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నేలకి పదివేల అడుగుల ఎతుత్లో ఎగురుతోంది మా విమానం. అనిన్వైపుల నుంచీ భయంకరమైన శబద్ం.
నా ఒళళ్ంతా ఏదో బాయ్ంక దోచుకోబోతునన్పుప్డు కలిగే ఫీలింగ. అంటే నేనేదో పది బాయ్ంకులు దోచుకునాన్నని కాదు,
కుంటే అలా ఉండేదని..వెధవ అనుమానాలూ మీరూ. "ఆ తలుపు మూయండార్" అంటే నా వైపు చూసి నవేవ్వాళేళ్ తపప్
ఒకక్డూ ముయయ్డు. నాకేమనాన్ తలుపులు తెరిచునన్ విమానాలు అలవాటా వీళళ్లాల్గా? గటిట్గా ఇంకోసారి అరిచాను.
ఫలితం లేదు. టైగర (మా ఆవిడ ముదుద్ పేరండీ. తనతో చెపప్కండి పీల్జ) వెనకిక్తిరిగి సీరియస గా చూసింది. కళళ్తో
నోరు మూయించే ఆరుట్లో తనెపుప్డో మాసట్రీ పొందింది.
"ఆల రెడీ?" పెదద్గా అరిచాడు ముందునుంచి పైలట. మా ఆవిడ ముఖంలో గరవ్ంతో కూడిన ఆనందం,
నా ముఖంలో మృతుయ్కళ డానస్ చేసుత్నాన్యి. నాకెలా తెలుసంటారా?.. ఇవే, ఈ అనుమానాలే తగిగ్ంచుకుంటే మంచిది
మీరు.
మా టైరనర నా దగగ్రికొచిచ్ మళీళ్ అడిగాడు "రెడీనా?" అని రెండు థంబస్ పైకి చూపిసూత్.
"బర్దర, పకక్నే ఎయిర పోరట్ ఉందికదా, అకక్డ దిగుతాలే, మధయ్లో ఎందుకు?" అనాన్ను వాడితో.
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వాడో వెరిర్నవువ్ నవావ్డు. నవివ్నవివ్ కనీన్ళుళ్ కూడా వచేచ్టుట్నాన్యి. బలవంతంగా నవావ్పుకొని "ఏంటి
సర, మేడమే ధైరయ్ంగా చేసుత్ంటే, మీరిలా..?" అనాన్డు.
"దాని ధైరయ్ం కసితో వచిచ్ంది బాబూ, నా భయం…" అంటూ ముందుకు అడుగేసి కిందకి చూసి గుండె
ఆగినంతపనయియ్ వెనకిక్ వచాచ్ను.
"డోంట వరీర్, చాలా మందికి జరుగుతుందిలా. నేనుంటా కదా మీతో, ఇటస్ పెరెఫ్కీట్ల్ సేఫ" అనాన్డు.
నేనేం మాటాల్డలేదు. సుయిసైడ చేసుకునేటపుప్డు ఆఖరి కోరికలుండవు.
నందూ..అదేనండీ మా ఆవిడ (మాకూ మాకూ లక్ష పేరుల్ంటాయి) "ఫసట్ నేను వెళళ్చాచ్?" అంది
చినన్పిలల్లా కళాళ్రుప్తూ. "దీని పిచీచ్ ఇదీ" అనుకుంటూ వెళళ్మని కాదు దూకమని చూపించాను చేతోత్. అంతే..విమానం
గేట అంచు దాకా వెళిళ్ వెనకిక్ నా వైపో చూపు విసిరి హఠాతుత్గా బైటికి దూకింది. దాని నోటినుంచి వసుత్నన్ అరుపులు
గాలోల్ కలిసిపోయాయి. కింద పడిపోతోంది వేగంగా. అదేం ఒకక్తే పడలేదులేండి. అలా జాలి ఫేసు పెటట్కండి. టైరనర తో
కలిసి "టాండం జంప" చేసింది. అంటే మన పెదద్వాళళ్నన్టుట్ "కలిసి దూకడం" అనన్మాట. ఈ సైక్ డైవింగ వాళుళ్
ఆపకపోతే ఒంటరిగా ఐనా దూకేసే రకమే అది.
"సర మన టరన్ ఇపుప్డు" అనాన్డు నా టైరనర. "తపప్దా" అనన్టుట్ దీనంగా ముఖం పెటాట్ను. అబేబ్,
కనికరం లెస ఫెలోల్. వదిలేలా లేడు. నేను పెదద్గా ఆంజనేయ దండకం మెదలుపెటాట్ను. వాడు ఇవేమీ పటిట్ంచుకోకుండా
3..2.. 1.. జంప అని ననున్ పటుట్కుని ముందుకి దూకేశాడు. దురామ్రుగ్డు. మేఘాలోల్ంచి కిందకి దొరుల్తూ పడిపోతునాన్ం.
ఆ వేగానికి నా కిడీన్ గొంతులోకి వచిచ్ంది. అపప్టికీ మా ఆవిడకి చిలకిక్ చెపిప్నటుట్ చెపాప్ ఈ ఎగరటాలూ ఇవీ పకుష్ల
హకుక్లే, వాటిని మనం కాలరాయటం నేరం అని. పటిట్ంచుకోలేదు సరికదా ననోన్ ఎసేక్పిసట్ంది. బహుశా చిలకిక్
చెపిప్నటుట్ కాకుండా మనిషికి చెపిప్నటుట్ చెపుప్ండాలిస్ంది. పడుతుంటే మాతర్ం నాకు చినన్పుప్డు జైంట వీల లో కిందకి
దిగుతునన్పప్టి కలిగే ఫీలింగ టు ద పవర ఆఫ రామానుజన కానస్ట్ంట లాంటి ఫీలింగేదో కలుగుతోంది (ఫోల్లో వచిచ్ంది
ఫాలో అయిపోండి). ఆ గాలి తాకిడికి తెలుగు సినిమాలో హీరోతో సోల్మోషనోల్ తనున్లు తింటునన్ విలన లా నా
ముఖంలోని పారట్స్ అనీన్ షేక అవుతునాన్యి. పెదద్గా అరుదాద్మంటే నోటోల్ంచి మాట పెగలటేల్దు. ఇదే..ఇదే..నా
ఆఖరిక్షణం. డౌట లేదు. కాతే ఒకక్టే బాధ - మా ఆవిడ మీద ఏ నోటూ రాయకుండా ఈ బలవంతపు ఆతమ్హతయ్ లాంటి
హతయ్కి ఒపుప్కునన్ందుకు.

øöeTT~

www.koumudi.net

@|æÁ˝Ÿ 2022

ఎ

3

ఒకక్ నిమిషం అలా దొరాల్క ఏదో మమమ్లిన్ గటిట్గా పైకి లాగినటట్నిపించింది. "యమపాశం
అయుయ్ంటుంది. అకక్డికే నెకస్ట్ సాట్ప" అనుకుంటూ సనన్గా కళుళ్ తెరిచాను. దూరంగా బంగారు రంగులో మెరుసుత్నన్
సూరుయ్డు. నీలం, ఎరుపు రంగులతో నిరమ్లంగా ఉనన్ ఆకాశం. అకక్డకక్డా నా ఎతుత్లో వసుత్నన్ పకుష్ల
గుంపులు."పోయేకాలంలో ఈ పర్కృతి వరణ్నలేంటి దరిదర్ంగా" అని గటిట్గా కళుళ్ మూసుకునాన్ను.
అపుప్డే యముడి రూపంలో కళళ్ముందు నవువ్తూ పర్తయ్క్షమైంది..నీరా!
***
మూడు నెలల కిర్తం
పారీట్కి బయలుదేరినపప్టినుండీ సైలెంట గా ఉందెందుకో మా ఆవిడ. "ఎందుకో ఒకందుకు...భారయ్
సైలెంట గా ఉంటే సంతోషించక ఈ ఆరాలెందుకు బర్దరూ" అని తిటట్బోతునాన్రని నాకు తెలుసు. మీకా ఛానస్ ఇవవ్ను.
కారణాలేమీ అడగలేదు నేను. పారీట్లో నేనో మగ గుంపు దగగ్ర, తనో ఆడ బాయ్చ దగగ్ర జేరిపోయాం. కాతే అపుప్డపుప్డూ
ఓ చూపు పడేసుత్నాన్ తనవైపు. అటూ ఇటూ దొంగచూపులు చూడటం, రకరకాల గూర్ప ల చుటూట్ తిరగడం, పదే పదే
ఫుడ దగగ్రి కెళిళ్ ఏమీ తెచుచ్కోకపోవటం..ఇలా మా టైగర తడబడటం కొతత్గా కనిపించింది. చివరికేదో దయాయ్నిన్ చూసి
పారిపోతునన్టుట్గా సరుర్న బైటికెళిళ్ంది. ఏంటా అని వెనకిక్ చూసేత్ నీరా వాళాళ్యన. అతనిన్ చూసి ఎందుకు
పరుగెడుతోందో? కొదిద్ సేపటి తరావ్త, నీరసంగా మొహంపెటిట్ లోపలికొచిచ్ంది. వెనకాలే నవువ్తూ నీరా! ఆకలితో ఉనన్
పులికి తీరిగాగ్ మొబైల గేమ ఆడుకుంటునన్ లేడి పిలల్ దొరికనటుల్ంది నీరా నవువ్ చూసేత్. పాపం మా ఆవిడ.
ఛ

ఛ

దీని

మీద

జాలి

పడటమంటే..పులి

బోనులో

చెయియ్పెటిట్

మరీ

దానికి

ఫుడెడ్టట్టం లాంటిది..అవసరమా!
నందూ ఎకక్డికీ పారిపోలేకుండా చేతిలో చెయియ్ వేసి మరీ లోపలికి తీసొక్సోత్ంది నీరా. కోల ముఖం,
అథెల్టిక బాడీ. ఎరర్టి సమమ్ర డెర్స, కరీల్ హైర తో నలభై ఏళళ్ంటే జనాలు ననున్ ఈడిచ్ తనేన్ంత ఛారిమ్ంగ గా ఉంది. ఈ
మధయ్ ఏ పారీట్లో ఐనా తనే ఆకరష్ణా కేందర్ం (అదేనండీ సెంటర ఆఫ ఎటార్క్షన..అదియునూ తెలియదు తమరి..వదుద్లే).
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అపప్టికే వాళాళ్యన తన ఫోన ని ఓ మినీ పొర్జెకట్ర కి కనెకట్ చేసి లైటుల్ డిమ చేసి గోడ మీద పొర్జెకట్
చేయడం మొదలుపెటాట్డు. వాళిళ్దద్రి కోఆరిడ్నేషన చూసుత్ంటే ఖచిచ్తంగా మాజీ సమ్గిల్ంగ ముఠా సభుయ్లాల్గా అనిపించారు
నాకు (పచచ్కిర్మినల బుదిధ్కి లోకమంతా కిర్మినలస్ గా కనిపిసుత్ందని సామెత). అందరం వాళళ్ చుటూట్ గుమిమ్కూడాం.
గోడమీద వాళళ్ అందమైన ఫొటోలు. సముదర్పు లోతులోల్, రంగురంగుల కోరల రీఫస్ మధయ్ తిరుగుతునన్ చేపల మధయ్లో
ఇదద్రూ ఆకిస్జన సిలిండరస్ తో సివ్మ చేసుత్నన్వి. నీరా ఒకొక్కక్టీ వివరిసోత్ంది "అండమాన దీవులోల్ సూక్బా డైవింగ
చేసాం. కొనిన్ డాలిఫ్నుల్ బాగా దగగ్రిగా వచాచ్యి. దూరంగా షారక్ లు కూడా కనపడాడ్యి" అంది చుటూట్ చూసూత్. నోరు
తెరిచారు చాలా మంది. సందేహంగా మొహం పెటాట్రు నాలాంటి కొంతమంది. ఇంకా నయం, ఓ షారక్ నా మీద కనేన్సేత్,
మా ఆయన దానిన్ చెపుప్తో కొటిట్, ఊడిన టీత తో నాకు లాకెట చేయించాడనలేదు!
అండమాన లోనే వాళుళ్ చేసిన సరిఫ్ంగ, పారాగైడి
ల్ ంగ ఫొటోలనీన్ చూపించి ఫోన లో రీలంతా ఖాళీ
అయాయ్క తృపిత్గా సినిమా ముగించి లైటుల్ వేసారు ఇదద్రూ. హాలంతా చపప్టుల్. కోడి రామకృషణ్ గార్ఫికస్ చూసిన
అనుభూతితో కొందరుంటే, నలభైలోల్ వాళళ్ ఫిటెన్స చూసి అకక్డికకక్డే అమెజాన లో లక్షలోల్ ఎకివ్ప మెంట ఆరడ్ర
చేసుత్నన్వాళుళ్ ఇంకొందరు.
ఎకక్డుందా నా సతీ నందూబాయి అని వెతికితే ఓ మూల కనబడింది మొహం వేలాడేసుకుని. తన ఫారెసట్
లోకి ఇంకో టైగర వచిచ్ంది మరి.
***
కొనాన్ళళ్కి మా ఇంటోల్ చినన్ టీ పారీట్ ఇచిచ్ంది నందూ (మా గొపప్వాళళ్కి ఇవే పనులు మరి). జాగర్తత్గా
తనని పొగిడే ఫెర్ండస్ నే ఇనైవ్ట చేసింది. అదే నా కొంపముంచుతుందని నేనూహించలేదు.
కొంచెంసేపు తను చేసుత్నన్ రకరకాల యాకిట్విటీస వినాన్ విషయం మళీళ్ నీరా దగగ్రికే వెళళ్డం, చుటుట్ పకక్
జనాలు తన ఎకస్ టీర్మ సోప్రట్స్ పురాణం మొదలు పెటట్డంతో, మాయావిడ మొహంలో రంగులు మారడం నేను
గమనించక పోలేదు. పుండుమీద కారంలా ఒకామె తన వాటాస్ప ఓపెన చేసి నీరా కపుల సాహసకారాయ్ల పర్తేయ్క పర్దరశ్న
మొదలుపెటిట్ంది. ఇంకా మాటాల్డితే టికెట పెటిట్ కూయ్లో రమమ్నేటుట్ంది చూడాడ్నికి. హిమాచల పర్దేశ లో వాళళ్ బంగీ
జంపింగూ, లడఖ లో మౌంటైన టెర్కిక్ంగూ..అబబ్ నా నోటితో చెపప్లేను, మనుషులు చెయయ్కూడనివనీన్ ఉనాన్యా
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లిషుట్లో. నాకు తెలీకడుగుతా..ఎవడైనా గంగలో మునిగితే ముకిత్ పొందుతారు, కానీ వీళేళ్ంటండీ దాంటోల్ వాటర రాఫిట్ంగ
చేసేత్ కానీ మోక్షం లేదంటారు? వాట ఎ కేర్జీ కపుల ఐ సే.
ఇదంతా విని భరించలేక మా టైగర పైకి లేచింది. జూలు విదిలిచ్ నా వైపు చూసింది (ఎస, షి హాయ్స
జూల). దాని ఆవేశం చూసి నా కాళుళ్ సనన్గా వణికాయి. అందరికీ వినబడేలా అనౌనస్ చేసింది
"ఫెర్ండస్, నేనూ వినయ సైక్ డైవింగ పాల్న చేసుత్నాన్ం మైసూర లో!!"
ఎఫెకట్ కోసం ఒక నిమిషం ఆగి చూటూట్ చూసింది. అందరూ (నాతో సహా) పూరిత్గా నోరు తెరిచారని
కనఫ్రమ్ చేసుక్నాన్క కంపీల్ట చేసింది "నెకస్ట్ మంత లో"
నా గుండె ఝలుల్మంది. అనుకోనిదంతా అయియ్ంది. పారీట్ తరావ్త నందూ కాళుళ్ పటుట్కునన్ంత పని
చేశాను. ఈ పరువు కోసం పార్ణాలిచేచ్ బిజినెస పెటుట్కోవదద్ని బతిమిలాడాను. ఇంకో అదుభ్తమైన సలహా కూడా ఇచాచ్ను.
నా టాలెంట ఉపయోగించి అచచ్ం ఆకాశం నుండి దూకుతునన్టుల్ మంచి పికస్ ఫొటోషాప చేసాత్ననాన్ను. అంతకు మించి
బెసట్ డీల లేదనాన్ను. కోపం, అసహయ్ం కలిసిన యాంగిల తో చూసింది తను. ఫేక పనులు చేయడానికి నాకు సిగుగ్లేదంది.
నా సిగుగ్ పెళిళ్రోజే వదిలేసానని అనబోయి నోరు మూసుకునాన్ను. నందూ ఒకక్సారి కమిట అయియ్ందంటే, తన పెనిమిటి
మాట మాతర్ం అసస్లు వినదు.
అసలు ఇలాంటి కషాట్లోల్ పడకుండా ముందే నేనెంత జాగరత్పడాడ్నో తెలిసేత్ మీ గుండె చెరువు కాదు, ఏ
బంగాళా ఖాతమో అవవ్చుచ్.
***
మా టైగర కో పిచచ్లవాటుంది, అనిన్టోల్నూ తనే ఫసుట్ండాలని. భలేవారే! మంచి లక్షణమే కదా అని
పెళిళ్చూపుల రోజు నేను వేసినటుట్ నూడులస్ లో కాలు వేసేరు. ఆ ఎడిక్షన, కాలంతో పాటు ఓ నూయ్రలాజికల కాంపెల్క్షన
గా మారి నా డిక్షన ని దెబబ్తీసింది (అమమ్తోడు అరధ్ం వెతకదుద్). దాంతో ఎవడేది చేసినా దానున్ంచి ఇనిస్ప్రేషన తీసుకొని
నాకు పరిస్ప్రేషన తెపిప్ంచేది.
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పెళైళ్న కొతత్లోల్ ఎవరింటోల్నో వంటలిన్ పొగిడానట, అంతే ఆ మాతర్ం నేను చెయయ్లేనా అని రకరకాల
కుకింగ ఎకెస్ప్రిమెంటస్ చేసి ననున్ బలిపశువును చేసింది. కొనాన్ళళ్కి నాకు పిచెచ్కిక్ గాంధీగారి లాగా వాటర థెరపీ
మాతర్మే తీసుకుంటానని బెదిరిసేత్ కానీ మానలేదు ఆ అరాచకం. లేకపోతే జీవితమంతా సాట్ర్బెరీర్ ఫైర, దార్క్ష సమోసా లాంటి
ఎలియన వంటలు తింటూ బతకాలొస్చేచ్ది. అకక్డితో ఆగితే మా ఆవిడెందుకవుతుంది, ఓ రోజు పకిక్ంటావిడ
పొరపాటున 'యోగా' అని రెండక్షరాలందో లేదో, ఇది రెండు నిమిషాలలో రెండు లక్షల యోగా పాయ్కేజీ కొనేసి, రెండు
సంవతస్రాలు ఇంటినంతా యోగమయం చేసింది. ఓ రోజు నాచేత అషట్వకార్సనం వేయిసేత్ విపుప్కోలేక నేను పడిన అవసథ్
ఇపప్టికీ కలోల్కొసుత్ందంటే నమమ్ండి! ఇలా పర్తి రెండేళళ్కీ కేర్జీ కియా రే అనుకుంటూ కొతత్ పిచిచ్తో తయారయేయ్ది నా
ఖరమ్కి.
నేను మగ పురుషుణిణ్ కదా, అందునా మనిషిని. ఇవనీన్ భరించలేక దాని సేన్హితురాళళ్తో గొడవలు పెటిట్
ఎవరూ కొతత్ ఇనుఫ్ల్యెనుస్లు తేకుండా జాగరత్పడటం మొదలుపెటాట్ను. ఎందుకైనా మంచిదని కొతత్ విలాల్ కమూమ్య్నిటీకి
మకాం మారేచ్సాను. నేనేమీ ఆషామాషీగా మారలేదండోయ. మారే నెలరోజుల ముందునుంచీ చెతత్ తీసెక్ళేళ్ వాడి నుండీ,
పిజాజ్ డెలివరీ బాయ దాకా అనిన్ గెటప లూ వేసి ఈ కముమ్య్నిటీ లేడీస హాబీస అనీన్ కుష్ణణ్ంగా చదివి, ఇవేమీ మా టైగర
తోక ఈక సాటికి రావు అని కనఫ్రమ్ చేసుక్నాన్కే దిగాను. అంతటితో ఆగితే, మీరు నాకు యాభై మారుక్లే వేసి
పెదవివిరుసాత్రని తెలుసు. నేను నూటికి నూరు మారుక్ల కాయ్ండిడేట ని. అందుకే ఇకక్డ జేరాక వెంటనే పనిలోకి దిగాను.
కమూమ్య్నిటీ బోరడ్ మెంబరస్ లో కొంతమందిని కొనేసాను, ఇంకొంతమందిని లొంగదీసుకునాన్ను. మొతాత్నికి తరావ్తి
సంవతస్రమే పెర్సిడెంట అయాయ్ను. నమమ్రా? పెళాళ్ం కోసం పార్ణం ఇచేచ్ భరత్లునాన్రంటే మీరు భేషుగాగ్ నముమ్తారు,
పెర్సిడెంట అయేయ్వాళళ్ని నమమ్రు. యా ఖుదా, తేరా గవా..
పెర్సిడెంట అయిన వెంటనే నేను రాజాయ్గంలో తెచిచ్న పెనుమారుప్ - కొతత్గా అదెద్కొచేచ్వాళుళ్ అపిల్కేషన
లో డీటైలడ్ గా వాళళ్ హాబీలని రాయాలని. అవి చూసి నాకు నచిచ్తే (మేజర గా రిసక్ లేకపోతే) అపుప్డు అపూర్వ చేసాత్ను.
చాలా సారుల్ మా సెకర్టరీకి అరథ్మయేయ్ది కాదు నేనెందుకు రిజెకట్ చేసుత్నాన్నో. వాడికేం తెలుసు నా సెప్షల పొర్ఫైలింగ
టెకిన్కస్!
అంతా సవయ్ంగా జరుగుతునన్ రోజులని ఒకక్ వారం తిరుపతి దరశ్నానికి అటు వెళాళ్మో లేదో ఇటు కాల
చేసాడు ఓ రోజు. కొతత్గా ఓ ఫాయ్మిలీ అదిద్లుల్ కోసం వచాచ్రని. నేను సూటిగా అడిగాను హాబీస కాలంలో ఏం రాసారని.
వాడు కంగారులో "రీడింగ, వైలడ్ యానిమలస్, వాచింగ ఎకస్ టీర్ం సోప్రట్స్" అనుంది సార అనాన్డు.
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"పెదద్గా రిసుక్ లెసుస్ వయ్వహారం" అనుకోని సరేననాన్ను. తరావ్త తెలిసింది అది "వైలడ్ యానిమల
వాచింగ, ఎకస్ టీర్ం సోప్రట్స్" అని! కామా తో కంఠం మీదకి తెచాచ్డు మా బురర్తకుక్వ సెగటీర్.
"నీరా వాళుళ్ అదెద్కి రావాలనుంటే నువువ్ మాతర్ం ఏం చేసాత్వులే...హతవిధి" అని వేదాంతం చెపప్కండి.
నాకు చిరాకు. వాళుళ్ రావడమూ అయియ్ంది, మా ఆవిడకి మళీళ్ పూరవ్ జనమ్ గురొత్చిచ్ చందర్ముఖిగా మారడమూ
జరిగింది.
దాని ఫలితమే ఇవాలిట్ ఈ "కలిసి దూకుదాం రా" పోర్గార్ం!
***
సైక్ డైవింగ అయాయ్క చావు తపిప్ కనున్ లొటట్బోయినటుట్ంది నా పరిసిథ్తి. నందూ మాతర్ం బాయ్చ లు బాయ్చ
లు గా ఆడజనాలిన్ పిలిచి మా విజయగాధని ఆడియో విజువల రూపంలో తెరకెకిక్ంచింది. దీనికి కొందరు ఇంకా
మసాలా దటిట్ంచి సోషల మీడియాలో ఓ చినన్ సెనేస్షన చేసారు.
ఈ హడావిడి మధయ్లో ఓ రోజు నీరా నుంచి కాల మా ఆవిడకి. ఫోను పెటాట్క పూరిత్గా నోరెళళ్బెటేట్సింది.
ఒలింపిక గోలడ్ గెలిచి పోడియం మీద నుంచునన్ ఫేసూ..ఇదీ..
"ఏమైందే? ఏమంది తను?"
"టీ కి ఇనైవ్ట చేసోత్ంది వినయ"
"గేర్ట, నీ వీడియోస చూసుంటుందా?"
"తపప్కుండా, అందుకే ఇదంతా"
"ఏంటో పాల్ను?"
"నాకేం తెలుసు. షాకై ఉంటుంది"
"ఊ…మొతాత్నికి సాధించావ"
"ఛ ఛ దాని గురించేం చెయయ్లేదు నేను"
"అవును నీ చినన్పప్టి కల కదా…అదే నువువ్ సాధించావ"
సీరియస గా చూసింది తను. మనం ఇంక బారడ్ర దాటితే బాడీ మిగలదని అరధ్మైంది. పీఛేముడ..

øöeTT~

www.koumudi.net

@|æÁ˝Ÿ 2022

ఎ

8

***
నీరా రమమ్నన్ రోజు రానే వచిచ్ంది. సాయంతర్ం నాలుగింటి టీ పోర్గార్ంకి కి పొదుద్నన్ ఐదు గంటలకే
లేపింది ననున్ సాధివ్ మాత నందూ.
"ఏంటే, ఇంత పొదుద్నేన్ ఆదివారం పూట" అంటే "నో టాక, ఓనీల్ యాక్షన" అంది. పొదుద్నేన్ షాపింగ
మాల వాణిణ్ దగగ్రుండి తాళాలు తెరిపించి డెర్స షాప మీద దాడిచేసి సగం దుకాణం కొనేసింది. అంతేకాదు ఫిటిట్ంగ రూమ
దగగ్ర చినన్ సైజు రాంప వాక కూడా చేసిందండోయ. షాపు వాళుళ్ దీని విజృంభణకి వణికిపోతే, ఎకస్ టార్ టిపిప్చిచ్ మరీ
బైటపడాడ్ం. తరావ్త మేకప అపాయింటెమ్ంట, చేపలతో ఫుట సాప్, కందిరీగలతో ఫేషియల చేయించుకొని
ఇంటోల్పడేటపప్టికి సాయంతర్ం నాలుగూ అయియ్ంది. రెండు నిమిషాలోల్ నేను తెమలాలని ఆరడ్రు! హడావిడిగా ఏదో పిచిచ్
టీషరట్ వేసోక్చిచ్ ఆశగా అడిగాను ఎలా ఉందని. "పెళిళ్చూపుల కెలుత్నాన్మా? పదండి.." అని హుంకరించింది. ఈ
టారచ్రు చూడలేక నాకో గోఫండ మి పేజ పెటాట్లనే ఆలోచన తనున్కొసోత్ంది కదూ మీకు. దిలుల్నోన్ళళ్బాబ్ మీరు!
నీరా వాళిళ్ంటోల్కి అడుగుపెడుతూనే ఒకరిమోఖాలొకరం చూసుకునాన్ం. గుళళ్పైన రామాయణం
బొమమ్లు చెకిక్నటుట్గా, ఇలల్ంతా వాళుళ్ రకరకాల చోటల్ తీయించుకునన్ ఫొటోలతో నింపేసి ఉంది. వాళళ్ వీర గాధలని
భావి తరాలకందజెయాయ్లని కాబోలు! "బావుంది కదా?" అంటూ నందూ ఓ ఫేర్ం వైపు చూపించింది. పెదద్ గోలడ్ కోటెడ
అక్షరాలతో చెకిక్న కొటేషన - "రిసుక్ తీసుకోకపోతే లైఫ లో దొరికేది రసేక్!". నాకు అరికాలి మంటనెతిత్కెకిక్ంది.
వాడేవడో పార్స కోసం కకుక్రిత్ పడి అలా రాసేత్, వీళుళ్ దానిన్ బటీట్పటిట్ నెతిత్న పెటుట్కుని తిరుగుతునాన్రు. అయినా రసుక్కేం
తకుక్వ, భేషుగాగ్ ఉంటుంది టీలోకి!
వాళళ్ గాయ్లరీ కథలనీన్ వినాన్క జీవితం మీద విరకిత్తో బాలక్నీలోకి నడిచాం. ఆడవాళిళ్దద్రూ ఒకళళ్నొకళుళ్
కాసేపు ఫేక పొగడత్లు పొగుడుకుంటుంటే, మగాళిళ్దద్రం దేభయ్మొమ్హాలేసోక్ని నవావ్ం. నీరా వాళాళ్యనే పాయింట
కొచేచ్శాడు. "నందూ...మీ సైక్ డైవింగ పికస్ చూశాం. గేర్ట ఫసట్ సెట్ప"
మనిషి మంచివాడే కానీ పెళాళ్ం మాయలో ఏంచేసుత్నాన్డో తెలియటేల్దితనికి. నీరా అతనివైపో
లుకేక్సి.."మనం ఓ టెన ఇయరస్ కిర్తం చేసుంటాం కదా?..దట వస పెర్టీట్ ఈసీ..బట ఫన" అంది. మా ఆవిడ దెబబ్తినన్
పులిలా చూసింది.
"ఎంత హైట నుంచి చేశారు నందూ?" అంది కాలు మీద కాలు వేసుక్ంటూ.
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టెనష్న తో నాకు చేతిగోళుళ్ దాటి వేళుళ్ కూడా కొరికి తినేయాలనిపిసోత్ంది.
మా టైగర ఏదో చెపేప్ంతలోపే మళీళ్ తనే అంది "ఓ టాండం జంప కదా ఐ ఫరాగ్ట, పదివేల ఫీట.
ఇంపెర్సివ!" అంది. అందరం పర్శాంతంగా ఊపిరిపీలుచ్కునాన్ం.
యుదధ్ంలో సీజ ఫైర చేసాక రెండు దేశాల ఆరీమ్ నాయకులు కలిసి టీ తాగుతునన్టుట్గా సైలెంట గా
తాగుతునాన్ నలుగురం. ఏ మాటంటే, ఎటువైపు నుంచి బాంబ పేలుతుందో!
నీరా నే మొదలెటిట్ంది "మీరు కూడా మా కల్బ లో చేరారు కనక అందరం కలిసి ఏమనాన్ టిర్ప పాల్న
చేదాద్మా?" అంది ఎకైస్ట మెంట తో చేతులు రుదుద్కుంటూ. వాళాళ్యన తలూపాడు. మనోడూ నా బాపతే. ఓ కుకక్కి
ఇంకో కుకక్ కలిసినపుప్డొచేచ్ ఆనందమే వేరపాప్!
"నువువ్ చెపుప్ నందూ" అంది.
"మీకే ఎకుక్వ ఐడియా ఇవనీన్, మీరే చెపప్ండి" అంది మా ఆవిడ.
ఇలా కమిట అయిపోతోందేంటి అని దాని వైపు సీరియస గా చూసేను. నా వైపో లుకుక్కూడా ఇవవ్లేదు
తను నేనెకక్డ అడుడ్పులల్లేసాత్నేమోనని.
నీరా వాళళ్ హసెబ్ండ వంక చూసూత్, "మౌంట అబూ మీద మౌంటైన బైకింగ?"
"ఉమ, ఇటస్ ఓ.కే అట. నా కొలీగ చెపాప్డు, నాట వరత్ ఇట" అనాన్డు.
"హిమాలయాస లో జిప లైనింగ?"
తల సగం ఊపుతునాన్డిపుప్డు. నాకెందుకో నా భవిషయ్తుత్ ఆ తల ఊపుడులో ఉనన్టట్నిపించింది.
"ఇంక మిగతావనీన్ దాదాపుగా చేసేసాం మరి..యా మహాబలేశవ్ర లో రాక కైల్ంబింగ? చాలా సీనిక గా
ఉంటుంది.." అంది అందరివైపూ చూసూత్. నాకు మాతర్ం గీర్క హోటల లో బేరర వచిచ్ లాటిన లో మెనూ ఐటమస్
చెబుతునన్టుట్ంది.
"నెకస్ట్ మంత లో పాల్న చేదాద్మా?" అంది నీరా. అతని తల ఊగడం ఆగింది. మా ఆవిడ తల
ఊగుతోందిపుప్డు. వీళళ్ంతా కలిసి నా కొంప ముంచబోతునాన్రని అరద్మయియ్ హఠాతుత్గా లేచి నించునాన్ను. అందరూ
ఆశచ్రయ్ంగా చూసుత్నాన్రు.
"వచేచ్ నెల అసస్లు కుదరదు, నేను నందూతో కలిసి విడిగా ఒకటి పాల్న చేసుత్నాన్ను" అనాన్ను ఆవేశంగా.
నందూ నోరెళళ్బెటిట్ంది. నీరా దంపతులు ఒకరిమొఖాలొకరు చూసుకునాన్రు.
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"ఎకక్డికో చెపప్ండి వినయ, మేమూ జాయిన అవుతాం" అనాన్డు వాళాళ్యన ఉతాస్హంగా.
"అదీ... కాశీమ్రలోని సియాచిన వాయ్లీలో గేల్సియర సరిఫ్ంగ అని ఈ మధయ్నే మొదలు పెటాట్రు. సరిగాగ్
ఇండియా-పాకిసాత్న బారడ్ర దగగ్ర మొదలయేయ్ మంచుకొండల పైనుంచి కింద వాయ్లీ లోకి సరఫ్ చేసుత్ంటే వచేచ్ థిర్లేల్ వేరు"
అనాన్ను. కింద కురోచ్గానే మా ఆవిడ నా మెడ మీద చెయియ్పెటిట్ చూసి "ఒంటోల్ బానే ఉంది" అని నిరాధ్రించుకుంది. నేను
చినన్గా "నీకు తరావ్త సరైప్జ ఇదాద్మనుకునాన్ నందూ..కానీ చెపప్క తపప్లేదు" అనాన్నో వెధవనవువ్ నవువ్తూ.
తనేదో అరథ్ంలేని చూపు చూసింది.
"నీరా, మేమిదద్రమే వెళాళ్లని నా పాల్న. దాంటోల్ రిసక్ కూడా ఎకుక్వే..సో మేము వెళొళ్చాచ్క అనిన్
డీటైలూస్ షేర చేసాత్ం..అపుప్డు మీరు పాల్న చెయయ్చుచ్" అనాన్ను తనకో కనెస్షన పారేసుత్నన్టుట్.
ఇంటికి తిరిగొచాచ్క నందూ అనుమానాలు తీరచ్డానికి మా అతత్ మామలమీద ఒటెట్యాలిస్ వచిచ్ంది.
పాడు లోకం.. పెదద్ వాళళ్ని కూడా వదలదు.
***
ఓ రెండు వారాల తరావ్త నందూ హడవిడిగా కమూమ్య్నిటీ కల్బ హౌస లో ఉనన్ నా ఆఫీస కొచిచ్ంది
రొపుప్తూ..
"వినయ...వినయ…నీరా..నీరా.."
"ఏమైందే?"
"తను వాళాళ్యనతో కలిసి లాసట్ వీక సియాచినకి వెళిళ్ందట"
"అవునా!"
"ఆ…అకక్డే, బోరడ్ లు పటుట్కొని లోయలోకి సరిఫ్ంగ చేసుత్ంటే.." ఊపిరి బలంగా పీలుసూత్ అంది.
"చేసుత్ంటే...?"
"పాకిసాత్న ఆరీమ్.. వీళళ్ని ఇండియన టెరర్రిసట్ లనుకొని అరెసట్ చేసిందట"
"అరెరే...నేను ముందే చెపాప్…రిసూక్, వదూద్ అని. వింటేగా"
"పాపం కదా.."
"అవును వాళళ్ పాపాన వాళేళ్ పోయారు" అని నాలుకక్రుచుకునాన్ను.
"హుమ. మరి మన పాల్న?"
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"సియాచిన వాయ్లీ కాకపోతేనే, అరకు వాయ్లీ వెలాద్ం. డోంట వరీర్ డియర" అనాన్ను అభయహసత్ం
చూపిసూత్.
నీరా వాళళ్ని టెరర్రిసుట్ల కనాన్ భయంకరమైన ఎకస్ టీర్మిసట్ లని ఇరుదేశాలూ బహిషక్రించాయి. నా పేరు
పచచ్బొటుట్ వేయించుకొని ఇదద్రూ పలు దేశాల విమానాశర్యాల దగగ్ర నా గురించి మారువేషాలోల్ తిరుగుతునాన్రని
ఇంటెలిజెనస్ వరాగ్ల భోగటాట్.
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