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($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj) 

"అలా చెపప్డం వలల్ మీకు ఏమనాన్ రిలీఫ వుంటుందంటే చెపప్ండి భరదావ్జా. తపప్కుండా వింటాను. కానీ కూల గా.. అలా 
ఆవేదనా, ఆవేశాలోత్ కాదు.." 

విరకిత్గా నవావ్డు, "ఇదంతా పారట్ ఆఫ మా లైఫ మనూ... కాకపోతే ఒరిజినల ఎకస్ పెర్షనస్ చూపించి చాలా కాలమైంది. చెపాత్ విను.. 
ఇది ఏ అనామకురాలికో, గిరిజన తండాలోనో కులం, ధనం, బలం ఏమీ లేని మామూలు అమామ్యికో జరిగిన అనాయ్యంకాదు. ఓ పెదద్ 
ఇండసిట్ర్యలిసట్ కూతురికి జరిగిన దారుణం. పాపమా పిలల్ పెళిళ్ చేసుకుని ఓ పెదిద్ంటి కోడలయియ్ంది. మామగారు సెంటర్ల మినిసట్ర. ఆయనకా 
మినిసీట్ర్ వచిచ్నపుప్డాపిలల్ తండిర్ ఓ పెదద్ పాయ్లస నే గిఫట్ గా ఇచాచ్డు. అలా వునన్పుప్డే ఓ రోజు ఆ అమామ్యి మరిది తన సేన్హితులతో 
కలిసి,తాగిన మతుత్లో ఇంటికి వచిచ్, భోజనం వడిడ్ంచిన వదినని... అందరూ కలిసి.. చాలా ఘోరంగా గాయ్ంగ రేప చేసి.. చివరికి పెటోర్ల పోసి 
తగలబెటేట్సారు.. " 

"మై గాడ... దారుణం.. " 
"అవును.. అంతకనాన్ ఘోరం ఏంటంటే... చావుబతుకులోల్ వునన్ ఆమె హసిప్టలోల్ డెత సేట్టెమ్ంట ఇచిచ్ంది. అందరూ  అరెసట్యాయ్రు. 

ఆ అమామ్యి తండిర్ మా నానన్గారి దగగ్రకి వచిచ్ సాయంకోరాడు, తన కూతురి చావుకి కారణమైన వాళుళ్ శికిష్ంపబడేలా చూడమని అడిగాడు. 
అకక్డే ఆయన పెదద్ తపుప్ చేసాడు. అవుటాఫ లా చూసుకుంటే ఎవవ్రూ మిగిలే వారు కాదేమో. డెత సేట్టెమ్ంట ఉందనన్ నమమ్కంతో ఆయన 
చటాట్నిన్ నముమ్కునాన్డు. ఐనా దాంతో సరిపెటట్లేదు. ఏ వతిత్డికీ లొంగని మెజిసేట్ర్ట ఆ కేస కి వచేచ్లా చూసుకునాన్డు. అపుప్డు దిగాడా 
మినిసట్ర రంగంలోకి. డబుబ్ ఏరులై పారింది. పైసా, పొజిషన, ఫియర, విమెన, వైన, ఎవరిన్, ఎకక్డ, ఎలా వంచచోచ్ అలా వంచాడు. లొంగని 
వాళళ్ లోటు-పాటుల్ తెలుసుకుని బాల్క మెయిల తో లొంగదీసాడు. మెజిసేట్ర్ట మాతర్ం లొంగకుండా, గటిట్గా వుండడంతో ధైరయ్ంగా 
కోరుట్కెళాళ్రు. ఎవవ్రూ వూహించని విధంగా డెత సేట్టెమ్ంట లో కొనిన్ ఫేర్జెస టిర్క చేయబడాడ్యి. ఫలితం.. రేప.. అకర్మసంబంధమైంది, 
హతయ్... ఆతమ్హతైయ్ంది.. జడజ్ నిసస్హాయుడయాయ్డు. బెనిఫిట ఆఫ డౌట కింద... వాళళ్ంతా విడుదలయాయ్రు. 

ఆ రాతిర్ నానన్ పడిన బాధ నేనెపప్టికీ మరిచ్పోలేను."ఏమీ చేయలేని చేతకాని పొజిషన రా మాది. చనిపోయిన ఆడపిలల్ చరితర్కి 
మచచ్పూయడానికి తపప్ ఎందుకూ పనికిరాలేదీ పవర, చటట్ం.." అంటూ కనీన్ళుళ్ పెటుట్కునాన్రాయన. 

ఇదంతా చూసి మేం పొజిషన లో వుంటే ఇలా ఎనన్టికీ జరగనివవ్ం అంటూ భీషణ, ఘోషణ పర్తిజఞ్లు చేసుకునాన్ం. అపప్టికి 
కురార్ళళ్ం కదా. ఏదో చేసెయయ్గలం అనుకునాన్ం. కానీ, ఇదిగో దిగాకా అరథ్మైంది,మొతత్ం సిసట్మే ఎదురుతిరిగితే చేయగలిగేది ఏదీ లేదని.. 
చివరికి హుక ఆర కుర్క మెథడే బెసట్ అని పార్కీట్కల గా తెలుసుకునాన్ం. మంచో-చెడో.. మాకు తోచిన నాయ్యం.. చూదాద్ం ఈ పదధ్తిలో ఏం 
చేయగలమో మా పరిధిలో మేము....." అంటూ నీళళ్ బాటిల అందుకుని గటగటా ఖాళీ చేసాడు. 

మనోజఞ్ వైపు చూసి అలసటగా నవావ్డు, "ఏంటీ.. భయం వేసోత్ందా...?" 
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"ఊహు.. గరవ్ం గా వుంది.."  
"వావ్ట... డారక్ సైడ ఆఫ మన సిసట్మ చూశా.. లేక మాలాంటి పనికిరాని లీడరల్ని చూశా.. దేనికీ?" తెలల్బోతూ అడిగాడు. 
"రెండూ కాదు.. అంత భయంకరమైన ఊబిలో వుండి కూడా సవ్చఛ్ంగా వునన్ మిమమ్లిన్ చూసి.." 
పకాలన్ నవావ్డు, "పాలిటికస్ ఈజ పాలీ టిర్కస్ అంటే సో మెనీ టిర్కస్ అనీ, మా అందరికీ రెండేసి కాదు పనెన్ండేసి నాలుకలు కూడా 

వుంటాయనీ మరిచ్పోకు మనూ.. మాలో ఎవరిని కదిపినా వాళళ్ వెరష్న వాళుళ్ ఇంకా అదుభ్తం గా, మనసు కరిగించేలా చెపప్గలరు. అవనీన్ 
నమామ్వంటే అయినటేట్..." 

"నేను మీలో పొలిటీషియన ని నమమ్డంలేదు భరదావ్జా.. నమమ్డానికి మీ పొలిటికల పర్పంచం గురించి అంతగా నాకు తెలీదు 
కూడా.. కానీ నేను నముమ్తునన్ది మీలో మనిషిని.. "జవాబిచిచ్ంది. 

"సరే, నీకు తెలియాలని చెపాప్ను. నువువ్ నమామ్లని కాదు. అది నీ ఛాయిస. ఎనీవేస..." అంటూ ఏదో చెపప్బోయి ఆగిపోయాడు 
దూరంగా చూసూత్. 

అపర్యతన్ంగా అతను చూసుత్నన్ వైపు చూసింది. దిలీప.. ఎవరో అమామ్యితో కూరుచ్ని తాగుతునాన్డు.... హాయిగా నవువ్తూ.. 
చొరవగా ఆమెని దగగ్రకి లాకుక్ని కిస చేసుత్నాన్డు. మనసు చురుకుక్మనిపించగా బాధగా ముఖం తిపుప్కుంది. అపప్టివరకూ సాగిన తమ 
సంభాషణకి కైల్మాకస్ లా అనిపించిందా దృశయ్ం. 

"అవును సర.. చూశారా.. ఎంత ఈజీగా మరిచ్పోయాడో శైలూని.. మీరు చెపిప్ంది అక్షరాలా నిజం భరదావ్జా.. ఆ లెవెలోల్ మంచీ, 
చెడూ, మనసూ... ఏమీ వుండవు.. మోసమే వుంటుంది.. పేర్మా, పెళీళ్,.. ఏదో ఒక రూపం మోసం చేయడానికి... వెళాద్ం పదండి", లేచింది ఇక 
అకక్డ వుండలేనటుట్.  

కాటేజ ముందు కారాపాడు.  
"ఇంకా అదే ఆలోచిసుత్నాన్రా..?" అడిగింది సత్బద్ంగా వునన్ అతనిన్ చూసి. 
"మే బీ.. ఆర.. మే నాట బీ... తెలీదు.. నినొన్కటడుగుతాను దాచకుండా నిజం చెపాత్వా...?" 
"అఫోక్రస్, అడగండి చెపాత్ను. ఐనా మీ దగగ్ర ఎందుకు దాసాత్ను..?" 
"మరి ననెన్లా... ఎలా... నముమ్తావు మనూ.. నేనూ అదే సెక్షన ఆఫ సొసైటీ కి చెందిన వాడిన్.. నేను వాళళ్ కంటే డిఫెరెంట అని 

ఏంటి గాయ్రంటీ.. నేనెవరినో... ఎలాంటివాడినో నీకేం తెలుసు? సో నామీదేంటి నమమ్కం..?"  పర్శిన్ంచాడు. 
"నమమ్కం అని మీరే అనాన్రుగా.. నమమ్కం అంతే.." 
"అదే అడుగుతునాన్ను మనూ.. నేనెలా వాళళ్కంటే మంచివాడిననుకుంటునాన్వు..? నేనూ వాళళ్లాంటివాడినేనేమో. రాదర ఇంకా 

కనిన్ంగ పరస్నేన్మో.. ఆ పేర్మా, పెళీళ్, ఉదోయ్గం, సహాయం, ఇవేమీ.. .. ఇలాంటి ఏ కమిటెమ్ంటస్ మాటా లేకుండా కేవలం ఇన డైరెకట్ గా ఇషట్ం 
చూపించి.. నినున్ లూయ్ర చేసుత్నాన్నేమో.. ఇలా.. ఇలా ఆలోచించాలని.. నీకు.... నీకెపుప్డూ.. అనిపించ లేదా?" పర్శిన్ంచాడు. 

తలెతిత్ చూసిందామె. కోపంతోనో, రోషంతోనో గానీ ఆమె ముఖం ఎరర్బారింది. సూటిగా అతని కళళ్లోకి చూసూత్ చెపిప్ంది. "లూయ్ర 
చేసి... చేసి ఏం చేసాత్రు భరదావ్జా..? అట ద మాగిజ్మమ.. 'అదేగా'... అంతేనా.. ఐనా అలా భయపడుకుంటూ నా శీలానిన్ ఎనాన్ళుళ్ 
కాపాడుకుంటాను..? రాదర అసలెందుకు కాపాడాలి? నా అరథ్ంలేని భయాలు, అపోహలతో మిమమ్లిన్ ఇషట్పడుతునాన్నని చెపుత్నన్ నా మనసు 
మాట వినకుండా, మీ లాంటి మంచి వయ్కిత్కి దూరం అవడంవలల్ జరిగే నషట్ం ముందు మిమమ్లిన్ గుడిడ్గా నమమ్డం వలల్ జరిగే ఫిజికల రేప 
చాలా చినన్ది అని నా వుదేద్శయ్ం. నచిచ్న వయ్కిత్కి దగగ్రయేయ్ అవకాశానిన్ అపోహలోత్ వదులుకోలేను. ఒకవేళ నిజంగానే  మీరు వేరే వుదేద్శయ్ంతో 
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వుండి వుంటే జరిగే పరిణామాలవలల్ రేపటిరోజున నా ఈ అభిపార్యం మారితే మారచుచ్. కానీ, ఈ క్షణానికైతే నా మనసు చెపిప్ందే నాకు 
వేదం. మీ మీద నాకునన్ నమమ్కమే నా బలం. అంటే నేనేదో శీలానికునన్ ఇంపారెట్నస్ తకుక్వ చేసుత్నాన్నని కాదూ.. నేనూ ఆడపిలల్నే.. అది 
నాగౌరవానికి, వాలూయ్స కీ సంబంధించినదే.. కానీ.. పేర్మించిన మనిషిని నమమ్డంలో అంత ఆచి-తూచి వయ్వహరిసేత్ అది పేర్మెలా అవుతుంది 
భరదావ్జా..? వాయ్పారం కాదూ..? అండ ఐ డోనట్ మీన అందరూ గుడిడ్గా తాము ఇషట్పడడ్వాళళ్ని విచక్షణలేకుండా ఫాలో ఐపోయి శీలం, 
పార్ణం ఇచేచ్సి, వాళేళ్ గంగలో దూకమంటే అందులో దూకెయయ్మని కాదూ... కానీ.. నాకెందుకో మీ విషయంలో అలా ఆలోచించలేనంత 
నమమ్కం ఏరప్డిపోయింది. మే బీ... బహుశా.. లవ లో అందరికీ ఇలాగే అవుతుందేమో తెలీదు.. కానీ... ఐనా.. ఇది నా పరస్నల ఒపీనియన 
మాతర్మే.. రైటో.. రాంగో.. కరెకోట్ కాదో..., లెట టైమ టేక ఇటస్ కోరస్ అండ డిసైడ.. వై టూ హరీర్...." 

నిశేచ్షుట్డై చూసుత్ండిపోయాడతను. ఆమె మాటలోల్ కాల్రిటీ, నిజాయితీ, అతనిన్ భయపెటేట్ంత బలంగా వునాన్యి. ఎవరైనా, 
ఎంతవారైనా, తమ జీవితం లో కనీసం ఒకక్సారైనా రావాలని కోరుకునే క్షణమది. తమని వేరొకరు పార్ణం కనాన్ ఎకుక్వగా పేర్మిసుత్నాన్రనీ, 
అంతరాతమ్కనాన్ మినన్గా నముమ్తునాన్రనీ తెలియడం.. ఒక అపురూపమైన అనుభూతి... ఆ క్షణం ఏమీ ఆలోచించలేనంత, అనంతమైన తృపిత్ 
కలిగిందతనికి. నిశశ్బద్ంగా సీట్రింగ వదిలి సీటోల్ వెనకిక్వాలి కళుళ్ మూసుకునాన్డు. కొదిద్సేపటి వరకూ ఆ పర్భావంనుంచి తేరుకోలేకపోయాడు. 

జీవితంలో చూసిన ఎనోన్ గెలుపులకనాన్ గొపప్ గెలుపిది. పేర్మించిన వయ్కిత్ మనసు గెలుచుకోవడం. మనసుని తృపిత్ పరచి, సేద తీరేచ్ 
మాటలవి. అందులోని లోతు భయపెటేట్లా వునాన్, వాటి వెనుక కనిపిసుత్నన్ ఆమె పేర్మ తాలూకు పూరిత్ రూపం హాయిగొలుప్తోంది. 

"భరదావ్జా.."బెరుకుగా వినిపించిన పిలుపుకు నెమమ్దిగా కళుళ్ విపాప్డు. బెదురుగా అతనేన్ చూసోత్ందామె. "..ఎమోషనోల్ మరీ 
ఎకుక్వ మాటాల్డేసి మిమమ్లిన్ కంగారు పెటాట్నా...?" భయంగా అడిగింది.  

నవావ్డు "లేదు. అదేం లేదు మనోజాఞ్.. నేను ఒపుప్కోలేనంత గొపప్ నిజాయితీ వుంది నీ మాటలోల్.. అందుకే.. దట మేడ మీ సెప్ల 
బౌండ.. అంతే.." అంటూ ఆమె ముఖం చూసి తడబడాడ్డు. "..సరేలే.. ఇంక వెళిళ్రా... ఇపప్టికే చాలా ఆలసయ్మైంది.. ఈరోజు మరీ.. టూ 
మచ ఆఫ హాట డిసక్షనస్ అయిపోయాయి మనకి... గుడ నైట..." అంటూ సాగనంపాడామెని. 

PPP 
'నా పర్తీ ఆనందం నీతోనే వుందనీ, నా ధాయ్సా, శావ్సా నువేవ్ అవుతునాన్వనీ.. ఎలా చెపప్ను.. నా పర్తీ సంతోషం నీలోనే దాగుందని 

దాచిపెటిట్ వేరెవరిలోనో ఆనందం వెతుకోక్మని చెపుత్నాన్ను. నా అంత దురదృషట్వంతుడెవడూ వుండడు...' నిసప్ృహగా అనుకునాన్డు. తన 
పరిసిథ్తికి తనకే జాలేసింది. జీవితంలో మొటట్మొదటిసారి పేర్మించాడు. కానీ.. ఒపుప్కోలేడు. 'వాటే పిటీ..!' 

'ఇనాఫ్టూయ్యేషనస్ కీ, అటార్క్షనస్ కీ లోబడే వయసూ, మనసూ కాదు. తొలి పేర్మా ఏమో తెలీదు.... కానీ.. జీవితంలో మొదటిసారి 
మనసులోతులోల్ంచి పొంగుతునన్ నిజమైన పేర్మ. చెపుప్కోనూలేడు. తపుప్కోనూలేడు.' 

'ఆమెకీ తెలుసు. ఎందుకు తెలియకుండావుంటుంది. తన పర్తి చూపులో, మాటలో, కదలికలో, ...తనకే తెలుసోత్ందే.. ఇక ఆడపిలల్.. 
ఆమాతర్ం తెలుసుకోలేదూ..! ఇదంతా ఆమెకీ తెలుసు. మనోజఞ్ అందించే హింటస్, ఇన డైరెకట్ గా మాటాల్డే మాటలూ, కావాలని చేసే అలల్రీ, 
మరింత అలజడి రేపుతునాన్యి తనలో. పోను పోను తనని తాను నిగర్హించుకోవడం చాలా కషట్మని తెలుసోత్ంది. అయినా ఎకక్డ కంటోర్ల 
చేసుక్ంటునాన్డు. ఎకక్డికకక్డ దొరికిపోతునాన్డు. తెలియకుండానే ఇనావ్లవ్ అయిపోతునాన్డు. ఆమె మాగెన్టిక పవర ముందు తన సెలఫ్ 
కంటోర్ల మొతత్ం వీగిపోతోంది. అసలు తనేనా.. మినున్ విరిగిమీదపడాడ్ చలించని జే.కే. ఇలా.. ఓ ఆడపిలల్ ముందు ఇలా....' 

"హలో భరదావ్జా.. హలోల్వ... సర... " మనోజఞ్ తనని తడుతుంటే సప్రశ్కి ఆలోచన తెగింది. 
"చెపుప్.. " తడబాటుగా అనాన్డు. 
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"మీకు కళుళ్తెరిచి నిదర్పోయే అలవాటుందా..?" అనుమానంగా అడిగింది. 
"అదేం లేదు. ఏదో ఆలోచిసూత్ండిపోయాను.. అంతే.. " నవావ్డు. 
కళుళ్ విపాప్రిచ్ చూసింది. ఆలిచ్పప్లాల్ంటి కళళ్లో సనన్టి అలల్రి నవువ్, ఏదో చిలిపి ఊహ మెదిలిందని చెపప్కనే చెపోత్ంది.  
"ఏంటీ నవువ్తునాన్వ..? "అడిగాడు. 
పెదాలు బిగించి తల అడడ్ంగా తిపిప్ంది. కుతూహలంగా ముందుకి వంగాడు. 
"ఏయ.. ఏదో దాసుత్నాన్వ.. చెపుప్.. " 
"అలా మీరు ఎంత పిలిచినా, తటిట్నా,పలకకపోతే.. నేనూ.. " నవావ్పుకుంది. 
"ఆ.. నువూవ్.. భయపడాడ్వా..? " 
"ఊహు.. " 
"అబాబ్.. చంపకు.. చెపుప్ మనోజాఞ్.. " 
"అమోమ్ చెపప్ను పెదద్ కాల్స తీసుకుంటారు మళీళ్..నా వలల్ కాదు..." చెపిప్ంది సీరియస గా. 
"అబాబ్.. బిలడ్ప ఎకక్వైంది. నా కూయ్రియాసిటీ పెరిగిపోతోంది. చెపుప్. ఏమీ తీసుకోను.. " సినిస్యర గా చెపాప్డు. 
"ఇంకాసేస్పు కదలకపోతే.. చినన్ షాకిచిచ్ లేపితే.. అని అనిపించింది. అంతే మీ బాయ్డ లక.. పలికేశారు.. "అలల్రిగా నవివ్ంది. 
"షాకేంటీ.. ఏమంటునాన్వ. సరిగాగ్ చెపప్రాదా.. నాకరథ్ం కావటేల్దు.."అయోమయంగా చూసూత్ అనాన్డు.  
ఆమె చెంపలు ఎరర్నయాయ్యి. "మీరూ.. కావాలని కదూ.. నిజంగా తెలీదూ.. చెపప్ండి.. మీకు తెలీదూ.. " 
ఆమెకేసి సూటిగా చూసాడు. మనోజఞ్ కళుళ్ దించుకుంది. భరదావ్జ గుండె వేగం పెరిగింది. ఏం చేసేదీ.? ముదుద్పెటిట్ లేపేదా..? లేక.., 

తదేకంగా చూసుత్నాన్డు. అలా పెదాలు బిగించి నవావ్పుకుంటుంటే ఎరర్ని పెదాలు ఇంకా రేకులు విపప్ని లేత గులాబీ మొగగ్లా.. మెరుసూత్... 
తాను మొదటిసారి తాకిన మెతత్టి సప్రశ్, వెచచ్టి ముదూద్.. మదిలో మెదిలి, ఆ ఊహకే వళుళ్ జలదరించిందతనికి. 

'ఏమైంది జే.కే.నీకు.. ఏం ఆలోచిసుత్నాన్వ.. ఏం చేసుత్నాన్వ..? ఆ పిలల్ చినన్ హింటివవ్డం పాపం నీ ఊహలు కోటలు 
దాటుతునాన్యి.. ఇక చాలు.. తనని తానే మందలించుకుంటూ ఆమె పై నుండి చూపు మరలుచ్కునాన్డు. 

"చాలా చలల్గా వుంది కదూ ఈ రోజు..?" అబర్పట్ గా టాపిక మారుసూత్ అనాన్డు చూటూట్ చూసూత్.  
మాట దాటేసి, ఏదో ఒకటి మాటాల్డాలనన్టుట్గా అంటునన్అతనిన్ చిరునవువ్తో చూసింది.  
"చాలానా.. మరీనూ.. ఫీర్జింగ గా వుంది కదా. ఇపుప్డే ఇలా వుంటే, పీక వింటర టైం లో ఎలా వుంటారో పాపం ఇకక్డి జనం..." 

తనూ మామూలైపోతూ అంది.  
రిలీఫ గా చూశాడు. తన మనసులో ఇరకాటానిన్ కూడా అరథ్ంచేసుకునే బంగారుతలిల్.. ఈమెకి తానేం చేయగలడు..! 
"పోనీ.. వెళాత్వా.. డార్ప చేయనా.... బాగా చలేసోత్ందా..? "ఆపాయ్యంగా అడిగాడు. 
"ఊహు.. వదుద్. ఇటస్ ఓ.కే. అనన్టుట్ మీకో ఫాల్ష నూయ్స.. " 
ఏంటనన్టుట్ కళెళ్గరేశాడు. 
"నేను రేపు, ఎలుల్ండి ఆకూయ్పైడ .. వాక కి కూడా రాలేను.." అతని ముఖ కవళికలు గమనిసూత్ చెపిప్ంది. 
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ఉలికిక్పడాడ్డు. 'రెండు రోజులే..' చపుప్న సరుద్కునాన్డు' ఆమె తననే గమనిసుత్ంటుందని ఊహించగలడు. అది తనకి ఏమాతర్ం.., 
ఇట డజంట మేక ఎనీ డిఫెరెనస్ అని, ఆమె అనుకోవాలి'. అందుకే వీలైనంత కాయ్జువల గా ముఖం పెడుతూ, "ఆహా.. ఏంటీ.. సెమినార 
వరాక్..?" అని అడిగాడు. 

ఆమె ముఖం వాడిపోయింది. పాపం ఆడపిలల్ కదూ.. కళళ్లో డిసపాప్యింటెమ్ంట దాచుకోలేకపోయింది. 
మౌనంగా టీపాయ మీద చేరిన మంచుబిందువులిన్వేలితో గీతలుగా గీసూత్ వుండిపోయింది. ఆమెని జాలిగా చూసి తన డల నెస ని 

దిగమింగుతూ అడిగాడు, "ఏం మాటాల్డవు.. ఫెర్ండస్ అంతా కలిసి ఎటైనా వెళుత్నాన్రా..?" 
తెపప్రిలిల్ందామె,"లేదులెండి. కొంచెం డాకూయ్మెంట వరక్, నా వైపు నుండి పెండింగ, చాలా రోజులిన్ంచీ, పొర్ఫెసర కూడా కాసత్ 

కోపంగా వునాన్రు. అందుకే చినన్ సైజు ఆన లైన రిసెరచ్ లాంటిది చేసి ఒక డీటైలడ్ నోటస్ నెకస్ట్ పర్జెంటేషన సెషన కి ఇవావ్లి.." 
"ఓ.. గుడ.. గుడ.. చేసోక్ మరి. అదస్రే పొర్ఫెసర కోపంగా వుండడం ఏంటీ.. నువావ్యన ఫేవరిట వి కదా. ఆరోజు కూడా బెసట్ 

సూట్డెంట వి, బెసట్ డాకట్ర వి, ఇండియాస పైరడ.. అంటూ బోలెడు పొగిడారుకదా..!" సందేహంగా అడిగాడు. 
తేలిగాగ్ నవేవ్సింది., "అది అపప్టి మాట భరదావ్జా.." 
"ఈ మధయ్ నాతో అవుటింగస్ ఎకుక్వై చదువు సాగటేల్దు కదా..?"గిలీట్గా ఫీలౌతూ అనాన్డు. 
"ఛ.. అదేం లేదు.. ఇది వేరే రీజన లెండి.." తలతిపిప్ ఆమె ని చూశాడు. ఏదో తెలీని అశాంతి. "విషయం చెపుప్ మనూ.. " భరదావ్జ 

గొంతులో వినిపించిన కమాండ కి ఇబబ్ందిగా కదులుతూ అంది, "మీరు ఫీలౌతారు మళీళ్.." 
"డోనట్ బీట అరౌండ ది బుష.. ఏంటీ.. ఏదనాన్ పార్బెల్మా.. జసట్ షూటిట మనూ.. షూటిట ఐ సే... " విసుగాగ్ అనాన్డు. 
"వెల.. సీరియస గా ఏం లేదూ. హోమ మినిసట్ర గారికి వలేసుత్నాన్నని ఆయన కోపం.. సింపుల.." అంటూ నవివ్ంది. 
భరదావ్జ ముఖం రంగులు మారింది. విసురుగా తలెతాత్డు.  
"హౌ డేర హీ సే దట.... ఎవరా అనన్ది..?? ఆ పొర్ఫెసరేనా..?" ఒకక్సారిగా అతని గొంతులో పలికిన తీవర్తకి బెదిరిపోయిందామె. 
"పీల్జ.. భరదావ్జా.. ఏమిటంత ఆవేశం. వదిలెయయ్ండి. ఎవరి అభిపార్యాలు వాళళ్వి. ఏదో మీరడిగారని చెపాప్ను గానీ, ఇంతలా 

రియాకౌట్తారని కాదు. పీల్జ కూల డౌన.." అనునయంగా అంది. 
"రియాక్షన.. మై ఫుట... అసలు రియాక్షన అంటే ఏంటో ఇంకా చూడలేదు మనోజాఞ్ నువువ్. నేను మాటాల్డాకా అపుప్డు చూదుద్వుగానీ, 

నాదికాదు మీ పొర్ఫెసర గారిది, రి..యా..క్ష..న.." అంతే తీవర్ంగా అనాన్డు. 
"పీల్జ , ఏమొదుద్. మీరలా అంటే ఇంకేం చెపప్ను మీకు పొండి.."అంటూ అతని ముఖం చూసి ఆగిపోయింది. 
అపప్టికే లేచినిలబడాడ్డతను. అతని ముఖం జేవురించింది కోపంతో. రకత్ం సలసల మరిగిపోతోంది. ఎంత ధైరయ్ం... అనుకునాన్డు 

రోషంగా. 
మనోజఞ్ కూడా కంగారుగా లేచింది, "ఏంటిది భరదావ్జా.. దీనిన్ పెదద్ది చేయకండి. లెట మీ హాండిల దిస. ఐనా మీరేమనాన్ చేసేత్ 

మనకే నషట్ం, మనని పటిట్ంచుకోని వాళుళ్ కూడా తిరిగి చూసాత్రు.. పీల్జ.. కూరోచ్ండి.. నాకోసం.. మీకు దణణ్ం పెడతాను.. పీల్జ.."అంది 
వేడికోలుగా. 

ఆమెకేసి చూసి నిసస్హాయంగా కురీచ్లో కూరుచ్నాన్డు. 
"సరే... సరే.. ఏమీ చేతకానటుట్ చేతులు ముడుచుకుని కూరుచ్ంటాను. నినెన్వరేమనాన్ సరే.. చాలా.. హాయ్పీనా..?"  కోపంగా 

అరిచాడు. 
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ఆపాయ్యంగా చూసింది, "ఎందుకంత ఇదవుతారు. ఐనా పాలిటికస్ లో వునాన్రు, మీకిదంతా కామన కదా. ఇంతకంటే దారుణమైన 
అలిగేషనస్ వుంటాయని, మీరేగా చెపాత్రూ..." అనునయంగా అంది. 

విసుగాగ్ చూసాడు, "అది వేరు. ఇది వేరు మనోజాఞ్.. డోనట్ బీ సుట్పిడ.." 
"మరి ఆనంద ఆరోజూ ఇదేగా అనాన్డు. మరి అపుప్డెందుకు అంత కామ గా వునాన్రు. ఇపుప్డెందుకిలా..?" ఆమెకీ కోపం వచిచ్ంది 

అతని రాష నెస కి.  
"కానీ ఇపుప్డు విషయం నువువ్ కాబటిట్..." తూటాలా షారప్ గా దూసుకొచిచ్ందతని నోటినుంచి సమాధానం.  
క్షణకాలం నమమ్లేనటుట్ చూసింది. అతనంత ఓపెన గా అంటాడనుకోలేదు. ఆమె ముఖం వెలిగింది. "అయితే...?" అపర్యతన్ంగా 

రెటిట్ంచింది. 
ఆ గాయ్ప లో సదుద్కునాన్డు భరదావ్జ. ఆమె కళళ్లో మెరుపు అతని దృషిట్ ని దాటిపోలేదు. 
"అంటే.. అది ఆనంద.. అతనికి నీ గురించి వరీర్ అయే హకుక్ంది.." తడబాటుని కపిప్పుచుచ్కుంటూ అనాన్డు. 
సూటిగా అతని వైపు చూసింది. చపుప్న చూపు మరలుచ్కుని వెయిటర కి సైగ చేసాడు, "ఇంకేమనాన్ కావాలా.. బిల చెపేప్యనా..?" 

తడబాటు గా అడిగాడు. సనన్గా నవివ్ంది. ఇబబ్ంది గా కదిలాడు. జీవితంలో ఫసట్ టైమ కాపీ కొడుతూ దొరికిపోయిన సూట్డెంట లా వుందతని 
పరిసిథ్తి. అసలు విషయం పకక్కి వెళిళ్పోయి ఆమెని ఎవరేమనాన్ తను సహించలేడనే పాయింట హైలైట అవవ్డం చాలా ఇరకాటంగా 
అనిపించింది. 

"ఆనంద నీఫెర్ండ. పైగా నినున్ ఇషట్పడుతునన్ వయ్కిత్. నువువ్ ఇంకెవరితోనైనా చనువు గా వుంటే అతనికి కోపం రావడం సహజం. కానీ, 
నినన్డగడానికి ఆ పొర్ఫెసర కి మాతర్ం ఏమీ హకుక్లేదు... " సీరియస గా చెపాప్డు. 

రిలాకస్డ్ గా నవివ్ంది.,"సరే వదిలేయండి. ఏదో పాతకాలం మనిషి. పోనిదుద్రూ.. ఇంకేంటి.. చెపప్ండి..? 
ఆమెకేసి చూసాడు. రెండురోజులు ఆమె కనిపించదనే దిగులు మళీళ్ తిరిగొచిచ్ంది. అది దాచేసూత్ అనాన్డు, "సో ...ఈ టూ డేస కి 

ఇది లాసట్ మీట అనన్మాట... " అనాన్డు అపుప్డే వచిచ్న బిల వైపు చూసూత్. 
"ఎస. రేపు.. డినన్ర కూడా డౌటే.. " అంది ఓర గా చూసూత్. 
నవేవ్శాడు, "చెపాప్వుగా రెండురోజులూ బిజీ అని, హాయ్పీగా వరక్ చేసుకో. నాకూ కాసత్ పనులునాన్యి. కొనిన్ మీటింగస్ కూడా 

వునాన్యి.. " సాలోచనగా అనాన్డు. 
కోపంగా చూసింది"థాయ్ంకస్ ..నాకు తెలుసు.." 
' 'నీకు తెలీదు మనూ.. నినున్చూడకుండా రెండురోజులంటే రెండు యుగాలాల్ అనిపిసుత్నాన్యని నీకు తెలీదు. నేనది పైకి చెపాప్లని నీ 

ఆశ. చెపేత్ నీలో ఆశలు పెంచినటట్వుతుందని నా భయం. కానీ, ఇలా పర్తి నిమిషం నీ నీడలా తిరగడం వలల్కూడా అదే జరుగుతోంది. 
తెలుసోత్ంది నాకు. కానీ, ఐ కానట్ హెలప్ ఇట.. అంత కూడా అణుచుకోలేను ననున్ నేను...'  తల విదిలాచ్డు. 

"ఇది మీ అలవాటా.. ?"  కుతూహలంగా అడిగింది. 
"ఏదీ.. ?"అయోమయంగా అడిగాడు. 
"హఠాతుత్గా ఏదో ఆలోచిసూత్ వుండిపోవడం.. సడన గా తల విదిలిచ్ మాటలోల్ పడడ్ం. చాలాసారుల్ చూసాను.." చెపిప్ంది. 
నవావ్గలేదు భరదావ్జకి, "ఓహ.. అదా.. అలానే అనుకో... "  
'అలవాటు కాదు తలీల్, అంతా నీ మాయ..'  అని చెపాప్లనే కోరికని బలవంతంగా అణుచుకునాన్డు. 
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PPP 
"సో.." ఎదురుగా వునన్ కాటేజ వైపు దిగులుగా చూసూత్ అంది. 
"సో లేదూ ఏమీ లేదూ.. ముందు వెళుళ్. మననిలా చూసేత్ మీ డాకట్రస్ చూసేత్ మళీళ్ మీ పొర్ఫెసర కి ఏదో ఒకటి మోసాత్రు." 

తొందరచేశాడామెని. 
"మీకేం అనిపించటేల్దా..? " అడిగింది. 
జవాబు చెపప్లేదతను. సీట్రింగ మీద వేళళ్తో కొడుతూ మౌనంగా వుండిపోయాడు.ఆమె కళళ్లోల్ నీళుళ్ నిండాయి. అరచేతులతో 

ముఖానిన్ గటిట్గా వతుత్కుంది. జాలిగా ఆమె తల మీద చెయియ్ వెయయ్బోయి అపర్యతన్ంగా ఆగి, వెనకిక్ తీసుకునాన్డు. 
"చూశారా.. చెపూప్ చెపూప్.. ఫార్ంక గా వుండూ అనాన్రు.. ఇపుప్డేమో ననున్ ముటుట్కోవడానికి కూడా వెరుసుత్నాన్రు చూశారా.. 

అందుకే ఇంకేం చెపప్ను మీకు.. "ఉకోర్షంగా అంది. 
"ఏయ.. అలా అనకు.. అదేం లేదు.." అంటూ ఆమె భుజం చుటూట్ చెయియ్ వేశాడు. అతని వలాల్ కావటేల్దామెని వదిలి వెళళ్డం.  
నెమమ్దిగా తన భుజం మీదునన్ అతని చేతిని చెంపకానించుకుంది. "ఇదే మరి నీతో వచిచ్ంది.." చెయియ్ వెనకిక్ లాకుక్ంటూ 

మృదువుగా మందలించాడు. 
నవివ్ కారు డోర ఓపెన చేసింది. 
"ఓ.కే. దెన.. టేక కేర.. బై భరదావ్జా.. నాకు మీలా మనసు దాచుకోవండం రాదు మరి. ఇకనైనా ఒపుప్కోండి సర.." 
సీరియస గా చూశాడు,"ఏం ఒపుప్కోవాలి మనూ.. పీల్జ.." అంటూ ఇంకేదో చెపేప్లోపు అతనాన్పుతూ, "వదుద్ భరదావ్జా.. మీరేం 

చెపాత్రో నాకు తెలుసు. అట ది సేమ టైమ మీ మనసులో ఏముందో కూడా తెలుసు. సో కనీసం ఎటీల్సట్ ఒకక్ విషయమైనా ఒపుప్కునే ధైరయ్ం 
మీకొచిచ్నపుప్డు కూరుచ్ని మాటాల్డుకుందాం.. ఓ.కే. ఎనీవేస థాయ్ంకస్. ననెన్వరైనా ఏమైనా అంటే మీరెంతలా రియాకౌట్తారో మరోసారి మీ 
కళళ్లో చూశాను. ఇపప్టికి దాంతో అడజ్సట్ అయిపోతానెల్ండి... సీ యూ దెన... గుడైన్ట.. " 

కారు దిగిపోయింది. వెళుత్నన్ ఆమె రూపానిన్ కనుమరుగయేయ్ంతవరకూ చూసి కారు సాట్రట్ చేశాడు. 
'ఎనిన్ టెనష్నస్ వునాన్.. మనోజఞ్ ముఖం చూడగానే అనీన్ మరిచ్పోతాడు. ఇంత మధురమైన బాధని అందరూ అనుభవిసాత్రా..? తాను 

తిరిగి వెళాళ్కా ఆమెని మరిచ్పోయి పర్శాంతంగా బతకగలడా..? అకక్డ సంగతి దేవుడెరుగు, అసలిపుప్డీ రెండు రోజులు మనూ ని 
చూడకుండా వుండగలడా..' ఎనోన్ పర్శన్లు. వేటికీ తన దగగ్ర సరైన జవాబే లేదు. ఎవవ్రేమడిగినా తిరుగులేని సమాధానాలిచేచ్ జే.కే. దగగ్ర తన 
మనసడిగే ఏ పర్శన్కీ జవాబు లేదు. 

'రాబోయే రెండురోజులనీ తలుచ్కుంటేనే ఇంత బాధగా వుంది. మరి తరావ్తెలా వుంటాడు తను... కానీ వుండాలి. తపప్దు..' 
నిటూట్రాచ్డు.  

మంచం మీద వాలి సెల తీసి టాసక్ షీట చూడబోతూ ఆగిపోయాడు. "మీకేం అనిపించటేల్దా..?" విపాప్రిచ్న కళళ్తో మనోజఞ్ వేసిన 
పర్శన్ గురొత్చిచ్ంది. పాపం.. ఎంత డీలా గా వెళిళ్ందీ... ఆమె కళుళ్ గురొత్చాచ్యి. చకార్లాల్ విశాలంగా విపాప్రి, చంచలంగా చేపపిలల్లాల్ 
కదులాడుతూ... ఎనిన్ భావాలని పలికిసాత్యవి..! డానస్ వచిచ్న వాళళ్కే కళళ్లో అంత అందం గా భావాలని పలికించడం వసుత్ందంటారు.. 
అసలు నా ఏంజిల కనాన్ చకక్గా అనిన్భావాలూ కళళ్లో పలికించగలరా ఎంతటి డానస్రైల్నా.. తన ఆలోచనలకి తనే నవువ్కునాన్డు. సెల లో 
వునన్ మనోజఞ్ ఫొటో తీసి చూశాడు. ఆమె గమనించనపుప్డు తీశాడది. ఎంత అందంగా వుందీ.. ఎంత తియయ్గా మాటాల్డుతుంది.. గలగలా.. 
చలల్ని... సెలయేరులా ... ఉరికే జలపాతంలా... 
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కళుళ్మూసుకుని కార్ఫ లో కి వేళుళ్జొరుపుకునాన్డు. "మీ హెయిర సైట్ల బాగుంటుంది భరదావ్జా.. ఇట లుకస్ గేర్ట ఆన యూ... 
మీకింకా గేర్ హెయిర రాలేదా లేక కలర అపైల్ చేసాత్రా..?" ఆమె పర్శన్ల పరంపర గురొత్చిచ్ంది. ఏమైనా మాటాల్డేసుత్ంది. ఏం చెపప్డానికీ 
వెరవదు. మగవాడు వెరిసేత్ సతరీ యే అతని రోల తీసుకుంటుందని ఎకక్డో చదివాడు. అదేమిటో ఇపుప్డు తెలుసోత్ంది. తను చపుప్న చొరవ చేసి 
ఏదైనా అంటే సిగుగ్తో ముడుచుకుపోతుంది.అదే తాను కామ గా వుంటే అసస్లు ఆగదు తుఫానే... 

వాచ చూసుకునాన్డు. పదకొండు.. 
చాలాసేపు అనయ్మసక్ంగా గడిపాడు. డైరీ రాసాడు. పుసత్కం చదవడానికి టైర చేసాడు. కుక తీసుకొచిచ్న పాలు తిపిప్పంపేసాడు. 

పనెన్ండు దాటుతుంటే వలల్కాలేదిక. సెల తీసి మనోజఞ్కి డయల చేసాడు. 
"మీరింకా నిదర్పోలేదా..?" ఫోన తీసూత్నే ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది. 
"వరక్ ఎంతవరకూ వచిచ్ందీ..?" హీన సవ్రంతో అడిగాడు. మొదటిసారి అమామ్యిని డేట కి అడుగుతునన్ పదిహేనేళళ్ కురార్డిలా 

వుందతని పరిసిథ్తి.  
జవాబు చెపప్లేదు మనోజఞ్. మౌనంగా వుంది. కాసేపు నిశశ్బద్ం ఇదద్రి మధాయ్.. 
"ఒపుప్కుంటునాన్ను మనూ.." భరదావ్జ గొంతు వణికింది., "నినున్.. ఐ మీన నీ కంపెనీ ని చాలా మిస చేసాత్ను రెండురోజులంటే.. 

నిజంగానే.." మెలల్గా చెపాప్డు. 
"భరదావ్జా..!!" సంభర్మంగా అంది. 
"ఎస మనూ.. ఐ మీన ఇట. నువువ్.. యూ సాట్రెట్డ మేకింగ ఏ లాట ఆఫ డిఫెరెనస్ ఇన మై లైఫ.. ఎలా చెపప్నూ.. నువవ్నన్ది నిజమే.. 

మీకేం అనిపించటేల్దా.. అనడిగావ కదా.. అనిపిసోత్ంది... అది చెపాప్లనే... అందుకే.." అంటూ ఆగాడు ఉదేవ్గంలో మాటలు తడబడగా. 
"ఓహ.. భరదావ్జా.. థాయ్ంకూయ్.. థాయ్ంకూయ్ సో మచ... ఐ నో.. ఐ... యూ ఆర సచ ఏ సీవ్ట హారట్... యూ నెవర నో ఇలా చెపిప్ 

మీరెంత పెదద్ గిఫట్ ఇచాచ్రో నాకు..."ఆనందంతో తేలిపోతూ చెపిప్ంది. 
"ఓకే.. ఓకే.. ఇంక వరక్ చేసోక్.. సారీ.. నినున్ డిసట్ర్బ చేసినందుకూ.. బాధ పెటిట్నందుకూ.. ఏ పనిషెమ్ంట కైనా కూడా రెడీ..." 

నవువ్తూ చెపాప్డు. 
"ఓహ... పనిషెమ్ంటేమీ వదుద్లెండి.. " 
"సరే.. పోనీ నేనే టీర్ట ఇసాత్ను.. నీ వరక్ సకెస్స ఫుల గా పూరత్వగానే... ఏం ఇవవ్నూ..?" ఒకక్సారి ఆలోచించి అనాన్డు, "సరే.. హిల 

సైడ టీ గారెడ్నస్ కి తీసెక్ళాత్ను.. సరేనా.." 
"వావ్వ.. నిజంగా.. "చినన్గా అరిచింది. 
"షష్.. అరథ్రాతిర్ది.. నిజంగా.. అపుప్డు మీరు వెళేత్ వీ.ఐ.పీ. ఎంటీర్ అని లోపలికి వెళళ్నీయలేదనాన్వుగా. ఐ విల టేక యూ దేర.." 

నవువ్తూ చెపాప్డు.  
"పచ్...." ఫోన నోటికానించి ముదుద్పెటుట్కునన్ తీయని శబద్ం. ఉలికిక్పడాడ్డు. తియయ్ని కరెంటేదో వళళ్ంతా పర్వహించిన ఫీలింగ. 

ఏమనాలో తెలియలేదు. అరథ్ంకానటుట్ నటిసూత్ తవ్రతవ్రగా చెపేప్సాడు, "...తొందరగా ఫినిష చేసోక్ వరక్ మరి... గుడ నైట"  
"సరే.. ఐ విల ఫర షూయ్ర.. మీరే చూసాత్రుగా ఎంత ఫాసట్ గా చేసాత్నో... యూ విల బీ సరైప్జడ్.. గుడ నైట భరదావ్జా.."  తియయ్గా 

నవువ్తూ చెపిప్ంది. 
భరదావ్జా... అనన్ తియయ్ని పిలుపు వినగానే... ఏదో మధురమైన భావన. చపుప్న తేరుకుని కాల కట చేశాడు.  
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మళీళ్ ఆమె ఫొటో చూశాడు. రాతిర్ డినన్ర అయేయ్వరకూ కలిసే వునాన్రు. అయినా ఎనోన్ రోజులైపోయిన ఫీలింగ. వెంటనే ఆమె ని 
చూడలనే తపన. 'విరహం' అంటారు.. ఇదేనా..? కనీసం ఈ రెండురోజులనాన్ అనుభవిసేత్ తెలుసుత్ందా తనకి.. లేక అంతలోనే తెలుసుత్ందా..! 

'విరహమో.. దాహమో.. విడలేని మోహమో...' బాధగా అనుకునాన్డు. 
అపర్యతన్ంగా ఫోన పెదాలకానించుకునాన్డు. ఆమె పెటిట్న ముదుద్ ఇంకా తన చూటూట్ గింగిరుల్ కొడుతునన్టేట్వుంది. లేచి బాలక్నీ 

లోకి నడిచాడు. 
వంటోల్ంచి పొగలు చిముమ్తునన్టుట్ వేడి. బయట ఎముకలు కొరికే చలల్టి చలి. ఐనా హాయిగానే వుంది. మనోజఞ్ ఫొటో కేసి మళీళ్ 

మళీళ్ చూసూత్నే వునాన్డు. 
అమాయకంగా చూసోత్ంది. భరదావ్జా.. అంటూ తియయ్గా తనని పిలుసుత్నన్టేట్ వుంది. తన పేరు అంత మధురంగా పలకొచచ్నీ, 

అంత బాగుంటుందనీ తనకే తెలీదు ఆమె పిలిచే వరకూ. తనని పిలవడం ఏమిటి.. ఫర దట మాయ్టర ఆ పంచదార పెదాలతో తనని తిటిట్నా 
తియయ్గానే వుండదూ..! 

అలా ఎంతసేపునాన్డో ఆమె ఫొటో చూసూత్, తలుచుకుంటూ తెలియలేదు. తెలల్వారి నాలుగింటికి అలారం మోగే సరికి తేరుకుని.. 
చూసాడు. మై గాడ.. ఇంతసేపు మనోజఞ్ ఫొటో చూసూత్ గడిపేసాడా.. ఇలా జరుగుతుందని ఎవరైనా చెపేత్ తను నమేమ్వాడుకాదేమో. కానీ 
ఇపుప్డు తెలుసోత్ంది మనూ చెపిప్న మాయ్జిక ఆఫ లవ అంటే ఏమిటో.. తలవిదిలిచ్ వాచ చూసుకునాన్డు. ఆమె రాకుండా తానెందుకిపుప్డు 
వాకింగ కి ..! నెమమ్దిగా లోపలికొచిచ్, మంచం మీద వాలి ఆలోచించసాగాడు. 

'ఇంతగా మునిగిపోతునాన్డామె ఆలోచనలోల్, తానిక వదిలి వెళళ్గలడా ఆమెని... పోనీ ఒకక్సారి చెపేప్సి... ఒకరోజు పూరిత్గా ఆమెతో 
గడిపేసి.. ఇక తిరిగి చూడకుండా వెళిళ్పోతే మంచిదా... వాళళ్ సెమినారస్ అయేయ్వరకూ ఐతే వుండలేడు... రామ, కాయ్బినెట, జనం, మీడియా, 
ఏమనుకుంటారు. గోలెతిత్పోతుంది సేట్ట మొతత్ం. ఇనాన్ళళ్ పాటు ఏ సేట్ట హోమ మినిసట్రనాన్ బేర్క తీసుకుంటాడా.. ఎంత హెలత్ రీజన చెపిప్నా 
ఈపాటికి తెలిసే వుంటుంది అందరికీ.. కనీసం ఇనన్ర సరిక్లస్ లో ఐనా.. తానికక్డో అమామ్యి వెంట పిచిచ్వాడిలా తిరుగుతునన్ సంగతి. పోనీ 
మనోజఞ్నే అడిగితే.. అసలు వెళళ్దద్ంటుందా.. తానునాన్ ఆమె ఎలా వుంటుందనాన్ళుళ్.. ఆమె కుటుంబం, దగగ్ర వాళుళ్... పోనీ.. అనీన్ వదిలేసి 
తనతో వచేచ్సాత్నంటుందా.. లేక... ఛ.. ఏమాలోచిసుత్నాన్డు తను.. ఇలా ఐతే కంటోర్ల అయినటేట్.. బట... ఐ లవ హర డామిట.. షీ ఈజ సో 
బూయ్టిఫుల.. జసట్ ఒకక్సారి తన మనసు ఆమె మాటలకి కనివ్నస్ అవగలిగితే ఆ బంగారు బొమమ్ తన సొంతం కాదూ.... ఏంజిల.. షీ విల బీ... 
ఆల మైన... గాడ... షీ ఈజ సో.....'   

 
(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో) 
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