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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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కెఫే జీత్

ఇరవైరెండేళళ్ ఉదోయ్గ జీవితంలో అలిసిపోయిన మనసునీ, శరీరానీన్ పునరుతేత్జితం ( రీజువెనేట అనే మాటకరధ్ం ఇదేనా?)
కావించుకోమని మా కంపెనీ వారు ఒక పర్ముఖ ఆధాయ్తిమ్క వేతత్ వారం రోజులపాటు నిరవ్హించే యోగా శిబిరానికి పంపారు. కంపెనీ వారిచేచ్
అవకాశానిన్ కాదనడమెందుకనీ, నాకూ కాసత్ ఛేంజ గా ఉంటుందనీ వెళాళ్ను. తిరిగి వచేచ్టపుడు బెంగుళూరు లో చినన్ పని చూసుకుని
అకక్డనించి ముంబై వెళళ్డానికని బెంగుళూరు విమానాశర్యానికి చేరుకునాన్ను.
ఏవేవో ఆసనాలూ, ధాయ్నాలూ అంటూ బాగానే వాయించారు వారం రోజులూ. అపుప్డు తెలీని అలసట ఇపుప్డు తెలుసోత్ంది, కళళ్
మీదకి నిదర్ కూరుకుని వసోత్ంది. కొంచం కాఫీ తాగితే నిదర్నెదురోక్వచేచ్మోననన్ ఆలోచనతో దగగ్రునన్ కాఫీ షాప కి నడిచాను. ఒక కాఫీ
ఆరడ్ర చేసి డబుబ్లివవ్డానికి చేయి చాపిన నేను కౌంటర లో కూరుచ్నన్ అతనిన్ చూసి ఆశచ్రయ్పొయాను.
" అజిత, నువావ్??" అనాన్ను ఆనందంగా.పెదద్గా ఏమీ మారలేదు అతను.
"అజిత, బావునాన్వా??" ఎనాన్ళళ్యింది నినున్ చూసి?" అనాన్ను సంతోషంగా
" బావునాన్ను మేడం! మీరెలా ఉనాన్రు? ఇపుప్డెకక్డునాన్రు? బాబు ఎలా ఉనాన్డు?" అంటూ అడిగాడు. అనేన్ళళ్తరావ్త ననున్
చూసినందుకు అతనిలోనూ సంతోషం.
" అందరం బావునాన్ం, నేను ఇపుప్డు ముంబయిలో ఉంటునాన్ను, బాబు పెదద్వాడయిపోయాడు " అంటూ వివరాలు చెపాప్ను.
" నువేవ్మిటి? ఇకక్డెలా? బావుందే కాఫీషాప? ఇకక్డ పనిచేసుత్నాన్వా?" అని అడిగాను.
" లేదు మేడం. ఇది నాదే" అనాన్డు నెమమ్దిగా.
"నిజంగా! భలే, కంగార్చుయ్లేషనస్" అంటూ అతనితో చేయి కలిపాను. సిగుగ్పడుతూ నా చేయి తాకీ తాకనటుట్ గా కలిపి వదిలేశాడు.
ఇదీ మారలేదు అనుకునాన్ను అతనివంక చూసూత్..
"రండి మేడం కూరుచ్ని మాటాల్డుకుందాం” అంటూ పకక్నునన్ అబాబ్యిని కాష కౌంటర చూసుకోమని చెపిప్ కౌంటర నించి
ఇటువైపుకు వచాచ్డు. ఇదద్రం ఒక టేబిల దగగ్ర కూరుచ్నాన్ం. నా కాఫీ వచిచ్ంది బిల లేకుండా.
" ఆ కంపెనీ లో నేను మానేశాకా కొనాన్ళుళ్ కొందరితో టచ లో ఉనాన్ను, ఆ తరావ్త అది మూసేశారని తెలిసింది. ఆపైన ఎవరి
వివరాలూ ఎకుక్వగా తెలియలేదు. ముఖయ్ంగా నీవి, కాంచనవి, వసంతవీ" అనాన్ను.
అతను నవావ్డు. వసంత మా ఎడిమ్న అమామ్యి, గల గలా నవువ్తూ మాటాల్డేది, ఒకసారి మాటాల్డితే మరిచ్పోవడం కషట్ం. కాంచన
ఆ కంపెనీ రిసెపష్నిసట్. ఎంతో అందమయిన మెతత్ని చిరునవువ్, ఎపుప్డూ నవువ్తూనే ఉండేది. ఇక అజిత.. అతనిదే ఈ కధ..
----------------అజిత కీ నాకూ పరిచయం దాదాపు పదేళళ్కిర్ందటిది. మా వారి ఉదోయ్గ రీతాయ్ అమెరికాలో కొనేన్ళుళ్ండి బెంగుళూరుకి తిరిగివచిచ్న
తరావ్త నేనొక చినన్ సైజు సాఫట్ వేర కంపెనీలో మానవ వనరుల విభాగంలో చేరాను. దాదాపు నూట యాభైమంది ఉంటారేమో ఆ కంపెనీలో,
నేను పనిచేసే కాంపస లో. అది కాక మరొక చోట ఇంకో వందమంది, అమెరికాలో ఇదద్రూ, సింగపూర లో ఇదద్రూ పనిచేసేవారు. మూడు
అంతసుథ్లలో ఉండేదా ఆఫీసు. అనిన్ంటికనాన్ పైన డాబా మీద చినన్ కాంటీనూ, ఉదోయ్గులు కూరుచ్ని భోజనం చెయయ్డానికనువుగా వేసి ఉనన్
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కురీచ్లూ, టేబిళూళ్, ఒక పకక్న వేసి ఉనన్ టేబిల టెనీన్స బోరడ్, రెండు కేరం బోరుడ్లూ, రెండు చెస బోరుడ్లూ. ఇలా ఇపప్టి కారోప్రేట వాసనలు
సోకనటుట్గా అందంగా ఉండేది ఆ ఆఫీసు.
ఆ కేంటీన లో కాఫీ, టీ తయారు చేసి అందరికీ సీటు దగగ్రకే తెచిచ్ ఇచేచ్వాడు అజిత. రోజుకి రెండు సారుల్. అపుప్డు కాక మరెపుప్డు
కాఫీ, టీ కావాలనాన్ పైకి వెళిళ్ కొనుకుక్ని తాగాలి, లేదా ఫోన చేసేత్ అజిత తెచిచ్ ఇచేచ్వాడు. అజిత కి కంపెనీ వారు ఇంత అని ఇచేచ్వారు
నెలజీతం లాగా, దానితో అతను రోజుకి రెండు సారుల్ ఉదోయ్గులందరికీ కాఫీ టీలు ఇవావ్లి. మిగతావి అంటే ఉదోయ్గులు కొనుకుక్నన్వి
అతనికే. అలా ఒపప్ందం అయింది.
చినన్ కంపెనీ కావడం వలల్ అందరికీ అందరూ బాగా తెలిసేవారు. ఎవరి దగగ్రకైనా ఎపుప్డైనా చనువుగా వెళిళ్ కబురుల్ చెపేప్వారు.
ముఖయ్ంగా హెచ ఆర లో ఉనన్ మా టీము కి మరీ.
అజిత పేరు, అజిత మాధవన ట. కేరళ వాళుళ్, అజిత డిగీర్ చదివి, ఉదోయ్గం కోసం బెంగుళూరు వచాచ్డు. ఐదడుగుల ఆరంగుళాల
ఎతూత్, చామన చాయ, నలల్టి ఒతైత్న ఉంగరాల జుటూట్, ఎపుప్డూ నవేవ్ ముఖం ( అది నవావ్, సిగాగ్? అని అనుకునేవారు ఆఫీసులో). చాలా
నెమమ్దసుథ్డు. గటిట్గా మాటాల్డడం కూడా ఎపుప్డూ ఎవరూ వినలేదు.
హెచ. ఆర లో ఉండడంవలల్నో, లేద సవ్భావసిధధ్ంగానో మొదటినించీ మనుషులిన్ బాగా గమనించడం అలవాటు నాకు.ఉదోయ్గ రీతాయ్
అందరి పర్వరత్ననీ గమనించడం తపప్నిసరి కాబటిట్ అది మరింత ఎకుక్వ అయిందని చెపాప్లి. కొదిద్గా బిడియసుథ్లుగా ఉండేవారిని మరీ
పరిశీలనగా చూసేదానిన్. అందువలల్ అజిత నా దృషిట్లో పడాడ్డు. అతనేమీ కంపెనీ ఉదోయ్గి కాదు, అయినా అతను ననాన్కరిష్ంచడానికి
కారణాలు కొనిన్ పర్తేయ్కమైనవి. అజిత ని రెండు రోజులు ఎవరైనా గమనిసేత్ అతనిలో పర్సుఫ్టంగా కనిపించేవి కొనిన్ పర్తేయ్క లక్షణాలు.
కర్మశిక్షణ, పటుట్దల, కేవలం తన పని తపప్ మరొక విషయంలో వేలు పెటట్కపోవడం.
ఏరోజైనా పొదుద్నేన్ ఏడుగంటలకలాల్ వచేచ్సేవాడు ఆఫీస కి. వసూత్నే రిజిసట్ర లో సంతకం పెటిట్ మరో చూపు లేకుండా పైకి
వెళిళ్పోయేవాడు. అకక్డ మేడ తుడిచి ఉంటే సరే, లేకపోతే తనే ఒక చీపురు తీసుకుని కాంటీనంతా తుడిచేవాడు.కురీచ్లు, టేబిలస్ అనీన్ సరిగాగ్
సరిద్ పెటిట్ అపుప్డు గాస వెలిగించి తనతో తెచిచ్న పాల పేకెటల్ను పెదద్ గినెన్లో పోసి కాచేవాడు. పెదద్ ఫిలట్ర లో డికాక్షన వేసి ఉంచేవాడు.
" తొమిమ్ది దాటితేకానీ ఎవరూ ఆఫీస కి రానే రారు కదా నువెవ్ందుకు ఇంత పొదుద్నేన్ రావడం?" అని అడిగితే నవేవ్వాడు.
"ఎవరైనా పొదుద్నేన్ వసేత్నో మేడం? " అనేవాడు పైగా..
పని ఉంటే చూసుకోవడం లేదంటే కౌంటర వెనక వేసుకునన్ పాల్సిట్కుక్రీచ్లో కూరుచ్ని ఏదో పుసత్కంలో తలపెటుట్కుని కూరోచ్వడం
చేశేవాడు. ఇవనీన్ ఒక ఎతైత్తే కంపెనీలో ఉనన్ నూట యాభైమందిలోనూ కాఫీ టీ తాగేవాళళ్ందరి అభిరుచులూ గురుత్పెటుట్కుని వాళళ్కి
ఖచిచ్తంగా అదే ఇవవ్డం. అంటే కొందరు పొదుద్నన్ కాఫీ తాగితే మధాయ్హన్ం టీ తాగేవారు. లేదా కొందరు పొదుద్నన్ పాలూ, సాయంతర్ం కాఫీ,
మరికొందరు ఒక పూటే టీ, కొందరు రెండుపూటలా కాఫీ, లేదా రెండు పూటలా టీ.. ఇలా రక రకాల కాంబినేషనుల్.
కొందరు ఆఫీసుకపుప్లోల్ తాగడానిషట్పడక తమ సవ్ంత కపుప్లు తెచిచ్ ఇచేచ్వారు అతనికి. అవనీన్ తానే రోజూ శుభర్ం చేసి ఎవరి కపుప్
వారికే, వారు కోరుకునన్ పానీయం పోసి తెచిచ్ ఇచేచ్వాడు. మా మేనేజర మంగళవారం నాడు ఏమీ తాగేవాడు కాదు, అలాంటపుప్డు
పొరపాటున కూడా అతనికేమీ వేడి పానీయాలు ఇచేచ్వాడు కాదు. సెప్షల గా నిమమ్రసం చేసి తెచేచ్వాడు. ముంబై డబాబ్వాళళ్ లెకైక్నా
తపిప్ందేమో ఎపుప్డైనా కానీ నేనా కంపెనీలో ఉనన్ రెండేళళ్లోనూ ఒకక్ రోజు కూడా అజిత లెకక్ తపప్లేదు.చేసే పని పటల్ ఎంతో
అంకితభావం, నిబధధ్తా, శర్దాధ్ ఉంటే తపప్ అది సాధయ్ం కాదని మా హెచ. ఆర హెడ ఎపుప్డూ అంటూ ఉండేవారు.
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ఇంత ఖచిచ్తంగా పని చేసేవాడు తపప్కుండా లెకక్లోల్ దిటట్ అయి ఉండాలనన్ నా అనుమానం అబదధ్ం కాలేదు. అజిత కేరళ లో
చదివింది బి. ఎస. సీ మాథమేటికస్. కానీ "నేను చదివింది మళయాలం మీడియంలో మేడం." అనేవాడు సిగుగ్పడుతూ..
"లెకక్లకి భాషాబేధం ఉండదు అజిత! ఇంగీల్షైనా, మళయాళమైనా లెకక్, లెకేక్" అనేదానిన్ నేను.
" అవునూ! ఎపుప్డూ ఏదో చదువుతూ ఉంటావేమిటి? అని అడిగాను ఒకసారి.
" సోప్కెన ఇంగీల్ష కోరస్ లో చేరాను మాడం. ఎంత డిగీర్ ఉనాన్ ఇంగీల్ష మాటాల్డలేకపోతే ఉపయోగం లేదుగా!" అనాన్డు నెమమ్దిగా.
ఎం. బీ. ఏ చెయాయ్లనంది తన కల అని ఆరోజు నాకతను చెపప్లేదు. ఆ తరావ్త తెలిసింది నాకు. తెలివైన వాడు ఇలా కాఫీలు పెటుట్కుని
బర్తికేయకుండా, కలలు కంటునన్ందుకు సంతోషించాను.
ఎకుక్వగా మాటాల్డని అతనితో నాలుగు వాకాయ్లు మాటాల్డించడమే గొపప్. నాకు తమిళం రావడంతో అతనితో ఆ భాషలో నే
మాటాల్డేదానిన్. అతను ఇంగీల్ష నేరుచ్కుంటునాన్డని తెలిశాకా, అందరితోనూ అతనిన్ ఇంగీల్ష లోనే మాటాల్డమని పొర్తస్హించేదానిన్. మా
టీములోవారందరినీ కూడా అలాగే మాటాల్డ మనే దానిన్. మా మేనేజర కూడా 'అతనికి తగగ్ ఉదోయ్గం మన కంపెనీలో వసేత్ అతనేన్
తీసుకోవచుచ్' అనేవారు. ఎందుకో మా అందరికీ పర్తిభా, నిబధధ్తా కల ఆ అబాబ్యి, బొతిత్గా కాఫీ కపుప్ల మధయ్ ఉండిపోవడం బాధగానే
ఉండేది నిజం చెపాప్లంటే.
తమది పెదద్ సంసారమనీ, నానన్ చినన్పుప్డే పోతే అమమ్ ఇంటిదగగ్రే చినన్ షాపు పెటుట్కుని, ఇడీల్లూ, ఇడియపాప్లూ, కాఫీ, టీలు
అమిమ్ ఇలుల్ గడిపేదనీ, ఇదద్రకక్లు అమమ్కు తోడుగా పనిచేసేత్ మరో ఇదద్రు ఇళళ్లోల్ పనికి వెళేళ్వారనీ చెపాప్డు. తానొకక్డే మగపిలల్వాడు
కావడాన, అందరికంటే ఆఖరున పుటిట్న వాడవడంవలల్ తననొకక్డినే చదివించారని కళళ్నీళళ్తో చెపాప్డొకరోజు.
ఇంజనీరింగ చదవాలని తనకునాన్, అమమ్కి లేని సోథ్మత కారణంగా మంచి మారుక్లొచిచ్నా ఫీజులు కటట్లేక గవరన్మెంట కాలేజీలో
బి.ఎస. సీ లో చేరతానని చెపిప్నపుప్డు అమమ్ ఎంతో ఏడిచ్ందనీ, అకక్లంతా తన నిరణ్యం మారుచ్కోమని ఎంతో చెపాప్రనీ చాలా బాధగా
చెపాప్డు. అది వినన్పుడు నాకు గొంతులో ఏదో అడుడ్పడినటట్యింది. మెలిల్గా ఇదద్రు అకక్లకి పెళిళ్ చేశామనీ, తాను డిగీర్ అవగానే ఈ పనిలో
చేరడం వలల్ అది సులువయిందని చెపాప్డు.
బెంగుళూరు రాగానే ఎందరికో నీడనిసుత్నన్ ఈ మహానగరం తనకీ వెంటనే ఉదోయ్గం ఇచిచ్ ఆదుకుంటుందని,

ఉదోయ్గం

వెతుకుక్ంటూ వసుత్ందని అనుకునాన్డు, కానీ అదెందుకో అతనికి సులభంగా జరగలేదు.
"నాకు ఇంగీల్ష రాకపోవడంవలేల్ అనుకుంటాను మేడం" అనేవాడు బాధగా. ఇంటినించి తెచుచ్కునన్ కాసత్ డబూబ్ అయిపోవసుత్ంటే
తన దూరపు బంధువెవరో ఈ పని సంగతి చెపాప్డనీ, వెంటనే ఒపుప్కునాన్ననీ అలా ఈ కంపెనీలోకి వచాచ్నని చెపేప్వాడు. నేను పొదుద్నేన్
వెళేళ్దానిన్ ఆఫీసుకి. అందువలల్ అపుప్డే అజిత తో తరచూ మాటాల్డుతూ ఉండేదానిన్. ఎలాంటి సహాయం కావలిస్ వచిచ్నా మొహమాట
పడకుండా అడగమని తరచూ చెపేప్దానిన్.
ఆ తరావ్త నా భరత్ సుమీత కి ముంబయి లో పెదద్ ఆఫర రావడంతో ముందు ఆయన, వెనకే నేనూ, మా అబాబ్యి అకక్డకి
మారిపోయాము. తరావ్త దాదాపు పదేళళ్ పాటు బెంగుళూరు రానే లేదు. బిజీ లైఫ లో కూడా నేను అంతకు ముందు చేసిన ఉదోయ్గాలూ,
ఉదోయ్గసుథ్ల గురించి ఆలోచించినపుప్డలాల్ నాకు అందరికంటే ముందుగా అజితే గురొత్చేచ్వాడు. మొబైల ఫోన లు అపప్టికింకా అందరికీ
అందుబాటులోకి రాలేదు. అజిత కి ఇంటోల్ ఫోన లేదు, మెయిల లేదు. అందువలల్ అతనిన్ మళీళ్ కలవడం ఇపప్టివరకూ కుదరనేలేదు.
" ననున్ మరిచ్పోరుగా మేడం" అనన్ అతనడిగినది మాతర్ం ఎపుప్డూ గురొత్చేచ్ది. ఆ తరావ్త ఇనాన్ళళ్కి ఇకక్డ..
" చెపుప్ అజిత, ఎలా ఉనాన్వు? ఈ కెఫే ఏమిటి? మీ వాళళ్ందరూ ఎలా ఉనాన్రు?" అని అడిగాను.
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" చెపాప్నుగా మేడం, ఇది నాదే, మూడేళళ్యింది ఇది మొదలు పెటిట్, బాగానే నడుసోత్ంది. ఇది మూడోది అనాన్డు చినన్గా నవువ్తూ..
" మూడోదా, మిగతా రెండూ ఎకక్డ ఉనాన్యి?" అనాన్ను సంభర్మంగా.
" కొచిచ్న, టిర్వేండర్ం ఎయిర పోరట్ లలో మేడమ, బావలు చూసుకుంటారు అకక్డ, నేను అపుప్డపుడు వెళిళ్ వసూత్ ఉంటాను"
అనాన్ను. మళీళ్ అదే నవువ్, సిగోగ్, నవోవ్ తెలియని నవువ్.
" వెరీనైస అజిత, ఐ యాం వెరీ హాపీ ఫర యూ" అనాన్ను, దాచుకుందామనాన్ దాగని ఆనందం నా గొంతులో, నా మనసులో..
" థాంక యూ మేం, ఆల బికాజ ఆఫ వెల విషరస్ లైక యూ" అనాన్డు అజిత నమర్తగా..
" ఇంగీల్ష బాగా మాటాల్డుతునాన్వే? వెరీ గుడ. నేను ఊరికే విష చేశాను, పిసరంత సాయం కూడా చెయయ్లేదు. అయినా ననున్ నువువ్
వెల విషర అంటునాన్వా?" అనాన్ను రవవ్ంత బాధగా.
" ఇపుప్డు ఇంగీల్ష బాగానే వచిచ్ంది మేడం, వెల విషర అంటే మంచి కోరుకునేవాళుళ్, నా విషయంలో అది మీరు అనన్ది నిజమే
కదా" అనాన్డు కొంచం పెదద్గా నవువ్తూ..
" మాటలు బాగా నేరుచ్కునాన్వే? అనాన్ను ఆపాయ్యంగా అతనివైపు చూసూత్..
" మేనేజెమ్ంట కోరుస్లోల్ నేరిప్ంచేవి మాటలేకదా మేడం" అనాన్డు మళీళ్ తనే. అంటూనే తను మంచి కాలేజీనించే ఎం.బీ.ఏ పూరిత్
చేశానని చెపాప్డు.
" వెరీ గుడ, అనుకునన్ది సాధించావనన్మాట, ఉదోయ్గానికి వెళళ్లేదా మరి కోరస్ అయిపోయాకా? అనాన్ను.
" చేశాను మేడం కొనాన్ళుళ్, కానీ ఎందుకో అంతగా నచచ్లేదు. " ఓలడ్ హాబిటస్ డై హారడ్ అంటారు కదా, అందుకే కాఫీలు చేసుకునే
పనే నాకు బావుంటుందేమో" అంటూ నవావ్డు.
"కేఫేలకి ఓనర అవవ్డం కేవలం కాఫీ కలపడమా? అసలీ ఆలోచనెలా వచిచ్ంది" అనాన్ను ఆసకిత్గా.
" మనతో పాటు నలుగురికి పని ఇవవ్చుహ్చ్ కదా అనన్ ఆలోచనలోంచి వచిచ్నది మేడం ఇది. మా ఎం.బీ. ఏ కాలేజీ పొర్ఫెసరల్
సహాయంతో ఎయిర పోరట్ అధికారులతో మాటాల్డి, బిజినెస ఎలా మొదలు పెటాట్లో అరధ్ం చేసుకుని అపుప్డు కొంత లోన తీసుకునీ, కొంత
కూడబెటిట్నదీ కలిపి మొదలు పెటాట్ను. పుటిట్నది ఎకక్డైనా, ఈ బర్తుకునిచిచ్నది ఈ ఊరే కనక మొదట ఇకక్డే పార్రంభించాను మేడం. అదెద్
ఎకుక్వైనా బిజినెస కూడా బాగుంటుంది. ఇది మొదలై కొంత సిథ్రపడాడ్కా మరో రెండు మా ఊళళ్లోల్ మొదలుపెటాట్ము. మొతత్మీమ్ద బాగానే
ఉంది. మరో రెండేళళ్లో మీ ఊరు వసాత్ను" అనాన్డు.
" నాకెంతో ఆశచ్రయ్ం వేసింది. ఎంత ఎదిగాడు నా కళళ్ముందే? మరి నేనో? వెంటనే అనిపించింది నాకు తెలియకుండానే.
అనుకునన్టుట్ పర్మోషన వసేత్ నా గొపేప్ అనుకోవడమూ, లేకపోతె ఎవరిని వీలైతే వాళళ్ని తిటుట్కోవడమూ? ఇంతేగా? అనుకునాన్ను. మళీళ్
అంతలోనే ఛా ఇలా ఆలోచిసుత్నన్నేమిటి? " అని నాకు నేనే నచచ్చెపుప్కునాన్ను.
" ఓ, అజిత, ఫెంటాసిట్క. నాకెంత ఆనందంగా, గరవ్ంగా ఉందో తెలుసా? అనాన్ను బిగగ్రగానే.
" నాకు తెలుసు మేడం, మీరు నాకెపుప్డూ గురొత్సూత్నే ఉండేవారు. కనీసం పెళిళ్కైనా మీలాంటివారిని పిలవాలని ఎంత
అనుకునాన్నో? ఇపప్టివరకూ టైం రాలేదనుకోవాలి" అనాన్డు.
" అడగడం మరిచ్పోయాను, పెళళ్యిందా? పిలల్లా? అనాన్ను.
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అంతలోనే మళీళ్ పాత అజిత లాగా సిగుగ్పడాడ్డు. “అయింది మేడం, రాణీ, ఒక బాబు పర్భాత.” అంటూ చేతిలో ఉనన్ సామ్రట్ ఫోన
లోని ఫోటో చూపించాడు. తెలల్గా సనన్గా ఉనన్ ఓ పాతికేళళ్ అమామ్యి చేతిలో నెలల బాబునెతుత్కుని ఈ కెఫే ముందే నవువ్తూ నిలుచ్నన్
ఫోటో..
" కెఫే జీత.. వికట్రీ ఇన ఎవిరీ కప" అనన్ బంగారు రంగు అక్షరాలు మెరుసుత్నాన్యి అచుచ్ వాళళ్ నవువ్లాల్గే.
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