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బహుమతి
అపపట్లో చాలా అందంగా వండేదాన్నే నేను. కలువరేకుల్లాంటి కళ్ళు... ఆ కళ్ు న్నండా
కోటి కల్లు.. కాళిదాసు చూస్ను ఏమన్న వరిణంచి వండేవాడో! కాలేజీ కుర్రాళ్ళు మాత్రం “అబబ ఏం
ఫిగర్ రా!” అనుకునేవార్త కళ్ుపపగంచి చూస్తు.
వాళ్ళు అలా అనేపుడు పైకి కోపంగా చూస్నదాన్నే. కానీ కళ్ళు దించుకునాేక మాత్రం
కంటె నవవతో పెదవలు కంపుల్య్యయవ్.
ఆడుతూ పాడుతూ వండగానే నా చదువ అయిపోయింది. చదువ అ..యి..పో..వ..డం
ఏమటి! నేనే ఆపేశను. ఇంకా చదువకుందాం అనే ఆలోచనే అపుపడు నాకు రాలేదు. అసలు
అపుపడు నాకు ఆలోచన అనే మాటకి అరధం కూడా తెలీదు. ఎపుపడూ ఏదో కంపలు
మున్నగపోతునేట్లో హడావడిగా తిర్తగుతూ వండేదాన్నే. పొరపాటున కూర్తచంటే యిక
ఎడతెరిపి లేకుండా మాట్లోడుతూ వండేదాన్నే.
రమణి.. ఇందిర.. జానకి.. అందరం కలిస్న వచ్చచవాళ్ుం కాలేజి నుంచి. తీరికగా కబుర్తో
చెపుపకుంట్ల ఆ నాలుగు ఫరాోంగుల్ దూరానీే నాలుగు గంటలు నడిచ్చవాళ్ుం.
నేర్తగా

ఇంటికి వచ్చచ అల్వాటే వండేది కాదు. జానకి వాళిుంట్లో సనేజాజులు

కోసుకుంట్లనో.. రమణీ వాళిుంట్లో ఉయ్యయల్ వూగుతూనో మరో రండు గంటలు గడిపేవాళ్ుం.
లేకపోతే అందరం కలిసి గుడికి వెళ్ళువాళ్ుం. మా వూరోో శివాల్యం ఎంత బాగుండేదో! చాలా
ఎతుు మీద వండేది గుడి. అన్నే మెట్లో సునాయ్యసంగా ఎక్కాస్నవాళ్ుం. తూర్తప వైపున పెదద
నందివరధనం చెటుు వండేది. దాన్న క్రంద కూర్తచంటే వూరంతా కన్నపించ్చది. మాకబుర్తో ఎపుపడూ
అకాడే.
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ఒకాకా రోజు మేము యింటికి వచ్చచసరికి ఎన్నమది దాటేది. అందరి యిళ్ళు పకా పకానే
వండేవ్. ఎకాడికి వెళిునా నలుగురం కలిస్న వెళ్ళువాళ్ుం. అందుక్క ఇంట్లో వాళ్ళు పెదదగా
పటిుంచుకునేవాళ్ళు కాదు.
రమణి వీణ బాగా వాయించ్చది. జానకి పాటలు బాగా పాడేది. ఇందిర సంగతి చెపపనే
అకారలేదు. దాన్నకి రాన్న వ్దయ లేదు. ఏ పన్న అయినా చిటికలో నేర్తచకునేది. మాతో
మాట్లోడుతునేపుడూ.. గుడి దగగర కూర్తచనేపుడూ కూడా స్వవటుర్్ అల్ోడమో.. బుటులు అల్ోడమో
ఏదో ఒకటి చ్చస్తునే వండేది.
ఏ పనీ రాన్నది నాక్క. కానీ చిత్రంగా అందరూ నాక్క ఎకుావ యింపారున్స్ యిచ్చచవార్త.
అవను మరి! బయటి వాళ్ుకి కనపడేది అందమే కదా!
నేను బి.ఎ. పాస్ అవడమే పెదద ఘనకారయం. నేను పాస్ అయ్యనన్న తెలియగానే మా
అతుయయ “దాన్నది మొదటినుంచీ అదృష్ు జాతకమే.” అంట్ల మురిసిపోయింది.
ఆ తరావత వారం రోజుల్కి జరిగాయి నా మొటుమొదటి పెళిుచూపులు. నానే చెపాపర్త
“ఇంజినీర్త. కథలు కూడా వ్రాస్కుడట.” అన్న. “మన అమామయి బాగా నచిచంది అతన్నకి...
భావకుడు కదా!” అనాేర్త. చివరి మాట మెల్ోగా అనేర్త కానీ అందరికీ వ్నబడింది. అతుయయ
మళ్ళు నా బుగగలు నొకుాతూ “నాకు తెలుసురా. దాన్నది అదృష్ు జాతకం.” అంది.
పెళ్ువగానే ఆయనతో హైదరాబాద్ వచ్చచశను.
అదం చిత్రమో.. అనాేళ్ళు తిరిగన వూర్త.. స్నేహితురాళ్ళు .. అందర్నే వదిలేసి వసుుంటే
కంచెం కూడా బాధ కల్గలేదు. అమమన్న వదిలేసి వసుునేందుకు మాత్రం కంచెం ఏడుపు
వచిచంది.
ఇకాడికి వచాచక కూడా కనాేళ్ళు ఏ బాధయతలూ లేకుండా తిరగడమే సరిపోయింది. ఆ
తరావత ఒకరోజు..
సిన్నమాలో లోగా నేను కళ్ళు తిరిగ పడిపోలేదు. లేడీ డాకుర్ వచిచ గంభీరంగా “మీర్త తలిో
కాబోతునాేర్త” అన్న చెపపలేదు. నాక్క తెలిసింది ఆ వ్ష్యం కంచెం కంగార్త కలిగస్తు.
5

తిరస్కారం
నెల్ల్ పసికందును అపురూపంగా పటుుకున్న జాగ్రతుగా రైలు దిగంది జయంతి.
ముందురోజు రాత్రి రైలు ఎకిానపపటినుండి ఏకధాటిగా ఏడుస్తునే వందనడాన్నకి న్నదరశనగా ఆమె
కళ్ళు ఎర్రగా వాచి వనాేయి.
బర్తవయిన స్తట్ క్కసును కూలీ చ్చత మోయించుకుంట్ల బయటికి వచిచ రిక్షా
మాట్లోడుకుంది. పెళ్ుయ్యయక కాపురాన్నకి వెళ్ళుటపుడు అందరూ యిద స్నుష్న్స కి వచిచ
స్కగనంపారామెన్న.
“మళ్ళు యిపుడు.. రండేళ్ు తరావత.. పుటిుంటికి తిరిగ వస్ుంది.. బహుశ శశ్వతంగా.”
జయంతి ఉలికిా పడింది ఆ ఆలోచనకి. “శశ్వతంగా వచ్చచస్ుందా తను!”
ఈ రండేళ్ళు తను గడిపిన జీవ్తం గుర్తు రాగానే, న్నలువెలాో వణికిపోతూ.. వడిలోన్న
పిలాోడిన్న గటిుగా గుండెల్కి అదుముకుంది.
కాపురాన్నకి వెళ్ళుటపుడు ఎన్నే కల్ల్తో వెళిుంది! ఎనోేరోజులు పటులేదు ఆ కల్లు
కనీేళ్ువడాన్నకి.
అతన్న మాటలు.. ఆ శడిజం.. రండేళ్ు చిత్రహింస.. “భగవంతుడా! పగవాళ్ుకి కూడా
వదుద.” తల్ వెనకిా వాలిచ కళ్ళు గటిుగా మూసుకుంది.
గుండెలోో దుుఃఖం సముద్రంలా పొంగుతోంది. దాన్నే గొంతుకి అవతలే బంధంచ్చ
ప్రయతేంలో శ్ర్నరం సనేగా వణుకుతోంది.
“ఏం పాపం చ్చసిందన్న తనకీ శిక్ష! ఎందుకింతగా పర్నక్షంచాడు భగవంతుడు తనన్న!”
అసహాయంగా అనుకుంది జయంతి.
“తనకు తెలిసి తానే పాపమూ చ్చయలేదు. ఏ తపూప చ్చయలేదు. సుందర్ న్న ప్రేమంచడం
తపప తనే పొరపాట్ల చ్చయలేదు.”
అవను. ప్రేమంచింది. సుందర్ న్న ప్రేమంచింది.
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ఆ ఆలోచనే ఆమెకి చిత్రంగా తోస్ుంది. రండేళ్ు క్రతం సుందర్ న్న తను ప్రే..మం..చి..
పెళిు చ్చసుకుంది!!
ఎలా వండేది తను ఆ రోజులోో!
అపపటి తన రూపం కళ్ుముందు మెదిలి జయంతి కళ్ులోో గర్రున నీళ్ళు తిరిగాయి.
జల్పాతంలా వండేది. ఆమె ఎకాడ వందంటే అకాడ సందడి. ఇంట్లో.. ఆఫీస్ లో..
జయంతి పేర్త వ్ంటే చాలు ఒక ఉతా్హ తరంగం ఎగసి పడేది.
అలాంటి తను.. మొటుమొదటి స్కరి అతన్నే చూసినపుడే మూగగా మారిపోవడం ఆమెకి
గురొుచిచంది.
ఆరోజు.. ఆఫీస్ లో ఏదో వర్ా చ్చసుకుంట్లండగా బాస్ నుంచి పిలుపొచిచంది. జయంతి
లేచి ఆయన కాబిన్స లోకి వెళిుంది.
“కూరోచమామ. హి యీజ్ సుందర్.” అంట్ల అతన్నే పరిచయం చ్చశడాయన.
కాలు మీద కాలు వేసుకున్న చాలా హాయిగా కూర్తచనే అతన్నే రపపపాటులో గమన్నస్తు
వ్ష్ చ్చసింది జయంతి.
“బంగుళ్ళర్ నుంచి వచాచర్త. మంచి నాలెడ్సి, ఎక్ట్ పీరియన్స్ వనే యింజినీర్.” బాస్
పరిచయం చ్చసి వెళిుపోయ్యక జయంతి అతన్నతో చాలాస్నపు మాట్లోడింది.
ఫ్లయకుర్న అంతా చూపించింది. కతు టెకాేల్జీస్ గురించి చరిచంచింది. ఆమె అందానీే,
ఉతా్హానీే, తెలివ్తేటల్నీ అబుబరంగా చూశడు సుందర్. పెళిు ప్రస్కువన తెచాచడు. ఆమెక్కమీ
అభయంతరం కనబడలేదు. గొపప యింజినీర్. అందగాడు. పెదదవాళ్ుతో మాట్లోడమన్న చెపిపంది.
మరాేడే వచాచడు. నెలాేళ్ులో పెళ్ుయియంది. జయంతి ఉదోయగం వదిలేసి అతన్నతో
బంగుళ్ళర్ వెళిుపోయింది.
అదిగో.. అపపటుేంచ్చ మొదల్యిందీ నరకం.
కిరసనాయిల్ పోసి తగల్బటుడాలూ.. వాతలు తేలేలా కటుడాలూ లేవ. చినే మాటలు..
చాలా చినే చినే మాటలు ఉపయోగంచి హృదయ్యన్నే చిద్రం చ్చయడంలో సుందర్ సిదధహసుుడు.
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బాల్యం
మళ్ళు తెల్ోవారింది. తెల్ోవారడం అంటే మళ్ళు కోడి కూయడం.. మళ్ళు పనోోకి వెళ్ుడం..
మళ్ళు తిటుో తినడం..
ఏడేళ్ు కోటి గాడికి తెల్ోవారడం అంటే.. చానాేళ్ళుగా ఉనే తన మోకాలి పుండు మీద
మళ్ళు ఒకాస్కరిగా ఈగలు ముసరడం.
ఊహ తెలిసినపపటినుంచీ ప్రతి తెల్ోవార్తఝామునీ అలా భయంగానే వీక్షసుునాేడు వాడు.
ఊహ తెలిసినపపటినుంచీ..! అనొచాచ అలా! ఇపుడిపుడే ఊహ తెలుస్తునే కోటిగాడు
అనాలా!
ఏమో! పాలు మరిచీ ఎనాేళ్ుయిందో! కలువ కుదిర్న ఎనాేళ్ుయిందో!
వాడి కోరిక మాత్రం కన్నే యుగాలుగా వాడి మనసులో గూడు కటుుకున్న వంది...
అంటే దాదాపుగా పనెేండు నెల్ల్ నుంచీ, య్యభై వారాల్ నుంచీ.. మూడు వందలా అరవై
అయిదు రోజుల్నుంచీ!
అవను. సరిగాగ సంవత్రం క్రతం తెలిసింది వాడికి..
“రోజూ తను పన్నలోకి వెళిున కాస్నపటికి స్తర్నడొస్కుడంట. ఆడు మెల్ో మెల్ోగా గుడిస్వ పైకి
పాకతా వంటే .. కపుపకి వనే సిలుోలోోనుంచీ ఆ ఎలుగులు అట్లు నేల్ మీదికి జారతాయంట.
తను చెతు కుపప లో నుంచి ఏర్తకచిచన అదదం ముకుాంద.. పగలి పోయిన అదదం ముకా.. దాన్న
మీద పడతాయంట ఆ ఎలుగులు. తడికల్ మీద గుండ్రాలు గుండ్రాలుగా మెర్తస్కుయంట...
అపుపడు గుడిస్వ గుడిసంతా బంగారం నాగ వంటదంట ..”
వాడి చెలెోలు స్కరమమ చెపిపంది వాడికిదంతా. అది చెపిపన తీర్త లోన్న మహతయమో! వాడి
జీవనర్నతి లోన్న దౌరాుగయమో! కారణమేదైనా వాడి మనసులో మాత్రం ఆ దృశ్యం ఒక ఊహాచిత్రం
లా న్నలిచ పోయింది. దాన్నే యదారధంగా చూడాల్నే ఆశ్తో వాడి హృదయం కటుుకుపోతోంది.
ఒకరోజు కాదు. రండు రోజులు కాదు. దాదాపు సంవత్రం నుంచీ!
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కానీ ఎలా కుదుర్తుంది! కుదరదు.
చీకటితోనే పనోోకి రావాల్న్న తుల్శ్మమ గార్త ముంద చెపిపంది.
పాల్ పాకటుో తెచిచపెటుడంతో మొదల్వతుంది వాడి డూయటీ. ఆ తరావత నీళ్ళు పట్లులి.
ఇలుో తుడవాలి. ఏమనాే సర్తకులు కావాల్ంటే బజార్తకళిు తెచిచపెట్లులి. అయయగారికి టిఫిన్స
డబాబ యిచిచ రావాలి. బుల్ోయయగారిన్న ఆడించాలి.
“.. ఆడించడమంటే కూసున్న ఆడుకోడం కాదు. ఆర్త ఏడవకుండా స్తసుకోవాలి. అంటే
ఎపుపడూ ఎతుుకున్న తిపుపతా వండాలి.”
వీటన్నేటి మధాయ స్తర్తయడు ఎపుపడొస్కుడో, ఎపుపడు పోతాడో కోటిగాడికి తెలిస్న
అవకాశ్మయినా ఉండదు. ప్రొదుదన పూట నీళ్ళు పటుడమూ.. రోజంతా పసిపిలాోడిన్న ఎతుుకున్న
మోయడమూ రండూ వాడి శ్కిుకి మంచిన పనులే.
కోటిగాడి భాష్లో బుల్ోయయగారయిన ప్రశంత్ తుల్శ్మమగారి మనవడు.
కడుకు, కోడలు, పెళిు కావల్సిన కూతుర్త.. అందరూ ఉదోయగాల్కి వెళ్ళు పసివాడిన్న
చూడటం ఆవ్డ వల్ో కాలేదు. అందుక్క ఒక పన్నవాడు అవసరమయ్యయడు. ఎపుడయితే పన్నవాడు
దొరికాడో, అపుడు పసిపిలాోడిన్న చూడటంతో పాటు యింకా చాలా పనులు వాడి నెతిు మీద
ఆట్లమేటిగాగ పడిపోయ్యయి.
స్కయంత్రం.. సవపేమమగార్త, అద.. తుల్శ్మమగారి కోడలు వచ్చచదాకా పసిపిలాోడి బాధయత
తపపదు కోటిగాడికి. ఆవ్డ వచాచక, అపుపడు మొకాల్కి నీళ్ళు పెటిు ఏడవతూండగా గుడిస్వ
చ్చరతాడు.
తలిో పళ్ళుంలో అనేం పెటిు యిస్ను, అది తిన్న, గుడిస్వ బయట... చల్ోటి వెనెేలోో.. ఒక చినే
గుడడ పర్తచుకున్న పడుకుంట్లడు.
అపుపడు.. అలా పడుకున్న ఆకాశ్ంలో చంద్రుడినీ, చుకాల్నీ చూసుునేపుడు.. మళ్ళు వాడి
కోరిక మెల్ోగా మనసున్న గుచుచతుంది.
“అమామ! రేపొకా రోజూ పనోోకళ్ునే.” అంట్లడు మొర పెటుుకుంటునేటుోగా.
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నా స్నేహితుడు
అల్సిన ప్రపంచమంతా ఆదమరచి న్నద్రంచ్చటపుడు.., చంద్రుడూ, తారలూ మాత్రమే
తొంగ చూసుునేపుడు.., అల్వోకగా ఆకాశ్ం నుండి దిగవచిచన అప్రకాంతలా వంది సంధయ.
చకాటి చిర్తనవవతో స్తర్తయడికి సుప్రభాతం పలుకుతూ, అందంగా ముగుగపెటేు సంధయన్న
చూస్ను ఏ అజాాత చిత్రకార్తడి తపుఃఫల్మో అన్నపిసుుంది.
ఏ రోజయినా, ఏ కాల్మయినా సంధయ ముగుగ వేస్న సమయంలో ఒకా న్నమష్ం కూడా
తేడా వండదు.
ఆ దృశయన్నే మస్ అవకూడదనే బల్మయిన కోరిక వల్ో కాబోలు .. నాకు మెల్కువ వచ్చచ
సమయంలోనూ అరన్నమష్ం తేడా వండదు.
కానీ స్తర్తయడికీ, ప్రకృతికీ ఆ పంకుుయయ్యలిటీ వండదు కదా! అందుక్క సంధయ ముగుగకి
నేపధయం మాత్రం ఒకోారోజు ఒకోా రకంగా వంటుంది. ఈ రోజు అది అదుుతంగా వంది.
తెల్ోవారూో శ్రమపడి సంధయన్న మల్చిన చిత్రకార్తడు తెల్ోవార్తతూందన్న తెలీగానే ఎకాడి
కుంచెలు అకాడ పారేసి పారిపోయ్యడో! ఏమో! ఆకాశ్ంలో ఎర్తపు, తెలుపు, నలుపు, నీల్ం .
అన్నే రంగులూ అలిోబిలిోగా అంటుకున్న వనాేయి. ఆ రంగుల్ మధయలోనుంచి.. తెల్ోటి పరికిణీ,
ఓణీలో వ్చిచన నందివరధనం పూవలా నడిచి వచిచంది సంధయ.
తననే మురిపెంగా చూసుునే నా వైపు తిరిగ “గుడ్స మారిేంగ్ అంకుల్” అంది
అల్వాటుగా.
అల్వాటంటే ఒకనాటి అల్వాటు కాదు. దాదాపు పనెేండేళ్ు అల్వాటు.
ఏ స్వంటిమెంట్ కీ ల్నంగన్న నేను కూడా ప్రొదుదనేే సంధయ మొహం చూడకుండా
వండట్లన్నే యిబబందిగా ఫీల్య్యయంతగా అయిపోయిన అల్వాటు.
“కాలేజ్ వందా యివాళ్!” అనాేను.
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“ఊ” అంట్ల లోపలికి వెళ్ుబోయింది. మళ్ళు అంతలోనే ఆగ “ఎందుకు!” అంది
అనుమానంగా.
నేను మాట్లోడలేదు.
“కథ చెపాురా!”
“అనుకునాేను” నవావను నేను.
“అయితే కాలేజ్ మానేస్కునేో. ఇవాళ్ అంత ముఖయమయిన కాోసులేమీ లేవ. ఇంట్లోనే
కంచెం పనుంది. ఒక గంట్లగ రానా!”
తల్వూపాను.
అది చూడగానే యిక ఒకాక్షణం కూడా ఆల్సయం చ్చయడం యిష్ుం లేనటుో తూనీగలా
లోపలికి పర్తగెతిుంది.
నేను ఏమైనా వ్రాస్న అల్వాటు అయిదారేళ్ు క్రతమే వదిలేశను. ఇపుడు ఏ రచన అయినా
నేను చెపుుంటే సంధయ వ్రాసి పెట్లులి్ంద. అద నా కుడిచ్చయి.
ఇపుడిలా నాలో ఒక భాగంగా అన్నపిసుునే సంధయ, మేము ఈ యింట్లోకి వచ్చచసరికి
నాలుగేళ్ు పిల్ో.
అపుపడు నేనొక వరధమాన రచయితన్న. క్రొతుగా ఉదోయగంలో చ్చరిన రోజులు... క్రొతుగా
పెళ్ుయిన రోజులు.
క్రొతు ఆలోచనలు..ఉతా్హం.
ఈ యింట్లో అడుగుపెటిున గంట లోపలే కన్నపించింది సంధయ... ప్రకా యింట్లో
ఆడుకుంట్ల.
మూడు చక్రల్ బండి తోసుకుంట్ల.. వచీచ రాన్న మాటల్తో “ఓ..” అన్న అర్తస్తు.. ఈ
యింటి దాకా వచిచంది.
వాకిట్లో క్రొతు మన్నష కనపడగానే టకుాన ఆగపోయింది. పెదద పెదద కళ్ుతో ఆరిందాలా
చూస్తు.
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ఆలోచన అమృతం
“ఎంతవరకచిచంది వంట!” భరు ప్రశ్ేకి తల్తిపిప చూసింది కమల్.
“అయిపోయింది.”
“నేను వెళిు వాళ్ును తీసుకస్కును. బస్ స్కుప్ దగగర నుంచి ఫోన్స చ్చశర్త.”
“సరే.” రాఘవ బయటకి వెళ్ుగానే సువ్ ఆఫ్ట చ్చసి యివతలికి వచిచంది కమల్.
ఇల్ోంతా ఒకస్కరి పర్నక్షంచి, ఏ వసుువూ స్కథనభ్రంశ్ం చెందలేదన్న న్నరాధరించుకునాేక
హాలోోకి నడిచి ఓ మాగజైన్స చ్చతిలోకి తీసుకున్న కూర్తచంది.
ఆమె

వ్దాయధకురాలు.

ఉదోయగసుథరాలు

కూడా.

ఇంటి

పనీ..

ఉదోయగమూ..

రచనావాయసంగమూ.. సంగీతమూ.. చాలా వ్ష్య్యల్లో చెపుపకోదగగ ప్రావీణయం ఉనే కమల్కి
అతిథుల్నీ, అభాయగతుల్నీ ఆదరించ్చ అవకాశ్ం కంచెం తకుావే.
ఒకరి యింటికి వెళ్ళుందుకు కానీ, ఒకరిే తమ యింటికి పిలేచందుకు కానీ ఆమె
స్కధారణంగా సమయ్యన్నే క్కట్లయించలేదు.
అయితే ఆవేళ్ వస్తునే అతిథుల్ ప్రాముఖయత వేర్త. కళ్ళయణ్ రాఘవకి మంచి స్నేహితుడు.
ప్రవాస్కంధ్రుడు.
తెలుగు పత్రికల్లో అతను వ్రాస్న వాయస్కలూ, వ్శ్లోష్ణలూ, సమీక్షలూ, వ్మరశలూ శ్రదధగా
చదువతుందామె. ఎటొచీచ అతన్నే చూస్న అవకాశ్మే యింతవరకూ రాలేదు.
“మన సంప్రదాయ్యల్ గురించీ ఆచార వయవహారాల్ గురించీ అంత చకాగా,
వ్శ్లోష్ణాతమకంగా వ్రాస్న అతను చూడట్లన్నకి ఎలా ఉంట్లడో!” అన్నపించింది కమల్కి.
న్నజాన్నకి కమల్కి కూడా అన్నే పనులూ పదధతి ప్రకారం చ్చయ్యల్నే కోరిక వనాే.. తన
ఉదోయగం, యితర వాయపకాల్ వల్ో కన్నే వదిలేయక తపపడం లేదు.
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అందుక్క ఆమెకి కళ్ళయణ్ రాక కంచెం భయ్యన్నే కలిగస్ుంది. తమ జీవన వ్ధానం అతన్న
వ్మరశకి గురవతుందమోనన్న బర్తకుగా వంది. ఇంటిన్న ఎంతో శ్రదధగా అల్ంకరించింది. వంట
కూడా చాలా శుచిగా చ్చసింది. అతిథ మరాయదకు సరవసనాేహాల్తో సిదధంగా వంది. అయినా ఏదో
బర్తకు.
ఆమె ఆలోచనల్ల్లో వండగానే రాఘవ స్నేహితుడితో తిరిగ వచాచడు.
“మా కళ్ళయణ్. వైదహిగార్త.” అంట్ల రాఘవ పరిచయం చ్చసుుంటే కమల్ చిర్తనవవతో
ఆ దంపతుల్కి నమసారించింది.
ముందు అందరికీ ఒక వ్డత కాఫీ యిచిచంది. అది తాగుతూ కబురోలో పడాడర్త.
ఎకుావగా కళ్ళయణే మాట్లోడస్కగాడు. మగతా ముగుగరూ అతన్నకి శ్రోతల్య్యయర్త.
జోయతిష్యం.. పురాణాలు.. శస్కాలు.. ఆచారాలు.. ఏ వ్ష్యం తీసుకునాే అనరగళ్ంగా
మాట్లోడుతునాేడతను.
రండు గంటల్ స్నపు కబురోతో ఎలా గడిచిందో తెలీదు. కమల్ వంట గదిలోకి నడిచి
అపపడాలు, వడియ్యలు వేయించస్కగంది.
బయటినుంచి వాళ్ు మాటలు వ్న్నపిస్తునే వనాేయి.
పెదదవాళ్ు మాటలు చదిదమూటల్నీ.. వాళ్ళు చెపిపన ప్రతిమాటనీ ఆచరించడం
అతయవసరమనీ.. శస్కాల్లో చెపిపనవనీే న్నరవరిుంచాలి్న బాధయత ప్రతి మన్నషకీ వందనీ
అంటునాేడు కళ్ళయణ్.
డైన్నంగ్ టేబుల్ మీద కంచాలూ, గాోసులూ సరిద “భోజనాన్నకి రండి.” అంది కమల్.
చ్చతులు కడుకుాన్న వస్తు “నువవ కూడా కూరోచ.” అనాేడు రాఘవ.
“నేను తరావత తింట్లనులెండి.” అంది ఆమె వాళ్ు ముగుగరికీ వడిడస్తు. ఆతరావత తన
సహజమైన చిలిపితనంతో ప్రశిేంచింది.
“భరుకి వడిడంచాక్క భారయ తినాల్ంట్లరేమో కదండీ మన పెదదవాళ్ళు!” అన్న.
“అవను.” ష్ర్ు చ్చతులు పైకి తోసుకుంట్ల సమాధానమచాచడు కళ్ళయణ్.
“ఎందుకనో!” అంది కంచాల్లో కూర వడిడస్తు యింకాసు అల్ోరిగా.
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అల్లు వ్రిగే చోటు
“అరచన వచ్చచది రేపే!!” అనుకుంది భవాన్న వదవగంతో.
ఆ రోజు న్నద్ర లేచాక ఆమె అలా అనుకోవడం అది అరవయోయ స్కరి. రండేళ్ు తరావత
ప్రాణ స్నేహితురాలిన్న చూసుునాేననే న్నజం ఆమెన్న సిథమతంగా న్నల్వన్నవవడం లేదు.
ప్రాణస్నేహం. అవను. తమ మధయ వనే స్నేహాన్నే వాళిుదదరూ అలాగే భావ్స్కుర్త. తాము
కాలేజ్ లో కలుసుకునే మొదటి రోజు.. వాళిుదదరికీ యిపపటికీ చాలా అపురూపమయిన రోజు.
మూడేళ్ు కాలేజ్ జీవ్తం.. హాసుల్.. కలిసి చూసిన సిన్నమాలు.. చదివ్న పుసుకాలు.. ప్రతి
సంఘటనా వాళ్ు స్నేహాన్నే పెంచ్చందుక్క తోడపడాడయి.
ఎపుడయినా..

ఏ

పరిసిథతికయినా

యిదదరూ

ఒక్కలా

సపందించ్చవార్త.

సరదాకి

పోట్లోడుకుందామనాే వాళిుదదరికీ ఏ వ్ష్యంలోనూ భినాేభిప్రాయం వండేది కాదు.
“మీ జీవ్తంలో ఎదురయిన అదుుతం ఏమటి?” అన్న భవాన్నన్న ఎవరైనా అడిగతే బహుశ
ఒకటే సమాధానం చెపుతుంది. “సరిగాగ నాలాగే ఆలోచించ్చ స్నేహితురాలు వండడం” అన్న.
డిగ్రీ ఎగాిమ్స్ వ్రాయడం ఆల్సయం అరచన పెళ్ుయియంది. అతను యింజినీర్. పెళిు నాటికి
అమెరికాలో వనాేడు. అతను పన్నచ్చస్న కంపెనీ తర్తపున ఏదో ట్రైన్నంగ్ కి వెళ్ళుడు.
తనుకూడా అమెరికా వెళ్ళు భవాన్నన్న హెచచరించింది అరచన. “అమామవాళ్ళు ఏ
సంబంధం తెస్ను దాన్నకలాో తలూపకు. ఏ కోర్ా నో, టీచరోే చ్చసుకునాేవంటే లైఫ్ట
నరకమయిపోతుంది” అన్న.
భవాన్న గతుకుామంది. ఎందుకంటే అంతకుముందు రోజే ఎవరో ఒక సంబంధం
చెపాపర్త. అతను స్వక్రటేరియట్ లో యు.డి.సి. ఆ సంబంధం కుదిరితే బాగుండునన్న తలీో తండ్రీ
ఆశ్ పడుతునాేర్త.
ఏం మాట్లోడాలో తెలీక ఓ క్షణం తడబడి “నాదముంది!” అంది భవాన్న నవవతూ.
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అలా అమెరికా వెళిుపోయిన అరచన సంవత్రం తరావత తిరిగొచిచంది. భరుకి మద్రాస్ లో
వదోయగం. అతుగార్త.. మామగార్త.. పెదద యిలుో.. ఆ వాతావరణం అంతా వ్వరంగా ఉతురం
వ్రాసింది.
దాన్నకి భవాన్న బదులు వ్రాసింది. తన పెళిు దాదాపుగా ఖాయమయిందనీ.. వర్తడి పేర్త
ప్రకాశ్ అనీ.. పెళిు నెల్ రోజులోో వండవచచనీ.. అరచన తపపక రావాల్నీ.
ప్రకాశ్ వదోయగం సంగతి మాత్రం రాయలేదు. అతను ఒక గవరేమెంట్ ఆఫీస్ లో
టపిస్ు. ఆమాట వ్రాస్నందుకు ధైరయం చాల్లేదు భవాన్నకి.
అరచన పెళిుకి వచిచంది. ప్రకాశ్ సిథతిగతుల్ గురించి ప్రతేయకించి భవాన్నన్న అడగలేదు.
అయినా అంతా అరధమయ్యయ వండవచుచననుకుంది భవాన్న.
ప్రొదుదన

పదింటికి

పెళ్ుయితే

రాత్రి

పదిగంటల్కి

భవాన్న

అతువారింటికి

ప్రయ్యణమయింది. ఆవెంటనే అరచన మద్రాస్ ప్రయ్యణమయింది.
మళ్ళు యిపుపడు.. రండునేరేళ్ు తరావత.. అరచన హైదరాబాద్ వసుునాేనన్న ఉతురం
వ్రాసింది.
ఈ లోపులో భవాన్న జీవ్తంలో చాలా మార్తపలు వచాచయి. ఒక బాబు పుట్లుడు. తను
కూడా ఓ చినే స్తాలోో టీచర్ గా జాయినయింది.
రోజూ ప్రొదుదనేే హడావ్డిగా బయలేదరి, బాబున్న రడీ చ్చసి బ్బబీ క్కర్ స్వంటర్ లో అపపచెపిప
.. బస్ ఎకిా స్తాల్ కి వెళ్ళులి. స్కయంత్రం స్తాల్ అయిపోగానే మళ్ళు బాబున్న తీసుాన్న యింటికి
వచిచ, వాడి పనులు చూసి, యింటి పనీ, వంట పనీ చ్చసుకోవాలి.
మధయలో

ఒక

పదిమంది

పిల్ోల్కి

ట్లయష్న్స

చెపాపలి.

దాదాపు ఒక యంత్రం లాగే అయిపోయింది భవాన్న పన్న. ఈ వ్సుగు న్నండిన జీవ్తంలోకి
రండ్రోజుల్ పాటు మార్తప వసుుందనే ఆలోచనే ఆమెకి అంతులేన్న ఉతా్హాన్నేస్ుంది.
స్కేనాన్నకి వెళ్ళు బీర్తవాలోనుంచి చీర తీసుకుంట్లంటే అరచన లెటర్ కన్నపించింది.
అంత హడావ్డిలోనూ మరోస్కరి మడత వ్పిప దాన్నే చదవకుండా వండలేకపోయింది భవాన్న.
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End of Preview.
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