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(పార్రంభం)
“ మీతో మాటాల్డాలి.” కాలేజీ లైబెర్రీలో చేసుత్నన్ పనిని ఆపి తలెతిత్ , ఎదురుగా నుంచునన్ మనిషిని ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది శృతి.
ఆమె ఎదురుగా నుంచునన్ది ఎవరో కొతత్ మనిషి కాదు. రోజుకి ఓ సారైనా లైబెర్రీకి వసాత్డు. పలకరిసాత్డు. జనరల గా పుసత్కాల
గురించి, కలల గురించి, నిజాలు, నమమ్కాలు, ఆశలు గురించి, అదుభ్తాల గురించి, కాలంలో కరిగిపోతునన్ మనుషుల గురించి, తీసుకెళిళ్న
పుసత్కాల గురించి ,ఓ భావుకుడిలాగా,ఓ విమరశ్కుడిలాగా చెపాత్డు. అతని మాటలోల్ ఆకరష్ణ ఉంటుంది. ఆమె మంతర్ ముగుధ్రాలిలాగా
వింటూంది. అలా ఏదో ఒకటి మాటాల్డే మానవ, రోజూ కనపడే మానవ. ఇవాళ కొతత్గా మీతో మాటాల్డాలి అంటూంటే శృతికి ఆశచ్రయ్ం
అనిపించింది.
“ రోజూ మాటాల్డుతూంటారు కదా , ఏంటీ ఇవాళ కొతత్గా మాటాల్డుతునాన్రు మాటాల్డాలి అని . మాటాల్డండి. అడేడ్ం ఉంది “
అంది నవువ్తూ.
“ఇకక్డ కాదు. వేరే చోట ఎకక్డైనా” అంటూ ఆమె కళళ్లోల్కి చూసాడు.
ఆ చూపులోల్ని తేడాకి శృతి కలవర పడింది. వెంటనే చూపులు తిపుప్కుంది. ఆలోచనలో పడింది. ఎకక్డో మాటాల్డాలిస్న విషయం
ఏం ఉంటుంది.?
“సారీ. మానవ . మీరు ఏది మాటాల్డాలనుకునాన్ ఇకక్డే మాటాల్డండి”
“ కానీ ఇది లైబెర్రీ కదా. ఎవరైనా రావచుచ్.”
“ ఇపుప్డు ఎవరూ రారు. పరవాలేదు.చెపప్ండి. ”చేతిలోని పుసత్కానికి పేజీ గురుత్గా అకక్డే ఉనన్ మారక్ర ఉంచింది.
కొంచెం అటూ ఇటూ చూసి గొంతు సవరించుకునాన్డు.
“ మీకు అభయ్ంతరం లేకపోతే మిమమ్లిన్ పెళిళ్ చేసుకోవాలనుకుంటునాన్ను.” గబగబా అపప్ చెపాప్డు.
ఉలికిక్ పడింది. పెళాళ్! ఆ పదానిన్ మరిచ్పోయి చాలా రోజులైంది. ఆ పదానిన్ వాడిన మానవ ని ఒకక్సారి చూసింది.
వెంటనే జవాబివవ్లేదు. జవాబివవ్లాంటే , ఎంతో ఆలోచించాలి. ఎనోన్ ఆలోచించాలి. ఎనిన్ంటినో గురుత్ తెచుచ్కోవాలి. పాత
పుసత్కం లోని చాపట్రల్ లోకి తొంగి చూడాలి. అనిన్ంటి కనాన్ పెళిళ్. గురించి. ఆ పదం చాలా రోజుల తరావ్త వింటూంటే,కొతత్గా అనిపిసోత్ంది.
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నిజానికి ఆ పదానిన్ మరిచ్పోయింది. ఇపుప్డు మానవ అంటూంటే ఎకక్డో జాఞ్పకాల పొరలోల్ంచి ఎనిన్ంటినో చీలుచ్కుంటూ ఆ పదం పైకి
వచిచ్ంది.
ఈ మానవ తన గత జీవితానిన్ చూడడానికి పర్యతిన్సుత్నాన్డు. మరోసారి ,మరోవయ్కిత్. తన జీవితంలోకి అతి దగగ్రగా
రావడానికి పర్యతిన్సుత్నన్ వాడు. మొదట ఆరణ్వ, వంశీ,ఇపుప్డు ఈ మానవ.
ఆలోచించాలి, దాని గురించి ఇంత వరకూ ఆలోచించాలనిపించలేదు, ఇపుప్డు ఆలోచించాలి. ఎదురుగా ఉనన్ మానవ అడిగే సరికి
ఇపుప్డు ఆలోచించాలి. పెళిళ్ చేసుకోవాలా వదాద్, అని.అడుగడుగునా మొలుసుత్నన్ పర్శన్లు,వాటిని కలుపు మొకక్లాల్ పీకి పారేయాయ్లి.
అలా ఆలోచించే ముందు తన గురించి మానవ కి చెపాప్లా వదాద్ అనన్ దాని గురించి కూడా ఆలోచించాలి. ఇంత వరకూ తన
గతం గురించి, ఎడారి లాంటి గతం గురించి, ఎవరికీ చెపుప్కునే పరిసిథ్తి రాలేదు.

ఆ జాఞ్పకాలు ఒయాసిస కాదు,సెద తీరేచ్వి

కాదు.,గాలివానలకి రెపరెపలాడే చిగురాకులు. అందుకే వాటిని తలుచుకోడానికి ఇషట్పడదు.
“ ఏం అంటారు ? “ తలని బాగా వొంచి, ఆమె మొహం లోకి చూసూత్ అనాన్డు.
ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది. ఏం అంటారు అని అడుగుతూంటే అసలు తన గురించి ఏం తెలుసని ఆ నిరణ్యానికి వచాచ్డు.
“ నాకు పెళిళ్ చేసుకునే ఉదేద్శం లేదు.మీ మనసులోంచి ఆ అభిపార్యం తీసేయండి ” అని తలవంచుకుని టేబుల మీద ఉనన్
పుసత్కాల దొంతరపైనునన్ పుసత్కానిన్తీసి, టైటిల ని ఇంకా వివరాలని కంపూయ్టర లో ఎకిక్ంచింది.
“ మీరు ఆలోచించుకోండి వెంటనే చెపాప్లని ఏం లేదు ” అని లేవబోయాడు.
“ ఆలోచించుకోవాలిస్ంది ఏం లేదు. సారీ. నాకు పని ఉంది. “ మీరెళళ్ండి అని డైరెకట్ గా చెపప్లేక పోయింది.
“ ఓకే “ అని అపప్టికి వెళిళ్పోయాడు. కాని మరాన్డు అదే సమయానికి వచాచ్డు. అదే మాట.
“ అసలు నా గురించి మీకేం తెలుసు, ఏమీ తెలీదు. అలాంటపుప్డు ఏం చూసి చేసుకుంటానని అంటునాన్రు ? ”
“నాకు తెలిసినంత వరకూ మీరు నాకు అరథ్ం అయాయ్రు. నాకు నచాచ్రు. అది చాలు నేను మిమమ్లిన్ ఇషట్పడడానికి “
“

సారీ, అది చాలదు. మీకు నా గురించి ఏమీ తెలీదు. తొందరపడి అంత పెదద్ నిరణ్యాలు తీసుకోవదుద్. ఇలా అపుప్డపుప్డు

కలుసుకోవడం మాటాల్డుకోవడం వలల్ పైకి కనిపించేవి మాతర్మే తెలుసాత్యి. కానీ లోతైన విషయాలు తెలీదు పైగా మన మధయ్ ఏం అంత పెదద్
సేన్హం కూడా లేదు ”
“ కానీ ఆ సేన్హం చాలు ఒకరి గురించి తెలుసు కోడానికి. పెళళ్వుతే ” అంటూ ఆగి శృతిని చూసాడు.
“ముందు ఇది చెపప్ండి,అసలు పెళిళ్ అనేది ఎందుకు చేసుకుంటారు ? ”
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“ అదేం పర్శన్. ఎందుకంటే ఏం చెపాత్ను, అది ఓ సంసథ్. ఓ వయ్వసథ్. అందులోకి పర్తీవయ్కిత్ వెళాల్లి అని అనుకుంటారు . దానికి
కారణాలు ఎనోన్ ఉంటాయి.వంశవృదిధ్ చేసుకోడానికో, తోడు కోసమో, సామాజిక కారణాల మూలంగానో , ఇంటిపరిసిథ్తుల మూలంగానో,
శారీరక సుఖాల కారణంగానో, కారణం ఏదైనా కావచుచ్ కానీ నేను మాతర్ం మిమమ్లిన్ ఇషట్పడుతునాన్ను. అందుకని అడుగుతునాన్ను ”
“ సరే. మీరే అనాన్రు అది ఓ వయ్వసథ్ అని . ఆ వయ్వసథ్కి సతరీ పురుషులిదద్రూ రెండు అంగాలాల్ంటి వాళుళ్. ఒపుప్కుంటారు కదా. అంటే
ఇదద్రూ ఉండాలిస్ందే. అపుప్డే అది సంపూరణ్ం అవుతుంది. అలాంటి వయ్వసథ్లోకి వెళుత్నన్పప్డు,ఎనోన్ చూడాలి. ఎందుకంటే వాటి పర్భావం
ఎపుప్డూ మనిషి మీద ఉంటుంది.”
“ నాకు ఆ లోతైన విషయాలు అకక్రేల్దు ”
ఎంత సులభంగా అనేసాడు ఆ విషయాలు ఏవీ అకక్రేల్దని. అయితే పెళిళ్కి ఈ రెండేళళ్ పరిచయం సరిపోతుందా! మరోసారి
సేన్హం మీద నీడలు పడుతునాన్యి.
ఎపప్టికీ సమాధానం రాక పోయేసరికి ,ఆమె మౌనానిన్ మరోలా అరథ్ం చేసుకునాన్డు.
“ నా గురించి అనుమానాలునాన్యా , నా చదువు,ఉదోయ్గం అనీన్ మీకు తెలుసు. నేను సంపూరణ్ ఆరోగయ్ వంతుడిని. మీకు ఆ
విషయంలో సందేహంఉందేమో! “ కొంచెం సేపు ఆలోచించి అనాన్డు.
“ మీరు కావచుచ్, కానీ నేను కాదు ” అని మానవ మొహం లోకి చూసింది.
“ అంటే ? “ఆశచ్రయ్ంగా చూసాడు.
“ అందుకే అనాన్ను, నా గురించి మీకు ఏం తెలీదని. నేను ఓ రెండేళుళ్ మానిక డిపెర్షన లో ఉండిపోయాను.

ఓ రెండు సారుల్

ఆతమ్హతాయ్ పర్యతన్ం కూడా చేసాను. ఓసారి నేను టెంత లో ఉనన్పుప్డు సీల్పింగ పిలస్ తీసుకునాన్ను. ఇంటోల్ వాళుళ్ తొందరగా కనిపెటాట్రు ,
దగగ్రోల్ ఉనన్ నరిస్ంగ హోం కి తీసుకెళాళ్రు. కాసత్ సీరియస అయింది. ఆ తరవాత మరోసారి, అపుప్డే నేను ఓ ఆరెన్లుల్ మెంటల హాసిప్టల లో
ఉనాన్ను. మరో ఆరెన్లుల్ సైకియాటిర్సట్ ల పరయ్వేక్షణలో ఉనాన్ను. ”
అదే ఆశచ్రయ్ంలోంచి ఇంకా తేరుకోని మానవ అలాగే శృతిని చూసాడు.
“ నమమ్డం లేదా! కానీ ఇదే నిజం. ”
మానవ ఓ నిమిషం ఏం మాటాల్డ లేదు. ఆమెనే చూసూత్ండిపోయాడు.మనిషి మంచి రంగు. శిలిప్ చెకిక్నటుల్గా ఉంటే చకక్ని
ఆకారం . పొందికగా ఉండే వసత్రధారణ,వీటనిన్టికీ మించి ఓ రెండు డిగీర్లు, మరో రెండు డిపొల్మాలు, ఇవి కాకుండా ఆమె మంచి చితర్కారిణి,
రచయితిర్. ఇవనీన్ ఆమె సొంతం. అలాంటి ఈమె మెంటల హాసిప్టల లో ఉందా ! నమామ్లనిపించలేదు.
“ నేను నమమ్ను. నేను ఇనిన్ రోజులుగా చూసుత్నాన్ను, మీలో నాకు ఏం తేడా కనిపించ లేదు. నేను పర్పోజ చేసానని, ననున్ పెళిళ్
చేసుకోడం ఇషట్ం లేక అలా అంటునాన్రా? ”
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“ ఇషట్ం లేకపోతే ఇషట్ం లేదనే చెపాత్ను, అబదధ్ం ఎందుకు చెపాత్ను? మీకు నిజమే చెపాప్ను. ఓ పదేళళ్ కిర్తం నేను బీఎసీస్ ఫైనలియర
లో ఉనన్పుప్డు డిపెర్షన తో బాధ పడాడ్ను. అపుప్డు ఆసుపతిర్లో ఉనాన్ను. అపప్టి నుంచి మందులు వాడుతునాన్ను. వాటిని మధయ్లో
మానేయడానికి లేదు. జీవితాంతం మందులు వాడాలిస్ందే ”
“అంతే కదా, అది పెదద్ సీరియస విషయం కాదు, మా పేరెంటస్ ఇదద్రికీ బీపీ షుగర ఉనాన్యి. వాళుళ్ కూడా మందులిన్
జీవితాంతం వాడాలని అంటారు. మధయ్లో మానేయడానికి వీలేల్దుట . అయినా ఈ డిపెర్షన నుంచి బయట పడిన వాళుళ్ ఎంతో మంది
ఉనాన్రు. ఉదాహరణలు ఇవవ్నా?”
“ అకక్రేల్దు. పైగా అదీ ఇదీ ఒకటి కాదు. ఎందుకు కాదో మీకు తెలియాలి. అంటే నా గురించి నీకు తెలియాలి. ఇంత వరకూ నా
పరస్నల విషయాలు నేనెవవ్రికీ చెపప్లేదు. అలా చెపుప్కోడానికి సిగుగ్ పడకక్రేల్దని ననున్ టీర్ట చేసిన డాకట్రు గారు అనాన్రు. అయినా ఇంత
వరకూ ఆ అవసరం రాలేదు. కానీ ఈ రోజున మీరు అడిగారు, దానికి సమాధానంగా చెపాప్లిస్ వసోత్ంది. ఇపుప్డు చెపప్క పోతే మరోసారి
ననున్ అడిగే అవకాశం ఉంది. ఇపుప్డు మీరు అకక్రేల్దు ఆ అవసరం లేదు అని అనాన్ కానీ మీరు తెలుసుకోవాలి. మీరు నాగురించి, నా గతం
గురించి ఏం తెలీకుండా పెళిళ్ గురించి మాటాల్డకూడదు ”
“ సరే. మీరంతగా నేను వినాలని పటుట్బడుతునాన్రు కాబటిట్, వింటాను. కాని ఒకక్టి గురుత్ంచుకోండి. మీ గతం గురించి
తెలుసుకోవాలని, నాకేమాతర్ం ఉతాస్హం , ఆసకిత్ లేదు ”
“అంటే గతం చెపప్కుండానా? అది నాకిషట్ం లేదు. గుండెలోల్ ఏదో గుచుచ్కునన్టుల్ంటుంది ”
“ ఇదో పెదద్ రోగం అని అనుకోను. ఎంతో మంది మానసికంగా బాధ పడిన వాళుల్నాన్రు. ఎకుక్వ బాధలు పడడ్ వాళుళ్ కూడా
ఉనాన్రు. ఎటువంటి లోతైన గాయం అయినా ఏదో ఓ రోజున మానిపోతుంది. ఇది ఇవలూయ్షన. నీ కనాన్ ముందు ఎంతో మంది సినిమా
వాళూళ్ , ఆరీమ్లో వాళూళ్, సైంటిసట్ లూ, పోటీ పర్పంచంలో ఉనన్ వాళూళ్

డిపెర్షన తో బాధ పడాడ్రు.ఇంకా ఇపప్టికీ ఉనాన్రు. వాళళ్ంతా

గతానిన్ తవువ్కుంటూ కూచో లేదు. ఆ బలహీన క్షణాలని జయించడానికి బలమైన మారాగ్లు వెతుకుక్నాన్రు. పెళిళ్ళుళ్ చేసుకునాన్రు, పిలల్లు
కూడా ఉనాన్రు, ఇది పెదద్ సీరియస కాదు. మీరెనిన్ చెపిప్నా నా నిరణ్యం మారదు. ముందు ఇది చెపప్ండి ఎకక్డ కలుదాద్ం ? ” అంటూ ఆమెని
చూసాడు.
“ ముందు నేను మానసికంగా చెపప్డానికి తయారయాయ్కా , అపప్డు ఎకక్డ కలుసుకోవాలో ఆలోచించి చెపాత్ను ”
“ అలాగే “ అంటూ మానవ వెళిళ్ పోయాడు.
అతను వెళిళ్న వైపే చూసూత్ండిపోయింది. నినన్టి వరకూ సేన్హితుడని అనుకుంది. కానీ ఇపుప్డు దాని అరథ్ం మారేచ్సాడు. అది
ఇపుప్డు పేర్మ ,పెళిళ్కి మారి పోయింది. సేన్హం వేరు, పేర్మ వేరు ఆ తేడా వాళళ్కి తెలీడం లేదు. పర్తీసారి,ఈ సేన్హం పెళిల్కి దారి తీయాలా!
మొదటి సారి ఆరణ్వ విషయంలో ఇదే జరిగింది. ఇపుప్డు మానవ .
ఇపుప్డు తన గురించి చెపప్కపోతే మానవ ని డారక్ లో ఉంచినటల్వుతుంది. తన గురించి చెపాప్లంటే తన గతం చెపాప్లి . ఆ
భయంకరమైన గతం చెపాప్లి. అందులో ముఖయ్మైనవాడు ఆరణ్వ. ఆరణ్వ గురించి చెపాప్లి. ఆ ఛాపెట్ర ముగిసిపోయింది. కానీ రెఫరెనస్ కోసం
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దానిన్ ఇపుప్డు చదువుకోవాలి. గతానిన్ గురుత్ పెటుట్కోక పోతే తిరిగి అనుభవించాలిస్ వసుత్ంది . ఏం చెయాయ్లో తెలియడం జాఞ్నం. ఏం
చెయయ్కూడదో తెలియడం విదవ్తుత్.
మానవ కి ఇపుప్డు చెపాప్లంటే ఎకక్డినుంచి మొదలెటాట్లి? తన జీవితంలో అలజడి పార్రంభమైన దగగ్రి నుంచా? అవును
అకక్డినుంచే మొదలెటాట్లి. ఆ రోజున జరిగినది జీవితంలో మలుపు తిపేప్సింది. అదే ఆరంభం,జీవితంలోని అలల్కలోల్లానికి ,పాతాళంలోకి
దిగి పోడానికి ,ఎంత దిగాలో అంత కిందికి దిగిన రోజు,జారుడు మెటల్లా జారడం మొదలైన రోజు.
చినన్గా నిటూట్రిచ్,టేబుల మీద ఉనన్ పుసత్కాలు సదుద్తూ ఎదురుగా ఉనన్ కాలెండర ని చూసింది. శనివారం. ఇవాళ
అనాధాశర్మానికి వెళాళ్లి. అకక్డ పిలల్లకి చెపాప్లిస్న కథల పుసత్కాలు తీసి పెటుట్కుంది. చినన్పుప్డు పిలల్ల పుసత్కాలు చదివే అవకాశం లేక
పోయింది. అందుకే గులాబకావళి కోసం అడివి దారి పటిట్న యువకుల కథలు, వెళళ్వదద్నన్ ఉతత్ర దికుక్కి వెళిళ్ దారి తపిప్న రాకుమారుల
కథలు, రాక్షసుడి చెరలో ఉనన్ రాకుమారెత్ను విడిపించి, పెళిళ్ చేసుకునన్ విజయసింహుల కథలు,రాకాసి లోయలు, వజార్ల దీవులు, ఇలాంటి
అదుభ్తమైన కథలునన్ పుసత్కాలు చదవలేక పోయింది. ఇపుప్డు ఆ పిలల్లకి చెపూత్ంటే తను కూడా ఓ చినన్ పిలైల్ పోతోంది. మరోసారి బాలాయ్నిన్
అనుభవిసోత్ంది. ఆ రోజు తను చదవాలనుకునన్ పుసత్కం కూడా తీసి పకక్న పెటుట్కుంది. పర్సుత్తం తనకి ఇదే కావాలి, డాకట్రుల్ అనన్ది కూడా
ఇదే. ఏదో పని కలిప్ంచుకోవాలి. మనసుని ఖాళీగా ఉంచదుద్. అందుకే అనాధాశర్మానికి, వృదాధ్శర్మానికి వెళిళ్, వాళళ్కి ఎనోన్ విషయాలోల్
సాయ పడుతోంది. వాళళ్ని చూసూత్ంటే,అరథ్ం అవుతోంది,తను ఎనోన్ విషయాలోల్ అదృషట్ వంతురాలు అని. వాళల్ కషాట్ల ముందు ,వాళళ్
ఇబబ్ందుల ముందు తనకి బాధలు ఏం లేనటేట్ .
మళీల్ మానవ గురొత్చాచ్డు.ఈ మానవ విషయం అమమ్కి నానన్కి చెపాప్లా . చెపాప్లంటే ఎపుప్డు చెపాప్లి.కానీ బాగా ఆలోచిసేత్
పర్సుత్తానికి అనవసరం అనిపించింది.
ఆ మరాన్డు ఆదివారం ఉదయం మానవ కి ఫోన చేసి చెపిప్ంది,బంజారా హిలస్ లో ఉనన్ హొటల కి బర్ంచ కి రమమ్నమని.
ముందుగా అనుకునన్టుల్గా , పదకొండు గంటలకి శృతి,మానవ హొటలోల్ కలుసుకునాన్రు. లోపలికి వెళాళ్రు. ఆ హొటలోల్నే ఏవో
రెండు కానఫ్రెనస్ లునన్టుల్నాన్యి, ఆ బోరుడ్లు లోపలికి వెళేళ్ దగగ్ర పెటీట్ ఉనాన్యి.ఒకే రంగు సూటు వేసుకునన్ ఓ పాతిక మంది డెలిగేటస్
లా ఉనాన్రు, వాళుళ్ పేల్టుల్ పటుట్కుని అటూ ఇటూ తిరుగుతూ కనిపించారు, అయినా ఖాళీ ఖాళీగానే కనిపించింది. ఈ మూల నుంచి ఆ
మూల వరకూ ఉనన్ రకరకాల టిఫెనుల్. అనీన్ ఓసారి చూసి, తినడానికి ఓ రెండు రకాలు, తాగడానికి పళళ్ రసం తెచుచ్కుని ఎవరు లేని ఓ
మూల టేబుల దగగ్ర ఎదురెదురుగా కూచునాన్రు. కాసత్ తినాన్కా తలెతిత్ంది శృతి. చెపప్ండి అనన్టుల్గా ఆమె వైపు చూసాడు.
“ మొదటినుంచి అంతా వివరంగా చెపప్డం బోర గా ఉంటుంది.నా జీవితం ఎకక్డ మలుపు తిరిగిందో అకక్డినుంచే చెపాత్ను ”
“ మీ ఇషట్ం.ఎకక్డినుంచైనా మొదలు పెటట్ండి. విండానికి నేను వింటాను ”
“ మా నానన్గారికి , మేం ఉంటునన్ పేల్స నుంచి ఓ యాభై కిలోమీటరల్ దూరంలో ఉనన్ హైదరాబాదుకి టార్నస్ ఫర అయింది. మేం
మరో నాలుగు రోజులోల్ ఆ ఊరు విడిచి వెళిళ్పోతునాన్ం.
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ఆరోజు నా కాలేజీకి ఆఖరి రోజు. నేను ఇంటికి వచెచ్సూత్ంటే అందరం ఒకరికొకరం చినన్ చినన్ బహుమతులు ఇచుచ్కునాన్ం.
వాళళ్ ఫోన నంబరుల్ నాకు ఇచాచ్రు. నేను హైదార్బాదు వెళళ్కా నా నంబరు ఇసాత్ననాన్ను. ఒకళళ్కొకళళ్ం వీడోక్లు చెపుప్కునాన్ం ,భారంగా
నేను మాఇంటి వైపుకి తిరుతూంటే, సువరణ్ ననున్ పిలిచి ఆపింది. చుటూట్ చూసాను. అపప్టికే అందరూ వెళిళ్పోయారు, మేమిదద్రమే ఉనాన్ం.
“ నీతో కొంచెం మాటాల్డాలి ” అంది నా ముఖంలోకి చూసూత్.
నాకు తెలుసు ఆమె ఏం మాటాల్డాలనుకుంటోందో.
“ ఆరణ్వ గురించి అయితే మాటాల్డాలిస్న పని లేదు. తనకి నేను చాలా సారుల్ చెపాప్ను .అరథ్ం చేసుకోలేకపోతే అది నా తపుప్ కాదు ”
అని కోపంగా అనాన్ను.
“అదే ఇదివరకూ చెపిప్ందే మరోసారి చెపుప్. అదే మాటాల్డు. ఓ సారి ఫోన చెయియ్. మాటాల్డితో అంతా కిల్యర అయిపోతుంది.
అయినా మన మనసు గురించి మనకి బాగా తెలియాలి. దానికి గాయం అయితే మందు ఎవరో వచిచ్ రాయరు. మన గాయాలకి మనమే
మందు రాసుకోవాలి.ఇతరులని వంచించడం ఈజీ, మనలని మనం వంచించుకోడం కషట్ం ”
నాకు అసలు అరథ్ం కాలేదు. మనసేంటీ, గాయం ఏంటీ ? మందులేంటీ? ఇలాంటి మాటలు ఎందుకు మాటాల్డుతోంది నేను
వంచించడం ఏంటీ? అంటే నేను కూడా ఆరణ్వ ని పేర్మించానని అనుకుంటోందా! అలా అని నేను చెపప్కుండా పేర్మించినటుల్ ఒపుప్కోడంలేదని
అనుకుంటోందా? అబదధ్ం చెపిప్, ననున్ నేను వంచించుకుంటునాన్నని అనుకుంటోందా? ఇదా సువరణ్ మనసులో ఉనన్ది?
“ చూడు సువరాణ్ నువువ్ ఆరణ్వ ని వెనకేసుకుని రాకు. నా మనసు గురించి నాకు బాగా తెలుసు. నేను తనని పేర్మించలేదు. అది
గురుత్ పెటుట్కో. తను బాగా మాటాల్డుతాడు. మనిషి బావుంటాడు. నేను వదద్నాన్ ననున్ పొగుడుతాడు. అందుకని

కొంచెం

ఆకరిష్తురాలనయాయ్నేమో. దానిన్ పేర్మ అనరు. ఇది ఇంకా ముందుకి వెళళ్కుండా,నా మనసు గాయపడకుండా ముందే జాగర్తత్ పడాడ్ను.నువువ్
వంచన అనాన్వు, ఇందులో వంచన ఏం ఉంది? నేనేం ఆరణ్వ వెంట పడలేదే! పేర్మిసుత్నాన్ని అనలేదే!అతనిచిచ్న బహుమతులు
తీసుకోలేదే,సినిమాలూ షికారుల్ అంటూ నా వెంట తిపుప్కోలేదే..! నేనేం మోసం చెయయ్లేదే! నీ చుటట్ం అని పరిచయం నువువ్ చేసావు.నీతో నా
సేన్హం ఎంతో, ఎలాంటిదో,ఆరణ్వ తో కూడా అంతే. సేన్హం అంటే సేన్హం లాగా ఉంచాలి.కానీ పేర్మ అంటే ఎలా!అయినా ఓ అమామ్యితో
చేసిన సేన్హం పెళిళ్తోనే ముగుసుత్ందా!సేన్హానికి ముగింపు పెళాళ్? దానికి ఈ రెండేళళ్ పరిచయం పెళిళ్కి సరిపోతుందా? ” అని అనాన్ను.
సువరణ్ అలా ఎందుకు మాటాల్డిందో. ఆమె మనసులో ఏం ఉందో నాకు తెలుసు .తను ననున్ నమమ్డం లేదు.నేను ఆరణ్వ ని బాధ
పెటుత్నాన్నని ఆమె అనుకుంటోంది.
ఎంతో ఉతాస్హంగా బయిటికి వెళిళ్న దానిన్ నిశశ్బధ్ంగా ఇంటికి వచాచ్ను. బాగా ఆలోచించి ఆరణ్వ కి మరాన్డు ఉదయానేన్
అమమ్ గుడికి వెళిళ్నపుప్డు ఫోను చేయాలనుకునాన్ను. లేకపోతే ఎవరికి ఫోను చేసుత్నాన్వు,ఎందుకు చేసుత్నాన్వ,అని అడుగుతుంది.
అమమ్ లేదు కాబటిట్ ,ధైరయ్ంగా ఆరణ్వ కి చేసాను.
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“నువేవ్నా శృతీ!నమమ్లేక పోతునాన్ను.ఎంతటి సుదినం! నీతో మాటాల్డడానికి మీ ఇంటికి రెండు సారుల్ ఫోను చేసాను.మీ మదర
తీసారు.ఆ సంగతి నీకు చెపప్లేదా? ఆ సంగతి వదిలెయియ్,ఇపుప్డు ఫోన చేసినందుకు థాంకస్ ,శృతీ, థాంకూయ్ ” సంతోషం,ఉతాస్హం ఆ
గొంతులోధవ్నిసోత్ంది.
“ నేను నీతో మాటాల్డాలనుకుంటునాన్ను.ఆ విషయమే సువరణ్కి చెపాప్ను” అనాన్డు
“సరే.ఎకక్డ?” జవాబిచాచ్ను ముకత్సరిగా.
“నీ ఇషట్ం ఎనీ టైం,ఎనీ పేల్స.ఏం సరేనా!చెపుప్ ”ఎంతో ఉతాస్హంగా అనాన్డు.
నా గొంతులో ఏదో బాధ. మాటలు రాలేదు.అందుకే ఏం చెపప్లేక పోయాను.వెళేళ్ముందు ఈ మీటింగ లు అవీ ఏంటీ.ఆరణ్వ తో
మాటాల్డడం నాకసలు ఇషట్ం లేదు.ఏదో పార్ధేయ పడుతునాన్డని సరే అనాన్ను.
“ సరే అయితే నందిని రెసాట్రెంటులో ఈ సాయంతర్ం ఐదు గంటలకు,ఓ మూల కూచుని మాటాల్డుకుందాం.” అనాన్ను.
“ఓ కే నీ కనాన్ ముందే నేనుంటాను ” ఆ గొంతులో ధవ్నించిన తియయ్దనం,మారధ్వం నా కడుపులో దేనోన్ కదిలించింది.ఇంక
మాటాల్డడానికి ఏం లేదు.
”ఉంటాను” అని పెటేట్సాను.
ఆరన్వ అనన్మాట నిలపెటుట్కునాన్డు. నా కనాన్ ముందరే వచేచ్సాడు.ననున్ చూడగానే గబ గబా ముందుకు వచిచ్ నా కుడిచేతిని
అందుకునాన్డు. రెసాట్రెంటు లోపలికి వెళాళ్ం. ఓ మూలకి దారి తీసాను.ఇదద్రం ఎదురెదురుగా కూచునాన్ం.
“కలవాలని అనాన్వు. దేనికి? “ఆశగా నా వైపు చూసూత్ అనాన్డు.
“నేనా , ఆమాట నేననలేదు,నువువ్ అనాన్వని, నినున్ ఓసారి కలవమని సువరణ్ అంటే ..”పూరిత్గా అనలేకపోయాను.
“ అవును అనాన్ను.ఉటిట్గానే,చాలా రోజులైంది కదా,పైగా నువువ్ వెళేళ్ సమయం దగగ్ర పడుతోంది కదా. అందుకని. ” నా
మొహంలోకి పరీక్షగా చూసూత్ అనాన్డు .
నేనేం అనలేదు. తల తిపుప్కునాన్ను.
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