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కమల మధయ్తరగతి హైసూక్లు సైనస్ మాసాట్రు శీర్హరిరావుగారి కూతురు. శీర్హరిరావుగారికి ముగుగ్రు
కూతుళుళ్. పెదద్మామ్యి అమలకూ, రెండవ అమామ్యి విమలకూ కొదిద్ కొదిద్ చదువుల తరావ్త, ఆ రోజుల తీరును బటిట్
ఆడపిలల్లు రజసవ్ల అయాయ్క చదవకూడదనన్ తన భారయ్, తలిల్ల వితండవాదానికి ఎదురీదలేక పెళిళ్ళుళ్ చేసాడు. ఇరవై
ఏళల్ వయసొచేచ్ లోగా ముగుగ్రేసి పిలల్లతో, ఈసురో మంటూ సంసారాలు ఈదుతునన్ ఆ కూతుళళ్ని చూశాక
ఇకాయనగారు తలిల్ మాట, భారయ్ మాట వినదలుచ్ కోలేదు. కమలను ఆ అమామ్యి ఎంతవరకూ చదువు కోవటానికి
ఇషట్పడుతుందో, అందాకా తల తాకటుట్ పెటిట్ అయినా సరే చదివిసాత్నని శపథం చేశారాయన. దానికి తగినటుల్గానే
సమాజంలో, దేశంలో, మనుషులలో ఎనోన్ మారుప్లు అతి తవ్రగా వచేచ్శాయి. ఆడపిలల్ చదువనన్ది ‘పెళిల్కో అదనపు
అరహ్త నుంచి, ‘ఉదోయ్గారహ్త’ అనే అవసరం దాకా వచిచ్ంది. ఉదోయ్గం చేసే ఆడపిలల్ అయితే కటన్ంలో ‘కనెస్షన’ కూడా
ఉంటోంది. ఆడపిలల్ డిగీర్ చదువు అనన్ది ఇటు పుటిట్ంటికీ, అటు పెళళ్యాక మెటిట్నింటికీ ఆరిద్కావసరాలని ఆదుకునే
‘మదుపుగా’ మారి కూరుచ్ంది. ఆడపిలల్లు చదువుకోవటం, కాలేజీలలో చేరటం ‘తపుప్’ అనే భావం పోయి, ‘తపప్ని సరి’
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అనన్ ఆలోచన వచేచ్సింది. కమల సూక్ల ఫైనల పాసయింది. సనన్గా, అందంగా తయారయింది. “కాలేజీలో చేరచ్టానికి
ఫీజు కడతాను కమలా! ఏ గూర్ప తీసుకుంటావో చెపుప్” అనాన్రాయన ఆపాయ్యంగా. కమల సేన్హితురాలు శాంతి, బాగా
కలవాళళ్మామ్యి. ఒకక్రెత్ కూతురు. ఇంటోల్ ఆమె ఆడింది ఆట, పాడింది పాట. ఇదద్రు మగపిలల్ల తరావ్త, ఇక శాంతి
తలిల్కి పిలల్లు పుటాట్రని నిరణ్యించుకునన్ తరుణంలో పుటిట్న శాంతి అంటే తండిర్ కేశవరావు గారికీ, తలిల్ మీనాక్షమమ్కూ
అపరిమితమైన ముదుద్. శాంతి చనువుగా కమల ఇంటికి వసుత్ంటుంది. కమలా వెళుత్ంటుంది.
“ఏం గూర్ప తీసుకుందామంటావే శాంతీ?” అంది కమల శాంతితో. “హెచ. ఇ. సి. తీసుకుందాం. నాకు హిసట్రీ,
సివికస్ చాలా ఇషట్ం. ఆ రెంటి కోసం ఎకనామికస్ భరిసాత్ను” అంది శాంతి నవువ్తూ. “నేనూ అదే తీసుకుంటాను” అంది
కమల తండిర్తో.
శీర్హరిరావు మనసులో నొచుచ్కునాన్రు. బై.పి.సి. గూర్ప లో చేరాచ్లని అనుకునాన్రు ఆయనగారు. కాల్స
తెచుచ్కుంటుందనీ, ఎం.బి.బి.యస.లో చేరిప్ంచి కూతురినో డాకట్రుగా చూడాలనీ ఉబలాట పడుతుండేవారాయన. శాంతి
ఇంపుల్యనుస్ కమల మీద చాలా వుందని ఆయనగారికి తెలుసు.
“పోనీ, శాంతి హెచ.ఇ.సి. తీసుకుంటుంది. నువువ్

బై.పి.సి. తీసుకోమామ్. సైనస్ గూర్ప ఇంటరెసిట్ంగ గా

వుంటుంది” అనాన్రాయన మృదువుగా.
“వదుద్ నానాన్! అసత్మానూ బొమమ్లు గీయటం బోర” అనేసింది కమల.
“ఔను బాబాయ” అంది శాంతి.
శాంతి వెళిళ్పోయాక కూడా నచచ్ చెపాప్లని చూశారు శీర్హరిరావుగారు. “ఆ డాకట్రు కోరుస్ నాకిషట్ం లేదు నానాన్.
అసత్మానూ ఇంజక్షనుల్, కోతలూ, చీమూ, రకత్మూ” అంది జుగుపస్ నిండిన కంఠసవ్రంతో.
శీర్హరిరావుగారు లాలనగా నవావ్రు. “అలాగంటావేమిటి తలీల్! ఎదుటి మనిషికి బాధలో సాయం చేసే అవకాశం
ఎందరికొసుత్ంది? ఆ బాధను నివారించగలిగిన అరహ్త, అవకాశం ఎందరికి లభయ్మౌతుంది? నువువ్ ఇంజక్షనుల్ ఇచేచ్ది
పేషంటుకు జబబ్నొపిప్ పుటట్డానికి కాదే? జబుబ్ నయం కావటానికి. ఆ చీమూ, రకత్మూ, మకిలీ అవనీన్ మనందరిలోనూ
వునాన్యి.
ఎదుటి వయ్కిత్లోని జబుబ్ తొలగించి ఆరోగాయ్నిన్ పర్సాదించే వృతిత్ ఎంత ఉనన్తమైనదో ఊహించుకోమామ్.
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నిజానికి నాకు నినన్ంత పెదద్ కోరుస్ చదివించగల ఆరిధ్క సోత్మత లేదు. అయినా చదివిదాద్మని పటుట్దలగా
వునాన్ను. ఎందుకంటావు? నువోవ్ డాకట్రువై, ఎందరో రోగులకూ, దీనులకూ సేవ చేసూత్ంటే చూచి, నినున్ కనన్తండిర్గా
నా జనమ్ ధనయ్మైందనుకోవటానికి! అమలకూ, విమలకూ ఆ రోజులోల్ ఇంతటి అవకాశం లేకపోయాయి” అని చాలా
దూరం నచచ్ చెపాప్రాయనగారు.
కానీ కమల ససేమిరా అంది. శవాలనాన్, డిసెక్షన అనాన్ తనకు చాలా కంపరమని చెపిప్ంది. సైనుస్ గూర్ప
తీసుకోగానే కపప్లను కొయయ్టం (డిసెక్షన) లాటి ఉంటాయని, తలచుకుంటేనే తనకది గగురాప్టు కలిగిసోత్ందనీ గోల
పెటిట్ంది. ఇక చేసేందుకేమీ లేక శీర్హరిరావు గారు, “నీ ఇషట్ం తలీల్” అని ఊరుకునాన్రు నిటూట్రిచ్.
కమల, శాంతి కాలేజీలో చేరారు.
కాల పర్వాహం గల గలా పారే సెలయేరులా సాగిపోతోంది. కాలేజీలో చేరేనాటి కమల వేరు. కాలేజీలో చేరాక
రోజులు గడుసుత్నన్ కొదీద్ కమలలో చోటు చేసుకుంటునన్ ఆలోచనలు వేరుగా వునాన్యి,
ఆ అమామ్యి హృదయం సేవ్చాచ్ విహంగంలా మారింది. తను కటుట్కునే లాన చీటీ పరికిణీలు, వాయిల వోణీలు,
ఒకటీ ఆరాగా వుండే ఆరట్ సిలుక్ పరికిణీలూ చాలా ఎబెబ్టుట్గా, రోతగా వునన్టుల్ అనిపించసాగాయి. శాంతి కటుట్కు వచేచ్
ఖరీదయిన పటుట్ పరికిణీలూ, జాకెటూల్ తనకు లేకపోయాయనన్ దిగులు, అసంతృపిత్ కొతత్గా ఏరప్డాడ్యి. అంతే కాదు.
ఆరిధ్కసోత్మత ఎకుక్వగా లేకపోయినా ఇతర ఆడపిలల్లు కొందరు రంగు రంగుల సీతాకోక చిలుకలాల్ రావటం ఆమెకు
బాధాకరంగా వుంది.
ఆ నెలలో ఎపప్టిలాగానే శీర్హరిరావు గారు కమల కోసం ఓ జత వోణీలు, పరికిణీ బటట్లూ, జాకెట పీసులూ
తెచిచ్నపుప్డు కమల అసంతృపిత్గా అంది.
“ఇవేం బాగా లేవు నానాన్. మంచివిగా తీసుకుంటాను. నాలుగు జతల బటట్లు మంచివిగా వుండాలి నాకు.
అందరూ ఎంత టిర్మ గా తయారై వసాత్రో తెలుసా కాలేజీకి?” అంది.
శీర్హరిరావుగారు ఓ నిముషం గతుకుక్మనాన్, సరుద్కునాన్రు. లోలోపల నవువ్కునాన్రు. ఈ వయసులో
పెరుగుతునన్ అందం వయసు పటల్ పిలల్లకి వో విధమైన గరవ్ం, కానిఫ్డెనస్ ఏరప్డతాయనీ, అందువలల్ తను చాలా
ఆకరష్ణీయంగా కనిప్ంచాలనే భావం వుంటుందనీ గర్హించ గలిగిన వివేకవంతుడాయన. కమలను నొపిప్ంచటం ఇషట్ం
లేక అదనంగా మరో వంద రూపాయలు ఎకుక్వపెటిట్ కమల కోరిన బటట్లు కొనిచాచ్రు.
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కానీ మరో నాలుగు నెలలు తిరకక్ ముందే కమల మరింత ఖరీదయిన బటట్ల కోసం, మాంచి లేడీస వాచ కోసం
రోలడ్ గోలడ్ చైన కోసం మారాం చేసినపుప్డు ఆయనగారు చాలా బాధపడాడ్రు. కూతురు తన ఆరిధ్క అంతసుత్ను మరచి
ఎదిగి పోతునన్టుల్ అనిపించింది.
“చూడమామ్ కమలా! నినున్ నేను చదివిసుత్నన్ది కేవలం కాలకేష్పం కోసం కాదు. ఈ చదువు నీలో వివేకానీన్,
విజాఞ్నానిన్ వృదిద్ చేసి, భవిషయ్తులో నీకూ, నీ కుటుంబానికీ కూడా ఆరిధ్కంగా సాయం చేయడానికి ఉపకరించాలి. నీదైన
వయ్కిత్తావ్నిన్, ఆతమ్గౌరవానిన్ నిలుపుకోవటానికి ఉపయోగపడాలి. అందుకాక్వాలిస్ంది యీ సమయంలో చదువు మీద శర్దధ్,
దీక్ష. ఇదో తపసుస్ లాటిది. శరీరానికి వాయ్యామం కలిగించే ఆటలు, కాలేజీలో జరిగే పోటీలలో పాలొగ్నేందుకు నేనెలాటి
అభయ్ంతరం చెపప్ను. కారణం అవీ చదువులో భాగాలే కాబటిట్.
కానీ మనం ధరించే బటట్లూ, నగలూ ఆడంబరమైన అలంకరణలు మాతర్మే. అవి మనకు గౌరవానిన్, గొపప్నూ
ఆపాదిసాత్యనుకోవటం పొరబాటు. ఇతరులను చూచి అనుకరించాలనుకోవటం అంతటి దీనతవ్ం మరొకటి లేదు. మన
వయ్కిత్తావ్నిన్ మనమే చంపుకోవటం అది. నువెవ్ంతగా గొపప్వాళళ్తోనో, గొపప్వాళళ్లా నటించే వారితోనో పోటీ పడి
అనుకరించినా, వాళళ్తో సమానం కాలేక, నీలో బాధే మిగులుచ్కుంటావు. మన ఆరిధ్క సోత్మతను అనుసరించి మనం
నడుచుకోగలగటం, మన కోరికలిన్ అదుపులో పెటుట్కోవటం తపప్నిసరి అమామ్!”
శీర్హరిరావుగారి యింత ఉపనాయ్సమూ కమలలో ఓ విధమైన నిరాశనీ, కోపానీన్ మాతర్మే మిగిలాచ్యి.
“ఏమిటో ఈ చాలీ చాలని జీవితాలు, ఎపప్టికీ యిలా అసంతృపుత్లతో, సరుద్కోవటంతో సాగిపోవలసిందేనా?
బటట్ల దగిగ్రున్ంచీ కోరికలను అణచుకోవలసిందేనా?” అని పదే పదే బాధ పడింది. నిజంగా వెనకటి కంటే ఖరీదయిన
బటట్లే తను కటుట్కుంటునాన్, ఏదో కించ ఆమెని కృంగ దీసోత్ంది.
ఆ రోజు శలవు. శాంతి ఇంటికి వెళిళ్ంది కమల. ఎవరెవరో కొతత్ బంధువులునాన్రు. హాలులో అడుగెటేట్ వరకూ
కొతత్వాళళ్ను గమనించలేదు కమల. గమనించాక వెనకిక్ వచేచ్దాద్మనుకుంటునన్ంతలో శాంతి నానన్గారు అనాన్రు.
“మేడ మీదుందమామ్ శాంతి. ఫరావ్లేదు వెళుళ్” అని. మామూలుగా అయితే చనువుగా వెళుతుంటుంది.
ఆ రోజు అలాగే వెళిళ్ంది. శాంతి గది తలుపు ఓరవాకిలిగా వేసి వుంది. నెటుట్కు లోపలి వెళిళ్న కమల ఒకక్సారిగా
షాక తినన్టుల్ నిలుచ్ండి పోయింది. డెర్సిస్ంగ టే బిల ముందు బాంబే డైయింగ పెదద్ పెదద్ పువువ్లునన్ టవల చుటుట్క అటు
తిరిగి కూరుచ్ని వునాన్ ఆజానుబాహుడయిన యువకుడు ఆశచ్రయ్ంగా యిటువేపు చూశాడు. అంత కిర్తమే షాంపూతో
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తలసాన్నం చేసి వచాచ్డలేల్ వుంది. కార్ఫు బాగా చెదిరి వుంది. తెలల్ని విశాలమయిన వీపూ, ఎదా ఇంకా తడితడిగానే
వునాన్యి. కళళ్లో అనంతమయిన ఆకరష్ణ ఏదో నిండి వుంది.
అతగాడూ అలాగే క్షణకాలం కమల కేసి రెపప్ వాలచ్కుండా చూసాడు. సనన్గా, పొడుగాగ్, ఛామనఛాయలో
రింగులు తిరిగిన పొటిట్ జడలో ఆరట్ సిలుక్ పరికిణీ, లేతరంగు వాయిల వోణీ, జాకెటుట్లో వునన్ ఈ అమామ్యి ఎవరా! అనే
పర్శన్ కంటే, ‘ఇంత చకక్టి కళుళ్ ఎందరాడపిలల్లకు వుంటాయి? ఈ కళళ్లో ఎనిన్ అదుభ్త సౌందరయ్ లోకాలు
దాగునాన్యి?’ అనే పర్శన్లే నిండి వునాన్యి. కమల వెనుదిరగపోయింది, “శాంతి, శాంతీ” అంది తడబడుతూ.
అతగాడూ లేచి నిలుచ్నాన్డు తడబడినటుల్. “శాంతి... శాంతి కోసం వచాచ్రా?” అనాన్డు
తలూపింది.
“పిలుసాత్ను.” అలా టవల తో నిలుచ్ని వుండటం అతగాడికి యిబబ్ందిగా వుంది.
శాంతి రానే వచిచ్ంది. టేర్లో రెండు కాఫీ కపుప్లు పటుట్కుని. ఇదద్రినీ అలా చూచి క్షణ కాలం ఆశచ్రయ్ పడింది.
ఆశచ్రాయ్నిన్ అణచుకుంటూ అంది. “ఎపుప్డు వచాచ్వే కమలా?”
కమలకు ధైరయ్ం వచిచ్ంది. “ఇపుప్డే నీ కోసం. నువువ్ మేడ మీదునాన్వని బాబాయిగారు చెబితే వచాచ్ను.”
సంజాయిషీ చెబుతునన్టుల్ అంది.
“అనన్టుల్ ఈ ‘టారాజ్న’ ఎవరో నీకు తెలీలేదు కదా? పరిచయం చేసాత్ను. మా బావ సుధీర. బి.ఏ. బి,ఎల.
లాయరుగా పార్కీట్సు పెటట్లేదు. బిజినెస లో దిగిపోయాడు. హెడ కావ్రట్రుస్ మదార్సా, హైదరాబాదా, బాంబేనా అనన్దింకా
తేలుచ్కోలేదు. అది

సంపర్దించడానికే నానన్గారితో మాటాల్డడానికి నినన్ రాతేర్ వేంచేశారు” అంది శాంతి అతగాణిణ్

పరిచయం చేసూత్ గలగలా నవువ్తూ.
“నమసేత్!” అంది కమల.
“నమసాక్రం” అనాన్డు సుధీర.
“బావా! పాపం చాలా ఇబబ్ంది పడిపోతునాన్వు. మేం కాసేస్పు బయట వుంటాం. నువువ్ తవ్రగా డెర్స చేసుకో. ఈ
లోగా మరో కపుప్ కాఫీ తెసాత్ను కమలకు. ముగుగ్రం తీసుకుందాం” అంది శాంతి.
“థాంకుస్! ఎలా చెపప్టమా అని ఆలోచిసుత్నాన్ను, ఇందాకటి నుంచీ” అనాన్డు సుధీర నవువ్తూ.
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శాంతి, కమల రూం బయటకు వచాచ్రు. సుధీర రూం తలుపు వేసేసుకునాన్డు.
“నువివ్కక్డే ఉండవే కమలా! ఓ నిముషంలో వచేచ్సాత్ను” అంటూనే మెటుల్ దిగి పరిగెతిత్ంది శాంతి. ఈ
కాసేపులోనే కమల ఒకటి గర్హించింది. శాంతి రోజూ కంటే అందంగా, హుషారుగా వుందీరోజు. అలంకరణ కూడా
చాలా ఓపిగాగ్, శర్దద్గా చేసుకునన్టుల్ కనిపిసోత్ంది. అసలే తెలల్గా, బొదుద్గా అందంగా వుండే శాతి సహజంగానే వుండే
వాకాచ్తురయ్ంతో, గలగలా మాటాల్డే సవ్భావంతో ఈ రోజు కొండల మీద నుంచి దూకే జలపాతంలా అదుభ్తంగా
కనిపిసోత్ంది. శాంతికి ఇంత అందమైన బావ వునన్టుల్ తెలీదు కమలకు ఇంతకిర్తం.
సుధీరు చాలా అందంగా వునాన్డు. ఇందాక శాంతి అనన్టుల్ ‘టారాజ్న’ లానే వునాన్డు. అలా శాంతి ‘టారాజ్న’
అంటే అతగాడేమనుకుంటాడో, నొచుచ్కుంటాడేమో అని అపర్యతన్ంగా అతగాడి వేపు చూసింది తను. శాంతి అలల్రికి
అతగాడు నొచుచ్కోలేదు సరికదా అలల్రిగా నవువ్తునాన్యి అతగాడి కళుళ్. ఆ కళళ్ నవువ్లో ఎంత మెరుపు? ఎంతటి
మైమరపు. బహుశా శాంతికీ అతగాడికీ తవ్రలోనే పెళిల్ చేసాత్రు కాబోలు.
“మీరు రూంలోకి రావచుచ్.” రూం తలుపు తెరిచి సుధీర అంటునన్ మాటలతో తుర్ళిళ్పడింది. అపర్యతన్ంగా
అతగాడి కేసి పరిశీలనగా చూచింది. తెలల్గా పైజామా, తెలల్ని పాము కుబుసం లాటి సిలుక్ లాలీచ్, లోపల టేర్స లా
కనిపిసుత్నన్ బనియను, చకక్గా దువువ్కునన్ కరలడ్ కార్ఫ.
“హమమ్యయ్! యువరాజాగారి డెర్సిస్ంగు పూరత్యిందనన్మాట. పదవే కమలా రూంలోకి. నినన్టున్ంచీ నా రూం
తను ఆకర్మించేసుకునాన్డు మా బావ. ఇక మా నానన్గారికి యెదురు చెపప్లేక వూరుకునాన్ను గానీ... లేకపోతే ఈ
దౌరజ్నాయ్నికి ససేమిరా అంగీకరించేదానిన్ కాదు. ఏమైనా చెపప్వే కమలా. బిజినెస మాగెన్టస్ అంతా ఇంతరుల ఆసుత్లిన్
కాజేసి కోటీశవ్రులు అవుతారను కుంటాను. ఈ గుతత్ పెతత్ందారీ వయ్వసథ్...”
గలగల మాటాల్డుతునన్ శాంతి తలకో కపుప్ కాఫీ యిచిచ్ సోఫాలో కూరుచ్ంది.
“బాబోయ! ఈ ధోరణి యెంత దారుణంగా వుంది శాంతీ! అనన్టుల్ మీ పేరు కమల కదండీ. నినన్టిన్ంచీ మా
శాంతి వాగుడుతో బురర్ తిరిగి పోతోందే నాకు . రోజూ కాల్సులో మీరూ, మీ కాల్సుమేటుస్ ఎలా భరిసుత్నాన్రండీ. మీ
వోరుప్కు నా జోహారుల్” అనాన్డు సుధీర నవువ్తూ.
అరగంట, గంట యెలా గడిచి పోయిందో తెలీలేదు కమలకు. శాంతి, సుధీర సరదాగా కబురుల్ చెబుతూంటే
శోర్తలా మిగిలి పోయింది.
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మధయ్ మధయ్లో “కదండీ కమలా!” అని సుధీర, “కదుటే కమలా” అని శాంతో అంటునన్పుప్డు మాతర్ం వాళిళ్దద్రి
మధాయ్ తన ఉనికి సినిమాలోల్ రాజకుమారి పాతర్ధారిణి వెనకాల వుండే పదిమంది చెలికతెత్లోల్ ఒకరిత్ అయిన వో ఎకార్స్ట్ లా
మాతర్మే తోచేది. శాంతిలో ఇంత కిర్తం ఎనన్డూ చూడని అతి చైతనాయ్నిన్ చూసూత్ దిగార్బ్ంతి పొందింది.
“నేనూ, బావ మారిన్ంగు షోకి వెళాళ్లనుకుంటునాన్ం. నువూవ్ వసాత్వుటే కమలా?” అంది శాంతి హఠాతుత్గా.
అపుప్డు గానీ బాగా అరధ్ం కాలేదు కమలకు, ఇందాకటిన్ంచీ శాంతి తనని ‘వదిలించుకోలేక’ మాతర్మే
మాటాల్డుతోందని.
“రండి” అనాన్డు సుధీర.
“ఊహుఁ. నేను రాను. మా అమామ్ నానన్లకు చెపిప్ రాలేదు. వెళొళ్సాత్.” మెటుల్ దిగి, బంగాళా దాటి రోడుడ్ మీద
నడుసూత్ పరధాయ్నంలో పడిపోయింది కమల. తను రాననన్పుప్డు శాంతి ఆనందించింది. తను రావాలనీ పిలవలేదు.
అసలు కాఫీ తీసుకోగానే తను వెళొళ్సాత్నని చెపిప్ రావలసింది. సుధీర లోని ఏ బలవతత్ర ఆకరష్ణ శకోత్ తనని సోఫాకి
అంటుకు పోయేలా చేసింది. శాంతి చాలా అదృషట్వంతురాలు. బోలెడంత డబుబ్ంది. ఒకే ఒకక్ కూతురు. సుధీర లాంటి
అందమూ, చదువూ, డబూబ్ వునన్ బావ వునాన్డు. బనుశా అతగాడే భరత్ కూడా కాబోతాడు, కానీ తనో!
ఈ రోజు శాంతి వెలిగిపోతోంది అపస్రసలా! తనూ. తన బటట్లూ... తన ఉనికీ కేవలం హీనంగా వునాన్యి.
శాంతి సేన్హితురాలిగా చెపుప్కొనే సాథ్యిలో కూడా లేవు. తనిటు వచేచ్శాక సుధీర ఏమని ఉంటాడు శాంతితో. “ధాంక
గాడ! శని వదిలి పోయింది” అని ఉంటాడా? “నీ సరెవ్ంట మెయిడ అని చెపుప్కోవటానికూక్డా పనికి రాని ఆ అమామ్యి
నీ కంతటి సేన్హితురాలేమిటి శాంతీ?” అని చిరాకు పడతాడా?
ఛ... తను శీర్హరిరావు లాటి, సాధారణ సూక్లు టీచరు కూతురుగా గాక, కేశవరావుగారి లాటి కోటీశవ్రుడి
కూతురుగా పుటిట్ ఉండకూడదూ!
ఇంటికి వచాచ్క ఆ రోజంతా కమల అసంతృపిత్తో వేగిపోతూనే వుంది. అనవసరంగా తలిల్ మీద అయినదానికీ,
కాని దానికీ చిరాకు పడింది. ఆమె కూరుచ్నాన్, నిలుచ్నాన్, పడుకునాన్ సుధీర రూపం, మాటలు, నవూవ్ వెనాన్డుతునాన్యి.
శాంతి నవూవ్, జోకస్, హుషారు పదే పదే గురుత్కు వచిచ్ బాధిసుత్నాన్యి. ఏదో సనన్ని ఈరాష్య్ జావ్ల హృదయంలో రేగి
శరీరం, మనసూ అంతా ఆకర్మించి దహించి వేసుత్నాన్యి.
వారం రోజులు శాంతి కాలేజికి రాలేదు. ఆ వారము ఆమె, సుధీర కలిసి సినిమాలకూ, షికారల్కూ వెళుత్నాన్రని
తెలుసు. ఓ రోజు శాంతి సుధీర కారులో వెళూత్, కాలేజి నుంచి వసుత్నన్ కమల ఎదురైతే కారు ఆపాడు సుధీర. “నాకేమిటో
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ఒంటోల్ బావుండక, కాలేజికి రావటం లేదే కమలా! ఓ వారం పోయాక వసాత్. ఏం కొంప మునిగి పోయిందిలే. నోటుస్
నువివ్సాత్వు. హాజరు తకుక్వైతే డాకట్ర సరిట్ఫికేట పెడతాలే” అంది శాంతి నవువ్తూ అపుప్డకక్డ కారు ఆపటం శాంతికి
అంతగా ఇషట్ం లేదలేల్ వుంది. ఆ హావభావాలు కనిపించకుండా జాగర్తత్ పడింది.
“ఒంటోల్ బాగా లేదట, చూడండి ఈవిడగారికి. సినిమాలకు, షికారల్కు ఎంచకాక్ తిరుగుతోంది! ననున్
సతాయించేసోత్ంది ఇరవై నాలుగు గంటలూ. కాలేజికి డాకట్రు సరిట్ఫికేట పెడుతుందట. రండి, ఎలాగూ మీ ఇంటి వైపునన్
పారుక్కి వెడుతునాన్ం. కాసేస్పు కూరుచ్ందురు గానీ. మిమమ్లిన్ డార్ప చేసి వెడతాం” అనాన్డు సుధీర.
కమల తపప్నిసరిగా వెనక సీటోల్ కూరుచ్ంది. పారుక్లో శాంతి ముభావంగా కూరుచ్ంది. సుధీర తెగ
మాటాల్డేశాడు. కమల కూడా బెరుకు వదిలి ఫీర్గా మాటాల్డింది. శాంతిని మాటాల్డిసూత్నే కమల నానన్గారి పేరూ, వృతిత్,
అడర్సూ కనుకుక్నాన్డు సుధీర. శాంతి మాటలోల్ పెదద్ ఉతాస్హం లేదు. కమల ఉనికి పటల్ కోపం కూడా వుంది. ఈ
మారెందుకో కమల తొణక లేదు. శాంతి అలా ఉడుకు మోతత్నంగా కూరుచ్ని వుంటే లోలోపల సంతోషం కలిగింది.
సుధీర బొతిత్గా తనని ‘తకుక్వ అంతసుత్ అమామ్యి’ గా తీసి పారెయయ్కుండా, ఎదురు పడినందుకు కనీస మరాయ్ద
పర్కటించి, ఓ ‘చదువుకునన్ అమామ్యి’ గా గౌరవించి, తమతో బాటు కారులో తీసుకువచాచ్డు. అంతవరకు చాలు!
చీకటి పడబోతుండగా శాంతి అంది. “నాకేమిటో తలనొపిప్గా వుంది బావా! ఇంటికెళాద్ం” అని .
కమల గర్హించింది. “చీకటి పడుతోంది. మా అమామ్ నానన్ కంగారు పడుతుంటారు. వెళదాం. ఇకక్ణిణ్ంచి దగగ్రే
మా ఇలుల్. నడచి వెళతాను” అంది కమల.
“నడచి వెళళ్టమెందుకండీ? అదేం మరాయ్ద? మేం పిలిచి, మిమమ్లిన్ నడిపించటమా?” అనాన్డు సుధీర.
శాంతి కంపరంగా చూచింది కమల వైపు. ‘రోజూ ఈ మొహం కారులోనే వసోత్ందా?’ అనన్ ఈసడింపు
కనిపించిందా చూపులోల్ కమలకు.
“నడిపించట మేమిటండీ? మాకు కారు లేదు. రోజూ నడిచే వెళతాను. అయితే శాంతి పుణయ్మా అని అది మా
ఇంటికి కారులో వచిచ్, ననున్ వెంటబెటుట్క బయలేద్రుతుంది. అంచేత వాహన యోగం పడోత్ందే గానీ అపుప్డపుప్డు.
లేకపోతే సవ్తహాగా ఎంచకాక్ నడుసాత్ను” అంది కమల.
“నో... నో... మీరెనిన్ చెపిప్నా ఈ రోజు మిమమ్లిన్ మీ ఇంటి దగగ్ర డార్ప చేయవలసిన బాధయ్త నాకుంది. మా వెంట
రమమ్ని పిలిచింది నేనే గనుక” అనాన్డు సుధీర ధృడంగా.
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శాంతి చిరాగాగ్ అంది. “దీనికింత చరేచ్మిటి బావా? ఎలాగూ అటే కదా కారు వెళాళ్లి, కమలని డార్ప చేసి మరీ
వెళదాం పద.”
కారు కమల ఇంటి ముందు ఆగగానే... కమల అంది. “శాంతీ! ఒకక్ నిమిషం మా ఇంటోల్కి రండే. కాఫీ తీసుకు
వెడుదురు గానీ.”
“ఇపుప్డేం కాఫీ?” శాంతి చిరాగాగ్ అంది. సుధీర నవావ్డు.
“పద. పిలిచి పేర్మగా కాఫీ ఇసాత్మంటే వదద్నన్వారికి రౌరవాది నరకాలు పార్పిత్సాత్యని

కాఫీ పురాణం

చెబుతోంది. సపత్వయ్సన వాయ్సులలో ఒకరైన కాఫీ వాయ్సుడెవరో వార్సి ఉంటాడా కాఫీ పురాణం. ఈ సూతుడు నీలాటి
రౌరవాది... సారి శాంతాది మహా మునులకు బోధిసుత్నాన్ను. పద.”
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