
øöeTT~ www.koumudi.net |òæãÁe] 2022  

   1 ¬FL$qFL$c ¶ MLj¸¼ ¥qDÍ 

   అ  
  

(1969 –     ) 
జాసిమ్న “సోప కంపెనీ' ఆఫీస 

గది గోడకి టైపిసుట్ కుమారి మేరి 
సరికొతత్ బొమమ్ల కేలండర తగిలిసుత్ంది, 
చూసూత్నన్ మగగుమసాత్లు ముకుందం, 
మోహన ఇదద్రి గుండెలోల్ నెతుత్రు 
గోదారి వెలుల్వలా పొంగింది. తమ 
అదృషట్ గీతానిన్ మౌనంగా 
పాడేసుకునాన్రు. మూడు షీటల్ కొతత్ 
కేలండర లో పైన దిలీప కుమార, 
నడుమ సాధన, చివర దేవానంద వరణ్ 
చితార్లతో చూడముచచ్టగా ఉనాన్రు. 

మేరీని సాధనగా, తమని దిలీప, 
దేవానంద లాగా ఊహించుకుని మగ 
గుమసాత్లు తెగ మురిసిపోయారు! 

ఇదద్రు మగాళళ్ మధయ్ ఓ అందాల పడుచు! ఆఫీస మొతత్ం జాసిమ్న పరిమళాలు నిండి మతెత్కిక్ంచాయి.  
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సోప కంపెనీ యజమాని పరంధామయయ్గారు. ఈ సవ్తంతర్ భారతం సృషిట్ంచిన ఇందర్జాలికులోల్ వీరోకరు!! 
రాజభవన రాజమారగ్ంలో ఆరంతసుత్ల భవనం మొదలెటిట్, అదెద్లకెగబడడ్ వాళళ్ నించి అడావ్నస్ లు గుంజి మరో 
రెండంతసుత్లు పూరిత్ చేశాడు. ఈ ఎనిమిదంతసుత్ల భవనం ఆయన భారాయ్మణి పేరుతో ఉంది. ఆయనకునన్ భారీ 
వాయ్పారాలోల్ చినన్దీ, చినన్దాని లాంటిది ఈ సోప కంపెనీ. సోప ఫాయ్కట్రీ నగరం చివర కోటలాంటి తోటలో ఉంది. ఆఫీస 
మాతర్ం ఎనిమిదో అంతసుత్ చివరగదిలో ఉంది. ఆఫీస మొతాత్నికి ఇదద్రే మగ గుమసాత్లు, ఒక ఆడటైపిసూట్, 
పరంధామయయ్గారు అడపాతడపా ఆఫీస కొచేచ్వారు. ఉనన్ అయిదు నిమిషాలోల్ లెకాక్డొకాక్ చూసుకోడంతో సరిపోయేది. 
గుమసాత్లు ముగుగ్రిలో ఆఖరికి ఆడామగా తేడా కూడా ఆయనకి కనిపించేది కాదు! నెలజీతాలకి తాను కొనన్ 
ముడిసరుకులుగానేచూసేవాడు!  

ఒక వారం అటూఇటుగా ముకుందం, మోహన, మేరీ ఉదోయ్గాలోల్ చేరారు. చేరిన మొదటోల్ చివర అంతసుత్ చివరి 
గది కిటికీలవదద్ నించుని ముగుగ్రూ మహానగరానిన్ తనివితీరా చూసేవారు. ఇలాంటి అవకాశం, అదృషట్ం తమకు 
లభించినందుకు పొంగిపోయేవారు. జనతా ఎకస్ పెర్స లాగా కింద అంతసుత్లోల్ కిటకిటలాడే జనానిన్ చూసి 
నవువ్కొనేవాళుళ్. వాళళ్ందరివీ ఏడుప్గొటుట్ మొఖాలు! తమ ముఖాలు మాతర్ం అదృషట్ దేవత వెలిగించిన దీపాలు! 

“మనం అదృషట్వంతులం” అని అనాన్డు ముకుందం. “నూటికి కోటికి దకక్వలసిన అదృషట్ం మనకు దకిక్ంది 
"అని అనాన్డు మోహన. మేరీ చిరునవువ్ నవివ్ంది. ఇదద్రీన్ మారిచ్ మారిచ్ చూసింది. 

" ఇకక్డ, ఇలా మీతో కలిసి పని చేసుత్నన్ నాదే అసలు అదృషట్ం!" గోముగా అంది. మగ గుమసాత్ లిదద్రికి వొళుళ్ 
ఝల మంది.  

టైపిసుట్ మేరీ కుడి వేపు కురీచ్లో కూచుని ముకుందం కాతా పుసత్కాలతో కయయ్ం చేసుత్ండేవాడు. ఎడం సేపు 
కురీచ్లో కూచుని మోహన ఆఫీస తాలూకు పనితో ఫుట బాల ఆడుతుండేవాడు. ఇదద్రి నడుమా కూచుని మిస మేరీ 
నాజూకు వేళళ్తో టైప రైటనిన్ సునిన్తంగా కదిలించేది. కాగితం వొయాయ్రంగా వెనకిక్ జరిగేది. మగాళిళ్దద్రికి రాను రాను 
మధయ్నునన్ కురీచ్ సెంటర్ల పాయింట అయింది! వారాలు గడిచి' నెలలోల్ కాలం కదిలేసరికి, తెలుగు సినిమాకి నకలుగా ఆ 
ముగుగ్రి మధాయ్ కొంటె చూపులు దొంగ చూపులు చిలిపి చూపులు అలల్రి చూపులు దోబూచులాడి చివరకు చెడుగుడి 
వరసలోకి దిగాయి. 
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   జసిమ్స సోప కంపెనీ ఆఫీస లో ఇలా మొదలైన ఆ ముగుగ్రి నేసత్ం సినిమా కథలా నెలజీతాలు చేతికి రావడంతో 
కొతత్ మలుపులు తిరిగింది. తిరపతి ఘాట రోడ లాగా నేసాత్ల దారి వింత అనుభూతులిన్ రగిలించింది. ఒకరికి తెలీకుండా 
ఒకరు మేరీ ఆరిథ్కావసరాలిన్ తీరుసూత్ భుజాలు కాశారు. బసుస్ టికెక్టల్తో ఆదుకొనాన్రు. కాఫీ ఖరుచ్లు భరించి 
పాదుకొనాన్రు. సినిమా సరదాలు తీరిచ్ చేదుకొనాన్రు. 

ఒకక్ చేతిమీద ఎనిమిది మందిని పోషించవలసిన పాపానికి ఒడిగటిట్న చినాన్రి మేరి కి, ఈ మగగుమసాత్ల లాభం 
లేదు. ఔదారయ్ంవలల్ సగం బెంగ తీరింది! చార మీనార కి దగగ్రోల్ ఎండా వానా 

వియయ్మాడే కొంపలో బతుకుతూ, తన యౌవనమే తనకు బదధ్శతుర్వుగా పరిణమించిన వయసుస్లో, కుకక్లు చింపిన 
విసత్రి లాంటి తన కుటుంబానికి కుటుట్డుపులల్లా ఉపయోగపడుతూ, మనసిచిచ్ పుచుచ్కొనన్ జాన కి కోరికలిన్ 
వడిడ్ంచడానికి విసత్రి వేయలేక కుములుతూ, ఈ ఆఫీస లో చేరాక కాసత్ 

ఊపిరి పీలుచ్కుంది! 
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జూన అంటే మేరీ దూరపుబంధువు. ఏదో పైరవేట కంపెనీలో చాలీచాలని జీతం తెచుచ్కుంటునాన్డు. జీతాలు 
చాలవని కోరికలు చసాత్యా? మేరీ జూన ఈ పాటికే డీర్మ లాండ లో ఉండేవాళేల్! కాని, ఈ దరిదర్ం అనే విధి 
రాకాసికతుత్లు దూసి ఇదద్రినీ చెరో ఒడుడ్న నిలబెటిట్ంది. మంచిరోజు కలిసివొసేత్ ఇదద్రూ వలపు వాగులోకి దూకేసి 'మలెల్ 
పూలా పడవగటిట్' తేలిపోవాలని ఉవివ్ళూళ్రుతునాన్రు. జాన పిర్యురాలికి సమరిప్ంచుకొనన్ చిరుకానుకలోల్, ఇదుగో ఈ 
బొమమ్ల కేలండర ఒకటి. దానిన్ తెచిచ్ మేరీ తనకి ఎదురుగా గోడమీద తగిలించింది. మగగుమసాత్ల మనసుస్లోల్ 
మధురజావ్లలిన్ రగిలించింది.` 

మేరీ తన లేమిని ఏమాతర్ం తెలియనీకుండా, అంటూ సొంటుపడని నాంపలిల్ జాలపండులా నోరూరిసూత్, తన 
రోజూ వారీ ఖరుచ్లిన్ కోరి, బతిమాలి భరించే ఆ మగగుమసాత్లిదద్రిమధాయ్, కులాసాగా పెదవులపై చిరునవువ్లిన్ 
చెరగనీకుండా కరగనీకుండా కాలకేష్పం చేసోత్ంది. బండి నెటుట్కొసోత్ంది! 

ఎకౌక్ంటెంట ముకుందం తెలివితేటల మేరీకి నిజమైన నమమ్కం గౌరవం చాలావుంది. ముకుందానికి. ఆమె హసత్ 
వాసి మంచిదనీ, ఆమె ముఖం చూసి పని మొదలెడితే అది నూటికి నూరుపాళూళ్ విజయవంతమవుతుందని సంపూరణ్ 
విశావ్సం కలిగింది. ఆ నమమ్కం రోజురోజుకీ  పెరుగుతోంది. ముకుందం ఇపుప్డు మేరీకి హృదయంలో పీఠం వేసి 
కూచోబెటాట్డు. తన పాలిట అదృషట్దేవతగా ఆరాధించడం పార్రంభించాడు. 

ఈ సంగతి మేరీ గర్హించ లేదనడానికి రుజువేదీ లేదు! 

మోహన ఆఫీస నించి వెళిళ్పోయిన ఒక సాయంతర్ం ముకుందం మేరీని ఒక సినిమాథియేటర కి తీసుకెళాళ్డు. పై 
తరగతి టికెక్టేల్ కొనాన్డు. మేరీ చాలా ఆనందించింది. ఇంగీల్ష పికచ్రిన్ పై తరగతిలో కూచుని చూడడ్ం సామానయ్ 
విషయమా? పాపం మేరీ హృదయం పర్తి చినన్ విషయానికి చినన్ పిలల్లా ఎగిరి చిందులు వేసుత్ంటుంది. ముకుందం 
కళళ్కి మేరి అందాల రాణి అయింది. చీకటోల్ తన సరసనునన్ మేరీ అపస్రసలా ఉంది. మూడు పదుల వయసుస్మించిన 
ముకుందని ఆ సమయాన శోభనపు పెళిళ్కొడుకులాగా “ఫీల” అయాయ్డు. 

తెరమీది కథలో మునిగిపోయింది మేరీ! 

మేరీ చెవిదగగ్ర జోరీగయాయ్డు ముకుందం! 

“మేరీ .... మేరీ” గుసగుస లాడాడు ముకుందం!   
'ఏం ముకుంద?' అంది గోముగా మేరీ. 
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      తననలా పిలవడంతో ముకుందానికి కిందా పైనా తెలీని మైకం కమిమ్ంది. 

'చెరో మతసుత్లమై పోయాం మేరి. ఈ దేశమే మతాల చటర్ంలో నలిగిపోతోంది. లేకపోతే నువూవ్- నేనూ- ఆ పైన 
ముకుందం వాకాయ్నిన్ పూరిత్ చేయలేక వాయ్కరణ విరుదధ్ంగా ఆపేశాడు. మోహమో, తలపో, దికుక్మాలినది మరేదో అతని 
గొంతులో గురగురలాడింది. ఉకిక్రి బికిక్రయాయ్డు. 

అతని అవసత్కి జాలిపడింది కుమారి మేరీ. 

జాబిలిల్లా చలల్గా అతని కార్పుని సరిచేసింది  
‘ఔను ముకుంద! నువోవ్ ఇంటివాడివి కాకుండా ఉంటే, ముగుగ్రు బిడడ్ల తండిర్ కాకుంటే-- నువూవ్-నేనూ ... ' 

మేరీ కూడా వాయ్కరణం వదిలేసి వాకాయ్నిన్ ఆపేసింది. మేరిగొంతులో ముకుందంమీది 

అనురాగం ఐస కీర్మ లాగా జిల జిల మనిపించింది పాపం! 
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మేగి ధరమ్ సందేహాలు వినాన్క ఎయిర కండిషన థియేటరోల్ కూడా చెమటలు పోశాయి ముకుందానికి!  
ఇంతలో తెరమీది కథానాయకుణిణ్ విలన ఎడా పెడా రెండు వాయించి కథానాయికను ఎతుత్కుపోయాడు. 

వోవొళెళ్రకుక్ండా ఆ కథలో లీనమైపోయింది మేరి, 

ముకుందానికి మరి సినిమా చూడబుదిధ్ కాలేదు. కళుళ్ మండిపోతునాన్యి. తన సిథ్తిని అసహియ్ంచుకునాన్డు.  
ఆఫీస లో చేరిన మొదటోల్ మేరీకి ముకుందం తన కుటుంబ చరితర్ మొతత్ం చెపాప్డు. ఆ సంగతి జాఞ్పకమొచిచ్ంది. 

ఆ రోజులోల్ పబిల్క సింపతీ కోసం తెగ తాపతర్యపడాడ్డు. ఇవాళ కావలసింది అది కాదు. తను తెలివిగలవాణణ్ని మేరీ 
మెచుచ్కొంది. తన మాటని వెనుకాడకుండా మనిన్సుత్ంది. నవువ్తుంది. కలుపుగోలుగా నవివ్సుత్ంది. హాయిగా తీయగా 
ఉంటుంది. ఇవాళ తనకు కావలసిందేమిటి? ఏదో కావాలి. అది మేరీ ఇవావ్లి!  

మేరీని చార మీనార బసుస్ ఎకిక్ంచి ఇంటి బయలేద్రాడు ముకుందం. పాముల పుటట్ లోకి పోతునాన్ ననుకునాన్డు. 
చికక్డపలిల్ చివరోల్ అదెద్ కొంపలో మూడేళళ్నించి పడివుంటునాన్డు. ఈ మూడేళళ్లోల్ ఇదద్రు పిలల్లిన్ కనన్ భారయ్ నితయ్రోగం 
పాలయింది. పెళాళ్ం పిలల్లు అతని రెకక్లిన్ విరిచేసి ఇనేన్ళూళ్ కుదేసి కూచోపెటాట్రు. 

ఎనిమిదంతసుత్ల మేడ ఎకిక్న రోజున అతని రెకక్లు మొలకలెతాత్యి. సవ్ంతంగా గాలిపీలాచ్డు. కేలండర లో 
మొదటి కాగితం చిరిగేసరికి అతని రెకక్లు హైదార్బాదు వెడలుప్న పెరిగాయి. రెకక్లనిండా కుమారి మేరి కోసం మంతర్-
తివాచీ పరిచాడు. అకక్డ పెళాళ్ం పిలల్లకు సూది మొన మోపినంత చోటు లేదు! 

ఆఫీస లో మేరి పకక్న కూచుని పనిచేయడం రోజురోజుకీ ముకుందం ఒడలంతా మగ ఠీవి అలుముకుంది, 
పులుముకుంది. మేరీ తనకో పారిజాతసుమం. తనపాలిటి తీయనివరం. మేరీ ఆనందానికి తనజీతం తరగనీ! "సతుల 
సుతుల రానీ పోనీ, చసేత్ చావని!"  

అతని ఆలోచనా పర్వాహానిన్ తెగొగ్టాట్రు పిలల్లు. కసురుకునాన్డు. రకక్సి మటట్లా పడివుంది భారయ్. 
చీదరించుకునాన్డు. ఎయిర కండిషన థియేటరోల్ కొనితెచుచ్కొనన్ భోగంకాసాత్ ఎగిరి ఇగిరిపోయింది. ముకుందం 
ఉసూరని నిటూట్రాచ్డు! 

ఒక వారం రోజులుగా ఆఫీస లో ముకుందం ఉదాసీనంగా పడివుంటునన్ సంగతి మొటట్మొదట పసిగటిట్ంది 
మోహన. తన తెలివితేటలిన్ గురించి చెపుప్కుంటూ “జాకాల కి మేనమామని నేను" అని గరవ్ంగా చెపుప్కొనేవాడు 
మోహన. మళీళ్ ముకుందం అంటే చెపప్లేని ఓ బెదురు డొకక్లో నెపిప్లాఉంది. తనకు తెలీకుండా ఉండాలని తిపప్లు 
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పడుతూ, ముకుందం మేరికి దగగ్రకావడం వాసనపటాట్డు. మనసుస్ పెర పెరలాడింది. తరావ్త 'జాతీయ దుసుత్లు' విపేప్సి 
టెరిల్న డెర్స తో ఆఫీస లో 

అవతరించిన రోజున మేరీకూడా ఓ చిరునవువ్ కొసరికొటిట్, ‘మీకీ డెర్స సరిగాగ్ మేచ అయింది' అని 

అంది.  

 

'మేరీ పొగడత్ మోహన పేద మనసుస్ని రెచచ్గొటిట్ంది.  
‘అలా అంటారని నాకు ముందే తెలుసు!’ అని అనాన్డు. 

 

“ఎలా?" అని నివెవ్రపోయింది మేరీ.  
అంతలో తమాయించుకుని ‘భలే తెలివిగలవారు మొతాత్నికి!’ అని చిరునవువ్తో మిళాయించి అనేసింది. 

మోహన ముగుధ్డయాయ్డు. కోటలో పాగా వేశాడు కదూ!  
నెలమధయ్లో కాని ముకుందం ఉదాసీనత మేరీకి అరథ్ం కాలేదు. మేరీ కి అవసరాలు కూడా నెల మధయ్నించే 

మొదలవుతాయి మరి! ముకుందం జీతం ఆసప్తిర్కీ, కొంపకీ హారతికరూప్రంలా కరిగిపోయింది. అతని జేబు అతని 
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మనసుస్లాగా ఖాళీ అయందని మేరీ గర్హించింది. ఒకక్ తృటికాలం ధియేటరోల్ అతను గుసగుసలాడిన సంగతి గురుత్ 
వొచిచ్ంది. సోప వాటర లో మురికి బటట్ని గుంజినటుల్, నినన్టి మొనన్టి సంగతులనిన్టిని తుడిచేసి మనసుస్ని ఆర వేసింది. 
ఎపప్టిలా మాటలోల్కి 

దించింది. సమయానికి తగినంత సానుభూతి కాళళ్ముందు వారబోసింది! మేరీ చిరునవువ్ల టానిక పనిచేసింది. 
ముకుందానికి సతుత్వ వచిచ్ంది. కాలు నిలదొకుక్కునాన్డు!   ముకుందం ఉదాసీనతని మోహన వినియోగించుకొనాన్డు.శ తుర్వు దురభ్లంగా ఉనన్పుప్డే కోట పేటలిన్ చూర 
గొనాలి. జూకాల మేనమామకి ఆ ఎతుత్లనీన్ బాగా తెలుసు!  

మేరీని “టాంక బండ కి వెళదాం… వొసాత్రా” అనడిగాడు మోహన.  
"మీరు పిలవడం నేను రాననడమా? నాకనిన్ గుండెలెకక్డునాన్య బాబూ?" అంది మేరీ  నవేవ్సూత్!  
ఇదద్రూ బసెస్కాక్రు. డబల డెక బస టాంక బండ కి పోతోంది. ఆ నిమిషాన హఠాతుత్గా గురొత్చిచ్నటుల్గా మేరీ వేపు 

తిరిగి -  
“రేపటితో నాకు ఇరవై ఆరు వెళతాయి!” అని అనాన్డు .. 

మేరీ కళుల్ పెదద్వి చేసి, అతనిన్ నిలువునా చూసింది.  
ఆఫీస లో చేరిన మొదటోల్ మేరీ మోహన తనవయసుస్ ముపఫ్య మూడు అని నిజం చెపాప్డు. వయసుస్లో 

అనుభవంలో ముకుందంకంటే తానెకుక్వనీ, ఐనా ఈ ఆఫీసులో తగిన సాథ్నం లభించలేదని మేరీతో వాపోయిన సంగతి 
మోహన మరిచిపోయాడు. 

కానీ, మేరికి పర్తిమాటా గురుత్ంది. ఆడవాళళ్ జాఞ్పకశకిత్పై అవగించంత నమమ్కం కూడా లేని మోహనిక్ మేరీ కళుల్ 
పెదద్విచేసి చూసిందంటే మరోలా అరథ్ం తోచింది. తనని “నిటట్నిలువునా కళళ్లోల్ నిలుప్కోడానికే సుమా అలా చూసింది” 
అని అనుకొనాన్డు మోహన. ‘మగవాడు అంతకనాన్ మరేం అనుకుంటాడు కనక! 

టాంక బండ వదద్  టీ సాట్ల పకక్ దుకాణం ఉంది. అకక్ణిన్ంచి మోహన రెండు పేల్టల్ కబాబ లు తెపిప్ంచాడు. మేరీ! 
మాంసపదారాథ్లంటే చచేచ్ పేర్మ. తనకు మేరీ అంటే తగని ఇషట్ం. ఈ ఐదారు  మాసాలలో మోహన జందెం ఇంటోల్ 
పారేసి  గుడూల్, మాంసం అలవాటు చేసుకొనాన్డు. తినమరిగాక పులివాట మయింది, ఆకలి కూడా.   
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తను చెపాప్లనుకునన్దేదో ఎలా మొదలుపెటాట్లో తెలీక మోహన కాబాబ ని గబగబా నమలడంతో  భావ 
పర్కటనకి నాంది పలికాడు.  

మేరి కొంచెంగా నవివ్, ఇంకొంచెం నాజూకుగా తినమని గోముగా పేర్మగా చెపిప్ంది. 

చినన్కురార్డు బికక్ మొగం వేసుకుని “అమామ్” అనన్టుల్ "మేరీ” అని పిలిచాడు మోహన.  
“ఊ..” అతని వైపు చూడకండానే మతుత్గా నవివ్ంది మేరీ. కబాబ లు మరో పేల్టు తెమమ్ని కురార్డికి చెపిప్ంది. 

ఇందాకటిలాగా మళాళ్ మతుత్గా “ఊ..”  అంది.   మోహన ముఖం సీరియస గా పెటాట్డు. 

“‘పేర్మ' అంటే నీ అభిపార్యం ఏమిటి మేరీ?” అనడిగాడు. 

అదేదో వింత జంతువై నటుల్, అపుప్డే చూసినటుల్గా కళాళ్రిప్ంది మేరి. రెపప్లు కొంగరెకక్లాల్ టపటపలాడాయి.           "చినన్దానిన్, ననిన్లా అడిగితే ఎలా? నాకేం తెలుసుత్ంది చెపప్ండి! అంటూ నవివ్ంది" మేరీ. ఆ నవువ్ పచిచ్ 
దొంగనవువ్, కిర్తం రాతేర్ చదివిన ఓ వారపతిర్కలో సినీతార ఇచిచ్న జవాబులోల్ంచి ఒక జవాబుని అక్షరం తపప్కుండా 
అపప్ చెపిప్ంది. ఒకక్ తృటికాలం సినీనటి' మేరీకళల్లోల్ మెదిలింది.         “నీకూ నాకూ ఆరేళళ్గా తేడా. అదేమంత పెదద్ తేడా కాదు. మన దేశంలో, ఈడు జోడూ ఈ మాతర్ం తేడా వుండాలి' 
అనాన్డు గబగబా మోహన.          "అలాగే, అయితే సరే!" అంది మేరీ!          "చూడు మేరీ! ఈ దికుక్మాలిన సమాజంలో వాసత్విక పేర్మకు విలువ లేకుండా పోయింది! కులాలు మతాలు నీతీ 
జాతీ" చపుప్న నాలిక కొరుకుక్ని మళాళ్ "మేరీ ఏదో ఆవేశం నాలో పొంగింది. పడుచుర కత్ం పలల్విసోత్ంది. ఈ అడడ్గోడలే 
లేకపోతే నువూవ్- 

నేనూ" వాకయ్ం పూరిత్ కాకముంటే కబాబల్ను గబగబా నమిలి మింగాడు. పొలమారింది. కళళ్వెంట నీళుళ్ గిరుర్న 
తిరిగాయి.               అతని నెతిత్మీద అరిచేతోత్ నెమమ్దిగా తాటిసూత్ మంచినీళళ్ గాల్సు నోటికందించింది. మేరీ. 
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" ఈమాతర్ం నీ సరసన కూచుని హాయిగా మాటాల్డే అదృషట్ం అయినా లభించింది. అందుకై నా తృపిత్పడాలి. సంఘ 
భయం, జైలు భయం లేకపోతే నిజంగా నువూవ్ నేనూ," ఆపైన పూరిత్ చేయ 

కుండానే మిస మేరీ ఏక దముమ్న రెండు కబాబ లిన్ నోటోల్ కుకిక్ నమిలిమింగింది.           సరిగాగ్ అదే సమయానికి డబల డెక వొచిచ్ ఎదురుగా అగింది. అందులో జాన వునాన్రు. జాన వీళళ్ని చూడలేదు. 
మేరీ అతనిన్ చూసింది. తుళిళ్ పడింది. డబల డెక వెళిళ్పోతోంది.          "ఏమిటి మేరీ అలా ఉలికిక్ పడాడ్వ" అనడిగాడు మోహన,           "అబేబ్, మరేం లేదు మోహన. ఇవాళ ఇంటికి తొందరగా వెళాల్లి. మా అమమ్కి మళాళ్ జబుబ్ తిరగబెటిట్ంది. డాకట్ర కి 
చూపించాలి. నెలమధయ్కదూ! గురొత్చిచ్ గుండెలోల్ బరువెకిక్ంది" కళళ్లోల్ నీళుళ్ తొంగి చూడబోయి ఆగాయి. గొంతులో 
ఏడుప్ మూలుగ్ రాబోయి ఆగిపోయాయి. మోహన గుండెలు కరిగి నీరైపోయాయి.           "నేనుండగా నువువ్ భయపడకక్రలేదు. మేరీ! ఇదుగో ఈ పాతిక ఉంచు. సరిపోతుందిగా! నువు టాకీస్మీద ఇంటికి 
వెళిళ్పో. టాకీస్ చారీజ్లు కావాలిగా ఇది ఉంచు" అంటూ హడావుడిగా జేబులో డబబ్ంతా తీసి మేరీ చేతిలో పెటేట్శాడు. మేరీ 
కృతజఞ్తతో 

మరీమరీ చూసింది. అంతకే తలకిందులై మోహన టాకీస్ని పిలిచాడు. మేరీని ఎకిక్ంచాడు.           ఒకక్ నిమిషంలో జాన మేరీని మిస అయాయ్డు. మేరీ టాకిస్మీద బస సాట్ండ కి వొచిచ్ జాన కోసం వెతికింది. 
విసుగెతిత్ టాకిస్ వొదిలేసి, చారీమ్నార బసెస్కేక్సింది.           ఆ రాతిర్ ఒంటరి చీకటిగదిలో కూచునన్ జాన గుడల్గూబలా మిటకరించి, తల బదద్లుకొటుట్కుని ఓ చినన్ 
జాబురాశాడు. ఆఫీస లో లోకల టపాలో మేరీ ఆ జాబుని అందుకుంది!           "డియర మేరీ! డిశంబర లో మన పెళిళ్ కాకపోతే నేను బతకలేను. నాకు చాతకాదు. బతకను అంటే అరథ్ం హుసేన 
సాగర లో నా శవం పోలీసులకి దొరుకుతుంది. అసప్తిర్ వాళుల్ దానిన్ కోసి "ఒకోక్ అక్షరం ఒకోక్ ఫిరంగి గుండులా మేరీ 
గుండెలిన్ తాకి తూటుల్ 
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పొడిచాయి. ఎటొచీచ్ మేరీ మొండి ఘటం కనక ఓ అరకపుప్ కాఫీ తాగి అంతలో తేరుకుంది. జాబుని మరి పూరిత్ 
చేయకుండానే జాకెట లోపల దాచేసుకుంది.            ఆ వేళ ఆఫీస కు మోహన రాలేదు. ముకుందం ఒకడే వునాన్డు. మోహన కు ఏమనాన్ జబుబ్చేసిందా? చేసేత్? మరి 
ఆలోచించలేకపోయింది మేరీ. మోహన ఎపుప్డో మాటలోల్ తన ఇంటి చిరునామా చూచాయగా చెపిప్న సంగతి 
గురుత్కొచిచ్ంది.            ఆఫీస నించి పెందరాడే బయటపడి మేరీ చార మీనార బసెస్కక్కుండా సనత నగర బసెస్కేక్సింది. నినన్ తనకింత 
సహాయం చేసినందురు మోహన కి సవ్యంగా కృతజఞ్త చెపప్డానికి వెళుతోంది. ఇంతకనాన్ ఆడపిలల్ పం చేయగలదు?            సనత నగర లో దిగి మేరి మోహన ఇంటిని తవ్రలోనే కనుకోక్గలిగింది. తెలివిగలమటం! ఆ సమయాన మోహన 

ఇంటోల్ లేదనన్ సంగతి మేరీకి ఎలా తెలుసుత్ంది!            అకక్డ ఒంటిగది కొంపలు చాలా ఉనాన్యి. అలాంటి కొంపలోల్ ఒక దాంటోల్ మోహన ముసలి తలిల్దండుర్లు 
కాళుళ్జాపుకుని కూచునాన్రు. బజారు మటిట్లో పొరాల్డుతూ గాలికెదుగుతునన్ ముగుగ్రు భావిభారత పౌరులిన్ 

మేరీ చూపింది. వాళుల్ ముగుగ్రూ మోహన సంతాన రతాన్లని పసిగటిట్ంది. వాళల్ని పలకరించింది.            వాళళ్నించి మోహన జాడ తెలిసే అదృషట్ం లేదు.            పెంకి ఘటాలాల్గ వునాన్రు.             ఇంతలో ఇంటోల్నించి శీర్మతి మోహన వొచిచ్ంది. అవిణిణ్ చూడగానే మేరీకి సినిమాలోల్ కనపడే రోలర లాంటి వయ్కిత్ 
గురుత్కొచిచ్ంది. మేరీని చూడగానే "ఈ మాయా మోహిని ఎవరా!" అని తరిక్ంచుకొంది శీర్మతి మోహన, నోరు విపిప్ంది.           కొదిద్ సెకనల్తో తన సిథ్తి మేరీకి అరధ్మయింది. తనని నడివీధిలో నిలబెటిట్ ఊరూ పేరూ జాతీజనామ్ అంతా అడుగు 

తునన్ శీర్మని మోహన, ఏమాతర్ం నిజం చెపిప్నా తనని కడిగేసి దులి పేసుత్ందని గర్హించింది. చపుప్న మేరీ అందమైన 
అబదాధ్లతో అలిల్న పెదద్ బుటట్లో శీర్మతి మోహన ని కూరోచ్పెటేట్సింది. ఆఖరికి తన పేరు కూడా మారేచ్సి చెపిప్ంది. 
గిరుకుక్న మరలి బస సాట్ండ కి వచేచ్సింది.            ఆ రాతిర్ -  
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భగవంతుణిన్ మనసూఫ్రిత్గా పార్రిథ్ంచి మేరీ నిదర్పోయింది. తెలాల్రి నిరమ్లంగా లేచింది. హాయిగా ఆఫీస కి వొచిచ్ంది. 
ముకుందానిన్ మోహన ని విడివిడిగా జంట జంటగా పలకరించి చిరునవువ్లీన్ చిలకరించింది.           సవ్యంగా కేలండర లో రెండో షీట ని చించేసింది. కొతత్ నెల, కొతత్ రోజు జీతాలు పుచుచ్కొనే రోజు వొచిచ్ంది.          ఆఫీస జాసిమ్స పరిమళాలతో కాకపోయినా సోపు వాసనతో నిండిపోయింది.         సంవతస్రాంతంలో పరంధామయయ్ గారు బోనస లిసాత్రని తెలిసిపోయింది. వచేచ్ నెలాఖరున జీతాలు బోనస లు 
కలిపి అపుప్లు తీరేచ్యగలమని మగ గుమాసాత్లు ఆశించారు.        ఒక వారం రోజులుగా ముకుందం చాలా హుషారుగా ఉంటునన్ సంగతి జాకాల మేనమామ మోహన పసికటేట్ట్శాడు. 
అతి జాగర్తత్గా ముకుందానిన్ గమనిసుత్నాన్డు.          టీ సమయంలో మేరీ ముకుందానిన్ చాలా మృదువుగా ఇంగీల్షులో “మీరు తీసుకొనన్ మాగజైన తిరిగి నాకు 

ఇమమ్ని అడిగినటల్యితే - మీరు మరోలాగ అనుకోరని నేను అనుకోవచుచ్వా?" అనడిగింది.          ముకుందం పచిచ్ తెలుగులోనే అనాన్డు.         "సారి మేరీ!" మరో రెండు రోజులోల్ ఇచేచ్సాత్ను. మరోలా అనుకోకు! పీల్జ! "           మేరీ ఏమనుకోలేదు కాని పాము చెవులపప్గించి వింటునన్ మోహన చాలా అనుకొనాన్డు.          "ఇదేదో మిసట్రీ! కాతా పుసత్కాలు తపప్, పర్పంచంలో మరో అక్షరం ఉందని ఈ ముకుందానికి తెలీదే! అలాంటి 
ముకుందం మాగజైనుని వారం రోజులుగా చదువుతునాన్డా అది తపప్కుండా ఏదో రహాసయ్తంతర్మే సుమా. ఇనిన్ 
రకాలుగా ఆలోచించాడు మోహన.           ముకుందం మూతర్ం డార్యర తెరచి, తెరచి ఉంచిన మాగజైన ని తదేకంగా చూసుత్నాన్డు. ఈ వారం నించి అతను 
చూసుత్నన్ది ఒకే ఒక పేజీని. ఆ పేజీలో పర్ధానమైన విశేషం ఒకటి ఉంది. ఆ పేజీ ఫజిల పేజి. 
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   13 ¬FL$qFL$c ¶ MLj¸¼ ¥qDÍ            కిర్తం ఫజిల లో ఇరవై వేలు మొదటి బహుమతి పొందిన సైకల షాపు వోనరు రామయయ్ ఫొటోఉంది. 
అదృషట్వంతుడు. సైకిల షాపు ఎతేత్సి చినన్ కారల్ కంపెనీ పెడతాడేమో! ముకుందానికి చెపప్రాని చిరుకోపం వొచిచ్ంది. 
"పేజీ మధయ్లో మరో కొతత్ ఫజిల ఉంది, ముకుందానికి తన తెలివితేటలపై అపారమైన నమమ్కం వుంది. ఈసారి 
బహుమతి మొతత్ం రెటిట్ంపు వుంది. నలభై వేలు! గెలిచి తీరాలి! గెలిచి తీరతాడు!              ఈ మాగజైన మేరీ చేతులలోంచి వొచిచ్ందయెయ్. మేరీ హసత్వాసి మంచిది. మేరీ ముఖం చూసి బయలుదేరితే 

రితేసరి కొతత్ అపుప్లు పుడుతునాన్యి. అంత మంచి ముఖం. ఈ నలభైవేలు చేతికి రావడంతో తన దశ తిరిగిపోతుంది! 
మేరీ? డబుబ్కి దాసోహమనని వారు చరితర్లో లేరు. ముకుందం కళుల్ జవ్లిసుత్నాన్యి. తలమాతర్ం కొంచెం 
తిరిగినటల్యింది.              మేరీ ఆమధయ్ ఒక నాడు పబిల్క గారెడ్న లో జాన ని కలుసుకుంది! మొదుద్బారేలాగ చివాటుల్ వేసింది. విరహ గీతాలు 
పాడడ్ం మానేయమంది!               హతయ్లు అతమ్హతయ్లు సినిమాలకేకాని జీవితాలకు కాదని బుదిధ్చెపిప్ంది.  వొటేట్యించింది. ఘాటైన మందు 
తగిలితే మలేరియా పారిపోయినటుల్ జాన కి అనిన్ బదద్కాలు వదిలిపోయాయి. మేరీకి పర్మాణం చేశాడు. హుషారు 
వచిచ్ంది. ఆ సంతోషానికి చిహన్ంగా తనుకొనన్ కొతత్ మాగజైన ని మేరీకి ధారాదతత్ం చేశాడు. అందులో గమమ్తత్యిన 
పేర్మకథ వుంది చదవమనాన్డు. ఓకే అంది మేరీ!               మేరీ ఆ పతిర్క తెరవలేదు. నూరు పేర్మకథలు చదివి నేరిచ్ందానికంటే జీవితం నేరిప్న ఏ చినన్ పాఠమైనా 
గొపప్దని మేరీ నమమ్కం. ఇంతవరకు దానిన్ ఎవరూ తొలగించ లేకపోయారు హసత్భూషణంగా ఆ పతిర్కను ఆఫీస కి 
తెచిచ్ంది మేలి. ముకుందం పలకరించి మాగజైనుని అందుకునాన్డు. విపప్డమే తరువాయి ఫజిల పేజీ కనిపించింది. 
అంతే. దానిన్ డార్యరోల్ పెటాట్డు. ఈ వారంరోజులనించి ఒకటే తపసుస్లో మునిగి తేలుతునాన్డు. 

ఫలించిందా నలభైవేలు చేతికి వొసాత్యి. పరిహసించే ఈ వెధవ పర్పంచానిన్ ఎడం కాలితో తనేన్యవచుచ్. ముకుందం 
వొళుళ్ గరిపొడిచింది.             మోహన పర్తినిమిషం మెలకువగా ఉనాన్డు. 
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   14 ¬FL$qFL$c ¶ MLj¸¼ ¥qDÍ              ముకుందం జయటికి వెళిళ్నపుప్డు అరజ్ంట కాగితాలు కావాలనన్ నెపంతో మోహన ముకుందం డార్యరిన్ 
తెరిచిచూశాడు. నిమిషాలోల్ రహసయ్తంతార్నిన్ భేదించాడు. ఆ నిమిషంలో అకాశానిన్ంచి నలభై వేల వెండి నాణాలు 
వరిష్సుత్నన్టుల్ మోహన కి తోచింది.             ఆ మరాన్డు ఫజిల పంపవలసిన గడువు ఆఖరిరోజు! ముకుందం చాలా హుషారుగా అఫీస కి వచాచ్డు. "మేరీని 
అతయ్వసరంగా ఐదు నిమిషాలు పొగిడాడు. ఆ తరావ్త తను పూరిత్ చేసిన ఫజిల చితుత్ పర్తి మేరీ చేతిలో పెటాట్డు,            "మేరీ! నీ చేతోత్ కాఫీ చేసి ఇసేత్ నాకు కలసివొసుత్ంది. పీల్జ" అని అనాన్డు.             మేరీ సనన్గా నవివ్ంది.              "మీకు కలిపివొసేత్ నా కొరిగేదేవిటి? "              "ఇదుగో. నువేవ్ం కోరితే అది!" అనాన్డు నవువ్తూ ముకుందం!             "నిజంగా ఇసాత్రా? "             ముమామ్టికీ!             “మాట తపప్రుగా?"              "అడిగిచూడు! నీకే తెలుసుత్ంది!"               మేరీ మరోసారి చలల్గా తీయగా నవివ్ంది.               "మీరు హాయిగా ఉండడమే నాకాక్వలసింది! అంతకంటే నాకు మరేం అకక్రేల్దు" అంది మేరీ-                ముకుందం జావకారాడు. మేరీ ఏదో అడుగుతుందని ఊహించాడు. తనంత దా వలచి వసుత్ందనుకునాన్డు.                తలపండిన వేదాంతిలా మాటాల్డాడు.                "మేరీ! భౌతికంగా కాకపోయినా ఆధాయ్తిమ్కంగా ఈ ముకుందం సరవ్సవ్ం నీది కాదా? నమమ్ లేవు. నిజానికి నీది 
కానిది నాకేముంది" 
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   15 ¬FL$qFL$c ¶ MLj¸¼ ¥qDÍ                మేరీ తలవంచుకుని మేలుపర్తి శర్దధ్గా తయారు చేసోత్ంది. మేరీ మనిషిలాగా దసూత్రి కూడా ముచచ్టగా 
ఉంటుంది.                ఫజిల వెంట పంపనలసిన పోసట్ల ఆరడ్ర కోసం ముకుందం బయటికివెళాల్డు.               మోహన పకక్మనాన్డనన్ సంగతే మరిచిపోయింది. మేరీ! మోహన ఆ మాగజైన ని ఓ లైబర్రీలో చరువుతూ 
చదువుతూ ఫజిల పేజ ని జాగర్తత్గా చించి మడిచి జేబులో భదర్పరచుకొనాన్డు. తోవలో పోసాట్ఫీస లో పోసట్ల ఆరడ్రుల్ 
కొనేశాడు.               ఇపుడు కోరుకొనన్ సమయం చికిక్ంది.               మేరీ రాసుత్నన్ దానిన్ నేతార్వధానంతో లాగేశాడు. మేరీ కాపీ రాసేసరికి మోహన కూడా పూరిత్ చేశాడు.                మేరీ హసత్వాసి మీద మోహన కి నమమ్కంవుంది.                 కవరు మీద మేరితో అడర్స టైప చేయించాడు.                మేరీ ఆశచ్రాయ్నిన్ దాచుకుంది.                కొదిద్ నిమిషాల ముందు గడపదాటిన ముకుందం మోహన చేసిన పనిని పసిగటేట్శాడు. తనకు రానునన్ నలభై 

వేలలోల్ ఇరవై వేలు మోహన వాటా వచేచ్సుత్ంది. తపప్దు!               ఒకక్ నిమిషం అతని బురర్ దెయాయ్లకొంపగా మారిపోయింది. నిగర్హించుకొనాన్డు.              ఏమీ ఎరగనటుల్ నను కురీచ్లో కూలబడాడ్డు.              మేరికి ఫోన కాల వచిచ్ంది. జాన అరజ్ంటుగా రమమ్నాన్డు. పెందరాడే మేరీ బయలేద్రింది.             ముకుందం పూరిత్ చేసిన కవరు మేరీనే పోసుట్చేయమని అభయ్రిథ్ంచాడు.             మేరీని సాగనంపడానికి వెళిళ్ మోహన తన కవరిన్ కూడా పోసట్ చేయమని ఇచిచ్ తిరిగి వచాచ్డు.             రెండు అదృషట్ జాతకానిన్ చేతబటుట్కుని మేరీ లిఫట్ దిగిపోయింది. 
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   16 ¬FL$qFL$c ¶ MLj¸¼ ¥qDÍ             ముకుందం టిఫిన కాఫీ తెపిప్ంచి మోహన కి అందించాడు. ముకుందం మంచి హుషారులో ఉనాన్డని 
అనుకొనాన్డు మోహన. తను చేసిందిముకుందానికి ఛసేత్ తెలీదనుకునాన్డు.             ముకుందం "తల మళీళ్ దయాయ్లకొంపగా మారింది. చినన్పుప్డు “డాకట్ర జెకిల అండ హైడ" నవల చదివి 
దడుసుకొనాన్డు. కాని తనలో ఇపుప్డా రెండు రూపాలు తాండవిసుత్నాన్యి.              ముకుందం మోహన ని మాటలోల్కి దించి చలల్ గాలికి కారిడార లోకి తీసుకొని పోయాడు. పిటట్గోడ కానుకుని 
నగరానిన్, చీమలబారులాల్ సాగిపోతునన్ జనానిన్ చూసుత్నాన్రు.              ముకుందం మోహన కి దూరాన కనిపిసుత్నన్ నౌబత పహాడ మీది కొంగనో డేగనో చూపించాడు. మోహన 
అదెకక్డుందని చూసుత్నాన్డు.             ఒకక్ నిమిషంలో.             మోహన రెండు కాళళ్ని పటుట్కొని ముకుందం పైకెతేత్సి వదిలేశాడు. మోహన పారాచూయ్ట లో దిగే యోధుడిలా 
ఎనిమిదో అంతసుత్నించి కింద రోడుడ్మీదికి పడిపోయాడు.              ఆ నిమిషంలో-మోహన వేసిన వెరిర్కేక ముకుందానికి పిచెచ్తిత్ంచింది. అలాగే నిలబడిపోయాడు.             పోలీసులు, జనం ఎనిమిదంతసుత్ల భవనంనిండా ఈగలాల్ మూగారు. ముకుందం అరెసట్యినాడు.             కేలండర చివరి కాగితంకూడా చిరిగిపోయింది.              ఫజిల లో, మొదటి బహుమతి నలభైవేలు మిస మేరీకి వచిచ్ంది. 
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