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(సభమం: 1985, నవంఫర్ 7. రాత్రి 10:17 గంటలు. ప్రంతం: న్యమ ఇండియా బార్,
విజమవాడ, ఆంధ్రప్రదేశ్)
బ్రందీగ్లాసు శుభ్రం చేసుతండగ్ల దానికి తగిల ఖంగుభంది నా వేలకునన ఉంగయం.
చేసుతనన ని ఆపి దానికేసి చూశాను: వలయాకాయంలో, తన తోకని తానే మంగుతునన
కాలసయం.
అప్పడే తలుప్ప తెరుచుకునన శ్ఫదభయంది. దృష్టో అటు భయల్చాను. కుంతీకుమార
బార్లోకి అడుగుపెడుతునానడు.
అతని వమసు పాతికేళ్లా. సరగ్ల నా ఎతుతంటాడు. అనాకార. ఆ ఆకాయం నాకు నచ్ాదు.
కానీ అతని అవసయం నాకుంది. అందుకే అయష్ోత దాచిపెటుోకుని అతనివైపో నవ్వవ రువావను.
అతను తిరగి నవవకుండా నేరుగ్ల నేనునన కంటర్ వదదకే వచిా కుర్చా ల్చకుుని అందులో
కూలఫడాాడు.
తన గురంచెవయనాన ఆరా తీస్తత ‘నా పేరు కుంతి. నేనో పెళ్లాకాని తలాని’ అంటాడతను
ముకతసరగ్ల. మూడ్ బాగుంటే ‘దినత్రికలోా ఆడాళ్ా బాధల గురంచి వామసాలు రాసాత. ఫదులుగ్ల
దో యక్ట ప్పచుాకుంటా’ అనీ అంటాడు, కానీ అతని మూడ్ సాధాయణంగ్ల బాగోదు కాఫట్టో ఈ
వివయం ఎకుువభంది చెవినడదు. అతని సమాధానం ఎంత పొడుగునాన, అది వినోనళ్ా ముఖాలోా
విభ్రభం తంగిచూసుతంది. అతని ముఖంలో మాత్రం ఎప్పడూ చిరాకు, సాట్ట భనుషులంటే వియకిత
కనిపిసాతయ. ఆ రోజు అవి ఎట్టకనాన ఎకుువ మోతాదులో అగుపించాయ. మౌనంగ్ల ఒ పెగ్
నింపి గ్లాస్ అతని ముందుకు నెటాోను. కే గుకులో ఖాళీ చేశాడు. కంటర్ మీదే ఉనన సీసా
అందుకుని తనే రండో పెగ్ నింప్పకునానడు.
బార్ కంటర్ తుడుస్తత మధాల్చంగ్ల అడిగినటుా అడిగ్లను, ‚పెళ్లాకాని తలా కథలెల్చ
నడుసుతనానయ?‛
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గ్లాస్ చుట్టో అతని వేళ్లా బిగుసుకునానయ. కళ్లార్రఫడాాయ. క్షణం పాటు – ఆ గ్లాసు నావైప్ప
విసురుతాడేమోననిపించింది. అసంకలతంగ్ల నా చెయమ కంటర్ కిందనునన టాోకతిత
అందుక్టబోయ ఆగిపోయంది.
‚సార్చ. ఊరకే అడిగ్లను. ఏంట్ట సంగతులు? రోజులెల్చ గడుసుతనానయ?‛ క్షమాణ
క్టరుతుననటుాగ్ల చెపాను.
అతను మెతతఫడాాడు. ‚ఎటాాగే, ఏదో అల్చ అల్చ నడుసుతనానయ. నేను రాసాతను, వాళ్లా
వేసాతరు. అంతో ఇంతో ఇసాతరు. వాట్టతో కడుప్ప నింప్పకుంటా.‛
నేన్య ఒ పెగ్ నింప్పకుని కుర్చాలో వెనకిు వాలుతూ చెపాను, ‚నువ్వవ రాసినవి కొనిన
చ్దివాను. ఆడవాళ్ా క్టణం నుండి అదుబతంగ్ల రాసాతవ్వ‛
అతడునంచి హంకరసుతననటుా ఫదులొచిాంది, ‚ఆడవాళ్ా క్టణం.. నాకాుకపోతే ఇంకెవరకి
తెలుసుతంది?‛
లేని ఆసకిత ప్రదరిస్తత ‚అకాు చెలెాళ్లావయనాన...?‛ అని అ కితలో ఆగ్లను.
లేయననటుా తల అడాంగ్ల ఊపాడు.
‚భరల్చ రాసాతవ్వ అంత కచిాతంగ్ల, అంత వివయంగ్ల.. అవనీన అనుబవించిన ఆడవాళ్ాకే
సాధమభయ్యమల్చ?‛
‚నేను చెపినా నువ్వవ నభభవ్వ‛
‚అల్చంట్టవి నాకేం కొతత కాదు. ఇకుడికొచేా కసోభయానుండి విచిత్రమైన కథలెనోన వినాన.
నభభశ్కమం కాని కథలు‛
‚అవేంటో నాకు తెలీదు కానీ నా కథకి అవేవీ సాట్ట రావ్వ. చెబితే నీ బుర్ర తిరుగుదిద‛
‚తిరుగుదోద లేదో నువ్వవ చెబితే కదా తెలస్తది‛
అతనో నిమష్ం సాలోచ్నగ్ల చూసి ఆపై ఒ నియణయానికొచిానటుా దీయఘంగ్ల నిట్టోరా
చెపాడు, ‚సరే భర. ఈ సగం బాట్టల్ బెట్ కడతావా?‛
‚సగమే ఖయభ, ఫులేా ఇచేాసాత. మొదలెటుో‛, ఫుల్ బాట్టల్ తీసి కంటర్ మీదుంచాను
ఊరసుతననటుా.
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‚సరే‛ అంట్ట మొదలు పెటాోడతడు, బాట్టల్ చూసి నాలుకతో పెదాలు తడుప్పకుంట్ట.
‚నేనో దికుుమాలన వెధవని‛
‚ఇకుడందరూ అల్చంటోళ్లా, నాతో సహా‛, అనాన నేను అడ్డాస్తత.
‚నీ కర

కాలేదు. అనాధ వెధవనేనను. నాకంట్ట ఎవరూ లేరు‛, అనానడతను చిరాగ్లా

చూస్తత.
‚నేన్య అంతే. పెళ్ాం బిడాల్చాంట్ట బాదయఫందీలు లేనోడిన‛ అంట్ట ముందుకొంగి యహసమం
చెబుతుననటుా ‚నిజానికి, నా వంశ్ంలో ఎవరకీ పెళీా గిళీా ఉండదు‛ అని ముకాతయంచాను.
‚నిజమా?‛ అనానడతడు విసుతపోయనటుా. అతడి కళ్ాలో చిరాకు సాథనే సాదయభావమేదో
ప్రవేశంచింది. ‚అల్చగయతే నీకు నా బాధ బాగ్ల అయధభవ్వతుంది. నేను చినన పిలాగ్ల ఉననప్పడు...‛
‚చినన పిలాగ్ల ఉండటమేంట్ట?‛, అర కానటుా చూశాను.
‚అవ్వను. ప్పటుోకతో నేనో ఆడపిలాని‛
‚అంటే... తరావత లంగ మారడి చేయంచుకునానవా?‛
‚ప్రశ్నలేమకుండా వినలేవా? ఇల్చగైతే చెను‛ అతను విసుకుునానడు.
అతుమతాాహం చూపిస్తత మొదట్టకే మోసమొచేాల్చ ఉంది. అనవసయమైన ప్రశ్నలేమకుండా
వినటం ఉతతభం. ‚సర, సర... చెప్ప‛ అనానను.
‚నేను ప్పట్టోంది 1960లో, ఇట్టకి పాతికేళ్ా క్రితం. నెలల సిగుడుాగ్ల ననోన అనాధ
శ్యణాలమం ముందు వదిలేసి పోయారు‛
‚పాం‛ సానుభూతి ప్రకట్టంచాను.
‚చినన పిలాగ్ల ఉననప్పడు నాకు తలాదండ్రుల పెంకంలో హాయగ్ల పెరగే పిలాలంటే
చెలేనంత కసి, ఈయ్య ఉండేవి. దాంతో, టీనేజకొచాాక ఒ కఠోయమైన నియణమం తీసుకునాన –
నాకు పిలాలంట్ట ప్పడితే వాళ్ాకి తలీా తండ్రీ ఇదదర ప్రేమా లభంచి తీరాలని. అయతే కొంచెం
పెదదయామక తతవం బోధడింది. నేనేమీ అందగతెతని కాను, నా క్టసం కలల రాకుమారుడెవరూ
రకుల గుర్రం మీద రాడని అవగతభయంది‛, చేతిలో గ్లాసుకేసి చూస్తత చెప్పకుపోసాగ్లడు
కుంతి.
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‚నువ్వవ నాకనాన అందవికాయంగ్ల లేవ్వలే‛
అతను చివ్వవన తలెతిత నా ముఖంలోకి తీక్షణంగ్ల చూశాడు. అప్రమతనంగ్ల కుడిచేతోత
ఎడభ చెంమీదునన గ్లటాని తడుముకునానను. 1978 యుదధంలో నా ముఖానిన నేనే
గురుతటోలేనంతగ్ల మారేాసిన గ్లయాలవి.
కుంతీకుమార భళీా చేతిలోని గ్లాసు మీదకి దృష్టోసారంచాడు. ‚నీల్చంట్ట బార్ టండర్
రూల్చవణామలు ఎవడు ట్టోంచుకుంటాడు? చిననపిలాలన దతతత తీసుక్టవాలనుకునేవాళ్లా నీల
కనునలుండే బూర బుగాల బాలకురాలక్టసమే చూసాతరు. కుర్రాళ్లామో ఎతుత గుండెలుండే భతుత కళ్ా
భగువ క్టసమే చూసాతరు. నాల్చంట్ట అనాకార అమాభయ ఎవడికీ అకురేాదు. అందుకని పెళ్లా,
పిలాలు ల్చంట్ట కలలకి వీడోులు చెపేశాను. ద్దదనిమదేళ్ా వమసులో ఒ ఇంటోా ఆయాగ్ల
కుదురుకునానను. గలంతా వంటావారూ చేసి పెట్టో వాళ్ా పిలాలన సాకేదానిన, రాత్రి పూట నైట్
కాలేజలో కుటుా, అలాకలు, టైప్ రైట్టంగ్ ల్చంట్టవి – కటేమట్ట, ఏది నచిాతే అది నేరుాకునేదానిన.
ఒ రాత్రి కాలేజకి వెళ్లతుండగ్ల తగిల్చడతడు‛. అకుడి దాకా చెపి ఆగ్లడు కుంతీకుమార. అతడి
ముఖం ఎర్రఫడింది.
నేను మౌనంగ్ల ఉండటం చూసి కొనసాగించాడు.
‚అతడి వాలకం చూస్తత పిచిావాడిల్చ ఉనానడు. చీకటోా పోలకలు సరగ్ల కనఫడలేదు కానీ,
తెగ తాగి ఎర్రఫడా కళ్లా మాత్రం నిప్పకణికల్చా కనిపించాయ. చేతిలో డబుఫల కట్టోకట్ట టుోకుని
ఉనానడు. ననున చూడగ్లనే ఆ కటో గ్లలోా ఊప్పతూ తీసుక్టభని అబమరధంచాడు. నేను తీసుక్టలేదు.
అయతే

నాకెందుక్ట

అతడు

నచాాడు.

ఫహశా,

వమసుకొచాాక

నా

రూపానిన

అసహ్మంచుక్టకుండా మాట కలపిన తల భగ్లడు అతడే కావటం వలానేమో. భరామదసుతడిల్చ
అనిపించాడు. మొహమాటసుతడిల్చన్య అనిపించాడు. ఆ రాత్రి తయగతులు ఎగ్గాట్టో భర్చ అతనితోనే
గడిపాను. అతనిలో ఏదో ఆకయ్ణ. అదేంటో నేను వివరంచ్లేను. చెలేని వింత మోహమేదో
కలగింది. అయధరాత్రి ప్రంతంలో, అతను వారసుతనాన వినకుండా మీద డాాను. కాలు జారాను‛
‚తరావత?‛
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‚తరావతింకేం లేదు. అతడు ననున బద్రంగ్ల ఇంట్ట దగాయ వదిలపెటాోడు. నుదుట్ట మీదో
ముదుద పెట్టో వెళ్లాపోయాడు. భళీా కనఫడలేదు‛ కాస్తప్ప ఆగి భళీా చెపాడతడు, ‚కనిపిస్తత మాత్రం
వాడిని చ్ంపి పాతరేసాత‛
‚నీ క్టం అర

చేసుక్టగలను‛, గ్గంతులో సానుభూతి లకిస్తత చెపాను. ‚కానీ, ఆ

మాత్రానికే చ్ంపాలనుక్టవటం ఎందుకు?‛
‚చ్ంటం చాల్చ చినన శక్ష. నా కథ పూరతగ్ల వింటే నువేవ ప్పకుంటావ్వ. ఎందుకంటే,
అసలు కథ ఇకుడే మొదలయంది‛
‚అంటే... కడుప్ప?‛
‚అవ్వను.

నేను

నిచేస్త

ఇంటోావాళ్ాకి

అదేం

సభసమ

కాలేదు,

మొదటోా.

చెమమగలగినంతకాలం ని చెమమనిచాారు. తరావత ఫమట్టకి గెంటారు. నేను పెరగిన అనాధ
శ్యణాలమం కూడా ననున చేయదీమలేదు. అకుడా ఇకుడా తిరగి చివరకెల్చగో నాల్చంట్ట
దికుుమాలనోళ్ా క్టసం ఎవరో ప్పణామతుభలు నడిపే ఆశ్రభంలో డాాను. నెలలు నిండాక కాను
కష్ోభవటంతో వాళ్లా ఒ ధరాభసుత్రిలో చేరాారు. డాకోరుా సిజేరమన్ చెయామలంట్ట భతుత
భందిచాారు. ఆ తరావతేం జరగిందో తెలీదు. రండు రోజుల తరావతే భళీా కళ్లా తెరచాను. బెడ్ దిగే
రసిథతిలో లేను. వళ్ాంతా చిాప్పండుల్చ ఉంది. అంతకు మంచి, ఏదో తేడా. ఏదో క్టలోయన
భావన. వేరవర శ్ర్చయంలోనో నేనుననటుా, నేను నేను కానటుా, పిచిా పిచిాగ్ల అనిపించింది...‛
నేను వింటుందీ లేనిదీ ట్టోంచుకుండా చెప్పకుపోతునానడు కుంతి.
‚...కానీ నా గురంచి ట్టోంచుకునేకనాన, బిడా ఎల్చ ఉందోననన ఆరాటమే ఎకుువ్వంది
నాలో. నేనునన గదిలో ఉయామలేదీ కనఫడలేదు. ఏభయందోననే ఆందోళ్నతో కనఫడా
నరుాలందర్చన అడిగ్ల. కానీ ఎవరూ నోరు విరే! ఆఖరుకి అసహనంతో కేకలు పెటోసాగితే, ఆ
గ్గడవకి పెదద డాకోరొచాాడు. పా ప్పట్టోందనీ, ఆరోగమంగ్లనే ఉందనీ చెపాడు. తెచిా
చూపించ్భంటే

మాత్రం

తరావతంట్ట

దాటేశాడు.

అంతకంటే

ముందు

నాకు

చెపాలాందొకటుందంట్ట నేను దిమెభయ పోయ్య విష్మం చెపాడు‛
‚ఏమట్ట?‛
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‚సిజేరమన్ క్టసం పొతితకడుప్ప క్టసి తెరచినప్పడు డాకోయాకి నా లోల రండు జతల
జననావమవాలు కనఫడాాయ. ఆడ, భగ... రండు యకాలూ. అందులో ఏదీ పూరతగ్ల ఎదగలేదు
కానీ గయబసంచి, వగైరా స్త్రీ లంగ సంఫంధిత ఆవమవాలు మాత్రం కొదిదగ్ల మెరుగ్లా, పిలాలు
కనేందుకు సరడేంతగ్ల రణితి చెందాయ. అయతే సిజేరమన్ చేస్త క్రభంలో అనివాయమ
రసిథతిలో

వాట్టని

తలగించాలా

వచిాంది.

అంటే

నాలో

ప్పరుషంగ్లలు

మాత్రమే

మగిల్చమననమాట. కట్రండు ఆరేష్నా సామంతో వాట్టని పూరతసాథయలో నిచేస్తల్చ మాయాటం
తేలకే. అందుకు కావలసిందల్చా నా అనుభతే. ఇదీ పెదద డాకోర్ చెపిన విష్మం‛
‚....‛
‚ఈ నిజం జీయణం చేసుక్టటానికి నాకు చాల్చ సభమం ట్టోంది. ఏడుస్తత, నా పా
సంగతేమటని అడిగ్లను. బిడాకి పాలచిా పెంచే అవకాశ్మక నాకు లేదు, అసలు నేనునన రసిథతిలో
బిడా భంచీ చెడూ చూసుక్టటమూ నావలాయ్యది కాదనానడు డాకోర్. పాని ఎవరకనాన దతతత
ఇచేామభని సలహా కూడా ఇచాాడు. నేనొప్పక్టలేదు. డాకోర్ భర వతితడి చెమమలేదు. భరుసట్ట
రోజు పాని నాకు చూపించారు. అంత చినన పాని అదే మొదట్ట సార దగాయగ్ల చూడటం. నా
పోలకలే వచాాయ్యమో, భర్చ ముదుదగ్ల లేదు. కానీ అది నా బిడా. నా కళ్ాకి అందంగ్లనే కనడింది.
ఎనిన కషోలైనా డి నా బిడాని గ్గగ్ల పెంచాలనుకునాన. కానీ ఆ అవకాశ్ం లేకుండా పోయంది‛
‚??‛
‚రండో నెలలో పాని ఎవరో కాజేశారు...‛
‚అయ్యమ‛
కుంతీకుమార కళ్లా ఎర్రఫడాాయ. ‚...నాకు మగిలన కు భాగ్లమనీన కాజేశారు‛ అనానడు
పిడికిళ్లా బిగిస్తత.
నేను మౌనంగ్ల అతనేన చూసుతనానను. గట్టోగ్ల గ్లల పీలా వదిల కొనసాగించాడతడు.
‚పాపాయకి బాబాయనంట్ట ఎవరో వచిా, నరుా వేరేని మీద అవతలకి వెళ్ాగ్లనే పాని
తీసుకుని ఉడాయంచాడని హాసటల్ వాళ్లా చెపారు‛
‚అతని పోలకలు?‛
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‚గురుత పెటుోకునేంత గ్గ పోలకలేం కాదని నరుా చెపింది. నీల్చగ్ల, నాల్చగ్ల
సాధాయణమైన ముఖ కవళ్లకలట. పా తండ్రే ఎతుతకుపోయాడని నా అనుమానం. నరేామో అతని
వమసు యాభైకి దగారోానే అనింది. ఫహశా మారు వేష్ంలో వచుాంటాడు. తకుండా నా బిడా
తండ్రే. వేరవరకి ఆ అవసయముంటుంది? పోలీస్ కంపె్ాంట్ ఇస్తత వాళ్లా నాలుగు రోజులు హడావిడి
చేసి దొయకలేదని కేసు మూస్తశారు‛
‚భర తరావతేం చేశావ్వ?‛
‚ఏం చేసాతను? కనీనళ్లా దిగమంగటం చిననటునండీ అలవాటేగ్ల. అదే చేశాను.
మూడానలుగు

నెలలోా

మామూలు

భనిష్టనయామను.

ఆ

లోగ్ల

గడాాలూ,

మీసాలు

పెయగనాయంభంచాయ. దకొండు నెలలు, భర కొనిన ఆరేష్నా తరావత నేను పూరతగ్ల భగ్లడిగ్ల
మారపోయాను. ప్పటోకతో అమాభయనని నేను చెపినా ఎవరూ నభభని ర్చతిలో మారపోయాను‛
అంట్ట నిట్టోరాాడతడు.
‚పాం చాల్చ బాధలే డాావ్వ. ఐతేనేం, ప్రసుతతం బాగ్లనే ఉనానవ్వగ్ల. అంతో ఇంతో
సంపాదించుకుంటునానవ్వ. చెప్పక్టదగా కషోలేాకుండా ఫతికేసుతనానవ్వ. అనినట్టకీ మంచి, నువివప్పడో
భగ్లడివి. ఆడదానిగ్ల ఉంటే ఎదుయయ్యమ కషోలు భరక నీకుండవ్వ‛, ఒదారుసుతననటుా చెపాను.
అతను చిరాగ్లా చూశాడు. ‚అవనీన నువేవ అనుబవించినటుా చెబుతునానవ్వ. నీకేం తెలుసు
ఉననటుాండి భగ్లడిగ్ల మాయటభంటే ఎంత నయకమో‛.
‚చెప్ప భర‛, భుజాలెగరేశాను.
‚ఆ వెధవ ననున సయవనాశ్నం చేశాడు. మొదట నా కనమతావనిన దోచుకునానడు. తరావత నా
బిడానెతుతకుపోయాడు. ఆఖరకి, వాడి మూల్చన, నేను నేను కాకుండా పోయాను. ఆడదానిన కూడా
కాకుండా పోయాను. భగ్లడిగ్ల ఉండటం ఎల్చగో తెలమక నయకం అనుబవించాను‛
‚అలవాటు డటానికి కాసత సభమం డుతుందనుకుంటాను...‛
‚అనుకుననంత తేలకాుదు. భగ్లడిల్చ మాటాాడటం, నడవటం, దుసుతలు ధరంచ్టం...
వాట్ట గురంచి కాదు నేననేది. అవనీన హాసటల్ వాళ్లా తర్చపదునిచాారు. కానీ ఫమటకొచాాక
ఫతకటానికి అవి మాత్రమే చాలవ్వగ్ల. భగ్లళ్లా చేస్త ఏ నీ నాకు రాదు. అనిన ఆరేష్నా తరావత,
శ్రభ చేస్తందుకు నా శ్ర్చయం సహకరంచ్దు. రండేళ్ా పాటు చెలేననిన కషోలు డి, ఆఖరకి ఈ
.

patrika.kinige.com

నగరానికొచిా డాాను. ఇకుడో చినన రసాోయంట్లో వంటవాడిగ్ల ఉదోమగం సంపాదించాను.
ఆయాగ్ల ఉననప్పడు వంటలు చేసిన అనుబవం ఇకుడ నికొచిాంది. నాలుగు డబుఫలు
సంపాదించాక ఒ పాత టైప్ రైటర్ కొనుకుుని సామంత్రాలు స్టోనోగ్రాపర్ ని చేసి భర నాలుగు
డబుఫలు సంపాదించుక్టటం మొదలెటాోను. ఐతే అందులో పెదద గిరాకీ ఉండేది కాదు. నాలుగు
నెలలోా నేను టైప్ చేసింది మూడు ఉతతరాలు, క కథ. ఈ కథ ఉందే... దానినండా ఏడుప్పగ్గటుో
కబురేా. అంత తల్చతోకా లేని కథ నేనెప్పడూ చ్దవలేదు. ఐతేనేం, అది రాసిన శుంఠ దానోన
సామంకాలం త్రికిు రండ్డందల రూపామల మొతాతనికి అభభగలగ్లడు. అది చూశాకే నాకూ
రాయాలనిపించింది. కుంతీకుమార

రుతో అమాభయల దీనగ్లథలు రామటం మొదలు పెటాోను.

పెదద గ్గ సాహ్తమమేం కాదనుక్ట. స్త్రీవాద ఉదమమాలేవో నడుసుతనానయగ్ల. ఆ మోజులో ఇల్చంట్ట
రాతలకి గిరాకీ పెరగింది. వీట్ట నాణమత ఎవరకీ టోదు. సభయానికి సరుకు అందిస్తత చాలు.
నాసియకంగ్ల ఉనాన వేస్తసాతరు. నాకు నాలుగు డబుఫలొచిాడుతునానయ‛
అంతవయకూ చెపి ఒ క్షణం ఆగి భళీా అనానడతనే. ‚ఇప్పడరభయందా, ఆడాళ్ా క్టణం
నేనంత బాగ్ల ఎల్చ టుోకునాననో?‛
నా భనసు భాయభయంది. కానీ విచారస్తత కూరుానే సభమం లేదు. ఇంకా చాల్చ ని
మగిలే ఉంది. మాట ప్రకాయం భందు సీసా అతని ముందుకు తోస్తత అడిగ్లను.
‚మత్రమా. వాడు... అదే నీ ప్రియుడు... ఇప్పడు నీకళ్ాఫడితే ఏం చేసాతవ్వ?‛
అతను ళ్లా న్యరాడు. ‚చెపాగ్ల, చ్ంపి పాతరేసాతను. కానీ ఆ అవకాశ్ం లేదే‛.
‚ఉంది‛
‚వాట్?‛
‚వాడెవడో, ఎకుడుంటాడో నాకు తెలుసు‛
కుంతీకుమార ఆవేశ్ంగ్ల లేచి బార్ కంటర్ పైగ్ల నా కాలర్ అందుకునానడు.
‚ఎకుడునానడు? చెప్ప‛ అంట్ట ఊగిపోయాడు.
‚రల్చక్సా. చెబుతాను. ముందు నా చొకాు వదులు‛
అతను చ్టుకుున చొకాు వదిలేసాడు. ‚క్షమంచు. క్టం ఆప్పక్టలేకపోయాను. ఇంతకీ,
వాడు నీకెల్చ తెలుసు?‛
.
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‚ఆధారాలునానయ మత్రమా. అనినట్టకీ ఆధారాలునానయ. హాసటల్ రకారుాలు, పోలీస్
రకారుాలు, అనాధ శ్యణాశ్రమం రకారుాలు. నువ్వవ పెరగింది స్టయంట్ ఆగెనస్ ఆయపనేజ. నువ్వవ
చిననగ్ల ఉననప్పడు అకుడ నిరావహకురాల పేరు సిసోర్ రజీనా. ఆమె తరువాత ఆ బాధమత
సీవకరంచింది సిసోర్ ఫిలోమనా. ఇక, నీకు వాళ్లా పెట్టోన పేరు... నీ అసలు పేరు... జేన్. అవ్వనా?‛
అతని కళ్ాతో విభ్రంతి, బమం కలగలసి కనఫడాాయ. ‚ఎవరు నువ్వవ?‛ అనానడు గ్గంతు
వణుకుతుండగ్ల.
‚బమడ్డదుద. నేనీన శ్రేయ్యభల్చష్టనే. నీ ప్రియుడిని తెచిా వళ్లా డేసాతను. వాడిని ఏభనాన
చేసుక్ట. కసి తీరా తిటుోక్ట, కొటుోక్ట. కానీ వాడిని చ్ంపే పిచిాని మాత్రం చెమమనని మాట్టవ్వవ.
ఇసాతవా?‛
‚ఎకుడునానడు వాడు?‛, నా ప్రశ్నకి ఫదులీమకుండా అసహనంగ్ల అడిగ్లడతడు.
‚అప్పడేనా? ముందు నాకా మాట్టవ్వవ‛
‚అల్చగే. చ్ంను. వాడెకుడో చెప్ప‛
‚చెటం కాదు. చూపిసాత. ఐతే నాకేంట్ట ల్చబం?‛
కుంతీకుమార అయ్యభమంగ్ల చూశాడు. నేను భళీా అడిగ్లను. ‚నీ గ తీరే దార
చూపిస్తత, ఫదులుగ్ల నాకొచేాదేంట్ట?‛
‚ఏం కావాల?‛
‚ఈ కథలు రాస్తత నీకొచేాది బొటాబొట్ట మొతతం. ఇంతకనాన భంచి ఉదోమగం చూపిసాత.
నిలకడైన ఉదోమగం. ప్రసుతతం నీకొచేాదానికి దింతలు జీతం. ఇతయ సదుపాయాలు, సౌకరామలు.
సాహసోపేతమైన జీవితం. ఇవనీన ఇపిసాత. ఏభంటావ్వ?‛
‚ఇదా నేనీనకు ఇవావలాన ఫదులు? నభభశ్కమంగ్ల లేదు‛
‚నీకు పోయ్యదేమీ లేదుగ్ల. సింప్పల్గ్ల చెపాలంటే భన భధమ ందం ఇదీ: నీ
ప్రియుడిని నీకు చూపిసాత. వాడితో నీ వమవహాయం తేలుాక్ట. తరావతచిా నేను చూపించే ఉదోమగంలో
చేరు. నచిాతే అందులోనే కొనసాగ్గచుా. నచ్ాకపోతే మానేయొచుా. ఎల్చ చూసినా నీకు ల్చబమే
త పోయ్యదేమీ లేదు‛
అతను అనుమానంగ్ల చూశాడు. ‚ఇంతకీ ఇందులో నీకొచేాదేంట్ట?‛
.
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‚నినాన ఉదోమగంలో చేరానందుకు నా కమీష్న్ నాకొసుతంది. అదే నాకులగే ల్చబం. డీల్?‛
అతను తలూపాడు. ‚డీల్‛.
‚సోోర్రూమ్ లోకెళ్లా వెంటనే వచేాసాత. నా కంటర్ కూడా చూసుక్ట‛ అంట్ట సహామకుడికి
కేకేసి చెపి, కుంతీకుమారని వెంటబెటుోకుని కంటర్ వెనకునన దావయం గుండా సోోర్రూమ్లోకి
దారతీశాను.
(సభమం: 1985, నవంఫర్ 7. రాత్రి 10:25 గంటలు. ప్రంతం: న్యమ ఇండియా బార్,
విజమవాడ, ఆంధ్రప్రదేశ్)
సోోర్రూమ్ భసక వెలుగుతో నిండి ఉంది. దాని వెనకునన దావయం ఒ చీకట్ట కారడార్లోకి
తెరుచుకుంట్టంది.

అందుగుండా

తడుముకుంట్ట

ముందుకు

సాగ్లను,

కుంతీకుమార

అనుసరసుతండగ్ల. కారడార్ రండో చివయ పెదద ఇను తలుప్పంది. దానికి రండే తాళ్లుంటాయ.
వాట్టలో కట్ట నావదదనుంటే, భరోట్ట బార్ మేనేజర్ వదద ఉంటుంది. ఆ తలుప్ప తెరుచుకుని
లోలకి పోతే ఒ మూల ఇంక్ట చినన తలుప్పంది. దానికునన ఏకైక తాళ్ం చెవి సదా నాదగారే
ఉంటుంది. ఆ తలుప్ప తెరుచుకుని, బాగ్ల వంగి లోలకెళ్ాను. నా వెనకే కుంతీకుమార
అడుగుపెటాోడు.
అదో చినన గది. చుట్టో ఉనన గోడలకి కిట్టకీలు కానీ, వెంట్టలేటరుా కానీ లేవ్వ.
సీలంగ్కునన గుడిా ఫల్ఫనుండి లాట్ట ప్రసరసుతనన లాట్ట వెలుగులో ఆ గదిని రకించి
చూస్తత అడిగ్లడు కుంతీకుమార. ‚ఏడి వాడు?‛
నేను ఫదులీమకుండా గది భధమలో ఉనన చినన స్తట్కేస్ వంట్ట వసుతవ్వని సమీపించి దాని
మీదునన మీటలు నొకాును. శ్ఫదం లేకుండా తెరుచుకుందది. ఆ ఉదయానేన దానికి అవసయమైన
స్టటప్ అంతా చేసి సిదధంగ్ల ఉంచాను. ఇప్పడు నేను చేయాలాందంతా అందులో ఉనన లోహప్ప
వల విసయటమే. దానిన ఫమటకు తీసి విదిలంచాను.
‚ఏంటది?‛, కుంతీకుమార కుతూహలంగ్ల అడిగ్లడు.
‚టైమ్ మెషీన్‛, అంట్ట నేనా వల మా ఇదదర పైనా డేల్చ పైకి విసిరాను.
కుంతీకుమార ‚హేయ్!‛ అంట్ట గ్లబరాగ్ల ఒ అడుగు వెనకేుశాడు. నేనతనిన
ట్టోంచుక్టకుండా వల ఇదదర చుట్టో బిగించి టుోకుని దాని భధమలో ఉనన చినన ఫటన్ వతాతను.
.
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(సభమం: 1978, ఏప్రిల్ 3. రాత్రి 9:30 గంటలు. ప్రంతం: ఫృందావన్ ల్చడ్్,
నారామణగూడ, హైదరాబాద్, ఆంధ్రప్రదేశ్)
‚హేయ్!‛. కుంతీకుమార భళీా అరచాడు. ‚తీస్తయ్ దీనిన‛.
‚వాడెకుడునానడో చూపించ్భనానవ్వ కదా‛ అంట్ట నేను వల తీసి భడతపెట్టో బద్రంగ్ల
బ్రీఫకే

ఉంచాను.
‚కానీ... కానీ అది టైమ్ మెషీన్ అనానవ్వ. ఏం నాటకమది?‛
నేను కిట్టకీ వైప్ప చూపించాను. ‚కొదిద క్షణాల క్రితం ఈ గదికి కిట్టకీ ఉనన గురుతందా నీకు?‛
అతనా కిట్టకీని నోరు తెరుచుకుని చూస్తతండగ్ల నేను బ్రీఫకేస్ లోనుండి వంద రూపామల

కట్టోకట్ట ఫమట్టకి తీశాను. అవి 1963లో చెల్చభణిలో ఉనన నోటేానని రూఢిచేసుకునానను. ఎంత
డబుఫ ఖరుా చేసినా మా ఏజెనీా ట్టోంచుక్టదు, కానీ కాలవమతిక్రమాలని మాత్రం ఉపేక్షంచ్దు.
అల్చంట్ట తప్పలు ప్పనరావృతమైతే క్టర్ో మాయ్ల్ చేసి ఏ దరద్రగ్గటుో కాలంలోక్ట ఏడాదిపాటు
ఫహ్ష్ురసాతరు. నా తోట్ట ఏజెంట్టకడు ఇల్చంట్ట తప్పలకి ప్రతిపలంగ్ల 1978 లోకి – అదే,
ఎభర్నీా ఏడాదిలోకి – గెంటఫడాాడు. నేను మాత్రం అల్చంట్ట తప్పలు ఎప్పడూ చెమమను.
కుంతీకుమార కిట్టకీని చూడటం చాలంచి వెనకిు తిరగి అడిగ్లడు. ‚ఎకుడ వాడు?‛
అతనికి నోటా కటో అందిస్తత చెపాను. ‚ఇకుడే ఉనానడు. ఫమట్టకెళ్లతే కనిపిసాతడు.
ఖరుాలకి ఈ డబుఫ ఉంచు. జాగ్రతత. అతనిన చ్ంనని మాట్టచాావ్. గురుతందిగ్ల? నేను భళీా వచిా
నినున వెనకిు తీసుకెళ్తను‛
పెదద మొతాతలు చూస్టయగనివాడికి కుసారగ్ల అంత డబుఫ చేతిలో డితే ఎల్చ ఉంటుందో
నాకు బాగ్ల తెలుసు. అతను భంత్రించినవాడిల్చ ఆ నోటాకటోకేసి చూస్తతండగ్ల, గదిలోంచి
ఫమట్టకి నెట్టో తలుప్ప వేశాను.
కాలంలో నా భరుసట్ట గెంతు కడు తేలక. ప్రసుతతం నుండి కొంచెం ముదుకెళ్ాటమే.
(సభమం: 1979, మార్ా 10. ఉదమం 11:00 గంటలు. ప్రంతం: ఫృందావన్ ల్చడ్్,
నారామణగూడ, హైదరాబాద్, ఆంధ్రప్రదేశ్)
క్షణం క్రితం ఎల్చ ఉందో ఇప్పడూ అల్చగే ఉందీ గది. ఆ కాల్చనికి చెందిన కొనిన నోటుా
జేబులో కుకుుకుని హడావిడిగ్ల గదిలోంచి ఫమటడాాను. కనఫడా మొదట్ట ఖాళీ ఆటోలో ఎకిు
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హాసిటల్కి వెళ్ాను. నరుాని మామచేసి పాని సమీపించ్టానికి, తరావత ఎవరూ చూడకుండా
పానెతుతకుని ఫమటడటానికి పావ్వగంటకనాన టోలేదు. అటునండి తిననగ్ల ఫృందావన్ ల్చడి్కి
వెళ్ాను.
తరావతి గెంతు, 1960 లోకి. అట్టకి ఫృందావన్ ల్చడ్్ ఇంకా కటోలేదు. వేరే చోటుకి
దూకాల.
(సభమం: 1960, స్టపెోంఫర్ 1. ఉదమం 5:00 గంటలు. ప్రంతం: జంఖానా హోటల్,
ఫషీర్బాగ్, హైదరాబాద్, ఆంధ్రప్రదేశ్)
పాని పొదివిటుోకుని ఈ పాత హోటల్ గదిలో ప్రతమక్షభయామను. ఇంతకు ముందే ఈ
గదిని వేరే పేరుతో బుక్స చేసుకుని ఉండటంతో, ఇప్పడు మేమొచేా సభయానికి అంతా సిదధంగ్ల
ఉంది. కిట్టకీలు మూసి వేసునానయ. కుర్చాలు, టేబుల్, భంచ్ం, ఇతయ సామానానీన ఒ మూలకి
నెటోఫడునానయ. గది భధమభాగం ఖాళీగ్ల ఉంది, మేము బవిష్మతుతనుండి రావటానికి వీలుగ్ల.
పా గ్లఢ నిద్రలో ఉంది. వేకువఝాము చ్ల ఇఫఫంది పెటోండకుండా పాని భందపాట్ట
దుటోా చుట్టో ఎతుతకుని ఫమట్టకొచాాను. వడివడిగ్ల నడుస్తత దినిమషలోా ఆయపనేజ
చేరుకునానను. ‘జేన్’ అని రాసునన కాగితం ముకు దుట్ట భడతలోా ఇరకించి పాని ఆయపనేజ
మెటా మీద డుక్టబెట్టో, కాలంగ్ బెల్ రండు సారుా నొకిు రుగందుకునానను. వీధి చివయకు చేర
వెనుదిరగి చూస్తసరకి అప్పడే ఆయపనేజ తలుప్ప తెరుచుకుంటోంది. వాళ్లా పాని లోలకు
తీసుకెళ్లాదాకా అకుడే గోడ చాటున నకిు చూసి, తరావత వేగంగ్ల జంఖానా హోటల్ చేరుకునానను.
భరుసట్ట గెంతు, 1978 లోకి.
(సభమం: 1978, ఏప్రిల్ 4. తెలావారు ఝాము 03:26 గంటలు. ప్రంతం: ఫృందావన్
ల్చడ్్, నారామణగూడ, హైదరాబాద్, ఆంధ్రప్రదేశ్)
ల్చడి్ నుండి ఫమట్టకొచిా ఎదురుగ్ల ఆటోలో కునికిపాటుా డుతునన డ్రైవరన నిద్రలేపి జేన్
ఆయాగ్ల నిచేసుతనన ఇంట్ట అడ్రస్ చెపి పోనిభభనానను. ఇంట్టకి అలాంత దూయంలో ఆపి,
ఆటోవాడికి అవసయమైనదానికనాన ఎకుువ డబుఫలచిా నే వచేాదాకా ఉండభని చెపి ఇంట్టవైప్ప
నడిచి ప్రహర్చ గోడ కునునన చీకటాలో నకిు నిర్చక్షంచ్సాగ్లను. కాస్తటోానే అటుగ్ల వస్తత
కనఫడాారదదరూ – కరనొకరు హతుతకుని నడుస్తత. నిశీధిలో దాగిన ననున గభనించ్కుండా
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ముందుకు సాగిపోయారు. ప్రహర్చ గేటు ముందాగి కాస్తప్ప ముచ్ాటాాడుకునానక జేన్ లోలకెళ్లాంది.
వెళ్ాబోయ్య ముందు ఆమె నుదిట్టని చుంబించాడతడు. ఆమె ఇంటోాకి వెళ్లాపోయ్యదాకా అకుడే
నిలఫడి చూసి, తరావత వెనుదిరగి జేబులో చేతులు పెటుోకుని వెనకిు తిరగి నడవసాగ్లడు.
నా సమీంలోకి రాగ్లనే కుడుగు ముందుకేసి అతని చెమమ టుోకుని చెపాను.
‚వచేాశాను మత్రమా. చెపినటేా, నినున వెనకిు తీసుకెళ్ాటానికొచేాశాను‛.
కుంతీకుమార ఉలకిడాాడు. తమాయంచుకునానక ‚నువావ!‛ అనానడు.
నవివ చెపాను. ‚అవ్వను నేనే. ఇప్పడయధభయందా ‘వాడు’ ఎవడో? కొంచెం ఆలోచిస్తత
నువెవవయనేదీ అయధభవ్వతుంది. ఇంకొంచెం ఆలోచిస్తత నువ్వవ పోగ్గటుోకునన బిడా ఎవరో
అయధభవ్వతుంది. భర కొంచెం ఆలోచిస్తత నేనెవరో కూడా అయధభవ్వతుంది...‛
కుంతీకుమార మాటాాడలేదు. అతను పెదద షక్సలో ఉనానడు. నేను ఫమటపెట్టోన యహసమం
వలా కాదు; తనపై తనకే తమాయంచుక్టలేని క్టరక ప్పట్టోందనన నిజానిన జీరణంచుక్టలేక. అతనిన
ఆటోలో ఎకిుంచి ఫృందావన్ ల్చడి్కి తీసుకొచాాను.
తరావతి గెంతు, 2020 AD లోకి.
(సభమం: 2020, ఆగస్ో 12. రాత్రి 11 గంటలు. ప్రంతం: యణ్ ఆఫ కచ్ సైనిక సాథవయం,
కాలపాలక విభాగం)
డూమటీ ఆఫీసర్కి నా గురతంప్ప కారుా చూపించాను. చ్టుకుున లేచి నిలఫడి స్టలూమట్
చేశాడతను. అధికాయం కాల్చతీతం. నేనేకాలం నుండ్డచిానా నాకింది రామంక్స ఆఫీసర్ నాకు
భరామదీయాలాందే.
కుంతీకుమార ఇంకా షక్సలోనే ఉనానడు. అతడిని డూమటీ ఆఫీసర్కి అగించి ‚ఇతడిక్ట
భతుత బిళ్లాచిా డుక్టబెటుో. రేప్ప ఉదయానేన కాలపాలకుడిగ్ల నియాభక ఉతతరువలు ఇచిా శక్షణకి
ంపించు‛ అంట్ట ఇతయ వివరాలు ముద్రంచ్ఫడునన త్రం అందజేశాను.
తరావత కుంతీకుమారవైప్ప తిరగి చెపాను. ‚మత్రమా. వెళ్లా హాయగ్ల నిద్రపో. రేటునండీ
నీ జీవితం మారపోతుంది. ఇకపై నీకంతా భంచే జరుగుతుంది‛.
భరుసట్ట గెంతు, మొదటోాకి.
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(సభమం రాత్రి 10:27. తేదీ నవంఫర్ 7, 1985. ప్రంతం: న్యమ ఇండియా బార్,
విజమవాడ, ఆంధ్రప్రదేశ్)
సోోర్రూమ్ నుండి ఫమట్టకొచాాను. సహామకుడు ఎవరో తాగుబోతు కసోభర్తో ఏదో
వాదనలో ఉనానడు. ఆ గ్గడవేంటో తెలుసుకునే ఒపిక లేదు. ప్రయాణాలతో పూరతగ్ల
అలసిపోయాను.
ఈ ప్రయాణాలు... ఇవో తనిసర తదిదనం. ఇల్చంట్ట సైనిక్టదోమగ్లలకి నియాభకాలు
చెయామలంటే తలప్రణం తోకకొసోతంది. ఎప్పడే కాలంలో ఉండేదీ తెలీని ని చెమమభంటే ఎంత
డబిఫసాతభనాన ముందుకొచేావాళ్లా మొదట్టకే తకుువ; అయనా కప్పడు లోకహ్తం క్టసం
కాలపాలకుల అవతాయమెతతటానికి కొందరు ఉతాాహవంతులు ముందుకొచేావారు. కానీ, 1987లో
ఆ ప్రమాదం తరావత రసిథతి మారంది. నా రక్రూట్ాలో కడు కాలంతో ఆడే ఆటలో చేసిన చినన
పొయపాటు, ప్రంచానిన మారేాసింది. భళీా వెనకెుళ్లా ఆ తప్పని సరదిదదటానికి వీలేాని ర్చతిలో
మారేాసింది. ఆ ద్దఫఫతో ఇతరులపై నభభకం పోయంది. ఇకపై ననున నేనే నముభక్టవాలనన
నియణయానికది ప్పరగ్గలంది. ఆ తరావత ఇది నలబయ్యమ నియాభకం. దీనితో నా క్టటా
పూయతయంది. రేటునండీ నాకికుడ నిలేదు.
రాజీనామా త్రం రాసి బద్రంగ్ల కవర్లో పెట్టో సీల్ చేసి సహామకుడికిచిా, రేప్ప ఉదమమే
దానిన మేనేజర్ చేతిలో పెటోభని చెపి భళీా సోోర్రూమ్లోకెళ్ాను.
చివర గెంతు, 2008లోకి.
(సభమం రాత్రి 10:30. తేదీ జనవర 12, 2008. ప్రంతం: యణ్ ఆఫ కచ్ సైనిక సాథవయం,
కాలపాలక విభాగం)
డూమటీ ఆఫీసర్కి గురతంప్ప కార్ా చూపించి నా గదికి వెళ్ాను. తలుప్పలు మూసి భంచ్మీభద
అలసటగ్ల కూలఫడాాను. నాతో తెచుాకునన సీసా... అదే, ంద్దంలో గెలచిన సీసానే... తెరచి రండు
గుకులు గ్గంతులో ంప్పకుని గుటకేశాను. కాస్తల్చగే కూరుాని స్తదదీరాక లేచి ఫదిలీ క్టరుతూ
పై అధికారకి లేఖ రాసి టేబుల్ మీదుంచాను. ఈ రక్రూట్టంగ్ ఉదోమగమంక నా వలా కాదు.
చొకాు విపి గదిలో ఒ మూలకి విసిరేస్తత వెలాకిల్చ భంచ్మీభద వాలపోయాను. పైకప్ప
మీద చెకిునటుానన అక్షరాలు వెకిురంచాయ: ‚కాలయాత్రికుడి నిఫంధన: రేట్ట ని నేడే చేమకు‛.
.
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ఉదోమగంలో చేరన కొతతలో ఆ వాకామలు యగిలంచిన ఉతాాహం నేడు కలగలేదు.
ముయ్యమళ్ా కాలప్రయాణాలు ఎంతట్టవారనైనా కయగదీస్తసాతయ.
చేతోత పొతితకడుప్ప మీద తడుముకునానను. పాతగ్లయాల జాడలు తగిల్చయ... సిజేరమన్
కుటుా. వళ్ాంతా తుతగ్ల జుతుత పెయగటం మూల్చన ర్చక్షగ్ల చూస్తత త కనడవిప్పడు.
ఉంగయప్ప వేలకేసి చూశాను. మలమల మెరుసోతంది – తన తోకని తానే మంగుతునన
కాలసయం.
ముంచుకొస్తతనన నిద్రకి స్తచ్నగ్ల నా కళ్లా మూతలు డుతుండగ్ల, గది భసకబారంది.
ఆ భసకలోా వాళ్లా కనఫడాారు – మొతతం నలభై భంది.
నేనకుడి నుండ్డచాానో నాకు తెలుసు.
వాళ్లాకుడి నుండ్డచాారు?
తలనొపి మొదలయంది. దానిన వదిలంచుక్టటానికననటుా తల గట్టోగ్ల విదిలంచాను. నలభై
భందీ మామమైపోయారు.
చెయమ చాపి భంచ్ం కునే ఉనన బెడ్ల్చమంప్ ఆపేశాను. గదినిండా చీకటుా
కముభకునానయ.
మూసుకునన నా కనురల వెనకునన శూనమంలో నీ వదనం కనఫడింది – సుదూయంగ్ల...
చెదయని జాాకంల్చ.
నాకంట్ట మగిలందా జాాకాలే.
ఐ మస్ యు, జేన్.
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