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కారు టరిన్ంగ తిరుగుతుంటే చెపాప్డు, "కాసేపు కళుళ్మూసుకో మనూ.. నే చెపాప్కే తెరవాలి.."  చెపాప్డు గారెడ్నస్ లోకి 
ఎంటరవుతూ.  

కారాగింది. "వచేచ్సాం చూడిక.." అనన్ అతని మాటకి కళుళ్ విపిప్ ఎకక్డునాన్మో చూడాలని ఆతర్ంగా చూడబోయింది. "ముందు 
చెపుప్లు తీసి కిందకి దిగి అపుప్డు చూడు... "చెపాప్డు భరదావ్జ. 

నమమ్లేనటుట్గా కళాళ్రప్కుండా చుటూట్ చూసింది. కాలు మోపితే తివాచీ మాసిపోతుందేమో అనన్ంత సునిన్తం గా వునన్ పచిచ్క మీద 
పదిలంగా కాలు మోపింది. ఆమె సునిన్తమైన పాదం కింద మరింత సుతారంగా ఒతుత్కుంటూ మెతత్ని సావ్గతం పలికిందా పచిచ్క. 

చుటూట్ పచచ్ని పచిచ్క తివాచీలా కనుచూపుమేరలో ఎకక్డా మరో రంగుకి తావివవ్కుండా పరుచుకునుంది. కూరోచ్వడం కోసం 
ఏరాప్టు చేసిన చినన్ చినన్ హటస్ దూరం నుండి బొమమ్రిళుల్లా కనిపిసుత్నాన్యి. ఓ పకక్గా రంగురంగుల రాళళ్ మధయ్లో ఏరాప్టుచేసిన 
జలధార చాలా నేచురల గా కురుసోత్ంది. నీరెండతాకిన పర్తిచోటా కిరణాలు కూడా పచచ్గా మెరుసుత్నాన్యి.  

గిరుర్న వెనుదిరిగి ,"ఓ.. మై గాడ.. ఐ నెవర థాట సచ ఏ పేల్స వుడ రియలీల్ ఎగిజ్సట్... ఓహ భరదావ్జా.. ఇటస్ సో బూయ్టిఫుల.. 
థాయ్ంకూయ్ సో మచ... యూ బార్ట మీ టూ  ఎ హెవెన.. ఎ గీర్న హెవెన.." అంటూ గటిట్గా అరిచేసింది. 

కారునానుకుని పాత వే లోనే నిలబడి చిరునవువ్తో చూసుత్నాన్డామె ఎగైజ్టెమ్ంట ని. "రండి భరదావ్జా.. వాట ఆర యూ వెయిటింగ 
ఫర...", వుతాస్హంగా అరుసూత్ పిలిచి చపుప్న తాను గటిట్ గటిట్గా అరుసుత్నాన్నని రియలైజ అయియ్ సిగుగ్పడి, కంగారుగా చూటూట్ చూసింది.  

"ఎవవ్రూ వుండరు.. ఒకక్సారి ఎంటరయాయ్కా వీ ఆర ఆన అవర వోన.." ఆమె భావం అరథ్మై చెపాప్డు. "మీ గారడ్స్ అయితే 
వుంటారు కదా....." సిగుగ్పడిందామె. 

కార లోంచి బాయ్గ తీసూత్ చినన్గా నవావ్డు., "వాళళ్కి తపప్దు పాపం.. కానట్ హెలప్.. వాళుళ్ ఏమైనా చూడాలిస్ రావచుచ్.. వినాలీస్ 
రావచుచ్. ఐనా వాళళ్కి మాతర్ం ఏం ఎంటరైట్నెమ్ంట వుంటుందికక్డా..." 

"వావ్ట.. ఎంత తేలిగాగ్ చెపుత్నాన్రూ.. ఏమనాన్ అంటే... మరి ఆ రోజు గీర్న లానస్ లో...", ఎలా అడగాలో తెలియక ఆగిపోయింది. 
ఆమె అడగాలనుకునన్ది గర్హించి నవావ్డు, "వాకింగ కి తేవటేల్దులే.. డోనట్ వరీర్... కాకపోతే ఎపుప్డైనా ఇలా కాసత్ లాంగ డిసెట్నస్ 

అవుటింగస్ కి ఐతే తపప్రు..అయినా వాళుళ్ంటే నీకే మంచిది కదా..." అనాన్డు అరథ్వంతంగా. 
"ఆహా.. సో ఐ విల బీ సేఫ ఫర్ంమ యూ.... అనన్మాట..."అలల్రిగా నవివ్ంది. 
"కానట్ గివ ఎనీ గాయ్రెంటీస మిస... దే ఆర మై గారడ్స్ ఆఫట్ర ఆల.." ఓరగా చూసూత్ చెపాప్డు.  
అతని కౌంటర కి అదిరిపడి, "అమోమ్.. చాలా పెదద్ ఐడియాసే వునాన్యీ. ఐతే ఇంతకీ సరవ్ం వాళళ్ ముందరేనా.?" అంది తనూ 

తగగ్కుండా. 
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ఉలికిక్పడి చూసి అంతలో పకాలన్ నవేవ్సాడు., "ఆహా.. దివయ్ంగా.. చెపాప్నుగా మేం ఏం చేసినా, ఎనిన్ చేసినా వాళళ్కి చూడక 
తపప్దు. కాసత్ డీసెంటఇనఫ వాళైళ్తే కొంచెం పకక్కి తిరుగుతారనుకో, లేదూ నీలాంటి అలల్రి వాళైళ్తే చెపప్లేం.." 

"యూ... నేను మరీ అంత అలల్రి పిలల్నా... హౌ డేర యూ సే దట... జసట్ షటప.. ఓ.కే..." అనేసి చపుప్న నాలుకక్రుచుకుని అతని 
వైపు చూసి, "సో సారీ.. అంటే ఐ డినట్ మీన టూ సే..."  

"ఛిల మనూ... చెపాప్నుగా నువెవ్లా వుండలనుకునాన్వో అలా వుండచుచ్ నాతో అని... ఇనాఫ్కట్ నువవ్లా ఫీర్గా వుంటేనే ఐ విల ఫీల 
గుడ.. ఓకేనా.. పద.."చిరునవువ్తో చెపాప్డు ముందుకు కదులుతూ. 

"జే.కే సర ని అలా అనాన్నని తెలిసేత్ మీవాళుళ్ చీరేసాత్రు ననున్..." అని నవువ్తూ అతనన్నుసరించింది. 
"ఏం లేదు. ఇది తెలిసేత్.. దే విల నో.. హౌ ఇంపారెట్ంట యూ ఆర టూ మీ ఆలోస్ కదా.. సో నెతిత్న పెటుట్కుంటారు.." సాలోచనగా 

చెపాప్డు. 
"ఆహా.. అలాగేం....మరి ఎపుప్డు చెపుత్నాన్రు నాగురించీ..." టీజింగ గా అంటూ తవ్రగా కదిలి ముందుకు తూలబోయింది. 
"ఏయ కేరుఫ్ల..."కంగారుగా ఆమెని పటుట్కునాన్డు.  
తలెతిత్ చూసి కొంటెగా నవివ్ంది, "వేలేసి ముటుట్కోననాన్రు..?"అంటూ కళెళ్గరేసింది. 
చపుప్న వదిలేసి దూరం జరగబోయాడు. నవువ్తూ అతని చేయి చుటూట్ తన చేతిని పెనవేసూత్, "యూ కానట్ రన ఎవే ఫర్ంమ మీ మిసట్ర 

మినిసట్ర.. యూ ఆర కాట.."అంది అలల్రిగా.  
"మనూ..యూ ఆర ...."  
"... జసట్ ఇంపాసిబుల.. ఐ నో...." సీరియస నెస నటిసూత్ కంపీల్ట చేసింది. నవేవ్సాడు గటిట్గా. 

PPP 
తలతిపిప్ చూసాడు. పచిచ్క మీద తన చీరకొంగు పరుచుకుని నిదర్పోతోందామె. రాతర్ంతా నిదర్లేదేమో, తాను కార లోంచి కాఫీ, 

సాన్కస్ తెచేచ్లోపే నిదర్లోకి జారుకుంది. చెటుట్నానుకుని కూరుచ్నాన్డామెకి ఎదురుగా. లేతాకుపచచ్ చీరలో పచచ్ని పచిచ్క మీద 
పరుచుకునన్ఆమె రూపం ముగథ్మనోహరంగా వుంది. అలా ఎంతసేపు గడిచిందో తెలీదు.. నిదర్మతుత్లో కాళుళ్ చాపి అతనికి తగలడంతో 
చపుప్న కళుళ్ తెరిచిందామె.  

"ఓహ సారీ.. "అంటూ లేచింది సరుద్కుని కూరుచ్ంటూ. 
అపర్యతన్ంగా తలతిపప్కుని దూరంగా చూసుత్నన్ అతనిన్ చూసి నవువ్తూ, "నేను బానే వునాన్ను. నేను సెట అయేయ్ందుకు మీరు మరీ 

అంత సేపు...యూ నీడ నాట లుక అవే..." వెకిక్రింతగా అంది. 
"నువూవ్... లేకపోతే ఆడపిలల్ నిదర్ లేచి సరుద్కుంటుంటే కళళ్పప్జెపిప్ చూడమంటావా..?"అనాన్డు చిరుకోపంగా. 
"ఓ.కే.. ఓ.కే.. మీరు పకాక్ జెంటిలేమ్న... ఒపేప్సుకుంటునాన్ మహానుభావా.. "నవేవ్సింది. 
"ఆహా... పోయి పోయి నువేవ్ ఇవావ్లి నాకా సరిట్ఫికెట.." అపర్యతన్ంగా తను చేసిన ఘనకారాయ్లు గురొత్చిచ్ నవువ్ వెలిసిందతని 

ముఖంలో. 
అదేం పటిట్ంచుకోకుండా, "అఫోక్రస్.. నేను కాక ఇంకెవరిసాత్రు. మన వాదం ఎపుప్డూ వుండేదే గానీ నాబాయ్గ తెచాచ్రా.. ఇలా 

ఇవవ్ండి.." అంది.   
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"తెచాచ్ను మేడమ.. మీరు చెపాప్కా తేకుండా వుండడానికి ఎంత ధైరయ్ం నాకు.. ఇంతకీ ఏముందిందులో మేకప సామానా..?" 
నవువ్తూ బాయ్గ అందించాడు. 

"ఊహు.. మీకోసం పులావ..."బాకస్ తీసి అందించింది. 
ఓపెన చేసి ఆశచ్రయ్ంగా తలెతాత్డు. 
"హోమ మేడ లా వుంది.. నువువ్ చేసావా...?" 
తలూపింది. "అవును. తిని చెపప్ండి ఎలా వుందో.." అంది ఆతర్ంగా. 
తాను వండినది తనవాళుళ్ తిని మెచుచ్కోవాలనే సతరీ సహజమైన వుతుస్కత కనిపించిందామె ముఖంలో. అది గమనించి చినన్గా 

నవావ్డు. 
"అమోమ్.. తినమంటావా... నేను కనీసం పాణికి కూడా చెపిప్రాలేదు, నానన్కి ఫోనూ చెయయ్లేదు.. కనీసం కాయ్బినెటోల్ ఎవరికీ..." 
"పొండి.. ఏం తినొదుద్..", కోపంగా బాకస్ లాకోక్బోయింది. ఆమెని వారించి నవువ్తూ సూప్న తో తీసుకుని తినసాగాడు.  
ఏమీ అనకుండా తింటునన్ అతనికేసి నిరుతాస్హంగా చూసింది. 
"ఏంటీ...అలా చూసుత్నాన్వ..నీకు పెటట్కుండా తినేసుత్నాన్ననా...? అంత బాగుంది మరి.." చెపాప్డు. ఆమె ముఖం చపుప్న వెలిగింది. 

అంతలో అనుమానంగా చూసూత్, "నిజమేనా...?" అడిగింది. 
"నిజంగా.. నీ అంత బాగుంది. ఐనా నాకోసం తేవాలని నీకు అనిపించడమే గొపప్ విషయం.. ఆ థాట చాలు ఇక దీనికి టేసట్ 

ఆటోమేటిక గా వచేచ్సుత్ంది.." చిరునవువ్తో చెపాప్డు. 
"ఓహ.. థాయ్ంకస్.. పొగడడ్ం మీదగగ్రే నేరుచ్కోవాలెవరైనా.. ఐస చేసేసాత్రు మనుషులిన్ పొగడత్లతో.." 
"ఆహా... మరి మంచి లక్షణమే కదా.. సో ఒకక్ మంచిలక్షణమైనావుందనన్మాట నాకు.. గుడ... మరైతే ఆ ఖుషీలో నువూవ్ తిను.." 

అంటూ సూప్న తో పులావ ఆమె నోటికందించాడు. నమమ్లేనటుట్చూసూత్ అపర్యతన్ంగా నోరు తెరిచింది.  
ఆమె కళళ్లో సనన్టి కనీన్టి తెర. కంగారుగా చూసాడు, "ఏమైంది కారమా.. వాటర తాగు ముందు...." బాటిల అందిసూత్ చెపాప్డు. 
"ఊహు..వదుద్..అదేంలేదు.. " చపుప్న కళుళ్ తుడుచుకుంది.  
"ఏమైంది.. "అని అడగబోతూ ఆగాడు. తనామెకి తినిపించడం సుఫ్రించి, ఆ కనీన్ళళ్కి కారణం అరథ్మై అతని గుండె ఆరర్ద్మైంది. 

నెమమ్దిగా ఆమె తలనిమిరాడు. 
అంతలో తేరుకుని నవువ్తూ అంది, "ఇదే పాత సినిమాలోల్ ఐతే కారం కాదు విజయ.. మమకారం.. అని  డైలాగ వుండేది కదూ...?"  
"విజయెవరూ......?" తెలల్బోతూ అడిగాడు. 
"హీరో... సినిమాలోల్ హీరోలకి భరదావ్జా.. విశావ్మితార్.. అని అంత భారీ పేరుల్ంటాయేంటీ..!", అంది అలల్రిగా. నవేవ్సాడు తేలికపడడ్ 

మనసుతో.  
 "ఆహా.. సినిమా నాలెడజ్ బానే వుంది గానీ.. నేను హీరోని కాను మేడమ.. " నవువ్తూ చెపాప్డు. 
"హీరో కంటే ఏం తకుక్వటా...!" అంటూ, అతని చేతిలో సూప్న అందుకుని పులావ తీసింది. 
"అంటే.."అయోమయంగా చూసాడు. 
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చనువుగా సూప్న తో పులావ అతని నోటోల్ పెడుతూ చెపిప్ంది, "అంటే... ఇంత మంచి పరస్నాలిటీ, రంగూ, హైట.., కరీల్ హెయిరూ.. 
సాప్రిక్ల్ంగ ఐస.. రియల గా ఏ హీరోకుంటాయ చెపప్ండీ... సగానికి పైగా ఆరిట్ఫీషియలే వాళళ్ గాల్మరోల్.. మొదటిసారి చూసినపుప్డే 
అనుకునాన్.. అందంగా, అచుచ్ రియల హీరోలా వుంటారు మీరని....", అతడేన్ తదేకంగా చూసుత్నన్ ఆమె కళళ్లో చినన్ మెరుపు. 

ఇబబ్ందిగా పకక్కి తిరిగి వాటర బాటిల తీసుకునాన్డు భరదావ్జ. తన గురించి చాలాసారుల్ ఇలాంటి మాట వినాన్డు, చదివాడు గానీ, 
మనోజఞ్ నోటి నుంచి వినడం కొతత్గా, కాసత్ంత ఇబబ్ందిగా వుందతనికి. 

"భరదావ్జా మీకోటి చెపప్నా.?." బాకస్ పకక్కి పెడుతూ అంది. 
"ఏంటీ..?" ఆకవ్రడ్ నెస ని కవర చేసుకుంటూ అడిగాడు. 
"మీరు కూడా సిగుగ్పడితే చాలా బాగుంటారు.." చిలిపిగా చూసూత్ చెపిప్ంది. భరదావ్జ ముఖం ఎరర్బడింది. "నేనా.. సిగుగ్పడడమా.. 

పిచిచ్ పిచిచ్ జోకులెయయ్కు.. ఐనా, ఈ రోజు ననిన్ంతలా తెగ మోసేసుత్నాన్వు... బాగుంటాననీ, హీరోననీ... ఏంటి సంగతి..?" చినన్గా నవువ్తూ 
అడిగాడు. 

"అనీన్ నిజాలేగా... యూ ఆర మై హీరో..." తనమ్యతవ్ంగా అంది. 
"అందుకే మరి.. మళీళ్ చినన్పిలల్వంటే కోపగించుకుంటావు. హీరోనా...? అందముంటే చాలా.. బాగుంటే.. సరిపోతుందా ఇంకే 

కావ్లిటీ అవసరంలేదా..?" అడిగాడు కాసత్ మందలింపుగా. 
చినన్గా నవివ్ చెటుట్నానుకుంటూ చెపిప్ంది, "అందుకేగా వటిట్ హీరో కాదు, రియల హీరో అనన్ది.. హీరో విత ఆల కావ్లిటీస .. 

అందం ఆఖరు కావ్లిటీ. ఐసింగ ఆన ది కేక లా..." 
మౌనంగా ఫాల్సుక్లోంచి కపుప్లోల్కి కాఫీ నింపాడు. పొగడత్లు నచచ్ని వాడెవవ్డు. అందులోనూ మెచిచ్న ఆడపిలల్ పొగుడుతుంటే గాలోల్ 

తేలుతూ, ఆకాశానన్ంటేటుట్వుంది మనసు. కానీ, విచక్షణ నిగర్హించుకోమని చెపప్డంతో గాంభీరయ్పు ముసుగేసుకునాన్డు మనసుకి 
బలవంతంగా.  

అదేం పటట్నటుట్ దూరంగా చూసూత్ అందామె, "ఒకోక్సారి చాలా ఆశచ్రయ్ం వేసుత్ంది భరదావ్జా.. అంతా ఓ కలలా.. మీ 
పరిచయం..., మనమింత దగగ్రవడం..., నేననుకునన్వనీన్ ఇంత ఓపెన గా మీకు చెపెప్గలగడం..., ఆల లైక ఎ వండరుఫ్ల డీర్మ... అండ 
యూ ఆర మై డీర్మ... " ఆగిపోయింది అతను తననే సూటిగా చూడడం గమనించి. 

కాఫీ కపుప్ అందిసూత్ అనాన్డు కాసత్ కటువుగా, "ఏం.. ఆపావేం చెపుప్... డీర్మ బోయ అనాలంటే సిగేగ్సోత్ందా..? నా వయసు చూసి.. " 
ఆమె నొచుచ్కోలేదు. చినన్గా నవివ్ కాఫీ కపప్ందుకుంది. "ఐ వాంటెడ టూ సే యూ ఆర మై డీర్మ కమ టూర్ అని భరదావ్జా.., ఐనా 

డీర్మ బోయ అని అనడానికే గానీ, ఏ అమామ్యీ నిజంగా చాకెల్ట బాయస్ ని పిర్ఫర చేయదు, కాసత్ మాయ్నీల్ గా వుండేవాడేన్ ఇషట్పడుతుంది...ఫర 
ఆల పార్కిట్కల పరప్సెస..." అనేసి నాలుకక్రుచుకుంది. 

కామ గా వింటునన్ భరదావ్జ చివరి మాట పూరౌత్తూనే అదిరిపడిచూశాడు, "ఏమనాన్వ.." అంటూ తన సీరియస నెస మరిచ్పోయి 
గటిట్గా నవేవ్శాడు. 

"ఏంలేదేంలేదు.. సారీ.. సారీ.. ఓ మై గాడ.. సిల్ప ఆఫ ద టంగ..." కంగారుగా చెపేప్సింది. 
చినన్గా తలకొటుట్కునాన్డు, "గాడ.. మాటల తుఫాన వి నువువ్.. దేవుడా.. ఏం చెయాయ్లీ పిలల్ని.." 
పకాలన్ నవేవ్సింది, "ఆ విషయం ననన్డగండీ చెపాత్ను. ఆ దేవుడేం చెపప్గలడు పాపం..." 
"ఆహా.. చెపుప్మరి.." సీరియస నెస నటిసూత్ అనాన్డు. 
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సీరియస గా ముందుకు వంగి "చెపప్మంటారా..?" అంది. 
సందిగథ్ంగా చూసూత్ తలూపాడు. 
"సింపుల.. మీరు.. మీరు నా.. హీరో... ఐ మీన కింగ ఆఫ మై డీర్మస్ అనీ.. ఒపేప్సుకోండి..." అలల్రిగా అంది. 
"షటప... మనూ.. డోనట్ బీ టూ మచ... నా ఏజ ఆలోచించి మాటాల్డూ.. బీ పార్కిట్కల .. ఇంత చకక్టి పేల్స లో ఈ టైం పాడుచేయకు 

అలా మాటాల్డి.., "బాధగా అనాన్డు. 
చపుప్న లేచొచిచ్ అతని ముందుకూరుచ్ని, అతని చేతిని తన చేతులోల్కి తీసుకుంది. భరదావ్జ కళళ్లోకి సూటిగా చూసూత్, "యూ ఆర 

మై డీర్మ కమ టూర్ భరదావ్జా.. ఐ మీన ఇట, ఐ లవ ఎవీర్ బిట ఆఫ ఆల యువర యాసెప్కట్స్.. ఇంకూల్డింగ యువర ఏజ.. ఐ లవ యూ విత 
ఎవీర్ ఇనచ్ అండ బిట ఆఫ మై హారట్ అండ సోల... అయాం ఆల యువరస్ భరదావ్జా..! ఈ ఒకక్ పేల్స, టైమ ఏంటి... అనిన్ చోటాల్.. ఐ కెన మేక 
హోల ఆఫ యువర లైఫ ఎ బూయ్టిఫుల పేల్స టూ లివ విత.. ననున్ నమమ్ండి భరదావ్జా... పీల్జ.. కాదనకండి..." ఉదేవ్గంగా చెపిప్ంది.  

నిశేచ్షుట్డై చూశాడు. నెమమ్దిగా ఆమె చేతులు విడిపించుకుని లేచి దూరంగా నడిచాడు. ఇవేమీ పటట్నటుట్ కామ గా పర్వహిసుత్నన్ 
జలధార వంక చూసూత్ కూరుచ్నాన్డు. ఆమె కళళ్లోల్ కనిపించిన పేర్మనీ, ఆవేదననీ అరథ్ంచేసుకోలేని మూరుఖ్డు కాదు తను. కానీ...  

బాధగా కళుళ్ మూసుకునాన్డు. 
'నీ పేర్మని కాదనే బలం నాకూ లేదు మనూ.. ఎందుకంటే నేను నీకంటే ముందే పేర్మించాను.. కానీ ఏ ఫీలింగ లేనటుట్ 

నటిసుత్నాన్ను.. లేదు.. రాదర.. నటించాలని ఓ పిచిచ్ పర్యతన్ం చేసుత్నాన్ను. నువవ్ంటే నాకునన్ది పేర్మే కాదు పిచిచ్మనూ... నువవ్ంటే 
అయాం.. మాయ్డ అబౌట యూ... సంతోషం అంటే నీ సమక్షం.. బాధంటే నీ వియోగం... నినున్చూడకుండా క్షణమైనా వుండగలనా 
అనిపిసోత్ంది. ఇంక నావలల్ కావటేల్దు. అనిన్ సారుల్ నినున్ తిరసక్రించి బాధపెటేట్ందుకు పాషాణానైన్తే కాదుగా. నువవ్డిగే పర్తి పర్శాన్..నీ పర్తీ 
చూపూ.. వేయి బాణాలై నా మనసుని నిలువునా చీలుసుత్నాన్యి. నేను అంతకూడా గొపప్వాడిన్ కాదు మనూ.. ఈ పేర్మ వరదలో కొటుట్కుని 
పోకముందే నే వెళిళ్పోవాలి.. దూరంగా.. నీ నుండి చాలా దూరంగా...  

కానీ ఏ దూరం ఆమెని తననుంచి వేరు చేయగలదు.. ఎందుకంటే... ఎందుకంటే.. నిలుపలేనిదీ హృదయం.. ఆపలేనిదీ విరహం.. నా 
మది నదిలో సాన్నమాడే వెనెన్ల పుషప్ం.. ఆమె జాఞ్పకం...  

..కానీ... నినొన్దిలి ఇకనైనా వెళళ్కపోతే నేనెంత సావ్రథ్పరుణౌణ్తాను నేసత్ం... ! కాసేపటి నా సంతోషం కోసం నిండైన నీ జీవితానిన్ 
బదులిమమ్ని కోరడం అనాయ్యం కదూ... వంచన కాదూ.. నినిన్ంతగా పేర్మించీ, నీకంత దోర్హం నేనెలా చేయను... అయోయ్.. ఇపుప్డు నేనేమి 
చేసినా అది నీకు గాయమే కదా.. ఔనని నీతో వుంటే నీ జీవితానికి, కాదని నినున్ వీడితే నీ మనసుకి.. 

నాకు నువువ్ పార్ణమిసేత్ నినున్ మాతర్ం నేను గాయపరిచి నిషర్క్మిసాత్నంటునాన్ను.. ఏనాటికైనా ననున్ క్షమించగలవా.. అసలు... 
నేనెందుకు వెళాళ్లి.. వుండిపోతే.. ఏమైనా కానీ... అందరూ ఏమనాన్ అనుకోనీ.. నేను నినున్ వదిలి వెళళ్ను మనోజాఞ్.. వెళళ్లేను.. అసలు నేను 
కాకుండా నీ జీవితంలోకి వేరెవరో రావడం ఎలా చూడగలను....! ఊహు.. నెవర.. అలా జరగనివవ్ను.. యూ ఆర ఆల మైన.. నేను నినున్ 
చాలా..చాలా గాఢంగా....' 

తల విదిలాచ్డు. ఏమాలోచిసుత్నాన్డు తను.. ఎందుకింత వీక గా బిహేవ చేసుత్నాన్డు. తల తిపిప్ మనోజఞ్ ని చూశాడు. మోకాళళ్లోకి 
తల వాలుచ్కుని కూరుచ్ంది. 'బాధపడుతోందో... రోదిసోత్ందో.. ఒకవేళ నిజంగా తానౌనంటే రేపటిరోజు కొనేన్ళళ్ తరువాత ఆమె సరిగాగ్ 
ఇలాగే... రోదిసూత్.., నోన్... నెవర.. ఇపుప్డెంత బాధపడుతుందో పడనీ..., శాశవ్తమైన ఆనందం కోసం తాతాక్లికమైన వేదన తపప్దు. 
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చెపాప్లి. తానిక వెళాళ్లి. ఇలా పదే, పదే ఆ అమాయకురాలిని ఇంకా గాయపరుసూత్ వుండే హకుక్ తనకి లేదు.. ఖచిచ్తంగా లేదు.. ' సిథ్రంగా 
నిశచ్యించుకుని, లేచి ఆమె వైపు నడిచాడు.  

"మనోజాఞ్.."నెమమ్దిగా పిలిచాడు. ఆమె పలకలేదు.  
"మనూ..." ఆమె తల నిమురుతూ లాలనగా పలకరించాడు. పాపమా సునిన్తమైన మనసుని ఎనిన్సారుల్ గాయపరిచాడు తను. ఆమె 

బదులివవ్లేదు. 
"మనూ... నిదర్పోయావా.."మృదువుగా తడుతూ అనాన్డు. 
నిసేత్జంగా పకక్కి వాలిపోయిందామె. తుళిళ్పడి చూశాడు. ఆమె చేతిలోంచి చినన్ బాటిల జారిపడింది.. ఒకవేళ... ఏ 

అఘాయితయ్మనాన్... "మై గాడ...మనూ....", అతను పెటిట్న కేకకి ఆ పర్దేశం మారోమ్గిపోయింది. చపుప్న వంగి శావ్స చూసాడు. తన ఊపిరైన 
ఆమె శావ్సిచడం లేదు. "గాడ... నో.. మనూ... యూ కానట్ లీవ మీ.. లైక దిస.. నోన్..నోన్..." అతని కళళ్లోల్ంచి నీళుళ్ జలజల రాలాయి. 
కనీన్ళళ్తో ఆమెని లేవదీసి తన గుండెకి హతుత్కునాన్డు. అంతలో చపుప్న కరత్వయ్ం సుఫ్రించి ఆమెని రెండు చేతులమీదా లేవనెతిత్, కనీన్ళళ్ మధయ్ 
రివువ్న కారు వైపు పరుగులాంటి నడకతో కదిలాడు. సరిగాగ్ నాలుగడుగుల తరావ్త పడాడ్యతని మెడలో దండలాగా ఆమె చేతులు, 
నమమ్లేనటుట్ చూసాడు. 

నెమమ్దిగా కళుళ్ తెరిచి చినన్గా నవివ్ంది,"భయపడాడ్రా భరదావ్జా.. క్షణం తటుట్కోలేకపోయారు. మరి జీవితాంతం వుంటారా.. నేను 
లేకుండా.. వుండగలరా..?"అడిగింది సూటిగా. 

పడిన ఉదేవ్గం మొతత్ం ఒకక్సారిగా చలాల్రగా, అలసటతో అలాగే నిలబడడ్చోటే మోకాళళ్ మీద కూలబడి ఆమెని కిందకి జారాచ్డు. 
అతనున్ంచి దూరం జరిగి, గిలీట్గా చూసూత్, "సారీ.. భయపెటాట్ను.. "అంది మెలల్గా. సనన్గా రొపుప్తూ ఆమెవైపు చూసాడు.  

"ననున్ కొటాట్లనిపిసోత్ంది కదూ.. కోపంగా వుందా..?" అడిగిందామె. 
"....." 
"మాటాల్డండి భరదావ్జా.. "  
అతను జవాబు చెపప్లేదు. ఆమె ముఖంలో నవువ్ మాయమై కంగారు పర్తయ్క్షమైంది. 
"ఏదైనా మాటాల్డండి, పీల్జ.. భరదావ్జా.. సారీ.. మీరలా వుంటే నాకు భయమేసోత్ంది.. "బతిమాలింది. 
"అయామ వెరీ సారీ.. భరదావ్జా.. ఏమనుకుంటునాన్రు. ఏదో ఒకటి చెపప్ండి. ఏదో కాసత్ జరిక్దాద్ం, భయపెడదాం, అనుకునాన్ను, 

ఎమోషనల బాల్క మెయిల చేసి బెదిరిదాద్మనికాదు నిజం.. ననున్ నమమ్రూ.." ఆమె కళళ్ నీళళ్పరయ్ంతమైంది. 
జేబులోంచి కరీచ్ఫ తీసి ముఖం తుడుచుకునాన్డు. 
"వెరీ సారీ.. మాటాల్డండి.. పోనీ..సినిమాలోల్లా.. కొటేట్యండి.. అపుప్డోసారి కొటాట్రుగా ననున్.. పరేల్దు.. మీకోక్పం పోతుంది.. 

కొటట్ండి.. కానీ.. మాటాల్డండి.." 
"....." 
కరీచ్ఫ జేబులో పెటుట్కుని, లేచి తాము కూరుచ్నన్ చెటుట్దగగ్రకు నడిచాడు. కంగారుగా లేచి అతనన్నుసరించింది. మౌనంగా సామానుల్ 

సరుద్తునన్ అతనివైపు అయోమయంగా చూసింది. 
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"...అంటే..మనం వెళిళ్పోతునాన్మా..? సారీ.. భరదావ్జా.. పీల్జ.. సరే మీ ఇషట్ం.. వెళిళ్పోదాం.. కానీ ఒకక్మాట మాటాల్డరూ..", ఆమె 
కళళ్లోంచి కనీన్ళుళ్ జలజలా జారాయి. అదేమీ పటట్నటుట్ బాయ్గ తీసుకుని లేవబోయాడు, చపుప్న అతని చేతిని పటుట్కుని ఆపుతూ, "ఇంక 
ఎపప్టికీ మాటాల్డరా..", దీనంగా అడిగింది. 

నిశచ్లంగా ఆమెవైపు చూసి ఆమె చేతిని తన తలపై వుంచుకునాన్డు, "జీవితంలో ఏం జరిగినా, ఏమైనా సరే.. సూయ్సైడ థాట నీ 
మనసులోకి చేరనివవ్నని మాటివువ్. అపుప్డు మాటాల్డతాను. లేదంటే ఇదే మన ఆఖరు.." చపుప్న రెండో చేతితో అతని నోరు మూసింది. 
"..వదుద్. డోనట్ సే దట. ఐ పార్మిస.. ఐనా ఏదో ఏడిపిదాద్మని అలా చేసానేకానీ అయాం నాట దట వీక భరదావ్జా.. టర్సట్ మీ.. మీరు ననున్ 
పెళిళ్ చేసుకోననాన్, వదిలి వెళిళ్పోయినా, చచేచ్ంత ఏడుసాత్నే గానీ చావను. అయాం నాట లైక దట.. నేను ఎమోషనల పరస్న నే కానీ శైలూ 
అంత వీక కాదు, ననున్ నమమ్ండి.." నిజాయితీగా చెపిప్ంది. 

ఆమె చేతులిన్ తన గుండెలకానించుకునాన్డు. "తెలుసు.. కానీ.. ఒకక్ క్షణం పార్ణం పోయినంత పనైంది మనూ.. నువవ్ంత వీక 
కాదేమో నాకు తెలీదు గానీ, నేను మాతర్ం అంత సాట్ర్ంగ కూడా కాదు. నిజంగా నీకేమనాన్ జరిగుంటే ఐ వుడ హావ డైడ..."  

"భరదావ్జా...", తటాలన్ కనీన్టితో అతనిన్ చేరుకుని ఏడేచ్సింది.  
"ఐ మీన ఇట మనూ.. ఐ రియలీల్ మీన ఇట.. నా గుండె చూశావా.. ఇపప్టివరకూ ఇంకా ఎంత సీప్డ గా కొటుట్కుంటోందో.." 
"అయాం సో సారీ.." సనన్గా వెకుక్తోందామె. 
నెమమ్ది గా ఆమె తలనిమిరి, నుదుటి మీద ముదాద్డాడు., "ఇటస్ ఓ.కే. ఏడవకు.. పద.. అకక్డ టీ గారెడ్నస్ చూడవా.. వచిచ్ందే అవి 

చూడడ్ం కోసం కదా.. ఇలా కూరుచ్ండిపోతే ఎలా చెపూప్.. ", లాలనగా అనాన్డు.  
కళుళ్ తుడుచుకుంటూ తలెతిత్ అతని వైపు చూసింది.  
ఆమెకి దూరంగా జరిగి, మామూలవడానికి పర్యతిన్సూత్ అడిగాడు, "ఏంటలా చూసుత్నాన్వ..? " 
"మీరూ.. ఏడుసుత్నన్పుప్డుకూడా బాగుంటారని గురొత్చీచ్.." నవివ్ంది. 
పర్తిగా నవువ్తూ, "ఓ.. అది తెలుసుకోవడానికేనా అంత భయపెటాట్వు తలీల్.. అడిగితే ఓ అరగంటేడిచ్ వుండేవాడిన్ కదా..!!" 
"మరీ చెపప్కండి. ఐనా నాకు అవారిడ్వావ్లి. ద రాక హారడ్ హోమ మినిసట్ర తో కనీన్ళుళ్ పెటిట్ంచినందుకు...".  
తలూపాడు,"నిజంగానే నా కంటోల్నూ నీళుళ్నాన్యని నినున్ కలిసాకే తెలిసింది మనోజాఞ్ నాకు.." గంభీరంగా అనాన్డు. 
గిలీట్గా చూసింది, "అయాం సారీ.." 
"నో.. నో.. సారీ దేనికి..? నేనూ ఇంకా సప్ందించగలనని నీవలేల్ తెలిసింది నాకు. ఐ షుడ సే థాయ్ంకస్ టూ యూ ఇన ఫాకట్." 
 "ఓహ.. అయామ ఆనరడ్ టూ నో దట భరదావ్జా..థాయ్ంకస్ ఎ లాట ఫర సేయింగ సో..." 
"ఇంక మనమీ యూ సార్క్చ మైన అండ ఐవిల సార్క్చ యువరస్ పోర్గార్మ ఆపేసి వెళాద్మా.. "నవువ్తూ అడిగాడు.  
రిలీఫ గా చూసి లేచింది. 

PPP 
"అవునూ.. నువవ్సలు వరక్ చేసావా..? పులావ వండావూ, పొదుద్నేన్ వచేచ్సావు. నిజంగా చేసావా.. లేక నేను టీ గారెడ్న అనాన్నని 

పనైందని కోసావా.. " వెకిక్రింతగా అడిగాడు. 
"వచిచ్ చూడండంత డౌటైతే.. అనుమానపు బుదిధ్ పోనిచుచ్కునాన్రు కాదు... ఐనా పోలీసవావ్లిస్ంది మినిసట్రైపోయారు.. "  
"అందుకే గురుత్పటిట్ వందలాది పోలీసులతో వేగమని హోమ వింగ లో పడేసాడు రామ ననున్.. " 
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"అవునూ..రామ..రామ అంటుంటారెవరీన్... ?" 
"ఓ గాడ.. అదికూడా తెలీదా.. మన సీ.ఎమ.కోదండరామిరెడిడ్.. మీ జీ.కే. ఇంత పూరా మేడమ..?" 
"ఓహ.. కదూ.. తటట్నేలేదు నాకు. సీ.ఎమ. గారిని పేరు పెటిట్పిలుచుకునేంత దగగ్రైవుండచచ్ని తెలీదు., పారీట్ లోనే ఇంకెవరో 

అనుకునాన్ను. ఐనా జీ.కే. పూరైతేనేం నా దగగ్ర జే.కే వుండగా...", సినీ ఫకీక్లో అని నవేవ్సింది. 
"ఏయ.. "చెయెయ్తాత్డు నవువ్తూ. 
"ఓ.కే. మరి. చాలా మంచి పేల్స కి తీసెక్ళాళ్రు భరదావ్జా.. థాయ్ంకూయ్. సో.. సీయూ.. దెన మళీళ్ డైరవింగ వదుద్. డార్ప చేసాత్ననకండి.." 
"అదేంటి..?" 
"అంటే ఇక నే వెళళ్నా మరి?... అనీ.. " 
"అపుప్డేనా.." అపర్యతన్ంగా అనేసాడు.  
ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది,"అహాహ్... అది నా డైలాగ కదా.. ఏంటీ కొంచెం కొంచెంగా జే.కే. గారు దారోల్కొసుత్నన్టుట్నాన్రే.. నాట బాయ్డ.."  
కోపంగా చూడబోయి, " నువూవ్..." అంటూ సడెన గా నవవ్సాగాడు. 
"ఏయ.. ఎందుకంతలా నవువ్తునాన్రు..." 
"ఏం లేదూ.. ఏదో అనిపించీ.."నవావ్పుకునాన్డు. 
"చెపప్ండీ పీల్జ.. ఏదోవుంది.. చెపప్రూ.." 
"ఏంలేదూ.. ఇంత రాక్షసివి.. నువువ్గానీ.. నా కాలేజ రోజులోల్ కలిసుండాలిస్ంది ఓచూపు చూసేవాడిన్ కదా అనిపించింది సడెన గా, 

అందుకే నవొవ్చిచ్ంది...". 
"ఓహో.. వావ.. ది గేర్ట జే.కే. గారికి  అలా అనిపించిందంటే ఓ మై గాడ.. అయాం పౌర్డ ఆఫ మై సెలఫ్... ఆన కౌల్డ నైన.. హావ టూ 

సెలిబేర్ట దిస.. హురేర్...", చినన్గా అరిచింది. 
"ష.. అంతలేదు.. మరీ ఓవర చేయకు.."నవువ్తూ వారించబోయాడు. 
"నో వే.. ఇది నా సెలిబేర్షన.. కాదనే రైట లేదు మీకు. సో ఏం చేయనూ.. ఓకే... మీకో మంచి కాఫీ చేసాత్ను ఇంత మంచి 

మాటనన్ందుకు..", హుషారుగా లేచింది. 
"నువావ్.. ఎందుకు.. సావ్మి కి చెపేత్ తెసాత్డుగా.. ?"  
"ఆ సావ్మి పెటేట్దీ, నేను పెటేట్దీ ఒకటేనా...?"చిరుకోపంగా అడిగింది. 
"కాదనుకో, కానీ.." ఇబబ్ందిగా చూసాడు. 
"ఓ.కే. బాస.. మీ బాధ అరథ్మైంది. ఐనా మీ ఒకక్రికే పెడితే కదా భయపడాలి. మీ సావ్మితో సహా అందరికీ ఇసాత్ను. ఓ.కే.నా మరీ.. 

"అంటూనే అతని అంగీకారంకోసం చూడకుండా లోపలికి నడిచింది. 
ఒక పదినిమిషాలాగి ఆమె లోపలేంచేసోత్ందోననన్ కూయ్రియాసిటీ ఆపుకోలేక, లోపలికి నడిచాడు. 

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో) 
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