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తయళ మేఘచ్ఛామ, తర్వఴతి ఎడారి
ఇప్పుడిలా ర్వత్రి నీయవంలో, అల్పురజోలం 1mg కూడా నిద్ర ప్పచచలేని ఫరువు కళలతో, వెనక భంచం
మీద ఇప్పుడు నా వంతు భాగానిి కూడా వెలలకిలా ఆక్రమంచి ర్వఘవ పెడ్తోని గుయక నేథయంలో...
కసారి మాధవని గురుో తెచుచకుంటే, జీవితంలో ఏదీ నా చేతులోల లేకపోవటభనే నిస్షహామ
భావనని భళ్లల తల మీంచి గుభమరించుకునిట్టూ ఉంటంది. ఇవాళ్టూకి ఏడేళల క్రితం మేం
విడిపోయం. నిజానికి, విడిచి వచేచశాను. నేనే నెటేూశాను. తలల తన రొమ్మమ నుంచి బిడ్డని దూయం
నెట్టూనటూ.
ఎంత విలువైనదైనా చవకగా వస్తో తలకెక్కేస్ోంది. మా భధయ ఏడాది అనుఫంధం అుట్టక్క
నాలో చ్ఛలా స్తుోవ లాగేసంది. వాడేంట్ట అప్పుడే పాతిక దాట్టన కుర్రాడు, వాడికి అంతా బాగానే
ఉండేదనుకుంటా. అలాగే ప్రవరిోంచేవాడు. నలభైయేళల ననుి తన ప్రియతి ప్రిమమైన కనెి కలల
స్ఖిలాగా చూస్తవాడు. ఆ కొనాిళ్లల ననుి నేనూ అలాగే చూస్కునాిను. చూస్కునేలా చేశాడు
ననుి. కానీ నిజానికి అుట్టక్క వాస్ోవం నలపేమగా వడ్ల స్డ్ల ర్వలన కలల ప్పష్ుం తాలూకు
మగిలన వ ంతానిి నేను. ఎప్పుడ్త కప్పుడు ఆ నిజం కట్టూదుట నిలచి నిలదీమకపోతుందా.
ఆ రోజు చ్ఛలా గురుో నాకు. ఈ ఏడేళలలోనూ దే దే వాడ్గా వాడ్గా అరిగిపోయిన స్మ తి
అది. కాలస్ల భధయ విర్వభంలో తోట్ట లెకచయయలతో ఏదో కబుయలలో ఉంటే వాడి నుంచి ఫోన్.
అుట్టక్క ఎకేడ్ ఉనాి కేకు వచిచ ఫోన్ ఎత్తో దశ్ దాట్ట, ఇఫబందిగా ఉంటే కట్ చేస్త సితికి
వచేచశాను. అలాగే కట్ చేశాను. రండు సారుల, మూడుసారుల... చేస్తోనే ఉనాిడు. ఇప్పుడు
తలుచుకుంటే కళలభమటా నీళ్లల కారుతునాియి. కానీ అప్పుడు కట్ చేస్తోనే ఉనాిను. చివరికి
మెస్తజ్ పెటాూడు. ‚ఫమట ఉనాిను‛ అని.
ప్రేభలో ఉని భనిషిది కళ్లల మూస్కుని పాలు తాగే పిలల వాటం. చుట్టూ జనానికి
తెలమదా. బోటనీ ఆవిడా, లెకేలావిడా గూడుప్పఠాణీ మౌనంలో ఒయగా చూస్ోనాియని తెలుస్ోంది.
‚వసాోనుండ్ండీ...‛ అంట్ట – వాళల వైప్ప చూస్తో నా నుంచి ఏదో కనెెష్న్ ఆశంచే చూప్పలి
ఎదురోేవాలష వస్ోందని బమంతో చూడ్కుండానే – కుర్చచ లోంచి లేచి ఫమటకు ఫమలేేర్వను.
గది నుంచి ఫమటకు వచ్ఛచనే గానీ, కుతూహలం కాళలకు ఫంధం వేసంది. కుచిచళల భడ్త
స్రుేకుంటని నెంతో కిట్ట కేన వంగాను.
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“Seems her dildo again…” లెకేలావిడ్ గంతు.
తర్వఴత ఇదేరి నవుఴలూ.
వాస్ోవం కొట్టూన చందెఫబ! కానీ వాళలక్కం తెలుస్నీ! ఆ ప్రంచంలో భస్లుతుని నాకు
తెలుస్ మా ఫంధప్ప సందయయం. ‚సామ్మ స్డ్లన తి రిష్ఴంగమ్మనందు.. స్ఖమ్మ దుుఃఖమ్మ
లేని స్షుపిో లోన‛ ఉని నాకు ఎకేణ్ణంచి త్తలుతూ వచిచ తాకిందో తన వేణు గానం తాకింది. ఇక
అనీి భరిచి ఆ స్ఴిర్వగలీనుర్వలనై తెలమని లీల వైప్ప అలా సాగిపోయను. ఇప్పుడు అది
మొహం మొతిోంది.
కాలేజ్ ఫమట పారిేంగ్ దగగయ నా కారు దరిదాప్పలోల అస్హనంగా తచ్ఛచడుతునాిడు
మాధవ. ననుి దూయం నుంచి చూడ్గానే మ్మఖభంతా వెలగించుకుని అదే భతాబా యవఴల నవుఴ,
కనీస్ం గత వాయంగా కలవకుండా, ఫోన్ లో దొయకుేండా ఇఫబంది పెటాూనని కోం కూడా
భరిచపోయి. ఆ నవుఴలో తన ప్రేభ మీద వాడు పెటూకుని నభమకం కనడి, వాడికా రోజు నేను
ఏం చేమబోతునాినో గురొోచిచ, గుండెలోల పెదే మ్మడేదో మెలడుతునిటూగా అనిపించింది.
లెకేలావిడ్ కామెంట్తో ఇరిటేట్ ఐ ఉనాినేమో, వాడి నవుఴకి ఫదులవఴలేదు.
‚ఎందుకు అదే నిగా రింగ్ చేసాోవ. కట్ చేశానంటే ఏదో కాయణంతోనే కట్ చేస్ంటా
అనుకోవా?‛
‚వాయం అయింది నీతో కుదురుగా మాటాలడి. నాతో మాటాలడ్టనికి స్ందు దొయకనంత
బిజీనా? ఏంట్రా ఇది?‛
నేను మౌనం వహంచబోయను. కానీ మామూలుగా నా మౌనానిి వాడేది ఊయకనే వాడిలో
దోష్భావం రేగగటూటానికి. ఇప్పుడా అవస్యం లేదు. ఇది దోష్భావానిి కనీఴనియంట్గా మీదేస్కుని
వాణ్ణ తూటల పొడ్వబోయే స్ందయభం. ‚ద కారకుే. మాటాలడాల.‛
ఆ రోజు కారు ప్రయణం కోేసారి అలా అనంతంగా సాగిపోత్త బాగుండేదని
అనిపిస్ోంది. ఇప్పుడీ కథలో కూడా. ఆ ప్రయణానిి వెంటనే మ్మగించి నా జీవితంలో బాలయం
తర్వఴత తాయసలలన ఏకైక ఆనందప్ప అధ్యయయనికి నేనే ఇచుచకుని మాస్కిసూక్ మ్మగింప్ప జోలకి
వెళ్లలలనిపించటం లేదు. కాస్తప్ప ననూి, మాధవనీ అలా కారులోనే వెళలనిస్తో, ఈ ర్వస్త నేను భళ్లల
మొదట్టకి వసాోను. మాధవని తొలసారి చూసన స్ందర్వభనికి.
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అుట్టక్క ర్వఘవని బయోగా చూడ్కపోవటం మాట అటంచి శ్త్రువుగా చూడ్టం కూడా
మానేశాను. నా అరుప్పలూ, గడ్వలూ, హస్టూరియ, సైకియట్రిక్ కనషలేూష్నూల అనీి పోయి, క
ప్రశాంతమైన ఏమీలేనితనం. We were just co-existing, and it’s still the status.
మా భధయ స్ఴి రూపేణా పేగుఫంధం లేకపోయంటే తెగతెంప్పలు చేస్కునేదానేిమో. అది కూడా
ఏమోనే. తెగించి ఏదోట్ట చేమలేని తనానికి అదో సాక్కమో కూడా. ఇలాంట్ట భ త వాతావయణంలో
పెరిగేకంటే, ఆమె నా దగగరో తన దగగరో పెరిగుంటేనే బాగుండేది. మా ఇదేరి భధ్యయ స్యోధయ
ఆశ్లేభనాి ఇంకా ఇలా కలపి ఉంచ్ఛయ. కానీ అతని వయకిోతఴం ఎకేడ్త న్ష అండ్ పర్వల్ ఇలా
ఏయుడిపోయింది.

ఇక

మాయడు.

జీవితం

నాశ్నం

చేసనవాడి

కేలోనే

ఇలా

నేను

మ్మస్లాేనియిపోవాలషందే.
క రోజు ర్వత్రి ఏదో పార్చూకని తీస్కెళ్లలడు. మాయబల్ కాంట్రాకూయలందరూ కలస ఎందుకో
పార్చూ ఇచుచకుంటనాిరు. అది స్ంకుటంఫ స్రివాయ స్మేతమైన వేడుక కాఫట్టూ, ఎవరవరి
భాయయలు వారి వారి మొగుళల కేన ఉంటారు కాఫట్టూ, క ట్రోఫీ వైఫగా నేనూ వెళలక తులేదు.
బేగంపేట దగగయ ఏదో పంక్షన్ పేలేస్. ఫమట ట్రాఫిక్ ప్రవాహం కట్ట వెళ్ోందని
తెలమనివఴకుండా నిలువునా పైకి లేచిన ఫైఫర్ గోడ్లు. లోల క త్రిభ గడిడ రిచిన విశాలమైన
ప్రదేశ్ం. భధయ భధయలో దీస్ోంభాలు. ఒ మూలన పెదే వేదిక. అుట్టక్క అతిథుల ఉనాయసాలు
ఐపోయయి. అందరూ ఫఫే దగగయకు వెళ్టల పేలటలో
ల వడ్డన చేయించుకుని వేదిక మ్మందు ఉని
నీల్కభల్ కుర్చచలోల కూరుచని తింటనాిరు. ఆ కుర్చచలనీి ఏ గుంప్పకి ఆ గుంప్పగా వయస్లు తపిు
చిందయవందయ వలయలైపోయయి. నేను మాత్రం ఏ వలమంలోనూ కుదురుకోలేను. అకేడ్
ఆడ్వాళలయినా భగవాళలయినా మాటాలడుకునే విష్యలేవీ నాకు ఆస్కిోని కలగించేవి కావు. ఇంకా
భగవాళ్లల నమం. కాస్తట్టకి అకేడ్ ఏ గుంప్పలోనూ చేయక కేదానీి ఉనిది నేనేనని గురొోచిచ
అలా పోతుని ఒ బుడాడణ్ణ దగగయకు పిలచి ఏదో కబురుల చప్పోనాిను.
అప్పుడు వచిచంది వేదిక మీదకి ఆరేసాా. నాకు ఈ ప్రోగ్రం ఉందని తెలమదు. ఆ వచిచన
ఐదారుగురిలో ఉనాిడు మాధవ. నెభమదిగా వాదయ రికర్వలు స్యేటం అయయకా పాటల ప్రోగ్రం
మొదలైంది. మొదట్ట పాట మాధవ దే అని గురుో. ఏదో హందీ పాట. నాకు పాట తెలమదు, కానీ
వాడు పాడిన విధ్యనం మాత్రం భంత్రమ్మగధంగా ఉంది. మాధవ గంతు ఇప్పుడు సనిమాలోల
వినిపించే చ్ఛలా గంతుల కనాి భినిమైందేమీ కాదు. కానీ వాడు పాడుతునాినొహో అ అనిటూ
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పాడ్డు, ప్రాణం పెట్టూ లీనమై పాడ్తాడు. అదే వాడి గంతులో అందం. పాడుతునిప్పుడు వేదిక
కింద ఏం జరుగుతుందో కూడా చూడ్టం లేదు. కళ్లల మూస్కుని, పాట సాహతయంలోని
భావమేంటనిది ట్టూంచుకోకుండా, పాట ర్వగంలోని అనుభూతిని మాత్రం టూకుని, అది ఏ
మాత్రం దాచే ప్రమతిం చేమకుండా తనమయిస్తో, అస్లు ప్రదరివస్ోనాినని స్ు హ లేకుండా, క
చేతోో మైకుని బిగించి టూకుని రండ్త చేతోో గాలని నిమ్మరుతూ పాడుతునాిడు. ఆ చేతులు... ఆ
చేతుల, వాట్ట పొడ్వాట్ట వేళల క విశష్ూత ఉంది. వాట్ట భధయ ఏమొచిచ చేరినా చిత్రమైన
అందానీి ప్రామ్మఖయతనీ స్ంతరించుకుంటాయి: సగరటూయినా, టీకుయినా, నా రొభమయినా.
నిజానికి అలాంట్ట పార్చూ వాతావయణాలు నాకు పెదే నచచవు. కానీ మాధవని మొదట్ట సారి
చూసన క్షణాలకు నేథయమైన కాయణంగానేమో, అదంతా క వాంగో సాూర్చ నైట్ష లాంట్ట
బ్రైట్నెసతో జాాకంలో మ్మద్రడిపోయింది. వాడు పాటలు పాడుతునాిడు, వాడి పాట అయయకా
భధయలో ఇంకెవరో అందుకుని ఇంకో పాట పాడుతునాిరు, నా ద షిూ మాత్రం వాడు
పాడుతునిప్పుడూ, పాడ్కుండా కేన కూరుచని వేరే వాళల పాటలకి కాల తాళం వేస్ోనిప్పుడూ
కూడా వాడి పైనే లగిమై ఉంది. మరుమటల గలపే అందగాడ్ని కాదు. చ్ఛభనఛామ, పెదే
మ్మఖం, బ కుట్ట దగగయ దటూంగా మొదలై మ్మఖం చివయల కెళ్లల కొదీే డ్రైబ్రషతో

హాచింగ్

చేసనటూ మ్మగిసపోయే కనుబొభమలు... నుదురూ, కళ్లల, చంలూ అనీి ఏదీ భరుగు చేమలేనటూ
తలుప్పలనీి తెరిచిపెటూకూేచునిటూ ఉంటాయి.
ఒ రండు గంటల తర్వఴత పాట కచేర్చ మ్మగిసంది. వాడు కాగితాలు ప్పస్ోకంలో స్రుేకుని
వెళ్టపోతునాిడు. వేదిక మెటల దిగి, వెనక చీకటలలోకి, నాకు దూయంగా, భళ్లల ఇక కనడే
వీలేలకుండా. భళ్లల ఎప్పుడ్త అప్పుడ్ప్పుడూ క ఆనందం నాకు వీప్ప చూపిస్తో వేస్కుని తలుప్ప
చప్పుడులాగా మాత్రమే గురొోసాోడు. వమస్ గడిచేకొదీే, లేదా వమస్తో పాట్ట డెస్ురేష్న్ పెరిగే
కొదీే, ఇలాంట్ట చిరు స్ంక్కతాలి ట్టూంచుకోవటం ఎకుేవవుతుందేమో. వమస్లోలా అవి దే దే
తాయస్డ్తామని నభమకం ఉండ్దు కదా. అందుక్క, కుర్చచలోంచి లేచ్ఛను. అస్ోమానం మెదడు
తయేమేనా. మెదణ్ణ భనం నడిపించగలం, తయేప్ప చర్వికోలతో. భనస్ మాత్రం ఏ జాడ్లకు
వశీక తమై భనలి అట లాకుేపోతుందో దాని అభీష్ూం. అప్పుడ్ప్పుడూ అనీి భరిచి అది ఎట
ట్టూ ఈడిస్తో అట డేకుేంట్ట పోవాల.
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ర్వఘవ స్ఫార్చ స్తట్లల, క చేయి వీప్ప వెనక భడుచుకుని, క చేతోో పెగుగ టూకుని,
ఎవరితోనో మాటాలడుతునాిడు. నేను తన వైప్ప ర్వవటం గభనించి వీప్ప వెనక నుంచి చేయి తీస
వాచీ చూస్కునాిడు. వాళళ స్ంభాష్ణో కొలకిే వచిచ తను నా వైప్ప వచేచదాకా వేచి చూస్తంత
స్భమం స్హనం లేవు. తినిగా వాళళ భధయకి వెళ్లలను. కారు తాళ్లలు ఇభమనాిను. క అయగంట
ఆగిత్త తనూ వచేచసాో అనాిడు. అయటంటనాిను. కేన ఎవరూ లేకపోత్త ఏంటంత అయటంటని
అడిగేవాడే. ఇప్పుడు తుక కనుబొభలు పైకి లేపి తాళం చేతులోల పెటాూడు.
వేదిక కేనుంచి ఫమట పారిేంగ్కి దారి ఉంది. అకేడ్ కాస్ో చీకట్ట. ఆ చీకట్టలోకి
చేరేదాకా నిభమళంగా నడిచ్ఛను. ఏం చేదాేభని ఫమటకు వెళ్లోనాి అనేది పూరిోగా నాక్క తెలీదు.
వాణ్ణ ంటరిగా కలవాల, వీలైత్త కారు ఎకిేంచుకోవాల, వాడి పాట చ్ఛలా బాగుందని చపాుల...
ఏదో కలా మాటాలడాల. దాఴయం దాటేస్రికి ఫమట వాళల గ్రూప్ప వీడ్తేలు తీస్కుంట్లంది.
అుట్టదాకా నాకు అనిపించలేదు, వాళలంతా బైక్ష మీద వచిచ ఉండొచచని. క చిని ట్రాలీ ఆట్లలో
వాదయరికర్వలు ఎకిేంచి బైక్ష సాూర్ూ చేస కోలాహలంగా వెళ్టలపోయరు. దాయప్ప ఉండ్ నుంచి
జారుతుని

దాయంలా

అలవోకగా

బవిష్యతుోలోకి

జారుకోబోయిన

కాలం

ప్పటకుేన

తెగిపోయినటూనిపించింది. ఎలాగూ తాళ్లలు తీస్కునాిను కాఫట్టూ ఇంట్టకి వెళ్టపోయను.
భనస్ ఎనోి ఎట్ట యయవసంచని స్ంక్కతాలు కూడా ఇస్ోంది లెభమని ఊరుకునాిను.
కానీ నెల తర్వఴత భయలా కనిపించ్ఛడు. యవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ – వికోూరియ కాంపోల భధయ
అనుఫంధం గురించి ఏదో ప్పస్ోకం వచిచందంటే కొనుకుేందాభని వాలెడన్కి వెళ్లలను. ప్పస్ోకం
దొరిక్కసనా ఊరిక్క అయల భధయ తిరుగుతునాిను. ప్పస్ోకాల షాప్పలోల ఎవరూ మ్మఖమ్మఖాలు
చూస్కోరు ఎందుకో. నేనూ చూడ్లేదు వాణ్ణ. కానీ సక్షత్ సెన్ష అంటార, అలా వాడు ననుి
దాటకుంట్ట వెళ్లోనిప్పుడు ఇంకా చూడ్కుండానే వాణ్ణ గురుో టాూను. అది అతని రిభళమా,
ఆంగికమా, నా కళల కొలుకులోలంచి కనడిన రూప్ప భస్క అంచ్ఛ, లేక క్కవలం జననాంతయ
సహ దమా... తెలీదు. వాణణప్పుడు చూడ్గానే ఏదో కలలో కనిపించిన భనిషిని ఫమట
గురుోట్టూనటూ, అంత ఆతీమమత లోలించి పొంగటానికి కాయణం ఆ భనిషి ఇంతకుమ్మందు
కలలో కనిపించటమే అని స్ంగతి గురుోర్వక అయోభమడ్డట.ూ .. అలా అనిపించింది. వాడు
ప్పస్ోకాల ర్వక్ష భధయ తిరుగుతునాిడు. నేను వాణ్ణ క్కంద్రంగా పెటూకుని ప్పస్ోకమేం
అకేరేలకపోయినా చ్ఛరుల చేస్ోనాిను. ఎలా లకరించ్ఛలో తెలీలేదు. ఎలా వెళ్లలల వీడి
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జీవితంలోకి, వీడి జీవితప్ప లోలోలల విష్యలతో నిమతోం ఉని భనిషిగా ఎలా మార్వల? వాణ్ణ
ఇదివయకూ చూశానని చుదలుచకోలేదు. కణ్ణ నెల క్రితం చూస గురుోపెటూకుని ఆడ్దానిి
కాదలుచకోలేదు. (తర్వఴతెప్పడ్త చపేో ‘దొంగనాయలా’ అనాిడు.)
చివయకు కొనిి ప్పస్ోకాలు తీస్కుని కంటర్ వైప్ప వెళ్లలడు. డ్బుబలు కట్టూ ఫమటకు
వెళ్టపోతునాిడు. అంత పిచిచ ధైయయం ఎలా వచిచందో తెలమదు. ఫహుశా అస్లు వాడు రండ్తసారి
కనడ్టమే మా ఇదేరి భధ్యయ ఏదో ర్వస పెటూందనిదానికి నిదయవనంగా భావించిన నా భనస్
ఎట్టూ రిసితులోలనూ వెనకిేతగగ దలుచకోలేదనుకుంటాను. వాడి వెనక్క గేట దాకా వెళ్లలను.
‚ఎక్షకూయజ్ మీ‛.
వాడు అుట్టక్క మెటల దిగుతునాిడు. కింద మెటూ మీద వెనకిే తిరిగాడు. వాడి కళ్లల,
ఉనిటూండి పిలస్తో హడ్లపోయిన కళలతో తిరుగుతాడు ఎప్పుడూ. ఆ ఎక్షప్రెష్న్ చూటాూనిక్క
కోేసారి ఉనిటూండి ఊరిక్క నేం లేకపోయినా పిలచే దానిి. నా సంత మర్ోతో నేను
నవుఴతుంటే వాడి ఉడుకుమోతు మ్మదుే మ్మఖం!
‚నేను ఆ ప్పస్ోకం కోస్మే వెతుకుతునాినండీ‛
వాడు చేతులోల ఉని మూడ్త నాలోగ ప్పస్ోకాలు చూపించి, ‚ఏది?‛ అని అడిగాడు.
ఆ ప్పస్ోకాలోల రండ్త కాపీ ఉండ్దనుకుని ప్పస్ోకానిి చూపించ్ఛను.
ఏభనాలో తెలీక ‚అవునా‛ అనాిడు. ‚ఇంకో కాపీ ఉందేమో చూడ్ండి‛ అనాిడు.
‚అడిగానండీ, లేదనాిడు. మీరేం అనుకోకపోత్త, మీ నంఫర్ ఇసాోర్వ. మీరు చదివాకా
తీస్కుంటాను.‛
‚ఆన్లైనోల దొయకచేచమోనండీ‛ అనాిడు మొహమాటంగా.
‚నాకవనీి అలవాట లేవు, పీలజ్‛
అయోభమంగా చూశాడు.
‚భళ్లల ఇచేచసాోను చదవగానే.‛
‚అది కాదండీ, భనక్కం రిచమం లేదు కదా, ప్పస్ోకం కోస్ం భళ్లల కలుసాోర్వ అని.‛
‚రిచమందేమ్మందండీ, చేస్కుంటే అదే అవుతుంది. క్క ప్పస్ోకం కోస్ం ఇంత
కొటూకుంటనాిభంటే అభిరుచులూ ఒ మాదిరిగా కలవచేచమో కూడా.‛
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వాడు ఎకేడ్ ఉంటాడ్త అడిగాను. ఇందిర్వనగర్ అనిపూయణ గుటూ దగగయ ఉంటాడ్ట. ఇంట్ట
దగగయ దింపేసాో యభమని కారు ఎకిేంచుకునాిను. కారోల మాటాలడుకునాిం. వాడు ఎమెమస్టష అవగానే
తాడేలలగూడెంలో రైలెకిే సనిమాలకు పాటలు పాడ్దాభని హైదర్వబాదు వచ్ఛచడు. మూడేళ్లలగా
ప్రమతాిలు చేస్ోనాిడు. అటూడుగున స్ాగుల్ అవుతునాిడు. గెటాన్ కావటనికి అడ్పాదడ్పా
ఆరేసాాలో పాడ్తాడు, క్కటరింగ్ కి వెళ్లోడు, ఫ్రండ్ష యూస్ఫగుడాలో పెట్టూన ఫాసూప్పడ్ సెంటరోల
కంటర్ దగగయ కూరుచంటాడు. పాటలు పాడే అవకాశ్ం ఐత్త ర్వలేదు గానీ, రండు మూడు అడ్రస్
లేని సనిమాలకు పాటలు ర్వశాడు. So, he is an artist!
ఆ రోజు ఇందిర్వనగరోల క నార్వళ్లల రిచిన కారు దూయని ఇరుకు స్ందు మ్మందు వాణ్ణ
దింపాను. వాడూ నాలాగే ప్పస్ోకాలోల మాత్రమే తాయస్డే ఎనోి అరుదైన స్నిివేశాలీి సనారియోలీి
జీవితం నుంచీ ఆశంచే  అపలెస రొమాంట్టక్కే గనుక, ఎవరో తెలమనావిడ్ ఇలా కారులో వాణ్ణ
ఇంట్ట దగగయ డ్రాప చేమటభనే అనుబవంలోని అరుదైనతనానిి పైకి కనడ్నివఴకుండా
మామూలుగా ప్రవరిోంచటానిక్క ప్రమతిించ్ఛడు. దిగేటప్పుడు కిట్ట లోంచి వంగి ‚థంక్ష‛ చపిు,
వెను దిరిగి తన నీరండ్ లోకంలోకి నడుచుకుంట్ట వెళ్టలపోయడు.
అలా మొదలైంది. వెళ్టలన రండ్త రోజే కాల్ చేశాను. వాయం ఒపిక ట్టూ కలశాను. చ్ఛలా
మాటాలడుకునేవాళలం. ర్వత్రుళ్లల నా గది బాలేనీలోనూ అయి ర్వత్రుళ్లల నా యగుగ కింద సాగే ఫోనలలో
కాలం కరిగిపోయేది. సామంత్రాలు పారుేలోలనూ ఎవరూ ట్టూంచుకోని దేవాలయలోలనూ
కలుస్కునేవాళలం. రోజులనీి స్తరుయడి స్ప్ప కాంతులోల ఆకులతో ఆడుకునే గాల కెయటాలలో
గడిచిపోయేవి. నాని చనిపోయకా హఠాతుోగా తెగిపోయిన బాలయం, భళ్లల మాధవ ర్వకతో, ఈ
భధయ నిడివిలో అస్లేమీ జీవితం గడ్వనటూగానే, తిరిగి కొనసాగినటూనిపించేది. కొనిి విష్యలోల
అతను అచచంగా నానికు ప్రతిబింఫం. క భ దు గంభీయ వయకిోతఴంగా, ఆడ్దాని భనస్ని
అఫబయంగా కాచుకోగల భగాడిగా మ్మనుమందు ఎదగబోయే అతనిలోని ఆ అంశ్లి నేను
బీజరూంలోనే గురిోంచ్ఛను. అవి నా వమస్షని భరిచపోయేలా చేశేవి. నేను నలభై దాట్టందానిని
అప్పుడ్ప్పుడూ గురొోచిచ సగేగస్తది. కానీ అది నాకు మాత్రమే గురొోచేచది. వాడెప్పుడూ అది ఎతిో
చూపించేలా ప్రవరిోంచలేదు. వాడు వమస్కి మాత్రమే ఇయవైలోల ఉండేవాడు, భనస్కి నాకు
స్రిజోడు.
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కలసన నెల రోజులకనుకుంటా, క రోజు శ్రీశైలం ప్రయణం పెటూకునాిం. వంతులుగా
డ్రైవ చేస్కుంట్ట, ఆగాలనిపించిన చోట ఆగి ఏదోట్ట తింట్ట, కోేసారి ఊరిక్క దారిలో
తాయస్డ్డ ఏదో క ఊరి వైనం నచిచ చ్ఛలాస్తప్ప అకేడ్ అలా కారు ఆపేస ఆ స్ిలంలో మాకూ
తటీూ తటూకుండా తాకిన ప్రణమ స్ఴభావమేదో పూరిోగా ఆకళ్టంప్ప చేస్కోవటనికి ప్రమతిిస్తో, నిద్ర
గనేిరు నీడ్లు మా కారు మీంచి వెనకిే జరిగిపోతుంటే కబుయలలో కాలం తెలమకుండా, కాలం
తెలమకుండా ఇటేూ జారిపోతుందే అని గుబులుతో కారు వేగం నలభై దాటనీమకుండా... అలా
సాగిపోయం. ఘాట్ రోడుడ ఇంకా ఎకేక మ్మందు, దూయంగా యంగులేని కొండ్లు ఆహాఴనిస్తో
కనిపిస్ోని చోట, స్తరుయడు కుంగి చలలని నీడ్లు భూభంతా పాక్క వేళ కారు విశ్రంతికి ఆపాం.
స్ంభాష్ణ ఏంట్ల గురుో లేదు గానీ, అది వాడు ననుి మ్మదుే పెటూకునే దాకా తెచిచంది. అతి
స్హజంగా జరిగిపోయిందది. మేమదేయం అనే దఴందఴం ఇంకా మగిల ఉండ్టానికి మా భధయ
నడుస్ోని ఆ సెకుషవల్ ట్టనశనే కాయణం అని ఇదేరి అనిపించింది. దానిి తొలగించుకోవటానిక్క
అనిటూ దానిి దాటేశాం.
ర్వఘవ నాలో మారుును గభనించ్ఛడు. కనీస్ం క చూరు కింద కలస ఉని ప్పణాయనికైనా
మోయలషన మొహమాటప్ప ఫంధ్యనిి కూడా నేను ట్టూంచుకోకపోవటం అతని గభనింప్పకు
వచిచంది. పైగా అతనూ నేనూ ఇంకా ఇలా క్క ఇంట్టలో కలస ఉండ్టం మాధవ లో ఎలాంట్ట
ఇనెషకూయరిటీలి తెస్ోందో అని బమడి కాబోలు నేను ర్వఘవకి భరింత దూయంగా
భస్లుకునేదానిి. ఆ దూర్వనిి అకేడ్ లేని మాధవకి నిరూపించటానికి నా మాటలోల ర్వఘవ మీద
భరింత దేఴష్ం చూపించేదానిి. ఆ దేఴష్ం ఎప్పుడ్త ఎలాగో నిజంగా నాలో ఇంకిపోయి నిజంగానే
దేఴషించటం మొదలుపెటాూను. బాగా చీకిపోయిన ఫటూ ఎండ్లో ఎండిత్త ఎలా పేలకలుగా
ఊడొచేచస్ోందో అలాంట్ట పేలకల ఫంధం మగిలంది చివరికి. కానీ నేను లెఖఖ చేమటం మానేశాను.
ఊడిత్త ఊడింది అనిటూ, కొనిి సారుల అతని మ్మందే మాధవ ఫోన్ ఎత్తోదానిి.
జంటగా మా బవిష్యతుో అస్లు ఏమటనిది మాధవ నేనూ ఆలోచించేలోలే నెలలు
గడిచిపోయయి. అస్లు మ్మందు ఆ అవస్యమే కనిపించలేదు. నెలలు గడిచేకొదీే అవినాభావం
అంతకంతకూ గాఢమైపోవటం వలలనే మా ఇదేరి జంటగా క బవిష్యతుో ఉండి తీర్వలని
అవస్యం కనిపించిందేమో. వాడి వైప్ప నుంచి వాడికి ఏమీ అడుడలేలవు. కానీ నేను మొదట్లల డెఫినిట్టవ
గా ఏదీ చపేుదానిి కాదు. ర్వఘవ నాకు క లెకే కాదు. విడాకులు ఇచేచమచుచ. కానీ స్ఴి.
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దానికో బవిష్యతుో ఉంటందా అభమ తనకనాి దిహేనేళల వమస్ తకుేవ వాడితో ఉంటందంటే?
అదంతా కేన పెట్టూనా, ఏభని నేను వీడి మీద ఆధ్యయడ్గలను? ఇంకా తన లక్షయప్ప నిచచన
మొదట్ట మెటల మీదే ఉనాిడు. మా ఖరుచలనీి నేనే పెటూకునేదానిి. ఈ శ్ంకలనీి తలెతోటం
మొదలుపెటాూకా, వాడితో ఉని స్భమభంతా వాడి మామలో బాగానే గడిచేది, కానీ వాడితో
లేనప్పుడు మాత్రం తలనొహోపిు ప్పట్టూంచే ఆలోచనలు చుటూమ్మటేూవి. కోేసారి అనిపించేది... వాడు
మా ఫంధ్యనిి క్కవలం క ‘ఆంటీ’తో కాస్తప్ప స్యదాగా కొనాిళ్లల గడ్డ్ంగా స్టఴకరించినా
బాగుండేదేమో అని. కానీ వాడు అలా కాదు. వాడు అలా కాదు కాఫటేూ దీని గురించి నేను ఇలా
మాటాలడ్గలుగుతునాిను.
కానీ ర్వన్రానూ వాడిలో క భావి టల ఖచిచతమైన అవగాహన ఉండాలషన అవస్యం
కనిపించసాగింది. మొదట్లల దానిి నేను నిర్వకరించలేదు. క్రమేణా అవయకోమైన స్భమతి కూడా
చూపించ్ఛను. చివయకు మా ప్రణాళ్టకలు స్దూయంగా మెటీరిమల్ రూంలో మనుకు
మనుకుభనడ్ం కూడా మొదలైంది. స్ఴి ఇంకొనేిళలలో ఎలాగో ఇలుల వదిల ఫమట్ట లోకంలో
తన జీవితం తాను చూస్కుంటంది. తర్వఴత ర్వఘవ నేనూ కలస ఉండ్టం అనేది
అయిర్వహతాయనికి స్జీవ నియఴచనంగా మగలటమే. ర్వఘవకి పెదే త్తడా ఏం ఉండ్దు. తన పేయి
ఆస్ోలునాియి. విడిపోయంటే తర్వఴత పెళ్టల కూడా చేస్కునేవాడ్నుకోను. నా పేయి పెళలప్పుడు
ఇచిచన ఆస్ోలు కొనిి ఉనాియి, ఊళ్ల తమ్మమడు వాట్టని చూస్కుంటనాిదు. అవి స్రిపోతాయి
నాకూ మాధవ. ఇలా ఆలోచించేదానిి. అదంతా ఎలా సాధయభని ఆలోచించ్ఛనో ఇుట్ట
ఆశ్చయయం వేస్ోంది. ఆ ప్రంచం చ్ఛలా దూయం జరిగిపోయకా. దూయం జరిగిపోయే రోజు
తఴయలోనే ఎదురైంది.
కరోజు పొదుేనేి ఏదో నిలో ఉండ్గా ర్వఘవ బిగగయగా పిలచ్ఛడు. వెతుకుేంట్ట వెళ్లళ
స్రికి అతను స్ఴి గదిలో ఉనాిడు. స్ఴి కాలేజీకి వెళ్టలంది. మామూలుగా మేం ఎవయం తన
గదిలోకి వెళలం.
‚ఏం ఇకేడ్ ఉనాివ?‛ అడిగాను. అతను స్ఴి భంచం మీద కూరుచనాిడు. ఏదో
దాచుకుని మ్మఖం పెటూకుని.
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నా ప్రశ్ికి ఫదులుగా అనిటూ లేచి వెళ్టల గోడ్కుని అలమర్వ తెరిచ్ఛడు. అందులో స్ఴి
ఫటూల కింద ఉని క నలలని వస్త్రం ఫమటకు లాగాడు. అదేమట్ల వెంటనే అయిం కాలేదు.
‚ఏంటది?‛
ఫటూలషాప్ప స్తల్షమెనాల దానిి నా మ్మందు విపిు రిచ్ఛడు. అదో బుయఖా.
‚ఐత్త?‛
‚నీకు అయిం కావటం లేదా? దానికి బుయఖా తొడుకుేనే అవస్యం ఏమై ఉండొచోచ?‛
‚ఛా, ఫ్రండుదై ఉంటంది.‛
‚ఇది నేను రండ్రోజుల క్రితమే చూశాను. దానిి ఫాలో అయయను‛ అతను చప్పోనికొదీే నా
కాళ్లల చలలఫడాడయి. కేన కుర్చచలో కూలఫడిపోయను. స్తేలయయకా ఫ్రండ్ ఇంట్టకి వెళ్లోనాినని
చపిు ఆలస్యంగా వస్ోంది. కానీ నిజానికి ఎవడ్త టీవీ ఛానెలోల కెమెర్వ అససెూంటగా ని చేసాోడ్ట,
వాడి ఫండెకిే దుయగం చరువు వైప్ప వెళ్ోందట. ర్వఘవ స్ఴిని ఆ రోజు మామూలుగా ఇంట్టకి
ర్వనిచిచ, తర్వఴతి రోజు పొదుేనేి మ్మందే కనుకుేని ఆ కుర్రాడి ఇంట్టకి వెళ్టల అకేడ్ వాణ్ణ
కారకిేంచుకుని మాయబల్ ఫాకూర్చకి తీసకెళ్టల కొటాూడ్ట. బెదిరించి ంపించ్ఛడ్ట. ఇప్పుడే అకేణ్ణంచి
తిరిగి వచ్ఛచడు. ఈ విష్మం చపిు ననుి తిటూడ్ం మొదలుపెటాూడు. ‘అస్లు నువుఴ దహారేళళ
ఆడ్పిలలకి తలలవేనా... నీ ఫోనుల, నీ షికారుల, నీ వెధవేఴషాలూ...’ అంట్ట. నాకు కోం ర్వలేదు.
ఇకేడ్ అతను ననుి బోనులో నిలబెట్టూంది భాయయగా ఐత్త నేను లెకే చేస్తదానిి కాదు, స్ంజాయిషీ
ఇవాఴలషన ఫరువు కూడా ఫీలవఴను, కానీ ననుి నేను ఎప్పుడూ క భంచి అభమగానే
చూస్కుంట్ట వచ్ఛచను. అతను అంత తిడుతునిప్పుడు కూడా నాకు అవేమీ వినిపించలేదు. నా
స్ఴి... అనీి నాకు చప్పుకుంట్ట, ననుి క అందమైన అభమగా ఐడిమలాగ ఊహంచుకునే
స్ఴి... నా నుంచి ఎప్పుడు ఎకేడ్ ఎలా ఇంత దూయమైపోయిందో కూడా తెలమని సితిలో
హఠాతుోగా ననుి నేను చూస్కోవాలష ర్వవటం.... ర్వఘవ తన అకేస్ంతా తీరుచకునాిడు. అతని
భాయయనని స్ు హ ఎప్పుడూ మాధవతో నా అనుఫంధ్యనిి దోష్భావం వైప్ప నెటూలేకపోయింది. కానీ
స్ఴి తలలనని స్ు హ మ్మందు (మ్మఖయంగా తలలగా నా అస్భయిత ఇలా ఫమటడాడకా) ఆ
ఫంధ్యనిి నేను ఏ యకంగానూ స్భరిించుకోలేకపోయను, ననుి నాక్క స్భరిించుకోలేకపోయను.
ఆ నిశ్వబాధనిి ఆస్ర్వ తీస్కుని ర్వఘవ చ్ఛలా రచిచపోయడు. ఏభనాి డాడను. కానీ, స్ఴి
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ఇంట్టకి ర్వగానే మీదడి కొటాూడు. స్ఴి తప్పు దొరికిపోయిందానిలా ఏం నిలఫడ్లేదు. మ్మందు
నా అలమర్వలో చేయి పెటూడానికి నువెఴవడివని దెఫబలాడింది. వాణ్ణ ప్రేమస్ోనాినంది. ర్వఘవ
భరింత రచిచపోయడు. ఇంక నేను నిశ్వఫేంగా ఉండ్లేదు. అతణ్ణ నిలువరించటానికి నా దగగర్వ
ఆయధ్యలునాియి. ఎకేడ్ ఉంచ్ఛలో అకేడ్ ఉంచేటూ మాటాలడాను. అరుచుకుంట్ట ఫమట్టకి
వెళ్టపోయడు. ఆ ర్వత్రంతా స్ఴిని దగగయ కూచోబెటూకుని మాటాలడాను. తను ఆ కుర్రాడి గురించి
చ్ఛలా చపిుంది. అవి నా వమస్ మైలుర్వయి దగగయ నిలఫడి చూస్తో చ్ఛలా సలీల ర్చజన్ష
ప్రేమంచటానికి. ఎలా ఏం చేశాననిది అంతా ఇకేడ్ అనవస్యం. కానీ వాడు నిజంగా ఏంట్ల
నిరూపించి (నిరూపించ్ఛననుకొని) స్ఴిను భళ్లల నాకు దకిేంచుకోవటనికి నెల ట్టూంది.
స్ఴి క ఆరేడేళలలో తన జీవితం తను చూస్కోగల సితికి వస్ోంది అనుకునాినే గానీ, ఆ
ఆరేడేళల జీవితం తనకి ఎంత మ్మఖయమో గురిోంచలేకపోయను. కాని ఆ గురిోంచే సితి ఎప్పుడైత్త
వచిచందో, మాధవతో నా అనుఫంధం ఎుట్టకైనా చేయగల యయవసానాలి నిజాయితీగా వాస్ోవికప్ప
ప్రమాణాలతో తూచలగల సితి కూడా వచిచంది. ఎుట్టకైనా స్ఴి దీనిి ప్పుకోగలుగుతుందా,
స్ఴి స్ంగతి వదిలేస్తో, చుట్టూ స్మాజం, ఎకేడికో పోయి అడ్విలో ఐత్త ఫతకలేంగా, చివరికి నా
కుటంఫం, వాళ్లలభనుకుంటారు, ఇలా వాస్ోవం క వెనకిే పోని కెయటంలా ననుి కమేమసంది.
నెభమది నెభమదిగా మాధవతో మాటాలడే వీలు చ్ఛలా తగిగపోయింది. ఫోనుల కట్ చేమటం
మొదలుపెటాూను. చివరికి ఇదిగో... క రోజు తినిగా నా కాలేజీకి వచేచస్తో ఇక తులేదు. ఇందాక
మేం కారులో వెళ్లల స్నిివేశానిి అలా ఫ్రీజ్ చేస ఉంచ్ఛను కదా. అకేణ్ణంచి భళ్లల మొదలుపెడ్తాను.
కాలేజీ కేన కాలనీలో ఈట్ స్టాట్ లాంట్టది ఉంది. క చిని డెడ్ ఎండ్ స్ందు. దానిి
మొతోం క రసాూరంట వాళ్లల అదెేకు తీస్కునాిరు. స్ందు మొతోం ఆసాెలుూ రిచి, పెదే యంగుల
గడుగుల కింద నాలుగేస కుర్చచలతో టేబిళ్లల దూయం దూయంగా ఏర్వుట చేశారు. ర్వత్రిళలయిత్త ఆ
చోట చ్ఛలా స్ందడిగా ఉంటంది. మేం వెళ్టలంది భధ్యయహిం కాఫట్టూ చ్ఛలా తకుేవభంది
ఉనాిరు. కారు పార్ే చేస ఇదేయం ఒ గడుగు కిందకి చేరి కూరుచనాిం.
‚ఏభనాి తింటావా‛ అడిగాను.
తల నిశ్వఫేంగా అడ్డంగా ఊపాడు.
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నాకు ఊరిక్క ఎదుట కూరుచని జడిట చేమఫడాలని అనిపించలేదు. ‚నాకు ఆకల వేస్ోంది.‛
మెనూ తియగేస వెయిటరిి పిలచి ఏదో ఆయడరిచ్ఛచను. అప్పుడు కళలలోలకి చూశాను. ‚ఏంట్ట?‛
డెకారించ్ఛను.
ఏమీ లేదనిటూ కళ్లలగరేస, ‚నువేఴ చప్పు‛ అనాిడు.
నేను డిఫెనిషవ క్షణాలోల భర్చ అఫెనిషవగా స్ుందిసాోను. ‚ఏమీ లేకపోత్త ఎందుకు నా ని
చడ్గటూడానికి ఆఫీస దాకా వచ్ఛచవ?‛
‚ఏమీ లేనిది నా దగగయ. నీ దగగయ కాదు. నీలోల ఏదనాి నా టల ఉంటే కక్కేయి.
దాచుకుని ఇలా చేమకు నాకు బాధగా ఉంటంది.‛
‚ఎలా చేస్ోనాి?‛
ఫోన్ష ఎందుకు అట్టండ్ కావటం లేదని అడిగాడు.
నేను చుటం మొదలుపెటాూను. స్ఴి గురించి, జరిగిన విష్మం అంతా చపాును. అతను
ఊరిక్క కూరుచని వినాిడు, నా కళలలోలకి చూస్తో. చివరికి అనాిడు. విడిపోవాలషన అవస్యం
ఏమ్మందని. స్ఴి జీవితంలో సెట్టలయేయదాకా తాను ఎదురుచూసాోనని.
అతను దీనికి కూడా సదధడాడకనే, నాకు అయిమైంది. నా అడ్డం స్ఴి కూడా కాదు, నా
అడ్డం స్మాజం. ఇది ఎట్ట చేయలేని ఫంధం. ఈ ఫంధ్యనిి నిలుప్పకోవాలంటే ఎనోి ఎదురోేవాల.
భగవాడిగా అతనికి పరేలదు. ఆడ్దానిగా ననుి నేను ఆ సాినంలో ఊహంచుకోలేకపోతునాిను.
కానీ ఈ వేరే అబయంతర్వలేవీ అతనికి చులేదు. అతణ్ణ దూయం చేస్కోవటానికి నా అభమతనమే
క ఆదయవవంతమైన కాయణం అనిపించింది. మగతావనీి బయలు. అతణ్ణ నెటేూమటంలో నేను
ఆదయవవంతంగా మాత్రమే కనడ్దలుచకునాిను. బమస్ిర్వలలా కాదు.
‚నేను నీకు ఏదీ ప్రామస చేమలేను మాధవ. స్ఴి నాకు మ్మఖయం. ఇది దాని లైఫలో చ్ఛలా
మ్మఖయమైన స్భమం. నేను దానోో ఉండాల. దానిి పెంచ్ఛల. చదివించ్ఛల. భంచి ఉదోయగంలో
సియడేలా చేయల. దానికి క పెళ్టల చేయల. దాని కనాి భహ ఐత్త దేళ్లల పెదేవాడివి, నినుి
కేన పెటూకుని కనాయదానం చేమలేను. అది చ్ఛలా నీచం. నీకెందుకు అయిం కావటం లేదో
నాకయిం కావటం లేదు.‛
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ఈ వాదన తిరుగులేనిది. అని నాకు తెలుస్. కానీ వాడికి నా భనస్ నా కనాి బాగా
తెలుస్. నా బయలూ, నా పిరికితనాలూ అనీి తెలుస్. తిరుగులేనిది కనుకనే ఈ వాదన
ఎనుికునాినని కూడా ఫహుశా తెలుస్.
కాస్తప్ప నిశ్వఫేంగా ఉండిపోయడు. ఇక నేను జవాబు చులేని ప్రశ్ి తీస్కొచ్ఛచడు.
‚భరందుకు దీనిి ఇకేడిదాకా తీస్కొచ్ఛచవ?‛
‚ఇకేడిదాకా నినూి ననూి ఎవరూ తీస్కుర్వలేదు. భనం వచ్ఛచం. కలస వచ్ఛచం.
అంత్త!‛
‚అవును, కానీ ఊరిక్క ఎవరి దారిన వాళలం నడుస్తో ర్వలేదు కదా. ఈ ప్రయణంలో కొనిి
ప్రామసెస కరికొకయం చేస్కునాిం. అనీి మాటల దాఴర్వ జరిగేవే కాదు. భన ప్రతీ చర్వయ క
వాగాేనమే.‛
‚అలా నేనేదో నినుి నటేూట మ్మంచినటూ మాటాలడొదుే. ననుి నేను మ్మంచుకుంటనాిను.
నీక్కంర్వ. నీకు మ్మందు జీవితం ఉంది. నువుఴ బాగుంటావు. మ్మనుమందు ఇది క మ్మలుల దిగిన
చిని స్లుప్ప, అంత్త.‛
‚దమచేస

అలా

స్మ్మదాయిస్ోనిటూ

మాటాలడ్కు.

బిటూరిస

ఈస

బెటర్.

విడిపోతునిప్పుడైనా నా వంతు డిగిిటీ నాకు మగులుచ.‛
ఇంక్కం అనగలను. వాడికి స్మ్మదాయింపైనా అందుతోంది. భరి నాకు అదీ లేదు. ఇంకా
అంటనాిడు:
‚ఎనిి ఊహంచుకునాింర్వ. అప్పుడ్ంతా నాతోనే ఉనాివు కదా. ఇదేయం కలస్త కనాిం
కదా కలలు.‛
భరో జవాబు లేని ప్రశ్ి ఇది. కానీ ఎంతస్తని బోనులో నిలఫడ్ను. అస్హనం పెట్రేగింది:
‚అవనీి కలలేర్వ. నీకు అవి స్రిపోతాయి. నీకు ఇంకా బాధయత అంటే ఏంట్ల తెలీదు.
ఊరిక్క రూం పాడూ లేని ఆశ్లి జేబులో పెటూకుని రోడ్ల మీద తిరిగేస్తో జీవితం గడిపేయొచుచ
అనుకుంటనాివు.

జీవితం

అలా

ఉండ్దు

నానాి.

ఇదేరు

కలస

ఫతకటం

అంటే

ఏమటనుకుంటనాివు, ఎనిి లెకేలోకి వసాోమనుకుంటనాివు. ఇప్పుడు ఇకేణ్ణంచి ఫమటకి
వెళ్లళటప్పుడు బిలుల కటాూలనాి నేనే కటాూల. నీకు డ్బుబలు బాధయతగా దాచుకోవటం అనే కానెషపేూ
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తెలీదు. ఎలా పోషిసాోవు ననుి. పైగా భనం కలసఫతుకుతాం అని ఊహలో ఏవో ఊహంచుకోగానే
స్రిపోదు, అది క వాస్ోవంగా ఈ కాలంలో ఈ స్మాజంలో ఈ భనుషుల భధయ రిమలైజ్
కాగలదా లేదా అనిది కూడా ఆలోచించుకోవాల. ఎకేడ్ ఫతుకుతాం భనం. ఇప్పుడ్ంటే పరేలదు.
ఇంకో ఐదారేళ్లల పోత్త నిజంగానే నీకు అభమలా కనడ్తా నేను. ఇరుగుపొరుగు ద షిూలో
అభాస్పాలు కాకుండా ఉండాలనాి భన ఫంధ్యనికి ఏదో క అఫదధప్ప మ్మస్గు వేయల.
నీకూేడా ఇప్పుడు కనడినంత అందంగా నేను ఎుట్ట కనడ్కపోవచుచ. నా శ్ర్చయం నీకు
ఇప్పుడు నికి వచిచనటూగా ఎుట్ట నికి ర్వకపోవచుచ. చివరికి క రోజున ఇంట్లల నేనుండ్గానే
ఎవరోి నినుి త పిోయచగలదానిి తెచుచకుంటావు. జీవితంలో ంటరిగా నడ్వలేని, నడిచి
గెలవలేని నీ అస్భయితని ఇలాగే ఎనాిళల ఒ స్ాగులంగ్ ఆరిూస్ూ ఫోజుతో కపిుప్పచుచకుంటావు. నేను
మాత్రం నువుఴ ఫమటకు వెళ్లలటప్పుడ్లాల నీ జుటూ పాపిడి తీస, నీ జేబుని ఫరువైన రుషతో నింపి
ంపిస్ోంటాను. అదేనా నీ ఊహ? ఫహుశా అందుక్కనా ననుి కావాలనుకుంటనాివు?‛ మా
వీడ్తేలు నాకూేడా బాధ్యకయమైనదే అని అతను ప్పుకోవాలనుకునాిను. కానీ ఈ ఫంధ్యనిి హతం
చేస్ోని హంతక సాినంలో ననుి పెట్టూ మాటాలడుతుంటే, ఎందుకో ఇలా ఉపెునలా నాలో
ఇంసెకూయరిటీస అనీి ఫదేలై ఫమటకు వచేచశాయి. వాట్టతో ఎనోి చీకట్ట మూలలోల నేను ంటరిగా
పోర్వడాను. ఇప్పుడిక నాకు వాడూ అకేరేలదు, వాడితో పాట్ట అవీ అకేరేలదు. అనీి ఫమటకు
పారేశాను, వాడి మీదకు విసరేశాను.
వాడు నిశ్వఫేమైపోయడు. కాస్తప్ప ఏం మాటాలడ్లేదు. చివరికి జేబులోంచి రండొందలు తీస
ఫలల మీద కొట్టూనటూ పెటాూడు. ‚ఈ ఆఖరుసారైనా బిలుల నేను పే చేసాోనేల.‛ కుర్చచ వెనకుే నెడుతూ
లేచి నిలఫడి, ‚థంకూయ, ఇప్పుడ్ంత బాధగా కూడా ఏం ఉండ్దు,‛ అని నడుచుకుంట్ట
వెళ్టపోయడు. ఆ క్షణంలో అది చివరి కలయిక అని వెంటనే గురుో ర్వలేదు. క ఆడ్దానిి టేబిల్
మ్మందు ంటరిగా వదిలేశాడ్ని చిర్వక్క ఉండింది. కాస్తప్ప కానశసగా ఎవరైనా చూస్ోనాిర్వ అని
అట్ట ఇట్ట చూశాను. బిల్ పే చేశాను. ఫమటకు వచిచ కారు తలుప్ప తీస్తో వాడు వెళ్టలన వైప్ప
చూశాను.
జీవితంలో నేను ఎరిగిన ఏకైక ప్రేమానుబవం ననుి విడిచి నడిచిపోతోంది, దూయంగా
చుకేలా.
అంత్త, అంతా కలపిత్త.
తయళ మేఘచ్ఛామ, తర్వఴతి ఎడారి

వై. విశాయద

patrika.kinige.com

ఇంతా ర్వశాకా ఇందులో కథేమ్మందీ అనిపిస్ోంది. నేను కొట్టూన దెఫబకి తటూకోలేక వాడు
తన ంటరి గదిలో ఉరేస్కునాిడ్ని చపేో కథకి స్రైన మ్మంగిప్ప ఉండేదేమో. లేదా కనీస్ం నేనే
ఉరేస్కునాిననీ, ఈ కథ ర్వస్ోంది ఒ భూతభనీ చపేో అనాి కథకి భంచి ట్టఴస్ూగా
నికొచేచదెమో. అయినా ఒ యకంగా ఈ రండ్త మాట నిజమే. ఇప్పుడు కథ ర్వస్ోంది ఒ భూతమే.
ఐయం డెడ్, మోర్ ఆర్ లెస!
(భర్చ అంత పెదే ట్టఴస్ూయిత్త కాదు గానీ, ఒ చిని ట్టఴస్ూ మాత్రం ఉంది. ఇందాక
చుబోయిందే కథ చివరికైత్త బాగుంటందని దాచిపెటాూను. ఎవణ్ణంచైత్త స్ఴిను యంచ్ఛనని
అనుకునాినో, చివరికి వాణ్ణణ స్ఴి రణ్ణణలల క్రితం ఆయయస్మాజ్లో పెళ్టల చేస్కుంది. పెళలయయకా ఫోనోల
చపిుంది. ర్వఘవ ‚అది నా వయకూ చచిచపోయిందానితో స్మానం‛ అనాిడు. నేను మాత్రం వాళళ
ఇంట్టకి వెళ్లలను. కుర్రాడు గౌయవంగానే మాటాలడాడు గానీ, వాడి మాటలోల గెలుప్ప స్ుష్ూంగా
కనడింది. స్ఴిని బాలేనీలోకి తీస్కెళ్టళ ఏం కష్ూమొచిచనా అభమని నేనునాినని భరిచపోకని
చపాును. అది నవిఴందంత్త!)
మాధవ ఇుట్ట అడ్పాదడ్పా ఏదో టీవీ ప్రోగ్రంలలో పాడుతూ కనిపిస్తోంటాడు. వాడి
గంతులో ఇుట్ట అదే ప్రాణం పెట్టూ పాడేతనం. కళ్లల మూస్కుని లీనమైపోయి ర్వగానిి తన
నర్వల మీదే లకిస్ోనిటూ పాడ్తాడు. ఏదో స్టరిమల్ అయిపోయకా స్క్ేరలంగ్ టైట్టల్షలో వాడి
పేరు స్ంగీత దయవకుడిగా కూడా కనడింది. మొనాి భధయ ఎందుకో ఫేస్బక్లో వెతికిత్త
కనడాడడు. వాడి రిలేష్న్షిప స్తూటసలో ‚ఇన్ రిలేష్న్షిప‛ అని ఉంది. ఆత్రంగా ఫోట్లలు
వెతికాను. ఏదో ట్రిప్పుకి వెళ్టలనప్పుడు తీస్కునివనుకుంటా. వెనకాల ఏదో పెదే రిజర్వఴమరు
కనిపిస్ోంది ఆకాశ్ప్ప అంచు దాకా పాకి. వాడు ఎవరో కమామయి భుజం చుట్టూ చేతులేస
నవుఴతునాిడు. కెమెర్వ లెన్ష వైప్ప చూస్తో, నా వైప్ప చూస్తో.
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