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రెండు గెండెల చప్పు డు

భార్త రాష్ర్టపతి లోపలికి వస్తిండగా, హాలలో వున్న
ఆహూతులిందరు గౌర్వ పుర్సుర్ింగా లేచి నిలబడ్డారు.
స్భాషిణి మాత్రిం ఆయనిన చూడటిం లేదు. ఆమె చూపు ఒక
మధ్య వయస్ురాలి మీద వుింది.
ఆవిడకి న్లభై అయిదేళ్ళ దాకా వుిండొచ్చు. జుట్టటకి ర్ింగు
వేయకపోవటింతో చింపల మీద తెలలవింట్రుకలు హిందాగా
మెరుస్తన్ననయి. ఆమె కళ్ళలో ఏదో తెలియని విషాదాన్నన,
దైన్నయన్నన పసిగట్టింది స్భాషిణి.
స్భాషిణి పెదదగా లోకజ్ఞాన్ిం గాన్న, ఏవైన్న ప్రత్యయక సిదాధింతాల పటల
గాఢమైన్ న్మమకిం గాన్న వున్న అమామయి కాదు. ఆమెలో వున్న పలస్ పాయిింట్
స్నిశిత దృషిట.
ఎట్టవింట్ చిన్న విషయమైన్న ఆమె దృషిట దాట్పోదు. చట్టక్కున్
పట్టటక్కింట్టింది. అయిత్య దాని పటల విశ్లలషణా, పరిమాణక్రమపు అవగాహన్న,
హేతువూ మొదలైన్ లోతయిన్ విషయాలను పట్టించ్చకోదు.
ఈ లక్షణాలన్నన కేవలిం ఒకే ఒక వృతితకి సరిగాా సరిపోతాయి. ఇలింట్
అర్హతలూ, అన్ర్హతలూ ఒకే ప్రోఫెషనలో కావాలి.
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జర్నలిజిం!
స్భాషిణికి

అిందుకే

ఆ

ఉదోయగిం

కరెక్కటగా

క్కదిరిింది.

ఆమె

హైద్రాబాదుదులోని ఒక పరికలకలో జర్నలిస్టగా పని స్తోంతింది. ఆమె ్ర్త రాట్ర క రీడాడ్డ
మిండలికి సింబింధించిన్ ఒక ఉదోయగి. నిజ్ఞనికి ఆమె మింబాదుయి రావటిం తన్
పని మీద కాదు. ్ర్తకి తోడుగా వచిుింది.
భైర్వ్ కిండూలురకి “భార్త దేశపు అతుయతతమ రీడాడ్డకారుడి బహమతి”
అిందస్యబడుతున్న సిందర్భింలో, రాష్ర్ట రీడాడ్డమిండలి తరుపున్ ఆమె ్ర్త
హాజర్యాయడు. న్నలుగు రోజులు సెలవు తీస్క్కని ఆమె కూడ్డ అతడితో పాట్ట
బయలేదరిింది.
హైద్రాబాదుదలో వుింటే తనూ ్రాత ఒకురోజుయిన్న తీరుబడిగా గడపటిం
క్కదర్దని ఆమెకి తెలుస్. ఆమెకి జీవితిం పటల చాల ఆశలున్ననయి.
స్భాషిణి ్ర్త ప్రభాకర ఆమెకి సరిగాా వయతిరేకిం! అతడికి పెదదగా
చ్చరుక్కదన్ిం లేదు కాన్న ప్రతి విషయాన్నన క్షుణణింగా ఆకళింపు స్స్కోగలడు.
అతడిలో వున్న ఒకే ఒక దురుాణిం.... కోపిం! అది క్షణాలోల పాదర్సింల
పెరిగిపోతుింది. అయిత్య చాల మిందికి క్షణాలోల తగిాపోతుింది. కాన్న అతడికి
తగాదు. పైగా గింటల తర్బడి వాదిస్తతడు. తన్ కోప కార్ణానిన సహేతుకింగా
వివరిించటానికి ప్రయతినస్తతడు.
“స్తిలో ఏదుింటే అది విసిరేసి, చయయవలసిన్ న్షటిం అింతా స్సేసి
క్షమాపణ చపపకపోగా దానికి సమర్ధన్న, విశ్లలషణా కూడ్డన్న” అని దెపుపతుింది
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స్భాషిణి. అపపట్కి కోపిం తగిాపోత్య న్వేవస్తతడు. తగాకపోత్య, “....అవును.
సమర్థనే. మీకెవరికీ నేను చప్పపది అర్థిం కాదు” అని అరుస్తతడు.
అపపట్కామెకి కోపిం రాకపోత్య న్వేవస్తింది. కోపిం వసేత ఆమె కూడ్డ
అరుస్తింది.

“.....

మీరొకురేన్న

మేధావులు?

మాకూ

అింతో

ఇింతో

తెలివిత్యటలున్ననయి. ఆ మాట కొసేత మీరు చప్పపదే కరెక్కట కాదు! అిందుక్క
తారాుణిం మీ కోపమే!! ఎపుపడైత్య మనిషి తన్ పాయిింట్ట కరెక్కటగా అవతలి
వారికి చపపలేడో, అపుపడే కోపానిన ఆశ్రయిస్తతడు” అింట్టింది.
దాింతో అతడి కోపిం తార్స్తథయికి స్రుతుింది. “న్నది కోపిం కాదు.
చిరాక్క, అవతలి వారు మూర్ఖింగా స్సే ప్రతి పన్న చిరాక్క తెప్పపస్తింది. అది నువువ
స్సిన్న సరే! అిందుకే నేను ఎపుపడూ బతిమాలను. కోపమొచిున్ మనిషి అది
తగిాపోగానే తన్ ‘అవసర్ిం’ తీరుుకోవటిం గురితించి బతిమాలుతాడు. నేను
చప్పపదాని మీద న్నక్క న్మమకిం వుింది కాబట్ట, నేను వాదిింస్ ప్రతి దానికీ ఒక
హేతువుింట్టింది కాబట్ట న్న అింతట నేను రాజీకి రాను.” అింటాడు.
అది మాత్రిం నిజిం. అతడు తను చప్పపన్దానిన లోతుగా న్మమతాడు.
అససలు రాజీ పడదు. ఎనిన రోజులయిన్న సరే, అలగే వుిండగలడు. ఆమె
వుిండలేదు.
్ర్త కౌగిలి లేనిదే ఆమెకి నిద్రపటటదు. ఏ ఇింట్లలన్యిన్న ్ర్త కాసత
మభావింగా వుింటే స్త్రీ స్తధార్ణింగా ్రిించలేదు. మించి స్స్క్కింట్టింది. అదే
విధ్ింగా తన్కి కోపిం వచిున్పుపడు అతడు తన్ని బ్రతిమాలలని కోరుక్కింట్టింది.
అది సహజిం కూడ్డ! స్భాషిణి విషయింలో కూడ్డ ఇది ఒక ర్కింగా నిజమే
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అయిన్న, మరో కార్ణిం కూడ్డ వుింది. సగట్ట స్త్రీ కన్నన ఆమెకి శారీర్క వాింఛ
కాసత

ఎక్కువ.

అట్టవింట్

పరిపూర్ణమైన్

రొమాింట్క్

వాింఛ

కలిగిన్

ఆరోగయవింతమైన్ స్త్రీలు నూట్కో కోట్కో ఒకరుింటారు.
రాత్రయ్యయసరికి అవసర్ిం కొద్దద మొగవాడు మించి వాడవుతాడింటారు. ఈ
సూకిత ‘ఆమె’ క్క వరితస్తింది. ద్దనిన గురిించి ప్రభాకర అపుపడపుపడు ఏడిప్పసూత
వుింటాడు కూడ్డ! ఆమె ఉడుకోుదు. పైగా బాదుణానిన తిప్పప కొడుతుింది కూడ్డ .
“అవును. న్నక్క కోరిక కాసత ఎక్కువే. తప్పపిం వుింది? మీకింత లేదు కాబట్ట మీరు
బ్రతిమాలరు. పైగా దానికి వేరే కార్ణాలు చపాతరు కూడ్డ” అింట్టింది. అతడు
న్వేవస్తతడు. ఆ కలహాల సర్దా కాపుర్ింలో ఆ విధ్ింగా ఒకరోజు గడిచిపోతుింది.
సగట్ట మొగవాడికన్నన తన్ ్ర్తకి తక్కువ ‘వాింఛ’ వున్నదా అన్న
విషయిం ఆమెక్క తెలిసే అవకాశిం లేదు. ఆమెక్క ్ర్త తపప మరో మొగవాడు
తెలీదు.
*
*
*
ఆడిట్లరియింలో చపపట్టల ఆమెని ఈ లోకింలోకి తీస్కొచాుయి. భైర్వ్కి
రాట్ర కపతి బహమతి ప్రధాన్ిం స్స్తన్ననడు.
ఆమె దృషిట, ప్రెసిడింట్ వనుక వున్న బాదుడీగారాల మీద పడిింది.
ఆడిట్లరియింలో అిందరీన క్షుణణింగా పరిశీలిించిగాన్న లోపలికి వదలేలదు. పైగా
అకుడున్న వార్ిందరూ సమాజింలో పెదదవారే. అయిన్న ఆయనికి అింగర్క్షక్కలు
ఎిందుకో? అనుక్కింది. భార్తదేశపు న్డిబొడుాలో, నూరుశాతిం భార్తీయుల

మధ్య భార్త రాష్ర్టపతికి బాదుడీగారుాలు ఎిందుక్క - అన్న కాపషన క్రింద ఒక వాయసిం
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వ్రాసేత ఎల వుింట్టిందన్న ఆలోచన్ కూడ్డ వచిుింది. (ఎిందుక్క కావాలో ఆ రాత్రే
ఆమెక్క అను్వ పూర్వకింగా తెలిసిింది. అది వేరే సింగతి)
‘వాయసిం’ ఆలోచన్ రాగానే ఎడిటర మాటలు గురొతచాుయి.
“....మీ ఆయన్ పలుక్కబడి ఉపయోగిించి ఆ భైర్వ్తో ఒక ఇింటరూయూ
మన్ పరికలకిు సింపాదిించమామ. చాల ఉపయోగకర్ింగా వుింట్టింది?” అని
కోరాడు.
్ర్తకావిషయిం చప్పపింది.
“ఎనిన ప్పజీలు వేస్తతవ్ ?” అని అడిగాడు.
“ప్పజీల? ఇింకా న్యిం. మాది వార్పరికలక కాదు. దిన్పరికలక. రెిండు హాఫ్
కాలమలు వేసేత అదే గొపప.”
“దానికోసిం అతని దగిార్ ఇింటరూవూ దేనికి? నువేవ వ్రాసెయియ. మీ ఎడిటర
చూడొచాుడు కనుకన్న?”
ఆమెకి కోపిం వచిుింది...... “ఏమిట్ మీ వుదేదశయిం?” అింది.
“చూడు స్భాషిణీ. మన్ తెలుగు డయిలీ అతనెలగూ చదవడు. కాబట్ట
ఈ ఇింటరూవూ సింగతి అతడికి తెలిసే అవకాశిం ఎలగూ లేదు. మరో భాషలోని
ఇింటరూవూలని తరుుమా స్సి వయయటిం మీకూ కొతత కాదు. కాబట్ట నువేవ ఒక
ఇింటరూవూ తయారు స్సి న్న ప్పరు మీద వేసెయియ. ఏదైన్న గొడవొసేత నేను
చూస్క్కింటాను” అన్ననడు త్యలిగాా. “....అయిత్య గొడవా, కాింట్రవరీస వస్ు
పాయిింట్ట మాత్రిం ఏద్ద రాయక్క. ఆ విషయిం అతడికి స్ర్వేసే వాళ్ళళ
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వుింటారు. అల అని అదుభతింగా కూడ్డ వ్రాయక్క. ఇింత బాదుగా నేను ఇింటరూవూ
ఎపపడిచాున్బాదుా అని అతడు ఎింకవయిరీ స్సే ప్రమాదిం కూడ్డ వుింది.”
అపపట్కే ఆమె మక్కు ఎర్రబడిింది. “మా ఇింటరూవూ అింటే మీకింత
చ్చలకగా వుిందా?” అని వుక్రోషింగా ప్రశినించిింది.
“ఉన్న విషయిం చపాపన్ింత్య. ఏదైన్న ప్రత్యయక వార్త చపాపలనుక్కింటే తపప,
ఏ వయకీత ఒక ఇింటరూయూలో బ్రహామిండమయిన్ విషయానిన బయటపెటటదు.
స్లోలనూ, పరికలకా విలేకరుల సమావేశింలో దానిన చపుతాడు. అిందులోనూ
రీడాడ్డకారులకి ఏమింటాయి అింత సెనేసషన్ల వార్తలు? న్నక్క పాకిస్తతనతో
ఆడటిం ఇషటిం లేదు అని ఏ ఆటగాడయిన్న చపపగలడ్డ? ఇషటమింటే సరే, ఇషటిం
లేకపోయిన్న చపపడు. జట్టటలో స్తథన్ిం పోతుిందని ్యిం” అన్ననడు. అతడికి
భార్తదేశిం పాకిస్తతనతో ఆటల సింబింధ్ిం పెట్టటకోవటిం అసలిషటిం లేదు.
*
*
*
భైర్వ్, భార్త్ రాట్ర కపతి దగార్ మెడల తీస్క్కని క్రిందికి దిగుతిండగా,
స్భాషిణి మళ్ళళ ఆవిడవైపు చూసిింది. ఆమె తలవించ్చక్కని వుింది. అిందరూ
కర్తాళ్ ధ్వనులు స్సూతిండగా, ఆమె రెిండు స్తులూ వళ్ళళ పెట్టటక్కని వేరే వైపు
చూసూత కూరుుని వుింది. ఏదో దిగులు ఆమెని కలచివేస్తిందని స్భాషిణి
అనుక్కింది. ఆమె ్ర్త ఆమె పకున్ కూరుుని వున్ననడు. అతడు మిలటరీ మనిషిల
వున్ననడు.
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్ర్తతో గొడవపడి ఆమె మూడ్ అల వుిందేమో అనుక్కింది. ప్రభాకరతో
గొడవ పడిన్పుపడు తను కూడ్డ అలగే వుింట్టింది. కాన్న మూడ్ బాదుగాలేకపోత్య
ఇలింట్ స్లకి, ఫింక్షనసకి రాదు. ్ర్త ఎింత బ్రతిమాలిన్న సరే!
....ఫింక్షన

పూర్తయిింది.

ప్రభాకర

సేనహితుడికి

కారు

వుింది.

మింబాదుయిలో హోటళ్ళళ చాల ఖరీదు. సేనహితుడి ఇింట్లోనే వుింట్టన్ననరు.
కారోల మగుారూ బయలేదరారు. రారికల పదకొిండు అయిింది. మెయిన రోడుా
మీద వళ్ళతిండగా పోలీస్లు కార్లని పకు వీధలోించి వళ్ళమని సూచనుల స్యటిం
కన్బడిింది. బాదుబ్రీ మసీదుని ధ్వింసిం స్సిన్ రోజు అది.

2
“ఈ రోజు

కొిందరు క్రకెట్ బోరుా కారాయలయానిన ధ్వింసిం స్స్తరు.

అిందుకే ఈ రోడ్ బాదులక్ స్సిన్ట్టటన్ననరు” కారు పకుకి తిప్పప పోనిసూత అన్ననడు
ప్రభాకర సేనహితుడు.
“అవున్ట చాల కాలిం క్రతిం మన్దేశిం గెలిచిన్ ప్రపించకపని కూడ్డ
డ్డమేజ్ స్సిన్ట్టటన్ననరు కదూ” అింది స్భాషిణి. ఆమె మన్స్ వికలమయిింది.
ఆ తరువాత సింభాషణింతా ఆ విషయిం మీదే స్తగిింది. ప్రభాకర సేనహితుడికి
కూడ్డ క్రకెట్ అింటే చాల అభిమాన్ిం వున్నట్టటింది. చాల ఆవేశింగా
మాటాలడస్తగాడు. పాకిస్తతనతో బాదుర్తదేశిం క్రకెట్ ఆడ్డలన్న, ఆటలకీ టెర్రరిజ్ఞనికీ
సింబింధ్ిం లేదని అతని వాదన్. స్భాషిణికి కూడ్డ అతని వాదన్ న్చిున్ట్టటింది.
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తన్ ్ర్త ఆ సింభాషణలో పాల్గాన్కపోవటిం గమనిించి “మీరేమీ మాటాలడటిం
లేదేమిట్?” అింది.
చీకట్లల గమనిించలేదు గాన్న, ప్రభాకర మొహిం అపపట్కే జేగురు ర్ింగుకి
మారి వుింది. ్రిించలేన్ింత ఆవేశిం వసేత అతడు అలగే మార్తాడు. స్తిలో
ఏమన్నన విసిరేస్తతడు. ఎదురుగా చింప వుింటే ఎర్రగా కమిలిపోవాలిసిందే.
పకున్ సేనహితుడున్ననడు కాబట్ట అతి కషటిం మీద తన్ని తాను
సింబాదుళించ్చక్కింటూ,

“ఇిందులో

మాటాలడవలసిన్ింత

చర్ున్నయాింశిం

ఏమింది?” అన్ననడు క్కలపతింగా.
కాదని ఆమెకి తెలుస్. ్ర్త మౌన్ింగా వున్ననడింటే, ఆ వాదన్తో
ఏకీ్విించటిం లేదన్నమాట. ఆమె తలెతిత ్ర్త వైపు చూసిింది. కారు అదాదలోలించి
వలుతురు లోపలికి పడుతోింది. వివాహిం జరిగిన్ మొటట మొదట్ రోజు నుించీ
అతడి కోపిం ఆమెకి అలవాటే. కాన్న ప్రస్తతిం - మొదట్స్తరి.
్.....య....ప.....డిిం......ది!
భార్త రాష్ర్టపతి వనుక బాదుడీగారుాలు, అట్టవింట్ ఫింక్షనసలో కూడ్డ
ఎిందుక్క కాపల కాస్తతరో ఆమెకి అర్థమైింది.
*
*
*
మరుసట్ రోజు ప్రొదుదనేన లేచి ఆమె తయార్వటిం చూసి “ఎకుడికి ఇింత
ప్రొదుదనేన” అన్ననడు.
“శివాజీ గారెానసకి”
అతడు ఆశుర్యింగా “....ఎిందుక్క?” అని అడిగాడు.
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“భైర్వ్ కిండూలురని కలుస్కోవటానికి.”
ప్రభాకర న్వువ ఆపులేకపోయాడు. న్వువతనే “....ఎపుపడో ప్రాకీటస్ స్సి
ఆరేళ్ళ క్రతిం అతడు ఆ ఆటసథలింలో నేరుుక్కన్న మాట నిజమే. ఇపుపడు
భార్తదేశపు నెింబర వన ఆటగాడు అయాయక అతడు ప్రొదుదనేన అకుడిందుక్క
వుింటాడు? ఆట్లగ్రాఫులవాళ్ళళ వేటాడి చింపెయయరూ? అయిన్న ఇలింట్
ఆలోచన్ న్నకెల వచిుింద్ద? న్నవు కాసత తెలివైన్ దానివి అనుక్కన్నననే”
ఏడిప్పస్తన్నట్టట అన్ననడు.
ఆ మాటలోల వటకారానికి ఆమె ఒక క్షణిం మాటాలడలేకపోయిింది. దానిన
ఆసరాగా తీస్క్కని అతడు కొన్స్తగిించాడు. “....భైర్వ్ లింట్ వాళ్ళళ బి.బి.సి.,
స్తటర

తోంపరట్

లింట్

ఛాన్లసకే

మామూలుగా

ఇింటరూవూ

ఇవవరు.

కొిందరాటగాళ్ళయిత్య ఇింటరూవూ కోసిం డబ్బా కూడ్డ చాల ఎక్కువ డిమాిండ్
స్స్తతరు. మొన్న హైద్రాబాదుదలో ఒక ఆటగాడిని ఏదో షోరూమ ప్రార్ింభోతసవానికి
ప్పలిసేత లక్ష రూపాయలు డిమాిండ్ స్శాడట. మీ ఎడిటర అడగటమూ సరే, నువువ
ఆ మాట పట్టటకని అకుడికి వళ్ళటమూ సరే......”
అతడు మాటాలడటిం పూరిత స్స్తడని నిశుయిం స్స్క్కన్ననక ఆమె
నెమమదిగా అింది. “నేను భైర్వ్తో మాటాలడ్డను.”
పకులో బాదుింబ్బ పడాట్టట అతడు అదిరిపడి “నువావ? అతడితోటా?
ఎపుపడు? ఎకుడ?” అని ప్రశనల వర్షిం క్కరిప్పించాడు.
“నిన్న

రారికల”

అన్నదామె.

“....మీరు

సి.సి.బి.

ప్రెసిడింట్తో

మాటాలడుతుింటే.”
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అతడు న్మమలేన్ట్టట చూశాడు. ఆమె అన్నది “న్న అింతట నేనే వళళ
పరిచయిం స్స్క్కన్ననను. అతడికి ఆింధ్రప్రదేశ్ అింటే అభిమాన్మట. అతడి
అన్నయయ సైన్యింలో పనిస్సేటపుపడు హైద్రాబాదుదలోనే ట్రెయినిింగ్ పిందాడట.”
అతడి మొహింలో అపపట్కే మారుతున్న భావాలిన ఆమె గమనిించలేదు.
చపుపక్కింటూ పోయిింది. “ఇపుపడు తొమిమిందిింట్కి శివాజీ పారుకి వస్తన్ననడట.
అకుడికొచిు ఇింటరూవూ తీస్కోమన్ననడు. కారా కూడ్డ ఇచాుడు.”
“అకుడిింకెవరూ లేరా? అింటే ఐమీన.....నువువ మాటాలడే టపుపడు.”
“విలేకరుల ఎవరూ లేరు. అతడి ఫ్రిండ్స , అభిమానులూ వున్ననరు.”
“మీ పరికలక సరుుూలేషన అతనికి తెలుస్త?” అతడి కింఠింలో కాసత
వటకార్ిం ధ్వనిించిింది. ఆమె దానిన గురితించలేదు. “అసలవేమీ అడగలేదు.
‘మీతో మాటాలడ్డలీ’ అన్గానే, ‘రేపు పారుకి ర్ిండి’ అన్ననడు కారా ఇచిు దానిన
అకుడ గేట్ దగిార్ చూప్పించమన్ననడు.”
“స్తయింత్రిం పారుకి ర్మమన్లేదా?”
అపుపడు గమనిించిిందామె అతడి మొహానిన. అతడల మాటాలడటిం ఆమెకి
కొతత కాదు. ఈ విషయమై వారిదదరికీ చాలస్తరుల పోటాలట జరిగిింది కూడ్డ. ఆమె
పని స్స్తన్నది పరికలకా విలేకరిగా. ఆ సిందర్భింలో ఆమె చాలమిందిని
కలుస్కోవలసి

వుింట్టింది.

ఆ

విషయిం

అతడికి

న్చుదు.

ఇదదరూ

పోటాలడక్కింటారు. అపుపడతని మొహిం ఇలగే మారుతుింది.
గతింలో అయిత్య దెబాలట ‘జరిగాక’ మొహిం మారేది. ఈస్తరి అదేమీ
లేక్కిండ్డనే మారిింది.
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=1626

***
Read other books of Yandamoori Veerendranath @

http://kinige.com/kbrowse.php?via=author&id=355

