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“వరష్ంలో మొకక్జొనన్ పొతుత్లు తింటూ కబురుల్ చెపుప్కోవటం ఇషట్ం అంది. ‘నా బురర్లో ఉనన్ మొతత్ం కబురల్నీన్
చెపిప్నా అరగంటలో అయిపోతాయే. ఆ పైన ఏమి మాటాల్డుకుంటాం?’ అని అడిగా. మటన కరీర్ నుంచి మహేష బాబు
వరకూ ఏమైనా మాటాల్డుకోవచచ్oది. ఏమిటి లాభమనాన్. అనీన్ లాభం కోసం కాదు. మనసు విపిప్ మాటాల్డుకోవటానికి
మంచి సేన్హితుడు ఉండటం అదృషట్ం’ అంది. అయితే నేను మహేష బాబుతోనే సేన్హం చేసుకుంటాలే అని ఫోన పెటేట్శా”
చెపూత్ సడనగా మాటలు ఆపుచేశాడు అంజి. అతని దృషిట్ వరండా సథ్ంభానికి ఆనుకుని నిలబడి ఉనన్ అమామ్యి మీద
పడింది. ఎతుత్ అరుగుల ఇలుల్.
కార్ఫు సరుద్కుంటునన్టుట్ చెయియ్ ఎతిత్ వేళళ్తో సైగ చేశాడు. ఆ అమామ్యి మొహం తిపుప్కోలేదు. అతడినే చూసూత్
నిలబడింది.
“మీరు నడుసూత్ ఉండండి. నే వసాత్” అనాన్డు.
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విషయం అరథ్మై వాళుళ్ ముందుకు సాగిపోయారు. ఆ అమామ్యి నిలబడిన ఇంటి ఎదురుగా బాయ్ంకు ముందునన్
చెటుట్ నీడలో నిలబడి మళీళ్ సైగ చేశాడు. ఆ అమామ్యి మొహంలో ఏ భావమూ లేదు. అలాగే చూసూత్ ఉంది. దగగ్రకి వెళిల్
నవివ్ ‘హాయ’ అనాన్డు.
అమామ్యి నవవ్లేదు గానీ ‘హాయ’ అంది అభావంగా.
“పటన్ం నుంచి వసుత్నాన్. కొంచెం మంచి నీళుళ్ ఇసాత్రా?” అని అడిగాడు.
“మంచి నీళుళ్ లేవు. చెడడ్ నీళుళ్ ఉనాన్య”
“భలే మాటాల్డుతావే నువువ్. ఇంటోల్ ఎవరూ లేరా”
“అతత్మమ్ పకిక్ంటికి వెళిళ్ంది. ఇపుప్డే వసుత్ంది”
“అలా వెళాద్ం వసాత్వా?”
“ఎకక్డికి? ఆంజనేయ విగర్హం దగగ్రకా? తీసుకువెళళ్టానికి సమూమ్ వదిన వసాత్నంది. అందుకే చూసుత్నాన్ను”.
“మరి నాకు చూపించవా? నాకీ ఊరు కొతత్”
“పద” అంటూ మెటుల్ దిగుతూ “ఊరు చివరకు వెళాళ్లి” అoది.
“మరీ మంచిది. నీ పేరు?”
“అధరవ్ణ”
- 28 “గుడ నూయ్స. సుమదుయ్తి దంపతులిన్ ఆ అమామ్యి నానన్ ఇంటికి పిలిచాడట” అంది రవళి.
“ఉతత్రం చదివి కూతురిన్ అరథ్ం చేసుకుని ఉంటాడు” అనాన్డు రావు.
“నాకు సంతోషంగా ఉంది సార. తలీల్ కూతుళళ్ని విడగొటాట్ననన్ గిలట్ మనసులో ఏమూలో ఉండేది. పోయింది.”
“ఇందులో గిలట్ ఏముంది రవళీ” అనాన్డు రావు. “నిజానికి ‘ఆమె’ జీవితాంతం నీకు కృతజుఞ్రాలై ఉండాలి.
పేర్మించిన విషయం ఇంటోల్ చెపప్లేక బాధపడేవాళళ్ని ఎంతమందినో చూసుత్నాన్ం కదా. నువువ్ పూనుకొని ఉండకపోతే,
ఇంకెవరోన్ చేసుకునేది. లేదా ఆతమ్హతయ్ చేసుకునేది. అదీ కాకపోతే, వాళళ్ నానన్ ఇంకొకడికి ఇచిచ్ చేసేవరకూ సారథిని
చీకటోల్ కలుసుకుంటూ, మరోవైపు ఏ మీసాలార్జా చూసాత్డో అని భయపడుతూ బర్తికేది. ఇపుప్డు అలాంటి బాధలూ,
భయాలూ లేవు కదా”.
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“ఇంటోల్ వపుప్కునాన్రు కాబటిట్ సుఖాంతం అయింది. లేకపోతే... “
“లేకపోతే ఏమై ఉండేది? సారథితో చకక్గా సంసారం చేసూత్ పిలల్లిన్ కనేది. ఏమీ చెయయ్కుండా బాధ పడటం కంటే,
ఏదో ఒకటి చెయయ్టం బెటరని నువేవ్ చెపిప్నటుట్ గురుత్”
ఆమె టాపిక మారుసూత్, “సారథి తొందరోల్ ఉదోయ్గానికి రిజైన చేసుత్నాన్డు. అతడి సాథ్నంలో సుమకి ఉదోయ్గం
ఇసాత్మని పార్మిస చేశాను” అనన్ది.
“ఎందుకు రాజీనామా?”
“సినిమా ఫీలుడ్లోకి వెళాత్డట. సరే అనాన్ను”
“అదేం పోయేకాలం?”
రవళి నవివ్ంది. “అందరూ అనే మాటే మీరూ అంటునాన్రు. రేపు అతను పెదద్ డైరెకట్రయితే ఆ సినిమా వందరోజుల
ఫంక్షనులో ‘ఈ అబాబ్యి మా సంసథ్లో పని చేసేవాడు’ అని మీరే చెపుతారు. ఇపుప్డు విషయం అది కాదు. మీకు
తెలియకుండా నేనే నిరణ్యాలు తీసుకుంటునాన్ను. ఉదోయ్గాలు వాగాద్నం చేసేసుత్నాన్ను. ఖరుచ్ పెటిట్సుత్నాన్ను. మీరేం
అనుకుంటారో అని... “
“నువువ్ చెపప్టం అయింది కదా. ఇక నేను చెపేప్ది విను. ఒక దొంగ దొరికినపుప్డూ, ఒక దురామ్రుగ్డిని జనం
కొటిట్నపుప్డూ, ఆ వారత్ వింటే సంతోషం కలుగుతుంది. మా తపేప్మీ లేకపోయినా ఒక ఇనకమ టాయ్కస్ ఆఫీసరు పాతిక
లక్షలు లంచం అడిగాడు. ఇవవ్క తపప్లేదు. ఆ తరువాత ఊటీలో కారు ఆకిస్డెంటు జరిగి ఆరెన్లుల్ మంచం మీద ఉనాన్డు.
ఎందుకో సంతోషం అనిపించింది. అలా అనిపించటం తపేప్ అనుకో. ఇదంతా ఎందుకు చెపుతునాన్నంటే, మొనన్ పోలీస
సేట్షనోల్ ఆ ఇనసెప్కట్రు మీసాలార్జాగాడి చెంప పగలగొటాట్డని తెలిసి హాయ్పీగా అనిపించింది. గురొత్చిచ్నపుప్డలాల్ బావుంది. నా
కాళుళ్ విరగొగ్టిట్న వాడు కాలరెతుత్కుని తిరుగుతూంటే, ఖరమ్నుకుని ఇంతకాలం సరుద్కునాన్ను. కానీ ‘లోకంలో ఇంకా కొదిద్గా
నాయ్యం నడుసోత్ందని’ తెలియటం చాలా సంతోషానిన్ ఇసోత్ంది. ఇపుప్డిక అసలు విషయం చెపుతాను విను. నేను చాలా
పరిశర్మలు పెటాట్ను. ఎనోన్ సంసథ్లోల్ ఇనెవ్సట్ చేశాను. అదే విధంగా నా కూతురి కళుళ్ పోగొటిట్న వాడికి పాఠం చెపప్టం
కూడా ఒక పార్జెకేట్. డబుబ్కనాన్ సంతోషం ముఖయ్ం కదా. ఆ సంతోషానికే లక్షలు ఇవొవ్చుచ్. ఎంత ఖరైచ్నా పరావ్లేదు. ఇక
దానిగురించి మన మధయ్ చరచ్లు వదుద్”
“అరథ్మయింది” అంటూ ఆమె లేచింది. “మనం సారమమ్ పెళిళ్కి వెళాళ్లి. గురుత్ంది కదా. మళీళ్ ఆఖరి నిముషంలో
టైము లేదనకుండా పోర్గార్ం షీటులో వార్సుకోండి”.
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- 29 ఆదితయ్పురంలో గోవిందు, పర్భులకి పెదద్గా కషట్పడకుండానే బాలారిషట్ గురించి వివరాలు దొరికాయి. మీసాలార్జాకి
ఫోన చేసి “వాడికి కొదిద్ రోజులోల్ పెళిల్ బాస. ఇంటోల్ తలిల్ ఒకక్తేత్ ఉంటుంది. కాబోయే పెళాళ్ంది కూడా ఈ ఊరే. సమమ్కోక్
సారకోక్ ఏదో అకక్. అంతా పెళిల్ హడావుడిలో ఉనాన్రు” అని చెపాప్డు.
“సరే వచేచ్యండి. పెళళ్యాయ్క వాడి సంగతి చూసుకుందాం” అనాన్డు రాజా.
“సాయంతర్ం వసాత్ం. అంజిగాడు దేనోన్ పటిట్ తోపులోల్కి పోయాడు. అది చూసుకుని వసాత్ం”
“నేను లేకుండా మీ ముగుగ్రూ ఎంజాయ చేసాత్రార్? సరేల్.. సరేల్.. చెయయ్ండి”
గోవిందు నవివ్ ఫోన పెటేట్సి అంజికి చేశాడు. అదే టైముకి అంజి ఊరి బయట ఆంజనేయ విగర్హం దగగ్ర
అధరవ్ణతో “నీ నడుము బావుంది” అని అంటునాన్డు.
“నిజమా. ఈ మధయ్ లావయాయ్. మా అతత్మమ్కి వంట సరీగాగ్ రాదు. అందుకని తేనె ఎకుక్వ వేసుత్ంది. ఎకుక్వ
తింటునాన్ను” అoది అధరవ్ణ.
“తేనె కాదు. నూనె”.
“ఆ. కరకట్. నూనె”
“వంటరానివాళుళ్ ఎకుక్వ నూనె వాడతారా”
సంభాషణా చాతురయ్ం అంటే అదే. అవతలి వారికి ఇంటరెసట్ ఉనన్ సబెజ్కట్ మాటాల్డటం.
“అవును. మా అకక్ చెపిప్ంది. బలిల్ మాంసం తను భలే వండుతుంది.”
“ఇకక్డ కూరుచ్ందామా?”
“కూరోచ్వటం ఎందుకు? విగర్హం చూశాం కదా. వెళాద్ం”
“నాకు ఇంకా చూడాలని అనిపిసూత్ంది” అనాన్డు.
“విగర్హం ఇంకా పూరిత్ కాలేదుగా. ఏమి చూసాత్వ? అనీన్ రాళేళ్. ఎండగా ఉంది. పోదాం”
“ఇలా చెటుట్ కిర్ంద కూరోచ్” అంటూ అంజి బలవంతంగా ఆమె చెయియ్ పటుట్కుని లాగి కూరోచ్బెటాట్డు.
ఆలోచించటానికి అవకాశం ఇవవ్కుండా, “నువువ్ ఎపుప్డూ లంగా ఓణీలే కడతావా?” అని అడిగాడు.

øöeTT~

www.koumudi.net

pHY 2022

5

నిశశ్బద్ విసోప్టనం

“ఉహూ. ఇది మా అకక్ది. అకక్ ఎపుప్డూ చీరెలే కడుతుంది. నేను కమీజులు వేసుకుంటాను”
“ఈ కాళళ్ పటీట్లు బావునాన్యి. బంగారమా?”
“కాదు. వదుద్. పైకెతత్కు. దింపు. తపుప్”
“కాళుళ్ చూసుత్నాన్. ఎంత తెలల్గా ఉనాన్యో”
“అవునా. మా అకక్ కాళుళ్ ఇంకా తెలల్గా ఉంటాయి.”
“పేరు?”
“రవళి. నీకు తెలుసా? కాకుల కాళుళ్ ఇంక తెలల్గా ఉంటాయ.”
“ఓణీ బావుంది. సిలాక్? కాటనా? ఏదీ... చూడనీ...” అని మెడ పకక్న చెయియ్ వేసి, “సిలేక్... కానీ దానికనాన్ నీ
చరమ్మే మెతత్గా ఉంది” చెయియ్ కాసత్ కిర్ందికి దించుతూ అనాన్డు.
“విగర్హం ఇంకో ఏడాది పడుతుందా?” గుటట్గా పడిఉనన్ రాళళ్ కేసి చూసూత్ అనన్ది.
రాళుళ్. వేల లక్షల వతస్రాల వయసునన్ రాళుళ్. వందడుగుల విగర్హానిన్ నిలబెటట్టానికి సరిపడా శకిత్వంతమైన పెదద్
పెదద్ రాళుళ్. మరికొదిద్ సేపటిలో ఈ కథలో ఒక ముఖయ్మైన మలుపుకి కారణభూతమవబోతునన్ రాళుళ్.
“చూడు, ఇకక్డ ఇంకా మెతత్గా ఉంది. బావుందా?” అని అంజి ఆమె మెడ కిర్ందుగా చెయియ్ పోనిసూత్, ‘అరె... ఇకక్డ
ఎతుత్గా ఉంది చూడు’ అంటూ ఉండగా ఫోన మోర్గింది. అటు నుంచి గోవిందు. “ఏం బాసూ... ఎంతవరకూ వచిచ్ంది?”
అని అడిగాడు.
“ఇంకా మొదలే కాలే. కాసత్ డిఫరెంటు టైపు. మీరు తొందరగా వచెచ్యయ్ండి. విగర్హం వెనుక ఉనాన్ం” అని
పెటేట్శాడు.
“ఎవరు” అడిగింది అధరవ్ణ.
“మా సేన్హితులు. వసుత్నాన్రు. వాళుళ్ వచాచ్క ఇంకా బావుంటుంది”
“నాకేమీ బాలేదు”
“తరువాతత్రువాత బావుండేవి ఏవీ మొదటోల్ బాగోవు. పెగుగ్తో సహా...” అంటూ చెయియ్ ఇంకొంచెం లోపలికి జరిపి
నెమమ్దిగా రాసూత్ “బావుందా?” అని అడిగాడు.
“సారమమ్ కి ఫోన చెయియ్. వసాత్నంది.”
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“సారమమ్ ఎవరు?”
“నాకు ఈ విగర్హం చూపిసాత్నంది. మా అనన్యయ్ బాలారిషట్కి కాబోయే పెళాళ్ం. మూడోర్జులోల్ పెళిల్.”
PPP
“అధరవ్ణ ఏది అతత్యాయ్?” అడిగింది సారమమ్ .
“గంటనుంచీ చూసుత్నాన్. ఎకక్డా కనబడలేదమామ్. పకిక్ంటి సుదరశ్నానిన్ అడిగితే తెలీదనాన్డు” కంగారుగా
చెపిప్ంది ఆవిడ.
సారమమ్ బయటకు వచిచ్ంది. మనసేదో కీడు శంకిసోత్ంది. ఎదురింటావిడని అడిగింది. “ఎవరో పొడుగాగ్
ఉనాన్డమామ్. అతనితో కలిసి వెళళ్టం చూశాను. ఎవరో తెలీదు” అనన్ది.
బయట బాగా ఎండగా ఉంది. తుఫానులో చికుక్కునన్ ఓడలా కాళుళ్ ఎటు తీసుకు వెళేత్ అటు వెళోత్ంది ఆమె. అదే
సమయానికి అంజి అధరవ్ణని వెలల్కిలా పడుకోమంటునాన్డు.
“వెలల్కిలానా? అంటే?”
అతడికిది ఆటలా ఉంది. గతంలో ఇటువంటి అనుభవం లేదు. వపుప్కునన్వాళళ్తో పది నిముషాలోల్ పని
అయిపోయేది. వపుప్కోనివాళళ్తో భయ పెటోట్, పసుత్ బెటోట్ నాలోర్జులు పటేట్ది. ఈ వెరిర్ బాగులాద్నితో చెలగాటం బావుంది.
“వెలల్కిలా అంటే... పొటట్కి ఆకాశం కనపడేలా” అనాన్డు.
“వీపు ఆకాశానికి కనపడేలా పడుకుంటే?”
“బోరాల్... బెర్సుట్ దిండుకి ఆనిసేత్ బోరాల్. దిండు గుండెలమీద పెటుట్కుంటే వెలల్కిలా. ముందు వెలల్కిలా పడుకో.
తరువాత బోరాల్”
“ఎందుకు?”
“నీకు చెకక్లి గింతలు ఎకక్డునాన్యో చూసాత్”
“నడుము దగగ్ర ఉనాన్య. ఇంకా... ఆ... అరికాలులో కూడా... “
“పడుకో... నేను నడుము దగగ్ర వేళళ్తో రాసాత్ను. నిముషం నవవ్కుండా ఉంటే పందెం”
“ఏమిటి పందెం?”
“నేను ఓడిపోతే నీకో ముదుద్ ఇసాత్ను. నువువ్ ఓడిపోతే నాకివావ్లి.”
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“నవవ్ను. పందెం.”
అతడు ఆమె పకక్న పడుకుని, నడుము మీద చెయియ్ వేసి, కర్మకర్మంగా బొడుడ్ దగగ్రకి జరిపి వేలిని అకక్డ
బొంగరంలా తిపుప్తూ, “నే ఓడిపోయాను. నువువ్ నవవ్లేదు” అని ఆమె మొహం దగగ్రగా మొహం జరుపుతూ ‘తీసుకో
ముదుద్’ అనాన్డు.
మొహానికి వేడిగా ఊపిరి తగిలేసరికి సతరీ సహజమైన ఇన-సిట్ంకట్ తో “నే వెళాత్ను” అనన్ది లేసూత్.
‘అపుప్డేనా’ అనాన్డు. ఆమె వినలేదు.
“ఒకక్ క్షణం” అంటూ అతడామెని బలవంతంగా వెనకిక్ తోసి పైకి జరిగాడు. ఆమె గింజుకోసాగింది. ఓణీ
చెదిరిపోయింది. లంగా అంచు మీద చెయియ్ వేసి పైకి తోసూత్, చెరో వైపూ కాళుళ్ వేసి మరింత గటిట్గా నొకిక్పటిట్
ఆకర్మించుకోబోతూ ఉండగా వెనుక నుంచి, “రేయ వదలరా” అని ఓ కంఠం గటిట్గా వినపడింది.
చపుప్న వెనుదిరిగాడు. వెనుక ఒక సతరీ నిలబడి ఉంది.
ఇది ఊహించని అతను క్షణం పాటూ నిరివ్ణుణ్డయాయ్డు. ఆమె గాలికనాన్ వేగంగా వచిచ్ అతడి చొకాక్ పటుట్కుని
ఒకక్ ఉదుటున అధరవ్ణ మీదనుంచి పైకి లేపి పకక్కి తోసింది. అతడు పకక్కి పడగానే “లే...లే...” అంది.
అధరవ్ణకి ఏమీ అరథ్ం కాలేదు. వెలల్కిలా పడుకుని ఆమె వైపు అభావంగా చూసిoది.
సారమమ్ ఆ అమామ్యి చెయియ్ పటుట్కుని పైకి లాగుతూ, “పరుగెతుత్” అని అరిచింది. అధరవ్ణ అలాగే నిలబడి
ఉండిపోయేసరికి, వీపు భుజం పటిట్ తోసూత్, “ఇడియెట. పరుగెతుత్” అని మళీళ్ అరిచింది.
“ఎందుకు సమూమ్ అకాక్” అయోమయంగా పర్శిన్ంచింది అధరవ్ణ.
వచిచ్ంది సారమమ్ అని అంజికి అరథ్ం అయింది. ఎపుప్డో జరగాలిస్న పని ఇపుప్డే జరగబోతునన్టుట్ సంభర్మంగా
చూశాడు. పావురం కనబడగానే గర్దద్కి కలిగే సంతోషం లాంటిది.
ఈ లోపులో సారమమ్ ఆమె వీపు మీద గటిట్గా చరిచి ”ఫో..” అంటూ అరిచింది.
అపుప్డే సప్ృహలోకి వచిచ్నదానిలా అధరవ్ణ పరుగెతత్టం పార్రంభించింది. ఆమె సరీగాగ్ వెళూత్ందా లేదా అని
చూడటం కోసం సారమమ్ ఒకక్షణం ఆగింది. అదే ఆమె చేసిన తపుప్. ఏమి జరిగిందో గర్హించిన అంజి ఆమె జఘనానిన్
పటుట్కుని వెనకిక్ లాగాడు. ఊహించని చరయ్కి ఆమె వెనకిక్ పడిపోయింది. రాయి తగిలి నడుము దగగ్ర కలుకుక్మంది.
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అధరవ్ణ సనన్గా, పీలగా బలహీనంగా ఉంటుంది. సారమమ్ చకక్గా సౌషట్వంగా ఉంటుంది. ఊహించని అదృషాట్నికి
పొంగిపోయాడు. గడిడ్మేటులోంచి గులాబీల బుటట్లో పడడ్టట్యింది.
ఆమె కాళళ్తో తనున్తోంది. చేతులతో తోసోత్ంది.
కానీ అంజి పొర్ఫెషనల. పర్తిఘటించే సతరీని ఎలా లోబరుచుకోవాలో తెలుసు. చెంప మీద ఫెడీలమ్ని కొటాట్డు. ఆమె
చేతులూ కాళళ్తో పర్తిఘటన ఆపేవరకూ కొడుతూనే ఉనాన్డు.
ఒక విదేశీ వాయ్సం పర్కారం ‘రేప’ 80 శాతం కేసులోల్ తెలిసినవారి వలల్, 17 శాతం అపరిచితుల వలల్, 3 శాతం
పొర్ఫెషనలస్ వలల్ జరుగుతుందట. సినిమాలోల్ చూపించినటుట్ మంచం చుటూట్ వెంటాడీ, చేతులు నొకిక్పటుట్కొని, వాళుళ్
గిoజుకుంటూ ఉండగా బలవంతం చేసూత్ రేపిసుట్లు సమయానిన్, శకిత్నీ వృధా చేసుకోరుట. బలంగా కొటిట్ వికిట్మ ని
నిసస్హాయురాలిని చేసాత్రట. మొదటోల్ పర్తిఘటించిన సతరీలు ఆ తరావ్త నిసస్తుత్వుగా లొంగిపోతారు. కొందరు
అపర్యతన్ంగా సహకరిసాత్రట కానీ, తకుక్వ శాతం. పొర్ఫెషనల రేపిసుట్లోల్ కామం కనాన్ శాడిజం ఎకుక్వ ఉంటుందట.
అవతలి వయ్కిత్ కర్మకర్మంగా ఓడిపోవటం వలల్ కలిగే గెలుపు ఫీల తో మరింత గిలల్టం, కొరకటం లాంటి పైశాచిక చరయ్లతో
శాడిజానిన్ సంతృపిత్ పరచుకుంటారని చెపుతారు.
ఆమెకు దాదాపు సప్ృహ తపుప్తూనన్ సిథ్తిలో అతడామెని పూరిత్గా ఆకర్మించుకునాన్డు.
శరీరం లయబదధ్ంగా కదులుతునన్ది. ఆలోచనలు మాతర్ం తుఫానులో కలోల్ల కెరటాలాల్ ఎగిసి పడుతునాన్యి.
సంబంధం లేని ఆలోచనలు. వాటికి గమయ్ం లేదు. అసలు అరథ్మే లేదు. ఆ పరిసిథ్తిలో ఆలోచనలేమిటి? అనన్ అనుమానం
రాని ఆలోచనలు.
ముందు గురుత్ వచిచ్ంది అనన్యయ్. ఒక దురామ్రాగ్నిన్ ఎదురొక్నన్ందుకు భవిషయ్తుత్ని కోలోప్యిన వాడు. మంచి కోసం
నిలబడిన వాడు. చెడు వలల్ హతమైనవాడు. ఎలల్మంద.
ఆ తరువాత గురుత్ వచిచ్నది. ఇంటిముందు ముగుగ్లేసుకునే అమామ్యి. కులం పేరుతో రాయ్గింగ చేసిన వారిని కొటిట్న
యువతి. తలుపులనీన్ వేసి కొడితే పిలల్యినా తిరగబడుతుందని రాజకీయ మాఫియాతో చదరంగం ఆడుతూనన్ టీచర.
రవళి.
ఆపై గురుత్ వచిచ్ంది అనన్యయ్ సేన్హితుడు. సేన్హానిన్ పేర్మగా మారుచ్కుని తోడుగా నిలబడతాననన్వాడు. కొదిద్
రోజులోల్ జరగబోయే పెళిల్ గురించి మధురంగా ఊహించుకుంటునన్వాడు. పర్సుత్తం ఇకక్డ జరుగుతునన్ కరాళ వికృతం
తెలియనివాడు. బాలారిషట్ శేవ్తారక్

øöeTT~

www.koumudi.net

pHY 2022

9

నిశశ్బద్ విసోప్టనం

ఆలోచనలతో ఆమెకి నెమమ్దిగా మైకం కమిమ్ంది. మెలకువ వచేచ్సరికి పైన వాడు లేడు. ఇంకెవడో ఉనాన్డు.
చేతులోల్కి సతుత్వ తీసుకుని బలంగా పకక్కి తొయయ్టానికి పర్యతన్ం చేసింది. కానీ చేత కాలేదు. వెనకిక్ పడినపుప్డు
నడుముకి రాయి తగలటం వలన నరాలు పటేట్సాయి.
ఆమెకు లీలగా మాటలు వినపడతునాన్యి.
“పర్భూ ఎకక్డార్?”
“విగర్హానికి అవతల సిగరెటుట్ కాలుచ్కుంటునాన్డు”
తన నుంచి దూరంగా వెళుతూనన్ అంజి అడుగుల చపుప్డు. “సరే. నేనూ పోయి కాలుచ్కుంటా. నువువ్ కంటినూయ్
చెయియ్. గుంట బావుంది. పది నిముషాలోల్ వచీచ్. లేకపోతే పర్భుగాడు ఆగలేడు. సగంలో నినున్ లేపేసాత్డు”
కదిలే కండరాల వేదన. శబద్ం లేని మనసు రోదన.
మరో రెండు క్షణాలు గడిచాయి. వాడు చెరో వైపూ కాళుళ్ వేసి కూరుచ్ని మొహం వైపు వంగబోతునాన్డు.
అపుప్డు జరిగిందా సంఘటన.
ఏదో పఠేలున పగిలిన సౌండు.
శమ్శానంలో కపాలం పగిలినపుప్డు వచేచ్శబద్ం లాoటిది.
పైన ఉనన్ శరీరం ఒకక్సారిగా పకక్కి జరిగింది. శబద్ం వచాచ్క శరీరం పకక్కి పడిందా? శరీరం పకక్కి జరిగాక
శబద్ం వచిచ్ందా?
ఆమె కళుళ్ విపిప్ంది. చేతికి చలల్గా తగిలింది. వేర్ళుళ్ తడిమి చూసుకుంది. జిగటగా... ఎరర్గా... రకత్ం...!
క్షణం కిర్తం పైనునన్ శరీరం పర్సుత్తం పకక్నుoది. మూలుగు కూడా లేదు.
తల పకక్కి తిపిప్ చూసింది.
అకక్డి దృశాయ్నిన్ చూసి కడుపులో తిపిప్నటట్యింది. కెవువ్న అరవబోయింది. కొండలీన్ కోనలీన్ కదిలేచ్ కేక సతుత్వ
లేక గుండెలోల్నే నికిష్పత్మై పోయింది.
మళీళ్ చూడటానికి పర్యతిన్ంచింది. పకక్నే శరీరం వెలల్కిలా ఉంది కానీ...
కానీ...

øöeTT~

www.koumudi.net

pHY 2022

10

నిశశ్బద్ విసోప్టనం

దానికి...
మొ...
హం
లేదు.
మెడకీ జుటుట్కీ మధయ్ పచచ్డయిపోయిన మాంసపు ముదద్ ఉంది. గంపెడు గోరింటాకు నూరి చేసిన ముదద్ లాంటిది.
సారమమ్ లేచి కూరుచ్ంది. కిర్ందికి చూడటానికి భయం వేసింది. తల తిపిప్ పైకి చూసి, తన కళళ్ని తానే నమమ్లేనటుట్
నిశేచ్షుట్రాలైంది. తల వైపున అధరవ్ణ..!
కొండ రాయి ఎతిత్ పడెయయ్టం వలన వచిచ్న ఆయాసంతో రొపుప్తోంది.
మానవ మాతుర్లు ఎతత్లేనంత పెదద్ది. కోట గోడలు కటట్టానికి ఉపయోగించేది.
తనకి ఇషట్మైనవారికి ఇషట్ంలేని పనేదో జరుగుతోందనన్ అనుమానంతో వచిచ్న కోపం; కోపం వలన వచిచ్న సతుత్వ;
ఆ సతుత్వకి తానే సాకిష్ అనన్టుట్ ఆమె వెనుక ఉనన్ ఆంజనేయసావ్మి..! అకంపన దేవాంతక తిర్శిర నికుంభ రాక్షససంహార,
పవితర్ పర్కీరిత్ పర్దాయ, పర్భాత బర్హమ్తేజ వాలగాతర్, రుదర్రూప ధూమార్క్ష సూరయ్మితర్ వాయుపుతర్ విగర్హం.
సారమమ్ చుటూట్ చూసింది. ఎవరూ లేరు. ఆలసయ్ం చేయదలుచ్కోలేదు. అమామ్యి చెయియ్ పటుట్కుని “పద” అంటూ
అకక్ణున్ంచి వేగంగా కదిలింది. విగర్హానికి వెనుక వైపుగా ఉనన్ రాళళ్ మధయ్ నుంచి వాళుళ్ గేటు వైపు పరుగెతాత్రు. అదే
సమయానికి విగర్హానికి ముందు వైపు కూరుచ్నన్ పర్భు అంజితో “ఫోటో దిగుదామా” అనాన్డు. ఇదద్రూ విగర్హం ముందు
ఫోటో దిగారు. “గోవిందు గాడు వచాచ్క ముగుగ్రం మళీళ్ దిగుదాం. మంచి అనుభవం. ఫేసుబుకుక్లో పెటొట్చుచ్”
“వాడి దగగ్రకు వెళాద్ం. నలుగురం కలిసి దిగొచుచ్” అనాన్డు.
“అవును. ఇదద్రూ బటట్లు లేకుండా, ఇదద్రం బటట్లతో”.
“నువువ్ వచేచ్ముందే మేమిదద్రం దిగాము. అపుప్డే ఫేసు బుకుక్లో పెటేట్శా కూడా”.
అలా పెటట్టమే కథ మరోమలుపు తిరగటానికి కారణ భూతమవబోతోందని తెలియని ఇదద్రూ జోకులు
వేసుకుంటునాన్రు.
అంతలో దూరంగా ఇదద్రు సతరీలు పరుగెతుత్కు వెళూత్ కనపడాడ్రు.
అంజి సిగరెటుట్ వెలిగిసూత్, “పని పూరిత్ చేసుకుని ఏమీ ఎరగనటుట్ ఎలా వెళిళ్పోతునాన్రో చూడరా” అనాన్డు అంజి.
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“మీ ఇదద్రిదీ అయియ్ంది. నాదవలేదురా” అంటూ వాళళ్ వెనుక పడబోయాడు పర్భు.
“వదుద్. ఎవరైనా చూసేత్ రిసుక్. వదిలేయ. గోవిందు వచాచ్క వెళిల్ పోదాం” వారించాడు అంజి.
మరో పది నిముషాలు చూసి, “వీడు ఇంకా రావటం లేదేమిటి?” అనాన్డు పర్భు.
“వెలల్కిలా పడుకుని ‘...’ ఎతుత్లు తలుచ్కుంటునాన్డేమో” బూతు కలుపుతూ జోకు వేశాడు.
“పకక్గుంటని కూడా ఏసేయయ్వలసింది బాసూ. అనవసరంగా వదిలేశావు”
“ఆళిళ్దద్రు. నేను ఒకక్ణిణ్. మీరు కాసత్ ముందొచిచ్నా బావుండేది”
“సరేల్. దకిక్నోడికి దకిక్ందే అమృతం”.
ఇదద్రూ విగర్హానికి అటు వెళాళ్రు. వాళుళ్ జోకు వేసినటేట్ గోవిందు వెలల్కిలా పడుకుని ఉనాన్డు. అయితే ముఖం
లేదు. తల సాథ్నంలో రకత్ంతో తడిసిన మాంసపు ముదద్ ఉంది. అది ‘తల’ అని చెపప్టానికి మెడ మీద మాంసపు ముదద్
అంచున జుటుట్ కనపడుతోంది. వెంటుర్కల చివరల నుంచి చికక్నైన రకత్ం చుకక్లుగా పడుతోంది.
పర్భు అకక్డికకక్డే వాంతి చేసుకునాన్డు
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