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 ణ ణ  ఎ   
తటుట్కోలేక,  పైనుంచీ కాలేజీ డౌన రోడుడ్ దొరిల్ దొరిల్ వచిచ్ దానిని ఆకరిష్ంచే మెయిన రోడుడ్ను కలిసే చోట, 

దకిష్ణం వైపు ఫుట పాత చివర నిలబడునాన్డు కోదండం, మెయిన రోడుడ్ను తనివితీరా చూసూత్. కళాశాల ఇసుకకొండ 
మీద ఉంది. దాని  రాతి భవనం మీది నుంచి పకిష్కైతే ఒక నిముషం చాలు సముదార్నిన్చేరడానికి. మనిషికి రెకక్లు లేవు.  

కొంచెంగా కాలేజ రోడుడ్ వైపు తలతిపిప్ కిలకిలరావాలు చేసుత్నన్ ఆడపిలల్లను చూసాడు. కళాశాల నుంచీ 
నడిచొచిచ్ వివిధ కారణాల వాళళ్ అకక్డ నిలబడడ్ ఆడపిలల్లోల్ ఒకమామ్యి మీద పడిందతని దృషిట్. చందుర్డుంటే 
ఆకాశంలో ముందు దానినే చూసినటుట్. క్షణాలలో అతని మనసు వరత్మానగోడ ఇవతలి నుంచీ గతంలోకి తొంగి 
చూసింది. పీలగా, తీరని ఆకలి పీడిసుత్ నన్టుట్ బడిలో కనిపిసుత్ండే పదేళల్ పిలల్ వెంటనే గురుత్కు వచిచ్ంది. ఆ పిలేల్ ఇపుడు 
ఇరవై ఏళుళ్ పైబడిన ఈ అమామ్యి అనిపించింది. ఇపుప్డూ ఆకలితో బాధపడుతునన్టేట్ ఉంది. పీలాగానే ఉంది - వాటిని  
మారేచ్ శకిత్ కాలానికి లేనటుల్. ఆమె అవునాకాదా అనన్శంక మిగిలుంటే నిమిషం అవకుండానే పటాపంచలయియ్ందది. 

 ఆ మెరుపు పదమూడో నెంబరు బసుస్ రాంగానే క్షణంలో జొరబడి మాయమయింది. అతని మనసును 
చెంగుకు ముడేసుకుని పోతునన్టుట్ అనిపించి ఆశచ్రయ్పోయాడు. అపుడు ఒకరితో ఒకరికి  పరిచయమునన్ జాఞ్పకం లేదు. 
దశాబద్ం కిర్తం ఆమెను చూసుండాలి. ఈ ఊళోళ్ ఆమె అతని కంటపడడానికి నాలుగేళుల్ పటిట్ంది. ఇకక్డ మూడు లక్షల 
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జనాభాయేవునాన్. అరధ్ శతాబద్ం పడుతుంది తిరిగి ఆమె కంట బడటానికి. కంటబడక పోతేనేమి? అతని దగిగ్రే జవాబు 
లేదు. అతని కళుళ్తీసిన ఛాయాచితర్ం అతని మనోఫలకం పై ముదిర్తం అయియ్ంది. ఊహలూ దానితో మిళితమయాయ్యి. 

రాగి రంగు పలుచటి జుటుట్. చామంతి పువువ్ లాంటి కుచుచ్తో అంతమైన జెడ. వెనుకకు దువువ్కునాన్ 
తిరుగుబాటు చేసి, నుదుటిపై దాడి చేసే ముంగురులు. నునుపుదనం లేని ఎరర్టి ముఖం. జెవురిసేత్ తుమమ్లోల్ పొదుద్ 
గుంకినటుట్ంటుందేమో. బదధ్కపు కనురెపప్లు. ఎదుటి వాడిని గుండె లోతులలోకి చూసుత్నన్భర్మను కలిగించే కనులు. 
పలుచటి పెదవులు. బతాత్యి పండల్ంత వకోష్జాలు. వాటినే మోయలేక ఒంగిన బలహీనపు నడుము. గటిట్ ఆలింగనంతో 
ముకక్లై రాలిపోయేంత పెళుసుగా కనిపించే శరీరం. తొంగి చూసే దాచుకునన్ గరవ్ం. ఆమె రూపం అతనిన్ఆకరిష్ంచింది. 
అందరీన్ ఆమె ఆకటుట్కో లేక  పోవచుచ్.  

మధయ్పాపిట తీసి వెనుకకు దువివ్న దటట్మైన జుటుట్. కలిసిన కనుబొమలు. కుడి కంటి కింద, ముకుక్ 
దూలం పకక్న నలల్టి పుటుట్ మచచ్, అలాంటి మరొకటి గడడ్ంచివర. బకక్పలచటి కోదండం ఎవరి కళళ్కూ  
ఆకరష్ణీయంగా కనిపించడు అని చెపప్డం కషట్ం. ఆమె కోదండానిన్ఆకరిష్ంచ గలిగినపుడు, అతనూ ఆకరిష్ంచొచుచ్ ఆమెను  
కాకపోయినా మరొకరిని. చూసే కళళ్లోనే అందం, ఆకరష్ణా ఉండేది.  

అతనూ, ఆమే ఒకే ఊళోళ్ ఒకే ఉనన్త పాఠశాలలో చదివారు. ఆమె తన చదువును అకక్డే పూరిత్ 
చేసుండక పోవచుచ్. మధయ్లో ఏ కారణాల వలోల్ - బహుశా తండిర్ ఉదోయ్గం కారణంగా - ఈ ఊరు చేరుండొచుచ్. ఒక 
సంవతస్రం పీర్ యూనివరిస్టీ కోరుస్ చదివి పై చదువులు చదవాలనే అతాయ్శతో ఈ ఊరు వచాచ్డు కోదండం. ఆమె 
చదువుతునన్కళాశాలలో, బహుశా ఆమె చేరిన సంవతస్రమే, సీటు దొరకలేదు, నూట యాభై రూపాయలు కళాశాల 
రుసుము చెలిల్ంచే అవకాశాలు లేక చదువును సముదర్ంపాలు చేసి ఒక సంవతస్రం ఒంటరిగా, సోమరిగా గడిపాడు 
వెలమపేటలో. ఆ కాలంలో ఎనోన్ వయసుకు మించిన ఆలోచనలు కలిగాయి, మనసంతా విషంలా నైరాశయ్ం వాయ్పించి 
మరణంతోనే పోతానంది. దేనికీ పూనుకోడానికి అవసరమైన చొరవా, ధైరయ్ం లేకుండా పోయాయి. ఆ సంవతస్రపు 
వయ్కిత్తవ్ లక్షణాలు సిథ్రపడాడ్యి. ఈ ఊరొచిచ్న సంవతస్ర మూడు నెలలకు గుమసాత్గా ఒక పర్భుతవ్ సంసథ్లో చేరాడు. 

ఆ కొనిన్ నిముషాలపాటూ ఆమెను చూసినపుడు భవిషయ్తుత్ మీద ఆమె గంపెడు ఆశ పెటుట్కుని 
ఉనన్టేట్గాక, ఆమెకు ఆమెపై ఎంతో విశావ్సం ఉనన్టుట్ అతను ఊహించుకునాన్డు. ఆమే తానూ ఒకే ధుర్వాలా లేక ఉతత్ర-
దకిష్ణ ధుర్వాలా? ఏది ఆ విషయం రుజువు చేయగలదో!  ఏ ఊహకూ తావు ఇవవ్కుండా ఉండ వలసిన దానికి బదులు 
అతిగా ఆలోచించడం చేసుత్నాన్డు. ఆమెన తిరిగి చూడాలనన్కోరెక్ బలంగా, బాధించేంతగా ఉంటె రేపు, తరువాత 
రోజులలో కూడా ఇకక్డే, ఈ సమయానికే వేచి ఉండే పర్యతన్ం చేయవచేచ్? అలాంటి పటుట్దల చినన్ విషయంలో కూడా 
పూజయ్ం. అవకాశాలు తన పాదాల దగిగ్రకు పాకుక్ంటూ వచిచ్ ఎతుత్కో మనాలి. అసలు, ఆమెను తిరిగి ఎందుకు చూడాలి? 
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చూసి దేనికి పూనుకో బోతునన్టుట్? సమాధానాలు ఇచుచ్కునే బరువును మనసు మీద మోప దలచుకో లేదు. వారం పాటు 
ఆమే ఆలోచనలు వేధించి మరుగున పడాడ్యి. క్షణం ఆగిన జీవితం యథావిధిగా ముందుకు పోతోంది.  

రెండెళళ్పాటు ఆ జనాభాలో దాకుక్ని ఒక రోజు అతని ఆఫీసు బసాట్పులో కనిపించింది - కరుణిసుత్నన్టోట్. 
వేధించ బోతునన్టోల్. ఆమే చెంతకు వెళిల్ నిలుచోడానికి సంకోచించాడు. రెండు నిమిషాల అనంతరం తెగువ ఊడిపడి 
దగిగ్రగావేళాళ్డు. జుటుట్ను సరుద్కుంటోంది అతనిన్ గమనించకుండా. 

“క్షమించండి. మీతో గతంలో ముఖ పరిచయమునన్టుట్ అనిపిసోత్ంది. మీరు నేనూ ఒకే బడిలో 
చదివామేమో.” 

“నేను ఈ ఊళోళ్ ఏ బడిలో చదవలేదు.” 
“నేనూ మరో ఊరోల్ చదివాను,” అని ఆ ఊరి పేరూ, బడి పేరూ చెపాప్డు. 
“అవును. నేను అకక్డే చదివాగాని మీరు నాకు గురుత్లేరు. నిజానికి ఆ బడి జాఞ్పకాలు నాలో ఏమీ మిగల 

లేదు. నేను ఆ బడిని వదిలేసి చాలా కాలమయియ్ంది. మీకు జాఞ్పక శకిత్ ఎకుక్వనుకుంటా. ననున్ గురిత్ంచుకునన్ందుకు 
కృతజఞ్తలు.” 

తనకునన్టుల్, ఆమెకు ఆమె గతం అంటే అంత ఇషట్ం లేదా?. బాధను ఏమాతర్ం రేకెతిత్సుత్ందనిపించినా 
ఆమే ఆ గతానిన్మరిచి పోగలదా? 

ఆమే ఎకక్వలసిన బసుస్ వచిచ్ ఆమెను అతని నుంచీ వేరు చేసింది. అది కడుతునన్ ఐదంతసుత్ల భవనం. 
నేల అంతసుత్ ఒక పై అంతసూత్ పూరత్యాయ్యి. రెండవది ఒక రెకక్పూరత్యి రెండో దాంటోల్ పని జరుగుతోంది. అదెద్ 
కడుతూ అకక్డ ఉంచడం ఎందుకని కొనిన్ కారాయ్లయాలు ఇకక్డికి మారాచ్రు. విశాలమైన ఆవరణ. మరుసటి రోజు 
మబుబ్ మబుబ్గా ఉంది. పదినన్రకు కాఫీట్రియాలో  కాఫీ తాగి వెళుతూ గరాజు దగిగ్ర ఆగి ఒక వయ్కిత్తో మాటాల్డుతునాన్డు. 
జలుల్ ఆరంభమయింది. వెలుపలికి వెళేల్ దావ్రం నుంచి పవిట కొంగు మొహానికి తలకూ అడుడ్పెటుట్కుని ఒక సతరీ రావడం 
కోదండానికి కనిపించింది. మొఖం కపిప్ ఉంచినా గురుత్ పెటట్గల శకిత్ ఆమె విషయంలో మాతర్ం తనలో ఉందని అతనికి 
అనిపించి ఆశచ్రయ్పడాడ్డు. నడకలో కళ ఉంది. నాటయ్ం కాకపోవచుచ్. కొనిన్ నడకలూ నాటయ్ంలా చూడడానికి 
బావుంటాయనిపించింది కోదండానికి. ఆమె తనను నాలుగేళుల్గా ఆమెకే తెలియ కుండా వెనన్ంటుతునన్టట్నిపించింది. 
భౌతికంగా అటుంచీ ఎదో అదృశయ్ శకిత్, ఏ ఉదేద్శంతోనే ఇలా చేసుత్ందేమో అనిపించి కాసత్ సంతోషం కలిగింది. 
అణుమాతర్ంగా ఆశా ఉందేమో. 

 వేగంగా గురర్ంలా ఆమెకు ఎదురెళాళ్డు.  
“బాగునాన్రా? నేను గురుత్నాన్నా? తడిపేసోత్ంది వరష్ం.”  
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బిడియానిన్ దాచుకోకుండా, ఎదో అవకాశానిన్ నియోగించుకో గలుగుతునన్నన్ందుకు సంతోషంగా 
తడబడుతూ అనాన్డు. 

“నినేన్గా మనం కలిసింది?” 
ఆమె మరువనందుకు సంతోషించాడు. ఆమె సమాధానం వేరుగా ఉంటే బాగుండేదనిపించింది. ఎలా 

ఉండాలో మాతర్ం తోచలేదు. తోసేత్ బాగుండు అనుకునాన్డు. తనది పదునైన, చురుకైన మనసు కానందుకు 
విచారించాడు. ఇకాష్వ్కులనాడు తనను కేవలం చినన్పిలల్గా  చూసి, ఎలాంటి పరిచయం లేకపోయినా యువతిగా మారి 
ఆరేడేళుల్ అయిన తరువాత కూడా గురుత్ంచుకోడమే కాక, అతను ఆ విషయం చెపప్డం ఆమెకు గరవ్మే కాక అతనంటే 
సదాభిపర్సాయం కూడా నిజానికి కలగాలి. అతని మొహంలో అమాయకత ఆమె కళళ్కు కొటొట్చిచ్నటుట్ కనిపించింది.  

“నా గది నేల అంతసుత్లోనే. అభయ్ంతరం లేకపోతే కాసేపు కూరుచ్ని మీ పని మీద వెళొల్చుచ్.” 
“నా పని ఇందులోనే. పని జరగాలిస్న చోటే కూరుచ్ని ఊపిరి పీలుచ్కో వచుచ్.” 
ఆమెతో పరిచయానికి తాను పాకులాడుతునన్టుట్ ఆమె ఆ మాటలవలన పెడారథ్ం తీసుకో వచుచ్. కొంచం 

సునిన్తంగా, మరాయ్దగా మాటాల్డుంటే బాగుండునేమో అనిపించింది ఆమెకు అతనితో తనకు ఏ పరిచయం లేకపోయినా.  
“ఎకక్డా మీ గది? పోదాము మీ పనికి ఆటంకం లేకపోతే.”  
ఈ మాటలు కాసత్ నయమేమో అనిపించింది ఇదద్రికీ. 
ఇదద్రూ వేగంగా నడిచి అతని గదికి వెళాల్రు. ఒక కురీచ్ని తన కురీచ్కి దగిగ్రగానూ, దూరంగానూ 

కాకుండా లాగి దానిలోకి “ఆసీనులు కండి” అనన్టుట్ చూపించాడు. కొతత్ వాసన కొడుతోంది విశాలమైన ఆ గది. ఇలాంటి 
వాతావరణంలో తిపప్టలేని ఉదోయ్గం దొరికితే బాగుండు అనుకుంది. వెళిల్ ఎవరికో కాఫీ తెమమ్ని చెపాప్డు. ఆమె తన 5 X 
5 అంగుళాల రుమాలుతో తల, ముఖం అదుద్కుంది. 

“వానంటే ఇషట్పడతాము. కానీ మనం పడమనన్పుప్డు పడాలి!” వయ్ంగయ్ంగా అనింది. 
అతను అవసరానిన్ మించి నవావ్డు.   
కాఫీ తాగిన వెంటనే “వసాత్నండీ” అని వెళిళ్పోయింది. ఆమె వెళిళ్పోతునన్పుడు మళీళ్ ఈమె ఈ 

కారాయ్లయానికి రావాలిస్ ఉంటుందో లేదో, వివరాలు చెపప్లేదు. ఆమె అతని పై అధికారనన్టుట్ వినయంగా లేచి నిలబడి 
తలుపు దాకా రావడం ఆమె గమనించింది. ఆమె రాకముందు ఆ గదిలోశూనయ్ం లేనటుట్ ఇపుడు కొతత్గా అది ఏరప్డినటుట్ 
అనిపించిందతనికి. ఆమె ఎదో పరిమళం ఒదిలి వెళిళ్ంది. తలలోని మూడు నాలుగు విచిచ్న మలెల్లదో, ముఖానికి 
పూసుకునన్ పౌడర వాసనొ, మరో సుగంధమో, గతపు వాసనో, “నా భర్మో?”  ఇందిర్యాలూ మోసం చేసేవే. 
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మరునాడు గది దావ్రంవైపే దృషష్ట్ంతా ఉంచాడు. పదకొండు గంటలయియ్ంది. ఇక రాదేమో 
అనుకునాన్డు. పొదుద్టి నుంచీ కాఫీ తాగలేదు - ఎలాగూ ఆమె రావచుచ్. ఒక వేళ రాకపోతే అపుప్డు తాగాలనిపిసేత్ 
ఒకక్డే తాగ వచచ్ని. వచిచ్ంది నిటూట్రుసూత్. వెంటనే కాఫీ తెపిప్ంచాడు.  

“మీ వాళళ్ దగిగ్రి నుంచీ సమాచారం సేకరించడం కషట్మండీ. పీకల మీద కూరుచ్నన్టుట్ ఎదురుగా గంట 
కూరుచ్నాన్ ఫలితం అంతంత మాతర్ం.”  

“ఏ విభాగం? ఏమి సమాచారం?” 
చెపిప్ంది. అతను లేచాడు. 
“ఎవరడిగినది అంటే, ఏమి చెబుతారు?” 
“ఎవరో మహిళ నినన్ వచిచ్ అడిగారట కదా అంటే సరిపోదా?” 
“సరిపోకపోతే? నా పేరు అడిగి ఉండవచుచ్గా? నేనైనా చెపుప్ండవచుచ్. వరూథిని...సంసథ్ నుంచీ అని 

చెపప్ండి.” 
కోదండం తన పేరు చెపేప్డు. పేరు బాగుందని నవివ్ంది. చినన్పుడు పిలల్లకు వేసే కోదండం ఆమెకు గురుత్ 

వచిచ్ ఉండవచుచ్ అనుకునాన్డు. 
అతను కోదండం మితుర్డే. మరునాడు కావలసిన దానిని ముందు రోజు చెబుతుంటుంది. అరగంటలో 

ఇసాత్ననాన్డు. ఇలాంటి సాయం తరచూ సంతోషంగా చేసూత్ వచాచ్డు కోదండం. 
ఆమె పర్భుతవ్రంగ సంసథ్లు నాలు గయిదు తిరిగి సమాచారానిన్ సేకరించి ఢిలీల్ కారాయ్లయానికి 

పంపాలట. రెండు నెలల పాటు రెండు లేక మూడు రోజులకొకసారి ఇకక్డికి రావాలట. ఆమె ఎమెమ్సీస్ చేసింది. ఆఫీసరు 
హోదాలో ఉంది. బడి గురించి  గానీ, ఆ రోజుల గురించి గానీ ఆమె ఏమాతర్ం మాటాల్డకపోవడం అతను గమనిసూత్ 
వసుత్నాన్డు. ఇదద్రూ పరిచయసుథ్లవడానికి కోదండంలోని ఆమెను చూసిన జాఞ్పకమే పునాది. రెండు నెలలపై కాలంలో 
కనీసం ఇరవై సారుల్ ఆమె అతనిన్కలిసింది. ఆమె ఒక గిరి గీసుకుకుని చాలా నిగర్హంతో మాటాల్డటం అతను 
గర్హించాడు. చొరవ ఎలా ఇవవ్కూడదో ఆమెకు బాగా తెలుసు. అలా అని అంటీ ముటట్నటుట్ండదు ఆమెకు 
అవసరమైనపుడు. ఏ సడలింపనాన్ అవసరారథ్మే. 

 ఆమె కోదండంకనాన్తెలివయినది. ఆంగల్ పుసత్కాలు బాగా చదివింది. ఒక సారి ఎయిరోప్రట్ నవల 
కథాసంగర్హానిన్అతనికి చెపిప్ంది. దానిన్ చదివి ఉండనందుకు అతను బాధపడాడ్డు. సినెమా మాతర్ం చూశాననాన్డు తపుప్ 
చేశాను అనన్ ధోరణిలో. బరట్ లంకాసట్ర అనన్పేరు జార విడిచాడు. ఆ పుసత్కం ఆమె భుజం సంచీలో ఉంది. అందులో 
నుంచీ తీసి అతని బలల్ అంచున సగం మేరకు పెటిట్ంది. దానిన్చదవమని ఆమె అతనికి ఇసుత్నన్నన్టోట్, లేనటోట్. దానిన్ 
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తీసుకుని పుటలు తిపిప్ తీసిన చోటే పెటేట్సాడు. చదివివవ్ండి అంటే అపుప్డు తీసుకో వచచ్ని. తాను చదివానని అతను 
తెలుసుకోవాలనే గాని, అతను దానిన్ చదవాలని ఆమె ఉదేద్శం కాదు.  

రోమనీసుక్ గానూ, బూడిద రంగు కళుళ్, గడడ్ంలో సొటట్తోనూ సీట్వన బాయడ్ అంత అందమైన పురుష 
ముఖం హాలీవుడ లో లేదు - అందొక రోజు. ఆ పేరు వెంటనే గురుత్కు రాలేదు. కిల్ంట ఈసట్వుడ కూడా బావుంటాడు 
అనాన్డు.  

నామూలంగా మీకు కాఫీ ఖరుచ్గదా, నేను కాఫీ విషయంలో మాతర్ం మొహమాట పడను, కాఫీ 
వయ్సనపరురాలిని అనింది. అలా అనడంలో కొంచం గరవ్ం ఆమెలో ఉనన్టల్నిపించింది కోదండానికి ఆమె ఆమె గురించీ 
చెపేప్ పర్తి అంశం లాగే. ఆ ఒకక్ గరవ్ం తానూ పడవచుచ్ గనుక నేనూ అంతే అనాన్డు. కనీసం ఒక విషయంలో ఇదద్రికీ 
సారూపయ్ం ఉండటం అతనికి సంతృపిత్నిచిచ్ంది. 

 “అదెంత ఖరచ్ండి. దానిన్ భరించలేని ఆరిధ్క పరిసిథ్తిలో లేను అనాన్డు.” 
 “మీతో కలిసి తాగడం లోని ఆనందానికి ఖరీదు కటట్లేను” - అని అనడానికి తాను చేయ లేని సాహసం 

కావాలి అనుకునాన్డు. ఆమె రుమాలు నోటికి అడుడ్గా పెటుట్కుని నిశశ్బద్ంగా నవివ్ంది - నవవ్డం రహసయ్ంగా చేయాలిసిన 
పననన్టుల్.  

బడి విషయాలు ఎనోన్ గురుత్చేసి ఆమెను నవివ్దాద్ం అనుండేది. అడిగినటుల్ అపుప్ ఇచాచ్నుకదా అని చొరవ 
చూపబోయిన లెకక్ల అధాయ్పకుడిని డెలీలా [హెడీ డెమర] లాగా ఉండే డిర్లుల్ అధాయ్పకురాలు ఇంటికి పిలిచి కాళుళ్ 
విరగకొటిట్ంచిన విషయం...సీమపందిని పోలిన హిందీ అధాయ్పకుడిని తరగతిలో ఉండగానే బైటినుంచీ వచిచ్న చదువుకునే 
కురర్వాడు కొటిట్, గోడ దూకి, పరిగెతత్డం...ఒక అమామ్యి తరచూ మూరఛ్తో తరగతి గదిలో పడిపోతుండడం... ఎనోన్. 
ఆమెకు జాఞ్పకాలు ఎందుకో గిటేట్వని గర్హించాడు. పరిహాసాసప్దంగా తోచేవేమో. వాటిపై ఇషట్ం మానసిక బలహీనతను 
సూచిసాత్యనన్అభిపార్యమో, తన బాలయ్మంటే అనిషట్మేమో. కొనిన్ పర్మాణాలు ఏరప్రచుకుని జీవితానిన్ తదనుగుణంగా 
మారుచ్కోవాలనన్ దృఢ సంకలప్ంతో రాజీపద దలచుకోలేదేమో - జీవితానిన్చాలా సీరియసుస్గా తీసుకుని. తనలాంటి 
పైవాళుళ్ లేనపుడు, ఇంటోల్ కావలసిన వాళళ్ మధయ్ ఉనన్పుడు ఆమె రూపం, సవ్భావం వేరేలా వయ్కత్ం కావచుచ్. మనిషి 
సావ్భావికంగా కపటజీవి. 

  ఫోటో ఇసేత్ చితర్ం గీసాత్నని అంటునాన్డు నా మితుర్డు. నాది దానికి అరహ్మైన మొహం అనిపించక 
ఇవవ్లేదు. మీ ఫోటో ఉంటే ఇవవ్ండి చితర్ం గీయిసాత్ను అనాన్డు కాసత్ బెరుకుగా. ఆమె మాటాల్డలేదు. ఆ తరువాత రెండు 
సారుల్ అనాన్ఆమె మౌనం వహించింది. ఆ పర్సాత్వన తేవడం మానేసాడు. 

 అతని మనసంతా ఆమె ఆలోచనలతో కిర్కిక్రిసిపోయేది. ఆమె వచిచ్న రోజంతా ఆమెకు అతనికీ జరిగిన 
సంభాషణ వలెల్ వేసుకుంటుండే వాడు పడుకుని నిదర్ పోయేదాకా. ఆమె తిరిగి కలుసుకోబోయే రోజు గురించి ఎదురు 
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చూసుత్ండటం. ఎదో జరుగబోతోందనన్ఉదేవ్గం, ఉతక్ంఠ. ఏమి జరగాలని కోరుకుంటునాన్డో అతనికే తెలియక 
పోయినా. ఆ విషయానిన్ ఆలోచించే సాహసం చేయలేదు. ఏది జరగాలో అది జరగడం గురించీ ఎదురు చూసుత్ండడమే 
తన పని అనుకునాన్డు. ఇదద్రూ కలిసి విడిపోయిన పర్తీ సారీ తాను ఆమెకు కాసత్నాన్గురుత్ంటానా. తన గురించీ 
ఏమనాన్ఆలోచిసోత్ందా? అనుకునే వాడు. తన గురించీ ఆలోచించడానికి ఆమెకు ఏముంటుంది? ఆమెకూ అతని 
గురించిన అసప్షట్, అనిరవ్చనా భావన ఏదనాన్ఉంటే?  

ఆమెతో గడిపే క్షణాలు మధుర సవ్పన్ం. ఇదద్రూ కలసి గడిపిన కాలం కొలవలేనిధి. ఎంత కాలం గడిచినా 
అది క్షణంతో సమానం. అదొక పునన్మి వెనెన్ల వెలుల్వ, వేసవి మిటట్మధాయ్నాన్ం కురిసి ఉరుములూ మెరుపులూ లేని 
కుండపోత వరష్ం, తీయయ్దనంతో చంపే ఆలాపన, కళాకారుడు చితిర్ంచలేని చైతనయ్వంతమైన దృశయ్ం.  

ఒక రోజు - “మీ సంసథ్తో నా ఋణం తీరిపోయిందండీ. సమీప భవిషయ్తుత్లో రానకక్రలేదు,” అంటూ 
ధవ్నించబోయిన సంతోషానిన్ దాచుకుంది.  

తిరిగి ఆమె అదృశయ్మైంది. గతంలోలా కలవొచుచ్. కలవక పోనూ వచుచ్. ఎదురు చూసుత్ండడం కనాన్ 
చేసేదేముంది? నిసాస్రంగా రోజులు గడుసుత్నాన్యి.  

శనివారం సగం రోజే కారాయ్లయం ఉంటుంది. ఇంటికి  బయలుదేరాడు. కాసత్ దూరంలో 
పారిశార్మికవాడ నుంచి వచిచ్న బసుస్ దిగి ఆమె  ఒక వయ్కిత్ తానునన్ చోటికే నడిచొచిచ్ పకక్న నిలబడింది. 

“మీరేబసెస్కాక్లి?”  
చెపేప్డు. ఏడు వందల అడుగులు వెయాయ్లి. 
“పదండి.”    
“నేను ఇపుప్డు మరో సంసథ్నుంచీ సమాచారానిన్రాబటాట్లి. వాళల్కు ఒంటిపూట బడిలా ఒంటిపూట 

ఆఫీసు.”  
 ‘ఈ విధంగా మనం కలిసే అవకాశం వచిచ్ంది.”. 
 తల ఊపి ఊరుకుంది. “నాకు” అనాలిసింది,”  అనుకునాన్డు. 
 “కంపు కంపు ఈ పార్ంతమంతా.”  
అలాంటి సంభాషణల అవసరమూ ఉంది అనిపించింది ఆమెకు. ఆమె సవ్రం వినడం కావాలి అతనికి అది 

అనవసర సంభాషనైనా. ఆమె కనబడుతుండడం కావాలి మౌనం దాలిచ్నా.  
“ఒకనాడు ఉపుప్టేరు ఈ పార్ంతమంతా. టిసొ అనే రోమన కాథలిక మిషనరీ ఆంగల్ పర్భుతవ్ం 

దగిగ్రనుంచీ కౌలుకు పుచుచ్కుని పూడాచ్డు పంటలు పండించి తాను పెటట్బొయేయ్ అనాథాశర్యానికి వినియోగిదాద్మని. 
ఊరి మురికి నీరంతా ఇకక్డికి చేరుతుంటుంది.” 
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“చరితర్ంటే మీకు ఇషట్మా?” 
“గతంలోనే ఎకుక్వ జీవిసాత్." 
“అనారోగయ్కరం కదా అది?నాకు చరితర్ పేరు చెబితే బొమికలు గురుత్కొచిచ్ భయమేసుత్ంది.'' 
“శరీర మంతా బొమికల మయమేగా?” 
“అవును. కానీ అవి మాంసం, రకత్ం, కొవువ్తో కపిప్ ఉంటాయి. పైన చరమ్ం కనబడనీయదు లోపలివాటిని. 

అవి ఉనన్ ధాయ్స ఉండదు.”  
“వరత్మానం తాతాక్లికం. గతం శాశవ్తం. మీకు నోసాట్లిజ్క గా ఎపుప్డూ ఉండదా?” 
“మానును కాని నాకూ ఆ అనుభూతి అరుదుగా నైనా ఉంటుంది. అది తరక్రహితమైనది. ఒకనాటి హిమ 

సమూహాల గురించీ, గొపప్వాళళ్ గుంచీ, అందగతెత్ల గురించీ ఇపుప్డు వాపోవటం అరథ్రహితమే కదా - కవి విలోల్న 
కూడా అదే చెపాప్డు. నిరుటి హిమ సమూహాలు ఏమయాయ్యో ఆ వయ్కుత్లూ అదే అయాయ్రనాన్డు. ఒకటి ఎంత సహజమో 
రెండోదీ అంతే. ఇపుప్డూ, ఎపుప్డూ హిమ సమూహాలు ఉంటూనే ఉంటాయి, కొంత కాలం తరువాత కరిగి పోతాయి. 
అలాంటి మనుషుల చావులూ, పుటుట్కలూ, అనుభవాలూ, అనుభూతులూ ఎపుప్డుండవనీ? పేర్మ లానే అదీ ఒక భర్మ 
అనుకుంటా.” 

“నోసాట్లిజ్యా మనసునన్ పర్తి వయ్కిత్కీ తపప్దు. దాని వలన అపకారం లేదు. ఆనందం, విచారాల మేలు 
లయిక. సహజమైన అనుభూతి. అది లేని వారు అసహజమైన వయ్కుత్లు. పేర్మానుభవం మీకు కలగక పోవడం వలన 
పేర్మను కొటిట్ పారేశారేమో? జీవితంలో అనిరవ్చనీయమైన వాటిలో సతరీ, పురుషుల మధయ్నుండి పేర్మా ఒకటి.” 

“ఒకే లాంటి అనుభూతులు మానవాళి మొతాత్నికీ ఉనన్పుడు, ఏదనాన్లేక పోతే అది అసహజం అవుతుంది 
కానీ వేరే విధంగా కాదు. పేర్మ గురించీ మీరు బాగా ఆలోచించి ఉండాలి! నిజమైన పేర్మ మీ జీవితంలో సంభవించి 
ఉండాలి! అసలు - పురుషుడు, సతరీ  లైంగికానుభవానికి దీరితీసే ఇషాట్నిన్పేర్మగా నిరవ్చించవచోచ్ లేదో నాకు తెలియదు.”  

“ఒక సీసా శీతల పానీయం తీసుకుని వెళదాం. మీకు తాగాలని లేకపోయినా నాగురించీ?” 
 పార్ధేయ పడుతునన్టుట్ అడిగాడు. ఆమెను వేడెకిక్ంచిన అతని తపుప్కు మూలయ్ం చెలిల్ంచ దలచినటుట్. 

అడుగుతునన్ది కేవలం శీతల పానీయం తాగుదామనే కానీ, పేర్మ భిక్ష పెటట్మని కాదు కాబటిట్ “అలాగే” అంది 
పర్సనన్ంగా. తాగిన దానికి అతనే డబుబ్ ఇచాచ్డు. ఆమె వారించలేదు.  

సేట్షన ముందు నిలబడగానే బసొస్చిచ్ వెంటనే తిరుగు పర్యాణం ఆరంభించింది. ఖాళీగా ఉనన్ బసుస్ 
ముందు నుంచీ ఆమె, వెనుక నుంచీ ఆతను ఎకాక్రు. ముందు ఖాళీ ఉనాన్ఆమెకు చేరువగా కూరోచ్డానికి అనవసర 
బిడియం అడొడ్చిచ్ వెనుక సీటోల్ కనబడే ఆమె తల వెనుకను చూసూత్ కూరుచ్నాన్డు. బురర్ రహసాయ్ల పేటిక. ఆమె ఒకక్ 
సారికూడా వెనుకకు చూడలేదు. చినన్ విషయంలో కూడా ముందు చూపేనేమో. గతం మారగ్దరశ్కంగా కూడా ఆమెకు 
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అవసరపడదేమో అనుకుని ఆమె వైపు చూడటం మానేసాడు. అతను దొండపరిత్ దగిగ్ర దిగిపోయాడు. ఆమె యాతర్ 
కొనసాగింది.  

రెండు నెలలలో రెండు సారుల్ మాతర్మే వాళుళ్ కలుసుకోవడం జరిగింది, అదీ ఎపప్టిలా కాకతాళీయంగా. 
ఒక వారం ఆమెకై ఎదురు చూడడం గర్హించి, “ఈ నాలుగడుగులూ నడవడం గురించీ నాకై ఎదురు చూడకండి,” అంది. 
దానిన్ మందలింపుగా తీసుకునాన్డు. ‘ఏడొందలడుగులు," అందామనుకుని అనలేదు. అతనితో అనిన్సారుల్ కలవడం 
ఆమెకు అనిషట్ం కావచుచ్. కానీ కూడబలుకుక్ని ఇరువురూ కలవడం లేదు. ఆమె కోణం నుంచీ చూసినపుడు - ఇదద్రూ 
కౌమార పేర్మికులు కాదు. కనీసం ఇరవైమూడేళల్ వాళుళ్. ఉదోయ్గసుథ్లు. తెలిసినవాళల్ దృషిట్లో పదే పదే పడడం 
కేష్మదాయకం కాకపోవచుచ్. కిర్ంద పడటం కనాన్ దృషిట్లో పడటం ఎకుక్వ పర్మాదకరం. “నా ఒకక్డి గురించిన 
గుసగుసలు ననేన్మీ చెయయ్లేవు. ఆమె గురించినవి ఆమెకు హానికరం.” అతను ఐదు నిముషాలు కారాయ్లయం నుంచీ 
ముందుగానే బయలుదేరే వాడు. ఆమెకు ఎదురుబడకుండా ఉండటం ఇషట్ం లేకపోయినా. ఆ కొనిన్గజాల దూరం మైలు 
దూరం నడుసుత్నన్టుట్, కాళల్కు ఇనుప గుండుల్ గొలుసులతో కటేట్సినటుట్ండేది. ఆ తరువాత ఆ పండువెనెన్ల లాంటి మెరుపు, 
లేక మెరుపు లాంటి పండువెనెన్ల ముగిసి, వాళిళ్దద్రినీ కలుపుతూ వచిచ్న శకిత్ మీద ఆశ పెటుట్కుని ఆగామికాలంకై 
ఎదురుచూడడం అలవాటయియ్ంది.  

మూడు నెలల తరువాత ఒక ఆదివారం బీచ కి వెళాళ్డు ఒకక్డే. ఒంటరితనంలోనే సుఖానిన్పొందడం 
అంతకు ముందు కొనేన్ళుల్గా అతనికి అలవాటయియ్ంది. బైటికి వసేత్ ఇంతమంది దరశ్నం ఇసుత్ండగా ఒంటరితనం 
ఏమిటి? అని ఆతమ్వంచన చేసుకోవడం పాత కథే.   

“ఈ ఇసుకలో ఎనిన్పాదముదర్లు పడాడ్యో, చెరిగాయో కాలపు సైకతాల మీద లాగే. గతానిన్ఎకుక్వగా 
పేర్మించడం, దానీతో రమించడం, గత కాలం గూరిచ్ వాపోవడం అధికం అయినటుట్ంది నాలో,” అనుకుని, నవువ్కుంటూ 
ఉతత్ర దిశగా నడుసుత్నాన్డు. వరూథిని అతనిన్ఆకరిష్ంచడానికి ఒక కారణం ఆమె గతానిన్ కొంత కాలంపాటు 
పంచుకోడం.  

 ఒక ఆడామగల జంటకు అతి చేరువగా వచేచ్దాకా అతను ఇసుక నుంచీ, నీటి నుంచీ దృషిట్ మరలచ్లేదు. 
అందమైన జంట. కోదండం ఆమెను గురిత్ంచకుండా పరధాయ్నంగా ఉనన్ందుకేమో వరూథిని చిరునవువ్నవువ్తోంది. తను 
వాళళ్ను చూడకుండా వెళిల్పోవాలని కోరుకుందా? ఆ ఇందర్జాలికుదు మళీళ్ ఏ సాకుతోనో ఇదద్రినీ ఇలా కలపడం 
నమమ్లేని నిజం. అతనికి కోదండం గురించీ ముందే చెపిప్ందేమో పలకరింపుగా నవువ్తునాన్డు. అంతవరకూ కూరుచ్ని, 
వెళిల్పోవడానికి లేచుంటారు.  

“మా బావ నిరంజన. ఈ సంవతస్రంతో మెడిసిన పూరత్యింది ఆంధార్ మెడికల కాలేజీలో.” 
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హౌడుయుడూలు అయాయ్యి. 
“గొపప్ సంసథ్లో పనిచేసుత్నాన్రు. అది లేకపోతే విశాఖపటన్ం లేదు.” 
“ఒక గొపప్ సంసథ్లో ఒక ఇసుక రేణువు లాంటి చిరు ఉదోయ్గిని, డాకట్ర!” 
“ఇసుక రేణువు గొపప్దనం ఇసుక రేణువుది. మానవమాతుర్లు సృషిట్ంచ లేనిది. అవనీన్కలిసేత్నేగా బీచి?” 
తల ఊపి ఊరుకునాన్డు కోదండం. అతని కలుపుగోరుతనం నచిచ్ంది కోదండానికి.  
“రెసోట్రాన లో ఒక కపుప్ కాఫీ తాగి మాటాల్డుకుందాం రాండి,” అనాన్డు నిరంజన. 
“వారికి చాలా కపుప్ల కాఫీ బాకీ ఉనాన్.” 
“మీరు వెళిల్ రాండి నేను అలా ముందుకెళాత్ను,” ఆహావ్నానిన్ సునిన్తంగా తిరసక్రిసూత్ ముందుకు సాగాడు.  
అరగంట తరువాత వెనకుక్ మరలినపుడు ఇసుకలో నడిచే బదులు రోడుడ్ను ఎనున్కునాన్డు, వాళూళ్, తాను 

తిరిగి కలుసుకునే వీలు తకుక్వగా ఉంటుందని. ఆమె, అతను అనిన్సారుల్ కలవడం విడిపోవటంలో వాళిళ్ల్దద్రి పర్మేయం 
లేనటేట్ ఇపుప్డు ఆ జంటను కలవ కూడదని లేదు. 

  మరుసటి రోజు జోగారావు నుంచీ ఆఫీసుకు ఫోన వచిచ్ంది. ఎపప్టి, ఎకక్డి జోగారావు? ఎలా ననున్ 
వెదికి పటుట్కునాన్డు అని ఆశచ్రయ్పడాడ్డు కొనిన్క్షణాలు. నిజానికి అతను ఏమి చేసినా ఆశచ్రయ్పడరాదు. అతను కాలేజీలో 
బి.వె. ఆఖరి ఏడు చదివేపుప్డు, కోదండం పీయూసీ చదివాడు. రోజూ కాలేజీకి వెళేళ్టపుప్డు సాధారణంగా ఒకే బసులో 
కలిసే వాళుళ్. విరామం లేకుండా జోగారావు మాటాల్డుతుండేవాడు. ఫెర్ంచి కవి విలోల్న గత విలాసం, విలాపాలలోని 
సతరీలలో ఒకరేత్ రోమన సుందరి ఫోల్రాను గురుత్కు తెచేచ్ఒక అందమైన యువతీ [గతించిన అందెగతెత్ లందరూ ఫోల్రాలే 
అనుకుంటే సరి] లక్షయ్ంగా. ఆమె ఒకే బసుస్లో కాలేజీకి వచేచ్ది. ఆతను మంచి మాటకారీ, వకాత్. అతన పకక్న వీలయితే 
చోటిచేచ్వాడు కోదండానికి. జోగారావు వేసవి సెలవలోల్ విశాఖకు వచిచ్ వెదికి పటుట్కునాన్డు కోదండానిన్. పోసట్ 
గార్డుయ్యేషన చేయాలని అతని పర్ణాళిక. మెడిసిన చదవాలని కోదండం అతాయ్శ. అతను ఆఖరి సంవతస్రం తపాప్డు. 
కోదండం చావబోయి కనున్ లొటట్తో బయటపడాడ్డు. ఏవీయన కాలేజ డిగీర్ చదువుకు కూడా అవకాశం ఇవవ్ను 
పొమమ్ంది. జోగారావు యూనివరిస్టీ హాసట్లోల్ మరొక విదాయ్రిథ్ ఖాతాలో అతనితో పాటు ఉండేవాడు. కోదండం పదవ 
నంబర బసుస్ ఎకిక్ వెళిల్ రోజూ అతనిన్ కలుసుత్ండే వాడు. మధాయ్హన్ ఫలహార ఖరుచ్ అతనే భరించే వాడు ఏరోజుకా రోజు 
అపుప్లోల్ ఉనాన్. తాను చేసే అపుప్ తీరాచ్లిసింది కాదు అని జోగా రావు అభిపార్యం. తరువాత అతను అదృశయ్ం 
అయాయ్డు విశాఖ నుంచీ. ఇపుప్డు పర్తయ్క్షమయాయ్డు. 

అతను చెపిప్న వేళకు డాబాగారెడ్నుస్లో అతను దిగిన లాడిజ్ంగ కు  వెళాల్డు. అతను ఇతనిన్ ఆపాయ్యంగా 
పలకరించాడు. “పెళాల్డా ఒక పని అయిపోతుందని, సంతానానిన్కనాన్మరొక పని అయిపోతుందని - నిజానికి  అవి 
పనులు కావనుకోండి,” అనాన్డు. ఇంకా గార్డుయ్యేషన పూరిత్ చెయయ్లేదు. అవసరం లేదనాన్డు. మరి ఉదోయ్గం మాటా? 
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:మా ఆవిడ మంచి ఉదోయ్గం చేసుత్నన్పుడు నాకు ఆ బాదరబందీ ఎందుకు?” అనాన్డు. అతను అందరూ తొకేక్ తోర్వ 
తొకక్డు. అతని తోర్వ అందరూ తొకక్రు. ఒక చోట మునిగి మరో చోట తేలుతుంటాడు కాల సముదర్ంలో. అసిథ్రతవ్ం 
అతని తోడూ, నీడా. అరగంట సేపు అతనూ, కోదండం కలిసి చదివిన కళాశాల సంగతులు నెమరు వేసుకునాన్రు. 
ఇంకేమీ మిగల లేదు. 

“మీ చిరునామా, ఫోను నెంబరూ ఎలా కనుకుక్నాన్నో తెలుసా?” 
“అది ఊహించడానికి నాకు సాధయ్పడదు,” అని లొంగుబాటును వయ్కత్ం చేసాడు. 
జోగారావు చెపాప్డు. కోదండం కళుళ్ పెదద్వి చేసి ఆశచ్రయ్ం వయ్కత్ం చేసాడు. 
“వరూథిని నా మరదలయి సంవతస్రం ఆరు నెలలయింది. నీవు అనిన్ సంసథ్లూ తిరుగుతుంటావు కదా ఈ 

పేరూ, ఇలాంటి రూపు గల వయ్కిత్ నీకు తారసపడాడ్రా అని అడిగాను. నీవు కాఫీ ఇపిప్సుత్ంటావని చెపిప్ంది.” 
“ఆమె తాగిన కాఫీ నాకు ఒక గురిత్ంపు ఇచిచ్నందుకు ఆమెకు నా కృతజఞ్తలు చెపప్ండి ఈసారి 

కలిసినపుడు.” 
“కాఫీతో ఆమెను మెపిప్ంచావేమో, మీ కాఫీ వృథాగాపోదు అని ఆశిదాద్ము.” 
“ఏ కానుక వసుత్ందీ?” 
“తిండి దావ్రా హృదయానికి చేరువవవ్చుచ్ అని పెదద్లంటారు.  పేర్మే కానుకగా రావచుచ్.” 
“నా గురించీ మరేమీ చెపప్లేదా?” 
“ఏదనాన్చెపాప్లని అనుకుంటునాన్రా?” 
“నేను చెపప్డానికి ముందు. ఆమెకు మనసులో ఏముందో నాకు తెలియదు.” 
“పేర్మించడం లేదు కదా?” 
'”అదేమిటో ముందునాకు తెలియాలి. అపుడు సమాధానం చెపప్డానికి వీలవుతుంది. పెళిళ్కో, లైంగిక 

కలయికకో దారి తీసే ఇషట్ం లేక వికారం అని అనుకునాన్ ఆమె ననున్ పేర్మించడానికి నాలో అరహ్తలుండాలి. అవి ఆమెకు 
తెలుసాత్యి. ఆమె ఒకసారి అనింది పేర్మ భర్మ లాంటిది అని. నోసాట్లిజ్యా కూడా ఆ బడిలోనిదే అని ఆమె మనోగతం. 
నేను ఆమె గురించి గర్హించినదేమిటంటే ఆమె ఆలోచనా పటిమ నాదాని కనాన్ ఘనమైనది, లోతైనది.” 

'”మీలో నాకు తెలిసీ ఆతమ్నూయ్నతా భావముంది. లేకపోతె ఆమె కిల్యోపాతార్ అనన్టూట్, ఆమె 
అనుగర్హించాలనన్టూట్, మీరు నీవు ఆమెకనాన్ తకుక్వ వాడిననన్టూల్ మాటాల్డుతునాన్ర నిపిసోత్ంది. మీరు సమఉజీజ్గా 
భావించే పర్యతన్ం చెయయ్ండి. ఉదోయ్గం, చదువు, అందం, డబుబ్- ఇవి మాతర్మే పడికటుట్రాళుల్ కాదు ఒక సతరీ, 
పురుషుడూ ఏకం కావడానికి. మీలా ఆలోచించుంటే నా భారయ్ ననున్ పేళిల్ చేసుకోడం మాట అటుంచీ, దగిగ్రికి 
రానిచిచ్నాతో కాఫీ కూడా తాగుండదు. మీ అభిపార్యం తపుప్డుది అనే సాహసం చెయయ్ను. నా మరదలు నా భారయ్లా 
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అలప్సంతోషి కాదు. మీరు భావుకులు. మీది అందమైన మనసు. దాని సౌందరాయ్నిన్ చూడడానికి అంతరచ్కుష్వులు కావాలి. 
మీరు ఆమెకనాన్అభౌతిక విషయాలలో అధికులు,” 

“మీరు ఆమె అయుంటే ఎంత బాగుండేది!” 
“పర్తి పురుషుడు, పర్తి సతరీలో మగతవ్ం, ఆడతవ్ం ఉంటాయి. శారీరకంగా కలిసి సహజీవనం చేసే, 

సంతానానిన్కనే వీలుండక పోవచుచ్ఇదద్రు సతరీలు, ఇదద్రు పురుషులు వేరు వేరుగా.”  
‘'ఆమె తన బావను పెళిల్ చేసుకో బోతునన్పుడు ఆ విషయంలో తరక్వితరాక్లు అంత అవసరం లేదేమో.” 
“మీరు ఊహా జీవి.” 
“కొనిన్ ఊహలు తపప్వుతాయి. అదీ అలా తపాప్?” 
“వాళుళ్ పెళిల్ చేసుకోవాలని అనుకోడమూ లేదూ, అది సాథయ్మూ కాదు.” 
కోదండం మొహంలోకి సవ్లప్ంగా వెలుతురొచిచ్ చేరింది. 
“మీది ఒకరకంగా ఆరాధనేమో అనిపిసోత్ంది. ఆరాధనకు వరంగా పేర్మ లభిసుత్ందా? ఇంకేదనాన్ భావం 

కలుగుతుందా అనన్ విషయం మా ఆవిడను అడగాలి. నా మరదలు కనాన్తెలివైనది నా భారయ్.” 
“ఆరాధన పెదద్మాట. వరూథిని పేర్మించడానికి అవసరమైన అరహ్తలునాన్యా లేవా నాకు అనన్విషయానిన్ 

పకక్నుంచితే, వాటితో సంబంధం లేకుండా ఆమెను ఆశించడంలో ఆనందం ఉంటె దాని గురించీ ఆ పని చేయ 
వచుచ్గదా.” 

“దానిన్పేర్మోనామ్దం అంటారో అనరో, ఆతమ్గౌరవ సమసయ్    తలెతుత్తుందో లేదో! అలాంటి ఆనందం 
విషాదంగా ముగుసుత్ంది.” 

“పిలిల్ చెలగాటం ఎలుకకు పార్ణ సంకటం.” 
“వరూథినికి తనకనాన్ఒక మెటట్నాన్పైనుండేవాడు కావాలనుంది. అయితే వాడికి ఈమె ఒక మెటుట్ 

కిందునాన్ రాజీపడే మనసత్తవ్ం ఉండాలి.” 
“ఎతుత్లో ఆమెకనాన్నేను ఒక అంగుళం కురచ.” 
“ఆ అంగుళం ఆమెకు దేనికి అడొడ్సుత్ంది గనుక?” విరగబడి నవువ్తూ అనాన్డు జోగారావు. 
“రాజీపడ వలసిన అవసరం ఆమెకు కనబడనపుప్డు సెంటీ మీటరు తకుక్వైనా ఆమె లోపంగా భావించి 

తిరసక్రించవచుచ్,” ఈ సారి కోదండం నవువ్తూ అనాన్డు. 
“నేను మీ తరఫున మాటాల్డుతునాన్. మీరు ఆమెకు వకాలాత్  పుచుచ్కునాన్రు. మీకు ఆమె అపుప్డే బాగా 

కావలసిన మనిష అయుయ్ండాలి ఆమె తిరసాక్ర భావంతో ఉనాన్సరే!” 
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“నాది డెవిలస్ అడొవ్కేసి అనుకుని క్షమించండి.” 
“నేనే సాహసించి, ఆమెను మీ తరఫున అడగనా? నా భారయ్ సహాయం కూడా తీసుకుంటా.” 
కోదండం నిసేచ్షుట్డయాయ్డు.  
“ఆమె నిరాకరిసేత్ దానిన్ భరించడం కషట్ం, అడగకుండా కారయ్ం సానుకూలపడే అవకాశం లేకపోయినా 

సరే.” 
“మీరు ఆ కారాయ్నిన్ సఫలీకృతం చేసుకో లేరు, మరొకరి జోకయ్ం పనికి రాదు, వైఫలాయ్నిన్ తటుట్కో లేరు! 

తమరిన్చూసుత్ంటే నాకు తాగాలనుంది.” 
జోగా రావు సీసా కారుక్ను నోటితో లాగి అవతలికి ఊసే, రెండు గాల్సులోల్ దర్వానిన్ పోసి, “రెండోది తమ 

గురించీ,” అనాన్డు.  
“ఇంతవరకూ తాగలేదు. ఇదొకక్టే తకుక్వా నాకు?” 
“ఇంకేవేవి తకుక్వో నాకు తెలియదు. ఇది తాగి తరించడానికి అరహ్తలేమీ అకక్రలేదు. దేవదాసుగా మారి 

తాగుబోతవడం కనాన్ మరో మారగ్ం లేదు మీకు.” 
“అంత బలీయమైన కొరికె, ఆశాభంగతవ్ం, వైరాగయ్ం నాలో లేవు.” 
“మీరు మారరనన్మాట. ఉగుగ్గినెన్డంత పోసాను. దానిన్ండా ఐసుముకక్లేయబోతునాన్. దానిన్తాగితే మీకు 

వర్త భంగం కాదు. తాగేది వేరే రూపంలో బయటికి వచేచ్దే.” 
“నకు సేన్హం ఎలా కుదిరిందా అని ఆశచ్రయ్పోతునాన్రా?”   
“పెళిల్ళేల్ కాదు, సేన్హాలూ సవ్రగ్ంలోనో నరకంలోనో ఏరప్రిచి ఉంటాయి.” 
కోదండం లేచిపోబోయాడు. 
“నా పురిటి కూతురుని చూడరా? పొదుద్నేన్ఇదద్రం శీర్కాకుళం వెళుతునాన్ం. మా మామ అకక్డే 

చినన్ఉదోయ్గం చేసుకుంటునాన్రు. ఆరునన్రకలాల్ బసుస్ డిపోకు రాండి, సాయంతార్నికలాల్ ఇకక్డికి తిరిగి మీరు ఒచేచ్య 
వచుచ్. నేను అకక్డే ఉండిపోతా.” 

ఇదద్రూ ఆ ఊరు వెళాల్రు. వరూథిని దిగువ మధయ్ తరగతి కుటుంబం పెదద్ది. తండిర్ది చాలా 
చినన్ఉదోయ్గం. పాత గూర్పు ఫోటో చూపించి అందులో వరూథినిన గురుత్పటట్మనన్అగిన్పరీక్ష పెటాట్రు. ఉతీత్రుణ్డయాయ్డు. 
రాతిర్ ఏడు గంటలకలాల్ ఇంటోల్ ఉనాన్డు. 

కోదండానిన్ సముదర్పు ఒడుడ్కు విసిరేసింది ఆఫీసు. అకక్డ మూడేళుల్ గడపాలి. నిజానికి అది అజాఞ్తవాసం 
లాంటిది. అతని మనసత్తావ్నికి తగినదే. ఎంత చూసుత్నాన్తనివి తీరని కాలువ, దాని అవతల కొండ, సముదర్పు గాలి, 
పర్శాంతత, నోసాట్లిజ్యా రోగులు ఇషట్పడే వందల సంవతస్రాల నాటి విదేశీ భవనం.  
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మూడేళళ్ కాలం అంతం కాబోతుండగా అతనితో పాటు ఒక రోజు పొదుద్నన్ వరూథిని బసుస్ దిగింది. 
తపిప్పోయిన  ఆతీమ్యురాలిని కనుగొనన్ అనుభూతితో పలకరించాలనిపించింది  కానీ ఆమె అతనిన్ చూసే 
ఎడముఖంగానూ, వేగంగానూ వెళిళ్పోతోందని అతనికి రూఢీ అయియ్ ఆ ఆలోచనను విరమించుకునాన్డు. ఆమెకు 
సహకరించ దలచుకుని తన నడక వేగానిన్ తగిగ్ంచుకునాన్డు. ఇక ఏమాతర్ం పలకరించినా దానిన్ఆమె ఇబబ్ందిగా 
భావిసుత్ందని అరథ్మయియ్ంది. తాను కారాయ్లయం నుంచీ ఒకటి రెండు నెలలో వెళేల్ వరకూ పలకరించే పర్యతన్ం 
చేయదలచ లేదు. ఆమె తన సీటుకు ఒకక్సారీ రాలేదు  కషట్మో, నషట్మో ఆమెకు అతని వలన వాటిలిల్నటుట్. తానంతట 
తాను వెళిల్ ఆమెను కలిసి, మాటాల్డాలనిపించ లేదు మనసు చివుకుక్మని. ఒక సారి మనసు ఊరుకోక గాల్సుతో టీ 
పంపాడు. ఆమె తాగలేదు. కాఫీ మాతర్మే ఆమె తాగుతుందట. అది అకక్డ దొరకదు. ఆమె తనను అవమానపరిచినటుట్, 
ఏ కిర్మిగానో కీటకంగానో తనను జమ వేసినటుట్ అనిపించింది. ఏదనాన్అపరాధ భావము ఆమె నీలుకుక్ పోయేలా 
చేసిందేమో.   

అతను తిరిగి బదిలీ మీద ఇపుప్డునన్ కారాయ్లయానిన్ ఒదిలేయ వలసిన ఆఖరి రోజది. ఆమెకు 
కేటాయించిన గదిలో ఉండుంటుంది. వెళిల్పోతునాన్అని ఆమెకు మరాయ్దపూరవ్కంగా ఉంచెపాప్లిసిన అవసరం లేదు. 
నోసాట్లిజ్యా ఊరుకోనీయ లేదు. అవతలి వయ్కిత్ చరయ్కు పర్తిచరయ్ లేక పర్తీకార చరయ్ చేసూత్ పొతే ఆ వయ్వహారం సాప్గెటేట్ 
ఫిలింలా మారుతుంది. హృదయం గాయపడి రకత్ం కారినపుడలాల్ అలా చేసిన వయ్కిత్ రకత్ం కళల్జూడాలనుకోవడం 
అనిన్వేళలా సాధయ్పడే విషయమూ కాదు. సమాధాన పడాలి పర్తి దానీన్దిగమింగుకుని. నిజానికి ఆమె తనకు నషట్ం 
వాటిలేల్ పని, గాయపరిచే పని కావాలని ఏమి చేసింది? తాను ఏదైనా ఆశించి, కావాలని అవతలి వయ్కిత్ ఏమీ అపకారం 
చేయకపోయినా భంగ పడితే అది తన తదిద్నం తాను పెటుట్కునన్టేట్. తపుప్లను, అంతగా తపుప్లు కానీ వాటినీ ఎవరికి 
వాళుళ్ వాళాళ్విగా భావించగల సంసాక్రం అలవరచుకుంటే  లోకంలో కొంత పర్శాంతత ఉంటుంది. మెటుల్ దిగుతూ, 
ఆమెను కలవాలనన్ అంతరాంతరాలలోని కోరెక్కు అనుగుణమైన తారిక్క ఆలోచన చేసానా అని అతనిన్ అతను 
పర్శిన్ంచుకునాన్డు. 

ఆమె ఒకక్రేత్ ఉంది. ఏటో చూసుత్నాన్మనిషి అడుగుల చపుప్డు వినబడంగానే, పనిలో నిమగన్మయి 
ఉనన్టుట్ తల దించి కాగితాలు చూసోత్ంది. ఆమె ఎదురుగా నాయ్యమూరిత్ ముందు ముదాద్యిలా నిలబడాడ్డు. ఆమె 
కనురెపప్లు పకిష్ రెకక్లాల్ కొటుట్కునాన్యి, దేనిన్విదిలించుకోడానికో. 

“చాలా కాలమైంది మనం కలుసుకుని.”  
అవుననన్టోట్, కాదనన్టోట్ తల ఊపింది. “నేను కలవడమనే శిక్ష ఆమెకు వేసినందుకు 

చికాకుపడుతుండవచుచ్,” అనుకునాన్డు. 
ఎదో ఒకలాంటి శిక్ష ఆమెకు వేసుత్నన్ందుకు అతనికి ఆనందం కలుగక పోలేదు. 
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“జిపీస్లా తిరగటం ఈ ఉదోయ్గంలో తపప్దు కదా,” సంజాయిషీ ఇచుచ్కుంటునన్టుట్ అనింది.  
“కషట్మే,” నిరల్క్షయ్ంగా అనాన్డు. 
 “ఇందులోనూ కొంత థిర్ల లేక పోలేదు,” అతని సానుభూతిని నిరాకరించదలచుకునన్టుట్ అనింది. 
“నిజమే,” అనాన్డు. 
ఆమె మెడలో నలల్పూసలు కనిపించాయి. ఆమెకు పెళిల్ అయుయ్ంటుందనన్విషయం రెండేళల్ కిర్తం పేర్మ 

సమాజం రోడుడ్లో వెళుతూ గర్హించాడు. ఒక సూక్టర వెనుక కూరుచ్ని మేఘాలలో దూసుకుపోతునన్టుట్ కనిపించింది. 
దాని మీద ముందునన్ వయ్కిత్  లావుగా, బలంగా ఉండి వాటికి నాయ్యం చెయయ్ దలచుకునన్టుట్. వెనుక కూరుచ్నాన్మే 
గాలిలోకి ఎగిరి రోడుడ్ పాలయేయ్ అవకాశం ఉందనన్ విషయం గమనించనటుట్ నడుపుతునాన్డు. అది పొడవైన రోడుడ్. 
వెనుక నుంచీ ఆమె కోదండానిన్ చూసుండాలి. కనీసం అతనిన్ దాటుతునన్పుడనాన్. ఆమె ముందుచూపు మాతర్మే 
గలిగునన్టుట్, నిమిషం సేపు ఆ రోడుడ్లో కర్మంగా దూరమవుతునాన్ ఒకక్ సారీ తల తిపప్లేదు. “ఆమె చూడ లేదులే,”  
అనుకునాన్డు. 

కనీసం శుభలేఖనాన్పంపలేదు అనుకునాన్డు. ఈ రోజులోల్ ముఖ పరిచయం లేకపోయినా దానిన్ పంపే 
ఆనవాయితీ ఉంది కదా. పైగా వాళళ్ కుటుంబంతో కూడా కొంచం పరిచయముందే. ఆమె పెళిళ్కి వచిచ్నపుడు జోగారావు 
కోదండానిన్కలవలేదు. ఇలా వచిచ్, అలా వెళిల్పోయాడేమో. వాళిళ్దద్రినీ తన మితుర్లుగా భావించాడు కోదండం. వాళళ్తో 
అతనికి గల సేన్హంలో లేక పరిచయంలో పర్తేయ్కతుంది. వాళళ్ దృషిట్లో తాను అలా ఉండాలని ఏ లిఖిత నీతిశాసత్రంలో 
ఉండుండక పోవచుచ్. అలిఖిత నీతి శాసాత్ర్లూ, రాజాయ్ంగాలూ కూడా ఉనాన్యి . 

అతనికి ఆమె సనిన్ధి నుంచీ వెళిల్పోవాలని లేదు, అదే పెనిన్ధి అనన్టుట్. కంటికి కనబడని అయసాక్ంత 
శకిత్, మాయాజాలం తేలికగా ఒదలం అంటునాన్యి. ఆమె లోని శారీరక ఆకరష్ణ సాధారణమైనదే. విచారం, ఆనందం, 
అబుబ్రం ఉండే నోసాట్లిజ్యాకి తోబుటుట్వు లాంటి అనుభూతి కోదండం మనసును వశం చేసుకుంది. 

 ఎవరనాన్ వసాత్రు, ఏకాంతంలో ఇతగాడితో మాటాల్డటం ఎందుకూ అనన్ భావం ఆమెలో ఉందేమో! నా 
సనిన్ధి ఆమెకు ఇబబ్ందికరమైనదిగా తోసోత్ంది. “వెళిళ్రండి,” అనాన్అనవచుచ్.  

“మీ అమమ్ గారిని తీసుకుని మా ఇంటికి రండి.” 
“తపప్కుండా!” 
“పెళిల్ చేసుకోండి.” 
తన మేడలో తాళిబొటుట్ లేకపోయినా తనకు ఇంకా పెళళ్వలేదని ఎలా తెలిసిందో. అలా అంటే ఒక వేళ 

పెళళ్యుంటే అయిపోయిందని ఎలాగూ చెబుతాడని ఆమెకు తెలుసు. ఆమె మీద మోజుతో పెళిళ్ని ఆలసయ్ం చేశాననుకుని 
గరవ్పడిందా? తన వాయ్మోహానిన్గర్హించ లేని మూరుఖ్రాలు కాదు.  
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“అలాగే. పెళల్నే లంపటం ఇపప్టినుంచే ఎందుకని తాతాస్రం చేశా - ఇంకో కారణం ఏమీ లేదు.” 
 అసంకలిప్తంగా ముని వేళళ్తో ఆమె నలల్పూసలను తాకింది. మనసును కటుట్ంచిన భావానిన్తోలివేసి, 

సేవ్చఛ్గా నిలబడాడ్డు. ఆమె కురీచ్లో కూరుచ్నే ఉంది నిలబడ వలసిన అవసరం లేదు అనన్టుట్. 
అయిదేళుల్గా అణిగిమణిగి ఉనన్ ఉకోర్షం నేను తాళ లేను అంటోంది. పరోక్షంగా కారణభూతమైన వయ్కిత్ని 

పకిష్ ఈకతో ననాన్ కొటాట్లి. కానీ ఎలా? తోచినా అది పరిహాసాసప్దంగా, బాలుడి చరయ్లా ఉంటుంది. ఉకోర్షం 
తీరనందుకు మరికొంత ఉకోర్షం. 

“బడి రోజులలో ఎకక్డ నివసించే వాళుళ్ మీరు?” 
“శరభయయ్ గుడుల దగిగ్ర. ఏం?”  
ఆమె అతనికే ఏమీ బాకీ లేదు. కాఫీ తపప్. కానీ మనిషీ మనిషికి గల సంబంధం బాకీ మీద మాతర్మే 

ఆధారపడి లేదు. దాంటొల్ కించత వెచచ్దనానిన్ చొపిప్ంచ గలిగితే ఎవరికీ నషట్ం ఉండదు.    
PPP 
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