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కొనిన్ క్షణాలు ఎవరూ ఏం మాటాల్డలేదు. జగదీశ నేలవైపు చూసూత్ ఉండిపోయాడు.

సునందే ధైరయ్ం చేసుకుని “బావగారూ, నెల రోజులోల్ అంత దూరం పర్యాణమంటే వీలయేయ్లా లేదు. పైగా…” 

“పైగా…?” 

“డబబ్ండీ…ఒకక్సారి మా బర్దరు గుండె జారిపోయింది చూశారా ఇకక్డ? ఎంత లేదైనా ఆ గర్హానికి రావాలంటే 
రెండు మూడు కోటల్వవ్దూ?” అనాన్డు మలిల్. 

“పది కోటుల్!” సరి చేశాడు మహా. 

“చెపాప్నా… మా అనన్యయ్కది పెదద్ లెకక్ కాకపోయినా చూసూత్ చూసూత్ ఒక ఫాయ్మిలీ పర్యాణానికి పది 
కోటల్ంటే…” 

“ఫాయ్మిలీకి కాదు, ఒకొక్కక్ళళ్కీ పది కోటల్ రూపాయలవుతుంది!” 

ఒకక్సారి ఆ రూంలో అందరి మొహాలూ ఎలకిట్ర్క షాక కొటిట్నటుట్ నలల్గా మాడిపోయాయి. 

“ఇది చచిచ్నా జరగదైతే” అనుకునాన్డు రిషీ. తనకి బాగా తెలుసు ఏ లాభం లేకుండా జగదీశ ఇంత 
తగలెయయ్డని. 
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మహాకీ అరధ్మయియ్ “మీ ఆరుగురికీ షుమారు అరవై కోటల్వుతుంది. కాకపోతే నేను నాసా లో ముపైఫ్ ఏళుళ్గా 
చేసుత్నాన్ను కాబటిట్ తగిగ్ంచమని రికెవ్సట్ చేసాత్ను. కానీ ఒక ముపైప్ కోటైల్తే గాయ్రంటీగా పెటాట్లుస్ంటుంది మీ వైపు నుండి.” 
అనాన్డు. 

కొంచెం తేలిక పడుతోంది వాతావరణం అది విని. 

“పెదనానాన్, నాదో ఐడియా. ఈ పెళిళ్ ని అమేమ్దాద్ం!” అందో కొతత్ గొంతు. నీలూ ది. 

అందరూ నమమ్లేనటుట్ చూశారు తన వైపు. సనన్గా, చినన్పిలల్లా, సైట్ర్పడ్ సక్రట్, పోనీ టైల లో ఉంది తను. తన 
ముందు గాలోల్ చినన్ సీర్క్న పొర్జెకట్ అవుతోంది. దాంటోల్ నే ఏదో ఫొటో ఫీడ చూసోత్ంది. ఒకపప్టి మొబైలస్ పోయి వాటి 
సాథ్నంలో ఈ వరుచ్వల సీర్క్నస్ వచిచ్ కురుచ్నాన్యి. రిసట్ బాయ్ండ నుంచీ, కళళ్జోడు నుంచీ ఇలా ఎకక్డి నుంచైనా గాలోల్ 
పొర్జెకట్ చేసుకుని ఆ సీర్క్న తో పని చేసుకోవచుచ్. 

“పెళిళ్ని అమమ్డమేంటే?” అంది సునంద నీలూని చూసూత్. 

“ఆంటీ, మొనన్ మా ఫెర్ండ ఓ పెదద్ వాలక్నో లో పెళిళ్ చేసోక్ని, దాని లైవ కవరేజ రెండు కోటల్కి అమామ్డు. దానిన్ 
బిడిడ్ంగ చేసి మరీ TV420 వాళుళ్ కొని టెలి కాసట్ చేశారు.” అంది సీర్క్న లోంచి తల తిపప్కుండానే. 

“TV420 నా అదేం పేరు?!” అనాన్డు మహా నవువ్తూ. 

“అంకుల, ఉనన్ నూయ్స ఛానెలస్ లో ఇదే కొంచెం బెటరంకుల, మిగతావి ఇంకా దారుణం!” అంది ఫీలయినటుట్ 
మొహం పెటిట్. 

మలిల్ అందుకొని “దీనికి కొంచెం నూయ్స ఛానెళల్ పిచెచ్కుక్వ లేండి. రోజూ అదే పని. అంటే పొలిటికల సైనస్ కోరస్ 
చేసుత్ంది కదా, టీవీ తో నాలెడజ్ వసుత్ందని…” 

“నానాన్, నీకెనిన్ సారుల్ చెపాప్లి? నేను చదివేది పొలిటికల సైనస్ కాదు, పొలిటికల ఫాయ్షన!” 

ఇపుప్డు ఖంగుతినడం విశా ఫాయ్మిలీ వంతయియ్ంది. 

“అంటే?” అంది విశా అయోమయంగా. 
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“అయోయ్ వదినా! ఇది చాలా హాట కోరస్ ఇపుప్డు. పొలిటికల లీడరస్ కి ఎలాంటి డెర్సుస్లు డిజైన చెయాయ్లి? 
సథ్లానీన్, అకేషన నీ బటిట్ వాళళ్ వేషం ఎలా ఉండాలి? ఎలా రెడీ ఐతే అకక్డి జనాలు ఎకుక్వ రేటింగ ఇసాత్రు? ఎలా 
పర్చారానికెళేత్ సకెస్స అవుతారు? ఇలాంటివెనోన్ నేరుప్తారు.” అంది ఎకైస్టింగ గా. 

“వావ! ఎపుప్డూ నేనూ వినలేదే.” అనాన్డు రిషీ. 

“యా అనన్యాయ్, నేనీ మధేయ్ ఓ ఎమెమ్లేయ్ కాయ్ండిడేట కి వరక్ చేసుత్నాన్, నా ఫైనల ఇయర పార్జెకట్ లో పారుట్గా.” 
అంది కాలరెగరేసుత్నన్టుట్ చూపించి. 

“సరే, సరే ముందు ఆ TV420 గురించి చెపుప్.” అనాన్డు జగదీశ. ఎవడి టెనష్న వాడిది! 

“ఆ TV420 కి ‘మొటట్మొదటి గర్హాంతర వివాహం’ అని చెపిప్ కనీసం అనన్ పెళిళ్ని పదికోటల్కి అమమ్చుచ్.” 
అంది. 

నోరు తెరిచారందరూ. జగదీశ తన భుజాలు పటుట్కొని ఊపేసూత్ “నువువ్ నా తలోల్ంచి దూరొచాచ్వే.” అనాన్డు 
సంతోషంగా. 

రిషీ ఊపిరి పీలుచ్కునాన్డు. 

“బలే వారే, మే ఒకక్ళళ్ం వసేత్ సరిపోదాద్? మా అనన్ బలగం అంతా ఏమైపోవాలి?” అనాన్డు మలిల్ అనవసరంగా. 

“భూమీమ్ద ఓ పెదద్ ఫంక్షన హాలు తీసొక్ని ఇకక్డి నుండి పెళిళ్ని 3డి పొర్జెక్షన చేదాద్ం. ఏమంటారు?” అనాన్డు 
మహా.  

“అనేదేముందండీ, నిశిచ్తారథ్ం పెటేట్సోక్డమే!” అని హడావిడిగా లగన్ పతిర్క రాసేసి పెదద్గా అందరికీ చదివి 
వినిపించాడు పురోహితుడు సవ్లా.  

రిషీ డొకక్లోల్ పొడుసూత్ “మీ మామని ముందు పెదద్ నస గాడనుకునాన్రా, కాదూ నాసా గాడే!” అనాన్డు మలిల్. 
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నిశిచ్తారథ్ం హడావిడి అయాయ్క బాగా టైర అయియ్పోయారందరూ. మలిల్ వాళళ్ ఫాయ్మిలీని కూడా అకక్డే డినన్ర 
చేసి వెళళ్మంది సునంద. మలిల్ వాళాళ్విడ వైపు చూశాడు ఇబబ్ందిగా. అవేమీ పటిట్ంచుకోకుండా “సుందరీ, సుందరీ!” 
అని పిలిచింది సునంద. 

“ఏంటమామ్?” అంటూ హడావిడిగా లోపలి నుండి వచిచ్ంది సుందరి. పసుపు చూడీదార, పొడుగు జుటూట్, పెదద్ 
కళూళ్. “సుందరీ, ఒక ఇరవై రోటీలూ, మూడు కరీర్లూ, ఫైరడ రైస చెయాయ్లి, ఒక అరగంటలో!” ఆరడ్ర వేసింది.  “అమామ్, ఇంత హాయ్పీ మూమెంట లో మంచి సీవ్ట కూడా ఉంటే అలిట్మేట గా ఉంటుంది. సుందరీ, పీల్జ 
బొబబ్టల్ని నీ మెనుకి యాడ చేసోక్వా.” అనాన్డు రిషీ తేలిగాగ్. 

“అనన్యాయ్, ఇంత చేశాను నీ కోసం మరి నాకో.” అంది నీలూ. 

“అడగవే నీకేం కావాలో, సుందరి నీకేం కొతాత్ ఏంటి?” అనాన్డు. 

“ఉమ…నాకు చాకెల్ట ఫిల డ కజిజ్కాయలు కావాలి.” అంది పైకి చూసి ఆలోచిసూత్. 

“ఇంకా నయయ్ం, చాకెల్ట డిప డ బజీజ్లనేల్దు!” అనాన్డు మలిల్ నీలూ వైపు చెయియ్ చూపిసూత్. 

“గుడ ఐడియా నానాన్, సుందరీ అది కూడా యాడ చేసోక్.” అంది నీలూ. 

“రేయ…పాపం సుందరి ఎంత రోబోట ఐతే మాతర్ం దానికునన్వీ రెండు చేతులే. సుందరీ, ఈ సీవ్టల్నీన్ తరావ్త 
చెయయ్చుచ్లే కానీ, డినన్ర కి కావాలిస్నవి చెయియ్ ముందు.” అనాన్డు జగదీశ వాళల్ందరి మాటలీన్ కట చేసూత్. 

“థాంకస్ జగదీశ, అయినా ఈ బొబబ్టూల్, కజిజ్కాయలూ చేసే ఓపికా, నేరుచ్కునే ఇంటర్సూట్ ఎపుప్డో 
చచిచ్పోయాయి నాకు.” అంది సుందరి కిచెనోల్కెళిళ్ పోతూ.  

రిషీ, నీలూ మొహాలు పాలిపోయాయి. 

“ఇకక్డొదుద్లే వదినా, మా ఇంటికెళాత్ం. దగగ్రే కదా, మా హౌస రోబోట కూడా చకచకా చేసేసుత్ంది వంట.” 
అనాన్డు మలిల్. 
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“వంట కోసం కాదు. అందరం కలిసి తిందామని. అయినా సుందరికే, మా ఇంటికొచిచ్ పదేళైళ్నా చకక్గా చేసుత్ంది 
అనిన్ పనులూ.” అంది తన రోబోట ని వెనకేసుకొసూత్. 

“అదే సమసయ్కాక్, పదేళల్ పాత రోబోట అవవ్డం వలల్ సుందరి వంటలోల్ ఉపుప్లూ, కారాలూ ఎకుక్వ. నూనెలు 
కూడా ఎకుక్వ వాడుతుంది, ఈయనకవనీన్ పడవు కదా…” అంది మలిల్ భారయ్ పెదవి విరుసూత్.  

“వదినా, మీరూ కొతత్ది తీసోక్వచుచ్ కదా ఆ పాత రోబోట ని పటుట్కుని వేళాల్డకపోతే? ననున్ చూడండి 
రెండేళల్కోసారి మా రోబోట ని మారుసూత్ ఉంటాను. చాలా కొతత్ కొతత్  ఫీచరస్ తో వసుత్నాన్యీ మధయ్.” అనాన్డు మలిల్. 

జగదీశ కి విసుగు పుటిట్ “ఎంత కొతత్వైనా, పనులు అవే కదరా, ఏముందంత సెప్షల?” అనాన్డు. 

“బలేవోడివనన్యాయ్, మీ సుందరి చెపేత్ చేసుత్ంది పనులు. అదే మా రోబోట అయితే మన మనసు తెలుసుకోని మరీ 
చేసుత్ంది. ఓ రోజు దీనికి బాలేదని తెలుసుకోని అదే టాయ్బెల్టుల్ తెచిచ్ మరీ ఇచిచ్ంది, కదే?” అనాన్డు భారయ్ వైపు చూసూత్. 
తలూపింది తను. 

“అంతెందుకు, ఈ వారం మొదటోల్ ఇది ఇంటోల్ లేనపుప్డు నాకో చిలిపి ఆలోచనొసేత్…” 

“వసేత్…? ఎంటండీ…?” దబాయించింది వాళాళ్విడ కళుళ్రిమి చూసూత్.  
మిగిలిన అందరూ నోరు తెరిచారు. 

“నా దగగ్రి కొచిచ్ మొహంలో మొహం పెటిట్…” 

“నానాన్…!” 

“పిచిచ్ పిచిచ్ ఆలోచనలు చెయయ్దుద్ అని బెదిరించిందే నీలాగా.” అనాన్డు భారయ్ వైపు చూసి వెకిలిగా నవువ్తూ.  
“వామోమ్, వామోమ్…మారెచ్యయ్ండి, వెంటనే మారెచ్యయ్ండి… నాకసస్లు నమమ్కం లేదు మళీళ్ ఇలాంటివి 

జరగవని.” అంది గుండెలు బాదుకుంటూ మలిల్ భారయ్. 

“అది మంచి పనే చేసింది గదే, దానెన్ందుకంటావ?” అడిగింది సునంద. 

“దాని మీద కాదొదినా, ఈయన మీద నమమ్కం లేక.” అంది తను ముకెక్గబీలుసూత్. 
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“అవునాన్నాన్, వెంటనే మారేచ్సి ఒక యంగ టీనేజ మేల రోబోట ని తీసుక్ందామా?” అంది నీలూ హుషారుగా. 

“అసస్లు కుదరదు…ఆ మోడలస్ సరిగాగ్ పనెచ్యయ్వంట.” అనాన్డు మలిల్ కట చేసూత్. 

“బాబాయ…మీ హౌస రోబోట పురాణం ఆపుతారా ఇంక!” అనాన్డు రిషీ తల విదిలిసూత్. 

“ఆపుతాం కానీ, మీ ఓలడ్ సుందరిని మారిచ్ కొతత్ సుందరాంగిని తెచుచ్కోండి.” అనాన్డు మలిల్. 

“అబబ్, చినన్గా మాటాల్డండీ! మొనిన్లాగే, తనని వదిలించుకుంటునాన్రని అనుమానమొచిచ్, ఓ రోబోట, వాళళ్ 
ఓనరస్ ని నీళుళ్ తాగించి మరడ్ర చేసిందంట.” అంది వాళాళ్విడ. 

“నీళుళ్ తాగించి చంపడమేంటే, అరధ్ం లేకుండా! విషం తాగించేమో?”  
“నీళేళ్నండీ! సివ్మిమ్ంగ పూల నీళుళ్. పూల లోకి తోసి, తల గటిట్గా ముంచి…” 

“ఆపెయ, నువూవ్ నీ హారర మూవీ డీటైలూస్!” అంటూ చెవులు మూసుకునాన్డు మలిల్. 

తరావ్త భోజనం చేసుత్నన్పుప్డు డైనింగ టేబుల మీద సుందరిని అనుమానంగా చూసూత్, తన చేతికి ఎలాంటి 
షారప్ వసుత్వులు దొరకుక్ండా దాచేశాడు మలిల్ !                           (   ) 
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