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(కిర్ందటి సంచికనుంచి కొనసాగింపు)
మావయయ్ విశాఖపటాన్నికి దూరంగా యలమంచిలిలో ‘లా’ పార్కీట్సు చేసుత్నాన్డు. రాబడి అంతంతమాతర్మే అయినా యలమంచిలికి దగగ్రోల్
పలెల్టూరోల్ భూములునాన్యి. వాటిని సాగుచేయించి వాటిమీద వచిచ్న రాబడితో... సంసారం బాగానే లాగుతునాన్డు. నానన్కి మావయయ్ంటే చినన్చూపు.
మాకనాన్ తకుక్వ ఆసిత్పరులని కావచుచ్. యితరతార్యింకేమేనా కావచుచ్... అందుకే రాకపోకలు అంతంతమాతర్ంగానేవునాన్యి.
తన యింటోల్ ననున్చూడగానే మావయయ్ ఆశచ్రయ్పోయాడు. యెందుకంటే నాకూ మావయయ్తో అంత పరిచయం లేదు అందుకే ననున్ చూడగానే
“యేరా యిలా వచాచ్వు? ...యేం పనుందేమిటి?” అంటూ పలకరించాడు.
నాకు పనుండేవచాచ్ను. కానీ దానన్వతలివాడు గురిత్ంచడం నాకిషట్ం లేదు. అయినా నవుతూ “యేం పనుంటేనే రావాలా లేకపోతే రాకూడదా”
అనాన్.
మావయయ్ నవావ్డు విచితర్ంగా నవావ్డు. పర్వరత్నలో కపటానికి పోతే అలాంటి నవేవ్ యెదురోక్వలిస్ వుంటుంది. తపప్దు నా ఇబబ్ంది పసిగటిట్ంది
అతత్యయ్, మావయయ్ని మందలిసూత్.. “యెందుకా పులల్విరుపుమాటలు పైవాడా యేమేనా” అంటూ ఆహావ్నించింది.
అతత్యయ్ ఆపాయ్యతకి అభిమానానికి అరధ్ం చాలా సేపటికి తెలిసింది. అదీ రాగిణి పర్వేశంతో ... రాగిణికి ఇరవైయేళుళ్ంటాయి. తలకి రాసిన
నూనెజిడుడ్ అనవసరంగా పోతునన్ సిగుగ్లఅడుడ్ లేకపోతే యౌవవ్నం జిగి, వంటిబిగి ఆకరష్ణీయంగానే వుంది.
మావయయ్ంటికి నా రాకపోకలు జరుగుతూనే వునాన్యి. మావయయ్కి నా సమసయ్అరధ్ం అయింది. కానీ యే ఆలోచననా రాక, యే వుపాయమూ
తోచక చెపిప్న వివరాలు వింటూ చాలా రోజులు గడిపేసాడు. నాకు కాలకేష్పం రాగిణి చూపులతో, కానీ మావయయ్ వివరించి చెపిప్న,కంపెనీ లా…కూడా,
చాలావరకూ నామేనేజ మెంటు బురర్కి యెకిక్ంది,అనీన్ వివరంగా చెపాప్క వో రోజు , మావయయ్ అనన్టుట్గా శాసత్రపర్కారం జరిపితే కుకక్పిలల్ పుటిట్ందని
“ఈలాలనీన్ వుపయోగిసేత్ దమమ్డీ కూడా దకక్దు.ముకుక్సూటిగా ఆలోచించే వాడికనాన్, వంకరటింకరగా ఆలోచించే వాడంటే దేవుడికి ఇషట్ంలా వుంది.
అందుకే ..సీధా వుంగీల్సె మఖఖ్న నహి నికెలేగా, వుంగీల్కో టేడాకరనా పడాత్హై” అనాన్డు మావయయ్.
మావయయ్ దగగ్ర కంపెనీలా, నేరుచ్కుంటునాన్, పర్తిగా రాగిణికి సరసం నేరుప్తునాన్..,
రాగిణికి నేరేప్ సరసం ఇషట్మై , అపుప్డపుప్డు ఏకాంతంగా చికుక్తోంది. నాచిలిపితనానికి, నా తుందుడుకుని ఎంజాయ చేసోత్ంది. చెయియ్ పటుట్కు
మెలిపెటిట్నా, బుగగ్లు పిసికినా... వొక అవయ్కాత్నందం రాగిణిలో కలుగుతోంది. ఇదికక్డితో ఆగుతుందా రాగిణి సహకారం ఎంత వరకూ వుంటుంది. నాలో
విచితర్మైన వుతాస్హం దానికి తగగ్టుట్గా ఆ రోజు కలిసొచిచ్ంది. కలిసొచిచ్న రోజున రాగిణి సాన్నించి, జుతుత్కి సాంబార్ణి పొగవేసి వాలుజడ వేసింది.
నూనెజిడుడ్లోంచి బైటపడడ్ మొహం, వింతగా ఆకరష్ణీయంగా వుంది.
ఆ ఆకరష్ణే నా పరిధిని మరిచ్పోటుట్గా చేసింది. ఆ ఆకరష్ణే సాహసానికి పురికోలిప్ంది. అది కళళ్లోల్ తమకంగా పర్సుప్టమై, రాగిణిని బలంగా
తాకింది.
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రాగిణి నాకు సూచిసోత్ందా అనన్టుట్గా “అమామ్ వేణీణ్ళుళ్ బాతూర్ములో పెటాట్” అంటూ కేకేసి చావిటోల్ ముందు గదిలోకి వెళిళ్ంది. అది మావయయ్గది లా
పుసత్కాలు, టేబులు కురీచ్వునన్గది. సాన్నానికెళిళ్న అతత్ సాన్నించి, పడకగదిలోకి వెళిళ్ బటట్లు మారుచ్కోడానికి చాలా టైము పడుత్ంది.
కానీ రాగిణితో ఏకాంతానికి ఎంతసమయం కావాలి, మావయయ్ ఆఫీసుగదికి ఒకే తలుపు. వెళిళ్ తలుపేసా.. రాగిణి వెనకిక్ చూసి తొటుర్పాటు
పడింది. టేబులు దగగ్రగా వునన్ రాగిణిని వాటేసి బలవంతంగా ముదుద్పెటుట్కునాన్.... పెదాలోల్ అందంకనాన్ అలజడి శరీరపొంకంలో వెచచ్దనం....
నాతనువుకి హాయి నిచాచ్యి. నా పటుట్కి ఇబబ్ంది నటిసూత్, ఇషట్ం వునాన్ లేనటుట్ అభయ్ంతరపు గుసగుసల మధయ్ రాగిణి పరువం...మరువంలా
గుపుప్మంది...కానీ రాగిణి కనుకొలకులోల్ తమకం.., మైమరుపు యేదో యేదో చెయయ్మని పేర్రేపించాయి. పటుట్బిగించాను. నేనింకొంచెం బలవంతపెడితే
అంగజుడి పని సానుకూలం అవుతుంది. ఈ అవకాశానిన్ వొదులు కోలేదు. రాగిణిని వదలలేదు. సమయం గడిచిన కొదీద్ రాగిణి కళళ్లోల్ ఎరర్జీర గాఢమై,
తమకంగా ”బావా వదుద్” అంది. రాగిణి శరీరపు సెగలు ననున్ దహిసూత్...నేను జావ్లనై రాగిణిని దహించి.. జయించా... ఆ సమయంలో బాతూర్ము
తలుపు తీసిన చపుప్డు....
ఇదద్రం అయిషట్ంగానే విడి... రాగిణి భారంగానే బటట్లు సరుద్కు బైటకి నడిచింది. బైటకివెళూత్ వెనకిక్ తిరిగి చూసింది. ఆ చూపులో మతుత్, జీర
ఇంతకు ముందెపుప్డూ చూడలేదు.
పై అందాలకనాన్ అంతరుమ్ఖ అందాల అనుభవం గొపప్ది.
........................................................
రాగిణి విశావ్శానిన్ ఎలా సంపాదించానో, ఇకక్డ ఆఫీసులో నానన్ విశావ్శానిన్ అలాగే సంపాదించాను. నానన్ విశావ్శానిన్ సంపాదించడంతో
సరిపోదు. దివాకర ని దెబబ్తీయాలి. ఆపర్యతాన్లు చేసాను. అవి సఫలీకృతం అయాయి. రెండుమూడు పేమెంటుస్ వచిచ్న డిమాండ డార్పఫ్స్ దివాకర
టేబులు సొరుగునుండి తీసి చింపేసాను. దాంతో పేమెంటుస్ ఆగిపోయాయి. ఎలాపోయాయి. అనన్ తరజ్నబరజ్న జరిగింది. నేను మాతర్ం దివాకర తరుపున
మాటాల్డి, అదేమంత పెదద్ తపుప్కాదనన్టుట్ తేలేచ్సాను.
కాని సమయానికి పేమెంట అవక, నానన్ ఇబబ్ంది పడాడ్రు. అదికాసాత్ దివాకర మీద చూపించారు. దాంతో దివాకర జాగర్తత్పడాడ్డు. ఈసారి
దివాకరిన్ పేమెంటుస్ విషయంలో ఏమరచ్డం కషట్ం కానీ సపైల్ ఆరడ్రస్ విషయంలో ఏమరచ్వచుచ్... అదే జరిగింది.
ఆరడ్రు చేసిన పారీట్ ఆఫీసుకొచిచ్, రెండునెలలైనా సఫైల్చెయయ్లేదంటూ, చాలా గొడవ చేసాడు. ఆ ఆరడ్రు దివాకర టేబులుమీదకి వచిచ్ంది. మాయమైంది.
ఇది జరిగిన రెండోర్జులకి దివాకర కి ఫోనొచిచ్ంది. తనకుసహకరించినందుకు పారితోషికం వుంటుంది. అంటూ ఆ నూయ్సు నానన్ గారికి
తెలిసింది. ఆయన దివాకర మీద కనేన్సి వుంచడంవలల్, దివాకర మీద అనుమానం బలపడింది. అగిన్కి ఆజయ్ంతోడు అనన్టుట్గా “దివాకర కి నేను ఆఫీసులో
పనిచెయయ్డం ఇషట్ం లేదేమోనానాన్” అనాన్.
బల్డ ఈజ ధికక్ర దేన వాటర, అనన్టుట్ నానన్లో అనుమాన బీజం చిగిరిచ్... దివాకరిన్ పైపనల్కి ఆఫీసునుండి పంపేసేవారు. నాకు కావలసిందీ అదే
కంపెనీ లావాదేవీలమీద పటుట్, బేంకరుస్తో రాపోరుట్.
ఫైనానిస్యల మేటరుస్ చేతికొచిచ్న కొనిన్రోజులోల్నే అనుకునన్ పాల్న ని అమలుచేసా, దానికి మావయయ్ సలహా ఎంతేనావుంది. మావయయ్ ఇంటికి
వెళిళ్నపుప్డలాల్ రాగిణి వలపు ఇవనీన్ సవయ్ంగా జరుగుతునాన్యి. కానీ రాగిణిమీద చినన్ అనుమానం వచిచ్ంది. మావయ్వహారం మావయయ్కు తెలుసా?,
తెలిసే వూరుకునాన్డా?. అంటే మావయయ్ తన పధకం పారుతుందనుకుంటునాన్డు. నేను కాలకేష్పం బావుందని అనుకుంటునాన్ను.
మా మధయ్ నలుగునన్ది రాగిణి మాతర్మే!
-----------నేను ఆఫీసుజాయిన అయిన ఏడాదికి, నామీద అనుమానం కలిగింది నానన్కి అది జరుగుతుందని నాకు తెలుసు అపప్టికే కంపెనీ చేసిన
అపుప్లకి, ఎసెటస్ కి బేర్కీవెన వచేచ్సి, కంపెనీ నాజూకు సిధ్తికి చేరుకుంది. అపుప్చేసి తెచిచ్న డబుబ్టరోన్వలోకి వెళళ్లేదు. నా అకౌంటులోకి వెళిళ్పోయింది.
నానన్ అనుమానం పెనుభూతమై ఆడిటరస్ మీటింగ లో నిజం తెలుసుకునేసరికి, నేను కధని చాలా దూరం నడిపించా.
ఆరోజు నానన్కోపంగా “జీవీ” అని పిలిచినపుప్డే నా సమాధానం సిధద్ంగా వుంచుకునాన్... నానన్ డబుబ్ విషయం ఎతత్గానే...
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“నువువ్ చేసిన మోసం ముందు ఇదో పెదద్ వంచనకాదు.” ....అనాన్.

నినన్టివరకూ నానన్ ఆఫీసులో వినయంగా నానన్ చెపిప్నవనీన్విని “వూ” కొటిట్న చిరంజీవేనా? వీడు…. ఇలా సమాధానం చెపుత్నాన్డు,అని
ఆశచ్రయ్పోయారు నానన్.
“నేను మోసం చేసానా” అనాన్రు నానన్కోపంగా.
“ఇది నాతాతలఆసిత్, నువువ్ సమీరని, పిలల్లిన్ వారసులుగా తేవడం నా కిషట్ం లేదు. అమమ్ని నువువ్ మోసం చేసినపుప్డు, నేను నినున్ మోసం
చెయయ్డంలో తపుప్లేదు. అమమ్ని నువువ్ నీ సుఖంకోసం మోసం చేసావు. నేను నినున్ నా ఆసిత్ కోసం మోసం చేసాను. అమమ్ని నువువ్ మోసం చేసానని
నువవ్నుకోలేదు. నీ సావ్రధ్ం నీ సుఖం నువువ్ చూసుకునాన్వు. కానీ అది యెవరిన్ బాధిసుత్ందో అరధ్ం చేసుకునాన్వా? లేదు ఎందుకు? ఆ అవసరం నీకు
లేకపోయింది. అలాగే నేను ఇది నా ఆసిత్ అని నముమ్తునాన్ను. దీనిన్ రేపు పంచరా అంటే నాకు చికాకు. “
“ఇపుప్డు అమమ్కి భారయ్ దరాజ్ వునన్టాట్? లేనటాట్? అమమ్కి యేలోపం జరగలేదని నీ నమమ్కం అలాగే నాపేరు మీద జరిగే ఈవాయ్పారం ఈ
కంపెనీకి నువువ్ జాయింటు డైరెకట్ర వి. నీకు నెలనెల రేమూయ్నరేషన వుంటుంది. నీకు అనాయ్యం జరిగినటుట్ కాదు. ఇంక నీకీ ఇంటోల్ ఏలోపం జరగదు
దరాజ్గా వుండచుచ్ కానీ....”కానీకి అరధ్ం నానన్కి తెలుస్. ...ననున్ నమమ్లేనటుట్ చూసారు. నానన్కి తెలుసు...కంపెనీకి ఎసెటస్ మించిన అపుప్లునాన్యి. ననున్
ఏవిధంగా వంచాలనాన్ అమమ్ ఆసరా కావాలి. అది సాధయ్ంకాదు. అపప్టికే అమమ్ నిరిల్పత్ంగా తను కటుట్కునన్ దేవుడిమీద నమమ్కం పోయి, నముమ్కునన్
దేవుడిమీదకి మనసు మళిళ్ంచేసి సమాధానం పడింది.
నానన్కి కంపెనీని ఏం చెయాయ్లో అరధ్ం కాలేదు కొనాన్ళుళ్ మౌనంగా ఇంటోల్ గడిపారు. రెండుమూడు కేరుట్కేసులు తగిలేసరికి, నా సహాయం
తీసుకోక తపప్లేదు. కంపెనీని నా పేర టార్నస్ ఫర చేసేసారు.
కంపెనీ చేతికి రాగానే దానిసవ్రూప సవ్భావాలు మారేచ్సా, దివాకర ని ఇంకోవుదేయ్గం చూసుకోమని చెపాప్.... కంపెనీ వయ్వహారాలోల్ తలమునకలై
యలమంచలి వెళళ్లేదు. మనసు రాగిణి పొందుకోసం తపించిపోతోంది. అదే సమయంలో మావయయ్ ఏదో పనిమీద మదార్సు వెళుతునాన్డని రాగిణి
వుతత్రం రాసింది.
మావయయ్ వూరెళిళ్ననాడే, నేను యలమంచిలి వెళాళ్... రాగిణిలో వుదేయ్గానిన్...రాగిణిలో వెచచ్దనానిన్ పంచుకునాన్, రాగిణి పెళిళ్ విషయం
కదిపింది. రాగిణిని చేసుకునే ఆలోచన నాకెనన్డూలేదు!. ఏం చెయాయ్లి? అతత్కి ఈ విషయం తెలీదా?. మావయయ్కీ తెలియదా? తెలుసనే నేను
అనుకుంటునాన్ను. వాళళ్ పోర్తాస్హం వుంది. మావయయ్ అంత తెలివి తకుక్వవాడు కాదు. కంపెనీ విషయంలో తేడా చేసినపుప్డే అరధ్ం అయింది. చాలా
తేలికగా ఎదుటివాడి అలోచనని పసిగటిట్, ఎతుత్కు పైఎతుత్ వేయగలిగాడు. రాగిణి ఆకరష్ణలో నిజంగా పడాడ్ననుకునాన్డా?
రాగిణిని దూరంపెడేత్ సరి, కొనాన్ళళ్కి పెళిళ్ చేసేసాత్రు. అదే ఆలోచన అందుకే రాగిణిని దూరం పెటాట్ను. రాగిణి వుతత్రాలు రాసింది.
జవాబివవ్లేదు. బెదిరించింది . చలించలా.
......... ....
ఒనాడు మావయయ్ అతత్తోఇంటికి వచేచ్సాడు. అపప్టికి నానన్ ఇంటికి రావడం మానేసి చాలా రోజులైంది.
మావయయ్ ఏం చెపాప్డో... అమమ్ ఏం విందో నాకరధ్ం కాలేదు. అతత్ ఏడుసోత్ంది. ఆడవాళళ్కి కనీన్టివాడకం ఎకుక్వ. మావయయ్ “రాగిణిని
పెళిళ్చేసుకుంటానని నువువ్ మాటిచాచ్వా?”అనడిగాడు.
“నేనేమీ పార్మిస చెయయ్లేదు. మీఇంటికొచిచ్నపుప్డు సరదాగా హాసాయ్లాడేవాడిన్.”
“వొరేయ అబదాద్లాడకురా అదనీన్ చెపిప్ంది. “
“ఏమిటి అనీన్ చెపిప్ంది. అంతకుమించి నాకేం తెలీదు” అనాన్.
“ఏమిటిరా తెలీదు దాని జీవితం పాడుచేసి.. అదిపుప్డు బావని తపప్ చేసుకోను అంటూ పటుట్పటిట్ కూరుచ్ంది.”
“నేను దానిన్ అసలు చేసుకోను అని పటుట్పటిట్ కూరుచ్నాన్ను.”
మావయయ్ గురుర్గా చూసాడు.
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“అదేమిటి బాబూ దానిన్ నమిమ్ంచావట కదా”అమమ్
“నమిమ్ంచడం అంటే.”
“ నినున్ పెళిళ్చేసుకుంటానని పర్మాణం చేసావటకదా ..”
“నేను పర్మాణం చేసినపుప్డు నువువ్నాన్వా అతాత్“
“వొటిట్ పర్మాణమేనా ఏమైనా చేసాడా?” ..అంది అమమ్.
“అందుకే కదా ఇంతవరకూ రావడం” అనాన్డు మావయయ్.

“వొటిట్ పర్మాణాలే అయితే ఏదో సరిపెటుట్కుంటాం వదినా... అది కుళిళ్ కుళిళ్ ఏడుసోత్ంది. పైకి చెపుప్కోలేం .. దాని దుఃఖం భరించలేం” అతత్
మాటలిన్ బటిట్ ఏదో జరగకూడనిదే జరిగింది. అని అరధ్ం అవుతోంది. రాగిణి కడుపుతో వుందా? వుంటే నేనేం చెయాయ్లి. లొంగకూడదు.
రాగిణితో సరదాగా గడిపేనే గాని రాగిణి జీవితాంతం భరించడం ఇంపాజిబుల ఎంతాలోచించినా, రాగిణి నా మైండ సెట కి ఫిట అవలేదు.
రాగిణి నా జీవితానికి సెట అవదు. రాగిణికి సేపిట్ కావాలి. అది మొగుడు ఇవవ్గలడు. అంతకు మించి రాగిణికి జీవితం మీద వో ఆశలేదు. జీవితంలో వో
కల కనదు నేను అలాకాదు అందుకే రాగిణిని చేసుకుంటే నా విలువ తగిగ్పోతుంది. బర్హమ్చారికి వునన్ విలువ పెళైశ్న వాడికి వుండదు. ఇంత తొందరలో
పెళిళ్ ఆలోచన కూడా లేదు. రాగిణి కూడా అనుభవించింది. నేను రాగిణిని మోసం చెయయ్లేదు.
రాగిణిని దాదాపు మరిచ్పోయా. మావయయ్ ఏం చేసాత్డేల్ కాసేపు ఏడిచ్ వెళిళ్పోతాడు. తిటుట్కుంటాడు. ఇంటికి రావడం మానేసాత్డు. రాగిణి
ననున్సుఖపెటిట్ంది. తను సుఖపడింది కూడా. రాగిణి టెమట్ అయింది. కాబటేట్ ఇందులో నా బాధయ్త యెంతో రాగిణిది అంతే అదే అభిపార్యం! అందుకే
మావయయ్కి లొంగలేదు. ఇంక మావయయ్ అవసరం నాకు లేకపోయింది. అందుకే చిరాగాగ్.. “రా అమామ్ .. ఆకలేసోత్ంది,” అనాన్.
“నువెవ్ళుళ్ పెటుట్కుతిను...” అంటూవిసుకుక్ంది అమమ్.
అంటే అమమ్కి ఎకక్డో నామీద అనుమానం వుందనన్ మాట ఎంతేనా మోసపోయిన జాతిలోదేకదా ఆమెకి తెలుసు మోసం దెబబ్....
రెండు నిముషాలు అకక్డ నిలబడి అకక్డిన్ంచి భోజనం చెయయ్కుండా వెళిళ్పోయా...
“నా కూతురిన్ పెటిట్న వుసురు వూరికే పోదే అకాక్.....” అంటూ మావయయ్ తన కోపానిన్ వెళళ్కకాక్డు. ఆ తరావ్త మావయయ్తో సంబంధం తెగిపోయింది.
.
ఇటు నానన్ అటు మావయయ్ అందరూ ననొన్దిలిపోయారు.
వొంటరిగా మిగిలిపోలేదు. వాయ్పారం మీదే దృషిట్. వాయ్పారం చెయయ్డం తేలిక.... రూపాయే ముఖయ్ం... అదే మూలాధారం.
ఇందులో నువివ్చిచ్నమాటా నువువ్పుచుచ్కునన్మాటా. ఇవేవీ ముఖయ్ంకాదు. మనిషి ముఖయ్ం కాదు. ఎవరు మోసపోతునాన్రు. ఎవరి దగగ్ర అబదధ్ం
ఆడాం, అనన్ది ముఖయ్ంకాదు. వాటనిన్ంటి వెనుకా ఆర వుయ గైనింగ ఆర నాట వొకే సూతర్ం....ఏ పనికి రాని పనైనా చెయియ్ పరావ్లేదు, కానీ డబుబ్రాని
పని, డబుబ్మిగలని పని మాతర్ం చెయయ్కు.
నేను వెధవనని... డబుబ్తపప్ ఇంకో దానికి విలువనివవ్నని దిగజారడంలో ఏ సిధ్తికేనా దిగజారతానని కొందరి అభిపార్యం.
దిగజారడం. ఎగబాకడం. అనన్వి సాపేకాష్లు, రూపాయ జమ అవుతోందా? లేదా? అనన్ది ముఖయ్ం ఎపుప్డూ కొతత్ మనుషులతోనే పరిచయం.
ఎపుప్డూ వాళళ్నే వుపయోగించాలి. వాళూళ్ నాలుగురూకలు చేసుకుందామనే ఆశతో వుంటారు. దానిన్ మనం సొముమ్చేసుకుంటాం వాళుళ్ నషట్పోయారా?
లాభపడాడ్రా? అనన్ది మనకనవసరం ఈలావాదేవీలో ఎంత లాభపడాడ్ం అనన్ది ముఖయ్ం.
ఇకక్డ నా సూతార్నికి సహకరించే వాయ్పారం రియల ఎషేట్ట చదువు అక్షరజాఞ్నం లేని రైతులనుండి భూమికనుగోలు చేసినటుట్ వొపప్ందం
రాయించుకుని, పాల్టేల్సి అమమ్డం... ఇటురైతుకి మటిట్నేల అమేమ్సిన ఆనందం ... అటు వాడికి ఇలుల్కటిట్న ఆనందం. ఇటుమనకి డబుబ్లు మిగిలిన
ఆనందం.
అయితే రియల ఎషేట్ట వాయ్పారం అంత తేలికకాదు. ఎకక్డో మారుమూల విశాఖకి దూరంగా వో ఎనిమిదెకరాలు కొనన్టుట్ అగిర్మెంటు
రాయించుకుంటే దానిన్ భాగాలు చేసి కొనన్ వెలకి మూడురెటుల్చేసి అమామ్లి, కొనేవాడిన్ చూసుకోవాలి. కొనేవాడు అంతతేలికగా పడడు. అనేక వెరిఫికేషనల్
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తరావ్త పాల్టు కొనడానికి వొగుగ్చూపేవాడు. అదీ విశాఖ వాడు అసలుకొనడు., రంగురంగుల పాల్నుల్వేసి ముసాత్బుచేసి.... దూరంగా తీసుకపోయి
విశాఖమీద ఆశలు వునన్వాడికి అమామ్లి లేదా....
అలా కాకుండా, రాజకీయనాయకులు, ఇండషిట్యలిషుట్లు ఎకక్డకొంటునాన్రో తెలుసుకోవాలి. అటువేపు వెళిళ్ భూములిన్ కొనాలి. అపుప్డు
కలిసొసుత్ంది. అలాంటివి పటుట్కోవాలి. అంటే హైసొసైటీలో తిరగాలి.
దానికి శీర్కారం చుటాట్ను. వాలేత్రు కల్బుబ్లో మెంబర షిప లయనస్ కల్బుబ్లో మెంబర షిప తీసుకునాన్ పారీట్లకి, బల్డ డొనేషను కేంపులకి, సోషల
వరుక్కి ఎటెండ అయాయ్ను.
అందులో భాగంగా ఒక పారీట్లో గిరిజాదేవి పరిచయం అయింది. గిరిజాదేవికి యేవాయ్పారం లేకపోయినా. అనిన్ంటిలో ముఖయ్ంగా రియల
ఎషేట్ట లో బాగా డబుబ్ పెటిట్ందని తెలిస్ంది.
అందుకే గిరిజాదేవితో పరిచయం పెంచుకునాన్ అపుప్డు తెలిస్ంది. గిరిజాదేవికి వొక కూతురుందని, పేరు వతస్ల. గిరిజాదేవికి నలభైయిదేళుళ్
వుండచుచ్. చినన్పుప్డే, విడో అయింది. మొగుడు రియల ఎషేట్ట బిజినెస చేసేవాడు. ఇపుప్డీవిడా అదే చూసుకుంటుంది. కానీ ఆ పని చేసిపెటట్డానికి ఆవిడకి
కావలిస్న వాళుళ్నాన్రు. ఆవిడ ఈషట్ కోషట్ రియల ఎషేట్టస్ కి మేనేజింగ డైరెకట్రు.
పేరుకి మాతర్ం గిరిజాదేవి మేనేజింగ డైరెకట్రు. మిగతా విషయాలనీన్ అనన్యయ్ చూసుకుంటాడు. మనిషి కరుకు. రాజకీయనాయకులతో
పరిచయాలునాన్యి అతనికునన్ ఏకైక గుణం అబదద్ం చెపప్డం,అందుకే గిరిజాదేవే బెటర అనిపించింది.
గిరిజాదేవితో పరిచయం పెరిగేకొదీద్... వతస్ల మీద మోజు పెరిగింది. అందంగా వుంటుంది. సనన్గా తెలల్గా పెదాలకి లిప సిట్క తో,
ఆకరష్ణీయంగా పాల్షిట్క చుటిట్న చాకెల్ట లా వుంటుంది. వతస్లని గమనిసుత్నాన్నని తెలియగానే గిరిజాదేవి నా మీద ఇంటర్షుట్ చూపింది.
అందులో భాగంగానే వో ఆదివారం వాళిళ్ంటిలో డినన్ర .
గిరిజాదేవి ఆడంబరం మనిషి. లాసెనస్ బె కాలనీలో సముదర్పు ఘాషలో పర్శాంతంగావుంది ఇలుల్. గిరిజాదేవి నాగురించి వాకబు చేసోత్ందని
తెలిస్నాన్డే నేకొంత వూహించాను. ఈ ఆహావ్నం కోసం ఎదురుచూసాను. ఆమెకి నా షూర్డ నెస నచిచ్ ననున్ విందుకి ఆహావ్నించి వుంటుంది.... కానీ
విందునాడు వతస్ల నచిచ్ంది నాకు....
సీల్వ లెస చూడిదార కురాత్ పలచ్టి చునీన్ ముసుగులో తెలల్గాగుడర్ంగా బుజాలు, వాటినిమేచ చేసూత్ ఎతుత్లూ, ఇరవైనాలుగుకొలత్తో నడుము.
వతస్ల ఆకరష్ణీయంగా వుంది.కళుళ్తిపుప్కోడంకషట్ం, మనసుకి హాయి కలిగించింది.
ఆ విందులో మాటల సందరభ్ంలో... వైజాగ భీమిలి బీచ రోడ లో ఎకక్డే నా ఓపదిఎకరాలుకొను అంది.
అది తపప్ మిగత కబురల్నీన్ మామూలులే. మరాన్డే విశాఖబీమిలీ బీచ రోడ పటాట్ను. రోడాడ్నుకొని ఏభూమిలేదు. అనీన్ చీఫ మినిషట్రుగారి
సంతానం లేదా కిత అండ కిన అంటారే వాళుళ్ కొనేసినవే రోడుడ్కి వెనగాగ్ వెళిళ్ వో పదెకరాలు కొనాన్ను. నా సరేవ్లో తెలిస్న విషయానేన్ గిరిజాదేవికి
చెపాప్ను.
కానీ అపప్టికే గిరిజాదేవి చాలా భూములు బేనామి పేరల్మీద కొంది. అంటే రైతులకి అడావ్నస్ఇచేచ్సింది.
గిరిజాదేవి ఏసజషనూ వొటిట్నే చేయదు దాని వెనకాల కధ కధనం వుంటాయి. ఆ భూముల విషయం కొనన్ కొనాన్ళళ్కిగాని తెలియలేదు.

...........................

(కొన గింపు వచేచ్సంచికలో)
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