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ఈ కథల గురించి:

1992లో ఈనాడులో వసుంధర పేజీ పార్రంభించారు. సతరీలకు సంబంధించిన అంశాల కోసం. రామోజీరావు గారి సూచనలతో ఎడిటర

వరమ్గారు పర్తి గురువారం ఒక వుమన ఓరియెంటెడ ఆరిట్కల ఉండాలని నిరణ్యించారు. అపప్టికే శీర్ధర విషుణ్పిర్య కాలమ రాసుత్నాన్రు. అందుచేత

సతరీలకు ఆసకిత్కరంగా ఉండే ఒక ఆరిట్కల రాయమని శీర్ధరని అడిగారు. మరాన్డు ఆరిట్కల రాసిచాచ్రు. దానిపేరు ‘అమమ్కు ఎనన్డనాన్ థాంకస్

చెపాప్రా?’, బాగానే ఉందనిపించినా, రెసాప్నస్ ఎలా ఉంటుందో ననన్ చినన్ అనుమానం వరమ్గారికి ఉండనే ఉంది. కానీ ఆ రాతిర్ కంపోజింగ
చేసినవాళూల్, పేజీ మేకప చేసినవాళుళ్ ` ఆగి, కళుల్ తుడుచుకునాన్ం ` అని చెపిప్నపుప్డు ఆయన అనుమానం నివృతిత్ అయింది. అచచ్యాయ్క, చదివిన

పర్తివాళూల్, అవునూ, మా అమమ్ మా కోసం ఎంతో చేసింది, థాంకస్ చెపాప్లనన్ ఆలోచనే రాలేదు ` అని అనాన్రు. తరావ్త వరసగా నాలుగు

వారాలు ఇంకా ఎనాన్ళుల్ నాకీ సంకెళుళ్? ` దయచేసి అనాగరికుల అడర్స చెపప్ండి, ` ఇలాల్లి హృదయవేదనా నివేదన ` రాశారు. అనూహయ్మైన

సప్ందన వచిచ్ంది. ‘నేను వాయ్సాలు రాయించాలనుకునాన్ను, మీరు రాసిన వాయ్సాలు కథలాల్నే ఉంటునన్యి, ఇంక కథలే రాయండి...’ అనాన్రు

వరమ్గారు. సతరీలకు సంబంధించిన పేజీ కనుక ‘మలిల్క’ పేరుతో పర్తి గురువారం ఒకటి కాదు, రెండు కాదు నాలుగు వందల ఆణిముతాయ్లాల్ంటి

కథలు ఒక దశాబద్ం పాటు ఏకబిగిన రాశారు. చాలా మందికి ఎవరీ మలిల్క, అనన్ పర్శన్ ఎదురైంది. ఈనాడుకు ఫోన కాలస్ చేసినవారిలో ఎంతో
మంది పర్ముఖులూ ఉనాన్రు.

ఎందరో సాహితాయ్భిమానులను గురువారం ఉదయం కోసం వసుంధర పేజి కోసం ఎదురు చూసేలా ఆసకిత్ కలిగించిన శీర్ధర (మలిల్క)

కథలు, కౌముది పాఠకుల కోసం ముఖయ్ంగా నవతరం కోసం... పర్తి నెలా.. చదవండి.!!

నెన్లొచిచ్ంది..!
వెనెన్ల ఆ రోజు ఆఫీసుకు వెళేళ్టపప్టికి-తమ కారోప్రేషనకు కొతత్ చైరమ్న వసుత్నాన్రనన్ విషయం తెలిస్ంది.
ఒక గంట తరువాత ఆయన గురించిన మరికొనిన్ వివరాలూ మోసుకొచాచ్రు సాట్ఫ. కొతత్ చైరమ్న పేరు సూరయ్పర్కాష.
యువకుడు. రాజకీయాలోల్ పైకి వసుత్నన్ యువకెరటం. బాగా పలుకుబడి గల వయ్కిత్. మనిషి చాలా మంచివాడు. ఎవరేది అడిగినా 'కాదు, లేదు'
అనకుండా ఇచేచ్సే దానకరుణ్డు.
వెనెన్ల ఆ కారోప్రేషనలో బాధయ్తాయుతమైన పదవిలో ఉంది. పరిపాలనా సంబంధమైన విషయాలు చూడవలిస్న డూయ్టీ
ఆమెదే. ఆరు నెలల నుంచి చైరమ్న పదవిలో ఎవరూ లేనందువలల్ ఆ రూం తాళం వేసి ఉంది. ఇపుప్డు రూం తెరిపించి సోఫాలు, కారెప్టస్, కరెట్నస్
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దగగ్ర నుంచీ అనీన్ కొతత్వి తెపిప్ంచి, ఈ గది అందాలను ఇనుమడింప చేసింది. ఇనడోర పాల్ంటస్ పెటిట్ంచింది. కారు దగగ్ర నుంచి కాఫీ
కపుప్లదాకా సిదధ్ంగా ఉంచింది.
సూరయ్ పర్కాష ఇలుల్ ఎకక్డో తెలుస్కుని, పుషప్గుచాఛ్లతో ఆయన ఇంటి ముందు కారు దిగింది. బయట లానలో ఆయన
అభిమానులు చాలా మంది ఉనాన్రు. వెనెన్ల లోపలికి వెళేల్పప్టికి హాలోల్ పర్ముఖులు కూరుచ్ని తేనీరు సేవిసుత్నాన్రు. అందరి మధాయ్ ఉనన్
సూరయ్పర్కాష ఒక పకక్ ఫోనలో మాటాల్డుతూ, మరో పకక్ చిరునవువ్లతోను, కీర్గంటి చూపులతోను అందరినీ పలకరిసుత్నాన్రు.
వెనెన్ల ఆయన దగగ్రకు వెళిళ్ పూలగుచచ్ం ఇచిచ్ తనను తాను పరిచయం చేసుకోబోయింది.
''నేను...''
''వెనెన్ల... ఈ కారోప్రేషనకే వెనెన్ల వెలుగు కావాలి మీరు...'' అనాన్డు సూరయ్పర్కాష. ఆది పొగడోత్, వయ్ంగయ్ బాణమో
తెలియక ఆమె ఇబబ్ంది పడుతుంటే పకక్నే ఉనన్ మరెవరో అనాన్రు.
''మీరు సూరయ్పర్కాష అయితే, మీ సెకర్టరీ వెనెన్ల వెలుగు అనన్ మాట... భేష బావుంది...''
ఈ మాటలు ఎపుప్డో ఎకక్డో వినన్టుల్గా ఉంది-గురుత్చేసుకునే పర్యతన్ం చేసుత్ండగానే సూరయ్పర్కాష అనాన్డు.
''ననున్ గురుత్పటట్లేదా? కాలేజీలో మనం కాల్సమేటస్...''
'' అయితే మీరు ఓలడ్ ఫెర్ండస్ అనన్మాట...'' అనాన్డు అకక్డునన్ మరో వయ్కిత్.
''ఫెర్ండస్ అంటే మేం ఫెర్ండస్ కాదు... కానీ కాల్సమేటస్ అని మాతర్ం చెపప్గలను...'' అనాన్డు సూరయ్పర్కాష నవువ్తూ ''మీరు
ఏది కాదనీ అనరు... అవుననీ అనరు... అందుకే రాజకీయాలోల్ పైకి రాగలుగుతునాన్రు...'' అనాన్రు మరొకరు సూరయ్పర్కాష వెనెన్ల వంక తిరిగి...
''మళీల్ మనం ఇలా కలుస్కోవటం చాలా ఇంటరెసిట్ంగగా ఉంది...” అనాన్డు. వెనెన్ల ముఖం మీద నవువ్ వెలా తెలా పోయింది. ఆయన దగగ్ర
సెలవు తీసుకుంది.
వెనెన్ల రోబోయే ఛైరమ్నకు పాత ఫెర్ండ అనన్ విషయం అపుప్డే ఆఫీసులో గుపుప్మంది. కొందరు ఆమెను అభినందిసుత్ంటే,
మరికొందరు ఆరాధనా భావంతో చూసుత్నాన్రు. మరికొంత మంది చనువుగా వచిచ్ తమ కోరికలు వెలిబుచిచ్ ఆమె సహాయం కోరుతునాన్రు.
కొనాన్ళుల్పాటు ఇంక ఆఫీసులో వెనెన్లది ఆడింది ఆట పాడింది పాట అవుతుందని అందరూ అనుకుంటునాన్రు కానీ-వెనెన్ల మాతర్ం అలా
అనుకోవడం లేదు. ఆమెకు గతం అంతా కళల్ముందు కదులుతోంది...
కాలేజీలో చదివే రోజులోల్ ఈ సూరయ్పర్కాష పెదద్ హీరోలా తిరిగేవాడు. చదువు మీద శర్దధ్ లేదు. పరీక్షలో కాపీ కొటిట్ ,
ఏదోవిధంగా గటెట్కక్డమే ధేయ్యంగా పెటుట్కునేవాడు. అతని దృషిట్ వెనెన్లమీద పడింది. ఆమెను ఆకరిష్ంచేందుకు పడరానిపాటుల్ పడాడ్డు. ఆమె
ఇషాట్యిషాట్లు ఏమిటో కనుకుక్ని ఆమేరకు నడుచుకునాన్డు. అయినా ఆమె నుంచి రెసాప్నస్ లేదు. దారికాచి ఆమెతో మాటలు కలిపాడు. ఆమె
పటిట్ంచుకోలేదు. పేర్మలేఖలు రాశాడు. వాటిని చించిపారేసింది. ఆమెతో అనాన్డు '' ఎవరైనా పేర్మలేఖ రాశారంటే, అందులో కొతత్గా చేపేప్దేం
ఉండదు. అలా ఏమీలేని దానిన్ కొతత్గా చెపప్టంలో ఎంతో ఆనందం ఉంటుంది.''
''పేర్మ అనేది ఒక మాససిక ఉనామ్దంలాంటిది. ఆ సిథ్తిలో ఉనన్పుప్డు ఏవో పిచిచ్పనులు చేసాత్రు. వాటి గురించి నేను
పటిట్ంచుకోను...'' అనన్ది.
అతను ఆమెమీద ఆశ వదులుకోలేదు. పదేపదే వెంటపడుతుంటే తనను మరిచ్పొమమ్ని చెబుతూనే ఉంది.
''ఒక మనిషిని పేర్మించాలంటే అతని గుణగుణాలు నచాచ్లి. అతని నడవడికని మెచాచ్లి. ఇలా వెంటపడి వేధించుకు తింటే
పేర్మ కలగదు- అసహయ్ం వేసుత్ంది...'' అనన్ది ఆమె.
''పేర్మించటం, పేర్మింపచేసుకోవటం అదొక అందమైన కల. ఆ కల నిజం కావాలని కోరుకోవటం అతాయ్శ కాదు...''
అనాన్డు. పేర్మలోను, యుదధ్ంలోను విజయం సాధించేందుకు ఎవరి మారాగ్లు వారికి ఉంటాయి. అతని మారగ్ం ఆమెకు నచచ్నంతమాతర్న
నిరుతాస్హపడకూడదని అనుకునాన్డు. ఒకసారి అందరిలోనూ ఆమె చెయియ్ పటుట్కునాన్డు.
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అంతటితో ఆగలేదు. ''దీనిన్ ఏమంటారో తెలాస్? పాణిగర్హణం అంటారు'' అనాన్డు సీరియసగా.
ఆమె అతని చెంప పగలకొటిట్ంది ''దీనిన్ ఏమంటారో కూడా తెలుస్కో'' అనన్ది.

కొదిద్ రోజులు ఆమె కాలేజీకి వెళల్లేదు. ఒక ఆకతాయి వెధవకి భయపడి చదువు మానుకోవటంలో అరథ్ం లేదని మళిల్ కాల్సకు
హాజరుకావటం మొదలెటిట్ంది. ఇంక వెనెన్ల కాలేజీకి రాదేమో అనుకునన్ సూరయ్పర్కాషకు కాల్సలో ఆమె కనిపించగానే బోలెడంత ధైరయ్ం వచిచ్ంది.
''పేర్మికుల మధయ్ వచేచ్ కలహం కతిత్తో నీటిని నరకటం లాంటిది. ఆ నీరు మళీల్ ఒకటిగా కలిస్పోతూనే ఉంటుంది. అలాగే
మనం కూడా...'' అనాన్డు.
''నేను నీ పిచిచ్వేషాలకు భయపడి చదువు మానెయయ్దలుచ్కోలేదు. ఇంతవరకూ చేసిన తపుప్లనీన్ క్షమిసూత్ వచాచ్ను. ఇకనైనా
బుదిధ్ తెచుచ్కోకపోతే, జీవితంలో నువువ్ మరిచ్పోలేని శిక్ష పడుతుంది'' అనన్ది.
''నువువ్ నిజంగా ననున్ శికిష్ంచాలనుకుంటే, ననున్ పెళిల్ చేసుకో. అటు నువువ్ శికిష్ంచినటూల్ ఉంటుంది. ఇటు నా కోరిక
తీరినటూల్ ఉంటుంది.'' అనాన్డు అతని అలల్రి మితిమీరిపోయింది. ఆమెకు సహనం చచిచ్పోయింది.
ఒక బంధువు దగగ్రకెళిళ్ విషయం అంతా చెపిప్ంది. ఆయన కాలేజీ పిర్నిస్పాలతో మాటాల్డాడు. పిర్నిస్పాల అతనికి వారిన్ంగ
ఇచాచ్డు. పిర్నిస్పాలకు కంపల్యింట ఇచిచ్నందుకు అతనికి కోపం వచిచ్ంది. ఎలా పగతీరుచ్కోవాలా అని ఆలోచించి, ఆమెపై అతాయ్చారం
చేయబోయాడు. పిర్నిస్పాల డిబార చేశాడు. మళీళ్ ఎకక్డా చదువుకునే వీలేల్కుండా చేశాడు. తరువాత కొదిద్ నెలలకే వెనెన్ల ఆ ఊరినుంచి
బయటపడటంతో ఆ కథ అంతటితో ముగిసింది. కర్మంగా ఆమె సమ్ృతిపథం నుంచీ అతను చెరిగిపోయాడు.
ఇనేన్ళళ్ తరువాత మళీళ్ ఇలా పర్తయ్క్షమయాయ్డు. సూరయ్పర్కాష ఎలాంటివాడో వెనెన్లకు తెలుస్ కక్ష తీరుచ్కోకుండా
వదిలిపెటట్డు. ఇపుప్డు అతని రూపంలో బలమైన సరప్ం కనిపిసోత్ంది. ఆ సరప్ం తనని మింగేసుత్ంది. వెళిళ్పోవటం నయం-అనుకుంది వెనెన్ల.
సూరయ్పర్కాష పదవీ బాధయ్తలు సీవ్కరించాడు. సాట్ఫ ఆయనకు బర్హమ్రథం పటాట్రు. మీటింగ పెటాట్రు. అయనున్ ఆకాశానికి
ఎతాత్రు. వేనోళళ్ పొగిడారు. సూరయ్పర్కాష ఆఫీసు అంతా తిరిగి అందరి పేరూల్ తెలుస్కునాన్డు. ఆయన సీటోల్ కూరోచ్ని వెనెన్లను పిలాచ్డు. ఆమె
తన రాజీనామా కాగితానిన్ ఆయన ముందు పెటిట్ంది.
''ఎందుకు రిజైన చేసుత్నాన్వు?'' అని అడిగాడు సూరయ్పర్కాష
''వయ్కిత్గత కారణాలవలల్...''
''ఏమిటవి?''
''అవి మీకు అనవసరం...''
''సరే... ఈ రాజీనామాను డైరెకట్రుస్ మీటింగలో ఆమోదించాలి. నీ సాథ్నంలో మరొకరిని వేయాలిస్ ఉంటుంది. అంతవరకూ
నువుయ్ కంటినూయ్ కావాలి'' అనాన్డు సూరయ్పర్కాష.
ఆమె మాటాల్డలేదు. మరాన్డు ఆఫీసుకు రాగానే సూరయ్పర్కాష వెనెన్లను పిలిచాడు. ''రెండు మూడు యూనిటస్ నషాట్లోల్
నడుసుత్నాన్యి. అందుకు కారణాలు ఏమిటో గురిత్ంచి, నషాట్లనుంచి బయటపడటానికి తీసుకోవాలిస్న చరయ్ల గురించి తగిన సూచనలు ఇసూత్
ఒక రిపోరట్ వారంరోజులోల్ తయారుచేసి ఇవువ్'' అనాన్డు.
''అది నా డూయ్టీ కాదు...'' అని సప్షట్ంగా చెపిప్ందామె.
''నేను ఈ కారోప్రేషనకు చైరమ్నను. ఇందులో ఉనన్ వాళళ్ంతా నేను ఏ పనిచెబితే ఆది చేయాలి...'' అనాన్డు.
వెనెన్ల ఆయన రూం నుంచి బయటకు వచిచ్ంది. ఆ కారొప్రేషనలో జరిగే అవకతవకలనీన్ ఆమెకు తెలుస్. వాటిని
నివారించాటానికి ఏం చేయాలో కూడా తెలుస్. ఆ రిపోరుట్ తయారుచేయటం ఆమెకు కషట్మైన పనేమికాదు. కాకపోతే తనకు సంబంధంలేని పని.
తనచేత చేయిసుత్నాన్డు. పైవాళుళ్ కిందవాళళ్ను వేధించుకుతినే పదధ్తిలో ఇదోకటి-అనుకుంది వెనెన్ల అయినా తనేమిటో తన సామరథ్య్ం ఏమిటో
అతనికి తెలియజెపిప్నటూల్ ఉంటుందని నాలుగురోజులోల్నే నివేదిక ఆయనకు పంపించింది.
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సూరయ్పర్కాష ఆ నివేదిక చదివిన తరువాత, ఆ కారొప్రేషనకు ఆమె సేవలు ఎంత అవసరమో తెలుసుకునాన్డు. డైరెకట్రస్
మీటింగలో ఆ రిపోరుట్పై చరిచ్ంచాక ఆమెచేసిన సూచనలు అమలు జరిపేందుకు అంగీకరించారు. వెనెన్లకు అందరిదగగ్ర నుంచీ ఊహించని
పర్శంసలు లభించాయి. ఇది ఆమె కలలో కూడా ఊహించని పరిణామం. సూరయ్పర్కాష వెనెన్లను పిలిచ్ అభినందనలు తెలిపినపుడు ఆమె
అడిగింది ''నేను రాజీనామా చేశాను. ఎపుప్డు రిలీవ చేసుత్నాన్రు?'' అని
''ఆఫీసులో నీకు ఏమైనా ఇబబ్ందిగా ఉందా? నీకు మగవాళళ్మీద సదభిపార్యం లేదనుకుంటాను. ఏవైనా సమసయ్లుంటే
చెపుప్... వాళళ్ను మారుసాత్ను...'' అనాన్డు.
''మగవాళళ్తో నెగుగ్కురావటం ఆడవాళళ్కు ఎపుప్డూ సమసయ్కాదు. మగవాడితో-ఒకక్ మగవాడితో నెగుగ్కురావాలిస్
వచిచ్నపుప్డే సమసయ్లు ఎదురవుతాయి...'' అనన్ది వెనెన్ల.
''అరథ్మైంది. బహుశా నా మీద నీకు ఇంకా కోపం పోలేదనుకుంటాను...'' అనాన్డు.
''కాదు, నా మీద మీకు కోపం పోలేదని చెపప్ండి. మీరు పగబడితే వదిలిపెటట్రని తెలుస్. కొనేన్ళల్ కిందట-ఇలాంటి రోజు
ఒకటి వసుత్ందని తెలియక దెబబ్కొటాట్ను. నా వలల్ మీ చదువు ఆగిపోయింది. అందుకు మీరు ననున్ ఎపప్టీకి క్షమించరని తెలుస్...'' అని
ఆగిపోయింది.
''నీ వలల్ నా చదువు ఆగిపోయిన మాట నిజమే. కొనాన్ళల్పాటు నీ మీద కోపం ఉనన్మాట నిజమే. చదువుకుని ఉంటే ఒక
గుమాసాత్ని అయి ఉండేవాడిన్. మహా అయితే నీలాగా ఒక సెకర్టరీని కాగలిగి ఉండేవాడిని. చదువు అగిపోయినందువలల్నే రాజకీయాలోల్ దిగాను.
ఒకనాడు నువు అనన్ మాటలు నాకు ఎపుప్డూ గురొత్సూత్నే ఉంటాయి - ఒక మనిషిని పేర్మించాలంటే అతని గుణగుణాలు నచాచ్లి. అతని
నడవడి కని మెచాచ్లి. రాజకీయాలోల్ రాణించాలంటే పర్జల పేర్మను, అభిమానానిన్ పొందాలి. వాళల్ందరూ మెచేచ్లా నా నడతను
మారుచ్కునాన్ను. కనుకనే ఇవాళ ఈ సాథ్నంలో ఉనాన్ను... నువు పనిచేసుత్నన్ కారొప్రేషనకే నేను రావటం కేవలం కాకతాళీయం. వచీచ్రాగానే
నషాట్లోల్ ఉనన్ యూనిటసను బాగుచేసేందుకు సాయపడాడ్వు. అపుప్డూ ఇపుప్డూ కూడా నువు నా అభుయ్నన్తికే తోడప్డుతునాన్వు... అందుకే నా
కృతజఞ్తలు తెలియజేసుకుంటునాన్ను...'' అనాన్డు.
వెనెన్ల మౌనం వహించింది.
''నీ అనుమానాలు నాకు తెలుస్. ననున్ ఇంకా ఆనాటి సూరయ్పర్కాషగానే ఊహించుకుని భయపడుతునాన్వు. నినున్
వేధించుకుతినన్ వయ్కిత్ ఎపుప్డో అంతరించిపోయాడు. ఇపుప్డు నీ ముందునన్ది మరో వయ్కిత్... కొతత్ అవతారం ఎతిత్న సూరయ్పర్కాషకు నీ మీద
ఎనలేని కృతజాఞ్తాభావం ఉంది. నీ రుణం ఎలా తీరుచ్కోవాలా అనన్ ఆలోచనలో ఉనాన్ను... ఈ ఆఫీసులో నీ పరపతిని పెంచటం కోసమే ఆ
రిపోరుట్ తయారుచేసే బాధయ్త నీకు అపప్గించాను...అందుకు తవ్రలోనే నీకు పర్మోషన వసుత్ంది...ఇంత చెపిప్నా ఇంకా నువు ననున్ దేవ్షిసూత్
ఉంటే, నా దగగ్ర పనిచేయకూడదూ అనుకుంటే, నీ రాజీనామాను ఇపుప్డే ఆమోదిసాత్ను'' అనాన్డు.
ఆమె తన రాజీనామాను ఆమోదించమని కోరింది.
''ఎవరు ఏది కోరినా నేను కాదనను. అది నా పాలసీ. నాకు పర్తయ్క్షయ్ంగా పరోక్షంగా ఎంతో సహాయం చేసిన నువువ్ నా
నుంచి దూరంగా వెళిల్పోవాలనుకుంటే... నేను నీకు అడుడ్ రాను...'' అనాన్డు.
ఆ రోజే ఆమె రిలీవ అయింది.
ఆ ఆఫీసు నుంచి బయటకొసుత్నన్పుడు పడగనీడ నుంచి బయటపడుతునన్ ఫీలింగ కలిగిందామెకు. ఆ కారొప్రేషన డైరెకట్రల్లో
ఒకరైన ఫణిభూషణరావు వారం రోజుల తరువాత వెనెన్ల ఇంటికి ఫోన చేశాడు. వెనెన్ల ఒక పర్ముఖ పర్భుతవ్రంగ సంసథ్కు మెంబర సెకర్టరీగా
నియమితురాలైంది. ఈ ఉదోయ్గం ఆమెసాథ్యిని పెంచింది. ఇపుప్డామెకు ఎంతో తృపిత్గాను సంతోషంగానూ ఉంది. రెండు నెలల తరావ్త ఒక
రోజు హోటలోల్ పర్భావతి కనపడింది. ఇది వరకు వెనెన్ల పనిచేసిన కారొప్రేషనలో అదే పోసటలో ఇపుప్డు పర్భావతి పనిచేసోత్ంది. అందుచేత
వాళల్ సంభాషణ అంతా సూరయ్పర్కాష గురించే జరిగింది.
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''ఆయన చాలా మంచివాడు పరస్నల లైఫ మాతర్ం దారుణం అయనకూ, ఆయన భారయ్కూ సరిపడదు. ఆమెకు రేసలు,
పేకాటలాంటి వయ్సనాలేవో ఉనాన్యట. ఈయనకు ఆమె వైఖరి నచచ్లేదు. విడిపోయారు. ఒకోక్సారి చాలా దిగాలుగా ఉంటాడు. 'జీవితంలో
కోరుకునన్ది లభించలేదు. అదొక టార్జెడీ. లభించిన దానితో రాజీపడలేకపోతునాన్ను. ఇది అంతకనాన్ పెదద్ టార్జెడీ...' అని అంటుంటాడు.
ఆయన ఒక భగన్పేర్మికుడనుకుంటాను. భారయ్ అయినా అరథ్ం చేసుకుని ఉంటే బావుండేది. ఎంత మంచి పేరు సంపాందించుకునాన్, ఆయనకు
మనశాశ్ంతి లేదు పాపం...'' అని చెపిప్ంది పర్భావతి.
మరో సందరభ్ంలో ఫణిభూషణరావు వెనెన్లతో చెపాప్డు. ''నీకు ఈ కొతత్ ఉదోయ్గం ఇపిప్ంచడంలో నేను నిమితత్మాతుర్డిన్.
అసలు నీకు ఈ పోసుట్ ఇపిప్ంచింది సూరయ్పర్కాష. నిజానికి ఈ పోసుట్కు చాలా హైలెవెలో రికమండేషనుల్ వచాచ్యి. సూరయ్పర్కాష పటుట్బటిట్,
ఎవరెవరోన్ కలుస్కుని తన పలుకుబడి అంతా ఉపయోగించి నీకి ఉదోయ్గం ఇపిప్ంచాడు. అతని కారణంగానే నువు రిజైన చేశావనీ, అందుచేత
నీకు అంతకనాన్ మంచి ఉదోయ్గం ఇపిప్ంచాలని పటుట్బటాట్డు. ఈ రోజులోల్ అంత సునిన్తంగా ఆలోచించే వాళుల్నాన్రంటే నమమ్లేకపోతునాన్ను''.
ఫణిభూషణరావు మాటలు వినన్ వెనెన్ల కృతజాఞ్తాభారంతో కుంగిపోయింది.
ఆ రోజు రాతిర్ సూరయ్పర్కాష ఇంటికి వెళిల్ంది. ఆ సమయంలో ఆయన బయట లానలో కురీచ్లో కూరుచ్ని ఉనాన్డు. వెనెన్ల
వెళిల్ ఆయనకు ఎదురుగా నిలబడింది.
'నమసాక్రం' అనన్ది. కళుల్ మూసుకుని హెడఫోనలో పాటలు వింటునన్ ఆయనకు ఆమె మాటలు వినిపించలేదు. వెనెన్ల
ఆయన పాదాలను తాకింది. ఆయన ఉలికిక్పడి కళుల్ తెరిచి చూశాడు. లేచి నిలబడాడ్డు. ఆమె ఆయనకు ఇదివరలో ఎనన్డూ లేనంత చేరువుగా
ఉంది. ఆయన రెండు చేతులూ చాచాడు. వెనెన్ల సూరయ్పర్కాష కౌగిటోల్ ఇమిడిపోయింది.
చందుర్డు మబుబ్ల చాటునుంచి బయటకొచాచ్డు.
''వెనెన్లొచిచ్ంది'' అనాన్డు సూరయ్పర్కాష. ఆమె తలొంచుకుంది.
-------.

(వచేచ్నెల మరో కథ)
Click here to share your comments on this story.
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