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ఆలోచనలతో అలసిన కళుళ్ బరువుగా మూతలు పడాడ్యి.
"భరదావ్జా.. లేవండి సర... పదౌతుంటే..." ఎంత తియయ్టి పిలుపు నిదర్గా అనుకునాన్డు.
"హలోవ... మిమమ్లేన్..." సుతారంగా ఎవరో తన భుజం మీద తడుతునన్ ఫీలింగ. మతుత్గా కళుళ్ విపాప్డు.

అందంగా మనోజఞ్ రూపం కళళ్ ముందు కదలాడింది... పెదద్కళుళ్, ఊరించే ఎరర్ని పెదాలు తియయ్గా భరదావ్జా అంటూ తన పేరు

పిలుసూత్.. తలరా సాన్నం చేసివచిచ్ందేమో అగరుపొగలాంటి జుటుట్ ఆమె భుజాల వెనుక అందంగా కదులుతోంది. లేతపచచ్టి చీరలో,
వనకనయ్లాగా...

"మనూ..." చెయియ్ చాపి ఆమెని తన మీదకి లాకుక్నాన్డు. ఒకక్సారిగా పూలచెండేదో తనని సుతిమెతత్గా వతుత్కునన్ అనుభూతి. నలల్టి

పెదద్ కళుళ్ ఆశచ్రయ్ంతో, భయంతో మరింత పెదద్వయాయ్యి. ఆ అందానిన్ ఆసావ్దిసూత్నే వెనువెంటనే "భరదావ్... "అంటునన్ పెదవులిన్ తన
పెదాలోత్ మూసేసాడు. తియయ్టి కరంటేదో ఆమె నుంచి తనకి పర్వహిసుత్నన్ భావన. తన మునిపంటి తాకిడికి పెదవిచిటిల్ నాలుకకి తడిగా,

ఉపప్గా తగిలిన రకత్ం అది కలకాదంటూ తీయని వాసత్వానికి తెర తీసింది. అపర్యతన్ంగా వదిలేసాడు. అతని పటుట్లో బిగింపు తగగ్గానే

చపుప్న అతని గుండెలమీద చెయియ్వేసి నెడుతూ పైకి లేచింది మనోజఞ్.
"సస్.... "చిటిల్న పెదవికి వేలానుచ్కుంటూ దూరం జరిగింది. ఒకక్సారిగా దిగుగ్న లేచాడు భరదావ్జ. ఆమె ముఖం కందిపోయింది.
ఏం చేశాడో నెమమ్దిగా రియలైజేషన కి వచిచ్ంది. "ఓహ గాడ..." వేళళ్తో నుదుటిని రుదుద్కునాన్డు. ఏం చెపాప్లో తెలియలేదు. పొరపాటున

చేసానని కూడా చెపప్లేడు. చెయోయ్, కాలో తగిలితే పొరపాటని సారీ చెపప్చుచ్. కానీ... ఎలా... ఏం చెపాత్డూ. రాతిర్ తెలల్వారూల్ ఆమెనే మేలుకుని
తలుచ్కునాన్ననీ, ఆమె తలపులోత్నే తెలాల్రాకా నిదద్రోయాడనీ ఎలా చెపాత్డు. కళుళ్ తెరవగానే ఆమెని చూసి కల కరిగిపోతుందేమో అనన్టుట్

లాకుక్నాన్డనీ... కానీ అలా ఎలా.. అరథ్ం కాలేదు. అంతగా ఎలా భర్మ పడాడ్డు తను.. అసలు తనే నమమ్లేకపోతునాన్డు. అసలు ఎవరైనా
నముమ్తారా.. ఐనా తనేమనాన్ అనుకునాన్డా కలగనాన్టేట్ మనోజఞ్ కళుళ్ తెరవకముందే తన ముందుంటుందనీ... అదీ తన పైరవేట ఛాంబరోల్...

తన మంచం దగగ్ర... అసలెలా.. ఏం చెపాప్లిపుప్డు తనూ.. సారీ అనాలా.. ఇంతకీ సారీ దేనికీ, ఆమె పరిమ్షన లేకుండా ముదాద్డినందుకా...

లేక... తీయని ముదుద్ మధయ్లో గాయం చేసినందుకా.. అసలు అలా కలలా తనముందుకు వచిచ్నందుకు థాయ్ంకస్ అంటే... చెపుప్చుచ్కుని

కొడుతుందేమో.. ఉలికిక్పడి ఆ ఊహకే భయంగా చూసాడు.

మాటాల్డబోయి ఆగిపోయాడు. చేసిన పనికి ఆకవ్రడ్ నెస తో మాటలు రావటేల్దు. ఆమె వైపు చూసాడు. కోపంతోనో, సిగుగ్తోనో గానీ

ఎరర్బడడ్ ముఖంతో తలవంచుకుని మంచానాన్నుకుని నిలబడిపోయింది. కోపం వచుచ్ంటుందా..! రాదా మరి పేర్మిసుత్నాన్ననైనా చెపప్కుండా

లాగి ముదుద్పెటుట్కుంటుంటే.. రాదూ మరి.. నీరసం ముంచుకొచిచ్ందతనికి. రోగ లా తయరవుతునాన్డు తను రోజురోజుకీ. దూరంగా
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వుండమనీ, అదీ, ఇదీ అని నీతులు చెపిప్, తానేమో ఇలా.. ఈ విధంగా టెంపట్ చేయడం. ఛ.. సచ ఏన ఇడియట..' కలే అనుకునాన్ను మనూ..

నమమ్వూ..' అనుకుంటూ దిగులుగా చూసాడు. గొంతు దాటటేల్దేమాటా.

నిశశ్బాద్నిన్ ఛేదిసూత్ ఇంటరాక్మ గణగణా మోగింది. యాంతిర్కంగా అందుకునాన్డు. "సర.. మనోజాఞ్ మేడమ.. అదీ.... మీరే

రమమ్నాన్రనీ చెపేత్నే లోపలికి పంపించాం సర.." సెకూయ్రిటీ గొంతులో భయం.

గొంతు పెగులుచ్కునాన్డు, "హా... ఆ.. ఎస.. నేనే.. ర.. రమమ్నాన్ను... దటాస్ల రైట.." అంటూ ఫోన కెర్డిల చేసి ఆమె వైపు

చూశాడు.అలాగే తలవంచుకుని వుంది.

'చెతత్ వెధవ.. చెతత్ బిహేవియర..' తనని తాను తిటుట్కునాన్డు. తపప్దు. తనే ఏదో ఒకటి చేయాలి. ఇపుప్డూ ఆ అమామ్యినే

రియాకట్వమనడం టూ మచ అనిపించుకుంటుంది. గాఢంగా ఊపిరి తీసుక్ని చుటూట్ చూసాడు.

డోర దగగ్రునన్ ఆమె చెపుప్లోల్ ఒకదానిన్ తీసుకుని ఆమె ముందుకొచాచ్డు. మోకాళళ్మీద ఆమె ముందు కూరుచ్ని చెపుప్ని ఆమె

ముందుకి సాచుతూ సినిస్యర గా చెపాప్డు, "కొటుట్.." అని.

అదిరిపడి పకక్కి జరిగింది, "ఏం.. ఏంటిది మీరు...?" వణికిందామె గొంతు.

"సారీ.. అనీ, అదీ, ఇదీ, ఏమీ చెపప్ను.. సారీ అనేది చాలా చినన్మాట.. తపుప్చేసేత్ శిక్ష పడాలి కదా మనూ.. ఊ... కొటుట్.. పీల్జ.."

కళళ్తో కూడా అరిథ్సూత్ చెపాప్డు.

విసమ్యంగా చూసింది. తేరుకుని చపుప్న అతని చేతిలో చెపుప్ని తీసి పకక్కి పడేసూత్, "ఛ.. ఛ.. లేవండి, ముందు.." అంది కుల్పత్ంగా.
"అది కాదు మనూ.. నేనూ.. "

"అబబ్.. భరదావ్జా.. నేనూ ఓ ఆడపిలల్ని కదా. డోనట్ మేక మీ ఆకవ్రడ్.. ఇంకేం చెపప్ను. పీల్జ.. నేనేమీ కొటట్ను. అదీ చెపుప్తో.. హౌ కెన
యూ సే సచ ఎ ధింగ .. వదిలెయయ్ండి.. అంతటితో సరిపెటాట్రు మహానుభావా.. చాలు.. ఇక ననున్ ఇబబ్ంది పెటట్కండి పీల్జ.. "అంటూ
సిగుగ్గా పకక్కి తిరిగిపోయింది.
మాటలోల్ చెపప్లేనంత రిలీఫ.. ఆనందంగా చూసాడు. ఆమె కోపం తెచుచ్కోలేదు.. తనని అసహియ్ంచుకోనూ లేదు.. పైగా
సిగుగ్పడుతోంది. భరదావ్జ పెదవులమీద సనన్టి నవువ్ మెరిసింది. మెలల్గా ఆమెనే చూసూత్ లేచాడు.
అపప్టిదాకా పడడ్ టెనష్న మొతత్ం చేతోత్ తీసేసినటుట్పోయింది. జరిగింది తలుచ్కుంటే మనసంతా ఏదో హాయి నిండినటుట్గా వుంది.
"ఔనూ.. ఏంటిలా.. సడెన గా..?" తటపటాయిసూత్ అడిగాడు.
"మీరు... మీరూ.... టీ గారెడ్న అనాన్రనీ... "ఆగిపోయింది.

"కానీ.. వరక్..?", సందేహంగా అడిగాడు తేరుకోవడానికి పర్యతిన్సూత్.
"రాతిర్ కూరుచ్ని అవగొటేట్సాను..", నెమమ్దిగా తలదించుకునే చెపిప్ంది.

"రెండురోజుల వరక్ ఒకక్రాతిర్లో.. మై గుడెన్స... అంటే రాతర్ంతా నిదేర్ పోలేదా.. ?", ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు.

"ఊహూ..", తలూపింది. ఆపాయ్యంగా ఆమె తలనిమరడానికి కదలబోయి తటాలన్ ఆగాడు. 'చూపించిన కనస్రన్ చాలు.. కంటోర్ల

యువర సెలఫ్... ఇక వళుళ్ కాసత్ దగగ్రపెటుట్కో జే.కే.', మనసు ఈసారి కాసత్ గటిట్గానే మందలించింది. గతుకుక్మని తనని తాను

సంబాళించుకుంటూ అడిగాడు, "గేర్ట.. తపప్కుండా తీసుకెళాత్నైతే..", అంటూ ఆగాడు సందేహంగా. "మరి నువువ్.. వసాత్వా నాతో...?",
భయంగా అడిగాడు. 'వదద్ంటుందేమో.. మాయ్నర లెస బూర్ట', తనని తనే తిటుట్కునాన్డు విసుగాగ్.
"మీరు.. దారోల్.. కలలు కననని మాటిసేత్..." ఆ బుగగ్లోల్ మందారాలు పూశాయి.
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"ఓహ...అయాం...సో సారీ...నేనూ... "ఏదో చెపప్బోయాడు.
"మీరు వెళిళ్ రెడీ అవండి. బాగోదు.. చాలాసేపటున్ంచీ రూమ లోనే వుంటే..." సిగుగ్గా చెపిప్ంది.

తలూపాడు. ఇంతకుముందు చాలాసారేల్ వునాన్రు ఛెస ఆడుతూ, టీ తాగుతూ, కబురుల్ చెపుప్కుంటూ.., కానీ ఇది ఖచిచ్తంగా తన

ఇందాకటి సెనస్ లెస బిహేవియర వలల్ వచిచ్న మొహమాటమే.. కాబటిట్ తనే తపిప్ంచాలి. చూడాలి ఏమాతర్ం చేయగలడో.

"సరే.. కాఫీ చెపాత్ను. తాగుతూ వుండు. వచేచ్సాత్ను..", వెళళ్బోతూ ఆగాడు, "ముందు నువెవ్ళిళ్ ఫేస వాష చేసుకుంటావా..?"

తటపటాయిసూత్ అడిగాడు.

"వదుద్. అయాం ఓ.కే."చెపిప్ంది.
ఇబబ్ందిగా చూశాడు. పెదవి చిటిల్న గాయం ఎరర్గా తన మొరటుతనానికి గురుత్లా పార్మినెంట గా కనిపిసోత్ంది. చెపేప్ందుకు ధైరయ్ం
సరిపోలేదతనికి.
"ఓ సారి ఇలారా.." పిలిచాడు డర్సిస్ంగ ఏరియా లోకి వెళూత్. చితర్ంగా చూసూత్ అతని వెంట వచిచ్ంది. "ఓసారి అదద్ం చూడు.. "చెపిప్
గబగబా పకక్కి వచేచ్సాడు. అతని గుండె వేగంగా కొటుట్కోసాగింది. ఇంక ఆపుకోలేక పారిట్షన లోంచి చూశాడు.
ఆమె అదద్ం వైపు చూడటేల్దు. తలొంచుకుని అలాగే నిలబడివుంది. ఏడవదుకదా.. భయం వేసిందతనికి. ఆమె దగగ్రకి వెళళ్బోయి
ఆమె నెమమ్దిగా తలెతత్డం గమనించి ఆగాడు. మనోజఞ్ తలెతిత్ అదద్ంలో తనని చూసుకుంటోంది. ఊపిరిబిగబటాట్డు. వేలి కొసలతో గాయనిన్

తాకింది. మెలల్గా అటూ,ఇటూ చూసి, అదాద్నికి పెదవులానిచ్ సుతారంగా చపుప్డు కాకుండా ముదుద్పెటుట్కుంది.

గుండెలోల్ ఏదో నొకిక్పటిట్న ఫీలింగ, ఆనందమా, బాధా, భయమా.. ఏంటది. పూరిత్గా అరధ్ం కాలేదతనికి. తన ఆలోచన రూపే

తెలియటేల్దు... నెమమ్దిగా తపుప్కునాన్డు. ఆమె ముఖం కడుకుక్నిరాగానే మౌనంగా టవలందించాడు. అంత తీయని గెసచ్ర కి ఆమెని

అమాంతం ఎతుత్కుని, గిరగిరా తిపాప్లనన్ంత ఆనందంగావుంది., కొనిన్ వందల, వేల కానుకలీయాలనిపిసోత్ంది. కానీ, ఏమీ చేయకూడదు.
కనీసం ఇకమీదైనా జాగర్తత్గా వుండాలి అనుకునాన్డు భారంగా.

సాన్నం పూరిత్ చేసి తల తుడుచుకుంటూ డర్సిస్ంగ ఏరియా లో అదద్ం ముందుకు నడిచాడు. ఆమె పెదవుల తడి అదద్ంమీద ఇంకా

అసప్షట్ంగా వునన్టేట్ అనిపించగా, మెలల్గా వేళళ్తో సప్ృశించబోయాడు.
"కాఫీ..."

అదిరిపడి వెనకిక్తిరిగాడు. చేతిలో కాఫీ కపుప్తో తననే చూసోత్ంది మనోజఞ్ అలల్రిగా. ఆమె కళళ్లో మళీళ్ తనదైన అలల్రి నవువ్
అందంగా.. రిలీఫ గా చూసాడు. అతని పెదాలు విచుచ్కునాన్యి. థాయ్ంక గాడ.. షీ ఈజ బాయ్క టూ హర నారమ్ల సెలఫ్.. అనుకుంటూ

అదిరిపడాడ్డు. డర్సిస్ంగ ఏరియాలో భుజానొకటి, నడుముకి మరోటి.. వటిట్ టవలస్ తో ఆమె ముందు నిలబడాడ్డనన్ సంగతి గురొత్చిచ్, "ఏంటి
మనూ.. వెళుళ్.. ననున్ డర్స చేసోక్నీ", మొహమాటంగా అనాన్డు.

"నేనేమనాన్ వదద్నాన్నా. ముందు కాఫీ తాగండి. చలాల్రిపోతోంది. తల కావలిసేత్ నేను తుడుసాత్ను." అతని భుజం మీదునన్ టవల ని

చొరవగా తీసుకుంటూ అంది.

అతనికి నవొవ్సోత్ంది. తానేదో గోపికలా, ఆమె అలల్రి కృషుణ్డిలా.. పూరిత్ రివరస్ గేర లా తయారయింది పరిసిథ్తి.
"ఏయ కొడతాను నినున్. వెళుళ్. ఎవరైనా చూసేత్ బాగోదు. వెళుళ్ మనూ.. " నవావ్పుకుంటూ అనాన్డు.

"సరే మీ ఇషట్ం.. మీరైతే ఏమనాన్ చేయచూచ్.. అదే నేను దగగ్రకొసేత్ మాతర్ం ఏదో ఆడపిలల్లా సిగుగ్పడిపోతారు." వెకిక్రింతగా అంటూ
వెళళ్బోయింది.
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విసురుగా ఆమె చెయియ్పటిట్ ఆపాడు. అతని ముఖం రోషంతో ఎరర్బడింది. "ఏమనాన్వ..? "
"మెలల్గా కాఫీ ఒలికిపోతుంది, మీరూ..."

"పోనివువ్... ఏంటీ ఏమనాన్వ.. ఆడపిలల్లాగానా.. ఏంటీ.. రెచచ్గొడుతునాన్వా.. చెపాత్నుండు నీ పని... ముందైతే రా.. తల తుడువ..
తెగ ముచచ్టపడిపోతునాన్వ గా.." అనాన్డు చిరుకోపంగా.

"మిమమ్లిన్ రెచచ్గొటట్డం చాలా ఈజీ చూశారా... సరేగానీ, అలా కూరోచ్ండి మీ తల అందొదేద్ంటి మరి నాకూ.." గారంగా అంది.

ఆమె అనన్విధానానికి నవవ్బోయి కంటోర్ల చేసుక్ంటూ సూట్ల లాకుక్ని కూరుచ్నాన్డు. కపుప్ పకక్న పెటిట్ తల తుడవసాగింది. నెమమ్ది
గా ఆమె చేతుల కదలికకి సనన్గా కదులుతునన్ నడుం మీద చేయి వేయాలనే కోరికని బలవంతంగా ఆపుకునాన్డు. అందంతో చంపడం అంటే
ఇదే కాబోలు... అనుకునాన్డు. అంతలో టవల అతని కళళ్ని కపేప్సింది.
"ఏయ.. ఏంటిది.. నాకేం కనపడటేల్దు.. " అంటూ టవల తీయబోయాడు.
"మీకేం కనపడకక్రేల్దు. చూసింది చాలు. కళుళ్ మూసుకుని తుడిపించుకోండి." చిరుకోపం నటిసూత్ చెపిప్ంది. అలా అడడ్ంగా

దొరికిపోయేసరికి గతుకుక్మనాన్డు. 'ఛ.. రోజు.. రోజుకీ పరమ బేవారుస్గా తయారవుతునాన్డు తను. జే.కే. కంటోర్ల..'

"అంతేనా.. సరిపోయిందా..", తుడవడం పూరిత్చేసి, టవల తీసి అతని కార్ఫ ని మునివేళళ్తో సరిచేసూత్ అడిగింది.
కళుళ్ తెరవకుండానే అడిగాడు,"ఊ.. ఇంకా డెర్స కూడా వేసేసాత్వా.. టిఫిన తినే టైమ కూడా కలిసొసుత్ంది..".
"యూ.. మీరూ.. తకుక్వవాళేళ్మీ కాదు.. రౌడీ మినిసట్ర అని మీడియాకి చెపాత్నుండండి..."

కళుళ్తెరిచి ఆమె వైపు చూసి అలల్రిగా నవావ్డు," ఔనా.. మరి ఈ రౌడీ తో నీకేం పనో... " కళెళ్గరేసాడు.

అతని రెండు భుజాలమీదా చేతులువేసి ముందుకొంగి అతని కళళ్లోల్కి చూసూత్, "ఇక నా పనే ఈ రౌడీతో.. వెళాద్మా రౌడీ గారూ..."

"నువువ్ చేతులు తీయకపోతే మళీళ్ రౌడీయిజం చూడాలొస్సుత్ంది. ఈసారి వెళేళ్ గాయ్రంటీ మాతర్ం నేనివవ్లేను.." ఆమెనే చూసూత్
చెపాప్డు.
గభాలన్ చేతులు తీసేసి సిగుగ్గా పరుగున అకక్డున్ంచి వెళిళ్పోయింది.
నవువ్తూ లేచాడు.

టిఫిన సరవ్ చేసుత్నన్ అతనేన్ చూసూత్ అడిగింది, " యూ హావ ఏ గేర్ట బాడీ.. దానన్లా లాలీచ్, పైజమాలోల్ దాచేసాత్రేం.. ?"

"ఏం చేయమంటావ... సలామ్న ఖాన లా తిరగమంటావా.. వునన్ మంతిర్ పదవి కాసాత్ పోతుంది.. పరువుతోపాటూ.."నవావ్డు.
"ఛా.. నా ఉదేద్శయ్ం అది కాదూ.." తడబడింది.

"మరీ నువువ్కూడా ఇపుప్డంటే శారీస లో మెరుసుత్నాన్వ గానీ, ముందీ అందమంతా పాయ్ంట, షరుట్లో,ల్ చుడీదార లో కపెప్యయ్లేదూ..

మే బీ దటస్ యాన ఓలడ్ అవుట లుక ఏమో నాకు తెలీదూ.. బట యూ లుక అమేజింగీల్ సట్నిన్ంగ ఇన శారీస మనోజాఞ్..." భరదావ్జ గొంతులో
మారుప్ అతనికే సప్షట్ంగా తెలిసింది.

మనోజఞ్ కళుళ్ వాలిపోయాయి, "మీరు.. మీరిలా మాటాల్డితే నేను వెళిళ్పోతాను..", సిగుగ్తో ఆమె ముఖం కందిపోయింది.

"ఎకక్డికి వెళాత్వ ననొన్దిలి...?" అంటూ తనని తాను మరిచిపోయి దగగ్రగా జరిగాడామెకి. అంతలో అతని సెల రింగయియ్ంది.
విసుగాగ్ కట చేసాడు.

నవేవ్సిందతని ముఖంచూసి, "గారెడ్నస్..." అడిగింది అతను తనవైపు చూడగానే తమాయించుకుని.
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తేరుకునాన్డతను. ఈ మూడ లో గారెడ్నాస్.. అంత దూరం వంటరిగా తామిదద్రూ..., తను సరిగాగ్ వుండగలడా.. వుంటాడా.. తనకంత

కంటోర్ల వుందా...

తలవిదిలాచ్డు. టిఫిన తినాన్ననిపించి బాతూర్మ వైపు నడిచాడు. ముఖం మీద చలల్టి నీళళ్తో ఫోరస్ గా సాప్ల్ష చేసుకునాన్డు.

ఒకక్సారి కాదు, చాలా సారుల్ అలా చేసి, అదద్ంలో, కంటోర్ల జే.కే. బిహేవ పార్పరీల్.. అంటూ తనకి తాను ఓ పదిసారుల్ చెపుప్కుని బయటికి
నడిచాడు.

"బాగా పిర్పేరై వచిచ్నటుట్నాన్వు.." చినన్ సైజ బాయ్గ తో కారెకుక్తునన్ మనోజఞ్ని చూసి చినన్గా నవువ్తూ అడిగాడు.
నవేవ్సింది. "మీకో విషయం చెపప్నా..?"
"...నే వదద్ంటే ఆగుతావా..చెపూప్.."
"అఫోక్రస్ ఆగను.. ఐనా మీరొదద్నరు... నాకు తెలుసు.. యూ నో.. నేను ఒకటే శారీ తెచుచ్కునాన్ను ఇకక్డికి వచిచ్నపుప్డు.. మీరు
మొదట చూసారే.. దట పింక వన... మీకు గురుత్ండివుండదనుకోండి.."
"ఆహా.. ఐ.. సీ.. మరివనీన్..." గేరు మారుసూత్ కాజువల గా అడిగాడు.
"ఆ రోజు మీరూ.. మీరు ననెన్లా చూసారో తెలాస్.. జనమ్లో మరిచ్పోలేను.. ఏంజిల అనాన్రు కూడా మీకు గురుత్ందో లేదో.. అందుకే
ఇవనీన్..." అంటూ సిగుగ్గా ఆగిపోయింది.

ఆశచ్రయ్ం, ఆనందం కలగలిసిపోయాయతనిలో, "ఓహ.. ఐ నెవర థాట దట ఇట కుడ బీ ద రీజన అనీ.... ఓహ.. థాయ్ంకస్..

థాయ్ంకూయ్ సో మచ ఫర ఆనరింగ మై థాటస్.... ఓహ.. అవనీన్ తరావ్త తీసుకునాన్వా.. గేర్ట.. అందుకేననన్మాట పర్తీ సాయంతర్ం మేడంగారు
సంధాయ్దేవి లా దరశ్నం ఇసుత్నాన్రూ రోజుకో శారీలో.... "నవువ్తూ అడిగాడు.

తలూపింది. ఇంతకీ ఎలా చూసాడా రోజు. అడైమ్రింగానా, పాయ్షనేట గా... లేక... కూయ్రియాసిటీ ఆపుకోలేక అడిగేసాడు.

"అంటే అనిన్విధాలా.. కానట్ డిసైక్బ.. కానీ.. అడైమ్రింగ గా, పాయ్షనేట గా, సీవ్ట గా.. ఏమో.. తెలీదు.. వెళిళ్పోయేముందు

ఒకసారేమో.." ఆగిపోయింది.

"ఆ ఒకసారి... చెపూప్.." రెటిట్ంచాడు.
"ఇందాకటాల్.." సిగుగ్గా అంది.
"అంటే.." మరింత ఆతర్ంగా రెటిట్ంచాడు ఇంకా ఏదో వినాలనే తపనని అణుచుకోలేక.
"అంటే.. అంటే.. రౌడీలా.. "నవేవ్సింది.
"రాక్షసీ..."నవావ్డు తనుకూడా.
"అవునూ... ఇందాకా బాతూర్మ లో అంతసేపేం చేసారూ..?" కొంటెగా అడిగింది.

ఆమె హింట అరథ్మై అదిరిపడి చూసాడు. ఆమె చెవి మెలిపెడూత్, "చెపాత్నుండు... నీకసలు ధైరయ్ం ఎకుక్వైపోతోంది రోజురోజుకీ..."

నవావ్పుకుంటూ అనాన్డు.

"ఆ... చెపేత్ వినడానికి చెవి వుండొదాద్.. ఆ.. నిజంగానే రౌడీ.... ఆ...."గటిట్గా అరిచింది.
దారిమొతత్ం ఆమె అలల్రితో, భరదావ్జ నవువ్లతో సాగిపోయింది.

"మీ కాలు ఓ.కేనా.. అంత దూరం... పోనీ నేను డైరవ చేయనా కొంచెంసేపు..?" అడిగింది చిపస్ అతనికందిసూత్.

"ఐ కానట్ సిట ఐడిల.. దట లాంగ.. బోరౌతాను. ఐనా చేతులు ఖాళీగా పెటుట్కుని అంతసేపు కూరోచ్లేను." చెపాప్డు.
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"మీ చేతులు ఖాళీ గా వుంచమని ఎవరు చెపాప్రు..?" ఓరగా చూసూత్ అంది.
ఉలికిక్పడి చూసాడు, "వావ్ట..అంటే..?"

"అంటే.. చిపస్ తినండి.. చేతోత్ పాయ్కెట పటుట్కునీ..." చిలిపిగా నవువ్తునాన్యామె కళుళ్.
"మై గాడ.. ఏదో నేను కొంచెం మంచివాడిన్ కాబటిట్ బతికిపోతునాన్వ మనూ.. నిజంగా నువువ్ రెచచ్గొటేట్దానికి ఇంకొకడైతేనా.. నీ పని
ఈపాటికి ఔట.. " ఉకోర్షంగా చెపాప్డు.

"ఆహా.. అంత మంచివారేం.. అయినా ఇంకెవడోన్ నేనెందుకు రెచచ్గొడతాను..? " నవివ్ంది.
"మై గుడెన్స.. యూ ఆర.. జసట్ ఇంపాసిబుల... యూ నో దట..."
"ఐ నో.. థాయ్ంకూయ్.. "జవాబిచిచ్ంది తియయ్గా నవువ్తూ.

సడన గా ఏదో గురొత్చిచ్నటుట్ అంది, "షాక నేనిదాద్ం అనుకుంటే అంతకు పదింతలు మీరే ఇచేచ్సారు.. "
"తపప్ంతా నీదే.. హింటిచాచ్వుగా.."నవావ్డు.

"అమోమ్.. ఇంకాసత్లో.. కొంచెముంటేనా..." గుండెలమీదు చెయియ్వేసుక్ని భయంగా తలుచుకుంటూ అంది.
"సారీ.. భయపడాడ్వా..?", గిలీట్గా చూసూత్ అడిగాడు.

"చాలా.. చాలా.. తరావ్త ఓ.కే. అనుకోండి. అసస్లూహించలేదు.."
"ఏం ఆ రోజు పారక్ లోనూ అలాగే తొందర పడాడ్ను. ఈరోజు ఛాంబరోల్.. ఏధైరయ్ంతో నాతో ఇంత దూరం వసుత్నాన్వు మనూ..
నిజంగా రౌడీ మినిసట్రేన్మో అనిపించడంలేదా.... ఓ రోగ లా కనిపించడంలేదా.. అసహయ్ం.."
"భరదావ్జా.. అలా అనొదుద్ పీల్జ.."
"పీల్జ.. ననున్ చెపప్నివువ్ మనూ. అలా ఎందుకు చేసుత్నాన్నో తెలీదు. అసలంతగా ఎందుకు కంటోర్ల తపుప్తునాన్నో తెలియటేల్దు.

చేసిన తపుప్ జసిట్ఫై చేసుకోవడానికి చెపప్టేల్దు, ఇదేమీ హాలీవుడ సినిమానో, నవలో కాదు.. నా.. పాషన అనుకో.. ఏమనుకో అరథ్ం అవడానికి.

అయాం నాట లైక దిస మనూ.. నెవర లైక దిస బిఫోర.. నా డిగిన్టీ, సెలఫ్ కంటోర్ల, సీరియస నెస.. అనీన్ పోతునాన్యి... ఏదో కాలేజ

కురార్ళాళ్.. ఈవెన ఇంకా ఛైలిడ్ష గా.. నో.. ఫూలిష గా, ఘోరంగా బిహేవ చేసుత్నాన్ను. ఎందుకో కంటోర్ల తపిప్పోతునాన్ను.. ఆగలేనంతగా...

అది నిదోర్... మతోత్.. మాయో, యూ కాల ఇట మాగన్టిజం.. లేక..... డామిట.. ఎలా చెపప్నూ..వాట ఐ ఫీల.." అరచేతిలో గుపిప్లి బిగించి
సీట్రింగ మీద బలంగా కొటాట్డు. ఛ... కనీసం తన వరష్న చెపుప్కుందామంటే మాటలు కూడా సరిగాగ్ దొరకటేల్దు.. విసుగాగ్, దిగులుగా రోడ

వంక చూసాడు.

"నాకరథ్మౌతోంది భరదావ్జా.." నెమమ్దిగా చెపిప్ంది. చివాలన్ తలతిపిప్చూసి అపర్యతన్ంగా కారాపాడు. అతని వైపు చూడకుండా

తన చేతి గాజులు ముందుకీ వెనకకీ జరుపుతూ మెలల్గా చెపోత్ంది, "ఎందుకంటే నాకూ అలానే వుంది. మీరు.. మీరు.. కాబటిట్..

బయటపడిపోతునాన్రు... కానీ.. నేను ఆడపిలల్ను. ఇపప్టికే మీతో అతి చనువుగా వుంటూ నా ఇషాట్నిన్ అంత బాహాటంగా చూపిసుత్నాన్ను.

ఇంక మనసులో వునన్ పర్తీదీ చెపాప్లంటే... ఎలా చెపప్ను.. నాకూక్డా.. నాకూక్డా మిమమ్లిన్ ముటుట్కోవాలనీ, తాకాలనీ, ఇంకా దగగ్రగా
వుండాలనీ..." ఆమె గొంతు వణికింది. ఐనా అభావంగా చెపుప్కుపోతోంది., "కానీ, మీరేమో ఏజ, సేట్జ అంటారు. ఏవేవో చెపాత్రు. ఒకవైపు

ముందుకు వెళళ్కూడదనన్ విచక్షణ, మరోవైపు మీ వైపు లాగేసుత్నన్ ఆకరష్ణ.. నాలోనూ.. అదే.. సంఘరష్ణ.. రైమింగ బాగుంది కదూ..
అంతరమ్ధనం.. అనొచాచ్.. నాకంత లాంగేవ్జ రాదనుకోండి. బట వాట ఎవర ఇట ఈజ.. దీనికి సమాధానం మీరే ఇవవ్గలరు... భరదావ్జా..
కేవలం మీరు మాతర్మే.."
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మౌనంగా కారుసాట్రట్ చేసి డైరవ చేయసాగాడు. 'ఎవరో పదునైన కతిత్తో గుండెని రెండుగా చీలుసుత్నన్ భావన. పేర్మో,ఏమో అనుకునే

సిథ్తి ఎపుప్డో దాటిపోయింది. హావ టూ డిసైడ.. ఇటా.. అటా.. బాధ అనేది తానొకక్డే పడితే పరవాలేదు. తనతో పాటు ఆమెనీ బాధించే హకుక్
తనకెకక్డిది..!!
పేర్మించిన అమామ్యి కోరి అందిసుత్నన్ పేర్మామృతానిన్ కాదనుకుంటునన్ నిరాభ్గుయ్డు తను. ఇక ఆపాలి. ఇంకేమైనా జరిగేలోపే తనని

తాను నిభాయించుకోవాలి. తపుప్దు. మనోజఞ్ హాజ టూ హావ ఏ గుడ లైఫ.. సమాధానం కోరడం ఆమె హకైక్తే, జవాబివవ్డం తన బాధయ్తే...
ఇవావ్లి... ఇసాత్డు..'

"భరదావ్జా.." ఆమె పిలుపుకి తేరుకుని చూసాడు. ఆమె మామూలైపోయిందపప్టికే.
"కాసత్ నవవ్చుచ్ కదా.. అలా ఎవరిదో మౌరిన్ంగ కి వెళుత్నన్టుట్ ఏడుపు ముఖం పెటట్కపోతే.."నవువ్తూ అడిగింది.
(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
Post your comments
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