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(కిర్ందటి సంచికనుంచి కొనసాగింపు) 

 "సర మీరింకా రాలేదనీ.." పాణి గొంతులో చినన్పాటి ఆదురాద్. ఆ రోజు తరావ్త పాణికి తన హెలత్ గురించి బాగా భయం 
పటుట్కుంది. వాచ చూసుకునాన్డు. తన రెగుయ్లర రిటరిన్ంగ టైం దాటి అరగంటైంది.  

"వసాత్ను పాణీ. డోనట్ వరీర్. అయామ ఆల రైట..." కుల్పత్ంగా చెపూత్ అపుప్డు చూశాడు. కనాన్రప్కుండా తననే చూసోత్ందామె 
తదేకంగా. అతను చూడగానే చపుప్న చూపు పకక్నునన్ చెటల్వైపు మరలుచ్కుంది.  ఏదో తెలీని ఇబబ్ంది. భర్మా... అంతలో ఆ రోజు కాఫీ షాప 
లోనూ మనోఙఞ్ తననే చూడడ్ం గురొత్చిచ్ంది. సెల ఆఫ చేసూత్, "సో.. ఎలా జరుగుతునాన్యి మీ సెమినారస్?" ఏమీ గమనించనటేట్ అభావంగా 
అడిగాడు. 

"ఎకెస్లెంట సర. మీరూ రారాదూ..! ఈ రోజు నాదో చినన్ పెర్జంటేషన కూడా ఉంది." ఉతాస్హంగా అడిగేసి అతని మొహం చూసి 
నాలికక్రుచుకుంది. తాను మాటాల్డుతునన్ది ఒక సేట్ట కి హోమ మినిసట్ర తోటి అని రియలైజ అయిందేమో, "సారీ..అంటే .. ఐ మీన.. మీకు .. 
మీకు... టైం.. వుంటేనే .." తడబడింది. 

"వెల.. ఐ విల టైర.. ఏ టైం కి?"సాలోచనగా అడిగాడు.  
"మధాయ్హన్ం 2.30. కి." ఉతాస్హంగా చెపిప్ంది.  
"ఓ.కే. దెన వెళాద్మా మరి.." అంటూ లేచాడు. దారి మొతత్ం గలా గలా మాటాల్డుతూ, ఏవేవో చెపూత్నే ఉంది. భరదావ్జ తనదైన 

మారక్ చిరునవువ్తో ఆమె చెపేప్దంతా ఓపికగా వింటూ మధయ్మధయ్లో హుందాగా 'వూ' కొడుతూ వునాన్డు. 
కాటేజ దారులు వేరయేయ్ చోట ఆగారు. ఏదో పటిట్ ఆపినటుట్ చినన్ ఫీలింగ. ఆమెకేసి చూసాడు. ఎందుకో వెళాళ్లనిపించలేదు. ఆమె 

కూడా సందిగధ్ంగా ఆగడంతో అది రెటిట్ంపైంది. 'ఆమెకీ తనలాగే అనిపిసోత్ందా లేక ఏదో కరెట్సీ కొదీద్ నిలుచ్ందా...' ఆలోచనలోత్ కనూఫ్జ 
అవుతూ ఏం మాటాల్డాలో అరథ్ం కాక, చుటూట్ చూశాడు. కాసత్ దూరం లో కనిపించిందో చినన్ కాఫీ షాప.  

"కాఫీ.?." అపర్యతన్ంగా అడిగాడు. ఆమె మొఖం వెలిగిపోయింది."అఫోక్రస్.. ఐ వుడ లవ టూ హావ వన విత యూ..." తన 
సంతోషానిన్ ఏమాతర్ం దాచుకోకుండా చెపిప్ంది. అతనిలో ఏదో తెలీని చినన్ అలజడి. 

"ఏం తాగుతారు ? చెపప్ండి మనోఙాఞ్.." మెనూని ఆమె వైపు జరుపుతూ అడిగాడు. 
"ఊహు...అసస్లేం తాగను.." అంటూ పెదాలు బిగించింది.  
అయోమయంగా చూశాడు, "మరి..." అంటూ. 
"మీరా అండీ, గారూ, మీరూ అనే పిలుపులు మానేవరకూ..." నవివ్ంది. 
"ఓహ..సరే..మానేసాత్లెండి..." 
"అదుగో మళీళ్..." 
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"ఓ.కే. ఓ.కే.... మానేసాత్ను.. మరి చెపైప్తే ఏం కావాలో.." నవేవ్శాడు. 
అడైమ్రింగ గా చూసింది. "మీ నవువ్ చాలా బాగుంటుంది సర. మరెందుకు ఎపుప్డూ అలా సీరియస నెస లో దాచేసాత్రు.?" చనువుగా 

అడిగింది. 
ఒకక్సారిగా అంత పరస్నల టాపిక కి తెలల్బోయాడు. అంతలో తమాయించుకుని చినన్గా నవావ్డు. "హూ సెడ. ఐనా నేనెపుప్డూ 

నవువ్తూనే వుంటానుగా. ఇనాఫ్కట్ మా కాబినెట లో అందరూ కాల మీ..." 
"ఛీయర ఫుల ఫేస..." పూరిత్ చేసిందామె. తలూపాడు ఔననన్టుట్. 
"వాళళ్ మొహాలతో కంపేర చేసేత్ కరెకేట్ గానీ.. ఇలా హోల హారెట్డ గా నవవ్డం చూడలేదు ఎపుప్డూ.." 
"వెల.. అంటే పరస్నల గా తెలీదు కదా నేను మీకు. ఐ మీన... నీకు.." 
"నాకూ తెలుస్కోవాలనే వుంది.." నవువ్తూ చెపిప్ంది.  
ఆశచ్రయ్ంగా చూశాడు.  
కాఫీ సిప చేసూత్ అడిగింది, "మీ కాలెలా ఉంది సర..?" 
"పెరెఫ్కట్లీ ఫైన.. ఇపుప్డు సిట్క కూడా అవసరపడటేల్దు.." 
"ఐ నో సర.. ఇందాకా మిమమ్లిన్ రీచ అవవ్డానికి ఆల మోసట్ పరిగెటాట్లొస్చిచ్ంది. " 
"ఓహ..."నవేవ్శాడు "...అది సరే నువువ్కూడా ననున్ సర, మీరూ, గారూ అంటునాన్వ కదా.." 
"అయోయ్ భలేవారే.. ఇంకానయం పేరు పెటిట్ పిలవమంటారా ఏంటి...?" 
"అఫ కోరస్.. అదేగా నేనూ చెపుత్నన్ది. నీకో రూల, నాకోరూలా? యూ కెన కాల మీ బై నేమ.. సే జే.కే.. జసట్.. జే.కే... అండ.. నువువ్.. 

అని కూడా.." కూల గా చెపాప్డు. 
అదిరిపడిచూసింది, "ఏంటీ., అమోమ్.. నా వలల్ కాదు.. జసట్ ఇంపాజిబుల.." చెపిప్ంది. 
"ఐతే నావలాల్ కాదూ.. నో వే.. మనోజఞ్ గారూ.." కురీచ్లో వెనకిక్ ఆనుకుంటూ నవావ్డు. 'ఆమెతో ఇలా మాటాల్డడ్ం బాగుంది. ఎందుకు 

కేవలం ఒక అమామ్యి కంపెనీ అనా.., అందులోనూ అందమైనది కావడం వలల్నా..  లేక ఇంకేదైనా...' 
"అబాబ్.. మీరూ.. మరీ ఇరుకులో పెటేట్సుత్నాన్రు... సరే.. పేరుతో పిలుసాత్.. కానీ నువువ్ అని అనడం మాతర్ం నావలల్ కాదండీ. చాలా 

కషట్ం .. కాదనకండి పీల్జ.." 
"ఊ..." అంటూ ఒకక్ క్షణం ఆలోచించి నవావ్డు "ఓ.కే.. యాకెస్పెట్డ.. ఇంతకీ ఏమని పిలుసాత్వు.. పొదుద్నన్లాగా.. జయకృషణ్ 

భరదావ్జ గారూ..... అనా.. నాకంత పొడుగాటి పేరుందని నేనే మరిచ్పోయాను. థాయ్ంకస్ ఫర రిమైండింగ..." 
"ఓ..సారీ..అదీ నేను ఎంత పిలిచ్నా మీరు పలకక్పోతేనూ..ఐనా అలా ఛసేత్ పిలవను.. ఏదో లాల కృషణ్ అదావ్నీ అనన్టుట్ంటుంది." 
ఫకాలన్ నవావ్డు, "అదేమీ తిటుట్ కాదండీ బాబూ, పాపం నా పేరుకి ఆయనే ఇనిప్రేషనట మా వాళళ్కి.." 
"అదిగో.. మళీళ్ అండి అనేసుత్నాన్రు చూశారా.." 
"సరే.. అననేల్ గానీ.. నేనడిగింది చెపుప్ మరి.." 
"జే.కే. వదూద్... మీకభయ్ంతరం లేకపోతే ఐ విల కాల యూ.. కిర్ష... నో.. ఐ మీన.. భరదావ్జా.. ఏమంటారు?" నవేవ్సింది 

మొహమాటంగా. 
"దటస్ బెటర..", నవావ్డు. చాలా దగగ్రవాళళ్కి తపప్ అందరికీ తను చాలా ఏళుళ్గా జే.కే. మాతర్మే. అతని కళళ్లో సనన్టి 
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సంతోషవీచిక. మనోఙఞ్ నోటి నుంచి తన పేరు.. బాగుంది... ఒక సరికొతత్ ఫీలింగ.. చపుప్న తమాయించుకునాన్డు. ఆ అమామ్యి చినన్పిలల్. 
ఐనా.. తనేంటిలా.. 

వెంటనే సరుద్కుంటూ అడిగాడు, "సో.. మీ ఫెర్ండస్ ఎలా ఉనాన్రు?"  
తలూపింది,"బాగునాన్రు. వాళళ్లో సగం మంది మీ ఫాయ్నస్.. తెలుసా.." 
"ఫాయ్నాస్.."ముఖం చిటిల్ంచాడు. "డోనట్ యూజ సచ వరడ్స్. నేనేమనాన్ సినిమా హీరోనా, కిర్కెటరాన్ , లేక రాక సాట్రాన్ నాకు ఫాయ్నస్ 

వుండడానికి..." విసుగాగ్ అనేశాడు. 
"అలా చెపాప్లంటే వాళళ్కంటే ఎకుక్వే సర ఆమాటకొసేత్.. సేట్ట లో కైరమ రేట తగిగ్ంది, మన పోలీసులు ఎపుప్డూ లేనిది కాసత్ చురుగాగ్ 

పని చేసుత్నాన్రు, గొడవలు, గోలలూ, ఈవ టీజింగ లూ, దొమీమ్లు, అనీన్ తగాగ్యి. అసలు మన సిటీ లో జనం రిలాకస్డ్ గా వునాన్రంటేనే పెదద్ 
విషయం కాదా..!!" 

పొగడత్లు, గాలి కొటట్డాలు, అనవసరమైన డబాబ్ భజనలు విని, విని రోత పుటిట్ంది. నిజమైన కాంపిల్మెంట ని కూడా 
గురిత్ంచలేనంతగా తయారయియ్ంది తన పరిసిథ్తి. ఇబబ్ందిగా చూశాడు. "ఆల దట కమస్ విత టీమ ఎఫరట్.. ఐనా అదంతా... అదంతా పారట్ 
ఆఫ డూయ్టీ మనోఙాఞ్.. మా వృతిత్ ధరమ్ం.." 

"అబాబ్ మరీ ఫారమ్ల డబాబ్ డైలాగులొదుద్ సర. యాకిట్ంగ చేయడం యాకట్రస్ ధరమ్ం, ఆడడం పేల్యరస్ డూయ్టీ అని అనుకుని 
వదిలేయచుచ్గా? మరి ఎందుకినిన్ అవారుడ్లూ, రివారుడ్లూ, అభినందనలూ, బిరుదులూ, సనామ్నాలూ, సతాక్రాలూ, ఎందుకూ.. ?" సూటిగా 
అడిగింది. 

తలెతిత్ ఆమెని చూశాడు. తనని ఇంపెర్స చేయడానికో, లేక పొగడడానికో కాదు. నిజంగానే నమిమ్న అంశానిన్ సపోరట్ చేసోత్ందని ఆమె 
ముఖమే సప్షట్ంగా చెపోత్ంది. అతని ఆలోచనలతో సంబంధం లేనటుట్ చెపుప్కుపోతోందామె.  

"..ఐనా ఈ రోజులోల్ ఎవరి డూయ్టీ వాళుళ్ ఓ మాదిరిగా చేసేత్నే గొపప్ విషయమైపోయింది, అలాంటిది అదుభ్తంగా చేసుత్నన్ మీరే అలా 
అనుకుంటే ఎలా సర...!?" 

"ఓ.కే. ఓ.కే... రాషట్రం 'ది గేర్ట నా పరిపాలన ఐ మీన సంరక్షణ' లో సుభిక్షంగా ఉంది అని ఒపేప్సోక్మంటావ.. అంతేనా.?." 
నవావ్డు. 

"అఫ కోరస్.. ఆబస్లూయ్టీల్... ఎవవ్రైనా ఇంతకు మించీ ఏం చేసాత్రు. లేకపోతే ఒకేఒకక్డు మూవీలో అరుజ్న టైప లో సీట్ర్ట ఫైట 
చేయాలా.. ?" అంతే చురుగాగ్ అంది. 

మెచుచ్కోలుగా చూశాడామెని. "ఓ.కే. ఫైన. ఫైన. ఒపేప్సుక్ంటాను. నాకు ఫాయ్నస్, టూయ్బ లైటస్ అందరూ వుండచచ్ని గానీ, మళీళ్ సర 
అంటునాన్వ చూడూ..." 

"ఓ.కే. భరదావ్జా.. థాంకూయ్.. మరింతకీ మధాయ్హన్ం వసాత్రుగా..!" తియయ్గా నవువ్తూ అడిగింది. 
"నువివ్ంత బాగా మాటాల్డతావంటే రానామరి.. షూయ్ర గా వసాత్ను.." చెపాప్డతను. 

PPP 
"ఇది మొనన్ గొడవైన కొతత్ పోలీస అకాడెమీ డీటైలస్ సర. మీరడిగారు.., ఇక ఇదేమో గోవరథ్న గారు మిమమ్లోన్సారి పరస్నల గా 

చూడమని పంపిన ఫైల..." వరసగా చెపుప్కుపోతునాన్డు పాణి. ఒకొక్కక్టీ పరిశీలిసూత్ వింటునాన్డు భరదావ్జ. 
ముతుత్ సావ్మి లోపలికొచాచ్డు. డెబైభ్ ఏళళ్ సిసలైన తెలుగు వంటవాడు. తమిళియనస్ కి వంటవాళుళ్గా డిమాండ ఎకుక్వని 
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సినిమాలోల్చూసి అతిగా ఇనుఫ్యెనైస్ సావ్మి అనన్ పేరుని ముతుత్ సావ్మిగా మారుచ్కునాన్డు చినన్తనంలోనే. యజమానికి మంచి భోజనం 
పెటట్డమే తన ధేయ్యంగా మసిలే సిసలైన సావ్మి భకుత్డు.  

"సారూ...భోజనం.." నసిగాడు వాళుళ్ పనిలో ఉండడం చూసి. 
"అపుప్డే వదుద్ సావ్మీ.. తరావ్త తింటాలే..", సంతకాలు సరి చూసుకుంటూ చెపాప్డు.  
"అయోయ్ అలాగంటారు సారూ....ఇలాగైతే నేనమమ్గారికేం చెపేప్ది. మీకు వేళకి భోజనం పెటట్మని మరీమరీ చెపాప్రు నాకు. ఇపప్డికే 

రెండు దాటుతుంటే ఇంకా తరావ్తంటే... ఇటైట్తే.. మీ ఆరోగయ్ం...", అంటూ ఏదో చెపుప్కుపోతునాన్డు. చపుప్న వాచ చూసుకునాన్డు. 2.15. 
ఇంక పావుగంటే ఉంది. చపుప్న ఫైల మూసి ఒకక్ ఉదుటన్ లేచాడు.  

"ఇవనీన్ తరావ్త చూసాత్లే పాణీ.."అంటూ సెల తీసి "డేవిడ కారుతియ.." డైరవర కి చెపూత్నే బయటకి నడిచాడు.  
"సారూ మరి భోజ.. "వెనకే వచిచ్న ముతుత్సావ్మి చపుప్న అడుగుతుండగానే, "తరావ్త.. టైం లేదు.."అంటూ కారెకాక్డు భరదావ్జ. 
"దయాలస్ హాసిప్టల కి పోనివువ్..." చెపాప్డు డేవిడ కి.  
కారెకక్బోతునన్ పాణి కంగారుగా చూశాడు. "సర ఎనీ పార్బల్మ..నేనూ..." 
"వదుద్ పాణీ.. చినన్ పనే. నేనొకక్డినీ వెళాత్నులే.." అతనిన్ వారించి డైరవర కి సైగ చేశాడు పదమని. తలూపి ఆశచ్రయ్ంగా వెనకిక్ 

తగాగ్డు పాణి. తనకి తెలీని వరక్ భరదావ్జకి ఏముందో అతనికంతుపటట్లేదు. అంతలోనే రయియ్మంటూ అతని కారు, వెనకే సెకూయ్రిటీ 
వెహికిలస్ రోడెడ్కాక్యి వేగంగా.  

PPP 
"రండి సర.., పీల్జ వెలక్మ..." పొర్ఫెసర రాజారాం గారి మొఖంలో అంతులేని ఆశచ్రయ్ం.  
"ఎలా జరుగుతునాన్యి మీ సెమినారస్ డాకట్ర? అందరి దగగ్రా చాలా మంచి రివూయ్స వింటునాన్ం..", లోపలికి నడుసూత్ అడిగాడు 

భరదావ్జ.  
"అవును సర. మంచి రెసాప్నేస్ వచిచ్ంది లకీక్లీ.. చాలా ఇనఫ్రేమ్టివ సెషనస్. పిలల్లెనోన్ విషయాలు తెలుసుకుంటునాన్రు. ఈ రోజు 

మీరిలా రావడం నిజంగా చాలా సంతోషం సర. జే.కే. గారే తమంతట తాముగా రివూయ్ విని వచాచ్రంటే అంతకంటే గొపప్ విషయం మాకు 
ఏముంటుంది. వి ఆర ఆనరడ్.." సగౌరవంగా చెపాప్డు పొర్ఫెసర రాజారాం. 

"నో.. నో.. ఇటస్ మై పెల్జర ఇనాఫ్కట్ సర.. ఏదో పని మీద వెళుత్ంటే అనిపించింది.. ఎలాగూ ఇకక్డే ఉనాన్ను కనీసం కొనిన్ సెషనస్ 
అనాన్ చూదాద్మని.." చెపాప్డు సిసలైన పొలిటీషియన లా తన సహజ సిదధ్మైన చిరునవువ్తో. 

"ఓహ.. తపప్కుండా మిసట్ర. జే.కే. ఇపుప్డు కూడా మన వైదేహీ హాసిప్టలస్ తరఫు నుంచి మా సూట్డెంటే పెర్జంటేషన ఇవవ్బోతోంది. 
టాపిక కూడా వండర ఫుల వన.. ఇటెస్బౌట కరోనెరీ..." రాజారాం గారు వివరిసుత్ండగానే సెమినార హాల ఎంటరయాయ్రు. అపుప్డే సేట్జ 
మీదకు వెళుత్నన్ మనోఙఞ్ కళుళ్ భరదావ్జని చూసూత్నే ఆనందంతో చపుప్న వెలిగాయి. సనన్గా నవివ్ కళెళ్గరేశాడు. సేట్జ మీద అతని కోసం 
అపప్టికపుప్డే వేయబడిన పర్తేయ్కమైన ఛైర లో కూరుచ్ంటూ ఆమె వైపు చూశాడు. "థాయ్ంకస్.." పెదాలు విడీవిడకుండా కదిపి పైకి శబద్ం 
రాకుండానే చెపిప్ంది. కళళ్తోటే అందుకుని బొటనవేలు పైకెతిత్ బెసాట్ఫ లక చెపాప్డు.  

సెమినార మెదలైంది. చాలా చకక్గా మాటాల్డుతోంది. చాలామంది పెదద్వాళుళ్ సైతం మైక ని, జనానిన్ చూసి వణకడం తెలుసు. ఆమె 
అంత చకక్గా, రిలాకస్డ్ గా, ఈజ తో మాటాల్డుతోంది. పచచ్టి చుడీదార ఆమె వంటికి మరింత మెరుపు తెచిచ్ంది. లైటల్ కాంతి లో ఆమె 
ముఖం అందంగా తళుకులీనుతోంది. పూరేకులాల్ంటి పెదాలు లిప సిట్క వనెన్ లేకుండానే ఎరర్గా మెరుసుత్నాన్యి. పెదద్ పెదద్ కళుళ్ దూరం నుంచి 
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కూడా ఆలిచ్పప్లాల్ విశాలంగా కదులుతునాన్యి. శంఖంలాంటి మెడ, పిడికిట పటేట్ నడుము, అంటూ కవులు మరీ ఎకుక్వగా 
వరిణ్సుత్ంటూరనుకునే వాడు గానీ నిజమే సుమా.. పోత పోసిన వెనెన్ల బొమమ్లా ఉందామె.  ఎంతటి వాళళ్కైనా మతి పోగొటేట్ తీరైన 
అందమా..., లేక వీడని ఆభరణం లాంటి నవావ్.. ఏది... ఏది అంతగా కటిట్పడేసే అంశం ఆమెలో... ఐనా అందమొకక్టే కాదు.. వెలిగే ఆ 
కళళ్లో.. ఏదో తీవర్మైన ఆకరష్ణ దాగుంది... ఎస.... 

చపప్టల్ హోరుతో చపుప్న తేరుకుని చూశాడు. పెర్జంటేషన అయిపోయింది. తను విననేలేదు... మై గాడ.. అంటే.. అంటే.. ఇంతసేపూ 
తను మనోఙఞ్ని చూసూత్ కూరుచ్నాన్డా..! ! ! 'ఏమైంది జే.కే. నీకు.. సడెన గా..వాటస్ రాంగ..' తనని తాను మందలించుకుంటూ చినన్గా 
తలవిదిలాచ్డు.  

"ఎలా ఉంది సర..?", పొర్ఫెసర రాజారాం గొంతులో ఆతర్ం.  
"సెప్ల్ండిడ.. డాకట్ర..."ఆగాడు భరదావ్జ. ఏం చెపాత్డు. మెదటి నాలుగు వాకాయ్లు వినాన్డేమో, చినన్ ఇరకాటం. కానీ 

కపిప్పుచుచ్కోవడం తామందరికీ వెనన్తో పెటిట్న విదయ్ కదూ.. ".... బిర్లియంట డాకట్ర.. మీ సూట్డెంటస్ కి ఉనన్ నాలెడజ్, సబజ్కట్ మీద ఉనన్ 
కమాండ అపారం, ఇనీడ్డ.. గేర్ట.." చెపాప్డు ఇంపెర్సివ గా. రాజారాం మొఖంలో ఆనందం. "ఓహ.. థాయ్ంకూయ్ సో మచ మిసట్ర జే.కే.  ఆ 
అమామ్యి నిజంగానే దేశం గరివ్ంచదగగ్ డాకట్ర అవుతుంది సర చాలా తొందరోల్. ఇండియా ఈజ గోయింగ టూ బీ వెరీ పౌర్డ టూ హావ సచ 
ఛిలర్డ్న.." చిరుగరవ్ం తొణికిసలాడిందాయన గొంతులో.   

టీ బేర్క కావడం తో అందరూ బయట కి నడిచారు.  
"టీ తీసోక్ండి జే.కే. సర..."అనన్మాటకి తలతిపాప్డు. మెరిసే కళళ్తో తననే చూసూత్ మనోఙఞ్. గిలీట్గా ఫీలయాయ్డామెని చూడగానే.  
"ఓ.. హాయ.. మంచి పెర్జంటేషన.. అందరూ చాలా మెచుచ్కుంటునన్టుట్నాన్రు.." తడబాటుని కవర చేసుకుంటూ అనాన్డు.  
"ఇకక్డ ఏం చెపిప్నా బాగుందనక తపప్దు కదా వాళళ్కి... " నవివ్ందామె.  
"డోనట్ బీ సిలీల్.. ఎంతలా అపీర్షియేట చేశారంతా.. మనసులోంచి వచిచ్న అభినందన సీవ్కరించాలి. పొదుద్నన్ నువేవ్ చెపిప్నటుట్నాన్వీ 

మాట.. చపప్టుల్ వినలేదూ..." 
"అయోయ్ నమేమ్శారా.. అది పెర్జంటేషన అయిపోయిందనన్ ఆనందం సర.. హమమ్యయ్ వదిలిందిరా బాబూ అనుకునీ.. రిలీఫ లో కాసత్ 

చపప్టెల్కుక్వ కొటేట్శారు.." అలల్రి గా చెపిప్ంది. 
నవేవ్శాడు"నువూవ్..." అంటూ.  
"టీ సర.. చలాల్రిపోతోంది.. " 
"వెల.. నేను.. టీ తాగను.. ఐ మీన.. ఈ టైం లో తాగను.." అనాన్డు భోజనం చేయలేదని చెపప్డానికి మొహమాటపడి.  
"ఓహో.. మేం మాతర్ం తెలాల్రింది మొదలు అనిన్ వేళలా టీ యే తాగుతాం...24/7, తాగకపోతే బతకలేం.. యూ నో.. అడిక్షన లాగా 

అనన్మాట...", సీరియస గా చెపిప్ంది. బితత్రపోయి చూశాడు.  
అతని ముఖం చూసి అలల్రిగా నవేవ్సింది. "లేకపోతే ఏంటి సర. అంత కషట్పడి వచాచ్రు కదా పోనీ పాపమని టీ ఇసేత్ మరీ ఫోజ 

కొటేట్సుత్నాన్రు.. తెచిచ్నందుకనాన్ ఒకక్ సిప ఐనా చేయొచుచ్ గా.." 
"నువువ్ చాలా మొండి పిలల్వి.. డూ యూ నో దట.." అంటూ నవేవ్సి కపుప్ చేతిలోకి తీసుకునాన్డు.  
అంతలో పొర్ఫెసర రాజారాంతో పాటు దయాళస్ డైరెకట్ర తనకోసం రావడం గమనించి వారివైపు నడిచాడు. 
కాసేపటికి కారెకాక్డు అందరికీ వీడోక్లు చెపిప్. అంతలో డోర దగగ్రకొచిచ్ మెలల్గా అడిగింది మనోఙఞ్, "సర ... మీరేం అనుకోకుంటే 
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నాకొక్ంచెం కాటేజ వరకూ లిఫిట్సాత్రా..." అంటూ. వింతగా చూశాడు.  
"అదేం? సాయంతర్ం వరకూ వుండవా..?" 
"లేదూ.. కొంచెం హెడేక అనీ..." 
"ఓ.. కమ.. కమ.. గెట ఇన..", ఆహావ్నించాడు. ఉతాస్హంగా అతని పకక్న కూరుచ్ని డోర వేసింది.  
"నిజంగా తల నొపేప్నా..?"  ఆమెని పరిశీలనగా చూసూత్ అడిగాడు కారు కదిలాకా. 
"కనిపెటేట్శారా.. లేదు.. వేరే చినన్ పని..."గిలీట్గా చెపిప్ంది. 
"డూ యూ వాంట మీ టూ డార్ప యూ సమ వేర ఎలస్..", సందేహంగా అడిగాడు బాయ ఫెర్ండ ఎవరైన్నా కలవడానికేమోనని.  
"వెల .. వదూద్.. పరేల్దు.. కాటేజ దగగ్ర లేన చివర కాఫీ షాప దగగ్ర దింపితే చాలు.. "నోరుజారింది.  
"ఓ.కే. అకక్డెవరైనా.. వెయిటింగా..?"అరథ్వంతంగా నవువ్తూ అడిగాడు.  
"ఛ.. ఛ.. అదేం లేదు సర..", సందిగథ్ంగా ఆగిపోయింది.  
"సారీ టూ ఇనిస్సట్.. ఇటస్ ఓ.కే. డోనట్ బాదర. నువేవ్ం ఇబబ్ంది పడకు అకక్డే దింపుతానులే." చెపాప్డు ఆమె ఇబబ్ంది గమనించి. 
అతని అభిపార్యం అరథ్మై ఖంగారుగా అందామె, "అయోయ్.. అదేం కాదు సర. నథింగ పరస్నల. చెపేప్సాత్నెల్ండి. మధాయ్హన్ం 

మీరెపుప్డొసాత్రో తెలియలేదు. వన ఓ కాల్క నుంచీ బయటే ఉనాన్.. సో.. లంచ కి వెళళ్డం కుదరేల్దు. సెమినార అయాయ్కా ఫెలట్ హంగీర్.. అంతే.. 
చెపేత్ మరీ ఓవర గా వుంటుందని చెపప్లేదు.." 

"ఓహ.. అయాం సో సారీ... నేనూ ఏదో పనిలో పడి లాసట్ మినిట లో సాట్రట్ అయాయ్ను.. సరే.. నావలేల్ తినలేదు కదా.. టీర్ట ఆన మీ.. 
నేనే లంచ కి తీసెక్ళాత్ను. ఐనా ఆ కాఫీషాప లో ఏం దొరుకుతుందిపుప్డు. హాయిగా రెసాట్రెంట కి వెళాద్ం.. ఏమంటావు.. ఓ.కే.నా..?" 
అడిగాడు. 

"అరె.. అదేం వదుద్ సర.."మొహమాటపడింది. 
"నేనయితే తినాలిగా.. కంపెనీ ఇదుద్వులే.."ఖచిచ్తంగా చెపేప్శాడు. 
కబురల్ మధయ్ లంచ ఎపుప్డు పూరైత్ందో తెలియలేదిదద్రికీ. కాటేజ దగగ్ర దింపాడామెని. 
"ఓ.కే.వుంటాను మరి. అనన్టుట్ వీలైతే నీ పర్జెంటేషన సీ.డీ. ఓ కాపీ ఇవువ్ నాకు. మధయ్లో ఎకక్డో ఆలోచిసూత్ సరిగాగ్ వినలేదు. 

వింటానని మాటిచాచ్నుగా. నిజంగా వినాన్కా చెపాత్నేల్ ఎలా ఉందో.." అంటూ చెపుత్నన్ అతనిన్ ఆశచ్రయ్ం గా చూసింది.  
"ఏమైంది?అలా చూసుత్నాన్వు?" అడిగాడు. 
"ఏంలేదు భరదావ్జ గారూ..మరీ ఇంత నిజాయితీగా మాట మీద నిలబడే మీరు మంతెర్లా అయాయ్రా అనీ.." నవువ్తూ చెపిప్ంది. 
"తెలుస్కుందువుగానీ.., మరోసారి తీరిగాగ్ ఎపుప్డైనా చెపాత్లే.. ఐనా అంత నిజాయితీపరుణిణ్ కూడా కాదు నేను. అనవసరంగా  

గొపప్వాణిణ్ చేయకు గానీ.. బై.. మళీళ్కలుదాద్ం.."అంటూ కదలబోయాడు.  
"ఎపుప్డు..??" వెంటనే అడిగింది. తలతిపిప్ చూశాడు. కళుళ్ దించుకుంది.  
"వెల. రేపు వాకింగ కి వసాత్వు కదా.." అనాన్డు. ఆమె జవాబు చెపప్లేదు. మళీళ్ అదే తెలియని ఇబబ్ంది. సరిగాగ్ పొదుద్టిలాగే వదిలి 

వెళాళ్లనిపించని ఏదో భావన. కనిపించని బంధమేదో కటిట్పడేసుత్నన్టుట్...అనీజీగా కదిలాడు. మౌనంగా అలాగే నిలబడింది.  
"వెళాత్నూ.. వరక్.. వుంది.. చాలా..." తను వెళళ్డానికి ఆమెకి ఎకస్పల్నేషన ఎందుకు చెపుత్నాన్డో,అసలేం చెపుత్నాన్డో, జీవితంలో 

మొదటిసారి తనేం మాటాల్డుతునాన్డో తనకే అరథ్ం కాని సిథ్తి. మాటలోత్ అసెంబీల్ మొతాత్నిన్ కనూఫ్జ చెయయ్గల జే.కే. ఒక ఆడపిలల్ ముందు 
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మాటలు తడుముకుంటునాన్డు. ఇది పార్రంభం మాతర్మే.. అని మనసు చెపోత్ంది. ఇంకా అలాగే ఆగడం మంచిదికాదని వెళళ్బోయాడు. 
"భరదావ్జా.."బెరుగాగ్ పిలిచిందామె. 
"చెపుప్.."ఆగాడు. 
"సాయంతర్ం.. సెవెన కి.. రాక గారెడ్నస్ లో మంచి.. మూయ్జికల ఫౌంటేన.. చూ..చూదాద్మనీ.. అంటే.. మీరు .. ఎపుప్డైనా చూశారా.. 

అంటే మీకు ఇంటర్సట్ ఏమనాన్... ఐ మీన.. అంటే..." తడబడింది. సూటిగా చూశాడు. ఆమె భయంగా తలదించుకుంది. "సారీ.."అసప్షట్ంగా 
గొణిగింది. ఒకక్ క్షణం నిశచ్లంగా ఆమెకేసి చూశాడు.  

"షారప్ సెవెన.. రాక గారెడ్నస్.." చెపాప్డు గంభీరంగా. చివువ్న తలెతిత్ంది. "అంటే.. మీరు.. మీరు.. "ఆమె మొఖంలో అంతులేని 
సంతోషం. పరస్ లోంచి కారడ్ తీసి అందిసూత్ చెపాప్డు, "నా పరస్నల నంబర.. సాట్రట్ అయేముందు జసట్ గివ మీ  ఎ కాల.. ఓ.కే.."తలూపింది 
కలలోలా. వెంటనే వెనుదిరిగి కారెకాక్డు.  

PPP 
ఫైలస్ యాంతిర్కంగా ముందు పెటుట్కునాన్డే గానీ ఏవేవో ఆలోచనలు కమేమ్సుత్నాన్యి. 'ఏదో ఆకరష్ణ, తెలియని మాగెన్టిజం తనని 

లాగేసోత్ంది. అందమైన సతరీ ని చూసి ఎవరి మనసైనా చలించడం సహజం, కానీ తాను ఎనన్డూ చూడని అందమేమీ కాదే.. ఐనా తానెరగని 
అందమా.. సీత్త్ పరిచయం, సాంగతయ్ం, అవతలివారు చూపే ఆసకీత్, ఏదీ తనకి కొతత్ కాదు.  ఐనా ఏదో ఉంది. ఆమె కళళ్లోల్ తనపై కనిపిసుత్నన్ 
ఇషట్ం, అభిమానం, మొదటిసారి కలిసినపప్టున్ంచీ ఆమె పటల్ కలిగిన ఆతీమ్యత, ఆమె ముగథ్తవ్ం, ఆ అందం, అనీన్ కలగలిసి.. ఒకవేళ..' 
తలవిదిలాచ్డు. ఎకుక్వగా ఆలోచిసుత్నాన్డా..? మరీ ఊహించుకుంటునాన్డా.. ఒక సెలబిర్టీ తో టైం గడపడానికి ఎవరు ఇషట్పడరు!?. అంతే 
వుండచుచ్. అంతే అయుయ్ంటుంది. మే బీ.. కానీ, ఒకవేళ అంతే కాకపోతే.. తనతో మాటాల్డేటపుప్డా కళళ్లో కనిపించే మెరుపు.. మాటలోల్ 
ధవ్నించే అడిమ్రేషన.. మరి వాటరథ్ం ఏమిటి..? నో వే.. చినన్పిలల్ ..అలాంటిదేం ఉండివుండదు. లేక టీజ చేసోత్ందేమో. మే బీ అంతే 
అయుయ్ంటుంది. లేకపోతే తన వయసెకక్డా.. మనోఙఞ్ వయసెకక్డా.. ఆమెతో అంకుల అని పిలిపించుకోవలిస్న వయసు కదూ తనది...శైలూ 
వయసేగా ఈమెకూడా.. ఇదేం ఆలోచన.. ఫూలిష... అంతలో సేట్జ మీద ఆమెని చూసి మైమరచిపోవడం గురొత్చిచ్ంది. అలాగే చూశాడా తను.. 
కానే కాదు.. ఛ.. కానీ ఆ కళూళ్, కోటేరులాంటి ముకుక్, ఎరెర్రర్ని పెదవులూ, చినిన్ గడడ్ం, నవివ్నపుప్డు వింతగా మెరిసే ఆ అందమైన ముఖం.. 
వెనకిక్ వాలి కళుళ్ గటిట్గా మూసుకుని నుదురు రుదుద్కునాన్డు అసహనంగా. సాయంతర్ం కలుసాత్నని చెపిప్ తపుప్చేశాడా! పొదుద్నన్ కాఫీ, 
మధాయ్హన్ం లంచ, సాయంతర్ం పారక్... ఎకక్డికి వెళోత్ంది ఈ పరిచయం..?? 

PPP 
రాక గారెడ్నస్ ముందు కారాపాడు. చాలా రోజుల తరావ్త డైరవర ని వదద్ని తానే కార తీశాడు. ఎందుకో ఆమెతో వెళేళ్టపుప్డు కారులో 

డైరవర, సెకూయ్రిటీ, అంతా అడుడ్లా అనిపించారు. 
కారుదిగుతునన్ భరదావ్జని చూసూత్నే ఆమె కళుళ్ మెరిశాయి. మనోఙఞ్ వంక ఆశచ్రయ్ంగా చూశాడతను. కాసత్ పర్తేయ్కంగా రెడీ 

అయిందేమో తళుకులీనుతోందామె అందం. కళళ్లో మెరుపూ, బుగగ్లోల్ ఎరుపూ ఆ అందానిన్ మరింత పెంచాయి. ఆ మెరుపు తన కోసమే 
అనన్ తలపుకే గరవ్ంతో వుపొప్ంగిందతని హృదయం.  

మూయ్జికల ఫౌంటేన మొదలయియ్ంది. జనానికి కాసత్ దూరం గా వునన్ కురీచ్లోల్ కూరుచ్ని చూసుత్నాన్రు వాళుళ్. ఆ ఫౌంటేన లో మారే 
రంగులు ఆమె మోములో వెలుగై పరావరత్నం కావడానిన్ ఆసకిత్గా చూసి బలవంతంగా కళుళ్ తిపుప్కునాన్డు. కాసేపటి మామూలు కబురల్ 
తరువాత ఫౌంటేన అయిపోయింది. జనం పలచ్బడుతునాన్రు. అకక్డకక్డా కూరుచ్నన్ హనీమూన జంటలు ఒకరికొకరు మెలల్గా దగగ్ర 
కాసాగారు. అది గమనించి, "వెళాద్మా?", అంటూ మొహమాటంగా అడిగింది. తలూపాడు. లేచి కారు దగగ్రకి నడుసుత్ంటే తెలీని దిగులు. ఈ 
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క్షణం ఇలాగే ఆగిపోతే బాగుండుననన్ భావన. ఏదో చెపాప్లని, ఎంతో చెపాప్లని, ఏమీ చెపప్లేని ఇబబ్ంది. ఆమె కూడా అదే సిథ్తి లో ఉందని 
మనసుకి బలంగా తోసోత్ంది.  

తెలల్ని చుడీదార లో ఆమెని చూసుత్ంటే తాను డైరీ లో ఆమె గురించి రాసుకునన్ 'ఏంజిల' అనే మాట కి పార్ణం పోసినటుట్ంది. ఆమె 
పకక్న తన రెగూయ్లర ఫుల వైట అటైర లో తనూ, ఇదద్రూ మేడ ఫర ఈచ అదర లా ఉనాన్రా... లేక మాయ్డ ఫర ఈచ అదరా.., అనుకుని 
అంతలో తన పిచిచ్ ఆలోచనకి తానే నవువ్కునాన్డు. తనని ఓరగా చూసుత్నన్ ఆమెని గమనించి అతని గుండె చపుప్డు మరింత వేగమైంది.  

కార డోర తీసుత్ంటే ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది, "మీ బెటాలియన ఏదీ?" 
చినన్గా నవావ్డు, "వదద్నాన్ను. సిటీలో ఎలాగూతపప్దు. ఇకక్డనాన్ కాసత్ సొంతంగా డైరవ చేదాద్మనీ.. రిలాకస్డ్ గా వుందామనీ..." 
"గేర్ట.."ఆమె ముఖంలో దాగని ఆనందం చూసి కాసత్ గరవ్పడాడ్డు. వయ్కిత్గా దిగజారిపోతునాన్డా లేక... ఇంక ఆలోచించే ఓపిక లేక 

ఆలోచనలని పకక్కి నెటేట్సి కారు సాట్రట్ చేశాడు. 
కాటేజ ముందు కారాగింది.  
"గుడ నైట భరదావ్జా.. థాయ్ంకస్.. అండ సారీ.. మీ టైం కిల చేసినందుకు...", చిరునవువ్తో చెపిప్ందామె. 
"ఛ.. ఛ.. డోనట్ సే దట. ఐ హాడ ఏ మెమోరబుల ఈవెనింగ.."మనసూఫ్రిత్గా చెపాప్డు. 
"ఆకుట్య్వల గా నేను కూడా..ఇట వాజ  ఏ వండరుఫ్ల ఈవెనింగ ఫర మీ..అండ అలిట్మేట థింగ.. ఐసింగ ఆన ది కేక లాగా... మీరే.. 

సవ్యంగా మీరే డైరవింగ మీ హోమ, కలలా ఉంది. థాయ్ంకస్ ఎ లాట.." మెరిసే కళళ్తో చెపిప్ంది.   
"యూ ఆర మోసట్ వెల కమ..సో రేపు షారప్ ఫైవ.. రైట.."నవావ్డు. తలూపిందామె. 

PPP 
రాతిర్ పదకొండుకొచిచ్ందా వారత్. బెనరీజ్గారి కూతురు శైలజ.. ఆతమ్హతాయ్ యతన్ం చేసిందని. బెనరీజ్ గారు కంగారుగా ఫోన చేసేత్, 

హడావిడిగా బయలేద్రి దయాలస్ హాసిప్టల లో అడుగుపెటాట్డు భరదావ్జ. ఆ అమామ్యి పెళైళ్ నాలుగు నెలలైందేమో. భారాయ్భరత్లిదద్రూ డాకట్రేల్. 
పేర్మించి పెళిళ్ చేసుకునాన్రు. సెమినార, హనీమూన రెండూ కలిసొసాత్యని వచాచ్రిదద్రూ అకక్డకి. ఇదద్రూ బెనరీజ్ గారి పెర్వేట గెసట్ హౌస 
లోనే ఉనాన్రు. హఠాతుత్గా ఈ దురావ్రత్. చేరుతూనే అరథ్మైపోయింది.. ఆ అమామ్యి పార్ణం పోయిందని. 

అపప్టికే ఆమె తోటి జూనియర డాకట్రల్ందరూ దుఃఖంలో మునిగిపోయునాన్రు. అందరూ అకక్డే ఉనాన్రు, మనోఙాఞ్, సంజయ, 
ఆనంద, నవయ్, రఘు, అమల, రేఖ.., వాళళ్కేసోసారి జాలిగా చూసి వడివడిగా బెనరీజ్ గారి వైపు నడిచాడు. 

"అంతా అయిపోయింది జే.కే..." భరదావ్జని చూసూత్నే అతని చేతులు పటుట్కుని బావురుమనాన్రు బెనరీజ్గారు. జాలిగా చూసూత్ 
ఆయనిన్ దగగ్రకి తీసుకునాన్డు. ఆయన బాధ ఎవవ్రూ తీరచ్గలిగేది కాదు. శైలజ ఆయనకి ఒకక్గానొకక్ కూతురు. ఆమె అంటే ఆయనకెంత 
పార్ణమో అందరికీ తెలుసు.  

  
(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో) 
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