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మనసు మాట వినదు -కమలాగాయతిర్(కొర్వివ్డి)చెనిమిళళ్
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"ఫూయ్ మినిటస్, కొదిద్గా వరక్ చేసుకునీ.. " సంజాయిషీగా చెపప్బోయాడు. నవువ్తూ వారించిందతనిన్, "ఏం పరేల్దు. కొదిద్గా ఏం

పాపం కావలిస్నంత వరక్ చేసుకునాన్కే మాటాల్డండి. నేనేదో కాజువల గా వచాచ్ను. నాట టూ డిసట్ర్బ యూ అటాల.. "

"అదేం లేదులే. ఈనాలుగు పేజీలు చదివేసేత్.. పెదద్ బాధయ్త పోతుంది. కూరోచ్.. తరువాత హాయిగా టీ తాగుదాం. " చెపాప్డు.
తలూపి పకక్నే ఉనన్ మాయ్గైజ్న చేతిలోకి తీసుకుంది. అనీజీ గా ఫైలోల్ పేజీలు తిపాప్డు. పుసత్కం అంచులమీదుగా మనోఙఞ్ తనని
చూడడం తెలుసోత్ంది.
ఆమె చూపులే సప్రశ్గా మారి తనని తాకుతునన్ భావన. ఏదో తెలీని ఇబబ్ంది. ఇక చదవడం అయేయ్ పని కాదని ఫైల కోల్జ చేసి
తలెతాత్డు. సీరియస గా బుక చదువుతునన్టుట్ నటిసుత్నన్ మనోఙఞ్ని చూడగానే నవొవ్చిచ్ందతనికి.

"చాలా కషట్పడి చదువుతునన్టుట్నాన్వ? చదివిందిక చాలేల్.." అనాన్డు కాసత్ వయ్ంగయ్ంగా.
అమాయకంగా ముఖం పెటిట్, "ఏం, మీ పనైపోయిందా..?" అంది అంతే పదునుగా.

ఉలికిక్పడి చూశాడు. అంటే తన పనయియ్ందా అనా లేక తన పనైందనా.. గాడ ఎంతైనా ఈ పిలల్ అసాధుయ్రాలు అనుకునాన్డు.
జవాబు చెపప్కుండా ఇంటరాక్మ లో టీ ఆరడ్ర చేసుత్నన్ భరదావ్జ వైపు నవువ్తూ చూసింది.
"ఇంతకీ మీ పొలిటీషియనస్ అందరూ వైట ఎందుకు వేసాత్రు?" అడిగింది.

"కనీసం బటట్లవరకైనా మేం చాలా పెల్యిన.. ఐ మీన నిరమ్లమైనవాళళ్ం అని చూపించుకోవాలి కదా..!" నవావ్డు.

"అబాబ్.. సీరియస.. చెపప్ండీ.. వాళళ్ సంగతెందుకు గానీ, పోనీ మీరెందుకలా ఎపుప్డూ వైట, కీర్ం కలరస్ తపప్ వేరేది వెయయ్రో

చెపప్ండి? "

"వెల పాలిటికస్ లోకి వచిచ్న కొతత్ లో ఇలాంటి పర్శన్లే నానన్ని అడిగేవాడిని. నానన్ చెపాప్రు, 'తెలుపు మనలోని సవ్చఛ్త రా! మనలో

నిజాయితీ లేనపుప్డు మన వంటి మీద బటట్లు సైతం మనని పర్శిన్సాత్యి నీకీ తెలుపు ధరించే హకుక్ందా అని. ఆ క్షణం నీకు నువువ్

సమాధానం చెపుప్కోగలిగితే నువీవ్ లోకానేన్ గెలవగలవు. ఎనిన్కలో లెకక్ కాదు' అని. అది వినాన్కా నిజంగా సమాధానం చెపుప్కోగలనో లేదో
చూదాద్మనీ మొతత్ం వైట కి కనవ్రట్ అయిపోయాను.."

"మరి చెపుప్కోగలిగారా..?" కుతూహలంగా అడిగింది.

నవావ్డు చినన్గా,"అసలంత ఆలోచించే టైం కూడా దొరకనంతగా కూరుకుపోయాను. ఎపుప్డు వీటికి అలవాటు పడిపోయానో కూడా

తెలీదు. సో.. అలాగే కంటినూయ్ అయిపోయాను."
"అయితే.. కలర ఫుల బటట్లే కటట్రా.."
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"అలా అనేం లేదు. ఇలా అలవాటైపోయింది. ఎపుప్డో ఫంక్షనస్ కీ అలా.. అంతే ఈ మధయ్ అది కూడా లేదు. పూరిత్గా ఇలాగే. ఇక
చాలా మిస ఈ ఇనఫ్రేమ్షన.. ఇంతకీ ఎందుకటా ఈ ఇంకైవ్రీ.. "
"ఇది చూడండి.." సెల అందించింది.
డారక్ బౌర్న ఫానీస్ షేరావ్నీ లో నవువ్తునన్ తన ఫొటో.
"ఓహ.. ఇదెకక్డిది నీకు.. రిలేటివస్ మారేజ అపప్టి ఫొటో అది ఆలోమ్సట్ 5 ఇయరస్ బాక అనుకుంటా. వేర డిడ యూ గెట ఇట

ఫర్మ.. ?" ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు.

గరవ్ంగా చూసింది, "మనసుంటే మారగ్ముంటుంది భరదావ్జా..."

"నెట లోంచి డౌన లోడ.. ఛానేస్ లేదు. ఎలా.. పర్భాత-సువరణ్ తెలుసా నీకు..?" అడిగాడు.
"వాళెళ్వరు?"

"గాడ.. వాళళ్ పెళిళ్ లోదే ఈ ఫొటో. చెపెప్కక్డిది? "

"ఊ.. చాలా సింపుల సావ్మీ.. అంత ఆలోచించకక్రేల్దు. కాసత్ గెస చేయండి.. చూదాద్ం.."
"పచ్.. చెపెప్య.."
"పాణి గారు.." నవేవ్సింది.

"మై గుడ నెస పాణే. నాకు చెపప్కుండా గోరు కూడా కదపడు. అలాంటిది, నా ఫొటో, అదీ ననన్డకుండా ఇచాచ్డంటే.. గుడ వరక్..

బానే ఇంపెర్స చేసుత్నాన్వ జనాలిన్.. అసాధుయ్రాలివే.." నవువ్తూ అనాన్డు.

"ఏం లాభం. అవావ్లిస్న వాళుళ్ కానపుప్డు..."అలల్రి గా నిటూట్రుసూత్ అంది.
భరదావ్జ ముఖంలో నవువ్ మాయమైంది.
"మనోఙాఞ్.. "మందలింపుగా ఏదో అనబోయి సరెవ్ంట టీ తీసుకుని రావడంతో ఆపేశాడు.
"నేను పిర్పేర చేసాత్ను, సుగర ఎంత? "

"హాఫ సూప్న.. " ఒకింత కోపంగా చెపాప్డు.
"అంతేనా... చాలా.." ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది.
"ఏజ కూడా చూసోక్వాలి కదా. ఇపప్టున్ంచీ కంటోర్ల లో వుంటేనే బెటర. తరావ్త సడెన గా మానాలంటే కషట్ం.. " అనాన్డు ఆమె
ముఖంలోకి సూటిగా చూసూత్.
ఫకుక్న నవేవ్సింది మనోఙఞ్. ఉకోర్షం ముంచుకొచిచ్ందతనికి.

"ఎందుకా నవువ్? నేనేమనాన్తపప్నాన్నా. మీ డాకట్రూల్ ఇదే గా చెపాత్రు.."

"అవును మహాశయా.. అదే చెపాత్ం. కానీ ఇపప్టున్ంచే అనీన్ వదిలేసి సనాయ్సం తీసుకోమని చెపప్ం.." నవావ్పుకుంది.
"నేను కూడా కంటోర్ల చేసుత్నాన్ను కానీ వదిలెయయ్లేదు.."
"అరథ్మౌతోందిలెండి.."

అయోమయంగా చూశాడా మాటకి, "ఏం అరథ్మౌతోంది..?"

"మీరు 'కంటోర్ల' చేసుకుంటునాన్రనీ.."అరథ్వంతంగా చూసింది.
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"యూ ఆర జసట్ ఇంపాసిబుల.." తలాడిసూత్ నిసప్ృహగా చెపాప్డు. ఏజ గురుత్చేసి ఆమెని దూరంపెటట్డం అసాధయ్మేమో అని
మొదటిసారి అనిపించిందతనికి.

PPP

దేవుడి ముందైనా కనీసం ఒకక్ క్షణమనాన్ పర్శాంతంగా గడపగలిగితే అంతే చాలు. తన ఆలోచనల తాకిడికి తానే
కొటుట్కుపోతునాన్డు.

"గోతర్ం..?" పూజారి పర్శన్కి తెపప్రిలిల్ చెపాప్డు.

"పేరు..?" అంటూ ఇదద్రినీ కనుకుక్ని లోపలకు వెళిళ్ అరచ్న మొదలు పెటాట్డాయన.

"......గోతర్సయ్..., జయకృషణ్భరదావ్జ నామ ధేయసయ్.. ధరమ్పతీన్.. మనోఙాఞ్ నామాయ్ం.. సహకుటుంబానాం..." మనోఙఞ్ ముఖం

ఒకక్సారిగా వెలిగిపోయింది. అనయ్మసక్ంగా వింటునన్ భరదావ్జ చపుప్న తలెతాత్డు, "...అయాయ్ మేమూ.." అంటూ కంగారుగా

చెపప్బోయాడు. ఆయన తలతిపిప్కూడా చూడలేదతని పిలుపుకి. ఇబబ్ందిగా మనోఙఞ్ వంక చూశాడు. పెదాలు బిగించి నవావ్పుకుంటోంది.
చపుప్న కళుళ్ మూసుకుని దేవుడికి నమసాక్రం పెటట్సాగాడు.

"బాబూ.. హారతి.." అంటూ పూజారి రాగానే భరదావ్జ రియాకట్యేయ్లోపు బాయ్గ లోంచి చేతికందిననిన్ నోటుల్ తీసి ఆయన చేతిలో పెటిట్
చపుప్న వంగి నమసక్రించింది.
"శీఘర్మే.. మీకిదద్రికీ.. ఏడాది తిరిగేలోపు పండంటి కొడుకు పుడతాడు.. నా మాట తపప్దమామ్.. తపప్క ఫలిసుత్ంది.. చూసుత్ండండి.."
అనాన్డాయన పరమానందంగా.
"ఓహ గాడ.." కంగారుగా చెపప్బోయిన భరదావ్జ ఆ మాటలకి ఆగిపోయాడు. అతని పెదాలు అపర్యతన్ంగా సనన్టి నవువ్తో
విచుచ్కునాన్యి. అంతలో తమాయించుకుని ముఖంలోకి గాంభీరాయ్నిన్ తెచుచ్కునాన్డు.
"పర్సాదం.." నవువ్తూ చేతిలో పెటిట్ంది. మౌనంగా అందుకుని మెటల్ వైపు నడిచాడు.
కొబబ్రి పగలగొడుతూ ఆలోచిసుత్నాన్డు. అలా ఎలా కనిపించారు తాము జంటలాగా. తనకంటే ఎంత చినన్దీ.. ధరమ్పతిన్.. పండంటి

కొడుకు.. ఒకక్ క్షణం ఏదో తియయ్ని భావన మనసంతా పరుచుకోగా తలతిపిప్ మనోఙఞ్ని చూశాడు. 'నిండైన పటుట్చీర, చేతులకి గాజులు, కళళ్కి
కాటుక.. అచచ్మైన తెలుగింటి అమామ్యిలా చూడముచచ్టగా వుంది. చుడీదార లో, టార్క సూటోల్ కనిపించే ఆ మనోఙేఞ్నా ఈమె అని

అనిపించేంత పర్తేయ్కంగా.. ఎంతో నిండుగా..... సడెన గా ఏదో సైట్ర్క అయింది. చీర.. ఎస.. చీర లో పెదద్రికానిన్ సంతరించుకుని అలా ఉంది

గానీ అదే చుడీదార లో వసేత్.. తండీర్ కూతుళళ్మనుకునేవారా...' ఆ ఊహరాగానే ఒకక్సారిగా మనసు మొతత్ం చేదుగా, వాసిలేటింగ గా
తయారయియ్ంది. మదిలో వునన్ ఉతాస్హం మొతత్ం ఆవిరైపోయింది.

"ఏమాలోచిసుత్నాన్రు భరదావ్జా..?" అడిగింది మనోఙఞ్ మెటల్ మీద కూరుచ్ంటూ.
కొబబ్రి ముకక్ ఆమె చేతిలో వుంచి తల అడడ్ంగాతిపాప్డు ఏమీ లేదనన్టుట్.

అతని వైపు చూసి చిరునవువ్తో అంది, "అంతగా కూడా ఆలోచించకండి భరదావ్జా.. ఇటస్ జసట్ ఏన ఇనిస్డెంట.."

తలూపాడు,"నేనూ అదే చెపాప్లనుకుంటునాన్ను మనూ. ఇటస్ జసట్ ఏన ఇనిస్డెంట, చినన్ కనూఫ్జన మాతర్మే. అంతే. ఎకుక్వ

ఆలోచించకు నువువ్కూడా.." అనాన్డు సూటిగా.

ఆమె ముఖం పాలిపోయింది. నవువ్ మాయమైంది. నిశశ్బద్ంగా కళుళ్ దించుకుంది.
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తనమీద తనకే అసహయ్ం వేసింది. 'మరీ అంత పదును మాటాల్డి ఒకక్సారిగా ఆమె మనసు గాయపరచాలా. తనని తాను

నిగర్హించుకుంటే సరిపోతుందిగా. ఆమెనంతగా బాధ పెడితే తన మనసుకీ కాదూ మానని గాయం.. '
"మనూ.." బాధగా పిలాచ్డు.ఆమె కళళ్తత్లేదు. సత్బద్ంగా అలాగే వుండిపోయింది.
"అయాం సారీ.." మెలల్గా అనాన్డు. తలూపింది.
"క్షమించవూ.." అడిగాడు. అతని గొంతులోని ఆరిత్కి కదిలిపోయింది.

"ఛ.. అదేం మాట భరదావ్జా..మీకూ నాకూ మధయ్ క్షమాపణలేంటి.. పదండి వెళాద్ం.. ఆకలేసోత్ంది.. ముందేమనాన్ తిందాం.."
తేరుకుని తొందర చేసింది.

ఆమె మనో నిబబ్రానికి ఆశచ్రయ్పోతూ కదిలాడు. 'ఎంత నిబబ్రం, ఓపికా ఈ అమామ్యికి. తనలో పోయిందా సంయమనం. ఎపుప్డూ

లేనిది తొందరపడి మాటతూలుత్నాన్డీమధయ్. అదీ మనోఙఞ్నే ఎకుక్వగా హరట్ చేసుత్నాన్డు. తనని పేర్మించినంతమాతార్న తనకామెని మాటతూలే

హకక్యితే రాలేదు కదా. కాసత్ంత సెలఫ్ కంటోర్ల పాటించు జే.కే. ' తనని తాను మరో సారి మందలించుకునాన్డు.

PPP

పర్తిరోజూ మెలకువ కాగానే నా కళళ్ముందు మెదిలే అందమైన ఊహాచితర్ం మనోఙఞ్. మళీళ్ ఓ కొతత్ రోజు పుటిట్ంది ఆమెని నాతో
కలపడానికి అనుకోగానే నాలో ఏదో కొతత్ ఉతాస్హం పొంగుకొసుత్ంది. పర్తీసారీ ఆమెని కలిసే ముందు నాకు నేను ఎనోన్ విధాలుగా

నచచ్జెపుప్కుంటాను. తనతో చనువుగా మెలగొదద్నీ, తనని తాకొదద్నీ.. ఇంకా ఎనోన్.. ఎనెన్నోన్.. మరెనోన్సారుల్ నా వయసుని గురుత్
తెచుచ్కుంటాను.

కానీ, మనోఙఞ్ కనిపించడంతోటే మొతత్ం మారిపోతుంది. .. నా మనసు మాట వినదు...

బుదిధ్, చదువు, ఆలోచన, జాఞ్నం, విచక్షణ-సరవ్ం తానైపోతుంది. ఏదో మాగన్టిక పవర తన నుంచి నావరకూ పర్వహిసుత్నన్ భావన.

నాకు తెలియని కొతత్ పరిమళమేదో చుటుట్ముటిట్న అనుభూతి.

ఇవనీన్ చెపేత్ తను నవువ్కుంటుందేమో. ఊహు.. ఐనా ఎందుకు చెపాత్ను. ఒకక్సారి చెపేప్సేత్ ఆశ కలుగదూ.. తనూ ననన్ంతగా
ఇషట్పడాలనే కోరిక మొదలౌతుంది. నేనంత ఇసేత్ తను నాకింత తకుక్వ చేసిందనన్ కంపారిజన.. మెలల్గా తననుంచి ఏదో కావాలనన్

ఎకెస్ప్కేట్షన, సావ్రథ్ం,.. నో.. వీటనిన్ంటితో పవితర్మైన నా పేర్మ పర్వాహానెన్లా కలుషితం చేసాత్ను. అందుకే..చెపప్ను..
అసలు పేర్మించడం కంటే, పేర్మించాననన్ ఆలోచనే ఎంతో మధురం. ఈ కనూఫ్జడ్ సేట్ట ఇంకా బాగుంది.

అసలు పేర్మించడం అంటే పేర్మని ఇవవ్డమే అనాన్రెవరో. ఎంత మధురమైన మాట. పేర్మంటే ఇవవ్డమే అయితే ననున్ నేను తపప్
నీకేమివవ్గలను.

నేనెంత సావ్రథ్పరుడిని, నీమీద నాకునన్ పేర్మ సైతం నా సొంతం మాతర్మే అనన్టుట్, నీ నుంచే దాచడం సావ్రథ్ం కాక మరేమిటి?

ఈ అదుభ్తమైన భావమేనా పేర్మ. మొతత్ం పర్పంచానేన్ కదిలించగలిగే పేర్మ ననున్ సప్ృశించదనుకునన్ నేనెంత వెరిర్వాడినో కదూ..

ఊహూ.. దాచలేను నేసత్మా... ఆ విశాలమైన కళళ్లోకి చూసూత్, సవ్చఛ్ంగా మెరిసే ఆ కనీన్టికి నేనేం జవాబివవ్ను. ఓ మై ఏంజిల.. నీ

కళళ్లో... నేనెవరిన్? ఎంతో ఆశగా నీవందించే పేర్మామృతానిన్ వదద్నుకుంటునన్ మూరుఖ్డినే కదూ!

PPP

"హొటల చాలా బాగుంది సంజయ.. నాకు తెలీదు ఇకక్డ ఇంత మంచి రెసాట్రెంట వుందని..", చెపాప్డు చుటూట్ చూసూత్ భరదావ్జ.

"థాంకూయ్ సర. ఇలాంటి ఒక పేల్స వుందని మాకూ మొనన్నే తెలిసింది. కాకపోతే బాగా దూరం.. చుటూట్ లోనీల్ గా ఉంది.." చెపాప్డు
సంజయ.
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"ఔను.. ఇలాంటి చోట లంచ బెటర డినన్రస్ కంటే మీరూ ఆడపిలల్లోత్ కలిసి వసాత్రు కదా. ఎనీవేస.. మంచి పేల్స, గుడ ఛాయిస...

ఇంతకీ.... ఇంకా ఎనాన్ళుళ్నాన్యి మీ సెమినారస్..? " అడిగాడు.

"థాయ్ంకూయ్... ఇంకా వన మంత వుంది సర.. ఇకక్డ మేం మొతత్ం టూ మంతస్ వునన్టౌట్తుంది.. కానీ అసస్లు బోర కొటట్టేల్దు. గేర్ట

పేల్స... ఎనోన్ హిల సేట్షనస్ వుండగా మీరికక్డే కాటేజ ఎందుకు కటిట్ంచుకునాన్రో తెలుసోత్ంది సర. ఇంత అందమైన లొకేషన ఎకక్డా
చూడలేదు. బిజీ యట పీస ఫుల.. హాపెనింగ యట కామ.." చెపాప్డు సుధీర.
సుధీర.

"అవును.. సో ఐతే మీ హనీమూన కి నువూవ్, నవాయ్ ఇకక్డికే వసాత్రనన్మాట..?" నవువ్తూ అడిగాడు. మొహమాటంగా చూశాడు
"సర, నెకస్ట్ ఎలక్షన లో మీ పారీట్ రాదంటునాన్రందరూ.., డిపూయ్టీ సీ.ఎం గారికి ఎవరితోనూ పడటేల్దనీ, పారీట్ చీలిపోతుందనీ.. అలా

జరిగితే మీరా డిపూయ్టీ ఐ మీన.. పురుషోతత్మ గారితో వెళిళ్పోతారా..?" కుతూహలంగా అడిగాడు రఘు.

"మరీ పదవి కోసం పదిసారుల్ పారీట్లు మారేచ్ గోడమీది పిలిల్లా కనిపిసుత్నాన్నేంటయాయ్.." నవువ్తూ అడిగాడు భరదావ్జ.
సిగుగ్పడాడ్డు రఘు, "సారీ సర.. కూయ్రియాసిటీ ఆపుకోలేక అడిగేశాను.."

"ఏం పరేల్దు.. ఐనా ఇకక్డ కూడా రాజకీయాలెందుకు, మీ విశేషాలు చెపప్ండి.. వింటాను.."

"మా దగగ్రేముంటాయి సర చెపప్డానికి, మీరు సెలిబిర్టీస, మీ దగగ్రే కదా అనిన్ విశేషాలుండేది... " అనాన్డు ఆనంద. అతని

మాటలోల్ శేల్ష ధవ్నించింది. సాన్కస్ సరవ్ చేసుత్నన్ సంజయ ఉలికిక్పడి చూశాడా వాయిస లో పదునుకి.

అదేమీ పటిట్ంచుకోకుండా,"మీ యంగస్ట్రేస్ అలా అంటే ఎలా ఆనంద..?", కాయ్జువల గా అనాన్డు భరదావ్జ.
"దాటేసుత్నాన్రు చెపప్కుండా.." ఆనంద రెటిట్ంచాడు.

"సరే అడుగు ఏం విశేషం చెపప్మంటావో..." నవువ్తూ అడిగాడు ఫోరక్ తో మంచురియా తీసుకుంటూ.
"పోనీ.." అంటూ ఆగి భరదావ్జ మొహంలోకి సూటిగా చూసూత్ అనాన్డు. "మాళవిక గారి గురించి చెపప్ండి.. మీకు సంబంధించిన
విశేషమేట కదా ఆవిడ...!!"
ఫోరక్ నోటోల్ పెటుట్కోబోతునన్ భరదావ్జ అపర్యతన్ంగా కళెళ్తిత్ చూశాడు. ఆనంద మొహంలో ఒకలాంటి సాటిసాఫ్క్షన కనిపించింది.

అది తనని ఇరుకున పెటట్డంవలల్ వచిచ్నదని అరథ్మైంది. అతని రోషానికి గల కారణమూ అరథ్మవవ్గా, "వేరే వాళళ్ విషయాలెందుకులే

ఆనంద.." అనాన్డు గంభీరంగా.

"అదేంటి సర... ఆవిడ.. అదే ధరామ్రావుగారి వైఫ, అదే మాళవిక గారు, మీకు బాగా కోల్జ అట.... ఐ మీన పొలిటికల సరిక్లస్ లో

చెపుప్కుంటునాన్రు.. అలాంటపుప్డు వేరేవాళుళ్ ఎలా అవుతారు. చెపప్ండి సర.."

అందరి ముఖాలోల్ టెనష్న, సంజయ చపుప్న ఆనంద భుజం మీద చెయియ్వేశాడు, ఇంక ఆపమని వారిసుత్నన్టుట్గా. ఆనంద లెకక్

పెటట్లేదది. భరదావ్జ వంక చూశాడు చెపప్మనన్టుట్.

కురీచ్లో నెమమ్దిగా వెనకిక్ వాలి సూటిగా చూశాడు భరదావ్జ., మనోజఞ్ వింటోదని తెలుసు. విననీ. తనేమిటో పూరిత్గా తెలవనీ,

ఆలోచనలని పకక్కి నెడుతూ అడిగాడు, "ఏం తెలుసుకోవాలి ఆనంద.. ఏం చెపప్మంటావ. షీ వాజ మై ఫిల్ంగ సమ టైమ బాయ్క అనన్విషయం

ఎవరూ చెపప్లేదా ఆ పొలిటికల సరిక్ల లో..?"

"వేరొకరి భారయ్.. మీ ఫిల్ంగ.. గేర్ట.. చాలా గొపప్ మోరలస్ వునన్ లేడీ సర... మీ మాళవిక గారు.." వెటకారంగా అనాన్డు.
"ఈ పర్శన్ రోజుకో అమామ్యితో గడిపే ధరామ్రావ ని ఎవవ్రూ అడగరనుకుంటాను..." కూల గా అనాన్డు భరదావ్జ.
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"ఓహ.. కరకేట్.. మరి ద గేర్ట జే.కే.బీ. గారి మోరలస్ మాటేంటి సర..? వేరే వయ్కిత్ భారయ్-మీ ఫిల్ంగ.. చాలా కీల్న ఇమేజ వునన్టుట్

మాటాల్డుకుంటారు కదా జనం మీగురించి...." ఆనంద కళళ్లో పూరిత్ సాథ్యి దేవ్షం.

అందరి ముఖాలూ భయంతో వాడిపోయాయి. మనోజఞ్ ముఖంలో మాతర్ం ఏ భావమూ లేదు తలెతత్కుండా పేల్ట లో ఐటమస్ ఫోరక్ తో

సెపరేట చేసోత్ంది కామ గా. సుధీర కోపంగా చూశాడు, "రేయ.. ఇక చాలు... నోరుమ్యియ్ంక... సారీ సర.." కంగారుగా చెపాప్డు.

"ఏరా.. తపేప్ం అడిగాను. హైలీ కీల్న ఇమేజ వునన్ పొలిటీషియన అని మీడియా వాళుళ్ తెగ పొర్జెకట్ చేసుత్ంటారుగా.. ఏం సర..

చెపప్ండి?" రోషంగా అనాన్డు ఆనంద.

"వెల... తపేప్ంలేదు ఆనంద. కానీ, జనానికీ, మీడియా వాళళ్కి ఎపుప్డూ నా పరస్నల లైఫ కి సంబంధించి నేనే ఇమేజూ పొర్జెకట్

చేయలేదు. చేయాలనుకోను కూడా. సో వాళళ్ పొర్జెక్షన కి అయామ నాట రెసాప్నిస్బుల. అండ కమింగ టూ మై మోరల పారట్... రాజకీయాలోల్

సెకస్ కూడా ఓ భాగమే అయిపోయింది. ఒకోక్చోట అదే చాలా పెదద్ ఆయుధమైతే, మరో చోట చాలా చినన్పదం. ఇకక్డ జీవితంలో ఒక సేట్జ

తరావ్త ఎథికల వాలూయ్స కి, మోరలస్ కి డెఫినిషన పూరిత్గా మారిపోతుంది ఆనంద. కనీసం నేనా పరిమితులు దాటలేదనన్ ఆతమ్ సంతృపిత్

నాకుంది. అది చాలు నాకు. ఈ విషయంలో ఐ డోనట్ ఓవ ఎనీ ఎకస్పల్నేషన టూ ఎనీ వన. ఇది ఎకస్పల్నేషనూ కాదు, ననున్ నేను

సమరిథ్ంచుకోవడానికి అంతకనాన్ కాదు. నువువ్ తెలుసుకోవాలనుకునాన్వని చెపుత్నాన్ను. మాళవికతో నా పరిచయానికి మూలం ధరామ్రావు

పోర్దబ్లమే. మా గురించి అతనికి కిల్యర గా తెలుసు. సో అది అతని వెనుక జరిగిన మోసమూ కాదు, నేను దగా చేసే భారాయ్ నాకు లేదు. ఇట
వాజ ఏ కిల్యర కట ఓపెన ఎఫైర... అండ గాట ఓవర లాంగ టైం బాయ్క. ఇపుప్డు మాటాల్డడ్ం పూయ్రీల్ అనవసరం. చేసిన పని నీతిబాహయ్మైనదే,
కానీ అందులో వికిట్మస్ అంటూ ఎవరూ లేరు.. ఆ తేడా నీకు ఇపుప్డు తెలీదు. చినన్వాడివి. లోకానిన్ చూశాకా నీకే అరథ్మౌతుంది.."
పర్శాంతంగా చెపాప్డు భరదావ్జ.
"మరి అదే తపుప్ మీ పటల్ జరిగితే... మీ భారేయ్ చేసేత్.."
అందరూ ఆ సంభాషణ ఎటు వెళోత్ందో తెలీక బితత్రపోయి చూసుత్నాన్రు. మనోజఞ్ కనీసం కళెళ్తిత్ కూడా చూడటేల్దు. సత్బద్ంగా ఉంది.

ఒకక్సారి గాఢం గా ఊపిరి తీసుకుని,ఆగి చెపాప్డు., "....పారట్నర గా నేను ఫెయిలైనటుట్. సో నా ఓటమి కి వేరొకరిని ఎలా

నిందిసాత్ను. పరోక్షంలో నా సాథ్నం వేరొకరికిచేచ్ంతగా పాడైన రిలేషన కి ఇక విలువేముంటుంది.. దాని కోసం పార్కులాడి ఏం పర్యోజనం?"
"ఓ.. అంటే వదిలేసాత్రా. మీరు చేసేత్ రాజకీయంలో భాగం, అదే మీ పారట్నర చేసేత్ వయ్భిచారమా.." హేళనగా అనాన్డు.

"వదిలేసాత్ను అనడంలేదు ఆనంద. భారయ్ ఒక టర్ంప కారడ్ ఐతే, సొంతం అనే ఫీలింగ లేకపోతే వేరు. రిలేషన అనేది ఒక బాండింగ

అని నమిమ్తే వేరు అని చెపుత్నాన్ను.." ఓపిగాగ్ చెపాప్డు భరదావ్జ.

"ఐతే .. మీరు.. రిలేషన ని బాండింగ అనుకుంటారా.. ఒకవేళ మీకు పెళైళ్ వుంటే మీ భారయ్ని.." అంటూ ఇంకేదో అనబోతునన్

ఆనంద ని మధయ్లో కట చేసూత్ అనాన్డు భరదావ్జ, "లేని విషయాలు గురించెందుకు ఆనంద.."

"సరే... లేని విషయాలొదుద్.మరి అంతంత గొపప్ ఫిలాసఫీలునన్ మీరు పెళెళ్ందుకు చేసుకోలేదు..? లేక చాలా తొందరోల్ ఎవరైన్నా

చేసుకోబోతునాన్రా..? " సూటిగా అడిగాడు.
అభావంగా చూశాడు భరదావ్జ.

"పర్తి జీవికీ గురిత్ంపు కావాలి. పర్తీ రిలేషన కీ నరిషింగ, రెసీపోర్కేషన కావాలి. అది పెంపుడు జంతువైనా, మొకైక్నా, సేన్హితులైనా,

భారైయ్నా, పిలల్లైనా, ఎవరైనా గురిత్ంపూ, పేర్మాదరణలూ ఇవవ్లేకపోతే, ఆ రిలేషనిన్ నరిష చేయలేకపోతే వాటి జోలికి పోయే అరహ్త మనకి
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లేనటేట్. అవనీన్ ఇచేచ్ ఏజ గానీ, టైమ గానీ నా దగగ్ర లేవు. గాట ఇట.. నీ పర్శన్లకి జవాబు దొరికిందిగా.. సో నౌ పీల్జ ఎకూస్క్య్జీమ్.." అంటూ
తాపీగా లేచి వాష రూమ కేసి వెళిళ్పోయాడు.

రెండు క్షణాల పాటు ఎవవ్రూ మాటాల్డలేదు. ముందుగా తేరుకునన్ది సంజయ.

"పిచేచ్వనాన్ఎకిక్ందేంటార్ నీకు, నీకెందుకాయన పరస్నల విషయాలు., ఆయనిన్ మనం డినన్ర కి గెసట్ లా పిలాచ్ం, అంతేగానీ

అవమానించడానికి కాదు." అరిచాడు కోపంగా.

"ఏం తపేప్మైంది. నాకేం తపుప్ కనిపించిలేదు నేనడిగినదాంటోల్, అండ నా మాటలకి సమాధానం చెపిప్న ఆయనా బానే వునాన్డు.

మధయ్ మీకేమొచిచ్ందీ..." విసురుగా అనాన్డు.

"బాధ..." హఠాతుత్గా అంది మనోజఞ్. ఉలికిక్పడి అందరూ ఆమె వైపు చూశారు. పేల్ట మీంచి చూపు మరలచ్కుండానే చెపిప్ందామె,

"బాధ ఆయన తో నీ వాదం గురించీ కాదు, మాళవిక టాపిక గురించి అంతకనాన్ కాదురా. ఆయన నాకెంత ఇంపారెట్ంటో తెలిసీ, నువవ్లా
మాటాల్డావు చూడూ.." అంటూ తలెతిత్ంది. ఆమె కళళ్నిండుగా నీళుళ్.

ఆనంద మొహం ఒకక్సారిగా పాలిపోయింది., "అయాం... అయాం సో సారీ మనూ..అసస్లాలోచించలేదు నువివ్ంతలా ఫీలౌతావని..

అయాం రియలీల్..."

అతనిన్ వారిసూత్ రెండు చేతులూ జోడించి లేచింది మనోజఞ్, "వదుద్రా. చాలు. నాకే సారీలూ వదుద్. నేను వెళాత్ను.నా మాట మీద ఏ

మాతర్ం గౌరవం వునాన్, పిలిచినందుకు ఆయనకి కనీసం భోజనం ఐనా ఏ మాటలూ అనకుండా పెటిట్ పంపండి చాలు... పీల్జ.." అనేసి

విసురుగా బయటకి వెళిళ్పోయింది.

నిశశ్బద్ంగా ఒకరి ముఖాలొకరు చూసుకునాన్రు. అంతలో భరదావ్జ తిరిగి వచాచ్డకక్డికి., "ఏమైందంతా నిలబడాడ్రేం...?"

ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు.

"అదేం లేదు సర.. కూరోచ్ండి.. పీల్జ.. "చపుప్న తేరుకుని చెపిప్ంది నవయ్. అందరూ తలలూపారు ఏమీ లేదనన్టుట్. కూరోచ్బోతూ

చూశాడు భరదావ్జ, మనోజఞ్ కురీచ్ ఖాళీగా వునన్దని... అడగబోయి తమాయించుకునాన్డు. అనయ్మసక్ంగా పేల్టస్ దగగ్రకి జరుపుకునాన్రంతా.

"సర.." ఇబబ్ందిగా పిలాచ్డు ఆనంద. ఏమిటనన్టుట్ చూశాడు భరదావ్జ. అతని ముఖం మామూలుగా వుంది. పాలిటికస్ లో

వునన్ందువలల్ కోపానిన్ కపిప్పుచుచ్కుంటునాన్డో, లేక నిజంగానే కూల గా వునాన్డో అరథ్ంకాలేదతనికి.

అయోమయంగా చూసాడు ఆనంద, " ఆకూట్య్వలీల్ అయాం వెరీ... " అంటూ ఏదో చెపప్బోతుండగా వినిపించిందా కేక..

"హెలప్..........."లీలగా. ఒకక్క్షణం మొహాలు చూసుకునాన్రు. తాము వినన్దేంటో వాళళ్కి బోధపడే లోపు గాలిని చీలుచ్కుంటూ మరో
అరుపు....

ఒకక్వుదుటన్ లేచాడు భరదావ్జ, "మనోజాఞ్.." అంటూ రివువ్న బయటకి పరుగుతీశాడు. ఒకక్ నిమిషం అరథ్ంకాకుండా చూసి చపుప్న

విషయం సుఫ్రించి అందరూ అతని వెనకే పరిగెటాట్రు.

బయటికొసూత్నే చూశాడతను, కారల్ మధయ్ కొందరు వలయంలా నిలబడగా వారి మధయ్లో నేలకొరిగి ఒకడి చేతులోల్ పెనుగులాడుతూ

నిసస్హాయంగా కేకలువేసోత్ందామె.

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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