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1 ఈష ఈష --  దాయ్రిథ్దాయ్రిథ్

ఈష దాయ్రిథ్ఈష దాయ్రిథ్
"నా గోలఫ్ షరట్ ఇసతరీ చెయయ్లేదా? పర్తి శనివారం నాకు గోలఫ్ వుంటుందని నీకు తెలుసుకదా?” 
"ఏం, మీరే ఇసతరీ చేసుకోవచుచ్ కదా? నేనెందుకు చెయాయ్లి?"  
తెలాల్రే ఇసతరీ వాదం లేవదీసింది మా హాటు హాటు హాటీట్. కొంత కాలంగా మొదలయియ్ంది ఈ వయ్వహారం. అటు మొనన్టి నాటీ, మొనన్టి 

సీవ్టీ, నినన్టి బూయ్టీ, ఇవావ్ళ అసలు ఎందుకిలా హాటు హాటు హాటీగా మారిందో అసలు అరథ్ం కావటం లేదు.  
అసలు తపుప్ అంతా నాది. కాలేజీ రొజులోల్ కిర్కెట టోరన్మెంటుకి కృషాణ్ బారేజ దాటి, వాళల్ కాలేజీలో వీరగా బాటిట్ంగ చేసూత్ వుంటే, 

ఉనన్టుట్ండి ఎకక్డినుంచి దిగివచిచ్ందో, ఎదురుగా బౌండరీ లైన కి వెనకాల బెంచీ ఎకిక్, ఎగతాళిగా చపప్టుల్ కొడుతూ, వెకిక్రించటం మొదలుపెటిట్ంది. ఏం 
చేసాత్ం, ఔట అయాయ్. పక పకా పగలబడి నవివ్ంది. పడి పోయా.   

రోజూ అరువు డొకుక్ సూక్టర వేసుకుని “టాం అండ జెరీర్’లో టాం గాడికి మలేల్ నోరు బారాల్ తెరుచుకుని, నాలుక జారిచ్, చొంగలు 
కారుచ్కుంటూ బారేజీ మీదనుంచి వీడియో గేములో మోటర బైక రేసింగ లాగా రోజూ పరిగెతేత్వాడిని. మొతాత్నికి సరే అనన్ది. పెళిళ్కి ముందు మా తాత 
వియాయ్నికి యేరు దాట కూడదురా అని చాలా జాగర్తత్ చెపాప్డు. డోంట కేర, ఈ ముసలి కబురుల్ నాకు పనికిరావనాన్. పచ్, వినాన్ పోయేది. అసలు ఇటువైపు 
కృషాణ్ జిలాల్ అయితే, అటువైపు సతెత్భామ జిలాల్ అని పేరు పెటాట్లిస్ంది. కాదు, కాదు, అసలు రాషట్రం మొతాత్నికే పేరు మారిచ్ సతెత్భామాంధర్పర్దేశ అంటే 
పోతుంది. ఛ, ఛ, ఆ రోజు మా తాత మాట  వినాన్ పోయేది. 

అసలు నా గోలఫ్ షరట్ ఇసతరీ నేనే చేసుకోవాలా లేక ఈ ఇసతరీవాదానిన్ ఎదురించాలా అని కొనిన్ క్షణాలు ఆలోచించా. అసలు తను ఇపుప్డు 
అంత పొడిచే పని ఏం చేసోత్ందీ? 

తీరికగా అరథ్ పదామ్సనం వేసి కూరుచ్ని, రెండో కాలు కొదిద్గా మడతబెటిట్ , కాళల్ గోళల్కి రంగు వేసుకుంటోంది. ఎదురుగా ఐపాడ  
విశవ్నాథ, విశవ్నాథ అంటూ మోగుతోంది. పోనీ బొమమ్ ఏమనాన్ ఆడుతునన్దా అంటే, అదీ లేదు. మూడు నెలల్ నించి పర్తి శనివారం ఉదయం ఇదే తంతు, 
విశవ్నాథ, విశవ్నాథ అంటూ మోగటం, తను ననున్ పటిట్ంచుకోకుండా కాళల్ గోళల్కి రంగు వేసుకోవటం. 

ధైరయ్ం తెచుచ్కుని అసలు సంగతేమిటో కనుకుక్ందామని నెమమ్దిగానే అడిగా. "ఇసతరీ చెయయ్కపోతే, చెయయ్కపోయావ, కనీసం మరాయ్దగా 
మాటాల్డొచుచ్ కదా? కనీసం "ఏమండీ, ఈ సారికి ఇసతరీ మీరే చేసుకోండి" అని పేర్మగా చెపొప్చుచ్ కదా?" 

"అంతేనా, లేకపోతే, నాథా అని  పిలవాలా, ఆరయ్ పుతర్ అని పిలవాలా?" అని పర్శిన్ంచింది. సతెత్భామే నయయ్ం అనిపించింది. 
"ఏం, పోనీ అలాగే పిలవరాదూ?" 
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"కొతత్ తెలుగు సినిమాలోల్ని గరల ఫెర్ండ లాగా ఏరా, వురేయ అని పిలవటం లేదు, సంతోషించడి, నేను విశవ్నాథ గురించి వినాలి, 
ఇంకా ఎకుక్వ మాటల్డకండి" అని గొంతు పెంచకుండానే గటిట్గా హెచచ్రించింది.  

"మీ ఇంటోల్ మీ నానన్గారిని కొతత్ తెలుగు సినిమాలోల్ని గరల ఫెర్ండ లాగా ఎవరనాన్ అలాగే పిలుసాత్రనన్మాట"  ఎదురుమాట వేసాను. 
ఏం, నేనెందుకు తగాగ్లి?  

ఒకక్సారిగా వెనకిక్ తిరిగి, తీర్ కావ్రట్ర పోజులో, కీర్గంట ననున్ చేసూత్ ఒక తీక్షణ వీక్షణం విసిరింది. చురుకుక్మంది. ఏం చెయాయ్లో 
తోచలేదు. పొగిడితే పోలా?  

"నీకు కోపం వచిచ్నపుప్డు చాలా అందంగా వుంటావోయ. కెమారా తీసుకు వసాత్నాగు, అదే ఫోజులో నినున్ ఫొటో తీసాత్" అనాన్. హాటీ 
సీవ్టీగా ఉనన్ రోజులోల్ ఈ మంతర్ం గొపప్గా పనిచేసేది. 

అంతే, నెమమ్దిగా తన పర్కక్నే ఉనన్, కొతత్గా వచిచ్న కళల్జోడు అందుకోబోయింది. హమోమ్, ఇంకా ఏమనాన్ వుందా? ఆ కళల్జోడు 
తీరికగా తగిలించుకుని, కనుబొమమ్లు కొదిద్గా పైకెతిత్, కళల్జోడుని ముకుక్ మీదకు కొంచెంగా దించి, అటూ ఇటు ఇంకొంచెం సరిద్, తల ఎతిత్, సూది మొన 
ముకుక్ మీద నుంచి సూటిగా ననున్ చూసిందంటే, శివుడి మూడో కనున్ కూడా పనికిరాదు. భసమ్ం కూడా మిగలదు. 

ఒకక్ ఉదుటున నా గోలఫ్ షరట్ పటుట్కుని జంప చేసుకుంటూ బూర్స లీ లాగా  మెటుల్ ఒకక్ సారిగా దూకి కిందకి వచేచ్సా. 
అసలు ఏమీ అరథ్ం కావటంలేదు. నేను ఏది చేసినా తపప్యి పోతోంది. మొనన్టికి మొనన్ ఏదో తళ తళ మెరిసే బాయ్గ  కనబడింది. 

ఏమిటా అని చూసేత్, ఏదో కీర్ం. శీతాకాలం కదా, ఆ కీర్ం బాగుందని కాళల్కి రాసుకునాన్. వచిచ్ చూసూత్నే  "అనవిని వేర్టువడడ్ యురగాంగనయుం బలె" 
అనన్టుట్ "ఖ  బు " అంటూ ఊగిపోయింది. చివరికి విషయం ఏమిటంటే, తను రెండో తరగతి చదువుకునేటపుప్డు తనతోపాటు తాడాట ఆడుకునన్ గొపప్ 
సేన్హితురాలు మొనన్నే ఫేస బుక లో కనిపించిందంట. ఇండియా వెళిల్నపుప్డు ఇదాద్మని మేసీస లో వైట పల్వర సేల వుంది కదా అని మంచి సువాసన వచేచ్ 
ఫేస కీర్ం కొనన్దంట. నేనేమో కలచ్ర లేకుండా మొఖానికి రాసుకోవాలిస్ంది కాళల్కి రాసుకునాన్నంట. ఎవడికి తెలూస్? ఏది ఫేస కీర్మో, ఏది కాళల్ కీర్మో? 

సరేలే, ఏదో డేమేజ కంటోర్ల చేదాద్మని ఆ రోజు నా కాఫీ కపుప్ నేనే తళ తళా తొమేసా.  
కపుప్ కడిగి పకక్న పెటాట్నో లేదో వెంటనే ఉరుములు, మెరుపులు. తపుప్ సాప్ంజీ వాడానంట. కొతత్ సాప్ంజి దేముడి సామానుకు 

వాడాలి, అది కొంత పాతదైన తరువాత చినన్ చినన్ వెండి, ఇతత్డి, పాయ్షన గాజు సామానుకి వాడాలి. అది ఇంకొంత పాతదైన తరువాత గినెన్లు 
తోమటానికి వాడాలి, ఆఖరుకు ఆ సాఫ్ంఝీఝ్ వానపర్సాథ్శర్మం చేరుకునేటపప్టికి కిచెన సింకు శుభర్ం చెయయ్టానికి, యేసి తోమటానికి వాడాలి. ఇవి మా 
ఇంటోల్ అంటుల్ తోముకునే సాప్ంజి వాడుకోవటానికి వునన్ రూలస్ అంట. నేనేమో దేముడి సామాను శుభర్ం చేయాలిస్న సాప్ంజీతో నా కాఫీ కపుప్ తెగ 
తోమేసాను. ఎంత పాపం అంటగటుట్కునాన్నో తెలీదుకానీ, ఇంటోల్ సెగలూ పొగలూ. బోడి సాప్ంజులు, పావలాకు పాతిక వసాత్యి. 

ఇంటి నిండా రూలస్, రూలస్, రూలస్. అకక్డుండాలిస్ంది ఇకక్డికెలా వచిచ్ంది? ఇకక్డుండాలిస్ అకక్డికి ఎలా వెళిల్ంది? ఎకక్డిది అకక్డ 
పెటట్లేరూ? ఎకక్డుండాలిస్ంది అకక్డే వుండాలి. అకక్డిది ఇకక్డ, ఇకక్డిదకక్డా వుండకూడదు. ఎకక్డిదకక్డ సరద్ండి. అసలు ఆఫీసులో ముపాప్తిక 
మిలియనల్ పార్జెకుట్ నడుపుతునాన్. అకక్డ కూడా ఇనిన్ రూలస్ లేవు. అసలు ఆమాట కొసేత్ ఆఫీసులో నేను పులార్జునే. ఇంటికి వచాచ్నంటే దురాగ్ దేవి 
సవావ్రీ. 

ఛ ఛాచ్, ఇవవ్నీన్ అలోచిసూత్ వుంటే గోలఫ కి ఆలసయ్మవుతోంది. ఇసతరీ లేని షరుట్ను ఝాడించి నాలుగు సారుల్ దులిపితే ముడతలేమీ 
కనపడినటల్నిపించలేదు. వేసుకుని బయలేద్రా. గారేజ లో మా ఓలీడ్ గోలీడ్ పలకరించింది. నాకు మొదటి ఉదోయ్గం వచిచ్నపుప్డు కొనుకుక్నన్ కారు మా ఓలీడ్ 
గోలీడ్. 

ఒలీడ్ గోలీడ్ని డైరవ చేసూత్ ఆలోచనలో పడాడ్. ఏది ఏమైనా మా హాటు హాటు హాటీట్ని మళీల్ సీవ్టు సీవ్టు సీవ్టీని చేసుకోవాలి.  ఎలా చేదాద్ం? 
ఉనున్టుట్ండి కొతత్ కార షోరూం కనిపించింది. ఒకక్ సారిగా బలుబ్ వెలిగింది. మాంచి కొతత్ కారు బహుమతిగా ఇసేత్? అసలు ఈ కొతత్ రకం కారల్ కంపనీ 
గురించి ఆచూకీ తీదాద్మని ఎపప్టినుంచో అనుకుంటునాన్. 
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షోరూంలోకి అడుగు పెటట్గానే ఒక నవ యువతి నవువ్లు చిందిసూత్ ఎదురయియ్ంది. కాఫీ తాగుతారా, వైన పుచుచ్కుంటారా అని 
అడిగింది.  

“కాఫీతో కలిపి వైన లేదా” అని జోకాను.  
“ఓ, తపప్కుండా, రండి ఈ కారులో కూరోచ్ండి అని కొతత్ కారులో కూరోచ్బెటిట్ంది. కారు అంతా వాయిస ఆకిట్వేటడ” అనన్ది. అంటే, 

మనం ఆరడ్రుల్ పడేసేత్ ఎదురుచెపప్కుండా వింటుంది.  
"సరే, అటాల్గయితే నాకు కాఫీ తెపిప్ంచమనండి" 
"ఈష,  కాపచిచ్నో మారీట్ని" అనన్ది నవ యువతి. 
డాష◌్ బోరడ్ కొంచెం తెరుచుక్ంది, ఒక ఎసెర్ప్సొస్ మెషీనోల్నుంచి కాఫీ, వెంటనే కొంత జిన మాంచి వైన గాల్సోల్ పడింది. తరువాత కొంత 

కీర్ం, ఆ పైన గొపప్ డిజైన తో మాంచి సువాసనలతో సినామన పౌడర  వగైరా సేర్ప్ చేసింది. 
సిప చేసూత్ "ఇంతేనా, లేకపోతే కార నడుసుత్ందా" అనాన్ను. 
"ఈష, ఒక టెసట్ డైరవ కి వెళాద్ం పద" అనన్ది నవ యువతి. అరే, కార దానంతకు అదే కదులుతునన్దే? 
"ఈ కార పేరు ఈష. మీరు చకక్గా రిలాకస్ కండి.  ఓక వేళ మీరు గోలఫ్ ఆడడానికి మీ సేన్హితులతో వెళుత్నాన్రనుకోండి, ముందు 

సీటుల్ వెనన్కి తిపిప్ నలుగురూ ఎదురు ఎదురుగా కూరోచ్వచుచ్. ఈష, లివింగ రూం" అనన్ది నవ యువతి. అరే ముందు సీటు వెనకిక్ దానంతటికి అదే 
తిరిగిందే? నవ యువతి లేచి ఎదురుగా కూరుచ్ంది.  

"ఈష, లౌంజ చెయిర" అనన్ది నవ యువతి. నా సీట దానంతటికదే మాంచి పడక కూరిచ్లాగా తయారయియ్ంది. ఎంత మెతత్గా, 
హాయిగా ఉందో!!! 

"మీరు ఈ ఎదురు సీటు మీద కాళుల్ పైన పెటుట్కుని, ఇంకొంచెం బాగా రిలాకస్ కండి". నవ యువతి చిరు నవువ్ చిందిసూత్ చెపిప్ంది.  
"ఇంతేనా, మేము ఫెర్ండస్ కారడ్స్ ఆడుకోవాలంటే?” 
"ఈష, కల్బ రూం" అనన్ది నవ యువతి. వెంటనే మధయ్లోనుచి ఒక చినన్ టేబిల లేచింది. దాని మీడ రెండు పేక ముకక్ల సెటుల్, ఒక 

చినన్ ఫాల్వర వేజ లో ఒక గులాబీ.  
"ఈషా, డిర్ంకస్" అనాన్ నేను కొంత వయ్ంగయ్ంగా.  
"ఈషా ఇపుప్డు నా మాట మాతర్మే వింటుంది. మీకు కంటోర్ల ఇసుత్నాన్ను" అనన్ది నవ యువతి. మళీల్ చెపాప్ డిర్ంకస్ అని. ఒక పకక్గా 

ఒక చినన్ టేర్ లేచింది. దాని మీడ రెండు డిర్ంకస్ బాటిల, నాలుగు గాల్సులు. అరే, బాగుంది. 
"కార, మీ కోసమా, మీ సీవ్టీ కోసమా" అడిగింది నవ యువతి. అపుప్డు గురుత్కొచిచ్ంది నేనసలు కారు షోరూం వైపు ఎందుకొచాచ్నో. 
"మీ సీవ్టీ కోసమైతే, ఈష పరూఫ్య్ం సేర్ప్, మేకప టేర్ అనీన్ ఎపుప్డూ వుంచుతుంది. ఒక వేళ మీరు ఎపుప్డనాన్ మీ సేన్హితులతో 

సరదాగా వెళిల్నా, ఈషా తనంతట తానే లోపలంతా శుభర్ం చేసి, మీ సీవ్టీ కోసం ఆవిడకిషట్మైన చంపా పరూఫ్య్ం చలిల్ వుంచుతుంది” నవ యువతి ఇంకా 
ఏదో చెపప్బోయింది. కార మాతర్ం దానంటకు అది వెళూత్నే ఉండి. ఒక చకక్టి సీనిక రోడ మీదకు తీసుకు వెళోత్ంది. 

"అంతా బాగానే వుంది కానీ, డిర్ంకస్, పరూఫ్య్ంలు అయియ్పోతే మళీల్ మళీల్ మీ షోరూంకి రావాలనన్ మాట, నేను చాలా బిజీగా 
వుంటానెపుప్డూ, ఈ కొతత్ పనులు పెటుట్కోవాలంటే కషట్ం." 

"మీకు ఆ సమసయ్ ఎంత మాతర్ం ఉండదు. ఈషా బిగ డాటా మీద పని చేసుత్ంది. మెషీన లేరిన్ంగ, అరిట్ఫిషియల ఇంటెలిజెనస తో  
పాటు IOT enabled. అంటే Internet of Things, మనం రోజువారీ వాడే పర్తి వసుత్వు ఇంటరెన్ట తో  అనుసంధానించటమనన్మాట. ఈషా 
తనంటకు తానే డిర్ంకస్ కానీ, మేకప కానీ మీకు కారులో కావలిస్నవేమైన తనే ఆరడ్ర చేసుత్ంది. మా సరీవ్స సెంటర కి తనే వచిచ్ నింపుకుంటుంది. బిగ డేటా 
కాబటిట్, మీరూ మీ సేన్హితుల సోషల మీడియా నుంచి ఎపుప్డు గోలఫ్ ఆడతారో మీకంటే ముందు తనే గర్హించి అనిన్ ఏరాప్టులూ చేసుకుంటుంది. 
అంతెందుకు, మీ సీవ్టీ మీరు గోలఫ్ నుంచి వచేచ్టపుప్డు రెండు పాల కాయ్నులు, ఒక డజన కోడి గుడూల్ తెమమ్ని మెసేజ పెటిట్ందనుకోండి, ఈషా వెంటనే 
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గర్హించి మీరు గోలఫ్ అడుకుంటుంటే తనంతట తనే వెళిల్ సూపర మారెక్టోల్ లోడ చేయించుకుని వసుత్ంది. ఇంకా మీ సీవ్టీ మీకు పెటిట్న మెసేజోల్ని మూడ ని 
కూడా గర్హించి, ఆవిడ కోసం ఒక డజన ఎరర్ గులాబీలు కూడా తెసుత్ంది. ఇంకా, బిగ డేటాలోనుంచి మీ సీవ్టీ పుటిట్న రోజు వంటి ముఖయ్మైనవనీన్ ఈషా 
గర్హిసుత్ంది. ఆవిడ పుటిట్న రోజుకి బహుమతి కూడా కొని వుంచుతుంది. మీరు మీ సీవ్టీ పుటిట్న రోజు మరిచ్పోయారనే అపవాదు ఇంకా ఎపప్టికీ రాదు" 
చెపుప్కుంటూ పోతోంది నవ యువతి. 

"కార సేలస్ గరల వి, బిగ డేటా, మెషీన లాంగేవ్జ అంటునాన్వు?"  
"నేను సేలస్ గరల ని కాను, సేలస్ ఇంజినీరుని. మా ఈష కంపెనీ “కార” అనే మాటకు అరథ్మే మారిచ్వేయదలుచుకుంది. సవ్చలిత, 

అంటే self-driving కార చేసేవాళుల్ ఇంకా ఒకటి రెండు పోటీ కార కంపనీ వాళుల్ చేసుత్నాన్రు. అందుకుని ఎవరూ ఊహించని సౌఖాయ్లతో మేము ఈషా 
కార తయారు చేసుత్నాన్ము. ఈష కార బాడీ మొతత్ం సోలార పానెలస్, ఎండలో తనంతట తానే పారక్ చేసుకుని చారిజ్ంగ చేసుకుంటుంది. కాబటిట్ మీకు 
ఇంధనం ఖరుచ్ కూడా ఉండదు. కార సీప్డ లో మేము అందరికంటే ఎకుక్వ. కానీ అది అంత ముఖయ్ం కాదు.  

మీ సౌకరయ్ం మాకు ముఖయ్ం. అందుకని మా కంపనీలో పని చేసే వారందరికీ వారి వారి ఉదోయ్గ నైపుణయ్లతో పాటు, కంపూయ్టరస లోని 
సరి కొతత్ పరిజాఞ్నం ఉండాలి. సేలస లో అందరికీ కూడా. నాకు కంపూయ్టరస లో మాసట్రస్ వుంది. బిగ డేటా, మెషీన లేరిన్ంగ, సాప్రక్ మొదలైన 
వాటినిన్టిలోనూ సెరిట్ఫికేషన వుంది. బిహేవియరల ఎండ లైఫ సట్యిల ఎకనామికస లో డిగీర్ కూడా వుంది. ఇవి మా సేలస్ వాళల్కు కనీస అరహ్తలు”, 
ఉపనయ్సించింది నవ యువతి. 

"ఫరావ్లేదు, కార బాగానే వుంది. కానీ ఇంకా ఎకుక్వ ఊహించుకునాన్"  అనాన్ను. 
"మీకు ఇంకా ఏకస్సరీస గురించి వివరించాలి. మా కార టెకాన్లజీతోనే సూట కేసులు కూడా తయారు చేసుత్నాన్ము. మీరు మీ సీవ్టీతో 

విహార యాతర్లుకు వెళుత్నాన్రనుకోండి, ఈ సూట కేసులు ఏయిర పోరుట్లో వాటంతకవే మీ వెంట నడుసాత్యి. మీరు తిరిగివచేచ్టపుప్డు వాటంతటకవే కార 
టార్ంక లోకి ఎకుక్తాయి. మీకు అనవసరంగా బరువు సూట కేసులు తోసుకుంటూ తిరిగి, ఎతిత్ టర్ంకులో పెటేట్ ఇబబ్ంది ఉండదు. ఇవే సూట కేసులు కొంచెం 
మారిచ్ మంచి ఫాయ్షన తో షాపింగ కారట్ కూడా వుంది. మీ సీవ్టీతో మీరు మాల కి వెళాల్రనుకోండి, మీరు ఆవిడ వెనకాల తిరుగుతూ షాపింగ బాయ్గ లు మోసే 
అవసరం ఉండదు. మా షాపింగ కారట లో  కొనన్వి పడేసేత్, నిండిన తరువాత షాపింగ కారట్ దాననంతటికి అదే కార లోకి వెళిల్ లోడ చేసుకుని, మళీల్ మీ 
సీవ్టీ ఏ షాపులో వుందో వెతుకుక్ంటూ వెంటనే తిరిగి వచేచ్సుత్ంది" అనన్ది నవ యువతి.  

నిజమే ఆలోచించాను. పోయినసారి ఇండియా వెళిల్నపుప్డు తన రెండు సూట కేసులతో పాటు, నా రెండు సూట కేసులు కూడా తనే 
నింపింది. నాకు కాయ్బిన బాయ్గ ఒకక్టే. సూట కేసులు తోసుకుంటూ, మోసుకుంటూ తిరిగే పని మాతర్ం నాది. పైగా రెండు వారాల కొకసారి షాపింగ 
బాయ్గులు మోయటానికి ననున్ మాల కి లాకుక్ వెళుతుంది. దేభయ్ం మొహం వేసుకుని షాపింగ బాయ్గులు మోసుకుంటూ, తనకి రెండంటే రెండడుగుల  
వెనుక మాతర్మే నడవాలి. ఛ, ఛ, పూరిత్గా బానిస బతుకయియ్పోయింది. సరే ఇదేదో బాగుంది, కొంత విముకిత్ దొరుకుతుంది. 

"ఫరావ్లేదు, ఇవి కాక ఇంకా ఏమనాన్ వునాన్యా?" 
"ఉనాన్యి. మా కార కంపనీనే  RFID మైకోర్చిప టాగస్ తయారు చేసోత్ంది. మాకు అనుబంధంగా ఉనన్ సూపర మారెక్ట ఈ 

టాగస ని అనిన్ సరుకులకీ అమరుచ్తారు. మీ రెఫిర్జరేటరోల్ ఏ వసుత్వు ఎంత ఉందో ఈషాకి తెలుసుత్ంది.  మెషీన లేరిన్ంగ వలన మీ ఇంటిలో పారీట్ ఎపుప్డు 
వుంటుందో మీకంటే ఈషాకే ముందు తెలుసుత్ంది కదా, తనే సూపర మారెక్ట లో ఆరడ్ర చేసి తీసుకు వసుత్ంది. పారీట్కి  మీ సీవ్టీ డినన్ర తయారు చేసూత్ 
ఆఖరు నిముషంలో అది తీసుకురా, ఇది తీసుకురా అని చెపితే, టివీలో సోప్రట్స్ చూడడం ఆపి పరిగెతత్వలసిన అవసరం మీకు ఉండదు”. 

"ఈషా కార గురుంచి నేను ఇంతకంటే ఎకుక్వ ఉపయోగం ఉంటుంది అనుకునాన్ను. సరే ఫరావ్లేదు, ఖరీదు ఎంత?" 
నవ యువతి చకక్గా నవివ్ంది. వైన గాల్స మళీల్ నింపి "మీ కోసం 25% తగిగ్ంచి ఇసుత్నాన్ము" అని చెపిప్ ఒక కాగితానిన్ టేబిల మీద 

పెటిట్ంది. ఈషాతో వుంటే నిషా నిషా అనుకునాన్. కార ఖరీదు మా ఇంటి ఖరీదంత వుంది. నిషా దిగిపోయింది. 
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వెంటనే నవ యువతి అందుకుంది "మీరు ఖరీదు గురించి అలోచించవదుద్, మీ సీవ్టీకి మీరు ఏం చేయగలరూ, మీ ఆనందం ఎంత 
పెంచుకోగలరూ అని ఆలోచించండి. కార కొనే బదులు లీజ పదద్తి మీద ఈషాని మీరు తీసుకు వెళేల్టటుల్ ఏరాప్టు చేసాత్". వైన సిప చేసి ఒక క్షణం 
ఆలోచించా. మా హాటు హాటు హాటీని సీవ్టు సీవ్టు సీవ్టీగా మారుచ్కోవడానికి ఇంతకంటే మారగ్ం లేదు. నవ యువతితో ఓకే చెపేప్శా. 

ఈషా సీనిక డైరవ ముగించుకుని వెనకిక్ తిరిగివసోత్ంది. కార లోనే నవ యువతి ఎలెకాట్ర్నిక డాకుయ్మెంటస్ అనీన్ గబ గబా పూరిత్ చేసి, 
"ఆఖరి విషయం, మీ అరచెయేయ్ మీ పాస వరడ్. డాష బోరడ్ మీద వునన్ మా కార కంపెనీ లోగో, ఈషా బొమమ్ మీద చెయియ్ పెడితే ఈష రూఢీ చేసుకుంటుంది. 
మా కంపినీనే software updates పంపిసూత్ ఉంటుంది. దానికోసం మీ పాస వరడ్ అవసరం. ఇపుప్డు ఈషా మీ సవ్ంతం. మీరు ఎలా చెపితే అలా 
వింటుంది. ఓ ముఖయ్ విషయం. ఈషా మీకు కావలిస్న వాళల్  గొంతుతో, మీకు ఇషట్ం వచిచ్నటుల్ మాటాల్డుతుంది. మీ సీవ్టీ వాయిస శాంపిల కావాలి, మీ 
సెల ఫోనోల్ ఆవిడ పెటిట్న మెసేజస ఏమనాన్ వునాన్యా?" 

సెల ఫొనోల్ చూసేత్ బోలెడు మెసేజులు ఉనాన్యి. గంటకి పది మెసేజులు పెడుతుందనుకుంటా. నేను మా హాటీ మెసేజులు వినటం 
ఎపుప్డో మానేసా. ఒక మెసేజ మీద నొకిక్ సీప్కర లో పెడితే, "ఇవాళల్నాన్ పిలల్లని మరిచ్పోకుండా తీసుకు వసాత్రా లేదా? అలాగే వచేచ్టపుప్డు రెండు కాన ల 
పాలు, ఒక డజన కోడిగుడూల్, ఒక పెదద్ కారం పాకెట, అంత కంటే పెదద్ పాకెట తీసుకు రండి ..." అంటూ ఇంకా ఏదేదో ఖయ ఖయ మంటూ మోగింది. 

"ఇది చాలు, ఈషా ఈ వాయిస సాంపుల ని ఉపయోగించి మీకిషట్మైనటుల్గా, మీ సీవ్టీ గొంతుతో ఇకనుంచి మాటాల్డుతుంది. 
కంగార్చుయ్లేషనస్. ఇక మీరు ఈషాతో హాయిగా కాలం గడపవచుచ్. మా షోరూం వచిచ్ందిగా, నేను దిగిపోతాను. అదిగో అకక్డ మీ పాత కారు,  ఓలీడ్ గోలీడ్ 
వుంది, మేమే మీ ఇంటికి జాగర్తత్గా పంపిసాత్ము".  అని చెపిప్ నవ యువతి వెళిల్ంది. ఓలీడ్ గోలీడ్ని చూసేత్ కొంచెం జాలి వేసింది. అయితేనేం, ఈషా కొతత్గా 
ఎంత బాగుందో!!! 

"ఏమండీ, ఇపుప్డు గోలఫ్ కోరస కి వెళాల్ద్మా మీ ఇంటికి వెళాద్మా" అని పేర్మగా మా సీవ్టీ గొంతుతో అడిగింది ఈష. 
"ముందు నా సేన్హితులందరికీ నినున్ చూపించాలి, అందరం కలిసి డైరవ చేసూత్ సెలబేర్ట చేసుకోవాలి.  అయినా నువు ననున్ పిలిచే 

పదద్తి నాకు పూరిత్గా నచచ్లేదు, సరయిన పేర్మతో పిలువు" ఆరడ్ర వేశాను. 
"అంత కోపం అయితే ఎలా డియర? పోనీ పిర్యా అని కానీ, నాథా అని కానీ, అరయ్ పుతర్ అని కానీ పిలవనా?"  
"అనీన్ కలిపి పిలువు" గటిట్గానే హెచచ్రించా. 
"పిర్య నాథా, డియర ఆరయ్పుతార్ ….”. 
"పిర్యనాథా ఏమిటి, వెధవ పిలుపు. నీకు బోలెడు మంది నాథులు వుంటే, అందుటోల్ నేను పిర్యుడినా? లేక పోతే నీకు బోలెడుమంది 

పిర్యులు ఉంటే అందుటోల్ నేను నాథుడినా? పిర్యా తరావ్త కామా పెటుట్, పిర్యా, నాథా అని పిలువు”. 
“"అలాగే పిర్యా, నాథా, డియర ఆరయ్పుతార్, తపప్కుండా అలాగే పిలుసాత్. మీకింకా ఎమనాన్ కావాలంటే తపప్కుండా చెపప్ండి”. 
“ఏం, నాకు మా బెజవాడ బెంజ సెంటర బజీజ్లు కావాలి, ఇపుప్డే తెపిప్ంచగలవా?" ఎగతాళి చేసా. 
“పిర్యా, నాథా, డియర ఆరయ్పుతార్, మీ సుఖ శాంతుల కోసమే కదా నేను ఉనన్ది. తపప్కుండా, నాకు ఒక క్షణ కాలము సమయం 

ఇవవ్ండి" 
రెండు నిమిషాలు గడిచాయి. “పిర్యా, నాథా, డియర ఆరయ్పుతార్, ఆహారజ్ వెబ సాయిట లో ఒక హోం కుక దొరికింది. ఇకక్డికి ఇరవయ 

మైళల్ దూరంలో వుంది. ఆవిడకి బెజవాడ బెంజ సెంటర బజీజ్ ఆరడ్ర చేసాను. పనెన్ండు నిమిషాల ముపైప్ రెండు సెకనల్కలాల్ మనము ఆవిడ ఇంటి ముందు 
వుంటామని చెపాప్. మీరు వెళేల్ గోలఫ్ కోరస కి కొంచెం పర్కక్ దారి. మీ గోలఫ్ సేన్హితులకి మీరు పావు గంట ఆలసయ్ంగా వసాత్రని మెసేజ పంపా. మీకోసం 
ఇంకా ఏం చెయాయ్లో శలవిసాత్రా?" ఎంత వినయంగా, పేర్మగా చెపిప్ంది ఈషా? 

అలా ఈషా మా సీవ్టీ గొంతుతో కబురుల్ చెపుతూ వుంటే, ఈషాతోనే సవ్రగ్ం అనిపించింది. 
ఉనన్టుట్ండి ఈషా, సందరభ్ం లేకుండా, "మీ కోసం పర్తేయ్కమైన ఆఫర, మీరు ఒక ఈషా కార కొనాన్రు కాబటిట్, రెండవ ఈషా కారు 

ఉచితం. మీ పాస వరుడ్ కోసం రెండు సారుల్ ఈషా లోగోని పటుట్కోండి " అనన్ది. 
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అరే, ఇదేదో బాగుందే, వెంటనే పాస వారడ్ కోసం లోగోని పటుట్కుని అనిన్టికీ ఓకే చెపేప్శా..   
ఈషా ఉనన్టుట్ండి మా హాటు, హాటు, హాటీట్ గొంతుతో వికటాటట్హాసం చెయయ్టం మొదలుపెటిట్ంది. "మీ ఈషా కార హాయ్క 

చేయబడినది, ఇపుప్డు మీ పార్ణాలు మా గుపిప్టిలో ఉనాన్యి, హ హా హాహ్. వెంటనే మీ బాంక అకౌంటస్ అనీన్ మాకు ఆన లైన టార్నస్ఫ్ర చేయండి, హ హా, 
హాహ్"  

చిరాకు వచిచ్ంది నాకు.  ఇంటోల్నూ మాట వినాలి, బయట బోడి కార మాట కూడా వినాలా? "ఏం, ఏం చేసాత్వేంటి?" ఎదిరించాను. 
ఒకక్ సారిగా కార అటూ ఇటూ పిచిచ్గా తిరుగుతూ, ఊగింది. "హ హా హాహ్, ఇపుప్డు నీ పార్ణాలు నా గుపిప్టోల్ ఉనాన్యి, వెంటనే నీ 

బాంక ఎకౌంట ఆన లైన టార్నస్ఫ్ర చెయియ్". 
 ఇంటోల్నూ మా హాటీ నాకు ఆరడ్రుల్ వేసుత్ంది. ఇపుప్డు కొతత్గా హాటీ గొంతుతో ఈషా నాకు ఆరడ్రుల్ వేసోత్ంది. నా సీటుని డాషోబ్రడ్ వైపు 

తిపిప్, బలంగా బేర్క మీద ఒక గొపప్ కిక ఇచాచ్. 
మా హాటీ గొంతుతో ఈషా కెవువ్మంది. అరే, తమాషాగా వుందే, మా హాటీ కెవువ్ మనటం ఎపుప్డు వినలేదు! కానీ, కెవువ్మంటే ఇటాల్గే 

ఉంటుందనమాట!!! 
మళీల్ ఈషా కార అటూ ఇటూ కంటోర్ల తపుప్తునన్టు ఊగటం మొదలు పెటిట్ంది. నాకు ఒకక్సారిగా కోపం పెరిగిపోయింది. ఏం, 

ఈషా నా మాట వినదా, మళీల్ బేర్క పెడల ని ఇంకో గొపప్ కిక ఇచాచ్. మళీల్ కెవువ్ మని ఈషా దారిలో సరిగాగ్ నడవటం మొదలు పెటిట్ంది. పది సెకనుల్ 
గడిచాయో లేదో, బేర్క పెడల లేచి వచిచ్ నాకు ఎదురు కిక ఇచిచ్ంది. తటుట్కోలేకపోయాను. కార డోర ఎపుప్డు తెరుచుకుందో, ఎగిరి రోడ మీద పడాడ్. ఈషా 
కార కూడా అదుపు తపిప్ంది. రోడ పకక్నుండి లోయలోకి పడి పోతునన్ది. 

ఈషా కికతో రోడ మీద పడిన నేను, అంత నొపిప్లోనూ, ఈషాకు ఏకిస్డెంట జరుగుతుంటే చాలా బాధవేసింది. “అయోయ్, అయోయ్, 
ఈషా, నీతోనే కాలం గడుపుదామనుకునాన్ను, అయోయ్, అయోయ్, ఐ లవ యు ఈషా" అంటూ అరిచా. 

ఉనన్టుట్ండి వెలుతురు కళల్లోకి కొటిట్ంది. అరథ్ం కాలేదు, సవ్రాగ్నికి వెళుత్నాన్నా, నరకానికి వెళుత్నాన్నా? ఏమిటీ, ఈషా ఇంకా 
మూలుగ్తోంది?  

మూలుగులు అరుపులు కేకలోల్కి మారాయి. కళుల్ నులుముకుని జాగర్తత్గా, చూసా. అరే, ఇది ఒక కల అనమాట. నేను మంచం మీద 
నుంచి కిర్ంద పడాడ్ననమాట. ఓహో, కలలో నేను కిక ఇచిచ్ంది మా హాటీకనన్మాట. మా హాటీ  నాకు తిరిగి కికిక్సేత్ మంచం మీదనుంచి కిర్ంద 
పడాడ్ననమాట.  

మంచానికి అటు పర్కక్ పడడ్ మా హాటీ ములుగూతూ, ఉనన్టుట్ండి లేచి నుంచుని, "ఈషా ఎవరు, ఈషా ఐ లవ యూ అని 
కలవరిసుత్నాన్రు?" అంటూ అరవటం మొదలు పెటిట్ంది. 

కలని తలుచుకొంటే ఒకక్సారిగా పెదద్ నవువ్ వచిచ్ంది. తెరలు తెరలుగా గటిట్గా నవావ్. "ఎవరోలే, నా కలలోని గరల్ ఫెర్ండ, 
నీకెందుకూ?” అంటూ ఇంకొకసారి ఈషాని తలుచుకుని నవావ్.  

అంతే, అమోఘం, ఆశచ్రయ్ం, అతయ్దుభ్తం. మా హాటీ ఒకక్సారిగా "నేయి వోయ భగగ్న దరికొనన్ భీషణ హుతాశన కీల  యనంగ లేచి" 
అనన్టుట్  రేగిపోయింది.  

మా నాటీ, సీవ్టీ, బూయ్టీ, హాటీ ఏ అవతారంలోనైనా కూచిపూడి ఆడుతుందని నాకిపప్టి దాకా తెలీదు. నోరు తెరుచుకుని చూసుత్నాన్. 
రక రకాల హావ భావలతో ఆడుతూ, అరథ్ం కాని కేకలతో నటుట్వాంగం వేసోత్ంది.  

"భలే ముదొద్సుత్నాన్వోయ, ఆ ఆడే కూచిపూడి ఏదో మంచం పైకెకిక్ ఆడితే, సేట్జి ఎకిక్నటుట్ ఉంటుంది. నేను కింద నుంచి ఈల వేసి 
చపప్టుల్ కొడతాను" అని జోకాను. 
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ఉనన్టుట్ండి నిశశ్బద్ం.  "హెచిచ్న కనుదోయి కెంపు దన చెకుక్లన గుంకుమ పతర్ భంగ సంజనిత  నవీన కాంతుల వెదజలల్గా" అనన్టుల్ 
కళుల్ పెదద్వి చేసి, బుగగ్లు ఎరర్గా చేసి, తిర్భంగం ఫోజు ఒకటి వయాయ్రంగా పెటిట్, పిడికిలి బిగించి నడుముకు సంధించి, సూదికొన ముకుక్ మీదనుంచి 
సూటిగా నా వంక తీక్షణ వీక్షణములు విసరటం మొదలుపెటిట్ంది. 

ఝడుసుకునాన్. తేరుకుని తెలివి వచేచ్టపప్టికి అరథ్మయియ్ంది. ఇది బర్హమ్ పర్ళయానికి ముందు వచేచ్ సంధి కాలమని. వేంటనే 
తపిప్ంచుకోవాలి. నా దిండు తీసుకుని దూకుక్ంటూ మెటుల్ దిగి గారేజలోకి పరిగెతిత్ తలుపు వేసుకునాన్ను. 

కొనిన్ నిమిషాలు గడిచాయి. ఇంటిలోనుంచి గేరేజిలోకి ఉండే  తలుపు కొంచెంగా తెరుచుకుంది. ఒక వెలుగు రేఖ. అందులోనుంచి మా 
హాటీ ఉదయించిది. లేచి లోపలికి వెళల్బోయా. 

“సింబా" అని మృదువుగా పిలిచింది మా హాటీ. రోజూ గారేజలో పడుకునే కుకక్, నా మీద ఏ మాతర్ం విశావ్సం లేకుండా, తోక 
ఊపుకుంటూ లోపలికి వెళిల్ంది. మా హాటీ ఉరఫ్ మాజీ నాటీ, సీవ్టీ, బూయ్టీ తలుపు మూసి అంతరాథ్నమయియ్ంది. 

ఇటు తిరిగితే నీడగా మా ఓలీడ్గోలీడ్ "నేనునాన్, నా వెనుక సీటులో తల దాచుకో" అని పిలిచింది.   
**** 
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