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సనన్గా, పొడుగాగ్, చామన చాయగా ఉనాన్డు.. కళళ్దాద్ల వెనకనుంచి లోతుగా, తీక్షణంగా ఉనన్ చూపులు,
జీవితానుభావాలను తెలల్కాగితం మీద చికక్టి సిరాతో అలికినటుట్ ఉంది జుటుట్. ఆహాల్ద ఆపాదమసత్కం వణికింది. గొంతు
తడారిపోయినటుట్ అయింది. ఈయన మహాతేజ.. ఎంతో కాలంగా చూడాలని, కలుసుకోవాలని ఎదురుచూసుత్నన్ వయ్కిత్.
దగగ్రగా వెళిళ్ అపప్టికపుప్డు తను చెపాప్లనుకునన్విషయాలనీన్ పాఠం అపప్చెపిప్నటుట్ చేపేప్యాలనిపించింది.
“ వీరే మహాతేజ గారు “ ఆరగ్నైజర మాటకి అకక్డ నిలబడ పెయిటింగస్ చూసుత్నన్ విజిటరస్ తలలు వెనకిక్ తిపిప్
చూసి నిలబడిన చోటు నుంచి అతని వైపు వచాచ్రు।
విదేశీ యువకుడు

మహాతేజకి షేక హాయ్ండ ఇచాచ్డు. “ అయాం ఆకిమ “ తనని తాను

పరిచయం

చేసుకునాన్డు.
“మీ ఆరట్ గురించి వివరాలు కావాలిట అతనికి” అనాన్డు ఆరగ్నైజర.
చిరునవువ్తో అనాన్డు ఆకిమ “ సర,, నేను చాలా పెయింటింగస్ చూశాను.. బట ఈ పెయింటింగ డిఫరెంట గా
ఉంది.. దీని గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటునాన్ను !”
“ తపప్కుండా! ఎంతో దూరం నుంచి వచిచ్ ఉతాస్హంగా మా కలచ్ర తెలుసుకోవాలనన్ మీ ఆసకిత్ని
అభినందిసుత్నాన్ను” అంటూ తేజ చెపప్డం మొదలుపెటాట్డు.
ఆహాల్ద వాళళ్కి కొంచెం దగగ్రగా జరిగి నిలబడి ఉతుస్కతతో వినసాగింది.
మేఘ మైక తో పరిగెతుత్కుని వచిచ్ంది.. “ ఎకస్ కూయ్జ మీ సర “ అంటూ మైక అతని మొహం దగగ్రకు పెటిట్ంది..
తేజ ఇబబ్ందిగా చూసూత్ “ మీడియాకి మరోసారి తీరుబడిగా ఇంటరూవ్య్ ఇసాత్ను.. ఇపుప్డు కేవలం ఈ ఒకక్ ఆరట్
గురించి వివరిసుత్నాన్ను “ అనాన్డు.
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“ పీల్జ సర! చెపప్ండి. ఇది కూడా ఇంపారెట్ంట సర పీల్జ కాదనకండి “ బర్తిమాలుతునన్టుట్గా అంది మేఘ.
“ సారీ! మీడియాకి చెపప్డం వేరు.. ఒక అభిమానికి చెపప్డం వేరు.. తపప్కుండా నేను మరోసారి మీ సూట్డియో కి
వసాత్ను.. ఇపుప్డు ఈ పోరష్న కవర చేయదుద్ “ అనాన్డు తేజ.
మెతత్గా ఉనాన్ ఆ సవ్రంలో వినిపించిన షారప్ నెస గమనించిన వరమ్ మేఘ భుజం మీద చేయెసీ వారిసూత్ అనాన్డు
“ఇటస్ ఓ కే సర! మిమమ్లిన్ మా సూట్డియోలో చూడడంకోసం ఎదురుచూసాత్ను. అయాం వరమ్ పోర్గార్మ హెడ “ తేజకీ
షేక హాయ్ండ ఇచాచ్డు.
“ నైస టు మీట” తేజ మరాయ్దపూరవ్కంగా నవువ్తూ అనాన్డు.
“ పీల్జ మీరు కంటినూయ్ చేయండి..” తేజతో అని మేఘ వైపు చూసి “ మేఘా! తరవాత వారిని సూట్డియో కి
తీసుకుని వెళాద్ము కవర చేయాలిస్నవి ఉనాన్యి రండి “ అనాన్డు వరమ్.
తేజ థాంకస్ అనన్టుట్ చూసాడు వరమ్ వైపు..
మేఘ అయిషట్ంగా యూనిట ని అనుసరించింది.
తన వైపు ఉతక్ంఠగా చూసుత్నన్ ఆకిమ ని, అకక్డ నిలబడిన అభిమానులను చూసి “చెపప్ండి” అనాన్డు తేజ.
“ ఈ పెయింటింగ భావం అరథ్ం కాలేదు explain చేసాత్రా !” ధైరయ్ం చేసి అడిగింది ఆహాల్ద.
మందహాసం చేసి

కొనిన్ క్షణాలు మౌనంగా ఆ పెయింటింగ వైపు చూసూత్ ఉండిపోయి నెమమ్దిగా

మొదలుపెటాట్డు.
“జాగర్తత్గా చూడండి ఇందులో మీకేం కనిపిసోత్ంది.”
ఎవరూ ఏమి మాటాల్డలేదు. ఆహాల్ద నెమమ్దిగా అంది “ మాతృతవ్ం.”
అభినందిసుత్నన్టుట్ చూసి “ కొంతవరకు అరథ్ం చేసుకునాన్రు ఇంకా జాగర్తత్గా చూడండి” అనాన్డు. ఆహాల్ద
మరో రెండు అడుగులు ముందుకు నడిచి పెయింటింగ దగగ్రగా నిలబడి తదేకంగా చూడసాగింది.
ఒక సతరీ, చాలా నిరుపేద సతరీ.. ఆమె చాతీ అనాచాచ్దితంగా ఉంది. ఆమె ఒడిలో ఉనన్ బాబు పాలు తార్గడానికి
పర్యతిన్ంచి రొముమ్ వదిలేసి దీనంగా చూసుత్నాన్డు. వాడి కను చివరల తెలల్ని చుకక్లు ఆరిపోయిన కనీన్టి చుకక్లు.
ఏడవడానికి కూడా శకిత్ లేనివాడిలా నిసస్హాయంగా, దిగులుగా ఉనాన్యి వాడి చూపులు. ఆమె మొఖంలో దుఃఖం,
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నిసస్హాయత. తాళళ్లా వేళాళ్డుతునన్ తైల సంసాక్రం లేని కేశాలు, తోలు సంచీలాల్ వేళాళ్డుతునన్ రొముమ్లు, ఆమె
మడిచిన కాలు మీద మరో పాప, ఆ పాప కళళ్లోల్ నీరసం, ఆకలి!
తేజ నేలమీద పడుకుని బొటనవేలు చీకుతునన్ పిలాల్డిని చూపిసూత్ చెపప్సాగాడు. “ ఈ పిలల్వాడి ఉబిబ్న పొటట్,
అసత్వయ్సత్ంగా పడుకోబెటిట్న తీరు.. ఇవనీన్ ఏ భావం వయ్కత్ం చేసుత్నాన్యి మీకు?” అడిగాడు తేజ.
“ పావరీట్ “ అనాన్డు ఆకిమ.
“ ఎస! పావరీట్..పేదరికం. ముగుగ్రు పిలల్లు, ఆకలి బాధ, బాధయ్త లేని భరత్ ఏమి చేయలేని ఆమె నిసస్హాయత
తెలుసోత్ంది కదా! “
ఊపిరి బిగబటిట్ వింటునన్ ఆహాల్ద, ఆకిమ మిగతా వాళుళ్ ఒళుళ్ జలదరించినటుట్ అయి భుజాలు కదిలించారు.
ఆహాల్ద పిలల్వాడి బొమమ్వైపు చూసింది. ఆ కళళ్లోల్ దీనతవ్ం చూడగానే ఆమె గుండె కరిగిపోయింది. వానపాములా
ఉనాన్డు. ఎంత మంది పిలల్లు ఇలా ఆహారం లేక మరణిసుత్నాన్రో ఎనోన్ సారుల్ టి. వి లో సేవ ది చిలెర్ద్న యాడ లో
చూసూత్నే ఉంది. సరిగాగ్ లంచ చేసేముందు వచేచ్ ఆ యాడ కనిపించగానే విసుకుక్నేది కానీ, అదే పరిసిథ్తి ఇకక్డ ఈ
చితర్ం లో చూసుత్ంటే హృదయం దర్వించసాగింది.
తేజ సవ్రం మందర్ంగా వినిపించసాగింది. “ పర్పంచ వాయ్పత్ంగా ఎంతో మంది పేదవారు ఉనాన్రు. దానికి
కారణాలు అనేకం ఉనాన్యి.. వాటిలో ముఖయ్మైనవి నిరక్షరాసయ్త, నిరల్క్షయ్ం, అసమానత ఇవి కాక సతరీల పరాధీనత,
ఆరిధ్కంగా పురుషుడి మీద ఆధారపడి జీవిసూత్ ఉండడం వలన పురుషుల ఆధికయ్త సతరీలని నిసస్హాయులను చేసుత్నన్ది.
ఇందులో కనిపిసుత్నన్ సతరీ కళుళ్ చూడండి...”
“ఆమె కళళ్ చివర ఎరర్టి చుకక్లు ఉనాన్యేంటి ” ఆహాల్ద గబుకుక్న అంది.
తేజ పలచ్గా నవివ్ అనాన్డు “ కనీన్ళుల్ కారిచ్, కారిచ్ ఇంక నీరు లేక రకత్ం కారుతోంది అనన్ భావం వయ్కత్ం చేయడం
ఇదే expressionism.. Expressionism is inner layers of a person. చితర్ం చూడగానే వీక్షకులకు చితర్ం
లోని వసుత్వుల కనాన్ అందులోని భావం అరథ్ం కావాలి.. రేఖా మాతర్ంగా ఉనన్ ఆ కళళ్లోల్ విషాదం, దుఃఖం పోటీ పడి
కనిపిసుత్నాన్యి. అవి తెలియడం కోసమే కోసమే చికక్టి రంగులు ఉపయోగించాను. కళాకారుడు, లేదా ఒక కవి లేదా
ఒక నటుడి హృదయంలో ఎనోన్ పొరలు ఉంటాయి. ఒకోక్ పొరలో ఒకోక్ భావం.. ఆ భావాలను వయ్కీత్కరించడంలో
అతను పడే మానసిక సంఘరష్ణలో అనుసరించే ఒక పదద్తి expressionism. ఇది ఆధునిక కళ లో వచిచ్న ఒక
పర్యోగాతమ్క కళారీతి.”
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“ సర! ఆబెజ్కట్ అసప్షట్ంగా ఉండి కేవలం సబెజ్కుట్ పరంగా చెపిప్నపుప్డు కవితవ్ం లేదా నాటకం సామానయ్ పర్జలకు
కూడా అరథ్ం అవడంలో పెదద్ కషట్ం ఉండకపోవచుచ్.. కానీ, ఇలా పెయింటింగ లో మీరు పర్యోగించిన format
సామానుయ్లకు అరథ్ం కాదు కదా! “
నవావ్డు తేజ. “ ఒక కమరిష్యల సినిమాకి, ఒక ఆరట్ సినిమా కి ఉనన్ తేడానే ఇది కూడా.. ఆరట్ మూవీ ఎందుకు
అవారుడ్లకి పరిమితం అవుతుంది.. ఎందుకు ఆరిధ్క లాభాలు తెచిచ్ పెటట్దు నిరామ్తలకి? కామన మాన ని ఆకటుట్కోదు
కాబటిట్. కామన మాన ఎపుప్డూ సినిమా నుంచి వినోదం మాతర్మే కోరుకుంటాడు. ఆలోచనాతమ్కంగా సినిమా తీసేత్
అనవసరంగా తన ఆలోచనా శకిత్ని ఒక సినిమా కోసం వినియోగించడం వృధా అనుకుంటాడు. అలాగే చాలా మంది
తమ డార్యింగ రూమ లో అలంకరణ కోసం ఒక పెయింటింగ పెటుట్కోవాలి అనుకుంటే ఒక అందమైన అమామ్యిదో
లేదా పర్కృతి సౌందరయ్ం వెలిల్విరిసేదో పెటుట్కుంటాడు. ఇలాంటివి అరథ్ం చేసుకోవాలి అంటే అభిరుచి ఉండాలి. ఇపుప్డు
నా చుటూట్ ఉనన్ మీలో ఎంత మందికి అభిరుచి ఉంది! ఆకిమ కి అభిరుచి ఉంది కాబటేట్ రషాయ్ నుంచి కేవలం మన
సంసక్ృతీ, సంపర్దాయాలను, మన కళలను తెలుసుకోవడానికి వచాచ్డు. అతనికి నేను వివరిసూత్ ఉంటే మీరంతా కేవలం
ఆసకిత్ తో వింటునాన్రే గానీ, అభిరుచి తో కాదు అవునా!”
ఆహాల్ద కొంచెం కలవరపడి చుటూట్ ఉనన్ వాళళ్ మొహాలొల్కి చూసింది. అందరూ ఇబబ్ందిగా కదిలారు.
తేజ తిరిగి వివరించడం పార్రంభించాడు. “ మీలో అభిరుచి కలిగించేలా వివరించే అవకాశం కళాకారుడి కి
లభించడం అరుదు. నాకు లభించింది. ఈ అవకాశం నాకు ఇచిచ్నందుకు మీ అందరికీ కృతజఞ్తలు తెలియచేసుకుంటూ
చెపాత్ను వినండి. “ మందర్ంగా ఉనన్ అతని సవ్రం మంతర్ ముగుధ్లయి వినసాగారు అందరూ.
“మన అందరికీ కూడా అంతరంగంలో మనకే తెలియని అనేక పొరలు ఉంటాయి. వాటిని వయ్కత్పరచడానికి
ఒకోక్రు ఒకొకక్ పదధ్తి అనుసరిసాత్రు. కళ విషయానికి వసేత్, expressionismలో సబెజ్కుట్ పరంగా అభివయ్కీత్కరించడం
అనే పదధ్తిని నేను ఎకుక్వగా ఫాలో అవుతాను..” అతను చెపప్డం ఒకక్ క్షణం ఆపి సనన్గా నిటూట్రిచ్, “ నేను poor
communicatorని. నా ఎమోషనస్ ని మాటలోల్ చెపప్లేక గీతలోల్ వయ్కత్ం చేయడం అలవాటు చేసుకునాన్ను. ఆ అలవాటే
expressionism మీద ఆసకిత్ని కలగచేసింది. వీక్షకుడు వసుత్వు మీద కనాన్ అందులోని భావం మీద దృషిట్ పెటిట్, ఆ
భావం అరథ్ం చేసుకునేలా చేయడానికి అసప్షట్మైన గీతలు, దటట్మైన రంగులు ఉపయోగిసాత్ము. మోడరన ఆరట్ లో
subject కనాన్ ఆబెజ్కట్ దావ్రానే భావానిన్ చెపప్డం ఒక విశిషట్త. సునిన్తమైన విషయానిన్ లైట కలరస్ తో, తీవర్మైన
విషయానిన్ ముదురు రంగులోల్ ” అతని మాటలకి అడుడ్వసూత్ అడిగాడు ఆకిమ “ ఆమె వెనకాల ఉనన్ object ఏంటి?”
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“ వాల! అది ఒక గోడ, ఆమె గుడిసేకి సంబంధించిన మటిట్గోడ.. పెచుచ్లు ఊడిపోయి, కూలిపోడానికి సిదధ్ంగా
ఉంది ఆమె జీవితం లాగా. “
“సర! ఆ సీసాకి అరధ్ం ఏమిటి? ” చూపుడు వేలితో ఒక మూల విరిగిపడిన సీసా చూపిసూత్ అడిగింది ఆహాల్ద.
“ ఆ విరిగిపోయిన బాటిలస్ ఆమె భరత్ తాగి పారేసిన మదయ్ం తాలూకు సీసాలు. సీసాకి ఎరుపు రంగు వేయడానికి
కారణం అతను తాగుతునన్ది మదయ్ం కాదు.. భారాయ్, పిలల్ల రకత్ం అని చెపప్డం. ఆ పిలల్లకి పాలు లేవు.. అమమ్
మురిపాలు లేవు.. ఆమె నిసస్హాయురాలు.. విషాదమయం ఆమె జీవితం. ఆమె ఒంటిమీద ఉనన్ చీరకి చిరుగులు, చెంప
మీద కనిపిసుత్నన్ గాయాలు, గుండెల మీద మచచ్లు, పిలల్వాడి శుషిక్ంచిన దేహం..ఇవనీన్ ఆమె జీవితంలోని విషాదానిన్
తెలియచేసే విధంగా రంగులు వాడాను. ముఖయ్ంగా భావ సాందర్త అభివయ్కీత్కరించడంలో ముదురు రంగులు
ఉపయోగించడం టెకిన్క. ఉపయోగించే రంగుల దావ్రా కళాకారుడి హృదయంలో చెలరేగే అనేక రకాల భావాలను
express చేయచుచ్ . అదే expressionism. ఎరుపు నారింజ, నీలం, నలుపు, డారక్ బౌర్న కలరస్ వాడడానికి కారణం
ఆమె జీవితంలో పొంచుకువసుత్నన్ పర్మాదం, ఆమె గుండెలోల్ ఉనన్ విషాదం సూచనగా చెపప్డం. పసుపు, ఆకుపచచ్,
గులాబీ వంటి ఆహాల్దకరమైన, శుభ సంకేతం ఇచేచ్ రంగులు. ఒకోక్సారి ఆకృతులను కొంచెం వకీర్కరించడంలో అనేక
రకాల రంగులను గజి,బిజిగా వాడతాము. ఇదంతా వీక్షకుల దృషిట్ని వసుత్వు వైపు నుంచి విషయం వైపుకి మరలచ్డానికి
చేసే ఒక పర్యతన్ం. దురదృషట్ వశాతూత్ ఇలాంటి పెయింటింగస్ ని చాలా మంది కేవలం మోడరన ఆరట్ అనుకుంటారు.
కానీ మోడరన ఆరట్ లో expressionism అనే పర్కిర్య ఉందని చాలా మందికి తెలియదు. ఇరవై శతాబద్ంలో వచిచ్న
మారుప్లు ఇవనీన్. “
మహాతేజ చెపిప్ంది వినన్ ఆకిమ గటిట్గా చపప్టుల్ కొటాట్డు. అతనిన్ అనుసరిసూత్ ఆహాల్ద, ఆమెతో పాటు అకక్డ
నిలబడి ఉనన్ వారు అందరూ కూడా గటిట్గా చపప్టుల్ కొటాట్రు. ఆరగ్నైజర అనాన్డు నవువ్తూ... “ ఇంత అదుభ్తమైన
వాసత్వ జీవన చితర్ం కాబటిట్ దీనికి బహుమతి వచిచ్ంది. మహాతేజా! వియ ఆర పౌర్డ ఆఫ యు.”
ఆకిమ కుడి చేయి చాచి తేజకి షేక హాయ్ండ ఇసూత్...” ఫెంటాసిట్క మిసట్ర తేజ ఐ లవ ఇట “ అనాన్డు.
అపప్టివరకు కొంచెం దూరంలో నిలబడి తన మొబైలు లో అతను చెపిప్నది అంతా రికారుడ్ చేసిన మేఘ
మెరుపులా అకక్డి నుంచి మాయమై రెండో అంతసుత్లో ఉనన్ యూనిట బృందం వైపు పరిగెతిత్ంది విజయగరవ్ంతో.
తేజ వెళిల్పోతాడనన్ టెనష్న తో గబ,గబా అకక్డునన్ అమామ్యిలూ, అబాబ్యిలు తేజని అభినందనలతో
ముంచెతుత్తూ అతనితో సెలీఫ్ తీసుకోడానికి పోటీ పడసాగారు. కొనిన్ నిమిషాలోల్నే అకక్డంతా ఒకరకమైన హడావుడి
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మొదలవడంతో ఆహాల్ద కొంచెం ఎడంగా జరిగి

గోడవార నిలబడి అతనిని వొంటరిగా కలుసుకోవడం కోసం

ఎదురుచూడసాగింది. ఒకొక్కక్రే సెలవు తీసుకుని వెళిళ్పోయే వరకు ఆకిమ కొంచెం ఎడంగా నిలబడి తేజతో ఏదో
అనాన్డు... తేజ ఒకక్ క్షణం సాలోచనగా చూసి ఏదో సమాధానం చెపాప్డు. ఆకిమ కి తన విజిటింగ కారడ్ ఇచాచ్డు.
తరవాత అతను కూడా సెలీఫ్ తీసుకుని జేబులోంచి ఆటోగార్ఫ కోసం చినన్ నోట బుక లాంటిది తీసి తేజకి ఇచాచ్డు.
ఆహాల్ద కొంచెం వాళళ్ వైపు నడిచి కుతూహలంగా తొంగి చూసింది. ఇంగీల్ష లో కొంచెం పెదద్ అక్షరాలతో రాసాడు
“పర్వరత్న అనేది చెటుట్ అయితే, గురిత్ంపు దాని నీడ నినున్ ఎవరనాన్ గురిత్ంచాలంటే నువువ్ ఓ మహావృక్షం లా ఎదుగు
అపుప్డే మరికొందరికి నీడనివవ్గలవు.“ సంతకం చేసి ఇచాచ్డు. ఆకిమ థాంకస్ చెపిప్ మరోసారి తేజకి షేక హాయ్ండ ఇచిచ్
వెళిళ్పోయాడు.. గులాబీరంగులో సనన్గా ఆరడుగుల ఎతుత్ ఉనన్ ఆ యువకుడు వేగంగా నడిచి వెళోత్ంటే ఖజురహో
శిలాప్లలో ఒక శిలప్ం చైతనయ్ం వచిచ్ నడిచి వెళుత్నన్టుట్ అనిపించింది. కాసేపు అతను వెళిళ్న వైపు రెపప్ వాలచ్కుండా
చూసిన ఆహాల్ద అతను కారు ఎకక్గానే తిరిగి చూపులు తేజ వైపు తిపిప్ంది.
మరో కురార్డితో సెలీఫ్ తీసుకుని “ బై సి యు” అంటూ వేగంగా ఎగిజ్ట వైపు అడుగులు వేసాడు. అపప్టివరకూ
బొమమ్లా నిలబడిపోయిన ఆహాల్ద అలరట్ అయి, గబా,గబా అతని వెనకాల నడుసూత్ వెళిల్ అతనిన్ కలుసుకుంది.
“సర ఒన మినిట” అంది. అతను ఆగిపోయాడు.
“నా పేరు ఆహాల్ద... ఎం. బి. బి. యస సెకండ ఇయర చదువుతునాన్ను. మీతో కొంచెం మాటాల్డాలి...” ధైరయ్ం
తెచుచ్కుని అంది.
అపప్టివరకు ఉతాస్హంగా పర్శన్లు అడుగుతూ పెయింటింగ గురించి తెలుసుకునన్ ఆ అమామ్యీ సమీపంగా
రావడంతో అతని అటెనష్న ఆమె మీద పడి, ఒకక్సారిగా ఉలికిక్పడాడ్డు. ఓ పెదద్ కెరటం ఉవెవ్తుత్న లేచి విరిగిపడినటుట్
అనిపించింది. ఆమె వైపు

విసమ్యంగా చూసూత్ “ నువువ్.. నువువ్.. “ గబుకుక్న తల విదిలించి “మిమమ్లిన్ ఎకక్డో

చూశాను..” అనాన్డు.
ఆహాల్ద గుండె వేగంగా కొటుట్కోసాగింది.. తనని తాను కంటోర్ల చేసుకుంటూ అంది “ ఇపప్టివరకూ ఇకక్డే మీ
పకక్నే ఉనాన్ను మీరు చెపిప్ంది వినాన్ను. ”
అతను ఆమె మాటలు వినిపించనటుట్ తీక్షణంగా ఆమె వైపే చూసూత్ రెండు క్షణాల తరవాత అనాన్డు “ ఏం
మాటాల్డాలి?”.
“సర పీల్జ! ఇకక్డ కాదు.. మీతో చాలా మాటాల్డాలి చెపప్ండి ఎకక్డ కలుసుకోమంటారు..”
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“ఇపుప్డు నాకు పని ఉంది వెళాళ్లి.. తరవాత ఎపుప్డనాన్” అని ముందుకు నడవబోతూ ఆగిపోయి అసప్షట్ంగా
అనాన్డు “ ఎకక్డో చూసాను...”
ఆహాల్ద గుండె వేగం హెచిచ్ంది। చెపేప్యనా! నో.. నో

ఇది సమయం కాదు- సథ్లమూ కాదు.. అందుకే

మాటాల్డకుండా కళుళ్ వాలుచ్కుని నిలబడిపోయింది.
అతను ఆమె వైపు అలా సాలోచనగా చూసూత్ ఉండిపోయాడు. లూజుగా వదిలేసిన జుటుట్..ఆధునికంగా, అతి
నాజూగాగ్, దంతం బొమమ్లా ఉనన్

ఈ అమామ్యిని ఎకక్డో చూసాను. ఎస! బాగా తెలిసిన అమామ్యి।

అతని

అంతరంగం గమనించినటుట్ నెమమ్దిగా అంది ఆహాల్ద.
“మీ విజిటింగ కారుడ్ ఇసాత్రా! నేను ఫోన చేసాత్ను. మీరు ఫీర్గా ఉనన్పుప్డు ఒకసారి కలుసాత్ను...ఇన ఫాకట్ వెంటనే
మాటాల్డాలని ఉంది కానీ మీరు బిజీగా ఉనాన్రు కదా!”
అతను రెండు క్షణాలు తటపటాయించి. విజిటింగ కారుడ్ ఇచాచ్డు.
“థాంక యు. మీకు రేపు కాల చేసాత్ను, ఎనిన్ గంటలకి చేయచుచ్?”
అతను సమాధానం చెపప్కుండా

ఆమె వైపు అదోలా చూసూత్, గొణుగుతునన్టుట్ గా అనాన్డు “నినెన్కక్డో

చూసినటుట్ంది.. చాలా ఫెమిలియర ఫేస.”
“మనిషిని పోలిన మనిషి ఉంటారు కదా సర..” అంది తడారుతునన్ గొంతు సవరించుకుంటూ.
“ అవును “ అనన్టుట్ తల పంకించాడు..
“థాంక యు! మిమమ్లిన్ కలుసుకోబోయే సమయం కోసం ఎదురుచూసాత్ను వసాత్ను” రెండు చేతులూ
జోడించింది.
ఆహాల్ద అతని దగగ్ర సెలవు తీసుకుని పారిక్ంగ లాట వైపు వెళిళ్పోయింది. ఆమె వెళిళ్న వైపు సాథ్ణువులా నిలబడి
చూసూత్ ఉనన్ తేజ తనకి దగగ్రగా కారు ఆగడంతో ఉలికిక్పడి కారులో కూరుచ్నాన్డు.
సూట్డియోకి రాగానే కురీచ్లో కూరుచ్ని మొబైలు లో రికారుడ్ చేసిన తేజ ఉపనాయ్సం వినడానికి వాయిస రికారడ్ర
ఆన చేసింది మేఘ.. తేజ సవ్రం సప్షట్ంగా ఉనాన్ జనాల గుస,గుసలు, ఆకిమ, ఆహాల్దల పర్శన్లు కలగాపులగంగా
వినిపిసూత్ సప్షట్త లేకపోడంతో ఒకక్సారిగా నిరాశ ఆవరించింది ఆమెని. వరమ్ చేత శభాష అనిపించుకునే అవకాశం అలా
మిస అవడంతో తన మీద తనకే కోపం వచిచ్ంది. మొబైలు పకక్నే ఉనన్ చినన్ సూట్ల మీద పెటిట్ కురీచ్లో వెనకిక్ వాలింది.
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బాయ టి తెచిచ్ ఇచాచ్డు. నిరాసకత్ంగా అందుకుని నెమమ్దిగా సిప చేయసాగింది. అసలు ఈయనకి ఇంటరూవ్య్
ఇవవ్డానికి అభయ్ంతరం ఏంటో! కోపంగా అనుకుంది. ఆమెకి వరమ్ మాటలు మరిచ్పోవాలనాన్ మరిచ్పోనివవ్కుండా పదే ,
పదే గురొత్సూత్ పంతం పెరుగుతోంది. నిజంగా వరమ్ అనన్టుట్ తనకి ఏమి తెలియదా! ఎలాగో అనిపించింది.
నూయ్స చదవడానికి సిదధ్ంగా ఉనన్ అదితి పరధాయ్నంగా టి తాగుతునన్ మేఘ వైపు చూసి కళెళ్గరేసూత్ అడిగింది “
ఏమైంది డల గా ఉనాన్వు. “
మేఘ పెదవి విరిచింది.” నథింగ “ పలచ్గా నవివ్ టీ కపుప్ పకక్నే ఉనన్ సూట్ల మీద పెటిట్ంది.
“ఏమైంది? ఆరట్ గాయ్లరీ కి వెళాళ్వుగా ! ఎంతమందిని ఇంటరూవ్య్ చేశావు? “
మేఘ ఆమె పర్శన్కి సమాధానం చెపప్కుండా ఆమె వైపు తిరిగి అంది.. “అదితీ! యాంకరస్ అందరూ బాగా
చదువుకునన్ వాళేళ్ అంటావా!”
అదితి వింతగా చూసింది. “ఇదేం పర్శన్?”
“చెపుప్- మీ నూయ్స రీడరస్ కి చాలా నాలెడజ్ ఉంటుంది కదా! రాజకీయాలు, జనరల నాలెడజ్, సినిమా, సాహితయ్ం,
సంగీతం, ఆరట్..”
“ అంత సీన లేదు. ఇచిచ్న నూయ్స చదివి రావడమే. ఆ తరవాత నాకు ఏం చదివానో గురుత్ కూడా ఉండదు
unless it is interesting like crime story, sensational news or

something like that..”

నిరల్క్షయ్ంగా చెపిప్ంది అదితి.
ఆమె చెపిప్నంత నిరల్క్షయ్ంగా తీసుకోలేకపోయింది మేఘ. వరమ్ అనన్ మాటలే ఆమె మదిలో మెదులుతూ తన మీద
తనకి ఒక అపనమమ్కానిన్ కలగజేయసాగాయి. అపప్టివరకు ఉనన్ ఉతాస్హం, చైతనయ్ం ఎవరో లాగేసినటుట్ నీరసంగా,
నిసేత్జంగా అనిపించింది. ఒకక్సారి తన మీద తనకు అపనమమ్కం ఏరప్డాడ్క ఆ అపనమమ్కం తనని తాను సరిదిదుద్కుని
తనలోని పర్తిభను మరింతగా మెరుగుపరచుకోడానికి

ఉపయోగపడచుచ్.. ఒకోక్సారి నిసప్ృహ, నిరాశ ఆవరించి

నిరీవ్రయ్ం చెయయ్చుచ్. మహాతేజని ఇంటరూవ్య్ కి ఒపిప్ంచలేకపోయినందుకు నిరాశగా అనిపించినా, అదితి మాటలు
వినాన్క ఒకలాంటి సెలఫ్ మోటివేషన లాంటిది కలిగింది. మొబైలు ఓపెన చేసి, గూగుల సరచ్ మొదలుపెటిట్ంది. ఆరట్ అంటే
ఏమిటి?
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The Art is a diverse range or product of human activity that involves creative or
imaginative talent expressive of technical proficiency, beauty, emotional power or
conceptual ideas. There is no generally agreed definition of what cinstitutes art, and ideas
have changed over time…art also called (to distinguish it from other art forms) visual art,
a consciously created through an expression of skill or imaginative encompasses diverse
media such as painting, sculpture, printmedia, arts, photography and ….
“మేడమ ! షూటింగ సాట్రట్ అయింది.” పొర్డక్షన బాయ వచిచ్ పిలవడంతో టార్నస్ లో నుంచి బయట పడినటుట్
చూసింది. సముదర్ం లోతు తెలుసుకోవచేచ్మో! కానీ కళ అనే మహాసముదర్ం లోతు ఎవరనాన్ తెలుసుకోగలరా !
మనసులో అనుకుంటూ మొబైలు ఆఫ చేసి లేచింది.
తన ఇంటోల్ డార్యింగ రూమ కి ఆనుకుని ఉనన్ సిట అవుట లో కేన కురీచ్లో కూరుచ్ని కాఫీ తాగుతూ నూయ్స
పేపర చేతిలోకి తీసుకునాన్డు తేజ.
భారతీయ చితర్కళ పటల్ విదేశీయుడి ఆసకిత్ అనన్ హెడిడ్ంగ. తేజ ఆసకిత్గా మాటర చదవసాగాడు. గత రెండు
రోజులుగా మాదాపూర లోని సేట్ట ఆరట్ గాయ్లరీ లో దేశంలోని వివిధ రాషాట్ర్లకు చెందిన పర్ముఖ కళాకారుల చితార్లు
పర్దరశ్న జరుగుతునన్ది. ఈ పర్దరశ్నకు అనూహయ్మైన సప్ందన వచిచ్ంది. ఎందఱో చితర్కళ మీద ఆసకిత్ అభిమానం ఉనన్
వారు ఈ పర్దరశ్ను తిలకించి ముగుద్లయారు. ముఖయ్ంగా రషాయ్ నుంచి వచిచ్న ఆకిమ అనే యువకుడు ఇండియన ఆరట్
పటల్ చూపించిన ఆసకిత్, కుతూహలం అందరీన్ ఆశచ్రయ్ంలో ముంచెతిత్ంది. అతను పర్తేయ్కంగా కొనిన్ చితార్లోల్ కనిపించే
భావాలకు అరాథ్లు అడిగి వివరంగా తెలుసుకోడానికి కనబరచిన ఉతాస్హం చూసి పర్దరశ్నకి వచిచ్న వారితో పాటు ఆరిట్సట్
లు కూడా ముచచ్టపడాడ్రు.

ముఖయ్ంగా హైదరాబాద కి చెందిన

సుపర్సిదధ్ చితర్కారుడు, జాతీయసాథ్యిలో అనేక

బహుమతులు పొందిన మహాతేజ ఆ పర్దరశ్నకి రావడం యాదృచిచ్కంగా జరిగినా అదే సమయానికి ఆకిమ ఆయన
వేసిన చితర్ం గురించి తెలుసుకోడానికి ఉతుస్కత చూపడం ఆయనని ముగుద్డిని చేసింది. ఏ కళాకారుడికైనా ఇంతకు
మించి ఏం కావాలి? అని ఆయన ఎంతో ఓపిగాగ్, శర్దధ్గా తన చితార్ల గురించి ఆకిమ కి వివరించడం జరిగింది. ఈ
సందరభ్ంలోనే అనేక ఎలకాట్ర్నిక అండ

పిర్ంట మీడియా ఆయన ఇంటరూవ్య్ కోసం పర్యతిన్ంచి విఫలం కావడం

గమనారహ్ం.
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మహాతేజకి నవావ్లో, ఏడవాలో అరథ్ం కాలేదు. ఆకిమ కి తన చితర్ం గురించి వివరించడం ఒక ఎతుత్ అయితే,
మిగతా మీడియాని తను నిరల్క్షయ్ం చేసాడనన్ అపపర్ధ రావడం మరో ఎతుత్. ఇలా ఇంతకు ముందు కూడా అనేక సారుల్
జరిగింది.
నిటూట్రాచ్డు తేజ. తనకంటూ కొనిన్ పిర్నిస్పలస్ ఉండడం తపాప్! ఈ పబిల్సిటీ లు, పర్చారాలు తనకేమాతర్ం ఇషట్ం
లేదు. ఏనాడూ తను కీరిత్ శిఖరాలు అధిరోహించాలని కలగనలేదు. తనకి కావాలిస్ంది జీవించడం- అందుకు కావాలిస్ంది
పార్ణ వాయువు. ఆ పార్ణ వాయువు తను చితిర్ంచే బొమమ్లోల్ ఉంది. పర్తి బొమమ్లో తన పంచ పార్ణాలు నికిష్పత్ం చేసి
జీవితకాలం యజఞ్ం చేసుత్నాన్డు. ఆ యజఞ్ం నుంచి ఉదభ్వించినవే కీరిత్, డబుబ్. నిజానికి ఇవనీన్ ఆశించి తను చితర్కారుడు
కాలేదు.

చితర్కారుడుగా తయారు కాలేదు.. కాదు చితర్కారుడుగా జనిమ్ంచాడు. భూమీమ్ద పడేసిన పర్తి మనిషికీ

జీవనాధారం చూపించిన ఆ భగవంతుడే తనకి ఈ ఆరట్ అనే కళ జీవనాధారంగా ఇచాచ్డు.
మీరు ఆరిట్సట్ అవడానికి సూఫ్రిత్ ఏమిటి అనే పర్శన్ అనేక ఇంటరూవ్య్ లలో అడుగుతూనే ఉంటారు.. ఎనిన్
పర్శన్లకైనా జవాబు చెపప్గలడు కానీ, ఈ పర్శన్కి జవాబు తన దగగ్ర లేదు. డబుబ్కోసం అని అబదధ్ం చెపప్లేదు.. కళ
కోసం అని తనని తాను వంచించుకోలేడు.. కీరిత్, డబుబ్ ఆశించకుండానే వచిచ్పడాడ్యి. మరి ఇంకా ఎందుకు ఈ వృతిత్ని
వదలడం లేదు? ఎవరో గటిట్గా అడిగినటుట్ అనిపించింది. ఎలా వదులుతాడు! కాలో, చేయో వదిలేయగలడు కానీ ఆతమ్ని
వదిలేయ గలడా! నిటూట్రాచ్డు తేజ. పతిర్కలు, ఛానెలస్ ఎనోన్ తనని ఇపప్టివరకు వందల సారుల్ ఇంటరూవ్య్ చేశాయి..
కొందరిని తిరసక్రించాడు.. కొందరిని మాతర్ం అంగీకరించాడు. ఎపుప్డు చెపిప్నా ఒకటే! చెపిప్ందే చెపిప్ విసుగు వసోత్ంది.
వాళళ్కి అడిగినవే అడిగి విసుగు రావడంలేదా ! ఏదనాన్ కొతత్గా సాధించాడా! బహుమతులు, పురసాక్రాలు. ఇవి
విజయాలా ! ఇంకా ఏదో సాధించాలి అది ఏమిటి? ఎకక్డ దాని గమయ్ం ?
అడుగడుగునా పడిపోతూ, లేసూత్, పరుగులు పెడుతూ,

గాయాలకు కాలం అనే మందు రాసుకుంటూ,

మరిచ్పోలేని జాఞ్పకాలు మచచ్లుగా మిగిలిపోతుంటే తడిమి, తడిమి వాటిని చూసూత్ గుండెల మీద బరువుతో
బతుకీడుసుత్నన్ తనకి గొపప్గా సాధించిన విజయాలు ఏమునాన్యి. ఒక ఉపాధాయ్యుడు మంచి విదాయ్రుధ్లను
తయారుచేసాత్డు.. ఒక డాకట్ర పార్ణాలు పోసాత్డు.. ఒక ఇంజినీర భవనాలు నిరిమ్సాత్డు. ఎవరి వుర్తిత్ వాళుళ్ చేసుత్నాన్రు. ఆ
వుర్తిత్ దావ్రా వాళుళ్ జీవిసుత్నాన్రు. తనూ అంతే! ఇది ఒక వుర్తిత్. అంతకనాన్ తను గొపప్ పని చేసుత్నాన్నని అతను
భావించడు .
నిజానికి అతనికి మీడియా అంటే భయం. వాళల్కి సంచలనాలు సృషిట్ంచడం ఇషట్ం.. తనకి ముకుక్కు సూటిగా
మాటాల్డడం ఇషట్ం. మాటాల్డే మాటలోల్ సంచలనం కిర్యేట చేసే అరాథ్లు వెతుకుతారు. తను ఒకటి చెబితే పది రాసాత్రు.
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చాలా మామూలుగా మాటాల్డిన మాటలకి రంగులు పూసి పర్చారం చేసాత్రు. అనవసరంగా కాంటర్వరీస్ కిర్యేట చేసాత్రు.
ఆ కాంటార్వరీస్ తనకి భయం..
పేపర పకక్న పడేశాడు. అరచేతి మందాన విరగబూసిన పసుపు పచచ్గులాబీలను చూసూత్ కాఫీ కపుప్ ఎడం
చేతిలోకి మారుచ్కుని కుడిచేయి చాచి ఒక పూవుని మృదువుగా సుర్ప్శించాడు.. నెమమ్దిగా చెంపకి ఆనుచ్కుని పరవశంగా
కళుళ్ మూసుకునాన్డు. “ నువువ్ కాలితో తనిన్ తరిమేసినా, నీ జాఞ్పకాలు జీవితమంతా నాతోనే ఉంటునాన్యి. ఈ పచచ్ని
గులాబీ రోజూ నా చెంప సప్ృశించినపుప్డలాల్ నీ చేతి సప్రశ్నే గురుత్ వసూత్ ఉంటుంది. గాయం కూడా ఇంత తీయగా
ఉంటుందని నీ వలల్నే తెలిసింది.. చితర్ం.. గాయాలు మానతాయి కానీ నా ఈ చెంపకీ తగిలిన గాయం గుండెలొల్కి పాకి
అకక్డే సిథ్ర పడింది మచచ్లా కాదు మధుర సవ్పన్ంలా ” తడి కళళ్కి సూట్ల మీద ఉనన్ మొబైల మీద వెలుగు, వెంటనే
రింగ వినిపించింది.
unknown నెంబర- తీయాలా, వదాద్ అనన్టుట్ క్షణం ఆలోచించి, మొబైల చేతిలోకి తీసుకుని ఆనస్ర బటన
నొకాక్డు.
“సర గుడ మారిన్ంగ! అయాం మేఘ “ఎస” ఛానెల నుంచి. మీరు ఇంటరూవ్య్ ఇసాత్ననాన్రు ఎపుప్డు ఇసాత్రు
సర? ఈ రోజు వీలు అవుతుందా!”
నవొవ్చిచ్ంది. ఇపుప్డే ఈ అమామ్యి గురించి ఆలోచించడానికి పది నిమిషాలు వృధా చేసాడు.. గంట పైన
ఇంటరూవ్య్ కావాలి అంటోంది. అంటే సూట్డియో లో కనీసం రెండు గంటలు, టార్వెలింగ కి గంట.. సుమారు మూడు
గంటల సేపు విలువైన సమయం తన గురించి తను చెపుప్కోడానికి వినియోగించాలి. విజయానికనాన్ దానికోసం చేసే
పర్యతన్ం గొపప్ది. ఆ మూడు గంటలోల్ కొతత్ ఆలోచనకి రూపకలప్న చేయచుచ్.. మరో ఆకృతికి తన కుంచెతో జీవం
పోయచుచ్. తనకి పనిలో దేవుడు కనిపిసాత్డు. పర్తి చితర్ం ఓ యజఞ్ం నుంచి ఉదభ్వించే రూపం. నిజానికి తను చేసే పనిలో
దేవుడుని చూడగలిగితే పర్చారాలతో ఏం పని!
“సర! పీల్జ ఎపుప్డు రమమ్ంటారు? “ మళిళ్ అడిగింది మేఘ.
“ నేను బిజీగా ఉనాన్నమామ్! టైం కావాలి. అయినా కొతత్గా నా గురించి చెపుప్కోడానికి ఏముంది? మీ అందరికీ
తెలిసిందేగా! ” ఆలోచనల నుంచి బయటపడి కొంచెం అయిషట్ంగానే అనాన్డు.
“ సర! యాకుచ్వల గా ఇంటరూవ్య్ కాదు. మీకు నేషనల అవారుడ్ వచిచ్ంది కదా! ఆ

సందరభ్ంగా మీతో

డాకుయ్మెంటరీ చేయాలనుకుంటునాన్ము.”

øöeTT~

www.koumudi.net

|òæãÁe] 2022

ࠪݡڴ

12

డాకుయ్మెంటరీ! అతని పెదవుల మీద చిరునవువ్ మెరిసింది. ఇపప్టివరకూ ఎనోన్ ఇంటరూవ్య్లు చేసారు. మీ తలిల్,
తండిర్ ఎవరు? చితర్కళలో మీ ఆది గురువు ఎవరు? మీకు సూఫ్రిత్నిచిచ్న కళాకారుడు ఎవరు? ఇపప్టివరకు ఎనిన్ చితార్లు
వేసారు.. ఎనిన్ బహుమతులు వచాచ్యి? ఇవే పర్శన్లు. జవాబులు చెపిప్నవే చెపిప్ విసుగు వచేచ్సింది. ఒక పబిల్క ఫిగర
గా కొనిన్ మరాయ్దలను పాటించాలి కాబటిట్ తన అసహనం బయటపడనీకుండా వయ్కిత్గత విషయాలు తపప్ ఏదైనా
అడగమని ముందే చెపిప్ వాళుళ్ అడిగిన అనిన్ పర్శన్లకు సహనంగా సమాధానం చెపాప్డు. ఇపుప్డు డాకుయ్మెంటరీ అంటే
కచిచ్తంగా తన వయ్కిత్గత నేపధయ్ం చెపాప్లి. ఒపుప్కోవడమా! మానడమా! ఒక ఛానెల యాంకర గా తనని ఫాలో అప
చేయడం ఆమె బాధయ్త. ఇపుప్డు కాదు అనాన్ తపప్కుండా రోజూ ఫోన చేసుత్ంది..
“ సర పీల్జ..” మేఘ మాట పూరిత్కాకుండానే అనాన్డు.. “ నాకు రెండు రోజులు టైం ఇవవ్ండి. మీ ఫోన నెంబర
ఇదే కదా నేనే కాల చేసాత్ను “ .
“ ఓ! థాంక యు వెరీ మచ. లుకింగ ఫారవ్రడ్ ఫర యువర కాల సర.. ” ఆమె సవ్రంలో పరవళుళ్ తొకుక్తునన్
సంతోషం. ఫోన డిసక్నెకట్ చేసూత్ మొహమాటం గా అంది.” సర ! నేను నాలుగు రోజుల నుంచి ఆరట్ గురించి ఆరిట్కలస్
చదువుతునాన్ను. మంచి పర్శన్లు వేసాత్ను.. మీకు బోర కొటట్దు పీల్జ టర్సట్ మి.”
ఆశచ్రయ్ంగా అనిపించింది. ఎందుకు అలా అంటోంది? తానేమీ బోర అనలేదే! టైమ లేదు అనాన్డు.. ఎందుకు
పర్తేయ్కంగా ఆ మాట చెబుతోంది ! జాలేసింది తేజకీ. కురీచ్లో వెనకిక్ వాలాడు. నగరంలోనే కాదు, దేశంలోనే తనొక
పర్ముఖ వయ్కీత్. తనతో మాటాల్డడానికి, తనని కలుసుకోడానికి ఆసకిత్ చూపించేవాళుళ్ చాలా మంది ఉనాన్రు. తన
పొర్ఫెషనల వివరాల కనాన్ వయ్కిత్గత జీవితం గురించి తెలుసుకోవాలని కుతూహలం ఉండడం సహజం. ఒక సినిమా
నటుడు, ఒక గాయకుడు, రచయితా, రాజకీయ నాయకుడు లాంటి సెలబిర్టీల జీవితం పటల్ పర్జలకు ఆసకిత్ ఉంటుంది.
అది తపుప్ అనలేరు ఎవరూ. సహజం కూడా. పర్జలకి వయ్కుత్లే కాదు, వారి వయ్కిత్గత జీవితం తెలుసుకోవాలనన్
కుతూహలం ఉండబటేట్ పర్ముఖుల జీవితాలు బయో పిక అంటూ సినిమాలుగా తీసుత్నాన్రు. కొంపతీసి తన జీవితం
కూడా..
దీరఘ్ంగా నిశవ్సించాడు. చీకటి తెరల మాటున మూసి ఉంచిన గతానిన్ వెలుగులోకి తీసుకురావడం ఏ మాతర్ం
ఇషట్ం లేదు. ఇపప్టివరకు మహాతేజ అనబడే తను కేవలం పర్ముఖ చితర్కారుడుగా మాతర్మే పరిచయం. జీవితంలో తను
దాటిన, ఎడారులు, కీకారణాయ్లు, మహా సముదార్లు, వైతరణి నదులు ఎనన్ని చెపాప్లి? ఈ తేజ జీవితం వడిడ్ంచిన
విసత్రికాదు. ఈ ఆడి కారు, ఈ బంగాళా, ఈ హోదా, పేరు, పర్తిషట్లు వీటివెనక తను చేసిన పోరాటం, సంఘరష్ణ,
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అంతులేని కృషి, ఎదురొక్నన్ సవాళుల్, సెలఏరులై పర్వహించిన కనీన్ళుల్, ఆకలి బాధలు ఇవనీన్ చెపాప్లిస్న అవసరం ఉందా!
తెలుసుకునన్ పర్జలు తన పటల్ కుండలకోదిద్ సానుభూతి చూపిసాత్రేమో! ఇపుప్డు ఆ సానుభూతి తనకి అవసరమా!
“”సానుభూతి అని ఎందుకనుకుంటునాన్వు తేజా! నువువ్ పర్జల మనిషివి. ఇంతకాలం నుంచి నీ ఆనందాలు, నీ
విజయాలు, నీ ఉనన్తి వీటిలో ఆ పర్జలేగా భాగం పంచుకునాన్రు. నీ చితార్లు చూసి, అభిమానించి, ఆదరించే పర్జలే
లేకపోతే నువెవ్కక్డ ఉండేవాడివి!” గంభీరమైన సవ్రం...
తేజ ఉలికిక్పడాడ్డు. గాలికి కదులుతునన్ తెరల వెనక నుంచి ఓ నీడ తన మీద పడుతునన్టుట్ అనిపించింది. సూరయ్..
చిరునవువ్తో తననే చూసుత్నాన్డు. మాగాడు మహాతేజ గా మారడానికి కారకుడైన సూరయ్.

(ĺʉňpȊ ūà Ȃɟ)
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