతో.
కాఫీకపుప్ పటుట్కు వచిచ్ మీనాక్షమమ్ అడిగింది. “నువీవ్రోజు కాలేజికి వెళళ్లేదా కమలా?”
“వెళాల్ను పినీన్! తలనొపిప్గా వుంటే వచేచ్సాను. శాంతికి ఈ పదిరోజులు పాఠాలు పోయాయి కదా? నోటుస్లిచిచ్
వెడదామని వచాచ్ను. దాని దగగ్ర నా పుసత్కాలు కొనిన్ వునాన్యి. అవి పటుట్కు పోదామని వచాచ్ను” అంది మెలిల్గా.
సుధీర వూరికి వెళిల్ పోయాడేమో! లేక శాంతి వెంట వాసుదేవరావు గారింటికి వెళాళ్డేమో? ఎలా అడగటం?
“అలాగా! ఏమిటో దీని చదువు పెళిల్ చదువైపోయింది. బొతిత్గా చదువు మీద శర్దధ్ లేదు. దానికి తోడు సుధీర
వచాచ్డా? తా చెడడ్ కోతి వనమెలాల్ చెరిచిందనన్ సామెతగా.” మీనాక్షమమ్ నవివ్ంది. ఆ మాటలలో నొచుచ్కోవటం లేదు.
“నే వెళతా పినీన్! రేపు వసాత్. మళీళ్ పుసత్కాల కోసం.” లోలోపల విసుగుదల అణచుకుంటూ లేచింది కమల.
“శాంతి రూంలో నీ పుసత్కాలేవో చూసుకుని తీసుకెళల్మామ్! మళీళ్ రేపు రావాలంటే కషట్ం కదా” అంది మీనాక్షమమ్
ఇంటోల్కి వెళూత్.
అయిషట్ంగా మేడమెటుల్ ఎకుక్తూ అపర్యతర్ంగా పైకి చూసి ఆశచ్రయ్ పోయింది. రెయిలింగ పకక్గా సుధీర సథ్ంభం
చాటు చేసుకుని నిలుచ్ని తనవేపే చూసుత్నాన్డు. అడుగు తడబడి ఆగిపోయింది.
తల ఆడిసూత్ రమమ్నటుల్ సైగ చేసాడు. మంతర్ముగధ్లా వెళిళ్ంది.
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“పుసత్కాల కోసం వచాచ్రా?” మెలిల్గా అడిగాడు.
తలాడించింది,
“తీసుకోండి.” రూంలోకి నడిచాడు వెంట.
తడబడి పోయింది కమల.
“నేను శాంతి వెళాల్ం వాసుదేవరావు మామయయ్ ఇంటికి. తీరా వెళాళ్క నాకకక్డ తోచలేదు. రాతిర్కి వసుత్ందిట
శాంతి. నే వచేచ్శాను తలనొపిప్ సాకుపెటిట్. అరగంటగా ఇకక్డ గోళుళ్ గిలుల్కుంటూ పడుకుని వునాన్ను. మహా బోర
కొడుతోంది. దేవతలా మీరొచాచ్రు హాయి” అనాన్డు.
ఏం చెపాప్లో తోచలేదు. ఇలా అతగాడితో మాటాల్డటం మీనాక్షమమ్ పినిన్ చూసేత్ ఏమనుకుంటుంది? నౌకరుల్
చూసేత్ ఏమనుకుంటారు? కమలకు లోలోపల హాయిగా వునాన్ పయికి దడ వసోత్ంది.
“అదేం? మీరు మూగనోము పటాట్రా ఏం ఖరమ్?”
పుసత్కాల అలామ్రా దగగ్ర పుసత్కాలు పిచిచ్గా అటూ యిటూ సరుద్తునన్ కమల వేపు నవువ్తూ చూసూత్ అనాన్డు
సుధీర.
“ఊహుఁ.”
“మరి మాటాల్డరేం?”
“ఏం మాటాల్డనూ? శాంతి వుంటే బావుండేది.”
“ఐ సీ. శాంతి లేకుండా మరెవరూ లేకుండా నాతో మాటాల్డటం మీకు భయంగా వుంది. మీకు భయం అనే కంటే
మిగతా వాళెల్వరైనా ఏమైనా అనుకుంటారేమోనని భయంగా వుంది. అవునా?”
కమల నిరాఘ్ంతపోయినటుల్ చూసింది. ఆ అందమైన కళుళ్, కనురెపప్లు క్షణ కాలం టపటపలాడాయి.
“మీ భయం కూడా ఎంత అందంగా పర్తిఫలిసాత్యి మీ కళుళ్!” బాగా దగగ్రగా వచిచ్ నిలుచ్ంటూ అనాన్డు సుధీర.
కమల తొటుర్పడింది.
“మీనాక్షమమ్ పినిన్” అంది భయంగా.
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“ఐ సీ. ఇకక్డ మీరు ఫీర్గా నాతో మాటాల్డడానికి భయపడుతునాన్రు. అతత్ ఏమనుకుంటుందోనని బెదరి
పోతునాన్రు. ఆల రైట! పదండి. మీరు బంగాళా దాటి రోడుడ్ వారగా నిలుచ్ని వుండండి. నేను యిటు తోట వేపు వునన్
మెటుల్ దిగి తోటలో నుంచి రోడుడ్ మీదకు వచిచ్ మిమమ్లిన్ కలుసుకుంటాను.”
కమలకు ఎందుకో ఆ సలహా నచిచ్ంది. గబగబా నాలుగు నోటుస్లు చేతబటుట్క కిందికి వచిచ్ంది. మీనాక్షమమ్
కిచెన లో వునన్టుల్ంది.
“పినీన్! నేనెళొళ్సాత్. శాంతి వసేత్ నా నోటుస్లు నేను తీసుకెళాల్నని చెపుప్” అంది,
“అలాగే అమామ్” అందావిడ లోపలిన్ంచే.
గబగబా బంగాళా ఆవరణ దాటి రోడుడ్ మీదకు వచిచ్ నడక సాగించింది. బంగాళా వెనకాల నుంచి సుధీర కూడా
వచేచ్శాడు ఆసరికి.
“దొంగలా బయట పడుదామనుకునన్ంతలో తోటమాలి చూడనే చూశాడు” అనాన్డు నవువ్తూ,
“మరెలా?” అంది కమల భయంగా చూసూత్,
“ఆ భయమే ననున్ ముగుధ్ణిణ్ చేసోత్ంది. ఏం చూసేత్? మేడమీద రూం మెటుల్ దిగి, తోటలో నుంచి నడచి నేను రోడుడ్
మీదకు రాకూడదా? అదీ తపేప్? పదండి అలా నడిచి, ఆ కనిపించే పారుక్లో కూరుచ్ందాం.”
ఎందుకో కమలకు ఇషట్ంగానూ వుంది. అయిషట్ంగానూ వుంది.
ఇదద్రూ పారుక్లోకి వచాచ్రు. నిజానికి ఆ టైంలో పారుక్కు ఎవరూ రారు. బాగా ఎండ చలల్బడాడ్క సాయంతర్ం వేళ
వసాత్రు. పారుక్లో తోటమాలి చెటల్కి నీళుళ్ పోసుత్నాన్డు వీళిళ్దద్రినీ చూచి క్షణకాలం ఆశచ్రయ్ంగా చూచినా, తిరిగి తన
పనిలో నిమగన్మై పోయాడు. నగర జీవితంలో యిలాటి యువతీ యువకులిన్ రోజూ వందల మందిని చూసుత్నాన్డు
కాబటిట్,
“ఇకక్డ బాగా నీడగా వుంది, కూరుచ్ందాం రండి.” బాగా వలయాకారంలో అలుల్కుని వునన్ కీర్పరస్ మాటుగా తన
కరీచ్ఫ పరుసూత్ అనాన్డు సుధీర. మంతర్ముగధ్లా కూరుచ్ంది కమల.
“కమలా!”
అంత సనిన్హితంగా అతగాడు కూరోచ్వటం, ఆ పిలుపూ ఏదో గమమ్తుత్గా వుంది కమలకు.
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“ఆటేట్ ఉపోదాఘ్తం నాకిషట్ం లేదు. ఐ లవ యూ కమలా! ఐ లవ యూ.” గబుకుక్న కమల చేతిని తన చేతిలోకి
తీసుకుంటూ అనాన్డు సుధీర.
కమలాకా సప్రశ్ శరీరమంతా ఝలుల్మనిపించింది,

(

)
Post your comments
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