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మనసు మాట వినదు -కమలాగాయతిర్(కొర్వివ్డి)చెనిమిళళ్
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కానీ.. కానీ... మనూ నీ పైన క్షణక్షణం పెరిగిపోతునాన్ ఈ పేర్మని నే మోసేదెలా..?'

"సర.." పాణి గొంతు వినిపించి నెమమ్దిగా తలెతాత్డు. పాణి కళళ్లోల్ ఆశచ్రయ్ం కొటొట్చిచ్నటుట్ కనిపిసోత్ంది. బహుశా మనోఙఞ్ ఏడుసూత్
వెళళ్డం చూసుంటాడు.
"ఎనీ.. పార్బల్ం సర..?" సందిగథ్ంగా అడిగాడు పాణి. తల అడడ్ంగా తిపాప్డు భరదావ్జ. ఓసారి అతనిన్ పరికించి చూసి వెళళ్బోయాడు.
"నాకనాన్ చినన్ అమామ్యిని పెళిళ్ చేసుకుంటే.." భరదావ్జ కంఠం వణికింది. పాణి షాకింగా వెనకిక్ తిరిగాడు, "సర.." అంటూ.

పాణికేసి చూడటేల్దు భరదావ్జ, నిరిల్పత్ంగా తన అరచేతులవంక చూసుకుంటూ మళీళ్ అడిగాడు, "నాకంటే 22 ఏళుళ్ చినన్అమామ్యిని

చేసుకుంటే ఏ.. ఏమౌవుతుంది పాణీ..?"

నమమ్లేనటుట్ చూశాడతను సంభర్మంగా. "ఏమీ కాదు సర.. ఏమీ కాదు. మనం అనుకుంటాం గానీ, మనసులు కలిసిన పెళిళ్ళేళ్

చాలా గొపప్వి. వయసుదేముంది సర.. అసలు అదో పెదద్ అడడ్ంకే కాదు. ఐనా.. అలా ఎంతోమంది చేసుకునాన్రు.. " అంటూ కొనిన్
పేర్మకథలు చెపాప్డు. మౌనంగా అనీన్ వినాన్డు భరదావ్జ.

"కానీ.. లోకం తెలియని అమామ్యిని మాయమాటలతో టార్ప చేసి, పెళిళ్ చేసుకునాన్డు జే.కే., కామంతో కళుళ్ మూసుకుపోయి.. అని

అందరూ..." ఆగిపోయాడు భరదావ్జ. అతని కళళ్లో అంతులేని వయ్థ.

"ఛ.. అవేం మాటలు సర.... టార్ప చేసి అవసరం తీరుచ్కుని వదిలేసేత్ తపుప్గానీ, పెళిళ్ చేసుకుంటే ఏం తపుప్? ఐనా ఎవరు సర ఆ

అందరు..? నాలుగు రోజులు మాటాల్డుకుని మరో హాట టాపిక రాగానే మరిచ్పోయే వాళళ్కోసం పేర్మనీ, పేర్మించే అమామ్యినీ జీవితాంతం
వదులుకోవడం మూరఖ్తవ్మే అవుతుంది. కామంతో కళుళ్ మూసుకుపోవడం ఏంటి సర..? అసలు పేర్మకి పరాకాషఠ్ కామమేనని మన శాసాత్ర్లే

ఘోషిసుత్నాన్యి. పేర్మ లేని కామం తుచఛ్మైనది గానీ, పేర్మ నిండిన హృదయానికి కామం కూడా ఒక ఎకస్ పెర్షన లాంటిది.. ఐనా మనసులో

పేర్మని పూరిత్గా వయ్కీత్కరించే భాష ఈ పర్పంచంలోనే లేదు. లోతైన భావాలని మాటలకంటే సప్రేశ్ బాగా చెపప్గలదు. దానిన్ మించిన ఎకస్
పెర్షన లేదు. అనవసరమైన అపోహలతో పేర్మించిన అమామ్యిని వదులుకోకండి. ఇది మీ అసిసెట్ంట గా కాదు. సేన్హితుడిగా చెపుత్నాన్ను.

ఐనా.. పేర్మకీ-వయసుకీ సంబంధం లేదని మన పురాణాలేంటి-చరితేర్ంటి, అసలు ఈ పర్పంచం మొతత్ం ఒపుప్కునే ఓ పేర్మ జంటే

నిరూపిసోత్ంది. అసలు ఈ సృషిట్ లో పేర్మనాన్, కామమనాన్ వారిదద్రి పేరూల్ చెపప్కుండా ఉండలేరు. వారి చరితర్ పేర్మమయం. వయసు

తారతమాయ్లు వారిమధయ్ రాలేకపోయాయి. వారి కథే ఓ రసరమయ్ పేర్మ కావయ్ం... " ఉదేవ్గంగా చెపాప్డు పాణి.
"ఎ...ఎవరు వాళుళ్.. ?" భరదావ్జ గొంతులో విసమ్యం.
చినన్గా నవావ్డు పాణి, "రాధాకృషుణ్లు..."
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"గుడ ఈవెనింగ.. "మనోఙఞ్ పలకరింపుతో ఒకక్ వుదుటన్ లేచాడు కురీచ్లోంచి.
నీలి రంగు చీరలో సంధాయ్ దేవతలా వుందామె.. పెదాలమీద అదే అలల్రినవువ్. రిలీఫ గా చూశాడు.
"ఓహ.. మనోఙాఞ్.. రియలీల్.. యూ డోనట్ నో.. హౌ హాపీ అయామ.. యూ.. మేడ మై డే.. ఐ మీన ఇట.." తన ఉదేవ్గానిన్
దాచుకోలేకపోయాడు.

చినన్గా నవివ్, "డే కాదండీ బాబూ.. ఈవెనింగ.. ఏ సూక్ల ఏంటి సర తమరూ..?" అంది వెకిక్రింతగా. హాయిగా నవేవ్శాడు.

జీవితంలో అంత రిలీఫ ఎపుప్డూ పొందలేదతను.

నుదుటి మీద అలిల్బిలిల్గా పడడ్ కార్ఫ సదుద్కుంటూ అడిగాడు, "చెపుప్ టీ, కాఫీ, జూయ్స.. ఏం తీసుకుంటావు..?"
"ఏం అడిగినా ఇసాత్రా..? "

చురుకుక్న తగిలినటుట్ బాధగా చూశాడు. నవేవ్సింది తేలిగాగ్. "మరీ అలా చూడకండి. ఏదో తమాషాకి అనాన్ను బాబూ.. మీరలా
మాటిమాటికీ అలా ఆరట్ మూవీ హీరోలా మొహం పెటట్కండి. చూడలేకపోతునాన్ను."
ఆపాయ్యంగా చూశాడు. మనసులో బాధని దాచి నవువ్ని పంచడం చాలా గొపప్ ఆరట్. దానికి చాలా శకిత్ కావాలి. అది ఈ అమామ్యికి
లేదు. కానీ పర్యతిన్సోత్ంది.. అదీ కేవలం తనకోసం..

ఆలోచనలని పకక్కి నెటేట్సి ముఖంలోకి నవువ్ తెచుచ్కుంటూ అడిగాడు, "సరే.. అయితే చెపుప్ ఏం కావాలి నీకు?"
"...మీ ఛెఫ పెటేట్ భయంకరమైన టీ నుంచి విముకిత్.." సీరియస గా చెపిప్ంది.
".. అంటే.." అయోమయంగా చూశాడు.
"అంటే.. బయటికెళాద్మా సర.. అనీ... మీరొటిట్ మొదద్బాబ్య బాబూ... " విసుకుక్ంది తియయ్గా.
"ఓహ.. సారీ.. అరథ్ం కాలేదు.. ఆ బిరుదు పరెఫ్కేట్లే నాకు.. కూరోచ్.. ఒకక్ ఫైవ మినిటస్.. ఛేంజ చేసుకుని వచేచ్సాత్ను.." నవువ్తూ

చెపాప్డు.

"ననున్ రమమ్ంటారా హెలప్ కీ.. ?" అలల్రిగా అడిగింది.
"వావ్ట..?" అదిరిపడి చూశాడు.

"డర్స సెలక్షన కి భరదావ్జా.. మీరేం అనుకునాన్రూ.. ?" అమాయకంగా మొహంపెటిట్ అడిగింది.
చినన్గా ఆమె తలపై మొటిట్ నవువ్కుంటూ లోపలికి నడిచాడు.
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"చినన్పుప్డు మీరు సైకిల బాగా తొకేక్వారా..?" అడిగిందామె సీరియస గా, డైరవ చేసుత్నన్ అతనేన్ చూసూత్.
"ఆ.. అవునూ.. ఎందుకలా అడిగావ..? " ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు.

"ఏంలేదూ.. అదే సీప్డ కనిసుత్ంటేనూ.." నవువ్ని బిగబటుట్కుంటూ చెపిప్ంది. భరదావ్జ మొహం రోషంతో ఎరర్బడింది. ఒకక్సారిగా
యాకిస్లరేటర అదిమాడు.

సడెన గా పెరిగిన సీప్డ కి కంగారుపడుతూ, "ఏయ భరదావ్జా.. ఊరికే అనాన్ను. సోల్.. సోల్.." అంది భయంగా. అదేం

పటిట్ంచుకోకుండా ఇంకా సీప్డ పెంచసాగాడు. బెదురుగా అతని భుజం పటుట్కుంటూ అరిచింది, "సారీ.. ఆపండి పీల్జ.. భయమేసోత్ంది.."

కారు మరింత వేగం పుంజుకుంది. ఆమె భయంగా చూసోత్ంది. వెళాళ్లిస్న పేల్స ఎపుప్డో దాటేశారు. చుటూట్ చీకటుల్

పరుచుకుంటునాన్యి. రోడ మీద మనిషి జాడ లేదు. సడెన గా ఏదో అడొడ్చిచ్నటైట్ంది. "భరద..నోన్.." గటిట్గా అరుసూత్ అతని భుజం వెనుక
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మొహం దాచుకుంది. కీచుమనన్ శబద్ంతో కారాగింది. మనోఙఞ్ తలెతత్లేదు. సనన్గా వణుకుతోంది. "ఏయ.. మనూ.. ఏంకాలేదు..
భయపడాడ్వా.." మృదువుగా ఆమె తలని తడుతూ పిలిచాడు. "ఊహు.." బెరుగాగ్ పలికిందామె తలెతత్కుండానే.
మెలల్గా సీట్రింగ వదిలి ఆమెని మరింత దగగ్రగా లాకుక్నాన్డు. మెతత్టి శాటిన చీరలో ఆమె దేహం రాయ్ప చేసిన పూల చెండులా వుంది.

మెలల్గా ఆమెని చుటుట్కునన్ చేతులిన్ పైకి జరిపి ఆమె మెడవెనుక సుతారంగా వేలికొసలతో రాసాడు., "ఇకక్డ మెరుసుత్నన్ నీ సెవ్ట చెపోత్ంది

నువువ్ భయపడాడ్వని.. " అనాన్డు ఆమె చెవిలో . ఆశచ్రయ్ంగా తలెతిత్ంది. ఆమె ముఖంమీద చెదిరిన ముంగురులని సవరిసూత్ అనాన్డు, "ఇవిగో

ఈ కురులూ చెపుత్నాన్యి.. నువువ్ బెదిరిపోయావని..." అంటూ నవావ్డు. అపర్యతన్ంగా దూరం జరగబోయింది. నవువ్తూ దగగ్రకి
లాకుక్నాన్డు. ఆమె కళళ్లో విసమ్యం. ఇంకా సనన్గా అదురుతోనన్ పెదవులమీద వేలితో సునిన్తంగా రాశాడు.

మనోఙఞ్ బుగగ్లు

ఎరర్నయాయ్యి. "భరద.. అంటే.. నేనేనా..?" అతని కళళ్లో అలల్రి నవువ్ చూసి సిగుగ్గా తలూపింది. "ఏదీ.. ఇంకోసారి పిలువూ.." ఆమె
ముఖానిన్ మునివేళళ్తో పైకెతుత్తూ అడిగాడు. "అదీ.. అనుకోకుండా.." ఆమె కంఠం వణికింది. "తెలుసు.. ఒకక్సారి పిలువ.." ఆమె కంఠం
మీదవేలితో రాసూత్, "పీల్జ.. మనూ ఒకక్సారి.." తమకంగా పలికిందతని గొంతు. "ఊహు.." ఎపుప్డూ అలల్రి చేసే మనోఙఞ్ అతని చొరవకి

సిగుగ్తో ముడుచుకుపోయింది. అది చూసుత్నన్ అతని మనసతని వశం తపిప్పోతోంది. "పోనీ నీ మనసులో మాట ననేన్ వినమంటావా..?"
అలల్రిగా వేళళ్ని కంఠం కిందకి జారుసూత్ అడిగాడు. అదిరిపడి అతని చేతిని పటుట్కుని ఆపి అతనిన్ నెటేట్సింది.
"ఏయ.. ఏం చేసుత్నాన్రు మీరు. వెళిళ్పోదాం పదండి.." బిడియంతో ఆమె ముఖం కందిపోయింది.
ఎరర్ని ఆ ముఖానిన్ చూసూత్ నవావ్డు,"మరి పొదుద్నన్.. ఇదేగా అడిగావ..?"

"ఏదో ఎమోషన లో అనేశాను. నా ఉదేద్శయ్ం ఇది కాదు. వెళిళ్పోదాం భరదావ్జా.." బెరుకుగా అంది.

ఆమె నడుంచుటూట్ తన చేతిని బిగిసూత్ చెపాప్డు,"ఊహు.. కుదరదు.. ఇంతవరకూ వచాచ్కా.. నా వలల్ కాదు.."
"భరదావ్జా పీల్జ వదలండి.. లేకపోతే అరుసాత్ను.."బెదిరింపుగా అంది.
చినన్గా నవివ్, "ఆలోపే నినూన్..."అంటూ ఆమె పైకి వంగాడు.

"ఏయ... భరదావ్జా.. వదుద్.. భరద.. వదుద్..పీల్జ.. "బెదురుతో కీచుమందామె గొంతు.
చటుకుక్న ఆమెని వదిలి దూరం జరిగాడు. ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది.
"సో.. అంత భయపెడితేగానీ రాదనన్మాట.."
"ఏంటీ..?" అయోమయంగా చూసింది.
"భరద.. అనే పిలుపు.. " నవావ్డు.

నమమ్లేనటుట్ చూసింది,"అంటే.. మీరూ.. మీరు..!!"ఆగిపోంయింది ఏమడగాలో తెలీక.

"సో ఎలా కనబడాడ్ను మిస? ఎవవ్రూ లేని చోటకి తెచిచ్అఘాయితాయ్లు చేసే రౌడీ మినిసట్ర లాగానా..?" నవువ్తూ పర్శిన్ంచాడు. తల

అడడ్ంగా ఊపింది. ఆమెకి షాక తో మాటలు రావటేల్దింకా.

"సారీ మనోఙాఞ్.. పొదుద్నన్ వినాన్ను.. భరద అని.. ఆ పిలుపు ఎంతో బాగా అనిపించింది. ఇందాకా మళీళ్ భయంలో పిలాచ్వుకదా.

ఇంకొంచెం భయపెడదాం అనీ, కాసత్ ఓవర చేశాను. సారీ.." అంటూ కార రివరస్ చేశాడు.

కాఫీ షాప చేరాకా కారుదిగబోతుంటే చెపాప్డు గిలీట్గా, "అయాం సారీ మనూ, నీకో విషయం చెపాప్లి. ఇటస్ నాట ఎంటైరీల్

భయపెటట్డానికే కాదు. యకూట్య్వలీల్ భయపెడదామని సాట్రట్ చేశాను కాకపోతే, ఒకక్ మోమెంట కి.. అంటే... ఐ.. ఐ వాంటెడ టూ ఫీల యువర
టెండర టచ.. సారీ.. మళీళ్ మరీ అలా అడావ్ంటేజ తీసుకోవడం బాలేదనిపించి ఆగాను కానీ.. యూ ఆర వెరీ టెంపిట్గ. ఐ మీన........ ఛ.. మరీ
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మేనరస్ లేని వెధవ లా బిహేవ చేశాను. సారీ.. అలా భయపెటిట్ దగగ్రవడం చాలా తపేప్ కానీ.. నా వలల్ కాలేదు రెసిసట్ చేసుకోవడం... ఐ మీన..
సారీ అలాంటి వరడ్స్ యూజ చేసినందుకు. ఐ మీన... నాకేం మటాల్డాలో కూడా తెలీదు.. రియలీల్.. "
చటుకుక్న కదిలిందామె. ఏమౌతోందో అరథ్మయేయ్లోపు అతని ముఖానిన్ దగగ్రకి తీసుకుని గాఢంగా అతని పెదవుల మీద ముదుద్
పెటుట్కుంది. అతనా షాక లోంచి తేరుకునే లోపే కారుదిగి కాఫీ షాప లోకి వెళిళ్పోయింది.
ఆ మధురమైన అనుభూతి నుంచి తేరుకోవడానికి కొదిద్సేపు పటిట్ంది భరదావ్జకి. అపర్యతన్ంగా వూయ్ మిరర్ర లో తన ముఖం

చూసుకునాన్డు. ఆమె పెదవుల తడితో తన పెదాలు బైరట గా మెరుసుత్నాన్యి. ముఖంలో ఎపుప్డూ లేనంత ఆనందపు కాంతి. 'ఔట జే.కే. కీల్న

బౌలడ్ నువువ్..' అనుకుని సనన్గా నవువ్కునాన్డు తనలో తానే. తాపీగా దిగి కాఫీ షాప లో అడుగుపెటాట్డు. ఏమీ ఎరగనటుట్ సీరియస గా మెనూ
చూసోత్ంది మనోఙఞ్. తన రాక గమనించి ఎరర్బడడ్ ఆమె ముఖం ముందు అకక్డి లైటల్ వెలుగులు వెలవెలబోయాయి.

"హాట ఆర కోలడ్ సర.. " బేరర సడెన గా అడిగేసరికి ఉలికిక్పడాడ్రిదద్రూ. ముఖాలు చూసుకుని పెదద్గా నవేవ్శారు. వాళెళ్ందుకలా
నవువ్తునాన్రో అరథ్ంకాక బేరర తెలల్బోయాడు.

అతనికి ఆరడ్రిచిచ్, పంపేసి మనోఙఞ్ వంక చూశాడు. కళుళ్ దించుకుంది. "మనోఙాఞ్.."మృదువుగా పిలాచ్డు.
"చెపప్ండి.." బిడియంగా లోవాయిస తో అంది.

ముందుకి వంగాడు,"యూ ఆర ద మోసట్ బూయ్టిఫుల వన ఐ హావ ఎవర సీన.. " అనాన్డు మెలల్గా.
"థాయ్ంకస్. థాయ్ంకూయ్ సో మచ... " చెపిప్ంది మనసూఫ్రిత్గా.

PPP
"సర.. "లాయ్ప టాప లో ఏదో ఇనఫ్రేమ్షన చదువుతునన్ భరదావ్జ విసుగాగ్ తలెతాత్డు.
"ఏంటి శరత సాయంతర్ం వరకూ డిసట్ర్బ చేయొదద్నాన్నా.. "
"సారీ సర.. మీ కోసం ఆనంద గారొచాచ్రు. అపాప్యింటెమ్ంట లేదూ.. ఐనా ఓసారి అరెజ్ంట గా కలవాలనీ.."
"ఎవరూ.. ఆనందా.. పంపించు.." వెంటనే చెపాప్డు.
"డిసట్ర్బ చేశానా.." సోఫాలో కూరుచ్ంటూ అడిగాడు ఆనంద.
"నో.. నో.. చాలా రోజులిన్ంచీ యామ ఎవే కదా.. ఏదో జసట్ కాసత్ వరక్ వుంటే చూసుత్నాన్ను. రొటీన వరేక్. చెపుప్ ఏం తీసుకుంటావ..

కాఫీ, జూయ్స..?" అంటూ కాజువల గా అడుగుతునన్ భరదావ్జ వైపు ఆశచ్రయ్ంగా చూశాడు.
"ఏమీ వదుద్ సర..."

"భలే వాడివే.. ఫసట్ టైమ వచాచ్వ. లేదంటే ఇంకేమనాన్ తీసుకుంటావా.. సెప్షల గా సాక్చ.. వైన..." నవావ్డు.
"అయోయ్.. వదుద్ సర.. కాఫీ చెపప్ండి చాలు.." ఇబబ్ందిగా అనాన్డు. ఇంటరాక్మ లో కాఫీ ఆరడ్ర చేసి ఆనంద వైపు తిరిగాడు.

తలొంచుకుని అనీజీగా, చాలా బెరుకుగా కనిపిసుత్నాన్డతను. ఒకక్సారి పరీక్షగా అతనిన్ చూసి, "..సో.. చెపుప్ ఇంకేంటి సంగతులు... ఆరోజు

రాతిర్ బల్డ ఇవవ్డానికి వచిచ్నపుప్డు సరిగాగ్ మాటాల్డటం కుదరలేదు. సో ఎలా జరుగుతునాన్యి మీ సెషనస్? ఈ రోజు సెమినార కి
వెళళ్లేదా..? ఏమైంది ఆనంద.. ఏమాలోచిసుత్నాన్వ..? ఎనీ పార్బల్మ..?" అడిగాడు.

"మీకు నామీద కోపంలేదా.. లేక పైకి చూపించటేల్దా అనన్ది నాకు నిజంగా అరథ్ం కావటేల్దు సర.." మెలల్గా అనాన్డు.
"నీ మీద కోపమా.. దేనికీ..?" తెలల్బోతూ అడిగాడు.
ఈసారి ఆశచ్రయ్పోవడం ఆనంద వంతైంది.
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"అదేంటి సర అలా అంటారు. అంతమందిలో అవమానించాను. మీకు కోపం రాలేదూ..?"

"ఓహ.. అదింకా గురుత్పెటుట్కునాన్వా నువువ్? ఏదో మాటలోల్ కాసత్ వేడెకుక్వైంది. మనం మనుషులం, ఋషులమేమీ కాదు కదా.

అనుకోకుండా జరుగుతుంటాయి అలాంటివి. లీవ ఇట..."

"నేను.. నేను అనుకోకుండా అనలేదు సర.. కావాలనే అనాన్ను.. మిమమ్లిన్ డీగేర్డ చేయడానికే అనాన్ను. ఇపుప్డు కూడా కోపం
లేదా.."తలొంచుకుని అడిగాడు.

సూటిగా చూశాడు,"ఊహించాను.. కానీ కారణం అరథ్ం చేసుకోగలను. ఐనా నువవ్నన్వి నిజాలే కదా.. వదిలేయ ఆనంద.."

"ననున్... క్షమించగలరా.. అయాం సారీ... నలుగురోల్ అవమానించి, ఇలా విడిగా వచిచ్ చెపుత్నాన్ననుకోకుండా .. ననున్.. క్షమిం.."

"హేయ ఆనంద.. తపుప్.. మరీ అలా మాటాల్డకు. ఇట వాజ జసట్ ఏన ఆకవ్రడ్ మోమెంట. నా మనసులో ఏమీ లేదు. నిజం. ఐనా

నువువ్ నవువ్తూ సెటైరస్ వేసుత్ంటేనే బాగుంటావు. ఇలా క్షమించడాలు అవీ, పచ్.. సూటవటేల్దు.. నీకు.." చిరునవువ్తో అతనిన్ చూసూత్ చెపాప్డు.
రిలీఫ గా చూశాడతను,"థాయ్ంకస్.. మనూ చెపిప్ంది హండెర్డ పరస్ంట నిజం మీరు.. యూ ఆర రియలీల్ గేర్ట.."

"అంతొదుద్.. నేనూ కోపాలూ, తాపాలు... చిరాకులూ, పరాకులూ, వగైరాలనీన్ వునన్ మనిషినే .. నాకే లేని పోని గేర్ట నెస లూ

అంటగటట్కండి. ఐనా ఆ ఆ పిచిచ్పిలల్ అలానే చెపుత్ంది.. వాటికేంగానీ కాఫీ తాగు ముందు.." నవువ్తూ అనాన్డు.
"తనకి.. మీరంటే.. మీరంటే.. ఐ మీన.. చాలా ఇషట్ం సర.." తటపటాయిసూత్ అనాన్డు.
గంభీరంగా తలూపాడు భరదావ్జ, "తెలుసు.."

కొదిద్ క్షణాల ఇబబ్ందికరమైన నిశశ్బద్ం తరావ్త అనాన్డు ఆనంద.
"నెకస్ట్ గురువారం.. నా బరత్ డే సర..."
"ఆహా.. గుడ.."
"మీరు రావాలి. తపప్కుండా.. చినన్పారీట్ వుంది ..."
"వెల.. ఇకక్డుంటే వసాత్ను ఆనంద. ఏ రోజు హఠాతుత్గా వెళిళ్పోవలసి వసుత్ందో తెలీదు.."
"ఓహ.. ఐ విష మీరుంటే బాగుండునని.. ఎపుప్డు సర మోసీట్ల్..?" అడిగాడు.

"తెలీదు ఆనంద. చూడాలి.." నవావ్డు పేలవంగా. 'ఏరోజు నేను తెగించి వెళళ్గలిగితే ఆరోజు వెళిళ్పోతాను..' అనుకునాన్డు

మనసులో భారంగా.

"ఉంటాను సర.." లేచి వెళళ్బోయి మళీళ్ అనాన్డు,"మనూకి తెలుసా సర.. అదే... మీరు వెళుత్నాన్రని.. ?"
"లేదు.. చెపాప్లి.."

"ఆ తరావ్త సరిగాగ్ వారానికి మనూ బరత్ డే... మీరు తన బరత్ డేకి ఉండరంటే చాలా బాధపడుతుంది సర.."

తల పరికించి అనాన్డు,"వెల.. చెపాప్నుగా ఇంకా నాకే తెలీదు నా పోర్గార్మ.. ఇకక్డుంటే మాతర్ం తపప్కుండా ఇదద్రి బరత్ డేలకీ

అటెండ అవుతాను. ఇటస్ ఫర షూయ్ర.. ఓ.కే.నా.."

"ఓ.కే. సర. మీరుంటే.. షీ విల బీ ద హాపియెసట్.. ఆరోజు వాళళ్ డాడ కూడా వసాత్రు. మిమమ్లిన్ పరిచయం చేయాలని ఆశ
పడుతోందని నా ఫీలింగ" మనసూఫ్రిత్గా చెపాప్డు.

"ఎపుప్డానంద తన బరత్ డే..?"అభావంగా చూసూత్ అడిగాడు.

"నెకట్స్ కాక ఆపై గురువారం, సికస్త్ రోజున సర. నాకంటే సరిగాగ్ వారం చినన్ది"
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"..అండ నాకంటే ఇరవైరెండేళుళ్.. " సూటిగా చెపాప్డు భరదావ్జ.
ఉలికిక్పడి చూశాడు ఆనంద. భరదావ్జ భావం అరథ్మైంది.

ఒకక్ క్షణం మౌనం తరావ్త అనాన్డు, "తను.. తనుండలేదు సర..."

సీరియస గా చూశాడు భరదావ్జ. 'వీళళ్ంతా మనూకెందుకు సపోరట్ చేసుత్నాన్రు. వచిచ్ తనకే చెపేప్ంత ధైరయ్ం వీళళ్కెలా వచిచ్ంది.

ఇంకెంతమంది తో మాటాల్డవలసి రాబోతోంది తనకి. ఇటస్ వెరీ ఆకవ్రడ్...

"ఉంటాను సర.. సారీ.. ఎకుక్వ మాటాల్డినందుకు. కానీ ఐ ఫీల.. ఆలోచిసేత్ మాతర్ం మనూ కంటే మీరెకుక్వ
బాధపడతారనిపిసోత్ంది.. వసాత్నూ.." అంటూ భరదావ్జకి రియాకట్యేయ్ అవకాశం ఇవవ్కుండా గిరుకుక్న తిరిగి వెళిళ్పోయాడు.
సత్బద్ంగా ఉండిపోయాడు భరదావ్జ.

'నెమమ్ది, నెమమ్దిగా అందరికీ తెలుసోత్ంది తన పరిసిథ్తి. మనూ ముందే అనుకునాన్డు. ఎవరి ముందూ దాగటేల్దు..'

రేడియోలోంచి మేఘసందేశం పాట వినిపిసోత్ంది.

"వినన్వించు నా చెలికీ వినన్వేదనా.. నా మరణయాతన.. "

తన యాతన మనూకేమో గానీ సాట్ఫ కీ, సెకూయ్రిటీ కీ ఐతే బాగానే అరథ్మైనటుట్వుంది. రోజూ తను బయలేద్రగానే తనతోపాటు

సాట్రట్యేయ్ వాళళ్కి వదద్ని చెపీప్, చెపీప్ కొదిద్ రోజులిన్ంచీ అడగడం మానేశారు. మనూ వసేత్ లాన బైటే కాపలా. లోపలికి రారు. తిరిగి చూడరు.
మొదటోల్ తనకీ సిగేగ్సేది 'ముసలోడికి దసరా పండగ' అని తన వెనక నవువ్కుంటునాన్రేమో అని చాలా ఇబబ్ందిగా అనిపించేది. కానీ మనోజఞ్

వసూత్నే అందరీన్ పేరు పేరునా పలకరిసుత్ంది. నవువ్తూ మాటాల్డుతుంది. వాళూళ్ చాలా హాయ్పీ గా రియాకట్వుతారు. ఆమెలో గరవ్ం, పొగరు

అనే భావాలే పెటట్లేదేమో ఆ దేవుడు. రెండురోజుల కిర్తం తను గురుమూరిత్ గారితో ఆనైల్న మీటింగ లో వుండిపోయి కాసత్ లేటుగా బయటికి
వచేచ్సరికి చకక్గా వాళళ్తో చేరి టీ తాగుతూ కిచెన లో కూరుచ్ని హెలత్ టిపస్ చెపోత్ంది. అంత పెదద్ సరజ్న కూతురన్నీ, హైకాల్స రిచ సరిక్లిన్ంచి
వచాచ్ననన్ అహంకారమూ, హోమ మినిసట్ర గరల్ ఫెర్ండ ననన్ పొగరూ... ఏమీ లేవు. ఏంటీ.. ఏమనుకునాన్డూ.. గరల్ ఫెర్ండా.. మై గాడ మనూ

గాలి బానే తగిలినటుట్ంది తలవిదిలాచ్డు.

"నందూ ఇకక్డికొచాచ్డా... ఫైన.. ఏమనాన్డు..? "

PPP

"ఆ రోజు రూడ గా మాటాల్డినందుకు క్షమాపణ చెపాప్డు..." అంటూ ఆగాడు. ఆ తరావ్త తామిదద్రి మధాయ్ జరిగిన సంభాషణ
తలుచుకునాన్డు. ఎలా చెపాత్డదంతా..!
"అనుకునాన్ను. ఆ రోజు తరావ్త చాలాసారుల్ నాతో జే.కే. గారికి నా తరఫున సారీ చెపుప్ అని చాలా ఫీలౌతూ మరీ మరీ చెపాప్డు.. "
అంటూ లేచి గులాబీ మొకక్వైపు నడిచింది.

"ఔనా మరి నువేవ్మనాన్వ..?" అపర్యతన్ంగా అడిగాడు.

పూసిన గులాబీలోల్ ఒకదానిన్ తుంచుతూ అతనిన్ చూసి చినన్గా నవివ్ంది., "అకక్రేల్దు హీ విల అండర సాట్ండ, ఆయన అరథ్ం

చేసుకుంటారని.. చెపాప్ను"

నమమ్లేనటుట్ చూశాడతను.
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"ఎలా మనూ.. అలా ఎలా చెపప్గలవు? ఐనా అంతగా ఎందుకు నముమ్తావు ననున్? నేనేంటో, అసలు నేనెవరినో, ఎలాంటి వాడినో

నీకేమనాన్ తెలుసా..? మన పరిచయం అయియ్ హారీడ్ల్ ఒక నెలయుయ్ంటుందా..? అంత తకుక్వ పరిచయంతో అంత నమమ్కం పెంచుకోవడం..

అది ఎవరి మీదైనా కూడా.. ఇటస్ నాట గుడ. అసలేం తెలుసు నీకు నా గురించి?" విచితర్ంగా చూసూత్ పర్శిన్ంచాడు.

"మీ గురించి నాకు తెలియదా భరదావ్జా.. చాలా బాగా తెలుసు. కారణాలడిగితే నేను చెపప్లేను. పోనీ మీరు చెపప్ండి. మీరెందరోన్

చూసి వుంటారు. కానీ, ననేన్ ఎందుకంత దగగ్రగా రానివవ్గలిగారు? మనసులో మాటలిన్ సైతం షేర చేసుకునేంతగా ఇంత తకుక్వ సమయం

లో మన పరిచయం ఎలా పెరిగిపోయింది? కారణం మీకు తెలుసా..? "

తల అడడ్ంగా తిపాప్డతను. చేతిలోని పువువ్ని క్షణకాలం చూసి తన హెయిర పిన లో అమరుచ్కుంటూ చెపిప్ంది, "మనిషిని మనిషి

నమమ్డానికీ, ఇషట్ం పుటట్డానికీ గొపప్ గొపప్ అదుభ్తాలే జరగకక్రేల్దు భరదావ్జా.. ఒక చినన్ పరిచయం గాఢమైన బంధం కావడానికి ఓ చినన్
సంఘటన చాలదూ..! క్షణం ముందు వరకూ ఈ గులాబీతో నాకే పరిచయమూ లేదు. కానీ కలిసిన ఈ క్షణం నుండీ ఇది నాకు ఎంతో
సంతోషానిన్సుత్ంది. ఈ సంతోషం నాకు ముఖయ్ం.. దానిన్ నేను పేర్మిసాత్ను.."
"కానీ.. అది తాతాక్లికమే మనూ.. అది నిలిచేది కొదిద్ సమయం మాతర్మే... " అతని గొంతు వణికింది.

"ఈ లోకంలో మనకి అతయ్ంత ముఖయ్మైన ఘటాట్లనీన్.. పర్తీదీ కొదిద్సేపే భరదావ్జా.. పుటట్డం-పోవడం, గెలుపు-ఓటమీ, పెళీళ్-

పిలల్లూ, ఆఖరికి పూరిత్ ఎకెస్ట్సీ తో కూడిన సెకస్ తో సహా పర్తీదీ లిపత్పాటే. కానీ మనం మనసులోల్ శాశవ్తంగా నిలుపుకునేది ఆ అనుభూతి
తాలూకు జాఞ్పకాల ఫార్గెర్నస్ ని మాతర్మే.. కానీ దాని లెంగత్.. అది ఓ జీవితకాలం కదూ...?" ఉదేవ్గం గా అడిగింది.

నిశశ్బద్ంగా వుండిపోయాడు భరదావ్జ. తాను గుండెపొరలోల్ ఎకక్డో, చాలా సుసిథ్రంగా నిరిమ్ంచుకునన్ బలమైన అభిపార్యాపు

కోటలిన్ పునాదులోత్ సహా కదిలిసుత్నన్ ఆమె మాటల లోతుని అరథ్ం చేసుకోవడానికి పర్యతిన్సూత్ కామ గా వుండిపోయాడు.
అతని మౌనానిన్ వేరేలా అరథ్ం చేసుకుని మొహమాటపడిందామె.

"సరెల్ండి. నాకసస్లు నోరాగదు. ఆలోచించకుండా ఏంతోసేత్ అది అనేసాత్ను. మరీ బోలడ్ గా అనేసాను కదా. రియలీల్ సారీ.. "
ఇబబ్ందిగా కదులుతూ అడిగింది.
"ఛ... అదేం లేదు.. పద వెళాద్ం.. డినన్ర కి లేటవుతోంది.." లేచాడు.
"ఈరోజు పేపర చూశారా..? "

PPP

"ఏం ఏమైంది.. "

"లేదూ. యాంటీ పాలిటికస్ సొసైటీ అని ఒక గూర్ప కిర్యేట చేసారెవరో, దాని మీద ఓ బాల్గ కూడా వుంది., వాటి గురించి డీటైలడ్ గా

రాశారు... చాలా మంది పర్ముఖులు దాని గురించి ఫీలవుతూ కామెంట చేసారు కూడా..."

"ఓ అదా.. చదివాను.. సినిమాలోల్, పుసత్కాలోల్ రాజకీయాల గురించి చాలా దారుణంగా రాసాత్రని చాలామంది పెదద్లు

ఫీలైపోతుంటారు కదా మనూ.. ?"అడిగాడు.

సాలోచనగా చూసింది, "అవును, మరీ నీచంగా పొర్జెకట్ చేసాత్రు.లైమ లైట లో వుండడం వలోల్, ఏమో గానీ, చిరాకనిపిసుత్ంది

అపుప్డపుప్డు, ఏ రంగం లో జరగని ఘోరాలు చెపప్ండి.. అసలూ.. " ఆమె మాటలిన్ మధయ్లో కట చేసూత్ చెపాప్డు, "వాసత్వానికి పరిసిథ్తులు
అంతకంటే ఘోరంగా, దారుణంగా వుంటాయి మనోజాఞ్." తెలల్బోయి చూసిందా మాటకి.
"అంటే.. డూ యూ రియలీల్ మీన ఇట..? " విసుత్పోతూ అడిగింది.
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"ఎస. ఐ మీన ఇట.. కొనిన్ కోణాలు నువూవ్హించలేనంత ఘోరంగా, భరించలేనంత భయంకరంగా కూడా వుంటాయి మనూ.

డబూబ్, అధికారం, పదవి మనుషులోల్ చెపప్లేనంత మదానిన్ తలలో నింపుతాయి. అడిగేవాడెవవ్డనే పొగరుతో ఎనోన్ జీవితాలు కాలరాసిన

వాళెళ్ందరో..."

"మే బీ.. అలాంటి వాళుల్నన్ందుకేనేమో కదా ఆ టైరబల గరల్ చామంతి రేప కేస లాంటివాటిలోల్ నిందితులెవరో కూడా బయటకి
రాలేదు.. "
"అలాంటి కథలెనోన్ మనూ.. ఎందరో ఆడవాళుళ్ అనాయ్యం జరిగిందంటూ ముందుకు కూడా రావటేల్దు. ఎనోన్ దారుణాలు

జరుగుతాయి. వాటి తో పోలుచ్కుంటే, వెరీ సారీ టూ సే, రేప చాలా చినన్ విషయం.. ఎకక్డో నూటికో కోటికో ఏ కొదిద్మందో ఎదురీదాలని
వసాత్రు.. వాళళ్ని పోలీసులు, లాయరుల్, కోరుట్లు విచారణ పేరుతో చీలిచ్ చండాడి నానా ఛండాలం చేసేసాత్రు.."
"మరి.. మరి.. ఇంత హోదా.. పవర పెటుట్కుని మీరేం చేయలేరా..? "

"చేయనీయరు. పెదద్ ఎతుత్న వతిత్ళుళ్ వసాత్యి. తమని అన పాపులర చేయడానికి పనిన్న వూయ్హం అంటారు. అఫోక్రస్ కొనిన్

అలాంటివీ జరుగుతాయనుకో. చాలా కషట్ం మీద ఏమైనా చేదాద్మని టైర చేసేత్, నిజం మాదాకా వచేచ్లోపు వందసారుల్ ఫిలట్ర అయిపోతుంది.
మాకే అరథ్ం కాని సిటూయ్యేషనస్ కొనిన్ వుంటాయి. మరి కొనిన్సారుల్ నిజం తెలిసీ ఏమీ చేయలేని నిసస్హాయత మాకు అడుడ్గా..."

"టూమచ భరదావ్జా.. ఎవడి పదవిని వాడు కాపాడుకోవడానికి చెపేప్ కుంటి సాకులే మీరూ చెపప్కండి.. అంత పెదద్ హోదా
పెటుట్కుని.. ఎవరి కి చెపాత్రు కహానీలు.. టార్ష అది.." కోపంగా అనేసింది.

నవావ్డతను, "అవును మనోజాఞ్. నే చెపేప్దీ అదే. టార్షే అందంతా. కానీ అది ఈనాటిది కాదు. గోరుముదద్లు తింటూ నానన్, తాతల

హయాం నుంచీ తెలుసుకుంటూవసుత్నన్ మన ఘన చరితర్. దానంతటినీ ఏదో మారేచ్సి, మొతత్ం సిసట్మ నే పర్కాష్ళన చేసేదాద్మనే ఉడుకు

రకత్ంతో, ఆవేశంగా, నీలానే మన కి ఓ హోదా, పదవీ వుంటే దాని సాయంతో అనీన్ చేసెయొయ్చచ్ని-ఆలోచించి దిగానీ బురదలోకి. కానీ,
దిగాకే తెలిసింది, ఇది బురద కాదు పెదద్ ఊబి అనీ, చేతికి అందిన ఆధారానిన్ పటుట్కుని పైకి లేవకపోతే నామరూపాలేల్కుండా

తుడిచిపెటుట్కుపోతామనీ..."

"సమరిథ్ంచుకుంటునాన్రా..? " బులెల్ట లా వచిచ్ందామె పర్శన్.
"లేదు. తెలియజేసుత్నాన్ను. "

"ఛా.. మరి అంత బాధపడుకుంటూ అదే బురదలో వుండడం ఎందుకో..? " వయ్ంగయ్ంగా అంది.

"పర్తివాడూ బురదని అసహియ్ంచుకునీ, బాధపడీ, భయపడీ, దూరంగా వుంటే మరి శుభర్ం చేసేదెవరు? "

"మరి శుభర్ం చేయడమంటే.. అలా అనాయ్యాలు జరుగుతూవుంటే చూసూత్ వదిలేసి.. ఏమీ చేయనీయరు అని కథలు చెపప్డమా..

మరీ టీ.వీ. లోల్ వచేచ్ లైవ షోస లో, ఇంటరూవ్య్లోల్ చెపేప్ కధలాల్ వుంది.." విసురుగా అనేసింది.

"తపప్దు మనోజాఞ్! వందమందికి నాయ్యం చేసే పర్యతన్ంలో పది మంది పర్యోజనాలు పటిట్ంచుకోవడం కషట్ం. లేదంటే ఎవరికీ

ఏమీ చేయలేకుండానే మిగిలిపోవలసి వసుత్ంది. ఐనా ఓవర నైట అదుభ్తాలు జరగడానికి ఇది ఫిక్షన కాదు.. రియాలిటీ.. "
"అంటే పదిమందికి అనాయ్యం జరిగినా పరవాలేదా..? "
"చెపాప్నుగా. తపప్దని.. "

"అది నాయ్యం ఎలా అవుతుంది, అసలా పది... "
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"నేనేమీ ఏ దేశానికీ పీనల కోడ ని కాదు మనూ, పదిమంది నేరసుథ్లు తపిప్ంచుకునాన్ ఒకక్ నిరోద్షికి శిక్షపడకూడదంటూ నీతులు

చెపిప్, పదిమంది రాక్షసులని జనంమీదకి వదలడానికి. అలాంటి నాయ్యం ఏం చేసుకోవడానికి, ఎందుకది.., ఆ పదిమందీ మరో వందమంది
నిరోద్షులని హింస పెటట్డానికా? ఖచిచ్తమైన శిక్షలుంటేనే ఎవరికైనా నాయ్యం జరుగుతుంది. చటట్పర్కారం కాకపోతే, నాయ్యపర్కారం.. నా

చేతిలో వీలైన నాయ్యం నేను చేసి తీరతాను. ఆ పర్యతన్ంలో పది మంది నషట్పోయినా, ఏమైపోయినా సరే.. బెనిఫిట ఆఫ డౌట ముసుగులో ఏ
నీచుడినీ తపుప్కోనివవ్ను.. అందుకే ఇది కేవలం జే.కే. పీనల కోడ అనుకో.... ద అలిట్మేట కోడ ఆఫ జసిట్స... " తీవర్ంగా అనాన్డు.
"ఓహ.. భరదావ్జా.. పీల్జ.. కామ డౌన..

ఎందుకంత ఆవేశపడతారు. ఏదో ఓ డిబేట లా మాటాల్డాను. అంతేగానీ మీరింత

ఫీలౌతారనుకోలేదు.. "

"లేదు మనూ.. ఇది ఆవేశం కాదు మనూ. బాధ... ఈ సిసట్మ మీదా, మా చేతకానితనం మీదా నాలో నాకే రగులుతునన్ మంట. ఈ

పొజిషనోల్ వుండి కూడా మేం చేయాలిస్వచేచ్ కొనిన్ కాంపర్మైజ లూ, దురామ్రాగ్లూ తలుచ్కుని కలిగిన ఉకోర్షం. వేరెవవ్రి దగగ్రా

బయటపడలేనుగా. అందుకే నీ ముందిలా.." చెపాప్డు.

అతని గొంతులో తొణికిన విషాదానికి విసమ్యం చెందుతూ అడిగింది, "అంతగా ఏమైంది భరదావ్జా..? ఎనీథింగ టార్జిక.. నేను

అడగవచాచ్.. అంటే ఇఫ ఇటస్ నాట టూ పరస్నల..?."

'నీ దగగ్ర నాకు పరస్నల ఏమిటి మనూ.. వేదనగా అనుకునాన్డు.

"ఏంలేదు మనూ.. ఒక దారుణం గురొత్చిచ్ంది.. ఏమీ చేయలేరా అని అడిగావుకదూ.. వింటావా మేం ఏం చేయలేమో.."
(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
Post your comments

øöeTT~

www.koumudi.net

qe+ãsY 2017

