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మనసు మాట వినదు -కమలాగాయతిర్(కొర్వివ్డి)చెనిమిళళ్
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తలతిపిప్ అతని వంక చూసింది.

ఆమె చేతిలో ఉనన్ బుక చూపుతూ అడిగాడు, "ఇంతకీ ఇదేంటి, వదలకుండా పటుట్కుతిరుగుతునాన్వ?" యధాలాపంగా అడిగాడు.
దానిన్ గుండెకి హతుత్కుని చెపిప్ంది. " నా డైరీ..నా..... మనసు.. కావాలా...?"

చివువ్న తలెతాత్డు. ఒంటోల్ రకత్ం మొతత్ం పొంగినటుట్ ఎరర్బడిందతని ముఖం. కొంటెగా నవివ్ "చదువుతారా అని అడుగుతునాన్ను.. "
అంది.

"అలా ఇంకొకరి డైరీ చదవడం మేనరస్ కాదు.." కాసత్ వణికిందతని గొంతు.
"ఇంకొకరికైతే నేనూ ఇవవ్ను.." నవివ్ంది. మౌనంగా ఉండిపోయాడు.

"సరే ఇబబ్ంది పడకండి. మీరడిగి తీసుకుంటేనే.. నా బలవంతం ఏమీ లేదు.." నరమ్గరభ్ంగా అంది.

పార్ణం నువౌవ్తునాన్వని చెపప్లేని వాడిని, నీ లోకం నేనంటే ఎలా ఒపుప్కోను...!

"మనూ.. పీల్జ.. ఇంక వెళుళ్ గుడైన్ట.." బెరుగాగ్ చెపాప్డు. ఇంకాసైత్తే.. తాను బయటపడిపోవడం ఖాయం.

"వచేచ్ ఫైరడే మీ పరణ్శాలకి వసుత్నాన్.." టాపిక మారుసూత్ చెపిప్ంది.

రిలీఫ గా చూసి, చెపాప్డు,"రా, నినెన్వరాపారు?"

"కొదిద్సేపటి కోసం మాతర్ం కాదు మిసట్ర భరదావ్జా...", ఒకోక్పదమే వతిత్ పలుకుతూ అంది.

ఉలికిక్పడి చూశాడు, "అంటే..."

"అంటే.. ఆ రోజు మాయ్చ వుందనీ.. అంత పెదద్ హోమ ధియేటర పెటుట్కుని పిలవరా చూదాద్ం రమమ్ని... " అలల్రిగా

నవువ్తూనాన్యామె కళుళ్. భరదావ్జకింకా నోట మాటరాలేదు. "ఏమైందలా ఫీర్జ అయిపోయారు. మీరేం అనుకునాన్రేంటీ.. ?"
నవావ్పుకుంటూ అడిగింది.

"ఏమనుకునాన్నా నినూన్.." చెయెయ్తిత్ చినన్గా కొటట్బోయాడు. చపుప్న వెనకుక్ తగిగ్ంది. తటాలన్ చేతిని కంటోర్ల చేసుకుని వెనకిక్

తీసుకునాన్డు. ఆమెతో తనకి పెరుగుతునన్ చనువుని గమనించి అతనిలో అలజడి మొదలైంది. చపుప్న తనని తాను నిభాయించుకుంటూ, "ఓ..

తపప్కుండా రండి.. మీ అందరికీ అరేంజెమ్ంటస్ రెడీగా వుంటాయి.. యూ ఆల ఆర మోసట్ వెల కమ.." తడబాటుగా చెపాప్డు.

కోపంగా చూసింది,"ఆల ఏంటి.. వచేచ్ది నేనే.. చూసేది మనమిదద్రమే.. లేదంటే అకక్రేల్దు.. రాను పోండి.." అంది అలుకగా.

నవువ్తూ, "సరే, సరే.. నీ ఇషట్ం.. రా.."అనేశాడు. రోజు మొతత్ం తన ఛాంబరోల్, మనోఙాఞ్, తనూ.. ఆ ఊహే చాలా టెంపిట్ంగ గా

ఉంది. కంటోర్ల తపిప్పోతునాన్డు. తెలుసోత్ంది. ఇదే మూడ కంటినూయ్ అయితే తన పని ఇక అయినటేట్.
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"వెళుళ్ మనూ.. ఇపప్టికే చాలా ఆలసయ్మైంది.. బాగోదు.." మృదువుగా చెపాప్డు. తలూపి దిగబోతూ అడిగింది, "అదీ.... శారీ లో

మొదటిసారి చూశారు కదా ఎలా వునాన్నో చెపప్రా మరీ..? " బిడియంగా అడిగింది.

భరదావ్జ కళాళ్రప్కుండా ఒకక్ క్షణం తదేకంగా చూశాడు. ఆమె రెపప్లు సిగుగ్తో వాలిపోయాయి. వేగంగా కారుదిగి, వెళళ్బోయింది.

చపుప్న వంగి చెపాప్డు. "ఏంజిల లా.. మనోఙాఞ్.. ఏంజిల లా...". ఆమె బుగగ్లు ఎరర్గా కందిపోయాయి. ఇక తనని తాను
నిగర్హించుకోలేనేమో అని భయం వేసిందతనికి. వెంటనే కారు సాట్రట్ చేసుకుని వచేచ్శాడు.

PPP

తుఫానులా వెళిళ్, మేఘాలోల్వునన్టుట్ తేలుకుంటూ వచిచ్న భరదావ్జని ఆశచ్రయ్ంగా చూశాడు పాణి. సరాసరి రూమ లోకి వెళిళ్ షూస

కూడా తీయకుండానే మంచంమీద వాలిపోయాడు. ఏదో తీయని అనుభూతి మనసంతా పరుచుకునన్ భావన. మతుత్గా కళుళ్ మూసుకునాన్డు.

"సర.. "

"ఊ... "

"రేపు ఈవెనింగ 8.00 కి ఫైల్ట బుక చేశాను.. సర... "
"చేసేశావా..?" కళుళ్ తెరవకుండానే అడిగాడు.

"ఎస సర.. మీ పాయ్కింగ అదీ.."
"ఐతే కేనిస్ల చేసేయ..."

"సర.." తాను సరిగాగ్నే వినాన్డో లేదో పాణికి అరథ్ం కాలేదు.

"ఐ సెడ కేనిస్ల ఇట.. కేనిస్ల కరో.. నాకింకే భాషలూ రావు పాణీ.. నీకరథ్మయేలా చెపప్డానికి.. కేనిస్ల చెయియ్..."

"ఓ.... ఓ.కే. సర.." అయోమయంగా చూసి బయటకి నడిచాడు.

PPP

మతుత్గా కళుళ్ తెరిచి మళీళ్ మూసుకునాన్డు.'ఇంకా కొదిద్ రోజులిలా ఆమెతోనే ఉంటే తమ మధయ్ అంతరానిన్ తానే మరిచ్పోయేసిథ్తి

వసుత్ందేమో. ఫైరర్డే కదూ తనొసాత్నంది.. వెళిళ్పోవాలి తొందరగా ఆమెకి నచచ్జెపిప్, దూరంగా... పింక శారీ లో ఎంత అందంగా మెరిసిందీ

రోజు. శారీ.. అంటే గురొత్చిచ్ంది ఆరోజూ ఇలాగే శారీలో బాగుందని, చీర చూసి ముచచ్టపడిందని, ఆమెకి నచిచ్ందనిపించిన శారీ కొనేశాడు.

కొనడం ఐతే కొనాన్డు కానీ ఏమనుకుంటుందోనని ఇచేచ్ ధైరయ్ం మాతర్ం చాలేల్దు. ఇపుప్డిసేత్.. తనకి తెలుసు... చాలా మురిసిపోతుంది...

ఇసాత్డు.. ఆ వెనెన్ల కళళ్లో ఈ రోజు నీళుళ్ తెపిప్ంచాడు.. రేపు మెరుపులు చూడాలి.... చూసి తీరాలి.. చూసి....!
కళుళ్మూతలుపడాడ్యతనికి.

PPP
"హాయ గుడ మోరిన్ంగ" హుషారుగా విష చేసింది. నవివ్ తలూపాడు.
"ఏంటీ మౌనవర్తమా.. చేతిలో ఏంటది?" కుతూహలంగా అడిగింది.

"చెపాత్ పద.." అంటూ గీర్న లానస్ కేసి నడిచాడు.

"ఏ సామ్ల గిఫట్ ఫర యూ.." భరదావ్జ వేళుళ్ కాసత్ కంపించాయి.
"గిఫట్.. ఎందుకూ.. ఏ సెలిబేర్షనోల్...? " ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది.

"ముందు తీసోక్.." అందించాడు.

ఆమె మొఖంలో సనన్టి చిలిపినవువ్, కళెళ్గరేసూత్, "ఏంటీ కొంపదీసి పర్పోజ గానీ చేసుత్నాన్రా..? మీడియాకి చెపేప్సాత్నూ.." అంది.
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సూటిగా చూశాడు. నవవ్లేదతడు. ఒకక్సారి ఆమెకేసి ఆరిత్గా చూసి చపుప్న మొఖం తిపుప్కునాన్డు. కంగారుగా చూసిందామె, "సారీ..

జోక చేశాను.. ఓవర ఐందా.?. అతి చనువు తీసుకునాన్ను కదూ.." అంది మెలల్గా.

"పీల్జ మనూ.. అలాంటి మాటలొదుద్. నా దగగ్ర నువెవ్లాగైనా వుండచుచ్. నీ ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ మాటాల్డచుచ్. నీకే రెసిట్ర్క్షన లేదు. యూ

హావ ఎవీర్ రైట.. " భరదావ్జ గొంతు వణికింది.

నమమ్లేనటుట్ చూసింది మనోఙఞ్. అంత ఎమోషనల గా, అంత ఓపెన గా భరదావ్జ ఎపుప్డూ లేడు. ఆమెకేదో అరథ్మైనటుట్ చూసింది.

ఏదో అనబోయి ఆగింది. బయటపడనీ. అతనంతట అతనే ఓపెన అవావ్లి. తానెదురు చూడగలదు. ఏమీ అరథ్ం కానటుట్, కామ గా

నవేవ్సి, "ఇంతకీ ఏముందిందులో..? " అంటూ పాయ్కెట విపప్దీసింది. అదేంటో చూసూత్నే ఆమె కళుళ్ పెదద్వయాయ్యి, అంటే ఆ చీర తనకి

నచచ్డం చూసి... అంటే తన కోసం.. తనకోసం... ఆమె కళళ్లో నీళుల్ నిలిచాయి.

"థాయ్ంకూయ్ సో.. మచ.. కానీ.. ఐ కాంనట్ టేక దిస.. ఇంత కాసీట్ల్ గిఫట్..." చపుప్న తన చేతోత్ ఆమె నోరు మూశాడు.

"నచిచ్ందా లేదా..?" అంటూ చెయియ్ తీశాడు.

"నచచ్డం కాదు భరదావ్జా... ఇంత కాసట్.... "మళీళ్ ఆమె నోటికి అతని చేతి వేలి తాళాలు పడాడ్యి.

"నచిచ్ందో లేదో చెపుప్ చాలు. కాసట్డగలేదు నేను.." నవువ్తూ చెపాప్డు. ఈసారి మనోఙఞ్ ఏమీ మాటాల్డలేదు. అతనోన్సారిచూసి తన

పెదవులు మూసిన వేలికొసలని ముదాద్డింది. అదిరిపడి చెయియ్ వెనకిక్ తీసుకునాన్డు. మెలల్గా చీర ఒళోళ్పెటుట్కుని అతని చేతిని తన చేతిలోకి

తీసుకుని తన ఎదకి హతుత్కుంది. భరదావ్జ రియాకట్ అవలేదు. షాకింగా ఆమెనే చూసుత్నాన్డు. నెమమ్దిగా అతనికి దగగ్రగా జరిగి అతని

భుజానికి తలానుచ్కుని, అతని చేతిని మరింత చేరువగా హతుత్కుంది. అపుప్డు కదిలాడతను...

...విసురుగా లేచి, ఆమెని తన దగగ్రకి లాకుక్నాన్డు. మునివేళళ్తో ఆమె ముఖానిన్ తన వైపుకి తిపుప్కునాన్డు, సనన్గా కంపిసుత్నన్ ఆమె

పెదవులను సునిన్తంగా వేలికొసలతో తాకాడు. అది ఒకక్ క్షణమే, ఇక అతని మనసు పూరిత్గా వశం తపిప్ంది. ఆ లేత పెదవులని గాఢంగా

ముదుద్పెటుట్కునాన్డు. ఆ లేత పెదాలు, ముదొద్చేచ్ ముఖం, విశాలమైన నుదురు, నలల్ని కళుళ్, పొడవాటి నాసిక, చినిన్గడడ్ం, చూపుకే ఎరర్బారే

బుగగ్లు... ఆమె ముఖంలో అణువణువూ ఎకక్డా వదలకుండా ముదాద్డాడు. అనిన్ రోజుల నిగర్హం ఆనకటట్ తెగినటుట్ తెగితే ఎలా వుంటుందో

తెలిసిందామెకి. సంతోషంతో కళళ్ నీళుళ్తిరిగాయి. అతని కౌగిలి బిగువులో ఆనందంతో ఉకిక్రిబికిక్రైంది. అంతలో సతరీ సహజమైన సిగుగ్తో
అతనిన్ విడిపించుకోబోయింది. నడుం వెనకగా చేయి వేసి అతను దగగ్రగా హతుత్కోవడంతో అంత బలమైన అతని చేతులిన్ తపిప్ంచుకోవడం
అసాధయ్మైందామెకి. అంతలో మరింత తమకంగా ఆ లేత పెదాలని మళీళ్ అందుకునాన్డు.

హఠాతుత్గా షాక తినన్టుట్, అకసామ్తుత్గా అతను సప్ృహలోకొచాచ్డు. తటాలన్ ఆమెని వదిలేశాడు. అపప్టికే అతని సప్రశ్తో ఆమె

శరీరం మొతత్ం చిగురుటాకులా కంపిసోత్ంది. సిగుగ్తో కందిపోయిన ముఖంతో అతని వంక బిడియంగా చూసింది.

"వాట యామై డూయింగ.. ?" అంటూ తనని తాను పైకే మందలించుకునాన్డు. చపుప్న లేచి "అయామ సో సారీ.. సో సారీ

మనోఙాఞ్..." అని చెపిప్ వెనకిక్ వడివడిగా అడుగులేశాడు. తెలల్బోయి చూసింది. దుఃఖం పొంగుకొచిచ్ందామెకి. అంతలో అరథ్మైంది.. అతని
బాధకి కారణం.. తన వయసు.. తామిదద్రి మధయ్లో నిలిచిన ఏకైక అడుడ్గోడ.. అది గర్హిసూత్నే రివువ్న అతని వెంట పరుగున

వెళిళ్

అతనిన్వెనక నుండీ పటుట్కుని హతుత్కుపోయింది. బాధగా ఆమె చేతులు విడిపించుకునాన్డు, "వదుద్ మనోఙాఞ్, ననున్ వెళళ్నీ, ఇది తపుప్.. ఐ కానట్

డూ దిస టూ యూ... నేను నినున్ తపుప్గా పొర్వకేట చేశాను. ఇలా జరిగినందుకు సిగుగ్పడుతునాన్ను. అయామ సో సారీ..." అతని కళళ్లోల్
బాధ సప్షట్మైంది.
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"ఊహు... ఇపుప్డు వెళళ్నిసేత్ మీరు నాకు దకక్రు... నేను మిమమ్లిన్ వదులుకోలేను.. ఐ కానట్ లూజ యూ భరద...", అతని చేతులు

గటిట్గా పటుట్కుంటూ చెపిప్ ఏడవసాగింది, భయంతో. తన కోసం కనీన్ళళ్ పరయ్ంతం అయిన ఆ కళళ్ని చూసి చలించిపోయాడతను.

అపుప్డపుప్డే వాకింగ కి వసుత్నన్వాళుల్ , వారిదద్రినీ విచితర్ంగా చూసుత్నాన్రు. ఆ విషయం పటిట్ంచుకునే పరిసిథ్తిలో ఆమె ఎలాగూ

లేదు. తన అనేన్ళళ్ సెలబిర్టీ హోదానీ, చుటుట్పకక్ల పర్పంచానీన్ మొదటిసారిగా మరిచ్పోతూ ఆమెని దగగ్రకి తీసుకునాన్డు.

"ఓహ.. పీల్జ డోనట్ కైర మనూ.. వదుద్..మనోఙాఞ్, అయామ సో సారీ.., ఏడవదుద్ మనూ.. పీల్జ.. అసలిదంతా నేను ముందే

ఊహించివుండాలిస్ంది. నా వయసు..నీ ఏజ.... " తడబడాడ్డు. "....నీకంటే చాలా... మోర దాన ఇరవయేయ్ళుళ్ పెదద్వాణిణ్. పీల్జ వదిద్దంతా..
లెటస్ బీ ఆనెసట్. నేనూ..." హఠాతుత్గా ఆమె ఏడుపు ఆపి ఇంకేదో చెపప్బోతునన్ అతని పెదాల మీద గాఢంగా ముదుద్పెటుట్కుంది. భరదావ్జ
అపర్యతన్ంగా దూరం జరిగాడు. "వదుద్ మనూ.. దిస ఈజ నాట రైట.. నువువ్ చినన్ పిలల్వి. నీ ఏజ.. "

అతనికేసి సూటిగా చూసింది."ఐ లవ యూ భరద.. అండ ఐ నో దట యూ టూ రియలీల్ లవ మీ ద మోసట్ అని... ",

మొటట్మొదటసారి తన మనసుని మాటలోల్ చెపిప్ందామె. నిశేచ్షుట్డై నిలబడాడ్డు. అతనా షాక నుంచి కోలుకునే లోపు అతని చెంపని ముదాద్డి

అకక్డున్ంచి కదిలింది. సత్బద్ంగా పకక్నునన్ బెంచ మీద కూలబడాడ్డు. ఆమె వెళిళ్ తానిచిచ్న గిఫట్ పాయ్కెట తీసుకుని, చిరునవువ్తో

తనవైపోసారిచూసి అకక్డనుంచి వెళిళ్పోవడం నిశచ్లంగా చూసూత్ కూరుచ్నాన్డు.
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గాలోల్ తేలుతునన్టేట్ వెళిళ్ మంచం మీద వాలింది. ఆ చీరని అలాగే అపురూపంగా గుండెకి హతుత్కుని ఉండిపోయింది. సెల
రింగవవ్డం వినిపిసోత్ంది. భరదావ్జే.. తెలుసోత్ంది మనసుకి. పేర్మిసేత్ మనసుకి దివయ్ దృషిట్ వచేచ్సుత్ందేమో కూడా... అనుకుంది. తనకి తెలుసు
ఎందుకు చేసుత్నాన్డో, ఏజ గురించి చెపిప్ భయపెటట్డానికి.. ఇపప్టివరకూ ఇనైడ్రెకట్ గా అయింది. ఇక డైరెకట్ గా చెపాత్డు. కానీ అవనీన్ పైపై
మాటలే.. కళుళ్మూసుకుని అలాగే పడుకుంది.

రేఖ అడిగింది ఆశచ్రయ్ంగా, "హాసిప్టల కి రావా, ఇపుప్డు పడుకునాన్వ.. ?"

"ఊహు.."

"చేతిలో ఆ పాయ్కెట ఏంటి? " కుతూహలంగా అడిగింది.

మనోఙఞ్ జవాబు చెపప్లేదు. రేఖ విచితర్ంగా చూసి వెళిళ్పోయింది.
సెల ఆగకుండా రింగవుతూనే వుంది.. చూడకుండా అలానే పడుకుంది. దాదాపు గంట తరావ్త కాలింగ బెల మోగడంతో లేచి
బలవంతంగా లేచి తలుపు తీసింది. ఎదురుగా భరదావ్జ.. అపర్యతన్ంగా వెనకడుగు వేసింది.

"ఏం.. ఫోన ఎందుకు తియయ్వు? ఎంత భయంవేసిందో తెలాస్.. ఏమనుకుంటునాన్వసలు నీ గురించి నువువ్..?" లోపలికొసూత్నే

కోపంతో గటిట్గా అరిచాడు. గోడనానుకుని నిశశ్బద్ంగా చూసోత్ంది.

ఆమె సైలెనస్ తో అతని కోపం రెటిట్ంపయియ్ంది. రోషంగా మళీల్ అరవబోయి ఆమె కళళ్లోకి చూసి ఆగిపోయాడు. "కాఫీ.. " నెమమ్దిగా
అడిగింది. వదద్నన్టుట్ తల అడడ్ంగా తిపాప్డు.

"నేనూ చాలా బాగా పెడతాను భరదావ్జా.. టేసట్ చేయండి.. అలవాటు చేసుకోవాలి మీరు, లైఫ లాంగ తాగాలి కదా మరి.. " అంటూ

లోపలికి నడవబోయింది.

విసురుగా చెయియ్ పటిట్ ఆపాడు. "నువేవ్ం మాటాల్డుతునాన్వో తెలుసోత్ందా అసలూ...?" అడిగాడు తీవర్ంగా చూసూత్.

"ఊహు..తెలీదు. కానీ మీకెంతిషట్మో నేనంటే తెలుసోత్ంది.. " అంది అంతే సీరియస గా. ఉలికిపాటుతో ఆమె చెయియ్ వదిలేసాడు.
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కొదిద్ నిమిషాల తరావ్త ఆమె తీసుకుని వచిచ్న కాఫీ మౌనంగా తాగాడు. తరావ్త లేచి వెళళ్బోతూ, ఆమె వైపు చూశాడు, "వసాత్ను.

సెల ఆనస్ర చెయియ్."చెపాప్డు సీరియస గా. ఆమె పెదాలు సనన్టి నవువ్తో అందంగా విచుచ్కునాన్యి. తలూపింది చిరునవువ్తో.
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మరాన్డు మొదటిసారి అరగంట లేట గా వచాచ్డు భరదావ్జ, రాతర్ంతా నిదేర్ లేదని అతని వాలకం చెపోత్ంది. అలసటగా, విసుగాగ్

వునాన్డతను. మౌనంగా నడిచారు దారంతా. కాఫీకి కూడా ఆగలేదు తిరిగొచేచ్టపుప్డు. మధాయ్హన్ం ఫోన లేదు. రాతీర్ లేదు.

ఎనోన్సారుల్ అతనితో మాటాల్డాలని, సెల చేతిలోకి తీసుకుని, డయల చేయాలని పర్యతన్ం చేసి, అంతలో అతని సీరియస నెస

గురొత్చిచ్ ధైరయ్ం చాలక ఆగిపోయింది. రాతిర్ దాటుతుంటే ఇంక వలల్కాలేదు. వణికే చేతులతో డయల చేసింది.

"జే.కే. హియర....", కరుగాగ్ వినిపించిందతని గొంతు. కాలర పేరు చూడలేదని అరథ్ం అయియ్ంది.
"నేనూ.." ఆగిపోయింది.

అనాన్డు.

"ఓహ.. నువావ్.?" అతని గొంతులో చినన్ సంభర్మం. "ఏంటీ ఈ టైంలో చేశావ.. ఈజ ఎవీర్థింగ ఆల రైట...?" సందేహంగా

"ఆ.. అదేం లేదు. ఎందుకో.." ఆగిపోయింది. అతనితో మాటాల్డి సంవతస్రాలైనటుట్ంది ఒకక్రోజే తనవలల్ కావటేల్దు. పైగా ఈ ఆగి,

ఆగి ఆలోచించి మాటాల్డడ్ం మరీ నరకంగా ఉంది. కానీ ఎలా.. చెపేప్ది.

"ఏమీ లేదు. గుడ నైట.." వీక గా చెపిప్ంది.

"మనోఙాఞ్..."

"చెపప్ండి.." ఉదేవ్గంగా అంది.

"నాకు రేపు.. పనుంది.. నువువ్ వెళిళ్పో వాక కి.. నాకూ... కుదరదు.." మాటలు కూడబలుకుక్ంటూ చెపాప్డు. మనోఙఞ్కి అతని

ముందు ఏడవకుండా ఉండడానికి చాలా కషట్పడాలొస్చిచ్ంది.

"సరే.." ఆమె గొంతులో జీర అతనిన్ దాటిపోలేదు.

PPP

మరాన్డు, ఆ తరావ్త రోజూ కూడా అతనికి కుదరలేదు. మూడోరోజు లాన లో కూరుచ్ని అనయ్మసక్ంగా ఫైలేదో చూసుత్నాన్డు.

"హలో మిసట్ర జే.కే.బీ.." అనన్ పలకరింపుకి తటాలన్ తలెతాత్డు. మనోఙఞ్!!

"ఓహ, నువావ్ కమ.. కమ.. ఏంటా కొతత్ పిలుపు..?" తడబాటుగా అడిగాడు. ఆమెని ఏదో ఒకరోజు ఫేస చేయాలని తెలుసు. కానీ

ఏదో తతత్రపాటు.

"కూరోచ్వచాచ్ సర..?" అతని పర్శన్కి జవాబివవ్కుండా అడిగింది.

"పీల్జ. కూరోచ్ మనూ.. మనోఙాఞ్.." ఆగిపోయాడు. ఆమె హరట్యిందనీ, కారణం తానేననీ తెలుసు. కానీ తపప్దు.

తేరుకుని, "కాఫీ, టీ ఏం తీసుక్ంటావు?" ఇంటరక్మ తీసూత్ అడిగాడు.

"ఇవి ఇచేచ్సి శలవు తీసుకుంటాను సర. ఐనా జే.కే. సర పనిని డిసట్ర్బ చేసేంత ధైరయ్ం నాకు లేదు.." అంది వయ్ంగయ్ంగా. ఆమె చేతిలో

అతని సెవ్టట్ర, అతనిచిచ్న గిఫట్ పాకెట రెండూ వునాన్యి. అభావంగా చూశాడు. కేవలం తాను రియాకట్ కావాలనే ఆమె అలా

మాటాల్డుతోందని అరథ్మైంది. ఆమె కళేళ్ చెపుత్నాన్యి. అవి ఇవవ్డానికంటే ముందు తనని చూడాలని వచిచ్ందని.. ఆ కళళ్లో తన కోసం కురిసే

పేర్మని తాను గురిత్ంచలేడా.. సడెన గా సిన్గథ్ మాటలు గురొత్చాచ్యి.
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మనసు మాట వినదు -కమలాగాయతిర్(కొర్వివ్డి)చెనిమిళళ్

'జీవితంలో మొదటిసారి... నా కళళ్లో ఉనన్ పేర్మ, తన కళళ్లోనూ కనిపించింది, కానీ చాలా ఆలసయ్ంగా.. ఒపుప్కునే ధైరయ్ం నాకు

ఏమాతర్ం లేని ఈ పరిసిథ్తులోల్...' దిగులు గా అనుకునాన్డు.

"వసాత్ను" లేవబోయింది.

"కూరోచ్ మనోఙాఞ్.. నువువ్ నా పనికి ఇంటరపష్న అని ఎపుప్డైనా అనాన్నా..డిడ ఐ ఎవర సే దట..?" మృదువు గా అడిగాడు.

"కాదని అనుకునే ఇనాన్ళూళ్ మీ వెంట తిరిగాను. కానీ అనుకునన్వనీన్ జరగవని తెలుసుకునాన్ను. వసాత్ను. సెమినార టైం

అయింది.." కవర అందిసూత్ చెపిప్ంది. భరదావ్జ కదలేల్దు. వాటిని అదుకునే పర్యతన్మూ చేయలేదు. పెల్యిన గా చూసుత్ండిపోయాడు.

అది గమనించి దానిన్ టేబుల మీదుంచుతూ చెపిప్ంది, "ననున్ అవాయిడ చేయలేక మీరు చాలా ఇబబ్ంది పడుతునన్టుట్నాన్రు భర..",

తమాయించుకుని, "సారీ.. జే.కే.సర.. పనుందని చెపీప్, వాకింగ మానేసీ, బిజీ సెక్డూయ్ల వంకలూ.. వదుద్ సర.. నావలల్ మీకా శర్మెందుకని

నేనే చెపాప్లని వచాచ్ను. మీ టైం కి మీరు వాక కి వెళళ్చుచ్. మీకెవరివలాల్.. ఏ డిసట్ర్బెనస్ ఉండ.. ఉండదులెండి..." ఆమె కంఠం వణికింది.

"అయామ వెరీ... సారీ మనోఙాఞ్, రియలీల్ సారీ.." మెలల్గా చెపాప్డు.

"సారీ ఫర వాట సర... యూ నీడ నాట ఫీల సారీ ఫర ఎనీ థింగ.. వెళాత్ను." అంటూ విసురుగా లేచి వెళళ్బోయింది.

"ఒకక్నిమిషం అలా కూరోచ్ మనూ. నువువ్ చెపేప్ది చెపేప్శావు కదా. నేను చెపేప్ది కూడా విని వెళిళ్పో. ఆ తరావ్త నేను నినున్ ఆపను."

గంభీరంగా అనాన్డు.

ఆమె కళళ్లో కొదిద్పాటి విసమ్యం. అతని కంఠంలో వునన్ కమాండ కి లోబడి, అపర్యతన్ంగా కూరుచ్ండిపోయింది. కొదిద్ క్షణాలు

నిశశ్బద్ంగా, భారంగా గడిచాయి. చెపప్మనన్టుట్ చూసింది.

"నీకు తెలుసు మనూ, థింగస్ ఆర నాట గోయింగ సెట్ర్యిట బిటీవ్న అజ. నువువ్.. నువువ్.. యూ ఆర కైవ్ట యంగ టు థింక ఆన

దోజ లైనస్. కానీ నా ఏజ కి అది కరెకట్ కాదు. నేను ఆలోచించి తీరాలి. నాకోసం కాకునాన్ నీకోసమైనా. అండ సెకండ థింగ నువువ్ నాకు

డిసట్ర్బెనస్ కాదు. ఈరోజే కాదు, ఇపుప్డూ, ఎపుప్డూ, అసలు ఎపప్టికీ కాదు. అండ నినున్ అవాయిడ చెయయ్డం అంటే... " ఆగాడు. అతనిలో

చినన్తడబాటు,

"....అంటే అది నాకూ అంత ఈజీ ఏమీ కాదు. ఇపుప్డునన్ సిటూయ్యేషన లో అసలు నేనిలా చెపప్కూడదు. కానీ నీ దగగ్ర దాచలేను.

ఒకవేళ నినున్ అవాయిడ చేయాలని నిజంగా అనుకుంటే జసట్ నిమిషం పటట్దు నాకు. ఆ విషయం నీకూ తెలుసు. ఇకక్డ ఫైల్టెకిక్తే క్షణంలో

అకక్డుంటాను. తిరిగి చూడకుండా వెళిళ్పోవచుచ్. ఒకక్సారి అసెంబీల్ సెషనస్ సాట్రట్ అయాయ్యంటే మనిషినో, మిషినోన్ కూడా గురుత్ండదు. కానీ,

నాకలా వదుద్ మనూ.. ఐ వాంట యూ టూ బీ హాపీ ఈవెన వెన వియ పారట్... కానీ అది అబర్పట్ గా జరిగితే బాధగా వుంటుంది. నువవ్లా బిటట్ర
గా వెళిళ్పోవడం నాకిషట్ంలేదు. అందుకే సోల్గా అలవాటు చేదాద్మని కొనిన్ మీటింగస్ అవాయిడ చేశాను అంతే.. పీల్జ టైర అండ అండర సాట్ండ.
పీల్జ... ఇది మనిదద్రికీ మంచిది.."

కొదిద్ క్షణాల నిశశ్బద్ం తరవాత, "ఐ లవ యూ భరదావ్జా..." అంది మెలల్గా. చివువ్న తలెతాత్డు. కళుళ్దించుకుని అరిచేతులవంక

చూసుకుంటూ నెమమ్దిగా చెపోత్ంది.,"...మీరినిన్ చెపప్కక్రేల్దు. మిమమ్లిన్ పేర్మించాను. మీ మనసు నాకు తెలుసు. నేను మీ నుంచీ ఏమీ

కోరటేల్దు. జసట్ నా ఫీలింగ చెపుత్నాన్ను. నావలల్ మీకే ఇబబ్ందీ కలుగదు. నా మంచి కోసం అంటూ మీరు ననున్ దూరమూ పెటట్నకక్రలేదు.

మీకంటే చినన్దానేన్, కాదనను. కానీ చినన్పిలల్నైతే కాను. అయామ సెనిస్బుల ఇనఫ టు టేక మై డెసిషనస్.."
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"మనోఙాఞ్.." అంటూ ఏదో చెపప్బోతునన్ అతనిన్ వారిసూత్, "ఇందాకా మీరనన్ది.. అదే నేను మీకు డిసట్ర్బెనస్ కాదనన్మాట.. నిజమైతే..

కనీసం ఇకక్డినుండి వెళేళ్వరకైనా.. ఈ కొదిద్ కాలానీన్... కలిసి పంచుకుందాం.. అదీ మీకిషట్మైతేనే.. మీకు సరే అయితే లంచ టైంలో

కలుదాద్ం.. ఎదురుచూసుత్ంటాను.. ఉంటానూ.." లేచి వడి, వడిగా గేట వైపు అడుగులేసింది.

"మనూ.." అనన్ పిలుపుకి గేట దాటబోతునన్దలాల్ ఆశచ్రయ్ంగా వెనకిక్ తిరిగింది. వేగంగా ఆమెని చేరుకునాన్డు.

"నువువ్ ... నానుంచి ఏదో కోరుతునాన్వని నేను భయపడటేల్దు మనూ.. నీతో అలా.. ఇటస్ నాట కరెకట్ ఆన మై పారట్ అని

నాకనిపించింది. కానీ.. నినున్ ఇలా దూరం చేసోక్వడం నాకూ ఏం బాగాలేదు.. అంటే.." ఇంకెలా చెపాప్లో తెలీక ఆగిపోయాడు. సందిగథ్ంగా
చూసింది.

"అంటే మీరనేది....?"

"వెల అంటే ఏమిటో నాకూ తెలీదు. ఐ కాంట లూజ యూ ఐదర. కేన వుయ బీ.. నో.. వాటై మీన ఈజ లెటస్ టైర టు బీ లైక.. లైక..

గుడ.. ఫెర్ండస్.. ఓ.కే..?" అంటూ తన సెవ్టట్ర, గిఫట్ కవర ఆమె చేతిలో పెటాట్డు. ఆమె ముఖంలో ఆనందం వెలిల్విరిసింది. తలూపింది.
కళళ్నిండుగా నీళొళ్చేచ్శాయి సంతోషంతో.

"వెయిట.. కార కీస తెపిప్ంచనీ.. సెమినార కి డార్ప చేసాత్ను.. "తడబాటుగా చెపాప్డు.

హాసిప్టల కి చేరేవరకూ ఏమీ మాటాల్డుకోలేకపోయారు. ఇదద్రి మనసులోల్ చెరో విధమైన ఉదివ్గన్త.

"థాయ్ంకస్ ఎలాట భరదావ్జా.. ఫర ఎవీర్ థింగ.. " కారు దిగి చెపిప్ంది.

"ఏం.. జే.కే.సర అనవా.. ఇపుప్డు..?." నవువ్తూ అడిగాడు.

"ఊహు.. ఇక ఎపుప్డూ అనను. వీలైతే మీ ఆఫీస కి.. అహా కాదు... అసెంబీల్కి వచిచ్ మరీ అందరి ముందూ భరదావ్జా అని

పిలుసాత్ను.. " అని నవువ్తూ వెళిళ్పోయింది.

ఆమె రూపం కనుమరుగయేయ్ వరకూ అలా చూసూత్వుండిపోయాడు. తన వలల్ కాదు. కావటేల్దు. ఆమె కళళ్లో అంత

డిసపాప్యింటెమ్ంట చూడడం... తన తరం కాదు.. కానీ పాపం తనకోసం ఎంతగా కాంపర్మైజ అయింది. పేర్మించవదూద్, ఫెర్ండ గా

మెలగమంటే పాపం మనసులో ఎంతగా బాధ పడిందో గానీ, కేవలం కొదిద్రోజులైనా తనకి దగగ్రగా వుండడంకోసం సరే అంది. గాడ ఎలా
దూరం అవగలడామెకి..? ఇపుప్డే ఇలా వుంటే మరో నాలుగురోజులయాయ్కా అసలు విడిచి వెళళ్గలడా.? అది సాధయ్మయేయ్పనేనా.. ఇదేనా

పేర్మంటే.. ఇదంతా పేర్మేనా...?

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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