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సి.ఎం. చాంబరోల్ సమావేశం చాలా వేడివేడిగా సాగింది. ముఖయ్మంతిర్, హోం మినిసట్రు బర్హామ్నందం, సలహాదారు
చాణుకయ్, ముదాద్యి రాజా ఉనాన్రు. సి.ఎం. పెనం మీద ఆవగింజలా ఎగిరెగిరి పడుతునాన్డు “నా పార్ణానికి శనిలా
దాపరించావు. గెటవుట. నీ మొహం నాకు చూపించకు” అoటూ అరిచి అరిచి, బిపి పెరిగి పెరిగి అలసి ఆయాసపడుతూ
కూరుచ్నాన్డు. ఇదంతా మామూలే అనన్టుట్ రాజా పెరిగిన తన మధయ్ వేలు గోరు వైపు చూసుకుంటూ మౌనంగా ఉనాన్డు.
తనకి సమాజంలో చాలా గౌరవం ఉందని మనసూఫ్రిత్గా నమేమ్ రాజకీయనాయకులోల్ ఒకడయిన హోమ మినిసట్రు,
“ఈ రోజునుంచీ ఏ మొహం పెటుట్కుని బయట తిరగగ్లను?” అంటూ వాపోయాడు.

øöeTT~

www.koumudi.net

qe+ãsY 2021

2

నిశశ్బద్ విసోప్టనం

“రేపు అసెంబీల్లో పర్తిపక్ష నాయకుడు చీలిచ్
చెండాడతాడు. ‘మీసాలరాజాని ముఖయ్మంతిర్ ఎందుకు
చేరదీశాడు? రాజా సి.ఎం.కి నిజoగా బావమరిదేనా?
కౌసలయ్కి సోదరులునాన్రా? ఈ చీకటి రహసయ్ం
ఏమిటి?’ అంటూ అమాయకమైన జింకను వేటగాడు
వేటాడినటుట్

ననున్

వెంటాడుతాడు”

అనాన్డు

ఆంజనేయులు తల పటుట్కుని.
“నా మనవరాలికి హాలీవుడ నటుడిని తీసుకొచిచ్
చేదాద్ం అనుకునాన్ను. ఇపుప్డు కనీసం టీవీ నటుడు
కూడా రాడు” వాపోయాడు బర్హామ్నందం
“పబిల్గాగ్ చెపప్కు. ఎవరైనా టీవీ నటుడు నీ మీద దావా వేసాత్డు” అనాన్డు చాణుకయ్.
రాజా మధయ్లో కలిప్ంచుకుని “టీవీ అంటే గురొత్చిచ్ంది. నినన్ రాతిర్ టి.వి.లో మా పబిల్క రొమానస్ టెలికాసట్
చేశారుట. చానల వాడు నా ఫెర్ండే. టేమ రేటింగస్ బాగా పెరిగాయట” అనాన్డు.
పేపరు వెయిట నేలకి విసిరి కొటిట్, “చెపుప్ తీసుకుని కొడతాను. ఎకక్డో కాలి నేను ఏడుసూత్oటే మీకు పెళిళ్ళూళ్,
శోభనం రేటింగూస్ గురుత్ వసుత్నాన్యా?” అని అరిచాడు ముఖయ్మంతిర్.
“ఈ సమసయ్కు ఒకే ఒక పరిషాక్రం ఉంది” చాణుకయ్ అనాన్డు.
ముగుగ్రూ అతడి వైపు ఆసకిత్గా చూశారు.
“వాళిళ్దద్రికీ పెళిల్ చేయడం”
మీసాల రాజా అదిరిపడి “ఏంటి మీరు చెపేప్ది” అని అడిగాడు తను వినన్ది కరెకేట్నా అనన్టుట్.
“చెపాప్ను కదా. దీనికి అది ఒకటే మారగ్ం. హోమ మినిసట్రు, చీఫ మినిసట్రు కలిసి ఈ వారత్ని వెంటనే పెర్సుస్కి
పర్కటించాలి. వారత్ ఉధృతం తగుగ్తుంది”.
“దానిన్ పెళిల్ చేసుకుంటే పర్పంచంలో ఎకక్డ లేని జబుబ్లూ వసాత్యి”
“పబుబ్ గడిడ్ మీద పబిల్క రొమానస్ చేసుత్ండగా ఆ విషయం గురుత్ రాలేదా” ఒక బూతు మాట కలిపి తిటాట్డు సి.ఎం.
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“రొమానస్ చేసిన పర్తిదానీన్ చేసుకుంటే మగాడు, అవుతాడు అయిదు వేల మందికి మొగుడు”.
“వెధవ కవితవ్ం కటిట్ పెటట్కపోతే నీ ముఖయ్ంగాలనిన్టి మీదా ఒటుట్” కసిరాడు చాణుకయ్.
“పోయాక అంగం, ఎందుకిక అరాధ్ంగం” అనాన్డు రాజా.
వళుళ్ మండిన బర్హామ్నందం కోపానిన్ అణుచుకుంటూ, “ఒకడు శీర్నాధుడు, మరొకడు ఢింఢిమభటుట్ లెవెలోల్
మాటాల్డుకుంటునాన్రు చూడు” అని ముఖయ్మంతిర్తో అంటూ మీసాలార్జా వైపు తిరిగి, “అయినా నా మనవరాలికేమి
తకుక్వ? బంగారం బొమమ్” అనాన్డు.
“అయితే ఇంటోల్నే ఉంచుకోండి. తొమిమ్ది నెలలకో బంగారుగుడుడ్ పెడుతూ ఉంటుంది” అనాన్డు మీసాలార్జా.
“అంత మాట అనటానికి నీకు నోరెలా వచిచ్ంది రాజా. సుగాతిర్..! పేరుకు తగగ్టేట్ అభం శుభం తెలియని
అమాయకురాలు”.
“కడుపొచేచ్ వరకూ కనన్కూతురు కనెన్పిలేల్ అని ఇంటోల్ పెదాద్ళుళ్ అనుకుంటారట్” అనాన్డు.
బర్హామ్నందం అతడిని కొటట్బోయి, సి.ఎం.ని చూసి తమాయించుకుని, “ఏమిటి నీ బాధ?” అని అడిగాడు.
“కడుపొసేత్ పరేల్దు. ‘నా బిడడ్కు తండిర్వి నువేవ్నా’ అని అడిగింది. అదీ పరేల్దు. ‘నేనే’ అని చెపాప్క నా పేరు అడిగింది.
అది మరీ దారుణం” అనాన్డు రాజా.
“నువువ్ కాసేపు మాటాల్డకు” అని చాణుకయ్ మంతుర్ల వైపు తిరిగి, “ఆలోచించుకోండి. పబిల్క కి వారత్ తెలియటం
వేరు, పబిల్గాగ్ సీను చూడటం వేరు. ఈ వారత్ దావానలంలా వాయ్పించక ముందే ఇదద్రూ కలిసి పెళిల్ పర్కటన చేసేత్ వేడి
చలాల్రిపోతుంది. మొగుడూ పెళాళ్ల మధయ్ రొమానుస్ మీద పర్జలకి ఏమి ఇంటరెసుట్ ఉంటుంది? వదద్నుకుంటే మీ ఇషట్ం.
‘బాధయ్తాయుతమైన పదవిలో ఉనన్ హోమిమ్నిసట్రే పిలల్లిన్ ఇలా వదిలేసేత్ ఇక ఆయన రాషాట్ర్నిన్ ఏం కాపాడగలడు?’ అని
పర్తిపక్షం ఇపప్టికే నెగటివ కానావ్సింగ మొదలెటిట్ంది. ‘తాము కటిట్న ‘టాకుస్-మనీ’ ని నాయకుల పిలల్లు ఈ విధంగా
ఖరుచ్పెటట్టం చూసి పర్జలు ఇరిటేట అవుతునాన్రు. ‘మంతుర్ల పిలల్లకో నాయ్యం, పర్జలకో నాయ్యమా?’ అంటూ
అపోప్జిషన లీడరు దానిన్ మరింత ఎగతోసుత్నాన్డు. ఇదంతా రేపు ఎనిన్కలోల్ రిఫెల్కట్ అవుతుంది. దీనికనాన్ ముఖయ్ంగా, ఇంత
జరిగాక నీ మనవరాలికి ఎలాగూ పెళిల్ అవవ్దు. కాబటిట్ ఏదో ఒక నిరణ్యం తీసుకో” అని రాజా వైపు తిరిగి, “విషయం
లేకుండా మృగాలాల్ పొరిల్పొరిల్, గడిడ్లో దొరిల్ దొరిల్, ఫుట-పాత పకక్న కుండీలోల్ గులాబీమొకక్లిన్ విరగొగ్టిట్న మీ నిరరధ్క

నిరుపయోగ నిరుపమాన రొమానుస్ వీడియో నేను కూడా చూశాను. ‘రొమానుస్ పై డర్గస్ పర్భావం - మొగతనానిన్ తగిగ్ంచే
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గంజాయి’’ అంటూ పర్భుతవ్ం గానీ ఈ వీడియోని అడవ్రట్యిజెమ్ంటు కోసం ఉపయోగిసేత్, ఇక జనమ్లో ఎవరూ డర్గస్
వాడరు. నా మాట విని, పెదద్వాళళ్ని పెళిల్ పర్కటన ఇవవ్నీ” అనాన్డు.

ఆ విధంగా సమావేశం ముగిసింది. మరుసటిరోజు విలేఖరల్ సమావేశంలో ముఖయ్మంతీర్, హోమిమ్నిసట్రూ
సంయుకత్ంగా పర్కటించిన వివాహ వారత్ అనిన్ పేపరల్లో, చానెలుస్లో వచిచ్ంది.
రవళి నవువ్కుంది. ఈ పర్పంచంలో అనిన్టికనాన్ కషట్మైన పని... పడని వయ్కిత్తో కలిసి జీవించడం..! భాగసావ్ములోల్
ఒకరు మానసిక దరిదుర్లయితే అవతలివారి జీవితం నరకం అవుతుంది. ఈ రోజు నుంచీ మీసాలార్జా ‘కుకక్లు చింపిన
విసత్రిలో భోజనం ఎలా చెయాయ్లా’ అని విచారిసూత్ నీటి బయట చేపలా కొటుట్కుంటూ ఉంటాడు. చాలు. చినన్ విజయం.
చినన్దయినా విజయం విజయమే కదా. ఇంతకనాన్ పెదద్ విజయం సాధించాలంటే డబుబ్ కావాలి.
15
పెదద్ హాలు. అదాద్ల వెనుక చినన్ చినన్ కూయ్బికలస్. వాటిలో కొందరు పని చేసుకుంటునాన్రు. అంతమంది ఉనాన్
కొదిద్గా కూడా శబద్ం లేదు. గాలిలో పరిమళం హాలంతా పరుచుకుని ఆహాల్దకరమైన ఫీలింగ ఇసోత్ంది. సరీగాగ్ పది అవుతూ
ఉండగా సూటు వేసుకునన్ ఒక వయ్కిత్ హాలోల్కి వచాచ్డు.
“రవళి?”
“నేనేనండీ”
“నా పేరు అశోక. రండి” అంటూ బోరుడ్ రూములోకి తీసుకెళాళ్డు. విశాలమైన రూమ. లోపల ఎవరూ లేరు. ఇదద్రూ
కూరుచ్నాన్క, “డైరెకట్ గా ఇలా చెపుతునాన్నని ఏమీ అనుకోకండి. మీరు ఇకక్డికి పెదద్ రికమెండేషన మీద వచాచ్రని మాకూ
తెలుసు. మీకూ తెలుసు. కానీ చకర్ధరరావుగారు అలాంటి వాటికి పూరిత్ వయ్తిరేకం. పర్ధాన మంతిర్ చెపిప్నా వినరు”
అనాన్డు.
“నేనూ ఇలా చెపుతునాన్నని ఏమీ అనుకోకండి. నేను రికమెండేషన చేయించింది ఉదోయ్గం కోసం కాదు. ఇంటరూవ్య్
కోసం. ఇక ఉదోయ్గం అంటారా? మీరు సంతృపిత్ చెందితేనే ఇవవ్ండి. నాకు ఉదోయ్గం అవసరం మాతర్ం చాలా ఉంది”
“ఎంత శాలరీ ఆశిసుత్నాన్రు మీరు?”
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“లక్ష”
అతడి మొహంలో ఆశచ్రయ్ం
సప్షట్ంగా కనపడింది. ఫైలోల్కి చూసి
తలెతిత్,

“మీరు

సాధారణ

పోసుట్

గార్డుయ్యేటు. అనుభవం కూడా ఏమీ
లేదు. ఈ చదువుతో కేవలం పదివేల
జీతానికి

వచేచ్

వాళుళ్

కూడా

ఉనాన్రు”
“పది

లక్షలు

ఇసాత్మనాన్

రానివాళుళ్ కూడా ఉంటారు అశోక.
మీకు తెలియనిది ఏముంది?”
అతడు అభావంగా, “సరే మీ ఇషట్ం. ఈ ఇంటరవూయ్ రికారడ్ చేసి చైరెమ్నకి పంపిసాత్ము. ఫైనల డెసిషన ఆయనదే. ఏ
సబెజ్కుట్లో అడగను?” అని పర్శిన్ంచాడు
“మీ ఇషట్ం. ఏదైనా సరే.”
తన తల తికక్ సమాధానాలు అతడికి నచచ్లేదనీ, వెంటనే పంపించి వెయయ్టం ఇషట్ంలేక అలా అడుగుతునాన్డని
అరథ్మైంది. కానీ ఆమె లెకక్లు ఆమెకునాన్యి. కంపెనీ పర్కటిసేత్ అపల్య చేసిన ఉగోయ్గం కాదిది. తనకోసం వాళుళ్ ఏరాప్టు
చేసిన ఇంటరూవ్య్. ఏదో ఒక పర్తేయ్కత లేకపోతే తీసుకోరు. ఈగో దెబబ్ తింటే, తనని ఓడించటానికి అతడు మరింత
కఠినమైన పర్శన్లు వేసాత్డు. ఛానుస్ తీసుకోవాలి. పరీక్ష కఠినమే. కానీ ఈ ఇంటరూవ్య్ తనకు కాదు. ‘...ఏ ఇంటోల్ తలుల్లు

బాగుంటారో ఆ ఇంటోల్ మదర థెరెసాస్లూ, ఏ ఇంటోల్ తండుర్లు బాగుంటారో అబుద్ల కలాంలూ పుడతారు’ అనన్ కొటేషన
గురొత్చిచ్ంది. ‘ఈ ఇంటరూవ్య్ నాకు జాఞ్నమిచిచ్న నా తండిర్కి’ అనుకుంది.

“సాధారణంగా ఇంటరూవ్య్లోల్ రీజనింగ, లాజికుక్లకి సంబంధించిన పర్శన్లు అడుగుతారు. మీ సబెజ్కట్ సోషియాలజీ
కదా. అందులో అడగనా?”
“చదివిన సబెజ్కుట్లో అడిగితే ఎవరైనా చెపుతారు. ఇంకేదైనా అడగండి” అoది.
మళీళ్ అదే తలతికక్.
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“పదో కాల్సులో చదివిన తెలుగు పదయ్ం బీటెకుక్లో మరిచ్పోతారు. మీరు మూడు నాలుగు సంవతస్రాల కిర్తమే
గార్డుయ్యేటు అయినటుట్ మీ రికారుడ్లు చెబుతునాన్యి. మీకు మీ సబెజ్కుట్ ఎంత గురుత్ందో ఏమిటో?”
“ఇవేమీ పెళిల్ చూపులు కావు కదా. తెలిసేత్ చెపుతాను. లేకపోతే ఉదోయ్గం రాదు. అంతేగా”
అశోక మొదటిసారి నవేవ్డు. “ఇంటరూవ్య్ చెయయ్టంలో పది సంవతస్రాల అనుభవంతో చెపుతునాన్ మేడమ. ఏళళ్
తరబడి చదివిన సబెజ్కుట్లో పర్శన్ అడిగినా చాలామంది పిలల్లు చెపప్లేరు. sin^2(x) + cos^2(x) ఎంతoటే చెపప్లేని
లెకక్ల సూట్డెంటుస్ నూటికి తొంభై శాతం ఉనాన్రు”.
“ఒకటి” అనన్దామె.
అతడికి అరథ్ం కాక “ఒకటేమిటి?” అనాన్డు.
“మీ పర్శన్కి సమాధానం ‘ఒకటి’ అని చెపుతునాన్ను. అంతే కాదు. మీరేమీ అనుకోకపోతే ‘నూటికి తొంభై శాతం’
అని వాడకూడదు. ‘తొంభై శాతం’ అనాలి. లేదా, ‘నూటికి తొంభై’ అనాలి. సారీ. తెలిసీ చెపప్కపోతే మీరు భవిషయ్తుత్లో
కూడా అదే కంటినూయ్ చేసాత్రు“
సోప్రిట్వగా తీసుకుంటునన్టుట్, “థాయ్ంకస్ మేడమ. నాకింత వరకూ తెలీదు. థాయ్ంకూయ్..! ఇంటరూవ్య్ మొదలు
పెడదామా?” అని అడిగాడు.
కురీచ్లో సరుద్కుని కూరుచ్ని, “తపప్కుండా” అoది.
“మొదటి ఇంటరూవ్య్ అంటునాన్రు కాబటిట్ చినన్ పర్శన్తో పార్రంభిదాద్ం. మీకూ కాసత్ టెనష్న తగుగ్తుంది.
భారతదేశానికి తూరుప్న ఉనన్ బంగాళాఖాతం. దాని ఎదురుగా నిలబడితే, మీ వెనుక వైపు ఉనన్ సముదర్ం ఏది?”
ఆ గదిలో గాఢమైన నిశశ్బద్ం పాదరసంలా వాయ్పించింది. ఆమె చాలాసేపు మౌనంగా ఉండిపోవటం చూసి,
“ఇంతసేపు ఆలోచిసుత్నాన్రేమిటి మేడమ ? తూరుప్న బంగాళాఖాతం కాబటిట్, మీ వెనుక ఉండేది అరేబియా మహా
సముదర్ం” అనాన్డు తేలిగాగ్.
“అరేబియా ‘మహా’ సముదర్ం కాదు. సముదర్ం”
అతడు దెబబ్ తిని సరుద్కుంటూ “ఏదో ఒకటి లెండి. కానీ ఇంత సులభమైన పర్శన్కి ఎందుకు అంత సేపు
ఆలోచించారు?” అతడి సవ్రంలో తేలికభావం ధవ్నించింది.
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“భారతదేశం అనాన్రు కాబటిట్ కనూఫ్య్జ అయాయ్ను. బంగాళాఖాతం కలకతాత్కి దకిష్ణంగా; అసాస్ంకి పడమటగా
ఉంటుంది. కలకతాత్లో నిలబడితే వెనుక చైనా, రషాయ్, ఆరెక్టిక ఓషన ఉంటాయి. అసాస్ంలో నిలబడితే వెనుక పసిఫిక
ఓషన; కనాయ్కుమారిలో హిందూ మహాసముదర్ం, ఆ వెనుక మాలీద్వస్ కూడా ఉండొచుచ్.”
బాంబులా విసోఫ్టించిన ఆ సమాధానానిన్ జీరణ్ం చేసుకోవటానికా అనన్టుట్ అతడు ఒక క్షణం ఆగి, ‘నిజమే’ అనన్టుట్
తల పంకిసూత్, “ఒక చినన్ విషయానిన్ కూడా ఇనిన్ వైపులిన్ంచీ ఆలోచించటం మంచి ఎగిజ్కూయ్టివ లక్షణం. గుడ. మరో
పర్శన్. మీరు మీ కిర్ంద పని చేసే ఎటువంటి ఉదోయ్గసుత్లిన్ ఇషట్పడరు?” అనాన్డు, ‘పడరు’ అనన్ పదానిన్ వతిత్ పలుకుతూ.
“నా కిర్ంద పని చేసూత్ ననున్ తిటేట్వాళళ్ని..! మరోలా చెపాప్లంటే, పగలంతా కాపిటలిసుట్ దగగ్ర పని చేసి,
సాయంతర్ం మందు తాగుతూ విపల్వ కబురుల్ చెపేప్ మేధావులిన్”
“అదేమిటి? వాళుళ్ నమేమ్ సిదాధ్ంతం గురించి మాటాల్డుకోవటానికి వారికి హకుక్ ఉనన్ది కదా”
“తాను నమిమ్న సిదాధ్ంతానికి వయ్తిరేకంగా పని చేసేవాడు నూరు శాతం రిజలుట్ ఎలా ఇవవ్గలడు సార?” అనన్ది.
పర్పంచంలో అందరికనాన్ దురదృషట్వంతుడు తనకి నచచ్ని వృతిత్లో పని చేసేవాడు – అనేవాడు తన తండిర్.
“బర్తకటానికి ఉదోయ్గం కావాలి మేడమ. ఆలోచనలు మనసుకు సంబంధించినవి”.
“నేను చెపేప్దీ అదే. చచేచ్ వరకూ మనసుకు వయ్తిరేకంగా పని చేసేవాడు నా దగగ్ర మనసూఫ్రిత్గా ఎలా
పనిచెయయ్గలడూ అని? పొర్దుద్నన్ లేచినపప్టి నుంచీ ననున్ తిటుట్కుంటూ నా దగగ్ర పని చేసేవాడిని నేను ఎందుకు
మెచుచ్కోవాలి? ఒకవేళ వాడు పనిమంతుడైతే వాడిని మెచుచ్కుంటూ గొడుడ్చాకిరీ చేయించుకుంటూ నాలుగు గింజలు
రాలుసాత్నే తపప్ వాడిని ఇషట్పడను”.
“అపుప్డు అందరూ మీ గురించి ఏమనుకుంటారు?”
“మనలో ఆనందం తగిగ్పోవటానికి కారణం, మనలిన్ విమరిశ్ంచే వారి నుంచి పొగడత్ని ఆశిసాత్ం. మన
మంచికోరేవారిలో తపుప్లు వెతుకుతాం. బయటవారి గురించి నాకు సంబంధం లేదు. మీరు అడిగింది... ‘నా’ దగగ్ర’
పనివారి గురించి అయితే, దీని గురించి ఎంతసేపు చరిచ్ంచినా మన ఇదద్రి అభిపార్యాలూ మారవు” అంది, ఈ టాపిక
ఇకక్డితో ఆపు చేదాద్మా అనన్టుట్.
తరువాతి పర్శన్ కోసం అశోక కాగితంలోకి చూసూత్, “భారతదేశంలో బాల్క-మనీ తగగ్టానికి ఒక సలహా చెపప్మంటే
ఏమి చెపుతారు?” అని అడిగాడు. ఆమె క్షణం కూడా ఆలోచించలేదు. “సిథ్రాసిత్ అమమ్కాలూ, కొనుగోళూళ్ మొతత్మంతా
పర్భుతవ్ం దావ్రా చేయాలి” అంది.
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“అరథ్ం కాలేదు. వివరించండి”
“మీ బిలిడ్ంగ మీరు కోటి రూపాయలకి అముమ్దామని, ముపైప్ లక్షలు బాల్క, డెబైబ్ లక్షలు వైట అని ఒపప్ందం
చేసుకుంటారు. ఇది అందరికీ తెలిసిందే కదా. నేను చెపిప్న పదధ్తిలో అలా కుదరదు. ఫాల్టుస్, సథ్లాలు, భవంతులూ... ఏ
సిథ్రాసిథ్ అమమ్దలుచ్కునాన్ పర్భుతావ్నికి తెలియబరాచ్లి. ఆపై పర్భుతవ్ం వారు ‘ఫలానా చోట ఫలానా ఆసిథ్ అమమ్కానికి
ఉనన్ది’ అని గెజిటుట్లో పర్చురిసాత్రు. కొనదలుచ్కునన్వారు చూసి వచిచ్ రహసయ్ బిడిడ్ంగ వేసాత్రు. అందరోల్కీ ఎకుక్వ ధర
ఆఫర చేసిన వారికి మీరు తపప్నిసరిగా మీ బిలిడ్ంగ అమమ్వలసి ఉంటుంది.”
“కొనేవాడు అమమ్కందారుతో లాలూచీ పడవచుచ్గా”
“పోటీదారుల్ ఉంటారు కాబటిట్, అదoత సులభం కాదు. దీనివలల్ పర్భుతావ్నికి ఆరులాభాలు ఉనాన్యి. తనవాళళ్కి
తకుక్వ ధరకి అముమ్కుంటానంటే పర్భుతావ్నికి ‘గిఫట్ టాకస్’ వసుత్ంది. వేలం పాట కాబటిట్, అమేమ్వారికి ఎకుక్వ ధర
వసుత్ంది. పర్భుతావ్నికి సాట్ంప డూయ్టీ వలల్ లాభం కొనిన్ రెటుల్ పెరుగుతుంది. లావాదేవీలనీన్ బాయ్ంక దావ్రా జరుగుతాయి
కాబటిట్ నలల్ ధనం పర్సకిత్ ఉండదు. బోర్కరు కమీషన ఉండదు. రాజకీయ నాయకులు, సినిమా వాళుళ్, కిర్కెటరుల్ కోటుల్ కోటుల్
నలల్ధనం రియల ఎసేట్టులోకి పంప చేయటానికి వీలుండదు”.
“కానీ...” అని అతడు ఇంకా ఏదో చెపుతూ ఉండగా, “నేను చెపిప్నదంతా వాటర-టైట కాదు సర. ఇంకా చాలా
ఆలోచించాలి. ఊహ చెపుతునాన్నంతే” అoది.
“ఇదంతా వినటానికి బావుంటుంది. పర్భుతవ్ం, రాజకీయనాయకులు, పారిశార్మికవేతత్లు పడనిసాత్రా? పార్ధమిక
హకుక్ల భంగమని ఎవరో కోరుట్కి వెళాత్రు.”
ఏదైనా ఒక పాయింటు చెపప్గానే నెగిటివగా ఆలోచించే జనాలు ఎపుప్డు మారతారు? విసుగు అణుచుకుని,
వీలైనంత మృదువుగా, “మీరు నా అభిపార్యం అడిగారా? సాధాయ్సాధాయ్లు అడిగారా?” అనన్ది.
అశోక నవివ్, “మీకు కోపం వసుత్నన్టుట్ ఉంది. లక్ష రూపాయలు జీతం తీసుకునేవారు అంత తొందరగా ఇరిటేట
అవకూడదు. ఇంటరూవ్య్లో అదొక భాగం” అనాన్డు.
ఆమె గిలీట్గా ఫీల అవుతూ, “సారీ సర. ఇదే నా మొదటి ఇంటరూవ్య్” అoది.
“అనన్టుట్ మేడమ. నాదో చినన్ అనుమానం. ఇనిన్ తెలివితేటలుండి ఇంతకాలం ఖాళీగా ఎందుకునాన్రు?”
“ఖాళీగా లేను. సూక్లోల్ పని చేసుత్నాన్ను. పిలల్లతో గడపటం నాకిషట్ం. కానీ ఇపుప్డు డబుబ్ అవసరం చాలా ఉంది
సార. అందుకే ఇలా వచాచ్ను. పని అయిపోగానే తిరిగి పలెల్కి వెళిళ్పోతాను.”
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“ఏ పని?”
“సారీ సర. అది నా వయ్కిత్గతం.”
“ఈ విషయం కూడా చైరమ్నుగారికి చెపుతాను” అని కాగితం మీద ఏదో వార్సుకుని, “ఆఖరి పర్శన్. రీజనింగ,
ఛాయిసుస్ల గురించి” అనాన్డు. ఆమెకి వెంటనే సతయ్ గురొత్చాచ్డు. పర్తీసారీ ‘దుఃఖమా? సంతోషమా? ఏమిటి నీ
ఛాయిస?’ అనే సతయ్.
“మీరు ఒక గేమ-షోలో చివరివరకూ వచాచ్రు. మూడు గదులునాన్యి. ఒకదాని వెనుక ఖరీదైన కారు ఉనన్ది. ‘ఒక
దావ్రం తెరిచి మీ అదృషట్ం పరీకిష్ంచుకోండి’ అనాన్డు యాంకరు. మీరు మొదటి దావ్రం ఎనున్కునాన్రు. యాంకరు రెండో
గది తలుపు తీసి చూపించాడు. దానిలో మేకపిలల్ ఉంది. ‘కావాలంటే మీరు గది మారుచ్కోవచుచ్’ అంటూ మీకు మరో
ఛాయిస ఇచాచ్డు. మీరు 3వ దావ్రానికి మారతారా? అదృషట్ంలో తేడా లేదని మొదటి దావ్రానికే ఫికస్ అవుతారా?”
“తెలివైనవాడు అదృషట్ం కనాన్ అవకాశానిన్ ఎకుక్వ నముమ్తాడు సార. మొదట ఎనున్కునన్ దావ్రం వదిలి, మూడో
దావ్రం ఎనున్కుంటాను”
“దావ్రానిన్ మారచ్టానికి, అవకాశం పెరగటానికి సంబంధం ఏమిటి మేడమ?”
“మూడు గదులోల్ ఒకటి ఎనున్కునాన్ కాబటిట్, నేను గెలిచే ఛానుస్ 1/3. కారు ఏ గదిలో ఉందో యాంకరుకి
‘నిశచ్యంగా’ తెలుసు. రెండో గది తెరిచాడంటే, 3 గదులిన్ 2 చేసి, నేను గెలిచే చానుస్ని 1/3 నుంచి 1/2 కి
పెంచాడనన్మాట. దావ్రం మారటం దావ్రా అతడిచిచ్న ఆ అవకాశానిన్ ఉపయోగించు కుoటాను”.
అతడు లేచి నిలబడుతూ, “బాగా చెపేప్రు మేడమ. ఈ ఇంటరూవ్య్ బాసుకి పంపుతాను. ఆయన ఇంకో గంటలో
వసాత్రు. అంత వరకూ వెయిట చెయయ్ండి. గుడ లక” అని వెళుత్నన్వాడు ఒక క్షణం ఆగి, “మీగాగ్నీ ఈ ఉదోయ్గం వసేత్ నేను
మీ కిందే పని చేయాలి’ అనాన్డు.
“అలా ఏమీ లేదండీ. నేను ఎంత పొగరుగా పాండితయ్ పర్కరష్య్ పర్దరిశ్ంచినా, భాషాదోషాలు సరి దిదిద్నా ఓరుప్గా
సహించారు. థాయ్ంకూయ్ సార. మీలాంటి వాళుళ్ చాలా అరుదు. మనిదద్రం కలిసి పని చేయడం నా అదృషట్ంగా
భావిసుత్నాన్ను. అఫోక్రస్... నాకు ఉదోయ్గం వసేత్” అని నవివ్ంది.
అతడు వెళిల్పోయాక తిరిగి వచిచ్ హాలోల్ కూరుచ్ంది. పది నిముషాలయింది. ఇంకెంత సేపు ఉండాలో అనుకుంటూ
ఉండగా ఫోన మోగింది.
“రవళీ?”
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“మాటాల్డుతునాన్ను”
“నేనమామ్. చకర్ధరరావుని. ఇంటరూవ్య్ అదరగొటాట్వుగా “
PPP
సంభర్మాశచ్రాయ్లతో ఒకక్సారిగా ఆమె చెయియ్ వణికింది. ఇంటరూవ్య్ గురించిన అభినందన వలల్ కాదు. ఆయన
అంత ఆపాయ్యంగా ఏకవచనంలో సంబోధిoచటం వలల్. అంబానీ నో, బిరాల్నో సడనగా ఫోన చేసి పలకరిసేత్ ఎలా
ఉంటుందో అటువంటి అనుభూతి.
“నేను రావటానికి మరో అరగంట పడుతుందమామ్. పైన మా అమామ్యి కలప్న ఉంటుంది. తనకి చెపాప్ను. వెళుళ్.
మంచి కంపెనీ ఇసుత్ంది”.
ఆమె ఆనందానికి బేర్క పడింది. ‘ఆమె తనకి కంపెనీ ఇవవ్టం ఏమిటి?’ అని మనసులో విసుగాగ్ అనుకుంది. ఆమె
మౌనానిన్ మరోలా అరథ్ం చేసుకుని, “కింద పదిహేడు ఫోల్రూల్ మా ఆఫీసులు. పైన రెసిడెనుస్” అనాన్డు.
“ముంబాయిలో అంబానీలా” అంది కాసింత కసితో కూడిన ఇరిటేషనుతో.
ఆయన నవివ్, “అంత కాదులే. అశోక వచిచ్ తీసుకు వెళాత్డు. వెళుళ్” అనాన్డు.
‘వెళళ్ను’ అందామనుకుంది గానీ, ఈలోపులో అశోక వచాచ్డు. అనయ్మనసక్ంగా లేచింది. ఇదద్రూ లిఫట్ లోకి
పర్వేశించారు. “కలప్న వయసు ఎంత ఉంటుంది?” అని అడిగింది.
“పదహారు – పదిహేడు”
భుర్కుటి ముడివడింది. పదహారేళళ్ పిలల్. కిర్ందికి వచిచ్ మాటాల్డాలి. లేదా అంత ఇంటరెసుట్ంటే వచిచ్ తీసుకెళాళ్లి.
రమమ్ని పిలుపేమిటి? అధికార దరప్ం..! కళుళ్ మిరిమిటుల్ గొలిపే తమ ఐశవ్రాయ్నిన్ ఎదుటి వారికి చూపించుకోవాలనే
చాలామంది ధనవంతులకి ఉండే అంతరీల్న కోరిక..!
లిఫట్ పైకి వెళూత్oడగా, “మీ ఇంటరూవ్య్ బాస కి పంపాను. మొతత్ం వినాన్రు. బహుశా దానిన్ కూతురుకి ఫారవ్రడ్ చేసి
ఉంటారు. ఆ పాప మిమమ్లిన్ అందుకే కలవాలనుకుoటోంది అనుకుంటునాన్ను” అనాన్డు.
“అదేమీ వాలీమ్కి రామాయణం, పోతన భాగవతం కాదు. ఇంటరూవ్య్” అoది చిరాగాగ్.
పదిహేడో అంతసుత్లో లిఫట్ ఆగింది. ఇదద్రూ పొడవాటి కారిడార లోంచి వరండా ఎడమ వైపు హాలులోకి
పర్వేశించారు. చినన్సైజు పెళిల్ చెయయ్టానికి సరిపోయేటంత ఉంది హాలు. గోడలకి బంగారం, సీలింగుకి పాల్టినం తాపడం
చేసినటుట్ ఉంది. షాండిల్యరు ఖరీదుతో ఒక మధయ్ తరగతి కుటుంబం ఆరెన్లుల్ బర్తకొచుచ్. హాలోల్ంచి కలప్న గదిలోకి
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నిశశ్బద్ విసోప్టనం

పర్వేశించారు. ముందు ఆమె పెరస్నల లివింగ రూమ. దాని వెనుక బెడూర్మ కనపడుతోoది. కుటుంబ సభుయ్లందరికీ బెడరూములతో పాటూ విడివిడిగా లివింగ రూములు..!
గదిలోకి పర్వేశిసూత్నే ఆమె నిశేచ్షుట్రాలై నిలబడి పోయింది.
“మీరు కూరోచ్ండి మేడమ. అమామ్యి వసుత్ంది. నేను వెళుత్నాన్ను” అనన్ అశోక మాటలు కూడా వినపడలేదు.
గోడలకి తైల వరణ్ చితార్లు. ఒక దానిన్ మించి ఒకటి. పొర్ఫెషనలగా లేవు. నిజాయితీగా ఉనాన్యి. కళుళ్ విపాప్రితం
చేసుకుని చూడటంలో తనని తాను మరచిపోయి ఉండగా వెనుక నుంచి, ‘హాయ’ అని వినపడి వెనుదిరిగింది.
సెలయేరు జీవనది అవటానికి సమాయుతత్మవుతునన్ వయసు. ఆమె తండిర్ కూడా తన తండిర్ లాంటివాడే
అనుకుంటా. లంగా, ఓణీలో ఉంది. ఉరకలేసే అలల్రికి మరాయ్ద కళెళ్ం వేసినటుట్ ఉంది.
“నా పేరు కలప్న. నానన్ మీ ఇంటరూవ్య్ పంపారు. ‘చూడు ఎంత బాగా చెపిప్ందో’ అనాన్రు. మీరు బాగా పుసత్కాలు
చదువుతారా? అయినా పుసత్కాలు చదివితే ఇదంతా రాదు లెండి. గురుత్ండాలి. గురుత్ ఉండాలంటే చదువు మీద ఇషట్ం
ఉండాలి. ఎందుకో మీతో సేన్హం చేసుకోవాలనిపించింది. నానన్కి చెపాప్ను. ఆరెన్లుల్ సావాసం చేసేత్ వారు వీరవుతారట.
మీతో ఉంటే మీ తెలివితేటలు కొంచెమైనా వసాత్యేమో అని ఆశ. మీకిషట్మేనా? ఏమీ అనుకోకండి. లొడలొడా మాటాల్డటం
నా అలవాటు. మా నానన్కి నాలో నచచ్ని విషయం అదొకక్టే. అవునూ. అసాస్ం అనాన్రేమిటి? అసాస్ం పకక్న సముదర్ం
లేదుగా. మీ ఉదేద్శయ్ం ‘సముదర్ం ఉనన్ వైపు చూసూత్’ అయి ఉంటుంది. అంతేగా. అంతేలెండి.”
ఆ అమామ్యి ఇంకా మాటాల్డేదేమో కానీ అంతలోనే ఇంటరకమ మోర్గింది. మాటాల్డి పెటేట్సూత్, “నానన్ వచాచ్రు.
అశోక మిమమ్లిన్ తీసుకెళళ్టానికి వసుత్నాన్డు. మీకు ఇషట్మైతే అకక్డ అయిపోయాక మళీళ్ రండి. మాటాల్డుకుందాం. మీకు
ఇషట్మైతేనే సుమా”
“ఈ బొమమ్లు ఎవరు వేశారు?”
“నేనే. ఎలా ఉనాన్యి”
రవళి సథ్బుద్రాలైంది. ఆ పాప వైపు ఆరాధనా పూరవ్కంగా చూసూత్, “ఇంత చినన్ వయసులో ఇంత అదుభ్తంగా”
అనబోతూ ఉంటే, “ఇక పనేం ఉంది? చదువు లేదు. బొమమ్లెయయ్టమేగా” అనన్ది.
“అదేమిటి? చదువు లేదా?” ఆశచ్రయ్ం, అనుమానం మిళితమైన సవ్రంతో అడిగింది రవళి.

(¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)
Post your comments

øöeTT~

www.koumudi.net

qe+ãsY 2021

