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“ఎలా హాండిల చేయాలో తెలీక చాలా భయంగా, బాధగా వుంటోంది. పాణికీ, మురళి కీ కూడా చెపుప్కోలేని విషయాలివి. ఫర దట 
మాయ్టర పాణి, అతను చినన్పుప్డు ఒకే చోట వుండేవారు. పాణి   వాళల్ నానన్ ఆ తరావ్త మాదగగ్ర వరక్ సాట్రట్ చేసారు. అందుకే పాణికి 
తెలిసిపోతుందేమో నా ఫోనస్ వలల్ అనన్ భయం కూడా వేసుత్ంది. తాతయయ్ తరవాత ఈవిషయం ఎవవ్రికీ చెపుప్కోలేక, నాలో నేను దాచుకోలేక 
నరకం చూసుత్నాన్ను.  

ఇంక మొయయ్లేక ఈరోజు ఇలా...” 
ఆగాడతను. తన గతం.. బాధ.. వయ్ధ.. అంతా తీరేలా.. అనీన్ చెపాప్డు. ఆగుతూ.. ఆలోచిసూత్.... తన జీవితం మొతాత్నిన్ ఆమె ముందు 

పరిచాడు. చెపప్డం పూరిత్ చేసి చాలాసేపు నిశశ్బద్ంగా అలాగే వుండిపోయాడు. నెమమ్దిగా అతని చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుని అలాగే 
కూరుచ్ండిపోయింది చాలాసేపటివరకు.    

"చాలా సాట్ర్ంగ మీరు.. చినన్ చినన్ కషాట్లకే కదిలిపోయి కంటతడి పెడతామే.. అలాంటిది.. మీరు.. మీ  సహనం, ఓపిక.., ఈ 
పర్శాంతత.. ఇవనీన్ నిజంగా చాలా గొపప్ గుణాలు భరదావ్జా.." ఒకోక్మాటే పేరుచ్కుంటూ చెపిప్ంది.  

నిరిల్పత్ంగా చూశాడతను.,  "ఎంతకాలం మనూ, ఏ మనిషికైనా ఎంతకాలం వుంటుదా సహనం, ఓపిక... తాతయయ్ అదృషట్వంతుడు, 
ఈ నరకం చూడకుండా వెళిల్పోయారు. ఆయన కోరిక పర్కారం అమామ్, నానన్లకి ఈ విషయం తెలియకుండా జీవితాంతం వుంచగలిగితే 
చాలు.. ఆయనకిచిచ్న మాట నిలబెటుట్కునన్టేట్..." నిటూట్రాచ్డు.   

తలూపింది, "నిజంగానే చాలా బాధాకరమైన విషయం భరదావ్జా... కనన్కొడుకే... కనన్తలిల్ పరువు గురించి ఆలోచించకుండా... " 
ఆగిపోయింది "నిజంగా ఏం మాటాల్డాలో కూడా తెలియటేల్దు. " 

 " అతనిన్ తపుప్పటట్డానికి కూడా లేదు మనూ, ఆ డైరవర చివరివరకూ నిజానిన్ దాచాడు. కానీ అతను చివరిదశలో వుండగా అతని 
కొడుకు తిరిగివచాచ్డు  అండ తరావ్త తన పెంపకంలో ఇతని మనసూ సాప్యిల చేసాడు. అలా పెరిగిన వయ్కిత్ కి తలల్ంటే ఏం గౌరవం 
వుంటుది చెపూప్. కేవలం ఆ ఆలోచనే ననున్ అతని గురించి చెడుగా ఆలోచించకుండా కాపాడుతోంది. పైగా ఎంతకాదనుకునాన్, 
అనుకోవడానికి ఎంత చేదుగా వునాన్ రకత్సంబంధం కాదూ.. "  

"మీరు ... మీరు యాకెస్పట్ చెయయ్గలరా భరదావ్జా.. ? " షాకింగ గా చూసూత్ అడిగింది. 
"అఫోక్రస్ చేసేవాడినే మనూ... తాతయయ్ నాకావిషయం చెపిప్నపప్టున్ంచీ ఆలోచించాను, ఒకవేళ అతను నాకు తారసపడితే 

తపప్కుండా పాజిటివ గానే రియాకట్ కావాలి. తాతయయ్ పాతకాలం మనిషి వగైరా, వగైరాలనీన్ అనుకునాన్ను. కానీ అతను ననున్ మొదటిసారి 
కలిసినపప్టి అపోర్చ నాలోని అనిన్ ఆలోచనలనీ చంపేసింది.”  

"ఐ కేన ఇమాజిన... చాలా చెడడ్గా మాటాల్డివుంటాడు కదూ..." జాలిగా చూసూత్ అంది.  
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తల అడడ్ంగా తిపుప్తూ చెపాప్డు, "నో యూ జసట్ కానట్ ఇమాజిన మనూ, అతనేం మాటాల్డినా నేను తటుట్కునేవాడినే..." ఆగాడు. 
"...కానీ....కానీ... వాడు నాతలిల్ ఫొటోలు తీసుకుని వచాచ్డు నాతో డీల మాటాల్డడానికి. ఆ రోగ..." వణికిందతని గొంతు. 
నిరాఘ్తపోయిచూసుత్ండిపోయింది.. "కానీ... ఆరోజులోల్ ఫొటోలా మిమమ్లిన్ టిర్క చేసాడేమో భరదావ్జా..." బెరుకుగా అంది. అసలా విషయంలో 
నోరు తెరవాలనాన్ వణుకుపుటిట్ందామెకి.  

"అతని తండిర్ సినిమాలోల్ కెమెరామాయ్న మనూ... ఆరోజులోల్నే..." కుల్పత్ంగా చెపాప్డు తన చేతులవైపు చూసుకుంటూ. "వేరే ఎవవ్రైనా 
ఆరోజే, అసలపుప్డే నా చేతులోల్ అయిపోయేవాళుళ్, కేవలం తాతయయ్ మాట, అమమ్ కొడుకనన్ బాధ ఆపాయి ననున్" అతని కళళ్లోల్ నీళుళ్ 
చిపిప్లాల్యి. చపుప్న అతనిన్ హతుత్కుంది. "చాలు భరదావ్జా.. చాలు... మీ బాధ అరధ్మైంది. ఇంకేమీ చెపప్దుద్. అవనీన్ తలుచుకోవదుద్ కూడా. "  

" అమమ్ తపేప్మీ లేదు మనూ.. పేర్మించింది.. అంతే.. అంతే..  అమమ్ తపేప్మీ..." గటిట్గా కళుళ్ మూసుకునాన్డు  అతని చేయి ఆమె 
భుజం చుటూట్ బిగుసుకుంది.  

 "కామ డౌన భరదావ్జా, కామ డౌన.. పీల్జ.." నెమమ్ది గా అతని తల నిమురుతూ వుండిపోయిందలా. 
పర్పంచంలో అనిన్ంటికనాన్ పెదద్ ఓదారుప్ పేర్మే.. మనసుని తాకిన అనిన్ గాయాలకీ మందూ పేర్మే. 

PPP 
సెల లో ఏవో వివరాలు సీరియస గా నోట చేసుత్నన్ భరదావ్జ వైపు చిరునవువ్తో చూసింది.  
"ఏం సర.. ఇవాళ వరక్ మూడే కానీ, వాకింగ మూడ లేనటుట్ంది మీకు.. " 
"సారీ ఆర యూ గెటిట్ంగ బోరడ్. నాకొక టూ మినిటస్ ఇవువ్. "  
"నో.. నో కాయ్రీ ఆన.. సేట్ట కి మీరెంత మఖయ్మైన వయ్కోత్ నాకు తెలుసు. ఐ కానట్ బీ ఇరెర్సాప్నిస్బుల. ఐ విల లెరన్ టూ సీ యూ వరిక్ంగ 

... తరావ్త వుపయోగపడుతుంది నాకు. " చిలిపిగా నవివ్ంది. 
"వెల... ఇన దట కేస.. అయాం ద వన హూ ఈజ బీయింగ వెరీ మచ  ఇరెర్సాప్నిస్బుల. ఇది గవరన్మెంట పని కాదు. సొంత 

పని..." 
"ఓ.." ఏమనాలో తెలీక నవివ్ వూరుకుంది. 
ఒక పది నిమిషాల తరావ్త సెల లో తన పని ముగించి మనోజఞ్ వైపు చూసాడు, "ఈ ఫొటో చూడు.." 
"చాలా పాత కాలంనాటి గుడిలా వుంది.ఏంటి సెప్షాలిటీ.. ?" 
"మామూలు సెప్షాలిటీ కాదు మనూ. నేను చెపప్బోయేది నీ వరకే వుంచుకో. ఇటస్ హైలీ కానిఫ్డెనిష్యల... "  
"అయోయ్.. నాకేం చెపప్కక్రేల్దు భరదావ్జా.. ఏదో వూరికే అడిగాను. " 
"నువవ్డిగావని కాదు మనోజాఞ్, ఇక ఎపప్టికైనా నీకు తెలియాలిస్నవీ వివరాలు.."  
ఆశచ్రయ్ంగా,  సంతోషంతో మెరిసే కళళ్తో , "ఐతే చెపప్ండి వింటాను", అంది బుదిధ్గా చేతులు కటుట్కుని అతని వైపు చూసూత్. చినన్గా 

నవావ్డా గెసచ్ర కి. 
"ఇది మా వూరి, వేణుగోపాలసావ్మి గుడి. కొనిన్వేల ఏళళ్ కిర్తంది. మా పూరీవ్కులు ఇనెహ్రిట చేసుకునాన్రు ఈ గుడి ధరమ్ కరత్ృతవ్ం." 
"అంటే... పూజారీ వాళూళ్నా.?"  
"నీ తెలుగు నాలెడజ్ కి దణణ్ం. గాడ సేవ మీ.. మా తాతలీ గుడికి ధరమ్కరత్లు తలీల్.. అంటే లెగసీ.. కమ కేర టేకరస్ అనుకో 

అరథ్మైందా?" 
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"ఓ.కే. ఓ.కే.. ఐతే..." 
"మా పూరీవ్కుల హయాంవచేచ్సరికి వాళళ్ నిరల్క్షయ్ం వలల్ గుడి పాడుబడే సిథ్తికి వచిచ్ంది. బాగుచేయాలిస్న పరిసిథ్తి. దాంతో బాధయ్త 

నీదంటే నీదని కొటుట్కుని, చివరికి గుళోళ్నే పొడుచుకుని కోరుట్లకెకాక్రు. గవరన్మెంటువారు అంతకంటే బదధ్కంగా ఓ ఇంకైవ్రీ పడేసి, గుడి 
సీల చేసేసారు. చాలా రోజులు పోరాడుకుని, చివరికి ఆ పూరీవ్కులు పోయారు. కేసు తేలినా, తాతలు హేతువాదులు దాంతో. సో గుడి సమసయ్ 
తరువాత, ఊరి సమసయ్లు ముందు అనుకునాన్రు. గుడి బాగు మూలన పడింది. తాతలకి వారసులు ఆడపిలల్లే, పెదద్మమ్. అంటే కేశవనన్ వాళళ్ 
అమమ్., ఇక మా అమమ్ ఎందుకంటే మావయయ్ పోయాడు కదా. దాంతో మాకు వచిచ్ందా రెండో వాటా. మా నానన్ రాజకీయాలోల్ బిజీ.  
కేశవనన్ వాళళ్ నానన్ మినిసట్రే కానీ పకాక్ బిజినెస మైండెడ. ఇలాంటివనీన్ ఇంటర్సట్ లేదాయనకి.  తరవాత మా టైమ అంటే నేను.. కేశవనాన్... 
ఇదద్రు తాతలకీ కలిపి మేమే వారసులం. ఊరి వాళళ్ రికెవ్సట్ లతో గుడి రిపేర చేసే బాధయ్త మేము తీసుకునాన్ము. సరిగాగ్ రిపేరు మొదలు 
పెటాట్కా కొనిన్ తాళ పతార్ల టైప లో బయటపడాడ్యి. అది చూసి కుతూహలంతో అందులో వునన్ వివరాలనిబటీట్ తవివ్ంచాము. అకక్డ మాకో 
నిధి దొరికింది.." ఆగాడు. 

"అనంత పదమ్నాభసావ్మి టెంపుల లాగానా.. టెర్జరాస్..?" ఉదివ్గన్ంగా అడిగింది.   
తలూపాడు., "ఊహించలేనంత వెలత్ది మనూ.. దాదాపుగా ఓ రాషాట్ర్నికి నాలుగు సారల్ బడజ్ట కేటాయింపుల కంటే ఎకుక్వే 

వుంటుంది అకక్డి సంపద. హోల లాట ఆఫ వెలత్. కలలో కూడా చూడని మానయ్మది.ఆనాటి కాయినైస్తే ఏమయేయ్దో గానీ లకీక్గా చాలా 
వరకూ బంగారం, రతాన్లు, వెండి, వజార్లు గానే వుంది.."  

 "గాడ.. నిజమా.. కథలు చెపుత్నాన్రా... పార్మిస..?" 
నవావ్డు "నిజమే. ఒటుట్..." 
"మరైతే టీ.వీ.లోల్, పేపరల్లో, ఎకక్డా.." అంటూ ఆగింది "వెయిట.. ఐ గాట ఇట. అంటే.. మీరు బయటపెటట్లేదు అంతే కదా. 

అందేంటి భరదావ్జా.. ఎందుకలా..?" 
"చూసూత్ చూసూత్ అంత డబుబ్ ఎవడొదులుకుంటాడు మనూ.." ఆమె ముఖం చూసూత్ అడిగాడు. 
చినన్గా నవివ్ంది, "పటిట్కెళిళ్ మీ కానిట్స్టుయ్యనీస్లో జనం చెవులోల్ పెటట్ండి కాలీఫల్వరస్.. బాగుంటాయి. రీజన లేకుండా మీరేదీ 

చెయయ్రు. ఇంతకీ కారణం ఏంటి?" 
తృపిత్గా చూసాడామె వైపు. తన నమమ్కం ఎపుప్డూ తపప్లేదామె విషయంలో. తనని అరథ్ంచేసుకోవడంలో పూరిత్ నిజాయితీ 

వుందామెలో. 
"గుడి బాగు కోసం, కరువుకాటకాలోల్ పర్జల సంరక్షణ కోసం ఏనాడో పూరీవ్కులు ఏరాప్టు చేసిన ఖజానా అది. దానిన్పుప్డు, 

వారసులమంటూ కబాజ్ చేయనూలేము, అలాగని పర్భుతావ్నికి అపప్జెపాప్మా నాయ్యమూ జరగదు. " 
"అదేంటి భరదావ్జా.. మీరుండగా..." 
"నీకిదివరకే చెపాప్ను కదా మనోజాఞ్, డబుబ్-పదవి ముందు ఏవీ పనికి రావు. అందుకే నేనూ, కేశవా ఓ నిరణ్యానికొచాచ్ం. ఆ డబుబ్ 

తో మామయయ్ ఆశ పడడ్ గార్మోనన్తి సాధించవచుచ్. పర్తి పలెల్నీ సెలఫ్ సఫీషియంట చేయాలి. ఎవరి మీదా ఆధారపడకుండా పలెల్నుండి వచేచ్ 
రెవెనూయ్ పలెల్కే చెందేలా వుండాలి. అలాంటి పార్జెకుట్లు రావాలి. అంతేకానీ డెవలప మెంట మొతత్ం సిటీలో చేసేసి పలెల్లు మన 
పటుట్కొమమ్లంటూ ఉపానాయ్సాలివవ్డం వేసట్. అగిర్కలచ్ర  కి పూరిత్ సపోరట్ ఇవావ్లి. ఇంకా చాలా వునాన్యి. మొతత్ం మొదటి విడత లాటరీ లో 
నూట పనెన్ండు వెనకబడిన గార్మాలు వచాచ్యి అదీ మన రాషట్రంలోనే.  
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"యూ మీన 112 విలేజెస... మై గుడ నెస.. అంత డబుబ్ందా?" అమాయకంగా అడిగింది. 
"నాలుగు రాషాట్ర్లకి సరిపడ వుంది. అందులో పదోవంతు కేశవ జాగర్తత్ గా కనవ్రట్ చేసాడు. యూనో మేమూహించినదానికంటే పది 

రెటుల్ ఎకుక్వ వచిచ్ంది. సైలెంట గా కొనిన్వూళళ్లో పని మొదలుపెటాట్ం. ఇదంతా చాపకిందనీరులా జరగాలి, ఏమాతర్ం బైటకి వచిచ్నా మొతత్ం 
డబుబ్ దొంగలపాలైపోతుంది. అలా జరకూక్డదు. చాలా నమమ్కమైన పది మందిని పూరిత్గా వెరిఫై చేసి కూడగటుట్కునాన్ం. ఇక ముందుకు 
సాగాలి.." 

"సెప్ల్ండిడ భరదావ్జా.. నిజం గా నమమ్లేకపోతునాన్ను, మన సేట్ట కి కూడా కాసత్ మంచి జరగబోతోందంటే. కానీ మీరు ఛూజ 
చేసుకునావ్ళుళ్ నమమ్కసుథ్లని గాయ్రెంటీ ఎలా?"  

"నమామ్లి మనూ.. దేవుడిచిచ్ది మాకు చాలావుంది. మాకే ఖజానాలూ వదుద్. సో మేమిదద్రం రెడీ. కానీ అందరూ మాలా 
ఆలోచించరుకదా. జాగర్తత్గా చూసి ఇంచుమించు అలాంటి వాళళ్నే  ఎనున్కునాన్ము. పైన తీసుకునన్ముగుగ్రికీ నాలుగుతరాలకి సరిపడా 
ఆసుత్లు సమకూరాచ్ం. సో దట పర్జల డబుబ్కోసం కకుక్రిత్ పడకుండా. " 

"ఇంత పెదద్ పని సైలెంట గా ఎలా చేసాత్రు భరదావ్జా? డబెబ్కక్డిదనన్ పర్శన్ అడుగడుగునా వసుత్ంది కదా.. " 
"అదే మెయిన టాసక్.. కేశవనన్ చాలా ధనవంతుడు. ముందుగా అతని తరఫున ఛారిటీలా కొనిన్ గార్మాలని దతత్త తీసుకుని డెవలప 

చేసినటుట్., తరవాత వేరే కొందరి నుంచి పేరు వసుత్ంది కాణీ ఖరుచ్లేకుండా అంటే ముందుకొచేచ్వాళుళ్ చాలామందే వుంటారు. సో వాళళ్కి 
మొతత్ం సోట్రీ తెలియనకక్రలేదు. మా పదిమందికి తెలుసు.. అది చాలు. అసలంటూ మొదలైందిగా, చూదాద్ం.. పోనుపోను ఎలా 
చేయగలమో..." 

"గేర్ట జాబ.. వింటేనే థిర్లిల్ంగ గా వుంది. హెడ ఆఫ ఆపరేషన మీరేగా?" 
"కాదు కేశవే హెడ. నానన్ కొంతవరకూ గైడ చేసాత్రు, జతిన ముఖయ్ సలహాదారు. పాణి వరక్ సూపర విజన.  నేను జసట్ సెకూయ్రిటీని 

...అంతే..." 
"ఆహా చెపప్కండి. మొతత్ం పికచ్ర డైరెకట్ర అని తెలుసూత్నే వుంది. అవునూ.. అంతా మీ వాళేళ్ వునాన్రా? " 
"ఐదుగురం మేము.. ఇంకా ఒక కంసాలి, మేసిత్, ఇంజనీర, పల్స పాయల భాభీ... " 
 "..మరి సిన్గథ్గారు, మురళి గారూ."  
"ఫాయ్మిలీ ఫంక్షన కి పిలుసుత్నాన్ననుకునాన్వా? మా అమమ్కి కూడా తెలియదిదంతా.. " 
"సారీ... " 
"నెవర మైండ.. కాసత్ కనివ్క్షన వునన్వాళళ్నే తీసుకునాన్ం. అంటే వేరేవాళళ్కి లేదని కించపరచటేల్దూ.. నా వుదేద్శయ్ం అది కాదుకూడా. 

ఎకక్డా నోరుజారి లీక చేసే తతవ్ం వుండకూడదు. దాంతోపాటు అకక్డుండి చేసే ఓపిక.. దానిమీద ఆలోచించే కోరిక.. అమలుపరిచే నేరుప్.. 
అదో యజఞ్ం. సో పూరత్యేయ్లోపు వెనుదిరగకూడదు.." 

 "కేశవ గారే ఎందుకు హెడ.. మీరెందుకు?" ఆమె పూరిత్ చేసే లోపే చెపాప్డు. 
"మూడు కారణాలునాన్యి. మొదటిది. తను అకక్డేవుండి అంతా పరయ్వేకిష్సాత్డు. రెండవది, కేశవ పిలల్లుగలవాడు. ఈ యజఞ్ం 

ఆగకూడదంటే దీనికి వారసతవ్ం ముఖయ్ం. ఎవరో బయటివాళళ్కి మనమెనిన్ కబురుల్ చెపిప్నా వేరు. మన పిలల్ల దారి వేరు. ఏదైనా సరే 
బాలయ్ంలో వేసిన బీజమే, చెటైట్ ఎదుగుతుంది మనూ. సో ఆశయాలని ముందుకు నడిపించే వారసులు అతనికునాన్రు. నావంశంలో 
నేనొకక్డినే. నాకు పెళీళ్ కాలేదు. పిలల్లూ లేరు. సో.. ముందునుంచీ హెడ ఎవరో వారి మాటే చెలుల్బాటౌతుంది. కేశవనన్ నిజాయితీకి 
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మారుపేరు. పెదనానన్ చనిపోయినపుప్డు పదవి వచిచ్నా అడడ్దారులు తొకాక్లిస్ వసుత్ందని రాజకీయాలనే కాదనుకునన్ వయ్కిత్.  అంతకంటే 
మంచివాడు దొరకడు. ఏమిటాలోచిసుత్నాన్వ?" 

"దూరంగా వునన్వాడే అంత మంచివాడైతే... అందులో దిగి కూడా వయ్కిత్తావ్నిన్ పోగొటుట్కోని వారెంత మంచివారా అనీ..." 
చినన్గా నవావ్డు. "అరథ్మైంది.. థాయ్ంకస్ ఫర సేయింగ సో..." 
"ఇంతకీ ఇదంతా నాకెందుకు చెపుత్నాన్రు." 
"తెలుసుకో మనూ.. తెలుసుకుంటే తపుప్లేదుగా.. "  
"ఓ.. ఇనఫ్రేమ్షన కోసమా.. నేనింకా వేరే అనుకునాన్నులెండి." అలల్రిగా అంది. 
"వేరేదేంటి? ఏమనుకునాన్వ?"  
"వారసులేల్రూ... లేరూ.. అంటుంటే.. తవ్రగా ఇమమ్ంటునాన్రేమోననీ." సిగుగ్గా నవేవ్సింది.  
ఆశచ్రయ్ంగా తలెతాత్డు, "ఏమనాన్వ?" 
"ఏంలేదు.. వెళాద్ం పదండి. ఆకలేసోత్ంది..."  
ఆమె చెయియ్పటిట్ కూరోచ్బెడుతూ అనాన్డు, "ఏంటీ వెళిళ్పోతునాన్వ? ఏదో అనేసి.. ఏం ధైరయ్ం నీకైనా.. ఐనా అనుకోగానే పుటేట్సాత్రా.. 

అది కూడా నాకు ఈ ఏజ లో..." 
"అఫోక్రస్ ఎనిన్ సినిమాలోల్ చూడలేదు." 
"ఏం చూశావేంటి..?" అనుమానంగా అడిగాడు. 
"ఛ.. మీరూ...ఓ వరష్ం కురిసిన రాతిర్... హీరో-హీరోయినిన్ కాపాడతాడు.. పెదద్ పిడుగు... కట చేసేత్... ఓ ఇరవై ఏళళ్తరవాత హీరో 

టూ వాళళ్ని కలుపుతాడు.. హా.. హా... కాసత్ మారుప్లతో ఎనిన్ సినిమాలొచుచ్ంటాయి ఈ కానెస్పట్ తో" నవేవ్సింది. 
నవావ్డు "ఐతే..."  
"ఐతే మళీళ్ వరష్ం పడకపోతుందా అనీ."  
"ఏంటీ...?" 
"లేదూ... ఇపుప్డే నాకో డౌట ఫాల్షైంది. అదే ఆలోచిసుత్నాన్ను.." 
"ఏంటి చెపుప్.. వరష్ం ఎపుప్డు పడుతుందనేనా?" నవువ్తూ అడిగాడు. 
"లేదూ.. ఒక వరిజ్న తో, కేవలం ఒకక్ వరష్ం రాతిర్ కే హీరో టూ ఎలా వచేచ్సాత్డా అనీ... సస్..." భరదావ్జ పకపకా నవవ్డంతో 

ఆగిపోయి చినన్గా తల కొటుట్కుంది. "సారీ... ఐ డినట్ మీన టూ సే.. " సిగుగ్పడింది. 
"మై... గాడ... నాకూ కరెకట్ గా తెలీదు. తెలుసుకోవాలంటే కాసత్ కో-ఆపరేషన కావాలేమో." నవావ్పుకుంటూ చెపాప్డు.  
"మీరూ... పదండి వెళాద్ం." 
"ఓహ.. ఇంత కోఆపరేషనా.. గేర్ట.. పద మరీ" 
"ఏయ.. అందుకాక్దు. బేర్కాఫ్సట్ కి."  
"నేను చెపిప్ందీ బేర్క.. ఫాసట్ గురించే" నవావ్డు అరథ్వంతంగా.  
"గాడ యూ ఆర ఇంపాసిబుల." అతనేన్ ఇమిటేట చేసూత్ చెపిప్ంది. 
ఒకక్సారిగా నవేవ్సారిదద్రూ. 
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"ఔనూ..ఇంతకీ మూడో కారణం ఏంటి?" 
"వెల.. చెపేత్ ఫీలవుతావ.. "  
"లేదు.. చెపప్ండి.. " 
"నా మీద ఇపప్టికే రెండుసారుల్ అటాకస్ జరిగాయి. సో.. నాకనాన్ సేఫ జోన ఐతే కేశవే కదా. ఏ రోజు ఛసాత్నో తెలీని నాకంటే " 

మాట పూరత్యేయ్లోపు తాకిందతని చెంపకి ఆమె చెయియ్ ఛెళుళ్ మంటూ. 
"జసట్.. షటప.. భరదావ్జా..షటప.. హౌ కుడ యూ సే దట? "ఆమె కళళ్లోల్ గిరుర్న నీళుళ్ తిరిగాయి.  
"సారీ..." అంటూ అయోమయంగా ఆమె వైపు చూసూత్ అపర్యతన్ంగా చెంప తడుముకునాన్డు. తననామె కొటిట్ందనన్ విషయం 

అపప్టికరథ్మై చపుప్న చుటూట్ చూశాడు. ఎవవ్రూ లేరు.  
అంతలో తేరుకుందామె. తనేం చేసిందో రియలైజ అయియ్ అదిరిపడింది. "గాడ.. నేను.. నేను.. అయామ సో సారీ.. అసస్లనుకోలేదు.. 

మీరలా అనేసరికి కోపంలో.. నిజంగా .. చాలా.. చాలా తపుప్ చేసేశాను.. క్షమించండి భరదావ్జా.. రియలీల్..వెరీ సారీ.." వణికిపోయింది 
భయంతో, బాధతో. 

ఒకక్సారిగా పకాలన్ నవేవ్శాడు, "ఇటస్.. ఓ.కే.. మై గాడ.. షాక ఆఫ లైఫ.. మనూ.. చూడాడ్నికంత సనన్గా వునాన్వ. బానే కొటాట్వే. 
ఏం తింటుంటావేంటి?"  

"అయోయ్.. రియలీల్ సారీ .. గటిట్గా తగిలిందా?"అతని చెంపని బెరుగాగ్ సప్ృశిసూత్ అంది. 
నవావ్డు. "ఏంటీ.. ఆరోజు కొటాట్నని.. పగకి పగ టైప లో..." 
"అయోయ్ నిజం భరదావ్జా. ఒటుట్.. అదేంలేదు. సారీ.. మీరు చనువిచాచ్రు కదా అని మరీ నెతెత్కేక్శాను. అనుకుని చేసిన పని కాదు. 

నమమ్ండి.. రియలీల్ వెరీ.." 
"షష్... జోక తలీల్.. ఇక వదిలెయ.." 
"మీరు ననున్ క్షమించారా?" 
"నీ మొహం.. ఇపుప్డేమైందనీ... ఐనా అంతంత పెదద్ మాటలు నీకు సూటవవ్వు గానీ నడు.. వెళాద్ం.." అంటూ లేచాడు. దిగులుగా 

చూసింది.  
"ఆ కళుళ్ తుడుచుకో ముందు. ఏమో అనుకునాన్గానీ. నీకోక్పం కాసత్ ఎకుక్వే. ఇదుగో ఇపుప్డే చెపుత్నాన్ మళీళ్ మళీళ్ అంటే మాతర్ం 

కుదరదూ.. నావలల్ కాదు తలీల్ " వెకిక్రింతగా అనాన్డు.  
"ఛ.. వెరీ సారీ... ఇపప్టికే చాలా గిలీట్గా.. ఇంకెపుప్డూ జీవితంలో అలా జరగదు.. సారీ.. " 
"ఆ సారీల దండకం ఆపేసాత్వా.. నేనెళిళ్పోనా?"సీరియస గా అడిగాడు. 
"ఓ.కే.. పదండి..." ఇబబ్ందిగా లేచింది. 
లేచి నడుసుత్ంటే  హఠాతుత్గా గటిట్గా నవేవ్సాడు.  
అశచ్రయ్ంగా చూసూత్ అడిగింది, "ఏమైందీ? " 
నవావ్పుకుంటూ చెపాప్డు, "నాకు పనెన్ండేళుళ్నన్పుప్డనుకుంటాను. సూక్లెగొగ్టిట్ సినిమాకెళేత్నో లేక ఏదో చేసేత్. నానన్ కొటాట్రు. అదే 

మొదటిదీ – చివరిదీ... ఆ తరావ్త.. ఇదో.. ఇపుప్డే.." నవవ్సాగాడు. 
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గిలీట్గా తలొంచుకుంది, అంతలో తలెతిత్, "నిజంగా చాలా గిలీట్గా వుంది కానీ.. ఎట ది సేమ టైమ.. ఇది వినాన్కా మాతర్ం గరవ్ంగా 
వుంది... ది గేర్ట జే.కే. గారిన్ కొటిట్ బతికిపోవడం అంటే.. సంథింగ సెనేస్షనలే కదూ.." 

"ఈమధయ్ అలాంటి గాయ్రంటీలేమీ లేవు తలీల్. అసెంబీల్లో ఎపుప్డు ఎవడు వాయిసాత్డో తెలీదు, పబిల్క మీటింగస్ లో ఏ చెపుప్ దెబబ్లు 
పడతాయో తెలీదు. చాలా మందికే సతాక్రాలయాయ్యి. ఏదో దేవుడి దయవలల్ ఇపప్టి దాకా బతికిపోయానుగానీ.. కానట్ సే..." నవావ్డు. 

"కానీ.. నా చేతి దెబబ్ తినాన్రుగా." అలల్రిగా అంది మామూలైపోతూ. 
"ఛ.. వాళళ్తో నీకు పోలికేంటీ.. నువెవ్పుప్డూ అంటావే.. అయాం ఆనరడ్ అనీ. ఇపుప్డు నాటరన్. అయాం ఆనరడ్ టూ మిస.."  
గిలీట్గా తలొంచుకుంది. చినన్గా నవివ్ ఆమె భుజం చూటూట్ చేయి వేసి నడిపిసూత్ అనాన్డు, " ఏం ఫీలవకు.. అందరికీ జే.కే.నే గానీ.. 

నీ వరకూ భరదావ్జనే కదా. ఎపుప్డూ చెపేప్దే ఇపుప్డూ చెపుత్నాన్. యూ కేన బీ లైక ఎ ఫీర్ బరడ్ విత మీ.. ఏం చెయాయ్లనాన్  ఏం అనాలనాన్ 
ఆలోచించకుండా  ఇలాగే వుండు. ఎపప్టికీ సరేనా..!!?"  

తలూపింది మంతర్ముగుథ్రాలిలా చూసూత్. క్షణం తరావ్త నెమమ్ది గా అంది, "ఇటస్ ఎ పిర్విలేజ భరదావ్జా.. చాలామందికి దకక్నిది.. 
మీరు నాకిచాచ్రు. నిజంగా నే.. నేను చాలా.. చాలా లకీక్.. టూ.. లకీక్ టూ హావ యూ ఇన మై లైఫ.. అయామ.. " పూరిత్ చేయలేక ఆపేసింది. 
చినన్గా నవివ్ అరథ్మైనటుట్ తలూపి ఆమె నుదుటి మీద ముదుద్ పెటుట్కునాన్డు.  

PPP 
"జతిన...!! 
ఏంటార్.. వారం రోజులకోసారి ఫోనోల్ మాటాల్డుతూ కూడా మళీళ్ ఈ వుతత్రం ఏంటని చూసుత్నాన్వా. కొనిన్ విషయాలని మాటలకనాన్ 

అక్షరాలే బాగా కనేవ్ చేసాత్యని నువేవ్ అనేవాడివి కదరా. 'మన మౌనానిన్ కూడా వినగలిగినవాడు నిజమైన సేన్హితుడట.' అలా నా మనసుకి 
దగగ్రైనవాడివి నువేవ్. కానీ నీలాంటి ఫెర్ండ తో కూడా షేర చేసుకోలేని కొనిన్ పేజీలు నా లైఫ బుక లో వునాన్యని అనేవాణిణ్ గురుత్ందా? కానీ 
వాటిని సైతం షేర చేసుకోగలిగే ఓ తోడు నాకు దొరికిందటే నముమ్తావా. అంతటి ఆలంబన నాకిచిచ్నది ఓ అమామ్యంటే. అందులోనూ 
నాకంటే 22 సంవతస్రాలు చినన్దీ.. అంటే అసలు నువువ్ నమమ్గలవా..?  

అవునార్.. మనోజఞ్ పరిచయం ఓ అదుభ్తం.. 
ఎలా చెపప్ను జతిన..!  
తన ఆలోచనల తాకిడికి ననున్ నేను కోలోప్తునాన్నని చెపాప్లంటే ఒకవైపు చాలా ఆకవ్రడ్ గా, గిలీట్గా, మరోవైపు గరవ్ంగా, 

ఆనందంగా వుంది నాకు.  
నాకెపుప్డూ అరథ్ం అయేయ్ది కాదు మిమమ్లన్ందరీన్ చూసేత్ – ఈ పేర్మంటే ఏమిటా అనుకునేవాడిన్.. తెలిసేది. ఐనా ఏదో కనూఫ్జన. 

గురుత్ందా జతిన, నిరుపమకి నయమయాయ్కా మనం మీ ఇంటి డాబా మీద ఒకసారి మాటాల్డుకునాన్ం.. ఆరోజు నేను నినన్డిగాను, 'పేర్మంటే 
ఏమిటార్?' అని.నువువ్ నవావ్వు.  

"నినన్టి వరకూ ఎవరో తెలియని మనిషి, ఒకక్ క్షణం లో నీ పర్పంచం అయిపోవడమే పేర్మంటే" అని చెపాప్వు. పేర్మ గురించి ఎంతో 
చదివాను, ఎనోన్ వినాన్ను. కానీ అంత అందంగా, అదుభ్తంగా, సూటిగా ఎవరూ చెపప్లేదురా.  

చాలామంది కాకపోయినా నాలైఫ లోకీ కొందరు వచిచ్, పోయారు. నీకూ తెలుసుగా. కానీ వాళెళ్వరితోనూ ఇలా కాలేదురా. నినూన్-
నిరుపమనీ, కేశవనాన్-పాయల వదినలనీ చూసినపుప్డూ, మొదటోల్ కాసత్ నవొవ్చేచ్ది. తరావ్తత్రావ్త కాసత్ మెచూయ్రిటీ వచాచ్కా నా భావన 
తపప్ని తెలుసుకునాన్ను. పేర్మ కోసం నువువ్ పడడ్ యాతన, ఆరాటం చూసాకా అనిపించింది మే బీ... పేర్మంటే ఎంతో గొపప్ ఫీలింగ ఏమో 
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అని అనుకునాన్ను. కానీ చాలా వునన్తంగా పేర్మించుకుని, జీవితంలో అడజ్సట్ అవలేక బాధపడే జంటలిన్ చూసినపుప్డు మాతర్ం 'పోనేల్ నయం.. 
నాకీ పేర్మా తెలీదు, ఆ బాధా తెలీదని' హాయిగా నిటూట్రేచ్వాణిణ్. 

కానీ, జీవితపు ఈ టరిన్ంగ లో, టీనేజ లో కాదు, కాలేజ లో కాదు, యంగేజ లోనూ, కనీసం మిడిల ఏజ లోనూ కాదు. ఓలేడ్జ 
మొదటి మెటుట్ ఎకుక్తుంటే ఇపుప్డు సడెన గా ఎదురైందిరా జీవితంలో నాకేనాడూ తెలియని పేర్మ మనోజఞ్ రూపంలో.  

పైకి మిమమ్లెన్ంతగా సపోరట్ చేసినా, కనీసం భాషేంటో తెలీకుండా వాళూళ్, కుటుంబ పరిసిథ్తులు తెలిసీ మీరూ.. అంతమాతర్ం 
ఆలోచించకుండా ఎలా పేర్మించారా అని అపుప్డపుప్డూ అనుకునేవాణిణ్. అలా అనుకునన్ందుకు క్షమించరా! బహుశా అందుకేనేమో ఈ రోజు 
ఆ పైవాడు ననిన్లా టెసట్ చేసుత్నాన్డు. రోజుకి వందసారుల్ నా వయసునీ, పరిసిథ్తులీన్ గురుత్ చేసుకుంటాను. నాకు నేను నచచ్జెపుప్కుంటాను.  
కానీ, ఆమెకి దూరంగా క్షణం వుండడం కూడా అసాధయ్మైపోతోంది. ఇది ఆకరష్ణా, పేర్మా, వాంఛా, లేక వాయ్మోహమా అని ననున్నేను 
ఎనోన్సారుల్ పర్శిన్ంచుకునాన్ను. ఐనా ఇవనీన్ తను కనిపించేవరకే. ఒకక్సారి  ఆమె నా ముందుకి రాగానే జే.కే. వుండడకక్డ 

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో) 
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