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MLjVFL$qOq¸ ¥qDÍÓj

b¨Æ£÷, Kx¸Kctj, Kn¸$qj+kO|, rUÎÍO~KcÍj, Ó¸<F|, Jd¿}S, FLkõNqkO|Ú. sHOoEnÎFc, GSøEoQLMnjÎFc,
ÄEoQLMnjÎFc. °FLïÁ ²¥qÚ@nÎFc, À£Oqj, CnFLkï μ¥q=o.. −¥cQcFLï¸=o Moj<Ók. ®_jò¨ MLjjÃò¨$c rHOqj$qjCLjFLï
McÿFcÓk, ×.FcAKc, MLkOqjCLjFLï öGH×.Ók, CLOqj$qjCLjFLï MLFLOqjÓk MLkFLMLCc ÄÓjMLÓk, Oy¾Oy¾¥i ÔoOqjCLjFLï
±ÿ¥q¸ÍÂ MLkOqjðÓk, ²^jMnÎJw CnÆNqjÂ ½¡MLFL GHNqjFcÓj.MnOqfS. $q½Ã½ ö_CLjŠÓ °OqjŠÓ GHOqj$qjÓCy ..
MLjVFL$qO~ÓÂ¢ï ''NqjMLjV'' FL$qO~ÓMLlCLjFcïtj.
¥cÓjGRõMLjk, Nqk¸öÀ¥i¥qOqBc, Mnj=i¿NqjÆ×.MLjk, TdøOqíîMLjk, MLjFLjGRjõÓMLjbÍõ rHOqj$qjCLjFLï ÍkO~Ók,
−¿íî¥qGS¸_¸bEcPo ½¡ÄCL GS¸_¸bEcÓFLjŠFo Oy¾Ók ... ®MoFc FL$qO~ÓPy¥qÂfH¸ÔoÁ? ®¸CLŠ Äj¸¼ MLjOoÄ£j PoEc?
¥cÍj.. CLOq¼ ÔLksSë −MoQcÓk, −FL¸EcÓk, GHlOy$qMLjFcÓk, Kc¸bÍMcõÓk, Jw=i CLCcøÓk, $nÓjfHÔoá
GS¸CyadÓj. GH¸ÔLjŠ¸=o rH¿$o GSj#eÓk MLk^ ÄOqjÔLjŠ¸=o Äj$qÓÂ GS¸_¸bEcÓk, MnCLPo ¥cÍj.. ¥qCLÓk
¥qÂfHTdëtj..
¬CLõ¸CL GS¸GHFLjïÓk, ¬À ÂOqjsHÍÓk ¥qÆfS −¥cQLMLjFo ®¸=h¥qGHlð¥h¸Í ¥qÆfS ÔosS GSÿ½¡MLFcPo
MLjVFL$qO~Ój. ¶fHŠ¸¨ Ä¸=o TdÓAKL¸½¥qÓÂ Äj¸¼ ÔnsHð ¥qbEc Td$qO~Ój. ÂCLõ¸ MLkOqjCLjFLï MLjFL Oy¾Mc¿¢
½¡MLFL ¼öCcÓj.. ¯ MLjVFL$qOq¸ ¥qbÍÓj..!!
ఇదిగిదిగో, ఈగో..
“'యామీ, నువేవ్నా?” ఎయిర పోరట్ లో ఎదురయిన సేన్హితురాలిని ఆనందంగా వాటేసుకుంది సంధయ్..
" సంజూ! ఎనాన్ళళ్యిందే నినున్ చూసి? ఎలా ఉనాన్వు?” సేన్హితురాలిని పేర్మగా చూసూత్ అంది యామిని కూడా..
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“ కాదూ మరి.. ఐదారేళళ్యినా అయిందేమో.. నువోవ్ చోట, నేనో చోట.. ఈ టెకాన్లజీ పుణయ్మా అని ఈ మధయ్ తరచూ మాటాల్డుకుంటునాన్ం
గానీ..” అంది సంధయ్..
ఇదద్రూ చేతులు పటుట్కుని ఉండిపోయారు..
మాటలకక్రేల్ని మౌనం ఇదద్రి మధాయ్..
అలా ఎనిన్ క్షణాలు గడిచేవో? శీర్దేవి వచిచ్ పలకరించకపోతే..
“హలో, నా సామ్రీట్ ఫెర్ండస్!!” అంటూ వచిచ్ంది శీర్దేవి.. ఆమె ఎకక్డుంటే అకక్డే సందడి.. అందరితోనూ ఒకేలా ఉండగలగడం ఆమె
పర్తేయ్కత..
“వచేచ్శారా? వెరీ గుడ!! అరుదైన మన రీయూనియన కి సావ్గతం, సుసావ్గతం..” అనాన్డు అపుప్డే వారి దగగ్రకు నడిచి వసుత్నన్ రాజశేఖర..
అతని వెనుకే పర్సాద...
" హలో, రాజా, పర్సాద..” అంటూ పలకరించారు వచిచ్న వారిదద్రినీ.
ఇంటర పాసయాయ్కా అందరూ ఐదేళళ్ లా కోరస్ లో ఎంతో పర్తిషాట్తమ్కమైన కాలేజ లో కలిసి చదువుకునన్ వాళళ్ కాల్స వారి రీయూనియన
కోసం వచాచ్రు వాళళ్ందరూ..
కాలేజీ వదిలి వెళాళ్కా, అందరూ తలో మూలా అయిన వారిని ఈ మధయ్నే కలిపి,రాజశేఖర, పర్సాద పూనుకుని మూడురోజులపాటు అందరూ
కలిసి ఉండేటుట్గా ఈ కారయ్కర్మానిన్ ఏరాప్టు చేశారు..
ఊరికి కొదిద్గా దూరంలో ఉనన్ ఒక రిజారట్ బుక చేశారు. దాదాపు అరవై మంది వచాచ్రు.
లాయరల్యాయ్కా రకరకాల రంగాలలోల్ సిథ్రపడాడ్రు వాళుళ్.. కాలేజీలో లెకచ్రరల్నించి కారోప్రేట లాయరల్దాకా, సవ్దేశంలో సవ్ంత పార్కీట్స నించి,
హై కోరుట్ లాయరల్దాకా.. కొదిద్మంది విదేశాలోల్ పేరుతెచుచ్కునన్ అటారీన్లుగా సిథ్రపడాడ్రు..
యామిని అమెరికాలో ఉంటుంది.. సంధయ్ ముంబయి లో కారొప్రేట లాయర గా పనిచేసుత్ంది..
రిసారట్ చే, రి ఫెర్ష అయాయ్కా అందరూ కలిసి ఒకరినొకరు తిరిగి పలకరించుకునిపారీట్ హాల లో చేరారు.
మొదటిరోజు ఎంతో ఆహాల్దంగా సాగింది...
కేరింతలు, తుళిళ్ంతలు
కలబోసుకునన్ జాఞ్పకాలు.. పొలమారిన తీపిగురుతులు...
చినన్పిలల్లైపోయిన పౌర్ఢవనితలు.. నడివయసుక్లు.. అంబరాలనంటిన ఆనందాలు..
చినాన్, పెదాద్ గూర్పులోల్ చేరిన జతగాళుళ్, జతగతెత్లు..
ఇరవై ఐదేళళ్ తరావ్త కలిశారు కొందరు.. కొందరు మధయ్లో కలిసినా తకుక్వే..
చినన్తనాల చిరురెకక్లు పెదద్వై, వాటిని మరింత పెంచుకుని వీలైనంత ఎతుత్కు ఎగరాలనన్ పర్యతాన్లు..
ఆ మారగ్ంలో సవ్తహాగా ఎదురయేయ్ తీయని పర్తిబంధకాలు, కాసత్ చేదైన ఒడిదుడుకులు..
వీటనిన్ంటి మధాయ్ సహజంగా మరుగున పడడ్ సేన్హాలు కొనిన్..
అపప్టినించీ ఇపప్టివరకూ సాగుతునన్ సేన్హాలు కొనిన్..
ఇలా కలబోసి అలిల్న కలనేత చీరలాంటి రీయూనియన..
రెండు బెడ రూములునన్ కాటేజీలోల్ ఒక దాంటోల్ ముగుగ్రుండేటుల్ గా ఇరవై కాటేజీలు తీసుకునాన్రు వచిచ్న అరవై మందికి సరిపడేలా..
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పర్తేయ్కంగా యామినీ, సంధయ్లతో ఉంటానని ముందే రాజశేఖర ని అడిగి మరీ అదే కాటేజ లో తన పేరు వచేచ్లా చూసుకుంది శీర్దేవి.
హైసూక్ల నించీ సేన్హితులు వాళిళ్దద్రూ..
శీర్దేవి వారికి ఇంటర నించీ కాల్స మేట. చదువులోనూ, ఆటపాటలోల్నూ, అందచందాలోల్నూ సమ ఉజీజ్లుగా ఉండే ఆ సేన్హితురాళిళ్దద్రూ
అంటే తగని ఇషట్ం శీర్దేవికి..
అసూయ, కాంపిటీషన లాంటివేమీ ఉండేవి కాదు ఆమెలో. తన సేన్హితులెవరేం సాధించినా ఒకేలా సంతోష పడేది. అందరితోనూ ఒకేలా
ఉండేది..దానివలల్నేఆమెనెవరూ తమకి దగగ్ర సేన్హితురాలిగా అనుకోకపోయినా ఆమె పెదద్ బాధ పడినటేట్ అనిపించేది కాదు..
వారిదద్రూ ఎపుప్డూ ఒకరితో ఒకరు పోటీ పడుతూ అనిన్ంటోల్నూ ముందు ఉండడం ఆమెకెంతో నచేచ్ది.. ఆ అభిమానంతోనే వారిదద్రితోనూ
కలిసి మూడురోజులు దగగ్రగా గడిపే అవకాశానిన్ అంతగా సావ్గతించింది..
రెండో రోజంతా కలిసి ఉండేటుట్, మూడోరోజు మధాయ్హన్ం భోజనాలయాయ్కా ఎవరి వీలును బటిట్ వారు పర్యాణమయేయ్ందుకు ముందే
ఏరాప్టుల్ చేశారు. రైలేవ్ సేట్షన కి, ఎయిరోప్రట్ కి కావలసిన బసుస్లు ఏరాప్టు చేశారు..
‘ఇవనీన్ చూసేత్ మనలో ఎవరో పిలల్ల పెళిళ్ చేసుత్నన్టుంది’ అనాన్రు ఎవరో..
“తవ్రలో అవీ వసాత్యి” అనాన్డు సుబర్హమ్ణయ్ం..
“ కరకట్.. ఆ ఛానస్ ముందు ఆడవారికే “అని జోకులేశారు మరొకరు..
ఆరుబయట కూరుచ్ని కబురుల్ చెపుప్కునాన్రు అందరూ..
అరధ్రాతిర్ దాటాకా ఎవరి గదులకి వారు మళాళ్కా, మనసు తీరని మరికొందరు చినన్ గూర్పులోల్ ముచచ్టుల్ కొనసాగించారు..
‘ఇలా కలిసినపుప్డే అనిపిసుత్ంది ఇనాన్ళూళ్ కలవకుండా ఎలా ఉనాన్మా?’ అని..
రెండో రోజు బధధ్కంగా నిదర్ లేచారు అందరూ..
ఏ పనీ చెయయ్కుండా ఉండడం బావుంది..
ఇళళ్కి ఫోన లు చేసి మాటాల్డుకోడాలయాయ్కా, బేర్కాఫ్సట్ దగగ్రే తొందర పెటాట్రు రాజా, పర్సాద..
సరైప్జ అంటూ అందరినీ పారీట్ హాలోల్కి పరుగులు తీయించారు..
అకక్డో నాలుగు రకాల ఆట పాటల పోటీలు పెటాట్రు.. గెలిచిన వాళళ్కి బహుమతులిచాచ్రు.. రెండు యామినీ, మరో రెండు సంధాయ్
గెలిచారు. ఒకరినొకరు చూసి నవువ్కునాన్రు..
ఆ తరావ్త లంచ టైము కావడంతో బేర్క అనాన్రు..
‘ఇపుప్డే మేము చెపిప్న సరైప్జ.. ముందేమీ పిర్పరేషన లేకుండా తమ కొచిచ్న విదయ్ పర్దరిశ్ంచడమే అది’ అంటూ చెపాప్రు.
‘ముందే చెపిప్ ఉంటే మేము సిధధ్ంగా వచేచ్వాళళ్ం కదా? ఇపప్టికిపుప్డంటే ఎలా?’ అని గొడవ పెటాట్రు ఎదో ఒకటి చెయయ్డం వచిచ్నవాళూళ్,
చేయడానికి ఆసకిత్ ఉనన్వాళుళ్..
‘ముందే చెపేత్ మజా ఏముంది? మీకేది వసేత్ అదే.. ఎలా వసేత్ అలాగే’ అనాన్రు నిరావ్హకులు..
దాదాపు ఇరవైమంది దాకా ఉతాస్హవంతులు తేలారు.. మిమికీర్, పాట, ఆట లాంటివిభాగాలోల్..
మిగతావాళళ్కి పేచీయే లేదు..
బాగా తిని బలంగా చపప్టుల్ కొడతామనాన్రు..
భోజనాలయాయ్కా, మితుర్లందరూ తిరిగి సమావేశమయాయ్రు..
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సంధాయ్, యామినీ ఇదద్రూ రాలేదు ఇంకా..
కారయ్కర్మం మొదలైంది..
మితుర్ల ఆటపాటలిన్ అందరూ ఎంజాయ చేసుత్నాన్రు...
సేట్జ మీద ఒకతను పాట పాడుతుండగా ఒక చినన్ బేగ తీసుకుని వచిచ్ంది యామిని.

రిజారట్ లో తమకు సహాయపడుతునన్ ఒక అమామ్యితో మాటాల్డి ఆ పారీట్ హాల కి పకక్నునన్ చినన్ గదిలోకి వెళిళ్ తలుపులు బిగించుకుంది..
సేత్జ మీద పాట పాడుతునన్ అతని చూపు తపప్ మిగతా అందరిదీ అటు వైపు అపర్యతన్ంగానే మళిళ్ంది..
తరావ్త ఆమె బయటకి రావడమూ, తన మొబైల ఫోన లో డౌన లోడ చేసిన రెండు మూడు పాటలకి నాటయ్ం చెయయ్డమూ, మధయ్లో చక చకా
వెళిళ్ తన డెర్స లో కొదిద్పాటి మారుప్లు ఎంతో చాకచకయ్ంగా చేసుకోవడమూ అనీన్ ఎంతో బాగా అయాయ్యి..
అందరూ ఆమె డానస్ ని, సమయసూప్రిత్ మెచుచ్కునన్టుల్గా చపప్టుల్ కొటాట్రు.. అందంగా, హుందాగా సేట్జ మీదకి నడిచి వెళిళ్ అందరికీ
అభివాదం చేసింది ఆమె..
మధయ్లో సేన్హితులు పాడే సమయానిన్ అలా చకక్గా వినియోగించుకుని భలే చేసింది అని అందరూ చాలా అభినందించారు.
తరావ్త ఇతర మితుర్ల కారయ్కర్మాలు సాగాయి..
అంతలో సేట్జ మీద తటిలల్తలా మెరిసింది సంధయ్..
మరో ఇరవై నిమిషాల పాటు తన భరతనాటయ్ పర్దరశ్నతో అందరినీ మంతర్ ముగుధ్లిన్ చేసింది.. ఆమె తన చినన్పప్టి కళని, సాధననీ
వదులుకోలేదని అందరికీ అరధ్మయింది. ఆమె పర్దరశ్న పూరత్యేయ్సరికి అందరూ అపర్యతన్ంగానే లేచి నిలబడి చపప్టల్ మోత మోగించారు..
సరదాగా తాము ఏరాప్టు చేసిన ఈ సరైప్జ అంకానికింత సప్ందన లభించడం చాలా సంతోషంగా ఉందని రాజశేఖర అంటూ సంధయ్,
యామిని లతో పాటు మరో ముగుగ్రు మితుర్లకి పర్తేయ్క బహుమతులు పర్కటించాడు.
కారయ్కర్మం పూరిత్ అయాయ్కా, రాతిర్ భోజనాలకి ముందు అందరూ తమ కాటేజ లకి చేరుకునాన్రు.. మరో ఇదద్రు సేన్హితులతో నినన్
మాటాల్డడం కుదరలేదనుకునన్ శీర్దేవి వారితో పాటు సివ్మిమ్ంగ పూల దాకా వెళిళ్ వెనకిక్ తిరిగి వచేచ్సరికి తమ కాటేజ లోని నిశశ్బద్ం
మాములుగా అనిపించలేదు..
ఏదో జరిగిందని మనసు చెపిప్ంది కానీ ఏం జరిగిందో తెలీలేదు..
రెండు బెడ రూములునాన్ వాటిని నినన్ కేవలం సామానుల్ పెటుట్కునేవాటిగా వాడుకునాన్రు..
ముగుగ్రూ ముందునన్ హాల లోనే పరుపులు వేసుకుని, సోఫా మీదెకిక్ ఒక దగగ్రే పడుకుక్ని, దొరుల్తూ కబురుల్ చెపుప్కునాన్రు.. తెలల్వారు
ఝామునెపుప్డో నిదర్ పోయారు..
అలాంటిది..
ఇపుప్డు ఒక రూము తలుపు ఓరగా వేసి ఉంది, మరొకటి పూరిత్గా వేసి ఉంది..
మౌనంగా వచిచ్ సోఫాలో కూరుచ్ని, కాళుళ్ చాపుకుని టీ.వీ పెటిట్ంది శీర్దేవి..
ఓరగా ఉనన్ తలుపు తీసుకుని సంధయ్ వచిచ్ంది మొదట..
" శీర్, నీ సామాను నా రూములోనే ఉంది నినన్ పెటిట్న చోటే.. నువువ్ నా గదిలోనే పడుకుంటానంటే సంతోషం.. యూ ఆర మోసట్ వెలక్ం..లేదూ
అకక్డ పడుకుంటాననాన్ నాకు ఓకే" అంది రెండో గదివైపు చూపుతూ...
" అదేమిటి?" అని అడిగేలోపు.. యామిని బయటకు వచిచ్ంది..
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" శీర్, నేను కూడా అదే చెబాద్మనుకునాన్.. నీ ఇషట్ం.. నీకెకక్డ కావాలంటే అకక్డే పడుకోక్వచుచ్.. డినన్ర టేబిల దగగ్ర కలుదాద్ం" అని గబ గబా
వెళిళ్పోయింది...
ఏం జరుగుతోందో అరధ్ం కాలేదు శీర్దేవికి...
యామిని తలుపు గటిట్గా వేసుకుని వెళిళ్పోయాకా సంధయ్ ని అడిగింది..
" సంజూ, ఏమయింది? యామిని బానే ఉందా?" అని
" శుభర్ంగా ఉంది, దానికేం వచిచ్ంది.. వసేత్ దానివలల్మరొకరికి ఇబబ్ంది రావాలి గానీ" అంది పెళుసుగా..
" అదేమిటి అలా అంటు నాన్వ?" ఆశచ్రయ్ం శీర్దేవి గొంతులో..
" కాక ఇంకేం అనమంటావ చెపుప్? చినన్పప్టినించీ అదే కుళుళ్మోతు తనం.. అనిన్ంటిలోనూ తనే గొపప్దానన్నుకుంటుంది.. ఇనేన్ళళ్యినా
ఏమీ మారుప్లేదు.. ఏళుళ్ వసేత్ సరిపోయిందా? మెచూయ్రిటీ రావదూద్..అదీ, దాని ఈగో .. ఏమీ మారలేదు" అంది సంధయ్ చినన్గా నిటూట్రుసూత్..
" ఏదైనా అనుకునాన్రా? ఇనేన్ళళ్ తరావ్త కలిసిన తరావ్త కూడానా?" శీర్దేవి ఆశచ్రయ్ం మరింత ఎకుక్వైంది..
సంధయ్ ఏదో చెపేప్ంతలో.. భోజనాలకి రమమ్ని పర్సాద దగగ్రనుంచి కాల వచిచ్ంది. దాంతో సేన్హితురాళిళ్దద్రూ గబ గబా తయారయి
బయటపడాడ్రు..
భోజనాలవేళంతా ఒకరినొకరు తపిప్ంచుకుంటూనే తిరిగారు యామినీ సంధాయ్...
" ఏం చెపిప్ందేం మీ ఫెర్ండ నా మీద? అని అడిగింది యామిని శీర్దేవి ఒకక్రీత్ ఉండగా చూసి.
ఫకాలన్ నవివ్ంది శీర్దేవి..
" చినన్పిలల్లా నువువ్ కూడా ఏమిటి యామీ?" అంది శీర్దేవి..
" అంటే ఆవిడగారు చినన్పిలాల్, నేను పెదద్పేరకక్ని అంతేగా?" అంది యామిని కోపంగా..
" ఛా నా ఉదేద్శయ్ం అది కాదు.. సాయంతర్ం నించీ ఇదద్రూ అదోలా ఉనాన్రు కదా ! అని అనాన్ను” అంది శీర్దేవి..
దాని సంగతి నాకు చెపప్కు.. ముంబాయిలో లీడింగ ఇమిమ్గేర్షన లాయర ట మళీళ్.. కొంచమైనా బుదిధ్ లేదు. దాని ఈగో, అది.. " అంది
యామిని కోపంగా..
చినన్పప్టినించీ వాళళ్ సంగతి తెలిసినదే కనక కాసేపైతే ఇదద్రూ సరుద్కుంటారని ఎకుక్వ మాటాల్డించలేదు శీర్దేవి..
పదకొండు దాటాకా అందరూ ఎవరి గదులకి వాళుళ్ మళాళ్రు..
అపప్టికీ ఎడమొహం పెడమొహం గా ఉనన్ ఫెర్ండస్ ఇదద్రినీ మాటాల్డించడానికి పూనుకుంది శీర్దేవి..
" యామీ, సంజూ, ఇనేన్ళళ్కి కలిశాము, రేపు విడిపోతే మళీళ్ ఎపుప్డు కలుసాత్మో, ఇపుప్డు కూడా ఇవనీన్ అవసరమా? ఆలోచించండి..
అసలేమయింది?" అంది నెమమ్దిగా..
" ననన్డుగుతావేం? ఆవిడగారినే అడుగు” అంది సంధయ్ కోపంగా..
" శీర్, నేను చెపాప్ను కదా, ఎనేన్ళొళ్చాచ్యనన్ది కాదు, ఎంత బుదిధ్ వచిచ్ందనన్ది ముఖయ్ం అని" అంది యామిని కూడా గటిట్గా..
" వాట నానెస్నస్, నా బుదిధ్ గురించి మాటాల్డే అరహ్త నీకేముంది? పీల్జ సాట్ప ఇట నౌ" అంది..సంధయ్..
" నీతో చెపిప్ంచుకునే అవసరం లేదు.. బాగా షో చేశావు కదా భరతనాటాయ్లు చేసి" అంది యామిని అకక్సు నిండిన గొంతుతో..
" అదే కదా నీ బాధ.. నీకంటే ననెన్కుక్వ మెచుచ్కునాన్రని. నువూవ్ చేశావుగా".
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“నేను భరతనాటయ్ం డెర్స తెచుచ్కోలేదు, నేను తెచుచ్కునన్ పటుట్చీరనే అలా కటుట్కునాన్నని నీకిందాకే చెపాప్ను. అయినా నాకేదో అనీన్ ముందే
తెలిసి పాల్న చేసుకునాన్నని నువవ్నుకుంటే నేనేమీ చెయయ్లేను.. నినున్ కనివ్నస్ చెయాయ్లిస్న అవసరం నాకు లేదు.” అంది సంధయ్ తనూ
కొదిద్గా విషయం అరధ్ం అవసాగింది శీర్దేవికి..
ఆమె తేరుకుని ఏదైనా చెపేప్లోపు ఇదద్రి మధాయ్ మాటల యుధధ్ం మొదలైంది..
ఇదద్రు పేరుమోసిన పర్తిభావంతులైన లాయరుల్, ఎనాన్ళళ్నించో సేన్హితులు..
విషయం చినన్దవనీ, పెదద్దవనీ అసలేదైనా కానీ, అలా మాటాల్డుకోగలరని శీర్దేవి అసస్లు ఊహించలేదు..
వారిదద్రినీ ఎంతో అభిమానించిన మూడో సేన్హితురాలిగా ఆమెకా పరిసిథ్తి మింగుడు పడడం లేదు..
ఏం చెయాయ్లో తెలీలేదు ఆమెకి..
" నీ సంగతి నాకు తెలీదా? తొమిమ్దో కాల్స లో నువువ్ నా పటుట్పరికిణీని చూసి ఎంత కుళుళ్కునాన్వో నాకు తెలీదనుకునాన్వా?"
" నీకు చింపిరిగా ఉంగరాల జుటుట్ ఉండేది, ఇపుప్డంటే సైట్లింగ చేయించుకునాన్వు కానీ, అపప్టినించీ నీకు నా పెదద్ జడ చూసేత్ ఎంత కుళోళ్
నాకూ తెలుసు...
అకక్డనించి మొదలయి ఎకక్డెకక్డి విషయాలనో తవివ్, తవివ్ పైకి తెచుచ్కుంటూ ఒకరినొకరు ఎనోన్ అనేసుకునాన్రు..
పాతకాలపు పౌరాణిక సినిమాలోల్ పర్తయ్రుధ్లు యుధాధ్నికి ముందు ఒకరినొకరు పదాయ్లతో దెపుప్కునన్టుట్గా..
చినన్నాటి సేన్హాలనించీ, ఇషాట్లనించి, తొలి పేర్మలు.. పెళిళ్కి సంబంధించిన విషయాలు.. దాదాపు అరగంట సేపు ఇదద్రూ అనుకుం టూ నే
ఉనాన్రు.
శీర్దేవి మాటలనీ, ఇంకా చెపాప్లంటే, ఆమెనే పటిట్ంచుకోలేదు ఇదద్రూ...
“దయచేసి ఇదద్రూ ఊరుకుంటారా? “ కాసత్ గటిట్గా, దాదాపు అరిచినటుట్గానే అంది శీర్దేవి..
ఇదద్రూ మాటాల్డలేదు.. కోపంగా ఆమె వంక చూశారు...
" ఏం చేసుత్నాన్రు? ఏమైనా బావుందా మీరు చేసుత్నన్ది? ఆరోకాల్సునించి సేన్హితులు.. ఇనేన్ళళ్ తరావ్త కలిశాము. అంతో ఇంతో చెపుప్కోదగగ్
సాథ్యిలో ఉనాన్ము..
ఇపుప్డేవిటిదంతా? ఎందుకు? మళీళ్ రేపు ఇకక్డనించి వెళిళ్పోతే ఎపుప్డో..
పీల్జ.. చినన్తనంలో అందరికీ పోటీ తతవ్ం ఉంటుంది.. కాదనను..
అది పెదద్యాయ్కా మాయమైపోదు.. ఒపుప్కుంటాను..
కానీ వయసు, దానితో వచేచ్ విజఞ్తా కనీసం ఎందులో పోటీ తతవ్ం ఉండాలి? ఎందులో ఉండకక్రేల్దనైనా చెపాప్లి కదా?
ఈరోజు సరదాగా కలిసిన సేన్హితుల కలయిక ఒక పండగ లాంటిది..
మనందరి ఇంటోల్నూ జరిగే వేడుక లాంటిది. అంతే కానీ ఇదేమీ ఇంటరేన్షనల కాంపిటీషన కాదే? దానికా మీరింతగా? అనుకుంటేనే
నాకెంత ఆశచ్రయ్ంగా ఉందో తెలుసా?
మనం ఇంటర లో ఉనన్పుప్డు చూశాను మీ ఇదద్రినీ.. ఎంతో తెలివైన వాళుళ్, పర్తిబావంతులు, అందగతెత్లు.. ఇవనీన్ చూసి మీ మీద ఎంతో
అభిమానం పెంచుకునాన్ను. ఎలాగైనా మీ ఇదద్రి సేన్హం పొందాలని కోరుకునాన్ను.
అది కొనసాగించడానికి ఎపుప్డూ పర్యతిన్ంచాను.. చినన్పుప్డు మీ ఇదద్రి మధాయ్ ఉండే పోటీ తతావ్నిన్ ఎంతో ఇషట్పడేదానిన్.. మూడోవాళళ్కి
మొదటి రాంక ఇవవ్కూడదని ఇదద్రూ పటుట్దలగా చదివేవారు..అలాగే ఒకరికంటే మరొకరికి ఒకక్ మారుక్ ఎకుక్వ వసేత్ అలాగే బాధ
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పడేవారు.. వచేచ్ పరీక్షలోనో, తరావ్తి పోటీలోనో ఒకరు రెండోవారిని అధిగమిసేత్నే కానీ నిదర్ పోయేవారు కాదు.. ఇవనీన్ అపుప్డు బావుండేవి..
నిజంగా బావుండేవి..
ఎందుకంటే చూసినవి మన చినన్పప్టి కళుళ్, ఆలోచించినది మన చినన్తనపు మెదడు..
ఇపప్టికీ అదే పర్వరత్నా? గోర్ అప గాలస్.. మీ సాథ్యి వాళుళ్ పర్వరిత్ంచవలసిన విధం కాదిది ఫెర్ండస్.. పీల్జ దయచేసి ఇదద్రూ మాములుగా
ఉండండి..
ఆ చినన్నాటి పోటీలోల్ ఒకరి మీద ఒకరు అలిగి మాటలు మానేసుకుంటే తోటి సేన్హితులుగా మేము సయోధయ్ కుదిరేచ్ వాళళ్ము..
ఇపుప్డలా చెపప్డానికి మీరు చినన్పిలల్లు కాదు.. అయినా చినన్పప్టి సేన్హితురాలిగా చెపాత్ను. అపప్టిలా నేను ముందెందుకు మాటాల్డాలి?
అని కాకుండా ఉనన్ రెండురోజులు సరదాగా ఉందాం.. పీల్జ
ఏం జరిగింది అని కూడా అడగనిపుప్డు.. జరిగినది మరిచ్పోండి.” అంది..చాలా నెమమ్దిగా, అనునయంగా..
ఇదద్రూ మాటాల్డలేదు..
మౌనంగా చెరో గదిలోకి వెళిళ్పోయారు..
నినన్ ముగుగ్రి నవువ్లతో హోరెతిత్న ఆ లివింగ రూం సౌండ తగిగ్ంచిన టీవీలా మూగవోయినటుట్గా ఉండిపోయింది..
పెదద్గా తరిక్ంచి, పొడిగించే పర్యతన్ం చెయయ్డం ఆమె పదధ్తి కాదు..
అకక్డే సోఫాలో పడుకుంది.. పొదుద్నన్కి చలల్బడతారేమో అనుకుంటూ...
తెలాల్రింది..
ఇదద్రిలోనూ ఏ మారూప్ కనబడలేదు..
ఇదద్రూ తమ పెటెట్లు సరుద్కునన్టుల్గా తెలుసోత్ంది.. ఒకరి వెనక మరొకరు వచాచ్రు..
మిగతావారితో కలవడం.. గూర్ప ఫోటోలు... భోజనాలు అయాయ్కా అందరూ ఖాళీ చేసి గేటు దగగ్రకొచాచ్రు..
‘ఇనాన్ళళ్ తరావ్త నినున్ కలవడం చాలా బావుంది శీర్.. నువేవ్మీ మారలేదు. అదే నెమమ్ది, అదే పర్వరత్నా.. ‘ఇదద్రూ ఇంచుమించుగా అదే
చెపాప్రు..
“నా సంగతి సరే, మీరూ మారలేదా? కనీసం వెళేళ్ముందు ఒకరికొకరు వీడోక్లైనా చెపుప్కోరా? పొదుద్నిన్ంచీ ఏమీ మాటాల్డుకొలేదు
ఇపప్టివరకూ.. “ అంది శీర్దేవి..
అదేమౌనం ఇదద్రి మధాయ్..
ఇదద్రూ చెరో పకక్నుంచీ ఎయిర పోరట్ కి వెళేళ్ బస ఎకాక్రు..
ఇదద్రినీ చూసూత్ చేసేదేమీ లేక తన కార వైపు నడిచింది శీర్దేవి..
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