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ను – తాను(మే 1 డుదల)
ఈ దికుక్మాలిన నాలిక పూత కాదు గానీ మరీ పెంట పెటేట్ సోత్ంది. ఓ పెహరటుట్ రుచి తెలీటలేల్ దు, ఓ చిటిట్ గారె తినాన్
జిలుల్ మంటలేల్ దు, దీనిన్ తగలెయయ్. పోనీ కొటుట్మీకెళిళ్ ఏదనాన్ మందడిగి తెచుచ్కుందామంటే, ఈ సంకటానిన్ ఇంగీల్షులో ఏవంటారో
శీనిగాడికి తెలిసి చావదు.
అంచేత సివరాకరికి సిరాకెతిత్, ఫేసు బుకుక్లో సేట్ టస్ మెసేజెటాట్డు “ టంగ్ ఫల్వరింగ్, వాట్ డూయింగ్?” అని.
నెల తకుక్వెవ్ధవలు నలుగురు ండు గాళుళ్ దానికి వెంఠనే లె ౖక్ కొటేట్ సారు.

ఆనక ఓ గెంటాగి రాసారు “అబదాధ్లాడడం మానేయ్, ఆటోమేటిగాగ్ తగిగ్ పోదిద్ ” అని.
కరెషేట్ , చినన్పుప్డు సోంపండు తాతగారు కూడా చెపేప్వారు “వెధవలాల్లా, అబదాధ్లాడితే నాలిక పూసుత్ంది” అని.
నిజవే నేమో, కానీ అబదధ్ వాడకుండా అరనిమిషం కూడా గడవదే, ఎలల్ గరా భవంతుడా.. అని వగసూత్, పె ౖపళుళ్ తోమి,
కింద పళుళ్ ఇపుప్డు తోవడవా, ఆదివారానికి ఆటేట్ పెటట్ డవా అని ఆలోచిసూత్, మొతాత్నికి పూరిత్చేసి, తల దువువ్కుని, వెనకిక్ తిరిగి నడిచి,
గిరుకుక్ని మళీళ్ అటు తిరిగి అదద్ ంలో చూసుకుని
“హీరో, అంతే, యా, అయాం బాబు గారు హీరో.” అనుకుంటునాన్డు శీనివాసు.
“హీరో..నా? ఏ సినిమా అమామ్? సినిమా పేరు “కాటి కాపరా?” ఆ రోల్ కి సరిగాగ్ సూటవుతావు, భుజం మీద ఒక
కుండా, నీ బొజజ్ ఇంకో కుండా, ఇహిహి…కిచ కిచ…” అని వినిపించింది.
చుటూ
ట్ చూసాడు. ఎవరూ కనపడలేదు. బికక్ చచిచ్ పోయాడు శీను. కాసేపటికి ధెరయ్ం
ౖ తెచుచ్కుని

“ నువువ్ ఎకక్డునాన్ సరే, వెంటనే బె ౖటికొచిచ్ కనిపించు, నాకేం భయం లేదు..” అనాన్డు పీల గొంతుతో.
“భయం నీకు కాదు, నాకురా, కుంకా. ముందో చొకాక్ తగిలించు, కనీసం తువావ్లనాన్ కపుప్కో, చసుత్నాన్ం నీ

ఎకోస్ప్జింగు చూడలేక” అని వినిపించింది.
“ఓ, సారీ “ అని గబ గబా సాన్నం కానిచేచ్సి సేస్సుకుని వచిచ్ “ఇపుప్డు కనిపించు మరాయ్దగా..” అనాన్డు, అదే
పీల గొంతుతో.
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వెంఠనే రాజన్ నాగేందర్ ఇచేచ్ బేకౌగ్ర్ండ్ మూయ్జిక్ వినబడింది. అదద్ ంలో అచచ్ం శీనిగాడిలాంటి ఆకారం కుడి

మూలన కనిపించింది, తోక భుజం మీద వేసుకుని నవువ్తూ.
“ఎవరు నువువ్?” అడిగాడు శీను.
“యేం, రాజాధి రాజు చూళేళ్దా? బాపు గారి సినిమా ఎలా మిసస్యాయ్వు? మొదటినించీ చెపాప్లంటే నాకు చిరాకు..”
అంది చిరాగాగ్.
“అంటే, నువువ్ సె ౖతానువా..” అనాన్డు శీను అనుమానంగా.
“యేం, డౌటా? కాపోతే నేను సె ౖతాను కాదు సితాను ని. అంటే నీకు మేలు చేసే జీవానిన్. నాలిక పూత
పోగొటట్ డానికొచాచ్ను. నీచేత రెం జులు నిజాలు చెపిప్సాత్ను. నీ పూత పోగానే, నేనూ పోతాను. సరేనా?” అంది తోక నోటోల్
పెటుట్కుంటూ.
“అజిజ్ బాబోయ్, రెం జులే, నిజం చెబితే రెండంటే రెండు నిమిషాలు కూడా బతకనివవ్రు తెలుసా?” అనాన్డు శీను
ఆందోళనగా.
“మరేం పరేల్దు. నేనునాన్ను. ఫద, టైర్ చెయియ్…” అంటూ ఎంకరేజ్ చేసాడు సితాను గాడు. బికుక్ బికుక్ మంటూ
మెటుల్ దిగి కిందకొచాచ్డు శీను. వాళాళ్విడ అదద్ ం ముందు నించుని
“హిమగిరి సొగసులూ..ఊ..ఊ..” అంటూ దారుణంగా ఖూని రాగం తీసోత్ంది. వెనకగా వెళిళ్ శీను ఆవిడ భుజాల
మీద చేతులేసి అదద్ ంలోకి చూసూత్ ఎన్.టీ.యార్ లాగ
‘ఆపు శాంతా, పాడావేం?” అనాన్డు గోముగా.
ఆవిడకి వళుళ్మండి ఒకక్ మొటిట్ కాయిచిచ్ంది.
గబుకుక్న వెనకిక్ జరిగి “ఏటిదీ, పెదాద్ చినాన్ లేకుండా..” అనాన్డు బుంగమూతెటిట్ బురర్ తడువుకుంటూ.
“లేకపోతే, నేను పాడుతూంటే ఆపమంటారా? నా పాట బాలేదా?” అంది ఆవిడ. లోపలనించి సితాను
గెంతులేసుత్నాన్డు
“నిజం చెపుప్ నిజం చెపుప్” అని. తపప్ లేదు శీనిగాడికి.
“దేవుడు గొంతిచిచ్ంది మాటాట్డడానికి. పెతీవోణీణ్ పాడెయయ్మని కాదు. నీకంతగా పాడలనుంటే, మన తెలుగు
అసోసియేషన్

ములోల్ పాడుకో. అకక్డె ౖతే, నోరుంటే పాడేయచుచ్. ఓకక్ పీనుగ నోరెతిత్ అడుడ్ చెపప్డు. చెబితే తన చానుస్

పోతుందని భయం. భోజనాలు చివరోల్ పెడతారు కాబటిట్ , ఒకక్ శాలీత్ కూడా కురీచ్లోల్ంచి కదలకుండా వింటారు, చపప్టుల్ కూడా
కొడతారే..” అనాన్డు ఉపాయం చెబుతూ.
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“మీకు అసూయ. మేమంతా బాగా పాడతావని కుళుళ్..” అనేసి బుగగ్ గిలేల్ సి ఆఫీసుకి పోడానికి రెడీ అవవ్డం

మొదలెటిట్ ందావిడ.
“చూసావా, నిజం చెబితే ఆ డీ మొటిట్ కాయలూ, బుగగ్ కందుళూళ్..” అనాన్డు శీను సితానుతో.
“పరేల్దు, చూడు ఆ డీ నీ నాలిక మీంచి నాలుగు పువువ్లు మాయాం. పద, పద, అఫీసుకెళదాం..” అంటూ
ఎగురుకుంటూ వచిచ్ కారెకేక్సింది సితాను.
“ఇవాళ నువువ్ నా కొంప ముంచేటుట్నాన్వు” అనుకుంటూ కారు డోరెయయ్బోతుంటే గుమమ్ంలోకొచిచ్ అడిగింది
వాళాళ్విడ
“ఏవండీ, ఈ సుస్ బావుందా, పొటట్ యియ్ందా?” అని.
“ సుస్…నువువ్ కొనన్పుప్డెలా ఉందో అలాగే వుందనన్మాట..” అనేసి కారు రివరుస్ చేసి గరాజ్ డోరేసేసి
పారిపోయాడు శీను.
ఆవిడ విసిరిన చెపుప్ గెరాజు డోరు కి తగిలి లోపలే పడి పోయింది. నాలికమీంచి ఇంకో రెండు పువువ్లెగిరిపోయాయి.
ఆఫీసుకి ఆలీసం అవుతోందని రేసు గురర్ంలా పరిగెటిట్ సుత్నాన్డు కారు. నాలుగు వీధులు నాలుగు సెకనల్లో దాటేసాడు. అయిదో వీధిలో
దొరికిపోయాడు. పోలీసాడు ఆపి అడిగాడు
“నువువ్ సీప్డ్ లిమిట్ కనాన్ 20 ఎకుక్వ వెడుతునాన్వు తెలుసా?”.
“నిజం చెపుప్, నిజం చెపుప్” అంటూ గెంతులేసుత్నాన్డు సితాను గాడు.
విధిలేక నిజం కకేక్సాడు శీను. “తెలుసెహె. ఓరి ఎ నా ఏరుసెనకాక్యీ, రెండు రోడల్ కి ఎనక నేను 35 సీప్డ్ లిమిటోల్
85 కొటేట్ ను తెలుసా? సరేల్ టికెక్టెట్ ంతో చెపుప్” అని.
పోలీసాడు నిజంగా కన్ ఫూయ్జ్ అయిపోయి శీనుగాణిణ్ కిందకి దింపి

త్ ఎనలె ౖజర్ పెటాట్డు. అది కాసాత్ ఢామమ్ని

పగిలిపోయింది. అటూ ఇటూ నడవమనాన్డు. శోభన్ బాబు లెవెలోల్ నడిచి చూపించాడు శీను
“కుడి కాలు పెటట్ గానె కు ణిణ్ , ఎడం కాలు పెటట్ గానె ఎ ణిణ్ “అని పాడుకుంటూ.
పోలీసాడికి అరథ్ం కాలేదు. వాసన తటుత్కోలేక ముకుక్ మూసుకుని అడిగాడు
“ నువువ్ మందుకొటట్ లేదని తెలుసుతోంది. మరి ఈ వాసన ఏంటి?” అని.
మళీళ్ నిజం చెపేప్శాడు శీను.
“అంటే, ఎ గారిల్క్ ఎ డే కీప్స్ ఎవివ్రీ వన్ అవే..” అని.
వాడు టికెక్టుట్ సంగతి కూడా మరిచ్పోయి పారిపోయాడు. బతుకు జీవుడా అని కారెకిక్ ఆఫీసుకి చేరాడు శీను.
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“వొరేయ్ సితానుగా, నీకో అగరతెత్లిగించి, పావలా బిళళ్ ఇసాత్నుగానీ, నాలిక పూత తగగ్డానికి ఇంకేవె ౖనా ఆలట్ రేన్ట్

ఉపాయం చెపప్రా, ఈ నిజాలు చెపిప్ చెపిప్ పీకల మీదకి తెచుచ్కునేటుట్నాన్ ..” అనాన్డు శీను పారిక్ంగ్ లాట్ లో నడుసూత్.
“హుమ్..నువువ్ నిజాలు చెపప్ందే పూత తగగ్ దు శిశువా. పోనీ ఓ పంజెయియ్. నువువ్ అబదధ్ ం చెపిప్న వెంటనే, ఇనన్ర్
వాయిస్ వాడి, నిజం నాతో చెపేప్య్, నేను మారుక్లేసేసుకుంటాను.” అనాన్డు సితాను.
“హమమ్యయ్, బతికించావురా గురువా..” అని ంట్ డెస్క్ దగగ్రకొచాచ్డు.
అకక్డ కూరుచ్నన్ డకోటా బసాత్, తెలాల్ణిణ్ చూసి, “ఎలా వునాన్వు? నీ టె ౖ ఎంత బావుందో? ఎకక్డ కొనాన్వు? నినన్ రా
ఏం తినాన్వు? హావ్ ఎ నె ౖస్ డే” అని ఊ తెగ కులుకు పోయింది.
వాడు “ఫెన్ౖ ఫెన్”
ౖ అనుకుంటూ ఆఫీసులోకి పోయాడు.
“రిసెపష్ నిస్ట్ అంటే ఇలాల్ వుండాలి” అని మురిసిపోతూ ఎంటరయాయ్డు శీను.
ఆవిడ వీణిణ్ తలెతెనా చూడకుండా కంపూయ్టరోల్ పేకాడుకోడం మొదలెటిట్ ంది.
కాసేపాగి “నాకు నాలిక పూసింది తెలుసా?” అనాన్డు తెలుగులో.
ఆవిడ తలెతిత్ “వాట్, యు ఆర్ ఆలేవ్స్ లేట్, వె ౖ సో ఎరీల్ టుడే” అనేసి మళీళ్ సీ నోల్ తలపెటేట్ సింది.
వళుళ్ మండింది శీనుగాడికి. “తెలాల్డికేమో అనిన్ కుశలపర్శన్లా, నాకేమో కుళుళ్ పర్శన్లా, అసలు నినున్ పనిలో ఎందుకే
పెటుట్కునన్ది, పేకాడుకోడానికా? ఆణిణ్ చూసేత్ మొఖం యీరభదర్పళెళ్వంత ఐపోయింది, ననున్ చూసేత్ పేడ తినన్టుట్ పెడతావేమే
మొహం, ముదనషట్పు పిశాచవా” అని ఇనన్ర్ వాయిస్ లో అనుకుని, పె ౖకి మాతర్ం “యా, యూటూ హేవ్ అ నె ౖస్ డే..” అనేసి
లోపలికెళిపోయాడు. సితాను మారుక్లేసుకుంటునాన్డు.
కాసేపయాయ్కా బాసాసురుడు పిలిచి ష్ గడిడ్ కోసి పెటాట్డు.
“పర్తి టాసూక్ లేటే.అసలు రిపోరుట్లే రాయవు ఇలాగెతేౖ చాలా కషట్ం..” అంటూ.
“నీ టాసుక్ కోతులెతుత్కెళళ్, నువివ్చేచ్ డబుబ్కి నేను ఆఫీసుకి రావడమే ఎకుక్వ, ఆపె ౖన అడపాదడపా కోడింగ్ కూడా
చేసుత్నాన్నా? ఈ శవ జాగారానికి సాయం ఇంకా రిపోరుట్ రాయా

నీకు ? నేను చేరి పదేళె ౖ తే, కనీసం రెం

పాయలె ౖనా పెంచావురా

జీతం? నీకనాన్ అహనా పెళళ్ంటలో కోట నివాసరావు నయం, పీనాసి కుకీష్, పింజారీ పకీష్..మూసేయ్, మూసేయయ్ంతే…” అని లోపల
అనుకుని, పె ౖకి “ఎసాస్ర్, అసలు ననన్డిగితే పర్తీ టాస్క్ కీ నాలుగు రిపోరుట్లు రాయాలిసార్, నేను ఖచిచ్తంగా ఇం

వ్ అవుతాను

సార్, అంటే యెసాస్ర్” అనేసి వచిచ్ ఊసురంటూ సీటోల్ కూలబడి, నాలుగయేయ్సరికలాల్ బయలేద్ రి ఇంటికొచేచ్సాడు.
సాయంతర్ం వాళాళ్విడ బలవంతం మీద వాళళ్ తెలుగు అసోసియేషను సాంస తికక్ కారయ్కర్మానికెళాళ్డు. నాలిక
పూత మూడొంతులు తగిగ్ పోయింది. సితాను గాడు శాయశకుత్ లా సహాయం చేసుత్నాన్డు పాపం. జోయ్తి పర్జవ్లన, వినాయకుడి మీద
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పదయ్ం, పాట అయాయ్కా మొదలె ౖన పిచిచ్ గెంతులు, కేకలు, బూతు పాటలకు చిందులూ, నాటు మాటలూ, పూరత్యాయ్కా అనుకోకుండా
శీనుని సేట్ జిమీదకి పిలిచేసి
“ఊరిలో చానాన్ళుళ్గ ఉంటునన్ నివాస్ గారిని అడుగుదం. మా ఫో ంలు ఎటుట్నాయండీ?” అందో ఏంకరమమ్.
“అమామ్, అంటే టూ మచచ్మామ్. అసలు నేను పుటుట్ బుదెధ్ రిగి, ఇలాల్ంటి ఫో ములు చూడలేదండి. మీరంతా కూడా
కడ దాకా వుండి ఎంజాయ్ చేసి, బోంచేసి వెళళ్ండి” అనేసి దిగిపోయాడు.
లోపలనించి సితాను పోరు పెటేట్ సుత్నాన్డు “ఇనన్ర్ వాయిస్..ఇనన్ర్ వాయిస్” అంటూ.
“వొదిలేయ్ బాసూ, ఓపికలేదు. ఏవూరెళిళ్నా ఇలాల్గే తగలడాడ్యి సంఘాలు,
మంచి

ములు. ఎవణణ్ ని ఏం లాభం?

ములెడితే నాతో కలిపి ఇదద్ రొసాత్రు చూడాడ్నికి. మై కు కనిపిసేత్ చాలు పాడెయయ్డం, సేట్ జి కనిపిసేత్ గెంతేయడం. ఇదో

సంస తీ, దీనిన్ కాపాడాడ్నికి ఇనిన్ సంఘాలూ, రోతెతిత్పోతోంది..” అనాన్డు శీను బాధపడుతూ.
ఇంక ఉండలేక పెళళ్ంతో సహా బె ౖటికొచేచ్సాడు. అతని నాలిక పూత ఆలోమ్స్ట్ తగిగ్ పోయింది. హాలోల్ కురస
బటట్ లేసుకునన్ ఓ నడివయసుస్ నంగిరి మొహం కనబడి “హాయ్ అంకుల్, బావునాన్రా…” అంది వగలు పోతూ.
ఇంక తటుట్కోలేకపోయాడు శీను. ఆవిడ బుగగ్లు గిలేల్ సి “హాయ్ బేబీ, ఎలా వునాన్వు, లుక్ ఎట్ యౌ, యు ఆర్ ఆల్
న్ అప్ “ అనేసి ఎతుత్కోబోయాడు. ఆవిడ జడుసుకుని పారిపోయింది.
“లేకపోతే నాదగిగ్ రా నీ జంపింగులు, నీకు సరె ౖన రుతువులో పెళిళ్ చేసుంటే, ఈ పాటికి నాలాటోళళ్ని నలుగురిన్
కనుందువు, నీకు నేను అంకులాన్, దునన్పోతా..” అనుకునాన్డు ఇనన్ర్ వాయిసోల్. ఫుల్ మారుక్లేసేసాడు సితాను.
“ఈవిడకో ముపె ౖప్అయిదనాన్ వుండవూ? ఆ తిపుప్కోవడం ఏవిటండీ సిగుగ్లేకుండాను..” అంది పెళళ్ం.
“అయితే అయింది గానీ, కతిత్లాంటి మాటనాన్వే పెళాళ్వా..” అంటూ కారు దగగ్రికి బయలేద్ రాడు శీను.
నాలికమీద పూలనీన్ ఎగిరిపోయాయి. సితాను బుదిధ్ గా శీనులో కలిసిపోయాడు.
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