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క పుర్రవాటంబుర్ర

: సిటీ బ్యూటిఫుల్

మొనన కొనుకుునన తెలుగుపుస్తకాల్లో ఆది కేశ్వరెడ్డి రెండో పుస్తకం (మొదటి పుస్తకం రివ్యూ లంకు
ఆకుడ). దీని విషమంల్ల కూడా ననున అకటిటంది ‘సిటీ బ్యూటిఫుల్’ ఄనన ఆంగ్లోషు పేరే. ఇ
పుస్తకం తర్వవత కేశ్వరెడ్డి మీద ఆషటం ఖామమంది. ఆది దేవీదాసు ఄనే మెడ్డకో విదాూరిథ జీవితంల్ల
క రోజు జరిగిన కథ. అ రోజుల్ల ఈనన విశేషం కటే! కాోసులకు స్రిగ్గా ఄటండ్ కాకపోవటం
మూలాన రీక్షల నుంచి డీటైన్ కాఫడాిడనన వాయత అ రోజు తెలుసుతంది. ఇ వాయత ప్రభావం
దేవీదాసు మీద ఎలా డ్డందననది కథ.
చాలా ఫకులచని కథ. కథనంల్ల కూడా నాటకీమమన స్ంఘటనలేవీ జరిగిపోవు దేవీదాసు కాలేజీ హాస్టల్లో నిద్ర లేవడం, మెసుుకి వెళ్ోటం, ఄకుడ ఄందరూ ఄతనిన చిత్రంగ్గ
చూడటం, దానికి కాయణమంటో తర్వవత ఄతడ్డన డీటైన్ చేసాయనన నోటీసు చూసాక బోధడటం,
మందు ప్రినిుపాలన తర్వవత ఫ్రొఫెస్రీన కలు ఫతిమాలుకునాన ఏం నవకపోవటం, చివయకి ఄతను
రిసిథతికి ర్వజీడ్డపోయి విసిగి రోడ్డి మీదకు ర్వవటం, సినిమాకని వెళ్ళబోయి భనసు
మార్చుకోవటం, దారిల్ల తాయస్డ్డన క కాలేజి కాంపిటీషనోో కావయటర్చ బాటిలు గెలుచుకోవటం,
స్మద్రపు డ్డిన కూర్చుని తన విపల ప్రేభని తలుుకుంటూ దానిన తాగటం, తిరిగి ఄయధర్వత్రి
హాస్టలుకు చేయటం.. ఆలా సాదాసీదాగ్గ జరిగిపోతంది. ఆపుడ్డ కథ మొతతం ఆలా చెపేసినా నేను
మీ ఄనుబవానిన ఏ మాత్రం పాడ్డ చేసినవాడ్డని కాదని ఫలోగుదిద చెగలుగుతనాననంటే.. ఆందుల్ల
కథ ఄనేది ఎంత సెకండరీనో మీర్చ ఉహంచుకోవచుు. ఆంత స్ననని కథని కేశ్వరెడ్డి కేవలం తన
శైల అధాయంగ్గ కడఫందీగ్గ నడగలగ్గర్చ. మఖ్ూంగ్గ దేవీదాసు గంతల్ల వినిపించే
డ్రైహ్యూభర్చ పుస్తకం కిందపెటటనివవకుండా చదివిసుతంది. ఈదాహయణకి ఇ పేర్వ చూడండ్డ (దేవీదాసు ఄయధర్వత్రి దాకా స్మద్రం డ్డిన ఫూటుగ్గ తాగిం తర్వవత.. హాస్టలుకి
వెళ్ోటానికి జేబుల్లో డబుఫలేోక అ నాలుగు కిల్లమీటర్చో నడవాలని నియణయించుకుంటాడ్డ)
‚నడ్డస్తత నేను సినిమా హీరోల నడకను ఆమిటేట్ చెమూసాగ్గను.
కొంతసేపు

మం.జి.అరను,

కొంతసేపు

శ్తృఘనసినాాను,

భరికొంతసేపు

దేవానందును ఆమిటేట్ చేస్తత నడ్డచాను. కిోంట్ ఇస్టట ఈడ్ను గూడా ఆమిటేట్
చేదాదభనుకునానను కాని, వీలుడలేదు. నేను చూసిన వాడ్డ సినిమాలన్నన కౌబాయ్
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సినిమాలే. అ సినిమాల్లో వాడ్డ మొదటి రీలు నుండ్డ చివరి రీలు దాక గుర్రం మీదనే
ఈంటాడ్డ. ఎపుడైనా కటి రెండ్డ నిమషాలు నేల మీద నడ్డచినా దొడ్డికాళ్ోతో
నడ్డసాతడ్డ. అ నడక మా ప్రొఫెస్ర్చ గ్గడ్డ నడకను పోల ఈంటుంది. నేను
కావాలంటే మోకాళ్ళ మీద, మోచేతల మీద దేకుతూ హాస్టలు చేర్చకుంటాను గ్గని
ప్రొఫెస్ర్చగ్గడ్డని మాత్రం ఆమిటేట్ చెమూను.‛
ఇ సీను ‚Catcher in the Rye‛ ఄనే ఆంగ్లోషు నవల చదివినవాళ్ోకి ఄందుల్ల
ప్రొటాగనిసుట హోల్డిన్ కాల్ఫీలుి ఉయకే సినిమాల్లోలా తనను ఎవరో పొటటల్ల కాలునటూట.. తాను
గ్గమడనినటూట ఈహంచుకుంటూ నడ్డచే సీనుని గుర్చతకు తెసుతంది. నిజానికి ఇ సీననే కాదు, ఇ
పుస్తకం కథ కు వాకూంల్ల విననవారికైనా జెడ్డ స్లంజర ‚కాచర ఆన్ ద రై‛ గుర్చతకు వసుతంది.
ఆది పెదద యహస్ూం కూడా కాదు. ఇ నవల మందుమాటల్ల స్వమంగ్గ యచయితే అ ప్రభావానిన
పుకునానడ్డ.
ఄయితే అ నవలతో పోలు చూసినపుడ్డ ఇ నవల క విషమంల్ల దిగదుడ్డపుగ్గ
ఄనిపిసుతంది.. ప్రొటాగనిసుట దేవీదాసుకి యచయిత ఈయోగించిన గంత విషమంల్ల. ‚కాచర
ఆన్ ద రై‛ నవల్లో మెయిన్ పాత్రయిన హోల్డిన్ కాల్ఫపలుి గంత ఄచుం వమసుకు తగాటేట
ఈంటుంది. యచయిత అ వమసు కుర్రాళ్ో మాట తీర్చని కరెకుటగ్గ టుటకుని కథ చెపాతడ్డ. ఇ ‚సిటీ
బ్యూటిఫుల్‛ల్ల మాత్రం యచయిత ఄలా చేమలేకపోయాడ్డ. (ఄస్లు చేయాలని ఄనుకోలేదేమో
ఄని కూడా ఄనిపిసుతంది.) మెడ్డకోల వమసెంత ఈంటుందో నాకు ఖ్చిుతంగ్గ తెలమదు గ్గన్న,
దేవీదాసు పాతికేళ్ో ల్లపు కుర్రవాడే ఄనుకుంటాను. కాన్న ఄతని కథ చెటానికి వాడ్డన మాటలు అ
వమసు కుర్రాడ్డ మాటలాో ఈండవు. ‚ప్రాతఃకాలపు తాజా స్భయానిన బుదిధ దార్చడూం కోస్ం
వినియోగించడం ప్రాయంభంచాను‛ లాంటి భాష అ వమసుకి ఄతకదు.
రెండ్డ నవలల భధాూ ఆంకో తేడా ఏంటంటే.. హోల్డిన్ కాల్ఫపలుి కథ చెపుకుంటూ పోతాడే
గ్గన్న.. ఎకుడా తన బంగిభల్ఫన రిస్ర్వల్ఫన భరీ ఄతిగ్గ వరిణంచడ్డ. హోల్డిన్ ఄనేమంది ల్డండ్డ,
సంత కథ చెపుకునే భనిషి ఎవరైనా ఄంతే కదా. నిజజీవితంల్ల ఎవరైనా ‚నేను‛ ఄంటూ కథ
చెపేటపుడ్డ జరిగింది జరిగినటుట చెపుకుంటూ పోతాడ్డ త భధూల్ల ఄవస్ర్వనికి మించి
రిస్ర్వల వయణనలు చేస్తత పోడ్డ కదా. పోన్న రిస్ర్వల స్ంగతెలా ఈనాన.. తన బంగిభల్ఫన,
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వేసుకునన దుసుతల్ఫన (ఄవి కథకి మఖ్ూమతే త) వరిణంచి చెడ్డ కదా. కాన్న దేవీదాసు నేరేషన్
మాత్రం.. ‚నా మఖ్ంల్ల కతితవేటుకు నెతతర్చచుకు లేకుండాపోయింది‛, ‚... శిలువ మీద
యేసుక్రీసుతలాగ చేతలు కుకుచాచి, మెడను కుకు వాలు, కళ్లో మూసుకునానను‛ ఄంటూ తనని
తానే ఫమటి నుంచి గభనించుకు వెళ్లతంది. ఄందుకే ఄనిపిసుతంది నిజానికి ఆది పసుటపెయునుల్ల
ర్వదాదభని మొదలుపెటిట ఄనుకోకుండానే చాలావయకూ థర్చిపెయునుల్ల ర్వసేన నవలేమో ఄని.
ఇ కు ఆఫఫంది కుకుపెడ్డతే ఇ నవల బాగ్గ చదివిసుతంది. ఆందాకే చెపినటుట దానికి
మఖ్ూ కాయణం దేవీదాసు గంత. ఄతని దృషిటల్ల చాలాభంది భగ్గళ్లో ‚ఆంబెసైల్
మండాకొడ్డకులు‛, ఄడపాదడపా అడాళ్లో ‚ఆంబెసైల్ లంజ‛లు. కొుకుసారి ఆది ఆఫఫంది
కలగిసుతంది. కాన్న యచయిత ఈదేదశ్మూ ఄదేనేమో ఄనిపిసుతంది. యచయిత దేవీదాసు గంతల్ల క
టీనేజీ ఆమెెచూురిటీని చూపించాలనుకునానడ్డ. అ వమసుల్ల చాలాభంది geeky కుర్రాళ్ోకి
భలేోనే దేవీదాసు ప్రంచం టో క ఄకుసు కలసిన వెకిురింతతో ఈంటాడ్డ. దానికిక
ఄంతూపొంతూ ఈండదు - ‘తగినంత చిలోయ ఆమూ వల్డను’, ‘భనది ఄందమన నగయం. దీనిన
రిశుభ్రంగ్గ ఈంచుకుందాం’ లాంటి నోటీసులు మొదలుకొని (‚నోటీసులు! నోటీసులు! ఉరినండా
నోటీసులే. ప్రంచభంతా ఇ నోటీసులున, రూలుును అధాయం చేసుకునే ఫతకుతననటుటంది‛),
తాను వెళ్ళని సినిమా థియేటర్చ నిర్వెణం (‚సండ్ట్రాక్ నుంచి వచేు శ్బాదలు రోడ్డి మీదకు
వినిపిసుతనానయి. థియేటర్చ నిర్వెణం ఄంత లక్షణంగ్గ ఈంది‛), బీచిల్ల గడడానికొచేు జనం
(‚న్నటి ఄంచువదద కోతలాోగ నవువతూ వెనకుు రిగెతతకొచేు అడవాళ్లళ, ఆసుకల్ల గూళ్లళ కటుటతూ
తామ సిపిలోలకనన నిషులెష హృదయులభని తెలమజేమటానికి ప్రమతినంచే మస్లవాళ్లళ‛),
తను ఏకాంతంగ్గ ఈండాలనుకునన చోటకి జాగింగుకి వచిున ఄరిచితడ్డ (‚ఆంబెసైల్
మండాకొడ్డకు. జాగింగ్ చెమూడానికి వేళాపాళా లేదు‛)..... ఆలా చివయకి రోడ్డి మీద నిలఫడ్డన
తనున తాను కూడా వెకిురించుకోకుండా వదలుకోడ్డ (‚నేను రోడ్డి మీద నిలఫడ్డ తార్చడ్డగ్గడ్డలాగ
వచేుపొయేూ జనానిన చూస్తత రెండ్డ సిగరెటుో కాలాును.‛). ఇ తయహా పొస్గనితనం కోుసారి
ఎంత మదుర్చతందంటే, ఇ భధూ ఄమెరికాల్ల గన్ వయొల్డనుుకి పాలడ్డతనన టీనేజీ కుర్రాళ్ో
భనస్తతవం ఎలాంటిదో తెలుసుకోవటానికి ఇ పుస్తకం ఈయోగడ్డతంది ఄనిపించేంతగ్గ -
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‚ఆంబెసైల్ జనం. భ్రషటకారి జనం. రేపొక పౌయణమి రోజు సామంత్రం
మెషిన్గన్ తీసుకుని బీచికి వెళ్తాను. హోటన్ లాంటినెంటల్ రూఫ్ మీద నిలఫడ్డ
మెషిన్ గన్తో బీచి మీద కు నలుసు కూడ మిగలకుండా కాలుపారేసాతను.‛
(ఆనిుడంటల్ఫో.. గ్గమకుడ్డ జాన్ల్డననన్ను కాలుచంపిన హంతకుని మీదా, రొనాల్ి రీగన్ను
చంటానికి ప్రమతినంచి విపలమన హంతకుని మీదా.. ‚కాచర ఆన్ ద రై‛ నవల
ప్రభావం ఈందని ఄంటార్చ. 1982ల్ల ‚సిటీ బ్యూటిఫుల్‛ నవల విడ్డదల ఄవకమందే అ
స్ంఘటనలు జరిగ్గయి కాఫటిట, ఫహుశా యచయిత వాటి నుంచి ప్రేయణపొంది ఇ మాటలు
ర్వశాడన్న ఄనుకోవచుు.)
దేవీదాసు గంత స్ంగతి ఄలా ఈంచితే, ఇ నవలని చదివించే ఆంకో మఖ్ూమన
ఎలమెంటు కేశ్వరెడ్డి శైల. అమన శైల కథని చాలా కోోజగ్గ ఫాల్ల ఄవుతంది. కథని కలంచి
చెటం లేదేమో.. ఄకుడ జర్చగుతందే చూసి చెపుతనానడేమో ఄననటుట ఈంటుంది. ఈదాహయణకి..
కచోట దేవీదాసు తన ప్రియుర్వల హాస్టల్కి ఫోను చేసాతడ్డ. వాచభన్ పిలుపు ఄందుకుని అమె
ఫోను దగాయకి వచేు ల్లగ్గ రిసీవర్చ టుటకుని వెయిట్ చేసుతంటాడ్డ. ఇల్లగ్గ లైనుకి ఄవతల వైపు
నుంచి అ హాస్టల్లో ఄమాెయిలు కాయమ్సు బోర్చి అడ్డకుంటునన చపుడ్డ (కాయమ్సు కాయినో
టకటకభని కొటుటకోవటం) రిసీవరోోంచి వినిపిసుతంది. యచయిత కథతో ఎంతో బాగ్గ కనెకటయి
ఈంటే త ఄలాంటివి గభనించలేడనిపించింది. ఄలాగే అ ఄమాెయి తన గురించి దేవీదాసుకు
చెప్తత తన తండ్రి చేల వాూపాయం చేసుతనానడని కూడా చెపుతంది. మామూలు యచయితైతే, అ కు
వివయం చెపి అ కారెకటర్చ బాక్గ్రవుండ్డని చాలంచేసాతడ్డ (ఄకుడ్డకే ఏదో విలక్షణత చూపించినటుట
ఫీలవవచుు కూడా). కాన్న కేశ్వరెడ్డి ఄకుడ్డతో అగడ్డ. అ తర్వవతి తకుువ వాకాూల్లోనే నిజంగ్గ అ
ఄమాెయి నానన చేల వాూపారి ఄయితే అమె తన తండ్రి గురించి ఎలాంటి వివర్వలు (కథకు
ఄనవస్యమనవైనా) చెపుకుంటుందో ఄచుం ఄటాోంటి వివర్వలేన దేవీదాసు దావర్వ భనకి
చెపిసాతడ్డ. ఆలాంటివి చదివినపుడ్డ ఏభనిపిసుతందో దేవీదాసు మాటల్లోనే చెపాలంటే - ‚ఇ
పుస్తకాలు ర్వసేవాళ్ళకు మూడోకనునలాంటిదేదో ఈంటుందని నా కనుమానం. వాళ్లళ తామ
కూర్చుని ఈననచోటు నుంచే ప్రంచానిన చూడగలర్చ.‛
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ఆంతమకుందు రివ్యూల్ల కేశ్వరెడ్డి ర్వతల్ల పోలకల తీర్చ గురించి చెపాను. ఆకుడా
ఄలాంటి పోలకలు కొనిన బాగ్గ ఄనిపిసాతయి. రీక్షల మందు విదాూర్చథలు ర్వత్రంతా మలుకుని
చదివి, తీర్వ గలు నిద్రకు జోగటం గురించి చెప్తత, ‚చాను వెడలు చేయాలనుకుననవాడ్డ
కుడ్డవైపున ఄయగజం కతితరించి ఎడం వైపున ఄతికించడంల్ల ఎంత విజఞత ఈందో వీళ్లో ర్వత్రి
నిద్రకాచి, గలు నిద్రపోవడంల్ల ఄంత విజఞత ఈంది‛ ఄని పోలుసాతడ్డ. ఄలాగే క చోట
దేవీదాసు మీద ఄయిషటతతో తల ఎతతకుండా తన ప్రాకిటకల్ు చేసుకుంటునన ఄతని ప్రియుర్వలు
‚పాకిసాతన్ల్ల కొయడా దెఫఫలు తింటునన వేశ్ూలాగ్గ తలదించుకుని ఈంది‛. క చోట అమె
ఄతనేదో ఄనబోతంటే ‚వాకాూనిన చెంగిజఖాన్ గ్గడ్డ కతితలాగ నరికి...‛ స్మాధానం చెపుతంది. ఇ
పోలకల్లో విలక్షణంగ్గ ధవనించాలనన

కనాన, యచయిత idiosyncrasy

బాగ్గ గుర్చతండ్డపోతాయి.
ఇ నవలన కొనిన రోజుల్లోనే బాక్ టు బాక్ చదివాను. ‘ఆన్క్రెడ్డబుల్ గ్గడస్ట’ కనాన బా
నచిుంది. కేశ్వరెడ్డి ఄలాంటి గ్రామీణ నేథూం ఈనన నవలల్ల కంటే ఇ నగయ నేథూం ఈనన
నవల్లోనే సకయూంగ్గ కుదుర్చకుననటుట ఄనిపించార్చ నాకైతే. అమనది బేసిగ్గా ఄయఫన్ మండ్డ
ఄనిపించింది.
120 పేజీల పుస్తకం కే సిటిటంగుల్ల చదివేయొచుు. కాశీబటో వేణుగోపాల్ ర్వసిన
మందుమాట బాగుంది. ఄలాగే ఆలా క యువకుని దృకోుణంల్ల చెపిన నవలలు తెలుగుల్ల
ఆంకేభనాన ఈంటే చదవవాలని ఄనిపించింది. ఎనిన ఆంగ్లోషు కథలు చదువుకునాన భన తెలుగు
కథలతో ఐడంటిఫై ఄయినంతగ్గ వేరే భాషల కథలతో ఄవలేం కదా.
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