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"తులారాశి వారికి: ఈ రోజు, రేపులోల్ మీకు సతరీ వలన సుఖము కలదు. "

అంతే, ఆ తరువాత నాకళుళ్ ఎదరకి పోలేదు. నా కళళ్ని నేనే నమమ్లేక లాప టాప మీదికి రెండు వేళుళ్ పోనిచిచ్ సీర్క్న ని
పైకి తోసాను. ఆనక గురొత్చిచ్ంది, అది టచ సీర్క్న కాదని. బుదిధ్గా నా ఎలకని కదిపి మళీళ్ చదివాను. నేను చదివింది కరెకేట్. నాకు ఆశచ్రయ్ం
వేసిపోయింది. సతరీవలన సుఖమా? ఇదేదో కొతత్గా వుందే అనుకుంటూ, ఎదర చదవడం మొదలెటాట్ను.

ఈ రోజు వీనస మీ వంటింటోల్ను, జూపిటర మీ లాండీర్ రూం లోను, గెలీలియో మీ గెరాజ లోనూ ఉండుట వలనన

(కంటెన, పటిట్న) జేసి, మీకు ఆడవారివలన సుఖము కలదు. అనయ్ధా భావించవదుద్. అనుకోని పరిమాణాలు, ఐ మీన పరిణామాలు సంభవించే
అవకాశం పుషక్లంగా వుంది. యురేనస మీ కళళ్లో మెరుపునీ, నెపూట్య్న మీ బోడి బాడీ లో నునుపునీ పెంచుతారు. మీలో మునుపెనన్డూ లేని

ఆకరష్ణ చేరుతోంది. అనయ్ధా భావించవదుద్. వీలైతే దయ చేసి ఈ రోజు ఆఫీసుకూ, రేపు పారీట్లకూ వెళళ్వదుద్. చాలా మంది కి హారట్ బేర్క అయేయ్
అవకాశం ఇవవ్దుద్. మొహమాటానికి పోయి ఒపేప్సుకుంటే చికుక్లోల్ పడతారు. ఆనక మీ ఇషట్ం." ఇటుల్ మనమ్ధరావు.. గేర్ట బెర్యిన డాట కాం.
సీర్క్న మీంచి కళుళ్ తీసి చుటూట్ చూసాను. పెపంచం అంతా ననేన్

"దా దా, మా అమమ్ దా, మనమ్ధా.." అని పిలుసుత్నన్టుట్గా వుంది.
"నినన్ లేని అందమేదో" అనే పాట పెదాలమీదకొచేచ్సింది. ఒకక్సారి చొకాక్ పీకిబొతత్ం కూడా పెటేట్సి,
"పలల్వీ, టై పటార్మామ్" అని అరిచాను.
"అది సూక్లుకెళిళ్ రెండు గెంటలైంది. అయినా ఇపుప్డు టై ఎందుకు, పెంటలదొర లాగ" అంటూ కిందకి దిగింది మా ఆవిడ.
"నీ నోటోల్ సునున్ండ చిదమా!, ఎంత సునిన్తంగా చెపాప్వే" అనాన్ను లాప టాప మూసి సంచీలో కుకుక్తూ.
"లేకపోతే ఇంతోటీ కొలువుకీ టై ఒకటీ, దండగ, ఇంతకీ నా లూయి వటాన బేగ కనపటట్ంలేదు, మీరేవనాన్ తీసారా?" అంది
అమాయకంగా.
"ఒసేయ, నేనేవనాన్ సంచీలెతుత్కుపోయే వాడిలా కనపడుతునాన్నా, ఖపడాద్ర, అసలు నీకు ఇవాళ నా పవరేమిటో
చూపిసాత్.." అనాన్ను గుఱఱ్ంలా సకిలిసూత్.
"మహపర్భో, చూపించిందీ చాలు, చూసిందీ చాలు, ఇంక నా వలల్కాదు" అంది నవువ్తూ.
"ఏవిటా డబల మీనింగ డైలాగులూ నువూవ్ను. ఇవాళ అయాం బాబు గారి జాతకంలో సతరీ సౌఖయ్ం వుందిట తెలుసా? "
అనాన్ను రాజసంగా కాళూళ్పుతూను.
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"ఓహో అదా, అయితే కాళుళ్ పటట్మంటారా?" అంది ఉడికిసూత్.
"కాళుళ్ పటట్డం, పీకి పిసకడం జాంతా నై. ఇవాళ సతరీ వలన సుఖం కావాలి, అంతే, దటాస్ల దటీజ ఫైనల" అనాన్ను

నిశచ్యంగా.
"అది సరే గానీ మీరు నినన్ నేనడిగిన దానికి సమాధానం చెపప్నేలేదు, ఇపుప్డు చెపప్ండి. ఒకవేళ నేను బకెక్టుట్ తనేన్సేత్, మీరు
మళీళ్ ఎవరిన్ చేసుకుంటారు చెపప్ండి?" అంది ఉతాస్హంగా.
"ఛీ, అవేం మాటలే పొదుద్నేన్ను, ఇంతోటీ సతరీ సుఖానికీ నువువ్ చఛిఛ్పోవడమెందుకే?" అనాన్ను అనునయిసూత్.
"అంటే, నేనుండగానే, మీరు, హమమ్ మీ అసాధయ్ం కూల, వుండండి ఇపుప్డే వచిచ్ మీ పని చెపుతా" అని పైకి పరిగెతిత్ంది.
నా కాల్జెట లోకి వెళిళ్ బటట్లనీన్ వాసన చూసి, బాతూర్ం లోకెళిళ్ ఓ మాటు డోకుక్ని వచిచ్ంది. "మీరు ఏడాదికోసారనాన్
ఉతుకోక్రా బటట్లు? అనీన్ చెవట ఖంపు కుడుతునాన్యి" అంది కోపంగా.
"నినున్ కుకక్లా వాసనెవడు చూడమనాన్డు?" అనాన్ను నేను చిరాగాగ్.
"అంటే అలా చూసేత్, వేరే వేరే సెంటు వాసనలొసేత్ అపుప్డు తెలిసిపోతుందనన్మాట మీరు ఎవరెవరితో తిరుగుతునాన్రో.."
అంది అమాయకంగా.
"తికక్ కుదిరిందా, నా బటట్ల సెమ్ల తో ఆడాళళ్నీ మగాళాళ్నీ కలిపి అరవై అడుగుల దూరంలో ఉంచుతాను, నీ మొగుడు
నిపుప్, నిపుప్ లాంటి మనిషి, ఏవనుకుంటునాన్వో.." అనాన్ను గరవ్ంగా.
"అబబ్, ఆపుదురూ మాయ దారి నిపూప్ మీరూను, ఇంతకీ ఎవరిన్ చేసుకుంటారు? షీలా...నా? చేసుకోండి. అది కూడా
మీలాగే గుండర్ం గుండర్ం గా వుంటుంది. చూడాడ్నికి బావుంటారు మీరు పకక్ పకక్నే, పడుకోబెటిట్న ఎనిమిదంకెలాగ" అంది నవువ్తూ.
"నీ పోలికకి నిపెప్టాట్, నీకు షీలాయే దొరికిందా" అనాన్ను కోపంగా.
"పో..నీ..ఆ..ఆ..రీమా, కరెకట్. మీరూ, రీమా భలే వుంటారు బాల్క అండ వైట టీవీలాగ. ఉండండి రీమా కి ఫోను చేదాద్ం"
అంది ఫోను తెసూత్ను.
"చెయియ్, చేసి ఏవడుగుతావు, ఒసేయ రీమా, ఒక వేళ నేను, మీ ఆయన బకెట తనేన్సేత్, నువువ్ మా ఆయనిన్ చేసుకుంటావా
అని అడుగుతావా, ఉపుప్ పాతరేసుత్ంది, వెధవ టాపికూక్ నువూవ్ను" అనాన్ను ఆఫీసుకి బయలేద్రుతూ.
"ఇవాళ మీరు చెబితేనే గానీ ఆఫీసుకి పంపనుగా, చెపప్ండి, ఉతిత్నే సరదాకి, ఎవరిన్ చేసుకుంటారు?" అంది మళీళ్
మొదలెడుతూ.
"పోనీ చివరి మాట శీతల, శీతల ని చేసుకుంటారా" అంది ఫైనల గా.
"ఆవిడ కూచుంటేనే

మొహంలో మొహవెటిట్ మాటాట్డం
డ్ కషట్ం, నించుందంటే కొబబ్రి చెటుట్లా ఆవిడ మొహం

ఆకాశంలోకుంటుంది, మేమిదద్రం కలిసి వెడుతూంటే ఇలుల్, గేరేజీ కలిసి నడిచొసుత్నన్టుట్గా వుంటుంది, వదద్ంటే వదుద్" అనాన్ను కారెకుక్తూ.
"సరే అయితే, రేపు మన తెలుగు సంఘం ఫంక్షన లో మాతర్ం ఎవరో ఒకరిన్ మీరు సెలెకట్ చేసుకోవాలిస్ందే, ఉతిత్నే సరదాకి.."
అంది నవువ్తూ.
"నీ సరదా శూరఫ్ణకెతుత్కెళాళ్, సాయంతర్ం వచాచ్కా చెబుతా నీపని" అనేసి కారు రివరస్ చేసి, మళీళ్ రివరస్ చేసి, రయయ్ని
దూసుకెళిపోయా.
కాసత్ దూరం వెళాళ్నో లేదో వెనక సీటోల్ంచి ఈల వినిపించింది. వెనకిక్ చూసే ఓపిక లేక,
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"మేషాట్రూ, మీకు లిఫట్ కావసేత్ అడగచచ్నన్మట, ఇలా ఎకేక్సి, ఈల వెయయ్డం బాలేదండీ, ముందు పకక్ సీటోల్కి రండి"

అనాన్ను అహావ్నిసూత్.
ఓ నిముషం పోయాకా ఈల పకక్ సీటోల్ంచి వినబడింది. అకక్డెవరూ లేరూ. అంతే నాకొకక్సారి చెమటలు పోసేసాయి.
డైరెకట్ర సవ్యంగా రాసిన పాట వినన్ంత భయం వేసేసి "ను, ను, మి మీమ్రు.." అంటూ ఖంగారు పడిపోయాను.
"ఆగు, ఇంద ఈ టెన డీ గాల్సెస పెటుట్కో" అని, ఆ శాలీత్యే నాకు కళళ్దాద్లు తగిలించేసింది. అపుప్డు కనబడాడ్డు, అమూల
సేర్ప్ డబాబ్ మీద కుఱాఱ్డు అమాంతం పెరిగిపోతే ఎలావుంటాడో అలా వునాన్డు, పైగా జెరిక్న ఒహటి.
"ఎవరు నువువ్" అనాన్ను చిరాగాగ్ మొహవెటిట్.
"నేనొపుప్కోను, ఇంత అందంగా వునాన్ను, మాములుగా ఎవవ్రికీ కనపడను, నేనెవరో చెపుప్కోలేవా" అనాన్డు బుంగ
మూతెటిట్.
"కొంపతీసి మనమ్ధుడివా?" అనాన్ను నవువ్తూ.
"కరెర్కట్ అనన్మాట" అనాన్డు ఆనందపడిపోతూ.
"నువెవ్వవ్రికీ కనబడవు కదా, మరి ఇనిన్ బటట్లెందుకు వేసుకోవడం, హాయిగా ఫీర్గా వుండచుచ్కదా" అనాన్ను
అనుమానంగా.
"నీ అనుమానం సంతకెళాళ్, ఎవవ్రికీ కనబడకపోతే మాతర్ం నాకు బాడీ వుండదా? చలెయయ్దా, వెధవ డౌటూల్ నువూవ్ను.
ఇదిగో నా అప గేర్డెడ ఫల్వర గన చూసావా?" అనాన్డు పాకెట లోంచి చినన్ పిసట్ల తీసూత్.
"బానే వుంది గానీ, ఇవాళ, రేపు నా జాతకంలో సతరీవలన సౌఖయ్ం ట తెలుసా?" అనాన్ను ఆతుర్తగా.
"ఇవాళా, రేపా?" అనాన్డు ఫల్వర బాండు.
"ఏమోనయాయ్, ఆ గేర్ట బెర్యిన వాడు సరిగాగ్ రాయలేదు, మొతాత్నికి వుందనే అనాన్డు.." అనాన్ను.
"అందుకే నేను నా టిర్ప పీర్ పోన చేయించుకుని ఇవాళే తగలడాడ్ను. ఇంక నా పని ననున్ చేసుకోనీ.." అనేసి పకక్నే ఆగి వునన్
కారేక్సి చూసి "పేలచ్నా" అనాన్డు.
నేను చూడకుండానే "ఊ, కానీయ.." అనాన్ను.
వాడు ఓసారి తుపుకుక్ మని పేలాచ్డు. ఇంతలో టార్ఫిక లైటొచిచ్ంది. అలవోకగా పకక్కు తిరిగి చూసాను. అకక్డో
అరవైయేళళ్ తెలల్ ముతైత్దువ, హాయిగా సిగరెటుట్ కాలుసూత్, ననున్ చూసి, విలాసంగా నా సైడు అదద్ం మీదకి పొగ వదిలి "కళళ్తోనే" హాయ
చెపిప్ంది. నా గుండె కొటుట్కోడవా, మానడవా అని ఆలోచిసోత్ంది. నేను కారు ముపైఫ్ రెండో గేరులో వేసి రెడుడ్ జంపుచేసి జంపైపోయాను.
"కాసత్ చూసుకుని పేలచ్వయాయ్ మగడా" అనాన్ను.
"సరే, సరే ఈసారి రెడీ" అంటూ ఆఫీసు పారిక్ంగ లాట లో అటు నడుసూత్నన్ ఓ ఆడ లేడీసు మీద పేలాచ్డు. అంతే ఆవిడ
వెనకిక్ తిరిగింది. ఆవిడ ఆఫీసు సెకూయ్రిటీ ఆఫీసర. ఆవిణిణ్ బేర్క ఫాసట్ కి చూసేత్ లంచ లోపల రెండు సారుల్ కలలో కొచేచ్లా వుంటుంది. ఆవిడ
సోట్ను వింటే, నాలుగు ఫిరంగులు ఒక దాని తరవాత ఒకటి పేలిచ్నంత శార్వయ్ంగా వుంటుంది. ఆవిడ నాదెగిగ్రికొచిచ్
"యు సిలీల్, సెకూయ్రిటీ ఆఫీసరిన్ పూల తుపాకీతో కాలచ్డం నేరం, అందుకే నినున్ అరెసట్ చేసుత్నాన్ను" అని ఇంగీల్షులో అనేసి,
రెండు చేతులూ బారగా చాపి మీదపడి ననున్ వాటేసుకుంది. ఆ ధృతరాషట్ర కౌగిటోల్ంచి బైటపడి, ఎలివేటరెకిక్ ఎగిరొచిచ్ సీటోల్ పడాడ్.
డబాబ్ తెరిచి డగ డగా వాయించడం మొదలెటాట్. మళీళ్ ఈల మొదలైంది.
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"ఇంక చాలు. ఇకక్డ కాలిసేత్, నినున్ కాలుసాత్. నా మాటిను, ఉజోజ్గం పోదిద్.." అనాన్ను బెంగగా.
వాడు వినిపించుకోకుండా బైటునన్ రిసెపష్నిషుట్ని కాలాచ్డు. అదెళిళ్ దాని పిర్ంటర కి తగిలింది. ఆనక మా లేడీ బాసుని

కాలాచ్డు. అదెళిళ్ జిరాకస్ మిషన కి తగిలింది. అపుప్డు నాకు డౌటొచిచ్ంది.
"మేషాట్రు, మీకు హెలత్ ఇనూస్రెనుస్ందా?" అనడిగాను.
"వుంది" అనాన్డాయన.
"మరి అరెజ్ంటుగా కళళ్ డాటట్రుకి చూపించుకోండి. మీ కళుళ్ కొంచెం అవుటాఫ ఫేజ అయినటుట్నాన్యి." అనాన్ను కోపంగా.
"ననన్ంత మాట అంటావా. నీ సంగతి రేపు చెబుతా. మీ తెలుగు సంఘం లో ఆడాళళ్ ఫేషన షో వుందిగా, అకక్డ నీ పని
చెపాత్.." అనేసి వెళిపోయాడు.
కట చేసేత్, మరాన్డు సాయంతర్ం, ఇంకా అందని సతరీ వలన సౌఖయ్ం తలుచుకుంటూ తెలుగు సంఘం పోర్గార్ం కి వెళాళ్.
అకక్డ పెళాళ్ల ఫేషన షో జరిగింది. మొదటి వరసలో మా ఆవిడ, నేనూ, సేట్జి ఎకిక్న వాళళ్ందరి మొగుళూళ్ వునాన్ం. అదను చూసి
మనమ్ధుడు గారు నా నెతిత్మీదే వేసేసాడు బాణం. అంతే నేనింక ఆగలేదు. పకక్నునన్ ఆయనతో
"మేషాట్రూ, పెళైళ్న వాళళ్కి ఈ ఫేషన షోలేవిటండీ" అనాన్ను అనుమానంగా.
"కలా పోసననన్మాట. పొదద్తత్మానం దునన్పోతులాంటి మొగుణీణ్, పంది పిలల్లాం
ల్ టి పిలల్లీన్ చూసి చూసి పార్ణం విసిగిపోదిద్.
అపుప్డు ఇలా రుమాళళ్లాంటి జాకెటుల్, తువావ్ళళ్లాంటి పైకటుట్లూ కటేట్సి, నగలు గటార్ దిగేసి, జుటుట్ ఓ పకక్కి ఒదిలేసి, ఈ చెవికి ఓ చెగోడీ, ఆ
చెవికో చెగోడీ తగిలించుకుని ఇలా వచేచ్సాత్రనన్మాట" అనాన్డు చొంగ కారుసూత్.
ఇంతలో వెనక సీటోల్ ఒకాయన నా డిపప్మీద ఓటిచిచ్
"ఊష..నిశశ్బద్ం, మా ఆవిడ అదిగో, వసోత్ంది వసోత్ంది చూడండి చూడండి" అనాన్డు.
ఇంక నాలో మనమ్ధుడు రెచిచ్పోయాడు. వెంటనే వెనకిక్ తిరిగి అతని చెయియ్ రుదుద్తూ, వాణీణ్, వాళాళ్ ఆవిణీణ్ మారిచ్ మారిచ్
చూసూత్ "నువువ్ చాలా అదృషట్వంతుడివి గురూ. దేనికైనా పెటిట్ పుటాట్లి" అంటూ వాడి బుగగ్లు కసిగా గిలేల్సి, వాడు కొటేట్లోపు పెళాళ్ంతో సహా
జంపై ఇంటోల్ వాలిపోయాను.
పిలల్ సీల్పోవర కెళిళ్ందనన్ సంగతి గురొత్చిచ్ంది. పెళాళ్ం హాయిగా వేయించిన ముదద్ పపుప్, వెలుల్లిల్ పాయలు నూరిన చారు
పెటిట్ంది. ఒకోక్ ముకాక్ శర్దధ్గా, విడిగా వేయించి, మూకుడు నిండా

బంగారు దుంప ముకక్లు, ఐమీన బంగాళ దుంప ముకక్లు

వేయించింది. అవి ఆరగించి పకెక్కాక్ను. ఆవిడ వంటిలుల్ కడుకుక్ని, డిష వాషరేసుకుని ఓ గంటకి పైకొచిచ్ంది.
" ఏవోయ, ఇలారా" అనాన్ను కంగారుగా. అనేలోపే వచేచ్సింది. గిరుకుక్న వెనకిక్ తిరిగి, నడిడ్ చూపిసూత్
"ఒకక్మాటు గోకవా, పీల్జ, నాకందటేల్దు" అనాన్ను ముదుద్గా బతిమాలుతూ. అవిడెళిళ్ దువెవ్నన్ తెచిచ్ సుతారంగా గోకింది,
వెనున్పూసకి కాసత్ పైన. వెనన్పూస లాంటి నా మనసుకరిగిపోయింది.
"వీడి దుంప తెగ, కరెకేట్ రాసాడు. ఇంతకనన్ సుఖం ఎకక్డుంటుంది" అనుకుంటూ మెలిల్గా నిదర్లోకి జారుకునాన్.
ఆవిడమీదేసిన ఎడం చెయియ్ అలాగే ఉణిణ్చేచ్సాను.
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