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  పునాన్గపూల జలుల్పునాన్గపూల జలుల్                మధుర ణిమధుర ణి
   ర్  జయ నామ సంవత ర ఉగాది (మార్చ్ 31, 2014)   సందరభ్ంగా  

వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా రు నిర ంచిన  
19 వ ఉగాది ఉతత్ మ రచనల పోటీ లో 

యువతరం - ఉతత్ మ కథానిక భాగం జేత 
**** 

  
చాలా కారొప్రేట కంపెనీలాల్గానే మా ఆఫీసు కూడా రమయ్ంగా తీరిచ్దిదిద్న కుటీరంలా ఉంటుంది. ఎనిన్ వేల మంది 

ఉదోయ్గులు పని చేసుత్నాన్ ఏ మాతర్ం శబద్ కాలుషయ్ం లేకుండా పర్శాంతంగా ఉంటుంది. పని చేసే వాళళ్ందరూ కూడా మడత నలగని 
మలెల్పువువ్లాల్ంటి దుసుత్లోల్ తిరుగుతూ అంతటా సవ్చఛ్త వెలిల్విరుసుత్నన్టుట్ంటుంది. ఇకక్డ విధి నిరవ్హణలో పడే కషాట్లు, పని ఒతిత్డి, 
ఆందోళన, సమసయ్లు వగైరా అనీన్ కూడా టేబుళళ్ మీదునన్ దీరఘ్చతురసార్కార పెటెట్లకి, మెడ మీదునన్ గుండర్టి పెటెట్కి తపప్ బయట 
పర్పంచానికి ఏ మాతర్ం కనపడని అందమైన మాయా జగతుత్ ఇది. 

అందరూ మనుషుల రూపంలో ఉనన్ మరమనుషులాల్ రూపాంతరం చెంది ఒకోక్సారి పకక్న ఎవరునాన్రు, ఏం 
తింటునాన్ం, ఎపుప్డు నిదర్పోయాం లాంటివి కూడా గమనించనంత కారయ్సిదిధ్లో మునిగిపోయి ఉంటారు. అతయ్ంత అధునాతనంగా నిరిమ్ంచిన 
భవంతుల చుటూట్ కర్మబదధ్ంగా ఏరప్రిచిన విశాలమైన పచిచ్క బయళుళ్, పొందిగాగ్ పెంచిన మొకక్లు, కర్మశిక్షణగా పూచే పూతీవెలు, 
అకక్డకక్డా చలల్దనానిన్ పంచే వాటర ఫౌంటెనుల్, ఎకక్డంటే అకక్డ కాసేపు హాయిగా కూరుచ్ని ఆ పచచ్దనంలో మమేకమైపోగలిగేలా పర్తీ 
యాభై అడుగులకో బెంచీ.. ఇలా చాలా ఆహాల్దంగా ఉంటుంది మా తపోవనం. 

ఇంకా ఫుడ కోరట్, జిమ, సాప్ ల దగగ్రున్ంచీ పేల్ గౌర్ండ, సివ్మిమ్ంగ పూల దాకా సకల సౌకరాయ్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. 
అదేదో సామెత చెపిప్నటుట్ కళళ్ ముందే అనీన్ ఉనాన్యి గానీ ఇకక్డ పని చేసే మాకెవరికీ సిథ్మితంగా కాసేపు కూరుచ్ని ఇవేవీ అనుభవించే 
తీరికే ఉండదు. ఎపుప్డైనా ఊరికే చూడటానికి వచిచ్న వాళుళ్ ఆహా సవ్రగ్ంలా ఉంది మీ ఆఫీసు, ఇలాంటి చోటల్ పని చెయయ్డానికి పెటిట్ పుటాట్లని 
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మురిసిపోతుంటారు. మాకు మాతర్ం ఈ అందానిన్ కపేప్సే బూచిలు ఎనోన్ కనిపిసుత్ంటాయి. ఏదో శాపంలా ఈ విషయం సందర్ంలో 
ఈదుతునన్ మాకే తెలుసుత్ంది తపప్ ఒడుడ్న నిలబడి చూసే వాళళ్కి ఓ పటాట్న అరథ్ం కాదు. 

నేను ఈ కొలువులో చేరి రెండేళుళ్ గడిచిపోయాయి. ఈ రెండేళళ్లో ఒకోక్రోజు పది, పనెన్ండు గంటల కనాన్ ఎకుక్వ పని 
చేసిన రోజులు కూడా ఉనాన్యి. అంత సమయం ఇకక్డే గడిపినా సరే ఈ పర్దేశంతో నాకునన్ అనుభవాలు, జాఞ్పకాలనీన్ కేవలం పనికి 
సంబంధించినవే అయుయ్ంటాయి. టీమ వరక్ పేరుతో రోజుల తరబడి చాలా మందితో కలిసి పని చేసినా మనసు వాకిలి దాకా వచిచ్ 
పలకరించిన సేన్హాలు మాతర్ం చాలా అరుదనే చెపాప్లి. అందులోనూ ఏటికి ఎదురు నడుసాత్ను అనన్టుట్ నలుగురితో పాటు గాలివాటుకి 
పోకుండా ఇంకేవో దికుక్ల వైపు చూసూత్ నించుంటానేమో.. నాకిలా అనిపించడంలో ఆశచ్రయ్ం ఏముంటుంది!  

కంపూయ్టరుల్, కోడింగ, పోర్డకట్ రిలీజ, డెడ లైనస్, కైల్ంట మీటింగస్, టీమ మీటింగస్.. ఇవి తపప్ లోకంలో ముఖయ్మైనవి 
మరింకేం లేవేమోనని పూరిత్గా నమేమ్సి ఆ దోసెడు నీళళ్లోనే నిరివ్రామంగా ఈదుతునన్ నాపై కురిసిన ఓ సేన్హపు జలుల్ ఇదివరకెనన్డూ 
నేనెరుగని కొంగొతత్ ఆనందాల తీరానికి దారి చూపించింది. 

దాదాపు ఆరు నెలల కిర్తం ఏదో అరెజ్ంట వరక్ ఇషూయ్ వచిచ్ ఆ రోజు శనివారం అయినా రోజంతా పని చెయాయ్లిస్ వచిచ్ంది. 
సాయంతార్నికి తలనొపిప్తో పాటు విసుగు కూడా వచిచ్ డెసక్ మీద పని అలాగే వదిలేసి ఫుడ కోరట్ కి వెళాళ్ను. మొతత్ంగా పెదద్ నక్షతార్కారం 
వచేచ్లా, నక్షతర్పు అంచున పర్తీ కోణంలో ఒక పెదద్ సథ్ంభం వచేచ్లా మంచి కళానైపుణయ్ంతో కటాట్రు మా ఫుడ కోరట్.  పర్తీ రెండు సత్ంభాలనీ 
కలుపుతూ మధయ్లో కూరోచ్డానికి వీలయేంత ఎతుత్లో అరుగులాల్ంటివి కటిట్ పై కపుప్ దాకా ఖాళీగా వదిలేసారు. ఆ సత్ంభాలనిన్టికీ రకరకాల 
పూల తీగలని చికక్గా అలిల్ంచారు. చుటూట్ చినన్ తోట కూడా ఉంది. ఎపుప్డైనా ఇకక్డకొచిచ్ కూరుచ్నన్పుప్డు రోజూ కాసేపు ఇలా వసేత్ హాయిగా 
సేద తీరినటుట్ ఉంటుంది కదా అనిపిసుత్ంది. కానీ మళీళ్ ఏ నెలకో ఇకక్డికొచేచ్దాకా అలా అనుకునన్ సంగతే గురుత్ండదు. నాకు రోజూ టీ, కాఫీ 
తాగే అలవాటు లేకపోవడం దానికో కారణమైతే కాఫీ పేరుతో తీరిగాగ్ కూరుచ్ని కబురాల్డేంత సేన్హితులెవరూ నాకికక్డ లేకపోవడం మరో 
కారణమనుకుంటాను. 

ఆ సాయంతర్ం తలనొపిప్ వదిలించుకోవాలని వెళిళ్న నేను పెదద్ కాఫీ కపుప్ పటుట్కుని ఓ సత్ంభానికి అలుల్కునన్ ‘గారిల్క వైన’ 
తీగకి దగగ్రగా తోట వైపు తిరిగి అరుగు మీద కూరుచ్నాన్. వేడి కాఫీ కపుప్ అరచేతులోల్ అదుద్తునన్ వెచచ్దనానిన్, పూతీగల మీద నుంచి 
తోసుకొసోత్నన్ పిలల్గాలి చలల్దనానిన్ ఏకకాలంలో అనుభవిసూత్ మధయ్ మధయ్లో గాలికి మౌనంగా ఊగుతూ సవవ్డి చెయయ్ని గంటలాల్ 
సుకుమారంగా ఉనన్ ఆ ఊదా రంగు పూల గుతుత్లిన్, దూరంగా తోట పని చేసుత్నన్ గారెడ్న సాట్ఫ ని మారిచ్ మారిచ్ చూసూత్ కూరుచ్నాన్. 

“నేను కూడా ఇకక్డ కూరోచ్వచాచ్?” ఓ కొతత్ గొంతు వినిపించింది. 
వెనకిక్ తిరిగి చూసేత్ సైక్ బూల్ కలర మీద కొంచెం డారక్ బూల్ చెకస్ షరట్ ఇన చేసిన బాల్క పాంట కనిపించింది. చొకాక్లు 

ఎపప్టినుంచి మాటాల్డుతునాన్యబాబ్ అని ఆశచ్రయ్పోతూ తలెతిత్ చూసాను. అదే మొదటిసారి తనని చూడటం! 
కాసత్ అటూ ఇటూగా ఆరడుగులుంటాడేమో.. నేను కూరుచ్ని చూడటం వలల్ మరీ అంతెతుత్న ఉనన్టుట్ కనిపించాడు. మరీ 

అంత సనన్మూ, అంత లావూ కాదు. మరీ అంత రంగు కాదు. అలాగని చామనఛాయ కూడా కాదు. చినన్ కళేళ్ గానీ చాలా చురుకైన 
చూపులు. ఆ కళళ్లోల్ కనిపించే దరాప్నికి తనేం చెపిప్నా మారు మాటాల్డకుండా చేసేసాత్రెవరైనా. నేను కూడా వెంటనే “ఊ..” అనేసాను. 

పేరుల్, చదువులు, ఉదోయ్గ బాధయ్తలు తదితర వివరాలతో పరసప్ర పరిచయాలు జరిగాయి. సాధారణంగా కొతత్వాళళ్ 
సమక్షంలో ముభావంగా ఉండి అరకొరగా మాటాల్డే నేను తనతో మాములుగానే మాటాల్డేసాను. 

మాటల మధయ్లో యథాలాపంగా “యు హావ ఎ వెరీ పెల్జెంట సైమ్ల..” అనాన్డు మెచుచ్కోలుగా. 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                    pHé  2014 

3  పునాన్గపూల జలుల్  

ఎపుప్డూ ఏదో రకమైన పొగడత్లు వినీ వినీ విసుగెతిత్పోయి ఉనాన్నేమో ‘ఈ అబాబ్యి కూడానా..’ అనన్టుట్ కాసత్ 
చివుకుక్మనిపించింది మనసుకి. 

తను నా మనసు చదివేసినటుట్ “అందరికీ నచేచ్ అందానిన్ మనం కూడా ఇషట్పడటంలో, చూసి ఆనందించడంలో ఏమనాన్ 
తపుప్ందా?” అని చొరవగా అడిగిన తీరుకి ఆశచ్రయ్పోయాను. 

ఊహించని ఆ పర్శన్కి బదులు చెపప్డానికి అపప్టికపుప్డు ఏమీ తోచక “ఉహూ” అని మాతర్ం అనగలిగాను. 
“ఇంకొంచెం నవవ్ండి మరి..” అనాన్డు తేలిగాగ్ నవేవ్సూత్. 
అపుప్డంటే అలా అనుకునాన్ను గానీ తరావ్త మా ఆరునెలల సేన్హంలో తెలిసింది. తనసలు పొగడాలిస్న అవసరం ఉనన్ 

చోట కూడా దేనీన్ అంత సులువుగా పొగడనంత పొగడత్ల పొదుపరి అని. 
ఆ రోజు మా ఇదద్రి మధయ్ జరిగిన ఆ అరగంట సంభాషణ తన మీద నాకొక్ంచెం ఆసకిత్ని కలిగించింది. తన మాటలు 

వింటుంటే తన తెలివితేటల మీద, లోతైన ఆలోచనాపరిధి మీద కాసత్ కుతూహలం కలిగింది. కాసత్ విలక్షణమైన వయ్కిత్తవ్పు ఛాయలు కనిపించి 
‘ఇంటరెసిట్ంగ అబాబ్యి..’ అనుకునాన్నే తపప్ అంతకంటే ఎకుక్వ ఇంకేం ఆలోచించలేదు. 

 
తరావ్త ఒక పది రోజులకి తన దగగ్రున్ంచి నా కంపెనీ మెయిల ఐడీ కి ఒక ఈమెయిల వచిచ్ంది. 
అందులో “కాఫీ?” అని ఉంది. 
“మీరు పది రోజులకోసారి కాఫీ తాగుతుంటారా?” రిపైల్ ఇచాచ్ను. 
“ఉహూ.. రోజుకి కనీసం అరడజను సారల్నాన్ తాగుతాను. కానీ ‘గారిల్క వైన’ పకక్న తాగిన కాఫీ ఇవాళే గురొత్చిచ్ంది.” 
“ఓహో.. పది రోజులైనా చెటుట్ పేరు బానే గురుత్ందే. నేను కాఫీ తాగనంటే?” 
“పువువ్లంటే ఇషట్పడే ఒక అమామ్యి బాగా గురుత్ండిపోయేలా చెపిప్ందిలెండి. కాఫీ వదద్నాన్ ఐసీర్క్మ కి అయితే ‘నో’ చెపప్రు 

కదా..” 
ఇలా సాగింది మా మధయ్ సంభాషణ. నాకూక్డా మళీళ్ తనతో కాసేపు మాటాల్డాలనిపించడంతో అటేట్ బెటుట్ చెయయ్కుండా 

సరేననాన్ను. 
అలా మొదలైన మా ఇదద్రి సేన్హం కొనిన్ అందమైన సాయంకాలాలోల్ ‘గారిల్క వైన’ నీడలో కాఫీ సేవనంతో ఎదుగుతూ, 

ఈమెయిలస్, ఆఫీస కమూయ్నికేటర లో చాటింగుల సాయంతో బలపడింది. ఇనిన్ నెలల సేన్హంలో మా కబురెల్పుప్డూ వయ్కిత్గత వివరాలు, 
విషయాల మీదకి పెదద్గా వెళేళ్వి కాదు. వరత్మానంలో జరుగుతునన్ వారత్లు విశేషాల దగగ్రున్ంచి టెకాన్లజీ, సైనుస్, సోప్రట్స్, మతాలు, దేవుళుళ్, 
చరితర్, ఫిలాసఫీల దాకా కాదేదీ చరచ్కి అనరహ్ం అనన్టుట్ మాటాల్డుకునేవాళళ్ం. కొనిన్సారుల్ వాదోపవాదాలు, మరి కొనిన్సారుల్ ఏకాభిపార్యాలు, 
అపుప్డపుప్డూ మేధోమథనాలు, సరదా నవువ్లు, మధయ్ మధయ్లో నేను చెపేప్ మొకక్లు, పువువ్ల కాల్సులు.. ఇలా ఉతాస్హంగా ఉలాల్సంగా 
గడిచిపోసాగాయి నా రోజులనీన్. 

ఒకోసారి నాలుగైదు రోజులు తను కనిపించేవాడు కాదు. ఈ మెయిలస్ కి కూడా బదులు వచేచ్ది కాదు. ఏదైనా ముఖయ్మైన 
పార్జెకట్ పనిలో తలమునకలుగా ఉనన్పుప్డు పర్పంచానిన్ పూరిత్గా మరిచ్పోవడం తన అలవాటు. మొదటోల్ ఇది పెదద్ విషయంలా అనిపించేది 
కాదు గానీ రోజులు గడిచే కొదీద్ తను కనిపించకపోతే నాకు గుబులు పెరుగుతుండేసరికి నేను తన సేన్హానికి బాగా అలవాటు 
పడిపోతునాన్నని, తనపై ఇషట్ం పెంచుకుంటునాన్నని అరథ్మవవ్సాగింది. 
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ఒక రోజు అమామ్యిలు అబాబ్యిల అందచందాలు, సౌందరయ్పోషణ గురించి ఇదద్రం సరదాగా వాదించుకుంటూ 
“మీరేమనాన్ తకుక్వా? ఎంత శర్దధ్ ఆ కార్ఫ మీద. ఎపుప్డైనా పెదద్ గాలివానలో తడిచినపుప్డు మిమమ్లిన్ చూడాలనుంది. అసలు నాకో 
సందేహం. పాపం జుటుట్ని కూడా మీ సైట్లోల్ బెదిరించి మాట వినేటుట్ చేసుత్ంటారా?” అనాన్ను ఆట పటిట్సూత్. 

“నాకేం అంత శర్దధ్ లేదు. మా ఆవిడే రోజూ పావుగంట సేపు కూరోచ్బెటిట్ తల దువువ్తుంది” క్షణం ఆలసయ్ం లేకుండా 
దూసుకొచిచ్ంది జవాబు. 

ఆ మాట వినగానే అసస్లే మాతర్ం ఆలోచన లేకుండా “అంటే మీకు పెళళ్యిపోయిందా?” అని అడిగేసి నా తొందరపాటుకి 
ననున్ నేనే మనసులో తిటుట్కునాన్ను. 

“ఊ.. అయాయ్యిగా ఒకటో రెండో..” 
తన మాటలోల్, మొహంలో ఎపుప్డూ అదే మామూలుతనం. తన అంతరంగానిన్ పోలుచ్కోలేక ఎదుటి మనిషి 

అయోమయంలో పడిపోయేలా.. 
నేను గతుకుక్మని ఓ క్షణం కనురెపప్లు వెయయ్డం మరిచ్పోయి అలానే చూసాను తన మొహంలోకి. బహుశా అకక్డ సరైన 

సమాధానం దొరుకుతుందనన్ ఆశ కాబోలు. కానీ తన కళుళ్, మోము తనని ఎపుప్డూ పటిట్ంచవు. 
నేను మౌనంగా ఉండిపోయేసరికి “ఏంటీ.. కంగారుపడాడ్రా?” అని తేలిగాగ్ నవేవ్సాడు. 
నాకు సిగగ్నిపించి దానిన్ దాచే పర్యతన్ం చేసూత్ “అయోయ్ పాపం మీకు రెండు పెళిళ్ళాళ్..” అనాన్ను జాలిగా మొహం పెటిట్. 
“ఊ.. అవును. పాపం కదా నేను. అందుకే ముచచ్టగా మూడోసారైనా సరైన అమామ్యిని వెతుకోక్వాలనుకుంటునాన్. 

మీకేమైనా మంచి సంబంధం తెలిసేత్ చెపాత్రు కదూ” అనాన్డు అరిథ్ంపుగా. 
నేను కషట్పడి లోలోపలే అదిమిపెడుతునన్ ఉకోర్షానిన్ఎలాగైనా బయటికి తెచేచ్దాకా ఊరుకునేలా లేడు మొండిఘటం.. అని 

తిటుట్కుంటూ ఇబబ్ందిగా నవావ్ను.  
తను నా మొహంలోకి చూసూత్ గటిట్గా నవేవ్సాడు. అలా నవువ్తూనే ఉనాన్డు చాలాసేపటి దాకా. 
ఆ రోజు తనని చూసూత్... చినన్పుప్డు శీతాకాలపు తొలి పొదుద్లోల్ పునాన్గ చెటుట్ కింద చేరి కషట్పడి వెతికి వెతికి ఒకోక్ పువూవ్ 

ఏరుకుంటుంటే ఉనన్టుట్ండి గటిట్గా గాలి వీచి రాతర్ంతా మంచులో తడిసిన పునాన్గ పూలనీన్ చెటుట్ మీద నుంచీ ఒకేసారి జలుల్లా కురిసి 
నిలువెలాల్ తడిపేసిన జాఞ్పకం తలపుకొచిచ్ంది. నిరమ్లంగా, నిండుగా, కేవలం ననున్ మురిపించడానికే పుటిట్నంత అపురూపంగా, ననున్ 
ఆజనామ్ంతం కటిట్పడేసేలా, వెనెన్ల రాతుర్లోల్ గాఢంగా కముమ్కుంటునన్ పునాన్గ పూల పరిమళంలా... ఎంత సమోమ్హనంగా ఉందో తన 
నవువ్! 

 
నాలుగు వారాల కిర్తం మాటల మధయ్లో యథాలాపంగా “ఎపుప్డైనా నేను కనిపించకుండా ఉనన్టుట్ండి మాయం 

అయాయ్ననుకోండి. అపుప్డేం చేసాత్రు?” అని అడిగాడు. 
“ఆఫీస మెయిల, ఫోన ఉంటుందిగా..” అనాన్ను ధీమాగా. 
“అది ఆఫీసోల్ ఉనన్ంత వరకేగా..” తన కళళ్లోల్ అలల్రితనం తొంగి చూసోత్ంది. 
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ఇతగాడికేంటో ఎపుప్డూ నాతో ఈ ఆట. ఇలా చికుక్లోల్ పడేసే పర్శన్లు అడిగేసి తీరిగాగ్ కూరుచ్ని నా కళళ్లో ఉనన్దేదో 
చదవాలని పర్యతిన్సుత్ంటాడు మహా గడుసుగా.. అనుకుంటూ వెంటనే తెలివి తెచుచ్కుని “మరి నేను మాయం అయిపోతే ఎలా?” అని పర్శన్కి 
పర్శేన్ బదులిచాచ్ను. 

“మాయం అయినా నేను మిమమ్లిన్ వెతికి పటుట్కోగలను” అనాన్డు చాలా తేలిగాగ్. 
ఆశచ్రయ్ంగా కళుళ్ విపాప్రిచ్ “ఎలా?” అనాన్నేన్ను. 
“ఎలా అంటే.. నాకు మేజిక వచుచ్గా” నవావ్డు నా దోసిటోల్ పునాన్గలు నింపేసూత్...  
తన వేలు పటుట్కుని పునాన్గల లోకంలోకి వెళళ్బోతునన్ ననున్ ఈ లోకంలోకి లాకొక్సూత్ “ఇది నా మొబైల నంబర. 

ఎపుప్డైనా కాల చెయయ్ండి. అవసరమైతేనే సుమా..” అనాన్డు కాసత్ంత గంభీరంగా. 
అపుప్డు ఉకోర్షం కాదు కోపమే వచేచ్సింది. అవసరమైతేనే చెయాయ్లట. అంటే ఇంక నాకేం పని లేనటుట్ తనకి ఫోన చేసూత్ 

కూరుచ్ంటానా.. అనుకునాన్ రోషంగా.  
నేనూ కాసైత్నా బెటుట్ చెయాయ్లని “మరి నా నంబర వదాద్?” అనాన్ను ఫోజుగా. 
“ఉహూ.. అకక్రేల్దు” అనాన్డు. 
ఈసారి మాతర్ం కోపంతో పాటు తికక్ కూడా వచిచ్ంది. ఏం మాటాల్డకుండా దికుక్లు చూసూత్ నించునాన్.  
“మీరు పబిల్క టెలీఫోన బూత నుంచి కాల చేసాత్రా?” తనే అడిగాడు. 
తనేమనాన్డో అరథ్ం కావడానికి ఎంతోసేపు పటట్లేదు.  
“మరి నాకేం అవసరం రాక నేను కాల చెయయ్కపోతే అపుప్డెలా? మీకు అవసరమే ఉండదనా?” అనాన్ను ‘అవసరం’ అనే 

పదానిన్ వతిత్ పలుకుతూ. 
తను నాలా ఉడుకోక్కుండా “చెపాప్నుగా నాకు మేజిక వచచ్ని..” అని ఓ క్షణం ఆగి “సరే మరి.. నాకు మీటింగ టైమైంది 

వెళాత్ను” అని లేచాడు.  
నాకు ఒళుళ్ మండిపోయింది. నేను కాసేపు ఇకక్డే ఉంటాననాన్ను. 
అబాబ్ ఎంత పొగరు కాకపోతే నేనేమనాన్ తన ఫోన నంబర అడిగానా, పైగా అవసరమైతేనే కాల చెయాయ్లట, మళీళ్ మేజిక 

వచచ్ని పెదద్ ఫోజొకటి. అకక్డికి నేనేదో తను లేకపోతే ఉండలేనటుట్. అసలు నేను కాల చెయయ్కుండా ఉంటే సరి. అపుప్డు తెలిసొసుత్ంది 
అబాబ్యి గారికి.. అనుకునాన్ను పంతంగా. కానీ తన పటుట్దల గురించి బాగా తెలిసిన నాకు నిజంగానే తేలిగాగ్ తీసుకుని తనూ 
పటిట్ంచుకోకుండా ఊరుకుంటాడేమో అనన్ భయం లేకపోలేదు. కానీ అపుప్డు కోపం కొదీద్ ఆ వైపు ఆలోచించడానికి ఇషట్పడలేదు. 

 
********** 

 
నాలుగు వారాలు నాలుగు యుగాలాల్ గడిచాయి. 
ఆ సంఘటన తరావ్త నేను తనని ఫోనోల్ కాదు కదా కనీసం మెయిలోల్నైనా పలకరించే పర్యతన్ం చెయయ్లేదు. తనని చాలా 

మిసస్వుతునాన్ననన్ బెంగనీ, పదే పదే తనని చూడాలని తపించిపోయే మనసు ఆరాటానీన్, తను ననున్ మాటాల్డించే పర్యతన్ం 
చెయయ్డంలేదుగా అనన్ బాధ గెలిచి నేను రాసిన మెయిలస్ అనీన్ డార్ఫట్స్ లోనే నిదర్పోయేలా చేసింది. ఇనిన్ వేల మంది పని చేసే చోట అంత 
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సులువుగా జరిగే పని కాదని తెలిసినా ఆఫీస కాయ్ంపస లో ఎపుప్డో అపుప్డు ఎకక్డో చోట అదాటుగానైనా తను ఎదురుపడకపోతాడా అని 
ఆశగా ఎదురు చూసాను. అదీ జరగలేదు. 

అపప్టి కోపం, పంతం, ఉకోర్షం అనీన్ ఇరవై నాలుగు గంటలకి మించి మా వలల్ కాదంటూ దీక్ష విరమించేసి ననున్ 
ఒంటరితనంలో పడేసాయి. నేను పర్తి రోజూ ఇరవై నాలుగు గంటలని రెండొందల నలభై గంటలాల్ మారిచ్ భారంగా చూసుకుంటూ కాఫీ 
మీదా, కాఫీ కపుప్ల మీదా యుదాధ్లు పర్కటిసూత్, మంచం మీదా, కిటికీ ముందూ గంటల తరబడి ధాయ్నాలు చేసూత్, కనపడిన పర్తి చెటుట్లోనూ 
పునాన్గ పూలని వెతుకుక్ంటూ దిగులుగా ఉండిపోయాను. తను దూరమైన దగగ్రున్ంచీ రోజురోజుకీ తన మీద పెంచుకుంటునన్ ఇషట్ం సేన్హపు 
హదుద్ దాటేసి పేర్మగా మారి నాలో దాచుకోలేనంతగా పెరిగి పెదద్దైపోతోందని గర్హింపుకొసోత్ంది. 

పనిలో పడి ఐదు రోజులూ ఎలానో పరిగెడతాయి కానీ శనాదివారాలతో భలే హింస. ఎకక్డికీ వెళాళ్లనిపించదు. 
ఎవరితోనూ మాటాల్డలనిపించదు. తన జాఞ్పకాలనీన్ కటట్ గటుట్కుని గడియారంలో తిషట్ వేసుకూక్రుచ్ని కాలానిన్ అటేట్ కదలనివవ్కుండా కటట్డి 
చేసుత్ంటాయి. కదలనని మొండికేసుత్నన్ కాలానిన్ ఎలా అదిలించాలో తెలీక తెగ సతమతమైపోతూ నేను! 

ఆదివారం మధాయ్హన్ వేళ బాలక్నీలో కుండీలోల్ ఉనన్ పూలమొకక్ల బాగోగులిన్ చూసూత్ కూరుచ్నాన్ను. 
‘ఎంతెంత దూరం ననున్ పోపోమనాన్ అంతంత చేరువై నీతో ఉనాన్’నంటూ నా ఫోన పిలుసోత్ంది. 
ఇపుప్డసలు ఎవరితో మాటాల్డే మూడ లేదని విననటుట్ ఊరుకునాన్ను. నువెవ్ంత పోపొమమ్నాన్ నా రాక తపప్దంటూ మళీళ్ 

మళీళ్ గొంతు చించుకు అరుసోత్ంది ఫోన.  
ఇక లాభం లేదని నేను పూల కుండీల దగగ్రున్ంచి లేచాను. తీరిగాగ్ మటిట్ చేతులు కడుకుక్ని వెళేళ్దాకా ఇంకా అరుసూత్నే 

ఉంది ఫోన. 
సీర్క్న మీద 'పునాన్గల అబాబ్యి' అని చూడగానే గుండె ఝలుల్మంది. కలో నిజమో అరథ్ం కాలేదు. కంగారులో నేను ఫోన 

ఆనస్ర చెయాయ్లనన్ సంగతి మరిచ్పోయాను. 5 మిసడ్ కాలస్ అని ఉసూస్రంది సెల ఫోను. ఉనన్పళంగా కురీచ్లో కూలబడి దానితో పాటు నేనూ 
నిటూట్రాచ్ను. 

తను ఫోన చేసాడా, నాకోసం తనే చేసాడా, అసలు తనెందుకు ఫోన చేసాడు, నా నంబర ఎలా తెలిసింది, నిజంగానే మేజిక 
వచాచ్ ఏంటి, అయినా నెల రోజులుగా మాటా మంతీ లేని అబాబ్యి గారికి ఇపుప్డు మాతర్ం ఎందుకు గురొత్చాచ్నో, ఇపప్టికే ఐదు సారుల్ కాల 
చేసేత్ ఆనస్ర చెయయ్కుండా వదిలేసాను కదా, మళీళ్ కాల చేసాత్డా లేకపోతే పోతే పోనీలే అని ఊరుకుంటాడా.. రకరకాల ఊహాగానాలతో 
ఆశచ్రయ్ం, ఆనందం, పంతం, కోపం, దిగులు, ఆశ, నిరాశల మధయ్ కొటుట్కులాడుతోంది మనసు. 

నా ఆలోచనలనీన్ చేధిసూత్ పది నిమిషాలోల్ మళీళ్ మోగింది ఫోన. అపురూపమైన అదృషట్మేదో చేజారిపోతుందనన్టుట్ చపుప్న 
ఫోన ఎతాత్ను.  

అవతలి నుంచి “హలో” అంటూ తన గొంతు వినిపించింది. 
ఆ సవ్రంలో మారద్వం, నీ కోసమే వచాచ్ననన్టుట్ అనునయం.. ఇనాన్ళళ్ తరావ్త తన గొంతు చెవిన పడగానే ఇనాన్ళుళ్ 

గుండెలోల్ గూడు కటుట్కునన్ దిగులంతా నీరై కళళ్లోల్ంచి ఒలికిపోతోంది. 
నేను వెంటనే బదులు పలకక్పోయేసరికి మళీళ్ పిలిచాడు తను.  
నా మౌనం ఈ ఆనందానిన్ మాయం చేసుత్ందేమోననన్ భయం కొదీద్ అతి కషట్ం మీద మాట పెగిలింది.  
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“ఏంటండీ.. ఇనిన్ సారుల్ చేసేత్ గానీ ఫోన ఆనస్ర చెయయ్లేదు. నాలుగు వారాలకే మరిచ్పోయారా?” తన గొంతులో 
ఎపప్టిలాగే అదే మామూలుతనం, చెకుక్చెదరని పర్శాంతత. 

నాలుగు వారాలకే అని ఎంత మామూలుగా అంటునాన్డు. ఇదే నాకు నాలుగు యుగాలాల్ గడిచిందని తనకెలా తెలుసుత్ంది?  
“ననేన్ కాదు నా గొంతుని కూడా మరిచ్పోయారనన్మాట. ఎపుప్డనాన్ ఎదురుపడితే హలో అయినా చెపాత్రో లేదో” తన 

మాటలోల్ అపుప్డపుప్డూ తొంగి చూసే అలల్రి కవివ్సోత్ంది. 
“ఉహూ అదేం కాదు. నిదర్లో నుంచి గబుకుక్న లేచి వచేచ్సరికి...” అసస్లు అతకని అబదధ్ం ఆడేసాను. 
“ఓ.. పగటి కలలు కంటునాన్రా అమామ్యి గారు.. మంచి కల చెడగొటాట్నా నేను మధయ్లో వచిచ్..” ననున్ ఎపప్టిలా 

మాటాల్డించాలనన్ తన పర్యతన్ం కనిపిసోత్ంది. 
“ఇంతకీ ఇపుప్డు మీకు నాతో ఏం అవసరం వచిచ్ందని ఇలా మా మీద దయ చూపించారు?” ఎంత వదద్నుకునాన్ నా 

మాటలోల్ నిషూట్రం కొటొట్చిచ్నటుట్ తెలుసోత్ంది. 
తను నవువ్తునాన్డు. తెరలు తెరలుగా పునాన్గ పూల జలుల్ కురుసోత్ంది. ఇనిన్ రోజుల పాటు మనసు పోగేసిన దిగులునంతా 

మాయం చేసేసూత్ చికక్టి పునాన్గ తావి నా చుటూట్, గదంతా, ఇలల్ంతా, ఊరంతా, ఈ లోకమంతా అలముకుంటోంది. నవువ్ల అలలు 
ఆగిపోయి మాటలు వినిపిసుత్నాన్యి. 

“నా ‘అవసరం’ మరీ ఇంత పని చేసుత్ందనుకోలేదు. పోనీలెండి మీ బాకీ తీరేచ్సాత్ను. నాకో అవకాశం ఇసాత్రా మరి?” 
నేను ఊ అనలేదు ఉహూ అనలేదు. నా సమాధానం కోసం ఎదురు చూడకుండా తనే చెపాప్డు. 
“ఐసీర్క్మ? మీ పకక్ వీధిలో ఉనన్ ‘కీర్మ సోట్న’ లో.. టెన పీఎమ ఆఫట్ర యువర డినన్ర.. ఎదురు చూసాత్ను. సరే ఇక ఉండనా 

మరి..” 
ఏదో మంతర్ం వేసినటుట్ “ఊ..” అనేసాను. 
“సీ యు దేర..” కాల కట అయింది. 
ఆ నిశబద్ంలో కూడా తనాడిన మాటల తాలూకూ సవ్రజతులేవో పర్తిధవ్నిసుత్నన్టుట్ నేను కాసేపటి దాకా ఫోన పటుట్కుని 

అలానే ఉండిపోయాను. తరావ్త పాదాలు ఎకక్డా క్షణమైనా నిలవక ఇంటోల్ పర్తి అణువణువుకీ నా సంబరానిన్ చాటి చెపాప్యి. 
 
నీళళ్కి అలుపొచేచ్దాకా తలారా సాన్నం చేసొచిచ్ జుటుట్ ఆరబెటుట్కుంటూ ఫాయ్న కింద కూరుచ్నాన్. క్షణానికో రకమైన తలపు 

తోసుకొచిచ్ రకరకాల భావాలు కలగాపులగమైపోతునాన్యి. 
ఈ అబాబ్యికి ఎంత పొగరో అసలు.. నేను మాతర్ం తన కోసం తపించిపోతుంటే తను మాతర్ం అదేం పటట్నటుట్ చాలా 

సిథ్మితంగా కనిపిసాత్డు. తన మనసు తెలుసుకోవడం చాలా కషట్ం. ఎలా తనని దొరకబుచుచ్కోవడం? అసలు తన నియంతర్ణ అంతా ఆ 
కళళ్లోల్నే చేరి దరప్ం ఒలకబోసుత్ంటుంది. ఒకక్ క్షణమైనా ఆ కళళ్ని మెరిపించి చూపు మరలచ్గలిగితేనో? అనన్టుట్ అబాబ్యి గారు పొగడత్లకి 
బహు దూరం కదూ.. లాభం లేదు ఎలాగైనా సరే ఇవాళ తన చేత పొగిడించుకోవాలి. 

ఇలా సాగుతునన్ నా ఆలోచనలకి నాకే నవొవ్చిచ్ంది. ఎనన్డూ చెయయ్ని వింత పనులనీన్ చేసూత్ నాకు నేనే కొతత్గా 
కనిపిసుత్నాన్. ఇనాన్ళూళ్ పర్తి ఒకక్రూ నాకేసి అపురూపంగా చూసూత్ పొగడత్లు కురిపిసుత్ంటే పొగడత్లంటేనే మొహం మొతేత్సింది. చితర్ంగా 
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ఇపుప్డీ పొగరుబోతు పిలాల్డితో పొగిడించుకోవాలని ఆరాటపడిపోతునాన్. పేర్మా పిచీచ్ ఒకటేనని ఎవరో కవి గారనన్ మాట నిజంగా 
నిజమేనేమో! 

“అతగాడు నోరు తెరిచి ఒకక్ మాట మెచుచ్కోలుగా అనడమే గగనం. ఇక పొగడత్లు కూడానా.. ఉహూ నీ పర్తినలు చెలేల్వి 
కావు” లెమమ్ని అంతరాతమ్ ఎదేద్వా చేసోత్ంటే అదద్ంలో వెలిగిపోతునన్ అందానికి పౌరుషం వచేచ్సింది. 

సరే అదీ చూదాద్మని వెళిళ్ కోల్జెట తెరిసేత్ అనీన్ బానే ఉనన్టుట్, అయినా ఏదీ బాలేనటుట్ అనిపిసుత్నాన్యి. దొంతరలు 
దొంతరలుగా పేరిచ్న జీనస్, లెగిగ్ంగస్, చుడీదారూల్, సక్రట్స్.. ఉహూ ఏదీ నచచ్టేల్దు. ఎంతో ఆచి తూచి కొంటానే అయినా ఇపుప్డు ఒకక్ జతా 
నచిచ్ంది కనపడదేమని అసహనంగా ఉంది. ఇపప్టికిపుప్డు నా ఇషాట్యిషాట్లిలా మారిపోతుంటే పాపం అవేం చేసాత్యిలే అనుకుంటుండగా 
ఎపుప్డో తపప్ నేను తెరవని చీరల అర కళళ్లోల్ పడింది.  

అది తెరిచి చీరలనీన్ పరీక్షగా చూసుత్ంటే “ఏదో పెళిళ్కి వెళిళ్నటుట్ ఐసీర్క్మ పారల్ర కి చీర కటుట్కు వెళితే తికక్లమమ్లా 
ఉంటానేమో.. అసలే ఈ మనిషి మహా తెలివైన ఘటం. నా మనసులో ఉనన్వనీన్ నూయ్స పేపర చదివినంత తాపీగా చదివెయయ్గలడు. 
మరిపుప్డెలా?” అని పేదద్ సందేహం. ఏ బటట్లు వేసుకోవాలో తేలుచ్కోడం కూడా ఇంత కషట్మైన పనని మొదటిసారి తెలిసొచిచ్ంది. 

ఇంతలో అనిన్టికనాన్ చివరన ఓ మూలన దాకుక్ని ఉనన్ తెలల్ చీర కనిపించింది. అది తెలుపు కూడా కాదు పాల మీద 
పలచ్గా కటిట్న మీగడ తరకలా ఉండీ లేనటుట్గా రవవ్ంత పసుపు రంగు అదుద్కునన్ లాంటి తెలుపు. పాలనురుగు లాంటి తేలికైన చీర మీద 
అకక్డకక్డా మెరుసూత్ బంగారు రంగు దారంతో కుటిట్న చినిన్ పువువ్లు. ఎపుప్డో ఒకసారి ఒక మాల లో ఫోటోలో కనిపించిన చీరని చూసి 
చాలా ముచచ్టపడి కొనాన్ను కానీ ఇపప్టిదాకా కటుట్కోనేలేదు. ఉహూ.. ఆ చీరతో పోటీ పడేంత అందమైన సందరభ్ం ఇపప్టివరకూ 
రానేలేదు. ఇపుప్డా చీరలో తనకి కనిపించాలనిపిసోత్ంది. పేర్మా.. పిచీచ్.. మళీళ్ ఇంకోసారి పాడుకునాన్. 

గోడ గడియారం తొమిమ్ది చూపిసోత్ంది. తనని చూడాలంటే ఇంకా గంటసేపు ఎదురు చూడాలా అని ఆతర్పడిపోతోంది 
మనసు. నాకంటే ఆకలీ, దపిప్కా ఎలానో తెలిసేలా లేవు గానీ పాపం గడియారానికి నాలా కొతత్ పిచేచ్ం పటుట్కోలేదుగా. అందుకే అది 
మాములుగా నడుసోత్ంది ఏ మాతర్ం ఆతర్ం లేకుండా. ఓ నాలుగు గంటల కిర్తం సరవ్ం కోలోప్యినటుట్ ఎంత నిరాశలో ఉనాన్ను, కాసేపటోల్ 
ఎంత మారుప్.. నెల రోజుల నుంచీ ఉనన్ కోపం, పంతం అనీన్ ఎటు పారిపోయాయో.. మాయగాడు! 

ఫోన అందుకుని తనకి మెసేజ పెటాట్ను. 
“డిడ ఎనీవన ఎవర టోలడ్ యు దట యు ఆర గుడ ఎట మానిపుయ్లేటింగ పీపుల?” 
అరగంటకి జవాబు వచిచ్ంది “నో.. బట ఐ నో అయామ” అని. 
“అబోబ్.. ఎంత అతిశయమో..” అని ఉడుకుక్నాన్ను. 
టైం పది నిమిషాల తకుక్వ పది అయేయ్దాక కషట్పడి ఎదురు చూసి ఇలుల్ తాళం వేసి కిందకొచాచ్ను. వెళేళ్ది పకక్ వీధి 

దాకానే అయినా ఈ టైంలో బండి తీసుత్ంటే పిర్యాంక చోపార్ “వై షుడ బోయస్ హేవ ఆల ద ఫన?” యాడ గురొత్చిచ్ నవొవ్చిచ్ంది. 
అవునూ.. అసలు తనకి మా ఇంటి అడర్స ఎలా తెలుస్, ఇంటి పకక్న ‘కీర్మ సోట్న’ అని అంత కరకట్ గా చెపాప్డే.. అని 

ఆలసయ్ంగా వెలిగింది ఇంకో సందేహపు లైటు. ఓహో ఎంతైనా ‘మేజిక మేన’ కదా.. అనుకునాన్ కినుకగా. 
‘కీర్మ సోట్న’ లో అడుగు పెడుతూ చేతికునన్ వాచ చూసుకుంటే ఇంకా రెండు నిమిషాలుంది పదవడానికి.  
లోపలికి వసూత్నే నా కళుళ్ చుటూట్ వెతికేసుత్నాన్యి తన కోసం. తనింకా రాలేదని ఉకోర్షపడబోయేంతలో “హాయ” అని 

వినిపించింది వెనుక నుంచి. 
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చపుప్న తిరిగి చూసేసరికి సరిగాగ్ ఒకే అడుగు దూరంలో నా వెనకే తను.. ఊహించని విధంగా తనకి అంత చేరువలో 
నించునేసరికి కలవరపడి కదలకుండా బొమమ్లా నించుండిపోయాను. తను పకక్కి జరిగే లోపు తలెతిత్ తన మొహంలోకి చూడలేక 
బికుక్బికుక్మంటూ కళుళ్ నేలకపప్గించేసాను. సాయంతర్ం ఇంటోల్ పలికిన పర్గలాభ్లనీన్ గురుత్ చేసి అంతరాతమ్ పరిహాసంగా నవివ్ంది. 

అకక్డ కూరుచ్ందామంటూ తను ముందుకి కదులుతుంటే మౌనంగా అనుసరించాను.  
“ఏంటి మీరేం మాటాల్డటం లేదు. నేనింకా కతుత్లో గదలో తీసుకొచిచ్ నా మీద యుదధ్ం చేసాత్రనుకునాన్నే” అనాన్డు. 
చినన్గా నవివ్ తలెతిత్ చూసి “సేమ పించ” అనేసి నాలుకక్రుచుకునాన్. 
“సేమ పించా..” అని ఓ క్షణం ఆగి తన షరట్ కేసి చూసుకుని “ఓహో ఇదద్రం ఒకే కలర డర్స అనా..” మళీళ్ తన నవువ్తో 

పునాన్గ పూల తోటలోకి తీసుకెళుతునాన్డు ననున్. 
“మీరసలు కిండర గారెడ్నోల్ ఉండాలిస్న వాళుళ్. పొరపాటున ఇంజనీర అయిపోయారు” ఇంకా నవువ్తూనే ఉనాన్డు.  
చితర్ంగా నాకసలు ఉకోర్షం రావటేల్దు.  
వేరే ఏదనాన్ మాటాల్డాలని “మీరేంటి ఎదురు చూసాత్నని చెపిప్ నాకనాన్ ఆలసయ్ంగా వచాచ్రు?” చూసావా నీలో ఒక తపుప్ 

దొరకబుచుచ్కునాన్ను అనన్టుట్ కాసత్ ధీమాగా కళెళ్తిత్ అడిగాను. 
“నేను మాట తపప్లేదుగా. పనెన్ండు నిమిషాలు ఎదురు చూసాను మీ కోసం.” 
ఆశచ్రయ్పోయాను. “పనెన్ండు నిమిషాలా.. నాకోసమా.. ఎపుప్డూ?” కొంచెం గటిట్గానే అడిగేసాను.  
“మీ ఇంటి ముందే. మీరు బయలుదేరాక మీ వెనకే వచాచ్ను.” 
“మా ఇంటి దగగ్రా.. మరి ననున్ పిలవలేదేం? అయినా ఎదురు చూడటం ఎందుకు? పైకి రావాలిస్ంది కదా..” కాసత్ 

నొచుచ్కునాన్ను.  
“పోర్గార్ం ఇకక్డ కలుదాద్మని కదాని పైకి రాలేదు. కాసేపే కదా.. చేతిలో ఫోన ఉంది. బోర కొటట్లేదు లెండి.” 
“అరథ్ం కాలేదు. ఇకక్డ కలుదాద్మనుకుంటే మా ఇంటి దగగ్ర ఎందుకు ఎదురు చూసారు?” 
“ఓ అదా.. రాతిర్ పదింటికి మీరొకక్రే రావాలి కదాని కాసత్ తోడుగా వెనకే వచాచ్లెండి.” 
“నాకు తోడూ కోసమా..” 
“ఆగండాగండి.. మీకా మాతర్ం ధైరయ్ం లేదని కాదు. ఊరికే ఐ జసట్ ఫెలట్ లైక డూయింగ ఇట. అంతే..” నా మాట పూరిత్ 

కాకుండా మధయ్లోనే ఆపి వివరణ ఇచేచ్సాడు. 
‘అవసరం’ విషయంలో అనుభవానిన్ బటిట్ నేను పర్తీదానికి ఇలా గింజుకుని పెంకిగా గోల చేసాత్నని అనుకుంటునాన్డేమో. 

పాపం నేనే మరీ ఎకుక్వ పటుట్దలకి పోయి తనని ఇబబ్ంది పెటాట్నా? నేనే ముందు తనకి ఫోన చేసి ఉండాలిస్ందేమో.. నేనేం తనని నిరల్క్షయ్ం 
చెయయ్లేదని చెపేప్దెలా? అసలు తనేం అనుకుంటునాన్డో నా గురించి.. ఊరికే మంచి సేన్హితురాలు అనుకుంటునాన్డా.. లేకపోతే నిజంగా 
తనకి ఒకటో రెండో పెళిళ్ళుళ్ అయిపోయుంటాయా? నా ఆలోచనలు గటుట్ తెగిన ఏరులా ఓ పదధ్తీ పాడూ లేకుండా తలో దారికి 
కొటుట్కుపోతునాన్యి. 

“చీరలో చాలా బావునాన్రు. మీ చేతి మీద బంగారం పోటీ పడలేక వెలవెలబోతోంది” నా చేతికునన్ గాజుకేసి చూసూత్ 
చెపాప్డు. 
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ఊహించని తన పొగడత్కి ననున్ అపప్టిదాకా ఆందోళన పెడుతునన్ ఆలోచనల సంగతి మరిచ్పోయి మళీళ్ ఆశచ్రయ్ంలోకి  
వచిచ్ పడాడ్ను. 

“తెలుపు మీకిషట్మా? ఈ చీరలో చూసుత్ంటే...” అని ఓ క్షణం ఆగాడు. 
ఇదివరకెపుప్డూ తన కళళ్లో చూడని చిలిపితనానిన్ కొతత్గా చూసాను. కానీ అది క్షణంలో సగం సేపే..  
“పెళిళ్లో ఈ రంగు చీరే కటుట్కుంటారు కదా.. మీకూ అదేనా గురొత్చిచ్ంది?” అనాన్డు సాధయ్మైనంత అమాయకతవ్ం 

ఉటిట్పడేలా. 
నా మొహంలో కదిలే భావాలిన్ ఒడిసి పటేట్ పర్యతన్ం చేసుత్నాన్డని తెలుసోత్ంది.  
“ఊ.. తలంబార్ల చీర ఈ రంగులోనే ఉంటుంది కానీ ఇలాంటివి కటుట్కోరు పెళిళ్లో. పటుట్చీరలే కటుట్కుంటారు” అది కూడా 

తెలీదనన్టుట్ ఆకేష్పణగా అనాన్ను.  
“ఏమోలే నాకేం తెలుసు చీరల గురించి. అయినా ఎపుప్డూ మీరు ఎకుక్వ మాటాల్డితే నేను వినేవాడిని. మీరు సైలెంట గా 

ఉండేసరికి నేను ఏదో ఒకటి మాటాల్డాలిస్ వసోత్ంది” చాలా తేలిగాగ్ అనేసాడు. 
అంటే ఏదోకటి మాటాల్డాలి కదాని నాకీ మెచుచ్కోలా.. పాపమని నాకో పొగడత్ దానం ఇచిచ్నటుట్ పెదద్ ఫోజు. ఒళళ్ంతా 

పొగరే.. గటిట్గానే తిటుట్కునాన్ను ఈసారి. 
ఆ కోపంలోంచి “నెల రోజుల నించీ ఏమైపోయారు. అసలు కనపడలేదేం?” అని గటిట్గా కడిగేసాను. 
“ఆఫీస వరక్ మీద బెంగళూరు వెళాళ్ను. ఇవాళ ఉదయమే వచాచ్ను” బుదిధ్గా చెపాప్డు సమాధానం. 
ఇతగాడితో అసత్మానూ ఆశచ్రయ్పోడమే నా పని అనన్టుట్ంది. 
కాసత్ తేరుకుని “ఊరెళాళ్రా.. మరి నాతో ఒకక్ మాటైనా చెపప్లేదేం?” అనడిగాను. 
“అందుకేగా ఆ రోజు మీకు ఫోన నంబర ఇచాచ్ను. మీరు కాల చేసాత్రనుకునాన్ను. ఇలా పూరిత్గా మరిచ్పోయి 

పటిట్ంచుకోరనుకోలేదు” ననున్ నేనే తపప్టుట్కునేలా సంధించాడు అసత్రం. 
“అలాగని నాకు తెలీదుగా మరి..” తపిప్ంచుకుందామని విఫల పర్యతన్ం చేసాను. 
“ఫోన చేసుంటే తెలిసేదిగా..” తన కళుళ్ ననున్ చూసి నవువ్తునాన్యి. 
అయోయ్ రామా.. ఏదీ తినన్గా చెపప్డా ఈ అబాబ్యి. అపుప్డే సరిగాగ్ చెపిప్ ఉండొచుచ్గా. ఇంతా చేసి ఈ నెల రోజులు 

బాధపడింది కాక చివరికి దీనంతటికీ కారణం కూడా నేనే అయాయ్నా? అమోమ్ నిజంగానే మేజిక వచుచ్లా ఉంది. ననేన్ నా చేత 
తపప్నిపించేసుత్నాన్డుగా!  

హమ్.. తపొప్పుప్ల సంగతి ఎలా ఉనాన్ తనంటే నాకెంత ఇషట్మో, తను లేడని నేనెంత బెంగపడాడ్నో తనకి అరథ్మయేయ్లా 
చెపప్డమెలా? మళీళ్ ఆలోచనలోల్ జారిపోయాను. 

“పోనెల్ండి. అయిపోయిందిగా.. మీరు మరిచ్పోయినా నేను మళీళ్ వచిచ్ కనిపించానుగా” ఎపప్టాల్గే అతి మాములుగా 
చెపేప్సాడు నాకూ, నా ఆలోచనలకీ కలిపి కళేళ్లు వేసూత్. 

ఆ తరావ్త ఆఫీస, వరక్, బుకస్, సినిమాలు ఇంకా ఏవేవో మాటలు దొరిల్ చాలా సమయమే గడిచిపోయింది. వాచ కేసి 
చూసుకుంటే పదకొండు నలభై అయింది. ఇంక వెళాద్మని లేచి బయట పడాడ్ం. నా వెనకే ఇంటిదాకా వచిచ్ దింపాడు. అపుప్డే వెళిళ్పోవాలా 
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అని మహా గుబులుగా ఉంది. తనని వదిలి కదలనని పాదాలు మొండికేసుత్నాన్యి. తనలో మాతర్ం ఏ మారూప్ లేదు. ఎపప్టాల్గే అంతే సిథ్మితం. 
‘గుడ నైట’ చెపేప్సి వెనకైక్నా తిరిగి చూడకుండా వెళిళ్పోయాడు.  

 
హమ్... ఏదో అరథ్ం అయీయ్ కానటుట్ మనసంతా ఆనందమో, బాధో కలిసిపోయి అసంపూరణ్ంగా ఉంది. నేను తనని అలక్షయ్ం 

చెయయ్లేదనీ, తనకి నా మనసులో పార్ణసమానమైన విలువ ఉందని తనకేదీ వివరణ ఇవవ్లేకపోయాను. నేను ఇవావ్లనుకునాన్ తను 
ఆశించడం లేదుగా!  

తనతో కలిసి ఒకోక్ అడుగు వేసే కొదీద్ మరింత బలంగా తన వైపుకి లాకుక్ంటునాన్డు. రోజు రోజుకీ మరింత చికుక్ పర్శన్లా 
మారిపోతునాన్డు. ఈ అబాబ్యి పైకి కనిపించేది, మాటలోల్ వినిపించేది కాకుండా లోపల మొతత్ంగా వేరే ఇంకో వయ్కిత్ ఉనాన్డనిపిసుత్ంది. తన 
చుటూట్ ఉనన్ బలమైన వయ్కిత్తవ్పు పొరలనీన్ దాటుకుని మనసుకి దగగ్రగా వెళిళ్ తరచి చూసేత్ తపప్ కనిపించదా సునిన్తతవ్ం.. కానీ అంత 
చేరువగా తను రానివావ్లి కదా! 

ఆలోచనలోల్ మునిగి తేలుతూ మెలల్గా మెటెల్కిక్ గుమమ్ం ముందుకొచిచ్ తాళం తీదాద్మని లైట వేసాను. గుమమ్ం పకక్న 
దాదాపు నాలో సగం ఎతుత్నన్ పెదద్ అటట్పెటెట్ కనిపించింది. ఏంటా అని చూసేత్ పైన నా పేరుతో చినన్ లేబుల రాసుంది. ఆశచ్రయ్పోయి లోపలకి 
తీసుకెళాళ్ను. 

మరీ పెదద్ బరువేం లేదు లోపల ఏముందోనని తెరిచి చూదుద్ను కదా.. బోలెడనిన్ ఎరర్ గులాబీలు.. ఏమీ అరథ్ం కాక 
అయోమయంగా చూసుత్ంటే ఎరర్గులాబీల మధయ్న చినన్ ఉతత్రం కనిపించింది. మెలల్గా మోకాళళ్ మీద కూరుచ్ని తెరిచి చూసాను. 

“ఐ కెన నెవర ఫైండ యాన ఆలట్రేన్టివ ఫర యు. యు ఆర ద ఓనీల్ వన ఆఫ ఎ కైండ ఇన దిస వరలడ్. ఎపప్టికీ నాతో 
ఉండిపో..” 

కళళ్లోల్ నిండిన నీళుళ్ ధారాపాతంగా కురిసి అక్షరాలని తడిపేసుత్నాన్యి. అంతులేని ఆశచ్రయ్ం, అనంతమైన ఆనందం, 
ఇంకేదో పదాలోల్ ఒదగలేనంత, మాటలోల్ చెపప్లేనంత అదుభ్తమైన అనుభూతి కముమ్కొచిచ్ తమకి కనీన్రు తపప్ మరో భాష తెలీదంటునాన్యి. 
అంతటి సంబరంలోనూ.. నీలాంటి నువువ్ ఇంకెకక్డా దొరకవేమో కాబటిట్ నువువ్ కావాలని చెపప్డం, నాతో ఉంటావా అని అనుమతి కోసం 
ఎదురు చూడకుండా నాతో ఉండిపొమమ్ని అంత అధికారంగా చెపప్డం చూసి.. అబాబ్ ఎంత పొగరూ ఊ ఊ... అని తెరలు తెరలుగా నవువ్... 

చితర్ంగా ఇపుప్డు నా నవువ్లోల్నూ పునాన్గ పూల జలుల్ కురుసోత్ంది.. ఈ వెనెన్ల రేయిలో వెలిగిపోతూ! 
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