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b¨Æ£÷, Kx¸Kctj, Kn¸$qj+kO|, rUÎÍO~KcÍj, Ó¸<F|, Jd¿}S, FLkõNqkO|Ú. sHOoEnÎFc, GSøEoQLMnjÎFc,
ÄEoQLMnjÎFc. °FLïÁ ²¥qÚ@nÎFc, À£Oqj, CnFLkï μ¥q=o.. −¥cQcFLï¸=o Moj<Ók. ®_jò¨ MLjjÃò¨$c rHOqj$qjCLjFLï
McÿFcÓk, ×.FcAKc, MLkOqjCLjFLï öGH×.Ók, CLOqj$qjCLjFLï MLFLOqjÓk MLkFLMLCc ÄÓjMLÓk, Oy¾Oy¾¥i ÔoOqjCLjFLï
±ÿ¥q¸ÍÂ MLkOqjðÓk, ²^jMnÎJw CnÆNqjÂ ½¡MLFL GHNqjFcÓj.MnOqfS. $q½Ã½ ö_CLjŠÓ °OqjŠÓ GHOqj$qjÓCy ..
MLjVFL$qO~ÓÂ¢ï ''NqjMLjV'' FL$qO~ÓMLlCLjFcïtj.
¥cÓjGRõMLjk, Nqk¸öÀ¥i¥qOqBc, Mnj=i¿NqjÆ×.MLjk, TdøOqíîMLjk, MLjFLjGRjõÓMLjbÍõ rHOqj$qjCLjFLï ÍkO~Ók,
−¿íî¥qGS¸_¸bEcPo ½¡ÄCL GS¸_¸bEcÓFLjŠFo Oy¾Ók ... ®MoFc FL$qO~ÓPy¥qÂfH¸ÔoÁ? ®¸CLŠ Äj¸¼ MLjOoÄ£j PoEc?
¥cÍj.. CLOq¼ ÔLksSë −MoQcÓk, −FL¸EcÓk, GHlOy$qMLjFcÓk, Kc¸bÍMcõÓk, Jw=i CLCcøÓk, $nÓjfHÔoá
GS¸CyadÓj. GH¸ÔLjŠ¸=o rH¿$o GSj#eÓk MLk^ ÄOqjÔLjŠ¸=o Äj$qÓÂ GS¸_¸bEcÓk, MnCLPo ¥cÍj.. ¥qCLÓk
¥qÂfHTdëtj..
¬CLõ¸CL GS¸GHFLjïÓk, ¬À ÂOqjsHÍÓk ¥qÆfS −¥cQLMLjFo ®¸=h¥qGHlð¥h¸Í ¥qÆfS ÔosS GSÿ½¡MLFcPo
MLjVFL$qO~Ój. ¶fHŠ¸¨ Ä¸=o TdÓAKL¸½¥qÓÂ Äj¸¼ ÔnsHð ¥qbEc Td$qO~Ój. ÂCLõ¸ MLkOqjCLjFLï MLjFL Oy¾Mc¿¢
½¡MLFL ¼öCcÓj.. ¯ MLjVFL$qOq¸ ¥qbÍÓj..!!
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పదమ్

య్హం

అరధ్రాతిర్ పనెన్ండయినటుట్ంది, గోడమీద 'కూ కూ' గడియారం కూసేసరికి మెలకువ వచిచ్ంది వసంత కి.
“ఇంకా పిర్య రాలేదా?” అనుకుంటూ బెడూర్ం లోంచి లేచి ముందు గదిలోకి వచాచ్డు అతను, అపుప్డే తన తాళంచెవితో
తలుపు తీసుకుని లోపలకి వసోత్ంది పదమ్పిర్య.
"అరే నువివ్ంకా నిదర్పోలేదా?" అంది, చినన్గా నవవ్డానికి పర్యతిన్సూత్. వసంత ఏమీ మాటాల్డలేదు.
" కమాన వసంత, ఇంకొకక్ రెండు నెలలు, అంతే కదా, ఆ తరావ్త నువువ్ ఆఫీస లోనే ఉండు అనాన్సరే, క్షణం కూడా
ఉండను" అంది నవువ్తూ
"సిద పడుకునాన్డా? సుశీలమమ్ ఉంది కదా!" అంది అతని మెడ చుటూట్ చేతులు వేసూత్.
"ఓ పరావ్లేదు, సిద ఉనాన్డని గురుత్ంది కదా?" అనాన్డు కోపంగా, ఆమె చేతులు తపిప్సూత్.
" ఓ మళీళ్ మొదలుపెటట్కు వసూ, అది కూడా ఈ టైంలో, అంది చిరాకు పడుతూ, నీకు ఆఫీస లో లేట అయితే, నేనిలాగే
అంటానా? జాబ అనాన్కా తపప్దు, అదెవరి జాబ అయినా ఒకటే, ఈ విషయం నీకెందుకు అరధ్ం కాదు? ఊరికే పర్తీ సారీ ఇషూయ్ చేసాత్వు"
అంది పిలాల్డి గదిలోకి నడుసూత్.
బెడ లైట వెలుగులో మెరుసుత్నన్ మూడేళళ్ పసివాడి బుగగ్లు ముదుద్ పెటుట్కుని, చెదిరిపోయిన వాడి దుపప్టి సరి చేసి, ఏ.సీ
టెంపరేచర సరిగా ఉందా చూసి లేవబోతునన్దలాల్ కొంచం తూలినటట్యినిపించి కూరుచ్ండిపోయింది. దానిన్గురించి పెదద్గా పటిట్ంచుకోకుండా
లేచి, తిరిగి హాల లోకి వచిచ్ంది.
" భోం చెయయ్వా? బైంగన భరాత్, సుశీలమమ్ చాలా బాగా చేసింది” అనాన్డు వసంత.
" వదుద్లే, టీం అందరికీ పీటాజ్లు లు తెపిప్ంచాను డినన్ర కి, అది ఒక ముకక్ తిని కోక తాగాను రాతిర్, కొంచం కాఫీ
తాగుతాను, చాలా టైరడ్ గా ఉంది” అంది మైకోర్వేవ లో డికాక్షనూ, పాలూ పోసిన కపుప్ పెడుతూ. వేడి అయిన కాఫీ ని తెచుచ్కుని సోఫా లో
కూలబడింది. రెండు గుకక్లు తాగిందో లేదో హఠాతుత్గా పకక్కి ఒరిగిపోయింది, చేతిలోని కపుప్ విటిర్ఫైడ టైలస్ మీద పడి భళుళ్న బదద్లైంది.
అపప్టివరకూ ఆమెనే తదేకంగా చూసుత్నన్ వసంత
" అరే ఏమయింది? పిర్యా, పిర్యూ" అంటూ దగగ్రకొచాచ్డు, ఆమెని తటిట్ లేపడానికి పర్యతిన్ంచాడు, ఆమె ఉలకలేదు,
పలకలేదు. ఏం చెయాయ్లో తెలియలేదు అతనికి, ఎపుప్డూ లేనంత గాభరా వేసింది, పిలాల్డి గదిలోకి వెళిళ్ సుశీలమమ్ని నిదర్ లేపాడు. ఇదద్రూ
కలిసి హాల లోకి వచేచ్సరికి పదమ్పిర్య అలాగే సప్ృహ తపిప్ పడుకునే ఉంది, ఆమె శరీరమంతా చెమటలు పటిట్ చలల్గా ఉంది. ఉచాచ్వ్స,
నిశావ్సాలు చాలా మెలిల్గా వినబడుతునాన్యి. ఆమెనలా చూసేసరికి అతనికి మరింత గాభరా వేసింది,
"సుశీలమామ్, ఏమయి ఉంటుంది తనకి?" అనాన్డు కంగారుగా.
"ఉండండి బాబూ, నేను చూసాత్ను"అంటూ సుశీలమమ్ పదమ్పిర్య కాళూళ్ చేతులూ తన చేతులతో మరద్నా చెయయ్డం
మొదలు పెటిట్ంది. వసంత తన సేన్హితుడు సునీల కి, డాకట్ర వంశీకి ఫోన చేశాడు. కాళళ్ కింద రెండు తలగడలు తెచిచ్ పెటిట్, ఇదద్రూ కలిసి
ఆమెని సోఫా మీదనించి తల కిందకి వేళాళ్డేలా అమరాచ్రు డాకట్ర వంశీ ఫోన లో ఇచిచ్న సలహాననుసరించి. అలా పెటిట్న రెండు నిమిషాలకి
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కొదిద్గా కదిలి మూలిగింది పిర్య. మాటాల్డించడానికి పర్యతిన్ంచిన వసంత యతన్ం ఫలించలేదు. "ఊ" అని మాతర్ం అంది, మగత నిదర్లో
ఉనన్టుట్ వొతిత్గిలి పడుకుంది.
"అదీ మంచిదే కుడివైపుకి తిరిగేలా చూడండి, వీ ఆర ఆలోమ్సట్ దేర" అని మళీళ్ చెపాప్డు వంశీ, అతను చెపిప్నటేట్ చేశాడు.
మరో పది నిమిషాలోల్ సునీల, డాకట్ర వంశీ వచాచ్రు.
" సునీల, పిర్య," కంగారుగా అనాన్డు గబ గబా అతని చెయియ్ పటుట్కుంటూ.
"ష" షి విల బీ ఫైన" అనాన్డు సునీల అనునయంగా.
వంశీ అపప్టికే పదమ్పిర్య నాడీ, హారట్ బీట వగైరాలనీన్ చూశాడు, మరికొనిన్ ముఖయ్ లక్షణాలని పరీకిష్ంచిన తరావ్త
ఇంజకెష్న చేశాడు.
మరొక రెండు మూడు నిమిషాల తరావ్త మెలిల్గా కళుళ్ తెరిచింది పదమ్పిర్య.
"పిర్యా, ఏమయింది?" పేర్మగా, అనునయంగా అడిగాడు వసంత ఆమె చేతిని పటుట్కుంటూ.
నీరసంగా నవివ్ంది, అపప్టికి సుశీలమమ్ వేడిగా ఆమెకి పాలు, మిగతా అందరికీ కాఫీలు తెచిచ్ంది. ఆమె తెచిచ్న పాలు
తాగి మరో మాట మాటాల్డకుండానే వసంత చెయియ్ అలాగే పటుట్కుని నిదర్లోకి జారిపోయింది పదమ్పిర్య.
"మీ ఇదద్రికీ ఎలా థాంకస్ చెపాప్లో తెలియడంలేదు, ఇంత రాతిర్వేళ మిమమ్లిన్దద్రినీ చాలా ఇబబ్ంది పెటాట్ను, ఎపుప్డూ
నవువ్తూ, హాయిగా తిరిగే పిర్యని అలా చూసేసరికి తటుట్కోలేకపోయాను" అనాన్డు సారీ చెపుత్నన్టుట్.
"మరేం పరవాలేదు, మనలో మనకి సారీలు, ధాంకస్ లూ ఎందుకు? చినన్ కరక్షన, రాతిర్వేళ కాదు పొదుద్నేన్, టైము చూడు
ఒకటి దాటింది " అనాన్డు సునీల నవువ్తూ. వంశీ కూడా నవావ్డామాటలకి.
"మిగతా విషయాలనీన్ రేపు మాటాల్డదామనాన్రు, ఓ కే, కానీ అసలు తనకేమయింది? ఎందుకలా ఉనన్టుట్ండి
పడిపోయింది? ఈజ ఎవిరీథింగ ఓ కే? "అనాన్డు వసంత ఆందోళనగా
" శారీరికమైన, మానసికమైన వతిత్డి బాగా, అంటే తటుట్కోలేనంతగా ఎకుక్వైతే అపుప్డపుప్డు ఉనన్టుట్ండి నరాల వయ్వసథ్
పనిచేయక గుండెకి రకత్ సరఫరా కొనిన్ క్షణాలు నిలిచిపోయి ఇలా సప్ృహ కోలేప్యే అవకాశం ఉంది, నా ఉదేద్శయ్ంలో పిర్యగారికి అదే
జరిగిఉండాలి. తనకేమీ వేరే పోర్బల్ం లేదు కదా? సెట్ర్స కుడ బీ ద మెయిన కాస "అనాన్డు వంశీ
" సెట్ర్స.. హ. "అనాన్డు వసంత బాధగా. "ఒపుప్కోదు కానీ సెట్ర్స మాతర్మే ఉంది తనకి, తను ఇపుప్డు చేసుత్నన్ పార్జెకట్ చాలా
పెదద్ది, ఇదద్రు పోర్గార్ం మేనేజరల్లో తను ఒకతి, కానీ ఇది చాలా ఇబబ్ందులోల్ పడేసరికి అతను చాలా తెలివిగా ముందే వేరే కంపెనీకి
వెళిళ్పోయాడు, దానివలల్ మొతత్ం తనమీద వేసుకుని చాలా ఛాలెంజ గా తీసుకుని ఇంతవరకూ తెచుచ్కుంది.
" సునీల నీకు తెలుసు కదా, మొదటినించీ తనెంత యాంబిషియసో, 'గో గెటరో'. అంత అనుభవం ఉనన్ మరొకతనికోసం
చూసుత్నాన్రు కానీ ఇంకా ఎవరూ దొరకలేదుట ఇలా గత నాలుగు నెలలుగా చెపూత్నే ఉంది, ఇదద్రి పనీ తనే చూసుకోవాలి, చాలా పెదద్ టీం,
మూడు దేశాలోల్ జరగాలిస్న పార్జెకట్, అందుకే ఇంత వతిత్డి " అనాన్డు దిగులుగా.
" వంశీ, నా పిర్యకేమీ కాదు కదా?" అనాన్డు చినన్పిలాల్డిలా.
"ఛ ఛ, అలాంటిదేమీ లేదు, షీ నీడస్ ఏ బేర్క, అంతే, ఒకసారి రేపు మా హాసప్టల కి రండి, చినన్ చినన్ పరీక్షలు చేదాద్ం,
అంతకుమించి కంగారు పడడానికేమీ లేదు, " అనాన్డు వంశీ చిరునవువ్తో.
ఓకే, సరెట్నీ,ల్ అనాన్డు వసంత. వాళిళ్దద్రికీ మరొకక్సారి ధనయ్వాదాలు చెపిప్ సాగనంపాడు.
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బెడ రూం లోకి వెళిళ్ మరొక దిండూ, రెండు దుపప్టూల్ తెచాచ్డు, సోఫా పకక్నే కారెప్ట మీద వాటినుంచి పిర్య ముఖం వైపు
తదేకంగా చూశాడు.
"తనూ తీరిగాగ్ చూడలేదు కానీ ఎలా ఉండేది ఎలా అయిపోయింది? కళళ్కింద నలల్టి వలయాలు, ముపైఫ్ రెండేళళ్కే
కనిపిసుత్నన్ లాఫ లైనస్, లోతుకు పోయినటుట్నన్ చెకిక్ళూళ్, కొదిద్గా వతుత్ తగిగ్, ఎండిపోయినటుట్నన్ జుటూట్, ఎంత ఆరోగయ్ంగా ఉండేది? ఇలా
అయిపోయిందేమిటి? " అనుకునాన్డు బాధగా.
ఆమెకో దుపప్టి కపిప్ కాసేపు తన జుటుట్నీ, చెంపలనీ నిమురుతూ కూరుచ్ండిపోయాడు, తరావ్త మెలిల్గా కారెప్ట మీద
తలగడ వేసుకుని వాలాడు. పడుకునాన్డే కానీ నిదర్ అంత తొందరగా రాలేదు, సుశీలమమ్ కూడా రెండు సారుల్ వచిచ్ "పడుకోండి బాబూ" అని
చెపిప్ వెళిళ్ంది. పకక్కి తిరిగి పడుకుని పిర్యనే చూసుత్నాన్డు.
"పిర్య ఎపుప్డూ ఇంతే, పటుట్ పటిట్ందంటే ఇంక వదలదు, ఎనేన్ళళ్నించీ తెలుసు తన సంగతి, ఇపుప్డు కొతత్గా
చెపుప్కోవడానికేముంది? అని ఒక పకాక్, "
"పని అందరమూ చేసాత్ము, కానీ మరీ ఇంతగా

మీదకు తెచుచ్కునేలా పని చెయయ్డం అవసరమా? తనొకక్రేత్ ఉదోయ్గం

చేసోత్ందా? ఈ రోజు ఇంటోల్ అయినది ఆఫీస లోనో, రోడుడ్ మీదో జరిగి ఉంటే?" అని మరొక పకాక్ సాగుతునాన్యి అతని ఆలోచనలు.
అలా రకరకాలైన ఆలోచనలతోనూ, మధయ్లో పిర్యకి మళీళ్ ఏమైనా అవుతుందేమో అనన్ భయంతోనూ ఎపప్టికో
నిదర్పోయాడు. పొదుద్నేన్ గడియారం పదిసారుల్ కూసేత్ కానీ అతనికి మెలకువ రాలేదు.
ఎవరో తటిట్నటుట్ గభాలన్ లేచాడు, క్షణంలో రాతిర్ జరిగినదంతా గురుత్కు వచిచ్ పకక్న సోఫా వైపు చూశాడు. పదమ్పిర్య
అకక్డ లేదు.
"పిర్యా, పిర్యూ !" అని పిలుసూత్ బెడ రూం వైపుకి వెళాళ్డు, ఎవరూ లేరు, సిదాధ్ంత కూడా లేడు, వాడి రూములో. వెంటనే
ఫోన చేశాడు పిర్యకి.
" హాయ, వసూ! హా, నువువ్ పడుకునాన్వు కదా, అని నిదర్ లేపలేదు. నేనా? యా ఆఫీస కే, సిద? వాడిని ఈ రోజు
మాలా, కైలాష వాళుళ్ , వాళళ్ పిలాల్డు కేదార తో పాటు జూ కి తీసుకె ళాత్మనాన్రు, నీకు తెలుసుగా పిలల్లిదద్రూ ఫెర్ండస్ కదా, యూ డోంట
వరీర్, హీ విల బీ ఫైన, సాయంతర్ం నేనే తీసుకొసాత్ను ఆఫీస నించి వచేచ్టపుప్డు. నువువ్ ఆఫీస కి వెళాళ్లంటే హాయిగా వెళుళ్, " ఇలా అతని
పర్శన్లకి టకటకా సమాధానాలు చెపేప్సింది.
" పైగా పోలీస ఉనాన్డు, మాటాల్డుతూ డైరవ చెయయ్లేను, మధాయ్హన్ం చేసాత్ను "అని పెటేట్సింది.
“హా మరిచ్పోయాను, సుశీలమమ్ కూతురింటికి వెళాత్నంది, రేపు వచేచ్సుత్ంది, కుక రీటా వసుత్ంది, నీకేం కావాలో తనకి
చెపేప్సేత్ చేసేసి వెళిళ్పోతుంది, పొదుద్నేన్ మాటాల్డాను దాంతో, బేర్క ఫాసట్ కి కి మూయ్సిలి ఉంది, పళుళ్ ఉనాన్యి” ‘అనీన్ ఆలోచించి పాల్న చేశాను
' అనన్ పోర్గార్ం మేనేజర తరహాలో మాటాల్డుతోంది ఎపప్టిలాగే.
"అదికాదు పిర్యా, రాతిర్ ఏమయిందో నీకేమైనా తెలుసా? తెలిసే మాటాల్డుతునాన్వా?" అని ఇంకా ఏదో చెపప్బోతుంటే
అతనిన్ మధయ్లోనే ఆపి..
"అబాబ్ వసంత, రాతిర్ కొంచం అలిసిపోయాను అంతే కదా, దానికే నాకేదో ఐపోయినటుట్ ఎందుకంత హడావిడి? నాకేమీ
కాదు, ఐ యాం ఫైన, ఈ పోర్జెకట్ నేను అనుకుక్నన్టుట్ అయిపోతే నేను ' గోల్బల డెలివెరీ టీం' కి హెడ అయిపోతాను, చూడు! అది నేను
ఎదురు చూసేది, ఇంతలో నువివ్లా చినన్ విషయాలకోసం వరీ అయి ననున్ విసిగించకు " అంది కొంచం కటువుగా.
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"విసిగించకు" అనన్ మాట ఆమె అనాలి అనుకుని అందో, అధాటుట్గా అందో తెలీదు కానీ అది వసంత కి సూటిగా తాకింది.
వెంటనే ఫోన పెటేట్శాడు. ఎవరిమీదో తెలియని కోపం, ఫోన విసిరేసినటుట్ పడేసాడు, అదృషట్వశాతుత్ కారెప్ట మీదే కాబటిట్ చినన్గా శబద్ం చేసూత్
పడింది తపప్ పగలలేదు. లేచి కాఫీ మేకర లో డికాక్షన తీసుకుని, పాలు, చకెక్రా కలిపి కపుప్లో పోసుకుని మైకోర్వేవ లో పెటుట్కుని వేడి
చేసుకునాన్డు. పేపర తీసుకుని బాలక్నీలో కూరుచ్నాన్డు. కళుళ్ అక్షరాల వెంబడి వెళుతునాన్యి కానీ మనసులోకి ఏదీ ఎకక్డం లేదు.
తనకీ ఆఫీస లో పని ఉనాన్ కనీసం ఈ వీకెండ కి పిర్యనీ, సిదూధ్ని ఎకక్డికైనా తీసుకెళాద్మనీ, ఈ వంటవాళూళ్, పనివాళూళ్
లేకుండా కేవలం తాము ముగుగ్రమూ మాతర్మే ఉండేలా పాల్న చెయాయ్లని ఎంతో అనుకునాన్డు, రాతిర్ జరిగిన సంఘటన తరావ్త పిర్యని
వంశీ హాసప్టల కి తీసుకెళళ్చుచ్, సుశీలమమ్ రాదు కనక సిధూ ని దగగ్రుండి చూసుకోవచుచ్ అనే ఈ రోజు రానని చెపాప్డు. కానీ పిర్య చూసేత్
ఇలా,
ఈ పార్జెకట్ కాదు గానీ గత మూడు నెలలుగా ఇదే అవుతోంది పిర్యతో, దాదాపు పర్తీ శనీవారం, ఆదివారం ఆఫీస కి
వెళుతూనే ఉంది, ఏమైనా అంటే " అనీన్ తెలిసీ నువేవ్ ఇలా అంటే ఎలా?" అంటుంది. లేదంటే ' సతరీవాదం 'వినిపిసుత్ంది.
కాఫీ కూడా తాగలేదు అతను, పిర్య వాళళ్ అమమ్ ఫోన కి ఫోన చేశాదు.
"వసంత, బావునాన్వా బాబూ, పిర్యా, సిద ఎలా ఉనాన్రు? అది ఫోన చేసి రెండు రోజులయింది, పనిలో బిజీగా ఉందేమో
అనుకునాన్ము" అందావిడ.
"అవునాంటీ, తను చాలా బిజీగానే ఉంది అంటూ వీలైనంత సౌమయ్ంగానే రాతిర్ జరిగినదంతా చెపాప్డు. మీరిదద్రూ వీలైతే
ఒకసారి వసేత్, కనీసం ఈ పార్జెకట్ పూరత్యేయ్వరకైనా ఇకక్డుంటే బావుంటుందేమో, కనీసం మీ మాటైనా వింటుందేమో! అని" అంటూ
చెపాప్డు.
" నాకూ ఉండాలనే ఉంటుంది వసంత, కానీ ఇకక్డ మీ అంకుల కి యూనివరిశ్టీ లో చాలా పని, పార్జెకట్ లు రెండు
శాంక్షన అయాయ్యి, వాటి పని మొదలు పెటాట్లి, పీ.జీ ఎడిమ్షనస్ జరుగుతునాన్యి, అందావిడ. సాయంతర్ం ఫైల్ట కి వచిచ్ రెండు మూడు
రోజులుండి వెళతాములే, మీ అంకుల కి చెపాత్ను " అందావిడ.
"హు" అని నిటూట్రాచ్డు.
"మీ ఇషట్ం ఆంటీ, టైమూ, ఫైల్ట నంబరూ చెపేత్ నేను ఎయిర పోరట్ కి వసాత్ను మిమమ్లిన్ తీసుకెళళ్డానికి" అనాన్డు ఫోన
పెటేట్సూత్. తరావ్త అమామ్, నానన్లతో మాటాల్డాడు.
" వసూ, అలా

డల గా ఉండకు, చినన్పప్టినించీ కలిసి పెరిగారు, పిర్య సంగతి నీకంటే ఎవరికి బాగా తెలుసు?

అయిపోతుంది అంటోంది కదా, కొనాన్ళుళ్ ఓపిగాగ్ ఉండు, తొందరపడి తననేమీ అనకు, చినన్బుచుచ్కుంటుంది, కావాలంటే నేనూ, నానాన్
వచిచ్ నాలుగురోజులుంటాములే," అందావిడ.
" అయిపోతుంది! అని చెపప్లేను అమామ్, నీకూ తెలుసు కదా పిర్య గురించి, ఇదయిపోతే మరొకటి పెటుట్కుంటుంది. నేనే
ఏదో ఒకటి చెయాయ్లి! అనాన్డు చిరాగాగ్, ఆంటీ వాళుళ్ వసాత్మనాన్రు సాయంతర్మో, రేపో, వాళుళ్ వెళాళ్కా చూదాద్ములే, మీరు రావడం
గురించి , అనాన్డు అసహనంగా ఫోన పెటేట్సూత్.
----------------
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పిర్యావాళూళ్ , తామూ హైదరాబాద లో నలల్కుంట లో ఒకే ఇంటోల్ రెండు పోరష్న లలో ఉండేవారు. పిర్యా, ఆమె
తముమ్డు సంపత. తనూ, అకక్ సర్వంతి. అమమ్ దగగ్రలోనే సూక్ల లో తెలుగు టీచర గా పనిచేసేది. రమాంటీ చాలారోజులు ఇంటోల్నే ఉండేది.
తరావ్త ఇంటోల్నే టూయ్షన లు చెపేప్ది, అలా ఎపుప్డూ ఇంటోల్నే ఉండే ఆంటీని చూసేత్ తనకీ, అకక్కీ ఎంతో ఆశచ్రయ్ం గా ఉండేది.
'అమమ్లా ఆంటీ ఎందుకు ఉదోయ్గం చెయయ్దు? లేదా అమమ్ కూడా ఆంటీలా ఎందుకు ఇంటోళ్నే ఉండదు?' ఇలా
అనుకునేవారు. దాదాపుగా ముగుగ్రూ కలిసే వచేచ్సేవారు సూక్ల నించి, కానీ ఎపుప్డైనా అమమ్ రావడం లేట అయినా, లేదా తను ఎలెక్షనస్ కో,
జనాభా లెకక్లకో డూయ్టీ మీద వెళళ్వలసి వచిచ్నపుప్డు మాతర్ం అమమ్ని బాగా మిస అయేవారు, ఆ రెండు రోజులూ అమమ్మోమ్, అతోత్ ఎవరో
ఒకరు వచిచ్ ఉండేవారు. నానన్కి అగిగ్పులల్ వెలిగించడం చాతకాదు.
పిర్యా, సంపత వాళళ్ నానన్గారు పర్సాద గారు యూనివరిస్టీలో పనిచేశేవారు. ఎపుప్డూ పార్జెకట్ లూ, అవీ అంటూ బిజీగా
ఉండేవారు.
ఆడవాళుళ్ ఉదోయ్గాల మీద మకుక్వ చూపించడం మొదలవుతునన్ రోజులవి, తాతగారు అమామ్వాళళ్నీ మొదటినించీ బాగా
చదువుకోమని పోర్తస్హించారుట, అందుకనే అమామ్, పినీన్ కూడా ఒకరు గవరన్మెంట సూక్లోల్నూ, మరొకరు

గవరన్మెంట లోనూ

ఉదోయ్గాలు సంపాందించుకునాన్రు మావయయ్లతో సమానంగా. అపప్టోల్ తమ చుటాట్లోల్ అదొక గొపప్ విషయంగా చెపుప్కునేవారు.
"అకాక్, నీకే నయమే, చకక్గా పిలల్లకి సెలవులిచిచ్నపుప్డలాల్ సెలవులు, వాళళ్గురించి బెంగకక్రలెదు, నాకలా కాదుగా!”
అనేది పినిన్ అపుప్డపుప్డు.
హోం వరుక్లూ, అసైనెమ్ంటూల్, పరీక్ష పేపరూల్, సాప్ట వాలుయ్యేషన లూ, ఇవనీన్ కాక జండా వందనాలు, సూక్ల డేలూ,
ఇనెస్ప్క్షన లూ, వీటనిన్ంటిమధయ్నా సిలబస పూరిత్ చెయయ్డాలు, తన ఉదోయ్గానిన్ ఎంతో బాధయ్తగా చేసే అమమ్కీ పని తకుక్వేమీ ఉండేది కాదు.
అయినా ఆమె తాము ఇంటోల్ ఉండే టైమంతా, సెలవులతో సహా తమతోనే ఉండేది. తననీ, అకక్నీ బాగా చదువుకోమని చెపేప్ది తపప్ ఎపుప్డూ
ఒతిత్డి పెటిట్ంది లేదు. నానన్ మాతర్ం ఎపుప్డూ బాగా చదవాలనీ, అనిన్ంటోల్నూ ముందుండాలనీ చెపేప్వారు తరచూ.
తనూ పిర్యా మొదటోల్ అమమ్ సూక్ల లోనే చదివేవారు, కానీ ఆ తరావ్తే అపుప్డే మొదలవుతునన్ కారోప్రేట కాలేజీ లో
పర్ముఖమైన దాంటోల్ తనని చేరాచ్రు పర్సాద అంకుల.
"మీ వాడిని కూడా అందులో చేరేచ్య నా మాట విని, కాలేజీ, కోచింగూ అనీన్ ఒకే చోట అయిపోతాయి" అనాన్రు
నానన్తో. వెంటనే తనూ, పిర్య ఉనన్ కాలేజీలోనే చేరాడు. పర్తీ రోజూ పరీక్షలు, చెయాయ్లిస్న లెకక్లూ, వీటిమధయ్న ఎలా జరిగిపోయిందో
తెలియకుండానే కరిగిపోయిన కాలం.
పిర్య ది మొదటినించి గెలిచి తీరాలనే మనసథ్తవ్ం, ఎపుప్డూ' గో గెటర' . అనిన్ంటిలోనూ ముందే ఉండేది.
"పిర్య లాంటి కూతురుంటే ఎంత అదృషట్మో, అనిన్ంటోల్నూ ఫసేట్" అని అందరూ అంటూ ఉంటే రమా ఆంటీ
మురిసిపోయేది. ఎలాగైనా ఐ.ఐ.టీ లో సీట సాధించాలనీ, తనకునన్ తెలివి తేటలకి తను అనుకోవాలే,

గానీ తపప్క సాధిసుత్ందనీ

ఇంచుమించు రోజూ నూరిపోసేది ఆంటీ. అదీ కాక, తమ బంధువులోల్ ఆడపిలల్లెవరూ ఐ. ఐ.టీలో చదువుకోలేదు, కనక అది పిర్య
సాధించాలని ఆవిడకీ, అంకుల కీ కూడా బాగా ఉండేది. దానికి సాయం, పిర్య కూడా ఎపుప్డూ విపరీతంగా చదువుకునేది, చినన్ కాల్స టెసట్
లో అయినా సరే ఒకక్ మారక్ తకుక్వొచిచ్నా, ఫసట్ రాకపోయినా ఆమె ఎంతో అవమానంగా భావించేది, తరావ్త పరీక్షలో మళీళ్ మొదటి రాంక
వచేచ్వరకూ నిదర్పోయేది కాదు. తనేమో ఆమెకి వయ్తిరేకంగా ఉండేవాడు. సమయానికి తగగ్టుట్గా చదువుకుంటూనే సేన్హితులూ, సరదాలు
వేటికీ దూరం కాకుండా ఉండేవాడు, అమమ్ పెదద్గా ఏమీ అనకపోయినా నానన్ మాతర్ం తిటేట్వారు.
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" పిర్య ని చూడరా, ఆడపిలైల్నా ఐ. ఐ టీ లో చేరాలనన్ పటుట్దలతోనే అహోరాతార్లు చదువుతోంది, నీలా కాదు" అనేవారు.
అనుకునన్టేట్ పిర్య మెడార్స ఐ.ఐ.టీలో కంపూయ్టర ఇంజనీరింగ లో సీట సాధించింది తొలి పర్యతన్ంలోనె, తను కూడా అకక్డే 'అనాన్ కాలెజ
ఆఫ ఇంజనీరింగ' లో చేరాడు.
బాగా చినన్పుప్డు కొటుట్కోవడంతోనూ, పితూరిలతోనూ పార్రంభమయిన తమ సేన్హం ఎపుప్డో ఇదద్రికీ తెలియకుండానే
పేర్మగా మారింది. ఇంజనీరింగ అవగానే ఇదద్రికీ కాంపస లో ఉదోయ్గాలు రావడంతో మరో మాట లేకుండా తాను చేరిపోయాడు. పిర్య
మాతర్ం ఐ.ఐ.ఎం లో ఎం.బీ.ఏ చదువుతాననీ, లేదా బయటకు వెళిళ్ ఎం.టెక చేసాత్నని అంది.
అపుప్డైనా ఎంటీర్ లెవెల లోనే ఉదోయ్గంలో చేరాలిస్ ఉంటుందనీ, అపప్టికి తనకంటే ముందు చేరినవారు రెండేళళ్ అనుభవం
వలల్ ముందుకెళిళ్పోతారని సేన్హితులు చెపప్డం వలల్, మళీళ్ ఆలోచించుకుని ఉదోయ్గంలోనే చేరింది. అపప్టికిదద్రికీ 22 ఏళుళ్. మరో రెండేళళ్కి
పిర్యకి పెళిళ్ సంబంధాలు చూసుత్నన్ సమయంలో నెమమ్దిగానే చెపాప్రు ఇదద్రూ ఇంటోల్. ఇదద్రిదీ ఇంచుమించు ఒకటే వయసు అనన్ది తపప్
ఇంటోల్ వారికేమీ అభయ్ంతరం కనిపించలేదు, పైగా అపప్టికే అకక్ పెళిళ్ అయింది కూడా. ఇరవై నాలుగేళళ్ వయసులో పెళిళ్ అయింది
ఎనిమిదేళళ్కిర్తం.
ఇదద్రివీ వేరే, వేరే కంపెనీలైనా ఒకేలాంటి ఉదోయ్గాలు, రకరకాల పార్జెకట్ లూ, వాటికోసం

మితి లేకుండా పెం

చుకోవాలిస్న పనివేళలూ, ఆన లైన ఎసైన మెంట లూ, ఇలా మొదటి మూడేళూళ్ ఎలా గడిచాయో? తెలియకుండానే గడిచిపోయాయి. గత
నాలుగేళళ్లో పిర్య తనకంటే ముదుగానే పర్మోషన లు సాధించింది, ఒక ఏడాది పాటు ఆన సైట కి వెళిళ్ వచిచ్ంది, ఇపుప్డీ పెదద్ పార్జెకట్ ని
చేపటిట్ంది, తను కూడా మేనేజర అయాయ్డు కానీ టెకిన్కల వైపు ఉండడానికే ఇషట్పడాడ్డు, కోడింగ తనకెంతో ఇషట్ం అందుకే, దానికే పిర్య
చాలా గొడవ చేసింది, 'పెదద్ మేనేజర అయేయ్ అవకాశాలు వదులుకుంటునాన్వు' అని సాధించింది. కానీ తనకెందుకో ఉతిత్ మేనేజెమ్ంట అంటే
ఇషట్ం లేదు అందుకే పెదద్గా పటిట్ంచుకోలేదు.
సాయంతార్నికలాల్ రానేవచాచ్రు ఆమె తలిల్తండుర్లు, పిర్యకంటే ముందుగానే.
" అదేంటంకుల? ఫోన చేసేత్ నేను వచేచ్వాడినిగా ఎయిర పోరట్ కి, ఇంటోల్నే ఉనాన్ను పొదుద్నిన్ంచీ" అనాన్డు నెమమ్దిగా.
"పరవాలేదులే వసంత, టాకీస్ లో ఎంతసేపు రావడం? తెలియని చోటు కాదుగా, మళీళ్ నినిన్బబ్ంది పెటట్డమెందుకని?
అనాన్రాయన నవువ్తూ. అదీకాక నువువ్ చాలా డల గా మాటాల్డావని మీ ఆంటీ ఒకటే గొడవ. ఏమయింది? ఎవిరీథింగ ఓకే? సిధూ, పిర్యా
ఏరి?" అనాన్రాయన.
" రాతిర్ అంత జరిగినా, అది ఏమీ మారలేదనన్మాట? ఆరోగయ్ం ఎలా ఉంది? అనైనా చూసుకోవదూద్? , నీ ఫోన అయిన
వెంటనే దాంతో మాటాల్డానులే, బావునాన్ను, ఊరికే కంగారు పడతాడు వసంత అనిన్ంటికీ అంది, దాని మాట సరే నువేవ్మిటీ ఇలా
ఐపోయావు? నువువ్ భోజనం చెయయ్లేదా వసంత? అనీన్ అలాగే ఉనాన్యి?" అందావిడ కిచెనోల్కి పర్వేశిసూత్.
మరొక అరగంటకి వచిచ్ంది పిర్య, రెండు ఫోన కాలస్ తరావ్త.
" సిధూ నిదర్పోయాడు వెనక సీటోల్, కిందకొసాత్వా? వాడిని ఎతుత్కోవడానికి?" అని అడిగితే కిందకి వెళిళ్ ఇదద్రూ కలిసి
వచాచ్రు. పైకి.
"రేపు కూడా ఆఫీస కి వెళాళ్లా?" అంది రమాంటీ కోపంగా.
" సగం రోజేనమామ్, మధయ్హన్ం లంచ టైముకలాల్ వచేచ్సాత్ను "అంది పిర్య నవవ్డానికి పర్యతిన్సూత్.వసంత ఏమీ
మాటాల్డలేదు, మౌనంగా ఉనాన్డు.
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రాతిర్ పడుకోబోయేముందు పిర్యతో అనాన్డు
"నేను కొనాన్ళుళ్ బేర్క తీసుకోవాలని అనుకుంటునాన్ను పిర్యా, ఐ వాంట టు కివ్ట మై జాబ "అని.
పకక్లో బాంబ పేలినటుట్ ఉలికిక్పడింది పిర్య.

"వాట, ఆర యూ మేడ? ఇంత మంచి జాబ ని వదిలేసాత్వా? ఆర యూ అవుట ఆఫ యువర సెనస్స?" అంది కోపంగా.
"లేదు, నేను లక్షణంగా ఉనాన్ను, నా బుదిధ్పూరవ్కంగానూ, సంపూరణ్ ఇషట్ంతోనూ రాసుత్నన్ విలుల్ అనన్ తరహాలో
డాకుయ్మెంట రాసి సంతకం పెటట్మంటే దానికీ సిదధ్ం, గుడ నైట!" అని గోడవైపు తిరిగి సిదూధ్ మీద చెయియ్వేసుకుని పడుకునాన్డు.
ఏదో విచితార్నిన్ చూసుత్నన్టుట్ ఉండిపోయింది పిర్య. వెంటనే పకక్గదిలో పడుకునన్ తలిల్ తండుర్లదగగ్రకెళిళ్ చెపిప్ంది.
"పొదుద్నేన్ మాటాల్డదాంలేమామ్, హీ ఈజ నాట వెల, ఇపుప్డు పడుకో!" అనాన్రాయన.
" దిస ఈజ ఫూలిష" అంది కోపంగా.
"పిర్యా, ఊరుకో, పొదుద్నన్ మాటాల్డదాం అనాన్రుగా నానన్," అంది రమ కూడా కొంచం కోపంగా.
మరాన్డు పొదుద్నేన్ నిదర్ లేసూత్నే,
"నేనిలా చాలా ఎకుక్వ పనిచేసుత్నాన్ననన్ కోపంతో ననేన్డిపించడానికి అలా అనాన్వు కదూ?" అంది.
"లేదు, నిజమే, నేనేమీ జోక చెయయ్డం లేదు"అనాన్డు వసంత. అపుప్డే కాఫీ కపుప్లతో వచిచ్ంది రమ.
"వసంత, పిర్యకి వంటోల్ బాగాలేదు అని నువు దిగులు పడుతునాన్వని మేము పరిగెతుత్కుని వచాచ్ము, ఇదేమిటి? ఇకక్డ
పరిసిథ్తి చూసేత్ నీకే బాగోలేదోమో అనిపిసోత్ంది. జాబే మానేసాత్ను అంటునాన్వట, ఏమయింది? ఎనీథింగ రాంగ?" అనాన్రు పిర్య నానన్
పర్సాద.
" నినున్ బెంచ మీదకి వెళళ్మనడం లేదు కదా?" అంది పిర్య ఆతృతగా.
" పిర్యా పీల్జ!" అనాన్డు కోపంగా.
" మరేమిటి? అడిగితే కోపప్డతావు, నీ అంతగా నువువ్ చెపప్వు, ఇలా అయితే ఎలా?" అంది పిర్య కోపంగా.
" ఇందులో చెపప్డానికేమీ లేదు పిర్యా, ఈ పరుగులాటలో నేను అపుప్డే అలిసిపోయాను అనిపిసోత్ంది నాకు. ఇది కేవలం
నా భావన, చినన్పప్టినించీ దేనికో దానికి పరిగెడుతూనే ఉనాన్ను, అది చినన్దవనీ, పెదద్దవనీ.
అది

సూక్ల

లో

జరిగే

లెమన

అండ

సూప్న

అనే

చినన్

పోటీ

నుంచీ,

కాల్స

ఫసట్

రావడం,

సూక్ల లీడర కావాలి, బెసట్ ఎన. సీ. సీ కేడెట అనిపించుకోవాలి, మంచి కాలేజీలో సీట తెచుచ్కోవాలి అనే అనిన్ విషయాల వరకూ..
ఆ తరావ్త కాలేజీలో అహోరాతార్లూ, నిదర్కీ, నీళళ్కీ కూడా టైం లేనంతగా చదివేసి,

గొపప్ గొపప్ రాంకు లు

తెచేచ్సుకోవాలి, నీకు గురుత్ందా? ఇంటరీమ్డియేట రెండేళుళ్ నీలా ఇషట్ంగా, కషట్పడడ్వాళెళ్ందరునాన్రో? మహా అయితే ఇంకో నలుగురు,
మిగతావారందరికీ ఆ రెండేళుళ్ చదివిన చదువు, గొంతులో పోసిన కషాయంలా మింగలేకా, కకక్లేకా ఏదో అయిందనిపించి తుమిమ్న వాళేళ్
కదా.
అదయిందిరా,

అనుకుక్ంటే ఇంజనీరింగ లో గేర్డ ల పోరాటం, అవి సరిగా రాకపోతే కాంపస ఉదోయ్గాలు రావనన్

ఆరాటం. దానికోసమే కదా అందరమూ పగలూ రాతీర్ చదివేవాళళ్ం, సినిమాలోల్ చూపించనటుట్ండేదా? మనం చదివిన కాలేజీలోల్?
ఉదోయ్గంలో చేరాకా, మరో రకమైన పోటీ, ఎపుప్డూ పకక్వాడికంటే నేనెలా పైనుండాలి? అనే 'వన అపెమ్నిష్ప' తపప్,
నిజంగా నేరుచ్కోవాలి అనన్ తపన ఎవరికుంది? ఎంతసేపూ ఆన సైటులూ, ఆపరేటింగ మారిజ్న లూ, రీసోరెస్స లేదా బోడీస అంటూ
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వసుత్వులని మారిచ్నటుట్ మనుషులని ఆ పోర్జెకట్ నించి ఈ పార్జెకట్ లోకి మారచ్డాలు, దానిన్ చూసుకోవ డానికీ, ఏదైనా తేడావసేత్ తీసి అవతల
పెటట్డానికీ 'ఓ తల' ఉండాలి కనక మనలాంటి మేనేజర లూ. ఎపుప్డూ కల్యింట అనే 'దేవుడు' ఏం చెపేత్ అది తూ. చ తపప్కుండా
చెయయ్డమే తపప్ మన బురర్ వాడడానికి వీలేది?
ఇక ఇంటి విషయం అంటావా? ఎపుప్డొసాత్మో? తెలీదు, ఏం తింటునాన్మో? తెలీదు, మన ఇంటోల్ మనమే, కేవలం
మనమే ఉండే వీలు కూడా లేదు. ఇదద్రు పనిమనుషులూ, ఒక వంటమనిషి, కం ఆయా సుశీలమామ్, ఎపుప్డూ ఎవరో ఒకరు, నేను నా
భారయ్తో సరదాగా ఉండాలనాన్, నేను కొందామనుకుంటునన్ ఇంటి గురించో, పెరిగిన జీతం గురించో నా తలిల్తండుర్లకో, అకక్కో , అంకుల
వాళళ్కో చెపాద్మనాన్ వీలు లేని పరిసిథ్తి. నాకంటూ లేని నా సమయం, నాదంటూ లేని సథ్లం. ఇదంతా అవసరమా?
పొదుద్నేన్ లేసేత్ కేవలం మన అవసరాలనీన్ టైం టేబిల పర్కారం 'ఎం. ఎస పోర్జెకట్ లో' వేసుకునన్ పర్ణాళికలా
జరుగుతునాన్యా లేదా అనన్ టిక మారక్ పెటుట్కోవడమే తపప్ ఇంకేదైనా ఉందా? నెలలో రెండు వీకెండ లు నువువ్ పని చెయాయ్లిస్ వసేత్ రెండు
నేను చెయయ్వలసి రావచుచ్, నేనొచిచ్న వెంటనే నువువ్ ఆన సైటు వెళళ్డం అవీ జరగలేదూ ? మనకి.
అనిన్ంటికంటే బాధాకరమైన విషయమేమిటో తెలుసా పిర్యా? నాకూ నినన్రాతేర్ తెలిసింది. మనం ఆఫీసులోల్ చేసే
పోర్జెకుట్లు ఎనోన్ లక్షల, కోటల్ రూపాయల విలువైనవి కనక అవనీన్ సజావుగా జరగడానికి ముందు గానే రిసక్ అసెసెమ్ంటూ, మేనేజెమ్ంటూ,
మిటిగేషన ( Rish assessment, management and mitigation) అంటూ పాల్న చేసాత్ం. కానీ జీవితంలో అది కూడా వెయయ్డం
లేదు, ఆ పార్జెకట్ల పాటి చెయయ్వా మన జీవితాలు?
మొనన్ రాతిర్ నీకు జరిగినది నువువ్ తేలిగాగ్ తీసి పడేయాయ్లిస్న విషయం కాదు పిర్యా, అదే మరెకక్డైనా జరిగి నువేవ్ రోడుడ్
మీదో పడిపోతే? అదెంత పెదద్ రిసక్? దానికి నివారణ మనమేమీ పాల్న చెయయ్లేదే? ఈ ఉదోయ్గాల వలల్ అలాంటి పరిసిథ్తి వసుత్ందని కూడా
మనమెపుడూ ఫాకట్ర చెయయ్లేదే? ఇదేనా మన పార్జెకట్ మేనేజెమ్ంట? జీవితం కంటే పెదద్ పోర్జెకట్ ఉందా పిర్యా ? నువూవ్ సిధూ
ఆనందంగానూ, హాయిగానూ లేని జీవితం నాకు కావాలా?
సుశీలమమ్ ఒకక్ రోజు రాకపోతే సిధుని మనిదద్రిలో ఎవరో ఒకరు చూసుకోలేమా? అంత టైము లేదా మనకి? లేనపుప్డు
ఏమునాన్ ఒకటే కదా? " ఎరర్బడిన వసంత ముఖం కోపంతో అదురుతోంది, ఎపప్టినించో, మనసులో పేరుకుపోయిన వేదనంతా బయటకి
వసుత్నన్టుట్గా ఉదేవ్గంగా ఉనాన్డు అతను.
ఏదో చెపప్బోతునన్ పిర్యని వారించాడు పర్సాద.
" పిర్య పని అయాయ్కా మీరు కొనాన్ళుళ్ హాలిడే కి వెళిళ్ వసేత్ బావుంటుందేమో నానాన్" అనాన్రు.
" ఇపప్టికెనిన్ సారుల్ పాల్న చేసామో, ఎందుకు కానిస్ల అయిందో ?అడగండి తనని, ఇవనీన్ అయేయ్వి కాదు అంకుల, ఇదొక
పదమ్వూయ్హం, అందులోకి వెళిళ్నవాళళ్ందరూ అభిమనుయ్ళేళ్, ఒకక్సారి వెళేత్ వెనకిక్ రాలేరు, మీరు పదమ్పిర్య అని పేరు పెటిట్నందుకేనేమో
చాలా పిర్యంగా వెళిళ్పోయింది అందులోకి, ఇక తనకిపుప్డు రావాలనాన్ ఈ కారోప్రేట పదమ్వూయ్హం లోంచి బయటకు రావడం కషట్ం,
అదామె నైజానికి కుదిరేదే కాదు. ఆ విషయం మీకూ తెలుసు. మా జీవితాలనీన్ వైరల్తోనూ, వైరులెసస్ లతోనూ ముడిపడిపోయాయి మనకి
నచిచ్నా లేకపోయినా, ఎకక్డకెళిళ్నా హచ కుకక్ ( వోడాఫోన పపీప్) లా వెనకే తిరిగే పనీ, ఖరమ్ కాలి మరిచ్పోతామేమో అని ఠంగూ, ఠంగూ
మంటూ రింగు టోనుల్ కొటుట్కుంటూ మెయిలూస్, మెసేజ లూ, వాటిని తమతో మోసూత్ మా నెతిత్నెకిక్ తాండవమాడుతునన్ ఈ 'సోకాలడ్ సామ్రట్
ఫోను లూ", ఇలా ఎకక్డికెళిళ్నా తపప్ని హెచచ్రికలే. ఏదో తెలియని ఉకోర్షం అతని గొంతులో.
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“ మీకు గురుత్ందా? అంకుల, మాకు కాంపస ఉదోయ్గాలొచిచ్నపుప్డు మీరందరూ ఎంత సంబరపడిపోయారో? మేమైతే
పర్పంచానిన్ జయించినంత సంతోషించాం, అదే ఈ సమసయ్లనిన్ంటికీ మూల కారణం అనిపిసుత్ంది నాకు. అవే మమమ్లిన్ టైం మెషీన లో
పెటేట్సి పదేళుళ్ ముందుకు తిపేప్శాయి, ఇరవై ఒకటీ, ఇరవై రెండేళళ్కే ఉదోయ్గాలు, ఉదోయ్గం వచేచ్సింది కదా అని వెంటనే పెళీళ్, ఇంటా
బయటా పెరిగిన బాధయ్తలూ, ఇవనీన్, మీరు యాభై ఏళళ్కి చేరిన దశకి మమమ్లిన్ ముపైఫ్ లోల్నే తీసుకెళిళ్పోతునాన్యి. ఇపుప్డు వెనకిక్ చూసేత్
మేము కొనుకుక్నన్ ఈ ఫాల్ట, తయరవుతునన్ మరొక ఫాల్టూ, రెండు కారూల్, ముగుగ్రు పనిమనుషులని పెటుట్కుని ఇలుల్ నడుపించుకోగల ఆరిధ్క
సోథ్మతా ఉనాన్యి. కానీ ఏమి లేవో, ఉండటం లేదో? అని ఆలోచిసేత్ మాతర్ం ఇవనీన్ లేకపోయినా పరవాలేదు అనిపిసుత్ంది నాకు.
ఇంకొకటి చెపప్నా అంకుల? ఎకక్డివాడో తమకి అకక్రలేని పనులనీన్ " ఔట సోరిస్ంగ" పేరిట మన ముఖాన పడేసేత్
మనం దానిన్ "మహా పర్సాదం" గా భావించి పని చేసుత్నాన్ము అని ఈ మధయ్ నాకు తరచూ అనిపిసోత్ంది. ముందే చెపాప్ను కదా, ఇవనీన్ నా
అభిపార్యాలు మాతర్ మే, పిర్య కి ఇదంతా సిలీల్గా అనిపించవచుచ్. ఈ కారోప్రేట పదమ్ వూయ్హాలోల్కి ఇంకా పూరిత్గా కూరుకుపోకముందే ఇది
వదిలేసి మరొకటేదైనా చేదాద్మని ఆలోచన.
నిజానికి "హౌస వైఫ ( House Wife) , సేట్ ఎట హోం మాం ( Stay at home mom) అనే పదాలు ఇంటిపటుట్న
ఉండి ఇలుల్ చూసుకునే గృహిణులకోసం వాడుతునాన్రు, అలా హౌస హజెబ్ండ గా నూ ( House Husband), సేట్ ఎట హోం ఫాదర
గానూ( Stay at home father) ఉండి వీళిళ్దద్రినీ జాగర్తత్ గా చూసుకోడానికి నాకేమీ అభయ్ంతరం లేదు, కానీ నాకంటూ సవ్ంతమైన పని
ఉండాలి, దాని చేతిలో నేను కాక, పని నా చేతిలో ఉండాలి అనన్ ఆలోచన తోనే నేనూ నేనూ, నా సేన్హితుడు సునీల కలిసి ఒక చినన్
పర్యతన్ం మొదలు పెడదామని ఆలోచన. నినన్రాతిర్ అమామ్, నానన్లతో చెపాప్ను, బాధపడాడ్రు కానీ ఎదిగిన కొడుకుని తిటట్లేరు కదా
చినన్పప్టిలా "పిర్యని చూసి బుదిధ్ తెచుచ్కో" అని అనలేదు” అనాన్డు సుదీరఘ్మైన తన వాదానిన్ చినన్ చిరునవువ్తో ముగించడానికి
పర్యతిన్సూత్.
చీమ చిటుకుక్మనాన్ వినిపించేంత నిశశ్బద్ం ఆ గదిలో...
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