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“థాంకస్, నువువ్ వచిచ్నందుకు. అసలు నువువ్ వసాత్వో రావో అని మనసులో సందేహంగానే ఉంది, కానీ వచాచ్వు. మంచి పని
చేసావ. నువువ్ వెళిళ్ పోతావని తెలిసినపప్టినుంచి, నేను నిదర్ కూడా పోవడం లేదు.ఇపుప్డు చెపుప్, ఏదైనా మాటాల్డు ” అనాన్డు నా కళళ్లోల్కి
చూసుత్.నేను చూపులు తిపుప్కునాన్ను.
“మాటాల్డడానికి ఏం ఉంది.ఏం లేదు,.” అనాన్ను
దెబబ్తినన్టుట్ చూసాడు. ఆరన్వ చూపుని. ఎపప్టికీ మరిచ్పోలేను
“నాకు తెలుసు, ఆరోజు జరిగిన దానికి,నా మీద అభిపార్యం మారిపోయింది. అపప్టినుంచి నువువ్ నాతో సరిగా మాటాల్డడం లేదు.”
నేను మౌనంగా ఎటో చూసూత్ ఉండిపోయాను.
“ఆరోజు జరిగినదానికి నీకు చాలా సారుల్ సారీ చెపాప్ను,ఇంకా ఆ కోపమే ఉందా?”
“కాదు,అదేం లేదు ” అనాన్ను అది పైకే,కానీ లోపల చాలా కోపం ఉంది.
ఆరోజు రాతిర్ జరిగింది గురుత్ తెచుచ్కోవాలని లేదు. కాని,ఇపుప్డు ఆరణ్వ మళీళ్ ఆ విషయానిన్ ఎతిత్ గురుత్ చేసాడు.నిజానికి నేనూ
మరిచ్ పోలేదు.అది మరిచ్పోయే సంఘటన కాదు కదా. పెదద్ పర్మాదం తపిప్న రోజు.
ఆ రోజు. డిసెంబర ముపైప్ ఒకటి రాతిర్. కొతత్ సంవతస్రం పారీట్ ఇసాత్నని రమమ్నాన్డు. అదో పెదద్ హొటల అని అనాన్డు. నేను
పెదద్ హొటళుళ్ ఎలా ఉంటాయో ఎపుప్డూ చూళేళ్దు. ఓ సారి చూదాద్మనన్ ఉతాస్హంతో సరే అనాన్ను. ఆ ఉతాస్హంలో చేసుత్నన్ది తపోప్ ఒపోప్
కూడా ఆలోచించలేదు. పైగా మోటార సైకిల మీద ఎపుప్డూ వెళళ్లేదు.ఆ సరదా ఇపుప్డు తీరుచ్కోవచుచ్, ఆ తీసుకెళుత్నన్ది, ఆరణ్వ కాకుండా
మరొకరు, తెలిసునన్ మనిషి అయినా నేను వెళేళ్దానిన్. ఓ అబాబ్యితో వెళుత్నాన్నని నిజం చెపేత్ అమమ్ పంపించదు. అందుకని, ఇంటోల్ అమామ్
వాళళ్కి అబదధ్ం చెపాప్ను, సువరాణ్ వాళుళ్ హాసట్లోల్ కొతత్ సంవతస్రం సెలిబేర్ట చేసుకుంటునాన్రని ,అనాన్ను.అమమ్ ఏం అనలేదు. తొందరగా
వచేచ్సెయియ్ అని అంది.సరే అనాన్ను. అమమ్ని మోసం చేసుత్నాన్నని కొంచెం బాధ పడాడ్ను.
కాని ఎంతో ఉతాస్హంగా ఆరణ్వ ని కలుసుకునాన్ను. బైక మీద కూచోవాలనన్ నా కోరిక తీరుతోంది. వెనకాల కూచునాన్ను.
చలిగాలిలో నేను, ఆరణ్వ బైకు మీద జాగర్తత్గా మా మధయ్ కొంచెం సథ్లం ఉంచి దూరంగా ఒళుళ్ తగలకుండా వెనకాల కూచునాన్ను.
తేలిపోతునన్టుల్గా ఉంది. సినిమాలో లాగా మెడని వెనకిక్ వంచి రెండు చేతులూ బాగా చాచాను. మొదటోల్ భయం వేసినా తరవాత బాగా
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ఉనన్టుట్నిపించింది. నునన్టి రోడుడ్ మీద వెళళ్డం నాకు ఎంతో బావుంది. అటూ ఇటూ చెటూల్, పొలాలు అంతా చీకటి. పైన నక్షతార్లతో
అందంగా ఉనన్ నీలాకాశం. రివువ్న వీసుత్నన్ గాలి.. ఎంతో హాయిగా ఉంది. తొందరగా ఆ హొటల రాకుండా ఉండాలి అనుకునాన్ను. అలాగే
వెళూత్ ఉంటే బావుంటుందని అనిపించింది. కాని,ఆ హోటల వచిచ్ంది. గోడలకి, పొదలకి, చెటల్కి అనిన్ చోటాల్ రంగురంగుల జిగేల జిగేల
మంటునన్ లైటుల్నాన్ మూల మూలలోల్ అంతా చీకటి చీకటిగానే ఉంది. అది హొటల కాదు, ఏదో రిసారట్స్ అని అకక్డ ఉనన్ బోరుడ్లని బటీట్
తెలిసింది.
విశాలంగా ఉనన్ ఆవరణ నిండా కారూల్,మోటారు సైకిళుళ్. ఎనోన్ సారుల్ సూక్లోల్, కాలేజీలో ఫెర్ండస్ తో ఏదో ఒక సందరభ్ంగా
,మామూలు కాంటీనల్కి, రెసాట్రెంటల్కి హొటళళ్కి వెళాళ్ను. కాని ఇలా రిసారట్స్ కి , పైగా ఊరికి దూరంగా ఉనన్ దానికి వెళళ్డం ఇదే మొదటి
సారి. అందుకే చాలా ఎకైస్ట అయాయ్ను. చాలా దూరం నడిచాకా ఓ అందమైన బిలిడ్ంగ లాంటి హొటల వచిచ్ంది. అంతా పటట్ పగలులాగా
ఉంది. రిసెపష్న దాటి లోపలికి వెళాళ్ము.
లోపల అంతా చీకటి గా ఉంది. ఏం కనిపించడం లేదు. సినిమాలోల్ చూపించే ఏదో విలనల్ మాయా లోకంలా భయంకరంగా
ఉంది.ఒకక్ క్షణం భయపడాడ్ను. పైనా కిందా పకక్నా అనిన్ చోటాల్ రంగు రంగుల లైటుల్. ఆరుతూ వెలుగుతూనన్ లైటూల్, డిమ గా ఉనన్ లైటుల్,
మసక వెలుతురు. ఎకక్డైనా పడతానేమో అని భయపడాడ్ను. అయితే ఆరణ్వ నా చేయి పటుట్కుని నడుసుత్నాన్డు. అది నాకు తపప్నిపించ లేదు.
ఎందుకంటే అసలు దారి ఏం కనిపించడం లేదు. దానికి తోడు అంతా పొగ. కళుళ్ ఆ చీకటికి వెలుగుకి అలవాటు పడాడ్కా, కొంచెంగా
కనిపించడం మొదలైంది. చుటూట్ చూశాను. అది చాలా పెదద్ హాలు.

చీకటి వెలుగుల మధయ్ కదులుతునన్ మనుషులు. ఊగిపోతునన్

మనుషులు,తాగుతునన్ మనుషులు. అసప్షట్ంగా కనిపిసుత్నన్ మనుషులు జంటలుగా డానస్ చేసుత్నన్ వాళుళ్. ఎవరి మొహాలూ సప్షట్ంగా
కనిపించడం లేదు. ఆ హాలంతా సిగరెటల్ పొగ, ఆలొక్హాల వాసన తో నిండి ఉంది. భరించ లేక పోయాను. తల తిరిగుతునటుల్గా, వికారంగా
అనిపించింది, చెవులు బదద్లయేయ్లా పంజాబీ ,హిందీ పాటలు. ఒకక్సారిగా ఆరణ్వ ననున్ గటిట్గా పటుట్కుని దగగ్రికి లాకుక్నాన్డు. ఓ సారి
తనని చూసి చటుకుక్న అతడి పటుట్ని విడిపించుకునాన్ను. చెయియ్ విదిలించుకునాన్ను. ఆశచ్రయ్ంగా చూసాడు.
“నూయ్ ఇయర సెలిబేర్షన ఇలాగే ఉంటుంది ”

దగగ్రగా వచిచ్ చెవిలో అనాన్డు.

“నాకు ఇలాంటివి నచచ్దు ” అంటూ పకక్కి జరిగాను.ఆరణ్వ అదేం పటిట్ంచుకోలేదు.
“నచచ్దంటే ఎలా.నూయ్ఇయర సెలిబేర్ట చేసుకుంటే బావుంటుందని ఇకక్డికి తీసుకొచాచ్ను. ఎంజాయ చేదాద్ం. మనం కూడా డానస్
చేదాద్ం. పద “ అంటూ మళీళ్ నా నడుము మీద చేయి ఓ అడుగు ముందుకి వేసాడు. వెంటనే ఆరణ్వ ని ఒకక్ తోపు తోసి గబగబా పరుగు
లాంటి నడకతో బయట లాబీలోకి వచేచ్సాను. ఆరణ్వ కూడా నా వెనకాలే వచాచ్డు. ననున్ ఆపాడు.
”ఏం జరిగింది? “అని రెండుసారుల్ అడిగాకా చెపాప్ను.
”చూడు ఆరణ్వ , నాకు ఇలాంటి వాతావరణం నాకు నచచ్దు. నేను లోపల ఉండలేక పోతునాన్ను. అయినా నువువ్ ననున్ ఇలాంటి
చోటుకి తీసుకొసాత్వని అసలు అనుకోలేదు. పైగా హొటల అంటే నేను వేరే గా ఊహించుకునాన్ను. మేం చూసిన రెసాట్రెంటల్కనాన్ ఇంకాసత్
బావుంటుందని అనుకునాన్ను. నాకిలాంటి హొటళూళ్ తాగడాలూ. డానుస్లాడడాలు అవీ నచచ్దు ” అని కోపంగా అని బయటికి వెళళ్డానికి
తయారయాయ్ను. నా వెనకాలే గబగబా వచిచ్ చేయి పటుట్కుని ఆపాడు. నేను ఆగిపోయాను.
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కాసేస్పు మాటాల్డ లేదు. వెంటనే ఇంటి దగగ్ర దింప మనాన్ను. నిశశ్బద్ంగా బయటికి వచిచ్ బైకు దగగ్రికెళిళ్ సాట్రట్ చేసాడు. వెనకాల
కూచునాన్ను. ఆ కూచోడంలో వచేచ్టపుప్డునన్ ఎకైస్ట మెంటు ఇపుప్డు లేదు. యాంతిర్కంగా కూచునాన్ను. ననున్ఇంటి దగగ్ర దింపేసాడు..
“ టైము ఎనిమిది కూడా కాలేదు, అపుప్డే వచేచ్సావేంటీ ? ” అని అమమ్అడిగితే ఏదో సదిద్ చెపేప్సాను. ఆ మరాన్డు పేపరోల్
అంతకు ముందు రాతిర్ మేము వెళిళ్న

రిసారట్స్ లో రైడ జరిగిందని, చాలా మందిని అరెసట్ చేసారని.,అకక్డ యువత డర్గస్ కూడా

తీసుకునాన్రని, కొంత మంది పైరవేసీ కోసం అని,రూములు కూడా బుక చేసుకునాన్రని అసభయ్, అసాంఘీక కారయ్ కలాపాలకి పాలుపడాడ్రని
ఫొటోలతో సహా పేపరోల్ వచిచ్ంది. అంతా మొహాలు కపుప్కుంటూ నడుసుత్నన్ ఫొటోలు.
ఆ రోజున అమమ్ ఓ పెదద్ లెకచ్ర తీసుకుంది. “చూడు నా పెంపకం ఎలా ఉందో. ఓ వయసొచిచ్న పిలల్లని చాలా జాగర్తత్గా
పెంచాలి. ఎకక్డికెళోత్ందో ఎవరితో వెళోత్ందో అనీన్ గమనిసూత్ండాలి. అనీన్ కనుకోక్వాలి. నేను నినున్ అలాగే

పెంచాను కాబటిట్ ఇంటికి

తొందరగా వచాచ్వు . ఆ మాతర్ం భయం ఆడపిలల్కి ఉండాలి.” అని, ననున్ మెచుచ్కొని పటుట్బడడ్ మిగిలిన ఆడ పిలల్లని వాళళ్ పేరెంటస్ ని
విమరిశ్ంచింది.
అమమ్కి తెలీదు నేను కూడా అకక్డికి వెళాళ్నని. ఒక వేళ నేను కూడా ఆరణ్వ తో అకక్డ ఉండి ఉంటే నా పేరు కూడా బయటికి
వచేచ్ది. నా ఫొటో కూడా వచేచ్ది. అరెసట్ చేసి పొలీస సేట్షన కి తీసుకెళిళ్న వాళళ్లోల్ నేను కూడా ఓ ముసుగు వేసుకుని ఉండే దానిన్. ఆ ఊహే
చాలా భయంకరంగా అనిపించింది.
ఒకక్ విషయం అరథ్ం కాలేదు. ఆరణ్వ ఎందుకలా చేసాడు? నాకంటే తెలీదు,పెదద్ హొటళుళ్ రిసారట్స్ ఎలా ఉంటాయో, ఆరణ్వ కి
కూడా తెలీదా? కనుకోక్ లేదా!,అనీన్ తెలుసు. వాతావరణం ఎలా ఉంటుందో కూడా తెలుసు .అయినా తీసుకెళాళ్డు. తెలిసీ కూడా అసలు
అలాంటి చోటుకి ననున్ ఎందుకు తీసుకెళాళ్లీ? నేను ఎలాంటి వాతావరణంలో పెరిగానో, మా కుటుంబం కనస్రేవ్టివ అని కూడా తెలుసు.
అయినా ననున్ ఏం అనుకునాన్డు.? పిలవగానే వసాత్ననాన్నని కదా అని ఇలాంటి హోటలుకి తీసుకొసాత్డా? ఫెర్ండంటే

మంచిగా

పర్వరిత్ంచగలగాలి, ఎంత డిగిన్ఫైడ గా ఉండాలి!? ఇలాంటి వాటికి ఇషట్పడి వెళేళ్ వాళుళ్ంటారు. ఎంత చదువుకునాన్ నేను ఇంకా అంత
పోర్గెర్సివ కాదు.
ఏదైనా ఆరణ్వ మనసు తెలిసింది. ఏ మాతర్ం చనువిచిచ్నా ఉపయోగించుకునే రకం అనిపించింది. ఇక మీదట కాసత్ జాగర్తత్గా
ఉండాలి. నా గురించి ఎకుక్వగా ఊహించదద్ని చెపేప్యాలి. ఇంక మాటాల్డ కూడదని అనుకునాన్ను. నిజంగానే ఆ తరవాత కోపంతో చాలా
రోజులు ఆరణ్వ తో మాటాల్డ లేదు. ఎనిన్సారోల్ సంజాయిషీ ఇచుచ్కునాన్డు. ఎనోన్సారుల్ బతిమాలాడు. జరిగింది మరిచ్పొమమ్నాన్డు.
మామూలుగా అయిపోయినటుల్ నటించినా అది పైపైనే. కానీ నేను మాతర్ం మరిచ్పోలేదు.
ఇనాన్ళళ్ తరవాత ఈ నందినీ రెసాట్రెంట లో, ఇపుప్డు మళీళ్ గురుత్ చేసాడు. పైగా ఇది జరిగి ఓ నాలుగు నెలలు
అయిందనుకుంటాను.
“ఇపుప్డు ఆ కోపం మనసులో పెటుట్కునాన్వా? కొతత్ సంవతస్రం మనం బాగా ఎంజాయ చేయాలని అకక్డికి తీసుకెళాళ్ను. అంతే
నినున్ బాధించాలని కాదు.అపప్టి ఆ కోపం ఇంకా ఉందా? నిజంగానువువ్ వెళిళ్పోతావా? నేనంటే నీకిషట్ం లేదా? మళీళ్ ఈ అవకాశం నాకు
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వసుత్ందో లేదో, నిజం నేను నినున్ పేర్మిసుత్నాన్ను, నీ కోసం ఏం చెయయ్మనాన్ అది చేసాత్ను పీల్జ ఇకక్డే ఉండిపో ” మళీళ్ ఆ గొంతులో బాధ.
నేను గమనించాను.
“నీకు ఇదివరకే చెపాప్ను. నువువ్ దీనిన్ మళీళ్ మొదటికే తీసుకు రాకు. ఇషట్ం వేరు. పేర్మ వేరు. మనది సేన్హం మాతర్మే. అంతకు
మించి మరేం లేదు ” గటిట్గా చెపేప్సాను.
“ కాని నేను నినున్ పేర్మించాను. మనం పెళిళ్ చేసుకుందాం. మన పెళిళ్కి నా వైపు నుంచి అభయ్ంతరం ఏమీ లేదు. నాకు అమామ్
నానాన్ లేరు. ఉనన్ది ఒకక్ బామమ్. ఆమెకి నీ విషయం చెపాప్ను. అందుకని నువువ్ వెళేళ్ లోపు ఏదో ఒకటి కిల్యర చేసుకుందాం. మీ వాళళ్ని
నేను ఒపిప్సాత్ను. నువువ్ ఎవరికీ భయపడాలిస్ంది లేదు. ఈ ఏడాదితో నా డిగీర్ అయిపోతుంది. ఏదో ఉదోయ్గం వసుత్ంది. మనం హాయిగా
ఉందాం. నువువ్ సరే అను ” ఆవేశంగా అనాన్డు, నా చేతిని పటుట్కుంటూ. ఆ ఆవేశం చూసి కొంచెం భయపడాడ్ను.
“ ఏంటీ పిచీచ్,పెళేళ్ంటీ. ఆ ఆలోచన ఎలా వచిచ్ంది నీకు? నీకిదివరకే చాలా సారుల్ చెపాప్ను, ఇషట్ం వేరు, పేర్మ వేరు అని“
కోపంగా అనాన్ను.
“ పిచాచ్ పిచేచ్ంటీ! ఇది చాలా సీరియస సబెజ్కట్. నేను చాలా సీరియస గా ఉనాన్ను ”
మరో సారి షాక తినాన్ను. ఆ మొహం, ఆ చూపు చూసేత్ ఎందుకో కాసత్ భయం వేసింది. అయోమయంగా చూసాను. అంత
సీరియస గా ఉనాన్డా. ఏంటీ పిలాల్డు!
“కాదు శృతీ నా దృషిట్ లో ఇషట్ం,పేర్మ రెండు వేరే కాదు. మొదట సేన్హం చేసినా తరవాత అది ఆకరష్ణ అయింది. అది పేర్మగా
మారింది. ఈ పేర్మ ఎపుప్డు మొదలైందో నాకు తెలీదు. ఇపుప్డు నువువ్ వెళిళ్ పోతునాన్వు దానికి ఓ ఆకారం వచిచ్ంది. అందుకే అంటునాన్
పెళిళ్,చేసుకుందాం అని . ఈ విషయం అందరికీ తెలవాలిస్న పని లేదు. నీకు అంతగా భయంగా ఉంటే

సీకెర్ట గా కోరుట్ మారేజ

చేసుకుందాం. కాదంటే నువువ్ ఇకక్డే ఉండి చదువుకో. ఏదో ఒకటి చెయియ్ ”
కోపం తనున్కొచేచ్సోత్ంది. ఇకక్డి నుంచి వెళిళ్పోవాలి.
“సారీ, నాకిలాంటివి ఇషట్ం లేదు. నేను వెళాళ్లి, మీ మొగపిలల్లు ఎపప్టికీ మారరు. మీ దృషిట్ కూడా మారదు. సేన్హం అంటే
పెళిళ్కి ఓ మొదటి మెటుట్ అనుకుంటారు. అసలు నా గురించి ఏం తెలుసు నీకు,అలాగే నీ గురించి నాకేం తెలీదు. సారీ! ”అంటూ లేచాను.
ఒకక్సారి చేయిని పటుట్కునాన్డు. వదిలించుకునాన్ను. మళీళ్ పటుట్కునాన్డు . నా మొహంలోకి చూసూత్ ఉండిపోయాడు.
“ అలా అనకు శృతీ ,ఒకళళ్ గురించి ఒకళళ్కి తెలియకపోయినా ఇది వరకూ పెదద్ వాళుళ్ చేసిన పెళిళ్ళుల్ సకెస్స అవడంలేదా?
పెళళ్యాయ్కా అనీన్ తెలుసాత్యి. అదంతా ఎందుకు?నీకు నేనంటే ఇషట్ం. పేర్మ ఉంది అది నాకు తెలుసు. అందుకే నేను నీ పుటిట్నరోజుకి
,పండగలకి గీర్టింగస్ ఇసేత్ తీసుకునాన్వు కదా! ” అనాన్డు,నావైపు చూసుత్.
ఒకక్సారిగా నోరు తెరిచాను. ఎటునుంచి ఎటు వెళుత్నాన్డు? తీసుకోడం తపప్యిపోయిందా? దాని అరథ్ం మారుచ్కునాన్డా?
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“నిజమే తీసుకునాన్ను. నా పుటిట్నరోజున,పండగలకి చాలా మంది ఇచాచ్రు. ఓ సేన్హితుడుగా నువువ్ ఇచాచ్వని తీసుకునాన్ను.
అంతే. నువువ్ సువరణ్ కజిన వి, నా సేన్హితుడివి ,సువరణ్ ఎంతో నువువ్ కూడా అంతే. ఇదద్రి మీదా ఒకేలాంటి ఇషట్ం, నీ మీద ఇషట్ం అనేది
ఏంటో నాకే సప్షట్ంగా తెలీదు. అది సప్షట్ం అవడానికి కొనేన్ళుళ్ పడుతుంది. అయినా ఇలాంటి వాటికి ఇంకా చాలా కాలం ఉంది. ఇపుప్డు
నాకు నాచదువు, నాకు నా కెరీర, నా పేరెంటస్ మఖయ్ం అంతే. పైగా నా కల మెడిసిన అది సాకారం చేసుకోవాలి ”
” అయితే నీ కోసం జీవితాంతం వెయిట చేసాత్ను. నువువ్ సరే అను. నీ చదువు , కెరీర ఓ టార్క లో పడాడ్కే చేసుకుందాం. సరే అను ”
కళుళ్ చినన్గా చేసూత్ అనాన్డు
ఎలా అంటాను?అనలేను. నాకు జీవితం మీద ఎనోన్ ఆశలునాన్యి. కలలునాన్యి. పెళిళ్ అనన్ది అందులో లేదు. అందుకని
పార్మిస ఎలా చేసాత్ను? ఆరన్వ ఓ సేన్హితుడు మాతర్మే. అంతే. అందులో అంతకు మించిన ఇషట్ం లేదు. ఏ అభిపార్యమూ లేదు.
మాటాల్డినంత మాతార్నా పేర్మించేయడమేనా? దానిన్ పేర్మ అని అనుకుంటాడా? తన లాగే నేను కూడా అనుకోవాలా? దానేన్
పేర్మ అని ఎలా చెపాత్ను? పేర్మిసుత్నాన్నని ఎలా చెపాత్ను ? ఇంత వరకూ ఇలాంటి టాపిక రాలేదు . లేకపోతే ఎపుప్డో చెపేప్దానిని. చాలా సేపు
ఏం మాటాల్డ లేదు.
” పోనీ టచ లో ఉండు. అదొకక్టే నేను అడిగేది ”
“దానిలో ఉనన్ లోతు నాకు అపుప్డు తెలియలేదు. ఇంక నేను వెళాళ్లి” అని లేచాను. ఆరన్వ ని బాధ పెడుత్నాన్నిపించింది. కాని
ఇది నా జీవితం.నా ఫూయ్చర. పైగా ఇపుప్డు నా వయసు పంతొమిమ్ది. ఇది పెళిళ్చేసుకునే వయసు కాదు. జీవితానికి ఓ అరథ్ం ఇచుచ్కునే
దారిలో వెళళ్డానికి తయారవుతునాన్ను.
మరోసారి ఎంసెట రాయడానికి సిదధ్ం అవుతునాన్ను. బిఎసీస్ పూరిత్ చెయాయ్లి. అలాగే పూరిత్ కావలసిన కలలు కూడా ఉనాన్యి.
ఆరన్వ కనాన్ ఎంతో పెదద్వి నా కలలు, నేను, మెడిసిన చదవాలనన్ కోరిక, ననున్ కనన్ నాతలిల్ దండుర్లు, ఇవనీన్ నా ముందునాన్యి. ఈ ఊరు
దాటి వెళుత్నన్ంత మాతార్న నా కలలిన్ ఎలా ఆపెసాత్ను?
లేచాను. ఆరణ్వ కి సమాధానం చెపప్లేదు. ఆరణ్వ మొహం పాలిపోయింది.
“ ఇంకొంచెం సేపు కూచోకూడదా?“
“ ఉఁహూ .లేదు నాకు చాలా పనుంది, నా పుసత్కాలూ అవీ సదుద్కోవాలి, వాటిని పాక చేసుకోవాలి. రేపు పాకరస్ వాళూళ్ వసాత్రు ”
అని కురీచ్ని వెనకిక్ తోసి ఓ అడుగు ముందుకేసాను.
“ ఒకక్ నిమిషం ఆగు శృతీ! నీకోసం తెచాచ్ను. కనీసం ఈ లెటర గీర్టింగ,తీసుకుంటావా? పీల్జ! ” పార్ధేయ పడుతునన్టుట్గా
అనాన్డు.
“ సరే. ఓ సేన్హితుడు ఇచిచ్నటుట్గా తీసుకుంటాను. ఇలా తీసుకునన్ందుకు ఎకుక్వగా ఊహించకు. గుడ బై ” అంటూ తిరిగాను.
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నాతో పాటూ ఆరన్వ లేవలేదు అకక్డే కూచుండి పోయాడు. ఒకక్ క్షణం వెనకిక్ తిరిగి, “మనది సేన్హం మాతర్మే అందులో పేర్మ
లేదు. సేన్హానికి అరాథ్నిన్ మారచ్కు” అని మరోసారి చెపాప్లనిపించింది. కానీ ఈ సంగతి ఇదివరకూ కూడా చెపాప్ను. తనకి అరథ్ం అవడం
లేదు. రెసాట్రెంటులోంచి బయటికి వచాచ్ను. ఇంక ఆ తరవాత ఏం ఆలోచించలేదు. ఇంటికెళాళ్కా ఆ ఉతత్రానిన్ గీర్టింగ ని ఏదో ఎదురుగా
కనిపించిన ఓ పుసత్కం లో పెటాట్ను.ఆ సంగతి అపుప్డే మరిచ్పోయాను.
ఆ మరాన్డు మా పకిక్ంటి వాళుళ్, బేర్క ఫాసట్ కి పిలిసేత్ అమామ్ నానన్గారు వెళాళ్రు. నేను ఇంటోల్ ఉండి పోయాను. ఫోన మోగింది.
తీసాను. అవతల సువరణ్.
“.....నువువ్ తనని కలుసాత్వని ఆరణ్వ కి చెపాప్ను. కలిసావా?”
“ఆఁ సాయంతర్ం కలిసాను ”
“ ఏం జరిగింది? ఎంత సేపు గడిపావ? ఏం మాటాల్డావ? “
దీని కోసం ఫోన చేసిందా? ఏంటీ పర్శన్లు? చిరాకేసింది.
“ఎంత సేపేంటీ, ఓ నలభై నిమిషాలు. ఏం మాటాల్డానా నీతో ఇదివరకూ అనన్దే. ఆ తరవాత వెంటనే చీకటి పడకుండా వచేచ్సాను.
అయినా చూడు సువరాణ్! నేను మీ లాగా హాసట్ల లో ఉండడం లేదు. నేను అమామ్ వాళళ్ దగగ్ర ఉంటునాన్ను, ఏ మాతర్ం ఆలసయ్ం అయినా
ఎనోన్ పర్శన్లు వేసాత్రు. వాటికి జవాబులు ఇచుచ్కోవాలి. దీనికోసం ఇపుప్డు నువువ్ ఫోన చేసావా? “
“లేదు. శృతీ దానికోసం చెయయ్లేదు. ఆరణ్వ నినన్ సాయంతర్ం నుంచి కనిపించడం లేదుట, రాతిర్ కూడా ఇంటికి రాలేదుట.
ఆరణ్వ బామమ్ కంగారు పడోత్ంది. పోలీసులకి రిపోరట్ ఇపుప్డే ఇచాచ్రు. వాళుళ్ వెతుకుతునాన్రు ”
ఒకక్సారి తల తిరిగినటల్యింది. భయపడిపోయాను. గుండె ఆగినటల్యింది. కనపడడం లేదా? ఎకక్డికి వెళాళ్డు? వెంటనే ఏం
సమాధానం ఇవవ్ లేకపోయాను. అతి కషట్ం మీద నోరు పెగిలింది.
“నినన్ సాయంతర్ం రెసాట్రెంటులో కలిసాను, అది కూడా ఒక నలభై నిమిషాలు మాతర్మే. నాకు పాకింగ ఉంది.అందుకోసం
వచేచ్సాను. అంతే ”
“అంతేనా?” రెటిట్ంచి అడిగింది.
“అంతే. నేను చెపాప్లిస్ంది చెపేప్సి వచేచ్సాను. నాతో పాటూ తను బయటికి రాలేదు. నేను ఇంక వెనకిక్ తిరిగి చూడలేదు. నేను
అనన్ది తపోప్ ఒపోప్ కానీ నా మనసంతా అలజడిగా ఉంది. గబగబా ఇంటికి వచేచ్సాను. ఆ తరవాత ఏం జరిగిందో నాకు తెలీదు ” అనాన్ను
భయంగా.
వెంటనే సువరణ్ ఫోను పెటేట్సింది.
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ఏం చేయాలో అరథ్ంకావడం లేదు. ఆరణ్వ కనపడక పోవడానికి నాకూ ఏం సంబంధం లేదు. ఈ విషయం ఆరణ్వ బామమ్కి చెపాప్లి.
ఇంటోల్ అమమ్ కూడా లేదు. కాబటిట్ ఫోన చేయచుచ్. కానీ ఎకక్డో భయం ,ఎందుకో భయం. ఫోన దగగ్రికి వెళాళ్ను, కానీ చెయయ్లేకపోయాను.
అకక్డే నుంచునాన్ను.
ఎలాగైనా ఆరన్వ ఇంటికి ఫోన చేసి, వాళళ్ బామమ్కి అంతకు ముందు రోజు మా ఇదద్రి మధయ్ ఏం జరిగిందో చెపాప్లనిపించింది.
దానికి ఆరణ్వ కనిపించక పోవడానికి ఏం సంబంధం లేదని చెపాప్లి.
కాని దాని వలల్ లాభం ఏం ఉండదు అని తెలుసు. ఏ ఫెర్ండు తోనో కలిసి బాగా తాగి ఉంటాడు అలా ఎనోన్ సారుల్ జరిగింది. ఆ
సంగతే తనే చెపాప్డు. బామమ్కి భయపడి ఇంటికి వెళళ్కుండా ఆ ఫెర్ండ గదిలోనే ఉండి పోయి ఉంటాడు. ఇలా ఇదివరకూ కూడా
జరిగింది,బామమ్కి భయపడి ఇంటికి వెళళ్లేదు అని అనాన్డు. ఇపుప్డు కూడా అదే జరిగి ఉంటుందని అనిపించింది. నా తిరసక్ృతిని
తటుట్కోడానికి ఎకక్వగా తాగి ఉంటాడు. ఏఫెర్ండ ఇంటోల్నో రోజంతా గడిపేసి ఉంటాడు,అని ఎంత అనుకునాన్ ఏదో జరిగిందనిపిసోత్ంది.
అయితే ఇందులో నా తపుప్ందా? తనతో సేన్హం చేయడం తపాప్? ఆ సేన్హానిన్ అపారథ్ం చేసుకుంటే

నేనేం చేయలేను. కానీ

ఎందుకో లోపలున్ంచి ఏదో బాధ. రాతర్ంతా రాలేదా? ఎకక్డికి వెళిళ్ ఉంటాడూ!? నిజంగా నా మాటల మూలంగానే వెళిళ్పోయాడా? నేనేం
అనాన్ను? నా మనసులో మాట చెపాప్ను అంతే. దానికి ఇంత కఠినంగా వయ్వహరిసాత్డా?
ఆ రోజు నా బటట్లూ పుసత్కాలూ డైరీలూ అనీన్ సదుద్కుంటునాన్ను, కాని మనసు మనసులో లేదు. ఆరన్వ గురించే ఆలోచిసుత్నాన్ను.
దొరికాడో లేదో, ఎకక్డునాన్డో, ఏ సిథ్తిలో ఉనాన్డో, ఎలా తెలుసుత్ంది? ఎవరైన్నా అడగాలంటే భయం. అందుకే నా సేన్హితురాళళ్తో
మాటాల్డ లేదు. కలవలేదు. ఎకక్డ ఆరణ్వ పర్సాత్వన వసుత్ందో ఏం వినాలిస్ వసుత్ందో అని.ఆ రోజంతా అలాగే అనయ్మనసక్ంగానే గడిపాను.
మరాన్డు ఉదయం అమమ్ పేపరు చూసోత్ంది. ఆమెకి పేపరు చదువుతూ మధయ్ మధయ్ కొనిన్ వారత్లు పైకి చదవడం, చెపప్డం
అలవాటు. ఎపప్టిలాగా ఆ రోజున కూడా అలాగే గటిట్గా చదువుతోంది. నానన్గారు టీవీ చూసూత్ అమమ్ మాటలు వింటునాన్రు. నేను కూడా
అకక్డే కూచుని కాఫీ తాగుతునాన్ను.
కానీ నా ఆలోచనలనీన్ కూడా ఆరన్వ మీదే. రెండు రాతుర్ళుళ్ గడిచాయి. ఎకక్డునాన్డో? అసలు ఇంటికి వచాచ్డో లేదో? వసేత్
పరవాలేదు. రాకపోతే. మళీళ్ భయం వేసింది. పోనీ ఓసారి వాళిళ్ంటికి వెళేత్ తెలుసుత్ంది. ఆరణ్వ వచాచ్డో లేదో, ఇంకా నా మీద కోపంగా
ఉనాన్డా? బామమ్ దగగ్రికి వెళళ్నా.? అమమ్కి తెలీకుండా వెళళ్నా..!? కషట్ం. అమమ్కి చెపిప్ వెళాళ్లి. చెపేత్ ఒపుప్కోదు. అందుకని వెళాళ్లనన్
ఆలోచనని తీసేసాను.
“శృతీ, మేఘనా కాలేజీలో పిలల్లు ఎవరైనా నీకు తెలుసా? ఎవరో ఓ అబాబ్యి ఆ కాలేజీ వాడేట, సుబబ్రంగా తాగేసి,ఒళూళ్
తెలీకుండా బండి తోలేసేత్ ఏం జరుగుతుందో అదే జరిగింది. ఆ వారేత్ దీనోల్ వచిచ్ంది. ఆ పిలాల్డి ఫొటో కూడా వేసారు. పాపం చినన్వాడే.”
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