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అటు ఇటు కానీ..

పదామ్వతి ది కరల్

రామారావు తన కూతురి పెళిళ్ కుదిరిన సందరాభ్న బంధువులిన్, సేన్హితులిన్ సవ్యంగా శుభలేఖలు ఇచిచ్ పిలవడానికి ఓ
ఆదివారంనాడు విశాఖపటన్ం వచాచ్డు.

తన బంధువులందరికి శుభలేఖలు ఇచిచ్న తరావ్త, తన ఆపత్మితుర్లిదద్రీన్ కలసి పెళిళ్కి పిలవడానికి

బయలుదేరాడు.
రామారావు ఆపత్మితుర్లలో ఒకడైన కిర్షణ్మూరిత్ బాగా ధనవంతుడు. అతను చినన్పప్టినుండి డబుబ్లోనే పుటిట్ డబుబ్లోనే పెరిగి
పెదద్వాడయాయ్డు. తండిర్నుండి వారసతవ్ంగా వచిచ్న వాయ్పారానిన్ బాగా అభివృదిధ్పరచి తన హయాంలో మరికొనిన్ పరిశర్మలు కూడా నెలకొలాప్డు.
నగరంలో పర్ముఖులైన పారిశార్మికవేతత్లోల్ ఒకడైనాడు. బాగా డబుబ్ గడించడంతో పాటు రాజకీయంగా బాగా పలుకుబడి కూడా సంపాదించుకునాన్డు.
కిర్షణ్మూరిత్ ఉండే బంగళా మంచి పోషఏరియాలో ఉంది.
ఇంకో సేన్హితుడైన రాజారావు పరిసిథ్తి ఇందుకు పూరిత్గా విరుదధ్ం. రాజారావు మధయ్తరగతి కనాన్ ఓ మెటుట్ దిగువున ఉనాన్డు.
నగరంలో ఓ మూల విసిరేసినటుల్ ఉనన్ పార్ంతంలో ఉంటునాన్డు. చదువు సరిగాగ్ అబబ్కపోవడంతోపాటు ఆరిథ్క ఇబబ్ందులు తోడై చదువు సగంలో ఆపేసి
ఓ కరామ్గారంలో చినన్ ఉదోయ్గంలో కుదురుకునాన్డు. పెదద్గా ఎదుగూ బొదుగూలేని జీతంతో జీవితానిన్ నెటుట్కొసుత్నాన్డు.

తండిర్ చేసిన అపుప్లు

తీరచ్డంతోపాటు ఇంటి బాధయ్తలనీన్ నెతిత్న పడటంతో ఆరిథ్కంగా బాగా చితికిపోయాడు రాజారావు. కిర్షణ్మూరిత్, రాజారావు ఇదద్రూ కూడా రామారావుకి
బాలయ్సేన్హితులు, చినన్పప్టినుండి కలసి చదువుకునాన్రు.
అయితే రామారావు వాళిళ్దద్రికీ భినన్ంగా మధయ్తరగతికి చెందినవాడు. అటు ఆరిథ్కంగా బాగా పైమెటుట్ మీదునన్ కిర్షణ్మూరిత్తోను,
బాగా చితికిపోయి ఆరిథ్కంగా అటట్డుగువరాగ్నికి పర్తినిధిగా ఉనన్ రాజారావుతోను ఒకేసమయంలో సేన్హబంధం నెరపగలుగుతునాన్డు రామారావు.
రామారావు సూక్లటీచరగా ఉదోయ్గం చేసుత్నన్ మధయ్తరగతికి చెందినవాడు. తండిర్ అపప్చెపిప్న బాధయ్తలనీన్ తీరాక, ఉనన్ ఒకక్గానొకక్
కూతురికి పెళిళ్సంబంధాలు చూడగా, చూడగా చివరికి ఈ సంబంధం కుదిరింది. అసలు చాలా సంబంధాలు కటాన్లవదద్ తపిప్పోయాయి. ఇపుప్డు
కుదిరిన సంబంధమైనా కటన్ంలేదుగానీ, లాంఛనాలు, ఇతరతార్ కలిపి తనకు తలకి మించిన భారమైనా ఒపుప్కోక తపప్లేదు రామారావుకి. మగపెళిళ్వారి
కోరిక మేరకు ఘనంగా పెళిళ్ ఏరాప్టుల్ చేసాత్నని కూడా ఒపుప్కునాన్డు. ఎందుకంటే కటన్ంలేని సంబంధం దొరకడమే గొపప్! పైగా అబాబ్యి మంచి
ఉదోయ్గసుత్డు.

వాళళ్ కుటుంబంకూడా మంచి సంపర్దాయమైన కుటుంబం.

అందుకే అపుప్చేసైనా సరే కూతురిన్ అతత్వారింటికి పంపాలని

నిరణ్యించుకునాన్డు రామారావు.
చాలా రోజులనుండి తన సేన్హితులను కలవడానికి కుదరలేదు రామారావుకి. పెళిళ్కి పిలవటంతో పాటు వాళళ్తో సరదగా ఓ పూట
గడపాలని కూడా రామారావు ఆశ.
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ముందుగా ఎవరింటికి వెళదామా అని ఓ క్షణం అలోచించి ముందు కిర్షణ్మూరిత్ ఇంటికే వెళాళ్లని నిరణ్యించుకునాన్డు. అతను
అలాగనుకోవడానికి కారణం ఉంది. అపప్టికే భోజనాల వేళైంది. కిర్షణ్మూరిత్ ఇంటోల్ అయితే హాయిగా భోజనం చేసి కొదిద్సేపు విశార్ంతి తీసుకోవచుచ్.
అదే రాజారావు ఇంటికెళేత్ అతనికి తన రాక ఇబబ్ంది కలిగించవచుచ్. అంతేకాక అతని ఇలుల్ ఇరుకు కూడాను. అందుకే వెంటనే సెల తీసి కిర్షణ్మూరిత్కి ఫోన
చేసాడు. కొదిద్సేపటోల్ అతను ఫోన ఎతత్గానే, "హలోల్! కిర్షణ్మూరిత్!! నేను రా, రామారావుని. మీ ఇంటికి ఇపుప్డు వసుత్నాన్ను. మొనన్ నీకు చెపాప్ను కదా,
మా అమామ్యి పెళిళ్ కుదిరిందని.

వచేచ్ నెల పదకొండో తారిఖునే పెళిళ్ ముహూరత్ం నిశచ్యమైంది.

నీకు పెళిళ్ పతిర్క ఇవవ్డానికి వసుత్నాన్ను!

నువివ్ంటోల్నే ఉనాన్వు కదా? " అనాన్డు రామారావు.
"ఆఁ…నేను ఇంటోల్నే ఉనాన్ను, గాని ఇపుప్డే వాయ్పార సంబంధమైన అరెజ్ంట పనొకటి తగిలింది. బయటకి వెళుతునాన్ను. నా పని
పూరత్వడానికి ఓ రెండుమూడు గంటలు పటట్వచుచ్. మనం కలుసుకోవడం కుదరదేమో? పోనీ ఇంటికొచిచ్ శుభలేఖ ఇచిచ్వెళుళ్." అనాన్డు కిర్షణ్మూరిత్.
రామారావు నొచుచ్కొని, "అదేంటిరా! శుభలేఖ ఇవవ్డమని కాదుకానీ, నీతో కొదిద్సేపు గడపాలని కూడా అనుకునాన్ రా!" అనాన్డు.
"అయితే నాకిపుప్డు టైం లేదు. ఒక పని చెయియ్! నువువ్ సాయంకాలం ఐదుగంటలకి రా! మనం తీరుబడిగా కబురుల్ చెపుప్కుందాం."
అనాన్డు కిర్షణ్మూరిత్.
"అలాగేలేరా! ఈలోపున నా పని పూరిత్చేసుకు వసాత్ను." అంటూ రామారావు ఫోన కట చేసాడు. 'ఇపుప్డేంటి చేయడం? హోటలకెళిళ్
భోజనం చేసి రాజారావింటికి వెళళ్డమా లేక ముందు అతనింటికే వెళిళ్ రావడమా?' అనే అలోచనలో పడాడ్డు రామారావు.
బయట హోటలలో భోజనం చేసి రాజారావింటికి వెళేత్ అతను నొచుచ్కుంటాడేమోననన్ భయం. చివరికి రాజారావింటికే వెళళ్డానికి
నిశచ్యించుకొని ఆటో మాటాల్డుకునాన్డు రామారావు.
ఆ ఇరుకుసందులోకి ఆటో వెళళ్లేకపోవడంతో వీధిమొదలులోనే అపించి రాజారావింటివైపు నడుచుకొని వెళాళ్డు రామారావు. ఇంటోల్
ఉనాన్డో, లేడో అని సందేహిసూత్నే తలుపు తటాట్డు.

కొదిద్సేపటోల్నే తలుపు తెరిచి చూసిన రాజారావు రామారావుని చూసి సంభర్మాశాచ్రాయ్లకి

గురయాయ్డు.
"అరే!

ఏంటి, రామారావూ ఈ ఆకసిమ్క దరశ్నం?" అని రామారావుని ఆపాయ్యంగా ఆలింగనం చేసుకునాన్డు.

రాజారావు

ఆపాయ్యతకి తబిబ్బబ్యాయ్డు రామారావు.
రాజారావు వెంట ఇంటోల్కి నడిచాడు. ఓ రెండు గదులు, ఓ వంటిలుల్ ఉనన్ చినన్ ఇలల్ది. ఓ గదిలో మంచంపైన పడుకుక్నన్ రాజారావు
తండిర్ ఉండుండి దగుగ్తునాన్డు. ముందు గదిలో ఒకేఒక కురీచ్ ఉంది.
"నువువ్ కూరోచ్రా!" అంటూ రాజారావు నేలపై చతకిలబడాడ్డు. రామారావు ఇబబ్ందిగా కురీచ్లో కూరుచ్నాన్డు. ఈ లోపున రాజారావు
భారయ్ సరిత మంచినీళుళ్ పటుట్కొచిచ్ రామారావుని పలకరించింది, "అనన్యయ్గారూ! బాగునాన్రా? అందరూ కులాశానా! వదినని తీసుకురాలేదేమీ?"
"ఆఁ...కులాసాయే! అమామ్యి పెళిళ్ పనులోల్ తను మునిగి ఉంది, అందుకే రాలేకపోయింది."అనాన్డు రామారావు మంచినీళుళ్
అందుకుంటూ.
"అమామ్యి పెళిళ్ కుదిరందని తెలిసి చాలా సంతోషించాము. ఏం చేసుత్నాన్డు కాబోయే అలుల్డు?" అని అడిగాడు రాజారావు.
రామారావు వివరాలు చెపాప్డు. అనీన్ వినన్ రాజారావు, అతని భారయ్ సరిత చాలా సంతోషించారు. రామారావు పెళిళ్ శుభలేఖ అందజేసి
పెళిళ్కి అందరీన్ రమమ్ని మరిమరీ అహావ్నించాడు.
"అనన్యయ్గారూ! కాళుళ్ చేతులు కడుకొక్ని రండి, భోజనం చేదుద్రు గాని!" అంది సరిత.
"నేను వసుత్నన్పుప్డు హోటలోల్ భోజనం చేసే వచాచ్ను." వాళళ్ని ఇబబ్ంది పెటట్లేక అబదధ్ం ఆడాడు రామారావు.
"ఊరోక్రా! నువువ్ అబదధ్ం చెపుత్నాన్వని నీ మొహమే చెపోత్ంది. పైగా బాగా ఎండలో తిరిగి వచాచ్వు. మొహమామ్టాలేమీ పెటుట్కోకు.
మేము నీకు పరాయి వాళళ్మేమీ కాదు." అనాన్డు రాజారావు.
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ఇక తపప్లేదు రామారావుకి. వాళిళ్దద్రూ కాళుళ్ చేతులు కడుకొక్ని వచేచ్సరికి సరిత సేన్హితులిదద్రికీ భోజనం వడిడ్ంచింది. ఇదద్రూ
కబురుల్ చెపుప్కుంటూ భోజనం చేసారు.

వాళళ్ ఆపాయ్యతవలల్ అతి సామానయ్ంగా ఉనాన్ భోజనం చాలా రుచికరంగా అనిపించింది రామారావుకి.

చినన్నాటి కబురుల్ చెపుప్కుంటుంటే వాళళ్కి సమయమే తెలీలేదు.
"అవునూ! ఏరీ, మీ వాడు శీర్ధర, మీ అమామ్యి రమయ్ ఎకక్డా కనిపించడంలేదు. ఇంతకీ ఏంటి చేసుత్నాన్డు శీర్ధర? అమామ్యికేమైనా
పెళిళ్ సంబంధాలు చూసుత్నాన్రా?" అడిగాడు రామారావు.
"అబాబ్యిని చదువు మానిపించేసాను. అంతంత కాలేజీ ఫీసలంటే మాటలా? నా వలల్కాదు భరించడం. నా తాహతుకు మించినదని
చదువు మానిపించి మెకానిక షెడోల్ పనికి కుదిరాచ్ను. అలాగే అమామ్యి కూడా కుటుల్, అలిల్కలు నేరుచ్కుంది కదా, వీధి చివర టైలరషాపులో పని చేసోత్ంది.
వాళిళ్దద్రు చేతికి పూరిత్గా అందివసేత్ నాకు కొంచెం ఊరట లభిసుత్ంది. డబుబ్లు కూడగటుట్కునాన్క అమామ్యి పెళిళ్ చేయొచుచ్నని ఆశ." అనాన్డు
రాజారావు.
"అయోయ్! అపుప్డే వాళిళ్దద్రినీ పనులోల్ పెటేట్సావా? ఎంత వయసు వాళళ్కని? ఇదద్రీన్ పైచదువులు చదివిసేత్ మంచి ఉదోయ్గాలు
వసాత్యికదా?" అనాన్డు రామారావు.
"ఎంత చదివినా ఉదోయ్గాలు మాలాంటి వాళళ్కి గగన కుసుమాలే కదా? పైగా కాలేజి చదువులకి వేలకి వేలు కటాట్లి. అయిదు వేలు
కాలేజీ ఫీస. అమోమ్! అంతడబుబ్లు భరించడం నావలల్ కాదు. అందుకే పనిలో పెటాట్ను. ఏదో ఒక సంపాదన ఉంటే చాలు. వాడి బతుకు వాడు
బతుకుతాడు. అలాగే ఏదో గంతకు తగగ్ బొంత నిచిచ్ అమామ్యి పెళిళ్ కూడా చేయలేకపోను." అనాన్డు రాజారావు.
రాజారావుని తండిర్ని ఓ సారి పలకరించాడు రామారావు.
"నానన్గారి ఆరోగయ్ం ఎలా ఉంది? మంచి డాకట్రకెవరికైనా చూపించలేకపోయావా?" అనాన్డు రామారావు.
"ఏం చెపప్మంటావురా?

ఎంతమంది డాకట్రల్కి చూపించినా అలాగే ఉంది.

డబుబ్కి డబుబ్ అయిపోతోంది.

కాని ఆరోగయ్ం

నెమమ్దించడం లేదు. నెలకి నానన్గారి మందులకే ఓ రెండు వేలవుతుంది తెలుసా?” నిసస్హాయంగా అనాన్డు రాజారావు.
అతని పరిసిథ్తికి జాలిపడాడ్డు రామారావు. అతనికి ఏవిధమైన సహాయం తను చేలేకపోతునన్ందుకు కాసత్ బాధపడాడ్డు కూడా.
భోజనం తరావ్త కాసేపు కూరుచ్ని పెళిళ్కి రమమ్ని మరీమరీ చెపిప్ ఇక వసాత్నంటూ బయలుదేరాడు రామారావు. వీధిలోకి వచిచ్ టైం
చూసుకునాన్డు. నాలుగునన్ర అయింది.
కిర్షణ్మూరిత్ ఇలుల్ అకక్ణుణ్ంచి ఓ అరగంటలో వెళిపోవచచ్ని, రోడుడ్ మీదకి వచిచ్ ఆటో ఎకాక్డు రామారావు.
ఆటోలో కూరొచ్ని మితుర్డు కిర్షణ్మూరిత్కి ఫోనచేసి అతను ఇంటోల్నే ఉనాన్డని నిరాధ్రించుకునాన్డు. కిషణ్మూరిత్ ఇంటిముందు ఆటో ఆపి
దిగాడు రామారావు. అది ఇలల్నడంకంటే భవంతి అని అనడమే సబబు. చాలా విశాలమైన జాగాలో విసత్రించి ఉంది విలాసవంతమైన ఆ భవంతి. ఇంటి
ముందు పారుక్లాంటి పెదద్ తోట. తను వచిచ్నటుల్ కిర్షణ్మూరిత్కి ఫోన చేయగానే వాచమేనకి కబురు చేసి లోపలికి పంపమనాన్డు.
రామారావు ఇంటోల్కి వెళాళ్డు. హాలలో సోఫాలో కూరొచ్ని ఉనాన్డు కిర్షణ్మూరిత్. రామారావు వయసువాడే అయినా సంపద ఇచిచ్న
సౌఖయ్ం వలల్ రామారావుకనన్ పదేళుళ్ చినన్వాడిలాగానే కనబడతాడు కిర్షణ్మూరిత్. అసలే ఇందర్భవనంలాంటి ఇలుల్. అందమైన ఇంటిరియర డెకరేషనతో
సినిమా సెటని తలపిసోత్ంది ఆ హాలు. అకక్డ అణువణువునా ఐశవ్రయ్ం ఉటిట్పడుతోంది. ఎకక్డెకక్డనుంచో తెచిచ్న పాలరాతి ఫోల్రింగ. గోడలమీద
అందమైన, ఖరీదైన వరణ్చితార్లు అదుభ్తంగా అమరాయి. అవనీన్ చూసుత్ంటే తను పొరపాటున సేన్హితుడింటికి కాక సవ్రగ్ంలో అడుగుపెటాట్నా అని
ఒకక్క్షణం కలవరపడాడ్డు రామారావు.
రామారావుని చూడగానే లేచి నిలబడి నవువ్తూ పలకరించాడు కిర్షణ్మూరిత్, "సారీరా! ఉదయం చాలా అరెజ్ంట పని ఒకటి ఉండేది.
అందుకే నినున్ ఈ సమయంలో రమమ్నాన్ను." అనాన్డు.
"సరేరా! ముఖయ్మైన పనులు వదులుకుంటే ఎలా చెపుప్?

ఈ లోపున మన రాజారావు లేడూ వాడింటికి వెళాళ్నులే." అనాన్డు

రామారావు సోఫాలో కూరోచ్బోతూ.
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ముటుట్కుంటే మాసిపోయేలా, మెతత్గా ఉనన్ ఆ సోఫాలో కూరోచ్డానికి కాసత్ ఇబబ్ంది పడాడ్డు రామారావు.
"ఓహో!...రాజారావు ఇంటికి వెళాల్వా? ఎలా వెళళ్గలిగావురా ఆ మురికివాడకి నువువ్?" అనాన్డు కిర్షణ్మూరిత్ కళెళ్గరేసూత్.
"ఎంతైనా మన సేన్హితుడురా వాడు!" అనాన్డు రామారావు నొచుచ్కుంటూ.
"నేనైతే అటువైపు వెళళ్వలసి వసేత్ ఉకిక్రిబికిక్రైపోతాను. ఆ సంగతలా ఉంచు. అమామ్యి పెళిళ్ ఎపుప్ప్డు? ఏంటి చేసుత్నాన్డు
కాబోయే అలుల్డు?" అడిగాడు కిర్షణ్మూరిత్.
"వచేచ్నెల పదకొండో తారీఖేరా! ఇపుప్డే చెపుతునాన్, అరెజ్ంట పనులు, బిజినెస పనులు అని రావడం మానేవు సుమీ! తపప్కుండా
రావాలి సుమా!" మరీ మరీ చెపాప్డు రామారావు పెళిళ్పతిర్క కిర్షణ్మూరిత్కిసూత్.
కిర్షణ్మూరిత్ కేకేసి భారయ్ శారదని పిలిచాడు. ఆమె వచిచ్ రామారావుని పలకరించి సేన్హితులిదద్రికీ కాఫీ అందించింది. మితుర్లిదద్రూ
కబురల్లో పడాడ్రు. కిర్షణ్మూరిత్ తన వాయ్పారం గురించి, వాటి అభివృదిధ్కి తనెంత కషట్పడుతోంది చెపుప్కుపోతునాన్డు.
"చూసావా! నువువ్ ఇపుప్డు కాఫీ తాగుతునన్ కపుప్ ఎంత ఖరీదో తెలుసా? ఊహించుకోగలవా?" అనడిగాడు దరప్ంగా.
తను తాగుతునన్ కాఫీ కపుప్ వంక చూసాడు. అందమైన నగిషీలతో నిజంగా చాలా బాగుందది. ఖరీదైనది. అయితే దాని విలువ
మాతర్ం అంచనా వెయయ్లేకపోయాడు రామారావు. తనకి తెలియదనన్టుల్ తల అడడ్ంగా ఊపాడు.
“ఈ కపుప్లు చైనా నుంచి తెపిప్ంచాను. ఒకొకక్టి యాభై వేలు తెలుసా?" అనాన్డు గొపప్గా.
చినన్పప్టినుండి కిర్షణ్మూరిత్ నైజం ఎరిగివునన్ మూలాన రామారావు ఆశచ్రయ్ం నటించి, "అబోబ్!" అనాన్డు.
కాఫీ తాగుతూ మధయ్మధయ్లో గోడకునన్ పెయింటింగస్ వైపు చూసుత్నన్ రామారావుని గమనించి అనాన్డు, "ఆ పెయింటింగస్ ఎలా
ఉనాన్యి? పారిస వెళిళ్నపుప్డు కిందటేడాది కొనాన్ను, ఒకొకక్టి పదిలక్షలు." అనాన్డు కిర్షణ్మూరిత్.
అబుబ్రపోయి మళీళ్ వాటివంకే చూడసాగాడు రామారావు.
"రా! ఇలల్ంతా చూదుద్వుగాని!" అని ఆ భవంతి అంతా తిపిప్ రామారావుకి చూపించాడు.
"చూసావా, ఈ ఫోల్రు? ఈ మారుబ్లస్ రాజసాత్న నుంచి పర్తేయ్కంగా తెపిప్ంచాను. ఎంతైయిందో తెలుసా! జసట్ ఓ రెండు కోటుల్
మాతర్మే! అంతే కదా!" ఇలా ఒకొకక్టి చూపించి తను వాటిని ఎకక్ణుణ్ంచి ఎలా తెచిచ్ంది, ఎంత ఖరీదైనది వివరించి చెపుత్నాన్డు. కిర్షణ్మూరిత్ వైఖరి
ముందునుండీ ఎరిగిఉండటం మూలాన రామారావు అంతా మౌనంగా వినాన్డు.
ఇలల్ంతా చూసి తిరిగి సోఫాలో కూరుచ్నన్ తరావ్త అడిగాడు రామారావు, "అవునూ, మీ వాడు ఏం చేసుత్నాన్డురా?"
"మా వాడా! వాడు అమెరికాలో ఎమెమ్స చేసుత్నాన్డు. వాడు ఇకక్డికి తిరిగి రాగానే నా బిజినెసస్ చూసాత్డు. అంతే కదా మరి! అందుకే
ఎంత ఖరైచ్నా వెనుకాడక వాడిని అకక్డికి పంపింది." అనాన్డు కిర్షణ్మూరిత్.
రామారావు మనసులో నవువ్కునాన్డు. తనకోసం, తన సావ్రథ్ంకోసం అమరుచ్కునన్ పర్తీవాటిని డబుబ్లతో కొలుసూత్ అతిశయం
పర్దరిశ్సుత్నాన్డు కిర్షణ్మూరిత్.

ఏంత డబుబ్ ఖరైచ్నా వెనకాడక సమకూరుచ్కుంటునాన్డు.

ఎంత డబైబ్నా లెకక్లేదతనికి!

ఆరిథ్కంగా పైమెటుట్మీద

ఉనన్కారణంగా తను సాధించిన పర్తీదానీన్ డబుబ్లోకే మారిచ్ చూసుకుని ఆ విధంగా తృపిత్ పడుతునాన్డు. గరవ్ంగా ఫీలవుతునాన్డు.

అలాగే పాపం,

ఆరిథ్కంగా కిందమెటుట్పైనునన్ రాజారావు తనకి కావలసిన పర్తీదానీన్ డబుబ్తో సాధించలేక వదులుకొని ఉనాన్దానితోనే సరిపెటుట్కొని సంతృపిత్
చెందుతునాన్డు.
ఎటొచీచ్ తనలాంటి మధయ్తరగతి వాడిదే సమసయ్ంతా!

ఏదైనా తన అందుబాటులో ఉందా, లేదా అనన్ది ముఖయ్ం కాదు.

అందుబాటులో ఉనాన్, లేకునాన్ అపుప్చేసిమరీ సమకూరుచ్కోవాలి. 'అమోమ్! ఇంతా!' అని రాజారావులా వదలనూలేడు, 'అంతే కదా!' అని కిర్షణ్మూరిత్లా
అనుకోనూలేడు. ఓ మధయ్తరగతివాడిగా ఏ నిరణ్యం తీసుకొనే అధికారంకూడా తనకి లేదు. ఎపప్టికపుప్డు పరిసిథ్తులకి అనుగుణంగా తనని తాను
మలచుకోవడం మాతర్మే తను చేయాలి. అదే మరి మధయ్తరగతి మనోభావం!
"ఏంటార్! ఏంటి ఆలోచిసుత్నాన్వు?" అనన్ కిర్షణ్మూరిత్ మాటలతో ఉలికిక్పడి ఈ లోకంలో పడాడ్డు రామారావు.
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అటు ఇటు కానీ.. పదామ్వతి ది కరల్

తన ఆలోచనలని పైకి కనపడకుండా పైకి చిరునవువ్ నవివ్, "సరేరా!

ఇక వసాత్ను!

మీరిదద్రూ అమామ్యి పెళిళ్కి తపప్కుండా

రావాలిసుమా!" అనాన్డు పైకి లేసూత్.
***
Click here to share your comments on this story
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