తొలి ప్రేమ

patrika.kinige.com

కథ:
రచన:
ప్రచురణ: కినిగె పత్రిక http://patrika.kinige.com
కాలం: మే 2014
శాశ్వత లంకు : http://patrika.kinige.com/?p=2601
©Author.
What can you do with this document?
Read it!
Store this PDF on your device.
Share the link with your friends
Share this PDF with your friends via personal communication (e.g. email)
Take printouts for personal use
What is not allowed by Owner of this document?
Editing the document. No page to be removed or added.
Distributing to public (instead kindly share the link to Kinige given above)

patrika.kinige.com

కళ్ళు బైర్లు కమ్మాయి. ఏమీ కనిపంచడం లేదు. ఏం జరిగంది? ఏమీ జరగలేదు. ఎగరే పక్షులు
ఆగపోలేదు. ఎగసే అలలూ ఆగపోలేదు. ప్రపంచం స్థాణువై నిలచి పోలేదు.
తన చంప పగలంది అంతే. ఆదితయ ఎందుకు అలా చేస్థడు? అతనూ, తనూ ప్రాణ
సేేహితులు కాదు, కానీ ఒకే ఊరిలో పుట్టార్ల. పెరిగార్ల. చదువుకున్నేర్ల. కులాల అంతరాల వలు
తమ మధ్య చనువు ఏరపడలేదు, కానీ ఇలా చంప పగలగొట్ాంత శ్త్రుతవం ఏమీ లేదే?
అరె! వాడ్నే ఆప అడ్నగ ఉండాలసంది ఎందుకు కొట్టాడో! ఇపపటివరకు గ్రండోు వాలీబాల్
ఆడ్న వచ్చాడు తను. ఆఫీస్ కి వర్లసగా మూడు రోజులు సెలవులని ఆదితయ కూడా వచ్చాడు. పాత
సేేహితులంతా కలసి అలా ఎపుపడైన్న ఆడుతూనే ఉంట్టర్ల క్రికెట్టా, వాలీ బాలో. అకకడ కూడా
గొడవ ఏమీ జరగలేదే!
రాఘవ అలా విస్తుబోతునే సమయానికి
ఆదితయ బస్థాపు వైపు వడ్నవడ్నగా నడుస్తున్నేడు. అతని
గండె వేగం ఇంకా తగగలేదు. ఇదే మొదటిస్థరి తను
ఎవరిదైన్న చంప పగలగొట్ాడం. సరిగాగ కొట్టాడా?
అసలు అతనికి తగలందా? అలా సరిపోతుందా? తనకి
తెలసేు ఎలా ఫీలవుతుంది? బస్థాపు చేర్లకొని ఎటు వెళ్ళు
బస్సస కూడా చూడకుండా బస్తస ఎకిక ఖాళీ సీట్టు
కూలబడ్నపోయాడు, న్నలుగ రోజుల క్రితం వైజాగ్ రైలేవసేాషనులో జరిగన అపూరవఘట్న గర్లు
చేస్తకుంటూ.
ఆరోజు రైలేవసేాషన్లు ఆమె కనిపంచకపోతే ఆ అదుుతమైన నిజం తనకి తెలసేదే కాదు. ఆ
రోజు తను ఎకాకలసన రైలు ఓ రెండు గంట్లు ఆలసయం కాకపోయి ఉంట్ ఇరవై ఏళ్ు క్రిందటి ఓ
సతయం కాలం మర్లగన పడ్నపోయి ఉండేది. ఒక రహసయం ఉంది అనే విషయం కూడా తనకి
తెలయకుండా మ్మయం అయిపోయేది.
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ఆ నిజం చరిత్రలు తిరగరాసేంత గొపపది కాకపోవచుా. కానీ తనకి మ్మత్రం అంత కంట్
ఎకుకవే. తను జీవితాంతం గర్లుపెటుాకోదగగ గొపప విషయమే. ఏ క్షణాన తలుచుకున్నే
తనని ఆనందపర్లస్తుంది. కాసేపు తన సమసయలే పకకన పెటిాస్తుంది.
బకక పలచగా, న్నజూగాగ, తెలుగా చుడ్నదారోు ఉంది ఆమె. దూరం నుండ్న చూసి కాలేజీ
స్టాడెంట్మో అనుకున్నేడు. తనని చూసి నవువతుంట్ ఎవరో అనుకుని పొరపాటు పడ్నందేమో
అనుకున్నేడు. తన అయోమయం చూసి ఆమె ముఖంలో నవువ చముర్ల అయిపోతునే దీపపు
కాంతిలా మెలు మెలుగా తగగపోయింది.
“మీర్ల ఆదితయ కదూ” అంది. ఆ సవరం, తన మ్మట్ల వలు ఎవరూ ఇబబంది పడకూడదు
అనేంత మెలుగా, మెతుగా ఉంది. కానీ కోయిలపాట్కీ, కమాని వీణాన్నదానికీ ఎవవరూ ఇబబంది
పడర్ల అని ఆమెకి తెలసినటుు లేదు. మరీ అతను అనుకునేంత చినే పలేుమీ కాదు. మెడలో
నలుపూసలు వివాహిత అనే ఆమె హోదాని హందాగా తెలయజేస్తున్నేయి.
ఇదేమిటి! ఆమెకి తను తెలుస్త అనే విషయానికి ఆశ్ారయ పోవడం మ్మనేసి, ఏమిట్మిట్ట
ఆలోచిస్తున్నేడు. “అవునండ్న, క్షమించ్చల నేను మిమాలే గర్లుపట్ాలేక పోతున్నేను” అన్నేడు
వినిపంచీ వినిపంచకుండా. ఈ స్థరి ఆమె ముఖం మీద విషాదఛాయలు పునేమి చంద్రుణ్ణి
ఆక్రమించుకుంటునే నీల మేఘాలాు అలుముకున్నేయి. కనుకొలుకులోు పేర్లకుంటునే రెండు
కనీేటిచుకకలు కనిపంచకుండా ఉండేందుకేమో తల కిందికి దించుకుంది. తనకి ఏం మ్మట్టుడాలో
అరాం కాక అలా నిలబడ్న ఉండ్నపోయాడు. ఈ స్థరి అవసరమైన దాని కంట్ కొంచం వేగంగా ఆమె
తల పైకెతిుంది తెచిాపెటుాకునే చిర్లనవువతో.
“అలా కూర్లాని కొంచం సేపు మ్మట్టుడడానికి మీకు అభ్యంతరం ఏమీ లేదుగా” అనే ఆమె
అభ్యరానని కాదనలేకపోయాడు. “చపపండ్న నేను మీకు ఎలా తెలుస్త” అని అడ్నగాడు, ఆమె కొంచం
కుదుట్పడ్నంది అనిపంచ్చక.
“అది సరే కానీ ఇంకా క్రికెట్ ఆడుతున్నేరా ఎండలో పడ్న”అందామె. ఈ స్థరి ఆమె వదనం
మరీ అంత విచ్చరంగా లేదు.
“అవును, ఎపుపడైన్న”
“మంచిది. మీ పాత చేతక్ ఇంకా ఉందా?”
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“న్న చేతక్ న్నకే సరిగా గర్లు లేదు మీకెలా తెలుస?” ఆశ్ారయ పోయాడతను.
“మీ ఊర్ల వెళ్ళుంట్టరా ఎపుపడైన్న?”
“సెలవులోు వెళ్లు ఫ్రండ్సస ని కలుస్టునే ఉంట్టను”
“మీ అమాగార్ల, న్ననేగార్ల, అనేయయ ఎలా ఉన్నేర్ల?”
“అందరూ బాగన్నేర్ల. ఇనిే విషయాలు చబుతున్నేర్ల అంట్ నేను మీకు బాగా
తెలుసనేమ్మట్, కానీ మీర్ల న్నకు గర్లు రావడం లేదు. ఏమీ అనుకోకపోతే న్న గరించి కాకుండా
మీ గరించి చపపండ్న కొంచం” అభ్యరానగా అన్నేడు.
మళీు నవివంది ఆమె ఈస్థరి, నీటిచుకకలే వెలుగ కిరణం విశ్లుషంచినపుపడు మెరిసే
హరివిలుుని తలక్రిందులుగా పటుాకునేటుు, పెదవులే బలవంతంగా స్థగదీసి.
“మీకు ఉద్యయగం వచిాన కొతులోు మీ ఇంటి చుటూా ఎవరెవర్ల ఉండేవారో గర్లుచేస్తకోండ్న
పోనీ”
తను చ్చలా తీవ్రంగానే ఆలోచించ్చడు. కానీ తల దేన్లే వేసి బలంగా బాదితే కొంచం సేపు
అనీే మరిచిపోయినటుా ఏమీ గర్లు రావడం లేదు. ఆమె వైపు చూడాలంట్ కొంచం బెర్లకుగా
ఉంది.
అపుపడు చపపడం మొదలుపెటిాంది ఆమె, “మేము మీ ఎదురింట్టు అద్దెకి ఉండేవాళ్ుం.
సరిగాగ ఇరవై ఏళ్ు క్రితం మ్మ న్ననేగారి ఉద్యయగ రీతాయ మేము అకకడ్నకి వచ్చాం. నేను ఒకకదానేే
సంతానం. మీకు ననుే చూసిన జాాపకమే లేదు కాబటిా న్న పేర్ల మీకు తెలసి ఉండదు. న్న పేర్ల
విశాల. అపుపడు నేను ఇంట్రీాడ్నయట్ చదివేదానిే. కాలేజి నుండ్న వచ్చాక వీధి గదిలో కూర్లాని
నేను చదువుకుంటూ ఉండేదానిే. ఆ కిటికీ తలుపులు ఎకుకవగా మూసే ఉంచేదానిే. ఆ కిటికీ
రెకకల మధ్య కొంత ఖాళీ ఉండేది. మేము అకకడ్నకి వచిాన కొతులోు మీర్ల గ్రాడుయయేషన్ పూరిు చేసి
ఖాళీగా ఉండేవార్ల. రోజూ మీ పాత చేతక్ మీద బయట్కి వెళ్లు వస్టు ఉండేవార్ల.
“నేను మొదట్టు కాలక్షేపానికి స్టకట్ర్ చపుపడు అయినపుపడలాు ఆ కిటికీ రెకకల మధ్య
ఖాళీలో నుంచి మిమాలే చూసేదానిే. పోను పోను అలా చూడట్ం అలవాటుగా, తరావత
వయసనంగా మ్మరింది.
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“కొనిే రోజులకి ఆ వయసనం మీ మీద ఇషాంగా న్నకు తెలయకుండానే రూపానిే
మ్మర్లాకుంది. ఎంతగా అంట్ చదవడం మ్మనేసి గంట్ల తరబడ్న మీ స్టకట్ర్ శ్బెం కోసం చవులు
రికికంచి వింటూ ఉండేదానిే. మీర్ల ఇంట్టు ఉంట్ ఎపుపడు బయట్కి వస్థురా అని అలా ఆ చినే
ఖాళీ లోంచి చూస్టు ఉండేదానిే.”
చపపడం ఆప తల ఎతిు అతని వైపు చూసింది. అసలు ఆదితయ ఆ క్షణాన వెర్రివాడ్నలా
ఉన్నేడు. తన జీవితం తనకి తెలయని మరో కోణంలో ఆమె చూపస్సుంది.
ఇపుపడు ఆమెని చూసిన జాాపకం వస్సుంది. అవును ఎదురింట్టు ఉండేవార్ల. ఆ అమ్మాయి
పేర్ల నిజంగానే తనకి తెలీదు. అపుపడు తను ఉద్యయగం వెతుకోకవడంలో తలమునకలై ఉండేవాడు.
ఆ విషయంలో చ్చలా ఒతిుడ్నని ఎదుర్కకన్నేడు కూడా. పోటీ పరీక్షలు రాస్టు, వాటికీ ప్రిపేరవుతూ
ప్రతీ నిమిషం అదే ఆలోచిస్టు ఉండేవాడు. ఆమె గరించి అససలు పటిాంచుకోని మ్మట్ నిజం.
చినేగా నవివ మళీు చపపడం ఆరంభంచింది, “మూడేళ్ళు అలాగే
మిమాలే మూగగా ఆరాధించ్చను అని చపపచుా. న్ననేగారికి బదిలీ అయి
వెళ్లుపోతునేపుపడు, ప్రాణానిే అకకడ విడ్నచి వెళ్ళునేంతగా విలవిలాుడాను.
ఈ మూడేళ్ులో మీకు ఉద్యయగం రావడం, మీర్ల వేరే ఊర్ల వెళ్ుడం, శ్ని
ఆదివారాలోు ఇంటికి వస్తుండడం జరిగేది. నేను ఆ శ్నివారం కోసమే
మిగలన రోజులనీే ఎదుర్లచూసే దానిే. ఉదయానేే మీ చేతక్ బయట్ పెటిా
ఉంట్ మీర్ల వచ్చారని అరాం చేస్తకుని సంతోష పడ్నపోయేదానిే. ఆ రెండు
రోజులోు మీర్ల రెండు మూడు నిమిషాలు కనిపంచేవార్ల అంతే.
స్సమవారం వసేు న్నకు మళీు శూనయంలా ఉండేది.”
మళీు తనవైపు చూసి అంది ఆమె, “ఇనేేళ్ు తరావత మిమాలే కలవడం కల లాగా ఉంది.
కానీ ననుే మీర్ల గర్లు పట్ాలేక పోవడం ఓ పెదె షాక్. నేనంట్ మీకు కూడా ఇషామనీ, న్నలాగే
భ్యం వలు మీరూ చపపలేక పోయారనీ భ్రమలో ఉన్నేను ఇనేేళ్ళు.”
“దయచేసి ననుే క్షమించండ్న. అసలు నేను గమనించుకోలేదు. మీరైన్న కొంచం ఫీలర్
పంపాలసంది” అన్నేడు అతను గలీాగా ఫీలవుతూ.
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“అపపట్టు న్నకంత ధైరయమూ లేదు, న్నకలా ఇషాం కూడా లేదు. మీ అంతట్ మీకు
అనిపంచ్చల కానీ, నేను చపాపకా కలగేది అదేం ప్రేమ? సరే వదిలెయయండ్న. జరిగంది ఏద్య
జరిగపోయింది. మనకి రాసిపెటిా లేదు అంతే. మీతో రాసిపెటిా ఉనే అమ్మాయి పేర్ల ఏంటి”
అందామె దుుఃఖానిే మరిచిపోయినటుుగా ఉతాసహంగా.
తరావత రెండు గంట్లు రెండు నిమిషాలాు గడ్నచిపోయాయి వాళ్ుకి. ఇనేేళ్ులో జరిగన
విషయాలనీే ఒకరితో ఒకర్ల పంచుకున్నేర్ల. వారి వారి జీవిత భాగస్థవములే మొబైలోు ఒకరికి
ఒకర్ల చూపంచు కున్నేర్ల. ఆ ఊరి విశ్లషాలనీే ఆమె ఆత్రంగా అడుగతుంట్ అతను ఎంతో
ఉతాసహంగా చపాపడు. వాళ్లుదెరూ తమ సంబోధ్న మీర్లలోుంచి నువువలోుకి ఎపుపడు
మ్మర్లాకున్నేరో వాళ్ుకే తెలయలేదు.
అపుపడు అందామె, “ఆదితాయ, న్న ట్రైన్ టం అయింది”
“అవును కదూ, ఇంత సమయం గడ్నచినట్ు అనిపంచలేదు”. ఈ మధ్యలో తను ఎకాకలసన
ట్రైన్ వచిా వెళ్లు పోయిందని చపపలేదు అతను.
“ఇంకో చినే కోరిక మిగలపోయింది. అది నువువ మ్మత్రమే తీరాగలవు. తీర్లస్థువా”
“తపపకుండా విశాలా, చపుప”
“మీ ఊరిలో మన ప్రకక వీధిలో రాఘవ అనే వాడు ఒకడు ఉండేవాడు తెలుస్థ నీకు?”
“న్నకు తెలయకపోవడం ఏమిటి? ఆ ఊళ్ళు ప్రతి ఒకకర్ల తెలుస్త న్నకు”
“వాడు మొదట్టు చ్చల రోజులు న్న వెంట్ పడాాడు. నేను ఏమీ సపందించక పోయేసరికి
ననుే ఏడ్నపంచడం మొదలు పెట్టాడు. వీధిలోకి రావాల అంట్ భ్యపడేలా చేస్థడు. ఆ ఊళ్ళు
నేనునే రోజులే నరకంలా మ్మరాాడు. వాడ్నని లాగపెటిా ఒకక చంప ద్దబబ కొట్ాగలవా”
“నీ కోసం ఆ మ్మత్రం చయయలేన్న? చేస్థును”
“మంచిది.

అదిగో

ట్రైన్

కూడా

వచిాంది.

ఇక

నేను

వెళ్తును.

నినుే

ఇలా

అనుకోకుండా కలసినందుకు చ్చలా సంతోషం గా ఉంది.”
ఆమె కనీేళ్ుతో ట్రైన్ ఎకుకతుంట్ అడ్నగాడు, “నీ ఫోన్ నంబర్ ఇవవవా?”
“వదుె ఆదితాయ, ఈ పరిచయానిే ఇకకడ్నకే పరిమితం కానీ, మళీు మళీు మనం గర్లు
తెచుాకునేపుపడు మధురమైన జాాపకంగా నిలవనీ”
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తరావత ఆమె ఏమంద్య ట్రైన్ శ్బెంలో వినిపంచలేదు అతనికి. గండెలోు కలవరానీే, కళ్ులో
కనీేటినీ మిగలా ఆమె వెళ్లుపోయింది, గతంలో నుండ్న భ్విషయతుు లోకి.
తనని మ్మత్రం ఒంట్రిగా వరుమ్మనంలో వదిలేస్టు !
ఆమె కోరిక తీరాడం కోసమే మళీు ఆ ఊర్ల వెళ్లు రాఘవని చంప ద్దబబ కొట్టాడు ఆదితయ.
బహశా ఈ రహసయం మ్మత్రం రాఘవకి ఎపపటికీ తెలయకపోవచుా.
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