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"పాణీ.. " పేపర చూసూత్ పిలిచాడు భరదావ్జ.

"చెపప్ండి సర.. " అంటూ వచాచ్డు పాణి. ఇబబ్ందిగా కదిలాడు భరదావ్జ. కారోల్ లంచ లూ, లాన లో టీ పారీట్స, సెకూయ్రిటీలేని

వాకస్, డైరవర లేని రైడస్.. ఇపుప్డు మూవీ టికెటస్. ఎలా అడుగుతావ జే.కే!?. మరీ టీనేజ కురార్డికంటే అధావ్నన్ం గా తయారయియ్ంది నీ
పరిసిథ్తి..

"ఏమనాన్ కావాలా సర..? "

వీలైనంత గాంభీరాయ్నిన్ గొంతులోకి అరువు తెచుచ్కుంటూ, "నారిన్యానో, ఏదో సినిమా వుందంట

మధాయ్హన్ం షోకి.." చెపాప్డు.

సంగమ లో, టికెటస్ తెపిప్ంచు

"ఓ.కే. సర. "

మధాయ్హన్ం మనోజఞ్ కలవడానికి బయలేద్రుతూ, షూ వేసుకుంటుంటే వచాచ్డు పాణి, "సర టికెటస్.. " అంటూ ఒక కటట్

అందించాడు. అయోమయంగా చూశాడు భరదావ్జ.

"పైవి రెండూ మీకు సర. మిగతావి మీ సేఫీట్ కోసం. ఎలాగూ గారడ్స్ ని తీసుకెళళ్రు కదా..!! "

గొంతులో పచిచ్వెలకాక్య పడటం అంటే ఇదే కాబోలు. తానో సేట్ట కి హోమ మినిసట్ర, ఐనా ఏమాతర్ం సెనస్ ఆఫ రెసాప్నిస్బిలిటీ

లేకుండా.. ఇదే మరెవరైనా సెలిబిర్టీస చేసేత్ తానైతే ఎంత తిటుట్కునేవాడు.. మోసట్ ఇరెర్సాప్నిస్బుల అదీ, ఇదీ.. అనీ..

"వెల... ఫాలో అవమను పాణీ.. దే కేన సేట్ అవుట సైడ ద థియేటర కదా.." అంటూ టికెటస్ జేబులో వేసుకునాన్డు.
"ఓ.కే. సర.. హావ ఏ నైస టైం.."
"థాయ్ంకస్.. " గొణిగినటుట్ చెపిప్ బయటపడాడ్డు.

PPP
నీలి రంగు చుడీదార, చెవులకి పెదద్ జూకాలు, కళళ్కి కాటుకా, లైట మేకప, మేచింగ గాజులు, వెలిగే ముఖంతో వచిచ్న మనోజఞ్ ని

చూసి మతిపోయిందతనికి.

'గాడ... షీ ఈజ గారిజ్యస.. సట్నిన్ంగ..' అనుకునాన్డు మనసులో.

కారులో ఉనన్ంతసేపూ ఆమె ఏం మాటాల్డిందో కూడా అరథ్ంకాలేదు. తలకదిపినపుప్డలాల్ తమాషాగా ఊగుతునన్ జూకాలనీ, అవి

తగిలినంతలో కందిపోతునన్ లేత చెకిక్ళళ్ని చూసూత్ డైరవింగ ఎలా చేశాడో కూడా తెలియలేదు. 'మరీ హైసూక్ల కురార్డిలా బిహేవ చేసుత్నాన్వ
జే.కే. కమాన బీ ఎ మెచూయ్రడ్ మాయ్న..' తనని తనే మందలించుకునాన్డు కార పారక్ చేసూత్.

సీట నంబర చూసుక్ని కూరోచ్బోతుంటే అడిగింది, "ఏంటీ చేతులూపుకుంటూ వచేచ్శారు? "
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అయోమయంగా చూశాడు, "అంటే.. ఏం చెయాయ్లి..? "

"పాప కారన్ తేవాలి.." నవువ్ బిగపటుట్కుంటూ చెపిప్ంది. చుటూట్ చూశాడు. 'మీడియావాళెళ్వరైనా చూసేత్ పండగే ఓ నాలుగు రోజులు

తెలుగు నూయ్స ఛానెలస్ అనిన్ంటికీ..'

"చాలా మేడమ..?" సినీఫకీక్లో అడిగాడు పాప కారన్ పాయ్కెట అందిసూత్. నవువ్తూ తలూపింది.
కూరోచ్బోతూ చూశాడు. కపుల సీటస్..!! 'పాణీ..' అనుకునాన్డు కోపంగా.

"కొంచెం తెలివుందీ, కపుల సీటస్ తీశారు.." అలల్రిగా అంది అతని భావం అరథ్మైనటుట్.
"పాణి పనిది.." ఇబబ్ందిగా చెపాప్డు కూరుచ్ంటూ.

"నే చెపిప్ందీ పాణి గారి గురించే. మీకంత లేదని తెలుసులెండి.." అంది నవువ్తూ. అపర్యతన్ంగా నవేవ్శాడు.
"కూల డిర్ంక ఏదీ..? "అడిగింది.

నీరసంగా చూసి, "తెసాత్ను, తెలియలేదు.." అంటూ లేవబోయాడు. చపుప్న అతని చేయి పటుట్కుని ఆపుతూ డిర్ంకస్ అమేమ్ అబాబ్యిని

చూపించింది.

"రెండు ఇవువ్.." అంటూ పరస్ తీసూత్ చెపాప్డు.
"ఒకటి చాలు.." అని అతనికి చెపూత్ బాటిల భరదావ్జ కి అందించింది.
"ఇంతాచేసి, నా కోసమా..ఎందుకంత.. "నవావ్డు.

"సాబ..", డిర్ంకస్ అమేమ్కురార్డు అనుమానంగా చూసూత్, "మిమమ్లిన్ ఎకక్డో చూసినటుట్ంది సాబ.." అనాన్డు. భరదావ్జ ఇబబ్ందిగా

మనోజఞ్ వైపు చూశాడు 'అరథ్మైందా' అనన్టుట్గా.

కళళ్తోటే క్షమాపణ చెపుప్కుని ఆ కురార్డి వైపు తిరిగింది, "అపుప్డే మరిచ్పోయావా, పర్తిసారి వచిచ్నపుప్డూ నీదగగ్రే కూల డిర్ంకస్

కొంటాం కదా.. " అంది సినిస్యారిటీ ధవ్నించేలా.
గురుత్గా.

"అవునమామ్, రైటే.. గురుత్పటట్లేకపోయాను..." అంటూ మళీళ్ భరదావ్జవైపు చూశాడు. అంతలో లైటస్ ఆరాయి షో బిగినింగ కి
"థాంక గాడ.." రిలీఫ గా అనాన్డు.

"నిజంగా సారీ భరదావ్జా, ఇంత మారుమూల ఇలా అవుతుందనుకోలేదు. అతను డిర్ంకస్ అమేమ్వాడు కాబటిట్ సరిపోయింది.

ఇంకెవరైనా అయుయ్ంటే నావలల్ చాలా ఇబబ్ంది పడే వారుకదూ. ఇంకెపుప్డూ ఇలా టర్బుల చెయయ్ను." మనసూఫ్రిత్గా చెపిప్ంది.

అతని మనసులోనూ అదే మెదిలింది. కానీ, తన గురించి కాదు, తనతో వునన్ందుకు ఆమె పేరు ఏ రేంజ లో మారుమోగుతుందో

తనకైతే తెలుసు. రెసాట్రెంటూల్, జాగింగ పారుక్లూ వేరు, బయట ఇలాంటి చోటల్ వేరు. ఆ తేడా ఆమెకింకా పూరిత్గా తెలీదు.

"అదేం లేదులే మనూ.. వదిలెయ.. నువువ్ హాయిగా మూవీ చూడు.." దాటేశాడు పైకి తన ఆలోచన చూపకుండా ఆ విషయానిన్

తేలిగాగ్ తీసేసూత్.

"మొతత్ం మీరే తాగేసాత్రా..నాకివవ్రా..? " కూల డిర్ంక కోసం చెయియ్ చాపుతూ అడిగింది.
"అంటే నేనూ.. ఆలెర్డీ.." ఆగాడు.

"ఛా...మరేం పరేల్దులెండి. కిస చేసేత్ లేని ఎంగిలి కూల డిర్ంక కి వచిచ్ందా..?" అంది అలల్రిగా.
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అదిరిపడి బాటిల అందించాడు. "ఆ విషయం మరిచ్పో మనూ.. ఆ రోజు ఉతత్ ఇడియట లా..." అంటూ ఇంకేదో చెపేప్లోపే అతని
నోటికి చెయయ్డుడ్పెటిట్ సీర్క్న వైపు చూపించింది.

కాసేపటికి అతని చేయి పటుట్కుని, భుజంమీద తలవాలిచ్ నిదర్పోయింది. ఏంచేయాలో అరథ్ంకాలేదు భరదావ్జకి. చుటూట్ చూశాడు.

ఎకుక్వమంది లేరు థియేటరోల్. అదీ తమ చుటూట్ వునన్ సీటెల్లాగూ తమవే. ఎవవ్రూ లేరు దగగ్రోల్. 'పోనేల్ హాయిగా నిదర్పోనీ,' అనుకునాన్డు

గతరాతిర్ ఆమెకి కొదిద్లో తపిప్న పర్మాదానిన్ తలుచుకుంటూ.

ఆమె ముఖం పర్శాంతంగా ఉంది. మూవీలైటస్ ఆమె మోము మీద పడి తమాషాగా మెరుసుత్నాన్యి. ఎపుప్డూ మనోజఞ్ని నిశితంగా
చూడాలంటే ఏదో భయం. మొదటిసారి కనాన్రప్కుండా ఆమెనే తదేకంగా చూసుత్ండిపోయాడు.
సినిమా అవొవ్సోత్ందనగా మెలల్గా పిలిచాడు, "మనూ.."
"ఊ.." పలికిందామె కళుళ్విపుప్తూ.

"నువువ్ నిదర్పోనేలేదా.." తెలల్బోతూ అడిగాడు.
"ఊహు.." తల అడడ్ంగా తిపిప్ంది. ఏదో అడగబోయి లైటస్ వెలగడంతో ఆగిపోయాడు.
అనాన్డు.

కారు రోడెడ్కక్గానే పర్శిన్ంచాడు, "నిదర్పోయినటెట్దుకు నటించావ? సినిమా, సినిమా అనాన్వ ఒకక్ క్షణమైనా చూశావా.. ?" కోపంగా
"మీరు చూశారా.? "ఠకుక్న అడిగింది.

ఊహించని ఆ తిరుగు పర్శన్కి తడబడాడ్డు. అంతలో సరుద్కుంటూ, "అఫోక్రస్, చూశాను. అయినా అదేం పర్శన్.. థియేటర లో

కూరుచ్ని ఏం చేసాత్రెవరైనా..?"

"హీరోయిన రోల పేరేంటి? "

"వావ్ట.. వాటీజ దిస నానెస్నస్ మనూ.. చేసిందంతా నువువ్ చేసి మధయ్లో నాకీ కివ్జ పోర్గార్మ ఏంటి చినన్పిలల్లాల్.. సాట్ప ఇట..",

కటువుగా అనాన్డు.

"బెటర యూ సాట్ప ఇట భరదావ్జా.. ఎనాన్ళిళ్లా దాచుకుంటూ తిరుగుతారు మీలో ఇషాట్నిన్..? " బాధగా అడిగింది.

"ఏమిటీ డిసక్షన మనోజాఞ్.. నేను అడిగినది ఏమిటి, నువువ్ మాటాల్డేదేంటి.. టాపిక నువెవ్కక్డికో తీసుకెళుత్నాన్వ..." భరదావ్జ కంఠం

వణికింది.

"సరే మీ టాపికేక్ మాటాల్డదాం.. మూవీ అనడిగాను, మరి చూడలేదేం అనేగా మీ పర్శన్.."
"అవును.."

"నాకు మీ భుజంమీద తలవాలిచ్, కాసేపు మీకు దగగ్రగా రిలాకస్వావ్లనుందంటే మీరొపుప్కుంటారా..?" సూటిగా అడిగింది.
సడెన బేర్క తో కీచుమంటూ కారాగింది. షాకింగ గా చూశాడు, "మనూ.. !!!"

"ఒపుప్కోరు.. నాకు తెలుసు భరదావ్జా. సాట్ప బీటింగ అరౌండ ది బుష.. మీరూ ననున్ చూసూత్ గడిపెయయ్లేదూ..? గంటనన్ర పాటు

ఆ దగగ్రతనం మనం ఎకస్పీరియనస్ చేయలేదూ...? మరి.. మరెందుకీ దాగుడుమూతలు? ఎందుకీ హిపోకర్సీ..?"

"ఈ దగగ్రతనం, ఇషట్ం, ఇంటిమసీ.. వీటనిన్ంటికీ పెళేళ్ పరమారథ్మా మనూ.. కానట్ ఇట బీ ఎనీ డిఫరెంట.. ?" దిగులుగా అడిగాడు.

"డిఫరెంట.. మై ఫుట.. దెన వై డోనట్ యూ బెడ విత మీ డామిట.. టేక మీ దేర, హావ సెకస్.., గెట రిడ, గెట అవుట.. అండ లీవ..."

కోపంతో గటిట్గా అరిచింది.
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మనసు మాట వినదు -కమలాగాయతిర్(కొర్వివ్డి)చెనిమిళళ్

ఆమె వాకయ్ం పూరత్వుతూనే భరదావ్జ మొహం రోషంతో కందిపోయింది. లాగిపెటిట్ కొటాట్డామెని. అతని ఆవేశం మొతత్ం
పర్తిబింబించిందా దెబబ్లో. అంత గటిట్గా తగిలిన దెబబ్కి మనోజఞ్ కళళ్లో గిరుర్న నీళుళ్ తిరిగాయి. చెంప పటుట్కుని అతనికేసి రోషంగా
చూసింది.

"పిచాచ్.. పిచేచ్మనాన్ ఎకిక్ందా నీకు... ?" ఆవేశంగా అరిచాడు.

"ఎస.. మీ పిచేచ్.. కానట్ యూ సీ దట..?" ఆమె కళుళ్ కనీన్టి నెలవులయాయ్యి. భరదావ్జ నిశేచ్షుట్డై చూశాడు. అపర్యతన్ంగా చెయియ్

సాచాడు. ఏడుసూత్ అతని గుండెలోల్ ఒదిగిపోయింది.

నిశశ్బద్ంగా ఆమెని దగగ్రకి తీసుకునే కారు సాట్రట్ చేశాడు. కాటేజ దగగ్రోల్ వుండగా కారాపి అనాన్డు, శకిత్ కూడగటుట్కుంటూ,

"నేనో రెండు, మూడురోజులోల్ వెళిళ్పోవాలి మనూ, ఇంకో పది రోజులకి మీరూ వెళిళ్పోతారు.. కొదిద్ రోజులు కషట్ంగానే వుంటుంది.

తరావ్త.. తరావ్త మెలల్గా అలవాటైపోతుంది. తరావ్త.. ఇవనీన్.... " ఆగిపోయాడు. మనోజఞ్ అతని మాటలకి వెకిక్వెకిక్ ఏడవసాగింది.

"....ఇవనీన్ జీవితంలో కొనిన్.. గురుత్లా,ల్ జాఞ్పకాలాల్ మిగిలి..." అతి కషట్ంమీద పూరిత్చేయబోయాడు. ఇక అతని వలల్ కాలేదు. కళళ్లో

గిరుర్న నీళుళ్తిరిగాయి. గభాలన్ ఆమెని హతుత్కునాన్డు. "ఇంత బాధగా వుంటుందని నాకు తెలియదు మనూ.. నిజంగా తెలియదు.. తెలిసేత్

అపుప్డే వెళిళ్పోయేవాడిన్.. ఐ వుడునట్ హావ హరట్ యూ దిస మచ.. అయాం సో..." ఇంకేదో చెపప్బోతూ తనని తాను నిగర్హించుకునాన్డు.
మెలల్గా ఆమె నుండి విడివడి సీటోల్ వెనకిక్ వాలి నిసాత్ర్ణగా కళుళ్ మూసుకునాన్డు. నెమమ్దిగా భరదావ్జని చూసిందామె. మూసిన రెపప్ల వెనుక

అంతరమ్థనం అరథ్మై ఆమె మనసంతా అతని పటల్ జాలితో నిండిపోయింది. తన పరిధి చాలా చినన్ది, తనకి అతని తోడు చాలు. కానీ అతని

ఆలోచన సుదూరమైనది. ఆ ఆలోచన గమయ్ం కూడా తానే, తన జీవితం కోసమే అతడంతగా వయ్ధ చెందుతునన్ది.
"కాఫీ..." మెలల్గా అంది. కళుళ్విపిప్ ఆమెనిచూశాడు.

"తలనొపిప్. ఏడిచినందుకేమో.. అందుకే.. కాఫీ.." మాటలు తడుముకుంటూ అంది. తన బాధ గర్హించి టాపిక మారుసుత్నన్ ఆమెని

చూసి ఆనందించాలో, బాధపడాలో అరథ్ం కాలేదతనికి.

ఇక తనూ ధైరయ్ం చేసుకుని వెళిళ్పోవాలి… ముందీ కోల్జ నెస తగిగ్ంచుకోవాలి.. దృఢంగా అనుకుని ఆమె వైపు చూశాడు.
"పరణ్శాలకెళాద్ం. ఓ.కే.నా..? " అడిగాడు.
తలూపింది. మెలల్గా కారు పరణ్శాలకేసి పోనిచాచ్డు.

PPP
'ఎలా చెపాత్డు. వెళిళ్పోతానని ఎలా చెపప్గలడు. వయసు, హోదా, అనీన్ మరిచిపోయి పిచిచ్వాడిలా ఆమె చుటూట్ తిరుగుతునాన్డు.

రోజు మొతత్ం ఆమె తోటే వునాన్ ఇంకా కొంతసేపు వుండాలనిపించే ఈ ఉబలాటానిన్ ఎవరికి చెపుప్కుంటాడు. తన నవువ్, ఆ కళళ్లో సంతోషం

చూడాడ్నికి ఏదైనా చేయాలనుంది. నువవ్ంటే నాకు పార్ణం అని పర్పంచం మొతత్ం వినిపించేలా అరిచి చెపాప్లనుంది. తన గుండెలోల్
పొంగుకొసుత్నన్ ఈ బాధ తీరేచ్వారెవరు.. ఎలా చెపప్ను మనూ.. నీకెలా చెపప్ను... వెళిళ్పోయి నిజంగానే ఆమెకి మంచి చేసుత్నాన్డా లేక ఏదో

గొపప్ పని చేసుత్నన్ భర్మలో ఆమెకి జీవితకాలపు గాయానిన్సుత్నాన్డా!'

PPP

సెల రింగయిన సౌండ కి మెలుకువొచిచ్ందతనికి. కళుళ్ తెరవకుండానే ఫోన ఆన చేసి, "జే.కే. హియర.. " అనాన్డు మతుత్గా.

"భరదావ్జా..", మనోజఞ్ గొంతులో కంగారు వినగానే కళుళ్విపిప్ వాచ కేసి చూశాడు.. 2.10. దిగుగ్న లేచి కూరుచ్ంటూ, "ఏమైంది

మనోజాఞ్,ఎనీ పార్బెల్ం.. ?"

అతనడిగిన పర్శన్కు జవాబియయ్కుండా హడావిడిగా అడిగింది, "మీ బల్డ. గూర్ప ఏబీ నెగెటివ అనీ ఓసారనన్టుట్ గురుత్.... అదేనా..?"
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"అఫోక్రస్ అదే.. టైమ టూ టైమ మారడానికి అదేమనాన్.. "ఆగిపోయాడు, సిటూయ్యేషన సీరియస నెస సుఫ్రించి అలరట్ అవుతూ,

"...ఏమైంది.. ?" అడిగాడు.

"చినన్కురార్డికివావ్లిస్న బల్డ, టార్నోస్ప్రట్ లో డేమేజ అయింది.. రేర గూర్ప కదా.. బల్డ బాయ్ంక లో ఎకక్డా..." హడావిడిగా అంటునన్

ఆమె మాటలిన్ కట చేసూత్ "నేనొసుత్నాన్ను.." కుల్పత్ంగా చెపిప్ ఫోన పెటేట్శాడు.

పావుగంట తరావ్త హసిప్టల లో వునాన్డు. అపప్టికే అనీన్ రెడీగా వునాన్యి.
దాదాపు ఇంకో అరగంట తరావ్త డాకట్రస్ కాబిన లో కూరుచ్నాన్రు వాళుళ్.
"జూయ్స.. " అడిగింది.
"ఏం వదుద్... అయాం ఓ.కే. " చెపాప్డు చిరునవువ్తో.

"మీరొకక్రే వచాచ్రే వెనక మందీ-మారబ్లం ఏవీ..? " అడిగింది.
"సెకూయ్రిటీయా.. బయటునాన్రు.. హాసిప్టల లో ఎందుకనీ.. "
"ఆహా.. వాళుళ్ కాదు.. మీడియా... మీ గాయ్ంగ.. "
"వాళెళ్ందుకూ..? "

"ది గేర్ట జే.కే. గారు అరథ్రాతిర్ ఓ పిలల్వాడి పార్ణం కోసం తన రకత్ం ధార పోసిన అపూరవ్దృశయ్ం.. టింగ.. టాంగ.. చూసూత్

వుండండి.. బేర్క తరావ్త... అదే.. టీవీ, పెర్స.. వాళళ్ంతా..? "

"సాట్ప.. సాట్ప .. మేం రకత్ం ఇవవ్డం కూడా తపేప్నా.. మరీ మోసేసుత్నాన్వ... " నవావ్డు.
"తపప్ని కాదు సర. ఏ మంచి పని చేసినా కవరేజ లేకుండా చేయరు గా మీ పొలిటీషియనస్.... "
"కరకేట్ అనుకో.. మరి చేసేవే కొనిన్ మంచిపనులు.. కవరేజ లేకపోతే జనం ఎలా నముమ్తారు. మా తిపప్లు మావి తలీల్.. "నవువ్తూ

చెపాప్డు.

"బానే సమరిథ్ంచుకుంటునాన్రే. మరిపుప్డెందుకు తెచుచ్కోలేదో వాళళ్ని, మంచి పేరు ఎకుక్వైపోయిందనా?" అలల్రిగా అడిగింది.
"అబాబ్.. ఆపెయ మనూ.. ఇంక మొయయ్కు.. పీల్జ.."దణణ్ం పెటిట్నటుట్ అభినయించి నవేవ్శాడు.

అంతలో ఫోన మోగింది. "ఆ దొరికింది.. ఎకిక్ంచాం.. ఎవరా.. వచిచ్ చూడు నువేవ్.." అంటూ సెల ఆఫ చేసింది.
"ఎవరూ..? ", కళెళ్గరేసాడు.

"ఆనంద.. బల్డ ఎవరిచాచ్రనీ.. " చెపిప్ంది.
వాళుళ్ మాటలోల్ వుండగా డోర చపుప్డైంది. చేతిలో జూయ్స గాల్స తో నవువ్తూ లోపలికొచిచ్న ఆనంద ఆశచ్రయ్ంగా చూశాడు.
"ఓహ.. మీరా.. ఐ మీన.. జూయ్స తీసోక్ండి.."
"నాకిది జూయ్స తాగే టైమ కాదులే ఆనంద.. " అరథ్వంతంగా నవావ్డు భరదావ్జ.
"మరేం తీసుకుంటారో చెపప్ండి.. పోనీ అదే తీసుకొసాత్ను.. "గటిట్గా నవేవ్శాడు ఆనంద.

"ఆహా.. ఆశ.. మీరడిగారని మా నందూ ముచచ్టపడి తెచిచ్నా, పాపం ఆయనగారు తెచాచ్రని మీరు సరదా పడి పుచుచ్కునాన్ అవేమీ

ఇకక్డ కుదరవు సర. పాపం హాసిప్టల వాళుళ్ ఫీలౌతారు.. " వెకిక్రింతగా చెపిప్ంది.

భరదావ్జ, ఆనంద మొహమొహాలు చూసుక్ని నవువ్కునాన్రు. అతనికీ, తనకీ మధయ్ కనిపించకుండా నడుసుత్నన్ టెనష్న ఒకక్సారిగా

తగిగ్నటట్నిపించింది భరదావ్జకి.
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అతని ముందు ఎపుప్డూ ఏదో అనీజీగా అనిప్సుత్ంది. తనకంటే చినన్వాడితో పోటీపడి మరీ మనోజఞ్ని కాజేసుత్నన్ ఫీలింగ వచిచ్
మరింత గిలీట్ గా అనిపిసుత్ంటుంది.

"ఏమనాన్ తాగారా.. సర ఐ మీన.. జూయ్స..కూల డిర్ంక .. ఏమనాన్ ఇచాచ్వా మనూ? " అడిగాడు కనస్రన్డ్ గా.
"లేదురా.. ఎకక్డా.. వదద్ంటే వదద్ంటునాన్రు.."

"అయాం ఆల రైట.. ఏమీ వదుద్.. " రిపీట చేసాడు భరదావ్జ.
"నో.. నో.. తాగాలి సర.. తపప్దు.. డాకట్ర గా చెపుత్నాన్ను.. పీల్జ.. " గాల్స అందిసూత్ అనాన్డు ఆనంద.
"ఓకే. ఇఫ యూ ఇనిస్సట్.. " అంటూ గాల్స ఖాళీ చేసి లేచాడు.

"వెళళ్నా మరి.." అనాన్డు. తలలూపి అతనిన్ అనుసరించారిదద్రూ వీడోక్లు చెపప్డానికి. కారిడార దాటుతుంటే అడిగాడు ఆనంద,

"సర.. చినన్ హెలప్.."

"చెపుప్.." ఆగాడు భరదావ్జ.

"మనూ నీ డూయ్టీ అయిపోయిందిగా..? "

"అవునూ.. కానీ.. " అంటూ ఏదో చెపప్బోయిన ఆమెని పటిట్ంచుకోకుండా భరదావ్జవైపు తిరిగి, "కొంచెం మనూ ని కాటేజ దగగ్ర

డార్ప చేసాత్రా.. ఇఫ యూ డోనట్ మైనడ్.. " అడిగాడు రికెవ్సిట్ంగ గా. నమమ్లేనటుట్ చూశాడు భరదావ్జ. "ఓ.. షూయ్ర.. " అనాన్డు తేరుకుని.
"కాకపోతే చినన్ డౌట మీరికక్డ సెమినారస్ కి కదా వచిచ్ందీ, మరి ఈ డూయ్టీలేంటి? " సందిగథ్ంగా అడిగాడు.

"ఔననుకోండి. పాపం ఇకక్డి డూయ్టీ డాకట్రుల్ మరీ నలిగిపోతునాన్రు, అటు సెమినార ఏరాప్టూల్, ఇటు హాసిప్టల డూయ్టీలూ, అందుకే

ఓ టెన డేస మేం షేర చేసుకుంటామని ఆఫర చేశాం.. అందుకే ఇలా.. " నవావ్డు ఆనంద.

మెచుచ్కోలుగా చూసి ఆపాయ్యంగా ఆనంద భుజం తటాట్డు భరదావ్జ, "చాలా తకుక్వ మందిలో వుంటుందా పటిట్ంపు. వేరే వాళళ్

కషాట్నికి విలువిచేచ్ వాళుళ్ తకుక్వ. నో డౌట మీరంతా చాలా మంచి సొసైటీ కి ఫౌండేషన అవుతారు. గాడ బెల్స యూ.. "
వాళిళ్దద్రి ముఖాలు మెరిశాయా మెపుప్కి.
"వెళుళ్.. పాపం ఆయన వెయిట చేసుత్నాన్రు.. ఇపప్టికే చాలా లేటయింది.." చెపాప్డు మనోజఞ్కి.
"సరే. కానీ వాట అబౌట యూ.." అడిగింది.

"నా డూయ్టీ అయేయ్దే తెలాల్రి 5.00కి. అపప్టిదాకా వుంటే నీకు నిదెర్లా. మళీళ్ వాకింగ అంటూ బయలేద్రతావు కదా. ఇపుప్డు వెళేత్
కనీసం యూ కేన గెట వన అవర సీల్ప అటీల్సట్. గో బడీడ్.." మృదువుగా చెపాప్డు.

నవివ్ తలూపి, చపుప్న ముందుకెళిళ్ అతనిన్ చినన్గా హగ చేసుకుంది, "ఓ యూ ఆర సచ ఏ సీవ్ట హారట్.. " అంటూ. కంగారుగా

ఆమెని విడిపించుకుని భరదావ్జకేసి చూశాడు. జేబులో చేయిపెటుట్కుని అలాగే నిశచ్లంగా నిలబడి వునాన్డతను. అతని ముఖంలో ఏ మారూప్
లేదు.

ఆనంద కి వీడోక్లు చెపిప్ కారుకేసి నడిచారు, కారెకక్బోతుంటే పిలిచాడు ఆనంద, "మనూ వన సెకెన.. " అంటూ.
అతని తో మాటాల్డొచిచ్ నవువ్కుంటూ కారెకిక్ందామె.

"ఎనీ పార్బెల్మ ? " అడిగాడు భరదావ్జ రోడ ని చూసూత్.

"ఆహా.. ఏమీ లేదు.. ఏదో అడగడానికి... అంతే.. " చినన్గా నవివ్ంది.

"ఏమైంది మనూ, ఎందుకంత నవూవ్..నా గురించేమైనా జోకా..." కుతూహలంగా అడిగాడు.
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"ఊ.. మీ గురించే.. కానీ.. జోక ఏం కాదులెండి.. "
"అబాబ్.. ససెప్నస్ వదుద్. ఇషట్మైతే చెపుప్.లేదంటే చెపప్నని చెపుప్. అంత గానీ అలా ముకక్లు ముకక్లు గా డైలీ సీరియల లా లాగకు.. "
విసుగాగ్ అనాన్డు.

"అబబ్ ఎంత కోపమో.. ఏదో ఫీలౌతారని చెపప్లేదు.సరే.. వినండి.. హగ చేసుక్నాన్ కదా, మీ ముందు, మళీళ్ మీరేమనాన్

అనుకుంటారా అనీ కంగారుపడాడ్డట. అదే అడిగాడు. "
ఉలికిక్పడాడ్డు భరదావ్జ.

'తను ఏమనుకునాన్డో నిజంగా ఊహించగలదా తను. అందరికీ బానే తెలిసిపోతోంది తమ మధయ్ నడుసుత్నన్ కెమిసీట్ర్. ఐనా తాము

తిరిగే తిరుగుడుకి అంత చినన్ పేల్స లో దాచినా దాగుతుందా.. '
"నువేవ్మనాన్వ.. ?"అపర్యతన్ంగా అడిగాడు.

"ఫీలవకపోయినా హాయ్పీయే, ఫీల ఐతే మాతర్ం ఇంకా ఎకుక్వ హాయ్పీ అని చెపాప్ను.. " అతని ముఖానిన్ చూసూత్ చెపిప్ంది.

కారు సడెన గా ఆగింది. బెరుగాగ్ చూసింది. కళళ్తో రోడ కేసి చూపించాడు. రోడ అండర రిపేర-అనన్ బోరడ్ చూసి తన కంగారుకి
తానే నవువ్కుంది.

కార రివరస్ చేసుత్ంటే అడిగింది, " మీకు నిదద్రొసోత్ందా..? "
"లేదు. తేలిపోయింది.ఎందుకు..?"

"ఏంలేదు. అరథ్రాతిర్ లేపేశాను. సారీ.. "
"నో.. నో.. అది మన మినిమమ డూయ్టీ. సాటి మనిషికి సాయం చేయడం ముందు ఇవనీన్ చాలా చినన్విషయాలు. నువవ్లా
అనుకోబటేట్ కదా ఈ రోజు నేనింకా బతికునాన్ను.. లేకపోతే అపుప్డే.. గోవిందా అనేసేవాడినేగా.."
"ఛ.. అలా అనకండి..." మందలింపుగా అంటునన్ మనోజఞ్ని ఆపాయ్యంగా చూశాడు.
"మీకు నిదద్రార్వటేల్దుగా. మరైతే వాకింగ కి వెడదామా.. " ఉతాస్హంగా అడిగింది. టైం చూసుకునాన్డు. నాలుగౌతోంది.
"పైన చూడండి.. వెనెన్లెంత బాగుందో.. ఇంత మంచి ఛానస్ .. మళీళ్ మళీళ్ రాదు. పీల్జ.. " ఆశగా అడిగింది. బయటికి చూశాడు.

వెనెన్లోల్ పచచ్టి చెటుల్ మిలమిలాల్డుతునాన్యి. తలూపి, దిగి వెనక వసుత్నన్ సెకూయ్రిటీ వాళళ్కి సైగచేశాడు కారు తీసికెళిళ్పొమమ్ని.
"సారీ.. ఇబబ్ంది పెడుతునాన్నా..?" గిలీట్గా అంది.

"లేదు. ఈ వెనెన్ల, మంచు,... ఇవనీన్ మనిషికి దేవుడిచిచ్న చినన్చినన్ గిఫట్స్. వాటినీ ఎంజాయ చేయాలిగా ఎపుప్డో అపుప్డు. లేదంటే

దేవుడు గిఫట్స్ ఇవవ్డం మానేసాత్డు,అలిగి..." అంటూ నవువ్తునన్ భరదావ్జని ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది.
"చాలా అందంగా చెపాప్రు. మీలో ఓ భావుకుడునాన్డని నాకు తెలీదే.. "

'నాలో భావుకుడే కాదు మనూ అంతకంటే గొపప్ పేర్మికుడూ వునాన్డు. బాధేంటంటే నీకు కనపడలేడు,' విషాదంగా అనుకునాన్డు.

"భరదావ్జా.. "
"చెపుప్.. "

"ఏమాలోచిసాత్రు మీరు.. అంత సీరియస గా ఎపుప్డూ.. ?"
"ఏం లేదులే. నువువ్ ఏమనాన్ చెపుప్ వింటాను.. "
"అకక్డ కూరుచ్ందాం.. "
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"వాక అనాన్వు.. "
"మీరు అలిసిపోయినటుట్ కనిపిసుత్నాన్రు. నిదర్లేదు. పైగా బల్డ కూడా.. "
పకాలన్ నవావ్డు."నాలుగు సూప్నల్ బల్డ కే పడిపోను మనూ.. డోనట్ బీ సిలీల్.. పైగా డాకట్ర వి.. అలా అంటావు.. "
"సరే.. సరే.. అందుకోసం కాదు గానీ అకక్డున్ంచి మూన లైట ఎంత బాగా కనిపిసోత్ందో చూడండి... పీల్జ.. "
"సరే పద.."
పచిచ్క మొతత్ం మంచుకి తడిసి తడిగా మెరుసోత్ంది. అతను కూరోచ్వడానికి తటపటాయించడం చూసి నవివ్ తన చునీన్ అకక్డ
పరిచింది.
"ఏయ ఏంపనది.. " మందలించబోయాడు.

పరిచిన చునీన్ మీద ఓ పకక్గా కూరుచ్ంటూ చెపిప్ంది,"కూరుచ్ని కాల్స తీసోక్ండి బాస.. "
"నువూవ్.. " అంటూ కూరుచ్నాన్డు.

మోకాళళ్ చుటూట్ చేతులు పెనవేసి చలికి ముడుచుకుని కూరుచ్నన్ ఆమెని చూసి నవావ్డు,"ఎందుకీ అవసథ్.. హాయిగా రూమ కి వెళిళ్

పడుకోక.. "

"ఊహు..నాకిలా బాగుంది..మీకు..? " అడిగింది.

నవావ్డతను విశాలంగా. నవువ్తూనే వెలల్కిలాల్ వాలాడాపచిచ్కమీద తల వెనుకగా చేతులు పెటుట్కుని.
"నీ వయసెంత మనూ.. "
"24.. ఎందుకూ... " అనుమానంగా అడిగింది.

"నీకంటే తకుక్వ ఏజ లో దాదాపు 18-20 ఇయరస్ ఏజ లో వుండగా సూట్డెంట లీడర గా పాలిటికస్ లోకి వచాచ్ను. నానన్, అటూ,

ఇటూ తాతయయ్లిదద్రూ.. అలా అందరివలాల్ చినన్పప్టినుంచీ అదే లైఫ అనుకో, ఐనా నేనుగా వచిచ్ దాదాపు 25-26 ఏళళ్యింది...."
" అవునా.. " ఆశచ్రయ్ంగా అంది.

"ఎస.. చాలా సినిమాలోల్ విలన అంటుంటాడు చూడూ హీరోతో, నా పొలిటికల కెరీర అంత లేదు నీ వయసు అని, అది మన

విషయంలో నిజం..." అనాన్డు నిరేవ్దంగా.

అతని మాటల లోతు అరథ్ంచేసుకోవడానికి పర్యతిన్సూత్ మౌనంగా వుండిపోయింది.

"వదిలెయ. నేను మాటాల్డేది అది కాదు. ఇనేన్ళళ్లో ఎనోన్సారుల్, ఎనోన్ చోటల్ తిరిగాను. ఎనెన్నోన్ వెనెన్ల రాతుర్లని, ఫైలస్ చదువుతూ,

పని చేసూత్ గడిపేశాను. అంటే నో రిగెర్టస్ అనుకో.. కానీ ఇపుప్డు నినున్ చూసేత్ అనిపిసోత్ంది.. " ఆగాడు.
"ఏమని? " ఆతర్ం ఆపుకోలేక అడిగేసింది. ఆమె ఆతుర్త అరథ్మై చినన్గా నవివ్ చెపాప్డు.

"పూరిత్గా మెకానికల గా మారిపోయిన ననున్ మళీళ్ లైఫ లోకి తేవడానికే ఆ దేవుడు నినున్ పంపించాడేమో, సృషిట్లో

అనుభవించాలిస్న అందాలెనోన్ వునాన్యని నీ దావ్రా నాకు చెబుతునాన్డేమో.. లేకపోతే.. లేకపోతే.. వాక అంటే ఫిటెన్స గురించి తపప్ పర్కృతి

ఊసే మరిచ్పోయినవాణిణ్, జీవితానిన్ హృదయంతో పరికించాలనన్ మనసే పోయినవాణిణ్ ఓ దారికి తెసుత్నాన్వు. జీవం పోసుత్నాన్వు. బతకడం
కాదు-జీవించడం నేరిప్సుత్నాన్వు మనూ నువువ్. జీవితంలో నేను చాలా అఛీవ చేసి వుండచుచ్. కానీ ఈ చినిన్, చినిన్ ఆనందాలని నాకు దగగ్ర

చేసింది మాతర్ం నువేవ్.. ఆ రోజు నువువ్ ననున్ రకిష్ంచి పునరజ్నేమ్ ఇచాచ్వనుకునాన్ను. కానీ జీవించడం అంటే పర్తి క్షణానీన్ ఆనందించడం అని
నేరిప్ మరో జనమ్నిచాచ్వు.... అసలు.. నీ పరిచయమే ఓ వరం నాకు.. అసలు... నేనూ...." ఉదేవ్గంగా చెపూత్ పూరిత్ చేయలేక ఆగాడు.
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మనసు మాట వినదు -కమలాగాయతిర్(కొర్వివ్డి)చెనిమిళళ్

"భరదావ్జా.. ", విసమ్యంగా, కాసత్ భయంగా అతనిన్ చూసూత్ అంది.
(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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