
 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                 y˚T  2017 

   1 మనసు మాట వినదు -కమలాగాయతిర్(కొర్వివ్డి)చెనిమిళళ్ 

 
 
 

($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj) 
"ఐనా.. వెయియ్ కోటల్ంటే కొంచెం ఓవర గా లేదూ.. అది సరే.. ఇంతకీ మీ మినిసట్రెల్లా తీసుకుంటారో చెపప్రాదూ..? " అడిగింది. 
"వాళళ్ పిలల్లకి కోటల్లో తీసుకుంటారు. ఇంకొనిన్ చెపప్నా... అసలు వాళేళ్ం చేసుత్నాన్రో కూడా అరథ్ంకాదు, గుండాగిపోయే 

నంబరుల్ంటాయి కొనిన్.., మనం కలోల్ కూడా ఊహించన పార్పరీట్స చేతులుమారతాయి కటన్ం పేరుతో.." అంటూ తనకు తెలిసిన కొనిన్ 
ఎగాజ్ంపులస్ చెపాప్డు. 

"మరి ఈ హోమ మినిసట్ర గారేం తీసుకుంటారో..? " అలల్రిగా చూసూత్ అడిగింది.  
ఉలికిక్పడిచూశాడు. ఒకక్సారిగా ఏదో బలమైన అల ఉవెవ్తుత్న ఎగసి, తనని నిలువునా ముంచెతిత్న భావన. తటాలున 

తమాయిచుకుని, సప్ృహలోకి వచాచ్డు. ఇపుప్డు తన నోటివెంట వచేచ్ ఒకక్మాట చాలు అనవసరమైన భావాలకి లిఫట్ ఇవవ్డానికి. ఇపప్టికి 
చేసుత్నన్ది చాలు. అందుకే అరథ్ంకానటేట్ చూసూత్, "ఈ వయసులోనా.. నా ఏజ ఎంతో తెలుసా నీకు..? సరైన టైంలో పెళిళ్ చేసుకునుంటే 
ఈపాటికి నా కూతురికివావ్లొస్చేచ్దా కటన్ం.." నవావ్డు. పైకి నవివ్నా మనసులో చురుకుక్మనన్ బాధ. అనిన్ రోజులుగా  తామిదద్రి మధాయ్ 
నిశశ్బద్ంగా పర్వహిసుత్నన్ సునిన్తమైన పర్వాహానిన్ తనే రాళేళ్సి చెదరగొటిట్న అనుభూతి. కానీ తపప్దు. 

తేలిగాగ్ నవేవ్సింది, "నలభై ఆరు, ఐతే ఏం.. మరీ చెపాత్రు మీరు. ఎనభైలలో ఉనన్వాళేళ్ మూడేసి పెళిళ్ళుళ్ చేసుకుంటూ, వి ఆర సో 
యంగ అంటుంటే మీరు మరీ ఏజ, ఓలడ్ అని కబురుల్ చెపాత్రేం.. ఐనా మీకేం తకుక్వ చెపప్ండి..? చదువుకి చదువు, మంచి హోదా, ఏ 
హీరోలకీ తీసిపోని పరస్నాలిటీ, వీటనిన్ంటినీ మించిన మంచి వయ్కిత్తవ్ం.. ఇనిన్ పెటుట్కుని మీరలా మాటాల్డడ్ం ఏం బాలేదు.." అంది సూటిగా. 

ఒకక్సారిగా గుండె గొంతులోకి వచిచ్నటైట్ంది. వెంటనే సరుద్కుని, "నా సంగతొదిలేయ. మరి ఆనంద కి నువేవ్ం ఇసుత్నాన్వ..?" 
వాతావరణానిన్ తేలిక చేయడానికి బలవంతంగా ముఖంలోకి లేని నవువ్ కొనితెచుచ్కుంటూ అడిగాడు. 

ఎపుప్డూ నవేవ్ మనోఙఞ్ ముఖం గంభీరంగా మారింది. సూటిగా అతని కళళ్లోకి చూసూత్, "ఆనంద నాకు కేవలం ఓ ఫెర్ండ మాతర్మే 
భరదావ్జా అది మీకూ బాగా తెలుసు. ఐనా నేను ఏం కటన్ం ఇవవ్గలనో తెలుసుకోవాలంటే మీ దగగ్ర ఒకక్టే మారగ్ం ఉంది...." అంటూ 
ఆగింది.  

ఆమె నుదుట చిరు చెమటలు పటాట్యి., పెదవులు సనన్గా అదురుతునాన్యి.  
"భరదావ్జా.. "అంటూ ఏదో అనబోయేంతలో షారప్ గా రియాకట్యాయ్డతను. ఇంకేమీ ఆలోచించలేదు. ఇకక్డితో కట చేయాలి. ఐ 

కానట్ బీ దట అమెచూయ్ర... అనుకుంటూ, "సెమినార కి లేట అవుతోంది కదా మనోఙాఞ్, తొందరగా జూయ్స  ఫినిష చెయియ్" అనాన్డు అబర్పట్ గా 
సంభాషణ తుంచేసూత్. 

మౌనంగా తలదించుకుంది. వెళూత్, వెళూత్ కనీసం వసాత్నని కూడా చెపప్లేదు. నిశశ్బద్ంగా కారు దిగి ఒకక్సారి అతని వంక చూసి 
గిరుకుక్న తిరిగి వెళళ్పోయింది. ఆ లేత మొఖంలో తీవర్మైన ఆశాభంగం.  

నిసాత్ర్ణ గా సీటోల్కి జారిపోయాడు. ఓహ గాడ.. ఎంతగా హరట్ చేశాడు తను.. హౌ కుడ ఐ బీ సో రూడ.. కళుళ్ మూసుకునాన్డు. 
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ఆలోచిసుత్నాన్డు.. తదేకంగా.. తీవర్ంగా... 
ఏం చేసుత్నాన్డు తను? ఏమైంది జీ.కే.నీకు? ఎంతమంది అందమైన సతరీలని చూసుంటాడు. అంత చినన్పిలల్కి తానెలా అటార్కట్ 

అయాయ్డు..! ఇది ఆకరష్ణ మాతర్మే కాదు. దానిన్ మించినదేదో. ఏంటది..? ఎందుకామె కలవమంటే కాదనలేకపోతునాన్డు? ఏమిటా 
మాగెన్టిక పవర? ఎందుకామె వెంట వదద్నుకుంటూనే పిచిచ్వాడిలా వెళిళ్పోతునాన్డు. 

....తను సరే. ఈ ఏజ లో ఒక యంగ అండ బూయ్టిఫుల అమామ్యి దగగ్రకొసేత్ తనేంటి, అపర పర్వరాఖుయ్డైనా చలిసాత్డు. ఆఫాట్ర్ల 
తానెంత. కానీ మనోఙఞ్.. అంత అందమైన అమామ్యి.. చిటికేసేత్ చాకులాల్ంటి కురార్ళుళ్ లైన లో నించుటారు. అలాంటి అమామ్యి 
తనకెందుకంత పార్ముఖయ్ం ఇసోత్ంది? తననెందుకలా కనూఫ్జ చేసోత్ంది? అంతమంది రిచ, హాండస్మ అండ యంగ ఫెర్ండస్ వునన్ 
అమామ్యికి తనతో పనేంటి..  

నిజంగానే ఇషట్పడుతోందా..? ఏం తెలుససలు తన గురించామెకి. తమ పరిచయమెంతని ఇషట్పడడానికి. లేక తనని కవివ్ంచి, ఆశ 
చూపి, తాను గిలగిలాల్డుతుంటే, తన వెనక సేన్హితులంతా కలిసి నవువ్కోవటేల్దు కదా!! ఆ ఊహకే ఉలికిక్పడాడ్డు. అవును. అంతే 
అయియ్వుంటుంది. లేకపోతే తనతో ఏం పని. ఈ హిల సేట్షనోల్ ఇంత కంటే మంచి టైంపాస ఎకక్డ దొరుకుతుంది. హఠాతుత్గా మదిలో 
మెదిలిన చినన్ అనుమానం పెనుభూతమై క్షణాలోల్ అతని మనసు కలిచివేసింది. 

ఆ ఆలోచనతో పిచిచ్ పటిట్నటైట్ందతనికి. కళళ్లో నీళుళ్తిరిగాయి మనోఙఞ్ గురించి అలా ఆలోచించినందుకు. మనసు చెపోత్ంది ఆమె 
అలాంటిది కాదని కానీ ఆలోచనకి రీజన దొరకటేల్దు. చాలిక.. ఈ వయ్థతో తల పగిలిపోయేటుట్ంది.  

విసురుగా లేచి బయటికి నడిచాడు. "పాణీ.." అరిచినటేట్ పిలిచాడు. పరుగున వచాచ్డతను.  
"సర.."భయంగా అనాన్డు. భరదావ్జని ఎపుప్డూ అలా చూడలేదు.  
"ఫైల్ట బుక చెయ హైదరాబాద కి.." కారెకుక్తూ చెపాప్డు. 
"ఎపుప్డు సర.. అంటే వెదర బాలేదు కదా ఈరోజు, రేపూ కొనిన్ కానిస్ల అయాయ్యనీ..." తెలల్బోయి చూసూత్ చెపప్బోయాడు పాణి. 
"నో వే.. ఎపుప్డు దొరికితే అపుప్డు.. వెళిళ్పోవాలి ..వెంటనే... " అంటూ కార సాట్రట్ చేశాడు.  
మరీ లవ ఫెయిలూయ్ర ఐన చినన్కురర్వాడిలా పర్వరిత్సుత్నాన్డా. ఏమనాన్ అనుకోనీ, టూ హెల విత ఎవీర్వన. తాను వెళిళ్పోవాలి. ఇంకా 

ఇకక్డే వుండి ఓ జోకర లా మిగలలేడు. కోపం లో ఎటుపడితే అటు టరన్ చేశాడు. అంతలో గీర్న లానస్ కనిపించింది. ఇకక్డే కదూ తను 
ఆమెని కలిసింది, ఆమె సానిన్హితయ్ంలో మైమరచిపోయింది., ఆ తీవర్మైన ఆకరష్ణా పర్వాహంలో ఉధృతంగా కొటుట్కుపోయింది! రోషంతో 
అతని మొఖం ఎరర్బారింది. దాటబోతూ వెనక గేట దగగ్ర అపర్యతన్ంగా కారు ఆపి సీట్రింగ మీద తల ఆనించి కళుళ్ మూసుకునాన్డు. 

తనని అలల్రి పెటిట్, ఆశపెటిట్ తానో వెరిర్ వాడిలా ఆమె చుటూట్ తిరుగుతుంటే అంత పెదద్ హోదాలో వునన్వాడూ, మంతీర్, తనకంటే 
వయసులో రెటిట్ంపునన్వాడు, ఎవవ్రైనా ఆడదాని ఓరచూపుకి బానిసలేనని, ఆమె గరవ్ంగా నవువ్కుంటునన్టుట్ అనిపించింది.  ఉకోర్షం 
తనున్కొచిచ్ంది. ఎంతలా అభిమానించాడు. పిచిచ్వాడిలా... తలవిదిలిచ్ లేచాడు. 

విసుగాగ్ కారు సాట్రట్ చేయబోతూ ఆగాడు. దూరం నుంచీ ఆ సిమెంట బెంచ కనపడుతోంది లీలగా. అకక్డే కదూ 
తననామెకాపాడింది. తనామెకి అంత దగగ్రైంది. ఎనిన్ కబురూల్, పరస్నల విషయాలు షేర చేసుకునాన్డామెతో..! అసలు ఆమెని పరిచయం 
చేసిన ఆ బెంచ ని లాగి తనాన్లనన్ంత కోపం ముంచుకొచిచ్ంది. కోపంతో చేసే పనులకి రీజనింగ వెతకూక్డదనన్ మాట నిజం చేసూత్ 
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విసురుగా కారు దిగి అటు నడిచాడు. బెంచ దగగ్రౌతూనే గురిత్ంచాడు. అకక్డెవరో కూరుచ్నాన్రు. కోపానిన్ అణుచుకుంటూ, తన పర్యతాన్నిన్ 
విరమించుకుని, వెనుదిరగబోయి తుళిళ్పడి మళీళ్ తిరిగి చూశాడు. ..అకక్డ...అకక్డునన్ది.. మనోఙఞ్ కదూ.. ఈ సమయంలో ఆమె 
అకక్డుండడం యాదృచిచ్కమా.. లేక..!!  ఆలోచిసూత్ కలలోలా నాలుగడుగులు ముందుకేశాడు.  

ఆమె అరచేతులోల్ ముఖం దాచుకుని నిశశ్బద్ంగా రోదిసోత్ంది. పకక్నో పుసత్కం డైరీ కావచుచ్ అసత్వయ్సత్ంగా సగం రాసి పడుంది. 
అదికాదతడు చూసుత్నన్ది దాని మధయ్గా పెటుట్నన్ ఫొటో... తనదే...!! జీవితంలో అంత షాక కి ఎపుప్డూ గురవవ్లేదు భరదావ్జ. అతని మొఖం 
తెలల్గా పాలిపోయింది. నమమ్లేనటుట్ వంగి మళీళ్ చూశాడు. తనదే.. ఏదో మాగైజ్న కవర పేజీ కటింగ.. సాథ్ణువై నిలబడాడ్డు. ఆమె ఇంకా 
ఏడుసోత్ంది... సనన్గా వెకుక్తూ..  

మధాయ్హన్ం తనామెని కరట్ గా తుంచేయడం గురొత్చిచ్ంది. ఒకక్సారిగా నిలువునా చీలిచ్నంత బాధ... చేసిందంతా చేసి తానేదో 
మోసపోయినటుట్ గా ఎంత ఫీలైపోయాడూ.. తన మీద తనకే అసహయ్ం వేసింది. తన ఆలోచనలోల్ వికృతతావ్నికి సిగుగ్పడాడ్డు.  

అలా ఎంతసేపు నిలబడాడ్డో తెలీదు. ఆమె కదలడంతో చపుప్న పకక్కి తపుప్కునాన్డు. అంతలో ఆమె నెమమ్దిగా కళుళ్తుడుచుకుని 
బెంచ మీద తానెపుప్డూ కూరుచ్నే వైపుచూసింది. మెలల్గా మునివేళళ్తో ఆ బెంచ ని సప్ృశించింది. మామూలుగా చూసేవాళళ్కది సాధారణ 
దృశయ్మేమో గానీ, పేర్మలో వునన్వారికే అరథ్ం అవుతుందా సునిన్తమైన భావం. తాము పేర్మించిన వారు తాకిన గడిడ్పూవు కూడా వారికో 
అదుభ్తమే. ఇక అనుమానపు తెరలని తొలగించుకుని కళుళ్ తెరిచిన భరదావ్జకైతే అది ఓ అపురూపమైన దృశయ్మే.. వెల కటట్లేని కానుకే...  

నెమమ్దిగా వెనుదిరిగాడు. ఆలోచనలోల్ నిమగన్మైవునన్ ఆమె ఏకాంతానిన్ భగన్ం చేసే హకుక్ తనకెకక్డిది? ఆ ఆలోచనలు తనవే 
అయినా సరే .. 

ఎలాగో కారులో వచిచ్ కూలబడాడ్డు. నీరసంగా కారు సాట్రట్ చేయబోయి ఆగాడు. చపుప్న ఏదో గురొత్చిచ్ డాష బోరడ్ లో వునన్ కేమెరా 
బయటకి తీసాడు. జూమ చేసి ఆమెని చూశాడు. ఇషట్ంతో చేసే పనులకి కూడా అసలే రీజనింగ వుండదు కదూ. ఆమె ఇంకా అలాగే కూరుచ్ని 
వుంది డీలాగా. ఇనాన్ళుళ్గా దగగ్రకి తీసి, హఠాతుత్గా ఒకక్మాటతో ఆమెని ఇంతగా బాధించింది తనేగా. అంతకనాన్ కూడా తన ఆలోచనలు 
ఎకుక్వ అసహయ్కరమైనవి కదూ. ఇలా చూసి వుండకపోతే రేపు తానెళిళ్పోయేవాడు. తనెందుకు అలా చెపప్కుండా దూరమయాయ్డో తెలీక 
విలవిలాల్డిపోయేదీ పిచిచ్పిలల్. ఎంత కూర్రుడు... సవ్పర్యోజనం లేకుండా ఏ పనీ చేయని కలుషితమైన లోకం తనది. ఆ బురదలో వునన్ తనకి 
అంతకంటే మంచి ఆలోచనలు ఎకక్డున్ంచి వసాత్యి. చుటూట్ సముదర్మంత అభిమానులునాన్, దాహం తీరే దారిలేక అలమటిసుత్నన్తన 
దగగ్రకి చిరుజలుల్లా వచిచ్ంది కదూ ఆమె... క్షణకాలమైనా పేర్మ రూపురేఖలెరుగని తను అది మోసమనుకుని భర్మపడాడ్డు. ఎంత మూరుఖ్డు. 

అంతలో ఆమె దగగ్రకి ఎవరో వచాచ్రు. పారక్ వాచ మేన లా వునాన్డు. వెళళ్మని చెపిప్నటుట్నాన్డు. మెలల్గా లేచిందామె. టైం 
చూశాడు. ఏడునన్ర... భారంగా అడుగులేసూత్ వెళుత్నన్ ఆమెని చూసేత్ పాపమనిపించింది. హటాతుత్గా తన కరత్వయ్ం అరథ్మైంది.  

ఆమె ఆపాయ్యతని అందుకుని, నెమమ్దిగా సరిద్చెపాత్డు తను. ఇలా సడెన గా గాయపరిచి నిరాద్కిష్ణయ్ంగా ఆమె జీవితంలోంచి 
హఠాతుత్గా నిషర్క్మించే హకుక్ తనకి లేదు. 

ఆ ఆలోచన రాగానే మనసు తేలిక పడింది. ఆమె రూపం కనుమరుగయేయ్లోపే ఫోన తీసి డయల చేశాడు. ఊపిరిబిగబటిట్ 
చూసుత్నాన్డు. పర్కాశంగా వెలుగుతునన్ లైటల్ వెలుతురులో ఆమె మొహం జూమ చేసిన కెమెరాలో సప్షట్ంగా కనిపిసోత్ంది. బాయ్గ లోంచి సెల 
తీసి చూసిన ఆమె కళళ్లో ఒకక్సారి గా మెరుపొచిచ్ంది. నమమ్లేనటుట్గా చూసి చపుప్న ఒకక్సారిగా సెల ని ముదుద్పెటుట్కుంది. ఉలికిక్పడాడ్డు. 
చాలాసేపటి తరావ్త అతని పెదాల మీద నవువ్ వెలిసింది. అంతలో సెల లో మనోఙఞ్ గొంతు వినిపించింది. 

"హలో..భరదావ్జా.. ..సర " ఆమె లో చినన్ సందిగథ్త. 
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"మనోఙాఞ్.." ఒకక్సారి అతని గొంతు ఆరిత్గా పలికింది. చపుప్న సదుద్కునాన్డు. మరీ ఎమోషనల అయిపోకూడదు. తనని తాను 
మందలించుకునాన్డు. 

"చెపప్ండి.. " 
"బిజీ గా వునాన్వా..?"  
"లేను.. మీరెందుకంత డల గా వునాన్రు?"వెంటనే పర్శిన్ంచింది.  
ఉలికిక్పడాడ్డు. బానే గురిత్ంచింది. మరి తనో.. ఆమెలోని సవ్చఛ్తని కూడా గురిత్ంచలేక... 
"భరదావ్జా.." ఆమె పిలుపుతో తేరుకునాన్డు. 
"ఏంలేదు.. కాసత్ మూడ బాగాలేదు.."  
"ఔనా.. ఎకక్డునాన్రు?" 
తడబడాడ్డు "ఇకక్డే.. బయటికి వెళుత్నాన్ను.." 
"ఒంటరిగానా.. పాణిగారు లేరా..?" 
"ఊహు.. మూడ బాలేనపుప్డు వేరేవాళళ్ని ఎందుకు ఇబబ్ంది పెటట్డం.. అది సరే నువెవ్లా వునాన్వ..?" ఆపాయ్యంగా అడిగాడు. 

మదాయ్హన్ం కలిసి, సాయంతర్ం ఎలా వునాన్వని అడగడం వెరిర్తనమేమో తెలీదు గానీ ఆ క్షణం అడగకుండా వుండలేకపోయాడు.  
"ఊ... ఓ.కే."  
"నాతో వసాత్వా..?" 
"తపప్కుండా.." వెంటనే చెపిప్ంది.  
"ఎకక్డికో అడగవా..?" 
"ఎకక్డికైనా సరే..", ఆమె కంఠం సినిస్యర గా ధవ్నించింది.  
ఎంతగా ఆమె మనసు తన సాంగతయ్ం కోరుకుంటోందో అరథ్మై అతని మనసు చలించిపోయింది. 
"చమన దగగ్రకు రా.. పిక చేసుకుంటాను.."  
"ఓకే.. "అనేసి, అంతలోనే "లేదు.. లేదు... ఒకక్.... హాఫ ఏన అవర.." చపుప్న ఏదో గురొత్చిచ్నటుట్ అంది. 
"ఇపుప్డేగా వసాత్ననాన్వ.." 
"వసాత్నూ.. కానీ కొంచెమనాన్ రెడీ అవొవ్దాద్.." బిడియంగా అంది. 
గటిట్గా నవేవ్శాడు. " ఓహ.. కమాన.. పెళిళ్చూపులకెళళ్డంలేదు మనం, వునన్పళాన వచెచ్య.. "  
"..జెంటస్ కైతే ఎలా వచిచ్నా ఓ.కే. కదా... కానీ, బయటికి వెళాళ్లంటే ఆడపిలల్లకుండదా చెపప్ండి.. జసట్ ఛేంజ చేసుకుని వచేచ్సాత్ 

పీల్జ...." బతిమాలుతూ అంది. కరిగిపోయాడు.  
"ఓ.కే. కమ ఫాసట్ .. ఐ విల వెయిట.. " 

PPP 
అరగంట తరావ్త చమన దగగ్ర కారాపాడు. తవ్రతవ్రగా వచిచ్ కారెకిక్ంది మనోఙఞ్,"సారీ,వెయిట చేయించానా..? "అంటూ. 

ఒకక్సారి నిశచ్లంగా ఆమెకేసి చూశాడు. లైట పింక శారీ లో ఏంజిల లా వుందామె. మంచులో తడిసిన గులాబీలా, అదుభ్తంగా.... 
సట్నిన్ంగ...నిజంగా చీరకునన్ సెకస్పీప్ల ఇంకే బటట్లకీ రాదు. ముఖయ్ంగా, మనోఙఞ్ నిజంగానే మనోఙఞ్ంగా వుంది, వెనెన్ల బొమమ్లా.. 
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"ఏమైందలా చూసుత్నాన్రు..? " ఆమె పర్శన్కి తేరుకుని నవావ్డు. 
"రెడీ అయేయ్ వచాచ్వు మొతాత్నికి. " ఆ రెడీ అవడం తనకోసమే అని తెలుసుత్ంటే ఆ ఫీలింగ అదుభ్తంగా వుంది. 
"ఎకుక్వేం లేదు.. బయటికెళాళ్ను కదా రావడానికే టైం పటిట్ంది.." సిగుగ్గా  నవేవ్సింది.  
"ఎకక్డున్ంచీ.."ఠకుక్న అడిగాడు. ఆమె చేతిలో డైరీ కూడా వుంది. మళీళ్ ఎందుకు తెచిచ్ందో అరథ్ం కాలేదు. 
"అదీ.. చినన్ పనుండీ.. బయటకెళాళ్ను.." తడబడింది. 
"ఓ.. వెళాద్మా మరి.." అడిగాడు ఆమెని ఎకుక్వ ఇబబ్ంది పెటట్కుండా. తలూపింది. కాసేపటికి ఓ రెసాట్రెంట లో ఉనాన్రు. 
"డూ యూ మైండ ఇఫ ఐ డిర్ంక..? అండ వాట అబౌట యూ.. వుడ యూ లైక టూ హావ టూ..?" మెనూ చూసూత్ అడిగాడు. ఆమెని 

చూసే ధైరయ్ం రాలేదు. కళుళ్ తిపుప్కోనీకుండా వుందామె రూపం.  
"నో.. అండ థాయ్ంకస్.."  
"దేనికి... డిర్ంక ఆఫర చేసినందుకా..?"తెలల్బోతూ అడిగాడు. 
"ఛ.. కాదులెండి.. మూడ బాలేనపుప్డు వేరేవాళళ్ని ఇబబ్ంది పెటట్ననాన్రు కదా. అంటే ననున్ మీరు.. పరాయి అనుకోలేదని... అంటే.. 

ఐ మీన .." అతను తననే సూటి గా చూడడ్ం గమనించి తడబడింది. 
"ఎకస్పల్నేషనస్ అకక్రేల్దు. అరథ్మైంది.. " అనాన్డు కుల్పత్ంగా. ఆమె కళళ్లోకి వెలుగొచిచ్ంది మళీళ్. 
"సో వాట డూ యూ లైక టూ హావ..?" మెనూ ఆమెవైపు జరుపుతూ అడిగాడు. 
"యూ మీన డిర్ంకస్ ... వదొద్దుద్.." కంగారుగా అంది. 
"అదేంటి మీ జనరేషన లో పబస్, డిసోక్స, డిర్ంకస్, ఇవి వదద్నే వాళుళ్ కూడా వుంటారా..?" అడిగాడు.  
"నేను తాగుతానో, లేదో డైరెకట్ గా అడిగితే చెపాత్ను కదా.  ఇలా అడగడం దేనికీ, మంచిపిలల్నో, కాదో డిసైడింగా..?" వెకిక్రింతగా 

అంది. 
చినన్గా నవావ్డు "నో... నో... ఐనా తాగినంత మాతార్న చెడూ అయిపోవు, తాగకపోతే మంచిదానివీ కాలేవు మనోఙాఞ్. అంతైతే 

విచక్షణుంది నాకని నమొమ్చుచ్గా..." 
ఉలికిక్పడిచూసింది. "ఓహ.. మీ గురించి తెలీక కాదు. ఏదో జోక గా అనేసాను. మూడ బాలేదని బయటికొసేత్ మరీ విసిగిసుత్నాన్నా? 

సారీ.." 
"హేయ.. నేనూ ఊరికనే అనాన్నులే. ఫీలవకు. ఐనా నా మూడ సెట అయిపోయింది. డోనట్ వరీర్ ఎబౌట ఇట. సరే. డైరెకట్ గా 

అడిగేసుత్నాన్. ఎనీ.. మైలడ్ డిర్ంక ఫర యూ..? " 
"నో థాయ్ంకస్... ఐ మీన మీ ముందు నావలల్ కాదు.. మీ పర్శన్కు సమాధానం.. అంటే నేను మరీ అంత రెగూయ్లర బూజర ని కూడా 

కాదనుకోండి.. ఎపుప్డైనా... ఫెర్ండస్ తో పారీట్స లో అంతే... ఐనా ఇపుప్డు మీరు భరించలేరు.." నవేవ్సింది. 
"ఓ.కే. యాజ యూ పీల్జ... నీకు జూయ్స చెపాత్నైతే..." అంటూ ఆరడ్ర ఇచాచ్డు. 
మెలల్గా మామూలు మాటలోల్ పడాడ్రు. 
కాసేపటి తరావ్త తటపటాయిసూత్ అడిగింది. "మిమమ్లొన్కటి అడగనా.. అదీ.. మీరేం అనుకోరంటేనే...?"  
"నువేవ్ం అడిగినా ఏమీ అనుకోను. గో ఎహెడ.." 
"అపుప్డు సిన్గథ్ గారిన్ కాదనాన్రని చెపాప్రు కదా. తరావ్త మీరు.. అంటే.. ఎపుప్డూ బాధ పడలేదా..?" 
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"అంటే యూ మీన.. నాకరథ్ం కాలేదు మనోఙాఞ్.. అడుగు పరేల్దు.." 
"అంటే మీరూ.. ఐ మీన.. నెవర మాయ్రీడ కదా.. మే బీ.. తరావ్త మే బీ ఫీలయీయ్, మే బీ ఆవిడనీ... " తడబడింది. 
"సిన్గథ్ని పేర్మించానా అనడుగుతునాన్వా..?"  
బెరుగాగ్ తలూపింది. పకాలన్ నవావ్డు. 
"తరావ్త ఫీలైన మాట నిజమే.. కానీ తనని హరట్ చేసినందుకు ఫీలయాయ్ను. పెళిళ్ చేసుకోనందుకు కాదు... అపుప్డో డెసిషన కూడా 

తీసుకునాన్ను.." ఆగి మనోఙఞ్ను చూశాడు "వింటావా నా హరికధ...?." 
నవివ్ తలూపింది.  
"నేను కాదనాన్కా సిన్గథ్ బాధ చూడలేకపోయాను. నా కారణం గానే ఆమె అంత బాధపడుతోందని  అందరి మొఖాలోల్ ఒకటే 

ఎకూయ్జేషన. ఇక అలాకాక్దని వెళిళ్ ఆమెకి చెపాప్ను, 'మనం పెళిళ్ చేసుకుందాం' అని. ఎగిరిగంతేసుత్ందనుకునాన్ను. పైనుంచి కిందకి చూసి, 
'మెహరబ్నీయా లేక తాయ్గమా..?' అంది సింపుల గా. తెలల్ముఖం వేసుకుని, 'అదేంకాదు, నేనే రియలైజ అయాయ్ను. నేను కూడా నినున్ 
పేర్మిసుత్నాన్ను' అనాన్ను దబాయింపుగా. నవేవ్సింది. 'నీకా ఫీలింగ లేదురా. నాకోసం నువేవ్ం కషట్పడి బలవంతంగా లేని పేర్మని ఒపుప్కోకు.' 
అని చెపిప్ంది.  

'మరైతే పాణి, జతిన లతో రాయబరాలు, పెదద్వాళళ్తో ఆ పెళిళ్ మాటలు దేనికో. ' అనాన్ను కోపంగా.  
'రాయబారాలు నా ఇషాట్నిన్ తెలపడానికే తపప్ బలవంతంగా ఒపిప్ంచడానికి కాదు. పెదద్వాళుళ్ అడిగిన విషయం ముందుగా నాకు 

తెలీదు. తరవాత మే బీ నువువ్ అరేంజడ్ మాయ్రేజ పిర్ఫర చేసుత్నాన్వేమో అని చినన్ ఛానస్ తీసుకునాన్ను. ' అని చెపిప్ంది. 
'మరైతే ఈ విషాదయోగం దేనికి? నేనే వచిచ్ అడిగినా ఒపుప్కోలేని ఈగో నీది' అనేశాను కోపంలో. అవును మరి, నేను కషట్పడి 

తాయ్గం చెయయ్డానికెళేత్ అది కాసాత్ తుసుస్మనన్ ఉకోర్షం వుంటుందిగా.  
ఐనా తనేం ఫీలవలేదు. 'నా పేర్మ విఫలమయియ్ందనే బాధే గానీ మరేమీ లేదురా. ఇది ఈగో కాదు. నీ దగగ్రలేని పేర్మని నేను ఎనన్టికీ 

పొందలేను...పెళైళ్తే చేసుకోగలవుగానీ పేర్మించలేవు కదా.' అంటూ ఓపిగాగ్ వివరించింది. దాంతో నాకు మరీ చిరాకొచిచ్ంది. 
'అరే నేనే చెపుత్నాన్గా పేర్మిసుత్నాన్ననీ, ఇంకేం కావాలి.. 'విసుగాగ్ అడిగాను. 
'లేదు. అది నీ కళళ్లో నాకు కనపడటంలేదు. ' చెపేప్సింది సిథ్రంగా. 
'అదేమనాన్ కళళ్కి పెటుట్కునన్ కాటుకా చూడగానే కనబడాడ్నికి, జతిన లా ఆరాధనగా చూడాడ్లు, సురేందర్లా పేర్మలేఖలివవ్డాలు, 

ఇవనీన్ అనుకుంటునాన్వేమో, అవి నేనెనన్టికీ చేయలేను.' అంటూ వెటకారం చేశాను. తను కోపం తెచుచ్కోలేదు.  
'ఆ విషయం నాకు తెలుసు బిటూట్, అవి నువెవ్నన్టికీ చేయలేవని..' ఆమె కళళ్నిండా నీళుళ్ . జాలేసింది. ఎంతైనా నా సేన్హితురాలే 

కదా.  
'సరే పోనీ ఆ కళళ్లోల్ పేర్మ కనపడడ్ం ఏంటో చెపుప్. చూపిసాత్.. ' అని సినిస్యర గా చెపాప్ను. తను నవివ్ంది.  
'థాయ్ంకస్ ఫర సేయింగ సో బిటూట్. నా కోసం నువవ్ంత చెయాయ్లనుకునాన్వ. అది చాలు. ఇక కళళ్ లో పేర్మంటావా.. నువువ్ నిజంగా 

ఎవరైన్నా పేర్మించిన రోజు నీకు తపప్కుండా తెలుసుత్ంది. అపుప్డు మాతర్ం ఆ అమామ్యి కళళ్లో కూడా నీకు అదే కనపడాలని మనసూఫ్రిత్గా 
కోరుకుంటునాన్ను. ఆ క్షణం నీకెవవ్రూ చెపప్కక్రేల్దు, అపుప్డు నేను కాదు నువేవ్ చెపాత్వు...అదేంటో..'  అనేసి వెళిళ్పోయింది. చాలా బాధగా 
అనిపించింది. ఎ వెరీ గుడ పెర్ండ ఆఫ మైన.. తరావ్త చాలా ఏళళ్వరకూ ననున్ అవాయిడ చేసేసింది.. పిచిచ్ పిలల్.."  

కళుళ్ మూసుకుని గాల్స లో డిర్ంక మెలల్గా గలప్ చేశాడు గతానిన్ తరుసూత్. 
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"తరావ్త..మీకు.. మీకు ఎవవ్రూ కలవలేదా..? ఐ మీన ఆవిడ చెపిప్నటుట్.." నెమమ్దిగా అడిగింది. 
కళుళ్విపిప్ ఆమెకేసి చూశాడు. మనోఙఞ్ గుండె వేగంగా కొటుట్కోసాగింది. ఉదివ్గన్ంగా చూసోత్ందతని సమాధానం కోసం. నవివ్ 

ఆకాశం వంక చూశాడు.  
"చాలా రోజులు గురుత్చేసుకునేవాడిన్ తన మాటలు. ఏ అమామ్యిని కలిసినా సిన్గథ్ మాటలే గురొత్చేచ్వి. తరవాతత్రవాత ఆ ఏజ అండ 

సేట్జ దాటిపోయానని రియలైజ అయియ్ తలుచుకోవడం మానేశాననుకో..." ఆగాడు. 
మనోఙఞ్ మొఖం పూరిత్గా విపాప్రింది. కళుళ్ తళుకుక్మనాన్యి. "థాయ్ంకస్..." మనసంతా ఒకక్ ముకక్లో వయ్కత్పరుసూత్ చెపిప్ంది. 
ఏం మాటాల్డలేదు భరదావ్జ. నిశశ్బద్ంగా ఆకాశంలో కదులుతునన్ మేఘాలని పరికిసూత్ండిపోయాడు.  
అతని వైపు రెపాప్రప్కుండా కొదిద్సేపుచూసింది. మనసులో అలలాల్ పొంగుతునన్ ఆలోచనల ఆతార్నిన్ ఆపుకోలేక "ఒక మాట 

చెపప్నా... మీరు.. మీరింకొంచెం తాగితే బాగుణణ్నిపిసోత్ంది..." అనేసింది.  
తెలల్బోయి చూసి అంతలోనే, పకాలన్ నవేవ్శాడు. "అంటే.. యూ మీన.. ఓహ.. తాగి అవనీన్ చెపాప్ననుకుంటునాన్వా?" ఇబబ్ందిగా 

తలదించుకుంది. లేచి నిటారుగా కూరుచ్ని ఆమె తల మీద చినన్గా ఓ మొటిట్కాయ వేసి మళీళ్ నవావ్డు., "మాకు ఆలోమ్సట్  పర్తీ మీటింగ లో 
డిర్ంకస్ ఉంటాయి. ఫుల పార్కీట్స. ఎంత తాగినా అనుకునన్దే మాటాల్డతాం. నోరుజారం మేడమ.." అని చెపాప్డు.  

ఆశచ్రయ్ంగా తలెతిత్ంది. "అంటే మీరు...?" ఆగింది ఎలా పర్శిన్ంచాలో తెలీక.  
"రీజనస్ వదుద్. చెపాప్లనిపించింది.. చెపాప్ను. దటాస్ల. ఇంకేమనాన్ మాటాల్డదామా..?" సంభాషణ కట చేసూత్ అడిగాడు.    
అతనికేసి మెరిసే కళళ్తో చూసింది. "యాజ యూ సే మిసట్ర బిటూట్.. " అంటూ నవేవ్సింది. 
"ఏయ.."బెదిరింపుగా వేలు చూపిసూత్ చెపాప్డు,"నాకసస్లు నచచ్ని పిలుపది. అందరితో మానిపించడానికి నానా తంటాలు పడాడ్ను. 

ఇంకేమనాన్ పిలువు, ఇంకా కావాలంటే తిటుట్, ఓ.కే. అది మాతర్ం వదుద్." 
"పిలిసేత్.. కొడతారా... ఏం చేసాత్రూ..?" అలల్రిగా అడిగింది. 
"నిజంగానే కొటేట్సాత్ను చూడూ.." వేలు చూపిసూత్ బెదిరించాడు.  
"ఊ.. కొటట్ండి.." చెయియ్చాపింది.  
నవివ్ చెయియ్ తోసేశాడు. "బాగా ధైరయ్ం పెరిగిపోయింది నీకు..." అంటూ. కాటేజ దగగ్రోల్ కారాపాడు. 
 

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో) 
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