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బస్సు దిగి ఇంటివైపుగా నడుస్సతంటే ఎవరో పిలినట్టు అనిపించి వెనుదిరిగి చూస్తత మనిషి రూపం
సరిగా కనిపించలేదు. లేదా నాకు తెలున మనిషిలా అనిపించలేదు. ఒక్కోసారి పొరపాట్టన,
ఒకరనుకుని మరొకరిి పిలేి అవకాశ్ం కూడా ఉంది కదాని మందుకు కదలబోయాను.
ఈసారి కాసత గటిుగానే వినిపించింది, పిలుపు.
తీక్షణంగా రోడుు అవతలవైపు ఉని మనిషిని చూస్తత, కాసత తెలసిన మనిషిలాగే
అనిపించాడు. దగగరికి వెళ్తత నిరంజన్.
“గుర్తత పట్ులేదా?” అంటూ నవ్వవడు.
నేను నిజంగానే ఇబబందిగా నవ్వవను. పిలస్తత దగగరికి వెళ్ళి చూసాను కాబటిు గుర్తతపట్ుడమే.
ఎవరి పని మీద వ్వళ్ళి వెళ్తత, ఎకోడో రోడుు మీద ఎదుర్తపడాు గుర్తతపట్ుడం కష్ుమే.
మొహం మోతాదుకు మంచి పీకుోపోయి వంది. భుజాలు వంగిపోయినట్టుగా వనాియి.
నవవ తెచుికుంట్టనాిడు కానీ అది రావడం కష్ుమని తెలుపోతంది. మొతతంగా, జీవితం బాగా
ఆడుక్కగా పాతబడిపోయి, సగం గాల తీస్తసిన ఫుట్ బాల్ లా కనబడుతనాిడు.
“ఫ్రండ్, సందీప్...” అంటూ పకోన తనత పాట్ట టీ తాగుతుని వయకితని పరిచయం
చేసాడు.
“నేను చెపాాను కదా, మా అనియయ ఫ్రండ్...” అంటూ అతనిత కనుబొమలు ఎగరేస్తత
సైగ చేసాడు.
అతనిి చూస్సతనాిననిమాటే కానీ, ఏవో ఫారాాలటీ ప్రశ్ిలు వేస్సతనాిననిమాటే కానీ,
నిజానికి నేను గతంలోని అతనిి గుర్తతచేస్సక్కవడంలో మనిగిపోయాను.
***
నిరంజన్ మావూరివ్వడే. మా ఇంటి దగగరోునే వండేది వ్వళ్ి ఫాయమలీ. అతని అని నా
కాుస్తాట్. మా ఇదదరి మధ్యయ మహా అయితే అయిదేళ్ి తేడా. చినిపుాడు అందరం కలు రబబర్
బంతులోత గలీు క్రికెట్ ఆడేవ్వళ్ిం. బౌలంగ్ చేస్సతనిపుాడు బంతిని గిరగిరా తిప్పావ్వడు. నిరంజన్
హిరావనీ అని పిలచేవ్వళ్ిం. ఎట్టించి వచిి ఎట్ట వెళ్ళతందో అరథం కానంతగా బంతిని సిాన్
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చేస్తవ్వడు. ఇంటి దగగరోు వండడం వలు ఆట్క్కసం కలవడమే, అంతకు మంచిన స్తిహం ఉండేది
కాదు, అపాట్లు.
ఇంట్ర్, డిగ్రీ, పీజీలు... వరసగా ఒకటి తరావత ఒకటి. అనుక్కకుండా ఒకసారి
యూనివరిుటీ కాయంపస్లు ఎదుర్తపడాుడు.
చుర్తగాగ ఉనాిడు. డైనమగాగ కనిపించాడు. చుటూు మగుగర్త నలుగుర్త ఫ్రండ్ు. హుషార్తగా
జోక్సు కట్ చేస్సతనాిడు. కాయంపస్లు ఎం.ఎసీ.ు.్మాయస్)ుచ చేస్సతనాి అనాిడు. ఆశ్ిరయం అనిపించలేదు.
చినిపాట్టించీ లెకోలోు జెమ్. ఏది మాట్లుడబోయినా, అనిింటిపైనా అధికారంగా మాట్లుడుతనాిడు.
కరంట్ ఎఫైర్ు గురించైతే చెపాాలున పనిలేదు.
ఆ సమయంలో సిటీలో ఉండడానికి నాకు షెలుర్ కావ్వలనిపించి అడిగితే, అతని రూంలో
నాన్ బోరుర్ గా ఉండడానికి వెంట్నే వపుాకునాిడు.
“మనం మనం ఒకోవూరోళ్ిం. ఆమాత్రం చేస్సక్కకపోతే ఎట్లు?” అనాిడు.
అతనిత పాట్ట రూంలో ఉని కొనాిళ్ళి, కొంత దగగరగా చూస్త అవకాశ్ం దొరికింది.
ఒకవైపు పీజీ చేస్తతనే, ఇంక్కవైపు కాంపిటీటివ్ ఎగాామ్ు ప్రిప్పరయ్యయవ్వడు, ఫ్రండ్ు త కలు. వ్వళ్ిత
సినిమాలూ, షికారూు మామూలే. అపుాడపుాడు నాకు కెరీర్ కౌనిులంగ్ కూడా చేస్తవ్వడు. నా
బుర్రకెకోని లెకిరర్ పోస్సుల గురించీ, నోటిఫికేష్ను గురించీ చెప్పావ్వడు.
***
“ఇకోడే సిటీల జాబ్. మీర్ ప్పట్లో ఇలుు కట్టుకునాి” అంటూ ఒక చేతిలోని బాయగుని
ఇంక్కచేతిలోకి మార్తికునాిడు.
“పిలులు బాగునాిరా? ఒకరా, ఇదదరా?” అనాిను.
“పిలులు లేర్తగా, నాకు?” అనాిడు.
లోపల మనకేమనిపించినా, బైట్కి మాట్లుడలేని విష్యం కదా. కొదిదగా ఆశ్ిరాయనిి
పులుమకుని

ట్లపిక్స

ఢైవర్ు

చేసా.

కానీ

ఆవరించుకుంట్టని

గతానిి

ట్ర్ి

ఆఫ్

చెయయలేకపొయాయను.
***
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కొనేిళ్ి

తరావత

సిటీలోనే

బస్సులో

ఎడుర్తపడాుడు

నిరంజన్.

పీజీ,

బీఈడీ

అయిపొయాయయట్. గవరిమంట్ టీచర్ అయాయడట్, మూన్నిళ్ి కింద. నేనేం చేస్సతనాినో ఆరా
తీసాడు. ఈసారి మరికాసత ఉతాుహంగా కెరీర్ కౌనిులంగ్ ఇచాిడు.
అతను దూస్సకుపోతుని మనిషి. నేనేమో సినిమాలోు రైట్ర్ అవకాశాల క్కసం తిర్తగుతూ,
రోజుకింత మూస్సకుపోతుని మనిషిని.
అతను అని చివరి మాట్ ఒకటి బాగా గుర్తతండిపోయింది.
“తందరగా లైఫులో సెటిలైపోవ్వల. మనకు చేతకాకపోయ్యట్పాటికి, చేతికి అందివచేి
కొడుకులు ఉండాల”
***
“అనియయ చనిపోయిన తరావత, ఇదేకదా మనం కలవడం?” అనాిడు. అపుాడు
గురొతచాిడు నిరంజన్ వ్వళ్ి అనియయ. పదదతిగా చదువకుని, పదదతిగానే గవరిమంట్ జాబ్
సంపాదించి, మరింత పదదతిగా పెళ్ళి చేస్సకుని కూడా, అకసాాతుతగా ఒకరోజున ఆతాహతయ
చేస్సకునాిడు. అతనికి మరీ అంత క్కుజ్ కాని నాకే కాదు, ఇంట్లువ్వళ్ికి కూడా, అతని స్తసైడ్
కారణాలు తెలీదు.
మరో నిమష్ం మౌనం.
ఫోనుు చేస్సకునాి, చేస్సక్కకపోయినా న్నంబర్తు మార్తిక్కవడం రివ్వజు. పూరతయిన తరావత
మలుగా అనాిను.
“చూస్సతండగా సంవతురాలు గడిచిపోతునాియి...”
నవ్వవడు. నవవడం వలు వంగిపోయిన తనను తాను నిలబెట్టుకుంటూ అనాిడు. “అవను.
ఇంకేమందీ? ఇపుాడు నాకు మపెఫై ఎనిమది. అంటే నలభై. నలభై అంటే మసలోళ్ిం
అయిపోయినటేు...”
ఒకోసారిగా వళ్ళి జలదరించింది. తల తిపుాక్కవడానికి జేబులోని మొబైల్ చేతిలోకి
తీస్సకుని, వూరికే ఆపరేట్ చెయయబోతే, ఏ బట్న్ ప్రెస్ చేసినా ఫోన్ పని చేయడం లేదు. సివచ్ ఆఫ్
చేసి, ఆన్ చేసినా లాభం లేదు. బాయట్రీ బయట్కు తీసి క్లున్ చేసి, సెట్ చేసాక మొబైల్ ఆన్
అయియంది.
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ఇంటివైపు ఒకోడినీ నడుస్సతంటే నిరంజన్ బంతిని తిప్పా సెఫులూ, కెరీర్ డైనమజమూ, లైఫులో
సెటిల్ అవవడం గురించి చెపిాన మాట్లూ ఒకటి తరావత ఒకటి గురొతస్సతనాియి. ఒక విషాదపు జీర
ననుి వెంట్లడుతూ వస్సతనిట్టుగా వంది.
నలభైకి జీవితం మగిసినటేునా?! ఏమ మాయకాలం ఇది? ఏ వతాుహంత పరవళ్ళి
తకిోన ఏ జీవితం, ఏ నిరిుపతత నీడలోు నీర్త కారిపోతుంది? అతని జీవితానికి సంబంధించి ట్రాజెడీ
అనేది, నాకు అనిపించినంతవరకూ, పిలులేుకపోవడం కాదు. అతనూ అలా వంగిపోవడానికి
కారణం అదే అనిట్టుగా కనిపించలేదు. ఏదో మసిుంగ్. లైఫ్ ఎకోడో సరక్స అయియంది.
బాయట్రీ మారాిల. మారాిలంటే, మందు ఆ వీలుందని తెలయాల.

*
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