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“కాంతం, అవునుకాని, నేను రోజూ పొ ద్ుుట 10 గంటలకి ఆపీసు
వెళ్లి, రాత్రి 7 గంటలకి ఇంటికి వసుుననాను. నేనింటలి లేనపుుడు
నీకెలాగ ఉబుసు పో త ంది? నీవంటలి ఏం చేసు ుంటావు?” అని ఒకరోజు
మా ఆవడని అడిగాను.
“దననికేంల ండి,

మీరు

ఆపీసుకి

వెళ్ళగానే,

యంటిపను
ి

సవరంచుకొని, ఏవో రెండు పత్రికలు చదివేసి, కొంతసేపు నిద్ిపో య
లేచననంటే, యంతలలికి సాయంతిం 4 గంటలకు పైగా ఐపో త ంది. కాఫీ
చేసివుంచేసి వంట వండేసరకి రాత్రి 7 గంటల ైపో త ంది. అపుటికి మీరు
వచేేసాురు,” అని సావధననంగా పలికింది.
కాని ననకు కాంతం మాటలలి ఏమాతిం నమమకం కలుగలేద్ు. అబబ ో,
మాకాంతం ఏమిటి, పదిగంటలసేపు యెకకడికి వెళ్ళక, యెవరత నూ
మాటాిడకుండన ఉండడమేమిటి? అది అసలు ననత ఎపుుడూ ఏదో
వాగుతూనే

1

ఉంట ందికదన?

‘సరే,

దీనిమాటలలి

ఎంతవరకు

ఇది వంధియా తెలుగులల రాసిన ఒంటి కధ. ఇటీవల నేను త్రరుచ్చే గాామంలల మా నననాగారు

కాపురమునా నివాసంకి వెళ్లళనపుుడు ఇది ననకు అకసామతు గా దొ రకింది. ఇది అకకయయ రాసిన
మొటట మొద్టి రచన ఐవుండవచుేను అని నన భావన. ఆమె రాసిన మొద్టి తమిళ్ కధ పార్వతి ఆగస్టట 15,
1947 సంవతసరం కల మ
ై గళ్ పత్రికలల వెలుబడింది: సుంద్రేశన్
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కలి నిజములు కలిసియుననాయో తెలుసుకోవాలి,’ అని నన మనసులల
నిశేయంచుకుననాను.
ఆ రోజు ఆఫీసునుంచ్చ యంటికి వేగంగానే వచేేసాను. రోజూ నేను 5
గంటలకి ఆఫీసు వద్లగానే ఏ బీచ్చకో, పారుకకో, సేాహిత ల ఇళ్ళకో
వెళ్లళ రాత్రి 7 గంటలకి ఇంటికి వసూ
ు వుంటాను. కాని ఆవేళ్ మాతిం
కాంతం

సంగత్ర

తెలుసుకోవాలని,

మరెకకడకీ

వెళ్ళకుండన,

ఆఫీసునుంచ్చ త్రనాగా యంటికే వచేేసాను. నేననుకునాటేి కాంతం
ఎకకడికో బయలుదేడననికి డెస
ి సయ, తయారుగా ఉంది.
ననుాచూడగానే

“ఏమండో య్,

మీరవాళ్

ఇంటికి

వేగంగా

ద్యచేసారే?” అని నవుుతూ వెటకారంగా అంది. “లేద్ు, కాంతం,
ఇవాళ్ జోరుగా తలనొపిు వేసింది; ఆఫీసులల సలవు తీసుకొని
వచేేసాను,” అని అననాను.
“సరేల ండి . . వంటింటలి ఫ్ాిసుకలల కాఫీ పో సిపటాటను. నేను కమలా
వాళ్లళంటికి వెళ్లళవసాును,” అని అంటూ కాంతం గబ గబా తన గదిలలకి
వెళ్లళంది.
నేను కాఫీ తనగేసి, హాలులలకివచ్చే, మేజావద్ు నిలుేని ఉననాను.
కాంతం తన గదిలల, అదనునికెద్ురుగా నిలబడి మొహంకి పవుడరు
అద్ుుకుంటలంది.

కొంతసేపటికి “ఏమండీ,

మీరుగాని ఎకకడెైనన నన

సిలుక hand kerchief చూసారా?” అని అడుగుతూ గదిలలనించ్చ హాలుకి
వచ్చేంది.
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“అబబో, ననకేంతెలుసునే నీ రుమాలు గురంచ్చ? నేనెకకడన చూడలేద్ు
. . . ఇపుుడేగా ఇంటికి వచనేను?” అని అననాను.
సరకొతు

“అయోయ,

రుమాలండీ!

నినానే

ఫేషణబుల్ గా కనిపించ్చంది.

అంద్ంగానూ,

కొననాను.

ఎంత

ఇవాళే పైకితీసాను.

నిసాకరణం, ఎకకడో మంచ్చ రుమాలు పో యంది,” అని గొణుకుకంటూ
గదిలల వెద్కడం మొద్లుబెటట ంి ది.
“చీ,

చీ,

ఎంద్ుకలా గాబరా పడతనవ్? ఎకకడ పో త ంది నీ

రుమాలు? ఇకకడే ఎకకడెైనన ఉంట ందిలే . . . నెమమదిగా వెతకితేనే
దొ రుకుత ంది.”
కాంతం మళ్ళళ హాలు,
మిగలకుండన,

వంటిలి ు,

జలి డ వేసినటి

తన

వెదికింది.

గది,

ఏ

కాని,

ఊహ ం,

ఒకకచోటా
ఆ

రుమాల కకడెైనన దొ రుకుతేగా?
“అయతే,

కాంతం,

యవాళ్

మధనయహాం

యెకకడికెైనన,

యెవరంటికెైనన వెళళళవేమో? అపుుడు నీ ద్గగ ర రుమాలు ఉందో లేదో
బాగా జాాపకం తెచుేకో!” అననాను.
వెంటనే కాంతం ఇలా గొణగడం పాిరంభంచ్చంది: “అబబో, అపుుడంతన
నన ద్గగ రనే అది జాగాతుగావునా జాాపకముంది. మొద్ట లక్షీమకాంతం
ఇంటికి వెళ్లళనపుుడు నన మొలలి దో పుకొని ఉననాను. త వలల, ఆ
రుమాలుత

మొహం

త డుచుకుననానుకూడనను.

ఆ

తరువాత

వాళ్లళంటినుంచ్చ మిససస్ట శంకరంగారంటికి వెళళళను. ఆవడకూడన నన
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రుమాలు చూసి, ‘ఎకకడ కొననావమామ యది, చనలా బాగుందే?” అని
అడిగారు. అకకడనుంచ్చ white shop కి వెళ్లళ రెండు జాకెటట గుడడ లు
ఐద్ు రూపాయలకి కొననాను.
‘అమమగారూ,

షాప్ వాడుకూడన రుమాలుచూసి,

నినాయకకడ కొనా రుమాలు బాగుందన?’ అని

అడిగాడు. అకకడనుంచ్చ నినా బబసరీకి ఆరడరచ్చేనవాడి ద్గగ రకి వెళ్లళ
‘బబసర

తయారయందన?’

అని

అడిగాను. వాడు

ఇంకా

రెండు

రోజులతరువాత రమమననాడు. సరే అని మిస్ట కలావత్ర ఇంటికి వెళు ే,
ఆమెకూడన నన రుమాలుచూసి చనలా ఫేషణబుల్ గా వుంద్ని చెపిుంది.
ఇంటికి వసూ
ు ండగా నన కళళళ ధూళ్ల పడనడది. అదికూడన రుమాలుత
త డుచుకుననాను. ఇంటికి వచ్చేనదనకా వుందికదన, మర ఎకకడకి
పో యుంట ంది చెపామ? . . . అయోయ, కరమం . . . సరకొతు రుమాలు
నిషాకరణంగా పో యంది! . . . ననకు తలుేకుంటే ఇంతన అంత
ద్ుుఃఖంకాద్ు . . . అలాగుంది నన సంగత్ర . . .” అని నొచుేకుంది.
నేను నవుుకుననాను. “ఐతే అది ఎకకడికో రెకకలు కటట కొని
ఎగరపో యుంట ందన ఏమిటి? సరే, నువుుకూడన రెకకలంటించుకొని,
దననిా వెంటబెటట ,” అని నవుుతూ అననాను.
“అబో, పో నిద్ుురూ, మీకు హాసయంగా, నవుుగా వుంది - నేనిలా
ఏడుసూ
ు వుంటే . . . ” అని అంది కాంతం సగం నవుుతూనూ, సగం
ఏడుసూ
ు నూ.
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“ఐతే, కాంతం, ఇకకడేవుండు, నేను వెళ్లళ వెత కుతనను,” అని
వంటింటలికి పో య, ఆ రుమాలుని చేతు పటట కొని హాలుకి వచనేను.
కాంతం, సంత షంత నన చేత లలినుంచ్చ దననిా లాగుగంది.
“చూసావా కాంతం, నేనెంత వేగం వెతకితెచనేనో? నీకు వెతకడం
చేతకాద్ు. కాని పో గొటట కొని ఏడవడంమాతిం బాగా తెలుసు.”
“ఐతే అది ఎకకడ వునాండీ?”
“అద్ుగో,

వంటగదిలల

ఆ

సాటండుపకకనే

వుంది.

వెళ్ళగానే

అగుపడనడది. తీసుకువచనేను.”
“నేను వెత్రకినపుుడు అకకడ లేనేలేదే . . .?”
“వహాు! అంత చకకగా కళ్ళళపటట కొని చూసావనామాట!”
కాంతం నవు ఊరుకుంది.
“కాంతం, నేననఫీసుకి పో యనపుుడు నీకెలా ఉబుసు పో త ంద్ని
ననకు ఇపుుడు బాగా తెలిసింది. నేనడిగనపుుడు వంటననావ్ . . .
జాాపకం తెచుేకో . . . అమోమయ్, నువెుంత చలాకీదననివ! . . . నేను
నీ మాటలలి నిజమెంతవరకునాదో తెలుసుకోవాలనే ఈ రుమాలు
దనచనను . . . ” అని అననాను.
ఏమీ అనకుండన కాంతం గరుాన త్రరగ తన గదిలలకి వెళ్లళపో యంది.
పాఠకులారా! చూసారా, మా కాంతం నేననఫీసుకి వెళ్లళనపుుడు ఎలా
కాలక్షేపం చేసు ుందో ?
********
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