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మనసు మాట వినదు -కమలాగాయతిర్(కొర్వివ్డి)చెనిమిళళ్
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అది చూసూత్నే భరదావ్జ కళళ్లోల్ నిపుప్లు చిమామ్యి. విసురుగా వాళళ్ని తోసేసూత్ వెళిళ్ మనోజఞ్ని పటుట్కునన్వాడిన్ సాచిపెటిట్ కొటాట్డు.

ఊహించని ఆ దెబబ్కి వాడు ఎగిరిపడాడ్డు. వెళిళ్ చపుప్న మనోజఞ్ లేవనెతాత్డు. ఏడుసూత్ భరదావ్జని కరుచుకుపోయిందామె, "వాళూళ్..

వాళూళ్... "అంది వెకుక్తూ. తేరుకునన్ ఆ వయ్కుత్లు విసురుగా భరదావ్జ వైపు వచాచ్రు. షాకై చూసుత్నన్ సంజయ, ఆనంద సప్ృహలోకి వచిచ్
వేగంగా భరదావ్జకి రెసూక్య్కి వచాచ్రు.

అంతలో మెరుపులాల్ ఎకక్డిన్చో పర్తయ్క్షమయాయ్రు భరదావ్జ సెకూయ్రిటీ గారుడ్లు. నిమిషాలోల్ అకక్డి సీన మారిపోయింది.
వాళళ్ందరినీ వాయగొటిట్ తీసుకొచిచ్ భరదావ్జ ముందు నిలబెటాట్రు. మనోజఞ్ని నవయ్ చేతులోల్కినెటిట్ విసురుగా వాళళ్వైపు నడిచాడతను.
భరదావ్జని అంత రౌదర్ంగా ఎపుప్డూ చూడలేదెవవ్రూ. అతని ముఖం కోపంతో జేవురించింది. మనోజఞ్ని అటాక చేసినవాడి కాలర

పటుట్కునాన్డు ఆవేశంగా, "ఆడపిలల్లమీద అఘాయితాయ్లేచ్సాత్రార్.. సౌక్ండర్ల.. హౌ డేర యూ టచ మై గరల్...?" అంటూ పిడికిలి బిగించి

లాగికొటాట్డు. అపప్టికే తనున్లు తినునన్ వాడికి ఆ దెబబ్కి పళళ్నీన్ కదిలాయేమో, గటిట్గా అరుసూత్ కుపప్కూలాడు. విసురుగా వాడిన్ పైకి
లేపబోయిన భరదావ్జని వారిసూత్ ముందుకొచాచ్డొక సెకూయ్రిటీ ఆఫీసర. "సర.. పీల్జ కంటోర్ల చేసుకోండి... మన వాళుళ్ చూసుకుంటారు

వాళళ్ సంగతి.. పీల్జ.. మీరు వెళళ్ండి.." అనాన్డు.
వాళళ్వైపోసారి చూసి వెనకిక్తిరిగాడు భరదావ్జ. పూరిత్గా బెదిరిపోయి నవయ్ చేతులోల్ ఒదిగి ఇంకా వెకుక్తునన్ మనోజఞ్ని చూసి అతని
గుండె దర్వించిపోయింది.

సెకూయ్రిటీ ఆఫీసర వంక చూసి, "తోలు వలిచేయండి విశవ్నాధ. మీరేంచేసాత్రో నాకు తెలీదు. జీవితంలో ఇంకోసారి ఆడచీమకేసి

చూడాలనాన్ వణకాలి.." తీవర్ంగా చెపిప్ ఆగి, "...జాగర్తత్ అమామ్యి పేరు ఏమాతర్ం బయటికి రాకూడదు.." అంటూ ఆరడ్ర వేసి మనోజఞ్ వైపుకి

కదిలాడు.

చిరిగిన బటట్లు, చెదిరిన జుటూట్, ఏడుసూత్ దయనీయంగా వునన్ మనోజఞ్ని చూసి అతని కళళ్లో నీళుళ్తిరిగాయి. జాలిగా ఆమె తల

మీద చెయియ్ వేశాడు., "మనోజాఞ్.." నెమమ్దిగా పిలిచాడు. కళెళ్తిత్ దీనంగా చూసిందామె. అంత దారుణమైన హఠాత సంఘటన నుంచి
తేరుకోలేక ఇంకా సనన్గా వణుకుతోందామె, "ఏం భయంలేదు. మేమంతా వునాన్ంగా.." ఓదారుప్గా చెపప్బోయాడు. అంతలో నవయ్ నుండి

విడివడి భరదావ్జని పటుట్కుని ఏడవసాగింది బావురుమంటూ. ఒకక్సారి తటపటాయించి వెంటనే ఆమెని పొదివిపటుట్కునాన్డు.

"ఇలా చూడు.. ఇపుప్డేమైందనీ..ఇటస్ ఓ.కే. ఏడవకు. పీల్జ.. ఏమీ కాలేదు. పద ముందు లోపలికెళదాం.. మీరంతా ఏంటలా..
పదండందరూ.." అంటూ చిరిగిన ఆమె డర్స ని దుపటాట్తో కపుప్తూ ఆమెని హోటల లోపలికి నడిపించాడు. అందరూ యాంతిర్కంగా వాళళ్ని
అనుసరించారు.
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కూరుచ్నాన్కా చాలాసేపు అంతా సాథ్ణువులై వుండిపోయారు. తృటిలో ఎంత పర్మాదం తపిప్ందో తలుచుకుంటుంటే వాళళ్కందరికీ
దుఃఖం ముంచుకొచిచ్ంది.
పరిసిథ్తి గమనించి భరదావ్జే భోజనం ఆరడ్ర చేశాడు. మనోజఞ్ని అలాగే పొదివి పటుట్కుని కూరుచ్నాన్డు ఫుడ వచేచ్వరకూ.
నిసేత్జంగా చూసారంతా భోజనం వైపు.
"చూడండి. ఇంక తినాలి మరి. మనోజాఞ్.. నువూవ్ వెళిళ్ ఫెర్ష అయి రా.. ఏం కాలేదు. ఒక యాకిస్డెంట అంతే.. ఐనా మరీ ఇంత
భయసుత్లైతే ఎలా మీరంతా.." అంటూ నవవ్డానికి పర్యతిన్ంచాడు. ఎవరూ ఏమీ మాటాల్డలేదు.

"నాకు.. ఆకలేసోత్ంది మరి... డినన్ర కి పిలిచి భోజనం పెటట్రా..?" అడిగాడు. మనోజఞ్ మెలల్గా తలెతిత్ చూసింది. అందరూ ఆమెనే

చూసుత్నాన్రు. నెమమ్దిగా అతడి నుండి దూరంగా జరిగి పైకి లేచింది. భరదావ్జ కళుళ్ మెరిశాయి, "గుడ, వెళిళ్ ఫెర్ష అయి రా.." అంటూ నవయ్
వంక చూశాడు. అతని భావం అరథ్మైన నవయ్ లేచి మనోజఞ్తో పాటు లోపలికి నడిచింది.

కాసేపటి తరావ్త అతి కషట్ంమీద తినాన్మనిపించారంతా. డినన్ర పూరత్యాయ్కా కారల్ దగగ్ర కి నడిచారు భయంగా భయంగా చుటూట్
చూసూత్.
"నా గారడ్స్ మీతో వసాత్రు. రాతిర్కి అకక్డే వుంటారు. ఏదైనా అవసరమైతే వెంటనే ఫోన చేయండి.." చెపాప్డు భరదావ్జ.
తలలూపారు.

అతను కారెకక్బోతుంటే పిలిచింది మనోజఞ్, "భరదావ్జ గారూ.. ఒకక్ మాట.."
తడబడే అడుగులతో అతనిన్ చేరుకుంది.

"చెపుప్ మనోజాఞ్, ఏమనాన్ కావాలా.. " లాలనగా అడిగాడు.

"థాయ్ంకూయ్.. థాంకూయ్ సో మచ.." మాటలు పేరుచ్కుంటూ చెపిప్ంది.

చినన్గా నవావ్డు, "నాకాక్దు, గారడ్స్ కి చెపుప్. ముందొచిచ్ంది నేనైనా, యాకూట్య్వల గా సిటూయ్యేషన కంటోర్ల చేసింది వాళేళ్.."
"కాపాడినందుకే కాదు.."

విచితర్ంగా చూశాడు" మరి దేనికి..?"

తలెతిత్ అతని కళళ్లోకి చూసింది, "మీ ఆవేశం చూశాను. నాకోసం.. నాకేమనాన్ ఐతే మీకెంత కోపం వసుత్ందో, మీరెంత

విలవిలాల్డతారో..." ఆగింది.

"అదీ.." తడబడి అంతలోనే సరుద్కునాన్డు., "ఆ పరిసిథ్తి లో ఏ ఆడపిలల్ వునాన్ అలాగా రియాకట్యేయ్వాడిన్. ఎవరైనా అంతే అవుతారు

కదా. ఐనా కళళ్ముందు అనాయ్యం జరుగుతుంటే చూసూత్.."

"గుడైన్ట భరదావ్జా.." అతని మాటలిన్ తుంచేసూత్ చెపిప్ంది. బాధగా చూసాడు. ఆ కండిషనోల్ కూడా నిజం ఒపుప్కోలేని తన
అసహాయతకి గిలీట్గా తల వంచుకుని కారెకాక్డు.

కారు కదలబోతుంటే అంది, "వన మినిట.." కారాగింది. తలెతిత్ ఆమె వైపు చూశాడు. విండో మీద చేతులానిచ్ ముందుకు వంగింది,

"ఏ ఆడపిలల్వునాన్... మై గరల్ అనే అనేవారా భరదావ్జా..?" ఆమె ముఖంలో మళీళ్ నవువ్ విచుచ్కుంది. భరదావ్జ ముఖం ఎరర్బడింది.

నవావ్పుకుంటూ తన కారుకేసి పరిగెటిట్ంది. విషయం అరథ్ంకాక అయోమయంగా చూసుత్నన్ నవయ్ని గటిట్గా కౌగలించుకుని బుగగ్మీద ముదుద్

పెటుట్కుంది. నవువ్తూ భరదావ్జ వైపు చూసి చెయూయ్పింది. అందరోల్నూ ఆ ముదుద్ తననే పెటుట్కునన్ంతగా సిగుగ్పడాడ్డతను. చపుప్న సరుద్కుని
కూరుచ్ని, "పద.."అంటూ డైరవర కి సైగ చేశాడు.
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'మనోజాఞ్, నిజంగా ఇటస్ వెరీ టఫ టూ హాండిల యూ డియర...' అనుకునాన్డు సీటోల్ వెనకిక్ వాలుతూ.
PPP

"నవాయ్..." పడుకునే పిలిచ్ంది మనోజఞ్.
"ఊ.."
"మీ అందరికీ నామీద చాలా కోపంగా వుంది కదూ.."

మోచేతిమీద కాసత్ పైకి లేచి నిదర్ పోతునన్ రేఖ వైపోసారి దృషిట్ సారించి, మళీళ్ మనోజఞ్ని చూసింది నవయ్, "ఉండేది. కానీ ఇపుప్డు

లేదులే మనూ.. నాకైతే.."

చపుప్న లేచి కూరుచ్ంది మనోజఞ్ "ఎందుకు లేదూ.. ?" అంటూ.

ఆమె ఆతర్ం చూసి చినన్గా నవివ్ంది నవయ్, "లేదనాన్కదా పడుకో, ఐనా తెలుసుకుని ఏంచేసాత్వేం? "
"ఊహు.. పడుకోను. పీల్జ చెపప్వూ.." బతిమాలింది ఆశగా.

"మొండిదానివి నీతో గెలవగలనా. ఊ.. ఎలా చెపప్నూ.. ముందాయన మీద డౌట వచిచ్ంది కావాలని నినున్ తన వెంట

తిపుప్కుంటునాన్రేమో అని, తరావ్త ఆయనిన్ చూసేత్ నినున్ ఫెర్ండీల్గా టీర్ట చేసుత్నన్టుట్నాన్రనిపించి, దీనికేమనాన్ పిచాచ్, ఆయన వయసేంటి-

ఈ పిలల్ వయసేంటి అని కోపంవచిచ్ంది... తరావ్త ఐ మీన ఈరోజు.. నీకు ఆయనమీద ఎంత అభిమానముందో మాకెలాగూ తెలుసు, కానీ

ఫసట్ టైం.. ఆయనోల్ నీమీద ఎంత ఇషట్ముందో కనిపించింది. అదెందుకాయన దాసుత్నాన్రో అరథ్ం అవుతూనే ఆయనంటే గౌరవం పెరిగింది,

నీమీద కోపమూ పోయింది. జే.కే.లాంటి వయ్కిత్ ఒక మామూలు అమామ్యిని ఇషట్పడుతునాన్డంటే చెపాప్లంటే ఆశచ్రయ్ం వేసింది. కానీ, నిజంగా
నువవ్నుకునన్టుట్ ఆయనిన్ గెలుచుకోగలిగితే యూ విల బీ వెరీ లకీక్ మనూ... "

"ఓహ.. థాయ్ంకస్.. థాయ్ంకూయ్ సో మచ నవాయ్.." అంటూ గటిట్గా కౌగలించుకుంది.
"ఆ.. ఆ.. సీప్డ కాసత్ తగిగ్ంచండి మాయ్డమ..నేను నవయ్ని. జే.కే.ని కాదు.." వెకిక్రించింది నవువ్తూ.
కోపంగా చూడబోయి పకాలన్ నవేవ్సింది మనోజఞ్.

PPP

వాచ చూసుకుంది దిగులుగా. రెండవుతోంది. ఈపాటికి నిదర్పోయి వుంటాడా! పిచిచ్దనుకోడు కదా ! అతని కళుళ్ గురొత్చాచ్యి.

వెలుగు నిండిన కళుళ్, పర్శాంతమైన ముఖం, ఎవరో శిలిప్ పనిగటుట్కుని చెకిక్నటుట్ండే సూటైన ముకుక్, నవేవ్ పెదాలు, అలిల్బిలిల్గా పరుచుకుని

ఆ విశాలమైన నుదుటిని మేఘంలా కముమ్కునే వతైత్న జుటూట్, తనని గువవ్లా దగగ్రికి పొదువుకునన్ విశాలమైన ఛాతీ, తన చుటూట్ రక్షణలా
చుటుట్కునన్ బలమైన చేతులు, ఎతైత్న ఆ నిండు విగర్హం.. ఆమె ముఖం లో మెరుపొచిచ్ందతని తలపులతో. చపుప్న సెల తీసుకుని డయల
చేసింది.

రెండు రింగస్ కే పిక చేశాడు, " ఇంకా నిదర్పోలేదా..?" అంటూ.
"పటట్టేల్దు. మరి..మీకు.." మెలల్గా అడిగింది.
జవాబుగా చినన్గా నవావ్డు.
"మాటాల్డొచాచ్.?"

"ఎపుప్డైనా వదద్నాన్నా.. ?" మందర్ంగా పలికిందతని సవ్రం.
"........"

"మనోజాఞ్.. ఏమైంది.. ఎందుకు నిదర్పోలేదూ? భయంగా వుందా..?" ఆతీమ్యంగా అడిగాడు.
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"ఊహు.."
"మరి.."
"ఎవరో గురొత్సుత్నాన్రు.."
"...."
"ఎవరని అడగరా భరదావ్జా..? "
"వదుద్ మనూ.. పీల్జ.."

"సరే వదిలేయండి. ఇంతకీ మీరెందుకు నిదర్పోలేదో? " తుంటరిగా అడిగింది
"అదీ.. కాసత్ వరక్ వుంది.."

"అబదధ్ం... ఆడపిలల్లు పుడతారు.."నవివ్ంది.
"ఛానస్ లేదు..." అతని గొంతు సనన్గా వణికింది.
"ఔనా.. మరి మీ చేతిలో రేఖలు అలాగే చెపాప్యి మరి.." చెపిప్ంది.
"నాచేతిలో రేఖలు తమరెపుప్డు చూశారు మేడమ..?" వెకిక్రింతగా అనాన్డు.
"ఏదో కొంచెం.."
"నేనిన్నున్ అసస్లు నమమ్ను. ఏదో కహానీలు.. చెపాత్వు.అంతా టార్ష.."
"ఏంకాదు. పోనీ..మీ చేతిలో సాట్ర వుంది. అది చూపిసేత్ నముమ్తారా..? "
"నా చేతిలో సాట్రా.. లేనే లేదు.." చేతుల వంక చూసుకుంటూ అనాన్డు.
"వుందనాన్నా.. సరే.. పోనీ వుంటే నాకు ఏమిసాత్రు..?”
"సరే ఇసాత్ను చెపుప్... ఏం కావాలి..? "

"ఏమడిగినా ఇచేచ్సాత్రా.. ఏం అడిగినా..?" అలల్రిగా వతిత్ పలుకుతూ అడిగింది.
ఉలికిక్పడాడ్డు, "చూదాద్ం.. నావలైల్తే.."

"మీ వలల్ అవుతుంది.. నాకా కానిఫ్డెనస్ వుంది.. యూ కేన డూ ఇట.." మరింత ఆటగా అంది.

ఆమె హింట అరథ్మైన భరదావ్జ పెదాలు విచుచ్కునాన్యి., "ఆహా.. ఎలా తెలుసో..? " తనూ అలల్రిగా అనాన్డు.
"చెపప్నా..? "

"చెపప్మనేగా.. "

"పచ్...." ఫోన లో ముదుద్ పెటిట్నటుట్ తియయ్ని చినన్ శబద్ం. భరదావ్జ ఉలికిక్పడాడ్డు. సంభాషణ వెళుత్నన్ టార్క గమనించి సరుద్కుంటూ,

"టైం చూశావా.. లేవలేమిలా ఐతే. వాక కి రావా..?" అనాన్డు.

"మీరో పెదద్ మొదాద్వతారం భరదావ్జా.." చిరుకోపంగా అందామె.
"ఇక పడుకో మనూ.." నెమమ్దిగా చెపాప్డు.

"గుడైన్ట మీ దగగ్ర నాదొకటుంది. రేపు తెసాత్రా..? "

"నీదా.. ఏంటది..?" ఇంకేమంటుందోనని ఒకింత భయంగానే అడిగాడు.
"మీ గుండెనడగండి చూపిసుత్ంది..."
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"మనోజాఞ్..."
"గుడ నైట..." ఫోన డిసక్నెకట్ అయింది. సెల పకక్న పడేసి ఆలోచించసాగాడు.

'ఏముంది తన దగగ్ర... ఏమంటోంది.. మనసా..?

గుండెనడగాలా..? అపర్యతన్ంగా ఛాతీ నిమురుకునాన్డు. ఏదో తగిలింది. తీసి చూశాడు. చినన్ బిందీ..
నవువ్కునాన్డు. ఎంత కనూఫ్జ చేసిందీ..
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పచచ్ని పచిచ్క మీద తెలల్గా మెరుసోత్ంది వెనన్ల. ఆ వెనెన్లతో పోటీ పడి మరింత మెరుసోత్ందామె తెలల్ని మేను. మెతత్టి పచిచ్కనే
పరుపుగా చేసుకుని నక్షతార్లను లెకిక్సోత్ందామె.

ఆమె పకక్నే నెమమ్దిగా వాలి, "ఇంత అందమైన రాతిర్ చేసే పనా అది..?" నవువ్తూ అడిగాడు.

అతనిన్ చూసి చిరునవువ్ నవివ్ంది, వెనెన్లే వెలవెలబోయేంత తెలల్గా, రాతిరే సిగుగ్పడేంత చలల్గా..

నెమమ్దిగా ఆ సనన్టి నడుము మీద తన వేలికొసలతో మీటుతూ, ఆమె మీదుగా వంగి మెడవంపులో గాఢంగా చుంబించాడు.

మరింత చొరవ చేయబోతునన్ అతడిని వారిసూత్, "ఏమిటంత తొందర...?" అందామె.

"అడిగావుగా.. మరి ఆపుతావేం...?" మతుత్గా అంటూ ఆమె భుజాలు పటుట్కుని పైకి ఒరగబోతూ ఆమె కళళ్లోకి చూశాడు. "ఇదేనా

మీ నుంచి నేనడిగింది...? " అనే పర్శన్ ఆ మౌనంలో ఉదయించి, నలల్ని ఆ కళళ్లో విశాలమై, అనంతమైన భావన. ఆమె అలాగే చూసోత్ంది
నిశచ్లంగా.... నిశశ్బద్ంగా...........

దిగుగ్న లేచి కూరుచ్నాన్డు భరదావ్జ. చుటూట్ చూశాడు. తన మంచం మీదే వునాన్డు. కలేనా.. ఏంటది.. తాను కలగనాన్డా!! నిజంగా
జరిగినటేట్వుంది...

'ఏమిటిది.. తను మనోజఞ్ని పేర్మిసుత్నాన్డా.. లేక వాంఛిసుత్నాన్డా..?

అంతరీల్నంగా తాను కోరుకుంటునన్ది అదేనా...!!

ఛ.. లేదు.. కాదు.. కాదు... అదే ఐతే ఆమెకోసం తన గుండె ఎందుకంతగా తపిసుత్ంది, ఆ కనీన్ళళ్కు తన మనసెందుకు తడుసుత్ంది.
మరైతే ఆ కల...!?

పేర్మ కి పరాకాషఠ్ కామమా.. లేక కామానికి పేర్మే అంతరావ్హినా...?? '
ఆలోచనల తీవర్త తటుట్కోలేక కళుళ్ గటిట్గా మూసుకునాన్డు.

చినన్ బీప శబద్ం. సెల తీసి చూశాడు, "రెడీ అయాయ్రా జే.కే సాబ...?" సీర్క్న మీద మనోజఞ్ పంపిన మెసేజ మెరుసోత్ంది.
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"సాట్ర అనాన్వ.." అనీజీగా కదులూత్ అనాన్డు. అపప్టికి వాళాళ్బెంచ మీద సెటిలై పదినిమిషాలైంది. వచిచ్నపప్టి నుండీ అతని చేతిని
పరిశీలిసూత్నే వుంది మనోజఞ్ అలల్రిగా ఒకోక్ చేతి గీతనీ తన వేలి కొసలతో రాసూత్.
"మరీ అంత తొందరైతే ఎలా సర..? " నవువ్తూ అంది.

'ఏమిటంత తొందర..?'కలలో మాట గురొత్చిచ్ంది. తలవిదిలాచ్డు.

అంతలో ఆమె పెన తీసి అతని చేతిలో సాట్ర మారక్ వేసి, "ఇదిగో సాట్ర.." చెపిప్ంది.

"ఛీటింగ.. ఆలెర్డీ సాట్ర వుందనాన్వ.." ఉకోర్షంగా చెయియ్ వెనకిక్లాకుక్ంటూ అనాన్డు.
"ఆలెర్డీ వుందనలేదు. వుంది చూపిసాత్ననాన్ను. ఇపుప్డుందిగా.. కావాలంటే చూసుకోండి.." నవువ్తూ అంది.
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"నేనొపుప్కోను.. నో వే.." చెపాప్డు.

"సరెల్ండి, మీకు మాట తపాప్లనుంటే నేనేం చేసాత్ను.." బుంగమూతి పెటుట్కుంది. ఆమె అలకచూసి కరిగిపోయాడు.
"సరేల్, యూ వన ఒపుప్కునాన్ గానీ.. ఇంతకీ మాటేంటి..? "

"ఏమడిగినా ఇచేచ్సాత్ననాన్రు.. మాటిచిచ్ మరిచ్పోయారా.... సర.." అలల్రిగా అంది.
రాతిర్ కల కళళ్ ముందు మెదిలింది.
చినన్గా నవావ్డు. "ఏంటి కొతత్గా మళీళ్ సర పిలుపు.. పేరు పెటేట్ పిలువ.."
"ఓ.కే . అది వదిలేయండిగానీ.. మాట మాటేంటి భరదావ్జా.." రెటిట్ంచింది.
"సరే చెపుప్, ఏం కావాలి..?"
"అడగనా..? "

"నాతో అయేయ్వే అడుగు.." రాతిర్ సంభాషణ గురొత్సుత్ంటే ఇబబ్ందిగా చూసూత్ అనాన్డు.
"మరీ... అంత డైరెకట్ గా అడగమంటే.. ఎలా.. ఎంతైనా ఆడపిలల్ను కదా.. సిగుగ్వెయయ్దా..?" నవువ్ బిగపటుట్కుంటూ అంది. భరదావ్జ
ముఖం ఎరర్బడింది. కామ గా ముఖం తిపుప్కునాన్డు.
"అడగనా.. లేక మీకు అరథ్మైందా.. సరెల్ండి.. అడిగేసాత్.. మరీ..."

"ఇనఫ మనోజాఞ్.. " కోపం ధవ్నించిందీసారి భరదావ్జ గొంతులో, "ఏం మాటాల్డుతునాన్వో అరథ్మౌతోందా నీకు, అలల్రికి కూడా ఓ

లిమిట వుంటుంది.. అసలు నువూవ్.."

"నేనేమనాన్ను.. పికచ్ర కి తీసెక్ళాత్రా అనాలనుకునాన్ను. తపాప్..?" అంది అమాయకంగా ముఖంపెటిట్.
ఆశచ్రయ్ంగా చూశాడు,"పికచ్రా..?"

"ఔనూ.. ఇంతకీ మీరేమనుకునాన్రూ..?" ముఖం ఎంత అమాయకంగా పెటిట్నా చిలిపి నవువ్ దాగడంలేదు.
"నేనా.. చెపాత్నుండు.. " అంటూ చపుప్న ఆమె చెవి మెలిపెటాట్డు నవువ్తూ.

"ఆ... ఆడపిలల్ సినిమాకెళాద్ం రమమ్ంటే చెవులు మెలేసాత్రా..? మీరేం మగాళుళ్.. అబాబ్.... " గటిట్గా అరిచింది. చపుప్న వదిలేసి చుటూట్
చూశాడు కంగారుగా.

చెవి రుదుద్కుంటూ, "ఇంత చలిలో, ఇంత తెలల్వారుఝామున ఏంచేసినా ఎవవ్రూ పటిట్ంచుకోరెల్ండి. ఇంతకీ తీసెక్ళాత్రా.. ?"అడిగింది.
"..సినిమాకా.. నేనా.. ?" ఇబబ్ందిగా చూసూత్ అనాన్డు.

"ఏదో సంతూర సోప యాడ లో నేనా.. కాలేజా.. అనన్టుట్ ఆ ఎకస్పెర్షన ఏంటి సర.. తీసికెళాత్రా లేదా..?" రెటిట్ంచింది.
"తీసుకెళాళ్లంటే... వెల .. అంటే ఎవరైనా చూసేత్...?" సందేహంగా అనాన్డు.

"అయితే రావడం ఓ.కే. కదా.. అది చాలు. మీ సమసయ్ ఎవరైనా చూసాత్రనే కదా. అసలీ పైజమా, కురాత్ తీసేయండి..."
"అపుప్డు ఎవరో ఏం ఖరమ్, అందరూ ననేన్ చూసాత్రు.. " నవువ్తూ అనాన్డు.

"ఛ.. మీరూ.. నేను చెపేప్ది వినండి. జీనస్, టీ షరట్ వేశారనుకోండి, అపుప్డు ఎవవ్రూ గురుత్పటట్రు. ఏమంటారు?" ఉతాస్హంగా

అడిగింది.

ఆమెకేసి చూసి నవావ్డు.
"మనోజాఞ్.."
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మనసు మాట వినదు -కమలాగాయతిర్(కొర్వివ్డి)చెనిమిళళ్

"ఒకక్నిమిషం. మీ డైలాగ నేను చెపాత్ను. జీనస్-టీ షరట్ వేసేందుకు నా ఏజ ఎంతనుకుంటునాన్వు మనోజాఞ్, అయామ 46, యూ

నో..?" భరదావ్జను ఇమిటేట చేసూత్ చెపిప్ంది.

గటిట్గా నవేవ్శాడు. "యూ ఆర జసట్ ఇంపాజిబుల. సరే నేను నేనుగానే వసాత్నేల్. మూవీ డిసైడ చేసి ఫోన చెయియ్. టికెటస్ తెపిప్సాత్ను.. "

అంటూ లేచాడు.
"థాంకస్..." ఆనందంగా చెపిప్ంది.

కాటేజ దగగ్రకొసుత్ంటే నెమమ్దిగా అంది, "నినన్ ఆనంద అనన్ మాటలకి వీ ఆర వెరీ సారీ భరదావ్జా. అవేం మనసులో

పెటుట్కోరుగా!"

"హేయ.. అదేంలేదు. ఏదో అనుకోకుండా టాపిక ఆకవ్రడ్ అయింది. ఐనా అంత ఓపెన గా డారక్ సైడ ఆఫ లైఫ గురించీ, ఇలిల్సిట

రిలేషనస్ గురించీ, ఆడపిలల్లముందు మాటాల్డినందుకు ఏదోలా అనిపించింది. మీరేం ఫీలయాయ్రో అని చినన్ థాట అంతే.."
"వాళళ్ంతా ఆనంద నే తపుప్పటాట్రు లెండి.."

"మరి నువువ్.. ?" తటపటాయిసూత్ అడిగాడు.
"అది గతం.. నేనేం ఫీల అవను.."

"పర్సుత్తం ఐతే..?" అపర్యతన్ంగా అడిగాడు.

"నేనుండగా మరో లేడీ మీకు ఇంటర్సట్ కలిగిసేత్ అది నా ఫెయిలూయ్ర.." సిథ్రంగా చెపిప్ంది అతని మాటలిన్ అతనికే గురుత్చేసుత్నన్టుట్గా.
"బై మనోఙాఞ్.." వెనుదిరుగుతూ అనాన్డు.

"సమాధానం వినే ధైరయ్ం లేనపుప్డు పర్శన్లెందుకు అడుగుతారు భరదావ్జా..? ", చిరునవువ్తో అడిగింది.
తలతిపిప్ ఆమెని చూసి నిరిల్పత్ంగా ఓ పొడి నవువ్ నవివ్ వెళిళ్పోయాడు.

'ఎంతకాలం అలా నానుంచి దూరంగా పరిగెడతారు భరదావ్జా.. ఏదో ఒకరోజు నాకోసం తపప్క ఆగుతారు.. నాకు తెలుసు.. ఐ నో

అండ ఐ విల వెయిట ఫర దట డే..' అతను వెళుత్నన్ వైపే చూసూత్అనుకుంది

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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