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జీవితంలో కొనిన్ పరిచయాలు శాశవ్తమైన బంధాలుగా మారడానికి అదుభ్తాలే జరగనకక్రలేదు. ఒక చినన్

ఘటనే చాలు.
ఓ

సాధారణమైన

తెలుసుకోగలవారెవరు!!

పరిచయం,

ఎపుప్డు

సేన్హంగా

ఎదుగుతుందో,

ఎలా

పేర్మగా

మారుతుందో

PPP
"ఏయ మనూ ఇంత పొదుద్నేన్, ఈ చలిలో ఎకక్డికే? హాయిగా ముసుగుతనిన్ పడుకోక..." దుపప్టోల్ంచే బదధ్కంగా
చూసూత్ అడిగింది రేఖ.
షూ లేస బిగించుకుంటునన్ మనోఙఞ్ తలెతిత్ చూసి చినన్గా నవివ్ంది. "హాయిగా ముసుగుతనిన్ పడుకోవడానికైతే
ఇలా హిల సేట్షన లో పెటిట్న సెమినారస్ కి రావడం దేనికి మిస? చకక్గా పది ఆపష్నస్ ఇచాచ్రుగా!

వేరే ఎకక్డో

చూసుక్ంటే పోయేది. ఇడియట! లేచి, అలా ఓసారి బయటికి చూడు. ఇంత మంచి కొండ గాలి, చలల్టి వెదర, ఈ సీనిక
బూయ్టీ, ఇవనీన్ ఎపుప్డెంజాయ చేసాత్ం చెపుప్? అసలూ..." అంటూ ఇంకేదో చెపప్బోయి అపప్టికే మళీళ్ నిదర్లోకి
జారుకునన్ రేఖని చూసి చెపప్డం ఆపేసి, నవువ్కుంటూ బయటకు దారి తీసింది.
PPP
చుటూట్ పొగమంచు పలచ్ని తెరలా పరుచుకుని వుంది. వీథి దీపాలు అకక్డకక్డా మేమునాన్మంటూ మతుత్గా
మినుకు మినుకు మంటునాన్యి. దారంతా మంచు దుపప్టిలో దాగినటుట్ రోడుల్ చితత్డిగా మెరుసుత్నాన్యి. మెలల్గా
తనచుటూట్ వునన్ పర్కృతి అందాలని ఆసావ్దిసూత్ 'గీర్న లానస్' లోపలికి నడిచింది. చలికి ముడుచుకునన్ పొదలూ- చెటల్తో
ఆ పారక్, ఇంకా రెకక్లు రాని గువవ్పిటట్లా మంచుతెర మాటున ఒదిద్కగా ఒదిగినటేట్ వుంది. ఎముకలు కొరికేసుత్నన్ ఆ
చలిలో కాసత్ంత వెచచ్దనం పుటిట్ంచేందుకు చేతులు రాపిడి చేసుకుంటూ అలవాటు పర్కారం పారక్ వెనక గేట నుంచి
కనిపించే హిల వూయ్ కోసం నడిచింది. అకక్డి బెంచ మీద కూరుచ్ని సూరోయ్దయం కోసం ఉతాస్హంగా ఎదురు
చూడసాగింది. మెలల్గా వెచచ్బడాలిస్న ఉదయం హఠాతుత్గా విపరీతంగా చలల్బడసాగింది. రివువ్..రివువ్మంటూ వీసుత్నన్
చలల్నిగాలుల మధయ్ చిటపటమంటూ చినుకు రవవ్లు నేలరాలడం మొదలైంది. 'మంచువాన... వావ. ..!' హుషారుగా
అనుకుంది.
అకక్డంతా ఓ మంచి చితర్కారుడి కానావ్స లాగా అందంగా పరుచుకునన్ అదుభ్తమైన దృశయ్ం.... చికక్టి
చీకటిలో ముతాయ్లే నేల రాలుతునన్ంత తెలల్గా, చలల్గా, మెలల్గా చినుకులు కురుసుత్ంటే, పచచ్టి చెటుల్ తమ రెమమ్ల
చేతులని మరింత విశాలంగా సాచి ఆ మంచు ముతాయ్లని అందుకుని మురిసిపోతునన్టుట్ తళతళాళ్డుతునాన్యి. ఆ

øöeTT~

www.koumudi.net

4

మనసు మాట వినదు - కమలాగాయతిర్(కొర్వివ్డి)చెనిమిళళ్

దృశయ్ం చూసి కళాళ్రప్డం కూడా మరిచ్పోయి కొదిద్ క్షణాలలా నిశచ్లంగా ఉండిపోయింది మనోజఞ్. అంతలో చలి-వరాష్ల
ధాటీ ఎకుక్వ కావడంతో అయిషట్ంగానే వెనుదిరిగింది.
పర్కృతి లోని పర్తీ అంశమూ ఎంతటి ఆనందానిన్సుత్ందో అంతకంటే ఎకుక్వ భయపెడుతుంది కూడా..
పూరిత్ నిశశ్బద్ంలో చినుకుల సడి కాకుండా ఏదో సవవ్డి, ఎవరో ఉనన్ ఫీలింగ. బెదురుగా చుటూట్ చూసింది.
దూరంగా సిమెంట బెంచ మీద ఎవరో పడుకునన్ ఆనవాలు. ఎవరో తనలాగే వచాచ్రా.. అలా ఐతే ఇకక్డెందుకు
పడుకుంటారు. మరీ టూఎరీల్ గా వచేచ్సిందా తను. కనీసం ఆరు దాటాకైనా రావలిస్ందేమో! కాసత్ జనాలైనా ఉండేవారు..
అనుకుంటూ బెరుకుగా బెంచ దాటబోతుంటే కదిలిందా ఆకారం. కెవువ్మనన్ కేక ఆమె గొంతులోనే ఆగిపోయింది.
భయంగా అటు చూసింది. అంతలో అవతలి వయ్కిత్ ఏదో ఆపదలో ఉనన్టట్నిపించి కళుళ్ చికిలించి మళీళ్ చూసింది. ఎవరో
వయ్కిత్ మంచుకి ఊపిరాడక ఉకిక్రిబికిక్రి అవుతునాన్డు. చపుప్న అతనిన్ చేరుకుంది. "అయాం.." అంటూ అతి కషట్ం మీద
ఏదో చెపప్డానికి పర్యతిన్ంచబోయి... బెంచ మీద నుండి కిందకి తూలాడతను. కంగారుగా అతనిన్ఒకక్వుదుటన్ పటుట్కుని
ఆపింది. బలమంతా వుపయోగించి అతనిన్ లేవదీసే పర్యతన్ం చేయబోయింది. ఆమె వలల్ కాలేదు.
నిసస్హాయంగా చుటూట్ చూసింది. చీకటి తపప్ మరో మనిషి జాడ లేదు. అతను ఆయాసంతో ఎగసిపడుతునాన్డు.
"హెలోవ... హేయ మిసట్ర... ఆర యూ ఓ.కే." కంగారుగా పిలిచింది. తలూపాడు. అంతలోనే ఆమె చేతులోల్ అతని శరీరం
బరువుగా వెనకిక్ వాలసాగింది. క్షణాలోల్ అతనికి సప్ృహ తపిప్ంది. "హెలప్.. ఎనీబడీ హియర.." గటిట్గా అరిచింది. ఆ
నిశశ్బద్ంలో ఆమె గొంతే మరింతగా పర్తిధవ్నించింది.
ఎమరెజ్నీస్... డాకట్ర గా కరత్వయ్ం సుఫ్రించి చపుప్న వంగి అతని ఛాతీ మీద వతుత్తూ "హలో సర...హెలోవ.. "
కంగారుగా అతనిన్ తడుతూ గటిట్గా పిలువసాగింది. రెసాప్నస్ లేదు. తపప్దు. సీ.పీ.ఆర. నీడెడ... గాఢంగా ఊపిరి తీసుకుని
అతనివైపు చూసింది. గుండె దడదడా కొటుట్కోసాగింది. ..తపప్దు మనూ.. హీవిల డై అదరైవ్జ.. తనకి తాను ధైరయ్ం
చెపుప్కుంటూ అతని మీదుగా వంగి అతనిలో గాలి నింపసాగింది. మధయ్ మధయ్లో కంగారుగా పాదాలు, చేతులు
రుదుద్తూ, ఛాతీ మీద వతుత్తూ, మళీళ్ అతని నోటిదావ్రా గాలి నింపుతూ సతమతమవవ్సాగింది. అంతలో కదలిక తగిగ్
అతని శరీరం నిశచ్లమైంది. దేవుడా ఇతనిన్ బతికించు!! గాడ..పీల్జ... తన చేతులోల్నే నిరీజ్వమౌతునన్ అతనిన్ చూసి మనోఙఞ్
కళళ్లో నీళుల్ తిరిగాయి. కనీసం సెల కూడా తీసుకురాలేదీరోజు పోనీ ఎవరన్నాన్ పిలుదాద్ం అంటే.. ఆమె శరీరం
కంపిసోత్ంది, ఓపిక కూడా సనన్గిలుల్తోంది. ఒకక్తీత్ ఎంతని చేయగలదు. ఎముకలు కొరికే ఆ చలికీ, మంచుకీ నిలవడమే
కషట్ంగా వుంది. ఆ పరిసిథ్తులోల్ గాలి నింపే శకిత్ సరిపోవటేల్దు. కానీ కళళ్ ముందే పార్ణం పోతుంటే.. దుఃఖం
ముంచుకొసుత్ంటే ఆపుకుంటూ, "'పీల్జ హాంగ ఆన మిసట్ర... మీకేంకాదు.. పీల్జ.. లేవండి.." అంటూనే చివరి పర్యతన్ంగా
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గాఢంగా శావ్స తీసుకుని మళీళ్ ఊపిరందించడానికి అతని మీదకు ఒంగింది. అతని నోటిని ఆమె పెదాలు సప్ృశిసూత్ండగా
అతనిలో చినన్ కదలిక. నమమ్లేనటుట్గా చూసూత్ అదిరిపడి పైకి లేచింది.
"యా..మ.. నేను..", అసప్షట్ంగా కదిలాయతని పెదాలు. రిలీఫ గా చూసింది. థాయ్ంక గాడ.. బతికాడు చాలు...
తన కషట్ం ఫలించింది.. అంతలో అతను లేవడానికి పర్యతన్ం చేయడం గమనించి చపుప్న చేయందించింది. లేచి
కూరుచ్నాన్డతను. తెలుగువాడే.. అపర్యతన్ంగా అనుకుంటూ తలతిపిప్ చుటూట్ చూసింది, కంగారులో తను
గమనించలేదు, వాన ఎపప్డు ఆగిందో గానీ, చుటూట్ మంచుని చీలుచ్కుంటూ, వెలుగు రేఖలు మెలల్గా పరుచుకోవడం
మొదలుపెటాట్యి. పకక్నునన్ వాటర బాటిల తీసి అందించింది. వెంటనే అందుకుని గటగటా తాగాడు.
కొంతసేపటికి తేరుకుని తలెతిత్ చూశాడతను. ముఖంలో అలసట తెలుసోత్ంది. "ఆర యూ ఓ.కే. ఎలా ఉనాన్రు? ",
ఆతర్ంగా అడిగింది.
తలూపి, "యామ.. ఓ.కే. ఐమీన కాదు.. కాదు.. మచ.. బెటర నౌ.. మీరు.. యూ.. సేవడ్ మై.. లైఫ..." ఒకోక్ పదమే
కూడబలుకుక్ంటూ చెపాప్డు నెమమ్దిగా.
ఇబబ్ందిగా చూసింది. "ఓహ.. దటస్ ఆల రైట.. అయామ.. ఎ.. డాక.. ఐ మీన.. నేను.. నేనో డాకట్రిన్.." అంది
అసప్షట్ంగా.
చుటూట్ చూశాడతను "నా సిట్క..? " అంటూ.
నేలమీద పడునన్ సిట్క తీసి అందించింది. సిట్క సహాయంతో లేవడానికి పర్యతిన్ంచడం గమనించి మెలల్గా తన
చేయందించింది. సిటుయ్యేషన నారమ్ల అవడంతో ఆమెలో మొహమాటం మొదలైంది. అతనివైపు సూటిగా చూడాలంటే
ఏదో తెలియని ఇబబ్ంది ఎదురవగా అనీజీగా తలతిపుప్కుంది. ఆమె ఆకవ్రడ్నెస ని గర్హించినటుట్ అతనూ ఏమీ మాటాల్డే
పర్యతన్ం చేయలేదు. ఇదద్రూ మౌనంగానే కాటేజెస వైపు నడకదారి పటాట్రు. రోడ చేరుతూనే పరుగున వచాచ్రో
నలుగురు గారడ్స్. "సర.. ఎకక్డికి వెళిళ్పోయారు?" అంటూ.
అంతమంది గారడ్స్ ని చూసి ఆశచ్రయ్ంగా అతని వైపు చూసింది.
అపప్టికి పూరిత్గా విచుచ్కునన్ వెలుగురేఖలోల్ అతనిన్ చూసి, "ఓహ, మై గుడ నెస.. మీరు..మీరు.. హోమ మినిసట్ర..
జే.కే.బీ. కదూ!!?" అని సంభర్మంగా అనేసి చపుప్న కళుల్ దించుకుంది.
తలూపి చినన్గా నవావ్డతను, "పోయే పార్ణం నిలబెటాట్రు. ఒక చినన్ థాయ్ంకస్ చెపేప్సి మీ ఉపకారం విలువ
తగిగ్ంచలేను. ఏమిచిచ్... మీకేమిచిచ్ ఋణం తీరుచ్కోగలను. ఏం చేయమంటారు..? ఎనీథింగ యూ సే.. చెపప్ండి.."
అనాన్డు గౌరవంగా.
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మొహమాటంగా చూసింది మనోఙఞ్. "అయోయ్.. అంతేం లేదు.. ఓ.. డాకట్ర గా అది.. అది.. ఇటస్ మై.. నా డూయ్టీ..
ఉంటానూ." తడబాటుగా చెపిప్ గిరుకుక్న వెనుదిరిగింది.
PPP
"నిజమా...!!" ఒకేసారి గటిట్గా అరిచారు మితర్బృందమంతా.
అవుననన్టుట్ తలూపింది మనోఙఞ్.
"నువువ్ సేవ చేసింది జే.కే.బీ. నా..? అంటే మన హోమ మినిసట్రాన్?" ఆశచ్రయ్ంగా అనాన్డు ఆనంద.
"అవును"
"అంటే ఈయనేన్నా.....?" అనుమానంగా చూసి పకక్నునన్ ఇండియా టుడే తీసి కవర పేజ చూపిసూత్ అడిగాడు.
కోపంగా చూసింది "చాలేల్రా.. మరీ టూ మచ చెయయ్కు. అంటే, కనీసం మన సేట్ట కి హోమ మినిసట్ర ఎవరో
కూడా గురుత్ పటట్లేనంత ఘోరంగామనా నేను?.. అంతేగా.. నీ ఒపీనియన... అసలు ఏమనుకుంటునాన్వ నా గురించి.
పైగా మన సెమినారస్ ఇనాగరేషన కు కూడా వచాచ్డు కదా, అదీ జసట్ మొనన్నే కదా. ఆయనేన్ నేను సేవ చేసింది...
నమమ్కపోతే పోరా.."చెపిప్ంది గటిట్గా.
"నో.. నో... మనూ .. అలా కోపం తెచుచ్కోకు పీల్జ.. ఐనా నమమ్కం కాదురా ఇకక్డ ఇషూయ్. ది గేర్ట జే.కే.బీ. ఆఫ
అవర సేట్ట., అలా ఏ ఎసాక్రట్ లేకుండా రావడం, మంచువానలో చికుక్కోవడం, నువువ్ మన టిపికల సినిమాల రేంజ లో
కిస ఆఫ లైఫ ఇచిచ్ కాపాడడ్ం..." అలల్రిగా నవావ్డు ఆనంద.
"షటప.. లైఫ సినిమా కంటే, డార్మా కంటే చాలా టిర్కీక్ రా ఇడియట.. అయినా సే సీ.పీ.ఆర. నాట కిస ఆఫ లైఫ.
ఓ.కే. ఇటస్ జసట్ ఏ లైఫ సేవింగ టెకిన్క.. డాకట్రల్ం మనం. డూయూ గెట మీ...? కనీసం ఆ సంగతైనా మరిచ్పోకు."
రోషంగా అంది.
"మీ గొడవ పకక్న పెటట్ండరార్... ఐనా ఏదయితేనేం మొతాత్నికి ఆ జే.కే.బీ. మహా అదృషట్వంతుడు బాస..నకక్ని
తొకిక్ వచాచ్డు. ఈ ఏజ లో కూడా ఏం లకూక్, ఏం లకూక్.." కొంటెగా అనాన్డు సంజయ ఓరగా మనోఙఞ్ని చూసూత్.
అందరూ తలలూపారు గటిట్గా నవువ్తూ.
మనోఙఞ్ మొఖం ఎరర్బడింది. "అంటే...!?" కోపంగా అరిచింది.
"అబాబ్ అంటే ఏం లేదులేవే. లకీక్గా సేవ అయాయ్డూ అంటునాన్రంతే. వాళేళ్దో అంటే... పోనీలే.. ఇంక
గొడవపడకండి.." అతికషట్ం మీద నవావ్పుకుంటూ చెపిప్ంది రేఖ.
"ఛీ.. మీకనవసరంగా చెపాప్ను.. పొండి అసలు.." విసురుగా లేచింది మనోఙఞ్, ఉకోర్షంతో మరింత
ఎరర్బడిందామె ముఖం.
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నవేవ్శారంతా. "అరే...ఛిల మనూ..సారీ..సారీ..అలా ఏంలేదురా. ఏదో జోక గా అనాన్ం కానీ. ఒకక్దానివి అంత
సాహసం చేసావంటే నిజంగానే చాలా పెదద్ అఛీవ మెంట రా. నువేవ్ం ఫీలవకు. సరే గానీ నువువ్ కొంచెంసేపు రెసట్
తీసోక్రాదూ. మేం బేర్క ఫాసట్ ఇకక్డికే తెచేచ్సాత్ం నీకు", ఆమె భుజం చుటూట్ చెయియ్ వేసూత్ లాలనగా అనాన్డు ఆనంద.
వెంటనే తగిగ్పోయింది మనోఙఞ్ కోపం. అతని కళళ్లోకి చూసి చినన్గా నవివ్ తలూపింది"సరేల్రా.. ఇటస్ ఓకే...
మరైతే మీరు వెళిళ్రండి మరి... మళీళ్ కాంటీన కోల్జ ఐపోతుందేమో.."చెపిప్ంది.
"డన... బై ఐతే.. యూ జసట్ రిలాకస్ ఓ.కే. ... " అంటూ బయటకి నడిచారంతా.
అందరూ వెళళ్గానే సోఫాలో వాలింది అలసటగా. ఓసారి తలుపు వైపు చూసి ఎవరూ లేరని నిరాథ్రించుకుని
నెమమ్దిగా పకక్నునన్ ఇండియాటుడే చేతులోల్కి తీసుకుంది. ఫుల బైరట సైమ్ల తో అతని ఫొటో.., '... జయ కృషణ్
భరదావ్జ... జే.కే.బీ... నాట బాయ్డ.. అందగాడే...' అనుకుంది. అంతలో.. అతనిన్ సేవ చేసిన విధానం గురొత్చిచ్ ఆమె
మొఖం ఎరర్బడింది. మెలల్గా తన పెదాలని వేలితో రాసుకుంది. అతని పెదవులు, మీసాలు తనకి వతుత్కోవడం
గురొత్చిచ్ంది. చినన్ లిప లాక లాంటి ఆ క్షణం... తలుచుకోగానే ఏదో థిర్ల లా.. పుసత్కం జారి కిందపడడంతో చపుప్న
సప్ృహలోకి వచిచ్ంది.
'అదో లైఫ సేవింగ టెకిన్క..అంతే కదూ.. నందూకి చెపిప్ తానేంటిలా. ఐనా ఆ సమయంలో తామిదద్రోల్ ఏ ఒకక్రూ
కూడా దానేన్మీ ఎంజాయ చేసింది లేదు. మరి దానికెందుకంత ఆలోచన...! ఏమైంది తనకి.. ఛ... ఛ.. మరీ డర్మెటిక గా,
సిలీల్గా ఏదో టీనేజ కిడ లా బిహేవ చేసోత్ంది..' తనని తాను మందలించుకుంటూ కింద పడడ్ బుక చేతిలోకి తీసుకుని
చూసింది. ఎనోన్ ఏళళ్నుండీ పరిచయమునన్ వయ్కిత్లా, ఎంతో దగగ్రగా అనిపించాడతను. అపర్యతన్ంగా ఫొటోలో అతని
పెదాలని సప్ృశించి, చపుప్న చేయి వెనకిక్ తీసుకుంది. ఇంకా నవువ్తునాన్డతను, 'ఏమిచిచ్ మీ ఋణం తీరుచ్కోగలను..'
అని ఫొటోలోంచే అడుగుతునన్టుట్ అనిపించి చపుప్న పకక్కి పెటేట్సింది.
PPP
"ఈ శారీ వదుద్ బాబూ.. అదిగో ఆ కీర్మ కలర, అదే రెడ బారడ్ర.. చూడూ.. అది తియియ్.."
"ఆహాహా.. అది కాదూ.. ఇదీ.. ఆరెంజ వన.. దాని పకక్న చూడు.. "
"ఓ..ఇది చీరా.. నే బాల్ంకెట అనుకునాన్ లే..."
శారీహౌస మొతత్ం వాళళ్ నవువ్లతో నిండిపోయింది. సేలస్ మాన కూడా అమామ్యిలిన్ చూసి హుషారుగా సాట్క
మొతత్ం తీసి చూపిసూత్నే ఉనాన్డు.
వాళళ్ అలల్రిని దూరం నుంచే గమనించి నవువ్కునాన్డు భరదావ్జ. మనిషి జీవితం మొతత్ంలోకి చాలా
అదుభ్తమైనదా ఏజ..! ఆ సందడీ, అలల్రీ, ఉతాస్హం మళీళ్ రావు.. అనుకునాన్డు. వాళళ్ని గమనిసూత్నే తలిల్ కోసం
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తీసుకునన్ షాల పాణికి పాయ్క చేయించమని అందించి వెనకిక్ తిరిగాడు, యధాలాపంగా వాళళ్ని చూసూత్ బయటకి
దారితీయబోతుంటే, సరిగాగ్ అపుప్డు పడిందతని దృషిట్ మనోఙఞ్ మీద. 'ఓహ..ఈ అమామ్యే కదూ తనని కాపాడింది.',
అనుకుంటూ ఆగి కుతూహలంగా వాళళ్ని గమనించసాగాడు.
"ఏయ ఇది.. చూడండి.. బూయ్టిఫుల శారీ... కదూ..", అనన్మాటకి మనోఙఞ్ వంక చూశారంతా. నిండైన
రంగులో.., చకక్టి వరక్ తో అందంగా ఉనన్ ఆ చీర, అంతకంటే అందమైన ఆమెను చుటుట్కునేసరికి అదుభ్తంగా ఉంది.
"ఎలావుంది నాకు.. ?"మెరిసే కళళ్తో అడిగింది.
"వావ..." అరిచారంతా ఒకేసారి.
"బూయ్టిఫుల శారీ కాదు మనూ... బూయ్టిఫుల యూ... నిజంగా.. సట్నిన్ంగ.. చాలా బాగునాన్వ అందులో..."
మనసూఫ్రిత్గా చెపిప్ంది అమల.
మనోఙఞ్ ఉతాస్హంగా సేలస్ మాన వైపు తిరిగింది. "ఇది పాయ్క చెయయ్ండి..."చెపిప్ంది.
"ఓ.కే. మేడమ" అంటూ తలూపి ఉతాస్హంగా తీసుక్నన్వాడలాల్ గతుకుక్మని ఆమెకేసి చూసాడు.
"అదీ మేడమ..", నీళుళ్నమిలాడు.
"ఏమైంది.. ?"
"అదీ మేడమ.. సారీ.. ఇదీ.. "
"ఏమైందీ, వేరేవాళళ్ సెలక్షనా..?" అయోమయంగా అడిగింది.
"లేదు మేడమ..అదీ..దీని కాసూట్.."
"నానచ్కు బాసూ చెపెప్య...లేడీస కి నచాచ్లే గానీ కాసూట్, కేసూట్ పెదద్ ఇషూయ్నా.." నవావ్డు ఆనంద.
"అదీ..ఎనభై ఆరు...వేలు సర.."
"ఏంటీ ..?" అడిగారంతా అదిరిపడి.
"అవునాస్ర.. "
"మా బాయ్చ అందరికీ తలోటీ అకక్రేల్దమామ్, ఒకక్ చీర చాలు.. సింగిల పీస... ఆ ఒకక్దాని కాసట్ చెపుప్
చాలు.."నవావ్డు సంజయ.
"ఒకక్ చీర కాసేట్ సర.. డిజైనర పీసు.. " గొణిగాడు.
"ఓహో.. డిజైనర పీసా..? చెపప్వేం మరీ.. వెరీగుడ.. ఐనా అలా గుండాగిపోయే పీసులొదుద్ బాబూ. మేం పెళిళ్
చీరలు కొనడానికి రాలేదు. ఏదో పాపం సెమినార కోసమనీవచాచ్ం. కాబటీట్.. అందులో ఒకటో, రెండో సునాన్లు కొటేట్సి,..
ఏదో.. అలా చూపించు.. చాలు" గుండె మీద చెయియ్వుంచుకుని నొపిప్ నటిసూత్ చెపాప్డు ఆనంద. నవేవ్శారందరూ.
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నవువ్ల మధయ్ షాపింగ ముగించి బయటకు నడుసుత్ండగా, అపుప్డు చూశాడు సంజయ. "’హేయ..లుక..
జే.కే.గారు... అకక్డా..!?" అంటూ ఆయన వైపుకు నడిచాడు.
కారెకక్బోతునన్వాడలాల్ ఆగి చిరునవువ్ నవావ్డు భరదావ్జ వాళళ్ని చూసి. చపుప్న ఆయన దగగ్రకు చేరారంతా.
మనోఙఞ్కేసి చూసి పలకరింపుగా నవావ్డతను. పెదాలు విడీవిడకుండా నవివ్ కళుళ్ దించేసుకుంది.
"సర గురుత్పటాట్రా? దయాలస్ హాసిప్టల లో మెడికల సెమినారస్ ఇనాగరేషన లో కలిశాం.." ఉతాస్హంగా
ముందుకెళాళ్డు సంజయ.
తలూపాడు గురుత్పటిట్నటుట్గా,"యస అఫోక్రస్ యంగ మాయ్న...డాకట్ర సంజయ అండ డాకట్ర ఆనంద.. రైట..?"
సాలోచనగా అడిగాడు.
"ఓహ, సర.. మీరు మా పేరుల్ కూడా గురుత్ పెటుట్కునాన్రంటే, వి ఆర రియలీల్ ఆనరడ్ సర." సంతోషంగా చెపాప్డు
సంజయ.
"వైనాట డాకట్ర.? ఆరోజు తూర్ అవుట నాతో ఉండి అనీన్ ఎకస్పెల్యిన చేశారు కదా అలా ఎలా మరిచ్పోతాను.
ఇంతకీ మీ షాపింగ అయిపోయిందిగా?" గాంభీరయ్ంతో కూడిన చిరునవువ్ భరదావ్జ అసెస్ట.
"ఆ.. సర.. అయిపోయింది.."
"దెన... వై డోనట్ యూ ఆల జాయిన మీ ఫర కాఫీ నౌ..?"సాదరంగా ఆహావ్నించాడతను.
ఊహించని ఆ ఇనివ్టేషన కి మొహమాటంగా చూశారంతా. "అయోయ్ అదేం వదుద్ సర.. మేం వెళాత్ం..",
కంగారుగా చెపాప్డు ఆనంద.
"అంటే మీకు వేరే అరజ్ంట వరక్ లేకపోతేనే రండి.. ఆబిల్గేషన ఏమీ కాదు. పీల్జ కమ ఓనీల్ ఇఫ యూ కేన మేక ఇట
బట ఇట వుడ బీ మై పెల్జర అఫోక్రస్.."మృదువుగా చెపాప్డు.
అంత పెదద్ సాథ్యిలో వయ్కిత్ అంత రికెవ్సిట్ంగ గా పిలేచేసరికి కాదనలేక, బెరుకుగానే అనుసరించారతనిన్.
కాసేపటి తరావ్త అందరూ కాఫీ షాప లో ఉనాన్రు.
"సర.. లెట మీ ఇనట్ర్డూయ్స మై ఫెర్ండస్.. మేమిదద్రం మీకెలాగూ తెలుసనుకోండి, ఇక వీళుళ్ మా టీమ సర రఘు,
సుధీర, రేఖ, మనోఙఞ్, నవయ్, అమల.." అంటూ అందరీన్ పరిచయం చేశాడు సంజయ.
"నైస మీటింగ యూ ఆల... అయాం జే.కే. తెలుసుగా, ఇక తను పాణి.. సారంగపాణి.. మై ఫెర్ండ అండ మై
పరస్నల అడైవ్జర టూ..", అంటూ భరదావ్జ కూడా తనతో పాటూ ఉనన్ పి.ఏ.ని పరిచయం చేశాడు.
కాసేపటి కబురల్ తరవాత గమనించాడతను. మనోఙఞ్ తననే తదేకంగా చూసూత్, అంతలో తను గమనించగానే
కళుళ్ తిపుప్కోవడం. ’పొరపడాడ్డా,లేక..!’, సందిగథ్ంగా ఆలోచిసూత్ తన దృషిట్ మరలుచ్కునాన్డు.
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"మీ కాలికేమైంది సర?"
’’చినన్ ఫార్కచ్ర. మెటల్ మీంచి పడాడ్ను. ఆకుట్య్వల గా ఈ వంక పెటుట్కునే రిలాకస్ అవడానికి వచేచ్శాను." అంటూ
నవేవ్శాడు.
భరదావ్జ చూడనపుప్డు మనోఙఞ్ వైపు చూసి కళెళ్గరేశాడు సంజయ అలల్రిగా, అంతలో భరదావ్జ తనకేసి
చూడగానే ఏమీ ఎరగనటుట్ అడిగాడు, "ఎవీర్ ఇయర వసాత్రా సర మీరికక్డికి..?"
"అవును.. ఇకక్డో నాకు కాటేజ వుంది. సమమ్ర లో ఓ వన వీక, టెన డేస కోసం మాతర్ం ఖచిచ్తంగా వసాత్ను...
అంతకంటే వుందామనాన్ కుదరటేల్దు.... ఈసారే అన సీజన లో వచాచ్ను.. "
"ఓ.. లకీక్ సర.."ఓరగా మనోఙఞ్ని చూసూత్ అనాన్డు సంజయ. ఉలికిక్పడి చూసిందా లకీక్ అనన్మాట వింటూనే.
"ఉంటారా సర కొనాన్ళుళ్.. ? " అడిగాడు ఆనంద
"వెల... చూడాలి ఆనంద... కాలు కూడా ఇపుప్డు బెటర గానే వుంది.. ఆలెర్డీ వచిచ్ ఫైవ డేస అయియ్ంది.. సో హావ
టూ డిసైడ.. అసెంబీల్ సెషనస్ ఐతే లేవు గానీ తెలియనిదేముంది జనరల వరక్ ఐతే చాలావుంది.. వెళాళ్లి.."అంటూ
నవావ్డు.
కాసేపటి తరువాత లేచి బయలేద్రుతుంటే కాజువల గా అడిగాడు భరదావ్జ మనోఙఞ్ వైపు చూసి, "మళీళ్
కనిపించలేదు , రోజూ చేయరా వాకింగ?"
ఒకక్సారిగా మనోఙఞ్ మొఖం వెలిగిపోయింది. తన సంతోషానిన్ ఏ మాతర్ం దాచుకోకుండా., "లేదూ, ఆకూట్య్వల
గా రోజూ చేసాత్ను. టూ డేస గా కుదరలేదు. రేపొసాత్రా కలిసి వెడదాం, 6.00 కి మీకు ఓ.కే.నా..?" అని ఉతాస్హంగా
అడిగేసింది.
ఆమె తొందర చూసి అతని పెదాల మీద పలచ్టి నవువ్ కదలాడింది. "ఓ.కే.. షూయ్ర... బట లెటస్ మేక ఇట ఎట
ఫైవ.. షారప్.." గంభీరంగా చెపాప్డు.
"ఓహ గేర్ట..ఐతే చమన దగగ్ర వెయిట చేసాత్నూ.." ఆనందంగా చెపేప్సిందామె.
PPP
టార్క సూటస్ అనీన్ తిపిప్, తిపిప్ చూసింది మనోఙఞ్. ఏది బాగుంటుంది.. తనకి బూల్ బాగా సూటౌతుందని నవయ్
ఎపుప్డూ అంటుంటుంది.. కానీ.. మరీ బైరట ఐపోతుందేమో.. పోనీ గేర్ ఐతే... నో.. మరీ డల అవుతుంది..పోనీ..
అనుకుంటూ.. చాలాసేపు తరజ్నబరజ్న పడాడ్కా తరావ్త చివరికి ఫుల వైట లో రెడీ అయింది. జే.కే.బీ. ని మళీళ్
కలవబోతోందనన్ ఊహ రాతిర్ నుండీ ఆమెని నిలవనీయటేల్దు. ఆ ఆలోచనతో రాతిర్ మొతత్ం నిదర్లేక పోయినా మనసు
మాతర్ం ఉతాస్హంతో ఉరకలేసోత్ంది. అసలు అంత కొదిద్ పరిచయం లో అతని గురించి ఎనిన్ సారుల్ తలుచుకుందో
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లెకక్లేదు. ఏంటిదంతా.. అని ఆలోచిసుత్నన్దలాల్ షారప్ ఫైవ.. అనన్ అతని మాట గురొత్చిచ్ తవ్రతవ్రగా రెడీ అయి
పావుగంటముందే అకక్డికి చేరుకుంది.
సరిగాగ్ 5.00 కి వచాచ్డతను. 'నాలాగే ఈయనకీ రాతిర్ంతా నిదద్రేల్దేమో ఈ వాక ని తలుచ్కుని అందుకే అంత
ఈగర గా..' అనుకుని నవువ్కుంటూ అతనివైపు అడుగులు వేయబోయి ఆగిపోయింది., అతని వెనుకగా కాసత్ దూరంలో
నలుగురు గారడ్స్.. గాలి తీసేసినటట్నిపించింది. అంతలోనే దగగ్రకొచాచ్డతను.
"గుడ మారిన్ంగ సర.." తనలోని డిసపాప్యింటెమ్ంట కపిప్పుచుచ్కుంటూ నీరసంగా విష చేసింది.
"వెరీ గుడ మారిన్ంగ .. జాగింగ కి పిర్పేర అయినటుట్నాన్రు.. ఈ కుంటికాలితో నాకు వాకింగే ఎకుక్వ మేడమ.."
నవువ్తూ అనాన్డు.
అతని నవువ్ చూసూత్నే డిసపాప్యింటెమ్ంట మొతత్ం చేతోత్ తీసేసినటుట్ మాయమయియ్ంది.
"ఓహ.. అదేం లేదు .. నాకూ వాకింగే ఇషట్ం. షూస జసట్ సరదాగా వేసాత్నంతే.." నవేవ్సి చెపిప్ంది. వాకింగ షూస
కీ, జాగింగ షూస కీ తేడా ఆ చీకటిలో కూడా గమనించిన అతని అబజ్రేవ్షన కి ఆశచ్రయ్పడుతూ.
"పదండి..లెటస్ గో.."
దారి మొతత్ంలో పెదద్గా ఏం మాటాల్డలేకపోయారు. నెమమ్దిగా గీర్న లానస్ లోకి పర్వేశించారు.మనోఙఞ్ గుండె
వేగంగా కొటుట్కోసాగింది. అతనికి బాగాఅలవాటైన దారేమో మామూలుగా వెళిళ్పోతునాన్డు. అపుప్డొచిచ్ందా బెంచ.
అపర్యతన్ంగా ఆగిపోయారిదద్రూ. మనోఙఞ్ తలెతత్లేదు. రెపప్ల మీద ఎవరో టనున్లకొదీద్ బరువు పెటిట్నటుట్ంది. మొఖం
కందిపోయింది. అతనోసారి ఆమె వైపు చూశాడు. ఆమె పరిసిథ్తి గమనించనంత అమాయకుడేమీ కాదు. 'ఆ లేలేత
పెదవులతో నాలో పార్ణం నింపింది ఇకక్డే కదూ..' అపర్యతన్ంగా అనుకునాన్డామెని చూసి. మాటలు పెగలని ఏదో
ఇబబ్ంది., ముందుకు కదలబోయి, "కూరుచ్ంటారా కాసేపు?" అనడిగాడు ఏమీ తెలియనటుట్. బిడియంగా తల అడడ్ంగా
తిపిప్ంది వదద్నన్టుట్గా.
"వెళాద్మా.. మరి..?" అడిగాడు కాజువల గా. మౌనంగా అతనిన్ అనుసరించింది. కాసేపటికి సరుద్కుని అడిగింది,
"మీరు వెంట గారడ్స్ లేకుండా బయటకి రారా.. ?"
"నైనీట్ పరస్ంట ఐతే అంతే. కాకపోతే మొనాన్ ఇనిస్డెంట తరావ్త పాణి టారచ్ర తటుట్కోలేక 100 పరస్ంట
చేయాలొస్చిచ్ంది."
"ఓహ... ఒక పి.యేయ్. మాటకి అంత వెయిటేజ ఉంటుందా. నిజమేనా.. లేక భయమా..?" ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది.
"వెల... అది ఆమాట వేలూయ్ని బటిట్ కూడా ఉంటుంది కదా. చెపిప్ందెవరైనపప్టికీ..."అంటూ ఆగి ఆమెవైపు చూసి
చెపాప్డు.
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"’అయాం సారీ. అతి చనువు తీసుక్నాన్ను", తడబడింది.
తేలిగాగ్ నవేవ్సాడు, "నో.. నో.. అదేం లేదు. మోరోవర పాణి నా పి.యేయ్. కంటే ముందు చినన్నాటి సేన్హితుడు
కూడా కదా. అందుకే కొనిన్సారుల్ వినక తపప్దు. ఇక భయమంటారా ఆక్షణంలో అనిపించింది మరీ దికుక్లేని చావు
వసోత్ందేమోనని. తరావ్తేం లేదు. ఐనా తెలియనిదేముంది.. పైరవసీ అనేది మాకో లగజ్రీ కదా.." చెపాప్డు.
అంతలో చమన రావడం గమనించి వీడోక్లు తీసుకునాన్రిదద్రూ.
PPP
"సర... జే.కే.సర... హెలో.. మిసట్ర జే.కే... జయకృషణ్ భరదావ్జ గారూ.." ఎవరో పిలుసుత్నన్టైట్ ఆగి వెనుదిరిగి
చూశాడు. పొగమంచు ని చీలుచ్కుంటూ లేన మలుపు లోనుంచి పరుగులాంటి నడకతో వచిచ్ అతనిన్ చేరుకుంది మనోఙఞ్.
"ఓహ.. మీరా..." పలకరించాడు.
"మీరాని కాదండీ.. మనోఙఞ్... అహ... అ.. అపుప్డే పేరు మరిచ్పోయారా. నినన్నేగా కలిశాం.." అడిగింది
రొపుప్తూనే.
చినన్గా నవావ్డతనామాటకి. "ముందు కూరోచ్ండి. అంతలా ఆయాసపడుతూ వచాచ్రు...?" రోడ పకక్గా ఉనన్
బెంచ చూపిసూత్ అడిగాడు. దాని మీద కూలబడి రొపుప్తూనే నవివ్ంది.
"ఏం చేయమంటారు.... కాస... కాసత్ లేటయాయ్ను. మీరు వెళిల్పోయారు. సో.. మరికాసత్ ఫాసట్ గా రావలిస్వచిచ్ంది.
పోనీ కనిపించాకైనా అందుకుందామని డౌన రోడ లోంచి పిలుసూత్నే వసుత్నాన్ను. ఊహు.. ఎకక్డా మీరు
వినిపించుకుంటేనా. అప హిల కదా.. ఐనా మీరా కాలితో అంత సీప్డ గా ఎకుక్తునాన్రంటే రియలీల్ చాలా గేర్ట ధింగ..
ఐనా మీరు.. ఏ లోకం లో ఉనాన్రు సర అసలూ?"
"ఓహ. అయామ సారీ.. కారణం ఇదీ.." చేతిలో చినన్ ఐ-పాడ చూపించాడు ఆమెకి కాసత్ దూరంగా బెంచ కి
చివరగా కూరుచ్ంటూ.
"మీరు వాకింగ చేసేటపుప్డు పాటలు వింటారా..!" ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది.
"యప.. ఇయరస్ నుండి ఒక అలవాటులా అయిపోయింది."
"వెల.. సిటీ లో ఐతే ఓ.కే. ఆ టార్ఫిక గోల, పొదుద్నేన్ చెతత్ ఊడేచ్ చీపురల్ చపుప్ళుళ్ ఇవనీన్ అవాయిడ చేయొచుచ్.
బట ఇకక్డ... పచ్ ... బాడ ఐడియా. చూడండి ఆ పకుష్ల కిలకిలలూ, ఉడుతల కిచ కిచ లూ, చెటల్ పలకరింపులూ..
ఇనాఫ్కట్ .. దిస డాన ఇట సెలఫ్ ఈజ లైక ఎ బూయ్టిఫుల మెలోడీ, డోనూట్య్ ఫీల యూ ఆర మిసిస్ంగ ఎలాట అని..?"చుటూట్
వునన్ పర్పంచానిన్ ఇషట్ంగా చూసూత్ అంది.
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తలతిపిప్ ఆమెవైపు చూశాడు. "డోనట్ మైండ. నాకనిపించింది. చెపేప్శాను." తనవైపే చూసుత్నన్ అతనిన్ చూసి
గతుకుక్మని మొహమాటపడుతూ చెపిప్ంది.
నవివ్ చుటూట్ చూశాడు. తన మెడ చుటూట్ ఉనన్ ఇయర ఫోనస్ తీసేసూత్ అనాన్డు, "యూ ఆర రైట. అసలెపుప్డూ
అలా ఆలోచించలేదు. థాంకస్ ఫర ద సజేషన" చెపాప్డు మనసూఫ్రిత్గా. ఆమె కళళ్లో సనన్టి మెరుపు.
"ఓహ యూ ఆర మోసట్ వెలక్మ... అనన్టూట్ ఈరోజు నేను కొంచెం లేటయాయ్ను, అంతలోనే మీరు
వెళిళ్పోయారు.." అంది ఆరోపణగా.
ఇబబ్ందిగా చూశాడు. అనుకునన్ టైంకలాల్ వాక కి వెళళ్డం ఏళళ్ నుండీ వునన్ అలవాటు. రెగూయ్లర గా తనతో
వచేచ్వాళళ్ కోసం కూడా తానెపుప్డూ ఎదురుచూడడు. ఎంత పొలైట గా ఐనా అదే మాట చెపేత్ ఫీల అవుతుందేమో!
ఎంతైనా ఆడపిలల్, అందులోనూ తన పార్ణదాత. ఐనా ఇపప్టి వరకూ ఇలా డైరెకట్ గా అడిగే ధైరయ్ం ఎవవ్రూ చేయలేదు.
అతను ఏం చెపాప్లా అని ఆలోచిసుత్ండగానే అంతలో మనోఙేఞ్ అంది, "రేపటున్ంచీ ఎగాజ్కట్ టైం కి వచేచ్సాత్ను. మరి నా
కోసం చూసాత్రు గా...?"
"ఓహ.. షూయ్ర. తపప్కుండా కలిసే వదాద్ం..." వెంటనే బదులిచాచ్డు. అంతలో సెల రింగయింది. "చెపుప్ పాణీ... "
ఆన చేసి అనాన్డు.
PPP
"సర మీరింకా రాలేదనీ.." పాణి గొంతులో చినన్పాటి ఆదురాద్. ఆ రోజు తరావ్త పాణికి తన హెలత్ గురించి బాగా
భయం పటుట్కుంది. వాచ చూసుకునాన్డు. తన రెగుయ్లర రిటరిన్ంగ టైం దాటి అరగంటైంది.
"వసాత్ను పాణీ. డోనట్ వరీర్. అయామ ఆల రైట..." కుల్పత్ంగా చెపూత్ అపుప్డు చూశాడు. కనాన్రప్కుండా తననే
చూసోత్ందామె తదేకంగా. అతను చూడగానే చపుప్న చూపు పకక్నునన్ చెటల్వైపు మరలుచ్కుంది. ఏదో తెలీని ఇబబ్ంది.
భర్మా... అంతలో ఆ రోజు కాఫీ షాప లోనూ మనోఙఞ్ తననే చూడడ్ం గురొత్చిచ్ంది. సెల ఆఫ చేసూత్, "సో.. ఎలా
జరుగుతునాన్యి మీ సెమినారస్?" ఏమీ గమనించనటేట్ అభావంగా అడిగాడు.
"ఎకెస్లెంట సర. మీరూ రారాదూ..! ఈ రోజు నాదో చినన్ పెర్జంటేషన కూడా ఉంది." ఉతాస్హంగా అడిగేసి
అతని మొహం చూసి నాలికక్రుచుకుంది. తాను మాటాల్డుతునన్ది ఒక సేట్ట కి హోమ మినిసట్ర తోటి అని రియలైజ
అయిందేమో, "సారీ..అంటే .. ఐ మీన.. మీకు .. మీకు... టైం.. వుంటేనే .." తడబడింది.
"వెల.. ఐ విల టైర.. ఏ టైం కి?"సాలోచనగా అడిగాడు.
"మధాయ్హన్ం 2.30. కి." ఉతాస్హంగా చెపిప్ంది.
"ఓ.కే. దెన వెళాద్మా మరి.." అంటూ లేచాడు. దారి మొతత్ం గలా గలా మాటాల్డుతూ, ఏవేవో చెపూత్నే ఉంది.
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భరదావ్జ తనదైన మారక్ చిరునవువ్తో ఆమె చెపేప్దంతా ఓపికగా వింటూ మధయ్మధయ్లో హుందాగా 'వూ' కొడుతూ
వునాన్డు.
కాటేజ దారులు వేరయేయ్ చోట ఆగారు. ఏదో పటిట్ ఆపినటుట్ చినన్ ఫీలింగ. ఆమెకేసి చూసాడు. ఎందుకో
వెళాళ్లనిపించలేదు. ఆమె కూడా సందిగధ్ంగా ఆగడంతో అది రెటిట్ంపైంది. 'ఆమెకీ తనలాగే అనిపిసోత్ందా లేక ఏదో కరెట్సీ
కొదీద్ నిలుచ్ందా...' ఆలోచనలోత్ కనూఫ్జ అవుతూ ఏం మాటాల్డాలో అరథ్ం కాక, చుటూట్ చూశాడు. కాసత్ దూరం లో
కనిపించిందో చినన్ కాఫీ షాప.
"కాఫీ.?." అపర్యతన్ంగా అడిగాడు. ఆమె మొఖం వెలిగిపోయింది."అఫోక్రస్.. ఐ వుడ లవ టూ హావ వన విత
యూ..." తన సంతోషానిన్ ఏమాతర్ం దాచుకోకుండా చెపిప్ంది. అతనిలో ఏదో తెలీని చినన్ అలజడి.
"ఏం తాగుతారు ? చెపప్ండి మనోఙాఞ్.." మెనూని ఆమె వైపు జరుపుతూ అడిగాడు.
"ఊహు...అసస్లేం తాగను.." అంటూ పెదాలు బిగించింది.
అయోమయంగా చూశాడు, "మరి..." అంటూ.
"మీరా అండీ, గారూ, మీరూ అనే పిలుపులు మానేవరకూ..." నవివ్ంది.
"ఓహ..సరే..మానేసాత్లెండి..."
"అదుగో మళీళ్..."
"ఓ.కే. ఓ.కే.... మానేసాత్ను.. మరి చెపైప్తే ఏం కావాలో.." నవేవ్శాడు.
అడైమ్రింగ గా చూసింది. "మీ నవువ్ చాలా బాగుంటుంది సర. మరెందుకు ఎపుప్డూ అలా సీరియస నెస లో
దాచేసాత్రు.?" చనువుగా అడిగింది.
ఒకక్సారిగా అంత పరస్నల టాపిక కి తెలల్బోయాడు. అంతలో తమాయించుకుని చినన్గా నవావ్డు. "హూ సెడ.
ఐనా నేనెపుప్డూ నవువ్తూనే వుంటానుగా. ఇనాఫ్కట్ మా కాబినెట లో అందరూ కాల మీ..."
"ఛీయర ఫుల ఫేస..." పూరిత్ చేసిందామె. తలూపాడు ఔననన్టుట్.
"వాళళ్ మొహాలతో కంపేర చేసేత్ కరెకేట్ గానీ.. ఇలా హోల హారెట్డ గా నవవ్డం చూడలేదు ఎపుప్డూ.."
"వెల.. అంటే పరస్నల గా తెలీదు కదా నేను మీకు. ఐ మీన... నీకు.."
"నాకూ తెలుస్కోవాలనే వుంది.." నవువ్తూ చెపిప్ంది.
ఆశచ్రయ్ంగా చూశాడు.
కాఫీ సిప చేసూత్ అడిగింది, "మీ కాలెలా ఉంది సర..?"
"పెరెఫ్కట్లీ ఫైన.. ఇపుప్డు సిట్క కూడా అవసరపడటేల్దు.."
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"ఐ నో సర.. ఇందాకా మిమమ్లిన్ రీచ అవవ్డానికి ఆల మోసట్ పరిగెటాట్లొస్చిచ్ంది. "
"ఓహ..."నవేవ్శాడు "...అది సరే నువువ్కూడా ననున్ సర, మీరూ, గారూ అంటునాన్వ కదా.."
"అయోయ్ భలేవారే.. ఇంకానయం పేరు పెటిట్ పిలవమంటారా ఏంటి...?"
"అఫ కోరస్.. అదేగా నేనూ చెపుత్నన్ది. నీకో రూల, నాకోరూలా? యూ కెన కాల మీ బై నేమ.. సే జే.కే.. జసట్..
జే.కే... అండ.. నువువ్.. అని కూడా.." కూల గా చెపాప్డు.
అదిరిపడిచూసింది, "ఏంటీ., అమోమ్.. నా వలల్ కాదు.. జసట్ ఇంపాజిబుల.." చెపిప్ంది.
"ఐతే నావలాల్ కాదూ.. నో వే.. మనోజఞ్ గారూ.." కురీచ్లో వెనకిక్ ఆనుకుంటూ నవావ్డు. 'ఆమెతో ఇలా మాటాల్డడ్ం
బాగుంది. ఎందుకు కేవలం ఒక అమామ్యి కంపెనీ అనా.., అందులోనూ అందమైనది కావడం వలల్నా..

లేక

ఇంకేదైనా...'
"అబాబ్.. మీరూ.. మరీ ఇరుకులో పెటేట్సుత్నాన్రు... సరే.. పేరుతో పిలుసాత్.. కానీ నువువ్ అని అనడం మాతర్ం
నావలల్ కాదండీ. చాలా కషట్ం .. కాదనకండి పీల్జ.."
"ఊ..." అంటూ ఒకక్ క్షణం ఆలోచించి నవావ్డు "ఓ.కే.. యాకెస్పెట్డ.. ఇంతకీ ఏమని పిలుసాత్వు.. పొదుద్నన్లాగా..
జయకృషణ్ భరదావ్జ గారూ..... అనా.. నాకంత పొడుగాటి పేరుందని నేనే మరిచ్పోయాను. థాయ్ంకస్ ఫర రిమైండింగ..."
"ఓ..సారీ..అదీ నేను ఎంత పిలిచ్నా మీరు పలకక్పోతేనూ..ఐనా అలా ఛసేత్ పిలవను.. ఏదో లాల కృషణ్ అదావ్నీ
అనన్టుట్ంటుంది."
ఫకాలన్ నవావ్డు, "అదేమీ తిటుట్ కాదండీ బాబూ, పాపం నా పేరుకి ఆయనే ఇనిప్రేషనట మా వాళళ్కి.."
"అదిగో.. మళీళ్ అండి అనేసుత్నాన్రు చూశారా.."
"సరే.. అననేల్ గానీ.. నేనడిగింది చెపుప్ మరి.."
"జే.కే. వదూద్... మీకభయ్ంతరం లేకపోతే ఐ విల కాల యూ.. కిర్ష... నో.. ఐ మీన.. భరదావ్జా.. ఏమంటారు?"
నవేవ్సింది మొహమాటంగా.
"దటస్ బెటర..", నవావ్డు. చాలా దగగ్రవాళళ్కి తపప్ అందరికీ తను చాలా ఏళుళ్గా జే.కే. మాతర్మే. అతని కళళ్లో
సనన్టి సంతోషవీచిక. మనోఙఞ్ నోటి నుంచి తన పేరు.. బాగుంది... ఒక సరికొతత్ ఫీలింగ.. చపుప్న తమాయించుకునాన్డు.
ఆ అమామ్యి చినన్పిలల్. ఐనా.. తనేంటిలా..
వెంటనే సరుద్కుంటూ అడిగాడు, "సో.. మీ ఫెర్ండస్ ఎలా ఉనాన్రు?"
తలూపింది,"బాగునాన్రు. వాళళ్లో సగం మంది మీ ఫాయ్నస్.. తెలుసా.."
"ఫాయ్నాస్.."ముఖం చిటిల్ంచాడు. "డోనట్ యూజ సచ వరడ్స్. నేనేమనాన్ సినిమా హీరోనా, కిర్కెటరాన్ , లేక రాక
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సాట్రాన్ నాకు ఫాయ్నస్ వుండడానికి..." విసుగాగ్ అనేశాడు.
"అలా చెపాప్లంటే వాళళ్కంటే ఎకుక్వే సర ఆమాటకొసేత్.. సేట్ట లో కైరమ రేట తగిగ్ంది, మన పోలీసులు ఎపుప్డూ
లేనిది కాసత్ చురుగాగ్ పని చేసుత్నాన్రు, గొడవలు, గోలలూ, ఈవ టీజింగ లూ, దొమీమ్లు, అనీన్ తగాగ్యి. అసలు మన సిటీ
లో జనం రిలాకస్డ్ గా వునాన్రంటేనే పెదద్ విషయం కాదా..!!"
పొగడత్లు, గాలి కొటట్డాలు, అనవసరమైన డబాబ్ భజనలు విని, విని రోత పుటిట్ంది. నిజమైన కాంపిల్మెంట ని
కూడా గురిత్ంచలేనంతగా తయారయియ్ంది తన పరిసిథ్తి. ఇబబ్ందిగా చూశాడు. "ఆల దట కమస్ విత టీమ ఎఫరట్.. ఐనా
అదంతా... అదంతా పారట్ ఆఫ డూయ్టీ మనోఙాఞ్.. మా వృతిత్ ధరమ్ం.."
"అబాబ్ మరీ ఫారమ్ల డబాబ్ డైలాగులొదుద్ సర. యాకిట్ంగ చేయడం యాకట్రస్ ధరమ్ం, ఆడడం పేల్యరస్ డూయ్టీ అని
అనుకుని వదిలేయచుచ్గా? మరి ఎందుకినిన్ అవారుడ్లూ, రివారుడ్లూ, అభినందనలూ, బిరుదులూ, సనామ్నాలూ,
సతాక్రాలూ, ఎందుకూ.. ?" సూటిగా అడిగింది.
తలెతిత్ ఆమెని చూశాడు. తనని ఇంపెర్స చేయడానికో, లేక పొగడడానికో కాదు. నిజంగానే నమిమ్న అంశానిన్
సపోరట్ చేసోత్ందని ఆమె ముఖమే సప్షట్ంగా చెపోత్ంది. అతని ఆలోచనలతో సంబంధం లేనటుట్ చెపుప్కుపోతోందామె.
"..ఐనా ఈ రోజులోల్ ఎవరి డూయ్టీ వాళుళ్ ఓ మాదిరిగా చేసేత్నే గొపప్ విషయమైపోయింది, అలాంటిది అదుభ్తంగా
చేసుత్నన్ మీరే అలా అనుకుంటే ఎలా సర...!?"
"ఓ.కే. ఓ.కే... రాషట్రం 'ది గేర్ట నా పరిపాలన ఐ మీన సంరక్షణ' లో సుభిక్షంగా ఉంది అని ఒపేప్సోక్మంటావ..
అంతేనా.?." నవావ్డు.
"అఫ కోరస్.. ఆబస్లూయ్టీల్... ఎవవ్రైనా ఇంతకు మించీ ఏం చేసాత్రు. లేకపోతే ఒకేఒకక్డు మూవీలో అరుజ్న టైప లో
సీట్ర్ట ఫైట చేయాలా.. ?" అంతే చురుగాగ్ అంది.
మెచుచ్కోలుగా చూశాడామెని. "ఓ.కే. ఫైన. ఫైన. ఒపేప్సుక్ంటాను. నాకు ఫాయ్నస్, టూయ్బ లైటస్ అందరూ
వుండచచ్ని గానీ, మళీళ్ సర అంటునాన్వ చూడూ..."
"ఓ.కే. భరదావ్జా.. థాంకూయ్.. మరింతకీ మధాయ్హన్ం వసాత్రుగా..!" తియయ్గా నవువ్తూ అడిగింది.
"నువివ్ంత బాగా మాటాల్డతావంటే రానామరి.. షూయ్ర గా వసాత్ను.." చెపాప్డతను.
PPP
"ఇది మొనన్ గొడవైన కొతత్ పోలీస అకాడెమీ డీటైలస్ సర. మీరడిగారు.., ఇక ఇదేమో గోవరథ్న గారు
మిమమ్లోన్సారి పరస్నల గా చూడమని పంపిన ఫైల..." వరసగా చెపుప్కుపోతునాన్డు పాణి. ఒకొక్కక్టీ పరిశీలిసూత్
వింటునాన్డు భరదావ్జ.
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ముతుత్ సావ్మి లోపలికొచాచ్డు. డెబైభ్ ఏళళ్ సిసలైన తెలుగు వంటవాడు. తమిళియనస్ కి వంటవాళుళ్గా డిమాండ
ఎకుక్వని సినిమాలోల్చూసి అతిగా ఇనుఫ్యెనైస్ సావ్మి అనన్ పేరుని ముతుత్ సావ్మిగా మారుచ్కునాన్డు చినన్తనంలోనే.
యజమానికి మంచి భోజనం పెటట్డమే తన ధేయ్యంగా మసిలే సిసలైన సావ్మి భకుత్డు.
"సారూ...భోజనం.." నసిగాడు వాళుళ్ పనిలో ఉండడం చూసి.
"అపుప్డే వదుద్ సావ్మీ.. తరావ్త తింటాలే..", సంతకాలు సరి చూసుకుంటూ చెపాప్డు.
"అయోయ్ అలాగంటారు సారూ....ఇలాగైతే నేనమమ్గారికేం చెపేప్ది. మీకు వేళకి భోజనం పెటట్మని మరీమరీ
చెపాప్రు నాకు. ఇపప్డికే రెండు దాటుతుంటే ఇంకా తరావ్తంటే... ఇటైట్తే.. మీ ఆరోగయ్ం...", అంటూ ఏదో
చెపుప్కుపోతునాన్డు. చపుప్న వాచ చూసుకునాన్డు. 2.15. ఇంక పావుగంటే ఉంది. చపుప్న ఫైల మూసి ఒకక్ ఉదుటన్
లేచాడు.
"ఇవనీన్ తరావ్త చూసాత్లే పాణీ.."అంటూ సెల తీసి "డేవిడ కారుతియ.." డైరవర కి చెపూత్నే బయటకి నడిచాడు.
"సారూ మరి భోజ.. "వెనకే వచిచ్న ముతుత్సావ్మి చపుప్న అడుగుతుండగానే, "తరావ్త.. టైం లేదు.."అంటూ
కారెకాక్డు భరదావ్జ.
"దయాలస్ హాసిప్టల కి పోనివువ్..." చెపాప్డు డేవిడ కి.
కారెకక్బోతునన్ పాణి కంగారుగా చూశాడు. "సర ఎనీ పార్బల్మ..నేనూ..."
"వదుద్ పాణీ.. చినన్ పనే. నేనొకక్డినీ వెళాత్నులే.." అతనిన్ వారించి డైరవర కి సైగ చేశాడు పదమని. తలూపి
ఆశచ్రయ్ంగా వెనకిక్ తగాగ్డు పాణి. తనకి తెలీని వరక్ భరదావ్జకి ఏముందో అతనికంతుపటట్లేదు. అంతలోనే
రయియ్మంటూ అతని కారు, వెనకే సెకూయ్రిటీ వెహికిలస్ రోడెడ్కాక్యి వేగంగా.
PPP
"రండి సర.., పీల్జ వెలక్మ..." పొర్ఫెసర రాజారాం గారి మొఖంలో అంతులేని ఆశచ్రయ్ం.
"ఎలా జరుగుతునాన్యి మీ సెమినారస్ డాకట్ర? అందరి దగగ్రా చాలా మంచి రివూయ్స వింటునాన్ం..", లోపలికి
నడుసూత్ అడిగాడు భరదావ్జ.
"అవును సర. మంచి రెసాప్నేస్ వచిచ్ంది లకీక్లీ.. చాలా ఇనఫ్రేమ్టివ సెషనస్. పిలల్లెనోన్ విషయాలు
తెలుసుకుంటునాన్రు. ఈ రోజు మీరిలా రావడం నిజంగా చాలా సంతోషం సర. జే.కే. గారే తమంతట తాముగా రివూయ్
విని వచాచ్రంటే అంతకంటే గొపప్ విషయం మాకు ఏముంటుంది. వి ఆర ఆనరడ్.." సగౌరవంగా చెపాప్డు పొర్ఫెసర
రాజారాం.
"నో.. నో.. ఇటస్ మై పెల్జర ఇనాఫ్కట్ సర.. ఏదో పని మీద వెళుత్ంటే అనిపించింది.. ఎలాగూ ఇకక్డే ఉనాన్ను కనీసం
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కొనిన్ సెషనస్ అనాన్ చూదాద్మని.." చెపాప్డు సిసలైన పొలిటీషియన లా తన సహజ సిదధ్మైన చిరునవువ్తో.
"ఓహ.. తపప్కుండా మిసట్ర. జే.కే. ఇపుప్డు కూడా మన వైదేహీ హాసిప్టలస్ తరఫు నుంచి మా సూట్డెంటే
పెర్జంటేషన ఇవవ్బోతోంది. టాపిక కూడా వండర ఫుల వన.. ఇటెస్బౌట కరోనెరీ..." రాజారాం గారు వివరిసుత్ండగానే
సెమినార హాల ఎంటరయాయ్రు. అపుప్డే సేట్జ మీదకు వెళుత్నన్ మనోఙఞ్ కళుళ్ భరదావ్జని చూసూత్నే ఆనందంతో చపుప్న
వెలిగాయి. సనన్గా నవివ్ కళెళ్గరేశాడు. సేట్జ మీద అతని కోసం అపప్టికపుప్డే వేయబడిన పర్తేయ్కమైన ఛైర లో
కూరుచ్ంటూ ఆమె వైపు చూశాడు. "థాయ్ంకస్.." పెదాలు విడీవిడకుండా కదిపి పైకి శబద్ం రాకుండానే చెపిప్ంది. కళళ్తోటే
అందుకుని బొటనవేలు పైకెతిత్ బెసాట్ఫ లక చెపాప్డు.
సెమినార మెదలైంది. చాలా చకక్గా మాటాల్డుతోంది. చాలామంది పెదద్వాళుళ్ సైతం మైక ని, జనానిన్ చూసి
వణకడం తెలుసు. ఆమె అంత చకక్గా, రిలాకస్డ్ గా, ఈజ తో మాటాల్డుతోంది. పచచ్టి చుడీదార ఆమె వంటికి మరింత
మెరుపు తెచిచ్ంది. లైటల్ కాంతి లో ఆమె ముఖం అందంగా తళుకులీనుతోంది. పూరేకులాల్ంటి పెదాలు లిప సిట్క వనెన్
లేకుండానే ఎరర్గా మెరుసుత్నాన్యి. పెదద్ పెదద్ కళుళ్ దూరం నుంచి కూడా ఆలిచ్పప్లాల్ విశాలంగా కదులుతునాన్యి.
శంఖంలాంటి మెడ, పిడికిట పటేట్ నడుము, అంటూ కవులు మరీ ఎకుక్వగా వరిణ్సుత్ంటూరనుకునే వాడు గానీ నిజమే
సుమా.. పోత పోసిన వెనెన్ల బొమమ్లా ఉందామె. ఎంతటి వాళళ్కైనా మతి పోగొటేట్ తీరైన అందమా..., లేక వీడని
ఆభరణం లాంటి నవావ్.. ఏది... ఏది అంతగా కటిట్పడేసే అంశం ఆమెలో... ఐనా అందమొకక్టే కాదు.. వెలిగే ఆ
కళళ్లో.. ఏదో తీవర్మైన ఆకరష్ణ దాగుంది... ఎస....
చపప్టల్ హోరుతో చపుప్న తేరుకుని చూశాడు. పెర్జంటేషన అయిపోయింది. తను విననేలేదు... మై గాడ.. అంటే..
అంటే.. ఇంతసేపూ తను మనోఙఞ్ని చూసూత్ కూరుచ్నాన్డా..! ! ! 'ఏమైంది జే.కే. నీకు.. సడెన గా..వాటస్ రాంగ..' తనని
తాను మందలించుకుంటూ చినన్గా తలవిదిలాచ్డు.
"ఎలా ఉంది సర..?", పొర్ఫెసర రాజారాం గొంతులో ఆతర్ం.
"సెప్ల్ండిడ.. డాకట్ర..."ఆగాడు భరదావ్జ. ఏం చెపాత్డు. మెదటి నాలుగు వాకాయ్లు వినాన్డేమో, చినన్ ఇరకాటం.
కానీ కపిప్పుచుచ్కోవడం తామందరికీ వెనన్తో పెటిట్న విదయ్ కదూ.. ".... బిర్లియంట డాకట్ర.. మీ సూట్డెంటస్ కి ఉనన్
నాలెడజ్, సబజ్కట్ మీద ఉనన్ కమాండ అపారం, ఇనీడ్డ.. గేర్ట.." చెపాప్డు ఇంపెర్సివ గా. రాజారాం మొఖంలో ఆనందం.
"ఓహ.. థాయ్ంకూయ్ సో మచ మిసట్ర జే.కే. ఆ అమామ్యి నిజంగానే దేశం గరివ్ంచదగగ్ డాకట్ర అవుతుంది సర చాలా
తొందరోల్. ఇండియా ఈజ గోయింగ టూ బీ వెరీ పౌర్డ టూ హావ సచ ఛిలర్డ్న.." చిరుగరవ్ం తొణికిసలాడిందాయన
గొంతులో.
టీ బేర్క కావడం తో అందరూ బయట కి నడిచారు.
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"టీ తీసోక్ండి జే.కే. సర..."అనన్మాటకి తలతిపాప్డు. మెరిసే కళళ్తో తననే చూసూత్ మనోఙఞ్. గిలీట్గా
ఫీలయాయ్డామెని చూడగానే.
"ఓ.. హాయ.. మంచి పెర్జంటేషన.. అందరూ చాలా మెచుచ్కుంటునన్టుట్నాన్రు.." తడబాటుని కవర చేసుకుంటూ
అనాన్డు.
"ఇకక్డ ఏం చెపిప్నా బాగుందనక తపప్దు కదా వాళళ్కి... " నవివ్ందామె.
"డోనట్ బీ సిలీల్.. ఎంతలా అపీర్షియేట చేశారంతా.. మనసులోంచి వచిచ్న అభినందన సీవ్కరించాలి. పొదుద్నన్ నువేవ్
చెపిప్నటుట్నాన్వీ మాట.. చపప్టుల్ వినలేదూ..."
"అయోయ్ నమేమ్శారా.. అది పెర్జంటేషన అయిపోయిందనన్ ఆనందం సర.. హమమ్యయ్ వదిలిందిరా బాబూ
అనుకునీ.. రిలీఫ లో కాసత్ చపప్టెల్కుక్వ కొటేట్శారు.." అలల్రి గా చెపిప్ంది.
నవేవ్శాడు"నువూవ్..." అంటూ.
"టీ సర.. చలాల్రిపోతోంది.. "
"వెల.. నేను.. టీ తాగను.. ఐ మీన.. ఈ టైం లో తాగను.." అనాన్డు భోజనం చేయలేదని చెపప్డానికి
మొహమాటపడి.
"ఓహో.. మేం మాతర్ం తెలాల్రింది మొదలు అనిన్ వేళలా టీ యే తాగుతాం...24/7, తాగకపోతే బతకలేం.. యూ
నో.. అడిక్షన లాగా అనన్మాట...", సీరియస గా చెపిప్ంది. బితత్రపోయి చూశాడు.
అతని ముఖం చూసి అలల్రిగా నవేవ్సింది. "లేకపోతే ఏంటి సర. అంత కషట్పడి వచాచ్రు కదా పోనీ పాపమని టీ
ఇసేత్ మరీ ఫోజ కొటేట్సుత్నాన్రు.. తెచిచ్నందుకనాన్ ఒకక్ సిప ఐనా చేయొచుచ్ గా.."
"నువువ్ చాలా మొండి పిలల్వి.. డూ యూ నో దట.." అంటూ నవేవ్సి కపుప్ చేతిలోకి తీసుకునాన్డు.
అంతలో పొర్ఫెసర రాజారాంతో పాటు దయాళస్ డైరెకట్ర తనకోసం రావడం గమనించి వారివైపు నడిచాడు.
కాసేపటికి కారెకాక్డు అందరికీ వీడోక్లు చెపిప్. అంతలో డోర దగగ్రకొచిచ్ మెలల్గా అడిగింది మనోఙఞ్, "సర ...
మీరేం అనుకోకుంటే నాకొక్ంచెం కాటేజ వరకూ లిఫిట్సాత్రా..." అంటూ. వింతగా చూశాడు.
"అదేం? సాయంతర్ం వరకూ వుండవా..?"
"లేదూ.. కొంచెం హెడేక అనీ..."
"ఓ.. కమ.. కమ.. గెట ఇన..", ఆహావ్నించాడు. ఉతాస్హంగా అతని పకక్న కూరుచ్ని డోర వేసింది.
"నిజంగా తల నొపేప్నా..?" ఆమెని పరిశీలనగా చూసూత్ అడిగాడు కారు కదిలాకా.
"కనిపెటేట్శారా.. లేదు.. వేరే చినన్ పని..."గిలీట్గా చెపిప్ంది.
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"డూ యూ వాంట మీ టూ డార్ప యూ సమ వేర ఎలస్..", సందేహంగా అడిగాడు బాయ ఫెర్ండ ఎవరైన్నా
కలవడానికేమోనని.
"వెల .. వదూద్.. పరేల్దు.. కాటేజ దగగ్ర లేన చివర కాఫీ షాప దగగ్ర దింపితే చాలు.. "నోరుజారింది.
"ఓ.కే. అకక్డెవరైనా.. వెయిటింగా..?"అరథ్వంతంగా నవువ్తూ అడిగాడు.
"ఛ.. ఛ.. అదేం లేదు సర..", సందిగథ్ంగా ఆగిపోయింది.
"సారీ టూ ఇనిస్సట్.. ఇటస్ ఓ.కే. డోనట్ బాదర. నువేవ్ం ఇబబ్ంది పడకు అకక్డే దింపుతానులే." చెపాప్డు ఆమె
ఇబబ్ంది గమనించి.
అతని అభిపార్యం అరథ్మై ఖంగారుగా అందామె, "అయోయ్.. అదేం కాదు సర. నథింగ పరస్నల. చెపేప్సాత్నెల్ండి.
మధాయ్హన్ం మీరెపుప్డొసాత్రో తెలియలేదు. వన ఓ కాల్క నుంచీ బయటే ఉనాన్.. సో.. లంచ కి వెళళ్డం కుదరేల్దు. సెమినార
అయాయ్కా ఫెలట్ హంగీర్.. అంతే.. చెపేత్ మరీ ఓవర గా వుంటుందని చెపప్లేదు.."
"ఓహ.. అయాం సో సారీ... నేనూ ఏదో పనిలో పడి లాసట్ మినిట లో సాట్రట్ అయాయ్ను.. సరే.. నావలేల్ తినలేదు
కదా.. టీర్ట ఆన మీ.. నేనే లంచ కి తీసెక్ళాత్ను. ఐనా ఆ కాఫీషాప లో ఏం దొరుకుతుందిపుప్డు. హాయిగా రెసాట్రెంట కి
వెళాద్ం.. ఏమంటావు.. ఓ.కే.నా..?" అడిగాడు.
"అరె.. అదేం వదుద్ సర.."మొహమాటపడింది.
"నేనయితే తినాలిగా.. కంపెనీ ఇదుద్వులే.."ఖచిచ్తంగా చెపేప్శాడు.
కబురల్ మధయ్ లంచ ఎపుప్డు పూరైత్ందో తెలియలేదిదద్రికీ. కాటేజ దగగ్ర దింపాడామెని.
"ఓ.కే.వుంటాను మరి. అనన్టుట్ వీలైతే నీ పర్జెంటేషన సీ.డీ. ఓ కాపీ ఇవువ్ నాకు. మధయ్లో ఎకక్డో ఆలోచిసూత్
సరిగాగ్ వినలేదు. వింటానని మాటిచాచ్నుగా. నిజంగా వినాన్కా చెపాత్నేల్ ఎలా ఉందో.." అంటూ చెపుత్నన్ అతనిన్ ఆశచ్రయ్ం
గా చూసింది.
"ఏమైంది?అలా చూసుత్నాన్వు?" అడిగాడు.
"ఏంలేదు భరదావ్జ గారూ..మరీ ఇంత నిజాయితీగా మాట మీద నిలబడే మీరు మంతెర్లా అయాయ్రా అనీ.."
నవువ్తూ చెపిప్ంది.
"తెలుస్కుందువుగానీ.., మరోసారి తీరిగాగ్ ఎపుప్డైనా చెపాత్లే.. ఐనా అంత నిజాయితీపరుణిణ్ కూడా కాదు నేను.
అనవసరంగా గొపప్వాణిణ్ చేయకు గానీ.. బై.. మళీళ్కలుదాద్ం.."అంటూ కదలబోయాడు.
"ఎపుప్డు..??" వెంటనే అడిగింది. తలతిపిప్ చూశాడు. కళుళ్ దించుకుంది.
"వెల. రేపు వాకింగ కి వసాత్వు కదా.." అనాన్డు. ఆమె జవాబు చెపప్లేదు. మళీళ్ అదే తెలియని ఇబబ్ంది. సరిగాగ్
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పొదుద్టిలాగే వదిలి వెళాళ్లనిపించని ఏదో భావన. కనిపించని బంధమేదో కటిట్పడేసుత్నన్టుట్...అనీజీగా కదిలాడు.
మౌనంగా అలాగే నిలబడింది.
"వెళాత్నూ.. వరక్.. వుంది.. చాలా..." తను వెళళ్డానికి ఆమెకి ఎకస్పల్నేషన ఎందుకు చెపుత్నాన్డో,అసలేం
చెపుత్నాన్డో, జీవితంలో మొదటిసారి తనేం మాటాల్డుతునాన్డో తనకే అరథ్ం కాని సిథ్తి. మాటలోత్ అసెంబీల్ మొతాత్నిన్ కనూఫ్జ
చెయయ్గల జే.కే. ఒక ఆడపిలల్ ముందు మాటలు తడుముకుంటునాన్డు. ఇది పార్రంభం మాతర్మే.. అని మనసు చెపోత్ంది.
ఇంకా అలాగే ఆగడం మంచిదికాదని వెళళ్బోయాడు.
"భరదావ్జా.."బెరుగాగ్ పిలిచిందామె.
"చెపుప్.."ఆగాడు.
"సాయంతర్ం.. సెవెన కి.. రాక గారెడ్నస్ లో మంచి.. మూయ్జికల ఫౌంటేన.. చూ..చూదాద్మనీ.. అంటే.. మీరు ..
ఎపుప్డైనా చూశారా.. అంటే మీకు ఇంటర్సట్ ఏమనాన్... ఐ మీన.. అంటే..." తడబడింది. సూటిగా చూశాడు. ఆమె
భయంగా తలదించుకుంది. "సారీ.."అసప్షట్ంగా గొణిగింది. ఒకక్ క్షణం నిశచ్లంగా ఆమెకేసి చూశాడు.
"షారప్ సెవెన.. రాక గారెడ్నస్.." చెపాప్డు గంభీరంగా. చివువ్న తలెతిత్ంది. "అంటే.. మీరు.. మీరు.. "ఆమె
మొఖంలో అంతులేని సంతోషం. పరస్ లోంచి కారడ్ తీసి అందిసూత్ చెపాప్డు, "నా పరస్నల నంబర.. సాట్రట్ అయేముందు
జసట్ గివ మీ ఎ కాల.. ఓ.కే.."తలూపింది కలలోలా. వెంటనే వెనుదిరిగి కారెకాక్డు.
PPP
ఫైలస్ యాంతిర్కంగా ముందు పెటుట్కునాన్డే గానీ ఏవేవో ఆలోచనలు కమేమ్సుత్నాన్యి. 'ఏదో ఆకరష్ణ, తెలియని

మాగెన్టిజం తనని లాగేసోత్ంది. అందమైన సతరీ ని చూసి ఎవరి మనసైనా చలించడం సహజం, కానీ తాను ఎనన్డూ చూడని

అందమేమీ కాదే.. ఐనా తానెరగని అందమా.. సీత్త్ పరిచయం, సాంగతయ్ం, అవతలివారు చూపే ఆసకీత్, ఏదీ తనకి కొతత్

కాదు. ఐనా ఏదో ఉంది. ఆమె కళళ్లోల్ తనపై కనిపిసుత్నన్ ఇషట్ం, అభిమానం, మొదటిసారి కలిసినపప్టున్ంచీ ఆమె పటల్

కలిగిన ఆతీమ్యత, ఆమె ముగథ్తవ్ం, ఆ అందం, అనీన్ కలగలిసి.. ఒకవేళ..' తలవిదిలాచ్డు. ఎకుక్వగా ఆలోచిసుత్నాన్డా..?
మరీ ఊహించుకుంటునాన్డా.. ఒక సెలబిర్టీ తో టైం గడపడానికి ఎవరు ఇషట్పడరు!?. అంతే వుండచుచ్. అంతే

అయుయ్ంటుంది. మే బీ.. కానీ, ఒకవేళ అంతే కాకపోతే.. తనతో మాటాల్డేటపుప్డా కళళ్లో కనిపించే మెరుపు.. మాటలోల్

ధవ్నించే అడిమ్రేషన.. మరి వాటరథ్ం ఏమిటి..? నో వే.. చినన్పిలల్ ..అలాంటిదేం ఉండివుండదు. లేక టీజ చేసోత్ందేమో. మే

బీ అంతే అయుయ్ంటుంది. లేకపోతే తన వయసెకక్డా.. మనోఙఞ్ వయసెకక్డా.. ఆమెతో అంకుల అని పిలిపించుకోవలిస్న
వయసు కదూ తనది...శైలూ వయసేగా ఈమెకూడా.. ఇదేం ఆలోచన.. ఫూలిష... అంతలో సేట్జ మీద ఆమెని చూసి

మైమరచిపోవడం గురొత్చిచ్ంది. అలాగే చూశాడా తను.. కానే కాదు.. ఛ.. కానీ ఆ కళూళ్, కోటేరులాంటి ముకుక్, ఎరెర్రర్ని
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పెదవులూ, చినిన్ గడడ్ం, నవివ్నపుప్డు వింతగా మెరిసే ఆ అందమైన ముఖం.. వెనకిక్ వాలి కళుళ్ గటిట్గా మూసుకుని

నుదురు రుదుద్కునాన్డు అసహనంగా. సాయంతర్ం కలుసాత్నని చెపిప్ తపుప్చేశాడా! పొదుద్నన్ కాఫీ, మధాయ్హన్ం లంచ,
సాయంతర్ం పారక్... ఎకక్డికి వెళోత్ంది ఈ పరిచయం..??

PPP
రాక గారెడ్నస్ ముందు కారాపాడు. చాలా రోజుల తరావ్త డైరవర ని వదద్ని తానే కార తీశాడు. ఎందుకో ఆమెతో
వెళేళ్టపుప్డు కారులో డైరవర, సెకూయ్రిటీ, అంతా అడుడ్లా అనిపించారు.
కారుదిగుతునన్ భరదావ్జని చూసూత్నే ఆమె కళుళ్ మెరిశాయి. మనోఙఞ్ వంక ఆశచ్రయ్ంగా చూశాడతను. కాసత్
పర్తేయ్కంగా రెడీ అయిందేమో తళుకులీనుతోందామె అందం. కళళ్లో మెరుపూ, బుగగ్లోల్ ఎరుపూ ఆ అందానిన్ మరింత
పెంచాయి. ఆ మెరుపు తన కోసమే అనన్ తలపుకే గరవ్ంతో వుపొప్ంగిందతని హృదయం.
మూయ్జికల ఫౌంటేన మొదలయియ్ంది. జనానికి కాసత్ దూరం గా వునన్ కురీచ్లోల్ కూరుచ్ని చూసుత్నాన్రు వాళుళ్. ఆ
ఫౌంటేన లో మారే రంగులు ఆమె మోములో వెలుగై పరావరత్నం కావడానిన్ ఆసకిత్గా చూసి బలవంతంగా కళుళ్
తిపుప్కునాన్డు. కాసేపటి మామూలు కబురల్ తరువాత ఫౌంటేన అయిపోయింది. జనం పలచ్బడుతునాన్రు. అకక్డకక్డా
కూరుచ్నన్ హనీమూన జంటలు ఒకరికొకరు మెలల్గా దగగ్ర కాసాగారు. అది గమనించి, "వెళాద్మా?", అంటూ
మొహమాటంగా అడిగింది. తలూపాడు. లేచి కారు దగగ్రకి నడుసుత్ంటే తెలీని దిగులు. ఈ క్షణం ఇలాగే ఆగిపోతే
బాగుండుననన్ భావన. ఏదో చెపాప్లని, ఎంతో చెపాప్లని, ఏమీ చెపప్లేని ఇబబ్ంది. ఆమె కూడా అదే సిథ్తి లో ఉందని
మనసుకి బలంగా తోసోత్ంది.
తెలల్ని చుడీదార లో ఆమెని చూసుత్ంటే తాను డైరీ లో ఆమె గురించి రాసుకునన్ 'ఏంజిల' అనే మాట కి పార్ణం
పోసినటుట్ంది. ఆమె పకక్న తన రెగూయ్లర ఫుల వైట అటైర లో తనూ, ఇదద్రూ మేడ ఫర ఈచ అదర లా ఉనాన్రా... లేక
మాయ్డ ఫర ఈచ అదరా.., అనుకుని అంతలో తన పిచిచ్ ఆలోచనకి తానే నవువ్కునాన్డు. తనని ఓరగా చూసుత్నన్ ఆమెని
గమనించి అతని గుండె చపుప్డు మరింత వేగమైంది.
కార డోర తీసుత్ంటే ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది, "మీ బెటాలియన ఏదీ?"
చినన్గా నవావ్డు, "వదద్నాన్ను. సిటీలో ఎలాగూతపప్దు. ఇకక్డనాన్ కాసత్ సొంతంగా డైరవ చేదాద్మనీ.. రిలాకస్డ్ గా
వుందామనీ..."
"గేర్ట.."ఆమె ముఖంలో దాగని ఆనందం చూసి కాసత్ గరవ్పడాడ్డు. వయ్కిత్గా దిగజారిపోతునాన్డా లేక... ఇంక
ఆలోచించే ఓపిక లేక ఆలోచనలని పకక్కి నెటేట్సి కారు సాట్రట్ చేశాడు.
కాటేజ ముందు కారాగింది.
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"గుడ నైట భరదావ్జా.. థాయ్ంకస్.. అండ సారీ.. మీ టైం కిల చేసినందుకు...", చిరునవువ్తో చెపిప్ందామె.
"ఛ.. ఛ.. డోనట్ సే దట. ఐ హాడ ఏ మెమోరబుల ఈవెనింగ.."మనసూఫ్రిత్గా చెపాప్డు.
"ఆకుట్య్వల గా నేను కూడా..ఇట వాజ ఏ వండరుఫ్ల ఈవెనింగ ఫర మీ..అండ అలిట్మేట థింగ.. ఐసింగ ఆన ది
కేక లాగా... మీరే.. సవ్యంగా మీరే డైరవింగ మీ హోమ, కలలా ఉంది. థాయ్ంకస్ ఎ లాట.." మెరిసే కళళ్తో చెపిప్ంది.
"యూ ఆర మోసట్ వెల కమ..సో రేపు షారప్ ఫైవ.. రైట.."నవావ్డు. తలూపిందామె.
PPP
రాతిర్ పదకొండుకొచిచ్ందా వారత్. బెనరీజ్గారి కూతురు శైలజ.. ఆతమ్హతాయ్ యతన్ం చేసిందని. బెనరీజ్ గారు
కంగారుగా ఫోన చేసేత్, హడావిడిగా బయలేద్రి దయాలస్ హాసిప్టల లో అడుగుపెటాట్డు భరదావ్జ. ఆ అమామ్యి పెళైళ్
నాలుగు నెలలైందేమో. భారాయ్భరత్లిదద్రూ డాకట్రేల్. పేర్మించి పెళిళ్ చేసుకునాన్రు. సెమినార, హనీమూన రెండూ
కలిసొసాత్యని వచాచ్రిదద్రూ అకక్డకి. ఇదద్రూ బెనరీజ్ గారి పెర్వేట గెసట్ హౌస లోనే ఉనాన్రు. హఠాతుత్గా ఈ దురావ్రత్.
చేరుతూనే అరథ్మైపోయింది.. ఆ అమామ్యి పార్ణం పోయిందని.
అపప్టికే ఆమె తోటి జూనియర డాకట్రల్ందరూ దుఃఖంలో మునిగిపోయునాన్రు. అందరూ అకక్డే ఉనాన్రు,
మనోఙాఞ్, సంజయ, ఆనంద, నవయ్, రఘు, అమల, రేఖ.., వాళళ్కేసోసారి జాలిగా చూసి వడివడిగా బెనరీజ్ గారి వైపు
నడిచాడు.
"అంతా అయిపోయింది జే.కే..." భరదావ్జని చూసూత్నే అతని చేతులు పటుట్కుని బావురుమనాన్రు బెనరీజ్గారు.
జాలిగా చూసూత్ ఆయనిన్ దగగ్రకి తీసుకునాన్డు. ఆయన బాధ ఎవవ్రూ తీరచ్గలిగేది కాదు. శైలజ ఆయనకి ఒకక్గానొకక్
కూతురు. ఆమె అంటే ఆయనకెంత పార్ణమో అందరికీ తెలుసు.
PPP
సెమినార ఇనాగరేషన కి తానొచిచ్నపుప్డు "జే.కే.సర, నేను బెనరీజ్గారమామ్యిని, తను దిలీప, మై హసెబ్ండ, మా
పెళిళ్కి మీరొచాచ్రు కూడా, గురుత్ందా సర.." అంటూ పలకరించిన అమాయకమైన శైలజ ముఖం ఒకక్సారి కళళ్ముందు
కదలాడి మనసు భారమైంది. అపర్యతన్ంగా చుటూట్ చూసాడు. ఎకక్డా దిలీప జాడ లేదు.
"ఏమయియ్ంది సర, ఎలా..శైలజ...ఎందుకంత తొందర పడింది..?"బాధగా అడిగాడు.
"తొందరపడింది నా కూతురు కాదయాయ్..., నా..అలుల్డు.. పార్ణంగా పేర్మించాను అదీ, ఇదీ అనాన్డు.. నమిమ్ంది..
ఇపుప్డేమో వేరే ఆడదానితో మంచమెకిక్ దాని కళళ్బడాడ్టట్. పిచిచ్ది మొగుణొణ్దిలేయలేక పార్ణాలొదిలేసింది జే.కే.!, నా
కూతురు పార్ణాలే వదిలేసింది." భోరుమనాన్డాయన.
ఉలికిక్పడాడ్డు భరదావ్జ. ఎవరి దావ్రానో వినటం వేరు. కళాళ్రా చూడటం వేరు. భరత్నలా చూసిన ఆ అమామ్యి
మనఃసిథ్తి తలుచుకుంటే గుండె వికలమైంది. పిచిచ్ పిలల్... పాపమామె వయసెంతని అంత దారుణమైన వయ్వహారాలు
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చూసి తటుట్కోవడానికి.. జాలిగా ఆయనిన్ ఓదారచ్సాగాడు. నెమమ్దిగా సంబాళించుకునాన్డాయన. కాసేపటికి అందరూ
వచాచ్రు. దాదాపుగా ఒంటిగంట అవుతుంటే, శైలజని తీసుక్ని వాళళ్ంతా సెప్షల ఫైల్ట లో బయలేద్రారు.అంత
దుఃఖంలోనూ, నిబబ్రంగా వెళుత్నన్ ఆయనిన్ చూసి నివెవ్రపోయారంతా.
జీవితం నేరిప్నంత గొపప్గా ఇంక ఏ గురువూ పాఠాలు నేరప్లేరేమో...
ఆ కొదిద్ రోజులోల్నే శైలజ తో బాగా కోల్జ ఐన డాకట్రల్ంతా దిగాలుగా కూరుచ్ని ఉనాన్రు. పైల్ట వెళిళ్పోవడంతో ఏర
పోరట్ సదుద్మణిగింది. మధయ్మధయ్లో వినిపిసుత్నన్ అమామ్యిల ఏడుపులూ, వెకిక్ళూళ్ తపప్ అకక్డంతా సత్బద్ంగా ఉంది.
"..డీటెయిలస్ కనుకుక్నాన్ను సర. మనం చేయగలిగిందేమీ లేదు.. తన సూయ్సైడ కి ఎవరూ బాధుయ్లు కారని ఆ
అమామ్యే నోట రాసి పెటిట్ంది. అండ మోరోవర.. పైగా ఎవరీన్ దోషులిన్ చేయవదద్ని కూడా రాసి.." తటపటూయిసూత్
ఆగాడు పాణి.
తల పరికించాడు భరదావ్జ. అంతలో విసురుగా తలెతాత్డు ఆనంద. అతని కళుళ్ ఎరర్బారివునాన్యి.
"రాసిపెటట్దూ మరి. వేల, కోటల్మంది అమామ్యిల మూరఖ్తావ్నికి, వెరిర్తనానికి పర్తినిధిలా పెదద్ రాసింది.. ఎవరూ
బాధుయ్లుకారట.. మైండ లెస ఇడియట.... సెనస్ లెస కీర్చర..." కసిగా అనాన్డు ఆనంద. అపర్యతన్ంగా అందరూ అతని
వైపు చూశారు.
"సాట్ప ఇట రా. నీకు శైలూ మూరఖ్తవ్మే కనిపిసోత్ందా.. పాపం పిచిచ్దిరా.. అలా రాయడంలో ఆ పాపమా
పిచిచ్దాని పేర్మ లోతు తెలీటంలేదూ.." కోపంగా అంది మనోఙఞ్.
"పేర్మా... మై ఫుట... ఏదా పేర్మ మనూ... షో మీ...ఐ సే... ఎకక్డుంది? పేర్మంటే ఇదద్రికీ ఉండాలిస్న ఫీలింగ..
అంతేగానీ ఒకరిసేత్ ఇంకొకరు ఫీర్ గిఫట్ లా పుచుచ్కుని పోయేది కాదు. ఏమనాన్వ పిచిచ్దా.. యూ ఆర హండర్డ పరస్ంట
రైట.. ఎస పిచేచ్ దానికి.. వాడో వెధవపని చేశాటట్, అందుకని తన పార్ణం తీసేసుక్ంటుందా..! పైగా వాణిణ్ రకిష్ంచడానికో
చెతత్ వుతత్రం. చేతకాని దదద్మమ్లు, ఎమోషనల ఫూలస్ మీ ఆడవాళుళ్.. అదే నేనైతేనా.. ముందు వాడిన్ చంపి ఆ తరవాత
ఆలోచించేవాడిన్." కరక్శంగా పలికిందతని గొంతు.
నెమమ్దిగా తలెతిత్ంది మనోఙఞ్, ఆమె కళళ్ నిండుగా నీళుళ్, "అవునార్.. చంపేసాత్వు.. ఎంతైనా అదే జాతి కదా..
మగాడివి కదూ..! నిమిషం పటట్దు.. కానీ మేము.. కరెకేట్రా చాలా బాగా చెపాప్వు.. శైలూ లాగా.. మేం అంతా ..
అందరం.. పూయ్రీల్ మైండ లెస కీర్చరస్ మేరా.. దదద్మమ్లమే. పేర్మంటే నథింగ లెస దాన ఎ బిజినెస డీల అనీ,ఇచిచ్
పుచుచ్కోవాలనీ, డిమాండ చెయాయ్లనీ తెలియక ముందే తనువూ-మనసూ, అనీన్ ఇచేచ్సి, ఖాళీ చేతులతో మీరిచేచ్ రవంత
ఆపాయ్యత కోసం దేహీ.. అని బిచచ్గతెత్లాల్ ఎదురుచూసాత్ం కదూ..! మాకిదే కరెకట్. ఈ మోసపోవడమే కరెకట్ యాంటీడోట,
అండ చావే కరెకట్ పనిషెమ్ంట... నీకు శైలు పిచిచ్తనమే కనిపిసోత్ందేమో, నాకు మాతర్ం చావులోనూ పేర్మించినవాణిణ్
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బాధపెటట్లేని నిండుమనసే కనిపిసోత్ంది. అరె ఎంత పిచిచ్ది కాకపోతే తన చావు వలల్ అతని జీవితం
పాడవకూడదనుకుంటుంది.. ఆఖరి నిమిషంలో అది మాటాల్డిన నాలుగు మాటలూ గురుత్లేవా నందూ.. నీకు? అది
చనిపోయినది మోసపోయానని కాదురా.. తన పేర్మ ఓడిపోయినందుకు, తనతో వుండి కూడా అతను వేరే వయ్కిత్తో బెడ
షేర చేసుకోగలిగాడంటే.. అసలలాంటి ఆలోచన వసేత్నే, అది తమ ఫెయిలూయ్ర అనుకునేంత లోతైన ఫీలింగస్ కలిగునన్
మేమంతా పిచిచ్వాళళ్మే, దదద్మమ్లమే.. ఎస.. మా చేతకానితనానికి కనీసం.. ఎవవ్రి.. ఎవవ్రి సానుభూతి.. కూ..డా వద..
వదుద్.. అసలూ..." ఇక మాటాల్డలేక అరిచేతులోల్ మొఖం దాచుకుని వెకిక్, వెకిక్ ఏడవసాగింది.
నిశేచ్షుట్లై చూసుత్ండిపోయారంతా.. ఆమె మాటలోల్ చేదు నిజానిన్ గురిత్ంచి, ఏమీ మాటాల్డలేక మౌనంగా
ఉండిపోయారు.
ఆ నిశశ్బద్ంలో వాళళ్ విషాదానిన్ పంచుకుంటునన్టుట్ బాధగా కళుళ్మూసుకునాన్డు భరదావ్జ. 'అక్షరం
అబదధ్ంలేదు. ఎందరో ఆడపిలల్ల నిరేవ్దానికి నిరవ్చనాలే ఆ మాటలు..' అనుకుని గాఢంగా నిటూట్రాచ్డు. అంతలో అకక్డ
సిటూయ్యేషన సరిచేయాలిస్న బాధయ్త గర్హించి మెలల్గా తేరుకునాన్డు.
"పాణీ.. అందరికీ ఏమనాన్ తాగడానికి వేడిగా ఏ కాఫీయో, టీయో ఉనాన్యేమో చూడు..", అని చెపిప్ వాళళ్కేసి
చూశాడు. మనోఙఞ్, రేఖల వెకిక్ళళ్ శబద్ం తపప్ అకక్డ ఏమీ వినిపించటేల్దు. ఆనంద మోకాళళ్మీద చేతులానిచ్, అరచేతులోల్
మొఖం దాచుకుని కూరుచ్నాన్డు. మిగతావారంతా జీవంలేనటేట్ సత్బద్ంగా కూరుచ్నాన్రు. టీ రాగానే నెమమ్దిగా లేచి ఆనంద
పకక్న కూరుచ్ని అతని భుజం మీద తటాట్డు ఓదారుప్గా. మనోఙఞ్, రేఖలకేసి చూసి అనాన్డు, "చూడండి, ముందీ టీ
తాగండి, పీల్జ. మిమమ్లిన్ మీరు కంటోర్ల చేసోక్ండి. మనోఙాఞ్.. ఆనంద.. మీరిదద్రు చెపిప్నదాంటోల్నూ నిజముంది. మీ
బాధలో, ఆవేశంలో అరథ్మూ వుంది. కానీ, ఇది ఆవేశాలు పడే టైమ కాదు. ఇపుప్డది కాసేపు వదిలేయండి. కారణాలేవైనా
మీకందరికీ శైలజంటే ఇషట్మే కదా..?" పర్శిన్ంచాడు. తలలూపారు."మరి తన వలల్ ఈ వాదులాట జరుగుతోందంటే అంత
సెనిస్టివ అమామ్యి మనసు బాధపడదూ, ఇదంతా చూసిన తన సోల కి పీస ఉంటుందా చెపప్ండి? తన వలల్ ఎవరూ
కషట్పడకూడదంది కదూ మీ సేన్హితురాలు.. అవునా.." సత్బద్ంగా అతని వంక చూసి తలలూపారందరూ అతను
చెపిప్నదానికి కనివ్నస్ అయినటుట్, "సో పీల్జ, నా మాటవిని ముందు టీ తాగండి. కాసత్ వేడిగా ఏదైనా గొంతు దిగితే యూ
విల ఫీల బెటర.." చెపాప్డు మృదువుగా. కళుళ్తుడుచుకుంటూ మౌనంగా గాల్సులందుకునాన్రు. రిలీఫ గా చూశాడు.
కాసేపు వేరే విషయాలు మాటాల్డి ధైరయ్ం చెపిప్ కాటేజ కి బయలేద్రదీశాడు.
మనోఙఞ్ వాళళ్ కాటేజ ముందు ఆగారంతా.
"థాయ్ంకస్ ఫర ఎవీర్థింగ సర. మా కోసం మీరింత శర్మ..", మొహమాటంగా చెపప్బోయాడు సంజయ.
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వారిసూత్ అనాన్డు భరదావ్జ, "..శర్మేంటి సంజయ, మనిషిని కానా, సాటి మనిషితో బాధని పంచుకోవడం కూడా
శర్మేనా... ఇపుప్డవనీన్ ఎందుకు గానీ మీరంతా జరిగినది మరిచ్పోయి కాసత్ ధైరయ్ంగా వుండండి... టేక కేర.."
"లోపలికి రండి సర.."తేరుకుని పిలిచింది మనోఙఞ్. రిలీఫ గా చూశాడు. అంతసేపూ ఆమెనలా దుఃఖంలో
చూడటం నిజంగానే చాలా బాధించిందతనిన్.
"ఇపుప్డు కాదు. మరోసారి మీరంతా పర్శాంతంగా వునన్పుప్డూ, నవువ్తూ పిలిచినపుప్డు వసాత్ను. సరేనా.. జాగర్తత్
మరీ..." అని చెపిప్ బయలేద్రాడు.
మనోఙఞ్ మాటలు, ఆమె కనీన్ళుళ్ రాతిర్ మొతత్ం కళళ్ముందు కదులూత్నే ఉనాన్యి. ఈ కొదిద్ రోజులోల్ ఆమెతో
వాకింగ పేరుతో పర్తిరోజూ చాలా టైమ గడపడంతో ఆమె సునిన్తతవ్ం, మనసత్తవ్ం బాగా అరధ్మయాయ్యతనికి.
తెలల్వారుతూనే ఫోన చేశాడు. ఒకక్ రింగ కే లిఫట్ చేసిందామె.
"సర.." బరువుగా వుందామె గొంతు.
"రాతర్ంతా నిదర్ పోనేలేదా..?"లాలనగా అడిగాడు.
"ఊహు..రాతర్ంతా శైలూనే గురొత్చీచ్..."వణికిందామె గొంతు దుఃఖంతో.
"వాక కి రా. మాటాల్డుకుందాం. కాసత్ ఛేంజ గా ఉంటుంది. యూ విల ఫీల బెటర." చెపాప్డు.
PPP
ఏడిచ్ ఏడిచ్ కళుళ్ ఎరర్గా, ఉబిబ్పోయి, వాడిపోయిన మొఖంతో ఒకక్ రోజులో పది లంఖణాలు చేసినటుట్ందామె
ముఖం.
"ఏంటిది? మనోఙాఞ్.. ఇంతగా దిగులు పడితే ఎలా.. ఏం చేసాత్ం చెపూప్. మన చేతులోల్ ఏముంది. ఐ నో ఇటస్
డిఫికలట్.. కానీ ఇక.. జరిగింది మరిచ్పోవాలి.. తపప్దు.." ఆమె వైపు బాధగా చూసి అనాన్డు.
"మరిచ్పోతానెల్ండి సర. దిలీపే క్షణంలో దులిపేసుక్నాన్డు. నాకు తనతో ఉనన్ పరిచయం ఎంతని? ఈ కొదిద్
రోజులేగా, కాసేపాగితే అసలామె పేరే గురుత్రానంత.." ఆమె కళళ్లో గిరుర్న నీళుళ్ తిరిగాయి. ఒకక్సారిగా
చలించిపోయాడు. జాలిగా ఆమె తల నిమరబోయి అంతలో సంకోచంగా చెయియ్ వెనకిక్ తీసుకునాన్డు.
ఆమె సనన్గా రోదించసాగింది.
"మనోఙాఞ్, పీల్జ.. నినిన్లా చూడలేను. సాట్ప కర్యింగ.. కనీసం నాకోసమనాన్ మామూలవావ్లి నువువ్.. పీల్జ నా
కోసం.. ఫర మై సేక...", వేదనగా అనాన్డు.
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చపుప్న తలెతిత్ంది. ఏదో మంతిర్ంచినటుట్గా తలూపింది. కళుళ్ తుడుచుకుని బలవంతంగా నవవ్డానికి యతిన్సూత్,
"ఓ.కే. భరదావ్జా.. మీ కోసం అవుతాను... ఎనీథింగ ఫర యూ..." అంది ఆరిత్గా.
అతని గుండెని సూటిగా తాకాయా మాటలు. భయంగా చూశాడు. 'అంత బాధ తనకోసం పకక్న పెటట్గలదా. లేక
బాధ పకక్నపెటిట్నటుట్ నటిసుత్ందనా.. అసలు ఏపాటి పరిచయం వుందని ఎనీథింగ ఫర యూ అనడానికి.. ఏమిటి ఆ
మాటకరథ్ం?' మైండ లో తిరుగుతునన్ రకరకాల ఆలోచనలనీ, భావాలని కవర చేసుక్ంటూ నవావ్డు. "ఓ.కే. దటస్ లైక ఎ
గుడ గరల్.. ఇంతకీ ఇది చెపూప్, నువూవ్, ఆనంద.. బెసట్ ఫెర్ండాస్..?" టాపిక మారుసూత్ అడిగాడు.
"ఔను. అసలు పుటట్డమే కలిసి పుటాట్మంటారంతా. నాకంటే వారం రోజులే పెదద్ వాడు.. అంతే.. నానన్.. అంకుల
చాలా కోల్జ ఫెర్ండస్.. సో.. వాళళ్లాగే మేము కూడా.." చెపిప్ంది.
"ఓ.. ఐ సీ... కాకపోతే కొంచెం కొటుట్కునే టైప ఫెర్ండస్ ఏమో కదా.." నెమమ్దిగా నారమ్ల అవుతునన్ ఆమెని
తృపిత్గా పరికిసూత్ అనాన్డు.
"మరీ అంత మొహమాటపడకక్రేల్దు సర.. పిలిల్-ఎలుక టైప లో పోటాల్డుకుంటూనే ఉంటాం. వాడిదీ, నాదీ ఒకక్
ఒపీనియన కూడా కలవదు. కాకపోతే ఒకక్రోజు కూడా నాతో మాటాల్డందే.., పర్తీ విషయంలో నా సలహా లేనిదే గడవదు
వాడికి. నాకూ.. అలవాటైపోయిందా యుదధ్ం, ఒకక్రోజు పోటాల్డుకోకపోయినా ఏంటోగా ఉంటుంది.." చెపిప్ంది.
"ఓ.కే. అంటే.. కేవలం సేన్హమేనా...!?" మామూలుగానే అడిగినా ఏదో చేదు మింగిన ఫీలింగ.
"లకాష్ తొంభై..." నవివ్ంది. చాలాసేపటి తరవాత విరిసిన ఆమె నవువ్కేసి రిలీఫ గా చూశాడు.
"ఏమిటా లకాష్ తొంభై..?"
"మా ఇదద్రి గురించీ ఈ పర్శన్ అడిగినవాళుళ్.."
"ఔనా.. ఇంతకీ మరి మీ సమాధానం..??" సందేహంగా అనాన్డు.
"హీ ఈజ మై బెసట్ బడీడ్.. నా వరకూ ఐతే.."
"అంటే అతను.. బట ఐ థింక హీ లైకస్ యూ.. అతని కళళ్లో కిల్యర గా కనిపిసుత్ంది. మిమమ్లిన్ మొదటిసారి
షాపింగ సెంటర దగగ్ర చూసినపుప్డే అనుకునాన్ను.. ఇఫ అయామ నాట రాంగ..?" సాలోచనగా అనాన్డు.
"... వెల.. యూ ఆర రైట సర. తనకా ఉదేద్శయ్ం ఉంది. బట.. మెలల్గా తెలుసుకుంటాడు. ఎపుప్డూ డైరెకట్ గా
మాటాల్డుకోలేదు. బట ఐ నో.. హీ విల గెట ఓవర ఇట.." అంది మామూలుగా.
"కానీ ఏదైనా ఓపెన గా మాటాల్డుకోవడం బెటరేమో మనోఙాఞ్! ..అదీ నీకా ఉదేద్శయ్ం లేనపుప్డు. లేదంటే లేని పోని
అపారాథ్లొచేచ్ ఛానస్ వుంటుంది కదా. అతనూ హరట్ అవుతాడు కదా మరీ లోతుగా వెళాళ్కా కాదని తెలిసేత్. ఐ మీన. ఇది
మీ పరస్నల విషయం అనుకో.. ఐ గెస అయామ ఇనూట్ర్డింగ టూ మచ ఇన టూ ఇట..సారీ.."
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"నో.. నో.. సర.. నాట ఎటాల.. నందూకి తెలుసు భరదావ్జా.. నాకతని మీద అలాంటి ఒపీనియన లేదని.
అందుకే నాతో ఓపెన గా చెపప్డు. నాకూ ఈ విషయం మాటాల్డేసేత్ ఇపుప్డునన్ ఈకేవ్షన పాడైపోతుందని భయం.
అందుకే.. అలా దాటేసుత్నాన్ం.. బట ఐ నో.. హీ విల గెట ఓవర ఇట వెరీ సూన.."అంది నెమమ్దిగా.
"హోప సో.. అది సరే మరి నీ సంగతేంటి.. ఇంకెవరైనా ఉనాన్రా.. ఆనంద కంటే సెప్షల పేల్స లో.." చిరునవువ్తో
అడిగాడు.
కళెళ్తిత్ ఒకసారి అతని కేసి చూసి మెలల్గా దించుకుంది. ఆ ఒకక్ చూపులో సరవ్ం అరథ్మైన భావన. భరదావ్జ
ముఖంలో నవువ్ ఇంకిపోయింది. ఒకక్సారిగా ఒళళ్ంతా భయంతో వణికిన ఫీలింగ. అంత చలల్టి వాతావరణం లో కూడా
ఒకక్సారిగా చెమటలు అలుముకునాన్యతనికి. ఔననలేదు. కాదనలేదు. ఐనా, మీకు తెలియదా అనన్టుట్ ఉందా చూపు.
అనవసరంగా అడిగాడా. నిజంగా తెలియకే అడిగాడా.. ఛెళుళ్న చరిచినటైట్ తటాలన్ ముఖం తిపుప్కునాన్డు.
"కాఫీ తాగుదామా..?" మెలల్గా అడిగింది. తలూపాడు. ఏదో అసప్షట్మైన భావన నెమమ్దిగా ఆకృతి
దాలుచ్కుంటునన్ ఫీలింగ.. తెలిసీ తెలీని ఇబబ్ంది. హఠాతుత్గా మాటలు కరవైనటుట్ తోచగా నెమమ్దిగా లేచి నడక
సాగించారు. దూరంగా చెటల్ను కొటిట్ పారక్ కి మరోవైపు నుండి దారి చేసుత్నాన్రు. ఒకోక్ గొడడ్లి వేటు తన గుండెనే
తాకుతునన్ అనుభూతి. 'తన వయసేంటి,ఆ పిలల్ వయసేంటి? ఏమిటిదంతా...? తపుప్కదూ.. అటార్కట్ అవడం వేరు.. కానీ
ఇది అటార్క్షన మాతర్మే కాదు.. తెలుసోత్ంది... మరైతే ఇదేంటి... అయితే తానూహించింది నిజమేనా .. ఐతే... మనోఙఞ్
తనని...'
ఒకక్సారిగా ఫటుట్మనన్ శబద్ంతో ఓ పెదద్ బెరడు ముకక్ విసురుగా వచిచ్ మనోఙఞ్ కాలిని తాకింది.
"అమ.. మా...", ఒకక్సారిగా బాధతో కాలు పటుట్కుని ముందుకు వంగింది.
చపుప్న ఆమెని చేరాడు,"మై గాడ.. ఏంటది.. చూసుక్ని కొటొట్దాద్.." కోపంతో గటిట్గా అరిచాడా వరక్రస్ మీద.
తవ్రతవ్రగా ఆమెని పకక్నునన్ బెంచ మీద కూరోచ్బెటిట్ వాటర బాటిల ఓపెన చేసి "ఏదీ గాయం ..ఎకక్డ
తగిలింది.?" కంగారుగా అడిగాడు. నొపిప్ని పంటి బిగువున అదిమి పెటిట్ మెలల్గా టార్క పాంట పైకి జరిపింది. పాదం
నుండి మోకాలి కింద వరకూ పరుచుకుందో నెతుత్టి చార. "ఓ..నో.. ఇటస్ బీల్డింగ..." అంటూ జేబులోంచి కరీచ్ఫ తీసి
తడిపి గాయానిన్ అదాద్డు జాగర్తత్గా. "సస్.."బాధ గా మూలిగింది. "ఫార్కచ్ర కాదుగా.." కంగారుగా అడిగాడు.
"ఊహు..నేను బాగానే ఉనాన్ను మీరు ముందు లేవండి.. అలా కాళళ్ ముందు నుంచీ..", మొహమాటంగా అంది.
అపుప్డు గమనించాడు. ఆమె పాదానిన్ చేతులోల్ పెటుట్కుని తన మోకాలి మీద ఆనించుకుని సినిమా హీరో లెవెలోల్ ఆమె
ముందు కింద కూరుచ్ని ఉనాన్డు. అపర్యతన్ంగా అతని పెదాలమీద నవువ్ వెలసింది. లేవకుండానే అడిగాడు,"నిజంగా
ఓ.కే. నా..?"
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"ఊ.." అంటూ కాలు వెనకిక్ తీసుకుంది పాంట కిందకి జరుపుతూ, సరుద్కునే పర్యతన్ంలో ఇబబ్ందిగా. చపుప్న
మొఖం పకక్కి తిపుప్కుంటూ పైకిలేచాడు. అది గమనించి ఆమె పెదాలమీద తనదైన రెగూయ్లర అలల్రి నవువ్ పర్వేశించింది.
ఒక నిమిషమాగిన తరావ్త ఆమె వైపు తిరిగి, "కాసేపు కూరుచ్ంటావా.. కాఫీ తీసుకురానా.." ఆపాయ్యంగా అడిగాడు.
నవివ్ లేచి నిలబడింది. "ఊహు.. ఏమొదుద్.. వసాత్ను..", అంటూ ఒకక్ అడుగు వేసూత్నే "అబాబ్..", అంటూ
ఆగిపోయింది.
"అరెరే.. కేన యూ వాక.. వెయిట.. కార తెపిప్సాత్నుండు.."అంటూ సెల తీశాడు.
"అహాహా.. కారొదుద్.. కాకపోతే ఇక ముందుకెళాళ్లంటే మీ తోడు లేకుండా ఐతే కాదు భరదావ్జా.. "ఆమె
ముఖంలో అదిమి పటిట్న చిరునవువ్ మనసులో మాటని చెపప్కనే చెపోత్ంది. ఒకక్సారిగా భరదావ్జ గుండె లయ తపిప్ంది.
అతనేమీ అమాయకుడు కాదు, ఆ మాటలోల్ లోతూ, అరథ్మూ తెలుసుకోలేకపోవడానికి. మరో సమయంలో అయితే
మందలించేవాడేమో. ఆమె వునన్ సిథ్తి లో ఏమీ అనలేక, ఏమనాలో తెలీక.. ఒకక్ క్షణం తటపటాయించి చేయి సాచాడు.
కళాళ్రప్కుండా అతని చేతిని ఒకక్సారి తదేకంగా చూసింది. వెంటనే అపురూపంగా ఆ చేతిని అందుకుని పైకి లేచింది.
లేసూత్నే అతనికి దగగ్రగా జరిగింది అలల్రిగా. మొహమాటంగానే ఆమెని పటుట్కుని నడిపించసాగాడు.
మెలల్గా ఆగుతూ, నడుసూత్ కాటేజ దగగ్రకి చేరారు. కాటేజ మెటుల్ చూడగానే అంతదూరం కషట్పడి
కాలీడుచ్కుంటూ వచిచ్న మనోఙఞ్ కళళ్లో నీళొళ్చిచ్నంతపనైంది. "ఓహ గాడ.." అంటూ డీలాగా చివరి మెటుట్మీదే
కూరుచ్ండిపోయింది.
"చెపాప్నా. కారులో వదాద్ం అంటే వినాన్వు కాదు. అంత దూరం నడిచొచాచ్వు. ఇపుప్డు చూడు ఆ ఎనరీజ్
మిగులుచ్కునుంటే ఇకక్డ మెటెల్కక్గలిగేదానివి కదా.."మందలింపుగా అనాన్డు.
"ఆహా.. కారు లో వసేత్ ఇంత మంచి గోలెడ్న ఛానస్ మిసస్యిపోయేదానిన్ కదా.." అలల్రిగా అంది. సీరియస గా
చూశాడు. చపుప్న సరుద్కుని, "అదే.. ఒక సేట్ట మినిసట్ర తో సేవలు చేయించుకునే భాగయ్ం ఎంతమందికి దొరుకుతుంది
చెపప్ండీ..", కొంటెగా నవివ్ంది.
"మాటలు దాటెయయ్డం బానే వచుచ్. ముందు మెటెల్లా దాటాలో చూడు.. " తనూ తగగ్కుండా చెపాప్డు. తలూపి
లేవబోయింది. వలల్కాలేదు. "ఎంతా ఒకక్ ఫైవ మినిటస్ కూరుచ్ంటే అదే సెట అయిపోతుంది. ఏం టెనష్న పడకండి. హాయ్పీ
గా ఎకేక్సాత్ను."తేలిగాగ్ చెపేప్సింది.
చుటూట్ చూశాడోసారి. చలికి ఎవవ్రూ ఇంకా కాటేజీలలోంచి బయటకి రాలేదు. చపుప్న వంగి ఆమెని రెండు
చేతులమీదా పైకి లేపాడు. ఊహించని ఆ పరిణామానికి, అతనేం చేసుత్నాన్డో అరథ్ంకాక కెవువ్న అరిచిందామె, "ఓ మై..
గాడ.."అంటూ. ఆమె అరుపు పూరత్యేయ్లోపు నాలుగు అడుగులోల్ మెటెల్కిక్ ఆమెని డోర ముందు దింపేశాడు. మనోఙఞ్
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ఇంకా షాక నించి తేరుకోలేదు. అంతలో లోపలున్ంచీ రేఖ పరుగున వచిచ్ంది. "ఏమైంది మనూ అరిచావా..?"కంగారుగా
అడిగింది. అవుననన్టోట్, కాదనన్టోట్ తెలీకుండా అడడ్దిడడ్ంగా తలూపింది. "మనూ.. ఏమైందే..?", అయోమయంగా
అడిగింది రేఖ.
తాను కలిగించుకోక తపప్దని గర్హించి చెపాప్డు భరదావ్జ, "ఏం లేదూ, చినన్ దెబబ్ తగిలించుకుంది". అపప్టికి
తేరుకునన్ మనోఙఞ్ బుగగ్లోల్ ఎరుపుదనం చోటుచేసుకుంది. సిగుగ్ని కవర చేసుకోవడానికి టైర చేసూత్ కళుళ్ తిపుప్కుంది.
అదేం పటట్ని రేఖ "మీరా సర... అవునా.. దెబాబ్.. ఓ.. మై గాడ.. ఏమైంది..?"మరింత కంగారు పడుతూ
అడిగింది.
ఒకక్సారిగా ఫకాలన్ నవేవ్శాడు భరదావ్జ. "ఈ ఓ మై గాడ అనన్ది మీ అందరికీ కామన ఊత పదమా.. ఎనీవేస..
చినన్దే కంగారుపడకండి."
మనోఙఞ్ ముఖం దించుకుంది. సంతోషంతో తేలిపోతునన్టుట్ందామెకి అతను సాయంలాగే చేసినా ఏదో తీయని
అనుభూతి మనసంతా పరుచుకునన్ భావన.
"రండి సర. లోపలికి రండి.. బయటేనించోబెటాట్ము సారీ.. "మొహమాటపడుతూ ఆహావ్నించింది రేఖ. నవివ్
మనోఙఞ్ వంక చూశాడు. "రండి.. పీల్జ.."కళుళ్ బలవంతంగా పైకెతిత్ చూసి పిలిచింది. తలూపి లోపలికి నడిచాడు వారి
వెంట.
"బాగుంది మీ కాటేజ.." సోఫాలో కూరుచ్ంటూ చెపాప్డు.
"థాంకూయ్ సర...కాఫీ..టీ..ఏం తీసుకుంటారు.." అడిగింది రేఖ సగౌరవంగా.
"ఏం వదద్మామ్..వెళాత్ను..ఇంతకీ ఆనంద వాళేళ్రి..మీకు తోడుంటామనాన్రుగా నినన్?"అడిగాడు.
"అంటే అమామ్యిల కాటేజ కదా. రాతిర్పూట బాగోదని కాసేపు కూరుచ్ని వెళిళ్పోయారు."చెపిప్ంది మనోఙఞ్.
"ఐ.సీ. అదిసరే. నువావ్ కాలికి ఏదనాన్ చెయియ్ సేర్ప్, ఆయింటెమ్ంట ఏదనాన్..?", ఆదురాద్గా అనాన్డు.
"నో పార్బెల్మ భరదావ్జా. ఇపుప్డు బానే వుంది." నవువ్తూ చెపిప్ంది. వింతగా చూసింది రేఖ ఆ పిలుపుకి.
"ఇంతకీ సెమినార వీడియో అనాన్వ.. వచిచ్ందా..?" అడిగాడు.
"ఆ తెపిప్ంచాను... ఇపుప్డే తెసాత్నుండండి.."అంటూ చపుప్న లేచింది.
"ఏయ..కాలు.." ఒకేసారి చెపాప్రు భరదావ్జ, రేఖలు కంగారుగా.
"అయామ ఓ.కే."నవేవ్సి చెపూత్ కాలీడుచ్కుంటూ నెమమ్దిగా లోపలికి వెళిళ్ంది.
"థాంకూయ్ సర.. థాంకూయ్ వెరీ మచ.."చెపిప్ంది రేఖ, మనోఙఞ్ లోపలికి వెళాళ్గానే.
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మొహమాటంగా చూశాడు. "అదేం మాట రేఖా.. మీరైతే ఆమాతర్ం సాయం చేయరా. అయినా ఆ అమామ్యి నాకు
చేసిన సహాయంతో పోలుచ్కుంటే ఇదెంత.."
"లేదు సర. ఈ దెబబ్ గురించి కాదు నేననేది. నినన్, ఇవాళ పొదుద్నన్ మనూని చూసిన వాళెళ్వరూ అనుకోరు తను
మళీళ్ ఇంత తవ్రగా మామూలౌతుందని. పేషంట లా తయారయింది. చాలా భయం వేసింది తనని చూసేత్. రాతిర్ మీరు
బలవంతంగా తాగించిన టీయే. తరావ్తంతా ఏడుసూత్నే ఉంది. పచిచ్ మంచినీళుళ్ ముటట్లేదు. కోలుకోడానికెనాన్ళుళ్
పడుతుందో అని భయం వేసింది. మీరు మళీళ్ తనని మామూలుగా నవేవ్లా చేశారు. మీరు చెపిప్న ధైరాయ్నికి చాలా చాలా
థాంకస్.." అంది కృతఙఞ్తగా చూసూత్.
ఇబబ్ందిగా కదిలాడు. 'పొగడత్లు కొతత్ కాదు గానీ, కనిపించకుండా తమ మధయ్ నడుసుత్నన్ ఆ ఫీలింగ తెలిసేత్
వీళళ్ంతా ఇలా గౌరవిసాత్రా. తాను ధైరయ్ం చెపప్డం కాదూ, ఏమాటంటే మనూ తన దుఃఖానిన్ పకక్న పెటిట్ందో
తెలిసేత్...గాడ..' తల విదిలాచ్డు.
"ఇదిగోండి సెమినార వీడియో.." పెన డైరవ అందించింది అపుప్డే వచిచ్న మనోఙఞ్.
"ఓహ.. ఓ.కే. థాంకస్ .. చూసి చెపాత్నైతే. వెళాత్ను మరి." అది అందుకుంటూ లేచాడు.
"అపుప్డేనా...?" చపుప్న అనేసింది. భరదావ్జ కంగారుగా, రేఖ వింతగా చూశారు.
"ఐ మీన.. కనీసం టీ.. బిసక్టస్.. ఐనా తీసుకోరా..? మొదటిసారి వచాచ్రు కదా.."తడబడింది.
"అయోయ్. మాటలోల్ మరేచ్పోయాను. ఒకక్ పది నిమిషాలు కూరోచ్ండి సర. పీల్జ.. "అంటూ భరదావ్జ వారిసుత్నాన్
వినకుండా హడావిడిగా లోపలికి నడిచింది రేఖ.
ఇబబ్ందిగా ముళళ్ మీదునన్టుట్ కూరుచ్నాన్డు.
"సారీ.." మెలల్గా అంది. తలతిపిప్ చూశాడు. అపుప్డే విరిసిన గులాబీలా, సవ్చఛ్ంగా, లేతగా, సునిన్తంగా..
వుందామె ముఖం.. కానీ.. ఛ.. జే.కే. నీ ఆలోచనలని దారి తపప్నీయకు, చినన్పిలల్ ఆమె. ఈ తీవర్మైన ఆకరష్ణ నుంచి తనే
తపిప్ంచుకోలేకపోతే పాపం ఆమెంత. కానీ ఆపాలి. తాను కూడా కొంతవరకూ బాధుయ్డే ఆమెలో అలాంటి ఆలోచనలు
రావడానికి. ఐనా ఇకనైనా ఈ పర్వాహానిన్ ఇకక్డతో ఆపేయాలి. ఎస..చెపాప్లి. ఆమెకి తమ మధయ్ వయసు లో ఉనన్
అంతరానిన్ గురుత్చేయాలి. ఎలా..ఎలా..'
అంతలో టీ తీసుక్ని రేఖ రావడంతో అతని ఆలోచనలకి బేర్క పడింది. కాసేపటి మామూలు సంభాషణ తరావ్త
వెళాత్నంటూ లేచాడు.
అతనిన్ సాగనంపడానికి లేచారిదద్రూ.
"జాగర్తత్ మరి. రేపు రెసట్ తీసుకో. వాక కి వదుద్." చెపాప్డు.
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"ఊహు.. తగిగ్పోతుంది. వసాత్ను. చినన్దెబేబ్గా.." ,
"మనోఙాఞ్.. నా మాట విను. చినన్దిగా వునన్పుప్డే కేర తీసుకుంటే తొందరగా తగిగ్పోతుంది.." మృదువుగా
అనాన్డు.
"అదేంలేదు, నే బానే ఉనాన్..." పంతంగా చెపిప్ంది.
"అలా అంటావేంటి జే.కే. సర అంతగా చెపుత్ంటే..."మందలింపుగా అంది రేఖ.
"పరేల్దు.. ఆయనకి ఫార్కచ్రయినపుప్డు వాడిన సిట్క అపప్డుగుతాలే.."నవువ్తూ చెపిప్ంది.
చినన్గా తలకొటుట్కుంది రేఖ, "ఇంత వాకింగ పిచెచ్లా పటుట్కుందే నీకూ.." అనేసి భరదావ్జని చూసి
నాలికక్రుచుకుంది.
తేలిగాగ్ నవేవ్శాడు. "దానేన్ సహవాస దోషం అంటారు తెలుగులో . మీ కానెవ్ంట పిలల్లకి తెలోస్, లేదో.. "
"అబాబ్..అకక్డికి మీరేదో పెదద్ తెలుగు విదావ్న అయినటుట్..." అలల్రిగా అంది మనోఙఞ్.
"అఫోక్రస్ అయామ... చాలా కషట్పడి బోలెడు భాష నేరుచ్కునాన్ను తలీల్. మీలాంటి వాళళ్కి సీప్చ లివవ్డానికి.."
బదులిచాచ్డతను. ఇదద్రూ నవేవ్శారా మాటకి.
బయటికి వెళళ్బోతుండగా పిలిచింది మనోఙఞ్, "భరదావ్జా.. వన మినిట.." అపర్యతన్ంగా ఆగాడు. కాసత్ వింతగా
చూసింది రేఖ, అంతలో మనోఙఞ్ అతనితో ఏదో మాటాల్డాలనుకుంటుందని గర్హించి సందిగథ్ంగానే లోపలికి తపుప్కుంది
ఏదో పనునన్టుట్గా.
అతనితో పాటు బయటకి నడిచింది మనోఙఞ్.
"యామ సారీ... నువువ్ ఎకక్లేవనిపించి చనువు తీసుకుని అలా దాటించాను. వేరేలా అనుకోకు.." గిలీట్గా
చెపాప్డు.
"తెలుసు. థాంకూయ్.. ఐనా.. యూ నీడ నాట బీ సారీ ఫర దట.. " మెలల్గా అంది.
"ఇక చాలు ఆగిపో. మెటుల్ చూశావా.." బెదిరింపుగా అనాన్డు.
"నాకేం భయం మీరుండగా.." ధీమాగా చెపిప్ంది.
ఆగి ఆమెకేసి చూశాడు, "నేనేమనాన్ సూపర మేన ని అనుకుంటునాన్వా.. లేక యంగ అండ డైనమిక హీరోని
అనుకుంటునాన్వా నినున్ ఎతుత్కుని పైకీ, కిందకీ తిరగడానికి.. నీకసలు.... తెలుసా..." ఆగి అనాన్డు "అసలు డూ యూ నో
వాట మై ఏజ ఈజ.. 46.. నలభై ఆరేళుళ్ నాకు.." సూటిగా చూసూత్ చెపాప్డు.
మనోఙఞ్ ఏం మాటాల్డలేదు. తన మాటలు తనకే చిరాకేశాయి. ఒక చకక్టి భావానిన్ బలవంతంగా కరెపట్ చేసుత్నన్టుట్
ఏదో బాధ. కానీ తపప్దు. మనసుని నొకిక్పటిట్నటుట్నన్ అనీజీనెస తో వెళళ్బోయాడు.
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"నాకు 24 భరదావ్జా...." హఠాతుత్గా అంది. తుళిళ్పడి, గిరుకుక్న వెనుదిరిగాడు. అతని కళళ్లోకి సూటిగా
చూసూత్ చెపిప్ంది, "నా వయసు ఇరవైనాలుగు. మీకు సరిగాగ్ తెలీదేమో.. నినన్ మాటలోల్ అనాన్రు కదా నిండా ఇరవై ఏళైళ్నా
లేవు అని. అందుకే చెపుతునాన్ను. మీకూ-నాకూ 22 ఏళుళ్ తేడా.. నాకు తెలుసు.. మీకంటే ముందే..." సిథ్రంగా వుందామె
గొంతు.
భరదావ్జ ముఖం పాలిపోయింది. ఆమె భావం అరథ్మైంది. ఇక మాటలూ, సమరిథ్ంపులూ ఏమీ లేవు.
"వసాత్ను.."చెపాప్డు హీనసవ్రంతో. తలూపింది. మెలల్గా మెటుల్దిగాడు భారమైన మనసుతో. 'ఈ పరయ్వసానం
నిజంగానే తాను ఊహించనిదా!! '
"ఎలా ఉంది.. ?" అడిగాడు.

PPP

"ఊ.. బెటర.." నవివ్ంది.
"ఎందుకొచాచ్వసలు..?"మందలింపుగా అనాన్డు.
"మీరు రీజన లేకపోయినా, ఫార్కచ్ర కాలు పెటుట్కుని మరీ తిరిగారు కదా! మరి నాకు రీజన వునాన్ మళీళ్, మళీళ్
ఎందుకలా అడుగుతారూ..?" అతనేన్ చూసూత్ అంది.
కార్ఫ లోకి వేళుల్ పోనిచుచ్కుంటూ విసుగాగ్ చూశాడు., "ఏమిటో ఆ రీజన...?"
"మీరే.." ఠకుక్న చెపిప్ంది.
ఒకక్సారిగా ఏదో సుడిగాలి చుటుట్ముటిట్నటుట్ ఉకిక్రిబికిక్రయాయ్డు. "మనోఙాఞ్..!!"
"అవును. భరదావ్జా.. ఈ సమయం మళీళ్ వసుత్ందా..? మనం మళీళ్ కలిసినా సిటీ లో ఇంత మంచి వాతావరణం,
ఈ తీరిక, ఏకాంతం, ఈ పర్శాంతత, ఇవనీన్ మళీళ్ వసాత్యా చెపప్ండి? మీరు కూడా.., మీరూ నాకోసం ఎదురు చూశారు.
చూశారా లేదా, నిజం చెపప్ండి..?" సూటిగా పర్శిన్ంచింది.
అపర్యతన్ంగా తలూపాడు. "మరి ఎందుకు భరదావ్జా.. ఈ క్షణాలని ఎందుకు వేసట్ చేసుకోవాలి? అందుకే
వచాచ్ను. వసాత్ను. మీరొదద్నాన్సరే.. మీ కోసం.. ఇది నిజం.." ఉదేవ్గంగా అంది.
మౌనంగా ఉండిపోయాడు భరదావ్జ. ఆ ఒకోక్ మాటా బాణమై గుండెని నిలువునా చీలుసుత్నన్ భావన. ఆమె
ఉదేద్శయ్ం పూరిత్గా అరథ్మయియ్ంది. తన మనసూ తెలుసోత్ంది. తెలియనిదొకక్టే. గమయ్ం ఏమిటి..? ఇదంతా ఎకక్డకి దారి
తీసోత్ంది.. లేదు.. ఆపాలి.. తపుప్కోవాలి. కానీ.., ఆమెని నొపిప్ంచకుండా తపుప్కోగలడా? అసలు తపుప్కోవాలని తనకి
ఉందా? వదుద్. ఈ వయసులో లేని పోని ఆశలొదుద్. మన సిప్యరస్ వేరు మనోఙాఞ్... అని ఎలా నచచ్జెపప్ను.. నినెన్లా బాధ
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పెటట్ను. దిగులుగా అనుకునాన్డు. చిరుగాలిలా మొదలై సుడిగాలిలా తనని చుటేట్సుత్నన్ ఆమెని కాదని తపుప్కుని
తిరగడానికి సరిపడ మానసిక సైథ్రయ్ం తనలో ఉందా?
"కాఫీ చలాల్రిపోతోంది భరదావ్జా.." ఆమె తియయ్ని పిలుపుకి తేరుకునాన్డు. ఎపుప్డు కాఫీషాప కి చేరినదీ, ఎపుప్డు
కూరుచ్నన్దీ కూడా తెలీనంతగా ఆలోచనలోల్ మునిగిపోయాడా!
యాంతిర్కంగా కప అందుకుంటూ,"ఇంతకీ నా కరీచ్ఫ ఏదీ.." ఏదో ఒకటి మాటాల్డాలని అడిగాడు.
గాయం తుడిచిన కరీచ్ఫ కదా వాష చేసిసాత్నని ఆమె ముందురోజు తీసోక్వడం గురొత్చిచ్.
PPP
"అది విడిగా రాదు సర.. కావాలంటే నాతోపాటే.. ఎవీర్థింగ కమస్ ఇన ఎ పాయ్కేజ యూ నో..." అలల్రిగా చెపిప్ంది.

చిరుకోపం చూపిసూత్ మందలించబోతే టాపిక ఛేంజ చేసేసింది.

తాను గురిత్ంచానని తెలిడంతో ఆమె అలల్రి ఎకుక్వైపోయింది. ఇలాంటివే అలల్రి మాటలూ, కొంటె చేషట్లు. తాను

మందలించబోతే టాపిక మారేచ్సి తపిప్ంచుకుంటుంది. మగవాడు రిజరవ్డ్ గా ఉంటే సతరీ అతని రోల తీసుకుంటుందని
ఎకక్డో చదివాడు. అంటే ఏమిటో అపుప్డు సరిగాగ్ తెలియలేదు. ఇపుప్డామె చొరవ చూసేత్ ఆ మాటకి అరథ్ం తెలియడం
పార్రంభించింది.
ఇంత దూకుడైన ఆమె పేర్మ వరద తాకిడికి తన బింకం ఏ క్షణం లో సడలిపోతుందో తెలియటేల్దు.
ఆలోచిసుత్నాన్డు. ఇంకామె ని దూరం పెటట్డమే మంచిదేమో.. వారించే నిగర్హం తనకి లేనపుప్డు అవాయిడ చేసేత్నే
మనోఙఞ్కి మంచిదేమో..!! కానీ.. కానీ.. ఆమెని హరట్ చేయగలడా.. తను చేయగలడా... ఊహూ.. ఇంపాజిబుల...
PPP
"కారా.. ఎందుకు నడిచే వెళేళ్వాళళ్ం కదా..!" దిగాలు గా చూసూత్ అంది. కారోల్ అయితే తవ్రగా చేరిపోతామనే

బాధ ఆమె ముఖంలో సప్షట్మైంది. అది గమనించి చినన్గా నవావ్డు భరదావ్జ.

"కారోల్ వెళేళ్ది మీ కాటేజ కి కాదులే.. "

"మరెకక్డికి?"ఉతాస్హం వెలిల్విరిసిందామెలో.

"పద చెపాత్ను."

కొదిద్నిమిషాల తరావ్త ’’పరణ్శాల’’ ముందాగింది కారు. ఆమె ముఖం విపాప్రింది.

"ఆకూట్య్వల గా ననున్ సేవ చేసినరోజే ఇనైవ్ట చేదాద్మనుకునాన్. ఆ రోజే రావలిస్ంది. కానీ ఆ రోజు నీ ఆకవ్రడ్నెస

చూసి ఇనిస్సట్ చేయలేకపోయాను. మళీళ్ సందరభ్ం కుదరలేదు. సరే ఊరికే కాఫీ షాప ఎందుకూ, నా ఆతిథయ్ంకూడా కాసత్
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రుచిచూదుద్వని తీసుకొచాచ్ను. వాట యూ సే.. ఇదే నా ఫేవరిట పేల్స.. నేమడ్ ’’పరణ్శాల’’, నా కుటీరం, ఎలా ఉంది?"
కారు డోర తీశాడామెకి.

కళుళ్ విపాప్రుచ్కుని చూసింది. "ఎకీస్ట్రియర అయితే జసట్ సుపరబ్.. అలిట్మేట..." మెచుచ్కోలుగా చెపిప్ంది.
నవావ్డు. "మొతత్ం చూసిన తరావ్త చెబుద్వుగానీ.. పద.."అంటూ లోపలికి దారితీసాడు.

దగగ్రుండి పరణ్శాల మొతత్ం తిపిప్ చూపించాడు. ఇది ఆఫీస రూమ, ఇది విజిటరస్ వసేత్ కూరుచ్నేందుకు, ఇది గెసట్

రూమ, ఇది కిచెన, ఇది అమామ్నానన్లొసేత్ వాళళ్ కోసం రెడీ చేసిన రూమ, పూజ గది,”

అంటూ అనీన్.. చివరకి

కళాతమ్కంగా మెరుసుత్నన్ ఓ డోర ముందాగాడు..

"ఇది నా గది.. నా పరస్నల ఛాంబర.. పీల్జ వెలక్మ.. "అంటూ తలుపుతీశాడు. లోపలికి అడుగుపెడుతూనే

సంభర్మంగా చూసింది. శాండల వుడ పరిమళం చుటుట్ముటిట్ందామెని. "వావ.." అపర్యతన్ంగా వెలువడిందామె
గొంతులోంచి ఆ ఛాంబర ని పరికిసూత్నే.

"సెప్ల్ండిడ భరదావ్జా.. ఇంత ఆరిట్సిట్క గా అసస్లూహించలేదు. రిచ నెస వేరు. ఆరిట్సిట్క థాట వేరు.. నిజంగా

తీరిచ్దిదిద్నటుట్,అదుభ్తానికి మరో పేరులా ఉంది..."మనసూఫ్రిత్గా చెపిప్ంది.

పటట్రాని సంతోషంతో ఉపొప్ంగిపోయాడు. తన ఛాంబర చూసిన వారెవరైనా పొగడకుండా ఉండలేరు. కానీ

కొనిన్సారుల్ ఎనోన్ పొగడత్లు, అవారుడ్లు, రివారుడ్లు ఇవవ్ని తృపిత్ని ఓ చినిన్ అభినందన, నచిచ్న వయ్కిత్ కళళ్లో కనిపించే

మెపుప్ ఇసాత్యి. సరిగాగ్ అలాంటి తృపేత్ కలిగిందతనికి. అదే చెపాప్డామెకి దాచకుండా.

నవువ్తూ అడిగింది, "ఇంతకీ ఈ ఆరిట్సిట్క ఛాంబర డెకరేషన లో రిఫెల్కట్ అయేయ్ది మీ ఆరిట్సిట్క వూయ్ నా లేక మీ

ఆరిక్టెకట్ దా..??"

నవేవ్శాడు, "ఇదద్రిదీను. ఎకక్డో చూశానిలాంటివి, వేరేవ్రు చోటల్, నెట లోంచి కొనిన్ శాంపిలస్, నా సెల లో కొనిన్

పేల్సెస లో తీసుకునన్ ఫోటోలు, మరికొనిన్ నా ఊహలు కలిపి ఆమె కిర్యేట చేసింది. చాలా కషట్పడాడ్ం, ఫైనల గెటప
తెచేచ్టపుప్డు." చెపాప్డు.

"ఓ.. అంటే.. మీ ఇంటీరియర డెకరేటర లేడీనా.. ?"

అలమ్రా లోంచి ఆలబ్మ తీసుత్నన్వాడలాల్ ఆశచ్రయ్ంగా చూశాడు. ఆమె మనసరథ్మైంది. ఆ డెకరేటర ఎవరో

చెపప్బోయి ఆగాడు. చినన్ చిలిపి ఊహ మెదిలింది.

"హా.. లేడీనే.. చాలా కిర్యేటివ తను తెలుసా. నిమిషంలో పది ఐడియాస చెపేప్ది. అసలు డిసక్షనస్ లో టైమే

తెలిసేది కాదు మాకు.. గంటలు గంటలు కూరుచ్నాన్ కూడా.." ఓరగా చూసూత్ చెపాప్డు.

"ఓహో.." అసహనంగా కదిలింది. "ఇక.. నేను వెళాత్ను".
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"అపుప్డేనా.. అంతలా పొగిడావ.. అంత మంచి డెకరేటర ఫొటో చూడవా మరి..?" నవావ్పుకుంటూ అడిగాడు.

"ఓ..డెకరేటర ఫొటో కూడా దాచుకునాన్రా... మరింకేం ఆవిడని కూడా ఈ ఛాంబరోల్నే ఎకక్డో

అలంకరించకపోయారా.." రోషంగా అనేసింది.

కోపం తెచుచ్కోకుండా నవువ్తూ, "అనుకునాన్, కానీ పాపం వీడొపుప్కోలేదు.." ఆలబ్మ తెరిచి ఒక ఫొటో చూపుతూ

అనాన్డు. చపుప్న చూసింది, నవువ్తోనన్ ఒక జంట మధయ్ లో ఒక చినన్పాప.

"నా బెసట్ ఫెర్ండ జతిన.. భారయ్ నిరుపమ.. నా ఇంటీరియర డెకోరేటర ..."

"ఓహ.. మీరూ.. మరలా చెపాత్రేం.." దొరికిపోయిన దొంగ లా ఫీలవుతూ అంది ఉకోర్షం గా.

"నువివ్లా రియాకట్వుతావని నాకేం తెలుసూ. వెళాత్వా.. మరైతే మిగతా వాళళ్ని పరిచయం చెయొయ్దాద్? "

"ఏమొదుద్.. అసలూ.. మీతో మాటాల్డను పొండి.." బుంగమూతి పెటుట్కుని కూరుచ్ంది.

"ఏదో సరదాగా అనాన్ను. అంతలోనే అలకా.. నాకీ అలకలు తీరచ్డాలూ అవీ రావమామ్ తలీల్.. యామ నాట మేడ

దట వే.. సరే.. పోనీ నువేవ్ చెపుప్ ఏం చెయాయ్లో నీ కోపం పోవాలంటే.." బతిమాలుతూ అడిగాడు.

అతనికి కొతత్గా వుంది. ఎపుప్డూ ఇలా అలకలూ, అలల్రూల్, బతిమాలడాలూ.. అలాంటి వాటికి దూరంగా వేరే

పర్పంచంలో బతికాడినాన్ళూళ్. కానీ మొదటిసారి ఒక ఆడపిలల్ ముందు తనని తాను మరిచ్పోతునాన్డు.

"ఊహు... అసస్లు మాటాల్డను...." అతను బతిమాలడం చూసి ఇంకా బెటుట్ చేసినటుట్ యాకట్ చేసూత్ పెదాలు

బిగించింది.

"మనోఙాఞ్.. పీల్జ... మాటాల్డవూ..." తటపటాయిసూత్నే మునివేళళ్తో ఆమె గడడ్ం తగిలీ తగలకుండా పటుట్కుని

బతిమాలాడు.

సిగుగ్గా నవేవ్సింది. "సరే, చాలెల్ండి.. నేనూ తమాషా కే చేశాను. మీరంత బతిమాలాలనుకునాన్రు. అది చాలు.

మిగతా ఆలబ్మ చూదాద్ం.."

"గుడ.. ఇదిగో , ఇది నేను, చినన్పుప్డు.. అంటే నీ వయసునన్పుప్డు.." అంటూ నవావ్డు అరథ్వంతంగా. కోపంగా

చూడబోయి తమాయించుకుంది.

’’చాలా హాండస్మ గా ఉనాన్రూ.. అపప్టికీ, ఇపప్టికీ ఏ మారూప్ లేదు, కాసత్ లావయాయ్రంతే..’’ ఓరగా చూసూత్

ఫొటోని సప్ృశించింది. మొహమాటంగా చూశాడు. ఆమె ఫొటోని కాదు తననే తాకినటట్నిపించింది. చపుప్న షీట
తిపేప్శాడు.

"వీళుళ్.. మా అమామ్-నానాన్.. "
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"చాలా బాగునాన్రు.. మేడ ఫర ఈచ అదర లా..ఇంతకు ముందు ఏదో ఫంక్షనోల్ చూశాను.. ఎకక్డా.. ఎస..

సుబాబ్రాయుడుగారింటోల్ అనుకుంటా.. యా.. అకక్డే.. అపుప్డందరూ చెపుప్కునాన్రు.. జే.కే.గారి పేరెంటస్ అని.... మీరు

మీ నానన్లా వుంటారా?" ఫొటో పరిశీలనగా చూసూత్ అడిగింది.

"ఊహు.. మా తాతయయ్లా.. ఐ మీన మదరస్ ఫాదర.. గేర్ట మేయ్న.. ఒక లెజండ ఆయన.." ఎకక్డో ఆలోచిసూత్

చెపాప్డు.

"వీళెళ్వరూ..?" తరువాతి పేజ తిపుప్తూ అడిగింది.

"ఇతను.. కేశవ.. నా కజిన. మా పెద తాతయయ్గారి మనవడు., పెదద్మమ్ వరసవుతుంది వాళళ్ మదర నాకు.

అమామ్, నానన్లిదద్రూ వాళళ్ వాళిళ్ళళ్లోల్ ఒకక్రే కదా.. సో కజినస్ కూడా లేరు నాకు. కాసత్ కోల్జ అంటే వీడొకక్డే.

మిగతావాళళ్ంతా హాయ, హలో.. అంతే. వీడు మాతర్ం నేనంటే పార్ణం పెడతాడు. బై నేచర చాలా మంచివాడు..

చూడాడ్నికలా మామూలుగా కనిపిసాత్డు గానీ, కోటీశవ్రుడు.. చాలా పెదద్ ఆసిత్, పెదద్ కుటుంబం.. తను మా వదిన..

గుజరాతీ..."

"ఔనా.. అచచ్ం తెలుగావిడలాగేవునాన్రు..", ఆశచ్రయ్ంగా అంది.

"అదే కదా.. వాళళ్ సోట్రీ కూడా వెరైటీ గా ఉంటుంది. మావాడికి వూళుళ్ తిరగడం పిచిచ్.. అలా తిరుగుతూ,

గుజరాత లో ఏదో టూరిసట్ పేల్స లో ఆవిణిణ్ కలిశాడు. అసలు సీనేంటంటే, సారుకి చదువెపుప్డూ వంట పటట్లేదు బిజినెస
తపప్. ఇంగీల్ష, హిందీ రెండూ రావు. ఆవిడకా తెలుగసలే రాదు. ఎలా పేర్మలో పడాడ్రో, ఏం మాటాల్డుకునాన్రో ఆ

భగవంతుడికే తెలియాలి.. మొతాత్నికి పెళైళ్తే చేసేసుక్నాన్రు.తరావ్త చూడాలి. అపప్డికి కురార్ళళ్ం మేమంతా. బాగా
వెకిక్రించే వాళళ్ం పేర్మకి కులమతాలేల్వు సరే, భాషే లేకపోతే ఎలారా బాబూ..అని.."

నవివ్ంది మనోఙఞ్,"ఔను కదా.. మరి పెళళ్యాయ్కనాన్ మాటాల్డుకోవాలిగా.. అపుప్డనాన్ హిందీ నేరుచ్కునాన్రా..?"

"ఆహా... ఆ ముచచ్టా అయియ్ంది. టూయ్షన టీచర ని పెటుట్కుని మరీ చాలా కషట్పడి టైర చేశాడు గానీ నాలుగు

ముకక్లు కూడా రాలేదు. అంతలో మా వదిన శుభర్ంగా తెలుగు నేరేచ్సుకుంది. పార్బెల్మ సాలవ్డ్. ఇపుప్డు తనెంత
సవ్చఛ్ంగా మాటాల్డుతుందంటే మనకే సిగేగ్సుత్ంది మనం మాటాల్డేదసలు తెలుగేనా అని.."

"గేర్ట.."

"ఇక వీళళ్ంతా నా బాయ్చ. మీ గాయ్ంగ లాగే మేం కూడా సూక్ల టూ కాలేజ ఫెర్ండస్. పాణి తెలుసుగా. ఇక వీడు

జతిన, ఇందాక చూపించాను చూడు వీడి ఫాయ్మిలీయే. ఇతను మురళి, యూ.ఎస లో సెటిలయాయ్డు. ఈమె సిన్గథ్.. మా
బాయ్చ మొతాత్నికి ఒకే ఒక గరల్ ఫర్ండ. దయాకరార్వు గారనీ.. తెలుసా.. ఎకస్ సీ.ఎమ... వాళళ్మామ్యి.."
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"ఓ..యా.. ఆయన పోయినపుప్డు మాకు హాలీడే వచిచ్ంది కూడా" టకుక్న అనేసి నాలికక్రుచుకుంది, "...సస్..

సారీ.. " .

ఫకాలన్ నవేవ్శాడు. "ఫరేల్దులే.. సో ఈ అమామ్యిని, ఐ మీన ఇపుప్డు అమామ్యి కాదనుకో.. పైగా చినన్ సైజ

సూమో ఫైటర లా తయారైంది. మేమంతా ఏడిపిసాత్ం ఇంక సిన్గథ్ అనన్ పేరు సూటవటేల్దూ మారేచ్సుకోమని. ఏం

చెపుత్నాన్నూ.. ఎస.. ఈమెని పెళిళ్ చేసుకోమని అపప్టోల్ ఫుల పెర్జర రెండు వైపులా ఇళళ్నుంచీ.. ఫుల ఫోరస్.. పాపం...
సిన్గథ్ కూడా చాలా ఆశ పడింది.."
చపుప్న తలెతిత్ చూసింది మనోఙఞ్. అదేం పటట్నటుట్ చెపుప్కుపోతునాన్డతను.

"...మన పాణే ఆవిడగారి రాయబారి. అందరూ బురర్ తినేసే వాళుళ్. నేనే ఎందుకో కనివ్నస్ కాలేక వదద్నేశాను.

అందరికీ చాలా కోపాలొచాచ్యి. సిన్గైథ్తే కొనేన్ళళ్ పాటు నాతో మాటాల్డలేదు. తరావ్త ఓ ఎనాన్రై డాకట్రిన్ చేసుక్ంది. ఇదద్రు

పిలల్లు. ఇపుప్డు ఓ.కే.అనుకో, వాళాళ్యన కూడా మంచి పెర్ండయాయ్డు., యూ.ఎస వెళేత్ వాళిళ్ంటికి తపప్క వెళాత్ను. 'నాకు

చాలా అనాయ్యం చేశారు జే.కే. మా సిన్గథ్ను చేసుకోక..', అంటూ వుంటాడు. వెరీ జోవియల పరస్న. ఏంటీ... సుతిత్

కొడుతునాన్నా..?"

"ఊహు.. చాలా బాగుంది.. పేపరోల్నో, టీ.వీ.లోనో కాకుండా మీ లైఫ గురించి, మీనుంచే తెలుసుకోవడం..

చెపప్ండి.. ఇంతకీ ఎకక్డ చదివారు మీరు?"

"డిగీర్ వరకూ అందరం నిజాం కాలేజ. తరావ్త నెహూర్గారు చదివిన యూనివరిస్టీ.. టిర్నిటీ కాలెజ, కేమ బిర్డజ్,

లండన లో...."

"అవునా.. గేర్ట.."

"ఇంటోల్వాళళ్ని పీకుక్తినాన్ను అకక్డే చదువుతానని.. ఒకక్డేన్కదా అంత దూరం పంపించాలంటే చాలా బాధ

పడాడ్రు. మనం వింటేగా.. నానన్కి బెదిరింపూ.. అకక్డ చదివిసేత్నే పాలిటికస్.. లేదంటే..." నవావ్డు.

"లేదంటే.. " కుతూహలంగా అడిగింది.

"పాండిచేచ్రీ వెళిళ్ సనాయ్సం తీసేసుక్ంటాననీ.." గటిట్గా నవేవ్శాడు, "...పాపం నానన్ భయపడి ఒపేప్సుకునాన్రు.

మొండి వాణిణ్ కదా ఎకక్డ కాషాయం కటేట్సాత్నో అని..."

"అబోబ్.. కనిపించరు గానీ మీరూ ఏమీ తకుక్వకాదూ. ననన్ంటారు గానీ నాకంటే ఎకుక్వే అలల్రీ.."

"అదంతా అపప్టి మాట మనూ.. ఐ మీన.. మనోఙాఞ్.. నినాన్, మొనాన్ మీ వాళళ్తో అలవాటైనటుట్ంది.."

"ఊహు... మనూ అనే పిలవండీ.. బాగుంది. దగగ్రగా అనిపిసుత్ంది.." చెపిప్ంది అతని కళళ్లోకి చూసూత్. భరదావ్జ

కాదనలేదు. మనసులో ఎకక్డో ఒక చలల్టి హాయి, గుండె బరువు తేలికైన భావన.
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"అవునూ అపప్టి మాటంటునాన్రు. మరి ఇపుప్డూ.. బుదిద్మంతులైపోయారా..?" నవువ్తూ అడిగింది.

"కాలం గాంభీరయ్ం నేరిప్ంది.. ఢకాక్మొకీక్లు వయసునీ, అలల్రినీ దూరం చేసేశాయి. అయినా అలల్రి చేసే

వయసులో కూడా నా దృషట్ంతా పాలిటికేస్. సూట్డెంట యూనియన లీడరిన్. ఎపుప్డూ టెనష్నూస్, గొడవలూ, గోలలూ. ఐనా

అది కూడా మొండితనమే గానీ అలల్రి కాదు. నా వయసు వాళళ్ కంటే ఎకుక్వే సీరియస నెస వచేచ్సింది నాకు. అది కూడా
చాలా ఎరీల్గానే.." గాఢంగా నిటూట్రాచ్డు.

"...ఇక డైరెకట్ పాలిటికస్ లోకి పర్వేశించాకా మొదలయాయ్యి అసలు తిపప్లు. ఎమెమ్లేల్గా నెగేగ్ వరకూ ఆహా..ఓహో

అనాన్రు. తీరా నెగాగ్కా.. ఏదో సూట్డెంట లీడరంటే ఏదో నలుగురు కాలేజీ పిలల్లిన్ పోగేసి గొడవలు తెచేచ్వాడిలా

చూసేవారు. మధయ్లో రెండేళుళ్ లండన లో చదివొచాచ్నేమో, ఇంగీల్ష అదీ ధాటీ గా, యాకెస్ంట తోటి వచేచ్ది. దాంతో

అంతా వీడిది హై కాల్స లెవెలనేసేవారు. ఎందులోనూ మాటాల్డనివవ్రు. అందరూ సీనియరేస్. మాటాల్డితే నీకేం తెలుసు

పిలల్కాకివి.. అని ఆపేవారు. మాటాల్డకపోతే పర్జా సమసయ్లంటే లెకేక్లేదు, డబుబ్ పొగరు అనేవారు. ఏదో తాతయయ్,

నానన్ల వారసుడిగా తపప్ నాకంటూ ఏమీ వుండేది కాదు. నానన్ దగగ్ర ఎంత నేరుచ్కునాన్ ఏమీ చేసే అవకాశం ఉండేది

కాదు.

ఆ టైమ లో పాణి, జతిన నాకు చాలా సపోరిట్వ గా వునాన్రు. జతిన అపప్టికే ఈ.ఆ.శ. డైరెకట్ రెకూర్ట. ఏ

విషయమైనా వీలైనంత డీటైలడ్ గా అనీన్ వివరించేవాడు. పాత రాజకీయాల గురించీ, అనిన్ ముఖయ్మైన దేశాల

రాజాయ్ంగాలు, రాజకీయ వయ్వహారాలు విపరీతంగా చదివేవాణిణ్. మెలల్గా నిలదొకుక్కునాన్ను. ఆ తరావ్త అందరి మీదా
ఎలా పేల్ చేయాలో, ఎవరిన్ ఎకక్డ తొకాక్లో, ఎలా లేపాలో.., అనీన్ కాలమే నేరిప్ంది. దాని తరావ్త కథ అంతా రహదారే..

మీకందరికీ తెలిస్ందే..."

"సో ద రిజలట్ ఈజ.. దేశంలోనే యంగెసట్ హోమ మినిసట్ర.. గేర్ట..’’ చినన్గా నవువ్తూ అంది. అంతలో చపుప్న

చెపిప్ంది, ’’భరదావ్జా.. మీరు బారన్ విత సిలవ్ర సూప్న అనీ మొతత్ం పొలిటికల బాయ్కింగ తో హోమ మినిసట్ర
అయిపోయారనీ కొంతమంది అంటారు. ఆకూట్య్వల గా మేం కూడా కొంతవరకూ అలానే అనుకునే వాళళ్ం. మంచి
మంతేర్గానీ, వారసతవ్ంవలేల్ అంత తొందరగా ఆ రేంజ వచిచ్ందనీ.." గిలీట్గా అంది.

"అందులో తపేప్ముంది. అది చాలావరకూ నిజమే కదా. బాయ్కింగ వలేల్గా నాకు ఎరీల్ గా ఎంటీర్ దొరికింది.

కాకపోతే ఎంటీర్ ఐతే దొరికింది గానీ మిగతాదంతా కృషి లేకుండా ఇంపాసిబుల. ఐనా ఎవవ్రికీ ఏదీ ఈజీగా రాదు

మనోఙాఞ్. ఎనోన్ నిదర్ లేని రాతుర్లు, తిండిలేని రోజులు, అలుపెరగని పరుగులూ, వాలూయ్స తో రాజీలు, ఇవనీన్ కలిసేత్నే
గమయ్ం చేరగలం లేదంటే బతుకంతా జీవిత కాలపు పర్యాణమే.." సాలోచనగా చెపాప్డు.
తలూపింది. అక్షరసతాయ్లవి. కాదనే పర్శేన్లేదు.
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"...అందుకేనేమో లాసట్ టరమ్ మీ పారీట్ రాకపోయినా, అందరూ మిమమ్లేన్గురుత్చేసుకునాన్రు కదూ. సీ.ఎమ కంటే

కూడా మీకే ఎకుక్వ ఫాలోయింగ వుందని కూడా చెపుప్కుంటారుగా. 'ది రాక హారడ్ హోమ మినిసట్ర ఆంధార్ ఎవర హాడ'

అనన్ ద వీక మాగైజ్న కవర సోట్రీ చాలా పెదద్ సెనేస్షన.. మేం చదివాం. నాకు గురుత్ంది. అందుకే మీరీ టరన్ హోమ గా
రాగానే సేట్ట లో చాలా సెలిబేర్షనస్ జరిగాయి. పీపుల రియలీల్ లైక యూ ఎ లాట.."

నవావ్డు,"మళీళ్ వచాచ్నని బాధపడడ్వాళుళ్ అంతకంటే ఎకుక్వమందే వునాన్రు మేడమ. ఎంతమంది ఇషట్పడతారో

అంతకు రెటిట్ంపు శతుర్వులునాన్రు నాకు, మేగైజ్నస్ లో రివూయ్ లా సుగర కోటెడ గా ఉండదేదీ ఇకక్డ..."

"తెలుసు. మీ మీద నకస్ల అటాక జరిగింది కదూ లాసట్ ఇయర.. "

"వెల... అటాకే.. కాకపోతే.. నకస్లస్ కాదనుకో..."

"మై గాడ.. అంటే ఎవరో మీకు తెలుసా.."

నవావ్డు, "నేను హోమ మినిసట్రిన్ మనోఙాఞ్. నా చుటూట్ ఏం జరుగబోతోందో తెలీకపోయినా, కనీసం జరిగాకైనా

తెలుసుకోవాలి కదా.."

"మరి.. మరి తెలుసుకుని ఏంచేశారు..?"

నవివ్ ఆలబ్మ కోల్జ చేశాడు. తను మరీ చినన్పిలల్లా ఫూలిష గా అడిగిందని అరథ్మైందామెకి.

"రియలీల్ సారీ.. ఐ షుడునట్ హావ సెడ సో..." సిగుగ్పడింది తన పిచిచ్తనానికి.

తేలిగాగ్ నవేవ్శాడు,"నో.. నో... ఇటస్ ఓ.కే. చెపప్దగినదైతే చెపేప్వాడినే.. కానీ.. ఒకరికి మాటిచాచ్ను అందుకే

ఆగాను.. నీకు చెపప్కూడదని కాదు.."

"ఓ.కే. లీవ ఇట సర.. ఇంతకీ.."

"ఏంటీ.. ఏమనాన్వ.. ?" రెటిట్సూత్ అనాన్డు.

"ఓ.కే. సర... ఐ మీన.. లీవిట భరదావ్జా... ఇంతకీ జతిన గారూ వాళూళ్ ఇపుప్డెకక్డ ఉనాన్రు?" అతని హింట

అరథ్మై పిలుపు మారిచ్ నవువ్తూ అడిగింది.

"వెసట్ బెంగాల లో.. వాడకక్డ ఫైనానస్ సెకర్టరీ ఇపుప్డు..."

"వాళళ్ది లవ మాయ్రేజ.. ఐ మీన పేర్మ పెళేళ్.. కదూ.." కుతూహలంగా అడిగింది.

"యప... బానే గెస చేశావు. కానీ పెళిళ్ కాదది. చినన్ సైజ పర్ళయం అనుకో.. చాలా పెదద్ సోట్రీలే ఇంకోసారి

చెపాత్ను. ఆతిధయ్ం అదీ.. అని పిలిచ్ సీవ్య చరితర్తో బాగా బాదేసుత్నాన్ను." అంటూ లేవబోయాడు.

"ఊహు.. ఇపుప్డే చెపప్ండి.. అంత బిలడ్ప ఇచిచ్ ఇపుప్డు తరావ్తంటే ఎలా.."

"కూయ్రియాసిటీ కిలస్ ద కాయ్ట..." నవావ్డు.
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"లెట ఇట కిల హూ కేరస్... చెపప్ండి భరదావ్జా...పీల్జ..."

"ఓ.కే. ఓ.కే. చెపాత్ను, వినూ... మావాడు, నిరుపమ ఢిలీల్లో కలిశారు. పేర్మించుకునాన్రు. ఆ అమామ్యిది ఏదో

జమిందారీ కుటుంబం. ఈ పేర్మా, దోమా కుదరవని వేరే పెళిళ్ సెటిల చేసేశారు. దాంతో మావాడెళిళ్ ఫెర్ండస్ సాయం తో

అమామ్యిని లేవదీసుకొచేచ్శాడు. అపప్టి కి ఇంకా నేను పారీట్ కారయ్కరత్ టైప లో తిరుగుతునాన్ను. పెళళ్ని ఫోన చేసేత్

వెళాళ్ం. తీరా పెళిళ్ జరిగిన రెండు గంటలకి నిరుపమ పేరంటస్ ఇదద్రూ అవమానం భరించలేక ఆతమ్హతయ్ చేసుకునాన్రు..
"

"మై.. గాడ.. దారుణం.. " తలుచుకుంటేనే వళుళ్ గగురొప్డిచింది మనోఙఞ్కి.

"అవును... చాలా ఘోరమైన రోజది. నిరుపమా వాజ ఇన ఎ డీప షాక. చాలా టౌర్మా లో ఉందామామ్యి.

ఈలోపల వాళళ్ బంధువులు కేస పెటాట్రు. మా వాణిణ్ పోలీసులు పటుట్కుపోయారు. అది వాడి టైరనింగ కంపీల్ట అయి,

పోసిట్ంగ కోసం చూసుత్నన్ టైం. ఒకక్ కేస చాలు వాడి కెరీర, లైఫ అనీన్ సరవ్నాశనం అయిపోవడానికి. ఓ పకక్ నిరుపమని

ఓదారాచ్లో, ఇంకోపకక్ వీడి సంగతి చూడాలో తెలీని పరిసిథ్తి. ఆ టైంలో నానన్గారు ఆదుకునాన్రు. చాలా కషట్ంమీద

జతిన మీద కేస విత డార్ చేయించారు. కానీ బాయ్డ లక.. నిరుపమ కోలుకోలేదు. జరిగిన సంఘటనతో ఆమె మెంటల

బాలెనస్ కోలోప్యింది. హిసీట్రిక గా అరవడం, కొటట్డం, వసుత్వులు విసిరేయడం, దారుణంగా తయారయియ్ంది. దాంతో
జతిన బయటకొచేచ్లోపే ఆమెని బంధువులు తీసుకెళిళ్ పిచాచ్సుపతిర్లో వేసేశారు. అది తెలిసి మాకు మతి

పోయినంతపనైంది. వెంటనే వెళిళ్ ఇమీమ్డియట గా ఆమెని తీసుకొనివచాచ్ం. కానీ జతిన పేరెంటస్ ఒక పిచిచ్పిలల్ని
కోడలిగా తీసుకురావడానికి ఒపుప్కోలేదు. దాంతో మా ఇంటికి తీసుకెళాళ్ం. అంతలో జతిన కి ఓ మారుమూల
పార్ంతంలో పోసిట్ంగ వచిచ్ంది. నానా తిపప్లు పడి పోసిట్ంగ సిటీకి మారిప్ంచుకునాన్ం. మా వలల్ అయేయ్ది కాదు నిరుపమని
కంటోర్ల చేయడం. అపప్టికే జతిన పేరెంటస్ బాగా భయపడిపోయారు. ఆమెని పిచాచ్సుపతిర్లో వేసి వేరే పెళిళ్
చేసుకోమని ఒకటే గొడవ. కానీ జతిన మాతర్ం ససేమిరా వినలేదు. వేరే ఇలుల్తీసుకుని నిరుపమని తీసుకెళిళ్పోయాడు.

ఆమె చెలెల్లీన్, తముమ్డినీ తెచుచ్కుని వాళళ్ బాధయ్త కూడా తీసుకునాన్డు. నరస్ ని పెటీట్, టీర్టెమ్ంట చేయించుకునీ.. ఆలోమ్సట్
రెండేళుళ్ నరకం చూశాడు.. ఇదిగో ఈ గాటు ఆమెని కంటోర్ల చేయబోతే పడడ్దే.. ఇలాంటివి వాడికెనోన్.." కురాత్ జరిపి

మోచేతి కిందుగా ఉనన్ గాటు చూపిసూత్ అనాన్డు.

"మై గాడ.. ఊహించుకోలేకపోతునాన్ను. పాపం.. తరావ్త ఎపుప్డు కోలుకునాన్విడ..?"

"అకక్డా ఒక టివ్సట్ ఉంది. తను దాదాపు రెండేళళ్ తరువాత కోలుకుంది. కానీ కోలుకునాన్కా జతిన తో

ఉండనంది. వాడిని చూసేత్ గతం గురొత్సోత్ందనీ, తన పేరెంటస్ మరణం తనని జీవితాంతం వెంటాడుతుందని ఏడేచ్ది.,

మళీళ్ తనకి పిచిచ్ పడితే వాడి జీవితం పాడౌతుందని భయపడింది. అది విని వాడు చాలా షాటర అయాయ్డు. కానీ
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పర్యతన్ం మానలేదు. తరావ్త డాకట్రూల్, ఫెర్ండూస్, ఆమె చెలెల్లూ, తముమ్డూ అందరూ చాలా నచచ్జెపప్గా, చెపప్గా

ఒపుప్కుంది. చివరికి జతిన తనకోసం ఎంత తపిసుత్నాన్డో, తన ఒకక్ తొందరపాటుకి ఎంత బాధపడాడ్డో మా అందరున్ంచీ
వినీ, వాడి బాధ చూసి, చాలా పర్యతాన్ల తరావ్త మెలల్గా రియలైజ అయింది. కాకపోతే అందుకోసం కూడా వీడు

ఆలోమ్సట్ ఒక సంవతస్రం పాటు ఎదురుచూడాలొస్చిచ్ంది. చివరికి సుఖాంతమే అనుకో. నౌ దే హావ ఎ గుడ లైఫ.. ఓ పాప
కూడా.. తనూ ఆతరావ్త కెరీర సాట్రట్ చేసి అందులో బిజీ ఐపోయింది. అసలు ఆ నీరూయేనా అనిపిసుత్ంది ఇపుప్డామెని
చూసేత్..." గతానిన్ తలుచుకుంటూ అనాన్డు.

"...నిజంగా చాలా గొపప్ లవ సోట్రీ.. మూడేళుళ్.. గేర్ట నిజంగా మీ ఫెర్ండ... అసలు దిలీప ని చూసాకా ఒకలాంటి

భయంవేసింది. మంచి ముసుగులో కూడా అంత వంచనా, దురామ్రగ్ం వుంటాయా అని. శైలూ ఎంత మంచిది..

అలాంటమామ్యిని ఎంతలా ఛీట చేశాడు. అకక్డ చూసేత్ మీ ఫెర్ండ.., పిచిచ్దైపోయిన అమామ్యిని వదిలేసే ఛానస్ వుండి
కూడా ఎంత కషట్పడి మామూలు మనిషిని చేసుకునాన్డు. ఎంత కాంటర్డికట్రీ సోట్రీస కదా...!?" ఆలోచిసూత్ అంది.

తలూపాడు,"అందరి జీవితాలూ ఒకేలా వుండవు కదా మనోఙాఞ్. తరచి చూసేత్ పర్తీ జీవితం వెనకా ఓ

కథుంటుంది. ఇంక ఈరోజు కి చాలేమో జే.కే. గారి ఆతమ్కథ.. పల్స ఉపనాయ్సం.... ఇక వెళిళ్ కాసత్ తిందామా మిస.. "

"ఓ.. షూయ్ర మిసట్ర...", అంతే సీప్డ గా అనేసి నాలుకక్రుచ్కుంది. తల అడడ్ంగా తిపుప్తూ చెపాప్డు "యూ ఆర జసట్

ఇంపాసిబుల.." గలగలా నవేవ్సింది అతననన్ విధానానికి.

PPP
"బిజీ గా ఉనాన్రా..?" ఫోన తీసూత్నే మనోఙఞ్ వేసిన మొదటి పర్శన్.

"అదేం లేదు చెపుప్.."

"లంచ కి వసాత్రా..?" బెరుగాగ్ అడిగింది.

ఉలికిక్పడి అంతలోనే సరుద్కుని అడిగాడు. "ఏం సెమినార కి వెళళ్లేదా..?"

"అకక్డే ఉనాన్ను.. వసాత్రా..?"

ఏం చెపాప్లో తెలీక మౌనం వహించాడు. అతని మౌనానిన్ మరోలా అరథ్ం చేసుకుని దిగులుగా చెపిప్ందామె, "సరే

మీకిషట్ంలేకపోతే వదుద్లెండి.."

"ఛ.. అదేం కాదూ.."

"సారీ టూ బాదర యూ... వుంటాను.. "

"హేయ.. వెయిట.."

"చెపప్ండి.. "
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"అవతలివాళళ్ మాట వినే అలవాటుకూడా చేసుకోవాలి మేడమ, కనీసం అపుప్డపుప్డు.."
"సారీ, చెపప్ండి.."

"ఏమైందీ.. ఫీలయాయ్వా..?" లాలనగా అడిగాడు.

"...."

"మనోఙాఞ్.." మృదువుగా పిలిచాడు.

"ఊ.."

"ఏమయిందీ..?"

"మీరు డైరెకట్ గా వదద్నలేక సైలెంట గా వునాన్రనిపించింది. మరీ వెంటపడుతునాన్నే ఫీలింగ వచేచ్సి.. "

"ఛ.. ఛ.. షటప..అదేం ఆలోచన.. నేనేదో థాటస్ లో ఉంటే నువవ్లా పిచిచ్పిచిచ్గా ఊహించేసోక్వడమేనా.."
"అంటే..? " తడబడింది.

"సరేల్.. వన కి పిక చేసుక్ంటాను. వచాచ్కా సెల కి రింగ ఇసాత్ను బయటికి రా.. ఓ.కే.నా.?." ఆపాయ్యంగా

చెపాప్డు.

"ఓ.కే. కానీ మీరు ఒకటి మరిచ్పోయారు.."

"ఏంటది? "

"మేక ఇట... వన.. షారప్.." సీరియస గా అతనిన్ ఇమిటేట చేసూత్ చెపిప్ంది. రిలీఫ గా నవావ్డు.

PPP
"వావ.. కారోల్ లంచ.. బాగుంది ఎరేంజ మెంట.. " హుషారుగా చెపిప్ంది.

"థాయ్ంకస్.. సెమినారస్ మధయ్లో కదా.. నీకెకుక్వ టైం వేసట్ అవకుండా.. " చెపాప్డు.

అపప్టికి నాలుగు రోజులుగా తాము కలుసూత్నే వునాన్రు. మూడుపూటలా కలిసి గంటలతరబడి గడిపినా ఇంకాసత్
టైం కావాలనిపిసోత్ంది. మధాయ్హన్ం సెమినార కోసం లంచ అవవ్గానే తవ్రగా బయలేద్రాలొస్సోత్ంది. అందుకే ఈ కొతత్
ఏరాప్టు. కార లో లంచ ఏరాప్టు చేయమని చెపప్గానే పాణి కళళ్లో చినన్ అనుమానం. ఆ సందేహాలకి తాను
జవాబివవ్లేడు. తను మనోఙఞ్ను అవాయిడ ఐతే చేయలేడు. తెలిసిపోయింది. తన శకయ్ం కాని పనది.

"ఓహ.. సో నైసాఫ యూ.." ఆమె మాటతో ఆలోచన ఆగింది.
కబురల్ మధయ్లో భోజనం పూరత్యింది.

"అవునూ.. సావ్మి నాయుడు గారు తెలుసా మీకు.. ?"

"ఓ.. మా అపోప్జిషన లీడర తెలీదా.. ఆయన గురించేగా నువవ్డిగేది.. "
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"యప.."

"ఏంటి విషయం..? "

"వాళళ్బాబ్యి మా బాయ్చే. ఇపుప్డు ఇకక్డే ఉనాన్డు.."
"ఆహా.. ఎనీ థింగ సెప్షల ఎబౌట హిమ..?"

"చాలా.. పెళిళ్ కుదిరింది.. కటన్మెంతో అడగరేం..?"

తలెతిత్ చూశాడు. ఏదో కాలేజేమ్ట తో మాటాల్డినటేట్ కాయ్జువల గా మాటాల్డేసుత్ంది తనతో. వేరే వాళళ్ందరూ

ఒకోక్మాటా ఆలోచించుకుని మాటాల్డతారు తన ముందు. చాలా చనువిచేచ్సుత్నాన్డా లేక ఆమే తీసుకుంటోందా.. గాడ
నోస...

"సంజూ చెపాప్డు. వాడికి చాలా కోల్జ అతను.. యూనో... వెయియ్కోటుల్.. తెలుసా.. కేన యూ ఇమేజిన..

ఏమాలోచిసుత్నాన్రు మీరూ..?"

"ఏంలేదు..చెపుప్.."

"మీకు ఆశచ్రయ్ం వేయలేదా..?" పర్పంచపు ఎనిమిదో వింత చూసుత్నన్టుట్ విచితర్ంగా అడిగింది.

చినన్గా నవావ్డు,"అలవాటైపోయింది. చాలా వింటునాన్ం ఈమధయ్.. అదో సేట్టస సింబల లా తయారయియ్ంది..

అనఫీషియల పబిల్సిటీ.."

PPP

"ఐనా.. వెయియ్ కోటల్ంటే కొంచెం ఓవర గా లేదూ.. అది సరే.. ఇంతకీ మీ మినిసట్రెల్లా తీసుకుంటారో

చెపప్రాదూ..? " అడిగింది.

"వాళళ్ పిలల్లకి కోటల్లో తీసుకుంటారు. ఇంకొనిన్ చెపప్నా... అసలు వాళేళ్ం చేసుత్నాన్రో కూడా అరథ్ంకాదు,

గుండాగిపోయే నంబరుల్ంటాయి కొనిన్.., మనం కలోల్ కూడా ఊహించన పార్పరీట్స చేతులుమారతాయి కటన్ం పేరుతో.."

అంటూ తనకు తెలిసిన కొనిన్ ఎగాజ్ంపులస్ చెపాప్డు.

"మరి ఈ హోమ మినిసట్ర గారేం తీసుకుంటారో..? " అలల్రిగా చూసూత్ అడిగింది.

ఉలికిక్పడిచూశాడు. ఒకక్సారిగా ఏదో బలమైన అల ఉవెవ్తుత్న ఎగసి, తనని నిలువునా ముంచెతిత్న భావన.

తటాలున తమాయిచుకుని, సప్ృహలోకి వచాచ్డు. ఇపుప్డు తన నోటివెంట వచేచ్ ఒకక్మాట చాలు అనవసరమైన

భావాలకి లిఫట్ ఇవవ్డానికి. ఇపప్టికి చేసుత్నన్ది చాలు. అందుకే అరథ్ంకానటేట్ చూసూత్, "ఈ వయసులోనా.. నా ఏజ ఎంతో
తెలుసా నీకు..? సరైన టైంలో పెళిళ్ చేసుకునుంటే ఈపాటికి నా కూతురికివావ్లొస్చేచ్దా కటన్ం.." నవావ్డు. పైకి నవివ్నా
మనసులో చురుకుక్మనన్ బాధ. అనిన్ రోజులుగా తామిదద్రి మధాయ్ నిశశ్బద్ంగా పర్వహిసుత్నన్ సునిన్తమైన పర్వాహానిన్ తనే

రాళేళ్సి చెదరగొటిట్న అనుభూతి. కానీ తపప్దు.
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తేలిగాగ్ నవేవ్సింది, "నలభై ఆరు, ఐతే ఏం.. మరీ చెపాత్రు మీరు. ఎనభైలలో ఉనన్వాళేళ్ మూడేసి పెళిళ్ళుళ్

చేసుకుంటూ, వి ఆర సో యంగ అంటుంటే మీరు మరీ ఏజ, ఓలడ్ అని కబురుల్ చెపాత్రేం.. ఐనా మీకేం తకుక్వ చెపప్ండి..?

చదువుకి చదువు, మంచి హోదా, ఏ హీరోలకీ తీసిపోని పరస్నాలిటీ, వీటనిన్ంటినీ మించిన మంచి వయ్కిత్తవ్ం.. ఇనిన్
పెటుట్కుని మీరలా మాటాల్డడ్ం ఏం బాలేదు.." అంది సూటిగా.

ఒకక్సారిగా గుండె గొంతులోకి వచిచ్నటైట్ంది. వెంటనే సరుద్కుని, "నా సంగతొదిలేయ. మరి ఆనంద కి నువేవ్ం

ఇసుత్నాన్వ..?" వాతావరణానిన్ తేలిక చేయడానికి బలవంతంగా ముఖంలోకి లేని నవువ్ కొనితెచుచ్కుంటూ అడిగాడు.

ఎపుప్డూ నవేవ్ మనోఙఞ్ ముఖం గంభీరంగా మారింది. సూటిగా అతని కళళ్లోకి చూసూత్, "ఆనంద నాకు కేవలం

ఓ ఫెర్ండ మాతర్మే భరదావ్జా అది మీకూ బాగా తెలుసు. ఐనా నేను ఏం కటన్ం ఇవవ్గలనో తెలుసుకోవాలంటే మీ దగగ్ర
ఒకక్టే మారగ్ం ఉంది...." అంటూ ఆగింది.

ఆమె నుదుట చిరు చెమటలు పటాట్యి., పెదవులు సనన్గా అదురుతునాన్యి.

"భరదావ్జా.. "అంటూ ఏదో అనబోయేంతలో షారప్ గా రియాకట్యాయ్డతను. ఇంకేమీ ఆలోచించలేదు. ఇకక్డితో

కట చేయాలి. ఐ కానట్ బీ దట అమెచూయ్ర... అనుకుంటూ, "సెమినార కి లేట అవుతోంది కదా మనోఙాఞ్, తొందరగా
జూయ్స ఫినిష చెయియ్" అనాన్డు అబర్పట్ గా సంభాషణ తుంచేసూత్.

మౌనంగా తలదించుకుంది. వెళూత్, వెళూత్ కనీసం వసాత్నని కూడా చెపప్లేదు. నిశశ్బద్ంగా కారు దిగి ఒకక్సారి

అతని వంక చూసి గిరుకుక్న తిరిగి వెళళ్పోయింది. ఆ లేత మొఖంలో తీవర్మైన ఆశాభంగం.

నిసాత్ర్ణ గా సీటోల్కి జారిపోయాడు. ఓహ గాడ.. ఎంతగా హరట్ చేశాడు తను.. హౌ కుడ ఐ బీ సో రూడ.. కళుళ్
మూసుకునాన్డు.
ఆలోచిసుత్నాన్డు.. తదేకంగా.. తీవర్ంగా...

ఏం చేసుత్నాన్డు తను? ఏమైంది జీ.కే.నీకు? ఎంతమంది అందమైన సతరీలని చూసుంటాడు. అంత చినన్పిలల్కి

తానెలా అటార్కట్ అయాయ్డు..! ఇది ఆకరష్ణ మాతర్మే కాదు. దానిన్ మించినదేదో. ఏంటది..? ఎందుకామె కలవమంటే
కాదనలేకపోతునాన్డు? ఏమిటా మాగెన్టిక పవర? ఎందుకామె వెంట వదద్నుకుంటూనే పిచిచ్వాడిలా వెళిళ్పోతునాన్డు.

....తను సరే. ఈ ఏజ లో ఒక యంగ అండ బూయ్టిఫుల అమామ్యి దగగ్రకొసేత్ తనేంటి, అపర పర్వరాఖుయ్డైనా

చలిసాత్డు. ఆఫాట్ర్ల తానెంత. కానీ మనోఙఞ్.. అంత అందమైన అమామ్యి.. చిటికేసేత్ చాకులాల్ంటి కురార్ళుళ్ లైన లో

నించుటారు. అలాంటి అమామ్యి తనకెందుకంత పార్ముఖయ్ం ఇసోత్ంది? తననెందుకలా కనూఫ్జ చేసోత్ంది? అంతమంది
రిచ, హాండస్మ అండ యంగ ఫెర్ండస్ వునన్ అమామ్యికి తనతో పనేంటి..
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నిజంగానే ఇషట్పడుతోందా..? ఏం తెలుససలు తన గురించామెకి. తమ పరిచయమెంతని ఇషట్పడడానికి. లేక

తనని కవివ్ంచి, ఆశ చూపి, తాను గిలగిలాల్డుతుంటే, తన వెనక సేన్హితులంతా కలిసి నవువ్కోవటేల్దు కదా!! ఆ ఊహకే

ఉలికిక్పడాడ్డు. అవును. అంతే అయియ్వుంటుంది. లేకపోతే తనతో ఏం పని. ఈ హిల సేట్షనోల్ ఇంత కంటే మంచి టైంపాస
ఎకక్డ దొరుకుతుంది. హఠాతుత్గా మదిలో మెదిలిన చినన్ అనుమానం పెనుభూతమై క్షణాలోల్ అతని మనసు కలిచివేసింది.
ఆ ఆలోచనతో పిచిచ్ పటిట్నటైట్ందతనికి. కళళ్లో నీళుళ్తిరిగాయి మనోఙఞ్ గురించి అలా ఆలోచించినందుకు. మనసు
చెపోత్ంది ఆమె అలాంటిది కాదని కానీ ఆలోచనకి రీజన దొరకటేల్దు. చాలిక.. ఈ వయ్థతో తల పగిలిపోయేటుట్ంది.
విసురుగా లేచి బయటికి నడిచాడు. "పాణీ.." అరిచినటేట్ పిలిచాడు. పరుగున వచాచ్డతను.

"సర.."భయంగా అనాన్డు. భరదావ్జని ఎపుప్డూ అలా చూడలేదు.
"ఫైల్ట బుక చెయ హైదరాబాద కి.." కారెకుక్తూ చెపాప్డు.

"ఎపుప్డు సర.. అంటే వెదర బాలేదు కదా ఈరోజు, రేపూ కొనిన్ కానిస్ల అయాయ్యనీ..." తెలల్బోయి చూసూత్

చెపప్బోయాడు పాణి.

"నో వే.. ఎపుప్డు దొరికితే అపుప్డు.. వెళిళ్పోవాలి ..వెంటనే... " అంటూ కార సాట్రట్ చేశాడు.

మరీ లవ ఫెయిలూయ్ర ఐన చినన్కురర్వాడిలా పర్వరిత్సుత్నాన్డా. ఏమనాన్ అనుకోనీ, టూ హెల విత ఎవీర్వన. తాను

వెళిళ్పోవాలి. ఇంకా ఇకక్డే వుండి ఓ జోకర లా మిగలలేడు. కోపం లో ఎటుపడితే అటు టరన్ చేశాడు. అంతలో గీర్న

లానస్ కనిపించింది. ఇకక్డే కదూ తను ఆమెని కలిసింది, ఆమె సానిన్హితయ్ంలో మైమరచిపోయింది., ఆ తీవర్మైన
ఆకరష్ణా పర్వాహంలో ఉధృతంగా కొటుట్కుపోయింది! రోషంతో అతని మొఖం ఎరర్బారింది. దాటబోతూ వెనక గేట దగగ్ర
అపర్యతన్ంగా కారు ఆపి సీట్రింగ మీద తల ఆనించి కళుళ్ మూసుకునాన్డు.

తనని అలల్రి పెటిట్, ఆశపెటిట్ తానో వెరిర్ వాడిలా ఆమె చుటూట్ తిరుగుతుంటే అంత పెదద్ హోదాలో వునన్వాడూ,

మంతీర్, తనకంటే వయసులో రెటిట్ంపునన్వాడు, ఎవవ్రైనా ఆడదాని ఓరచూపుకి బానిసలేనని, ఆమె గరవ్ంగా
నవువ్కుంటునన్టుట్ అనిపించింది.

ఉకోర్షం తనున్కొచిచ్ంది. ఎంతలా అభిమానించాడు. పిచిచ్వాడిలా... తలవిదిలిచ్

లేచాడు.
విసుగాగ్ కారు సాట్రట్ చేయబోతూ ఆగాడు. దూరం నుంచీ ఆ సిమెంట బెంచ కనపడుతోంది లీలగా. అకక్డే కదూ

తననామెకాపాడింది. తనామెకి అంత దగగ్రైంది. ఎనిన్ కబురూల్, పరస్నల విషయాలు షేర చేసుకునాన్డామెతో..! అసలు

ఆమెని పరిచయం చేసిన ఆ బెంచ ని లాగి తనాన్లనన్ంత కోపం ముంచుకొచిచ్ంది. కోపంతో చేసే పనులకి రీజనింగ

వెతకూక్డదనన్ మాట నిజం చేసూత్ విసురుగా కారు దిగి అటు నడిచాడు. బెంచ దగగ్రౌతూనే గురిత్ంచాడు. అకక్డెవరో

కూరుచ్నాన్రు. కోపానిన్ అణుచుకుంటూ, తన పర్యతాన్నిన్ విరమించుకుని, వెనుదిరగబోయి తుళిళ్పడి మళీళ్ తిరిగి
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చూశాడు. ..అకక్డ...అకక్డునన్ది.. మనోఙఞ్ కదూ.. ఈ సమయంలో ఆమె అకక్డుండడం యాదృచిచ్కమా.. లేక..!!
ఆలోచిసూత్ కలలోలా నాలుగడుగులు ముందుకేశాడు.
ఆమె అరచేతులోల్ ముఖం దాచుకుని నిశశ్బద్ంగా రోదిసోత్ంది. పకక్నో పుసత్కం డైరీ కావచుచ్ అసత్వయ్సత్ంగా సగం
రాసి పడుంది. అదికాదతడు చూసుత్నన్ది దాని మధయ్గా పెటుట్నన్ ఫొటో... తనదే...!! జీవితంలో అంత షాక కి ఎపుప్డూ
గురవవ్లేదు భరదావ్జ. అతని మొఖం తెలల్గా పాలిపోయింది. నమమ్లేనటుట్ వంగి మళీళ్ చూశాడు. తనదే.. ఏదో మాగైజ్న
కవర పేజీ కటింగ.. సాథ్ణువై నిలబడాడ్డు. ఆమె ఇంకా ఏడుసోత్ంది... సనన్గా వెకుక్తూ..
మధాయ్హన్ం తనామెని కరట్ గా తుంచేయడం గురొత్చిచ్ంది. ఒకక్సారిగా నిలువునా చీలిచ్నంత బాధ... చేసిందంతా
చేసి తానేదో మోసపోయినటుట్ గా ఎంత ఫీలైపోయాడూ.. తన మీద తనకే అసహయ్ం వేసింది. తన ఆలోచనలోల్
వికృతతావ్నికి సిగుగ్పడాడ్డు.
అలా ఎంతసేపు నిలబడాడ్డో తెలీదు. ఆమె కదలడంతో చపుప్న పకక్కి తపుప్కునాన్డు. అంతలో ఆమె నెమమ్దిగా
కళుళ్తుడుచుకుని బెంచ మీద తానెపుప్డూ కూరుచ్నే వైపుచూసింది. మెలల్గా మునివేళళ్తో ఆ బెంచ ని సప్ృశించింది.
మామూలుగా చూసేవాళళ్కది సాధారణ దృశయ్మేమో గానీ, పేర్మలో వునన్వారికే అరథ్ం అవుతుందా సునిన్తమైన భావం.

తాము పేర్మించిన వారు తాకిన గడిడ్పూవు కూడా వారికో అదుభ్తమే. ఇక అనుమానపు తెరలని తొలగించుకుని కళుళ్
తెరిచిన భరదావ్జకైతే అది ఓ అపురూపమైన దృశయ్మే.. వెల కటట్లేని కానుకే...

నెమమ్దిగా వెనుదిరిగాడు. ఆలోచనలోల్ నిమగన్మైవునన్ ఆమె ఏకాంతానిన్ భగన్ం చేసే హకుక్ తనకెకక్డిది? ఆ

ఆలోచనలు తనవే అయినా సరే ..

ఎలాగో కారులో వచిచ్ కూలబడాడ్డు. నీరసంగా కారు సాట్రట్ చేయబోయి ఆగాడు. చపుప్న ఏదో గురొత్చిచ్ డాష బోరడ్
లో వునన్ కేమెరా బయటకి తీసాడు. జూమ చేసి ఆమెని చూశాడు. ఇషట్ంతో చేసే పనులకి కూడా అసలే రీజనింగ వుండదు

కదూ. ఆమె ఇంకా అలాగే కూరుచ్ని వుంది డీలాగా. ఇనాన్ళుళ్గా దగగ్రకి తీసి, హఠాతుత్గా ఒకక్మాటతో ఆమెని ఇంతగా

బాధించింది తనేగా. అంతకనాన్ కూడా తన ఆలోచనలు ఎకుక్వ అసహయ్కరమైనవి కదూ. ఇలా చూసి వుండకపోతే రేపు

తానెళిళ్పోయేవాడు. తనెందుకు అలా చెపప్కుండా దూరమయాయ్డో తెలీక విలవిలాల్డిపోయేదీ పిచిచ్పిలల్. ఎంత కూర్రుడు...
సవ్పర్యోజనం లేకుండా ఏ పనీ చేయని కలుషితమైన లోకం తనది. ఆ బురదలో వునన్ తనకి అంతకంటే మంచి

ఆలోచనలు ఎకక్డున్ంచి వసాత్యి. చుటూట్ సముదర్మంత అభిమానులునాన్, దాహం తీరే దారిలేక అలమటిసుత్నన్తన
దగగ్రకి చిరుజలుల్లా వచిచ్ంది కదూ ఆమె... క్షణకాలమైనా పేర్మ రూపురేఖలెరుగని తను అది మోసమనుకుని
భర్మపడాడ్డు. ఎంత మూరుఖ్డు.
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అంతలో ఆమె దగగ్రకి ఎవరో వచాచ్రు. పారక్ వాచ మేన లా వునాన్డు. వెళళ్మని చెపిప్నటుట్నాన్డు. మెలల్గా
లేచిందామె. టైం చూశాడు. ఏడునన్ర... భారంగా అడుగులేసూత్ వెళుత్నన్ ఆమెని చూసేత్ పాపమనిపించింది. హటాతుత్గా
తన కరత్వయ్ం అరథ్మైంది.

ఆమె ఆపాయ్యతని అందుకుని, నెమమ్దిగా సరిద్చెపాత్డు తను. ఇలా సడెన గా గాయపరిచి నిరాద్కిష్ణయ్ంగా ఆమె

జీవితంలోంచి హఠాతుత్గా నిషర్క్మించే హకుక్ తనకి లేదు.

ఆ ఆలోచన రాగానే మనసు తేలిక పడింది. ఆమె రూపం కనుమరుగయేయ్లోపే ఫోన తీసి డయల చేశాడు.
ఊపిరిబిగబటిట్ చూసుత్నాన్డు. పర్కాశంగా వెలుగుతునన్ లైటల్ వెలుతురులో ఆమె మొహం జూమ చేసిన కెమెరాలో సప్షట్ంగా
కనిపిసోత్ంది. బాయ్గ లోంచి సెల తీసి చూసిన ఆమె కళళ్లో ఒకక్సారి గా మెరుపొచిచ్ంది. నమమ్లేనటుట్గా చూసి చపుప్న
ఒకక్సారిగా సెల ని ముదుద్పెటుట్కుంది. ఉలికిక్పడాడ్డు. చాలాసేపటి తరావ్త అతని పెదాల మీద నవువ్ వెలిసింది. అంతలో
సెల లో మనోఙఞ్ గొంతు వినిపించింది.

"హలో..భరదావ్జా.. ..సర " ఆమె లో చినన్ సందిగథ్త.

"మనోఙాఞ్.." ఒకక్సారి అతని గొంతు ఆరిత్గా పలికింది. చపుప్న సదుద్కునాన్డు. మరీ ఎమోషనల అయిపోకూడదు.

తనని తాను మందలించుకునాన్డు.

"చెపప్ండి.. "

"బిజీ గా వునాన్వా..?"

"లేను.. మీరెందుకంత డల గా వునాన్రు?"వెంటనే పర్శిన్ంచింది.

ఉలికిక్పడాడ్డు. బానే గురిత్ంచింది. మరి తనో.. ఆమెలోని సవ్చఛ్తని కూడా గురిత్ంచలేక...

"భరదావ్జా.." ఆమె పిలుపుతో తేరుకునాన్డు.

"ఏంలేదు.. కాసత్ మూడ బాగాలేదు.."
"ఔనా.. ఎకక్డునాన్రు?"

తడబడాడ్డు "ఇకక్డే.. బయటికి వెళుత్నాన్ను.."

"ఒంటరిగానా.. పాణిగారు లేరా..?"

"ఊహు.. మూడ బాలేనపుప్డు వేరేవాళళ్ని ఎందుకు ఇబబ్ంది పెటట్డం.. అది సరే నువెవ్లా వునాన్వ..?"

ఆపాయ్యంగా అడిగాడు. మదాయ్హన్ం కలిసి, సాయంతర్ం ఎలా వునాన్వని అడగడం వెరిర్తనమేమో తెలీదు గానీ ఆ క్షణం
అడగకుండా వుండలేకపోయాడు.

"ఊ... ఓ.కే."
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"నాతో వసాత్వా..?"

"తపప్కుండా.." వెంటనే చెపిప్ంది.
"ఎకక్డికో అడగవా..?"

"ఎకక్డికైనా సరే..", ఆమె కంఠం సినిస్యర గా ధవ్నించింది.

ఎంతగా ఆమె మనసు తన సాంగతయ్ం కోరుకుంటోందో అరథ్మై అతని మనసు చలించిపోయింది.

"చమన దగగ్రకు రా.. పిక చేసుకుంటాను.."

"ఓకే.. "అనేసి, అంతలోనే "లేదు.. లేదు... ఒకక్.... హాఫ ఏన అవర.." చపుప్న ఏదో గురొత్చిచ్నటుట్ అంది.
"ఇపుప్డేగా వసాత్ననాన్వ.."

"వసాత్నూ.. కానీ కొంచెమనాన్ రెడీ అవొవ్దాద్.." బిడియంగా అంది.

గటిట్గా నవేవ్శాడు. " ఓహ.. కమాన.. పెళిళ్చూపులకెళళ్డంలేదు మనం, వునన్పళాన వచెచ్య.. "

"..జెంటస్ కైతే ఎలా వచిచ్నా ఓ.కే. కదా... కానీ, బయటికి వెళాళ్లంటే ఆడపిలల్లకుండదా చెపప్ండి.. జసట్ ఛేంజ

చేసుకుని వచేచ్సాత్ పీల్జ...." బతిమాలుతూ అంది. కరిగిపోయాడు.

"ఓ.కే. కమ ఫాసట్ .. ఐ విల వెయిట.. "

PPP

అరగంట తరావ్త చమన దగగ్ర కారాపాడు. తవ్రతవ్రగా వచిచ్ కారెకిక్ంది మనోఙఞ్,"సారీ,వెయిట చేయించానా..?

"అంటూ. ఒకక్సారి నిశచ్లంగా ఆమెకేసి చూశాడు. లైట పింక శారీ లో ఏంజిల లా వుందామె. మంచులో తడిసిన

గులాబీలా, అదుభ్తంగా.... సట్నిన్ంగ...నిజంగా చీరకునన్ సెకస్పీప్ల ఇంకే బటట్లకీ రాదు. ముఖయ్ంగా, మనోఙఞ్ నిజంగానే
మనోఙఞ్ంగా వుంది, వెనెన్ల బొమమ్లా..

"ఏమైందలా చూసుత్నాన్రు..? " ఆమె పర్శన్కి తేరుకుని నవావ్డు.

"రెడీ అయేయ్ వచాచ్వు మొతాత్నికి. " ఆ రెడీ అవడం తనకోసమే అని తెలుసుత్ంటే ఆ ఫీలింగ అదుభ్తంగా వుంది.
"ఎకుక్వేం లేదు.. బయటికెళాళ్ను కదా రావడానికే టైం పటిట్ంది.." సిగుగ్గా నవేవ్సింది.

"ఎకక్డున్ంచీ.."ఠకుక్న అడిగాడు. ఆమె చేతిలో డైరీ కూడా వుంది. మళీళ్ ఎందుకు తెచిచ్ందో అరథ్ం కాలేదు.
"అదీ.. చినన్ పనుండీ.. బయటకెళాళ్ను.." తడబడింది.

"ఓ.. వెళాద్మా మరి.." అడిగాడు ఆమెని ఎకుక్వ ఇబబ్ంది పెటట్కుండా. తలూపింది. కాసేపటికి ఓ రెసాట్రెంట లో

ఉనాన్రు.
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"డూ యూ మైండ ఇఫ ఐ డిర్ంక..? అండ వాట అబౌట యూ.. వుడ యూ లైక టూ హావ టూ..?" మెనూ చూసూత్

అడిగాడు. ఆమెని చూసే ధైరయ్ం రాలేదు. కళుళ్ తిపుప్కోనీకుండా వుందామె రూపం.

"నో.. అండ థాయ్ంకస్.."

"దేనికి... డిర్ంక ఆఫర చేసినందుకా..?"తెలల్బోతూ అడిగాడు.

"ఛ.. కాదులెండి.. మూడ బాలేనపుప్డు వేరేవాళళ్ని ఇబబ్ంది పెటట్ననాన్రు కదా. అంటే ననున్ మీరు.. పరాయి

అనుకోలేదని... అంటే.. ఐ మీన .." అతను తననే సూటి గా చూడడ్ం గమనించి తడబడింది.

"ఎకస్పల్నేషనస్ అకక్రేల్దు. అరథ్మైంది.. " అనాన్డు కుల్పత్ంగా. ఆమె కళళ్లోకి వెలుగొచిచ్ంది మళీళ్.

"సో వాట డూ యూ లైక టూ హావ..?" మెనూ ఆమెవైపు జరుపుతూ అడిగాడు.

"యూ మీన డిర్ంకస్ ... వదొద్దుద్.." కంగారుగా అంది.

"అదేంటి మీ జనరేషన లో పబస్, డిసోక్స, డిర్ంకస్, ఇవి వదద్నే వాళుళ్ కూడా వుంటారా..?" అడిగాడు.
"నేను తాగుతానో, లేదో డైరెకట్ గా అడిగితే చెపాత్ను కదా.

డిసైడింగా..?" వెకిక్రింతగా అంది.

ఇలా అడగడం దేనికీ, మంచిపిలల్నో, కాదో

చినన్గా నవావ్డు "నో... నో... ఐనా తాగినంత మాతార్న చెడూ అయిపోవు, తాగకపోతే మంచిదానివీ కాలేవు

మనోఙాఞ్. అంతైతే విచక్షణుంది నాకని నమొమ్చుచ్గా..."

ఉలికిక్పడిచూసింది. "ఓహ.. మీ గురించి తెలీక కాదు. ఏదో జోక గా అనేసాను. మూడ బాలేదని బయటికొసేత్
మరీ విసిగిసుత్నాన్నా? సారీ.."

"హేయ.. నేనూ ఊరికనే అనాన్నులే. ఫీలవకు. ఐనా నా మూడ సెట అయిపోయింది. డోనట్ వరీర్ ఎబౌట ఇట. సరే.

డైరెకట్ గా అడిగేసుత్నాన్. ఎనీ.. మైలడ్ డిర్ంక ఫర యూ..? "

"నో థాయ్ంకస్... ఐ మీన మీ ముందు నావలల్ కాదు.. మీ పర్శన్కు సమాధానం.. అంటే నేను మరీ అంత రెగూయ్లర

బూజర ని కూడా కాదనుకోండి.. ఎపుప్డైనా... ఫెర్ండస్ తో పారీట్స లో అంతే... ఐనా ఇపుప్డు మీరు భరించలేరు.."
నవేవ్సింది.

"ఓ.కే. యాజ యూ పీల్జ... నీకు జూయ్స చెపాత్నైతే..." అంటూ ఆరడ్ర ఇచాచ్డు.
మెలల్గా మామూలు మాటలోల్ పడాడ్రు.

కాసేపటి తరావ్త తటపటాయిసూత్ అడిగింది. "మిమమ్లొన్కటి అడగనా.. అదీ.. మీరేం అనుకోరంటేనే...?"

"నువేవ్ం అడిగినా ఏమీ అనుకోను. గో ఎహెడ.."

"అపుప్డు సిన్గథ్ గారిన్ కాదనాన్రని చెపాప్రు కదా. తరావ్త మీరు.. అంటే.. ఎపుప్డూ బాధ పడలేదా..?"
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"అంటే యూ మీన.. నాకరథ్ం కాలేదు మనోఙాఞ్.. అడుగు పరేల్దు.."

"అంటే మీరూ.. ఐ మీన.. నెవర మాయ్రీడ కదా.. మే బీ.. తరావ్త మే బీ ఫీలయీయ్, మే బీ ఆవిడనీ... " తడబడింది.
"సిన్గథ్ని పేర్మించానా అనడుగుతునాన్వా..?"

బెరుగాగ్ తలూపింది. పకాలన్ నవావ్డు.

"తరావ్త ఫీలైన మాట నిజమే.. కానీ తనని హరట్ చేసినందుకు ఫీలయాయ్ను. పెళిళ్ చేసుకోనందుకు కాదు... అపుప్డో

డెసిషన కూడా తీసుకునాన్ను.." ఆగి మనోఙఞ్ను చూశాడు "వింటావా నా హరికధ...?."
నవివ్ తలూపింది.

"నేను కాదనాన్కా సిన్గథ్ బాధ చూడలేకపోయాను. నా కారణం గానే ఆమె అంత బాధపడుతోందని అందరి

మొఖాలోల్ ఒకటే ఎకూయ్జేషన. ఇక అలాకాక్దని వెళిళ్ ఆమెకి చెపాప్ను, 'మనం పెళిళ్ చేసుకుందాం' అని.
ఎగిరిగంతేసుత్ందనుకునాన్ను. పైనుంచి కిందకి చూసి, 'మెహరబ్నీయా లేక తాయ్గమా..?' అంది సింపుల గా. తెలల్ముఖం

వేసుకుని, 'అదేంకాదు, నేనే రియలైజ అయాయ్ను. నేను కూడా నినున్ పేర్మిసుత్నాన్ను' అనాన్ను దబాయింపుగా. నవేవ్సింది.

'నీకా ఫీలింగ లేదురా. నాకోసం నువేవ్ం కషట్పడి బలవంతంగా లేని పేర్మని ఒపుప్కోకు.' అని చెపిప్ంది.

'మరైతే పాణి, జతిన లతో రాయబరాలు, పెదద్వాళళ్తో ఆ పెళిళ్ మాటలు దేనికో. ' అనాన్ను కోపంగా.

'రాయబారాలు నా ఇషాట్నిన్ తెలపడానికే తపప్ బలవంతంగా ఒపిప్ంచడానికి కాదు. పెదద్వాళుళ్ అడిగిన విషయం

ముందుగా నాకు తెలీదు. తరవాత మే బీ నువువ్ అరేంజడ్ మాయ్రేజ పిర్ఫర చేసుత్నాన్వేమో అని చినన్ ఛానస్ తీసుకునాన్ను. '

అని చెపిప్ంది.

'మరైతే ఈ విషాదయోగం దేనికి? నేనే వచిచ్ అడిగినా ఒపుప్కోలేని ఈగో నీది' అనేశాను కోపంలో. అవును మరి,

నేను కషట్పడి తాయ్గం చెయయ్డానికెళేత్ అది కాసాత్ తుసుస్మనన్ ఉకోర్షం వుంటుందిగా.

ఐనా తనేం ఫీలవలేదు. 'నా పేర్మ విఫలమయియ్ందనే బాధే గానీ మరేమీ లేదురా. ఇది ఈగో కాదు. నీ దగగ్రలేని

పేర్మని నేను ఎనన్టికీ పొందలేను...పెళైళ్తే చేసుకోగలవుగానీ పేర్మించలేవు కదా.' అంటూ ఓపిగాగ్ వివరించింది. దాంతో
నాకు మరీ చిరాకొచిచ్ంది.

'అరే నేనే చెపుత్నాన్గా పేర్మిసుత్నాన్ననీ, ఇంకేం కావాలి.. 'విసుగాగ్ అడిగాను.

'లేదు. అది నీ కళళ్లో నాకు కనపడటంలేదు. ' చెపేప్సింది సిథ్రంగా.

'అదేమనాన్ కళళ్కి పెటుట్కునన్ కాటుకా చూడగానే కనబడాడ్నికి, జతిన లా ఆరాధనగా చూడాడ్లు, సురేందర్లా

పేర్మలేఖలివవ్డాలు, ఇవనీన్ అనుకుంటునాన్వేమో, అవి నేనెనన్టికీ చేయలేను.' అంటూ వెటకారం చేశాను. తను కోపం
తెచుచ్కోలేదు.
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'ఆ విషయం నాకు తెలుసు బిటూట్, అవి నువెవ్నన్టికీ చేయలేవని..' ఆమె కళళ్నిండా నీళుళ్ . జాలేసింది. ఎంతైనా

నా సేన్హితురాలే కదా.

'సరే పోనీ ఆ కళళ్లోల్ పేర్మ కనపడడ్ం ఏంటో చెపుప్. చూపిసాత్.. ' అని సినిస్యర గా చెపాప్ను. తను నవివ్ంది.

'థాయ్ంకస్ ఫర సేయింగ సో బిటూట్. నా కోసం నువవ్ంత చెయాయ్లనుకునాన్వ. అది చాలు. ఇక కళళ్ లో

పేర్మంటావా.. నువువ్ నిజంగా ఎవరైన్నా పేర్మించిన రోజు నీకు తపప్కుండా తెలుసుత్ంది. అపుప్డు మాతర్ం ఆ అమామ్యి

కళళ్లో కూడా నీకు అదే కనపడాలని మనసూఫ్రిత్గా కోరుకుంటునాన్ను. ఆ క్షణం నీకెవవ్రూ చెపప్కక్రేల్దు, అపుప్డు నేను

కాదు నువేవ్ చెపాత్వు...అదేంటో..' అనేసి వెళిళ్పోయింది. చాలా బాధగా అనిపించింది. ఎ వెరీ గుడ పెర్ండ ఆఫ మైన..

తరావ్త చాలా ఏళళ్వరకూ ననున్ అవాయిడ చేసేసింది.. పిచిచ్ పిలల్.."

కళుళ్ మూసుకుని గాల్స లో డిర్ంక మెలల్గా గలప్ చేశాడు గతానిన్ తరుసూత్.

"తరావ్త..మీకు.. మీకు ఎవవ్రూ కలవలేదా..? ఐ మీన ఆవిడ చెపిప్నటుట్.." నెమమ్దిగా అడిగింది.

కళుళ్విపిప్ ఆమెకేసి చూశాడు. మనోఙఞ్ గుండె వేగంగా కొటుట్కోసాగింది. ఉదివ్గన్ంగా చూసోత్ందతని సమాధానం
కోసం. నవివ్ ఆకాశం వంక చూశాడు.

"చాలా రోజులు గురుత్చేసుకునేవాడిన్ తన మాటలు. ఏ అమామ్యిని కలిసినా సిన్గథ్ మాటలే గురొత్చేచ్వి.

తరవాతత్రవాత ఆ ఏజ అండ సేట్జ దాటిపోయానని రియలైజ అయియ్ తలుచుకోవడం మానేశాననుకో..." ఆగాడు.

మనోఙఞ్ మొఖం పూరిత్గా విపాప్రింది. కళుళ్ తళుకుక్మనాన్యి. "థాయ్ంకస్..." మనసంతా ఒకక్ ముకక్లో
వయ్కత్పరుసూత్ చెపిప్ంది.
ఏం మాటాల్డలేదు భరదావ్జ. నిశశ్బద్ంగా ఆకాశంలో కదులుతునన్ మేఘాలని పరికిసూత్ండిపోయాడు.
అతని వైపు రెపాప్రప్కుండా కొదిద్సేపుచూసింది. మనసులో అలలాల్ పొంగుతునన్ ఆలోచనల ఆతార్నిన్ ఆపుకోలేక
"ఒక మాట చెపప్నా... మీరు.. మీరింకొంచెం తాగితే బాగుణణ్నిపిసోత్ంది..." అనేసింది.
తెలల్బోయి

చూసి

అంతలోనే,

పకాలన్

నవేవ్శాడు.

"అంటే..

యూ

మీన..

ఓహ..

తాగి

అవనీన్

చెపాప్ననుకుంటునాన్వా?" ఇబబ్ందిగా తలదించుకుంది. లేచి నిటారుగా కూరుచ్ని ఆమె తల మీద చినన్గా ఓ మొటిట్కాయ

వేసి మళీళ్ నవావ్డు., "మాకు ఆలోమ్సట్ పర్తీ మీటింగ లో డిర్ంకస్ ఉంటాయి. ఫుల పార్కీట్స. ఎంత తాగినా అనుకునన్దే
మాటాల్డతాం. నోరుజారం మేడమ.." అని చెపాప్డు.

ఆశచ్రయ్ంగా తలెతిత్ంది. "అంటే మీరు...?" ఆగింది ఎలా పర్శిన్ంచాలో తెలీక.

"రీజనస్ వదుద్. చెపాప్లనిపించింది.. చెపాప్ను. దటాస్ల. ఇంకేమనాన్ మాటాల్డదామా..?" సంభాషణ కట చేసూత్

అడిగాడు.
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అతనికేసి మెరిసే కళళ్తో చూసింది. "యాజ యూ సే మిసట్ర బిటూట్.. " అంటూ నవేవ్సింది.

"ఏయ.."బెదిరింపుగా వేలు చూపిసూత్ చెపాప్డు,"నాకసస్లు నచచ్ని పిలుపది. అందరితో మానిపించడానికి నానా

తంటాలు పడాడ్ను. ఇంకేమనాన్ పిలువు, ఇంకా కావాలంటే తిటుట్, ఓ.కే. అది మాతర్ం వదుద్."

"పిలిసేత్.. కొడతారా... ఏం చేసాత్రూ..?" అలల్రిగా అడిగింది.

"నిజంగానే కొటేట్సాత్ను చూడూ.." వేలు చూపిసూత్ బెదిరించాడు.

"ఊ.. కొటట్ండి.." చెయియ్చాపింది.

నవివ్ చెయియ్ తోసేశాడు. "బాగా ధైరయ్ం పెరిగిపోయింది నీకు..." అంటూ. కాటేజ దగగ్రోల్ కారాపాడు.
తలతిపిప్ అతని వంక చూసింది.

PPP

ఆమె చేతిలో ఉనన్ బుక చూపుతూ అడిగాడు, "ఇంతకీ ఇదేంటి, వదలకుండా పటుట్కుతిరుగుతునాన్వ?"

యధాలాపంగా అడిగాడు.

దానిన్ గుండెకి హతుత్కుని చెపిప్ంది. " నా డైరీ..నా..... మనసు.. కావాలా...?"

చివువ్న తలెతాత్డు. ఒంటోల్ రకత్ం మొతత్ం పొంగినటుట్ ఎరర్బడిందతని ముఖం. కొంటెగా నవివ్ "చదువుతారా అని
అడుగుతునాన్ను.. " అంది.

"అలా ఇంకొకరి డైరీ చదవడం మేనరస్ కాదు.." కాసత్ వణికిందతని గొంతు.

"ఇంకొకరికైతే నేనూ ఇవవ్ను.." నవివ్ంది. మౌనంగా ఉండిపోయాడు.

"సరే ఇబబ్ంది పడకండి. మీరడిగి తీసుకుంటేనే.. నా బలవంతం ఏమీ లేదు.." నరమ్గరభ్ంగా అంది.
పార్ణం నువౌవ్తునాన్వని చెపప్లేని వాడిని, నీ లోకం నేనంటే ఎలా ఒపుప్కోను...!

"మనూ.. పీల్జ.. ఇంక వెళుళ్ గుడైన్ట.." బెరుగాగ్ చెపాప్డు. ఇంకాసైత్తే.. తాను బయటపడిపోవడం ఖాయం.
"వచేచ్ ఫైరడే మీ పరణ్శాలకి వసుత్నాన్.." టాపిక మారుసూత్ చెపిప్ంది.

రిలీఫ గా చూసి, చెపాప్డు,"రా, నినెన్వరాపారు?"

"కొదిద్సేపటి కోసం మాతర్ం కాదు మిసట్ర భరదావ్జా...", ఒకోక్పదమే వతిత్ పలుకుతూ అంది.
ఉలికిక్పడి చూశాడు, "అంటే..."

"అంటే.. ఆ రోజు మాయ్చ వుందనీ.. అంత పెదద్ హోమ ధియేటర పెటుట్కుని పిలవరా చూదాద్ం రమమ్ని... " అలల్రిగా

నవువ్తూనాన్యామె కళుళ్. భరదావ్జకింకా నోట మాటరాలేదు. "ఏమైందలా ఫీర్జ అయిపోయారు. మీరేం
అనుకునాన్రేంటీ.. ?" నవావ్పుకుంటూ అడిగింది.
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"ఏమనుకునాన్నా నినూన్.." చెయెయ్తిత్ చినన్గా కొటట్బోయాడు. చపుప్న వెనకుక్ తగిగ్ంది. తటాలన్ చేతిని కంటోర్ల

చేసుకుని వెనకిక్ తీసుకునాన్డు. ఆమెతో తనకి పెరుగుతునన్ చనువుని గమనించి అతనిలో అలజడి మొదలైంది. చపుప్న

తనని తాను నిభాయించుకుంటూ, "ఓ.. తపప్కుండా రండి.. మీ అందరికీ అరేంజెమ్ంటస్ రెడీగా వుంటాయి.. యూ ఆల
ఆర మోసట్ వెల కమ.." తడబాటుగా చెపాప్డు.

కోపంగా చూసింది,"ఆల ఏంటి.. వచేచ్ది నేనే.. చూసేది మనమిదద్రమే.. లేదంటే అకక్రేల్దు.. రాను పోండి.." అంది

అలుకగా.

నవువ్తూ, "సరే, సరే.. నీ ఇషట్ం.. రా.."అనేశాడు. రోజు మొతత్ం తన ఛాంబరోల్, మనోఙాఞ్, తనూ.. ఆ ఊహే చాలా

టెంపిట్ంగ గా ఉంది. కంటోర్ల తపిప్పోతునాన్డు. తెలుసోత్ంది. ఇదే మూడ కంటినూయ్ అయితే తన పని ఇక అయినటేట్.

"వెళుళ్ మనూ.. ఇపప్టికే చాలా ఆలసయ్మైంది.. బాగోదు.." మృదువుగా చెపాప్డు. తలూపి దిగబోతూ అడిగింది,

"అదీ.... శారీ లో మొదటిసారి చూశారు కదా ఎలా వునాన్నో చెపప్రా మరీ..? " బిడియంగా అడిగింది.

భరదావ్జ కళాళ్రప్కుండా ఒకక్ క్షణం తదేకంగా చూశాడు. ఆమె రెపప్లు సిగుగ్తో వాలిపోయాయి. వేగంగా

కారుదిగి, వెళళ్బోయింది. చపుప్న వంగి చెపాప్డు. "ఏంజిల లా.. మనోఙాఞ్.. ఏంజిల లా...". ఆమె బుగగ్లు ఎరర్గా
కందిపోయాయి. ఇక తనని తాను నిగర్హించుకోలేనేమో అని భయం వేసిందతనికి. వెంటనే కారు సాట్రట్ చేసుకుని

వచేచ్శాడు.
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తుఫానులా వెళిళ్, మేఘాలోల్వునన్టుట్ తేలుకుంటూ వచిచ్న భరదావ్జని ఆశచ్రయ్ంగా చూశాడు పాణి. సరాసరి రూమ

లోకి వెళిళ్ షూస కూడా తీయకుండానే మంచంమీద వాలిపోయాడు. ఏదో తీయని అనుభూతి మనసంతా పరుచుకునన్
భావన. మతుత్గా కళుళ్ మూసుకునాన్డు.

"సర.. "

"ఊ... "

"రేపు ఈవెనింగ 8.00 కి ఫైల్ట బుక చేశాను.. సర... "
"చేసేశావా..?" కళుళ్ తెరవకుండానే అడిగాడు.
"ఎస సర.. మీ పాయ్కింగ అదీ.."
"ఐతే కేనిస్ల చేసేయ..."

"సర.." తాను సరిగాగ్నే వినాన్డో లేదో పాణికి అరథ్ం కాలేదు.

"ఐ సెడ కేనిస్ల ఇట.. కేనిస్ల కరో.. నాకింకే భాషలూ రావు పాణీ.. నీకరథ్మయేలా చెపప్డానికి.. కేనిస్ల చెయియ్..."
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"ఓ.... ఓ.కే. సర.." అయోమయంగా చూసి బయటకి నడిచాడు.
PPP

మతుత్గా కళుళ్ తెరిచి మళీళ్ మూసుకునాన్డు.'ఇంకా కొదిద్ రోజులిలా ఆమెతోనే ఉంటే తమ మధయ్ అంతరానిన్ తానే

మరిచ్పోయేసిథ్తి వసుత్ందేమో. ఫైరర్డే కదూ తనొసాత్నంది.. వెళిళ్పోవాలి తొందరగా ఆమెకి నచచ్జెపిప్, దూరంగా... పింక
శారీ లో ఎంత అందంగా మెరిసిందీ రోజు. శారీ.. అంటే గురొత్చిచ్ంది ఆరోజూ ఇలాగే శారీలో బాగుందని, చీర చూసి
ముచచ్టపడిందని, ఆమెకి నచిచ్ందనిపించిన శారీ కొనేశాడు. కొనడం ఐతే కొనాన్డు కానీ ఏమనుకుంటుందోనని ఇచేచ్

ధైరయ్ం మాతర్ం చాలేల్దు. ఇపుప్డిసేత్.. తనకి తెలుసు... చాలా మురిసిపోతుంది... ఇసాత్డు.. ఆ వెనెన్ల కళళ్లో ఈ రోజు నీళుళ్

తెపిప్ంచాడు.. రేపు మెరుపులు చూడాలి.... చూసి తీరాలి.. చూసి....!
కళుళ్మూతలుపడాడ్యతనికి.

PPP

"హాయ గుడ మోరిన్ంగ" హుషారుగా విష చేసింది. నవివ్ తలూపాడు.

"ఏంటీ మౌనవర్తమా.. చేతిలో ఏంటది?" కుతూహలంగా అడిగింది.
"చెపాత్ పద.." అంటూ గీర్న లానస్ కేసి నడిచాడు.

"ఏ సామ్ల గిఫట్ ఫర యూ.." భరదావ్జ వేళుళ్ కాసత్ కంపించాయి.
"గిఫట్.. ఎందుకూ.. ఏ సెలిబేర్షనోల్...? " ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది.

"ముందు తీసోక్.." అందించాడు.

ఆమె మొఖంలో సనన్టి చిలిపినవువ్, కళెళ్గరేసూత్, "ఏంటీ కొంపదీసి పర్పోజ గానీ చేసుత్నాన్రా..? మీడియాకి

చెపేప్సాత్నూ.." అంది.

సూటిగా చూశాడు. నవవ్లేదతడు. ఒకక్సారి ఆమెకేసి ఆరిత్గా చూసి చపుప్న మొఖం తిపుప్కునాన్డు. కంగారుగా

చూసిందామె, "సారీ.. జోక చేశాను.. ఓవర ఐందా.?. అతి చనువు తీసుకునాన్ను కదూ.." అంది మెలల్గా.

"పీల్జ మనూ.. అలాంటి మాటలొదుద్. నా దగగ్ర నువెవ్లాగైనా వుండచుచ్. నీ ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ మాటాల్డచుచ్. నీకే

రెసిట్ర్క్షన లేదు. యూ హావ ఎవీర్ రైట.. " భరదావ్జ గొంతు వణికింది.

నమమ్లేనటుట్ చూసింది మనోఙఞ్. అంత ఎమోషనల గా, అంత ఓపెన గా భరదావ్జ ఎపుప్డూ లేడు. ఆమెకేదో

అరథ్మైనటుట్ చూసింది.

ఏదో అనబోయి ఆగింది. బయటపడనీ. అతనంతట అతనే ఓపెన అవావ్లి. తానెదురు చూడగలదు. ఏమీ అరథ్ం

కానటుట్, కామ గా నవేవ్సి, "ఇంతకీ ఏముందిందులో..? " అంటూ పాయ్కెట విపప్దీసింది. అదేంటో చూసూత్నే ఆమె కళుళ్

పెదద్వయాయ్యి, అంటే ఆ చీర తనకి నచచ్డం చూసి... అంటే తన కోసం.. తనకోసం... ఆమె కళళ్లో నీళుల్ నిలిచాయి.
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"థాయ్ంకూయ్ సో.. మచ.. కానీ.. ఐ కాంనట్ టేక దిస.. ఇంత కాసీట్ల్ గిఫట్..." చపుప్న తన చేతోత్ ఆమె నోరు మూశాడు.
"నచిచ్ందా లేదా..?" అంటూ చెయియ్ తీశాడు.

"నచచ్డం కాదు భరదావ్జా... ఇంత కాసట్.... "మళీళ్ ఆమె నోటికి అతని చేతి వేలి తాళాలు పడాడ్యి.

"నచిచ్ందో లేదో చెపుప్ చాలు. కాసట్డగలేదు నేను.." నవువ్తూ చెపాప్డు. ఈసారి మనోఙఞ్ ఏమీ మాటాల్డలేదు.

అతనోన్సారిచూసి తన పెదవులు మూసిన వేలికొసలని ముదాద్డింది. అదిరిపడి చెయియ్ వెనకిక్ తీసుకునాన్డు. మెలల్గా చీర
ఒళోళ్పెటుట్కుని అతని చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుని తన ఎదకి హతుత్కుంది. భరదావ్జ రియాకట్ అవలేదు. షాకింగా

ఆమెనే చూసుత్నాన్డు. నెమమ్దిగా అతనికి దగగ్రగా జరిగి అతని భుజానికి తలానుచ్కుని, అతని చేతిని మరింత చేరువగా
హతుత్కుంది. అపుప్డు కదిలాడతను...

...విసురుగా లేచి, ఆమెని తన దగగ్రకి లాకుక్నాన్డు. మునివేళళ్తో ఆమె ముఖానిన్ తన వైపుకి తిపుప్కునాన్డు,

సనన్గా కంపిసుత్నన్ ఆమె పెదవులను సునిన్తంగా వేలికొసలతో తాకాడు. అది ఒకక్ క్షణమే, ఇక అతని మనసు పూరిత్గా

వశం తపిప్ంది. ఆ లేత పెదవులని గాఢంగా ముదుద్పెటుట్కునాన్డు. ఆ లేత పెదాలు, ముదొద్చేచ్ ముఖం, విశాలమైన

నుదురు, నలల్ని కళుళ్, పొడవాటి నాసిక, చినిన్గడడ్ం, చూపుకే ఎరర్బారే బుగగ్లు... ఆమె ముఖంలో అణువణువూ ఎకక్డా

వదలకుండా ముదాద్డాడు. అనిన్ రోజుల నిగర్హం ఆనకటట్ తెగినటుట్ తెగితే ఎలా వుంటుందో తెలిసిందామెకి. సంతోషంతో
కళళ్ నీళుళ్తిరిగాయి. అతని కౌగిలి బిగువులో ఆనందంతో ఉకిక్రిబికిక్రైంది. అంతలో సతరీ సహజమైన సిగుగ్తో అతనిన్
విడిపించుకోబోయింది. నడుం వెనకగా చేయి వేసి అతను దగగ్రగా హతుత్కోవడంతో అంత బలమైన అతని చేతులిన్

తపిప్ంచుకోవడం అసాధయ్మైందామెకి. అంతలో మరింత తమకంగా ఆ లేత పెదాలని మళీళ్ అందుకునాన్డు.

హఠాతుత్గా షాక తినన్టుట్, అకసామ్తుత్గా అతను సప్ృహలోకొచాచ్డు. తటాలన్ ఆమెని వదిలేశాడు. అపప్టికే అతని

సప్రశ్తో ఆమె శరీరం మొతత్ం చిగురుటాకులా కంపిసోత్ంది. సిగుగ్తో కందిపోయిన ముఖంతో అతని వంక బిడియంగా
చూసింది.

"వాట యామై డూయింగ.. ?" అంటూ తనని తాను పైకే మందలించుకునాన్డు. చపుప్న లేచి "అయామ సో

సారీ.. సో సారీ మనోఙాఞ్..." అని చెపిప్ వెనకిక్ వడివడిగా అడుగులేశాడు. తెలల్బోయి చూసింది. దుఃఖం

పొంగుకొచిచ్ందామెకి. అంతలో అరథ్మైంది.. అతని బాధకి కారణం.. తన వయసు.. తామిదద్రి మధయ్లో నిలిచిన ఏకైక
అడుడ్గోడ.. అది గర్హిసూత్నే రివువ్న అతని వెంట పరుగున వెళిళ్ అతనిన్వెనక నుండీ పటుట్కుని హతుత్కుపోయింది. బాధగా
ఆమె చేతులు విడిపించుకునాన్డు, "వదుద్ మనోఙాఞ్, ననున్ వెళళ్నీ, ఇది తపుప్.. ఐ కానట్ డూ దిస టూ యూ... నేను నినున్

తపుప్గా పొర్వకేట చేశాను. ఇలా జరిగినందుకు సిగుగ్పడుతునాన్ను. అయామ సో సారీ..." అతని కళళ్లోల్ బాధ
సప్షట్మైంది.
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"ఊహు... ఇపుప్డు వెళళ్నిసేత్ మీరు నాకు దకక్రు... నేను మిమమ్లిన్ వదులుకోలేను.. ఐ కానట్ లూజ యూ

భరద...", అతని చేతులు గటిట్గా పటుట్కుంటూ చెపిప్ ఏడవసాగింది, భయంతో. తన కోసం కనీన్ళళ్ పరయ్ంతం అయిన ఆ
కళళ్ని చూసి చలించిపోయాడతను.

అపుప్డపుప్డే వాకింగ కి వసుత్నన్వాళుల్ , వారిదద్రినీ విచితర్ంగా చూసుత్నాన్రు. ఆ విషయం పటిట్ంచుకునే పరిసిథ్తిలో

ఆమె ఎలాగూ లేదు. తన అనేన్ళళ్ సెలబిర్టీ హోదానీ, చుటుట్పకక్ల పర్పంచానీన్ మొదటిసారిగా మరిచ్పోతూ ఆమెని దగగ్రకి

తీసుకునాన్డు.

"ఓహ.. పీల్జ డోనట్ కైర మనూ.. వదుద్..మనోఙాఞ్, అయామ సో సారీ.., ఏడవదుద్ మనూ.. పీల్జ.. అసలిదంతా నేను

ముందే ఊహించివుండాలిస్ంది. నా వయసు..నీ ఏజ.... " తడబడాడ్డు. "....నీకంటే చాలా... మోర దాన ఇరవయేయ్ళుళ్

పెదద్వాణిణ్. పీల్జ వదిద్దంతా.. లెటస్ బీ ఆనెసట్. నేనూ..." హఠాతుత్గా ఆమె ఏడుపు ఆపి ఇంకేదో చెపప్బోతునన్ అతని పెదాల
మీద గాఢంగా ముదుద్పెటుట్కుంది. భరదావ్జ అపర్యతన్ంగా దూరం జరిగాడు. "వదుద్ మనూ.. దిస ఈజ నాట రైట..
నువువ్ చినన్ పిలల్వి. నీ ఏజ.. "
అతనికేసి సూటిగా చూసింది."ఐ లవ యూ భరద.. అండ ఐ నో దట యూ టూ రియలీల్ లవ మీ ద మోసట్ అని...

", మొటట్మొదటసారి తన మనసుని మాటలోల్ చెపిప్ందామె. నిశేచ్షుట్డై నిలబడాడ్డు. అతనా షాక నుంచి కోలుకునే లోపు

అతని చెంపని ముదాద్డి అకక్డున్ంచి కదిలింది. సత్బద్ంగా పకక్నునన్ బెంచ మీద కూలబడాడ్డు. ఆమె వెళిళ్ తానిచిచ్న గిఫట్
పాయ్కెట తీసుకుని, చిరునవువ్తో తనవైపోసారిచూసి అకక్డనుంచి వెళిళ్పోవడం నిశచ్లంగా చూసూత్ కూరుచ్నాన్డు.
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గాలోల్ తేలుతునన్టేట్ వెళిళ్ మంచం మీద వాలింది. ఆ చీరని అలాగే అపురూపంగా గుండెకి హతుత్కుని
ఉండిపోయింది. సెల రింగవవ్డం వినిపిసోత్ంది. భరదావ్జే.. తెలుసోత్ంది మనసుకి. పేర్మిసేత్ మనసుకి దివయ్ దృషిట్

వచేచ్సుత్ందేమో కూడా... అనుకుంది. తనకి తెలుసు ఎందుకు చేసుత్నాన్డో, ఏజ గురించి చెపిప్ భయపెటట్డానికి..
ఇపప్టివరకూ ఇనైడ్రెకట్ గా అయింది. ఇక డైరెకట్ గా చెపాత్డు. కానీ అవనీన్ పైపై మాటలే.. కళుళ్మూసుకుని అలాగే
పడుకుంది.

రేఖ అడిగింది ఆశచ్రయ్ంగా, "హాసిప్టల కి రావా, ఇపుప్డు పడుకునాన్వ.. ?"

"ఊహు.."

"చేతిలో ఆ పాయ్కెట ఏంటి? " కుతూహలంగా అడిగింది.

మనోఙఞ్ జవాబు చెపప్లేదు. రేఖ విచితర్ంగా చూసి వెళిళ్పోయింది.
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సెల ఆగకుండా రింగవుతూనే వుంది.. చూడకుండా అలానే పడుకుంది. దాదాపు గంట తరావ్త కాలింగ బెల
మోగడంతో లేచి బలవంతంగా లేచి తలుపు తీసింది. ఎదురుగా భరదావ్జ.. అపర్యతన్ంగా వెనకడుగు వేసింది.

"ఏం.. ఫోన ఎందుకు తియయ్వు? ఎంత భయంవేసిందో తెలాస్.. ఏమనుకుంటునాన్వసలు నీ గురించి నువువ్..?"

లోపలికొసూత్నే కోపంతో గటిట్గా అరిచాడు. గోడనానుకుని నిశశ్బద్ంగా చూసోత్ంది.

ఆమె సైలెనస్ తో అతని కోపం రెటిట్ంపయియ్ంది. రోషంగా మళీల్ అరవబోయి ఆమె కళళ్లోకి చూసి ఆగిపోయాడు.
"కాఫీ.. " నెమమ్దిగా అడిగింది. వదద్నన్టుట్ తల అడడ్ంగా తిపాప్డు.

"నేనూ చాలా బాగా పెడతాను భరదావ్జా.. టేసట్ చేయండి.. అలవాటు చేసుకోవాలి మీరు, లైఫ లాంగ తాగాలి

కదా మరి.. " అంటూ లోపలికి నడవబోయింది.

విసురుగా చెయియ్ పటిట్ ఆపాడు. "నువేవ్ం మాటాల్డుతునాన్వో తెలుసోత్ందా అసలూ...?" అడిగాడు తీవర్ంగా

చూసూత్.

"ఊహు..తెలీదు. కానీ మీకెంతిషట్మో నేనంటే తెలుసోత్ంది.. " అంది అంతే సీరియస గా. ఉలికిపాటుతో ఆమె

చెయియ్ వదిలేసాడు.

కొదిద్ నిమిషాల తరావ్త ఆమె తీసుకుని వచిచ్న కాఫీ మౌనంగా తాగాడు. తరావ్త లేచి వెళళ్బోతూ, ఆమె వైపు

చూశాడు, "వసాత్ను. సెల ఆనస్ర చెయియ్."చెపాప్డు సీరియస గా. ఆమె పెదాలు సనన్టి నవువ్తో అందంగా

విచుచ్కునాన్యి. తలూపింది చిరునవువ్తో.
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మరాన్డు మొదటిసారి అరగంట లేట గా వచాచ్డు భరదావ్జ, రాతర్ంతా నిదేర్ లేదని అతని వాలకం చెపోత్ంది.

అలసటగా, విసుగాగ్ వునాన్డతను. మౌనంగా నడిచారు దారంతా. కాఫీకి కూడా ఆగలేదు తిరిగొచేచ్టపుప్డు. మధాయ్హన్ం

ఫోన లేదు. రాతీర్ లేదు.

ఎనోన్సారుల్ అతనితో మాటాల్డాలని, సెల చేతిలోకి తీసుకుని, డయల చేయాలని పర్యతన్ం చేసి, అంతలో అతని

సీరియస నెస గురొత్చిచ్ ధైరయ్ం చాలక ఆగిపోయింది. రాతిర్ దాటుతుంటే ఇంక వలల్కాలేదు. వణికే చేతులతో డయల
చేసింది.

"జే.కే. హియర....", కరుగాగ్ వినిపించిందతని గొంతు. కాలర పేరు చూడలేదని అరథ్ం అయియ్ంది.

"నేనూ.." ఆగిపోయింది.

"ఓహ.. నువావ్.?" అతని గొంతులో చినన్ సంభర్మం. "ఏంటీ ఈ టైంలో చేశావ.. ఈజ ఎవీర్థింగ ఆల రైట...?"

సందేహంగా అనాన్డు.
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"ఆ.. అదేం లేదు. ఎందుకో.." ఆగిపోయింది. అతనితో మాటాల్డి సంవతస్రాలైనటుట్ంది ఒకక్రోజే తనవలల్

కావటేల్దు. పైగా ఈ ఆగి, ఆగి ఆలోచించి మాటాల్డడ్ం మరీ నరకంగా ఉంది. కానీ ఎలా.. చెపేప్ది.

"ఏమీ లేదు. గుడ నైట.." వీక గా చెపిప్ంది.

"మనోఙాఞ్..."

"చెపప్ండి.." ఉదేవ్గంగా అంది.

"నాకు రేపు.. పనుంది.. నువువ్ వెళిళ్పో వాక కి.. నాకూ... కుదరదు.." మాటలు కూడబలుకుక్ంటూ చెపాప్డు.

మనోఙఞ్కి అతని ముందు ఏడవకుండా ఉండడానికి చాలా కషట్పడాలొస్చిచ్ంది.

"సరే.." ఆమె గొంతులో జీర అతనిన్ దాటిపోలేదు.
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మరాన్డు, ఆ తరావ్త రోజూ కూడా అతనికి కుదరలేదు. మూడోరోజు లాన లో కూరుచ్ని అనయ్మసక్ంగా ఫైలేదో

చూసుత్నాన్డు.

"హలో మిసట్ర జే.కే.బీ.." అనన్ పలకరింపుకి తటాలన్ తలెతాత్డు. మనోఙఞ్!!

"ఓహ, నువావ్ కమ.. కమ.. ఏంటా కొతత్ పిలుపు..?" తడబాటుగా అడిగాడు. ఆమెని ఏదో ఒకరోజు ఫేస

చేయాలని తెలుసు. కానీ ఏదో తతత్రపాటు.

"కూరోచ్వచాచ్ సర..?" అతని పర్శన్కి జవాబివవ్కుండా అడిగింది.

"పీల్జ. కూరోచ్ మనూ.. మనోఙాఞ్.." ఆగిపోయాడు. ఆమె హరట్యిందనీ, కారణం తానేననీ తెలుసు. కానీ తపప్దు.

తేరుకుని, "కాఫీ, టీ ఏం తీసుక్ంటావు?" ఇంటరక్మ తీసూత్ అడిగాడు.

"ఇవి ఇచేచ్సి శలవు తీసుకుంటాను సర. ఐనా జే.కే. సర పనిని డిసట్ర్బ చేసేంత ధైరయ్ం నాకు లేదు.." అంది

వయ్ంగయ్ంగా. ఆమె చేతిలో అతని సెవ్టట్ర, అతనిచిచ్న గిఫట్ పాకెట రెండూ వునాన్యి. అభావంగా చూశాడు. కేవలం తాను

రియాకట్ కావాలనే ఆమె అలా మాటాల్డుతోందని అరథ్మైంది. ఆమె కళేళ్ చెపుత్నాన్యి. అవి ఇవవ్డానికంటే ముందు తనని
చూడాలని వచిచ్ందని.. ఆ కళళ్లో తన కోసం కురిసే పేర్మని తాను గురిత్ంచలేడా.. సడెన గా సిన్గథ్ మాటలు గురొత్చాచ్యి.

'జీవితంలో మొదటిసారి... నా కళళ్లో ఉనన్ పేర్మ, తన కళళ్లోనూ కనిపించింది, కానీ చాలా ఆలసయ్ంగా..

ఒపుప్కునే ధైరయ్ం నాకు ఏమాతర్ం లేని ఈ పరిసిథ్తులోల్...' దిగులు గా అనుకునాన్డు.

"వసాత్ను" లేవబోయింది.

"కూరోచ్ మనోఙాఞ్.. నువువ్ నా పనికి ఇంటరపష్న అని ఎపుప్డైనా అనాన్నా..డిడ ఐ ఎవర సే దట..?" మృదువు గా

అడిగాడు.
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"కాదని అనుకునే ఇనాన్ళూళ్ మీ వెంట తిరిగాను. కానీ అనుకునన్వనీన్ జరగవని తెలుసుకునాన్ను. వసాత్ను.

సెమినార టైం అయింది.." కవర అందిసూత్ చెపిప్ంది. భరదావ్జ కదలేల్దు. వాటిని అదుకునే పర్యతన్మూ చేయలేదు.
పెల్యిన గా చూసుత్ండిపోయాడు.

అది గమనించి దానిన్ టేబుల మీదుంచుతూ చెపిప్ంది, "ననున్ అవాయిడ చేయలేక మీరు చాలా ఇబబ్ంది

పడుతునన్టుట్నాన్రు భర..", తమాయించుకుని, "సారీ.. జే.కే.సర.. పనుందని చెపీప్, వాకింగ మానేసీ, బిజీ సెక్డూయ్ల

వంకలూ.. వదుద్ సర.. నావలల్ మీకా శర్మెందుకని నేనే చెపాప్లని వచాచ్ను. మీ టైం కి మీరు వాక కి వెళళ్చుచ్.
మీకెవరివలాల్.. ఏ డిసట్ర్బెనస్ ఉండ.. ఉండదులెండి..." ఆమె కంఠం వణికింది.

"అయామ వెరీ... సారీ మనోఙాఞ్, రియలీల్ సారీ.." మెలల్గా చెపాప్డు.

"సారీ ఫర వాట సర... యూ నీడ నాట ఫీల సారీ ఫర ఎనీ థింగ.. వెళాత్ను." అంటూ విసురుగా లేచి

వెళళ్బోయింది.

"ఒకక్నిమిషం అలా కూరోచ్ మనూ. నువువ్ చెపేప్ది చెపేప్శావు కదా. నేను చెపేప్ది కూడా విని వెళిళ్పో. ఆ తరావ్త

నేను నినున్ ఆపను." గంభీరంగా అనాన్డు.

ఆమె కళళ్లో కొదిద్పాటి విసమ్యం. అతని కంఠంలో వునన్ కమాండ కి లోబడి, అపర్యతన్ంగా

కూరుచ్ండిపోయింది. కొదిద్ క్షణాలు నిశశ్బద్ంగా, భారంగా గడిచాయి. చెపప్మనన్టుట్ చూసింది.

"నీకు తెలుసు మనూ, థింగస్ ఆర నాట గోయింగ సెట్ర్యిట బిటీవ్న అజ. నువువ్.. నువువ్.. యూ ఆర కైవ్ట యంగ

టు థింక ఆన దోజ లైనస్. కానీ నా ఏజ కి అది కరెకట్ కాదు. నేను ఆలోచించి తీరాలి. నాకోసం కాకునాన్ నీకోసమైనా.

అండ సెకండ థింగ నువువ్ నాకు డిసట్ర్బెనస్ కాదు. ఈరోజే కాదు, ఇపుప్డూ, ఎపుప్డూ, అసలు ఎపప్టికీ కాదు. అండ నినున్

అవాయిడ చెయయ్డం అంటే... " ఆగాడు. అతనిలో చినన్తడబాటు,

"....అంటే అది నాకూ అంత ఈజీ ఏమీ కాదు. ఇపుప్డునన్ సిటూయ్యేషన లో అసలు నేనిలా చెపప్కూడదు. కానీ నీ

దగగ్ర దాచలేను. ఒకవేళ నినున్ అవాయిడ చేయాలని నిజంగా అనుకుంటే జసట్ నిమిషం పటట్దు నాకు. ఆ విషయం నీకూ

తెలుసు. ఇకక్డ ఫైల్టెకిక్తే క్షణంలో అకక్డుంటాను. తిరిగి చూడకుండా వెళిళ్పోవచుచ్. ఒకక్సారి అసెంబీల్ సెషనస్ సాట్రట్
అయాయ్యంటే మనిషినో, మిషినోన్ కూడా గురుత్ండదు. కానీ, నాకలా వదుద్ మనూ.. ఐ వాంట యూ టూ బీ హాపీ ఈవెన

వెన వియ పారట్... కానీ అది అబర్పట్ గా జరిగితే బాధగా వుంటుంది. నువవ్లా బిటట్ర గా వెళిళ్పోవడం నాకిషట్ంలేదు.

అందుకే సోల్గా అలవాటు చేదాద్మని కొనిన్ మీటింగస్ అవాయిడ చేశాను అంతే.. పీల్జ టైర అండ అండర సాట్ండ. పీల్జ... ఇది
మనిదద్రికీ మంచిది.."
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కొదిద్ క్షణాల నిశశ్బద్ం తరవాత, "ఐ లవ యూ భరదావ్జా..." అంది మెలల్గా. చివువ్న తలెతాత్డు. కళుళ్దించుకుని

అరిచేతులవంక చూసుకుంటూ నెమమ్దిగా చెపోత్ంది.,"...మీరినిన్ చెపప్కక్రేల్దు. మిమమ్లిన్ పేర్మించాను. మీ మనసు నాకు

తెలుసు. నేను మీ నుంచీ ఏమీ కోరటేల్దు. జసట్ నా ఫీలింగ చెపుత్నాన్ను. నావలల్ మీకే ఇబబ్ందీ కలుగదు. నా మంచి కోసం

అంటూ మీరు ననున్ దూరమూ పెటట్నకక్రలేదు. మీకంటే చినన్దానేన్, కాదనను. కానీ చినన్పిలల్నైతే కాను. అయామ

సెనిస్బుల ఇనఫ టు టేక మై డెసిషనస్.."

"మనోఙాఞ్.." అంటూ ఏదో చెపప్బోతునన్ అతనిన్ వారిసూత్, "ఇందాకా మీరనన్ది.. అదే నేను మీకు డిసట్ర్బెనస్

కాదనన్మాట.. నిజమైతే.. కనీసం ఇకక్డినుండి వెళేళ్వరకైనా.. ఈ కొదిద్ కాలానీన్... కలిసి పంచుకుందాం.. అదీ

మీకిషట్మైతేనే.. మీకు సరే అయితే లంచ టైంలో కలుదాద్ం.. ఎదురుచూసుత్ంటాను.. ఉంటానూ.." లేచి వడి, వడిగా గేట
వైపు అడుగులేసింది.

"మనూ.." అనన్ పిలుపుకి గేట దాటబోతునన్దలాల్ ఆశచ్రయ్ంగా వెనకిక్ తిరిగింది. వేగంగా ఆమెని చేరుకునాన్డు.

"నువువ్ ... నానుంచి ఏదో కోరుతునాన్వని నేను భయపడటేల్దు మనూ.. నీతో అలా.. ఇటస్ నాట కరెకట్ ఆన మై

పారట్ అని నాకనిపించింది. కానీ.. నినున్ ఇలా దూరం చేసోక్వడం నాకూ ఏం బాగాలేదు.. అంటే.." ఇంకెలా చెపాప్లో
తెలీక ఆగిపోయాడు. సందిగథ్ంగా చూసింది.

"అంటే మీరనేది....?"

"వెల అంటే ఏమిటో నాకూ తెలీదు. ఐ కాంట లూజ యూ ఐదర. కేన వుయ బీ.. నో.. వాటై మీన ఈజ లెటస్ టైర

టు బీ లైక.. లైక.. గుడ.. ఫెర్ండస్.. ఓ.కే..?" అంటూ తన సెవ్టట్ర, గిఫట్ కవర ఆమె చేతిలో పెటాట్డు. ఆమె ముఖంలో
ఆనందం వెలిల్విరిసింది. తలూపింది. కళళ్నిండుగా నీళొళ్చేచ్శాయి సంతోషంతో.

"వెయిట.. కార కీస తెపిప్ంచనీ.. సెమినార కి డార్ప చేసాత్ను.. "తడబాటుగా చెపాప్డు.

హాసిప్టల కి చేరేవరకూ ఏమీ మాటాల్డుకోలేకపోయారు. ఇదద్రి మనసులోల్ చెరో విధమైన ఉదివ్గన్త.

"థాయ్ంకస్ ఎలాట భరదావ్జా.. ఫర ఎవీర్ థింగ.. " కారు దిగి చెపిప్ంది.

"ఏం.. జే.కే.సర అనవా.. ఇపుప్డు..?." నవువ్తూ అడిగాడు.

"ఊహు.. ఇక ఎపుప్డూ అనను. వీలైతే మీ ఆఫీస కి.. అహా కాదు... అసెంబీల్కి వచిచ్ మరీ అందరి ముందూ

భరదావ్జా అని పిలుసాత్ను.. " అని నవువ్తూ వెళిళ్పోయింది.

ఆమె రూపం కనుమరుగయేయ్ వరకూ అలా చూసూత్వుండిపోయాడు. తన వలల్ కాదు. కావటేల్దు. ఆమె కళళ్లో
అంత డిసపాప్యింటెమ్ంట చూడడం... తన తరం కాదు.. కానీ పాపం తనకోసం ఎంతగా కాంపర్మైజ అయింది.
పేర్మించవదూద్, ఫెర్ండ గా మెలగమంటే పాపం మనసులో ఎంతగా బాధ పడిందో గానీ, కేవలం కొదిద్రోజులైనా తనకి
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దగగ్రగా వుండడంకోసం సరే అంది. గాడ ఎలా దూరం అవగలడామెకి..? ఇపుప్డే ఇలా వుంటే మరో

నాలుగురోజులయాయ్కా అసలు విడిచి వెళళ్గలడా.? అది సాధయ్మయేయ్పనేనా.. ఇదేనా పేర్మంటే.. ఇదంతా పేర్మేనా...?

PPP
"ఫూయ్ మినిటస్, కొదిద్గా వరక్ చేసుకునీ.. " సంజాయిషీగా చెపప్బోయాడు. నవువ్తూ వారించిందతనిన్, "ఏం

పరేల్దు. కొదిద్గా ఏం పాపం కావలిస్నంత వరక్ చేసుకునాన్కే మాటాల్డండి. నేనేదో కాజువల గా వచాచ్ను. నాట టూ డిసట్ర్బ
యూ అటాల.. "
"అదేం లేదులే. ఈనాలుగు పేజీలు చదివేసేత్.. పెదద్ బాధయ్త పోతుంది. కూరోచ్.. తరువాత హాయిగా టీ తాగుదాం.
" చెపాప్డు.
తలూపి పకక్నే ఉనన్ మాయ్గైజ్న చేతిలోకి తీసుకుంది. అనీజీ గా ఫైలోల్ పేజీలు తిపాప్డు. పుసత్కం అంచులమీదుగా
మనోఙఞ్ తనని చూడడం తెలుసోత్ంది.
ఆమె చూపులే సప్రశ్గా మారి తనని తాకుతునన్ భావన. ఏదో తెలీని ఇబబ్ంది. ఇక చదవడం అయేయ్ పని కాదని
ఫైల కోల్జ చేసి తలెతాత్డు. సీరియస గా బుక చదువుతునన్టుట్ నటిసుత్నన్ మనోఙఞ్ని చూడగానే నవొవ్చిచ్ందతనికి.
"చాలా కషట్పడి చదువుతునన్టుట్నాన్వ? చదివిందిక చాలేల్.." అనాన్డు కాసత్ వయ్ంగయ్ంగా.
అమాయకంగా ముఖం పెటిట్, "ఏం, మీ పనైపోయిందా..?" అంది అంతే పదునుగా.

ఉలికిక్పడి చూశాడు. అంటే తన పనయియ్ందా అనా లేక తన పనైందనా.. గాడ ఎంతైనా ఈ పిలల్ అసాధుయ్రాలు
అనుకునాన్డు. జవాబు చెపప్కుండా ఇంటరాక్మ లో టీ ఆరడ్ర చేసుత్నన్ భరదావ్జ వైపు నవువ్తూ చూసింది.
"ఇంతకీ మీ పొలిటీషియనస్ అందరూ వైట ఎందుకు వేసాత్రు?" అడిగింది.

"కనీసం బటట్లవరకైనా మేం చాలా పెల్యిన.. ఐ మీన నిరమ్లమైనవాళళ్ం అని చూపించుకోవాలి కదా..!" నవావ్డు.

"అబాబ్.. సీరియస.. చెపప్ండీ.. వాళళ్ సంగతెందుకు గానీ, పోనీ మీరెందుకలా ఎపుప్డూ వైట, కీర్ం కలరస్ తపప్

వేరేది వెయయ్రో చెపప్ండి? "

"వెల పాలిటికస్ లోకి వచిచ్న కొతత్ లో ఇలాంటి పర్శన్లే నానన్ని అడిగేవాడిని. నానన్ చెపాప్రు, 'తెలుపు మనలోని

సవ్చఛ్త రా! మనలో నిజాయితీ లేనపుప్డు మన వంటి మీద బటట్లు సైతం మనని పర్శిన్సాత్యి నీకీ తెలుపు ధరించే
హకుక్ందా అని. ఆ క్షణం నీకు నువువ్ సమాధానం చెపుప్కోగలిగితే నువీవ్ లోకానేన్ గెలవగలవు. ఎనిన్కలో లెకక్ కాదు'

అని. అది వినాన్కా నిజంగా సమాధానం చెపుప్కోగలనో లేదో చూదాద్మనీ మొతత్ం వైట కి కనవ్రట్ అయిపోయాను.."
"మరి చెపుప్కోగలిగారా..?" కుతూహలంగా అడిగింది.
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నవావ్డు చినన్గా,"అసలంత ఆలోచించే టైం కూడా దొరకనంతగా కూరుకుపోయాను. ఎపుప్డు వీటికి అలవాటు

పడిపోయానో కూడా తెలీదు. సో.. అలాగే కంటినూయ్ అయిపోయాను."
"అయితే.. కలర ఫుల బటట్లే కటట్రా.."

"అలా అనేం లేదు. ఇలా అలవాటైపోయింది. ఎపుప్డో ఫంక్షనస్ కీ అలా.. అంతే ఈ మధయ్ అది కూడా లేదు.
పూరిత్గా ఇలాగే. ఇక చాలా మిస ఈ ఇనఫ్రేమ్షన.. ఇంతకీ ఎందుకటా ఈ ఇంకైవ్రీ.. "
"ఇది చూడండి.." సెల అందించింది.
డారక్ బౌర్న ఫానీస్ షేరావ్నీ లో నవువ్తునన్ తన ఫొటో.
"ఓహ.. ఇదెకక్డిది నీకు.. రిలేటివస్ మారేజ అపప్టి ఫొటో అది ఆలోమ్సట్ 5 ఇయరస్ బాక అనుకుంటా. వేర డిడ

యూ గెట ఇట ఫర్మ.. ?" ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు.

గరవ్ంగా చూసింది, "మనసుంటే మారగ్ముంటుంది భరదావ్జా..."

"నెట లోంచి డౌన లోడ.. ఛానేస్ లేదు. ఎలా.. పర్భాత-సువరణ్ తెలుసా నీకు..?" అడిగాడు.
"వాళెళ్వరు?"

"గాడ.. వాళళ్ పెళిళ్ లోదే ఈ ఫొటో. చెపెప్కక్డిది? "

"ఊ.. చాలా సింపుల సావ్మీ.. అంత ఆలోచించకక్రేల్దు. కాసత్ గెస చేయండి.. చూదాద్ం.."
"పచ్.. చెపెప్య.."
"పాణి గారు.." నవేవ్సింది.

"మై గుడ నెస పాణే. నాకు చెపప్కుండా గోరు కూడా కదపడు. అలాంటిది, నా ఫొటో, అదీ ననన్డకుండా

ఇచాచ్డంటే.. గుడ వరక్.. బానే ఇంపెర్స చేసుత్నాన్వ జనాలిన్.. అసాధుయ్రాలివే.." నవువ్తూ అనాన్డు.
"ఏం లాభం. అవావ్లిస్న వాళుళ్ కానపుప్డు..."అలల్రి గా నిటూట్రుసూత్ అంది.
భరదావ్జ ముఖంలో నవువ్ మాయమైంది.
"మనోఙాఞ్.. "మందలింపుగా ఏదో అనబోయి సరెవ్ంట టీ తీసుకుని రావడంతో ఆపేశాడు.
"నేను పిర్పేర చేసాత్ను, సుగర ఎంత? "

"హాఫ సూప్న.. " ఒకింత కోపంగా చెపాప్డు.
"అంతేనా... చాలా.." ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది.
"ఏజ కూడా చూసోక్వాలి కదా. ఇపప్టున్ంచీ కంటోర్ల లో వుంటేనే బెటర. తరావ్త సడెన గా మానాలంటే కషట్ం..
" అనాన్డు ఆమె ముఖంలోకి సూటిగా చూసూత్.
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ఫకుక్న నవేవ్సింది మనోఙఞ్. ఉకోర్షం ముంచుకొచిచ్ందతనికి.

"ఎందుకా నవువ్? నేనేమనాన్తపప్నాన్నా. మీ డాకట్రూల్ ఇదే గా చెపాత్రు.."

"అవును మహాశయా.. అదే చెపాత్ం. కానీ ఇపప్టున్ంచే అనీన్ వదిలేసి సనాయ్సం తీసుకోమని చెపప్ం.."
నవావ్పుకుంది.
"నేను కూడా కంటోర్ల చేసుత్నాన్ను కానీ వదిలెయయ్లేదు.."
"అరథ్మౌతోందిలెండి.."

అయోమయంగా చూశాడా మాటకి, "ఏం అరథ్మౌతోంది..?"

"మీరు 'కంటోర్ల' చేసుకుంటునాన్రనీ.."అరథ్వంతంగా చూసింది.

"యూ ఆర జసట్ ఇంపాసిబుల.." తలాడిసూత్ నిసప్ృహగా చెపాప్డు. ఏజ గురుత్చేసి ఆమెని దూరంపెటట్డం
అసాధయ్మేమో అని మొదటిసారి అనిపించిందతనికి.

PPP

దేవుడి ముందైనా కనీసం ఒకక్ క్షణమనాన్ పర్శాంతంగా గడపగలిగితే అంతే చాలు. తన ఆలోచనల తాకిడికి తానే
కొటుట్కుపోతునాన్డు.

"గోతర్ం..?" పూజారి పర్శన్కి తెపప్రిలిల్ చెపాప్డు.

"పేరు..?" అంటూ ఇదద్రినీ కనుకుక్ని లోపలకు వెళిళ్ అరచ్న మొదలు పెటాట్డాయన.

"......గోతర్సయ్..., జయకృషణ్భరదావ్జ నామ ధేయసయ్.. ధరమ్పతీన్.. మనోఙాఞ్ నామాయ్ం.. సహకుటుంబానాం..."

మనోఙఞ్ ముఖం ఒకక్సారిగా వెలిగిపోయింది. అనయ్మసక్ంగా వింటునన్ భరదావ్జ చపుప్న తలెతాత్డు, "...అయాయ్

మేమూ.." అంటూ కంగారుగా చెపప్బోయాడు. ఆయన తలతిపిప్కూడా చూడలేదతని పిలుపుకి. ఇబబ్ందిగా మనోఙఞ్ వంక
చూశాడు. పెదాలు బిగించి నవావ్పుకుంటోంది. చపుప్న కళుళ్ మూసుకుని దేవుడికి నమసాక్రం పెటట్సాగాడు.

"బాబూ.. హారతి.." అంటూ పూజారి రాగానే భరదావ్జ రియాకట్యేయ్లోపు బాయ్గ లోంచి చేతికందిననిన్ నోటుల్ తీసి
ఆయన చేతిలో పెటిట్ చపుప్న వంగి నమసక్రించింది.
"శీఘర్మే.. మీకిదద్రికీ.. ఏడాది తిరిగేలోపు పండంటి కొడుకు పుడతాడు.. నా మాట తపప్దమామ్.. తపప్క
ఫలిసుత్ంది.. చూసుత్ండండి.." అనాన్డాయన పరమానందంగా.
"ఓహ గాడ.." కంగారుగా చెపప్బోయిన భరదావ్జ ఆ మాటలకి ఆగిపోయాడు. అతని పెదాలు అపర్యతన్ంగా
సనన్టి నవువ్తో విచుచ్కునాన్యి. అంతలో తమాయించుకుని ముఖంలోకి గాంభీరాయ్నిన్ తెచుచ్కునాన్డు.
"పర్సాదం.." నవువ్తూ చేతిలో పెటిట్ంది. మౌనంగా అందుకుని మెటల్ వైపు నడిచాడు.
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కొబబ్రి పగలగొడుతూ ఆలోచిసుత్నాన్డు. అలా ఎలా కనిపించారు తాము జంటలాగా. తనకంటే ఎంత చినన్దీ..
ధరమ్పతిన్.. పండంటి కొడుకు.. ఒకక్ క్షణం ఏదో తియయ్ని భావన మనసంతా పరుచుకోగా తలతిపిప్ మనోఙఞ్ని చూశాడు.

'నిండైన పటుట్చీర, చేతులకి గాజులు, కళళ్కి కాటుక.. అచచ్మైన తెలుగింటి అమామ్యిలా చూడముచచ్టగా వుంది.
చుడీదార లో, టార్క సూటోల్ కనిపించే ఆ మనోఙేఞ్నా ఈమె అని అనిపించేంత పర్తేయ్కంగా.. ఎంతో నిండుగా..... సడెన గా

ఏదో సైట్ర్క అయింది. చీర.. ఎస.. చీర లో పెదద్రికానిన్ సంతరించుకుని అలా ఉంది గానీ అదే చుడీదార లో వసేత్.. తండీర్

కూతుళళ్మనుకునేవారా...' ఆ ఊహరాగానే ఒకక్సారిగా మనసు మొతత్ం చేదుగా, వాసిలేటింగ గా తయారయియ్ంది.
మదిలో వునన్ ఉతాస్హం మొతత్ం ఆవిరైపోయింది.

"ఏమాలోచిసుత్నాన్రు భరదావ్జా..?" అడిగింది మనోఙఞ్ మెటల్ మీద కూరుచ్ంటూ.
కొబబ్రి ముకక్ ఆమె చేతిలో వుంచి తల అడడ్ంగాతిపాప్డు ఏమీ లేదనన్టుట్.

అతని వైపు చూసి చిరునవువ్తో అంది, "అంతగా కూడా ఆలోచించకండి భరదావ్జా.. ఇటస్ జసట్ ఏన ఇనిస్డెంట.."

తలూపాడు,"నేనూ అదే చెపాప్లనుకుంటునాన్ను మనూ. ఇటస్ జసట్ ఏన ఇనిస్డెంట, చినన్ కనూఫ్జన మాతర్మే.

అంతే. ఎకుక్వ ఆలోచించకు నువువ్కూడా.." అనాన్డు సూటిగా.

ఆమె ముఖం పాలిపోయింది. నవువ్ మాయమైంది. నిశశ్బద్ంగా కళుళ్ దించుకుంది.

తనమీద తనకే అసహయ్ం వేసింది. 'మరీ అంత పదును మాటాల్డి ఒకక్సారిగా ఆమె మనసు గాయపరచాలా. తనని

తాను నిగర్హించుకుంటే సరిపోతుందిగా. ఆమెనంతగా బాధ పెడితే తన మనసుకీ కాదూ మానని గాయం.. '
"మనూ.." బాధగా పిలాచ్డు.ఆమె కళళ్తత్లేదు. సత్బద్ంగా అలాగే వుండిపోయింది.
"అయాం సారీ.." మెలల్గా అనాన్డు. తలూపింది.
"క్షమించవూ.." అడిగాడు. అతని గొంతులోని ఆరిత్కి కదిలిపోయింది.

"ఛ.. అదేం మాట భరదావ్జా..మీకూ నాకూ మధయ్ క్షమాపణలేంటి.. పదండి వెళాద్ం.. ఆకలేసోత్ంది.. ముందేమనాన్
తిందాం.." తేరుకుని తొందర చేసింది.

ఆమె మనో నిబబ్రానికి ఆశచ్రయ్పోతూ కదిలాడు. 'ఎంత నిబబ్రం, ఓపికా ఈ అమామ్యికి. తనలో పోయిందా

సంయమనం. ఎపుప్డూ లేనిది తొందరపడి మాటతూలుత్నాన్డీమధయ్. అదీ మనోఙఞ్నే ఎకుక్వగా హరట్ చేసుత్నాన్డు. తనని

పేర్మించినంతమాతార్న తనకామెని మాటతూలే హకక్యితే రాలేదు కదా. కాసత్ంత సెలఫ్ కంటోర్ల పాటించు జే.కే. ' తనని
తాను మరో సారి మందలించుకునాన్డు.
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పర్తిరోజూ మెలకువ కాగానే నా కళళ్ముందు మెదిలే అందమైన ఊహాచితర్ం మనోఙఞ్. మళీళ్ ఓ కొతత్ రోజు పుటిట్ంది
ఆమెని నాతో కలపడానికి అనుకోగానే నాలో ఏదో కొతత్ ఉతాస్హం పొంగుకొసుత్ంది. పర్తీసారీ ఆమెని కలిసే ముందు
నాకు నేను ఎనోన్ విధాలుగా నచచ్జెపుప్కుంటాను. తనతో చనువుగా మెలగొదద్నీ, తనని తాకొదద్నీ.. ఇంకా ఎనోన్..

ఎనెన్నోన్.. మరెనోన్సారుల్ నా వయసుని గురుత్ తెచుచ్కుంటాను.

కానీ, మనోఙఞ్ కనిపించడంతోటే మొతత్ం మారిపోతుంది. .. నా మనసు మాట వినదు...

బుదిధ్, చదువు, ఆలోచన, జాఞ్నం, విచక్షణ-సరవ్ం తానైపోతుంది. ఏదో మాగన్టిక పవర తన నుంచి నావరకూ

పర్వహిసుత్నన్ భావన. నాకు తెలియని కొతత్ పరిమళమేదో చుటుట్ముటిట్న అనుభూతి.

ఇవనీన్ చెపేత్ తను నవువ్కుంటుందేమో. ఊహు.. ఐనా ఎందుకు చెపాత్ను. ఒకక్సారి చెపేప్సేత్ ఆశ కలుగదూ.. తనూ
ననన్ంతగా ఇషట్పడాలనే కోరిక మొదలౌతుంది. నేనంత ఇసేత్ తను నాకింత తకుక్వ చేసిందనన్ కంపారిజన.. మెలల్గా

తననుంచి ఏదో కావాలనన్ ఎకెస్ప్కేట్షన, సావ్రథ్ం,.. నో.. వీటనిన్ంటితో పవితర్మైన నా పేర్మ పర్వాహానెన్లా కలుషితం
చేసాత్ను. అందుకే..చెపప్ను..

అసలు పేర్మించడం కంటే, పేర్మించాననన్ ఆలోచనే ఎంతో మధురం. ఈ కనూఫ్జడ్ సేట్ట ఇంకా బాగుంది.

అసలు పేర్మించడం అంటే పేర్మని ఇవవ్డమే అనాన్రెవరో. ఎంత మధురమైన మాట. పేర్మంటే ఇవవ్డమే అయితే
ననున్ నేను తపప్ నీకేమివవ్గలను.

నేనెంత సావ్రథ్పరుడిని, నీమీద నాకునన్ పేర్మ సైతం నా సొంతం మాతర్మే అనన్టుట్, నీ నుంచే దాచడం సావ్రథ్ం

కాక మరేమిటి?

ఈ అదుభ్తమైన భావమేనా పేర్మ. మొతత్ం పర్పంచానేన్ కదిలించగలిగే పేర్మ ననున్ సప్ృశించదనుకునన్ నేనెంత

వెరిర్వాడినో కదూ..

ఊహూ.. దాచలేను నేసత్మా... ఆ విశాలమైన కళళ్లోకి చూసూత్, సవ్చఛ్ంగా మెరిసే ఆ కనీన్టికి నేనేం జవాబివవ్ను.

ఓ మై ఏంజిల.. నీ కళళ్లో... నేనెవరిన్? ఎంతో ఆశగా నీవందించే పేర్మామృతానిన్ వదద్నుకుంటునన్ మూరుఖ్డినే కదూ!
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"హొటల చాలా బాగుంది సంజయ.. నాకు తెలీదు ఇకక్డ ఇంత మంచి రెసాట్రెంట వుందని..", చెపాప్డు చుటూట్

చూసూత్ భరదావ్జ.

"థాంకూయ్ సర. ఇలాంటి ఒక పేల్స వుందని మాకూ మొనన్నే తెలిసింది. కాకపోతే బాగా దూరం.. చుటూట్ లోనీల్ గా
ఉంది.." చెపాప్డు సంజయ.
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"ఔను.. ఇలాంటి చోట లంచ బెటర డినన్రస్ కంటే మీరూ ఆడపిలల్లోత్ కలిసి వసాత్రు కదా. ఎనీవేస.. మంచి పేల్స,

గుడ ఛాయిస... ఇంతకీ.... ఇంకా ఎనాన్ళుళ్నాన్యి మీ సెమినారస్..? " అడిగాడు.

"థాయ్ంకూయ్... ఇంకా వన మంత వుంది సర.. ఇకక్డ మేం మొతత్ం టూ మంతస్ వునన్టౌట్తుంది.. కానీ అసస్లు బోర

కొటట్టేల్దు. గేర్ట పేల్స... ఎనోన్ హిల సేట్షనస్ వుండగా మీరికక్డే కాటేజ ఎందుకు కటిట్ంచుకునాన్రో తెలుసోత్ంది సర. ఇంత
అందమైన లొకేషన ఎకక్డా చూడలేదు. బిజీ యట పీస ఫుల.. హాపెనింగ యట కామ.." చెపాప్డు సుధీర.

"అవును.. సో ఐతే మీ హనీమూన కి నువూవ్, నవాయ్ ఇకక్డికే వసాత్రనన్మాట..?" నవువ్తూ అడిగాడు.

మొహమాటంగా చూశాడు సుధీర.

"సర, నెకస్ట్ ఎలక్షన లో మీ పారీట్ రాదంటునాన్రందరూ.., డిపూయ్టీ సీ.ఎం గారికి ఎవరితోనూ పడటేల్దనీ, పారీట్

చీలిపోతుందనీ.. అలా జరిగితే మీరా డిపూయ్టీ ఐ మీన.. పురుషోతత్మ గారితో వెళిళ్పోతారా..?" కుతూహలంగా అడిగాడు
రఘు.

"మరీ పదవి కోసం పదిసారుల్ పారీట్లు మారేచ్ గోడమీది పిలిల్లా కనిపిసుత్నాన్నేంటయాయ్.." నవువ్తూ అడిగాడు
భరదావ్జ.

సిగుగ్పడాడ్డు రఘు, "సారీ సర.. కూయ్రియాసిటీ ఆపుకోలేక అడిగేశాను.."

"ఏం పరేల్దు.. ఐనా ఇకక్డ కూడా రాజకీయాలెందుకు, మీ విశేషాలు చెపప్ండి.. వింటాను.."

"మా దగగ్రేముంటాయి సర చెపప్డానికి, మీరు సెలిబిర్టీస, మీ దగగ్రే కదా అనిన్ విశేషాలుండేది... " అనాన్డు

ఆనంద. అతని మాటలోల్ శేల్ష ధవ్నించింది. సాన్కస్ సరవ్ చేసుత్నన్ సంజయ ఉలికిక్పడి చూశాడా వాయిస లో పదునుకి.
అదేమీ పటిట్ంచుకోకుండా,"మీ యంగస్ట్రేస్ అలా అంటే ఎలా ఆనంద..?", కాయ్జువల గా అనాన్డు భరదావ్జ.
"దాటేసుత్నాన్రు చెపప్కుండా.." ఆనంద రెటిట్ంచాడు.

"సరే అడుగు ఏం విశేషం చెపప్మంటావో..." నవువ్తూ అడిగాడు ఫోరక్ తో మంచురియా తీసుకుంటూ.
"పోనీ.." అంటూ ఆగి భరదావ్జ మొహంలోకి సూటిగా చూసూత్ అనాన్డు. "మాళవిక గారి గురించి చెపప్ండి..
మీకు సంబంధించిన విశేషమేట కదా ఆవిడ...!!"
ఫోరక్ నోటోల్ పెటుట్కోబోతునన్ భరదావ్జ అపర్యతన్ంగా కళెళ్తిత్ చూశాడు. ఆనంద మొహంలో ఒకలాంటి
సాటిసాఫ్క్షన కనిపించింది. అది తనని ఇరుకున పెటట్డంవలల్ వచిచ్నదని అరథ్మైంది. అతని రోషానికి గల కారణమూ

అరథ్మవవ్గా, "వేరే వాళళ్ విషయాలెందుకులే ఆనంద.." అనాన్డు గంభీరంగా.

"అదేంటి సర... ఆవిడ.. అదే ధరామ్రావుగారి వైఫ, అదే మాళవిక గారు, మీకు బాగా కోల్జ అట.... ఐ మీన

పొలిటికల సరిక్లస్ లో చెపుప్కుంటునాన్రు.. అలాంటపుప్డు వేరేవాళుళ్ ఎలా అవుతారు. చెపప్ండి సర.."
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అందరి ముఖాలోల్ టెనష్న, సంజయ చపుప్న ఆనంద భుజం మీద చెయియ్వేశాడు, ఇంక ఆపమని వారిసుత్నన్టుట్గా.

ఆనంద లెకక్ పెటట్లేదది. భరదావ్జ వంక చూశాడు చెపప్మనన్టుట్.

కురీచ్లో నెమమ్దిగా వెనకిక్ వాలి సూటిగా చూశాడు భరదావ్జ., మనోజఞ్ వింటోదని తెలుసు. విననీ. తనేమిటో

పూరిత్గా తెలవనీ, ఆలోచనలని పకక్కి నెడుతూ అడిగాడు, "ఏం తెలుసుకోవాలి ఆనంద.. ఏం చెపప్మంటావ. షీ వాజ మై

ఫిల్ంగ సమ టైమ బాయ్క అనన్విషయం ఎవరూ చెపప్లేదా ఆ పొలిటికల సరిక్ల లో..?"

"వేరొకరి భారయ్.. మీ ఫిల్ంగ.. గేర్ట.. చాలా గొపప్ మోరలస్ వునన్ లేడీ సర... మీ మాళవిక గారు.." వెటకారంగా

అనాన్డు.
"ఈ పర్శన్ రోజుకో అమామ్యితో గడిపే ధరామ్రావ ని ఎవవ్రూ అడగరనుకుంటాను..." కూల గా అనాన్డు
భరదావ్జ.

"ఓహ.. కరకేట్.. మరి ద గేర్ట జే.కే.బీ. గారి మోరలస్ మాటేంటి సర..? వేరే వయ్కిత్ భారయ్-మీ ఫిల్ంగ.. చాలా కీల్న

ఇమేజ వునన్టుట్ మాటాల్డుకుంటారు కదా జనం మీగురించి...." ఆనంద కళళ్లో పూరిత్ సాథ్యి దేవ్షం.

అందరి ముఖాలూ భయంతో వాడిపోయాయి. మనోజఞ్ ముఖంలో మాతర్ం ఏ భావమూ లేదు తలెతత్కుండా పేల్ట

లో ఐటమస్ ఫోరక్ తో సెపరేట చేసోత్ంది కామ గా. సుధీర కోపంగా చూశాడు, "రేయ.. ఇక చాలు... నోరుమ్యియ్ంక... సారీ

సర.." కంగారుగా చెపాప్డు.

"ఏరా.. తపేప్ం అడిగాను. హైలీ కీల్న ఇమేజ వునన్ పొలిటీషియన అని మీడియా వాళుళ్ తెగ పొర్జెకట్

చేసుత్ంటారుగా.. ఏం సర.. చెపప్ండి?" రోషంగా అనాన్డు ఆనంద.

"వెల... తపేప్ంలేదు ఆనంద. కానీ, జనానికీ, మీడియా వాళళ్కి ఎపుప్డూ నా పరస్నల లైఫ కి సంబంధించి నేనే

ఇమేజూ పొర్జెకట్ చేయలేదు. చేయాలనుకోను కూడా. సో వాళళ్ పొర్జెక్షన కి అయామ నాట రెసాప్నిస్బుల. అండ కమింగ

టూ మై మోరల పారట్... రాజకీయాలోల్ సెకస్ కూడా ఓ భాగమే అయిపోయింది. ఒకోక్చోట అదే చాలా పెదద్ ఆయుధమైతే,

మరో చోట చాలా చినన్పదం. ఇకక్డ జీవితంలో ఒక సేట్జ తరావ్త ఎథికల వాలూయ్స కి, మోరలస్ కి డెఫినిషన పూరిత్గా
మారిపోతుంది ఆనంద. కనీసం నేనా పరిమితులు దాటలేదనన్ ఆతమ్ సంతృపిత్ నాకుంది. అది చాలు నాకు. ఈ

విషయంలో ఐ డోనట్ ఓవ ఎనీ ఎకస్పల్నేషన టూ ఎనీ వన. ఇది ఎకస్పల్నేషనూ కాదు, ననున్ నేను సమరిథ్ంచుకోవడానికి

అంతకనాన్ కాదు. నువువ్ తెలుసుకోవాలనుకునాన్వని చెపుత్నాన్ను. మాళవికతో నా పరిచయానికి మూలం ధరామ్రావు
పోర్దబ్లమే. మా గురించి అతనికి కిల్యర గా తెలుసు. సో అది అతని వెనుక జరిగిన మోసమూ కాదు, నేను దగా చేసే

భారాయ్ నాకు లేదు. ఇట వాజ ఏ కిల్యర కట ఓపెన ఎఫైర... అండ గాట ఓవర లాంగ టైం బాయ్క. ఇపుప్డు మాటాల్డడ్ం
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పూయ్రీల్ అనవసరం. చేసిన పని నీతిబాహయ్మైనదే, కానీ అందులో వికిట్మస్ అంటూ ఎవరూ లేరు.. ఆ తేడా నీకు ఇపుప్డు

తెలీదు. చినన్వాడివి. లోకానిన్ చూశాకా నీకే అరథ్మౌతుంది.." పర్శాంతంగా చెపాప్డు భరదావ్జ.
"మరి అదే తపుప్ మీ పటల్ జరిగితే... మీ భారేయ్ చేసేత్.."

అందరూ ఆ సంభాషణ ఎటు వెళోత్ందో తెలీక బితత్రపోయి చూసుత్నాన్రు. మనోజఞ్ కనీసం కళెళ్తిత్ కూడా చూడటేల్దు.
సత్బద్ంగా ఉంది.

ఒకక్సారి గాఢం గా ఊపిరి తీసుకుని,ఆగి చెపాప్డు., "....పారట్నర గా నేను ఫెయిలైనటుట్. సో నా ఓటమి కి

వేరొకరిని ఎలా నిందిసాత్ను. పరోక్షంలో నా సాథ్నం వేరొకరికిచేచ్ంతగా పాడైన రిలేషన కి ఇక విలువేముంటుంది.. దాని

కోసం పార్కులాడి ఏం పర్యోజనం?"

"ఓ.. అంటే వదిలేసాత్రా. మీరు చేసేత్ రాజకీయంలో భాగం, అదే మీ పారట్నర చేసేత్ వయ్భిచారమా.." హేళనగా

అనాన్డు.

"వదిలేసాత్ను అనడంలేదు ఆనంద. భారయ్ ఒక టర్ంప కారడ్ ఐతే, సొంతం అనే ఫీలింగ లేకపోతే వేరు. రిలేషన

అనేది ఒక బాండింగ అని నమిమ్తే వేరు అని చెపుత్నాన్ను.." ఓపిగాగ్ చెపాప్డు భరదావ్జ.

"ఐతే .. మీరు.. రిలేషన ని బాండింగ అనుకుంటారా.. ఒకవేళ మీకు పెళైళ్ వుంటే మీ భారయ్ని.." అంటూ ఇంకేదో

అనబోతునన్ ఆనంద ని మధయ్లో కట చేసూత్ అనాన్డు భరదావ్జ, "లేని విషయాలు గురించెందుకు ఆనంద.."

"సరే... లేని విషయాలొదుద్.మరి అంతంత గొపప్ ఫిలాసఫీలునన్ మీరు పెళెళ్ందుకు చేసుకోలేదు..? లేక చాలా

తొందరోల్ ఎవరైన్నా చేసుకోబోతునాన్రా..? " సూటిగా అడిగాడు.
అభావంగా చూశాడు భరదావ్జ.

"పర్తి జీవికీ గురిత్ంపు కావాలి. పర్తీ రిలేషన కీ నరిషింగ, రెసీపోర్కేషన కావాలి. అది పెంపుడు జంతువైనా,

మొకైక్నా, సేన్హితులైనా, భారైయ్నా, పిలల్లైనా, ఎవరైనా గురిత్ంపూ, పేర్మాదరణలూ ఇవవ్లేకపోతే, ఆ రిలేషనిన్ నరిష

చేయలేకపోతే వాటి జోలికి పోయే అరహ్త మనకి లేనటేట్. అవనీన్ ఇచేచ్ ఏజ గానీ, టైమ గానీ నా దగగ్ర లేవు. గాట ఇట.. నీ
పర్శన్లకి జవాబు దొరికిందిగా.. సో నౌ పీల్జ ఎకూస్క్య్జీమ్.." అంటూ తాపీగా లేచి వాష రూమ కేసి వెళిళ్పోయాడు.
రెండు క్షణాల పాటు ఎవవ్రూ మాటాల్డలేదు. ముందుగా తేరుకునన్ది సంజయ.

"పిచేచ్వనాన్ఎకిక్ందేంటార్ నీకు, నీకెందుకాయన పరస్నల విషయాలు., ఆయనిన్ మనం డినన్ర కి గెసట్ లా పిలాచ్ం,

అంతేగానీ అవమానించడానికి కాదు." అరిచాడు కోపంగా.

"ఏం తపేప్మైంది. నాకేం తపుప్ కనిపించిలేదు నేనడిగినదాంటోల్, అండ నా మాటలకి సమాధానం చెపిప్న ఆయనా

బానే వునాన్డు. మధయ్ మీకేమొచిచ్ందీ..." విసురుగా అనాన్డు.
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"బాధ..." హఠాతుత్గా అంది మనోజఞ్. ఉలికిక్పడి అందరూ ఆమె వైపు చూశారు. పేల్ట మీంచి చూపు

మరలచ్కుండానే చెపిప్ందామె, "బాధ ఆయన తో నీ వాదం గురించీ కాదు, మాళవిక టాపిక గురించి అంతకనాన్ కాదురా.

ఆయన నాకెంత ఇంపారెట్ంటో తెలిసీ, నువవ్లా మాటాల్డావు చూడూ.." అంటూ తలెతిత్ంది. ఆమె కళళ్నిండుగా నీళుళ్.

ఆనంద మొహం ఒకక్సారిగా పాలిపోయింది., "అయాం... అయాం సో సారీ మనూ..అసస్లాలోచించలేదు

నువివ్ంతలా ఫీలౌతావని.. అయాం రియలీల్..."

అతనిన్ వారిసూత్ రెండు చేతులూ జోడించి లేచింది మనోజఞ్, "వదుద్రా. చాలు. నాకే సారీలూ వదుద్. నేను వెళాత్ను.నా

మాట మీద ఏ మాతర్ం గౌరవం వునాన్, పిలిచినందుకు ఆయనకి కనీసం భోజనం ఐనా ఏ మాటలూ అనకుండా పెటిట్

పంపండి చాలు... పీల్జ.." అనేసి విసురుగా బయటకి వెళిళ్పోయింది.

నిశశ్బద్ంగా ఒకరి ముఖాలొకరు చూసుకునాన్రు. అంతలో భరదావ్జ తిరిగి వచాచ్డకక్డికి., "ఏమైందంతా

నిలబడాడ్రేం...?" ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు.

"అదేం లేదు సర.. కూరోచ్ండి.. పీల్జ.. "చపుప్న తేరుకుని చెపిప్ంది నవయ్. అందరూ తలలూపారు ఏమీ లేదనన్టుట్.

కూరోచ్బోతూ చూశాడు భరదావ్జ, మనోజఞ్ కురీచ్ ఖాళీగా వునన్దని... అడగబోయి తమాయించుకునాన్డు. అనయ్మసక్ంగా

పేల్టస్ దగగ్రకి జరుపుకునాన్రంతా.

"సర.." ఇబబ్ందిగా పిలాచ్డు ఆనంద. ఏమిటనన్టుట్ చూశాడు భరదావ్జ. అతని ముఖం మామూలుగా వుంది.

పాలిటికస్ లో వునన్ందువలల్ కోపానిన్ కపిప్పుచుచ్కుంటునాన్డో, లేక నిజంగానే కూల గా వునాన్డో అరథ్ంకాలేదతనికి.

అయోమయంగా చూసాడు ఆనంద, " ఆకూట్య్వలీల్ అయాం వెరీ... " అంటూ ఏదో చెపప్బోతుండగా వినిపించిందా

కేక.. "హెలప్..........."లీలగా. ఒకక్క్షణం మొహాలు చూసుకునాన్రు. తాము వినన్దేంటో వాళళ్కి బోధపడే లోపు గాలిని
చీలుచ్కుంటూ మరో అరుపు....

ఒకక్వుదుటన్ లేచాడు భరదావ్జ, "మనోజాఞ్.." అంటూ రివువ్న బయటకి పరుగుతీశాడు. ఒకక్ నిమిషం

అరథ్ంకాకుండా చూసి చపుప్న విషయం సుఫ్రించి అందరూ అతని వెనకే పరిగెటాట్రు.

బయటికొసూత్నే చూశాడతను, కారల్ మధయ్ కొందరు వలయంలా నిలబడగా వారి మధయ్లో నేలకొరిగి ఒకడి

చేతులోల్ పెనుగులాడుతూ నిసస్హాయంగా కేకలువేసోత్ందామె.

PPP
అది చూసూత్నే భరదావ్జ కళళ్లోల్ నిపుప్లు చిమామ్యి. విసురుగా వాళళ్ని తోసేసూత్ వెళిళ్ మనోజఞ్ని పటుట్కునన్వాడిన్
సాచిపెటిట్ కొటాట్డు. ఊహించని ఆ దెబబ్కి వాడు ఎగిరిపడాడ్డు. వెళిళ్ చపుప్న మనోజఞ్ లేవనెతాత్డు. ఏడుసూత్ భరదావ్జని
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కరుచుకుపోయిందామె, "వాళూళ్.. వాళూళ్... "అంది వెకుక్తూ. తేరుకునన్ ఆ వయ్కుత్లు విసురుగా భరదావ్జ వైపు వచాచ్రు.

షాకై చూసుత్నన్ సంజయ, ఆనంద సప్ృహలోకి వచిచ్ వేగంగా భరదావ్జకి రెసూక్య్కి వచాచ్రు.

అంతలో మెరుపులాల్ ఎకక్డిన్చో పర్తయ్క్షమయాయ్రు భరదావ్జ సెకూయ్రిటీ గారుడ్లు. నిమిషాలోల్ అకక్డి సీన

మారిపోయింది. వాళళ్ందరినీ వాయగొటిట్ తీసుకొచిచ్ భరదావ్జ ముందు నిలబెటాట్రు. మనోజఞ్ని నవయ్ చేతులోల్కినెటిట్
విసురుగా వాళళ్వైపు నడిచాడతను. భరదావ్జని అంత రౌదర్ంగా ఎపుప్డూ చూడలేదెవవ్రూ. అతని ముఖం కోపంతో
జేవురించింది. మనోజఞ్ని అటాక చేసినవాడి కాలర పటుట్కునాన్డు ఆవేశంగా, "ఆడపిలల్లమీద అఘాయితాయ్లేచ్సాత్రార్..
సౌక్ండర్ల.. హౌ డేర యూ టచ మై గరల్...?" అంటూ పిడికిలి బిగించి లాగికొటాట్డు. అపప్టికే తనున్లు తినునన్ వాడికి ఆ

దెబబ్కి పళళ్నీన్ కదిలాయేమో, గటిట్గా అరుసూత్ కుపప్కూలాడు. విసురుగా వాడిన్ పైకి లేపబోయిన భరదావ్జని వారిసూత్

ముందుకొచాచ్డొక సెకూయ్రిటీ ఆఫీసర. "సర.. పీల్జ కంటోర్ల చేసుకోండి... మన వాళుళ్ చూసుకుంటారు వాళళ్ సంగతి..
పీల్జ.. మీరు వెళళ్ండి.." అనాన్డు.
వాళళ్వైపోసారి చూసి వెనకిక్తిరిగాడు భరదావ్జ. పూరిత్గా బెదిరిపోయి నవయ్ చేతులోల్ ఒదిగి ఇంకా వెకుక్తునన్

మనోజఞ్ని చూసి అతని గుండె దర్వించిపోయింది.

సెకూయ్రిటీ ఆఫీసర వంక చూసి, "తోలు వలిచేయండి విశవ్నాధ. మీరేంచేసాత్రో నాకు తెలీదు. జీవితంలో

ఇంకోసారి ఆడచీమకేసి చూడాలనాన్ వణకాలి.." తీవర్ంగా చెపిప్ ఆగి, "...జాగర్తత్ అమామ్యి పేరు ఏమాతర్ం బయటికి
రాకూడదు.." అంటూ ఆరడ్ర వేసి మనోజఞ్ వైపుకి కదిలాడు.

చిరిగిన బటట్లు, చెదిరిన జుటూట్, ఏడుసూత్ దయనీయంగా వునన్ మనోజఞ్ని చూసి అతని కళళ్లో నీళుళ్తిరిగాయి.

జాలిగా ఆమె తల మీద చెయియ్ వేశాడు., "మనోజాఞ్.." నెమమ్దిగా పిలిచాడు. కళెళ్తిత్ దీనంగా చూసిందామె. అంత

దారుణమైన హఠాత సంఘటన నుంచి తేరుకోలేక ఇంకా సనన్గా వణుకుతోందామె, "ఏం భయంలేదు. మేమంతా
వునాన్ంగా.." ఓదారుప్గా చెపప్బోయాడు. అంతలో నవయ్ నుండి విడివడి భరదావ్జని పటుట్కుని ఏడవసాగింది

బావురుమంటూ. ఒకక్సారి తటపటాయించి వెంటనే ఆమెని పొదివిపటుట్కునాన్డు.
"ఇలా చూడు.. ఇపుప్డేమైందనీ..ఇటస్ ఓ.కే. ఏడవకు. పీల్జ.. ఏమీ కాలేదు. పద ముందు లోపలికెళదాం..
మీరంతా ఏంటలా.. పదండందరూ.." అంటూ చిరిగిన ఆమె డర్స ని దుపటాట్తో కపుప్తూ ఆమెని హోటల లోపలికి
నడిపించాడు. అందరూ యాంతిర్కంగా వాళళ్ని అనుసరించారు.
కూరుచ్నాన్కా

చాలాసేపు

అంతా

సాథ్ణువులై

వుండిపోయారు.

తృటిలో

ఎంత

పర్మాదం

తలుచుకుంటుంటే వాళళ్కందరికీ దుఃఖం ముంచుకొచిచ్ంది.
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పరిసిథ్తి గమనించి భరదావ్జే భోజనం ఆరడ్ర చేశాడు. మనోజఞ్ని అలాగే పొదివి పటుట్కుని కూరుచ్నాన్డు ఫుడ
వచేచ్వరకూ.
నిసేత్జంగా చూసారంతా భోజనం వైపు.
"చూడండి. ఇంక తినాలి మరి. మనోజాఞ్.. నువూవ్ వెళిళ్ ఫెర్ష అయి రా.. ఏం కాలేదు. ఒక యాకిస్డెంట అంతే..
ఐనా మరీ ఇంత భయసుత్లైతే ఎలా మీరంతా.." అంటూ నవవ్డానికి పర్యతిన్ంచాడు. ఎవరూ ఏమీ మాటాల్డలేదు.

"నాకు.. ఆకలేసోత్ంది మరి... డినన్ర కి పిలిచి భోజనం పెటట్రా..?" అడిగాడు. మనోజఞ్ మెలల్గా తలెతిత్ చూసింది.

అందరూ ఆమెనే చూసుత్నాన్రు. నెమమ్దిగా అతడి నుండి దూరంగా జరిగి పైకి లేచింది. భరదావ్జ కళుళ్ మెరిశాయి, "గుడ,

వెళిళ్ ఫెర్ష అయి రా.." అంటూ నవయ్ వంక చూశాడు. అతని భావం అరథ్మైన నవయ్ లేచి మనోజఞ్తో పాటు లోపలికి
నడిచింది.
కాసేపటి తరావ్త అతి కషట్ంమీద తినాన్మనిపించారంతా. డినన్ర పూరత్యాయ్కా కారల్ దగగ్ర కి నడిచారు భయంగా
భయంగా చుటూట్ చూసూత్.
"నా గారడ్స్ మీతో వసాత్రు. రాతిర్కి అకక్డే వుంటారు. ఏదైనా అవసరమైతే వెంటనే ఫోన చేయండి.." చెపాప్డు
భరదావ్జ.
తలలూపారు.

అతను కారెకక్బోతుంటే పిలిచింది మనోజఞ్, "భరదావ్జ గారూ.. ఒకక్ మాట.."
తడబడే అడుగులతో అతనిన్ చేరుకుంది.

"చెపుప్ మనోజాఞ్, ఏమనాన్ కావాలా.. " లాలనగా అడిగాడు.

"థాయ్ంకూయ్.. థాంకూయ్ సో మచ.." మాటలు పేరుచ్కుంటూ చెపిప్ంది.

చినన్గా నవావ్డు, "నాకాక్దు, గారడ్స్ కి చెపుప్. ముందొచిచ్ంది నేనైనా, యాకూట్య్వల గా సిటూయ్యేషన కంటోర్ల

చేసింది వాళేళ్.."

"కాపాడినందుకే కాదు.."

విచితర్ంగా చూశాడు" మరి దేనికి..?"

తలెతిత్ అతని కళళ్లోకి చూసింది, "మీ ఆవేశం చూశాను. నాకోసం.. నాకేమనాన్ ఐతే మీకెంత కోపం వసుత్ందో,

మీరెంత విలవిలాల్డతారో..." ఆగింది.

"అదీ.." తడబడి అంతలోనే సరుద్కునాన్డు., "ఆ పరిసిథ్తి లో ఏ ఆడపిలల్ వునాన్ అలాగా రియాకట్యేయ్వాడిన్. ఎవరైనా

అంతే అవుతారు కదా. ఐనా కళళ్ముందు అనాయ్యం జరుగుతుంటే చూసూత్.."
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"గుడైన్ట భరదావ్జా.." అతని మాటలిన్ తుంచేసూత్ చెపిప్ంది. బాధగా చూసాడు. ఆ కండిషనోల్ కూడా నిజం
ఒపుప్కోలేని తన అసహాయతకి గిలీట్గా తల వంచుకుని కారెకాక్డు.

కారు కదలబోతుంటే అంది, "వన మినిట.." కారాగింది. తలెతిత్ ఆమె వైపు చూశాడు. విండో మీద చేతులానిచ్

ముందుకు వంగింది, "ఏ ఆడపిలల్వునాన్... మై గరల్ అనే అనేవారా భరదావ్జా..?" ఆమె ముఖంలో మళీళ్ నవువ్

విచుచ్కుంది. భరదావ్జ ముఖం ఎరర్బడింది. నవావ్పుకుంటూ తన కారుకేసి పరిగెటిట్ంది. విషయం అరథ్ంకాక
అయోమయంగా చూసుత్నన్ నవయ్ని గటిట్గా కౌగలించుకుని బుగగ్మీద ముదుద్ పెటుట్కుంది. నవువ్తూ భరదావ్జ వైపు చూసి

చెయూయ్పింది. అందరోల్నూ ఆ ముదుద్ తననే పెటుట్కునన్ంతగా సిగుగ్పడాడ్డతను. చపుప్న సరుద్కుని కూరుచ్ని,

"పద.."అంటూ డైరవర కి సైగ చేశాడు.

'మనోజాఞ్, నిజంగా ఇటస్ వెరీ టఫ టూ హాండిల యూ డియర...' అనుకునాన్డు సీటోల్ వెనకిక్ వాలుతూ.
"నవాయ్..." పడుకునే పిలిచ్ంది మనోజఞ్.

PPP

"ఊ.."
"మీ అందరికీ నామీద చాలా కోపంగా వుంది కదూ.."

మోచేతిమీద కాసత్ పైకి లేచి నిదర్ పోతునన్ రేఖ వైపోసారి దృషిట్ సారించి, మళీళ్ మనోజఞ్ని చూసింది నవయ్, "ఉండేది.

కానీ ఇపుప్డు లేదులే మనూ.. నాకైతే.."

చపుప్న లేచి కూరుచ్ంది మనోజఞ్ "ఎందుకు లేదూ.. ?" అంటూ.

ఆమె ఆతర్ం చూసి చినన్గా నవివ్ంది నవయ్, "లేదనాన్కదా పడుకో, ఐనా తెలుసుకుని ఏంచేసాత్వేం? "
"ఊహు.. పడుకోను. పీల్జ చెపప్వూ.." బతిమాలింది ఆశగా.

"మొండిదానివి నీతో గెలవగలనా. ఊ.. ఎలా చెపప్నూ.. ముందాయన మీద డౌట వచిచ్ంది కావాలని నినున్ తన

వెంట తిపుప్కుంటునాన్రేమో అని, తరావ్త ఆయనిన్ చూసేత్ నినున్ ఫెర్ండీల్గా టీర్ట చేసుత్నన్టుట్నాన్రనిపించి, దీనికేమనాన్

పిచాచ్, ఆయన వయసేంటి-ఈ పిలల్ వయసేంటి అని కోపంవచిచ్ంది... తరావ్త ఐ మీన ఈరోజు.. నీకు ఆయనమీద ఎంత
అభిమానముందో మాకెలాగూ తెలుసు, కానీ ఫసట్ టైం.. ఆయనోల్ నీమీద ఎంత ఇషట్ముందో కనిపించింది. అదెందుకాయన

దాసుత్నాన్రో అరథ్ం అవుతూనే ఆయనంటే గౌరవం పెరిగింది, నీమీద కోపమూ పోయింది. జే.కే.లాంటి వయ్కిత్ ఒక

మామూలు అమామ్యిని ఇషట్పడుతునాన్డంటే చెపాప్లంటే ఆశచ్రయ్ం వేసింది. కానీ, నిజంగా నువవ్నుకునన్టుట్ ఆయనిన్
గెలుచుకోగలిగితే యూ విల బీ వెరీ లకీక్ మనూ... "

"ఓహ.. థాయ్ంకస్.. థాయ్ంకూయ్ సో మచ నవాయ్.." అంటూ గటిట్గా కౌగలించుకుంది.
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"ఆ.. ఆ.. సీప్డ కాసత్ తగిగ్ంచండి మాయ్డమ..నేను నవయ్ని. జే.కే.ని కాదు.." వెకిక్రించింది నవువ్తూ.
కోపంగా చూడబోయి పకాలన్ నవేవ్సింది మనోజఞ్.
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వాచ చూసుకుంది దిగులుగా. రెండవుతోంది. ఈపాటికి నిదర్పోయి వుంటాడా! పిచిచ్దనుకోడు కదా ! అతని కళుళ్

గురొత్చాచ్యి. వెలుగు నిండిన కళుళ్, పర్శాంతమైన ముఖం, ఎవరో శిలిప్ పనిగటుట్కుని చెకిక్నటుట్ండే సూటైన ముకుక్, నవేవ్

పెదాలు, అలిల్బిలిల్గా పరుచుకుని ఆ విశాలమైన నుదుటిని మేఘంలా కముమ్కునే వతైత్న జుటూట్, తనని గువవ్లా దగగ్రికి

పొదువుకునన్ విశాలమైన ఛాతీ, తన చుటూట్ రక్షణలా చుటుట్కునన్ బలమైన చేతులు, ఎతైత్న ఆ నిండు విగర్హం.. ఆమె
ముఖం లో మెరుపొచిచ్ందతని తలపులతో. చపుప్న సెల తీసుకుని డయల చేసింది.
రెండు రింగస్ కే పిక చేశాడు, " ఇంకా నిదర్పోలేదా..?" అంటూ.
"పటట్టేల్దు. మరి..మీకు.." మెలల్గా అడిగింది.
జవాబుగా చినన్గా నవావ్డు.
"మాటాల్డొచాచ్.?"

"ఎపుప్డైనా వదద్నాన్నా.. ?" మందర్ంగా పలికిందతని సవ్రం.
"........"

"మనోజాఞ్.. ఏమైంది.. ఎందుకు నిదర్పోలేదూ? భయంగా వుందా..?" ఆతీమ్యంగా అడిగాడు.
"ఊహు.."
"మరి.."
"ఎవరో గురొత్సుత్నాన్రు.."
"...."
"ఎవరని అడగరా భరదావ్జా..? "
"వదుద్ మనూ.. పీల్జ.."

"సరే వదిలేయండి. ఇంతకీ మీరెందుకు నిదర్పోలేదో? " తుంటరిగా అడిగింది
"అదీ.. కాసత్ వరక్ వుంది.."

"అబదధ్ం... ఆడపిలల్లు పుడతారు.."నవివ్ంది.
"ఛానస్ లేదు..." అతని గొంతు సనన్గా వణికింది.
"ఔనా.. మరి మీ చేతిలో రేఖలు అలాగే చెపాప్యి మరి.." చెపిప్ంది.
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"నాచేతిలో రేఖలు తమరెపుప్డు చూశారు మేడమ..?" వెకిక్రింతగా అనాన్డు.
"ఏదో కొంచెం.."
"నేనిన్నున్ అసస్లు నమమ్ను. ఏదో కహానీలు.. చెపాత్వు.అంతా టార్ష.."
"ఏంకాదు. పోనీ..మీ చేతిలో సాట్ర వుంది. అది చూపిసేత్ నముమ్తారా..? "
"నా చేతిలో సాట్రా.. లేనే లేదు.." చేతుల వంక చూసుకుంటూ అనాన్డు.
"వుందనాన్నా.. సరే.. పోనీ వుంటే నాకు ఏమిసాత్రు..?”
"సరే ఇసాత్ను చెపుప్... ఏం కావాలి..? "

"ఏమడిగినా ఇచేచ్సాత్రా.. ఏం అడిగినా..?" అలల్రిగా వతిత్ పలుకుతూ అడిగింది.
ఉలికిక్పడాడ్డు, "చూదాద్ం.. నావలైల్తే.."

"మీ వలల్ అవుతుంది.. నాకా కానిఫ్డెనస్ వుంది.. యూ కేన డూ ఇట.." మరింత ఆటగా అంది.

ఆమె హింట అరథ్మైన భరదావ్జ పెదాలు విచుచ్కునాన్యి., "ఆహా.. ఎలా తెలుసో..? " తనూ అలల్రిగా అనాన్డు.
"చెపప్నా..? "

"చెపప్మనేగా.. "
"పచ్...." ఫోన లో ముదుద్ పెటిట్నటుట్ తియయ్ని చినన్ శబద్ం. భరదావ్జ ఉలికిక్పడాడ్డు. సంభాషణ వెళుత్నన్ టార్క

గమనించి సరుద్కుంటూ, "టైం చూశావా.. లేవలేమిలా ఐతే. వాక కి రావా..?" అనాన్డు.
"మీరో పెదద్ మొదాద్వతారం భరదావ్జా.." చిరుకోపంగా అందామె.
"ఇక పడుకో మనూ.." నెమమ్దిగా చెపాప్డు.

"గుడైన్ట మీ దగగ్ర నాదొకటుంది. రేపు తెసాత్రా..? "

"నీదా.. ఏంటది..?" ఇంకేమంటుందోనని ఒకింత భయంగానే అడిగాడు.
"మీ గుండెనడగండి చూపిసుత్ంది..."
"మనోజాఞ్..."
"గుడ నైట..." ఫోన డిసక్నెకట్ అయింది. సెల పకక్న పడేసి ఆలోచించసాగాడు.

'ఏముంది తన దగగ్ర... ఏమంటోంది.. మనసా..?

గుండెనడగాలా..? అపర్యతన్ంగా ఛాతీ నిమురుకునాన్డు. ఏదో తగిలింది. తీసి చూశాడు. చినన్ బిందీ..
నవువ్కునాన్డు. ఎంత కనూఫ్జ చేసిందీ..
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పచచ్ని పచిచ్క మీద తెలల్గా మెరుసోత్ంది వెనన్ల. ఆ వెనెన్లతో పోటీ పడి మరింత మెరుసోత్ందామె తెలల్ని మేను.
మెతత్టి పచిచ్కనే పరుపుగా చేసుకుని నక్షతార్లను లెకిక్సోత్ందామె.

ఆమె పకక్నే నెమమ్దిగా వాలి, "ఇంత అందమైన రాతిర్ చేసే పనా అది..?" నవువ్తూ అడిగాడు.

అతనిన్ చూసి చిరునవువ్ నవివ్ంది, వెనెన్లే వెలవెలబోయేంత తెలల్గా, రాతిరే సిగుగ్పడేంత చలల్గా..

నెమమ్దిగా ఆ సనన్టి నడుము మీద తన వేలికొసలతో మీటుతూ, ఆమె మీదుగా వంగి మెడవంపులో గాఢంగా

చుంబించాడు. మరింత చొరవ చేయబోతునన్ అతడిని వారిసూత్, "ఏమిటంత తొందర...?" అందామె.

"అడిగావుగా.. మరి ఆపుతావేం...?" మతుత్గా అంటూ ఆమె భుజాలు పటుట్కుని పైకి ఒరగబోతూ ఆమె కళళ్లోకి

చూశాడు. "ఇదేనా మీ నుంచి నేనడిగింది...? " అనే పర్శన్ ఆ మౌనంలో ఉదయించి, నలల్ని ఆ కళళ్లో విశాలమై,
అనంతమైన భావన. ఆమె అలాగే చూసోత్ంది నిశచ్లంగా.... నిశశ్బద్ంగా...........

దిగుగ్న లేచి కూరుచ్నాన్డు భరదావ్జ. చుటూట్ చూశాడు. తన మంచం మీదే వునాన్డు. కలేనా.. ఏంటది.. తాను
కలగనాన్డా!! నిజంగా జరిగినటేట్వుంది...

'ఏమిటిది.. తను మనోజఞ్ని పేర్మిసుత్నాన్డా.. లేక వాంఛిసుత్నాన్డా..?

అంతరీల్నంగా తాను కోరుకుంటునన్ది అదేనా...!!

ఛ.. లేదు.. కాదు.. కాదు... అదే ఐతే ఆమెకోసం తన గుండె ఎందుకంతగా తపిసుత్ంది, ఆ కనీన్ళళ్కు తన

మనసెందుకు తడుసుత్ంది.

మరైతే ఆ కల...!?

పేర్మ కి పరాకాషఠ్ కామమా.. లేక కామానికి పేర్మే అంతరావ్హినా...?? '
ఆలోచనల తీవర్త తటుట్కోలేక కళుళ్ గటిట్గా మూసుకునాన్డు.

చినన్ బీప శబద్ం. సెల తీసి చూశాడు, "రెడీ అయాయ్రా జే.కే సాబ...?" సీర్క్న మీద మనోజఞ్ పంపిన మెసేజ

మెరుసోత్ంది.
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"సాట్ర అనాన్వ.." అనీజీగా కదులూత్ అనాన్డు. అపప్టికి వాళాళ్బెంచ మీద సెటిలై పదినిమిషాలైంది. వచిచ్నపప్టి
నుండీ అతని చేతిని పరిశీలిసూత్నే వుంది మనోజఞ్ అలల్రిగా ఒకోక్ చేతి గీతనీ తన వేలి కొసలతో రాసూత్.
"మరీ అంత తొందరైతే ఎలా సర..? " నవువ్తూ అంది.

'ఏమిటంత తొందర..?'కలలో మాట గురొత్చిచ్ంది. తలవిదిలాచ్డు.

అంతలో ఆమె పెన తీసి అతని చేతిలో సాట్ర మారక్ వేసి, "ఇదిగో సాట్ర.." చెపిప్ంది.
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"ఛీటింగ.. ఆలెర్డీ సాట్ర వుందనాన్వ.." ఉకోర్షంగా చెయియ్ వెనకిక్లాకుక్ంటూ అనాన్డు.
"ఆలెర్డీ వుందనలేదు. వుంది చూపిసాత్ననాన్ను. ఇపుప్డుందిగా.. కావాలంటే చూసుకోండి.." నవువ్తూ అంది.
"నేనొపుప్కోను.. నో వే.." చెపాప్డు.

"సరెల్ండి, మీకు మాట తపాప్లనుంటే నేనేం చేసాత్ను.." బుంగమూతి పెటుట్కుంది. ఆమె అలకచూసి

కరిగిపోయాడు.

"సరేల్, యూ వన ఒపుప్కునాన్ గానీ.. ఇంతకీ మాటేంటి..? "

"ఏమడిగినా ఇచేచ్సాత్ననాన్రు.. మాటిచిచ్ మరిచ్పోయారా.... సర.." అలల్రిగా అంది.
రాతిర్ కల కళళ్ ముందు మెదిలింది.
చినన్గా నవావ్డు. "ఏంటి కొతత్గా మళీళ్ సర పిలుపు.. పేరు పెటేట్ పిలువ.."
"ఓ.కే . అది వదిలేయండిగానీ.. మాట మాటేంటి భరదావ్జా.." రెటిట్ంచింది.
"సరే చెపుప్, ఏం కావాలి..?"
"అడగనా..? "

"నాతో అయేయ్వే అడుగు.." రాతిర్ సంభాషణ గురొత్సుత్ంటే ఇబబ్ందిగా చూసూత్ అనాన్డు.
"మరీ... అంత డైరెకట్ గా అడగమంటే.. ఎలా.. ఎంతైనా ఆడపిలల్ను కదా.. సిగుగ్వెయయ్దా..?" నవువ్
బిగపటుట్కుంటూ అంది. భరదావ్జ ముఖం ఎరర్బడింది. కామ గా ముఖం తిపుప్కునాన్డు.
"అడగనా.. లేక మీకు అరథ్మైందా.. సరెల్ండి.. అడిగేసాత్.. మరీ..."

"ఇనఫ మనోజాఞ్.. " కోపం ధవ్నించిందీసారి భరదావ్జ గొంతులో, "ఏం మాటాల్డుతునాన్వో అరథ్మౌతోందా నీకు,

అలల్రికి కూడా ఓ లిమిట వుంటుంది.. అసలు నువూవ్.."

"నేనేమనాన్ను.. పికచ్ర కి తీసెక్ళాత్రా అనాలనుకునాన్ను. తపాప్..?" అంది అమాయకంగా ముఖంపెటిట్.
ఆశచ్రయ్ంగా చూశాడు,"పికచ్రా..?"

"ఔనూ.. ఇంతకీ మీరేమనుకునాన్రూ..?" ముఖం ఎంత అమాయకంగా పెటిట్నా చిలిపి నవువ్ దాగడంలేదు.
"నేనా.. చెపాత్నుండు.. " అంటూ చపుప్న ఆమె చెవి మెలిపెటాట్డు నవువ్తూ.

"ఆ... ఆడపిలల్ సినిమాకెళాద్ం రమమ్ంటే చెవులు మెలేసాత్రా..? మీరేం మగాళుళ్.. అబాబ్.... " గటిట్గా అరిచింది.
చపుప్న వదిలేసి చుటూట్ చూశాడు కంగారుగా.

చెవి రుదుద్కుంటూ, "ఇంత చలిలో, ఇంత తెలల్వారుఝామున ఏంచేసినా ఎవవ్రూ పటిట్ంచుకోరెల్ండి. ఇంతకీ

తీసెక్ళాత్రా.. ?"అడిగింది.
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"..సినిమాకా.. నేనా.. ?" ఇబబ్ందిగా చూసూత్ అనాన్డు.

"ఏదో సంతూర సోప యాడ లో నేనా.. కాలేజా.. అనన్టుట్ ఆ ఎకస్పెర్షన ఏంటి సర.. తీసికెళాత్రా లేదా..?"

రెటిట్ంచింది.

"తీసుకెళాళ్లంటే... వెల .. అంటే ఎవరైనా చూసేత్...?" సందేహంగా అనాన్డు.

"అయితే రావడం ఓ.కే. కదా.. అది చాలు. మీ సమసయ్ ఎవరైనా చూసాత్రనే కదా. అసలీ పైజమా, కురాత్

తీసేయండి..."

"అపుప్డు ఎవరో ఏం ఖరమ్, అందరూ ననేన్ చూసాత్రు.. " నవువ్తూ అనాన్డు.

"ఛ.. మీరూ.. నేను చెపేప్ది వినండి. జీనస్, టీ షరట్ వేశారనుకోండి, అపుప్డు ఎవవ్రూ గురుత్పటట్రు. ఏమంటారు?"

ఉతాస్హంగా అడిగింది.

ఆమెకేసి చూసి నవావ్డు.
"మనోజాఞ్.."

"ఒకక్నిమిషం. మీ డైలాగ నేను చెపాత్ను. జీనస్-టీ షరట్ వేసేందుకు నా ఏజ ఎంతనుకుంటునాన్వు మనోజాఞ్,

అయామ 46, యూ నో..?" భరదావ్జను ఇమిటేట చేసూత్ చెపిప్ంది.

గటిట్గా నవేవ్శాడు. "యూ ఆర జసట్ ఇంపాజిబుల. సరే నేను నేనుగానే వసాత్నేల్. మూవీ డిసైడ చేసి ఫోన చెయియ్.

టికెటస్ తెపిప్సాత్ను.. " అంటూ లేచాడు.
"థాంకస్..." ఆనందంగా చెపిప్ంది.

కాటేజ దగగ్రకొసుత్ంటే నెమమ్దిగా అంది, "నినన్ ఆనంద అనన్ మాటలకి వీ ఆర వెరీ సారీ భరదావ్జా. అవేం

మనసులో పెటుట్కోరుగా!"

"హేయ.. అదేంలేదు. ఏదో అనుకోకుండా టాపిక ఆకవ్రడ్ అయింది. ఐనా అంత ఓపెన గా డారక్ సైడ ఆఫ లైఫ

గురించీ, ఇలిల్సిట రిలేషనస్ గురించీ, ఆడపిలల్లముందు మాటాల్డినందుకు ఏదోలా అనిపించింది. మీరేం ఫీలయాయ్రో అని

చినన్ థాట అంతే.."

"వాళళ్ంతా ఆనంద నే తపుప్పటాట్రు లెండి.."

"మరి నువువ్.. ?" తటపటాయిసూత్ అడిగాడు.
"అది గతం.. నేనేం ఫీల అవను.."

"పర్సుత్తం ఐతే..?" అపర్యతన్ంగా అడిగాడు.
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"నేనుండగా మరో లేడీ మీకు ఇంటర్సట్ కలిగిసేత్ అది నా ఫెయిలూయ్ర.." సిథ్రంగా చెపిప్ంది అతని మాటలిన్ అతనికే
గురుత్చేసుత్నన్టుట్గా.
"బై మనోఙాఞ్.." వెనుదిరుగుతూ అనాన్డు.

"సమాధానం వినే ధైరయ్ం లేనపుప్డు పర్శన్లెందుకు అడుగుతారు భరదావ్జా..? ", చిరునవువ్తో అడిగింది.
తలతిపిప్ ఆమెని చూసి నిరిల్పత్ంగా ఓ పొడి నవువ్ నవివ్ వెళిళ్పోయాడు.

'ఎంతకాలం అలా నానుంచి దూరంగా పరిగెడతారు భరదావ్జా.. ఏదో ఒకరోజు నాకోసం తపప్క ఆగుతారు..

నాకు తెలుసు.. ఐ నో అండ ఐ విల వెయిట ఫర దట డే..' అతను వెళుత్నన్ వైపే చూసూత్అనుకుంది
"పాణీ.. " పేపర చూసూత్ పిలిచాడు భరదావ్జ.

PPP

"చెపప్ండి సర.. " అంటూ వచాచ్డు పాణి. ఇబబ్ందిగా కదిలాడు భరదావ్జ. కారోల్ లంచ లూ, లాన లో టీ పారీట్స,

సెకూయ్రిటీలేని వాకస్, డైరవర లేని రైడస్.. ఇపుప్డు మూవీ టికెటస్. ఎలా అడుగుతావ జే.కే!?. మరీ టీనేజ కురార్డికంటే
అధావ్నన్ం గా తయారయియ్ంది నీ పరిసిథ్తి..
"ఏమనాన్ కావాలా సర..? "

వీలైనంత గాంభీరాయ్నిన్ గొంతులోకి అరువు తెచుచ్కుంటూ, "నారిన్యానో, ఏదో సినిమా వుందంట సంగమ లో,

టికెటస్ తెపిప్ంచు మధాయ్హన్ం షోకి.." చెపాప్డు.
"ఓ.కే. సర. "

మధాయ్హన్ం మనోజఞ్ కలవడానికి బయలేద్రుతూ, షూ వేసుకుంటుంటే వచాచ్డు పాణి, "సర టికెటస్.. " అంటూ

ఒక కటట్ అందించాడు. అయోమయంగా చూశాడు భరదావ్జ.

"పైవి రెండూ మీకు సర. మిగతావి మీ సేఫీట్ కోసం. ఎలాగూ గారడ్స్ ని తీసుకెళళ్రు కదా..!! "

గొంతులో పచిచ్వెలకాక్య పడటం అంటే ఇదే కాబోలు. తానో సేట్ట కి హోమ మినిసట్ర, ఐనా ఏమాతర్ం సెనస్ ఆఫ

రెసాప్నిస్బిలిటీ లేకుండా.. ఇదే మరెవరైనా సెలిబిర్టీస చేసేత్ తానైతే ఎంత తిటుట్కునేవాడు.. మోసట్ ఇరెర్సాప్నిస్బుల అదీ,

ఇదీ.. అనీ..

"వెల... ఫాలో అవమను పాణీ.. దే కేన సేట్ అవుట సైడ ద థియేటర కదా.." అంటూ టికెటస్ జేబులో
వేసుకునాన్డు.
"ఓ.కే. సర.. హావ ఏ నైస టైం.."
"థాయ్ంకస్.. " గొణిగినటుట్ చెపిప్ బయటపడాడ్డు.
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నీలి రంగు చుడీదార, చెవులకి పెదద్ జూకాలు, కళళ్కి కాటుకా, లైట మేకప, మేచింగ గాజులు, వెలిగే ముఖంతో

వచిచ్న మనోజఞ్ ని చూసి మతిపోయిందతనికి.

'గాడ... షీ ఈజ గారిజ్యస.. సట్నిన్ంగ..' అనుకునాన్డు మనసులో.

కారులో ఉనన్ంతసేపూ ఆమె ఏం మాటాల్డిందో కూడా అరథ్ంకాలేదు. తలకదిపినపుప్డలాల్ తమాషాగా ఊగుతునన్

జూకాలనీ, అవి తగిలినంతలో కందిపోతునన్ లేత చెకిక్ళళ్ని చూసూత్ డైరవింగ ఎలా చేశాడో కూడా తెలియలేదు. 'మరీ

హైసూక్ల కురార్డిలా బిహేవ చేసుత్నాన్వ జే.కే. కమాన బీ ఎ మెచూయ్రడ్ మాయ్న..' తనని తనే మందలించుకునాన్డు కార

పారక్ చేసూత్.

సీట నంబర చూసుక్ని కూరోచ్బోతుంటే అడిగింది, "ఏంటీ చేతులూపుకుంటూ వచేచ్శారు? "
అయోమయంగా చూశాడు, "అంటే.. ఏం చెయాయ్లి..? "

"పాప కారన్ తేవాలి.." నవువ్ బిగపటుట్కుంటూ చెపిప్ంది. చుటూట్ చూశాడు. 'మీడియావాళెళ్వరైనా చూసేత్ పండగే ఓ

నాలుగు రోజులు తెలుగు నూయ్స ఛానెలస్ అనిన్ంటికీ..'

"చాలా మేడమ..?" సినీఫకీక్లో అడిగాడు పాప కారన్ పాయ్కెట అందిసూత్. నవువ్తూ తలూపింది.
కూరోచ్బోతూ చూశాడు. కపుల సీటస్..!! 'పాణీ..' అనుకునాన్డు కోపంగా.

"కొంచెం తెలివుందీ, కపుల సీటస్ తీశారు.." అలల్రిగా అంది అతని భావం అరథ్మైనటుట్.
"పాణి పనిది.." ఇబబ్ందిగా చెపాప్డు కూరుచ్ంటూ.

"నే చెపిప్ందీ పాణి గారి గురించే. మీకంత లేదని తెలుసులెండి.." అంది నవువ్తూ. అపర్యతన్ంగా నవేవ్శాడు.
"కూల డిర్ంక ఏదీ..? "అడిగింది.

నీరసంగా చూసి, "తెసాత్ను, తెలియలేదు.." అంటూ లేవబోయాడు. చపుప్న అతని చేయి పటుట్కుని ఆపుతూ డిర్ంకస్

అమేమ్ అబాబ్యిని చూపించింది.

"రెండు ఇవువ్.." అంటూ పరస్ తీసూత్ చెపాప్డు.
"ఒకటి చాలు.." అని అతనికి చెపూత్ బాటిల భరదావ్జ కి అందించింది.
"ఇంతాచేసి, నా కోసమా..ఎందుకంత.. "నవావ్డు.

"సాబ..", డిర్ంకస్ అమేమ్కురార్డు అనుమానంగా చూసూత్, "మిమమ్లిన్ ఎకక్డో చూసినటుట్ంది సాబ.." అనాన్డు.

భరదావ్జ ఇబబ్ందిగా మనోజఞ్ వైపు చూశాడు 'అరథ్మైందా' అనన్టుట్గా.

కళళ్తోటే క్షమాపణ చెపుప్కుని ఆ కురార్డి వైపు తిరిగింది, "అపుప్డే మరిచ్పోయావా, పర్తిసారి వచిచ్నపుప్డూ

నీదగగ్రే కూల డిర్ంకస్ కొంటాం కదా.. " అంది సినిస్యారిటీ ధవ్నించేలా.
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"అవునమామ్, రైటే.. గురుత్పటట్లేకపోయాను..." అంటూ మళీళ్ భరదావ్జవైపు చూశాడు. అంతలో లైటస్ ఆరాయి షో

బిగినింగ కి గురుత్గా.

"థాంక గాడ.." రిలీఫ గా అనాన్డు.

"నిజంగా సారీ భరదావ్జా, ఇంత మారుమూల ఇలా అవుతుందనుకోలేదు. అతను డిర్ంకస్ అమేమ్వాడు కాబటిట్

సరిపోయింది. ఇంకెవరైనా అయుయ్ంటే నావలల్ చాలా ఇబబ్ంది పడే వారుకదూ. ఇంకెపుప్డూ ఇలా టర్బుల చెయయ్ను."
మనసూఫ్రిత్గా చెపిప్ంది.

అతని మనసులోనూ అదే మెదిలింది. కానీ, తన గురించి కాదు, తనతో వునన్ందుకు ఆమె పేరు ఏ రేంజ లో

మారుమోగుతుందో తనకైతే తెలుసు. రెసాట్రెంటూల్, జాగింగ పారుక్లూ వేరు, బయట ఇలాంటి చోటల్ వేరు. ఆ తేడా
ఆమెకింకా పూరిత్గా తెలీదు.

"అదేం లేదులే మనూ.. వదిలెయ.. నువువ్ హాయిగా మూవీ చూడు.." దాటేశాడు పైకి తన ఆలోచన చూపకుండా
ఆ విషయానిన్ తేలిగాగ్ తీసేసూత్.

"మొతత్ం మీరే తాగేసాత్రా..నాకివవ్రా..? " కూల డిర్ంక కోసం చెయియ్ చాపుతూ అడిగింది.
"అంటే నేనూ.. ఆలెర్డీ.." ఆగాడు.

"ఛా...మరేం పరేల్దులెండి. కిస చేసేత్ లేని ఎంగిలి కూల డిర్ంక కి వచిచ్ందా..?" అంది అలల్రిగా.

అదిరిపడి బాటిల అందించాడు. "ఆ విషయం మరిచ్పో మనూ.. ఆ రోజు ఉతత్ ఇడియట లా..." అంటూ ఇంకేదో
చెపేప్లోపే అతని నోటికి చెయయ్డుడ్పెటిట్ సీర్క్న వైపు చూపించింది.

కాసేపటికి అతని చేయి పటుట్కుని, భుజంమీద తలవాలిచ్ నిదర్పోయింది. ఏంచేయాలో అరథ్ంకాలేదు భరదావ్జకి.

చుటూట్ చూశాడు. ఎకుక్వమంది లేరు థియేటరోల్. అదీ తమ చుటూట్ వునన్ సీటెల్లాగూ తమవే. ఎవవ్రూ లేరు దగగ్రోల్. 'పోనేల్

హాయిగా నిదర్పోనీ,' అనుకునాన్డు గతరాతిర్ ఆమెకి కొదిద్లో తపిప్న పర్మాదానిన్ తలుచుకుంటూ.

ఆమె ముఖం పర్శాంతంగా ఉంది. మూవీలైటస్ ఆమె మోము మీద పడి తమాషాగా మెరుసుత్నాన్యి. ఎపుప్డూ

మనోజఞ్ని నిశితంగా చూడాలంటే ఏదో భయం. మొదటిసారి కనాన్రప్కుండా ఆమెనే తదేకంగా చూసుత్ండిపోయాడు.
సినిమా అవొవ్సోత్ందనగా మెలల్గా పిలిచాడు, "మనూ.."
"ఊ.." పలికిందామె కళుళ్విపుప్తూ.

"నువువ్ నిదర్పోనేలేదా.." తెలల్బోతూ అడిగాడు.
"ఊహు.." తల అడడ్ంగా తిపిప్ంది. ఏదో అడగబోయి లైటస్ వెలగడంతో ఆగిపోయాడు.
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కారు రోడెడ్కక్గానే పర్శిన్ంచాడు, "నిదర్పోయినటెట్దుకు నటించావ? సినిమా, సినిమా అనాన్వ ఒకక్ క్షణమైనా

చూశావా.. ?" కోపంగా అనాన్డు.

"మీరు చూశారా.? "ఠకుక్న అడిగింది.

ఊహించని ఆ తిరుగు పర్శన్కి తడబడాడ్డు. అంతలో సరుద్కుంటూ, "అఫోక్రస్, చూశాను. అయినా అదేం పర్శన్..

థియేటర లో కూరుచ్ని ఏం చేసాత్రెవరైనా..?"
"హీరోయిన రోల పేరేంటి? "

"వావ్ట.. వాటీజ దిస నానెస్నస్ మనూ.. చేసిందంతా నువువ్ చేసి మధయ్లో నాకీ కివ్జ పోర్గార్మ ఏంటి చినన్పిలల్లాల్..

సాట్ప ఇట..", కటువుగా అనాన్డు.

"బెటర యూ సాట్ప ఇట భరదావ్జా.. ఎనాన్ళిళ్లా దాచుకుంటూ తిరుగుతారు మీలో ఇషాట్నిన్..? " బాధగా

అడిగింది.

"ఏమిటీ డిసక్షన మనోజాఞ్.. నేను అడిగినది ఏమిటి, నువువ్ మాటాల్డేదేంటి.. టాపిక నువెవ్కక్డికో

తీసుకెళుత్నాన్వ..." భరదావ్జ కంఠం వణికింది.

"సరే మీ టాపికేక్ మాటాల్డదాం.. మూవీ అనడిగాను, మరి చూడలేదేం అనేగా మీ పర్శన్.."
"అవును.."

"నాకు మీ భుజంమీద తలవాలిచ్, కాసేపు మీకు దగగ్రగా రిలాకస్వావ్లనుందంటే మీరొపుప్కుంటారా..?" సూటిగా

అడిగింది.

సడెన బేర్క తో కీచుమంటూ కారాగింది. షాకింగ గా చూశాడు, "మనూ.. !!!"

"ఒపుప్కోరు.. నాకు తెలుసు భరదావ్జా. సాట్ప బీటింగ అరౌండ ది బుష.. మీరూ ననున్ చూసూత్ గడిపెయయ్లేదూ..?

గంటనన్ర పాటు ఆ దగగ్రతనం మనం ఎకస్పీరియనస్ చేయలేదూ...? మరి.. మరెందుకీ దాగుడుమూతలు? ఎందుకీ

హిపోకర్సీ..?"

"ఈ దగగ్రతనం, ఇషట్ం, ఇంటిమసీ.. వీటనిన్ంటికీ పెళేళ్ పరమారథ్మా మనూ.. కానట్ ఇట బీ ఎనీ డిఫరెంట.. ?"

దిగులుగా అడిగాడు.

"డిఫరెంట.. మై ఫుట.. దెన వై డోనట్ యూ బెడ విత మీ డామిట.. టేక మీ దేర, హావ సెకస్.., గెట రిడ, గెట

అవుట.. అండ లీవ..." కోపంతో గటిట్గా అరిచింది.
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ఆమె వాకయ్ం పూరత్వుతూనే భరదావ్జ మొహం రోషంతో కందిపోయింది. లాగిపెటిట్ కొటాట్డామెని. అతని ఆవేశం
మొతత్ం పర్తిబింబించిందా దెబబ్లో. అంత గటిట్గా తగిలిన దెబబ్కి మనోజఞ్ కళళ్లో గిరుర్న నీళుళ్ తిరిగాయి. చెంప పటుట్కుని
అతనికేసి రోషంగా చూసింది.

"పిచాచ్.. పిచేచ్మనాన్ ఎకిక్ందా నీకు... ?" ఆవేశంగా అరిచాడు.

"ఎస.. మీ పిచేచ్.. కానట్ యూ సీ దట..?" ఆమె కళుళ్ కనీన్టి నెలవులయాయ్యి. భరదావ్జ నిశేచ్షుట్డై చూశాడు.

అపర్యతన్ంగా చెయియ్ సాచాడు. ఏడుసూత్ అతని గుండెలోల్ ఒదిగిపోయింది.

నిశశ్బద్ంగా ఆమెని దగగ్రకి తీసుకునే కారు సాట్రట్ చేశాడు. కాటేజ దగగ్రోల్ వుండగా కారాపి అనాన్డు, శకిత్

కూడగటుట్కుంటూ,

"నేనో రెండు, మూడురోజులోల్ వెళిళ్పోవాలి మనూ, ఇంకో పది రోజులకి మీరూ వెళిళ్పోతారు.. కొదిద్ రోజులు

కషట్ంగానే వుంటుంది. తరావ్త.. తరావ్త మెలల్గా అలవాటైపోతుంది. తరావ్త.. ఇవనీన్.... " ఆగిపోయాడు. మనోజఞ్ అతని
మాటలకి వెకిక్వెకిక్ ఏడవసాగింది.

"....ఇవనీన్ జీవితంలో కొనిన్.. గురుత్లా,ల్ జాఞ్పకాలాల్ మిగిలి..." అతి కషట్ంమీద పూరిత్చేయబోయాడు. ఇక అతని వలల్

కాలేదు. కళళ్లో గిరుర్న నీళుళ్తిరిగాయి. గభాలన్ ఆమెని హతుత్కునాన్డు. "ఇంత బాధగా వుంటుందని నాకు తెలియదు
మనూ.. నిజంగా తెలియదు.. తెలిసేత్ అపుప్డే వెళిళ్పోయేవాడిన్.. ఐ వుడునట్ హావ హరట్ యూ దిస మచ.. అయాం సో..."
ఇంకేదో చెపప్బోతూ తనని తాను నిగర్హించుకునాన్డు. మెలల్గా ఆమె నుండి విడివడి సీటోల్ వెనకిక్ వాలి నిసాత్ర్ణగా కళుళ్
మూసుకునాన్డు. నెమమ్దిగా భరదావ్జని చూసిందామె. మూసిన రెపప్ల వెనుక అంతరమ్థనం అరథ్మై ఆమె మనసంతా
అతని పటల్ జాలితో నిండిపోయింది. తన పరిధి చాలా చినన్ది, తనకి అతని తోడు చాలు. కానీ అతని ఆలోచన

సుదూరమైనది. ఆ ఆలోచన గమయ్ం కూడా తానే, తన జీవితం కోసమే అతడంతగా వయ్ధ చెందుతునన్ది.
"కాఫీ..." మెలల్గా అంది. కళుళ్విపిప్ ఆమెనిచూశాడు.

"తలనొపిప్. ఏడిచినందుకేమో.. అందుకే.. కాఫీ.." మాటలు తడుముకుంటూ అంది. తన బాధ గర్హించి టాపిక

మారుసుత్నన్ ఆమెని చూసి ఆనందించాలో, బాధపడాలో అరథ్ం కాలేదతనికి.

ఇక తనూ ధైరయ్ం చేసుకుని వెళిళ్పోవాలి… ముందీ కోల్జ నెస తగిగ్ంచుకోవాలి.. దృఢంగా అనుకుని ఆమె వైపు

చూశాడు.
"పరణ్శాలకెళాద్ం. ఓ.కే.నా..? " అడిగాడు.
తలూపింది. మెలల్గా కారు పరణ్శాలకేసి పోనిచాచ్డు.

PPP
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'ఎలా చెపాత్డు. వెళిళ్పోతానని ఎలా చెపప్గలడు. వయసు, హోదా, అనీన్ మరిచిపోయి పిచిచ్వాడిలా ఆమె చుటూట్

తిరుగుతునాన్డు. రోజు మొతత్ం ఆమె తోటే వునాన్ ఇంకా కొంతసేపు వుండాలనిపించే ఈ ఉబలాటానిన్ ఎవరికి
చెపుప్కుంటాడు. తన నవువ్, ఆ కళళ్లో సంతోషం చూడాడ్నికి ఏదైనా చేయాలనుంది. నువవ్ంటే నాకు పార్ణం అని

పర్పంచం మొతత్ం వినిపించేలా అరిచి చెపాప్లనుంది. తన గుండెలోల్ పొంగుకొసుత్నన్ ఈ బాధ తీరేచ్వారెవరు.. ఎలా

చెపప్ను మనూ.. నీకెలా చెపప్ను... వెళిళ్పోయి నిజంగానే ఆమెకి మంచి చేసుత్నాన్డా లేక ఏదో గొపప్ పని చేసుత్నన్ భర్మలో

ఆమెకి జీవితకాలపు గాయానిన్సుత్నాన్డా!'

PPP

సెల రింగయిన సౌండ కి మెలుకువొచిచ్ందతనికి. కళుళ్ తెరవకుండానే ఫోన ఆన చేసి, "జే.కే. హియర.. "

అనాన్డు మతుత్గా.

"భరదావ్జా..", మనోజఞ్ గొంతులో కంగారు వినగానే కళుళ్విపిప్ వాచ కేసి చూశాడు.. 2.10. దిగుగ్న లేచి

కూరుచ్ంటూ, "ఏమైంది మనోజాఞ్,ఎనీ పార్బెల్ం.. ?"

అతనడిగిన పర్శన్కు జవాబియయ్కుండా హడావిడిగా అడిగింది, "మీ బల్డ. గూర్ప ఏబీ నెగెటివ అనీ ఓసారనన్టుట్

గురుత్.... అదేనా..?"

"అఫోక్రస్ అదే.. టైమ టూ టైమ మారడానికి అదేమనాన్.. "ఆగిపోయాడు, సిటూయ్యేషన సీరియస నెస సుఫ్రించి

అలరట్ అవుతూ, "...ఏమైంది.. ?" అడిగాడు.

"చినన్కురార్డికివావ్లిస్న బల్డ, టార్నోస్ప్రట్ లో డేమేజ అయింది.. రేర గూర్ప కదా.. బల్డ బాయ్ంక లో ఎకక్డా..."

హడావిడిగా అంటునన్ ఆమె మాటలిన్ కట చేసూత్ "నేనొసుత్నాన్ను.." కుల్పత్ంగా చెపిప్ ఫోన పెటేట్శాడు.
పావుగంట తరావ్త హసిప్టల లో వునాన్డు. అపప్టికే అనీన్ రెడీగా వునాన్యి.
దాదాపు ఇంకో అరగంట తరావ్త డాకట్రస్ కాబిన లో కూరుచ్నాన్రు వాళుళ్.
"జూయ్స.. " అడిగింది.
"ఏం వదుద్... అయాం ఓ.కే. " చెపాప్డు చిరునవువ్తో.

"మీరొకక్రే వచాచ్రే వెనక మందీ-మారబ్లం ఏవీ..? " అడిగింది.
"సెకూయ్రిటీయా.. బయటునాన్రు.. హాసిప్టల లో ఎందుకనీ.. "
"ఆహా.. వాళుళ్ కాదు.. మీడియా... మీ గాయ్ంగ.. "
"వాళెళ్ందుకూ..? "
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"ది గేర్ట జే.కే. గారు అరథ్రాతిర్ ఓ పిలల్వాడి పార్ణం కోసం తన రకత్ం ధార పోసిన అపూరవ్దృశయ్ం.. టింగ..

టాంగ.. చూసూత్ వుండండి.. బేర్క తరావ్త... అదే.. టీవీ, పెర్స.. వాళళ్ంతా..? "

"సాట్ప.. సాట్ప .. మేం రకత్ం ఇవవ్డం కూడా తపేప్నా.. మరీ మోసేసుత్నాన్వ... " నవావ్డు.
"తపప్ని కాదు సర. ఏ మంచి పని చేసినా కవరేజ లేకుండా చేయరు గా మీ పొలిటీషియనస్.... "
"కరకేట్ అనుకో.. మరి చేసేవే కొనిన్ మంచిపనులు.. కవరేజ లేకపోతే జనం ఎలా నముమ్తారు. మా తిపప్లు మావి

తలీల్.. "నవువ్తూ చెపాప్డు.

"బానే సమరిథ్ంచుకుంటునాన్రే. మరిపుప్డెందుకు తెచుచ్కోలేదో వాళళ్ని, మంచి పేరు ఎకుక్వైపోయిందనా?"

అలల్రిగా అడిగింది.

"అబాబ్.. ఆపెయ మనూ.. ఇంక మొయయ్కు.. పీల్జ.."దణణ్ం పెటిట్నటుట్ అభినయించి నవేవ్శాడు.
అంతలో ఫోన మోగింది. "ఆ దొరికింది.. ఎకిక్ంచాం.. ఎవరా.. వచిచ్ చూడు నువేవ్.." అంటూ సెల ఆఫ చేసింది.
"ఎవరూ..? ", కళెళ్గరేసాడు.

"ఆనంద.. బల్డ ఎవరిచాచ్రనీ.. " చెపిప్ంది.
వాళుళ్ మాటలోల్ వుండగా డోర చపుప్డైంది. చేతిలో జూయ్స గాల్స తో నవువ్తూ లోపలికొచిచ్న ఆనంద ఆశచ్రయ్ంగా
చూశాడు.
"ఓహ.. మీరా.. ఐ మీన.. జూయ్స తీసోక్ండి.."
"నాకిది జూయ్స తాగే టైమ కాదులే ఆనంద.. " అరథ్వంతంగా నవావ్డు భరదావ్జ.
"మరేం తీసుకుంటారో చెపప్ండి.. పోనీ అదే తీసుకొసాత్ను.. "గటిట్గా నవేవ్శాడు ఆనంద.

"ఆహా.. ఆశ.. మీరడిగారని మా నందూ ముచచ్టపడి తెచిచ్నా, పాపం ఆయనగారు తెచాచ్రని మీరు సరదా పడి

పుచుచ్కునాన్ అవేమీ ఇకక్డ కుదరవు సర. పాపం హాసిప్టల వాళుళ్ ఫీలౌతారు.. " వెకిక్రింతగా చెపిప్ంది.

భరదావ్జ, ఆనంద మొహమొహాలు చూసుక్ని నవువ్కునాన్రు. అతనికీ, తనకీ మధయ్ కనిపించకుండా నడుసుత్నన్

టెనష్న ఒకక్సారిగా తగిగ్నటట్నిపించింది భరదావ్జకి.

అతని ముందు ఎపుప్డూ ఏదో అనీజీగా అనిప్సుత్ంది. తనకంటే చినన్వాడితో పోటీపడి మరీ మనోజఞ్ని కాజేసుత్నన్
ఫీలింగ వచిచ్ మరింత గిలీట్ గా అనిపిసుత్ంటుంది.

"ఏమనాన్ తాగారా.. సర ఐ మీన.. జూయ్స..కూల డిర్ంక .. ఏమనాన్ ఇచాచ్వా మనూ? " అడిగాడు కనస్రన్డ్ గా.
"లేదురా.. ఎకక్డా.. వదద్ంటే వదద్ంటునాన్రు.."

"అయాం ఆల రైట.. ఏమీ వదుద్.. " రిపీట చేసాడు భరదావ్జ.
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"నో.. నో.. తాగాలి సర.. తపప్దు.. డాకట్ర గా చెపుత్నాన్ను.. పీల్జ.. " గాల్స అందిసూత్ అనాన్డు ఆనంద.
"ఓకే. ఇఫ యూ ఇనిస్సట్.. " అంటూ గాల్స ఖాళీ చేసి లేచాడు.
"వెళళ్నా మరి.." అనాన్డు. తలలూపి అతనిన్ అనుసరించారిదద్రూ వీడోక్లు చెపప్డానికి. కారిడార దాటుతుంటే

అడిగాడు ఆనంద, "సర.. చినన్ హెలప్.."
"చెపుప్.." ఆగాడు భరదావ్జ.

"మనూ నీ డూయ్టీ అయిపోయిందిగా..? "

"అవునూ.. కానీ.. " అంటూ ఏదో చెపప్బోయిన ఆమెని పటిట్ంచుకోకుండా భరదావ్జవైపు తిరిగి, "కొంచెం మనూ

ని కాటేజ దగగ్ర డార్ప చేసాత్రా.. ఇఫ యూ డోనట్ మైనడ్.. " అడిగాడు రికెవ్సిట్ంగ గా. నమమ్లేనటుట్ చూశాడు భరదావ్జ. "ఓ..

షూయ్ర.. " అనాన్డు తేరుకుని. "కాకపోతే చినన్ డౌట మీరికక్డ సెమినారస్ కి కదా వచిచ్ందీ, మరి ఈ డూయ్టీలేంటి? "
సందిగథ్ంగా అడిగాడు.

"ఔననుకోండి. పాపం ఇకక్డి డూయ్టీ డాకట్రుల్ మరీ నలిగిపోతునాన్రు, అటు సెమినార ఏరాప్టూల్, ఇటు హాసిప్టల

డూయ్టీలూ, అందుకే ఓ టెన డేస మేం షేర చేసుకుంటామని ఆఫర చేశాం.. అందుకే ఇలా.. " నవావ్డు ఆనంద.

మెచుచ్కోలుగా చూసి ఆపాయ్యంగా ఆనంద భుజం తటాట్డు భరదావ్జ, "చాలా తకుక్వ మందిలో వుంటుందా

పటిట్ంపు. వేరే వాళళ్ కషాట్నికి విలువిచేచ్ వాళుళ్ తకుక్వ. నో డౌట మీరంతా చాలా మంచి సొసైటీ కి ఫౌండేషన అవుతారు.
గాడ బెల్స యూ.. "
వాళిళ్దద్రి ముఖాలు మెరిశాయా మెపుప్కి.
"వెళుళ్.. పాపం ఆయన వెయిట చేసుత్నాన్రు.. ఇపప్టికే చాలా లేటయింది.." చెపాప్డు మనోజఞ్కి.
"సరే. కానీ వాట అబౌట యూ.." అడిగింది.

"నా డూయ్టీ అయేయ్దే తెలాల్రి 5.00కి. అపప్టిదాకా వుంటే నీకు నిదెర్లా. మళీళ్ వాకింగ అంటూ బయలేద్రతావు
కదా. ఇపుప్డు వెళేత్ కనీసం యూ కేన గెట వన అవర సీల్ప అటీల్సట్. గో బడీడ్.." మృదువుగా చెపాప్డు.

నవివ్ తలూపి, చపుప్న ముందుకెళిళ్ అతనిన్ చినన్గా హగ చేసుకుంది, "ఓ యూ ఆర సచ ఏ సీవ్ట హారట్.. "

అంటూ. కంగారుగా ఆమెని విడిపించుకుని భరదావ్జకేసి చూశాడు. జేబులో చేయిపెటుట్కుని అలాగే నిశచ్లంగా నిలబడి
వునాన్డతను. అతని ముఖంలో ఏ మారూప్ లేదు.

ఆనంద కి వీడోక్లు చెపిప్ కారుకేసి నడిచారు, కారెకక్బోతుంటే పిలిచాడు ఆనంద, "మనూ వన సెకెన.. " అంటూ.
అతని తో మాటాల్డొచిచ్ నవువ్కుంటూ కారెకిక్ందామె.

"ఎనీ పార్బెల్మ ? " అడిగాడు భరదావ్జ రోడ ని చూసూత్.
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"ఆహా.. ఏమీ లేదు.. ఏదో అడగడానికి... అంతే.. " చినన్గా నవివ్ంది.

"ఏమైంది మనూ, ఎందుకంత నవూవ్..నా గురించేమైనా జోకా..." కుతూహలంగా అడిగాడు.
"ఊ.. మీ గురించే.. కానీ.. జోక ఏం కాదులెండి.. "

"అబాబ్.. ససెప్నస్ వదుద్. ఇషట్మైతే చెపుప్.లేదంటే చెపప్నని చెపుప్. అంత గానీ అలా ముకక్లు ముకక్లు గా డైలీ
సీరియల లా లాగకు.. " విసుగాగ్ అనాన్డు.

"అబబ్ ఎంత కోపమో.. ఏదో ఫీలౌతారని చెపప్లేదు.సరే.. వినండి.. హగ చేసుక్నాన్ కదా, మీ ముందు, మళీళ్

మీరేమనాన్ అనుకుంటారా అనీ కంగారుపడాడ్డట. అదే అడిగాడు. "
ఉలికిక్పడాడ్డు భరదావ్జ.

'తను ఏమనుకునాన్డో నిజంగా ఊహించగలదా తను. అందరికీ బానే తెలిసిపోతోంది తమ మధయ్ నడుసుత్నన్

కెమిసీట్ర్. ఐనా తాము తిరిగే తిరుగుడుకి అంత చినన్ పేల్స లో దాచినా దాగుతుందా.. '
"నువేవ్మనాన్వ.. ?"అపర్యతన్ంగా అడిగాడు.

"ఫీలవకపోయినా హాయ్పీయే, ఫీల ఐతే మాతర్ం ఇంకా ఎకుక్వ హాయ్పీ అని చెపాప్ను.. " అతని ముఖానిన్ చూసూత్

చెపిప్ంది.

కారు సడెన గా ఆగింది. బెరుగాగ్ చూసింది. కళళ్తో రోడ కేసి చూపించాడు. రోడ అండర రిపేర-అనన్ బోరడ్ చూసి
తన కంగారుకి తానే నవువ్కుంది.

కార రివరస్ చేసుత్ంటే అడిగింది, " మీకు నిదద్రొసోత్ందా..? "
"లేదు. తేలిపోయింది.ఎందుకు..?"

"ఏంలేదు. అరథ్రాతిర్ లేపేశాను. సారీ.. "
"నో.. నో.. అది మన మినిమమ డూయ్టీ. సాటి మనిషికి సాయం చేయడం ముందు ఇవనీన్ చాలా చినన్విషయాలు.
నువవ్లా అనుకోబటేట్ కదా ఈ రోజు నేనింకా బతికునాన్ను.. లేకపోతే అపుప్డే.. గోవిందా అనేసేవాడినేగా.."
"ఛ.. అలా అనకండి..." మందలింపుగా అంటునన్ మనోజఞ్ని ఆపాయ్యంగా చూశాడు.
"మీకు నిదద్రార్వటేల్దుగా. మరైతే వాకింగ కి వెడదామా.. " ఉతాస్హంగా అడిగింది. టైం చూసుకునాన్డు.
నాలుగౌతోంది.
"పైన చూడండి.. వెనెన్లెంత బాగుందో.. ఇంత మంచి ఛానస్ .. మళీళ్ మళీళ్ రాదు. పీల్జ.. " ఆశగా అడిగింది.

బయటికి చూశాడు. వెనెన్లోల్ పచచ్టి చెటుల్ మిలమిలాల్డుతునాన్యి. తలూపి, దిగి వెనక వసుత్నన్ సెకూయ్రిటీ వాళళ్కి
సైగచేశాడు కారు తీసికెళిళ్పొమమ్ని.
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"సారీ.. ఇబబ్ంది పెడుతునాన్నా..?" గిలీట్గా అంది.

"లేదు. ఈ వెనెన్ల, మంచు,... ఇవనీన్ మనిషికి దేవుడిచిచ్న చినన్చినన్ గిఫట్స్. వాటినీ ఎంజాయ చేయాలిగా ఎపుప్డో

అపుప్డు. లేదంటే దేవుడు గిఫట్స్ ఇవవ్డం మానేసాత్డు,అలిగి..." అంటూ నవువ్తునన్ భరదావ్జని ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది.
"చాలా అందంగా చెపాప్రు. మీలో ఓ భావుకుడునాన్డని నాకు తెలీదే.. "

'నాలో భావుకుడే కాదు మనూ అంతకంటే గొపప్ పేర్మికుడూ వునాన్డు. బాధేంటంటే నీకు కనపడలేడు,'

విషాదంగా అనుకునాన్డు.
"భరదావ్జా.. "
"చెపుప్.. "

"ఏమాలోచిసాత్రు మీరు.. అంత సీరియస గా ఎపుప్డూ.. ?"
"ఏం లేదులే. నువువ్ ఏమనాన్ చెపుప్ వింటాను.. "
"అకక్డ కూరుచ్ందాం.. "
"వాక అనాన్వు.. "
"మీరు అలిసిపోయినటుట్ కనిపిసుత్నాన్రు. నిదర్లేదు. పైగా బల్డ కూడా.. "
పకాలన్ నవావ్డు."నాలుగు సూప్నల్ బల్డ కే పడిపోను మనూ.. డోనట్ బీ సిలీల్.. పైగా డాకట్ర వి.. అలా అంటావు.. "
"సరే.. సరే.. అందుకోసం కాదు గానీ అకక్డున్ంచి మూన లైట ఎంత బాగా కనిపిసోత్ందో చూడండి... పీల్జ.. "
"సరే పద.."
పచిచ్క మొతత్ం మంచుకి తడిసి తడిగా మెరుసోత్ంది. అతను కూరోచ్వడానికి తటపటాయించడం చూసి నవివ్ తన
చునీన్ అకక్డ పరిచింది.
"ఏయ ఏంపనది.. " మందలించబోయాడు.

పరిచిన చునీన్ మీద ఓ పకక్గా కూరుచ్ంటూ చెపిప్ంది,"కూరుచ్ని కాల్స తీసోక్ండి బాస.. "
"నువూవ్.. " అంటూ కూరుచ్నాన్డు.

మోకాళళ్ చుటూట్ చేతులు పెనవేసి చలికి ముడుచుకుని కూరుచ్నన్ ఆమెని చూసి నవావ్డు,"ఎందుకీ అవసథ్..

హాయిగా రూమ కి వెళిళ్ పడుకోక.. "

"ఊహు..నాకిలా బాగుంది..మీకు..? " అడిగింది.

నవావ్డతను విశాలంగా. నవువ్తూనే వెలల్కిలాల్ వాలాడాపచిచ్కమీద తల వెనుకగా చేతులు పెటుట్కుని.
"నీ వయసెంత మనూ.. "
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"24.. ఎందుకూ... " అనుమానంగా అడిగింది.
"నీకంటే తకుక్వ ఏజ లో దాదాపు 18-20 ఇయరస్ ఏజ లో వుండగా సూట్డెంట లీడర గా పాలిటికస్ లోకి

వచాచ్ను. నానన్, అటూ, ఇటూ తాతయయ్లిదద్రూ.. అలా అందరివలాల్ చినన్పప్టినుంచీ అదే లైఫ అనుకో, ఐనా నేనుగా

వచిచ్ దాదాపు 25-26 ఏళళ్యింది...."

" అవునా.. " ఆశచ్రయ్ంగా అంది.

"ఎస.. చాలా సినిమాలోల్ విలన అంటుంటాడు చూడూ హీరోతో, నా పొలిటికల కెరీర అంత లేదు నీ వయసు అని,

అది మన విషయంలో నిజం..." అనాన్డు నిరేవ్దంగా.

అతని మాటల లోతు అరథ్ంచేసుకోవడానికి పర్యతిన్సూత్ మౌనంగా వుండిపోయింది.

"వదిలెయ. నేను మాటాల్డేది అది కాదు. ఇనేన్ళళ్లో ఎనోన్సారుల్, ఎనోన్ చోటల్ తిరిగాను. ఎనెన్నోన్ వెనెన్ల రాతుర్లని,

ఫైలస్ చదువుతూ, పని చేసూత్ గడిపేశాను. అంటే నో రిగెర్టస్ అనుకో.. కానీ ఇపుప్డు నినున్ చూసేత్ అనిపిసోత్ంది.. " ఆగాడు.
"ఏమని? " ఆతర్ం ఆపుకోలేక అడిగేసింది. ఆమె ఆతుర్త అరథ్మై చినన్గా నవివ్ చెపాప్డు.

"పూరిత్గా మెకానికల గా మారిపోయిన ననున్ మళీళ్ లైఫ లోకి తేవడానికే ఆ దేవుడు నినున్ పంపించాడేమో,

సృషిట్లో అనుభవించాలిస్న అందాలెనోన్ వునాన్యని నీ దావ్రా నాకు చెబుతునాన్డేమో.. లేకపోతే.. లేకపోతే.. వాక అంటే
ఫిటెన్స గురించి తపప్ పర్కృతి ఊసే మరిచ్పోయినవాణిణ్, జీవితానిన్ హృదయంతో పరికించాలనన్ మనసే పోయినవాణిణ్ ఓ

దారికి తెసుత్నాన్వు. జీవం పోసుత్నాన్వు. బతకడం కాదు-జీవించడం నేరిప్సుత్నాన్వు మనూ నువువ్. జీవితంలో నేను చాలా

అఛీవ చేసి వుండచుచ్. కానీ ఈ చినిన్, చినిన్ ఆనందాలని నాకు దగగ్ర చేసింది మాతర్ం నువేవ్.. ఆ రోజు నువువ్ ననున్

రకిష్ంచి పునరజ్నేమ్ ఇచాచ్వనుకునాన్ను. కానీ జీవించడం అంటే పర్తి క్షణానీన్ ఆనందించడం అని నేరిప్ మరో

జనమ్నిచాచ్వు.... అసలు.. నీ పరిచయమే ఓ వరం నాకు.. అసలు... నేనూ...." ఉదేవ్గంగా చెపూత్ పూరిత్ చేయలేక ఆగాడు.
"భరదావ్జా.. ", విసమ్యంగా, కాసత్ భయంగా అతనిన్ చూసూత్ అంది.

PPP
తేరుకుని నవావ్డు, "భయపడాడ్వా..? సారీ కాసత్ ఎమోషన లెవెల ఎకుక్వైంది కదా.. మరీ డర్మెటిక గా

మాటాల్డేశాను కదా పునరజ్నమ్ అదీ.. ఇదీ అని.. " అడిగాడు.
విపాప్రిన నేతార్లతో అతని వంక చూసింది.

"లేదు భరదావ్జా.. పాతికేళొళ్సుత్నాన్ ఇంకా ఛైలిడ్ష బిహేవ చేసుత్నాన్నని మీరు అనుకుంటునాన్రేమోనని చినన్

భయం ఉండేదినాన్ళూళ్.. చాలా గొపప్ సాథ్నం ఇచాచ్రు. మీకు నేనంటే ఇషట్మని తెలుసు కానీ, అసస్లు ఊహించలేదు..
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ఇంత మంచి ఒపీనియన వుంది మీకు నామీద అని.. " సడెన గా ఆమె కళళ్లోల్ నీళుళ్ నిలిచాయి. చపుప్న లేచాడు. "ఏయ..

ఈ కనీన్ళేళ్ంటి..? ..అయామ సారీ.. ఏదేదో వాగి నీ మూడ పాడుచేశానా..? " బాధగా అడిగాడు.

"ఊహు.." మోకాళళ్ మధయ్ తలవాలుచ్కుంది. మెలల్గా ఆమె తల నిమురుతూ "ఏమైంది మనూ..

ఎందుకేడుసుత్నాన్వు. నాతో చెపప్వూ.. నేను.. నేను పరాయివాడినా..?" లాలనగా అడిగాడు. తల అడడ్ంగా తిపిప్ంది.
"మరైతే చెపుప్.. "

"ఏ మూలో ఒక చినన్ భయం.. " వణికిందామె గొంతు.
"దేనికీ..?" విసమ్యంగా అడిగాడు.

"ఎంతకాదనుకునాన్, అంత పెదద్ పొజిషన లో వునాన్రు. అలా.. వెంట వెంట తిరుగుతూంటే.. మనసులో ఏమనాన్

చీప గా అనుకుంటునాన్రేమో నాగురించీ అనీ ఎకక్డో.."

"మనూ.." ఆ ఊహే భరించలేనటుట్ విలవిలాల్డాడు, "నీ గురించి కలోల్నైనా అలా అనుకుంటానా.. అదీ నేను..."

బాధగా చూశాడు.

"లేదు భరదావ్జా. నాకు తెలుసు. ఐనా ఓ పిచిచ్ భయం. అంతే.. కానీ చాలా.. చాలా బాగా అనిపించింది
మీరీరోజు నాకు అంత విలువ ఇచిచ్.. నేను... నేను.. " దుఃఖంతో మాటలు రాక కనీన్ళళ్తో అతని కేసి చూసింది.

ఆరిత్గా దగగ్రకు తీసుకుని గుండెకు హతుత్కునాన్డు. ఆ సప్రశ్లో కోరిక లేదు., మరే భావమూ లేదు. కేవలం ఇదద్రు

మానసికంగా దగగ్రైన వయ్కుత్లు పొందే సావ్ంతన మాతర్మే వుంది. నెమమ్దిగా తేరుకుని అతడి నుంచి దూరం జరుగుతూ,

"అదీ నేనూ.." అంటూ తడబడింది.

లాలనగా ఆమె తల నిమిరాడు,"ఏమీ చెపొప్దుద్..పద వెళాద్ం..." అనాన్డు. తలూపి లేచింది.

దారంతా ఏమీ మాటాల్డుకోలేదిదద్రూ. ఒక మంచి అనుభూతిని, మనసుకి దగగ్రైన వయ్కిత్ సాంగతాయ్నిన్, నిశశ్బద్ం

కంటే బాగా ఎవరు పంచుకోగలరు. వినే మనసుండాలే గానీ వేల మాటలు కూరచ్లేని భావాలని కూడా చెబుతుందది. ఆ
మౌనం లోనే తాము మరింత దగగ్రైనటట్నిపించింది.

కాటేజ మలుపు తిరుగుతుంటే ఆగాడు భరదావ్జ, "థాయ్ంకస్ ఫర ఎవీర్థింగ మనూ.." తడికళళ్తో చెపాప్డు.

నవివ్ందామె చాలాసేపటి తరావ్త, వెనన్లంత తెలల్గా, మంచుపూల వానలా చలల్గా.. మెలల్గా.. మనోహరంగా.

"నాకెందుకు థాయ్ంకస్ భరదావ్జా.. పేర్మకునన్ మహిమది.. మీరు పైకి ఒపుప్కునాన్, ఒపుప్కోలేకునాన్ మన మనసులిన్

ఆనందమయం చేసుత్నన్ ఆ అదభ్తమైన ఫీలింగ అదే.. ది మాయ్జిక ఆఫ లవ.. బై.. "
"మనోజాఞ్.."
"షష్......... ఏమీ చెపొప్దుద్... " పెదాలమీద వేలుంచుకుని అంది.
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ఆగిపోయాడు.
"కుచ నా కహో... కుచ భీ నా.. కహో... " సనన్గా హమ చేసూత్ తన కాటేజ వైపు నడిచింది. అకక్డే నిలబడాడ్డు.
ఆమె పాట లీలగా వినిపిసోత్ంది.

'కాయ్ కెహనా హై.. కాయ్ సున నా హై.. ముజ కో పతా హై.. తుమ కో పతా హై... ఔర ఇస పల మే కోయీ నహీ

హై... బస ఏక మై హూ...

సమయ కా యే పల థమ సా గయా హై...
ఏమీ చెపప్కు.. అసస్లేమీ చెపప్కు.. చెపేప్దేముందీ..ఈ క్షణం నువువ్.. నేను. మన మధయ్ ఈ క్షణం ..

నిలిచిపోయింది.. '

PPP
"హలో.. మిసట్ర జే.కే..." హసీక్గా వినిపించిన వాయిస కి చపుప్న తలతిపిప్చూశాడు. జయంతి... ది బూయ్టీ విత
బెర్యినస్... రేర కాంబినేషన... ఇపప్టికే రెండు రాషాట్ర్లోల్ దుమారం రేపుతోందామె అందం. నిశశ్బద్ంగా పారీట్ అటామ్సిమ్యర
గమనిసుత్నన్ జే.కే. ఆమెని పరిశీలనగా చూసాడు.
"బోర అవుతునాన్ను. మీతో టేబుల షేర చేసుకోవచాచ్... "తియయ్గా అడిగింది.
విసుగుని అణుచుకుంటూ నవావ్డు. "ఓ షూయ్ర. దానికేం...కూరోచ్ండి పీల్జ.." డిర్ంక గొంతులోకి వంపుకునాన్డు.
మతైత్న నవువ్తో అతని పకక్కి ఛైర లాకుక్ంది. కొదిద్సేపటికి కేజువల గా కాసత్ రిలాకస్డ్ గా జరిగింది. ఆ జరగడంలో ఆమె
పాదం అతని కాలిని తాకింది. ఆమె వెనకిక్ తీసుకునే పర్యతన్ం ఏమీ చేయలేదు. అపర్యతన్ంగా తన కాలు వెనకిక్
తీసుకుంటూ ఆమె వైపు చూశాడు. ఆమె కళళ్లో సనన్టి నవువ్తో కూడిన ఒకలాంటి ఇనివ్టేషన.... ఇలాంటి పారీట్లలో
అలాంటి గెసచ్రస్ చాలా సాధారణంగా జరిగిపోతాయి. రాక ఒకరితో ఐతే, రాతిర్ మరొకరితో.. సరవ్సామానయ్ం. అటువంటి
ఇనివ్టేషనస్ అతనికి కొతత్ కాదు.

కొనిన్ యాకెస్పట్ చేసిన రోజులూ వునాన్యి. కానీ చాలావరకూ అవుట రైట పటిట్ంచుకోని సందరాభ్లే వునాన్యి. ఈ

వన నైట సాట్ండస్ మీద అతనికి పెదద్గా ఒపీనియన లేదు. కేవలం అపుప్డపుప్డు తనని తాను రిలాకస్ చేసుకోవడానికీ, ఆ

విషయంలో తన ఫిటెన్స పరీకిష్ంచుకోవడానికి తపప్ ఇలాంటి వయ్వహారాలపటల్ అతని ఇంటర్సట్ తకుక్వే. మనసులేని ఈ
విషయాలోల్ పడి వాలూయ్బుల టైం వేసట్ చేయడం అతడి లీసట్ పిర్ఫరెనస్. కానీ ఇపుప్డతని ఆలోచన వేరుగా ఉంది.

హఠాతుత్గా ఫాల్షైందతని మెదడులో. వేరే సతరీ సాంగతయ్ం, అదీ, జయంతిలాంటి అందమైన సతరీ తో అనుభవం

మనోఙఞ్ పటల్ తనకునన్ అటార్క్షన తీవర్త ని తగిగ్సుత్ందేమో. ఆ ఊహ రాగానే భరదావ్జ మనసు తేలికైంది. అయుయ్ండచుచ్.

మాళవిక తరావ్త నిజంగానే తను లాసట్ మూడేళళ్నుండీ చాలా బిజీగా ఉంటునాన్డు. ఏ(ఈ)విధమైన ఎంటరైట్నెమ్ంట కీ
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సేప్స లేకుండా. బహుశా మనూ నుండి తాను దూరం కాలేకపోవడానికి ఇదీ ఒక రీజన ఏమో. ఇక మనోజఞ్.. తాను వేరే
సతరీతో రాతిర్ గడిపానని తెలిసినా పేర్మిసుత్ందా.. ఏ అమామ్యికైనా అది సాధయ్మా..!
అతని పెదాలమీద పలచ్టి నవువ్ వెలిసింది.

"సో.. చెపప్ండి.. మీరెకక్డి నుండి వచాచ్రూ?"ఆమెతో సంభాషణ ఆరంభించాడు.

"బెంగుళూర నుండీ, అకక్డ నా రెసాట్రెంట కి మీరోసారి వచాచ్రు కూడా... అఫోక్రస్ మీ పారీట్ మీటింగ కే

అనుకోండి.." ఆగి "...మాళవిక నాకు బాగా తెలుసు.." అంది నరమ్గరభ్ంగా.
నవావ్డతను.
"సో.. ఏమిటిపుప్డు మీ పోర్గార్మ..? " తియయ్గా అడిగిందామె.

"పర్సుత్తానికేమీ లేదు. రావు గారు వదిలేసేత్ వెళిళ్పోవడమే.." నవావ్డు.
"నాకూ వెళాళ్లనే వుంది... వెళాద్మా...?" డిర్ంక గాల్స పకక్న పెడుతూ అదోలా నవివ్ంది. ఆ నవువ్కే చాలామంది
నాశనం అయపోయుంటారు. అంత రెచచ్గొటేట్లా ఉందది.
తలెతిత్ చూశాడు. "అపుప్డేనా..?" అని అమాయకంగా అడిగే మనోఙఞ్ మొహం గురొత్చిచ్ంది. ఆమె ఆలోచనలని
పకక్కి నెటేట్సూత్ వెంటనే లేచాడు. "దెన లెటస్ గో.." అంటూ.
జయంతితో పాటూ బయటకి నడిచిన భరదావ్జని చాలా కళుళ్ అసూయగా చూశాయి.
"చాలా బాగుంది మీ గెసట్ హౌస..." చెపిప్ందామె.
"పరణ్శాల.. ఐ కాల ఇట దట వే... యూ ఆర మై గెసట్ టుడే. ఇది మా గెసట్ రూం..." ఆహావ్నించాడు. మనోఙఞ్నైతే
తీసికెళాళ్డు గానీ తన పైరవేట ఛాంబర వరకూ వచిచ్న ఆడవాళెళ్వరూ లేరిపప్టివరకూ.
"వాడూడ్యూ లైక టూ హావ..?" బార కాబినెట వైపు నడుసూత్ అడిగాడు. మతుత్గా నవివ్ అతనికి దగగ్రగా వచిచ్
హతుత్కుంటూ "యూ..." అంది. ఇబబ్ందిగా ఆమెని విడిపించుకునాన్డు. ఆమె నవువ్తూ వెళిళ్ బెడ మీద వాలింది.

పెగ ఫికస్ చేసి తీసుకెళిళ్ ఆమెకో గాల్స అందించాడు. దానిన్ పకక్నపెడుతూ అతనిన్ తన మీదకు లాకుక్ంది, అతనూ

అభయ్ంతరపెటట్లేదు. ఆమెతో పాటు బెడ మీద వాలాడు.

"డోనట్ వేసట్ టైం జే.కే...! మీరు అసస్లు వేసట్ చేయరని వినాన్ను.." అంటూ అతనికి తన పెదవులందించబోయింది.
అపర్యతన్ంగా ముఖం తిపుప్కునాన్డు. ఒకక్సారి ఆశచ్రయ్ంగా చూసి అదేమీ పటిట్ంచుకోకుండా ఇంకాసత్ చొరవ తీసుకుని
ముందుకెళిళ్ంది. ఆమెని విడిపించుకుని ఒకక్వుదుటన్ మంచం దిగాడు "...అయాం.. సారీ.. ఐ మీన... ఐ.. డోనట్ వానట్...
ఐ... జసట్... కా... కానట్...." విసురుగా వెళిళ్ సోఫాలో కూలబడాడ్డు. దెబబ్తినన్టుట్ చూసిందామె. రెండు నిమిషాలు అతనిన్

పరిశీలనగా చూసి, నెమమ్దిగా బటట్లు సరి చేసుకుంది. లేచి డిర్ంక గాల్సులు చేతిలోకి తీసుకుని వచిచ్ అతనికో
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గాల్సందించింది. మౌనంగా తీసుకునాన్డు. అతని ముందునన్ సోఫాలో కూరుచ్ంటూ అడిగింది, "ఆమె ఎవరో

తెలుసుకోవచాచ్ జే.కే.సర..?". అతనేం మాటాల్డలేదు. నిశశ్బద్ంగా గాల్స ఖాళీ చేశాడు.
"ఆమె.. ఇకక్డికి ఎపుప్డైనా వచిచ్ందా? " కుతూహలంగా అడిగింది.

తలూపాడు. "అంటే ఈ రూమ లో ఆమెతో గడిపిన...." సందిగథ్ంగా ఏదో అడగబోయింది.
"నో.. నెవర... అలాంటిదేమీలేదు మా మధయ్.. తను.. ఐ మీన.. ఇకక్డకి... ఈ రూమ కి రాలేదు. షీ హాజ బీన టూ
మై పైరవేట ఛాంబర. దట టూ కేవలం కలవడానికి మాతర్మే... అంతే.. షీ..ఈజ..నాట.."ఆగిపోయాడు.
చినన్గా నవివ్ందామె. "నేనలా అనుకోవటేల్దు కూడా.. షీ మసట్ బీ వెరీ సెప్షల... కదూ..?"

అతని కళళ్లో నైరాశయ్ం పోయి చినన్ మెరుపు కనిపించిందామాటకి. అది జయంతి దృషిట్ని దాటిపోలేదు.
"మరి మీ గుండె తలుపులు తటిట్ మీ పైరవేట ఛాంబర లోకి పర్వేశించిన సతరీని మీ జీవితం లోకి ఆహావ్నించడానికి

ఏమిటాలసయ్ం మిసట్ర జే.కే.?" పర్శిన్ంచింది.

అతను మౌనంగా తన గాల్స వంక చూసుత్నాన్డు.

"చాలామంది మగాళళ్ని చూశాను జే.కే. ... కానీ, మీలాంటి వాళుళ్ తకుక్వ. చాలా చాలా రేర.. " మునివేళళ్తో

ముంగురులని చెవుల వెనుకకి సుతారంగా నెడుతూ చెపిప్ంది.

"అంత గొపప్వాడేన్మీ కాదు. మాళవిక తెలుసంటునాన్రు.. ఆమె ఏమీ చెపప్లేదా..?" లేచి మరో పెగ డిర్ంక ఫికస్

చేసూత్ అడిగాడు.

"మాళవిక దావ్రా నాకు తెలిసిన జే.కే., ఇకక్డునన్ జే.కే. ఒకరే అని నాకనిపించడంలేదు. ఏమయియ్ంది సర. ఆమె

మాయ్రీడా.. పిలల్లునాన్రా.. అందుకే మీరు ఒకటవలేకపోయారా..? "కాసత్ కుతూహలం వినిపించిందామె గొంతులో.
జవాబు చెపప్కుండా గాల్సందించాడామెకి.

"హోప అయాం నాట ఇంటూర్డింగ ఇన టూ యువర పరస్నల ఇషూయ్స. జసట్ కూయ్రియసిటీ కొదీద్
అడుగుతునాన్ను. జే.కే.లాంటి వారినే కదిలించిన లేడీ గురించి తెలుసుకోవాలనివుండడం సహజం కదా. అఫోక్రస్
నాలాంటి వాళళ్కి పరస్నల విషయాలెవరూ చెపప్రనుకోండి.." తేలిగాగ్ నవువ్తూ అంది.
చపుప్న ఆమె వైపు చూసి, "పెళైళ్తే కాలేదు.." కుల్పత్ంగా చెపాప్డు.

"ఓహ... అయాంసారీ.. అంటే ఆమె వేరెవరైన్నా...?" జాలిగా అంది.
"ఛ.. అదేం లేదు. నేనంటే పార్ణం పెడుతుంది.. " ఉలికిక్పడి చెపాప్డు.

అయోమయంగా చూసి, "మరింకేం పార్బెల్మ. ఇంటోల్ వాళాళ్.. జే.కే.సర తలుచుకుంటే అదో పెదద్ అడడ్ంకే కాదు

కదా.." అంది.
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విసుగాగ్ చూశాడు,"మరీ పిచిచ్గా మాటాల్డకండి జయంతీ, ఐ థాట మీరు కొంచెం మెచూయ్రడ్ గా ఆలోచిసాత్రని.. "
"అసలు విషయం తెలిసేత్ కదా మెచూయ్రడ్ గానో, వేరేగానో ఆలోచించడానికి.. "చురుగాగ్ అందామె.
"తను చినన్పిలల్. ..ఐ మీన.. చినన్ది.. అదీ.. నాకంటే ఇరవై రెండేళుళ్..." చెపాప్డు.

తెలల్బోయి చూసిందామె. "వావ్ట.." అంది అపర్యతన్ంగా., ఒకక్క్షణం తరావ్త పగలబడి నవవ్సాగింది.

"ఏమనాన్రూ.. చినన్పిలాల్...", చేతిలో గాల్స తొణికిపోతుంటే దానిన్ పకక్కి పెటిట్ మరీ పడీ, పడీ నవవ్సాగింది.

భరదావ్జ ముఖంలో రంగులు మారాయి. విసురుగా లేచాడు. ఆమె చెంప పగలగొటాట్లనన్ కోపానిన్

దిగమింగుతూ, "ఇక మీరు వెళళ్చుచ్.. మీ నవవ్డం పూరైత్తే.." కటువుగా చెపాప్డు.

"సారీ జే.కే..." అతి కషట్ం మీద నవావ్పుకుంటూ చెపిప్ంది. "...చాలా చినన్ విషయం అది అని అనిపించింది.

ఎంతమంది సినిమావాళూళ్, పొలిటీషియనస్, బిజినెస పీపుల ఎందరు చేసుకోవటేల్దలా. ఐనా ఆమె 22 ఏళుళ్ చినన్దంటే ఓ

ఇరవై ఏళుళ్ండదూ.. సో.. మీకంటే చినన్దేమో గానీ, మరీ చినన్పిలైల్తే కాదుగా, అదో పెదద్ రీజన లా మీరు చెపేప్సరికి

నవావ్పుకోలేకపోయాను.. అయాం.. సారీ.."

"రీజన అనేది ఓ దృకప్ధం మాతర్మే జయంతీ. ఎవరి వెరష్న వాళళ్ది. వేరేవ్రు కులాలోల్ పుటిట్, పెళిళ్ చేసుకోలేక,

దగగ్ర కాలేక పార్ణాలు తీసుకునన్వాళెళ్ందరో. వాళళ్ని చూసి మనం నవువ్కోవచుచ్. కానీ వాళళ్ కారణాలు
వాళళ్కుంటాయిగా.." రోషంగా అనాన్డు.

జాలిగా చూసింది. "ఈరోజులోల్ అనీన్ కలుషితం అయపోతునాన్యి మిసట్ర జే.కే. ఈ మెటీరియలిసిట్క పర్పంచంలో,

రవవ్ంత ఆపాయ్యత, అణువంత పేర్మ కూడా అపురూపమైపోతునాన్యి. వాటికోసం అలమటించే వారెందరో.
అనవసరమైన అనుమానాలతో మీ మనసుని కషట్పెటుట్కోకండి. ఆమెనీ బాధించకండి. సవ్చఛ్మైన పేర్మ ఓ వరం..."
నెమమ్దిగా చెపిప్ంది.

"తెలుసు జయంతీ. దానితో పాటూ నాకు నా బాధయ్తలూ తెలుసు. అనుకోగానే అనీన్ మరిచిపోయి ఆమె పేర్మ

కోసం వెళిళ్పోవడానికి నేనేమీ సినిమాలోల్ హీరోనీ కాదు, కాలేజ కురార్ణిణ్ అంతకంటే కాదు.." అనాన్డు.
"అనిన్ తెలిసిన వారు మరి నాతో ఎందుకు గడపలేకపోయారు..?" సూటిగా అడిగింది.
".....అది వేరు.. ఇది... ఇది వేరూ.. అసలూ..." ఆగిపోయాడు.

చినన్గా నవివ్ తన బాయ్గ తీసుకుని లేచి నిలబడింది. "ఏదీ వేరు కాదు జే.కే గారూ... అరథ్ంలేని సిదాధ్ంతాలతో
ఆతమ్వంచన చేసుకోకండి.. ఉంటాను..."

నిశశ్బద్ంగా ఆమెననుసరించాడు. కార డోర వేసూత్ చెపాప్డు, "థాయ్ంకస్ ఫర ద టాక. అండ సారీ టూ

డిసపాప్యంట యూ.."
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తేలిగాగ్ నవేవ్సింది, "ఆ అమామ్యిని కలిసేత్ తపప్క చెపాత్ను తానెంత లకీక్యో.. మిసట్ర జే.కే...."
"థాయ్ంకస్.." కారు కదిలింది.

PPP
"వెళాద్మా.. చాలా చలి చంపుతోదీరోజు. వెంటనే వేడిగా ఏదైనా పడాలి." తొందరపెటిట్ంది.
"ఇంకొదిద్సేపు కూరుచ్ందాం మనోఙాఞ్..." అలసటగా అనాన్డు. ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది. సాధారణంగా
తనలసిపోతుంది గానీ అతనెపుప్డూ ఆగడంత తొందరగా.
"భరదావ్జా.. ఏమైందీ.. అలా వునాన్రూ.. ?"

"ఎలా వునాన్నూ.." అనయ్మసక్ంగా అడిగాడతను.

"డల గా, ఖోయా.. ఖోయా టైప లో... రాతిర్ పారీట్లో లేటయిందా..?"అడిగింది.

"ఊహు.. తవ్రగానే వచేచ్శామే.." సాలోచనగా అనాన్డు. రాతిర్ మొతత్ం మనోఙేఞ్ తన ఆలోచనలని ఆకర్మించుకుని
నిదద్రోనీయలేదని ఎలా చెపాత్డు.

"ఔనా.. మరి నాకు ఫోనెందుకు చెయయ్లేదు.. తవ్రగా వసేత్ చేసాత్ననాన్రుగా..?" దబాయింపుగా అడిగింది.

చనువుతో ఆమె తీసుకునే అధికారమూ అందమే.

"వచాచ్ను గానీ. ఐ వాజ విత.. విత.. జయంతీ.. "ఆగాడు. ఆమె వైపోసారి చూసి "...హోల నైట..." అనాన్డు
నెమమ్దిగా.

"ఔనా.. అందుకే అంత అలిసిపోయినటుట్నాన్రు. మరి రెసట్ తీసుకోవలిస్ంది. ఎందుకొచాచ్రు వాక కి?" కాజువల

గా అడిగింది.

అయోమయంగా చూశాడు. తన ఆరిక్టెకట్ లేడీ అంటేనే ఫీలైన అమామ్యి ఇపుప్డు కనీసం జయంతి ఎవరని కూడా
అడగదా. తను రాతర్ంతా ఆమెతో ఉనాన్ననాన్ పటిట్ంచుకోదా.. లేక తను అబదధ్ం చెపుత్నాన్డనుకుంటోందా..!!
"సరిగాగ్ వినాన్వా.. అసలు అరథ్మైందా వాట ఐ సెడ.. " అంటూ అతను చెపేప్లోపే అంది.
"నేనేమనాన్ నరస్రీ కిడ నా అరథ్ం కాకపోవడానికి.. " మామూలుగా అంది.
"మరి ఏం అడగవా.. ఆరోజు నిరుపమ గురించి అంత ఫీలైపోయావు. ఇపుప్డు మరి రాతర్ంతా కలిసి

ఎందుకునాన్మనీ, ఏం చేశామనీ.. ఏమీ అడగవా.. లేకపోతే నేనేమనాన్ కోసుత్నాన్ననుకునాన్వా.." తన విసమ్యానిన్

దాచుకోలేక అడిగేశాడు.

"ఓహ.... అదా... "తేలిగాగ్ నవేవ్సింది. "అపుప్డు మీరు కొతత్ కదా. మీ మనసులో ఎవరో వునాన్రేమో అని
భయపడాడ్ను.. అయినా మీరెందుకు కోసాత్రు.. అలా ఏం అనుకోవటేల్దు."
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"అంటే ఇపుప్డు నేను వేరే వాళళ్తో నైటంతావునాన్ ఓ.కే.నా.. ?" అపర్యతన్ంగా అడిగాడు.
"ఉంటే ఏమైంది.. ధారళంగా ఉండండి. ఒకక్ నైట కాకపోతే పది నైటస్.."తేలిగాగ్ అంది.

విపరీతమైన కోపం వచిచ్ంది భరదావ్జకు. తాను అలాంటి వాడినని హరట్యి అభిపార్యం మారుచ్కుంటుందని
చెపాప్డు. కానీ ఈ పిలల్ కనీసం పటిట్ంచుకోనుకూడా పటిట్ంచుకోవటేల్దు.

"రాతిర్ గడపడం అంటే ఏంటో తెలుసా నీకసలు.. జయంతి..? ఎలానో.. ఎవరో.. ఏమిటో తెలుసా...?"

రెచచ్గొడుతునన్టుట్ గా అనాన్డు.

"నాకెందుకు.." నిరల్క్షయ్ంగా అంది.
"అంటే నేను వేరే సతరీతో గడిపినా పరవాలేనంత బార్డ మైండా నీది... అసలు రియాకేట్ కావడంలేదు.." కాసత్ంత
వెటకారంగా అడిగాడు. తాను ఆశించిన రియాక్షన ఆమెలో కనపడకపోవడం అతనికో షాక లా వుంది.
"సరే.. రియాకట్వుతాను... గడిపారు.. ఏం చేశారు గడిపి..? " సూటిగా అడిగింది.

తడబడాడ్డు. వెంటనే సరుద్కుని, "అంత డైరెకట్ గా అడిగితే ఎలా.. అంత రాతిర్ అందరూ ఏం చేసాత్రో మేమూ అదే

చేశాం.. ఏం.. ?" ఆమెనే చూసూత్ అనాన్డు ఒకోక్మాటా వతిత్ పలుకుతూ.

"ఐ సీ..." అంటూ తలపరికించి, తటాలన్ అతని చేతిని అందుకుని తన తలమీదుంచుకుని "ఇపుప్డు చెపప్ండి..."

అంది తాపీగా.

ఊహించని పరిణామానికి అదిరిపడి చెయియ్వెనకిక్ లాకుక్నాన్డు. "ఏంటిది మనూ.. ?"
చినన్గా నవివ్ంది,"ఆగిపోయారేం.. మీ నైట సోట్రీ చెపప్రా...?"
"షటప.. ఏం పనది?" మొహం తిపుప్కునాన్డు కోపంగా.

"సరే సారీ.. ఈ ఒకక్టి చెపప్ండి.. కనీసం కిస ఐనా చేశారా?.. అదీ లేదా..? "నవువ్తూనే అడిగింది.
సట్నిన్ంగాగ్ చూశాడు. అపర్యతన్ంగా తల అడడ్ంగా తిపాప్డు.
"కానీ... నీకెలా..?" అసప్షట్ంగా గొణిగాడు.
"తెలుసుత్ంది భరదావ్జా... అదంతే... వెళాద్మా.." లేచింది. మౌనంగా అనుసరించాడు. తానామెతో ఏమాతర్ం
ఇనావ్లవ్ కాలేదని మనోఙఞ్ నమమ్డం చాలా గొపప్ తృపిత్నిచిచ్ందతనికి. మనసంతా ఒకవిధమైన పర్శాంతతతో
నిండిపోయింది. కాసేపు తనతో తాను ఒంటరిగా గడపాలనిపించింది.
"వెళాత్ను మనూ.. తరావ్త.. ఐ... ఐవాంట టూ బీ ఎలోన ఫర సమ టైమ.. కాఫీ నువువ్ తాగెయ.. సారీ.." కాఫీ
షాప కేసి దారితీసుత్నన్ మనోఙఞ్కి చెపాప్డు. అతని వైపు చూసి అరథ్ం చేసుకునన్టుట్గా తలూపింది.
మెలల్గా అకక్డున్ంచి కదిలాడు. నాలుగడుగులువేశాకా వినిపించిందామె గొంతు.
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"భరదావ్జా..? " అంటూ. ఆగి వెనకిక్ చూశాడు.
"థాయ్ంకస్... "మనసూఫ్రిత్గా చెపిప్ంది దూరం నుంచే. తలూపాడు. ఎందుకని అడగలేదతను. అతని మనసుకి
తెలిసిందదెపుప్డో.
ఈ పర్పంచం లో మనం ఎవరో తెలిసినవాళుళ్ చాలామందేవుంటారు.. కానీ మనమేమిటో తెలిసినవాళుళ్ కనీసం
ఒకరైనా వుండడం మాతర్ం చాలా గొపప్ అదృషట్ం..
PPP
"మనమ్ధుడే బర్హమ్ను పూని సృషిట్ంచాడేమో గానీ... యాభైకేజీల బంగారానీన్, ఐదునన్ర అడుగుల మందారానీన్..."

రేడియోలో పాట గాలిలో తేలుతూ మందర్ంగా వినిపిసోత్ంది.

మౌనంగా ఫైలేదో చూసుత్నన్ భరదావ్జ పెదాల మీద సనన్టి నవువ్ మెరిసి మాయమైంది.

"హలో సర... ఎకక్డునాన్రు మీరు.. ?" అతని కళళ్ముందు చెయూయ్పుతూ అడిగింది మనోఙఞ్.
"ఎకక్డాలేను మిస. ఏంటి చెపుప్..?" అంతే హుషారుగా అనాన్డు.

"ఊహు.. మీరేదో ఆలోచించారు. అది నాకు తెలిసిపోయింది. అదేంటో మీరిపుప్డు నాకు చెబుతునాన్రు.." ఆమె
కళళ్లో అలల్రి దాగటేల్దు.

"ఆహా.. తెలిసిపోయిందనాన్వుగా.. మరింకేం.. ఇక చెపప్డం దేనికి? ఐనా నేనేం ఆలోచించానో నీకెలా

తెలుసుత్ందో.. ?" వెకిక్రింతగా అడిగాడు.

కురీచ్లోంచి కొంచెం ముందుకు వంగి సీరియస నెస నటిసూత్ చెపిప్ంది, "యూ నో నాకో సెప్షల సెనిస్ంగ పవర

వుంది తెలుసా. మీరేమనాన్ అనుకుంటే అది నాకు వెంటనే ఒక వేవ లాగా వాయ్పించీ... "
"వావ్ట.. వాయ్పించా.. అదేమనాన్ డిసీజా.. ?"నవావ్పుకుంటూ అడిగాడు.

చినన్గా తలకొటుట్కుని బాధ నటిసూత్ అంది, " ఈ డాకట్ర బుదెధ్కక్డికి పోతుంది చెపప్ండి. అదే వాయ్.. ఐ మీన టూ

సే టార్వెల చేసీ.. తెలుగులో కాసత్ వీక.. "

"పర్యాణించి తలీల్, కాసత్ కాదు కిలోల లెకక్న వీక అంటారు. నా దగగ్ర టూయ్షన చెపిప్ంచుకోరాదూ..? "

"ఓ.కే. ఓ.కే. మీరు ననూన్ డీవియేట చేసేసుత్నాన్రు.. ఇలా ఐతే నే చెపప్ను పొండి.." కోపం నటిసూత్ అంది.
"సరే. సరే. అసస్లు డీవియేట చేయను. చెపుప్ వింటాను." ఫైల పకక్న పెటిట్ బుదిధ్మంతుడిలా చేతులు కటుట్కుంటూ
అనాన్డు.
"ఓకే. దెన.. దటస్ లైక ఏ గుడ బోయ.." అంటూ లేచొచిచ్ అతని పకక్నునన్ కురీచ్లో కూరుచ్ంది. చూపుడువేలు

అతని నుదుటి పై ఆనించి, "ఇకక్డ మీరేమనాన్ అనుకోగానే మీ కళళ్లో చినన్ కదలిక వసుత్ంది.." అంటూ వేళళ్కొసలతో
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అతని కళళ్ని మూసింది. దాంతో భరదావ్జ అపర్యతన్ంగా నిటారయాయ్డు. నెమమ్దిగా వేళళ్తో అతని ముకుక్కొసని

పటుట్కుని, "ఇకక్డ శావ్స సీప్డ అప అయిపోతుంది.." అంటూ ఆమె వేళుళ్ మెలల్గా అతని పెదవుల మీదకి జారాయి. ఏదో

అనబోయాడు. పెదవులు కదిలాయి గానీ, మాట బయటికి రాలేదు. గుండె వేగంగా కొటుట్కోవడం తెలుసోత్ంది. అదేమీ

పటట్నటుట్ ఆమె కొనసాగించింది, "మీ లిపస్ లైట గా వణుకుతాయి.. అండ.." అతని కంఠం మీద మునివేళళ్తో
మీటినటుట్గా సప్ృశిసూత్, "ఇకక్డ మాటలాగిపోతాయి.."ఆమె వేలి కొసలు నెమమ్దిగా అతని ఛాతీ మీద ఆగాయి. మెలల్గా

మొతత్ం అరచేతిని అతని ఎదకానించి వణికే గొంతుతో అంది, "ఇకక్డున్ంచీ మీ మనసు నా మనసుకి వేవస్

పంపిసుత్ంది,సరిగాగ్ ఇపప్టాల్నే, నేను చెపప్నా ఇపుప్డు మీరు ఏం అనుకుంటునాన్రో..?" పలచ్టి కురాత్ మీదనుంచీ ఆమె

సప్రశ్ మతి చెదరగొడుతుంటే తనని తాను నిగర్హించుకుంటూ, "చెపుప్.." అనాన్డు అతి కషట్ం మీద. మెలల్గా కళెళ్తిత్ అతని
కళళ్లోకి సూటిగా చూసింది. అందుకోవడానికి చేయి కూడా సాచకక్రేల్నంత దగగ్రగా వుందామె మొహం. ఆమె కళళ్లో
ఇషట్ం సప్షట్ంగా తెలుసోత్ంది. "చెపప్మంటారా భరదావ్జా..", ఆమె సవ్రంలో లీలగా తెలుసుత్నన్ మారుప్. ఆమెవంక

ఒకసారి తదేకంగా చూశాడు. ఆమె లో ఇషాట్నిన్ మించినదేదో కనిపిసోత్ంది మోహమో, మాయో.....

చపుప్న కళుళ్ తిపుప్కునాన్డు. ఆమె చేతిని తన మీదనుండి తీసేసూత్, "ఏంటిది మనోఙాఞ్.. చినన్పిలల్లాగా.."

మందలింపుగా అంటూ లేవబోయాడు. చటుకుక్న అతని చేతిని పటుట్కుని ఆపుతూ, "...ఊహు.. చినన్పిలల్లాల్ కాదు

భరదావ్జా.... మీకూ తెలుసుత్ంది. కావాలంటే మీరూ వినండి నా మనసేం కోరుకుంటోందో.." అంటూ అతను

రియకట్యేయ్లోపు తటాలన్ అతని చేతిని తన గుండెకానించుకుంది. ఆమె చరయ్కీ, ఆ మెతత్టి సప్రశ్కీ ఒకక్సారి వివశుడై
వెంటనే తమాయించుకునాన్డు., అంతలోనే షాక తగిలినటుట్ చెయియ్ వెనకిక్ లాకుక్ని విసురుగా లేచాడు.

"మనోఙాఞ్.. వాటీజ దిస..?" కోపంగా అరుసూత్ ఆమె వైపు చూశాడు. అలాగే కూరుచ్ని తన విశాలమైన కళళ్ని

మరింత విపాప్రుచ్కుని తననే చూసుత్నన్ ఆమెని ఏమనాలో అరథ్ంకాక ఆగిపోయాడు.
"ఏమైంది భరదావ్జా..?" అలల్రిగా అడిగింది అతని ఇబబ్ంది గర్హించి.

ఇక ఏమంటాడు? ఏమడుగుతాడు? ఏమీ అనలేక ఆమెకేసి చూసి, "ఏంటిదంతా మనోఙాఞ్... అలా..?" తడబడాడ్డు.
"సెనిస్ంగ పవర భరదావ్జా.." కొంటెగా అంది.

"నో మనూ..", తపప్దామెని ఆపడం. ఇలాగే శృతిమించితే ఏదో ఓరోజు మనసు వశం తపప్డం ఖాయం.

"చూడూ.. ఇదంతా ఏం వదద్ని.. ఏం వదద్నుకునాన్ం కదా.. వదుద్ మనోఙాఞ్ నేను చెపేప్ది.. జసట్.. ఫెర్ండస్ లా వుందామని...
అనుకునాన్ం కదా.. మరి ఇపుప్డు.." చపుప్న లేచి ఇంకేదో అనబోతునన్ అతని నోటికి తన చేయి అడుడ్ పెటిట్ంది.

"వదద్నే నేనూ అనుకునాన్ను భరదావ్జా.. మీరు అడిగినటేట్ చాలా మామూలుగా ఈ కొదిద్ రోజులు గడిపి, ఫెర్ండీల్గా

విడిపోదామనుకునాన్.. కానీ.. కానీ... నేను మీమాట వినాలనుకునాన్, నా మనసు నా మాట వినడంలేదు. నేనేం చెయయ్ను?

øöeTT~

www.koumudi.net

99

మనసు మాట వినదు - కమలాగాయతిర్(కొర్వివ్డి)చెనిమిళళ్

మీ కళుళ్ చెపుత్నాన్యి నాకు - నేనంటే మీకు చాలా ఇషట్మని. మీ పర్తీ గెసచ్ర లో తెలుసోత్ంది నాకు.. మీరొపుప్కోరు. కానీ..
ఐ వాంట టు బీ లవడ్ బై యూ భరద.. ఐ వాంట టు.. ఐ.. ఐ వాంట టూ మేక లవ టూ యూ... వానూట్ బీ విత యూ..

ఇంకా... మీకు.. మీకు చాలా దగగ్రగా ఉండాలనిపిసోత్ంది. మిమమ్లిన్ తాకాలనీ, మీతో..." ఆగిపోయింది. ఆమె కళళ్లోంచి

నీళుళ్ జలజలా రాలాయి.

"..ఇది.. ఇది.. లసట్ కాదు, ఇనాఫ్టూయ్యేషన అంతకనాన్కాదు. మీకు తెలుసు భరదావ్జా.. మీకు తెలుసు..

ఎందుకంటే నా మనసు చెపోత్ంది. మీరూ ఇదే బాధననుభవిసుత్నాన్రు. ఐ నో దట... ఐ నో ఇట.." అంటూ ఏడుసూత్ లేచి
ఒకక్పరుగున అకక్డినుండి వెళిళ్పోయింది.

ఒంటోల్ శకిత్ మొతత్ం ఎవరో వూదేసినటుట్ అలాగే నిసేత్జంగా కురీచ్లో కూలబడాడ్డు. చేతులోత్ మొహానిన్
వతుత్కునాన్డు.

'షీ నూయ్ ఇట.. తను దాచాలనుకునాన్డు. నటించాలనుకునాన్డు. ఈ బాధని తనే మోయలేకునాన్డు. పాపమా పిలల్

వయసెంతనీ ఇదంతా తటుట్కోవడానికి... '

'...నీ కనీన్ళళ్కి నేనేం జవాబివవ్ను.. ఓ మై ఏంజిల.. నీ దృషిట్లో నేనో మూరుఖ్ణాణ్... ఎంతో ఇషట్ంగా నువవ్ందించే

పేర్మామృతభాండానిన్ కాదనుకుంటునన్ పిచిచ్వాడినా.. నా పార్ణం నువవ్ని పైకి ఒపుప్కోలేని అహంభావినా.. నీ పేర్మని

పటిట్ంచుకోని సావ్రథ్పరుణాణ్.. ఎవరిని... నేనెవరిని...???

అవును.. నాది సావ్రథ్మే.. నేనెంతగానో పేర్మించే నీ జీవితం బాగుండాలనన్ సావ్రథ్ం..
నా పేర్మ ని నీ ముందు ఆవిషక్రిసేత్ నువువ్ మైమరిచిపోతావు. అందరీన్ కాదని నా కోసం వచేచ్సాత్వు.. నీకు నేనెంత

కావాలో నాకు తెలుసు మనూ.....
కానీ అంతగా పేర్మించే నీకు నేనేమివవ్గలను.. నీకో అందమైన జీవితానిన్వవ్లేను. ఒక చకక్టి యువకుడి నీడలో
పర్శాంతంగా మొదలవావ్లిస్న నీ జీవితపర్యాణానిన్ రాక్షసుడిలా కబళించలేను. నినున్ వదులుకోనూలేను. కాదు..
జీవితాంతం నీకే కషట్మూ రాకూడదు. అది నావలల్ అసలే కాకూడదు.
పిచిచ్పిలాల్.. నేను దొరకలేదనే ఈ బాధ కొనాన్ళేళ్.. కానీ నువువ్ కోరింది జరిగితే కొదిద్రోజుల సంతోషం తరావ్త

జీవితమంతా చీకటే. మరి నేను పేర్మించే నీకు.. నాకు పునరజ్నమ్నిచిచ్న నీకు నేనెలా అంత బాధనివవ్ను మనోఙాఞ్..ఎలా...?
PPP
కానీ.. కానీ... మనూ నీ పైన క్షణక్షణం పెరిగిపోతునాన్ ఈ పేర్మని నే మోసేదెలా..?'

"సర.." పాణి గొంతు వినిపించి నెమమ్దిగా తలెతాత్డు. పాణి కళళ్లోల్ ఆశచ్రయ్ం కొటొట్చిచ్నటుట్ కనిపిసోత్ంది.
బహుశా మనోఙఞ్ ఏడుసూత్ వెళళ్డం చూసుంటాడు.
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"ఎనీ.. పార్బల్ం సర..?" సందిగథ్ంగా అడిగాడు పాణి. తల అడడ్ంగా తిపాప్డు భరదావ్జ. ఓసారి అతనిన్ పరికించి
చూసి వెళళ్బోయాడు.

"నాకనాన్ చినన్ అమామ్యిని పెళిళ్ చేసుకుంటే.." భరదావ్జ కంఠం వణికింది. పాణి షాకింగా వెనకిక్ తిరిగాడు,

"సర.." అంటూ.

పాణికేసి చూడటేల్దు భరదావ్జ, నిరిల్పత్ంగా తన అరచేతులవంక చూసుకుంటూ మళీళ్ అడిగాడు, "నాకంటే 22

ఏళుళ్ చినన్అమామ్యిని చేసుకుంటే ఏ.. ఏమౌవుతుంది పాణీ..?"

నమమ్లేనటుట్ చూశాడతను సంభర్మంగా. "ఏమీ కాదు సర.. ఏమీ కాదు. మనం అనుకుంటాం గానీ, మనసులు

కలిసిన పెళిళ్ళేళ్ చాలా గొపప్వి. వయసుదేముంది సర.. అసలు అదో పెదద్ అడడ్ంకే కాదు. ఐనా.. అలా ఎంతోమంది
చేసుకునాన్రు.. " అంటూ కొనిన్ పేర్మకథలు చెపాప్డు. మౌనంగా అనీన్ వినాన్డు భరదావ్జ.

"కానీ.. లోకం తెలియని అమామ్యిని మాయమాటలతో టార్ప చేసి, పెళిళ్ చేసుకునాన్డు జే.కే., కామంతో కళుళ్

మూసుకుపోయి.. అని అందరూ..." ఆగిపోయాడు భరదావ్జ. అతని కళళ్లో అంతులేని వయ్థ.

"ఛ.. అవేం మాటలు సర.... టార్ప చేసి అవసరం తీరుచ్కుని వదిలేసేత్ తపుప్గానీ, పెళిళ్ చేసుకుంటే ఏం తపుప్?

ఐనా ఎవరు సర ఆ అందరు..? నాలుగు రోజులు మాటాల్డుకుని మరో హాట టాపిక రాగానే మరిచ్పోయే వాళళ్కోసం
పేర్మనీ, పేర్మించే అమామ్యినీ జీవితాంతం వదులుకోవడం మూరఖ్తవ్మే అవుతుంది. కామంతో కళుళ్ మూసుకుపోవడం

ఏంటి సర..? అసలు పేర్మకి పరాకాషఠ్ కామమేనని మన శాసాత్ర్లే ఘోషిసుత్నాన్యి. పేర్మ లేని కామం తుచఛ్మైనది గానీ,
పేర్మ నిండిన హృదయానికి కామం కూడా ఒక ఎకస్ పెర్షన లాంటిది.. ఐనా మనసులో పేర్మని పూరిత్గా వయ్కీత్కరించే భాష
ఈ పర్పంచంలోనే లేదు. లోతైన భావాలని మాటలకంటే సప్రేశ్ బాగా చెపప్గలదు. దానిన్ మించిన ఎకస్ పెర్షన లేదు.
అనవసరమైన అపోహలతో పేర్మించిన అమామ్యిని వదులుకోకండి. ఇది మీ అసిసెట్ంట గా కాదు. సేన్హితుడిగా
చెపుత్నాన్ను.

ఐనా.. పేర్మకీ-వయసుకీ సంబంధం లేదని మన పురాణాలేంటి-చరితేర్ంటి, అసలు ఈ పర్పంచం మొతత్ం

ఒపుప్కునే ఓ పేర్మ జంటే నిరూపిసోత్ంది. అసలు ఈ సృషిట్ లో పేర్మనాన్, కామమనాన్ వారిదద్రి పేరూల్ చెపప్కుండా

ఉండలేరు. వారి చరితర్ పేర్మమయం. వయసు తారతమాయ్లు వారిమధయ్ రాలేకపోయాయి. వారి కథే ఓ రసరమయ్ పేర్మ
కావయ్ం... " ఉదేవ్గంగా చెపాప్డు పాణి.

"ఎ...ఎవరు వాళుళ్.. ?" భరదావ్జ గొంతులో విసమ్యం.
చినన్గా నవావ్డు పాణి, "రాధాకృషుణ్లు..."
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"గుడ ఈవెనింగ.. "మనోఙఞ్ పలకరింపుతో ఒకక్ వుదుటన్ లేచాడు కురీచ్లోంచి.
నీలి రంగు చీరలో సంధాయ్ దేవతలా వుందామె.. పెదాలమీద అదే అలల్రినవువ్. రిలీఫ గా చూశాడు.
"ఓహ.. మనోఙాఞ్.. రియలీల్.. యూ డోనట్ నో.. హౌ హాపీ అయామ.. యూ.. మేడ మై డే.. ఐ మీన ఇట.." తన
ఉదేవ్గానిన్ దాచుకోలేకపోయాడు.

చినన్గా నవివ్, "డే కాదండీ బాబూ.. ఈవెనింగ.. ఏ సూక్ల ఏంటి సర తమరూ..?" అంది వెకిక్రింతగా. హాయిగా

నవేవ్శాడు. జీవితంలో అంత రిలీఫ ఎపుప్డూ పొందలేదతను.

నుదుటి మీద అలిల్బిలిల్గా పడడ్ కార్ఫ సదుద్కుంటూ అడిగాడు, "చెపుప్ టీ, కాఫీ, జూయ్స.. ఏం తీసుకుంటావు..?"
"ఏం అడిగినా ఇసాత్రా..? "

చురుకుక్న తగిలినటుట్ బాధగా చూశాడు. నవేవ్సింది తేలిగాగ్. "మరీ అలా చూడకండి. ఏదో తమాషాకి అనాన్ను
బాబూ.. మీరలా మాటిమాటికీ అలా ఆరట్ మూవీ హీరోలా మొహం పెటట్కండి. చూడలేకపోతునాన్ను."
ఆపాయ్యంగా చూశాడు. మనసులో బాధని దాచి నవువ్ని పంచడం చాలా గొపప్ ఆరట్. దానికి చాలా శకిత్ కావాలి.
అది ఈ అమామ్యికి లేదు. కానీ పర్యతిన్సోత్ంది.. అదీ కేవలం తనకోసం..

ఆలోచనలని పకక్కి నెటేట్సి ముఖంలోకి నవువ్ తెచుచ్కుంటూ అడిగాడు, "సరే.. అయితే చెపుప్ ఏం కావాలి నీకు?"
"...మీ ఛెఫ పెటేట్ భయంకరమైన టీ నుంచి విముకిత్.." సీరియస గా చెపిప్ంది.
".. అంటే.." అయోమయంగా చూశాడు.
"అంటే.. బయటికెళాద్మా సర.. అనీ... మీరొటిట్ మొదద్బాబ్య బాబూ... " విసుకుక్ంది తియయ్గా.
"ఓహ.. సారీ.. అరథ్ం కాలేదు.. ఆ బిరుదు పరెఫ్కేట్లే నాకు.. కూరోచ్.. ఒకక్ ఫైవ మినిటస్.. ఛేంజ చేసుకుని

వచేచ్సాత్ను.." నవువ్తూ చెపాప్డు.

"ననున్ రమమ్ంటారా హెలప్ కీ.. ?" అలల్రిగా అడిగింది.
"వావ్ట..?" అదిరిపడి చూశాడు.

"డర్స సెలక్షన కి భరదావ్జా.. మీరేం అనుకునాన్రూ.. ?" అమాయకంగా మొహంపెటిట్ అడిగింది.
చినన్గా ఆమె తలపై మొటిట్ నవువ్కుంటూ లోపలికి నడిచాడు.

PPP
"చినన్పుప్డు మీరు సైకిల బాగా తొకేక్వారా..?" అడిగిందామె సీరియస గా, డైరవ చేసుత్నన్ అతనేన్ చూసూత్.

"ఆ.. అవునూ.. ఎందుకలా అడిగావ..? " ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు.
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"ఏంలేదూ.. అదే సీప్డ కనిసుత్ంటేనూ.." నవువ్ని బిగబటుట్కుంటూ చెపిప్ంది. భరదావ్జ మొహం రోషంతో
ఎరర్బడింది. ఒకక్సారిగా యాకిస్లరేటర అదిమాడు.

సడెన గా పెరిగిన సీప్డ కి కంగారుపడుతూ, "ఏయ భరదావ్జా.. ఊరికే అనాన్ను. సోల్.. సోల్.." అంది భయంగా.

అదేం పటిట్ంచుకోకుండా ఇంకా సీప్డ పెంచసాగాడు. బెదురుగా అతని భుజం పటుట్కుంటూ అరిచింది, "సారీ.. ఆపండి
పీల్జ.. భయమేసోత్ంది.."

కారు మరింత వేగం పుంజుకుంది. ఆమె భయంగా చూసోత్ంది. వెళాళ్లిస్న పేల్స ఎపుప్డో దాటేశారు. చుటూట్ చీకటుల్
పరుచుకుంటునాన్యి. రోడ మీద మనిషి జాడ లేదు. సడెన గా ఏదో అడొడ్చిచ్నటైట్ంది. "భరద..నోన్.." గటిట్గా అరుసూత్
అతని భుజం వెనుక మొహం దాచుకుంది. కీచుమనన్ శబద్ంతో కారాగింది. మనోఙఞ్ తలెతత్లేదు. సనన్గా వణుకుతోంది.
"ఏయ.. మనూ.. ఏంకాలేదు.. భయపడాడ్వా.." మృదువుగా ఆమె తలని తడుతూ పిలిచాడు. "ఊహు.." బెరుగాగ్
పలికిందామె తలెతత్కుండానే.
మెలల్గా సీట్రింగ వదిలి ఆమెని మరింత దగగ్రగా లాకుక్నాన్డు. మెతత్టి శాటిన చీరలో ఆమె దేహం రాయ్ప చేసిన
పూల చెండులా వుంది. మెలల్గా ఆమెని చుటుట్కునన్ చేతులిన్ పైకి జరిపి ఆమె మెడవెనుక సుతారంగా వేలికొసలతో

రాసాడు., "ఇకక్డ మెరుసుత్నన్ నీ సెవ్ట చెపోత్ంది నువువ్ భయపడాడ్వని.. " అనాన్డు ఆమె చెవిలో . ఆశచ్రయ్ంగా తలెతిత్ంది.

ఆమె ముఖంమీద చెదిరిన ముంగురులని సవరిసూత్ అనాన్డు, "ఇవిగో ఈ కురులూ చెపుత్నాన్యి.. నువువ్

బెదిరిపోయావని..." అంటూ నవావ్డు. అపర్యతన్ంగా దూరం జరగబోయింది. నవువ్తూ దగగ్రకి లాకుక్నాన్డు. ఆమె

కళళ్లో విసమ్యం. ఇంకా సనన్గా అదురుతోనన్ పెదవులమీద వేలితో సునిన్తంగా రాశాడు.

మనోఙఞ్ బుగగ్లు

ఎరర్నయాయ్యి. "భరద.. అంటే.. నేనేనా..?" అతని కళళ్లో అలల్రి నవువ్ చూసి సిగుగ్గా తలూపింది. "ఏదీ.. ఇంకోసారి
పిలువూ.." ఆమె ముఖానిన్ మునివేళళ్తో పైకెతుత్తూ అడిగాడు. "అదీ.. అనుకోకుండా.." ఆమె కంఠం వణికింది. "తెలుసు..

ఒకక్సారి పిలువ.." ఆమె కంఠం మీదవేలితో రాసూత్, "పీల్జ.. మనూ ఒకక్సారి.." తమకంగా పలికిందతని గొంతు.

"ఊహు.." ఎపుప్డూ అలల్రి చేసే మనోఙఞ్ అతని చొరవకి సిగుగ్తో ముడుచుకుపోయింది. అది చూసుత్నన్ అతని మనసతని

వశం తపిప్పోతోంది. "పోనీ నీ మనసులో మాట ననేన్ వినమంటావా..?" అలల్రిగా వేళళ్ని కంఠం కిందకి జారుసూత్
అడిగాడు. అదిరిపడి అతని చేతిని పటుట్కుని ఆపి అతనిన్ నెటేట్సింది.

"ఏయ.. ఏం చేసుత్నాన్రు మీరు. వెళిళ్పోదాం పదండి.." బిడియంతో ఆమె ముఖం కందిపోయింది.
ఎరర్ని ఆ ముఖానిన్ చూసూత్ నవావ్డు,"మరి పొదుద్నన్.. ఇదేగా అడిగావ..?"

"ఏదో ఎమోషన లో అనేశాను. నా ఉదేద్శయ్ం ఇది కాదు. వెళిళ్పోదాం భరదావ్జా.." బెరుకుగా అంది.

ఆమె నడుంచుటూట్ తన చేతిని బిగిసూత్ చెపాప్డు,"ఊహు.. కుదరదు.. ఇంతవరకూ వచాచ్కా.. నా వలల్ కాదు.."
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"భరదావ్జా పీల్జ వదలండి.. లేకపోతే అరుసాత్ను.."బెదిరింపుగా అంది.
చినన్గా నవివ్, "ఆలోపే నినూన్..."అంటూ ఆమె పైకి వంగాడు.

"ఏయ... భరదావ్జా.. వదుద్.. భరద.. వదుద్..పీల్జ.. "బెదురుతో కీచుమందామె గొంతు.
చటుకుక్న ఆమెని వదిలి దూరం జరిగాడు. ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది.
"సో.. అంత భయపెడితేగానీ రాదనన్మాట.."
"ఏంటీ..?" అయోమయంగా చూసింది.
"భరద.. అనే పిలుపు.. " నవావ్డు.

నమమ్లేనటుట్ చూసింది,"అంటే.. మీరూ.. మీరు..!!"ఆగిపోంయింది ఏమడగాలో తెలీక.

"సో ఎలా కనబడాడ్ను మిస? ఎవవ్రూ లేని చోటకి తెచిచ్అఘాయితాయ్లు చేసే రౌడీ మినిసట్ర లాగానా..?" నవువ్తూ

పర్శిన్ంచాడు. తల అడడ్ంగా ఊపింది. ఆమెకి షాక తో మాటలు రావటేల్దింకా.

"సారీ మనోఙాఞ్.. పొదుద్నన్ వినాన్ను.. భరద అని.. ఆ పిలుపు ఎంతో బాగా అనిపించింది. ఇందాకా మళీళ్

భయంలో పిలాచ్వుకదా. ఇంకొంచెం భయపెడదాం అనీ, కాసత్ ఓవర చేశాను. సారీ.." అంటూ కార రివరస్ చేశాడు.

కాఫీ షాప చేరాకా కారుదిగబోతుంటే చెపాప్డు గిలీట్గా, "అయాం సారీ మనూ, నీకో విషయం చెపాప్లి. ఇటస్ నాట

ఎంటైరీల్ భయపెటట్డానికే కాదు. యకూట్య్వలీల్ భయపెడదామని సాట్రట్ చేశాను కాకపోతే, ఒకక్ మోమెంట కి.. అంటే... ఐ..

ఐ వాంటెడ టూ ఫీల యువర టెండర టచ.. సారీ.. మళీళ్ మరీ అలా అడావ్ంటేజ తీసుకోవడం బాలేదనిపించి ఆగాను

కానీ.. యూ ఆర వెరీ టెంపిట్గ. ఐ మీన........ ఛ.. మరీ మేనరస్ లేని వెధవ లా బిహేవ చేశాను. సారీ.. అలా భయపెటిట్
దగగ్రవడం చాలా తపేప్ కానీ.. నా వలల్ కాలేదు రెసిసట్ చేసుకోవడం... ఐ మీన.. సారీ అలాంటి వరడ్స్ యూజ చేసినందుకు.
ఐ మీన... నాకేం మటాల్డాలో కూడా తెలీదు.. రియలీల్.. "
చటుకుక్న కదిలిందామె. ఏమౌతోందో అరథ్మయేయ్లోపు అతని ముఖానిన్ దగగ్రకి తీసుకుని గాఢంగా అతని
పెదవుల మీద ముదుద్ పెటుట్కుంది. అతనా షాక లోంచి తేరుకునే లోపే కారుదిగి కాఫీ షాప లోకి వెళిళ్పోయింది.
ఆ మధురమైన అనుభూతి నుంచి తేరుకోవడానికి కొదిద్సేపు పటిట్ంది భరదావ్జకి. అపర్యతన్ంగా వూయ్ మిరర్ర లో
తన ముఖం చూసుకునాన్డు. ఆమె పెదవుల తడితో తన పెదాలు బైరట గా మెరుసుత్నాన్యి. ముఖంలో ఎపుప్డూ లేనంత
ఆనందపు కాంతి. 'ఔట జే.కే. కీల్న బౌలడ్ నువువ్..' అనుకుని సనన్గా నవువ్కునాన్డు తనలో తానే. తాపీగా దిగి కాఫీ షాప
లో అడుగుపెటాట్డు. ఏమీ ఎరగనటుట్ సీరియస గా మెనూ చూసోత్ంది మనోఙఞ్. తన రాక గమనించి ఎరర్బడడ్ ఆమె ముఖం
ముందు అకక్డి లైటల్ వెలుగులు వెలవెలబోయాయి.
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"హాట ఆర కోలడ్ సర.. " బేరర సడెన గా అడిగేసరికి ఉలికిక్పడాడ్రిదద్రూ. ముఖాలు చూసుకుని పెదద్గా నవేవ్శారు.
వాళెళ్ందుకలా నవువ్తునాన్రో అరథ్ంకాక బేరర తెలల్బోయాడు.

అతనికి ఆరడ్రిచిచ్, పంపేసి మనోఙఞ్ వంక చూశాడు. కళుళ్ దించుకుంది. "మనోఙాఞ్.."మృదువుగా పిలాచ్డు.
"చెపప్ండి.." బిడియంగా లోవాయిస తో అంది.

ముందుకి వంగాడు,"యూ ఆర ద మోసట్ బూయ్టిఫుల వన ఐ హావ ఎవర సీన.. " అనాన్డు మెలల్గా.
"థాయ్ంకస్. థాయ్ంకూయ్ సో మచ... " చెపిప్ంది మనసూఫ్రిత్గా.

PPP
"సర.. "లాయ్ప టాప లో ఏదో ఇనఫ్రేమ్షన చదువుతునన్ భరదావ్జ విసుగాగ్ తలెతాత్డు.
"ఏంటి శరత సాయంతర్ం వరకూ డిసట్ర్బ చేయొదద్నాన్నా.. "
"సారీ సర.. మీ కోసం ఆనంద గారొచాచ్రు. అపాప్యింటెమ్ంట లేదూ.. ఐనా ఓసారి అరెజ్ంట గా కలవాలనీ.."
"ఎవరూ.. ఆనందా.. పంపించు.." వెంటనే చెపాప్డు.
"డిసట్ర్బ చేశానా.." సోఫాలో కూరుచ్ంటూ అడిగాడు ఆనంద.
"నో.. నో.. చాలా రోజులిన్ంచీ యామ ఎవే కదా.. ఏదో జసట్ కాసత్ వరక్ వుంటే చూసుత్నాన్ను. రొటీన వరేక్. చెపుప్

ఏం తీసుకుంటావ.. కాఫీ, జూయ్స..?" అంటూ కాజువల గా అడుగుతునన్ భరదావ్జ వైపు ఆశచ్రయ్ంగా చూశాడు.
"ఏమీ వదుద్ సర..."

"భలే వాడివే.. ఫసట్ టైమ వచాచ్వ. లేదంటే ఇంకేమనాన్ తీసుకుంటావా.. సెప్షల గా సాక్చ.. వైన..." నవావ్డు.
"అయోయ్.. వదుద్ సర.. కాఫీ చెపప్ండి చాలు.." ఇబబ్ందిగా అనాన్డు. ఇంటరాక్మ లో కాఫీ ఆరడ్ర చేసి ఆనంద వైపు

తిరిగాడు. తలొంచుకుని అనీజీగా, చాలా బెరుకుగా కనిపిసుత్నాన్డతను. ఒకక్సారి పరీక్షగా అతనిన్ చూసి, "..సో.. చెపుప్
ఇంకేంటి సంగతులు... ఆరోజు రాతిర్ బల్డ ఇవవ్డానికి వచిచ్నపుప్డు సరిగాగ్ మాటాల్డటం కుదరలేదు. సో ఎలా

జరుగుతునాన్యి మీ సెషనస్? ఈ రోజు సెమినార కి వెళళ్లేదా..? ఏమైంది ఆనంద.. ఏమాలోచిసుత్నాన్వ..? ఎనీ
పార్బల్మ..?" అడిగాడు.

"మీకు నామీద కోపంలేదా.. లేక పైకి చూపించటేల్దా అనన్ది నాకు నిజంగా అరథ్ం కావటేల్దు సర.." మెలల్గా

అనాన్డు.

"నీ మీద కోపమా.. దేనికీ..?" తెలల్బోతూ అడిగాడు.
ఈసారి ఆశచ్రయ్పోవడం ఆనంద వంతైంది.

"అదేంటి సర అలా అంటారు. అంతమందిలో అవమానించాను. మీకు కోపం రాలేదూ..?"
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"ఓహ.. అదింకా గురుత్పెటుట్కునాన్వా నువువ్? ఏదో మాటలోల్ కాసత్ వేడెకుక్వైంది. మనం మనుషులం,

ఋషులమేమీ కాదు కదా. అనుకోకుండా జరుగుతుంటాయి అలాంటివి. లీవ ఇట..."

"నేను.. నేను అనుకోకుండా అనలేదు సర.. కావాలనే అనాన్ను.. మిమమ్లిన్ డీగేర్డ చేయడానికే అనాన్ను. ఇపుప్డు
కూడా కోపం లేదా.."తలొంచుకుని అడిగాడు.

సూటిగా చూశాడు,"ఊహించాను.. కానీ కారణం అరథ్ం చేసుకోగలను. ఐనా నువవ్నన్వి నిజాలే కదా.. వదిలేయ

ఆనంద.."

"ననున్... క్షమించగలరా.. అయాం సారీ... నలుగురోల్ అవమానించి, ఇలా విడిగా వచిచ్ చెపుత్నాన్ననుకోకుండా ..

ననున్.. క్షమిం.."

"హేయ ఆనంద.. తపుప్.. మరీ అలా మాటాల్డకు. ఇట వాజ జసట్ ఏన ఆకవ్రడ్ మోమెంట. నా మనసులో ఏమీ

లేదు. నిజం. ఐనా నువువ్ నవువ్తూ సెటైరస్ వేసుత్ంటేనే బాగుంటావు. ఇలా క్షమించడాలు అవీ, పచ్.. సూటవటేల్దు.. నీకు.."
చిరునవువ్తో అతనిన్ చూసూత్ చెపాప్డు.

రిలీఫ గా చూశాడతను,"థాయ్ంకస్.. మనూ చెపిప్ంది హండెర్డ పరస్ంట నిజం మీరు.. యూ ఆర రియలీల్ గేర్ట.."

"అంతొదుద్.. నేనూ కోపాలూ, తాపాలు... చిరాకులూ, పరాకులూ, వగైరాలనీన్ వునన్ మనిషినే .. నాకే లేని పోని

గేర్ట నెస లూ అంటగటట్కండి. ఐనా ఆ ఆ పిచిచ్పిలల్ అలానే చెపుత్ంది.. వాటికేంగానీ కాఫీ తాగు ముందు.." నవువ్తూ
అనాన్డు.
"తనకి.. మీరంటే.. మీరంటే.. ఐ మీన.. చాలా ఇషట్ం సర.." తటపటాయిసూత్ అనాన్డు.
గంభీరంగా తలూపాడు భరదావ్జ, "తెలుసు.."

కొదిద్ క్షణాల ఇబబ్ందికరమైన నిశశ్బద్ం తరావ్త అనాన్డు ఆనంద.
"నెకస్ట్ గురువారం.. నా బరత్ డే సర..."
"ఆహా.. గుడ.."
"మీరు రావాలి. తపప్కుండా.. చినన్పారీట్ వుంది ..."
"వెల.. ఇకక్డుంటే వసాత్ను ఆనంద. ఏ రోజు హఠాతుత్గా వెళిళ్పోవలసి వసుత్ందో తెలీదు.."
"ఓహ.. ఐ విష మీరుంటే బాగుండునని.. ఎపుప్డు సర మోసీట్ల్..?" అడిగాడు.

"తెలీదు ఆనంద. చూడాలి.." నవావ్డు పేలవంగా. 'ఏరోజు నేను తెగించి వెళళ్గలిగితే ఆరోజు వెళిళ్పోతాను..'

అనుకునాన్డు మనసులో భారంగా.

"ఉంటాను సర.." లేచి వెళళ్బోయి మళీళ్ అనాన్డు,"మనూకి తెలుసా సర.. అదే... మీరు వెళుత్నాన్రని.. ?"
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"లేదు.. చెపాప్లి.."
"ఆ తరావ్త సరిగాగ్ వారానికి మనూ బరత్ డే... మీరు తన బరత్ డేకి ఉండరంటే చాలా బాధపడుతుంది సర.."

తల పరికించి అనాన్డు,"వెల.. చెపాప్నుగా ఇంకా నాకే తెలీదు నా పోర్గార్మ.. ఇకక్డుంటే మాతర్ం తపప్కుండా

ఇదద్రి బరత్ డేలకీ అటెండ అవుతాను. ఇటస్ ఫర షూయ్ర.. ఓ.కే.నా.."

"ఓ.కే. సర. మీరుంటే.. షీ విల బీ ద హాపియెసట్.. ఆరోజు వాళళ్ డాడ కూడా వసాత్రు. మిమమ్లిన్ పరిచయం
చేయాలని ఆశ పడుతోందని నా ఫీలింగ" మనసూఫ్రిత్గా చెపాప్డు.

"ఎపుప్డానంద తన బరత్ డే..?"అభావంగా చూసూత్ అడిగాడు.

"నెకట్స్ కాక ఆపై గురువారం, సికస్త్ రోజున సర. నాకంటే సరిగాగ్ వారం చినన్ది"

"..అండ నాకంటే ఇరవైరెండేళుళ్.. " సూటిగా చెపాప్డు భరదావ్జ.
ఉలికిక్పడి చూశాడు ఆనంద. భరదావ్జ భావం అరథ్మైంది.

ఒకక్ క్షణం మౌనం తరావ్త అనాన్డు, "తను.. తనుండలేదు సర..."

సీరియస గా చూశాడు భరదావ్జ. 'వీళళ్ంతా మనూకెందుకు సపోరట్ చేసుత్నాన్రు. వచిచ్ తనకే చెపేప్ంత ధైరయ్ం

వీళళ్కెలా వచిచ్ంది. ఇంకెంతమంది తో మాటాల్డవలసి రాబోతోంది తనకి. ఇటస్ వెరీ ఆకవ్రడ్...

"ఉంటాను సర.. సారీ.. ఎకుక్వ మాటాల్డినందుకు. కానీ ఐ ఫీల.. ఆలోచిసేత్ మాతర్ం మనూ కంటే మీరెకుక్వ
బాధపడతారనిపిసోత్ంది.. వసాత్నూ.." అంటూ భరదావ్జకి రియాకట్యేయ్ అవకాశం ఇవవ్కుండా గిరుకుక్న తిరిగి
వెళిళ్పోయాడు.
సత్బద్ంగా ఉండిపోయాడు భరదావ్జ.

'నెమమ్ది, నెమమ్దిగా అందరికీ తెలుసోత్ంది తన పరిసిథ్తి. మనూ ముందే అనుకునాన్డు. ఎవరి ముందూ

దాగటేల్దు..'

రేడియోలోంచి మేఘసందేశం పాట వినిపిసోత్ంది.
"వినన్వించు నా చెలికీ వినన్వేదనా.. నా మరణయాతన.. "

తన యాతన మనూకేమో గానీ సాట్ఫ కీ, సెకూయ్రిటీ కీ ఐతే బాగానే అరథ్మైనటుట్వుంది. రోజూ తను బయలేద్రగానే

తనతోపాటు సాట్రట్యేయ్ వాళళ్కి వదద్ని చెపీప్, చెపీప్ కొదిద్ రోజులిన్ంచీ అడగడం మానేశారు. మనూ వసేత్ లాన బైటే కాపలా.

లోపలికి రారు. తిరిగి చూడరు. మొదటోల్ తనకీ సిగేగ్సేది 'ముసలోడికి దసరా పండగ' అని తన వెనక నవువ్కుంటునాన్రేమో
అని చాలా ఇబబ్ందిగా అనిపించేది. కానీ మనోజఞ్ వసూత్నే అందరీన్ పేరు పేరునా పలకరిసుత్ంది. నవువ్తూ

మాటాల్డుతుంది. వాళూళ్ చాలా హాయ్పీ గా రియాకట్వుతారు. ఆమెలో గరవ్ం, పొగరు అనే భావాలే పెటట్లేదేమో ఆ దేవుడు.
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రెండురోజుల కిర్తం తను గురుమూరిత్ గారితో ఆనైల్న మీటింగ లో వుండిపోయి కాసత్ లేటుగా బయటికి వచేచ్సరికి చకక్గా
వాళళ్తో చేరి టీ తాగుతూ కిచెన లో కూరుచ్ని హెలత్ టిపస్ చెపోత్ంది. అంత పెదద్ సరజ్న కూతురన్నీ, హైకాల్స రిచ సరిక్లిన్ంచి

వచాచ్ననన్ అహంకారమూ, హోమ మినిసట్ర గరల్ ఫెర్ండ ననన్ పొగరూ... ఏమీ లేవు. ఏంటీ.. ఏమనుకునాన్డూ.. గరల్
ఫెర్ండా.. మై గాడ మనూ గాలి బానే తగిలినటుట్ంది తలవిదిలాచ్డు.
"నందూ ఇకక్డికొచాచ్డా... ఫైన.. ఏమనాన్డు..? "

PPP

"ఆ రోజు రూడ గా మాటాల్డినందుకు క్షమాపణ చెపాప్డు..." అంటూ ఆగాడు. ఆ తరావ్త తామిదద్రి మధాయ్
జరిగిన సంభాషణ తలుచుకునాన్డు. ఎలా చెపాత్డదంతా..!
"అనుకునాన్ను. ఆ రోజు తరావ్త చాలాసారుల్ నాతో జే.కే. గారికి నా తరఫున సారీ చెపుప్ అని చాలా ఫీలౌతూ మరీ
మరీ చెపాప్డు.. " అంటూ లేచి గులాబీ మొకక్వైపు నడిచింది.

"ఔనా మరి నువేవ్మనాన్వ..?" అపర్యతన్ంగా అడిగాడు.

పూసిన గులాబీలోల్ ఒకదానిన్ తుంచుతూ అతనిన్ చూసి చినన్గా నవివ్ంది., "అకక్రేల్దు హీ విల అండర సాట్ండ,

ఆయన అరథ్ం చేసుకుంటారని.. చెపాప్ను"
నమమ్లేనటుట్ చూశాడతను.

"ఎలా మనూ.. అలా ఎలా చెపప్గలవు? ఐనా అంతగా ఎందుకు నముమ్తావు ననున్? నేనేంటో, అసలు నేనెవరినో,

ఎలాంటి వాడినో నీకేమనాన్ తెలుసా..?

మన పరిచయం అయియ్ హారీడ్ల్ ఒక నెలయుయ్ంటుందా..? అంత తకుక్వ

పరిచయంతో అంత నమమ్కం పెంచుకోవడం.. అది ఎవరి మీదైనా కూడా.. ఇటస్ నాట గుడ. అసలేం తెలుసు నీకు నా
గురించి?" విచితర్ంగా చూసూత్ పర్శిన్ంచాడు.

"మీ గురించి నాకు తెలియదా భరదావ్జా.. చాలా బాగా తెలుసు. కారణాలడిగితే నేను చెపప్లేను. పోనీ మీరు

చెపప్ండి. మీరెందరోన్ చూసి వుంటారు. కానీ, ననేన్ ఎందుకంత దగగ్రగా రానివవ్గలిగారు? మనసులో మాటలిన్ సైతం

షేర చేసుకునేంతగా ఇంత తకుక్వ సమయం లో మన పరిచయం ఎలా పెరిగిపోయింది? కారణం మీకు తెలుసా..? "

తల అడడ్ంగా తిపాప్డతను. చేతిలోని పువువ్ని క్షణకాలం చూసి తన హెయిర పిన లో అమరుచ్కుంటూ చెపిప్ంది,

"మనిషిని మనిషి నమమ్డానికీ, ఇషట్ం పుటట్డానికీ గొపప్ గొపప్ అదుభ్తాలే జరగకక్రేల్దు భరదావ్జా.. ఒక చినన్ పరిచయం

గాఢమైన బంధం కావడానికి ఓ చినన్ సంఘటన చాలదూ..! క్షణం ముందు వరకూ ఈ గులాబీతో నాకే పరిచయమూ
లేదు. కానీ కలిసిన ఈ క్షణం నుండీ ఇది నాకు ఎంతో సంతోషానిన్సుత్ంది. ఈ సంతోషం నాకు ముఖయ్ం.. దానిన్ నేను
పేర్మిసాత్ను.."
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"కానీ.. అది తాతాక్లికమే మనూ.. అది నిలిచేది కొదిద్ సమయం మాతర్మే... " అతని గొంతు వణికింది.

"ఈ లోకంలో మనకి అతయ్ంత ముఖయ్మైన ఘటాట్లనీన్.. పర్తీదీ కొదిద్సేపే భరదావ్జా.. పుటట్డం-పోవడం, గెలుపు-

ఓటమీ, పెళీళ్-పిలల్లూ, ఆఖరికి పూరిత్ ఎకెస్ట్సీ తో కూడిన సెకస్ తో సహా పర్తీదీ లిపత్పాటే. కానీ మనం మనసులోల్

శాశవ్తంగా నిలుపుకునేది ఆ అనుభూతి తాలూకు జాఞ్పకాల ఫార్గెర్నస్ ని మాతర్మే.. కానీ దాని లెంగత్.. అది ఓ జీవితకాలం
కదూ...?" ఉదేవ్గం గా అడిగింది.

నిశశ్బద్ంగా వుండిపోయాడు భరదావ్జ. తాను గుండెపొరలోల్ ఎకక్డో, చాలా సుసిథ్రంగా నిరిమ్ంచుకునన్ బలమైన

అభిపార్యాపు కోటలిన్ పునాదులోత్ సహా కదిలిసుత్నన్ ఆమె మాటల లోతుని అరథ్ం చేసుకోవడానికి పర్యతిన్సూత్ కామ గా
వుండిపోయాడు.
అతని మౌనానిన్ వేరేలా అరథ్ం చేసుకుని మొహమాటపడిందామె.
"సరెల్ండి. నాకసస్లు నోరాగదు. ఆలోచించకుండా ఏంతోసేత్ అది అనేసాత్ను. మరీ బోలడ్ గా అనేసాను కదా. రియలీల్
సారీ.. " ఇబబ్ందిగా కదులుతూ అడిగింది.
"ఛ... అదేం లేదు.. పద వెళాద్ం.. డినన్ర కి లేటవుతోంది.." లేచాడు.
"ఈరోజు పేపర చూశారా..? "

PPP

"ఏం ఏమైంది.. "

"లేదూ. యాంటీ పాలిటికస్ సొసైటీ అని ఒక గూర్ప కిర్యేట చేసారెవరో, దాని మీద ఓ బాల్గ కూడా వుంది., వాటి

గురించి డీటైలడ్ గా రాశారు... చాలా మంది పర్ముఖులు దాని గురించి ఫీలవుతూ కామెంట చేసారు కూడా..."

"ఓ అదా.. చదివాను.. సినిమాలోల్, పుసత్కాలోల్ రాజకీయాల గురించి చాలా దారుణంగా రాసాత్రని చాలామంది

పెదద్లు ఫీలైపోతుంటారు కదా మనూ.. ?"అడిగాడు.

సాలోచనగా చూసింది, "అవును, మరీ నీచంగా పొర్జెకట్ చేసాత్రు.లైమ లైట లో వుండడం వలోల్, ఏమో గానీ,

చిరాకనిపిసుత్ంది అపుప్డపుప్డు, ఏ రంగం లో జరగని ఘోరాలు చెపప్ండి.. అసలూ.. " ఆమె మాటలిన్ మధయ్లో కట చేసూత్

చెపాప్డు, "వాసత్వానికి పరిసిథ్తులు అంతకంటే ఘోరంగా, దారుణంగా వుంటాయి మనోజాఞ్." తెలల్బోయి చూసిందా

మాటకి.

"అంటే.. డూ యూ రియలీల్ మీన ఇట..? " విసుత్పోతూ అడిగింది.
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"ఎస. ఐ మీన ఇట.. కొనిన్ కోణాలు నువూవ్హించలేనంత ఘోరంగా, భరించలేనంత భయంకరంగా కూడా

వుంటాయి మనూ. డబూబ్, అధికారం, పదవి మనుషులోల్ చెపప్లేనంత మదానిన్ తలలో నింపుతాయి. అడిగేవాడెవవ్డనే
పొగరుతో ఎనోన్ జీవితాలు కాలరాసిన వాళెళ్ందరో..."

"మే బీ.. అలాంటి వాళుల్నన్ందుకేనేమో కదా ఆ టైరబల గరల్ చామంతి రేప కేస లాంటివాటిలోల్ నిందితులెవరో
కూడా బయటకి రాలేదు.. "
"అలాంటి కథలెనోన్ మనూ.. ఎందరో ఆడవాళుళ్ అనాయ్యం జరిగిందంటూ ముందుకు కూడా రావటేల్దు. ఎనోన్

దారుణాలు జరుగుతాయి. వాటి తో పోలుచ్కుంటే, వెరీ సారీ టూ సే, రేప చాలా చినన్ విషయం.. ఎకక్డో నూటికో కోటికో

ఏ కొదిద్మందో ఎదురీదాలని వసాత్రు.. వాళళ్ని పోలీసులు, లాయరుల్, కోరుట్లు విచారణ పేరుతో చీలిచ్ చండాడి నానా
ఛండాలం చేసేసాత్రు.."

"మరి.. మరి.. ఇంత హోదా.. పవర పెటుట్కుని మీరేం చేయలేరా..? "
"చేయనీయరు. పెదద్ ఎతుత్న వతిత్ళుళ్ వసాత్యి. తమని అన పాపులర చేయడానికి పనిన్న వూయ్హం అంటారు.

అఫోక్రస్ కొనిన్ అలాంటివీ జరుగుతాయనుకో. చాలా కషట్ం మీద ఏమైనా చేదాద్మని టైర చేసేత్, నిజం మాదాకా వచేచ్లోపు

వందసారుల్ ఫిలట్ర అయిపోతుంది. మాకే అరథ్ం కాని సిటూయ్యేషనస్ కొనిన్ వుంటాయి. మరి కొనిన్సారుల్ నిజం తెలిసీ ఏమీ
చేయలేని నిసస్హాయత మాకు అడుడ్గా..."

"టూమచ భరదావ్జా.. ఎవడి పదవిని వాడు కాపాడుకోవడానికి చెపేప్ కుంటి సాకులే మీరూ చెపప్కండి.. అంత
పెదద్ హోదా పెటుట్కుని.. ఎవరి కి చెపాత్రు కహానీలు.. టార్ష అది.." కోపంగా అనేసింది.

నవావ్డతను, "అవును మనోజాఞ్. నే చెపేప్దీ అదే. టార్షే అందంతా. కానీ అది ఈనాటిది కాదు. గోరుముదద్లు

తింటూ నానన్, తాతల హయాం నుంచీ తెలుసుకుంటూవసుత్నన్ మన ఘన చరితర్. దానంతటినీ ఏదో మారేచ్సి, మొతత్ం

సిసట్మ నే పర్కాష్ళన చేసేదాద్మనే ఉడుకు రకత్ంతో, ఆవేశంగా, నీలానే మన కి ఓ హోదా, పదవీ వుంటే దాని సాయంతో
అనీన్ చేసెయొయ్చచ్ని-ఆలోచించి దిగానీ బురదలోకి. కానీ, దిగాకే తెలిసింది, ఇది బురద కాదు పెదద్ ఊబి అనీ, చేతికి

అందిన ఆధారానిన్ పటుట్కుని పైకి లేవకపోతే నామరూపాలేల్కుండా తుడిచిపెటుట్కుపోతామనీ..."
"సమరిథ్ంచుకుంటునాన్రా..? " బులెల్ట లా వచిచ్ందామె పర్శన్.
"లేదు. తెలియజేసుత్నాన్ను. "

"ఛా.. మరి అంత బాధపడుకుంటూ అదే బురదలో వుండడం ఎందుకో..? " వయ్ంగయ్ంగా అంది.

"పర్తివాడూ బురదని అసహియ్ంచుకునీ, బాధపడీ, భయపడీ, దూరంగా వుంటే మరి శుభర్ం చేసేదెవరు? "
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"మరి శుభర్ం చేయడమంటే.. అలా అనాయ్యాలు జరుగుతూవుంటే చూసూత్ వదిలేసి.. ఏమీ చేయనీయరు అని

కథలు చెపప్డమా.. మరీ టీ.వీ. లోల్ వచేచ్ లైవ షోస లో, ఇంటరూవ్య్లోల్ చెపేప్ కధలాల్ వుంది.." విసురుగా అనేసింది.

"తపప్దు మనోజాఞ్! వందమందికి నాయ్యం చేసే పర్యతన్ంలో పది మంది పర్యోజనాలు పటిట్ంచుకోవడం కషట్ం.

లేదంటే ఎవరికీ ఏమీ చేయలేకుండానే మిగిలిపోవలసి వసుత్ంది. ఐనా ఓవర నైట అదుభ్తాలు జరగడానికి ఇది ఫిక్షన
కాదు.. రియాలిటీ.. "

"అంటే పదిమందికి అనాయ్యం జరిగినా పరవాలేదా..? "
"చెపాప్నుగా. తపప్దని.. "

"అది నాయ్యం ఎలా అవుతుంది, అసలా పది... "

"నేనేమీ ఏ దేశానికీ పీనల కోడ ని కాదు మనూ, పదిమంది నేరసుథ్లు తపిప్ంచుకునాన్ ఒకక్ నిరోద్షికి

శిక్షపడకూడదంటూ నీతులు చెపిప్, పదిమంది రాక్షసులని జనంమీదకి వదలడానికి. అలాంటి నాయ్యం ఏం

చేసుకోవడానికి, ఎందుకది.., ఆ పదిమందీ మరో వందమంది నిరోద్షులని హింస పెటట్డానికా? ఖచిచ్తమైన శిక్షలుంటేనే

ఎవరికైనా నాయ్యం జరుగుతుంది. చటట్పర్కారం కాకపోతే, నాయ్యపర్కారం.. నా చేతిలో వీలైన నాయ్యం నేను చేసి
తీరతాను. ఆ పర్యతన్ంలో పది మంది నషట్పోయినా, ఏమైపోయినా సరే.. బెనిఫిట ఆఫ డౌట ముసుగులో ఏ నీచుడినీ
తపుప్కోనివవ్ను.. అందుకే ఇది కేవలం జే.కే. పీనల కోడ అనుకో.... ద అలిట్మేట కోడ ఆఫ జసిట్స... " తీవర్ంగా అనాన్డు.

"ఓహ.. భరదావ్జా.. పీల్జ.. కామ డౌన.. ఎందుకంత ఆవేశపడతారు. ఏదో ఓ డిబేట లా మాటాల్డాను. అంతేగానీ
మీరింత ఫీలౌతారనుకోలేదు.. "

"లేదు మనూ.. ఇది ఆవేశం కాదు మనూ. బాధ... ఈ సిసట్మ మీదా, మా చేతకానితనం మీదా నాలో నాకే

రగులుతునన్ మంట. ఈ పొజిషనోల్ వుండి కూడా మేం చేయాలిస్వచేచ్ కొనిన్ కాంపర్మైజ లూ, దురామ్రాగ్లూ తలుచ్కుని

కలిగిన ఉకోర్షం. వేరెవవ్రి దగగ్రా బయటపడలేనుగా. అందుకే నీ ముందిలా.." చెపాప్డు.

అతని గొంతులో తొణికిన విషాదానికి విసమ్యం చెందుతూ అడిగింది, "అంతగా ఏమైంది భరదావ్జా..? ఎనీథింగ

టార్జిక.. నేను అడగవచాచ్.. అంటే ఇఫ ఇటస్ నాట టూ పరస్నల..?."

'నీ దగగ్ర నాకు పరస్నల ఏమిటి మనూ.. వేదనగా అనుకునాన్డు.

"ఏంలేదు మనూ.. ఒక దారుణం గురొత్చిచ్ంది.. ఏమీ చేయలేరా అని అడిగావుకదూ.. వింటావా మేం ఏం

చేయలేమో.."
PPP
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"అలా చెపప్డం వలల్ మీకు ఏమనాన్ రిలీఫ వుంటుందంటే చెపప్ండి భరదావ్జా. తపప్కుండా వింటాను. కానీ కూల

గా.. అలా ఆవేదనా, ఆవేశాలోత్ కాదు.."

విరకిత్గా నవావ్డు, "ఇదంతా పారట్ ఆఫ మా లైఫ మనూ... కాకపోతే ఒరిజినల ఎకస్ పెర్షనస్ చూపించి చాలా

కాలమైంది. చెపాత్ విను.. ఇది ఏ అనామకురాలికో, గిరిజన తండాలోనో కులం, ధనం, బలం ఏమీ లేని మామూలు

అమామ్యికో జరిగిన అనాయ్యంకాదు. ఓ పెదద్ ఇండసిట్ర్యలిసట్ కూతురికి జరిగిన దారుణం. పాపమా పిలల్ పెళిళ్ చేసుకుని

ఓ పెదిద్ంటి కోడలయియ్ంది. మామగారు సెంటర్ల మినిసట్ర. ఆయనకా మినిసీట్ర్ వచిచ్నపుప్డాపిలల్ తండిర్ ఓ పెదద్ పాయ్లస నే

గిఫట్ గా ఇచాచ్డు. అలా వునన్పుప్డే ఓ రోజు ఆ అమామ్యి మరిది తన సేన్హితులతో కలిసి,తాగిన మతుత్లో ఇంటికి వచిచ్,
భోజనం వడిడ్ంచిన వదినని... అందరూ కలిసి.. చాలా ఘోరంగా గాయ్ంగ రేప చేసి.. చివరికి పెటోర్ల పోసి
తగలబెటేట్సారు.. "
"మై గాడ... దారుణం.. "
"అవును.. అంతకనాన్ ఘోరం ఏంటంటే... చావుబతుకులోల్ వునన్ ఆమె హసిప్టలోల్ డెత సేట్టెమ్ంట ఇచిచ్ంది.
అందరూ

అరెసట్యాయ్రు. ఆ అమామ్యి తండిర్ మా నానన్గారి దగగ్రకి వచిచ్ సాయంకోరాడు, తన కూతురి చావుకి

కారణమైన వాళుళ్ శికిష్ంపబడేలా చూడమని అడిగాడు. అకక్డే ఆయన పెదద్ తపుప్ చేసాడు. అవుటాఫ లా చూసుకుంటే

ఎవవ్రూ మిగిలే వారు కాదేమో. డెత సేట్టెమ్ంట ఉందనన్ నమమ్కంతో ఆయన చటాట్నిన్ నముమ్కునాన్డు. ఐనా దాంతో
సరిపెటట్లేదు. ఏ వతిత్డికీ లొంగని మెజిసేట్ర్ట ఆ కేస కి వచేచ్లా చూసుకునాన్డు. అపుప్డు దిగాడా మినిసట్ర రంగంలోకి.

డబుబ్ ఏరులై పారింది. పైసా, పొజిషన, ఫియర, విమెన, వైన, ఎవరిన్, ఎకక్డ, ఎలా వంచచోచ్ అలా వంచాడు. లొంగని

వాళళ్ లోటు-పాటుల్ తెలుసుకుని బాల్క మెయిల తో లొంగదీసాడు. మెజిసేట్ర్ట మాతర్ం లొంగకుండా, గటిట్గా వుండడంతో
ధైరయ్ంగా కోరుట్కెళాళ్రు. ఎవవ్రూ వూహించని విధంగా డెత సేట్టెమ్ంట లో కొనిన్ ఫేర్జెస టిర్క చేయబడాడ్యి. ఫలితం.. రేప..

అకర్మసంబంధమైంది, హతయ్... ఆతమ్హతైయ్ంది.. జడజ్ నిసస్హాయుడయాయ్డు. బెనిఫిట ఆఫ డౌట కింద... వాళళ్ంతా
విడుదలయాయ్రు.

ఆ రాతిర్ నానన్ పడిన బాధ నేనెపప్టికీ మరిచ్పోలేను."ఏమీ చేయలేని చేతకాని పొజిషన రా మాది. చనిపోయిన

ఆడపిలల్ చరితర్కి మచచ్పూయడానికి తపప్ ఎందుకూ పనికిరాలేదీ పవర, చటట్ం.." అంటూ కనీన్ళుళ్ పెటుట్కునాన్రాయన.

ఇదంతా చూసి మేం పొజిషన లో వుంటే ఇలా ఎనన్టికీ జరగనివవ్ం అంటూ భీషణ, ఘోషణ పర్తిజఞ్లు

చేసుకునాన్ం. అపప్టికి కురార్ళళ్ం కదా. ఏదో చేసెయయ్గలం అనుకునాన్ం. కానీ, ఇదిగో దిగాకా అరథ్మైంది,మొతత్ం సిసట్మే
ఎదురుతిరిగితే చేయగలిగేది ఏదీ లేదని.. చివరికి హుక ఆర కుర్క మెథడే బెసట్ అని పార్కీట్కల గా తెలుసుకునాన్ం. మంచో-
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చెడో.. మాకు తోచిన నాయ్యం.. చూదాద్ం ఈ పదధ్తిలో ఏం చేయగలమో మా పరిధిలో మేము....." అంటూ నీళళ్ బాటిల
అందుకుని గటగటా ఖాళీ చేసాడు.

మనోజఞ్ వైపు చూసి అలసటగా నవావ్డు, "ఏంటీ.. భయం వేసోత్ందా...?"
"ఊహు.. గరవ్ం గా వుంది.."

"వావ్ట... డారక్ సైడ ఆఫ మన సిసట్మ చూశా.. లేక మాలాంటి పనికిరాని లీడరల్ని చూశా.. దేనికీ?" తెలల్బోతూ

అడిగాడు.

"రెండూ కాదు.. అంత భయంకరమైన ఊబిలో వుండి కూడా సవ్చఛ్ంగా వునన్ మిమమ్లిన్ చూసి.."

పకాలన్ నవావ్డు, "పాలిటికస్ ఈజ పాలీ టిర్కస్ అంటే సో మెనీ టిర్కస్ అనీ, మా అందరికీ రెండేసి కాదు పనెన్ండేసి

నాలుకలు కూడా వుంటాయనీ మరిచ్పోకు మనూ.. మాలో ఎవరిని కదిపినా వాళళ్ వెరష్న వాళుళ్ ఇంకా అదుభ్తం గా,
మనసు కరిగించేలా చెపప్గలరు. అవనీన్ నమామ్వంటే అయినటేట్..."

"నేను మీలో పొలిటీషియన ని నమమ్డంలేదు భరదావ్జా.. నమమ్డానికి మీ పొలిటికల పర్పంచం గురించి అంతగా
నాకు తెలీదు కూడా.. కానీ నేను నముమ్తునన్ది మీలో మనిషిని.. "జవాబిచిచ్ంది.

"సరే, నీకు తెలియాలని చెపాప్ను. నువువ్ నమామ్లని కాదు. అది నీ ఛాయిస. ఎనీవేస..." అంటూ ఏదో చెపప్బోయి

ఆగిపోయాడు దూరంగా చూసూత్.

అపర్యతన్ంగా అతను చూసుత్నన్ వైపు చూసింది. దిలీప.. ఎవరో అమామ్యితో కూరుచ్ని తాగుతునాన్డు....
హాయిగా నవువ్తూ.. చొరవగా ఆమెని దగగ్రకి లాకుక్ని కిస చేసుత్నాన్డు. మనసు చురుకుక్మనిపించగా బాధగా ముఖం
తిపుప్కుంది. అపప్టివరకూ సాగిన తమ సంభాషణకి కైల్మాకస్ లా అనిపించిందా దృశయ్ం.
"అవును సర.. చూశారా.. ఎంత ఈజీగా మరిచ్పోయాడో శైలూని.. మీరు చెపిప్ంది అక్షరాలా నిజం భరదావ్జా.. ఆ

లెవెలోల్ మంచీ, చెడూ, మనసూ... ఏమీ వుండవు.. మోసమే వుంటుంది.. పేర్మా, పెళీళ్,.. ఏదో ఒక రూపం మోసం

చేయడానికి... వెళాద్ం పదండి", లేచింది ఇక అకక్డ వుండలేనటుట్.
కాటేజ ముందు కారాపాడు.

"ఇంకా అదే ఆలోచిసుత్నాన్రా..?" అడిగింది సత్బద్ంగా వునన్ అతనిన్ చూసి.
"మే బీ.. ఆర.. మే నాట బీ... తెలీదు.. నినొన్కటడుగుతాను దాచకుండా నిజం చెపాత్వా...?"
"అఫోక్రస్, అడగండి చెపాత్ను. ఐనా మీ దగగ్ర ఎందుకు దాసాత్ను..?"
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"మరి ననెన్లా... ఎలా... నముమ్తావు మనూ.. నేనూ అదే సెక్షన ఆఫ సొసైటీ కి చెందిన వాడిన్.. నేను వాళళ్ కంటే

డిఫెరెంట అని ఏంటి గాయ్రంటీ.. నేనెవరినో... ఎలాంటివాడినో నీకేం తెలుసు? సో నామీదేంటి నమమ్కం..?"

పర్శిన్ంచాడు.

"నమమ్కం అని మీరే అనాన్రుగా.. నమమ్కం అంతే.."
"అదే

అడుగుతునాన్ను

మనూ..

నేనెలా

వాళళ్కంటే

మంచివాడిననుకుంటునాన్వు..?

నేనూ

వాళళ్లాంటివాడినేనేమో. రాదర ఇంకా కనిన్ంగ పరస్నేన్మో.. ఆ పేర్మా, పెళీళ్, ఉదోయ్గం, సహాయం, ఇవేమీ.. .. ఇలాంటి
ఏ కమిటెమ్ంటస్ మాటా లేకుండా కేవలం ఇన డైరెకట్ గా ఇషట్ం చూపించి.. నినున్ లూయ్ర చేసుత్నాన్నేమో.. ఇలా.. ఇలా
ఆలోచించాలని.. నీకు.... నీకెపుప్డూ.. అనిపించ లేదా?" పర్శిన్ంచాడు.

తలెతిత్ చూసిందామె. కోపంతోనో, రోషంతోనో గానీ ఆమె ముఖం ఎరర్బారింది. సూటిగా అతని కళళ్లోకి చూసూత్

చెపిప్ంది. "లూయ్ర చేసి... చేసి ఏం చేసాత్రు భరదావ్జా..? అట ద మాగిజ్మమ.. 'అదేగా'... అంతేనా.. ఐనా అలా

భయపడుకుంటూ నా శీలానిన్ ఎనాన్ళుళ్ కాపాడుకుంటాను..? రాదర అసలెందుకు కాపాడాలి? నా అరథ్ంలేని భయాలు,

అపోహలతో మిమమ్లిన్ ఇషట్పడుతునాన్నని చెపుత్నన్ నా మనసు మాట వినకుండా, మీ లాంటి మంచి వయ్కిత్కి దూరం

అవడంవలల్ జరిగే నషట్ం ముందు మిమమ్లిన్ గుడిడ్గా నమమ్డం వలల్ జరిగే ఫిజికల రేప చాలా చినన్ది అని నా వుదేద్శయ్ం.

నచిచ్న వయ్కిత్కి దగగ్రయేయ్ అవకాశానిన్ అపోహలోత్ వదులుకోలేను. ఒకవేళ నిజంగానే మీరు వేరే వుదేద్శయ్ంతో వుండి వుంటే

జరిగే పరిణామాలవలల్ రేపటిరోజున నా ఈ అభిపార్యం మారితే మారచుచ్. కానీ, ఈ క్షణానికైతే నా మనసు చెపిప్ందే

నాకు వేదం. మీ మీద నాకునన్ నమమ్కమే నా బలం. అంటే నేనేదో శీలానికునన్ ఇంపారెట్నస్ తకుక్వ చేసుత్నాన్నని కాదూ..
నేనూ ఆడపిలల్నే.. అది నాగౌరవానికి, వాలూయ్స కీ సంబంధించినదే.. కానీ.. పేర్మించిన మనిషిని నమమ్డంలో అంత ఆచి-

తూచి వయ్వహరిసేత్ అది పేర్మెలా అవుతుంది భరదావ్జా..? వాయ్పారం కాదూ..? అండ ఐ డోనట్ మీన అందరూ గుడిడ్గా

తాము ఇషట్పడడ్వాళళ్ని విచక్షణలేకుండా ఫాలో ఐపోయి శీలం, పార్ణం ఇచేచ్సి, వాళేళ్ గంగలో దూకమంటే అందులో

దూకెయయ్మని కాదూ... కానీ.. నాకెందుకో మీ విషయంలో అలా ఆలోచించలేనంత నమమ్కం ఏరప్డిపోయింది. మే బీ...

బహుశా.. లవ లో అందరికీ ఇలాగే అవుతుందేమో తెలీదు.. కానీ... ఐనా.. ఇది నా పరస్నల ఒపీనియన మాతర్మే.. రైటో..
రాంగో.. కరెకోట్ కాదో..., లెట టైమ టేక ఇటస్ కోరస్ అండ డిసైడ.. వై టూ హరీర్...."

నిశేచ్షుట్డై చూసుత్ండిపోయాడతను. ఆమె మాటలోల్ కాల్రిటీ, నిజాయితీ, అతనిన్ భయపెటేట్ంత బలంగా వునాన్యి.

ఎవరైనా, ఎంతవారైనా, తమ జీవితం లో కనీసం ఒకక్సారైనా రావాలని కోరుకునే క్షణమది. తమని వేరొకరు పార్ణం

కనాన్ ఎకుక్వగా పేర్మిసుత్నాన్రనీ, అంతరాతమ్కనాన్ మినన్గా నముమ్తునాన్రనీ తెలియడం.. ఒక అపురూపమైన
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అనుభూతి... ఆ క్షణం ఏమీ ఆలోచించలేనంత, అనంతమైన తృపిత్ కలిగిందతనికి. నిశశ్బద్ంగా సీట్రింగ వదిలి సీటోల్
వెనకిక్వాలి కళుళ్ మూసుకునాన్డు. కొదిద్సేపటి వరకూ ఆ పర్భావంనుంచి తేరుకోలేకపోయాడు.

జీవితంలో చూసిన ఎనోన్ గెలుపులకనాన్ గొపప్ గెలుపిది. పేర్మించిన వయ్కిత్ మనసు గెలుచుకోవడం. మనసుని తృపిత్

పరచి, సేద తీరేచ్ మాటలవి. అందులోని లోతు భయపెటేట్లా వునాన్, వాటి వెనుక కనిపిసుత్నన్ ఆమె పేర్మ తాలూకు పూరిత్
రూపం హాయిగొలుప్తోంది.

"భరదావ్జా.."బెరుకుగా వినిపించిన పిలుపుకు నెమమ్దిగా కళుళ్ విపాప్డు. బెదురుగా అతనేన్ చూసోత్ందామె.

"..ఎమోషనోల్ మరీ ఎకుక్వ మాటాల్డేసి మిమమ్లిన్ కంగారు పెటాట్నా...?" భయంగా అడిగింది.

నవావ్డు "లేదు. అదేం లేదు మనోజాఞ్.. నేను ఒపుప్కోలేనంత గొపప్ నిజాయితీ వుంది నీ మాటలోల్.. అందుకే.. దట

మేడ మీ సెప్ల బౌండ.. అంతే.." అంటూ ఆమె ముఖం చూసి తడబడాడ్డు. "..సరేలే.. ఇంక వెళిళ్రా... ఇపప్టికే చాలా
ఆలసయ్మైంది.. ఈరోజు మరీ.. టూ మచ ఆఫ హాట డిసక్షనస్ అయిపోయాయి మనకి... గుడ నైట..." అంటూ
సాగనంపాడామెని.

PPP

'నా పర్తీ ఆనందం నీతోనే వుందనీ, నా ధాయ్సా, శావ్సా నువేవ్ అవుతునాన్వనీ.. ఎలా చెపప్ను.. నా పర్తీ సంతోషం

నీలోనే దాగుందని దాచిపెటిట్ వేరెవరిలోనో ఆనందం వెతుకోక్మని చెపుత్నాన్ను. నా అంత దురదృషట్వంతుడెవడూ
వుండడు...' నిసప్ృహగా అనుకునాన్డు. తన పరిసిథ్తికి తనకే జాలేసింది. జీవితంలో మొటట్మొదటిసారి పేర్మించాడు. కానీ..

ఒపుప్కోలేడు. 'వాటే పిటీ..!'

'ఇనాఫ్టూయ్యేషనస్ కీ, అటార్క్షనస్ కీ లోబడే వయసూ, మనసూ కాదు. తొలి పేర్మా ఏమో తెలీదు.... కానీ..

జీవితంలో మొదటిసారి మనసులోతులోల్ంచి పొంగుతునన్ నిజమైన పేర్మ. చెపుప్కోనూలేడు. తపుప్కోనూలేడు.'

'ఆమెకీ తెలుసు. ఎందుకు తెలియకుండావుంటుంది. తన పర్తి చూపులో, మాటలో, కదలికలో, ...తనకే

తెలుసోత్ందే.. ఇక ఆడపిలల్.. ఆమాతర్ం తెలుసుకోలేదూ..! ఇదంతా ఆమెకీ తెలుసు. మనోజఞ్ అందించే హింటస్, ఇన డైరెకట్
గా మాటాల్డే మాటలూ, కావాలని చేసే అలల్రీ, మరింత అలజడి రేపుతునాన్యి తనలో. పోను పోను తనని తాను

నిగర్హించుకోవడం చాలా కషట్మని తెలుసోత్ంది. అయినా ఎకక్డ కంటోర్ల చేసుక్ంటునాన్డు. ఎకక్డికకక్డ
దొరికిపోతునాన్డు. తెలియకుండానే ఇనావ్లవ్ అయిపోతునాన్డు. ఆమె మాగెన్టిక పవర ముందు తన సెలఫ్ కంటోర్ల

మొతత్ం వీగిపోతోంది. అసలు తనేనా.. మినున్ విరిగిమీదపడాడ్ చలించని జే.కే. ఇలా.. ఓ ఆడపిలల్ ముందు ఇలా....'
"హలో భరదావ్జా.. హలోల్వ... సర... " మనోజఞ్ తనని తడుతుంటే సప్రశ్కి ఆలోచన తెగింది.
"చెపుప్.. " తడబాటుగా అనాన్డు.
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"మీకు కళుళ్తెరిచి నిదర్పోయే అలవాటుందా..?" అనుమానంగా అడిగింది.
"అదేం లేదు. ఏదో ఆలోచిసూత్ండిపోయాను.. అంతే.. " నవావ్డు.

కళుళ్ విపాప్రిచ్ చూసింది. ఆలిచ్పప్లాల్ంటి కళళ్లో సనన్టి అలల్రి నవువ్, ఏదో చిలిపి ఊహ మెదిలిందని చెపప్కనే

చెపోత్ంది.

"ఏంటీ నవువ్తునాన్వ..? "అడిగాడు.
పెదాలు బిగించి తల అడడ్ంగా తిపిప్ంది. కుతూహలంగా ముందుకి వంగాడు.
"ఏయ.. ఏదో దాసుత్నాన్వ.. చెపుప్.. "

"అలా మీరు ఎంత పిలిచినా, తటిట్నా,పలకకపోతే.. నేనూ.. " నవావ్పుకుంది.
"ఆ.. నువూవ్.. భయపడాడ్వా..? "
"ఊహు.. "

"అబాబ్.. చంపకు.. చెపుప్ మనోజాఞ్.. "
"అమోమ్ చెపప్ను పెదద్ కాల్స తీసుకుంటారు మళీళ్..నా వలల్ కాదు..." చెపిప్ంది సీరియస గా.
"అబాబ్.. బిలడ్ప ఎకక్వైంది. నా కూయ్రియాసిటీ పెరిగిపోతోంది. చెపుప్. ఏమీ తీసుకోను.. " సినిస్యర గా చెపాప్డు.
"ఇంకాసేస్పు కదలకపోతే.. చినన్ షాకిచిచ్ లేపితే.. అని అనిపించింది. అంతే మీ బాయ్డ లక.. పలికేశారు.. "అలల్రిగా
నవివ్ంది.
"షాకేంటీ.. ఏమంటునాన్వ. సరిగాగ్ చెపప్రాదా.. నాకరథ్ం కావటేల్దు.."అయోమయంగా చూసూత్ అనాన్డు.
ఆమె చెంపలు ఎరర్నయాయ్యి. "మీరూ.. కావాలని కదూ.. నిజంగా తెలీదూ.. చెపప్ండి.. మీకు తెలీదూ.. "
ఆమెకేసి సూటిగా చూసాడు. మనోజఞ్ కళుళ్ దించుకుంది. భరదావ్జ గుండె వేగం పెరిగింది. ఏం చేసేదీ.?

ముదుద్పెటిట్ లేపేదా..? లేక.., తదేకంగా చూసుత్నాన్డు. అలా పెదాలు బిగించి నవావ్పుకుంటుంటే ఎరర్ని పెదాలు ఇంకా

రేకులు విపప్ని లేత గులాబీ మొగగ్లా.. మెరుసూత్... తాను మొదటిసారి తాకిన మెతత్టి సప్రశ్, వెచచ్టి ముదూద్.. మదిలో
మెదిలి, ఆ ఊహకే వళుళ్ జలదరించిందతనికి.

'ఏమైంది జే.కే.నీకు.. ఏం ఆలోచిసుత్నాన్వ.. ఏం చేసుత్నాన్వ..? ఆ పిలల్ చినన్ హింటివవ్డం పాపం నీ ఊహలు

కోటలు దాటుతునాన్యి.. ఇక చాలు.. తనని తానే మందలించుకుంటూ ఆమె పై నుండి చూపు మరలుచ్కునాన్డు.
"చాలా చలల్గా వుంది కదూ ఈ రోజు..?" అబర్పట్ గా టాపిక మారుసూత్ అనాన్డు చూటూట్ చూసూత్.
మాట దాటేసి, ఏదో ఒకటి మాటాల్డాలనన్టుట్గా అంటునన్అతనిన్ చిరునవువ్తో చూసింది.
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"చాలానా.. మరీనూ.. ఫీర్జింగ గా వుంది కదా. ఇపుప్డే ఇలా వుంటే, పీక వింటర టైం లో ఎలా వుంటారో పాపం

ఇకక్డి జనం..." తనూ మామూలైపోతూ అంది.

రిలీఫ గా చూశాడు. తన మనసులో ఇరకాటానిన్ కూడా అరథ్ంచేసుకునే బంగారుతలిల్.. ఈమెకి తానేం
చేయగలడు..!
"పోనీ.. వెళాత్వా.. డార్ప చేయనా.... బాగా చలేసోత్ందా..? "ఆపాయ్యంగా అడిగాడు.
"ఊహు.. వదుద్. ఇటస్ ఓ.కే. అనన్టుట్ మీకో ఫాల్ష నూయ్స.. "
ఏంటనన్టుట్ కళెళ్గరేశాడు.

"నేను రేపు, ఎలుల్ండి ఆకూయ్పైడ .. వాక కి కూడా రాలేను.." అతని ముఖ కవళికలు గమనిసూత్ చెపిప్ంది.

ఉలికిక్పడాడ్డు. 'రెండు రోజులే..' చపుప్న సరుద్కునాన్డు' ఆమె తననే గమనిసుత్ంటుందని ఊహించగలడు. అది

తనకి ఏమాతర్ం.., ఇట డజంట మేక ఎనీ డిఫెరెనస్ అని, ఆమె అనుకోవాలి'. అందుకే వీలైనంత కాయ్జువల గా ముఖం
పెడుతూ, "ఆహా.. ఏంటీ.. సెమినార వరాక్..?" అని అడిగాడు.

ఆమె ముఖం వాడిపోయింది. పాపం ఆడపిలల్ కదూ.. కళళ్లో డిసపాప్యింటెమ్ంట దాచుకోలేకపోయింది.
మౌనంగా టీపాయ మీద చేరిన మంచుబిందువులిన్వేలితో గీతలుగా గీసూత్ వుండిపోయింది. ఆమెని జాలిగా చూసి

తన డల నెస ని దిగమింగుతూ అడిగాడు, "ఏం మాటాల్డవు.. ఫెర్ండస్ అంతా కలిసి ఎటైనా వెళుత్నాన్రా..?"

తెపప్రిలిల్ందామె,"లేదులెండి. కొంచెం డాకూయ్మెంట వరక్, నా వైపు నుండి పెండింగ, చాలా రోజులిన్ంచీ,

పొర్ఫెసర కూడా కాసత్ కోపంగా వునాన్రు. అందుకే చినన్ సైజు ఆన లైన రిసెరచ్ లాంటిది చేసి ఒక డీటైలడ్ నోటస్ నెకస్ట్
పర్జెంటేషన సెషన కి ఇవావ్లి.."

"ఓ.. గుడ.. గుడ.. చేసోక్ మరి. అదస్రే పొర్ఫెసర కోపంగా వుండడం ఏంటీ.. నువావ్యన ఫేవరిట వి కదా.

ఆరోజు కూడా బెసట్ సూట్డెంట వి, బెసట్ డాకట్ర వి, ఇండియాస పైరడ.. అంటూ బోలెడు పొగిడారుకదా..!" సందేహంగా

అడిగాడు.

తేలిగాగ్ నవేవ్సింది., "అది అపప్టి మాట భరదావ్జా.."

"ఈ మధయ్ నాతో అవుటింగస్ ఎకుక్వై చదువు సాగటేల్దు కదా..?"గిలీట్గా ఫీలౌతూ అనాన్డు.

"ఛ.. అదేం లేదు.. ఇది వేరే రీజన లెండి.." తలతిపిప్ ఆమె ని చూశాడు. ఏదో తెలీని అశాంతి. "విషయం చెపుప్

మనూ.. " భరదావ్జ గొంతులో వినిపించిన కమాండ కి ఇబబ్ందిగా కదులుతూ అంది, "మీరు ఫీలౌతారు మళీళ్.."

"డోనట్ బీట అరౌండ ది బుష.. ఏంటీ.. ఏదనాన్ పార్బెల్మా.. జసట్ షూటిట మనూ.. షూటిట ఐ సే... " విసుగాగ్

అనాన్డు.
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"వెల.. సీరియస గా ఏం లేదూ. హోమ మినిసట్ర గారికి వలేసుత్నాన్నని ఆయన కోపం.. సింపుల.." అంటూ
నవివ్ంది.
భరదావ్జ ముఖం రంగులు మారింది. విసురుగా తలెతాత్డు.

"హౌ డేర హీ సే దట.... ఎవరా అనన్ది..?? ఆ పొర్ఫెసరేనా..?" ఒకక్సారిగా అతని గొంతులో పలికిన తీవర్తకి

బెదిరిపోయిందామె.

"పీల్జ.. భరదావ్జా.. ఏమిటంత ఆవేశం. వదిలెయయ్ండి. ఎవరి అభిపార్యాలు వాళళ్వి. ఏదో మీరడిగారని చెపాప్ను

గానీ, ఇంతలా రియాకౌట్తారని కాదు. పీల్జ కూల డౌన.." అనునయంగా అంది.

"రియాక్షన.. మై ఫుట... అసలు రియాక్షన అంటే ఏంటో ఇంకా చూడలేదు మనోజాఞ్ నువువ్. నేను మాటాల్డాకా

అపుప్డు చూదుద్వుగానీ, నాదికాదు మీ పొర్ఫెసర గారిది, రి..యా..క్ష..న.." అంతే తీవర్ంగా అనాన్డు.

"పీల్జ , ఏమొదుద్. మీరలా అంటే ఇంకేం చెపప్ను మీకు పొండి.."అంటూ అతని ముఖం చూసి ఆగిపోయింది.

అపప్టికే లేచినిలబడాడ్డతను. అతని ముఖం జేవురించింది కోపంతో. రకత్ం సలసల మరిగిపోతోంది. ఎంత
ధైరయ్ం... అనుకునాన్డు రోషంగా.

మనోజఞ్ కూడా కంగారుగా లేచింది, "ఏంటిది భరదావ్జా.. దీనిన్ పెదద్ది చేయకండి. లెట మీ హాండిల దిస. ఐనా

మీరేమనాన్ చేసేత్ మనకే నషట్ం, మనని పటిట్ంచుకోని వాళుళ్ కూడా తిరిగి చూసాత్రు.. పీల్జ.. కూరోచ్ండి.. నాకోసం.. మీకు
దణణ్ం పెడతాను.. పీల్జ.."అంది వేడికోలుగా.

ఆమెకేసి చూసి నిసస్హాయంగా కురీచ్లో కూరుచ్నాన్డు.

"సరే... సరే.. ఏమీ చేతకానటుట్ చేతులు ముడుచుకుని కూరుచ్ంటాను. నినెన్వరేమనాన్ సరే.. చాలా.. హాయ్పీనా..?"

కోపంగా అరిచాడు.

ఆపాయ్యంగా చూసింది, "ఎందుకంత ఇదవుతారు. ఐనా పాలిటికస్ లో వునాన్రు, మీకిదంతా కామన కదా.

ఇంతకంటే దారుణమైన అలిగేషనస్ వుంటాయని, మీరేగా చెపాత్రూ..." అనునయంగా అంది.
విసుగాగ్ చూసాడు, "అది వేరు. ఇది వేరు మనోజాఞ్.. డోనట్ బీ సుట్పిడ.."

"మరి ఆనంద ఆరోజూ ఇదేగా అనాన్డు. మరి అపుప్డెందుకు అంత కామ గా వునాన్రు. ఇపుప్డెందుకిలా..?"

ఆమెకీ కోపం వచిచ్ంది అతని రాష నెస కి.

"కానీ ఇపుప్డు విషయం నువువ్ కాబటిట్..." తూటాలా షారప్ గా దూసుకొచిచ్ందతని నోటినుంచి సమాధానం.
క్షణకాలం నమమ్లేనటుట్ చూసింది. అతనంత ఓపెన గా అంటాడనుకోలేదు. ఆమె ముఖం వెలిగింది. "అయితే...?"
అపర్యతన్ంగా రెటిట్ంచింది.
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ఆ గాయ్ప లో సదుద్కునాన్డు భరదావ్జ. ఆమె కళళ్లో మెరుపు అతని దృషిట్ ని దాటిపోలేదు.
"అంటే.. అది ఆనంద.. అతనికి నీ గురించి వరీర్ అయే హకుక్ంది.." తడబాటుని కపిప్పుచుచ్కుంటూ అనాన్డు.

సూటిగా అతని వైపు చూసింది. చపుప్న చూపు మరలుచ్కుని వెయిటర కి సైగ చేసాడు, "ఇంకేమనాన్ కావాలా..

బిల చెపేప్యనా..?" తడబాటు గా అడిగాడు. సనన్గా నవివ్ంది. ఇబబ్ంది గా కదిలాడు. జీవితంలో ఫసట్ టైమ కాపీ

కొడుతూ దొరికిపోయిన సూట్డెంట లా వుందతని పరిసిథ్తి. అసలు విషయం పకక్కి వెళిళ్పోయి ఆమెని ఎవరేమనాన్ తను
సహించలేడనే పాయింట హైలైట అవవ్డం చాలా ఇరకాటంగా అనిపించింది.
"ఆనంద నీఫెర్ండ. పైగా నినున్ ఇషట్పడుతునన్ వయ్కిత్. నువువ్ ఇంకెవరితోనైనా చనువు గా వుంటే అతనికి కోపం

రావడం సహజం. కానీ, నినన్డగడానికి ఆ పొర్ఫెసర కి మాతర్ం ఏమీ హకుక్లేదు... " సీరియస గా చెపాప్డు.

రిలాకస్డ్ గా నవివ్ంది.,"సరే వదిలేయండి. ఏదో పాతకాలం మనిషి. పోనిదుద్రూ.. ఇంకేంటి.. చెపప్ండి..?

ఆమెకేసి చూసాడు. రెండురోజులు ఆమె కనిపించదనే దిగులు మళీళ్ తిరిగొచిచ్ంది. అది దాచేసూత్ అనాన్డు, "సో

...ఈ టూ డేస కి ఇది లాసట్ మీట అనన్మాట... " అనాన్డు అపుప్డే వచిచ్న బిల వైపు చూసూత్.
"ఎస. రేపు.. డినన్ర కూడా డౌటే.. " అంది ఓర గా చూసూత్.

నవేవ్శాడు, "చెపాప్వుగా రెండురోజులూ బిజీ అని, హాయ్పీగా వరక్ చేసుకో. నాకూ కాసత్ పనులునాన్యి. కొనిన్

మీటింగస్ కూడా వునాన్యి.. " సాలోచనగా అనాన్డు.

కోపంగా చూసింది"థాయ్ంకస్ ..నాకు తెలుసు.."

' 'నీకు తెలీదు మనూ.. నినున్చూడకుండా రెండురోజులంటే రెండు యుగాలాల్ అనిపిసుత్నాన్యని నీకు తెలీదు.

నేనది పైకి చెపాప్లని నీ ఆశ. చెపేత్ నీలో ఆశలు పెంచినటట్వుతుందని నా భయం. కానీ, ఇలా పర్తి నిమిషం నీ నీడలా
తిరగడం వలల్కూడా అదే జరుగుతోంది. తెలుసోత్ంది నాకు. కానీ, ఐ కానట్ హెలప్ ఇట.. అంత కూడా అణుచుకోలేను ననున్

నేను...' తల విదిలాచ్డు.

"ఇది మీ అలవాటా.. ?" కుతూహలంగా అడిగింది.
"ఏదీ.. ?"అయోమయంగా అడిగాడు.

"హఠాతుత్గా ఏదో ఆలోచిసూత్ వుండిపోవడం.. సడన గా తల విదిలిచ్ మాటలోల్ పడడ్ం. చాలాసారుల్ చూసాను.."
చెపిప్ంది.

నవావ్గలేదు భరదావ్జకి, "ఓహ.. అదా.. అలానే అనుకో... "

'అలవాటు కాదు తలీల్, అంతా నీ మాయ..' అని చెపాప్లనే కోరికని బలవంతంగా అణుచుకునాన్డు.
PPP
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"సో.." ఎదురుగా వునన్ కాటేజ వైపు దిగులుగా చూసూత్ అంది.
"సో లేదూ ఏమీ లేదూ.. ముందు వెళుళ్. మననిలా చూసేత్ మీ డాకట్రస్ చూసేత్ మళీళ్ మీ పొర్ఫెసర కి ఏదో ఒకటి
మోసాత్రు." తొందరచేశాడామెని.

"మీకేం అనిపించటేల్దా..? " అడిగింది.

జవాబు చెపప్లేదతను. సీట్రింగ మీద వేళళ్తో కొడుతూ మౌనంగా వుండిపోయాడు.ఆమె కళళ్లోల్ నీళుళ్ నిండాయి.

అరచేతులతో ముఖానిన్ గటిట్గా వతుత్కుంది. జాలిగా ఆమె తల మీద చెయియ్ వెయయ్బోయి అపర్యతన్ంగా ఆగి, వెనకిక్
తీసుకునాన్డు.

"చూశారా.. చెపూప్ చెపూప్.. ఫార్ంక గా వుండూ అనాన్రు.. ఇపుప్డేమో ననున్ ముటుట్కోవడానికి కూడా
వెరుసుత్నాన్రు చూశారా.. అందుకే ఇంకేం చెపప్ను మీకు.. "ఉకోర్షంగా అంది.
"ఏయ.. అలా అనకు.. అదేం లేదు.." అంటూ ఆమె భుజం చుటూట్ చెయియ్ వేశాడు. అతని వలాల్ కావటేల్దామెని
వదిలి వెళళ్డం.
నెమమ్దిగా తన భుజం మీదునన్ అతని చేతిని చెంపకానించుకుంది. "ఇదే మరి నీతో వచిచ్ంది.." చెయియ్ వెనకిక్
లాకుక్ంటూ మృదువుగా మందలించాడు.
నవివ్ కారు డోర ఓపెన చేసింది.
"ఓ.కే. దెన.. టేక కేర.. బై భరదావ్జా.. నాకు మీలా మనసు దాచుకోవండం రాదు మరి. ఇకనైనా ఒపుప్కోండి
సర.."

సీరియస గా చూశాడు,"ఏం ఒపుప్కోవాలి మనూ.. పీల్జ.." అంటూ ఇంకేదో చెపేప్లోపు అతనాన్పుతూ, "వదుద్

భరదావ్జా.. మీరేం చెపాత్రో నాకు తెలుసు. అట ది సేమ టైమ మీ మనసులో ఏముందో కూడా తెలుసు. సో కనీసం ఎటీల్సట్
ఒకక్ విషయమైనా ఒపుప్కునే ధైరయ్ం మీకొచిచ్నపుప్డు కూరుచ్ని మాటాల్డుకుందాం.. ఓ.కే. ఎనీవేస థాయ్ంకస్. ననెన్వరైనా
ఏమైనా అంటే మీరెంతలా రియాకౌట్తారో మరోసారి మీ కళళ్లో చూశాను. ఇపప్టికి దాంతో అడజ్సట్ అయిపోతానెల్ండి... సీ
యూ దెన... గుడైన్ట.. "
కారు దిగిపోయింది. వెళుత్నన్ ఆమె రూపానిన్ కనుమరుగయేయ్ంతవరకూ చూసి కారు సాట్రట్ చేశాడు.

'ఎనిన్ టెనష్నస్ వునాన్.. మనోజఞ్ ముఖం చూడగానే అనీన్ మరిచ్పోతాడు. ఇంత మధురమైన బాధని అందరూ

అనుభవిసాత్రా..? తాను తిరిగి వెళాళ్కా ఆమెని మరిచ్పోయి పర్శాంతంగా బతకగలడా..? అకక్డ సంగతి దేవుడెరుగు,
అసలిపుప్డీ రెండు రోజులు మనూ ని చూడకుండా వుండగలడా..' ఎనోన్ పర్శన్లు. వేటికీ తన దగగ్ర సరైన జవాబే లేదు.
ఎవవ్రేమడిగినా తిరుగులేని సమాధానాలిచేచ్ జే.కే. దగగ్ర తన మనసడిగే ఏ పర్శన్కీ జవాబు లేదు.
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'రాబోయే రెండురోజులనీ తలుచ్కుంటేనే ఇంత బాధగా వుంది. మరి తరావ్తెలా వుంటాడు తను... కానీ వుండాలి.

తపప్దు..' నిటూట్రాచ్డు.

మంచం మీద వాలి సెల తీసి టాసక్ షీట చూడబోతూ ఆగిపోయాడు. "మీకేం అనిపించటేల్దా..?" విపాప్రిచ్న

కళళ్తో మనోజఞ్ వేసిన పర్శన్ గురొత్చిచ్ంది. పాపం.. ఎంత డీలా గా వెళిళ్ందీ... ఆమె కళుళ్ గురొత్చాచ్యి. చకార్లాల్

విశాలంగా విపాప్రి, చంచలంగా చేపపిలల్లాల్ కదులాడుతూ... ఎనిన్ భావాలని పలికిసాత్యవి..! డానస్ వచిచ్న వాళళ్కే

కళళ్లో అంత అందం గా భావాలని పలికించడం వసుత్ందంటారు.. అసలు నా ఏంజిల కనాన్ చకక్గా అనిన్భావాలూ
కళళ్లో పలికించగలరా ఎంతటి డానస్రైల్నా.. తన ఆలోచనలకి తనే నవువ్కునాన్డు. సెల లో వునన్ మనోజఞ్ ఫొటో తీసి
చూశాడు. ఆమె గమనించనపుప్డు తీశాడది. ఎంత అందంగా వుందీ.. ఎంత తియయ్గా మాటాల్డుతుంది.. గలగలా..
చలల్ని... సెలయేరులా ... ఉరికే జలపాతంలా...
కళుళ్మూసుకుని కార్ఫ లో కి వేళుళ్జొరుపుకునాన్డు. "మీ హెయిర సైట్ల బాగుంటుంది భరదావ్జా.. ఇట లుకస్

గేర్ట ఆన యూ... మీకింకా గేర్ హెయిర రాలేదా లేక కలర అపైల్ చేసాత్రా..?" ఆమె పర్శన్ల పరంపర గురొత్చిచ్ంది. ఏమైనా

మాటాల్డేసుత్ంది. ఏం చెపప్డానికీ వెరవదు. మగవాడు వెరిసేత్ సతరీ యే అతని రోల తీసుకుంటుందని ఎకక్డో చదివాడు.
అదేమిటో ఇపుప్డు తెలుసోత్ంది. తను చపుప్న చొరవ చేసి ఏదైనా అంటే సిగుగ్తో ముడుచుకుపోతుంది.అదే తాను కామ గా
వుంటే అసస్లు ఆగదు తుఫానే...
వాచ చూసుకునాన్డు. పదకొండు..
చాలాసేపు అనయ్మసక్ంగా గడిపాడు. డైరీ రాసాడు. పుసత్కం చదవడానికి టైర చేసాడు. కుక తీసుకొచిచ్న పాలు
తిపిప్పంపేసాడు. పనెన్ండు దాటుతుంటే వలల్కాలేదిక. సెల తీసి మనోజఞ్కి డయల చేసాడు.
"మీరింకా నిదర్పోలేదా..?" ఫోన తీసూత్నే ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది.
"వరక్ ఎంతవరకూ వచిచ్ందీ..?" హీన సవ్రంతో అడిగాడు. మొదటిసారి అమామ్యిని డేట కి అడుగుతునన్
పదిహేనేళళ్ కురార్డిలా వుందతని పరిసిథ్తి.
జవాబు చెపప్లేదు మనోజఞ్. మౌనంగా వుంది. కాసేపు నిశశ్బద్ం ఇదద్రి మధాయ్..

"ఒపుప్కుంటునాన్ను మనూ.." భరదావ్జ గొంతు వణికింది., "నినున్.. ఐ మీన నీ కంపెనీ ని చాలా మిస చేసాత్ను

రెండురోజులంటే.. నిజంగానే.." మెలల్గా చెపాప్డు.
"భరదావ్జా..!!" సంభర్మంగా అంది.
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"ఎస మనూ.. ఐ మీన ఇట. నువువ్.. యూ సాట్రెట్డ మేకింగ ఏ లాట ఆఫ డిఫెరెనస్ ఇన మై లైఫ.. ఎలా చెపప్నూ..
నువవ్నన్ది నిజమే.. మీకేం అనిపించటేల్దా.. అనడిగావ కదా.. అనిపిసోత్ంది... అది చెపాప్లనే... అందుకే.." అంటూ
ఆగాడు ఉదేవ్గంలో మాటలు తడబడగా.
"ఓహ.. భరదావ్జా.. థాయ్ంకూయ్.. థాయ్ంకూయ్ సో మచ... ఐ నో.. ఐ... యూ ఆర సచ ఏ సీవ్ట హారట్... యూ నెవర
నో ఇలా చెపిప్ మీరెంత పెదద్ గిఫట్ ఇచాచ్రో నాకు..."ఆనందంతో తేలిపోతూ చెపిప్ంది.
"ఓకే.. ఓకే.. ఇంక వరక్ చేసోక్.. సారీ.. నినున్ డిసట్ర్బ చేసినందుకూ.. బాధ పెటిట్నందుకూ.. ఏ పనిషెమ్ంట కైనా
కూడా రెడీ..." నవువ్తూ చెపాప్డు.
"ఓహ... పనిషెమ్ంటేమీ వదుద్లెండి.. "
"సరే.. పోనీ నేనే టీర్ట ఇసాత్ను.. నీ వరక్ సకెస్స ఫుల గా పూరత్వగానే... ఏం ఇవవ్నూ..?" ఒకక్సారి ఆలోచించి

అనాన్డు, "సరే.. హిల సైడ టీ గారెడ్నస్ కి తీసెక్ళాత్ను.. సరేనా.."
"వావ్వ.. నిజంగా.. "చినన్గా అరిచింది.

"షష్.. అరథ్రాతిర్ది.. నిజంగా.. అపుప్డు మీరు వెళేత్ వీ.ఐ.పీ. ఎంటీర్ అని లోపలికి వెళళ్నీయలేదనాన్వుగా. ఐ విల టేక
యూ దేర.." నవువ్తూ చెపాప్డు.
"పచ్...." ఫోన నోటికానించి ముదుద్పెటుట్కునన్ తీయని శబద్ం. ఉలికిక్పడాడ్డు. తియయ్ని కరెంటేదో వళళ్ంతా

పర్వహించిన ఫీలింగ. ఏమనాలో తెలియలేదు. అరథ్ంకానటుట్ నటిసూత్ తవ్రతవ్రగా చెపేప్సాడు, "...తొందరగా ఫినిష చేసోక్
వరక్ మరి... గుడ నైట"

"సరే.. ఐ విల ఫర షూయ్ర.. మీరే చూసాత్రుగా ఎంత ఫాసట్ గా చేసాత్నో... యూ విల బీ సరైప్జడ్.. గుడ నైట
భరదావ్జా.." తియయ్గా నవువ్తూ చెపిప్ంది.
భరదావ్జా... అనన్ తియయ్ని పిలుపు వినగానే... ఏదో మధురమైన భావన. చపుప్న తేరుకుని కాల కట చేశాడు.
మళీళ్ ఆమె ఫొటో చూశాడు. రాతిర్ డినన్ర అయేయ్వరకూ కలిసే వునాన్రు. అయినా ఎనోన్ రోజులైపోయిన ఫీలింగ.

వెంటనే ఆమె ని చూడలనే తపన. 'విరహం' అంటారు.. ఇదేనా..? కనీసం ఈ రెండురోజులనాన్ అనుభవిసేత్ తెలుసుత్ందా

తనకి.. లేక అంతలోనే తెలుసుత్ందా..!

'విరహమో.. దాహమో.. విడలేని మోహమో...' బాధగా అనుకునాన్డు.

అపర్యతన్ంగా ఫోన పెదాలకానించుకునాన్డు. ఆమె పెటిట్న ముదుద్ ఇంకా తన చూటూట్ గింగిరుల్

కొడుతునన్టేట్వుంది. లేచి బాలక్నీ లోకి నడిచాడు.
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వంటోల్ంచి పొగలు చిముమ్తునన్టుట్ వేడి. బయట ఎముకలు కొరికే చలల్టి చలి. ఐనా హాయిగానే వుంది. మనోజఞ్
ఫొటో కేసి మళీళ్ మళీళ్ చూసూత్నే వునాన్డు.
అమాయకంగా చూసోత్ంది. భరదావ్జా.. అంటూ తియయ్గా తనని పిలుసుత్నన్టేట్ వుంది. తన పేరు అంత

మధురంగా పలకొచచ్నీ, అంత బాగుంటుందనీ తనకే తెలీదు ఆమె పిలిచే వరకూ. తనని పిలవడం ఏమిటి.. ఫర దట
మాయ్టర ఆ పంచదార పెదాలతో తనని తిటిట్నా తియయ్గానే వుండదూ..!

అలా ఎంతసేపునాన్డో ఆమె ఫొటో చూసూత్, తలుచుకుంటూ తెలియలేదు. తెలల్వారి నాలుగింటికి అలారం మోగే

సరికి తేరుకుని.. చూసాడు. మై గాడ.. ఇంతసేపు మనోజఞ్ ఫొటో చూసూత్ గడిపేసాడా.. ఇలా జరుగుతుందని ఎవరైనా చెపేత్

తను నమేమ్వాడుకాదేమో. కానీ ఇపుప్డు తెలుసోత్ంది మనూ చెపిప్న మాయ్జిక ఆఫ లవ అంటే ఏమిటో.. తలవిదిలిచ్ వాచ

చూసుకునాన్డు. ఆమె రాకుండా తానెందుకిపుప్డు వాకింగ కి ..! నెమమ్దిగా లోపలికొచిచ్, మంచం మీద వాలి
ఆలోచించసాగాడు.

'ఇంతగా మునిగిపోతునాన్డామె ఆలోచనలోల్, తానిక వదిలి వెళళ్గలడా ఆమెని... పోనీ ఒకక్సారి చెపేప్సి...

ఒకరోజు పూరిత్గా ఆమెతో గడిపేసి.. ఇక తిరిగి చూడకుండా వెళిళ్పోతే మంచిదా... వాళళ్ సెమినారస్ అయేయ్వరకూ ఐతే

వుండలేడు... రామ, కాయ్బినెట, జనం, మీడియా, ఏమనుకుంటారు. గోలెతిత్పోతుంది సేట్ట మొతత్ం. ఇనాన్ళళ్ పాటు ఏ సేట్ట

హోమ మినిసట్రనాన్ బేర్క తీసుకుంటాడా.. ఎంత హెలత్ రీజన చెపిప్నా ఈపాటికి తెలిసే వుంటుంది అందరికీ.. కనీసం
ఇనన్ర సరిక్లస్ లో ఐనా.. తానికక్డో అమామ్యి వెంట పిచిచ్వాడిలా తిరుగుతునన్ సంగతి. పోనీ మనోజఞ్నే అడిగితే.. అసలు

వెళళ్దద్ంటుందా.. తానునాన్ ఆమె ఎలా వుంటుందనాన్ళుళ్.. ఆమె కుటుంబం, దగగ్ర వాళుళ్... పోనీ.. అనీన్ వదిలేసి తనతో

వచేచ్సాత్నంటుందా.. లేక... ఛ.. ఏమాలోచిసుత్నాన్డు తను.. ఇలా ఐతే కంటోర్ల అయినటేట్.. బట... ఐ లవ హర డామిట..
షీ ఈజ సో బూయ్టిఫుల.. జసట్ ఒకక్సారి తన మనసు ఆమె మాటలకి కనివ్నస్ అవగలిగితే ఆ బంగారు బొమమ్ తన సొంతం
కాదూ.... ఏంజిల.. షీ విల బీ... ఆల మైన... గాడ... షీ ఈజ సో.....'

PPP
ఆలోచనలతో అలసిన కళుళ్ బరువుగా మూతలు పడాడ్యి.
"భరదావ్జా.. లేవండి సర... పదౌతుంటే..." ఎంత తియయ్టి పిలుపు నిదర్గా అనుకునాన్డు.
"హలోవ... మిమమ్లేన్..." సుతారంగా ఎవరో తన భుజం మీద తడుతునన్ ఫీలింగ. మతుత్గా కళుళ్ విపాప్డు.

అందంగా మనోజఞ్ రూపం కళళ్ ముందు కదలాడింది... పెదద్కళుళ్, ఊరించే ఎరర్ని పెదాలు తియయ్గా భరదావ్జా

అంటూ తన పేరు పిలుసూత్.. తలరా సాన్నం చేసివచిచ్ందేమో అగరుపొగలాంటి జుటుట్ ఆమె భుజాల వెనుక అందంగా
కదులుతోంది. లేతపచచ్టి చీరలో, వనకనయ్లాగా...
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"మనూ..." చెయియ్ చాపి ఆమెని తన మీదకి లాకుక్నాన్డు. ఒకక్సారిగా పూలచెండేదో తనని సుతిమెతత్గా

వతుత్కునన్ అనుభూతి. నలల్టి పెదద్ కళుళ్ ఆశచ్రయ్ంతో, భయంతో మరింత పెదద్వయాయ్యి. ఆ అందానిన్ ఆసావ్దిసూత్నే

వెనువెంటనే "భరదావ్... "అంటునన్ పెదవులిన్ తన పెదాలోత్ మూసేసాడు. తియయ్టి కరంటేదో ఆమె నుంచి తనకి

పర్వహిసుత్నన్ భావన. తన మునిపంటి తాకిడికి పెదవిచిటిల్ నాలుకకి తడిగా, ఉపప్గా తగిలిన రకత్ం అది కలకాదంటూ
తీయని వాసత్వానికి తెర తీసింది. అపర్యతన్ంగా వదిలేసాడు. అతని పటుట్లో బిగింపు తగగ్గానే చపుప్న అతని గుండెలమీద
చెయియ్వేసి నెడుతూ పైకి లేచింది మనోజఞ్.
"సస్.... "చిటిల్న పెదవికి వేలానుచ్కుంటూ దూరం జరిగింది. ఒకక్సారిగా దిగుగ్న లేచాడు భరదావ్జ. ఆమె ముఖం
కందిపోయింది. ఏం చేశాడో నెమమ్దిగా రియలైజేషన కి వచిచ్ంది. "ఓహ గాడ..." వేళళ్తో నుదుటిని రుదుద్కునాన్డు. ఏం
చెపాప్లో తెలియలేదు. పొరపాటున చేసానని కూడా చెపప్లేడు. చెయోయ్, కాలో తగిలితే పొరపాటని సారీ చెపప్చుచ్. కానీ...

ఎలా... ఏం చెపాత్డూ. రాతిర్ తెలల్వారూల్ ఆమెనే మేలుకుని తలుచ్కునాన్ననీ, ఆమె తలపులోత్నే తెలాల్రాకా నిదద్రోయాడనీ

ఎలా చెపాత్డు. కళుళ్ తెరవగానే ఆమెని చూసి కల కరిగిపోతుందేమో అనన్టుట్ లాకుక్నాన్డనీ... కానీ అలా ఎలా.. అరథ్ం
కాలేదు. అంతగా ఎలా భర్మ పడాడ్డు తను.. అసలు తనే నమమ్లేకపోతునాన్డు. అసలు ఎవరైనా నముమ్తారా.. ఐనా
తనేమనాన్ అనుకునాన్డా కలగనాన్టేట్ మనోజఞ్ కళుళ్ తెరవకముందే తన ముందుంటుందనీ... అదీ తన పైరవేట ఛాంబరోల్...

తన మంచం దగగ్ర... అసలెలా.. ఏం చెపాప్లిపుప్డు తనూ.. సారీ అనాలా.. ఇంతకీ సారీ దేనికీ, ఆమె పరిమ్షన లేకుండా

ముదాద్డినందుకా... లేక... తీయని ముదుద్ మధయ్లో గాయం చేసినందుకా.. అసలు అలా కలలా తనముందుకు
వచిచ్నందుకు థాయ్ంకస్ అంటే... చెపుప్చుచ్కుని కొడుతుందేమో.. ఉలికిక్పడి ఆ ఊహకే భయంగా చూసాడు.

మాటాల్డబోయి ఆగిపోయాడు. చేసిన పనికి ఆకవ్రడ్ నెస తో మాటలు రావటేల్దు. ఆమె వైపు చూసాడు. కోపంతోనో,

సిగుగ్తోనో గానీ ఎరర్బడడ్ ముఖంతో తలవంచుకుని మంచానాన్నుకుని నిలబడిపోయింది. కోపం వచుచ్ంటుందా..! రాదా
మరి పేర్మిసుత్నాన్ననైనా చెపప్కుండా లాగి ముదుద్పెటుట్కుంటుంటే.. రాదూ మరి.. నీరసం ముంచుకొచిచ్ందతనికి. రోగ లా

తయరవుతునాన్డు తను రోజురోజుకీ. దూరంగా వుండమనీ, అదీ, ఇదీ అని నీతులు చెపిప్, తానేమో ఇలా.. ఈ విధంగా

టెంపట్ చేయడం. ఛ.. సచ ఏన ఇడియట..' కలే అనుకునాన్ను మనూ.. నమమ్వూ..' అనుకుంటూ దిగులుగా చూసాడు.
గొంతు దాటటేల్దేమాటా.

నిశశ్బాద్నిన్ ఛేదిసూత్ ఇంటరాక్మ గణగణా మోగింది. యాంతిర్కంగా అందుకునాన్డు. "సర.. మనోజాఞ్ మేడమ..
అదీ.... మీరే రమమ్నాన్రనీ చెపేత్నే లోపలికి పంపించాం సర.." సెకూయ్రిటీ గొంతులో భయం.

గొంతు పెగులుచ్కునాన్డు, "హా... ఆ.. ఎస.. నేనే.. ర.. రమమ్నాన్ను... దటాస్ల రైట.." అంటూ ఫోన కెర్డిల చేసి

ఆమె వైపు చూశాడు.అలాగే తలవంచుకుని వుంది.
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'చెతత్ వెధవ.. చెతత్ బిహేవియర..' తనని తాను తిటుట్కునాన్డు. తపప్దు. తనే ఏదో ఒకటి చేయాలి. ఇపుప్డూ ఆ

అమామ్యినే రియాకట్వమనడం టూ మచ అనిపించుకుంటుంది. గాఢంగా ఊపిరి తీసుక్ని చుటూట్ చూసాడు.

డోర దగగ్రునన్ ఆమె చెపుప్లోల్ ఒకదానిన్ తీసుకుని ఆమె ముందుకొచాచ్డు. మోకాళళ్మీద ఆమె ముందు కూరుచ్ని

చెపుప్ని ఆమె ముందుకి సాచుతూ సినిస్యర గా చెపాప్డు, "కొటుట్.." అని.

అదిరిపడి పకక్కి జరిగింది, "ఏం.. ఏంటిది మీరు...?" వణికిందామె గొంతు.

"సారీ.. అనీ, అదీ, ఇదీ, ఏమీ చెపప్ను.. సారీ అనేది చాలా చినన్మాట.. తపుప్చేసేత్ శిక్ష పడాలి కదా మనూ.. ఊ...

కొటుట్.. పీల్జ.." కళళ్తో కూడా అరిథ్సూత్ చెపాప్డు.

విసమ్యంగా చూసింది. తేరుకుని చపుప్న అతని చేతిలో చెపుప్ని తీసి పకక్కి పడేసూత్, "ఛ.. ఛ.. లేవండి, ముందు.."

అంది కుల్పత్ంగా.

"అది కాదు మనూ.. నేనూ.. "
"అబబ్.. భరదావ్జా.. నేనూ ఓ ఆడపిలల్ని కదా. డోనట్ మేక మీ ఆకవ్రడ్.. ఇంకేం చెపప్ను. పీల్జ.. నేనేమీ కొటట్ను. అదీ
చెపుప్తో.. హౌ కెన యూ సే సచ ఎ ధింగ .. వదిలెయయ్ండి.. అంతటితో సరిపెటాట్రు మహానుభావా.. చాలు.. ఇక ననున్
ఇబబ్ంది పెటట్కండి పీల్జ.. "అంటూ సిగుగ్గా పకక్కి తిరిగిపోయింది.
మాటలోల్ చెపప్లేనంత రిలీఫ.. ఆనందంగా చూసాడు. ఆమె కోపం తెచుచ్కోలేదు.. తనని అసహియ్ంచుకోనూ లేదు..
పైగా సిగుగ్పడుతోంది. భరదావ్జ పెదవులమీద సనన్టి నవువ్ మెరిసింది. మెలల్గా ఆమెనే చూసూత్ లేచాడు.
అపప్టిదాకా పడడ్ టెనష్న మొతత్ం చేతోత్ తీసేసినటుట్పోయింది. జరిగింది తలుచ్కుంటే మనసంతా ఏదో హాయి
నిండినటుట్గా వుంది.

"ఔనూ.. ఏంటిలా.. సడెన గా..?" తటపటాయిసూత్ అడిగాడు.
"మీరు... మీరూ.... టీ గారెడ్న అనాన్రనీ... "ఆగిపోయింది.

"కానీ.. వరక్..?", సందేహంగా అడిగాడు తేరుకోవడానికి పర్యతిన్సూత్.
"రాతిర్ కూరుచ్ని అవగొటేట్సాను..", నెమమ్దిగా తలదించుకునే చెపిప్ంది.

"రెండురోజుల వరక్ ఒకక్రాతిర్లో.. మై గుడెన్స... అంటే రాతర్ంతా నిదేర్ పోలేదా.. ?", ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు.

"ఊహూ..", తలూపింది. ఆపాయ్యంగా ఆమె తలనిమరడానికి కదలబోయి తటాలన్ ఆగాడు. 'చూపించిన కనస్రన్

చాలు.. కంటోర్ల యువర సెలఫ్... ఇక వళుళ్ కాసత్ దగగ్రపెటుట్కో జే.కే.', మనసు ఈసారి కాసత్ గటిట్గానే మందలించింది.

గతుకుక్మని తనని తాను సంబాళించుకుంటూ అడిగాడు, "గేర్ట.. తపప్కుండా తీసుకెళాత్నైతే..", అంటూ ఆగాడు

øöeTT~

www.koumudi.net

125

మనసు మాట వినదు - కమలాగాయతిర్(కొర్వివ్డి)చెనిమిళళ్

సందేహంగా. "మరి నువువ్.. వసాత్వా నాతో...?", భయంగా అడిగాడు. 'వదద్ంటుందేమో.. మాయ్నర లెస బూర్ట', తనని

తనే తిటుట్కునాన్డు విసుగాగ్.

"మీరు.. దారోల్.. కలలు కననని మాటిసేత్..." ఆ బుగగ్లోల్ మందారాలు పూశాయి.
"ఓహ...అయాం...సో సారీ...నేనూ... "ఏదో చెపప్బోయాడు.
"మీరు వెళిళ్ రెడీ అవండి. బాగోదు.. చాలాసేపటున్ంచీ రూమ లోనే వుంటే..." సిగుగ్గా చెపిప్ంది.

తలూపాడు. ఇంతకుముందు చాలాసారేల్ వునాన్రు ఛెస ఆడుతూ, టీ తాగుతూ, కబురుల్ చెపుప్కుంటూ.., కానీ ఇది

ఖచిచ్తంగా తన ఇందాకటి సెనస్ లెస బిహేవియర వలల్ వచిచ్న మొహమాటమే.. కాబటిట్ తనే తపిప్ంచాలి. చూడాలి
ఏమాతర్ం చేయగలడో.

"సరే.. కాఫీ చెపాత్ను. తాగుతూ వుండు. వచేచ్సాత్ను..", వెళళ్బోతూ ఆగాడు, "ముందు నువెవ్ళిళ్ ఫేస వాష

చేసుకుంటావా..?" తటపటాయిసూత్ అడిగాడు.
"వదుద్. అయాం ఓ.కే."చెపిప్ంది.

ఇబబ్ందిగా చూశాడు. పెదవి చిటిల్న గాయం ఎరర్గా తన మొరటుతనానికి గురుత్లా పార్మినెంట గా కనిపిసోత్ంది.
చెపేప్ందుకు ధైరయ్ం సరిపోలేదతనికి.
"ఓ సారి ఇలారా.." పిలిచాడు డర్సిస్ంగ ఏరియా లోకి వెళూత్. చితర్ంగా చూసూత్ అతని వెంట వచిచ్ంది. "ఓసారి
అదద్ం చూడు.. "చెపిప్ గబగబా పకక్కి వచేచ్సాడు. అతని గుండె వేగంగా కొటుట్కోసాగింది. ఇంక ఆపుకోలేక పారిట్షన
లోంచి చూశాడు.
ఆమె అదద్ం వైపు చూడటేల్దు. తలొంచుకుని అలాగే నిలబడివుంది. ఏడవదుకదా.. భయం వేసిందతనికి. ఆమె
దగగ్రకి వెళళ్బోయి ఆమె నెమమ్దిగా తలెతత్డం గమనించి ఆగాడు. మనోజఞ్ తలెతిత్ అదద్ంలో తనని చూసుకుంటోంది.
ఊపిరిబిగబటాట్డు. వేలి కొసలతో గాయనిన్ తాకింది. మెలల్గా అటూ,ఇటూ చూసి, అదాద్నికి పెదవులానిచ్ సుతారంగా

చపుప్డు కాకుండా ముదుద్పెటుట్కుంది.

గుండెలోల్ ఏదో నొకిక్పటిట్న ఫీలింగ, ఆనందమా, బాధా, భయమా.. ఏంటది. పూరిత్గా అరధ్ం కాలేదతనికి. తన

ఆలోచన రూపే తెలియటేల్దు... నెమమ్దిగా తపుప్కునాన్డు. ఆమె ముఖం కడుకుక్నిరాగానే మౌనంగా టవలందించాడు.
అంత తీయని గెసచ్ర కి ఆమెని అమాంతం ఎతుత్కుని, గిరగిరా తిపాప్లనన్ంత ఆనందంగావుంది., కొనిన్ వందల, వేల

కానుకలీయాలనిపిసోత్ంది. కానీ, ఏమీ చేయకూడదు. కనీసం ఇకమీదైనా జాగర్తత్గా వుండాలి అనుకునాన్డు భారంగా.

సాన్నం పూరిత్ చేసి తల తుడుచుకుంటూ డర్సిస్ంగ ఏరియా లో అదద్ం ముందుకు నడిచాడు. ఆమె పెదవుల తడి

అదద్ంమీద ఇంకా అసప్షట్ంగా వునన్టేట్ అనిపించగా, మెలల్గా వేళళ్తో సప్ృశించబోయాడు.
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"కాఫీ..."
అదిరిపడి వెనకిక్తిరిగాడు. చేతిలో కాఫీ కపుప్తో తననే చూసోత్ంది మనోజఞ్ అలల్రిగా. ఆమె కళళ్లో మళీళ్ తనదైన
అలల్రి నవువ్ అందంగా.. రిలీఫ గా చూసాడు. అతని పెదాలు విచుచ్కునాన్యి. థాయ్ంక గాడ.. షీ ఈజ బాయ్క టూ హర

నారమ్ల సెలఫ్.. అనుకుంటూ అదిరిపడాడ్డు. డర్సిస్ంగ ఏరియాలో భుజానొకటి, నడుముకి మరోటి.. వటిట్ టవలస్ తో ఆమె
ముందు నిలబడాడ్డనన్ సంగతి గురొత్చిచ్, "ఏంటి మనూ.. వెళుళ్.. ననున్ డర్స చేసోక్నీ", మొహమాటంగా అనాన్డు.

"నేనేమనాన్ వదద్నాన్నా. ముందు కాఫీ తాగండి. చలాల్రిపోతోంది. తల కావలిసేత్ నేను తుడుసాత్ను." అతని భుజం

మీదునన్ టవల ని చొరవగా తీసుకుంటూ అంది.

అతనికి నవొవ్సోత్ంది. తానేదో గోపికలా, ఆమె అలల్రి కృషుణ్డిలా.. పూరిత్ రివరస్ గేర లా తయారయింది పరిసిథ్తి.
"ఏయ కొడతాను నినున్. వెళుళ్. ఎవరైనా చూసేత్ బాగోదు. వెళుళ్ మనూ.. " నవావ్పుకుంటూ అనాన్డు.

"సరే మీ ఇషట్ం.. మీరైతే ఏమనాన్ చేయచూచ్.. అదే నేను దగగ్రకొసేత్ మాతర్ం ఏదో ఆడపిలల్లా సిగుగ్పడిపోతారు."
వెకిక్రింతగా అంటూ వెళళ్బోయింది.

విసురుగా ఆమె చెయియ్పటిట్ ఆపాడు. అతని ముఖం రోషంతో ఎరర్బడింది. "ఏమనాన్వ..? "
"మెలల్గా కాఫీ ఒలికిపోతుంది, మీరూ..."

"పోనివువ్... ఏంటీ ఏమనాన్వ.. ఆడపిలల్లాగానా.. ఏంటీ.. రెచచ్గొడుతునాన్వా.. చెపాత్నుండు నీ పని... ముందైతే
రా.. తల తుడువ.. తెగ ముచచ్టపడిపోతునాన్వ గా.." అనాన్డు చిరుకోపంగా.

"మిమమ్లిన్ రెచచ్గొటట్డం చాలా ఈజీ చూశారా... సరేగానీ, అలా కూరోచ్ండి మీ తల అందొదేద్ంటి మరి నాకూ.."

గారంగా అంది.

ఆమె అనన్విధానానికి నవవ్బోయి కంటోర్ల చేసుక్ంటూ సూట్ల లాకుక్ని కూరుచ్నాన్డు. కపుప్ పకక్న పెటిట్ తల
తుడవసాగింది. నెమమ్ది గా ఆమె చేతుల కదలికకి సనన్గా కదులుతునన్ నడుం మీద చేయి వేయాలనే కోరికని
బలవంతంగా ఆపుకునాన్డు. అందంతో చంపడం అంటే ఇదే కాబోలు... అనుకునాన్డు. అంతలో టవల అతని కళళ్ని
కపేప్సింది.
"ఏయ.. ఏంటిది.. నాకేం కనపడటేల్దు.. " అంటూ టవల తీయబోయాడు.
"మీకేం కనపడకక్రేల్దు. చూసింది చాలు. కళుళ్ మూసుకుని తుడిపించుకోండి." చిరుకోపం నటిసూత్ చెపిప్ంది.

అలా అడడ్ంగా దొరికిపోయేసరికి గతుకుక్మనాన్డు. 'ఛ.. రోజు.. రోజుకీ పరమ బేవారుస్గా తయారవుతునాన్డు తను.

జే.కే. కంటోర్ల..'

"అంతేనా.. సరిపోయిందా..", తుడవడం పూరిత్చేసి, టవల తీసి అతని కార్ఫ ని మునివేళళ్తో సరిచేసూత్ అడిగింది.
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కళుళ్ తెరవకుండానే అడిగాడు,"ఊ.. ఇంకా డెర్స కూడా వేసేసాత్వా.. టిఫిన తినే టైమ కూడా కలిసొసుత్ంది..".
"యూ.. మీరూ.. తకుక్వవాళేళ్మీ కాదు.. రౌడీ మినిసట్ర అని మీడియాకి చెపాత్నుండండి..."

కళుళ్తెరిచి ఆమె వైపు చూసి అలల్రిగా నవావ్డు," ఔనా.. మరి ఈ రౌడీ తో నీకేం పనో... " కళెళ్గరేసాడు.

అతని రెండు భుజాలమీదా చేతులువేసి ముందుకొంగి అతని కళళ్లోల్కి చూసూత్, "ఇక నా పనే ఈ రౌడీతో..

వెళాద్మా రౌడీ గారూ..."

"నువువ్ చేతులు తీయకపోతే మళీళ్ రౌడీయిజం చూడాలొస్సుత్ంది. ఈసారి వెళేళ్ గాయ్రంటీ మాతర్ం నేనివవ్లేను.."
ఆమెనే చూసూత్ చెపాప్డు.
గభాలన్ చేతులు తీసేసి సిగుగ్గా పరుగున అకక్డున్ంచి వెళిళ్పోయింది.
నవువ్తూ లేచాడు.

టిఫిన సరవ్ చేసుత్నన్ అతనేన్ చూసూత్ అడిగింది, " యూ హావ ఏ గేర్ట బాడీ.. దానన్లా లాలీచ్, పైజమాలోల్

దాచేసాత్రేం.. ?"

"ఏం చేయమంటావ... సలామ్న ఖాన లా తిరగమంటావా.. వునన్ మంతిర్ పదవి కాసాత్ పోతుంది..

పరువుతోపాటూ.."నవావ్డు.
"ఛా.. నా ఉదేద్శయ్ం అది కాదూ.." తడబడింది.

"మరీ నువువ్కూడా ఇపుప్డంటే శారీస లో మెరుసుత్నాన్వ గానీ, ముందీ అందమంతా పాయ్ంట, షరుట్లోల్, చుడీదార

లో కపెప్యయ్లేదూ.. మే బీ దటస్ యాన ఓలడ్ అవుట లుక ఏమో నాకు తెలీదూ.. బట యూ లుక అమేజింగీల్ సట్నిన్ంగ ఇన
శారీస మనోజాఞ్..." భరదావ్జ గొంతులో మారుప్ అతనికే సప్షట్ంగా తెలిసింది.

మనోజఞ్ కళుళ్ వాలిపోయాయి, "మీరు.. మీరిలా మాటాల్డితే నేను వెళిళ్పోతాను..", సిగుగ్తో ఆమె ముఖం

కందిపోయింది.

"ఎకక్డికి వెళాత్వ ననొన్దిలి...?" అంటూ తనని తాను మరిచిపోయి దగగ్రగా జరిగాడామెకి. అంతలో అతని సెల
రింగయియ్ంది. విసుగాగ్ కట చేసాడు.

నవేవ్సిందతని ముఖంచూసి, "గారెడ్నస్..." అడిగింది అతను తనవైపు చూడగానే తమాయించుకుని.

తేరుకునాన్డతను. ఈ మూడ లో గారెడ్నాస్.. అంత దూరం వంటరిగా తామిదద్రూ..., తను సరిగాగ్ వుండగలడా..

వుంటాడా.. తనకంత కంటోర్ల వుందా...
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తలవిదిలాచ్డు. టిఫిన తినాన్ననిపించి బాతూర్మ వైపు నడిచాడు. ముఖం మీద చలల్టి నీళళ్తో ఫోరస్ గా సాప్ల్ష

చేసుకునాన్డు. ఒకక్సారి కాదు, చాలా సారుల్ అలా చేసి, అదద్ంలో, కంటోర్ల జే.కే. బిహేవ పార్పరీల్.. అంటూ తనకి తాను
ఓ పదిసారుల్ చెపుప్కుని బయటికి నడిచాడు.

"బాగా పిర్పేరై వచిచ్నటుట్నాన్వు.." చినన్ సైజ బాయ్గ తో కారెకుక్తునన్ మనోజఞ్ని చూసి చినన్గా నవువ్తూ అడిగాడు.
నవేవ్సింది. "మీకో విషయం చెపప్నా..?"
"...నే వదద్ంటే ఆగుతావా..చెపూప్.."
"అఫోక్రస్ ఆగను.. ఐనా మీరొదద్నరు... నాకు తెలుసు.. యూ నో.. నేను ఒకటే శారీ తెచుచ్కునాన్ను ఇకక్డికి
వచిచ్నపుప్డు.. మీరు మొదట చూసారే.. దట పింక వన... మీకు గురుత్ండివుండదనుకోండి.."
"ఆహా.. ఐ.. సీ.. మరివనీన్..." గేరు మారుసూత్ కాజువల గా అడిగాడు.
"ఆ రోజు మీరూ.. మీరు ననెన్లా చూసారో తెలాస్.. జనమ్లో మరిచ్పోలేను.. ఏంజిల అనాన్రు కూడా మీకు
గురుత్ందో లేదో.. అందుకే ఇవనీన్..." అంటూ సిగుగ్గా ఆగిపోయింది.

ఆశచ్రయ్ం, ఆనందం కలగలిసిపోయాయతనిలో, "ఓహ.. ఐ నెవర థాట దట ఇట కుడ బీ ద రీజన అనీ.... ఓహ..

థాయ్ంకస్.. థాయ్ంకూయ్ సో మచ ఫర ఆనరింగ మై థాటస్.... ఓహ.. అవనీన్ తరావ్త తీసుకునాన్వా.. గేర్ట..
అందుకేననన్మాట పర్తీ సాయంతర్ం మేడంగారు సంధాయ్దేవి లా దరశ్నం ఇసుత్నాన్రూ రోజుకో శారీలో.... "నవువ్తూ
అడిగాడు.

తలూపింది. ఇంతకీ ఎలా చూసాడా రోజు. అడైమ్రింగానా, పాయ్షనేట గా... లేక... కూయ్రియాసిటీ ఆపుకోలేక

అడిగేసాడు.

"అంటే అనిన్విధాలా.. కానట్ డిసైక్బ.. కానీ.. అడైమ్రింగ గా, పాయ్షనేట గా, సీవ్ట గా.. ఏమో.. తెలీదు..

వెళిళ్పోయేముందు ఒకసారేమో.." ఆగిపోయింది.
"ఆ ఒకసారి... చెపూప్.." రెటిట్ంచాడు.
"ఇందాకటాల్.." సిగుగ్గా అంది.

"అంటే.." మరింత ఆతర్ంగా రెటిట్ంచాడు ఇంకా ఏదో వినాలనే తపనని అణుచుకోలేక.
"అంటే.. అంటే.. రౌడీలా.. "నవేవ్సింది.
"రాక్షసీ..."నవావ్డు తనుకూడా.
"అవునూ... ఇందాకా బాతూర్మ లో అంతసేపేం చేసారూ..?" కొంటెగా అడిగింది.
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ఆమె హింట అరథ్మై అదిరిపడి చూసాడు. ఆమె చెవి మెలిపెడూత్, "చెపాత్నుండు... నీకసలు ధైరయ్ం ఎకుక్వైపోతోంది

రోజురోజుకీ..." నవావ్పుకుంటూ అనాన్డు.

"ఆ... చెపేత్ వినడానికి చెవి వుండొదాద్.. ఆ.. నిజంగానే రౌడీ.... ఆ...."గటిట్గా అరిచింది.
దారిమొతత్ం ఆమె అలల్రితో, భరదావ్జ నవువ్లతో సాగిపోయింది.

"మీ కాలు ఓ.కేనా.. అంత దూరం... పోనీ నేను డైరవ చేయనా కొంచెంసేపు..?" అడిగింది చిపస్ అతనికందిసూత్.

"ఐ కానట్ సిట ఐడిల.. దట లాంగ.. బోరౌతాను. ఐనా చేతులు ఖాళీగా పెటుట్కుని అంతసేపు కూరోచ్లేను."
చెపాప్డు.

"మీ చేతులు ఖాళీ గా వుంచమని ఎవరు చెపాప్రు..?" ఓరగా చూసూత్ అంది.
ఉలికిక్పడి చూసాడు, "వావ్ట..అంటే..?"

"అంటే.. చిపస్ తినండి.. చేతోత్ పాయ్కెట పటుట్కునీ..." చిలిపిగా నవువ్తునాన్యామె కళుళ్.
"మై గాడ.. ఏదో నేను కొంచెం మంచివాడిన్ కాబటిట్ బతికిపోతునాన్వ మనూ.. నిజంగా నువువ్ రెచచ్గొటేట్దానికి
ఇంకొకడైతేనా.. నీ పని ఈపాటికి ఔట.. " ఉకోర్షంగా చెపాప్డు.

"ఆహా.. అంత మంచివారేం.. అయినా ఇంకెవడోన్ నేనెందుకు రెచచ్గొడతాను..? " నవివ్ంది.
"మై గుడెన్స.. యూ ఆర.. జసట్ ఇంపాసిబుల... యూ నో దట..."
"ఐ నో.. థాయ్ంకూయ్.. "జవాబిచిచ్ంది తియయ్గా నవువ్తూ.

సడన గా ఏదో గురొత్చిచ్నటుట్ అంది, "షాక నేనిదాద్ం అనుకుంటే అంతకు పదింతలు మీరే ఇచేచ్సారు.. "
"తపప్ంతా నీదే.. హింటిచాచ్వుగా.."నవావ్డు.

"అమోమ్.. ఇంకాసత్లో.. కొంచెముంటేనా..." గుండెలమీదు చెయియ్వేసుక్ని భయంగా తలుచుకుంటూ అంది.
"సారీ.. భయపడాడ్వా..?", గిలీట్గా చూసూత్ అడిగాడు.

"చాలా.. చాలా.. తరావ్త ఓ.కే. అనుకోండి. అసస్లూహించలేదు.."
"ఏం ఆ రోజు పారక్ లోనూ అలాగే తొందర పడాడ్ను. ఈరోజు ఛాంబరోల్.. ఏధైరయ్ంతో నాతో ఇంత దూరం
వసుత్నాన్వు మనూ.. నిజంగా రౌడీ మినిసట్రేన్మో అనిపించడంలేదా.... ఓ రోగ లా కనిపించడంలేదా.. అసహయ్ం.."
"భరదావ్జా.. అలా అనొదుద్ పీల్జ.."
"పీల్జ.. ననున్ చెపప్నివువ్ మనూ. అలా ఎందుకు చేసుత్నాన్నో తెలీదు. అసలంతగా ఎందుకు కంటోర్ల

తపుప్తునాన్నో తెలియటేల్దు. చేసిన తపుప్ జసిట్ఫై చేసుకోవడానికి చెపప్టేల్దు, ఇదేమీ హాలీవుడ సినిమానో, నవలో కాదు..

నా.. పాషన అనుకో.. ఏమనుకో అరథ్ం అవడానికి. అయాం నాట లైక దిస మనూ.. నెవర లైక దిస బిఫోర.. నా డిగిన్టీ,
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సెలఫ్ కంటోర్ల, సీరియస నెస.. అనీన్ పోతునాన్యి... ఏదో కాలేజ కురార్ళాళ్.. ఈవెన ఇంకా ఛైలిడ్ష గా.. నో.. ఫూలిష గా,
ఘోరంగా బిహేవ చేసుత్నాన్ను. ఎందుకో కంటోర్ల తపిప్పోతునాన్ను.. ఆగలేనంతగా... అది నిదోర్... మతోత్.. మాయో,

యూ కాల ఇట మాగన్టిజం.. లేక..... డామిట.. ఎలా చెపప్నూ..వాట ఐ ఫీల.." అరచేతిలో గుపిప్లి బిగించి సీట్రింగ మీద

బలంగా కొటాట్డు. ఛ... కనీసం తన వరష్న చెపుప్కుందామంటే మాటలు కూడా సరిగాగ్ దొరకటేల్దు.. విసుగాగ్, దిగులుగా

రోడ వంక చూసాడు.

"నాకరథ్మౌతోంది భరదావ్జా.." నెమమ్దిగా చెపిప్ంది. చివాలన్ తలతిపిప్చూసి అపర్యతన్ంగా కారాపాడు. అతని

వైపు చూడకుండా తన చేతి గాజులు ముందుకీ వెనకకీ జరుపుతూ మెలల్గా చెపోత్ంది, "ఎందుకంటే నాకూ అలానే వుంది.

మీరు.. మీరు.. కాబటిట్.. బయటపడిపోతునాన్రు... కానీ.. నేను ఆడపిలల్ను. ఇపప్టికే మీతో అతి చనువుగా వుంటూ నా

ఇషాట్నిన్ అంత బాహాటంగా చూపిసుత్నాన్ను. ఇంక మనసులో వునన్ పర్తీదీ చెపాప్లంటే... ఎలా చెపప్ను.. నాకూక్డా..

నాకూక్డా మిమమ్లిన్ ముటుట్కోవాలనీ, తాకాలనీ, ఇంకా దగగ్రగా వుండాలనీ..." ఆమె గొంతు వణికింది. ఐనా అభావంగా

చెపుప్కుపోతోంది., "కానీ, మీరేమో ఏజ, సేట్జ అంటారు. ఏవేవో చెపాత్రు. ఒకవైపు ముందుకు వెళళ్కూడదనన్ విచక్షణ,

మరోవైపు మీ వైపు లాగేసుత్నన్ ఆకరష్ణ.. నాలోనూ.. అదే.. సంఘరష్ణ.. రైమింగ బాగుంది కదూ.. అంతరమ్ధనం..
అనొచాచ్.. నాకంత లాంగేవ్జ రాదనుకోండి. బట వాట ఎవర ఇట ఈజ.. దీనికి సమాధానం మీరే ఇవవ్గలరు...
భరదావ్జా.. కేవలం మీరు మాతర్మే.."

మౌనంగా కారుసాట్రట్ చేసి డైరవ చేయసాగాడు. 'ఎవరో పదునైన కతిత్తో గుండెని రెండుగా చీలుసుత్నన్ భావన.

పేర్మో,ఏమో అనుకునే సిథ్తి ఎపుప్డో దాటిపోయింది. హావ టూ డిసైడ.. ఇటా.. అటా.. బాధ అనేది తానొకక్డే పడితే

పరవాలేదు. తనతో పాటు ఆమెనీ బాధించే హకుక్ తనకెకక్డిది..!!

పేర్మించిన అమామ్యి కోరి అందిసుత్నన్ పేర్మామృతానిన్ కాదనుకుంటునన్ నిరాభ్గుయ్డు తను. ఇక ఆపాలి.
ఇంకేమైనా జరిగేలోపే తనని తాను నిభాయించుకోవాలి. తపుప్దు. మనోజఞ్ హాజ టూ హావ ఏ గుడ లైఫ.. సమాధానం

కోరడం ఆమె హకైక్తే, జవాబివవ్డం తన బాధయ్తే... ఇవావ్లి... ఇసాత్డు..'

"భరదావ్జా.." ఆమె పిలుపుకి తేరుకుని చూసాడు. ఆమె మామూలైపోయిందపప్టికే.
"కాసత్ నవవ్చుచ్ కదా.. అలా ఎవరిదో మౌరిన్ంగ కి వెళుత్నన్టుట్ ఏడుపు ముఖం పెటట్కపోతే.."నవువ్తూ అడిగింది.
PPP
కారు టరిన్ంగ తిరుగుతుంటే చెపాప్డు, "కాసేపు కళుళ్మూసుకో మనూ.. నే చెపాప్కే తెరవాలి.." చెపాప్డు గారెడ్నస్

లోకి ఎంటరవుతూ.
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కారాగింది. "వచేచ్సాం చూడిక.." అనన్ అతని మాటకి కళుళ్ విపిప్ ఎకక్డునాన్మో చూడాలని ఆతర్ంగా
చూడబోయింది. "ముందు చెపుప్లు తీసి కిందకి దిగి అపుప్డు చూడు... "చెపాప్డు భరదావ్జ.
నమమ్లేనటుట్గా కళాళ్రప్కుండా చుటూట్ చూసింది. కాలు మోపితే తివాచీ మాసిపోతుందేమో అనన్ంత సునిన్తం గా
వునన్ పచిచ్క మీద పదిలంగా కాలు మోపింది. ఆమె సునిన్తమైన పాదం కింద మరింత సుతారంగా ఒతుత్కుంటూ మెతత్ని
సావ్గతం పలికిందా పచిచ్క.
చుటూట్ పచచ్ని పచిచ్క తివాచీలా కనుచూపుమేరలో ఎకక్డా మరో రంగుకి తావివవ్కుండా పరుచుకునుంది.
కూరోచ్వడం కోసం ఏరాప్టు చేసిన చినన్ చినన్ హటస్ దూరం నుండి బొమమ్రిళుల్లా కనిపిసుత్నాన్యి. ఓ పకక్గా
రంగురంగుల రాళళ్ మధయ్లో ఏరాప్టుచేసిన జలధార చాలా నేచురల గా కురుసోత్ంది. నీరెండతాకిన పర్తిచోటా కిరణాలు
కూడా పచచ్గా మెరుసుత్నాన్యి.

గిరుర్న వెనుదిరిగి ,"ఓ.. మై గాడ.. ఐ నెవర థాట సచ ఏ పేల్స వుడ రియలీల్ ఎగిజ్సట్... ఓహ భరదావ్జా.. ఇటస్ సో

బూయ్టిఫుల.. థాయ్ంకూయ్ సో మచ... యూ బార్ట మీ టూ ఎ హెవెన.. ఎ గీర్న హెవెన.." అంటూ గటిట్గా అరిచేసింది.

కారునానుకుని పాత వే లోనే నిలబడి చిరునవువ్తో చూసుత్నాన్డామె ఎగైజ్టెమ్ంట ని. "రండి భరదావ్జా.. వాట ఆర

యూ వెయిటింగ ఫర...", వుతాస్హంగా అరుసూత్ పిలిచి చపుప్న తాను గటిట్ గటిట్గా అరుసుత్నాన్నని రియలైజ అయియ్

సిగుగ్పడి, కంగారుగా చూటూట్ చూసింది.

"ఎవవ్రూ వుండరు.. ఒకక్సారి ఎంటరయాయ్కా వీ ఆర ఆన అవర వోన.." ఆమె భావం అరథ్మై చెపాప్డు. "మీ

గారడ్స్ అయితే వుంటారు కదా....." సిగుగ్పడిందామె.

కార లోంచి బాయ్గ తీసూత్ చినన్గా నవావ్డు., "వాళళ్కి తపప్దు పాపం.. కానట్ హెలప్.. వాళుళ్ ఏమైనా చూడాలిస్

రావచుచ్.. వినాలీస్ రావచుచ్. ఐనా వాళళ్కి మాతర్ం ఏం ఎంటరైట్నెమ్ంట వుంటుందికక్డా..."

"వావ్ట.. ఎంత తేలిగాగ్ చెపుత్నాన్రూ.. ఏమనాన్ అంటే... మరి ఆ రోజు గీర్న లానస్ లో...", ఎలా అడగాలో తెలియక

ఆగిపోయింది.

ఆమె అడగాలనుకునన్ది గర్హించి నవావ్డు, "వాకింగ కి తేవటేల్దులే.. డోనట్ వరీర్... కాకపోతే ఎపుప్డైనా ఇలా కాసత్

లాంగ డిసెట్నస్ అవుటింగస్ కి ఐతే తపప్రు..అయినా వాళుళ్ంటే నీకే మంచిది కదా..." అనాన్డు అరథ్వంతంగా.
"ఆహా.. సో ఐ విల బీ సేఫ ఫర్ంమ యూ.... అనన్మాట..."అలల్రిగా నవివ్ంది.
"కానట్ గివ ఎనీ గాయ్రెంటీస మిస... దే ఆర మై గారడ్స్ ఆఫట్ర ఆల.." ఓరగా చూసూత్ చెపాప్డు.

అతని కౌంటర కి అదిరిపడి, "అమోమ్.. చాలా పెదద్ ఐడియాసే వునాన్యీ. ఐతే ఇంతకీ సరవ్ం వాళళ్

ముందరేనా.?" అంది తనూ తగగ్కుండా.
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ఉలికిక్పడి చూసి అంతలో పకాలన్ నవేవ్సాడు., "ఆహా.. దివయ్ంగా.. చెపాప్నుగా మేం ఏం చేసినా, ఎనిన్ చేసినా

వాళళ్కి చూడక తపప్దు. కాసత్ డీసెంటఇనఫ వాళైళ్తే కొంచెం పకక్కి తిరుగుతారనుకో, లేదూ నీలాంటి అలల్రి వాళైళ్తే
చెపప్లేం.."

"యూ... నేను మరీ అంత అలల్రి పిలల్నా... హౌ డేర యూ సే దట... జసట్ షటప.. ఓ.కే..." అనేసి చపుప్న

నాలుకక్రుచుకుని అతని వైపు చూసి, "సో సారీ.. అంటే ఐ డినట్ మీన టూ సే..."

"ఛిల మనూ... చెపాప్నుగా నువెవ్లా వుండలనుకునాన్వో అలా వుండచుచ్ నాతో అని... ఇనాఫ్కట్ నువవ్లా ఫీర్గా

వుంటేనే ఐ విల ఫీల గుడ.. ఓకేనా.. పద.."చిరునవువ్తో చెపాప్డు ముందుకు కదులుతూ.
"జే.కే సర ని అలా అనాన్నని తెలిసేత్ మీవాళుళ్ చీరేసాత్రు ననున్..." అని నవువ్తూ అతనన్నుసరించింది.
"ఏం లేదు. ఇది తెలిసేత్.. దే విల నో.. హౌ ఇంపారెట్ంట యూ ఆర టూ మీ ఆలోస్ కదా.. సో నెతిత్న
పెటుట్కుంటారు.." సాలోచనగా చెపాప్డు.
"ఆహా.. అలాగేం....మరి ఎపుప్డు చెపుత్నాన్రు నాగురించీ..." టీజింగ గా అంటూ తవ్రగా కదిలి ముందుకు
తూలబోయింది.
"ఏయ కేరుఫ్ల..."కంగారుగా ఆమెని పటుట్కునాన్డు.

తలెతిత్ చూసి కొంటెగా నవివ్ంది, "వేలేసి ముటుట్కోననాన్రు..?"అంటూ కళెళ్గరేసింది.

చపుప్న వదిలేసి దూరం జరగబోయాడు. నవువ్తూ అతని చేయి చుటూట్ తన చేతిని పెనవేసూత్, "యూ కానట్ రన

ఎవే ఫర్ంమ మీ మిసట్ర మినిసట్ర.. యూ ఆర కాట.."అంది అలల్రిగా.
"మనూ..యూ ఆర ...."

"... జసట్ ఇంపాసిబుల.. ఐ నో...." సీరియస నెస నటిసూత్ కంపీల్ట చేసింది. నవేవ్సాడు గటిట్గా.

PPP

తలతిపిప్ చూసాడు. పచిచ్క మీద తన చీరకొంగు పరుచుకుని నిదర్పోతోందామె. రాతర్ంతా నిదర్లేదేమో, తాను

కార లోంచి కాఫీ, సాన్కస్ తెచేచ్లోపే నిదర్లోకి జారుకుంది. చెటుట్నానుకుని కూరుచ్నాన్డామెకి ఎదురుగా. లేతాకుపచచ్

చీరలో పచచ్ని పచిచ్క మీద పరుచుకునన్ఆమె రూపం ముగథ్మనోహరంగా వుంది. అలా ఎంతసేపు గడిచిందో తెలీదు..

నిదర్మతుత్లో కాళుళ్ చాపి అతనికి తగలడంతో చపుప్న కళుళ్ తెరిచిందామె.
"ఓహ సారీ.. "అంటూ లేచింది సరుద్కుని కూరుచ్ంటూ.

అపర్యతన్ంగా తలతిపప్కుని దూరంగా చూసుత్నన్ అతనిన్ చూసి నవువ్తూ, "నేను బానే వునాన్ను. నేను సెట

అయేయ్ందుకు మీరు మరీ అంత సేపు...యూ నీడ నాట లుక అవే..." వెకిక్రింతగా అంది.
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"నువూవ్... లేకపోతే ఆడపిలల్ నిదర్ లేచి సరుద్కుంటుంటే కళళ్పప్జెపిప్ చూడమంటావా..?"అనాన్డు చిరుకోపంగా.
"ఓ.కే.. ఓ.కే.. మీరు పకాక్ జెంటిలేమ్న... ఒపేప్సుకుంటునాన్ మహానుభావా.. "నవేవ్సింది.
"ఆహా... పోయి పోయి నువేవ్ ఇవావ్లి నాకా సరిట్ఫికెట.." అపర్యతన్ంగా తను చేసిన ఘనకారాయ్లు గురొత్చిచ్ నవువ్
వెలిసిందతని ముఖంలో.

అదేం పటిట్ంచుకోకుండా, "అఫోక్రస్.. నేను కాక ఇంకెవరిసాత్రు. మన వాదం ఎపుప్డూ వుండేదే గానీ నాబాయ్గ

తెచాచ్రా.. ఇలా ఇవవ్ండి.." అంది.

"తెచాచ్ను మేడమ.. మీరు చెపాప్కా తేకుండా వుండడానికి ఎంత ధైరయ్ం నాకు.. ఇంతకీ ఏముందిందులో మేకప

సామానా..?" నవువ్తూ బాయ్గ అందించాడు.

"ఊహు.. మీకోసం పులావ..."బాకస్ తీసి అందించింది.
ఓపెన చేసి ఆశచ్రయ్ంగా తలెతాత్డు.
"హోమ మేడ లా వుంది.. నువువ్ చేసావా...?"
తలూపింది. "అవును. తిని చెపప్ండి ఎలా వుందో.." అంది ఆతర్ంగా.
తాను వండినది తనవాళుళ్ తిని మెచుచ్కోవాలనే సతరీ సహజమైన వుతుస్కత కనిపించిందామె ముఖంలో. అది

గమనించి చినన్గా నవావ్డు.

"అమోమ్.. తినమంటావా... నేను కనీసం పాణికి కూడా చెపిప్రాలేదు, నానన్కి ఫోనూ చెయయ్లేదు.. కనీసం

కాయ్బినెటోల్ ఎవరికీ..."

"పొండి.. ఏం తినొదుద్..", కోపంగా బాకస్ లాకోక్బోయింది. ఆమెని వారించి నవువ్తూ సూప్న తో తీసుకుని

తినసాగాడు.

ఏమీ అనకుండా తింటునన్ అతనికేసి నిరుతాస్హంగా చూసింది.
"ఏంటీ...అలా చూసుత్నాన్వ..నీకు పెటట్కుండా తినేసుత్నాన్ననా...? అంత బాగుంది మరి.." చెపాప్డు. ఆమె ముఖం

చపుప్న వెలిగింది. అంతలో అనుమానంగా చూసూత్, "నిజమేనా...?" అడిగింది.

"నిజంగా.. నీ అంత బాగుంది. ఐనా నాకోసం తేవాలని నీకు అనిపించడమే గొపప్ విషయం.. ఆ థాట చాలు ఇక

దీనికి టేసట్ ఆటోమేటిక గా వచేచ్సుత్ంది.." చిరునవువ్తో చెపాప్డు.
"ఓహ.. థాయ్ంకస్.. పొగడడ్ం మీదగగ్రే నేరుచ్కోవాలెవరైనా.. ఐస చేసేసాత్రు మనుషులిన్ పొగడత్లతో.."
"ఆహా... మరి మంచి లక్షణమే కదా.. సో ఒకక్ మంచిలక్షణమైనావుందనన్మాట నాకు.. గుడ... మరైతే ఆ ఖుషీలో
నువూవ్ తిను.." అంటూ సూప్న తో పులావ ఆమె నోటికందించాడు. నమమ్లేనటుట్చూసూత్ అపర్యతన్ంగా నోరు తెరిచింది.
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ఆమె కళళ్లో సనన్టి కనీన్టి తెర. కంగారుగా చూసాడు, "ఏమైంది కారమా.. వాటర తాగు ముందు...." బాటిల

అందిసూత్ చెపాప్డు.

"ఊహు..వదుద్..అదేంలేదు.. " చపుప్న కళుళ్ తుడుచుకుంది.

"ఏమైంది.. "అని అడగబోతూ ఆగాడు. తనామెకి తినిపించడం సుఫ్రించి, ఆ కనీన్ళళ్కి కారణం అరథ్మై అతని

గుండె ఆరర్ద్మైంది. నెమమ్దిగా ఆమె తలనిమిరాడు.

అంతలో తేరుకుని నవువ్తూ అంది, "ఇదే పాత సినిమాలోల్ ఐతే కారం కాదు విజయ.. మమకారం.. అని డైలాగ

వుండేది కదూ...?"

"విజయెవరూ......?" తెలల్బోతూ అడిగాడు.

"హీరో... సినిమాలోల్ హీరోలకి భరదావ్జా.. విశావ్మితార్.. అని అంత భారీ పేరుల్ంటాయేంటీ..!", అంది అలల్రిగా.

నవేవ్సాడు తేలికపడడ్ మనసుతో.

"ఆహా.. సినిమా నాలెడజ్ బానే వుంది గానీ.. నేను హీరోని కాను మేడమ.. " నవువ్తూ చెపాప్డు.

"హీరో కంటే ఏం తకుక్వటా...!" అంటూ, అతని చేతిలో సూప్న అందుకుని పులావ తీసింది.
"అంటే.."అయోమయంగా చూసాడు.

చనువుగా సూప్న తో పులావ అతని నోటోల్ పెడుతూ చెపిప్ంది, "అంటే... ఇంత మంచి పరస్నాలిటీ, రంగూ,

హైట.., కరీల్ హెయిరూ.. సాప్రిక్ల్ంగ ఐస.. రియల గా ఏ హీరోకుంటాయ చెపప్ండీ... సగానికి పైగా ఆరిట్ఫీషియలే వాళళ్

గాల్మరోల్.. మొదటిసారి చూసినపుప్డే అనుకునాన్.. అందంగా, అచుచ్ రియల హీరోలా వుంటారు మీరని....", అతడేన్

తదేకంగా చూసుత్నన్ ఆమె కళళ్లో చినన్ మెరుపు.

ఇబబ్ందిగా పకక్కి తిరిగి వాటర బాటిల తీసుకునాన్డు భరదావ్జ. తన గురించి చాలాసారుల్ ఇలాంటి మాట

వినాన్డు, చదివాడు గానీ, మనోజఞ్ నోటి నుంచి వినడం కొతత్గా, కాసత్ంత ఇబబ్ందిగా వుందతనికి.
"భరదావ్జా మీకోటి చెపప్నా.?." బాకస్ పకక్కి పెడుతూ అంది.
"ఏంటీ..?" ఆకవ్రడ్ నెస ని కవర చేసుకుంటూ అడిగాడు.

"మీరు కూడా సిగుగ్పడితే చాలా బాగుంటారు.." చిలిపిగా చూసూత్ చెపిప్ంది. భరదావ్జ ముఖం ఎరర్బడింది.

"నేనా.. సిగుగ్పడడమా.. పిచిచ్ పిచిచ్ జోకులెయయ్కు.. ఐనా, ఈ రోజు ననిన్ంతలా తెగ మోసేసుత్నాన్వు... బాగుంటాననీ,

హీరోననీ... ఏంటి సంగతి..?" చినన్గా నవువ్తూ అడిగాడు.

"అనీన్ నిజాలేగా... యూ ఆర మై హీరో..." తనమ్యతవ్ంగా అంది.

øöeTT~

www.koumudi.net

135

మనసు మాట వినదు - కమలాగాయతిర్(కొర్వివ్డి)చెనిమిళళ్

"అందుకే మరి.. మళీళ్ చినన్పిలల్వంటే కోపగించుకుంటావు. హీరోనా...? అందముంటే చాలా.. బాగుంటే..

సరిపోతుందా ఇంకే కావ్లిటీ అవసరంలేదా..?" అడిగాడు కాసత్ మందలింపుగా.

చినన్గా నవివ్ చెటుట్నానుకుంటూ చెపిప్ంది, "అందుకేగా వటిట్ హీరో కాదు, రియల హీరో అనన్ది.. హీరో విత ఆల

కావ్లిటీస .. అందం ఆఖరు కావ్లిటీ. ఐసింగ ఆన ది కేక లా..."

మౌనంగా ఫాల్సుక్లోంచి కపుప్లోల్కి కాఫీ నింపాడు. పొగడత్లు నచచ్ని వాడెవవ్డు. అందులోనూ మెచిచ్న ఆడపిలల్

పొగుడుతుంటే గాలోల్ తేలుతూ, ఆకాశానన్ంటేటుట్వుంది మనసు. కానీ, విచక్షణ నిగర్హించుకోమని చెపప్డంతో గాంభీరయ్పు

ముసుగేసుకునాన్డు మనసుకి బలవంతంగా.

అదేం పటట్నటుట్ దూరంగా చూసూత్ అందామె, "ఒకోక్సారి చాలా ఆశచ్రయ్ం వేసుత్ంది భరదావ్జా.. అంతా ఓ

కలలా.. మీ పరిచయం..., మనమింత దగగ్రవడం..., నేననుకునన్వనీన్ ఇంత ఓపెన గా మీకు చెపెప్గలగడం..., ఆల లైక
ఎ వండరుఫ్ల డీర్మ... అండ యూ ఆర మై డీర్మ... " ఆగిపోయింది అతను తననే సూటిగా చూడడం గమనించి.

కాఫీ కపుప్ అందిసూత్ అనాన్డు కాసత్ కటువుగా, "ఏం.. ఆపావేం చెపుప్... డీర్మ బోయ అనాలంటే సిగేగ్సోత్ందా..? నా

వయసు చూసి.. "

ఆమె నొచుచ్కోలేదు. చినన్గా నవివ్ కాఫీ కపప్ందుకుంది. "ఐ వాంటెడ టూ సే యూ ఆర మై డీర్మ కమ టూర్ అని

భరదావ్జా.., ఐనా డీర్మ బోయ అని అనడానికే గానీ, ఏ అమామ్యీ నిజంగా చాకెల్ట బాయస్ ని పిర్ఫర చేయదు, కాసత్

మాయ్నీల్ గా వుండేవాడేన్ ఇషట్పడుతుంది...ఫర ఆల పార్కిట్కల పరప్సెస..." అనేసి నాలుకక్రుచుకుంది.

కామ గా వింటునన్ భరదావ్జ చివరి మాట పూరౌత్తూనే అదిరిపడిచూశాడు, "ఏమనాన్వ.." అంటూ తన సీరియస

నెస మరిచ్పోయి గటిట్గా నవేవ్శాడు.

"ఏంలేదేంలేదు.. సారీ.. సారీ.. ఓ మై గాడ.. సిల్ప ఆఫ ద టంగ..." కంగారుగా చెపేప్సింది.

చినన్గా తలకొటుట్కునాన్డు, "గాడ.. మాటల తుఫాన వి నువువ్.. దేవుడా.. ఏం చెయాయ్లీ పిలల్ని.."
పకాలన్ నవేవ్సింది, "ఆ విషయం ననన్డగండీ చెపాత్ను. ఆ దేవుడేం చెపప్గలడు పాపం..."
"ఆహా.. చెపుప్మరి.." సీరియస నెస నటిసూత్ అనాన్డు.

సీరియస గా ముందుకు వంగి "చెపప్మంటారా..?" అంది.
సందిగథ్ంగా చూసూత్ తలూపాడు.
"సింపుల.. మీరు.. మీరు నా.. హీరో... ఐ మీన కింగ ఆఫ మై డీర్మస్ అనీ.. ఒపేప్సుకోండి..." అలల్రిగా అంది.
"షటప... మనూ.. డోనట్ బీ టూ మచ... నా ఏజ ఆలోచించి మాటాల్డూ.. బీ పార్కిట్కల .. ఇంత చకక్టి పేల్స లో ఈ

టైం పాడుచేయకు అలా మాటాల్డి.., "బాధగా అనాన్డు.
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చపుప్న లేచొచిచ్ అతని ముందుకూరుచ్ని, అతని చేతిని తన చేతులోల్కి తీసుకుంది. భరదావ్జ కళళ్లోకి సూటిగా

చూసూత్, "యూ ఆర మై డీర్మ కమ టూర్ భరదావ్జా.. ఐ మీన ఇట, ఐ లవ ఎవీర్ బిట ఆఫ ఆల యువర యాసెప్కట్స్..

ఇంకూల్డింగ యువర ఏజ.. ఐ లవ యూ విత ఎవీర్ ఇనచ్ అండ బిట ఆఫ మై హారట్ అండ సోల... అయాం ఆల యువరస్
భరదావ్జా..! ఈ ఒకక్ పేల్స, టైమ ఏంటి... అనిన్ చోటాల్.. ఐ కెన మేక హోల ఆఫ యువర లైఫ ఎ బూయ్టిఫుల పేల్స టూ లివ
విత.. ననున్ నమమ్ండి భరదావ్జా... పీల్జ.. కాదనకండి..." ఉదేవ్గంగా చెపిప్ంది.

నిశేచ్షుట్డై చూశాడు. నెమమ్దిగా ఆమె చేతులు విడిపించుకుని లేచి దూరంగా నడిచాడు. ఇవేమీ పటట్నటుట్ కామ గా

పర్వహిసుత్నన్ జలధార వంక చూసూత్ కూరుచ్నాన్డు. ఆమె కళళ్లోల్ కనిపించిన పేర్మనీ, ఆవేదననీ అరథ్ంచేసుకోలేని
మూరుఖ్డు కాదు తను. కానీ...

బాధగా కళుళ్ మూసుకునాన్డు.

'నీ పేర్మని కాదనే బలం నాకూ లేదు మనూ.. ఎందుకంటే నేను నీకంటే ముందే పేర్మించాను.. కానీ ఏ ఫీలింగ

లేనటుట్ నటిసుత్నాన్ను.. లేదు.. రాదర.. నటించాలని ఓ పిచిచ్ పర్యతన్ం చేసుత్నాన్ను. నువవ్ంటే నాకునన్ది పేర్మే కాదు
పిచిచ్మనూ... నువవ్ంటే అయాం.. మాయ్డ అబౌట యూ... సంతోషం అంటే నీ సమక్షం.. బాధంటే నీ వియోగం...
నినున్చూడకుండా క్షణమైనా వుండగలనా అనిపిసోత్ంది. ఇంక నావలల్ కావటేల్దు. అనిన్ సారుల్ నినున్ తిరసక్రించి
బాధపెటేట్ందుకు పాషాణానైన్తే కాదుగా. నువవ్డిగే పర్తి పర్శాన్..నీ పర్తీ చూపూ.. వేయి బాణాలై నా మనసుని నిలువునా
చీలుసుత్నాన్యి. నేను అంతకూడా గొపప్వాడిన్ కాదు మనూ.. ఈ పేర్మ వరదలో కొటుట్కుని పోకముందే నే వెళిళ్పోవాలి..
దూరంగా.. నీ నుండి చాలా దూరంగా...
కానీ ఏ దూరం ఆమెని తననుంచి వేరు చేయగలదు.. ఎందుకంటే... ఎందుకంటే.. నిలుపలేనిదీ హృదయం..
ఆపలేనిదీ విరహం.. నా మది నదిలో సాన్నమాడే వెనెన్ల పుషప్ం.. ఆమె జాఞ్పకం...
..కానీ... నినొన్దిలి ఇకనైనా వెళళ్కపోతే నేనెంత సావ్రథ్పరుణౌణ్తాను నేసత్ం... ! కాసేపటి నా సంతోషం కోసం

నిండైన నీ జీవితానిన్ బదులిమమ్ని కోరడం అనాయ్యం కదూ... వంచన కాదూ.. నినిన్ంతగా పేర్మించీ, నీకంత దోర్హం

నేనెలా చేయను... అయోయ్.. ఇపుప్డు నేనేమి చేసినా అది నీకు గాయమే కదా.. ఔనని నీతో వుంటే నీ జీవితానికి, కాదని
నినున్ వీడితే నీ మనసుకి..

నాకు నువువ్ పార్ణమిసేత్ నినున్ మాతర్ం నేను గాయపరిచి నిషర్క్మిసాత్నంటునాన్ను.. ఏనాటికైనా ననున్
క్షమించగలవా.. అసలు... నేనెందుకు వెళాళ్లి.. వుండిపోతే.. ఏమైనా కానీ... అందరూ ఏమనాన్ అనుకోనీ.. నేను నినున్
వదిలి వెళళ్ను మనోజాఞ్.. వెళళ్లేను.. అసలు నేను కాకుండా నీ జీవితంలోకి వేరెవరో రావడం ఎలా చూడగలను....!
ఊహు.. నెవర.. అలా జరగనివవ్ను.. యూ ఆర ఆల మైన.. నేను నినున్ చాలా..చాలా గాఢంగా....'
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తల విదిలాచ్డు. ఏమాలోచిసుత్నాన్డు తను.. ఎందుకింత వీక గా బిహేవ చేసుత్నాన్డు. తల తిపిప్ మనోజఞ్ ని

చూశాడు. మోకాళళ్లోకి తల వాలుచ్కుని కూరుచ్ంది. 'బాధపడుతోందో... రోదిసోత్ందో.. ఒకవేళ నిజంగా తానౌనంటే

రేపటిరోజు కొనేన్ళళ్ తరువాత ఆమె సరిగాగ్ ఇలాగే... రోదిసూత్.., నోన్... నెవర.. ఇపుప్డెంత బాధపడుతుందో పడనీ...,

శాశవ్తమైన ఆనందం కోసం తాతాక్లికమైన వేదన తపప్దు. చెపాప్లి. తానిక వెళాళ్లి. ఇలా పదే, పదే ఆ

అమాయకురాలిని ఇంకా గాయపరుసూత్ వుండే హకుక్ తనకి లేదు.. ఖచిచ్తంగా లేదు.. ' సిథ్రంగా నిశచ్యించుకుని, లేచి
ఆమె వైపు నడిచాడు.

"మనోజాఞ్.."నెమమ్దిగా పిలిచాడు. ఆమె పలకలేదు.
"మనూ..." ఆమె తల నిమురుతూ లాలనగా పలకరించాడు. పాపమా సునిన్తమైన మనసుని ఎనిన్సారుల్
గాయపరిచాడు తను. ఆమె బదులివవ్లేదు.
"మనూ... నిదర్పోయావా.."మృదువుగా తడుతూ అనాన్డు.
నిసేత్జంగా పకక్కి వాలిపోయిందామె. తుళిళ్పడి చూశాడు. ఆమె చేతిలోంచి చినన్ బాటిల జారిపడింది.. ఒకవేళ...

ఏ అఘాయితయ్మనాన్... "మై గాడ...మనూ....", అతను పెటిట్న కేకకి ఆ పర్దేశం మారోమ్గిపోయింది. చపుప్న వంగి శావ్స

చూసాడు. తన ఊపిరైన ఆమె శావ్సిచడం లేదు. "గాడ... నో.. మనూ... యూ కానట్ లీవ మీ.. లైక దిస.. నోన్..నోన్..." అతని
కళళ్లోల్ంచి నీళుళ్ జలజల రాలాయి. కనీన్ళళ్తో ఆమెని లేవదీసి తన గుండెకి హతుత్కునాన్డు. అంతలో చపుప్న కరత్వయ్ం

సుఫ్రించి ఆమెని రెండు చేతులమీదా లేవనెతిత్, కనీన్ళళ్ మధయ్ రివువ్న కారు వైపు పరుగులాంటి నడకతో కదిలాడు. సరిగాగ్
నాలుగడుగుల తరావ్త పడాడ్యతని మెడలో దండలాగా ఆమె చేతులు, నమమ్లేనటుట్ చూసాడు.

నెమమ్దిగా కళుళ్ తెరిచి చినన్గా నవివ్ంది,"భయపడాడ్రా భరదావ్జా.. క్షణం తటుట్కోలేకపోయారు. మరి జీవితాంతం

వుంటారా.. నేను లేకుండా.. వుండగలరా..?"అడిగింది సూటిగా.

పడిన ఉదేవ్గం మొతత్ం ఒకక్సారిగా చలాల్రగా, అలసటతో అలాగే నిలబడడ్చోటే మోకాళళ్ మీద కూలబడి ఆమెని

కిందకి జారాచ్డు. అతనున్ంచి దూరం జరిగి, గిలీట్గా చూసూత్, "సారీ.. భయపెటాట్ను.. "అంది మెలల్గా. సనన్గా రొపుప్తూ
ఆమెవైపు చూసాడు.

"ననున్ కొటాట్లనిపిసోత్ంది కదూ.. కోపంగా వుందా..?" అడిగిందామె.
"....."
"మాటాల్డండి భరదావ్జా.. "
అతను జవాబు చెపప్లేదు. ఆమె ముఖంలో నవువ్ మాయమై కంగారు పర్తయ్క్షమైంది.

"ఏదైనా మాటాల్డండి, పీల్జ.. భరదావ్జా.. సారీ.. మీరలా వుంటే నాకు భయమేసోత్ంది.. "బతిమాలింది.
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"అయామ వెరీ సారీ.. భరదావ్జా.. ఏమనుకుంటునాన్రు. ఏదో ఒకటి చెపప్ండి. ఏదో కాసత్ జరిక్దాద్ం,

భయపెడదాం, అనుకునాన్ను, ఎమోషనల బాల్క మెయిల చేసి బెదిరిదాద్మనికాదు నిజం.. ననున్ నమమ్రూ.." ఆమె కళళ్

నీళళ్పరయ్ంతమైంది.

జేబులోంచి కరీచ్ఫ తీసి ముఖం తుడుచుకునాన్డు.
"వెరీ సారీ.. మాటాల్డండి.. పోనీ..సినిమాలోల్లా.. కొటేట్యండి.. అపుప్డోసారి కొటాట్రుగా ననున్.. పరేల్దు.. మీకోక్పం
పోతుంది.. కొటట్ండి.. కానీ.. మాటాల్డండి.."
"....."

కరీచ్ఫ జేబులో పెటుట్కుని, లేచి తాము కూరుచ్నన్ చెటుట్దగగ్రకు నడిచాడు. కంగారుగా లేచి అతనన్నుసరించింది.

మౌనంగా సామానుల్ సరుద్తునన్ అతనివైపు అయోమయంగా చూసింది.

"...అంటే..మనం వెళిళ్పోతునాన్మా..? సారీ.. భరదావ్జా.. పీల్జ.. సరే మీ ఇషట్ం.. వెళిళ్పోదాం.. కానీ ఒకక్మాట

మాటాల్డరూ..", ఆమె కళళ్లోంచి కనీన్ళుళ్ జలజలా జారాయి. అదేమీ పటట్నటుట్ బాయ్గ తీసుకుని లేవబోయాడు, చపుప్న
అతని చేతిని పటుట్కుని ఆపుతూ, "ఇంక ఎపప్టికీ మాటాల్డరా..", దీనంగా అడిగింది.

నిశచ్లంగా ఆమెవైపు చూసి ఆమె చేతిని తన తలపై వుంచుకునాన్డు, "జీవితంలో ఏం జరిగినా, ఏమైనా సరే..

సూయ్సైడ థాట నీ మనసులోకి చేరనివవ్నని మాటివువ్. అపుప్డు మాటాల్డతాను. లేదంటే ఇదే మన ఆఖరు.." చపుప్న రెండో
చేతితో అతని నోరు మూసింది. "..వదుద్. డోనట్ సే దట. ఐ పార్మిస.. ఐనా ఏదో ఏడిపిదాద్మని అలా చేసానేకానీ అయాం

నాట దట వీక భరదావ్జా.. టర్సట్ మీ.. మీరు ననున్ పెళిళ్ చేసుకోననాన్, వదిలి వెళిళ్పోయినా, చచేచ్ంత ఏడుసాత్నే గానీ

చావను. అయాం నాట లైక దట.. నేను ఎమోషనల పరస్న నే కానీ శైలూ అంత వీక కాదు, ననున్ నమమ్ండి.."
నిజాయితీగా చెపిప్ంది.

ఆమె చేతులిన్ తన గుండెలకానించుకునాన్డు. "తెలుసు.. కానీ.. ఒకక్ క్షణం పార్ణం పోయినంత పనైంది మనూ..

నువవ్ంత వీక కాదేమో నాకు తెలీదు గానీ, నేను మాతర్ం అంత సాట్ర్ంగ కూడా కాదు. నిజంగా నీకేమనాన్ జరిగుంటే ఐ వుడ

హావ డైడ..."

"భరదావ్జా...", తటాలన్ కనీన్టితో అతనిన్ చేరుకుని ఏడేచ్సింది.

"ఐ మీన ఇట మనూ.. ఐ రియలీల్ మీన ఇట.. నా గుండె చూశావా.. ఇపప్టివరకూ ఇంకా ఎంత సీప్డ గా
కొటుట్కుంటోందో.."
"అయాం సో సారీ.." సనన్గా వెకుక్తోందామె.
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నెమమ్ది గా ఆమె తలనిమిరి, నుదుటి మీద ముదాద్డాడు., "ఇటస్ ఓ.కే. ఏడవకు.. పద.. అకక్డ టీ గారెడ్నస్

చూడవా.. వచిచ్ందే అవి చూడడ్ం కోసం కదా.. ఇలా కూరుచ్ండిపోతే ఎలా చెపూప్.. ", లాలనగా అనాన్డు.
కళుళ్ తుడుచుకుంటూ తలెతిత్ అతని వైపు చూసింది.

ఆమెకి దూరంగా జరిగి, మామూలవడానికి పర్యతిన్సూత్ అడిగాడు, "ఏంటలా చూసుత్నాన్వ..? "
"మీరూ.. ఏడుసుత్నన్పుప్డుకూడా బాగుంటారని గురొత్చీచ్.." నవివ్ంది.

పర్తిగా నవువ్తూ, "ఓ.. అది తెలుసుకోవడానికేనా అంత భయపెటాట్వు తలీల్.. అడిగితే ఓ అరగంటేడిచ్ వుండేవాడిన్

కదా..!!"

"మరీ చెపప్కండి. ఐనా నాకు అవారిడ్వావ్లి. ద రాక హారడ్ హోమ మినిసట్ర తో కనీన్ళుళ్ పెటిట్ంచినందుకు...".

తలూపాడు,"నిజంగానే నా కంటోల్నూ నీళుళ్నాన్యని నినున్ కలిసాకే తెలిసింది మనోజాఞ్ నాకు.." గంభీరంగా

అనాన్డు.

గిలీట్గా చూసింది, "అయాం సారీ.."

"నో.. నో.. సారీ దేనికి..? నేనూ ఇంకా సప్ందించగలనని నీవలేల్ తెలిసింది నాకు. ఐ షుడ సే థాయ్ంకస్ టూ యూ

ఇన ఫాకట్."

"ఓహ.. అయామ ఆనరడ్ టూ నో దట భరదావ్జా..థాయ్ంకస్ ఎ లాట ఫర సేయింగ సో..."
"ఇంక మనమీ యూ సార్క్చ మైన అండ ఐవిల సార్క్చ యువరస్ పోర్గార్మ ఆపేసి వెళాద్మా.. "నవువ్తూ అడిగాడు.
రిలీఫ గా చూసి లేచింది.

PPP
"అవునూ.. నువవ్సలు వరక్ చేసావా..? పులావ వండావూ, పొదుద్నేన్ వచేచ్సావు. నిజంగా చేసావా.. లేక నేను టీ

గారెడ్న అనాన్నని పనైందని కోసావా.. " వెకిక్రింతగా అడిగాడు.

"వచిచ్ చూడండంత డౌటైతే.. అనుమానపు బుదిధ్ పోనిచుచ్కునాన్రు కాదు... ఐనా పోలీసవావ్లిస్ంది
మినిసట్రైపోయారు.. "
"అందుకే గురుత్పటిట్ వందలాది పోలీసులతో వేగమని హోమ వింగ లో పడేసాడు రామ ననున్.. "
"అవునూ..రామ..రామ అంటుంటారెవరీన్... ?"

"ఓ గాడ.. అదికూడా తెలీదా.. మన సీ.ఎమ.కోదండరామిరెడిడ్.. మీ జీ.కే. ఇంత పూరా మేడమ..?"

"ఓహ.. కదూ.. తటట్నేలేదు నాకు. సీ.ఎమ. గారిని పేరు పెటిట్పిలుచుకునేంత దగగ్రైవుండచచ్ని తెలీదు., పారీట్ లోనే

ఇంకెవరో అనుకునాన్ను. ఐనా జీ.కే. పూరైతేనేం నా దగగ్ర జే.కే వుండగా...", సినీ ఫకీక్లో అని నవేవ్సింది.
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"ఏయ.. "చెయెయ్తాత్డు నవువ్తూ.
"ఓ.కే. మరి. చాలా మంచి పేల్స కి తీసెక్ళాళ్రు భరదావ్జా.. థాయ్ంకూయ్. సో.. సీయూ.. దెన మళీళ్ డైరవింగ వదుద్.
డార్ప చేసాత్ననకండి.."
"అదేంటి..?"

"అంటే ఇక నే వెళళ్నా మరి?... అనీ.. "
"అపుప్డేనా.." అపర్యతన్ంగా అనేసాడు.

ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది,"అహాహ్... అది నా డైలాగ కదా.. ఏంటీ కొంచెం కొంచెంగా జే.కే. గారు

దారోల్కొసుత్నన్టుట్నాన్రే.. నాట బాయ్డ.."

కోపంగా చూడబోయి, " నువూవ్..." అంటూ సడెన గా నవవ్సాగాడు.
"ఏయ.. ఎందుకంతలా నవువ్తునాన్రు..."

"ఏం లేదూ.. ఏదో అనిపించీ.."నవావ్పుకునాన్డు.
"చెపప్ండీ పీల్జ.. ఏదోవుంది.. చెపప్రూ.."
"ఏంలేదూ.. ఇంత రాక్షసివి.. నువువ్గానీ.. నా కాలేజ రోజులోల్ కలిసుండాలిస్ంది ఓచూపు చూసేవాడిన్ కదా

అనిపించింది సడెన గా, అందుకే నవొవ్చిచ్ంది...".

"ఓహో.. వావ.. ది గేర్ట జే.కే. గారికి అలా అనిపించిందంటే ఓ మై గాడ.. అయాం పౌర్డ ఆఫ మై సెలఫ్... ఆన

కౌల్డ నైన.. హావ టూ సెలిబేర్ట దిస.. హురేర్...", చినన్గా అరిచింది.

"ష.. అంతలేదు.. మరీ ఓవర చేయకు.."నవువ్తూ వారించబోయాడు.
"నో వే.. ఇది నా సెలిబేర్షన.. కాదనే రైట లేదు మీకు. సో ఏం చేయనూ.. ఓకే... మీకో మంచి కాఫీ చేసాత్ను ఇంత

మంచి మాటనన్ందుకు..", హుషారుగా లేచింది.

"నువావ్.. ఎందుకు.. సావ్మి కి చెపేత్ తెసాత్డుగా.. ?"

"ఆ సావ్మి పెటేట్దీ, నేను పెటేట్దీ ఒకటేనా...?"చిరుకోపంగా అడిగింది.
"కాదనుకో, కానీ.." ఇబబ్ందిగా చూసాడు.

"ఓ.కే. బాస.. మీ బాధ అరథ్మైంది. ఐనా మీ ఒకక్రికే పెడితే కదా భయపడాలి. మీ సావ్మితో సహా అందరికీ
ఇసాత్ను. ఓ.కే.నా మరీ.. "అంటూనే అతని అంగీకారంకోసం చూడకుండా లోపలికి నడిచింది.

ఒక పదినిమిషాలాగి ఆమె లోపలేంచేసోత్ందోననన్ కూయ్రియాసిటీ ఆపుకోలేక, లోపలికి నడిచాడు.
PPP
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"టైంకి వచాచ్రు భరదావ్జా.. కాఫీ తీసుకోండి.. పాణిగారూ మీరు కూడా.."నవువ్తూ టేర్లో వునన్ పొగలుచిమేమ్
కాఫీ అందించింది.

"ఆ తరావ్తేమైందీ.. ఇంతకీ మీ మనవడు మైదాడబాబ్ మొతత్ం బావిలో వంపేసాడా.. ?" అడిగింది తనూ ఓ

కపుప్తీసుకుని పకక్నునన్ సోఫాలో కూరుచ్ంటూ ముతుత్సావ్మి వైపుచూసి.

భరదావ్జకేసి బెరుగాగ్ చూసి, "ఆ.. అదీ.. ఔనమామ్.." గొణిగాడు ముతుత్సావ్మి.
"వినాన్రా భరదావ్జా.. ఏమైందో..." అంటూ చెపప్బోయింది.

"నేను తరావ్త వింటాలే.. నువువ్ కానీయ.." తనున్కొసుత్నన్ నవువ్ని దగుగ్గా మారుచ్కుంటూ బయటికి నడిచాడు.
అపప్టికే బలవంతంగా నవావ్పుకుంటునన్ పాణి కూడా తవ్రతవ్రగా భరదావ్జననుసరించాడు.
"ఇంతకీ.. బావిలో నీళేళ్మయాయ్యి మరీ.." అడుగుతునన్ మనోజఞ్ గొంతు లీలగా వినిపిసుత్ంటే పూలకుండీల పకక్న
గటుట్మీద సెటిలయాయ్డు.
"సర..." షాకింగ గా చూసూత్ పాణి పిలిచాకా సైట్ర్క అయియ్ందతనికి తాను ఎకక్డ కూరుచ్నాన్డో. తెలల్బోయి

చూసుత్నన్ పాణి ముఖం చూసి, "ఏం చేసాత్ం పాణీ.. సావాసదోషం..", అంటూ ఒకక్సారిగా పైకే నవేవ్సాడు. అది చూసిన

పాణి కూడా పకాలన్ నవువ్తూ శృతికలిపాడతనితో.

అంతలో "మీరికక్డునాన్రా..?" అంటూ మనోజఞ్ రావడం గమనించి ఆపారిదద్రూ.
"సారూ దురగ్ గుడి పర్సాదం.." వెనకే వచిచ్న సావ్మి అందించాడు భరదావ్జకి.
"ఇంతకీ కాఫీ ఎలావుందో చెపప్లేదు అంకుల మీరు.." చిరునవువ్తో అడిగింది ముతుత్సావ్మిని.

పర్సాదం తీసుకుని కళళ్కదుద్కునాన్డు భరదావ్జ, 'ఈ అమాయకురాలి ముఖంలో కలమ్షం లేని ఈ నవువ్ అలాగే

వుండనివువ్ తలీల్...' మనసులో పార్రిథ్ంచి నోటోల్ పెటుట్కునాన్డు.

సమాధానం చెపప్మనన్టుట్ చూసింది ముతుత్సావ్మి వైపు, "అమృతంలా పెటాట్వమామ్.. కాబోయేవాడు నిజంగా

అదృషట్వంతుడు..." చెపిప్ నోరు జారానని గర్హించి కంగారుగా అకక్డున్ంచి వెళిళ్పోయాడు.
"కదా.." నవేవ్సింది భరదావ్జవైపు చూసి.

గంభీరంగా చూసాడు భరదావ్జ. పాణి సిటూయ్యేషన గర్హించి కామ గా తపుప్కునాన్డు.
భరదావ్జ ఏమీ మాటాల్డకుండా లేచి లాన లోకి నడిచాడు.
"ఏమైంది తపేప్మనాన్నూ... అంత సీరియస అయాయ్రు.. మీరు అదృషట్వంతులే కదా..!" తియయ్గా నవువ్తూ అంది
గారెడ్న ఛైరోల్ కూరుచ్ంటూ.
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గుండెల నిండా ఊపిరి తీసుకునాన్డు. ఆమెని నిలువరించే ధైరయ్ం తనకివవ్మని మనసులోనే భగవంతుడిని
పార్రిథ్ంచాడు.

"డాకట్ర మనోహర గారు వయసు, అందం, చదువు, ఆసీత్, అనీన్ వునన్ ఓ కురార్ణిణ్ తన అలుల్డిగా ఎకస్పెకట్ చేసాత్రు

మనోజాఞ్.. తన కూతురి కంటే ఓ పాతికేళుళ్ పెదద్వాడిన్, దాదాపు తన ఏజ వాడిన్ కాదు.." కోపంగా అనాన్డు.

"అందరు తండుర్లకీ అలాంటి అలుల్డే కావాలి. కానీ కుదరదు కదా. నెమమ్దిగా కాంపర్మైజ అవుతారు.. " తాపీగా

చెపిప్ంది.
"నేను తెలుసుకునాన్ను మనూ.. హీ వాంటస్ యూ టూ మాయ్రీ.. ఆనంద.."
"బట ఐ డోనట్. అందరాల్గే ఆయనా కనూఫ్జ అయుయ్ంటారు.. నేను ఎకస్ పైల్న చేసాత్ను మేం సేన్హితులం మాతర్మే

అని, ఆయనరథ్ం చేసుకుంటారు. నేనిషట్పడడ్ వయ్కిత్ని చూసి ఆయన గరవ్పడే రోజొసుత్ంది మిసట్ర ఛారిమ్ంగ.. " అలల్రిగా

నవువ్తూ అంది.

"ఇపుప్డునన్ ఛారమ్ ఇంకో అయిదేళళ్కుండదు మనూ.. చాలా తొందరోల్ పోతుంది. మై హెయిర విల గో ఆఫ, సిక్న

లూజెనస్.. ఇంకొనేన్ళళ్లోనే కంపీల్ట గా పూరిత్గా ముసలివాడినైపోతాను.. నీ ఏజ వాళల్ంతా సెకండ హనీమూన కి వెళుత్ంటే

ముసలి మొగుడేన్సుకుని హాసిప్టళళ్ చుటూట్ చకక్రుల్ కొటాట్లొస్సుత్ంది నీకు. అది కథలోల్, సినిమాలోల్లా వుండదు. బీ.పీ.,
డయాబిటిస, హారట్, లంగస్, కిడీన్స, లివర.. ఏది అఫెకట్వుతుందో తెలీదు. యూ వోనట్ హావ ఏ లైఫ..." ఉదేవ్గంగా చెపాప్డు.

"నేనో డాకట్రిన్ భరదావ్జా. మీ ఏజింగ ఎపుప్డు సాట్రట్వుతుందో, ఎలా వుండచోచ్ చెపిప్ ననున్ భయపెటట్కక్రేల్దు. ఐ

కేన ఇమాజిన.. కానీ ఏజ వలల్ వీగిపోయే పేర్మ, పేర్మే కాదు. మన పాత తరాలోల్ అలా ఎందరు లేరు. ఇపుప్డూ ఎందరు

లేరు. మా పేరంటస్ కి మధయ్ గాయ్ప పదేళుళ్. మన మధయ్ మరో పనెన్ండేళుల్. అంతేకదా.. ఇటస్ ఓ.కే. ఐ విల లెరన్ టూ లివ
విత ఇట అండ యూ విల టూ. ఐ కేన బెట ఆన దట. జసట్ థింక ఓవర భరదావ్జా.. లేనిపోని భయాలతో మన లైఫ వేసట్
చేయకండి. లెటజ మేకిట ఏ బూయ్టిఫుల పేల్స టూ లివ ఇన.. ఐ పార్మిస... వీ వోనట్ రిగెర్ట ఇట... " చెపిప్ంది ఆరిత్గా
చూసూత్.

"ఐ నో.. ఐ వోనట్ రిగెర్ట ఇట.. బట ఐ నీదర వాంట యూ ఆలోస్ టూ రిగెర్ట ఫర ఎనీ థింగ ఇన లైఫ.. " సూటిగా
అనాన్డు.
"నేనేమీ చినన్పిలల్ని కాను."
"కావు కాబటేట్ అరథ్ం చేసుకుంటావని చెపుత్నాన్ను. ఇపుప్డు... ఇషట్ం పుటిట్న తొలి రోజులోల్ ఎవరికైనా పేర్మో

అదుభ్తమే, అనీన్.. అనీన్ అందంగానే వుంటాయి. కానీ కాలం గడిచేకొదీద్ ఆ సాందర్త, తీవర్త తగిగ్పోతుంది మనోజాఞ్..

వెగటుపుడుతుంది. ఆవేశంలో తపుప్చేసామనే భావన తినేసుత్ంది. రాంగ పరస్న ని ఛూజ చేసుకునాన్మనిపిసుత్ంది. ఐరనీ
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ఆఫ ది సినేరియో ఏంటంటే.. అవతలి వయ్కిత్కీ సరిగాగ్ అదే అనిపిసుత్ంది. అపుప్డు ఒపుప్కోనూలేరు. తపుప్కోనూలేరు.

బాధగా, బాధయ్తగా, భారంగా జీవితం వెళళ్దీసేసాత్రు. అలా ఎందరోన్ చూసాను. అలాంటి నూటికి తొంభై మందిలో నేనో
పారట్ కానూలేను. నినోన్ వికిట్మ నీ చేయలేను." సిథ్రంగా చెపాప్డు.
"మిమమ్లేన్మీ అడగటేల్దు భరదావ్జా నేను.."
"డోనట్ బీ సిలీల్... అడగనంతమాతార్న నువెవ్లాంటి ఆలోచనలు చేసుత్నాన్వో నాకు కనిపింనంత సుట్పిడ ని ఐతే

కాదు. ఐనా నీలో అలాంటి ఆలోచనలు రావడానికి చాలావరకూ నేనే కారణం, చాలా వరకూ. ఒకవిధంగా చూసేత్

హండెర్డ పరస్ంట. నా తపుప్ంది. అందుకే చెపుత్నాన్ను.. ఇందంతా వదిలెయ.. యూ ఆర కైవ్ట యంగ.. జీవితం లో
ముందుకెళాళ్కా యూ విల ఫైండ యువర మిసట్ర రైట." నెమమ్దిగా చెపాప్డు.

చినన్గా నవివ్ందామె., "ఓ అందమైన నైట ఇన షైనింగ ఆరమ్ర వచిచ్ ననున్ ఎగరేసుకుపోతాడనే కలలుకనే టీనేజ

గరల్ సేట్జ లో నేను లేను భరదావ్జా. మీరు ననేన్మీ కనివ్నస్ చేయకక్రలేదు. నా మాటల వలల్ మీకిబబ్ంది కలుగుతోందంటే
మారుచ్కోగలను, కానీ మనసులో ఆలోచనలవలల్ కలుగుతోందంటే.. అయాం సారీ.. మారుచ్కోలేను. అది కేవలం నా

మనసులో భావనే తపప్, మీకలాంటి ఫీలింగే లేకుంటే, నేనసలు ఏమీ మాటాల్డకుండానే వెళిళ్పోయేదానిన్. అనవసరమైన

భయాలతో పేర్మించిన వయ్కిత్కి దూరం అవడానికి మీరు పడుతునన్ బాధ నాకు తెలుసు. అది సరైనది కాదని మీరు

తెలుసుకోవాలనే మీతో అంత ఓపెన గా వుంటునాన్ను. ఈ పేర్మ క్షణికం కాదని మీరు తెలుసుకోవాలనే ఇవనీన్
మాటాల్డుతునాన్ను..

అయినా వాదనలతో, కనీన్ళళ్తో, గెలిచి మీ జీవితంలో సంపాదించుకునే సాథ్నం నాకొదుద్. ఇదేమీ మీ ఎలక్షన సీట

కాదు, ననున్ చేసుకోండని కాయ్ంపైన చేసి గెలుచుకోవడానికి. మీకు మీరుగా రియలైజ అయియ్ ననున్ ఆహావ్నించిన రోజే మీ

లైఫ లోకి అడుగుపెడతాను. ఆరోజు తొందరోల్నే వుందనన్ నమమ్కం నాది. నేను నమిమ్న దానికోసం ఎదురుచూసే ఓరుప్

నాకుంది. మీకోసం మనోజఞ్ ఎదురుచూసోత్ందనన్ ఒకక్మాట మీరు గురుత్ంచుకోండి, నాకదే చాలు. అంతకుమించిన

ఎకెస్ప్కేట్షనస్ ఏమీ లేవు నాకు మీనుంచి.. ఐ మీన ఇట.." చెపిప్ంది సిథ్రంగా.

కళుళ్ముసుకుని అలాగే చాలాసేపుండిపోయాడు. ఆమె మాటలోల్ తిరుగులేని సైథ్రాయ్నికీ, కాల్రిటీకీ అతని మనసు

కదిలిపోయింది. 'తన పర్తి పర్శన్కీ ఆమె దగగ్ర జవాబుంది. తానోడిపోతునాన్డు. తెలుసోత్ంది. కానీ, ఈ ఓటమీ

మధురంగానే వుంది. వాదించి-గెలవాలని లేదు. ఓడిపోయి ఆమెని గెలుచుకోవాలనే కోరిక నెమమ్దిగా తన మనసుని

ఆకర్మించుకుంటోంది. కథ గా చెపేత్ ఇదంతా ఎవరూ నమమ్రేమో.. ఓ పాతికేళళ్ పిలల్ ఓ ఏజడ్ మినిసట్ర కి వలేసిందనో, లేక

ఓ అమాయకమైన పిలల్ని జే.కే. టార్ప చేసాడనో కథలు కథలుగా చెపుప్కుంటారు.. హూ కేరస్... చెపుప్కోనీ..

మనసునన్వాళళ్కి తపప్క అరథ్మౌతుంది, తాము పడే వేదన. కానీ.. ముందీ మనసుకేం చెపాత్డు. నిజంగా అంత డెసిషన
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తీసుకోగలడా తను.. మనోజఞ్ జీవితం ఇది.. ఆమె కోరుకుంటునన్దే కావచుచ్ కానీ, ....' తలవిదిలాచ్డు. మనసుతో

పోరాడీ.. పోరాడలేక, ఆలోచించీ..ఆలోచించలేక, పూరిత్గా అలిసిపోయాడు.
"నేను.. వెళాత్ను.." బెరుగాగ్ అందామె.
"పద... నేనూ వసాత్ను..." లేచాడు.

PPP

"వెళళ్నా భరదావ్జా...?" మెలల్గా అడిగింది. కారు కాటేజ కి కాసత్ దూరంలో ఆగుంది. అపప్టికి పది నిమిషాలైంది

వాళళ్కక్డికొచిచ్. కారునానుకుని అలాగే నిలబడాడ్డతను. అతను ఏదో చెపాప్లనుకుంటునాన్డని అతనిలో అనీజీనెస చూసేత్
అరథ్ం అవుతూనే వుంది.
"భరదావ్జా.." పిలిచింది సందిగథ్ంగా. అతనేం ఆలోచిసుత్నాన్డో తెలియక భయంవేసోత్ందామెకి.

తలతిపిప్ ఆమెవైపు చూశాడు. ఒకక్ క్షణం తటపటాయిచి, "నాకొక్ంచెం టైం కావాలి మనోఙాఞ్.." అనాన్డు ఏ

ఉపోదాఘ్తమూ లేకుండా.

అతనేం అంటునాన్డో అరథ్మైన మనోఙఞ్ మొహం చపుప్న వెలిగింది. నమమ్లేనటుట్ చూసింది ఒకక్ క్షణం తరావ్త,

మెరిసే కళళ్తో ఉదేవ్గంగా చెపిప్ంది, "తపప్కుండా.. నేను.. వెయిట చేసాత్ను భరదావ్జా.. ఎనాన్ళైళ్నా.. ఎనేన్ళైళ్నా.. ఇది...

ఇది నాకు.. నిజంగా అనుకోని గిఫట్.. థాయ్ంకస్. థాయ్ంకస్ ఎలాట.. "
"బై మనూ.." కార డోర తీసూత్ చెపాప్డు.

"బై.. " అంటూ అటూ ఇటూ చూసి "బై.. భరద.. ఐ.. లవ యూ.. "అంటూ ఓ చినన్ పల్యింగ కిస విసిరేసి
అకక్డనుండీ వెనకిక్తిరిగిచూడకుండా కాటేజ వైపు పరుగుతీసింది.
ఆమె రూపం కనుమరుగయేయ్ వరకూ నిశచ్లంగా చూసుత్ండిపోయాడు.

PPP

"వావ.. గుడ ఫీలిడ్ంగ... గేర్ట.. వండర ఫుల కాయ్చ కదూ...." వుతాస్హంగా చూసోత్ందామె. చిరునవువ్తో ఆమె ని
గమనిసుత్నాన్డు. రోజు మొతత్ం ఆమెతో అలా కోల్జడ్ ఛాంబర లో అదీ తన పేల్స లో గడపడం ఓ చితర్మైన అనుభూతి. తాను
ఆలోచిసాత్నని చెపాప్కా ఆమె ముఖం మరింత వింత కాంతితో వెలగడం గురిత్ంచి అతనికి ఆశచ్రయ్ంగా వుంది. మనసులో
సంతోషం ముఖం మీద మెరవడం అంటే ఏంటో తెలుసోత్ందతనికి. ఈ అనుభూతి శాశవ్తమైతే అనన్ఆలోచన మనసంతా
మాధురాయ్నిన్ నింపుతోంది.
"ఏంటలా చూసుత్నాన్రు. " కళెళ్గరేసింది.
"ఏంలేదూ.. ఏమనాన్ తింటావా.. ఎనీ సాన్కస్..?" మృదువుగా అడిగాడు.
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"ఏంలేదా.. నిజమా.. సరే.. నమమ్మంటే నమేమ్సాత్ను.. ఐనా మీరలా తినేసేలా చూసూత్ ననున్ తింటావా
అనడుగుతారేం..?" అలల్రిగా నవివ్ంది.
"ఊహు... మరీ.. అనుమానిసుత్నాన్వ.. నేనలా చూడలేదు మిస..."
"...మీకు తెలీదేమో బాస .. నాకు ఫేస రీడింగ కూడా తెలుస్... " కళుళ్ చకార్లాల్ తిపుప్తూ అంది.
"ఓ.. పామిసీట్ర్.. సెనిస్ంగ పవర.. అలాగేనా..." నవావ్డు.
సిగుగ్పడిందామె, "నిజానికి నాకేమీ తెలీదు..."

"తెలుసు.. నేనంత డంబ కాదు.." సోఫాలోంచి లేచొచిచ్ ఆమె పకక్న దివాన మీద కూరుచ్ంటూ చెపాప్డు.
బిడియంగా చూసి కళుళ్ దించుకుంది.

చినన్గా నవివ్ ఆమె చేతినందుకుంటూ అడిగాడు, "పోనీ.. నేను చెపప్నా నీ చేతి రేఖలోల్ ఏముందో.. "

ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది, చేతిలో వేలితో సునిన్తంగా రాసూత్ అనాన్డు, "ఇదిగో ఈ గీత చెపోత్ంది, నువోవ్ మంచి

అమామ్యివనీ.. " కొదిద్గా దగగ్రకి జరుగుతూ అనాన్డు, "ఈ రేఖ చెపోత్ంది యూ లుక లైక ఏన ఏంజిల అనీ..." ఆమె
బుగగ్లు ఎరర్బడాడ్యి. అపర్యతన్ంగా మరికాసత్ వెనకిక్ జరిగింది. "ఇదిగో ఈ గీత చెపోత్ంది నీకు జే.కే. అంటే చాలా

ఇషట్మనీ.. " ఇంకాసత్ ముందుకు జరిగి నవావ్డు. "ఇంక జరకుక్ అకక్డ గోడేవుంది.. ఈ గీత చెపోత్ందీ... ఏమని
అడగవేం..!" నవువ్తూ అడిగాడు.

"ఏమనీ...?"ఆమె గొంతు సనన్గా వణికింది.

"ఇపుప్డూ.. భరదావ్జకి.. ఈ ఏంజిల ఓ తియయ్ని సాన్క ఇవవ్బోతోందీ అనీ.." నవావ్డు.
సిగుగ్గా నవేవ్సి, తల అడడ్ంగా తిపిప్ంది.

"ఇవవ్వా.. నా పామిసీట్ర్ రాంగవడానికి వీలేల్దే... మే బీ ద అదర వే రౌండ యేమో.. "అంటూ ముందుకి వంగాడు.
చపుప్న అతనాన్పింది భుజాలు పటుట్కుంటూ.
"ఏయ.. మీరూ.. కిర్కెట చూడాడ్నికి వసేత్ అలల్రిపెడుతునాన్రనీ..."

"మీడియాకి చెపాత్వా.. వెరీ గుడ, చెపెప్య నాకో పెదద్ పని తపిప్పోతుంది." నవావ్డు.

"నేను వెళాత్ను.." లేవబోతునన్ దగగ్రకి లాకుక్నాన్డు. నడుంచూటూట్ చేతిని బిగించి నెమమ్దిగా ఆమె
పెదవులందుకోబోయాడు. గణగణమంటూ మోగిందతని సెల. తటాలన్ అతనిన్ వెనకిక్ నెటేట్సి వెకిక్రించింది.
"ఐనా ఇంకా రాతిర్ వరకూ ఇకక్డేగా తమరు.. చూసుక్ంటాలే.. వదలనూ."అంటూ ఫోన ఆనస్ర చేసాడు.
"జే.కే. హియర.." అంటునన్ అతని ముఖంలో నవువ్ మాయమైంది. సెల తీసుకుని విసురుగా బాలక్నీలోకి
వెళిళ్పోయాడు.
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దిగులుగా చూసింతను వెళిళ్న వైపు. అలవాటుచేసుకోవాలి. ఒక పొలిటీషియన, అందులోనూ ఓ మినిసట్ర తో

జీవితం. ఇలాగే వుంటుంది.. నవువ్కుందంతలోనే. అపుప్డే దిగులు,అపుప్డే ఆనందం, పేర్మలో పడడ్వారి మొదటి లక్షణాలు

అని ఎకక్డో చదివిన మాట గురొత్చిచ్ంది.
దాదాపు అరగంటైంది.
గంటైంది..
విసుగాగ్ వాచ చూసుకుందామె.

లేచి బాలక్నీ వైపు నడిచింది. మాటలేమీ వినిపించడంలేదు. తటపటాయిసూత్ తలుపుతోసింది.
బాలక్నీ గోడ మీద చేతులానించి నిరేవ్దంగా బయటకి చూసుత్నాన్డతను. ఆమె వచిచ్న అలికిడి కూడా పటట్నంతగా
ఏదో ఆలోచిసుత్నాన్డతను.
తెలల్బోయి అతని దగగ్రగా వెళిళ్ంది. "భరదావ్జా..." తెపప్రిలిల్ చూసాడు.
"ఏమైంది? ఏంటలా వునాన్రు. లోపలికి రాలేదేం..?" అడిగింది.
"ఏంలేదు.. బానే.. బానే వునాన్ను. వెళుళ్.. నువెవ్ళిళ్ మాయ్చ చూడు.." నెమమ్దిగా చెపాప్డు.
"మీరూ.. రండి.." బెరుగాగ్ పిలిచింది. మౌనంగా కదిలి లోపలికి నడిచాడు.
అలసటగా టీవీ ముందునన్ తివాచీ మీద కూలబడాడ్డు. టీవీ ఆఫ చేసి అతని పకక్న కూరుచ్ందామె.
కళుళ్మూసుకుని జుటుట్లోకి వేళుళ్ జొరుపుకునాన్డు. ఆశచ్రయ్ంగా చూసిందతనివైపు. ఎపప్డూ చూడలేదతనన్లా.
నిసేత్జంగా, దిగులుగా.. బాధగా.. ఆఖరుకి పార్ణం మీదకొచిచ్నపుప్డు నిబబ్రంగానే వునన్ భరదావ్జే తెలుసామెకి.

తానెపుప్డూ చూడని కోణం ఇది.

"భరదావ్జా... ఏమైనా పార్బల్మా.. వరక్ టెనష్నా.. పరస్నలా.. నాతో చెపప్రూ.. లేదంటే నావలాల్..?"
"ఛ అదేం లేదు..."

"మీరు.. ఎపుప్డూ నవువ్తుంటేనే బాగుంటారు తెలాస్.. నవవ్రూ.. పీల్జ.." ఆపాయ్యంగా అడిగింది. కళుళ్ విపిప్ ఆమె
వైపు చూసాడు.
అతని ముఖంలో అదే నైరాశయ్ం. వేదనా.. బాధగా వెనకిక్ వాలి సోఫానానుకుని కళుళ్ మూసుకునాన్డు. పెదవులు
అదిమిపటిట్న దుఃఖానిన్ నిలపలేక అదురుతునాన్యి. చాలా కషట్ం మీద వేదనని నిగర్హించుకుంటునన్టుట్ తెలుసోత్ంది.
అసలు భరదావ్జని ఇలా ఎపుప్డూ చూడలేదు. ఓదారుప్గా అతని భుజంమీద చేయివేసింది. అతను కదలేల్దు. బెదురుగా
చూసింది.
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"ఎవరికైనా ఏమైనా అయిందా? ఏంటిది మీరు నాకు భయంవేసోత్ంది. ఏమైంది భరదావ్జా..? ఎనీ థింగ

సీరియస..?" అంటూ పర్శిన్ంచింది.

అపప్టికే అతని వేదన చూసి ఆమె కళళ్లోల్ నీళుళ్ చిపిప్లాల్యి. తటపటాయిసూత్ అతని తలపై చేయి వేసింది.
"సీరియసేస్ మనూ.. ఐ .. ఐ కానట్ హాండిల దిస ఎలోన ఎనీ మోర.."అంటూ ఇంక నిగర్హించుకోలేనటుట్

అరచేతులోల్ ముఖం దాచుకునాన్డు. నిశేచ్షుట్రాలైందామె. నెమమ్దిగా అతని తలనిమురుతూ వుండిపోయింది.
కొదిద్ నిమిషాలకి సరుద్కునాన్డతను.

"భయపడాడ్వా..?" నవవ్డానికి విఫలపర్యతన్ం చేసాడు. రెపాప్రప్కుండా ఒకక్ క్షణం ఆమెని చూసాడు. "నీ ఒళోళ్

తల పెటుట్కుని పడుకోవచాచ్..?"అడిగాడు. షాకింగ గా చూసూత్ నెమమ్దిగా తలూపి అపర్యతన్ంగా చెయియ్ సాచింది.

మెలల్గా జరిగి వడిలో పడుకుని, ఆమె చేతిని తన గుండెలకానుచ్కునాన్డు. ఆశచ్రయ్ంగా చూసూత్, రెండో చేతోత్ అతని

నుదుటి మీద పడుతునన్ కార్ఫ ని సునిన్తం గా వెనకిక్నెటిట్ంది.

చినన్గా నవావ్డు. "ఈ కార్ఫ బదులు నాకు బటట్తల వుండివుంటే...?"

నవువ్తుంటే అతని కళళ్లోల్ ఇంకా

నిలిచివునన్ నీటి తెర సనన్గా మెరిసింది.

"హెయిర వీవింగ చేయించేదానిన్.. లేదా మంచి విగుగ్ కొనిచేచ్దానిన్.." చినన్గా అతని తల పై కొటిట్ చెపిప్ంది.
"... ననేన్మీ అడగవా..?"

"ఊహు.. మీ ఇషట్ం. మీకు చెపాప్లనిపిసేత్ చెపప్ండి. అయినా ఓదారుప్ అనేది చలల్గా సేద తీరేచ్దే గానీ, తరచి

తరచి ఇంకైవ్రీలు పెటేట్ది కాదని నా నమమ్కం..." లాలనగా అతని నుదుటిని రాసూత్ చెపిప్ంది.

"ఒకోక్సారి చినన్పిలల్లా వుంటావు. మరోసారి నాకంటే మెచూయ్రడ్ గా కనిపిసాత్వెందుకు మనూ..?" ఆమెనే

కళాళ్రప్కుండా చూసూత్ అడిగాడు.

"మనకిషట్మైన వాళళ్లో ఎపుప్డైనా మనకలాగే మంచి యాంగిలేస్ కనిపిసాత్యి. కూరిమి గల దినములలో అని
చినన్పప్టి పదయ్ం గురుత్ందా!? చూసారా కొనిన్ తెలుగు పదాయ్లు నాకూ గురుత్నాన్యి.." నవువ్తూ అంది.
"నువువ్ దొరకడం నా అదృషట్ం మనూ.. "ఆరిత్గా చెపాప్డు.
"అలా మీరనుకోవడం మీ గొపప్తనం. లేదంటే ఏ సెప్షాలిటీ లేదు నాలో. చాలా మామూలు అమామ్యిని. మీరేమో
ఆల రౌండర.."

"చాలామంది పొర్ఫెసరూల్, డాకట్రూల్, మినిసట్రూల్, బిజినెస పీపుల.., బడాబాబులు, బాబాల దగగ్రున్ంచి మోసట్ ఆఫ ది

మెన.. చాలామంది మగవాళుళ్ అమామ్యిలని బుటట్లోవేయడానికి వాడే పాత టెకిన్క ఇది. చాలా కషాట్లోల్ వునన్టుట్
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ముఖంపెటిట్ ఒళోళ్ తలపెటుట్కుని పడుకోవడం. వరౌక్ట ఐతే సరే.. కాదంటే మరో టిర్క, లేదంటే మరొకరు. ఇకక్డ ఒడి

అనేది ముఖయ్ం... ఎవరిది అనేదకక్రేల్దు.. తెలుసా నీకు.. ?" అడిగాడు.
"తెలుసు.." కుల్పత్ంగా చెపిప్ంది.

"మరెందుకు నీ ఒడిలో పడుకుంటానంటే సరే అనాన్వ.. ?" ఆమె గాజులు సవరిసూత్ అడిగాడు.
"మీకంత సీన లేదనీ.. "నవేవ్సింది అతని ముఖంలోకి చూసూత్.

PPP

దూరంగా కనిపిసుత్నన్ చెటల్వైపు చూసూత్ "నీతో కొంచెం మాటాల్డాలి మనూ " అనాన్డు గంభీరంగా.
"చెపప్ండి "
"నాకెవరి తోడైనా కావాలి. చాలా పెదద్ బరువిది. "భరదావ్జ గొంతు వణికింది.
అతని చేతిని తన చేతులోల్కి తీసుకుంది. ఆ సప్రశ్ నేనునాన్నని చెపప్కనే చెపోత్ంది..
"ఏదైనా అడుగు మనూ.. నా గుండె మోయలేని ఈ భారానిన్ ఈ రోజు నీతో పంచుకోవాలనిపిసోత్ంది.." దిగులుగా
అనాన్డు.
"మీ వరీర్ దేనిగురించో నాకు తెలియటం లేదు భరదావ్జా.. ఏమని అడగను.. సరే.. ఆ ఫోన కాల ఎవరిది ..

మిమమ్లిన్ంతగా డిసట్ర్బ చేసిన ఆ పరస్న ఎవరూ...?"

"అతను.. నా.. ఏమౌతాడని చెపప్ను మనూ.. అతను నా .. నా అనన్లాంటి వాడనచేచ్మో.."అతని గొంతు

వణికింది.
"యూ మీన కేశవనన్లా...మీ కజిన.."

తల అడడ్ంగా తిపాప్డు. "కాదు.. హీ ఈజ మై ... మై బర్దర.. సమాజం ఒపుప్కోని, అనన్ అని పలకడానికి నా

నాలుక కూడా అంగీకరించని ఓ బంధం..."

"ఓహ.. అయామ సారీ.. ఈజ హీ డిసట్ర్బింగ యూ.. మీ నానన్గారికి తెలుసా ఈ విషయం?"
"అతను ఎవరనుకుంటునాన్వ.. ?"

"అరథ్మైంది భరదావ్జా.. చెపాప్రుగా ఐ కెన అండర సాట్ండ.. మీ ఫాదర .. ఇంకో వైఫ.. ఆర మే బీ చినన్పుప్డు
చేసిన తపుప్కి రిజలట్.. అదేగా మీరు చెపేప్ది."
"చినన్పుప్డు చేసిన తపేప్... కానీ నానన్ది కాదు.."
కనూఫ్య్జింగ గా చూసింది. "అంటే.." ఇంకేదో అడగబోయిన ఆమెకేదో సుఫ్రించింది. ఒకక్సారిగా వళుళ్
జలదరించగా అతని వైపు చూసింది. నిరేవ్దంగా ఆమె వైపు చూసి తలతిపుప్కునాన్డు.
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"యూ గాట ఇట రైట మనూ... అతను.. అతను అమమ్ కొడుకు..మా అమమ్ కొడుకు..."
తుళిళ్పడి చూసింది. తన రియాక్షన తో పర్మేయం లేకుండా అతను నిరివ్కారంగా ఎటో దూరంగా చూసుత్నాన్డు.
తలల్ంటే ఓ నమమ్కం.. ఓ గౌరవం.. ఓ నిజాయితీ.. తమ తలిల్ గురించిన ఏ చెడూ విని తటుట్కోలేరే పిలల్లూ. తమ
తలిల్ని మించిన పవితుర్రాలు వుండదనే గుడిడ్నమమ్కం పర్తి బిడడ్కీ. దైవానిన్మించిన సాథ్నం. బంధానిన్ మించిన బంధం..
అలాంటిది ఆమె గురించి చెడుగా తెలిసేత్.. ఆ పిలల్ల గుండె ఎంత మండుతుందో ఊహించలేరెవవ్రూ.. పర్పంచమే
తిరగబడినటౌట్తుందా ఒకక్ వారత్కీ.. అలాంటిది.. భరదావ్జ... అతను అనుభవిసుత్నన్ ఆవేదన సాథ్యి అరథ్మై నెమమ్దిగా
అతని చేతిని బెదురుగా సప్ృశించింది.
"అమమ్ని తపుప్ పటట్ను మనూ.. తపుప్ పటట్లేను.. తను చేసిన పాపమలాల్ పేర్మించిన వయ్కిత్ని నమమ్డం ... అంతే.."
భరదావ్జ కళళ్లోల్ నీళుళ్ చిపిప్లాల్యి.

అంతలో తమాయించుకునాన్డు, "తను తమ ఇంటోల్ పనిచేసే ఒక డైరవర కొడుకుని ఇషట్పడింది.. అంత ఆసీత్,

పరపతీ, పేరూ వునన్ వేరే తండుర్లెవరైనా సహించరేమోకానీ తాతయయ్ చాలా ఆదరశ్భావాలునన్ వయ్కిత్. అతనితోనే అమమ్

పెళిళ్ జరిపించాలని నిశచ్యించారు. అంతలో తెలిసిందట ఆ కురర్వాడు అతను సినిమాలోల్ ఛానుస్ల కోసం తిరిగేవాడట..
చాలా మంది అమామ్యిలని పేర్మించాననడం.. అవసరం తీరుచ్కుని వదిలేయడం అతని గుణమనీ.. అమమ్ని
వదలకపోవడానికి కారణం ఆమె వెనకునన్ ఆసత్నీ... దాంతో తాతయయ్ ఆ పెళిళ్ వదద్నేశారు.. ఆవేశంతో అతనిన్ తనిన్
తరిమేసారు.
కానీ అపప్టికే జరగాలిస్న డాయ్మేజ జరిగిపోయిది. అపప్టికే అమమ్ పెర్గెన్ంటని తెలిసింది. భయపడడ్ తను అతనిన్
పెళిళ్చేసుకోమని కోరింది. తాతయయ్ చేసిన అవమానానికి రగిలిపోయిన అతను ఆవిడిన్ కాదని మదార్స వెళిళ్పోయాడు. ఆ

దురామ్రుగ్డి వంచనకీ, అవమానానికి ఏం చేయాలో తెలియని పరిసిథ్తిలో తను సూయ్సైడ చేసుకోబోయింది. కానీ గాడస్ విల

ఈజ డిఫెర్ంట. కషట్ం మీద తను బతికింది. అంతలో మరో షాక.. అనుకోని ఓ యాకిస్డెంట లో మామయయ్ చనిపోయాడు,

భారాయ్, కొడుకులతో సహా. ఆ పరిసిథ్తులోల్ వేరే ఎవవ్రైనా కృంగిపోతారేమో గానీ తాతయయ్ మాతర్ం తటుట్కుని నిబబ్రంగా

నిలబడాడ్రు. మిగిలిన ఒకక్ కూతురిన్ దకిక్ంచుకోవడానికి, తన ఆరోగయ్ం బాగోలేదనీ, గుండాపరేషన కోసం సిటీకి
వెళుత్నన్టుట్గా పలెల్లో కిర్యేట చేసి దూరంగా వెళిళ్పోయారు.. అకక్డే అమమ్కి అతను.. అతను పుటాట్డు...

తాతయయ్ కార డైరవర చాలా సావ్మి భకిత్ పరాయణుడు. అనుక్షణం తాతయయ్ నీడలా వుండేవాడు. కొడుకు చేసిన

పాపానిన్ తాను తీసుకుపోతాననీ, జీవితంలో కంటపడకుండా పెంచి పార్యశిచ్తత్ం చేసుకుంటాననీ పార్ధేయపడాడ్డట. ఆ

పిలల్వాడు ఎదురుగా వుంటే తన కూతురి లైఫ ఎటూ పాడౌతుందనే భయంతో తాతయయ్ ఒపుప్కునాన్రు. చనిపోయిన
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పిలల్వాడు పుటాట్డని అమమ్కి చెపిప్ కొనేన్ళళ్తరావ్త నానన్తో పెళిళ్ చేసారు. నానన్, తాతయయ్ నిరంతరం రాజకీయమే

శావ్సగా, ధాయ్సగా వునన్ వయ్కుత్లు. సో వాళుళ్ మామా అలుల్ళళ్కనాన్ చాలా దగగ్ర సేన్హితులాల్వుండేవారు.

తాతయయ్ ఆనారోగయ్ం కారణంగా తిరిగి సొంతూరికి వెళిళ్పోయారు. ఒకరోజు తాతయయ్కి సీరియస గా

వుందనేసరికి నేను వెళాళ్ను. తాతయయ్ అకక్డ నాకీ విషయాలనీన్ చెపాప్రు. వాళళ్కి ఇనేన్ళూళ్ డబుబ్పంపిచేవారని, కానీ
అపుప్డపుప్డే అతను ఆసిత్లో వాటాకోసం వేధిసుత్నాన్డనీ, తాను ఆలెర్డీ అది నానన్ పేరుమీద రాసేయడంవలల్ తిరిగి అడిగే

పరిసిథ్తిలేదు కాబటిట్ ఎలాగో మేనేజ చేసుత్నాన్ననీ చెపూత్ ఇక అతను జీవించివుండగా అమమ్ పర్శాంతంగా వుండడం కలల్
కాబటిట్ ననేన్ నిరణ్యంతీసుకోమని చెపాప్రు. తాతయయ్ చనిపోయాకా కొనేన్ళుల్ వాళుళ్ కామ గా వునాన్రు. నెమమ్దిగా ఎలాగో
వారికి డబుబ్ చేరుతునన్ది నానుంచి అని తెలుసుకునాన్రు. వేధించడం మొదలుపెటాట్రు. చాలా ఏళేళ్ మేనేజ చేసాను. కానీ
గత కొదిద్ నెలలనుండి అతని టారచ్ర చాలా ఎకుక్వగా వుంది.
PPP
“ఎలా హాండిల చేయాలో తెలీక చాలా భయంగా, బాధగా వుంటోంది. పాణికీ, మురళి కీ కూడా చెపుప్కోలేని

విషయాలివి. ఫర దట మాయ్టర పాణి, అతను చినన్పుప్డు ఒకే చోట వుండేవారు. పాణి వాళల్ నానన్ ఆ తరావ్త మాదగగ్ర

వరక్ సాట్రట్ చేసారు. అందుకే పాణికి తెలిసిపోతుందేమో నా ఫోనస్ వలల్ అనన్ భయం కూడా వేసుత్ంది. తాతయయ్ తరవాత

ఈవిషయం ఎవవ్రికీ చెపుప్కోలేక, నాలో నేను దాచుకోలేక నరకం చూసుత్నాన్ను.
ఇంక మొయయ్లేక ఈరోజు ఇలా...”

ఆగాడతను. తన గతం.. బాధ.. వయ్ధ.. అంతా తీరేలా.. అనీన్ చెపాప్డు. ఆగుతూ.. ఆలోచిసూత్.... తన జీవితం
మొతాత్నిన్ ఆమె ముందు పరిచాడు. చెపప్డం పూరిత్ చేసి చాలాసేపు నిశశ్బద్ంగా అలాగే వుండిపోయాడు. నెమమ్దిగా అతని
చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుని అలాగే కూరుచ్ండిపోయింది చాలాసేపటివరకు.

"చాలా సాట్ర్ంగ మీరు.. చినన్ చినన్ కషాట్లకే కదిలిపోయి కంటతడి పెడతామే.. అలాంటిది.. మీరు.. మీ సహనం,

ఓపిక.., ఈ పర్శాంతత.. ఇవనీన్ నిజంగా చాలా గొపప్ గుణాలు భరదావ్జా.." ఒకోక్మాటే పేరుచ్కుంటూ చెపిప్ంది.

నిరిల్పత్ంగా చూశాడతను., "ఎంతకాలం మనూ, ఏ మనిషికైనా ఎంతకాలం వుంటుదా సహనం, ఓపిక... తాతయయ్

అదృషట్వంతుడు, ఈ నరకం చూడకుండా వెళిల్పోయారు. ఆయన కోరిక పర్కారం అమామ్, నానన్లకి ఈ విషయం
తెలియకుండా జీవితాంతం వుంచగలిగితే చాలు.. ఆయనకిచిచ్న మాట నిలబెటుట్కునన్టేట్..." నిటూట్రాచ్డు.

తలూపింది, "నిజంగానే చాలా బాధాకరమైన విషయం భరదావ్జా... కనన్కొడుకే... కనన్తలిల్ పరువు గురించి

ఆలోచించకుండా... " ఆగిపోయింది "నిజంగా ఏం మాటాల్డాలో కూడా తెలియటేల్దు. "
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" అతనిన్ తపుప్పటట్డానికి కూడా లేదు మనూ, ఆ డైరవర చివరివరకూ నిజానిన్ దాచాడు. కానీ అతను చివరిదశలో

వుండగా అతని కొడుకు తిరిగివచాచ్డు అండ తరావ్త తన పెంపకంలో ఇతని మనసూ సాప్యిల చేసాడు. అలా పెరిగిన

వయ్కిత్ కి తలల్ంటే ఏం గౌరవం వుంటుది చెపూప్. కేవలం ఆ ఆలోచనే ననున్ అతని గురించి చెడుగా ఆలోచించకుండా
కాపాడుతోంది. పైగా ఎంతకాదనుకునాన్, అనుకోవడానికి ఎంత చేదుగా వునాన్ రకత్సంబంధం కాదూ.. "
"మీరు ... మీరు యాకెస్పట్ చెయయ్గలరా భరదావ్జా.. ? " షాకింగ గా చూసూత్ అడిగింది.

"అఫోక్రస్ చేసేవాడినే మనూ... తాతయయ్ నాకావిషయం చెపిప్నపప్టున్ంచీ ఆలోచించాను, ఒకవేళ అతను నాకు

తారసపడితే తపప్కుండా పాజిటివ గానే రియాకట్ కావాలి. తాతయయ్ పాతకాలం మనిషి వగైరా, వగైరాలనీన్ అనుకునాన్ను.

కానీ అతను ననున్ మొదటిసారి కలిసినపప్టి అపోర్చ నాలోని అనిన్ ఆలోచనలనీ చంపేసింది.”

"ఐ కేన ఇమాజిన... చాలా చెడడ్గా మాటాల్డివుంటాడు కదూ..." జాలిగా చూసూత్ అంది.

తల అడడ్ంగా తిపుప్తూ చెపాప్డు, "నో యూ జసట్ కానట్ ఇమాజిన మనూ, అతనేం మాటాల్డినా నేను

తటుట్కునేవాడినే..." ఆగాడు. "...కానీ....కానీ... వాడు నాతలిల్ ఫొటోలు తీసుకుని వచాచ్డు నాతో డీల మాటాల్డడానికి. ఆ

రోగ..." వణికిందతని గొంతు. నిరాఘ్తపోయిచూసుత్ండిపోయింది.. "కానీ... ఆరోజులోల్ ఫొటోలా మిమమ్లిన్ టిర్క చేసాడేమో
భరదావ్జా..." బెరుకుగా అంది. అసలా విషయంలో నోరు తెరవాలనాన్ వణుకుపుటిట్ందామెకి.
"అతని తండిర్ సినిమాలోల్ కెమెరామాయ్న మనూ... ఆరోజులోల్నే..." కుల్పత్ంగా చెపాప్డు తన చేతులవైపు

చూసుకుంటూ. "వేరే ఎవవ్రైనా ఆరోజే, అసలపుప్డే నా చేతులోల్ అయిపోయేవాళుళ్, కేవలం తాతయయ్ మాట, అమమ్

కొడుకనన్ బాధ ఆపాయి ననున్" అతని కళళ్లోల్ నీళుళ్ చిపిప్లాల్యి. చపుప్న అతనిన్ హతుత్కుంది. "చాలు భరదావ్జా..
చాలు... మీ బాధ అరధ్మైంది. ఇంకేమీ చెపప్దుద్. అవనీన్ తలుచుకోవదుద్ కూడా. "
" అమమ్ తపేప్మీ లేదు మనూ.. పేర్మించింది.. అంతే.. అంతే.. అమమ్ తపేప్మీ..." గటిట్గా కళుళ్ మూసుకునాన్డు
అతని చేయి ఆమె భుజం చుటూట్ బిగుసుకుంది.

"కామ డౌన భరదావ్జా, కామ డౌన.. పీల్జ.." నెమమ్ది గా అతని తల నిమురుతూ వుండిపోయిందలా.

పర్పంచంలో అనిన్ంటికనాన్ పెదద్ ఓదారుప్ పేర్మే.. మనసుని తాకిన అనిన్ గాయాలకీ మందూ పేర్మే.
PPP
సెల లో ఏవో వివరాలు సీరియస గా నోట చేసుత్నన్ భరదావ్జ వైపు చిరునవువ్తో చూసింది.

"ఏం సర.. ఇవాళ వరక్ మూడే కానీ, వాకింగ మూడ లేనటుట్ంది మీకు.. "
"సారీ ఆర యూ గెటిట్ంగ బోరడ్. నాకొక టూ మినిటస్ ఇవువ్. "
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"నో.. నో కాయ్రీ ఆన.. సేట్ట కి మీరెంత మఖయ్మైన వయ్కోత్ నాకు తెలుసు. ఐ కానట్ బీ ఇరెర్సాప్నిస్బుల. ఐ విల లెరన్
టూ సీ యూ వరిక్ంగ ... తరావ్త వుపయోగపడుతుంది నాకు. " చిలిపిగా నవివ్ంది.
"వెల... ఇన దట కేస.. అయాం ద వన హూ ఈజ బీయింగ వెరీ మచ ఇరెర్సాప్నిస్బుల. ఇది గవరన్మెంట పని
కాదు. సొంత పని..."
"ఓ.." ఏమనాలో తెలీక నవివ్ వూరుకుంది.

ఒక పది నిమిషాల తరావ్త సెల లో తన పని ముగించి మనోజఞ్ వైపు చూసాడు, "ఈ ఫొటో చూడు.."
"చాలా పాత కాలంనాటి గుడిలా వుంది.ఏంటి సెప్షాలిటీ.. ?"

"మామూలు సెప్షాలిటీ కాదు మనూ. నేను చెపప్బోయేది నీ వరకే వుంచుకో. ఇటస్ హైలీ కానిఫ్డెనిష్యల... "
"అయోయ్.. నాకేం చెపప్కక్రేల్దు భరదావ్జా.. ఏదో వూరికే అడిగాను. "

"నువవ్డిగావని కాదు మనోజాఞ్, ఇక ఎపప్టికైనా నీకు తెలియాలిస్నవీ వివరాలు.."

ఆశచ్రయ్ంగా, సంతోషంతో మెరిసే కళళ్తో , "ఐతే చెపప్ండి వింటాను", అంది బుదిధ్గా చేతులు కటుట్కుని అతని

వైపు చూసూత్. చినన్గా నవావ్డా గెసచ్ర కి.

"ఇది మా వూరి, వేణుగోపాలసావ్మి గుడి. కొనిన్వేల ఏళళ్ కిర్తంది. మా పూరీవ్కులు ఇనెహ్రిట చేసుకునాన్రు ఈ

గుడి ధరమ్ కరత్ృతవ్ం."

"అంటే... పూజారీ వాళూళ్నా.?"

"నీ తెలుగు నాలెడజ్ కి దణణ్ం. గాడ సేవ మీ.. మా తాతలీ గుడికి ధరమ్కరత్లు తలీల్.. అంటే లెగసీ.. కమ కేర టేకరస్
అనుకో అరథ్మైందా?"
"ఓ.కే. ఓ.కే.. ఐతే..."
"మా పూరీవ్కుల హయాంవచేచ్సరికి వాళళ్ నిరల్క్షయ్ం వలల్ గుడి పాడుబడే సిథ్తికి వచిచ్ంది. బాగుచేయాలిస్న పరిసిథ్తి.

దాంతో బాధయ్త నీదంటే నీదని కొటుట్కుని, చివరికి గుళోళ్నే పొడుచుకుని కోరుట్లకెకాక్రు. గవరన్మెంటువారు అంతకంటే
బదధ్కంగా ఓ ఇంకైవ్రీ పడేసి, గుడి సీల చేసేసారు. చాలా రోజులు పోరాడుకుని, చివరికి ఆ పూరీవ్కులు పోయారు. కేసు
తేలినా, తాతలు హేతువాదులు దాంతో. సో గుడి సమసయ్ తరువాత, ఊరి సమసయ్లు ముందు అనుకునాన్రు. గుడి బాగు

మూలన పడింది. తాతలకి వారసులు ఆడపిలల్లే, పెదద్మమ్. అంటే కేశవనన్ వాళళ్ అమమ్., ఇక మా అమమ్ ఎందుకంటే

మావయయ్ పోయాడు కదా. దాంతో మాకు వచిచ్ందా రెండో వాటా. మా నానన్ రాజకీయాలోల్ బిజీ. కేశవనన్ వాళళ్ నానన్
మినిసట్రే కానీ పకాక్ బిజినెస మైండెడ. ఇలాంటివనీన్ ఇంటర్సట్ లేదాయనకి. తరవాత మా టైమ అంటే నేను.. కేశవనాన్...
ఇదద్రు తాతలకీ కలిపి మేమే వారసులం. ఊరి వాళళ్ రికెవ్సట్ లతో గుడి రిపేర చేసే బాధయ్త మేము తీసుకునాన్ము. సరిగాగ్
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రిపేరు మొదలు పెటాట్కా కొనిన్ తాళ పతార్ల టైప లో బయటపడాడ్యి. అది చూసి కుతూహలంతో అందులో వునన్
వివరాలనిబటీట్ తవివ్ంచాము. అకక్డ మాకో నిధి దొరికింది.." ఆగాడు.
"అనంత పదమ్నాభసావ్మి టెంపుల లాగానా.. టెర్జరాస్..?" ఉదివ్గన్ంగా అడిగింది.

తలూపాడు., "ఊహించలేనంత వెలత్ది మనూ.. దాదాపుగా ఓ రాషాట్ర్నికి నాలుగు సారల్ బడజ్ట కేటాయింపుల కంటే

ఎకుక్వే వుంటుంది అకక్డి సంపద. హోల లాట ఆఫ వెలత్. కలలో కూడా చూడని మానయ్మది.ఆనాటి కాయినైస్తే

ఏమయేయ్దో గానీ లకీక్గా చాలా వరకూ బంగారం, రతాన్లు, వెండి, వజార్లు గానే వుంది.."
"గాడ.. నిజమా.. కథలు చెపుత్నాన్రా... పార్మిస..?"

నవావ్డు "నిజమే. ఒటుట్..."

"మరైతే టీ.వీ.లోల్, పేపరల్లో, ఎకక్డా.." అంటూ ఆగింది "వెయిట.. ఐ గాట ఇట. అంటే.. మీరు బయటపెటట్లేదు

అంతే కదా. అందేంటి భరదావ్జా.. ఎందుకలా..?"

"చూసూత్ చూసూత్ అంత డబుబ్ ఎవడొదులుకుంటాడు మనూ.." ఆమె ముఖం చూసూత్ అడిగాడు.

చినన్గా నవివ్ంది, "పటిట్కెళిళ్ మీ కానిట్స్టుయ్యనీస్లో జనం చెవులోల్ పెటట్ండి కాలీఫల్వరస్.. బాగుంటాయి. రీజన

లేకుండా మీరేదీ చెయయ్రు. ఇంతకీ కారణం ఏంటి?"

తృపిత్గా చూసాడామె వైపు. తన నమమ్కం ఎపుప్డూ తపప్లేదామె విషయంలో. తనని అరథ్ంచేసుకోవడంలో పూరిత్

నిజాయితీ వుందామెలో.

"గుడి బాగు కోసం, కరువుకాటకాలోల్ పర్జల సంరక్షణ కోసం ఏనాడో పూరీవ్కులు ఏరాప్టు చేసిన ఖజానా అది.

దానిన్పుప్డు, వారసులమంటూ కబాజ్ చేయనూలేము, అలాగని పర్భుతావ్నికి అపప్జెపాప్మా నాయ్యమూ జరగదు. "
"అదేంటి భరదావ్జా.. మీరుండగా..."

"నీకిదివరకే చెపాప్ను కదా మనోజాఞ్, డబుబ్-పదవి ముందు ఏవీ పనికి రావు. అందుకే నేనూ, కేశవా ఓ

నిరణ్యానికొచాచ్ం. ఆ డబుబ్ తో మామయయ్ ఆశ పడడ్ గార్మోనన్తి సాధించవచుచ్. పర్తి పలెల్నీ సెలఫ్ సఫీషియంట చేయాలి.
ఎవరి మీదా ఆధారపడకుండా పలెల్నుండి వచేచ్ రెవెనూయ్ పలెల్కే చెందేలా వుండాలి. అలాంటి పార్జెకుట్లు రావాలి. అంతేకానీ
డెవలప మెంట మొతత్ం సిటీలో చేసేసి పలెల్లు మన పటుట్కొమమ్లంటూ ఉపానాయ్సాలివవ్డం వేసట్. అగిర్కలచ్ర కి పూరిత్
సపోరట్ ఇవావ్లి. ఇంకా చాలా వునాన్యి. మొతత్ం మొదటి విడత లాటరీ లో నూట పనెన్ండు వెనకబడిన గార్మాలు
వచాచ్యి అదీ మన రాషట్రంలోనే.
"యూ మీన 112 విలేజెస... మై గుడ నెస.. అంత డబుబ్ందా?" అమాయకంగా అడిగింది.
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"నాలుగు రాషాట్ర్లకి సరిపడ వుంది. అందులో పదోవంతు కేశవ జాగర్తత్ గా కనవ్రట్ చేసాడు. యూనో
మేమూహించినదానికంటే పది రెటుల్ ఎకుక్వ వచిచ్ంది. సైలెంట గా కొనిన్వూళళ్లో పని మొదలుపెటాట్ం. ఇదంతా

చాపకిందనీరులా జరగాలి, ఏమాతర్ం బైటకి వచిచ్నా మొతత్ం డబుబ్ దొంగలపాలైపోతుంది. అలా జరకూక్డదు. చాలా
నమమ్కమైన పది మందిని పూరిత్గా వెరిఫై చేసి కూడగటుట్కునాన్ం. ఇక ముందుకు సాగాలి.."

"సెప్ల్ండిడ భరదావ్జా.. నిజం గా నమమ్లేకపోతునాన్ను, మన సేట్ట కి కూడా కాసత్ మంచి జరగబోతోందంటే. కానీ

మీరు ఛూజ చేసుకునావ్ళుళ్ నమమ్కసుథ్లని గాయ్రెంటీ ఎలా?"

"నమామ్లి మనూ.. దేవుడిచిచ్ది మాకు చాలావుంది. మాకే ఖజానాలూ వదుద్. సో మేమిదద్రం రెడీ. కానీ అందరూ

మాలా ఆలోచించరుకదా. జాగర్తత్గా చూసి ఇంచుమించు అలాంటి వాళళ్నే ఎనున్కునాన్ము. పైన తీసుకునన్ముగుగ్రికీ
నాలుగుతరాలకి సరిపడా ఆసుత్లు సమకూరాచ్ం. సో దట పర్జల డబుబ్కోసం కకుక్రిత్ పడకుండా. "
"ఇంత పెదద్ పని సైలెంట గా ఎలా చేసాత్రు భరదావ్జా? డబెబ్కక్డిదనన్ పర్శన్ అడుగడుగునా వసుత్ంది కదా.. "
"అదే మెయిన టాసక్.. కేశవనన్ చాలా ధనవంతుడు. ముందుగా అతని తరఫున ఛారిటీలా కొనిన్ గార్మాలని దతత్త

తీసుకుని డెవలప చేసినటుట్., తరవాత వేరే కొందరి నుంచి పేరు వసుత్ంది కాణీ ఖరుచ్లేకుండా అంటే ముందుకొచేచ్వాళుళ్

చాలామందే వుంటారు. సో వాళళ్కి మొతత్ం సోట్రీ తెలియనకక్రలేదు. మా పదిమందికి తెలుసు.. అది చాలు. అసలంటూ

మొదలైందిగా, చూదాద్ం.. పోనుపోను ఎలా చేయగలమో..."

"గేర్ట జాబ.. వింటేనే థిర్లిల్ంగ గా వుంది. హెడ ఆఫ ఆపరేషన మీరేగా?"

"కాదు కేశవే హెడ. నానన్ కొంతవరకూ గైడ చేసాత్రు, జతిన ముఖయ్ సలహాదారు. పాణి వరక్ సూపర విజన. నేను

జసట్ సెకూయ్రిటీని ...అంతే..."

"ఆహా చెపప్కండి. మొతత్ం పికచ్ర డైరెకట్ర అని తెలుసూత్నే వుంది. అవునూ.. అంతా మీ వాళేళ్ వునాన్రా? "
"ఐదుగురం మేము.. ఇంకా ఒక కంసాలి, మేసిత్, ఇంజనీర, పల్స పాయల భాభీ... "
"..మరి సిన్గథ్గారు, మురళి గారూ."

"ఫాయ్మిలీ ఫంక్షన కి పిలుసుత్నాన్ననుకునాన్వా? మా అమమ్కి కూడా తెలియదిదంతా.. "
"సారీ... "
"నెవర మైండ.. కాసత్ కనివ్క్షన వునన్వాళళ్నే తీసుకునాన్ం. అంటే వేరేవాళళ్కి లేదని కించపరచటేల్దూ.. నా వుదేద్శయ్ం
అది కాదుకూడా. ఎకక్డా నోరుజారి లీక చేసే తతవ్ం వుండకూడదు. దాంతోపాటు అకక్డుండి చేసే ఓపిక.. దానిమీద
ఆలోచించే కోరిక.. అమలుపరిచే నేరుప్.. అదో యజఞ్ం. సో పూరత్యేయ్లోపు వెనుదిరగకూడదు.."
"కేశవ గారే ఎందుకు హెడ.. మీరెందుకు?" ఆమె పూరిత్ చేసే లోపే చెపాప్డు.
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"మూడు కారణాలునాన్యి. మొదటిది. తను అకక్డేవుండి అంతా పరయ్వేకిష్సాత్డు. రెండవది, కేశవ పిలల్లుగలవాడు.

ఈ యజఞ్ం ఆగకూడదంటే దీనికి వారసతవ్ం ముఖయ్ం. ఎవరో బయటివాళళ్కి మనమెనిన్ కబురుల్ చెపిప్నా వేరు. మన పిలల్ల

దారి వేరు. ఏదైనా సరే బాలయ్ంలో వేసిన బీజమే, చెటైట్ ఎదుగుతుంది మనూ. సో ఆశయాలని ముందుకు నడిపించే

వారసులు అతనికునాన్రు. నావంశంలో నేనొకక్డినే. నాకు పెళీళ్ కాలేదు. పిలల్లూ లేరు. సో.. ముందునుంచీ హెడ ఎవరో
వారి మాటే చెలుల్బాటౌతుంది. కేశవనన్ నిజాయితీకి మారుపేరు. పెదనానన్ చనిపోయినపుప్డు పదవి వచిచ్నా అడడ్దారులు
తొకాక్లిస్ వసుత్ందని రాజకీయాలనే కాదనుకునన్ వయ్కిత్. అంతకంటే మంచివాడు దొరకడు. ఏమిటాలోచిసుత్నాన్వ?"
"దూరంగా వునన్వాడే అంత మంచివాడైతే... అందులో దిగి కూడా వయ్కిత్తావ్నిన్ పోగొటుట్కోని వారెంత మంచివారా

అనీ..."
చినన్గా నవావ్డు. "అరథ్మైంది.. థాయ్ంకస్ ఫర సేయింగ సో..."
"ఇంతకీ ఇదంతా నాకెందుకు చెపుత్నాన్రు."
"తెలుసుకో మనూ.. తెలుసుకుంటే తపుప్లేదుగా.. "
"ఓ.. ఇనఫ్రేమ్షన కోసమా.. నేనింకా వేరే అనుకునాన్నులెండి." అలల్రిగా అంది.
"వేరేదేంటి? ఏమనుకునాన్వ?"

"వారసులేల్రూ... లేరూ.. అంటుంటే.. తవ్రగా ఇమమ్ంటునాన్రేమోననీ." సిగుగ్గా నవేవ్సింది.
ఆశచ్రయ్ంగా తలెతాత్డు, "ఏమనాన్వ?"

"ఏంలేదు.. వెళాద్ం పదండి. ఆకలేసోత్ంది..."

ఆమె చెయియ్పటిట్ కూరోచ్బెడుతూ అనాన్డు, "ఏంటీ వెళిళ్పోతునాన్వ? ఏదో అనేసి.. ఏం ధైరయ్ం నీకైనా.. ఐనా

అనుకోగానే పుటేట్సాత్రా.. అది కూడా నాకు ఈ ఏజ లో..."
"అఫోక్రస్ ఎనిన్ సినిమాలోల్ చూడలేదు."

"ఏం చూశావేంటి..?" అనుమానంగా అడిగాడు.

"ఛ.. మీరూ...ఓ వరష్ం కురిసిన రాతిర్... హీరో-హీరోయినిన్ కాపాడతాడు.. పెదద్ పిడుగు... కట చేసేత్... ఓ ఇరవై
ఏళళ్తరవాత హీరో టూ వాళళ్ని కలుపుతాడు.. హా.. హా... కాసత్ మారుప్లతో ఎనిన్ సినిమాలొచుచ్ంటాయి ఈ కానెస్పట్ తో"
నవేవ్సింది.

నవావ్డు "ఐతే..."

"ఐతే మళీళ్ వరష్ం పడకపోతుందా అనీ."
"ఏంటీ...?"
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"లేదూ... ఇపుప్డే నాకో డౌట ఫాల్షైంది. అదే ఆలోచిసుత్నాన్ను.."
"ఏంటి చెపుప్.. వరష్ం ఎపుప్డు పడుతుందనేనా?" నవువ్తూ అడిగాడు.

"లేదూ.. ఒక వరిజ్న తో, కేవలం ఒకక్ వరష్ం రాతిర్ కే హీరో టూ ఎలా వచేచ్సాత్డా అనీ... సస్..." భరదావ్జ పకపకా

నవవ్డంతో ఆగిపోయి చినన్గా తల కొటుట్కుంది. "సారీ... ఐ డినట్ మీన టూ సే.. " సిగుగ్పడింది.

"మై... గాడ... నాకూ కరెకట్ గా తెలీదు. తెలుసుకోవాలంటే కాసత్ కో-ఆపరేషన కావాలేమో." నవావ్పుకుంటూ
చెపాప్డు.
"మీరూ... పదండి వెళాద్ం."
"ఓహ.. ఇంత కోఆపరేషనా.. గేర్ట.. పద మరీ"
"ఏయ.. అందుకాక్దు. బేర్కాఫ్సట్ కి."
"నేను చెపిప్ందీ బేర్క.. ఫాసట్ గురించే" నవావ్డు అరథ్వంతంగా.
"గాడ యూ ఆర ఇంపాసిబుల." అతనేన్ ఇమిటేట చేసూత్ చెపిప్ంది.
ఒకక్సారిగా నవేవ్సారిదద్రూ.
"ఔనూ..ఇంతకీ మూడో కారణం ఏంటి?"
"వెల.. చెపేత్ ఫీలవుతావ.. "
"లేదు.. చెపప్ండి.. "
"నా మీద ఇపప్టికే రెండుసారుల్ అటాకస్ జరిగాయి. సో.. నాకనాన్ సేఫ జోన ఐతే కేశవే కదా. ఏ రోజు ఛసాత్నో
తెలీని నాకంటే " మాట పూరత్యేయ్లోపు తాకిందతని చెంపకి ఆమె చెయియ్ ఛెళుళ్ మంటూ.
"జసట్.. షటప.. భరదావ్జా..షటప.. హౌ కుడ యూ సే దట? "ఆమె కళళ్లోల్ గిరుర్న నీళుళ్ తిరిగాయి.
"సారీ..." అంటూ అయోమయంగా ఆమె వైపు చూసూత్ అపర్యతన్ంగా చెంప తడుముకునాన్డు. తననామె
కొటిట్ందనన్ విషయం అపప్టికరథ్మై చపుప్న చుటూట్ చూశాడు. ఎవవ్రూ లేరు.
అంతలో తేరుకుందామె. తనేం చేసిందో రియలైజ అయియ్ అదిరిపడింది. "గాడ.. నేను.. నేను.. అయామ సో సారీ..
అసస్లనుకోలేదు.. మీరలా అనేసరికి కోపంలో.. నిజంగా .. చాలా.. చాలా తపుప్ చేసేశాను.. క్షమించండి భరదావ్జా..

రియలీల్..వెరీ సారీ.." వణికిపోయింది భయంతో, బాధతో.

ఒకక్సారిగా పకాలన్ నవేవ్శాడు, "ఇటస్.. ఓ.కే.. మై గాడ.. షాక ఆఫ లైఫ.. మనూ.. చూడాడ్నికంత సనన్గా

వునాన్వ. బానే కొటాట్వే. ఏం తింటుంటావేంటి?"

"అయోయ్.. రియలీల్ సారీ .. గటిట్గా తగిలిందా?"అతని చెంపని బెరుగాగ్ సప్ృశిసూత్ అంది.

øöeTT~

www.koumudi.net

157

మనసు మాట వినదు - కమలాగాయతిర్(కొర్వివ్డి)చెనిమిళళ్

నవావ్డు. "ఏంటీ.. ఆరోజు కొటాట్నని.. పగకి పగ టైప లో..."
"అయోయ్ నిజం భరదావ్జా. ఒటుట్.. అదేంలేదు. సారీ.. మీరు చనువిచాచ్రు కదా అని మరీ నెతెత్కేక్శాను. అనుకుని
చేసిన పని కాదు. నమమ్ండి.. రియలీల్ వెరీ.."
"షష్... జోక తలీల్.. ఇక వదిలెయ.."
"మీరు ననున్ క్షమించారా?"
"నీ మొహం.. ఇపుప్డేమైందనీ... ఐనా అంతంత పెదద్ మాటలు నీకు సూటవవ్వు గానీ నడు.. వెళాద్ం.." అంటూ
లేచాడు. దిగులుగా చూసింది.
"ఆ కళుళ్ తుడుచుకో ముందు. ఏమో అనుకునాన్గానీ. నీకోక్పం కాసత్ ఎకుక్వే. ఇదుగో ఇపుప్డే చెపుత్నాన్ మళీళ్
మళీళ్ అంటే మాతర్ం కుదరదూ.. నావలల్ కాదు తలీల్ " వెకిక్రింతగా అనాన్డు.
"ఛ.. వెరీ సారీ... ఇపప్టికే చాలా గిలీట్గా.. ఇంకెపుప్డూ జీవితంలో అలా జరగదు.. సారీ.. "
"ఆ సారీల దండకం ఆపేసాత్వా.. నేనెళిళ్పోనా?"సీరియస గా అడిగాడు.
"ఓ.కే.. పదండి..." ఇబబ్ందిగా లేచింది.
లేచి నడుసుత్ంటే హఠాతుత్గా గటిట్గా నవేవ్సాడు.
అశచ్రయ్ంగా చూసూత్ అడిగింది, "ఏమైందీ? "

నవావ్పుకుంటూ చెపాప్డు, "నాకు పనెన్ండేళుళ్నన్పుప్డనుకుంటాను. సూక్లెగొగ్టిట్ సినిమాకెళేత్నో లేక ఏదో చేసేత్.

నానన్ కొటాట్రు. అదే మొదటిదీ – చివరిదీ... ఆ తరావ్త.. ఇదో.. ఇపుప్డే.." నవవ్సాగాడు.

గిలీట్గా తలొంచుకుంది, అంతలో తలెతిత్, "నిజంగా చాలా గిలీట్గా వుంది కానీ.. ఎట ది సేమ టైమ.. ఇది వినాన్కా

మాతర్ం గరవ్ంగా వుంది... ది గేర్ట జే.కే. గారిన్ కొటిట్ బతికిపోవడం అంటే.. సంథింగ సెనేస్షనలే కదూ.."

"ఈమధయ్ అలాంటి గాయ్రంటీలేమీ లేవు తలీల్. అసెంబీల్లో ఎపుప్డు ఎవడు వాయిసాత్డో తెలీదు, పబిల్క మీటింగస్ లో

ఏ చెపుప్ దెబబ్లు పడతాయో తెలీదు. చాలా మందికే సతాక్రాలయాయ్యి. ఏదో దేవుడి దయవలల్ ఇపప్టి దాకా
బతికిపోయానుగానీ.. కానట్ సే..." నవావ్డు.
"కానీ.. నా చేతి దెబబ్ తినాన్రుగా." అలల్రిగా అంది మామూలైపోతూ.
"ఛ.. వాళళ్తో నీకు పోలికేంటీ.. నువెవ్పుప్డూ అంటావే.. అయాం ఆనరడ్ అనీ. ఇపుప్డు నాటరన్. అయాం ఆనరడ్
టూ మిస.."
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గిలీట్గా తలొంచుకుంది. చినన్గా నవివ్ ఆమె భుజం చూటూట్ చేయి వేసి నడిపిసూత్ అనాన్డు, " ఏం ఫీలవకు..

అందరికీ జే.కే.నే గానీ.. నీ వరకూ భరదావ్జనే కదా. ఎపుప్డూ చెపేప్దే ఇపుప్డూ చెపుత్నాన్. యూ కేన బీ లైక ఎ ఫీర్ బరడ్ విత
మీ.. ఏం చెయాయ్లనాన్ ఏం అనాలనాన్ ఆలోచించకుండా ఇలాగే వుండు. ఎపప్టికీ సరేనా..!!?"

తలూపింది మంతర్ముగుథ్రాలిలా చూసూత్. క్షణం తరావ్త నెమమ్ది గా అంది, "ఇటస్ ఎ పిర్విలేజ భరదావ్జా..

చాలామందికి దకక్నిది.. మీరు నాకిచాచ్రు. నిజంగా నే.. నేను చాలా.. చాలా లకీక్.. టూ.. లకీక్ టూ హావ యూ ఇన మై
లైఫ.. అయామ.. " పూరిత్ చేయలేక ఆపేసింది. చినన్గా నవివ్ అరథ్మైనటుట్ తలూపి ఆమె నుదుటి మీద ముదుద్
పెటుట్కునాన్డు.
"జతిన...!!

PPP

ఏంటార్.. వారం రోజులకోసారి ఫోనోల్ మాటాల్డుతూ కూడా మళీళ్ ఈ వుతత్రం ఏంటని చూసుత్నాన్వా. కొనిన్

విషయాలని మాటలకనాన్ అక్షరాలే బాగా కనేవ్ చేసాత్యని నువేవ్ అనేవాడివి కదరా. 'మన మౌనానిన్ కూడా

వినగలిగినవాడు నిజమైన సేన్హితుడట.' అలా నా మనసుకి దగగ్రైనవాడివి నువేవ్. కానీ నీలాంటి ఫెర్ండ తో కూడా షేర
చేసుకోలేని కొనిన్ పేజీలు నా లైఫ బుక లో వునాన్యని అనేవాణిణ్ గురుత్ందా? కానీ వాటిని సైతం షేర చేసుకోగలిగే ఓ

తోడు నాకు దొరికిందటే నముమ్తావా. అంతటి ఆలంబన నాకిచిచ్నది ఓ అమామ్యంటే. అందులోనూ నాకంటే 22

సంవతస్రాలు చినన్దీ.. అంటే అసలు నువువ్ నమమ్గలవా..?
అవునార్.. మనోజఞ్ పరిచయం ఓ అదుభ్తం..
ఎలా చెపప్ను జతిన..!

తన ఆలోచనల తాకిడికి ననున్ నేను కోలోప్తునాన్నని చెపాప్లంటే ఒకవైపు చాలా ఆకవ్రడ్ గా, గిలీట్గా, మరోవైపు

గరవ్ంగా, ఆనందంగా వుంది నాకు.

నాకెపుప్డూ అరథ్ం అయేయ్ది కాదు మిమమ్లన్ందరీన్ చూసేత్ – ఈ పేర్మంటే ఏమిటా అనుకునేవాడిన్.. తెలిసేది. ఐనా

ఏదో కనూఫ్జన. గురుత్ందా జతిన, నిరుపమకి నయమయాయ్కా మనం మీ ఇంటి డాబా మీద ఒకసారి మాటాల్డుకునాన్ం..
ఆరోజు నేను నినన్డిగాను, 'పేర్మంటే ఏమిటార్?' అని.నువువ్ నవావ్వు.

"నినన్టి వరకూ ఎవరో తెలియని మనిషి, ఒకక్ క్షణం లో నీ పర్పంచం అయిపోవడమే పేర్మంటే" అని చెపాప్వు.

పేర్మ గురించి ఎంతో చదివాను, ఎనోన్ వినాన్ను. కానీ అంత అందంగా, అదుభ్తంగా, సూటిగా ఎవరూ చెపప్లేదురా.

చాలామంది కాకపోయినా నాలైఫ లోకీ కొందరు వచిచ్, పోయారు. నీకూ తెలుసుగా. కానీ వాళెళ్వరితోనూ ఇలా

కాలేదురా. నినూన్-నిరుపమనీ, కేశవనాన్-పాయల వదినలనీ చూసినపుప్డూ, మొదటోల్ కాసత్ నవొవ్చేచ్ది. తరావ్తత్రావ్త
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కాసత్ మెచూయ్రిటీ వచాచ్కా నా భావన తపప్ని తెలుసుకునాన్ను. పేర్మ కోసం నువువ్ పడడ్ యాతన, ఆరాటం చూసాకా

అనిపించింది మే బీ... పేర్మంటే ఎంతో గొపప్ ఫీలింగ ఏమో అని అనుకునాన్ను. కానీ చాలా వునన్తంగా పేర్మించుకుని,

జీవితంలో అడజ్సట్ అవలేక బాధపడే జంటలిన్ చూసినపుప్డు మాతర్ం 'పోనేల్ నయం.. నాకీ పేర్మా తెలీదు, ఆ బాధా తెలీదని'
హాయిగా నిటూట్రేచ్వాణిణ్.

కానీ, జీవితపు ఈ టరిన్ంగ లో, టీనేజ లో కాదు, కాలేజ లో కాదు, యంగేజ లోనూ, కనీసం మిడిల ఏజ లోనూ

కాదు. ఓలేడ్జ మొదటి మెటుట్ ఎకుక్తుంటే ఇపుప్డు సడెన గా ఎదురైందిరా జీవితంలో నాకేనాడూ తెలియని పేర్మ మనోజఞ్
రూపంలో.

పైకి మిమమ్లెన్ంతగా సపోరట్ చేసినా, కనీసం భాషేంటో తెలీకుండా వాళూళ్, కుటుంబ పరిసిథ్తులు తెలిసీ మీరూ..

అంతమాతర్ం ఆలోచించకుండా ఎలా పేర్మించారా అని అపుప్డపుప్డూ అనుకునేవాణిణ్. అలా అనుకునన్ందుకు క్షమించరా!

బహుశా అందుకేనేమో ఈ రోజు ఆ పైవాడు ననిన్లా టెసట్ చేసుత్నాన్డు. రోజుకి వందసారుల్ నా వయసునీ, పరిసిథ్తులీన్ గురుత్

చేసుకుంటాను. నాకు నేను నచచ్జెపుప్కుంటాను. కానీ, ఆమెకి దూరంగా క్షణం వుండడం కూడా అసాధయ్మైపోతోంది.

ఇది ఆకరష్ణా, పేర్మా, వాంఛా, లేక వాయ్మోహమా అని ననున్నేను ఎనోన్సారుల్ పర్శిన్ంచుకునాన్ను. ఐనా ఇవనీన్ తను

కనిపించేవరకే. ఒకక్సారి ఆమె నా ముందుకి రాగానే జే.కే. వుండడకక్డ

PPP
మనోజఞ్ని ఆరాధించే ఓ పేర్మికుడే వుంటాడు. భరదావ్జే వుంటాడు. ఓహ చెపప్లేదు కదూ... షీ కాలస్ మీ
భరదావ్జ.. ఆశచ్రయ్ంగా వుందా జతిన. అంత దగగ్రగా రానిచాచ్నంటే నమమ్బుదిధ్కావటేల్దు కదూ.

ఆమె ఆలోచనల ఒరవడిలో కొటుట్కుపోతూ నా ఆధారం కూడా ఆమె ఊహే, ఆమె తలపే అయిపోయి..

తలమునకలైనంత అవసథ్లో వునాన్ను. పేర్మిసేత్ కవితవ్ం వసుత్ందా అనేవాణిణ్, ఆఖరుకి నాకూక్డా వచేచ్సింది... చూశావా..?

తన చిరుసప్రశ్కి సైతం చలించిపోయేలా వునన్ ననున్ చూసుక్ంటే నాకే వింతగా వుంది. నువువ్ చూసుంటే ఇంకెంత

ఆశచ్రయ్పోయేవాడివో.

తననే చూసూత్, ఆమె మాటలే వింటూ అలా జీవితాంతం గడిపెయాయ్లని అనిపిసోత్ంది. ఇది పిచోచ్, పేర్మో ఏమీ

అరథ్ం కావటేల్దు. ఏం చెయాయ్లో తెలీనిసిథ్తిలో వునాన్ను. ఒకక్పని చెయాయ్లనాన్, అనీన్ ఆలోచించి చూసుకుని చేసేవాడిన్.

కానీ ఇపుప్డు, ఎవరూ పటట్కుండా, ఏమీ పటిట్ంచుకోకుండా.. మనూయే లోకంగా తిరుగుతునాన్ను. తను వయ్కత్ం చేసుత్నన్

పేర్మనీ, చూపిసుత్నన్ అభిమానానిన్ ఒపుప్కోనూ లేను. అలాగని తపుప్కోనూ లేను, ఎవరికీ చెపుప్కోనూ లేక నరకం

చూసుత్నాన్ను. ఐనా తనతో గడిపే ఆ క్షణాలు తెలియని హాయినే ఇసుత్నాన్యి. మెడమీద కతిత్లాంటి సమసయ్లు కూడా ఆమె

సానిన్ధయ్ంలో, సామీపయ్ంలో మరిచ్పోగలుగుతునాన్ను.
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ఇదంతా పేర్మే కదా జతిన..! నీకూ నిరుపమ కీ ఇలాగే జరిగిందా..? ఈ వయసులో ఓ చినన్పిలల్ని భర్మింపజేసి

నా వెంట తిపుప్కుంటునాన్నేమో అని భయం, తనని వదిలి బతికేదెలా.. అనే బాధ.. ఈ రెండూ ననున్ రెండువైపులా
పదునునన్ రంపంలా నా మనసుని కోసేసుత్నాన్యి.

'నా పార్ణం మీరే, నా లోకం మీరే.. ' అని తను అంటుంటే పర్పంచానేన్ గెలిచినంత ఆనందంగా గరవ్ంగా వుంది.

తన కళళ్లో నా మీద వునన్ ఆరాధన, పేర్మ చూసి.. ననున్ నేను ఎంత నిగర్హించుకునాన్ వలల్కాక, ఆగలేక,

బయటపడిపోయాను. దాంతో తను నాకు మరింత దగగ్రైపోయింది. అతి కషట్ంమీద తమాయించుకుని వయసు తేడా

గురించీ, ఫూయ్చరోల్ వచేచ్ బాధల గురించి చెపాప్లని చూసినా నేను మీకంటే చినన్దానేన్ గానీ, చినన్పిలల్నైతే కాదు నా

డెసిషన నాకు తెలుసంటుంది. పాపం ఆ పిచిచ్పిలల్ నా నుంచి అసలు దూరం కాలేకపోతోంది. కానీ ఎలా చెపప్ను. నాదీ

అదే భావన అనీ, ఇండైరెకట్ గా ఎంకరేజ చేసి తపుప్చేసుత్నాన్నా.. లేక.. కానట్ సే జతిన. తనని దూరం చేసుకోనివవ్ని సావ్రథ్ం

ననున్ పూరిత్గా ఆకర్మించుకుంటోంది. ఇది సావ్రథ్మో, పేర్మో, ..., మరేమో..., దీనంటినీ దాటి వెళిళ్పోవడం ఈవెన

నాతరం కూడా కావటేల్దు.

అంతరమ్ధనమే అంటారో లేక ఆతమ్ సంఘరష్ణే అంటారో నాకు తెలీదు గానీ, నా మనసుతో జరిగే ఈ సంఘరష్ణని

నేను గెలవగలిగితే, మా పేర్మ నా భయానిన్ జయిసేత్, నీకనాన్ సగం వయసునన్ నీ 'భాభీ' ని నీకు పరిచయం చేసాత్ను.
నువవ్ంటావు చూడు, "వో మేరీ పూరీ జిందగీ పే ఛాగయీ" అని. దటస్ వాట ఈజ హాపెనింగ టూ మీ మై ఫెర్ండ.

అయామ టూర్లీ, మాడీల్, డీపీల్ ఇన లవ విత హర. అరథ్ం చేసుకోగలవు కదూ..!

ఒకవేళ ఓడిపోతే మాతర్ం నా ఈ జీవితం పూరిత్గా శూనయ్ం జతిన. ఎందుకంటే,

"నినన్టి వరకూ ఎవరో తెలియని 'మనోజఞ్' ఒకక్ క్షణం లో నా పర్పంచం అయిపోయింది."
-

జే.కే.

మెయిల సెంట సకెస్సుఫ్లీల్... అనన్ అక్షరాలు సీర్క్న మీద మెరుసుత్నాన్యి. ఛైరోల్ వెనకిక్ వాలి కళుళ్ మూసుకునాన్డు
భరదావ్జ.
చాలా పెదద్ భారం దించుకునన్ ఫీలింగ. జతిన తో తన మనసులో విషయాలని షేర చేసుకోగానే చాలా హాయి గా
అనిపించింది. మే బీ ఇనేన్ళళ్ లో ఇంత ఓపెన గా తాను డిసక్స చేసిన విషయం ఇదేనేమో. మనోజఞ్ తో ఈ విషయం ఎంత
మాటాల్డినా గిలీట్గా అనిపించేది. ఇంకెవరిని చూసినా తనని తపుప్పడుతునాన్రేమో అనే భావనుండేది. జతిన గురించి
తెలుసు. కుండబదద్లు కొటిట్నటుట్ ముఖం మీద నిజమే చెపుతాడు. మే బీ తన డెసిషన రైటో,రాంగో చెపప్గల ఏకైక వయ్కిత్

వాడేనేమో... పాణి, సిన్గథ్, మురళి, అమమ్, నానన్... ఊహు.. ఎవరితో చెపిప్నా ఏదో ఒక చోట బయాసడ్ గా ఆలోచిసాత్రనే

øöeTT~

www.koumudi.net

161

మనసు మాట వినదు - కమలాగాయతిర్(కొర్వివ్డి)చెనిమిళళ్

ఫీలింగ వుంటుంది. వాడేమనాన్ ఎలాగూ తన డెసిషనే ఫైనల .. కానీ ఇదో కనెఫ్షన లాంటిది.. తన మనసులోని కలోల్లానిన్
కడిగి పునీతం చేసే పర్కాష్ళన.

PPP

పారక్ అంతా గోల గోలగా వుంది. అపప్టిదాకా పిలల్లతో చేరి ఆడుతునన్ సంజయ, ఆనంద లు అలసటగా వచిచ్

కూలబడాడ్రు. మనోజఞ్ నవువ్తూ వాటర బాటిల అందించింది.

"ఏంటీ.. జే.కే. సర వసాత్రని చెపాప్వ. ఇంకా రాలేదు. ఆయన టైమంటే టైమేనని ఓ తెగ మోసాత్వ కదా.. ఏరి

మేడమ మీ అసెంబీల్ రౌడీ....?" వెకిక్రింతగా అడిగాడు సంజయ.
"ఏయ", కోపంగా చెయెయ్తిత్ంది.

"ష.. అదుగో ఆయనొచాచ్రు.. మీరు నోళుళ్ మూయండి.."కంగారుగా చెపిప్ంది నవయ్.

"ఎలా వునాన్రూ.. ?" భరదావ్జ చిరునవువ్తో అందరీన్ పలకరించాడు బెంచ మీద కూరుచ్ంటూ.
"బాగునాన్ం సర" కోరస లా చెపాప్రంతా.

"హలో ఆనంద. మెనీ హాపీ రిటరన్స్ ఆఫ ది డే.. అయాం హియర టూడే యాజ పార్మిసస్డ్.." నవువ్తూ చేతి లో
వునన్ గిఫట్ పాయ్కెట ఆనంద కి అందించి షేక హాండ ఇచాచ్డు.
"థాయ్ంకూయ్ సో మచ సర.. మీరు రారేమో అని భయపడాడ్ను.."
"చెపాప్నుగా.. ఇకక్డుంటే తపప్క వసాత్ననీ.. "
"కానీ ఎకక్డో నాకే గిలీట్గా.. "
"కమాన.. డోనట్ బూర్డ ఓవర దట.. ఇంతకీ ఆ గన ఏంటి చేతిలో.. "

ఇదా హుషారు గా నవివ్,"వీడిన్ చంపడానికి.. ఆ పిలల్ల దగగ్ర తీసుక్నాన్ను", సంజయ ని చూపిసూత్ నవావ్డు.

"ఓహ.. థాయ్ంకస్ ననైన్తే కాదు కదా.. ఐనా బరత్ డే కి నిజంగానే చినన్పిలల్వాడివైపోయావే.." నవావ్డు భరదావ్జ.
"ఆలోమ్సట్... యూ నో సర... ఇది చాలా బాగుంది. మంచి సౌండ.. ఇటస్ సో రియల... నిజంగానే గన పేలిచ్నంత
ఎఫకట్ వసుత్ంది.. కావాలంటే చూడండి... బోనస గా వీడిన్ చంపిన సాటిసాఫ్క్షన కూడా..." సీరియస గా ముఖం పెటిట్
సంజయ కి గురిచూసి పేలాచ్డు.

భరదావ్జ వారించేలోపే పెదద్ శబద్ం చేసూత్ పేలిందది. క్షణంలో భరదావ్జ సెకూయ్రిటీ అతనిన్ చుటుట్ముటట్డం,

వారిలో ఒక ఆఫీసర చేతిలోని గన ఆనంద నుదుటికానడం సెకనల్లో జరిగిపోయాయి. బితత్రపోయారంతా.
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"విశవ్నాధ.. వెయిట..", ముందుగా తేరుకునన్ భరదావ్జ చపుప్న చెపాప్డు. అంతలోనే ఆనంద చేతిలో గన

పరిశీలించి అది బొమమ్దని గర్హించి తన రివాలవ్ర దింపాడతను, "సారీ సర.." అంటూ భరదావ్జకి చెపిప్ ఆనంద వైపు

తిరిగి "సారీ యంగ మాన... పారట్ ఆఫ డూయ్టీ.. ఏమనుకోకండి.." చెపాప్డతను. షాకింగా చూసూత్ తలూపాడు ఆనంద.

"యూ మే గో ఆఫీసరస్.. పీల్జ సేట్ ఎట ది పారిక్ంగ.. ఐ డోనట్ వానట్ ఎనీ వన హియర.." గంభీరంగా చెపాప్డు
భరదావ్జ. దాంతో మరోసారి అపాలజైజ చేసి వచిచ్నవాళుళ్ వచిచ్నటుట్ మాయమయాయ్రు.

"అయాం రియలీల్ సారీ ఆనంద.. నేను చెపాద్మనుకునాన్ను సౌండ రియల గా వసేత్ మా వాళుళ్ వచేచ్సాత్రని,

అంతలోనే నువువ్ పేలేచ్సావ.. రియలీల్ సారీ.. నీ బరత్ డే రోజున నా మూలంగా ఇలా జరిగినందుకు...."

"అయోయ్ అదేం లేదు సర. ఇదో డిఫెర్ంట ఎకీస్ప్రియనస్.. కాకపోతే.. నాకో డౌటూ ఒకవేళ మీరు గటిట్గా వెయిట

అనకపోతే వాళుళ్ ననున్ కాలేచ్సేవారా..?" తేరుకుని భయం నటిసూత్ అడిగాడు ఆనంద.

పకాలన్ నవేవ్సాడు భరదావ్జ, "నో... వెల.. ఐనా... అది సిటూయ్యిషన ని బటీట్.. నేను బాగానే వునాన్ను. మోరోవర

నువవ్ది సంజయ కి ఎయిమ చేసావు లకీక్గా. అదే నాకైతే ఐ డౌట ఇట..."

"అమోమ్ థాయ్ంకస్ చెపాప్రు. ఏదో చనువు గా వునాన్రు కదా కొదిద్గా ఎకుక్వ ఓవర చేసుంటే.. బరత్ డే కాసాత్ డెత డే..
అయి.."
"నందూ.." మందలింపుగా ఆపారంతా.

"ఓకే., ఓకే... ఏమనను గానీ.. అసలు మీకు సెకూయ్రిటీ వునన్టేట్ కనిపించదు. వీళళ్ంతా ఎకక్డిన్ంచి వచాచ్రు

సర.." ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు.

"ఎందుకుండదు.. మసట్ అది. కాకపోతే నా గోల పడలేక కాసత్ దూరంలో వుంటారంతే. మన సేట్ట హిట లిసట్ లో
మొటట్మొదటి పేరు నాదే కదా.. సో.. తపప్దు." నవావ్డు.
"ఎంత కూల గా చెపుత్నాన్రు సర మొదటి పేరని. ఏదో గెసట్ లిసట్ లో ఫసట్ నేమ అనన్టుట్. కానీ మీరు చూసేత్ ఏ

జాగర్తత్లూ తీసుకునన్టుట్ కనిపించరు. పైగా వీళళ్ నంబర కూడా ఇంత తకుక్వ వుందీ.. ?" సాలోచనగా అడిగాడు
సంజయ.

"వెల.. పొర్టోకాల పాటించడానికి, కొనిన్ సందరాభ్లలో కౌర్డ నుండి తపిప్ంచుకోవడానికీ తపప్ నాకు వీటి మీద

నమమ్కం లేదు. ఐనా కేవలం సెకూయ్రిటీ పెంచుకోవడం వలల్, చావుని తపిప్ంచుకునైతే తిరగలేం కదా సంజయ. ఇఫ ఇటస్

డిసైట్నడ్.. జరిగి తీరుతుంది..."

"భరదావ్జా.." చపుప్న అంది మనోజఞ్.
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"ఎస.. మనూ... దటస్ హండర్డ పరస్ంట టూర్.. నేనకపోవడంవలల్ ఆగిపోదది. తపప్దని రాసుంటే అది గారుడ్ల

రూపంలోనే రావచుచ్ ఇందిరా గాంధీలా.., లేక.."

"చాలాచ్లు. మీ సెకూయ్రిటీ ఆసెప్కట్స్, అభిపార్యాలూ, మాకేం చెపొప్దుద్ గానీ.. ముందీ జూయ్స తీసుకోండి."

చిరుకోపంగా అంది అతని మాటలకి.

తేలిగాగ్ నవేవ్సాడు,"ఓ.కే.. సారీ... నేనెందుకు మీ మూడ పాడుచెయాయ్లి గానీ.. ఔనూ... నీ పారీట్ పారక్ లో ఏంటి

ఆనంద?"

"ఫర ఎ ఛేంజ సర.. రెసాట్రెంట అంటే కాసత్ భయం వేసింది ఆ రోజుతో... కానీ ఇపుప్డు పారక్ంటేనూ దడ

పుటిట్ంచారు మీ వాళుళ్..."
"ఓహ ..అయాం రియలీల్ వెరీ సారీ ఫర దట.."
"నో.. నో.. సర... భలేవారే.. జసట్ కిడిడ్ంగ.. ముందు సాన్కస్ తీసోక్ండి..."
కాసేపటికి కబురల్లో పడాడ్రంతా. డినన్ర కి కూరుచ్ంటుంటే మోగింది భరదావ్జ సెల.

"వన సెకన పీల్జ.." అంటూ సెల ఆనస్ర చేసాడు సంతోషంగా, "హేయ.. సిన్గాధ్.. ఆఫట్ర ఎ లాంగ టైమ.. నైస..

సరైప్జ.. ఏంటీ టైమ లో.. మీరీపాటికి నిదద్రోతుండాలిగా?", చిరునవువ్తో మొదలుపెటిట్న భరదావ్జ ముఖంలో నవువ్
మాయమైంది అవతలనుంచి ఏడుపు వినపడడంతో.

"సిన్గాథ్.. అంతా ఓకే నా... కిరణ, పిలల్లూ.. "

"అంతా ఓ.కే... కానీ... మురళీ.. జే.కే.... మన మురళి... " సనన్గా రోదించసాగింది.

కూరుచ్నన్ చోట నుండి లేచాడు టెనష్న గా, "మురళికేమైంది.. సీప్కౌట.. ఈజ.. హీ.. ఐ మీన.. ఆకిస్డెంట..

ఏమనాన్...?"

"నో.. హీ ఈజ ఎలైవ.. కానీ.... జే.కే.. సోట్ర్క... మాసివ పెరాలిటిక సోట్ర్క... రాతిర్... రైట సైడ... కంపీల్ట గా

పారలైజ అయిపోయింది..." ఏడుసోత్ంది సిన్గథ్.
"వావ్ట... పాయ్రలైజా?" ఆగిపోయాడు. హుషారుగా నవివ్సూత్ తిరిగే మురళిని వీల ఛైరోల్ నిసస్హాయం

వూహించుకుంటూనే గుండెలోల్ ఎవరో గుచిచ్న ఫీలింగ. బలవంతంగా తేరుకోవడానికి పర్యతిన్సూత్ అనాన్డు, "కంగారు

పడకు.. సోట్ర్క కి గురి అయిన వాళళ్ందరూ పూరిత్గా పాయ్రలైజ కావలని లేదు. వాడు కోలుకుంటాడు... డోనట్ లూజ హోప..

"ఆనాన్డు ఓదారుప్గా.

"మాసివ సోట్ర్క జే.కే. ఐనా టీర్ట చేసుత్నన్ది కిరణే...", భారంగా అంది.
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గాడ .. ఇంకే హోప లేదు. కిరణ చెపాప్డంటే.. టాప నూయ్రాలజిసట్ అకక్డ కిరణ.. అంటే మురళి పరిసిథ్తి...
శాశవ్తంగా మంచంలో.. గాడ .. నోన్...

"సిన్గాథ్.. మరి వాణి, పిలల్లూ.." తేరుకుంటూ అడిగాడు.
"లోపలునాన్రు. మాటాల్డతావా..?"

"ఇవువ్..." అసప్షట్ంగా గొణిగాడు. కొదిద్సేపటి నిశశ్బద్ం తరావ్త వాణి లైనోల్కి వచిచ్ంది.
"అనన్యాయ్.. ఏమైందో చూసారా.. ఆయన... ఆయన... మా లైఫ మొతత్ం చీకటైపోయింది.."వాణి గొంతులో వేదన
సప్షట్మౌతోంది.
"వాణీ.. కంగారు పడకమామ్. కోలుకుంటాడు. వాడు.. వాడికేం కాదు." మాటలు పేరుచ్కుంటూ అతికషట్ం మీద
చెపాప్డు.
"కషట్మని చెపేప్సారు. ఇక మాగిజ్మమ మాట తెపిప్ంచడానికి టైరచేసాత్మని చెపాప్రు. అది కూడా చాలా తకుక్వ

ఛానుస్ందనీ...", వాణి ఏడవసాగింది. గాడ... ఎపుప్డూ రఫీ పాటలు పాడుతూ తిరగే మురళి గొంతు గురొత్చిచ్ంది. కళుళ్

మూసుకునాన్డు బాధగా.

"...ఏడవకమామ్. నువవ్ంతలా అయిపోతే పిలల్లు భయపడతారు. ఈ రోజులోల్ ఇవనీన్ పెదద్వి కావు. వి విల టైర ది
బెసట్ మెడికేషన ఇన ది వరల్డ్... ఐ పార్మిస... వాణీ... బీ బేర్వ.. నేనొసాత్ను"అంటూ అనిన్విధాలా ధైరయ్ం చెపప్సాగాడు.
కాసేపటికి నిగర్హించుకుంది ఆమె.

తేరుకుంటూ చెపిప్ంది, "చాలా థాయ్ంకస్నన్యాయ్. కానీ మీరు ఇపుప్డే రాకండి. మీరనన్టేట్ ఆయన కాసత్ కోలుకుని

ఇంటికి వచాచ్కా, మాటాల్డేటపుప్డు రండి. ఆయనకీ కాసత్ రిలీఫ గా వుంటుంది."
"తపప్కుండా. ఫోనోసారి సిన్గథ్కివువ్..."

"చెపుప్ జే.కే.." సిన్గథ్ గొంతు భారంగా ధవ్నించింది.
"నువేవ్డిచ్ ఆ అమామ్యిని కంగారు పెటట్కు సిన్గాథ్.. ధైరయ్ం చెపుప్.. ఏం కావాలనాన్ జసట్ లెట మీ నో. అంటే ఐ నో
యూ విల బీ దేర అనీ.. బట సిట్ల లెట మీ నో ఇఫ ఐ కెన డూ ఎనీ థింగ.. ఏదునాన్ కాల చెయియ్. మోసట్ లీ తొందరోల్నే
వసాత్ను. కీప మీ అపేడ్టెడ." చెపాప్డు.
"ఓ.కే. నువువ్ జాగర్తత్ జే.కే. కీప యువర సెలఫ్ ఫిట. మనం ఇంక చినన్పిలల్లం కాదు. పాణికీ చెపుప్. మేం మురళీకి
చాలా సారుల్ చెపాప్ం. వాడు చాలా రెకేల్స అబౌట హెలత్... ఐనా ఇటస్ డెసిట్నీ అనుకో.. బట మన జాగర్తత్లో
మనముండాలికదా. ఐనా నువేవ్ం వరీర్కాకు. ఐ విల లుక ఆఫట్ర ఎవీర్ థింగ హియర. ఎనీ వేస..." చెపిప్ంది.
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"టేక కేర..." కాల కట చేసాడు. నెమమ్దిగా తలతిపిప్ చూసాడు. అందరూ తనవైపే చూసుత్నాన్రు, తన మాటలోల్

విషయం అరథ్మైనటుట్ంది. తేరుకుంటూ వాళళ్వంక చూసి, "సారీ టూ సాప్యిల యువర మూడ అగైన.. ఆనంద ఐ హావ
టూ గో.. మరోలా భావించకు..." మాటలు పెగులుచ్కుంటూ అనాన్డు.
"ఛ.. అదేం లేదు సర.. ఎవరికైనా ఏమైనా.."
"తరావ్త కలుదాద్ం." వాళళ్ పర్శన్లకి జవాబు చెపేప్ ఓపిక లేనటుట్ లేచాడు.
"కనీసం తినేసి వెళళ్ండి సర.. మిమమ్లిన్ చూసేత్ వెళాళ్కా తినేటుట్ లేరు."అడిగాడు సంజయ.
"వదుద్.. థాయ్ంకస్." తల అడడ్ంగా తిపుప్తూ అకక్డనుంచి నడిచాడు. కామ గా అతనన్నుసరించింది మనోజఞ్.

ఫోన తీసి డయల చేసాడు "విశవ్నాధ.. ఐ నీడ సంబడీ టూ డైరవ మీ హోమ.. కార తీసుకుని పారక్ ఎంటర్నస్ కి

రండి." చెపిప్ ఫోన కట చేసూత్ మనోజఞ్ వైపు చూసాడు.
"నువెవ్ళుళ్ మనోజాఞ్.."

"అయాం సారీ... ఎలా వునాన్రాయన.. అదే మురళిగారు?" అడిగింది.

"సిట్ల ఇన ఇనెట్నిస్వ కేర..తెలియాలి.. ఎంతవరకూ ఆరాగ్నస్ డామేజ అయాయ్యో.", ఆగాడు బాధగా.
"...నేనూ మీతో రానా?" బెరుగాగ్ అడిగింది.

"వదుద్ మనూ.. ఐ నీడ టూ సీ పాణి ఇమీమ్డియటీల్.. నేను, జతిన కంటే కూడా వాళిళ్దద్రూ చాలా కోల్జ, ఆలోమ్సట్

బర్దరస్.. సియామీ టివ్నస్ అని పిలిచేవాళళ్ం.. పాణికిది చాలా పెదద్ షాక.. ఐ నీడ టూ బీ విత హిమ ఫర సమ టైమ."

కారు వచిచ్ ఆగింది. "భరదావ్జా... మీ దగగ్ర సీల్పింగ పిలస్ వునాన్యా..?" చపుప్న అడిగింది. వునాన్యనన్టుట్

తలూపాడు.

"ఐతే కొదిద్గా పాలు తాగి, టాబెల్ట వేసుకుని పడుకోండి. యూ నీడ సమ సీల్ప.. "మృదువుగా అంది. డోర మీద

చెయియ్వేసి ఆమెవైపు చూసాడు. ముందుకి కదిలి అతని చేతిమీద చెయియ్వేసి మెలల్గా నొకిక్ంది. కొనిన్ భావాలకి ఓదారేచ్

మాటలే అకక్రేల్దు. తనవారి నుంచి నీ బాధ నాదంటూ, నీకు నేనునాన్నని చెపేప్ చిరు సప్రశ్ చాలదూ. క్షణకాలం ఆమె
వైపుచూసి నెమమ్దిగా సీటోల్ కి చేరి వెనకిక్ వాలాడు.

PPP

"పాణెకక్డ?" కాటేజ లో అడుగుపెడుతూనే అడిగాడు.

"ఆయన రూమ లోనే వునాన్రు సర. పిలుసాత్ను." కదలబోతునన్ శరత ని వారిసూత్ చెపాప్డు భరదావ్జ "వదుద్.. నేనే
వెళాత్ను.." అంటూ. ఆశచ్రయ్ంగా చూసాడతను.
డోర తోసి లోపలికి ఎంటరయాయ్డు.

øöeTT~

www.koumudi.net

166

మనసు మాట వినదు - కమలాగాయతిర్(కొర్వివ్డి)చెనిమిళళ్

ఎపుప్డూ ఆకిట్వ గా తిరుగుతూ, ఏదో ఓపని చేసూత్ ఎవర బిజీగా కనిపించే పాణి సత్బద్ంగా మంచం మీద కూరుచ్ని

దిగులుగా శూనయ్ంలోకి చూసుత్నాన్డు.

"పాణీ.. " ఓదారుప్గా భుజంమీద చెయియ్ వేసూత్ పిలిచాడు.
చపుప్న లేవబోయాడు, "మీరా సర." అంటూ.

"కూరోచ్ పాణీ.. బాస గా కాదు వటిట్ జే.కే. గానే వచాచ్ను. కాసేపు మాటాల్డనీ.." పాణి పకక్న కూరుచ్ంటూ
చెపాప్డు భరదావ్జ. అతని గొంతులో మారద్వానికి పాణి కళళ్లోల్ నీళుళ్ నిండాయి.
చాలాసేపు మౌనంగా వుండిపోయారిదద్రూ ఆ విషాదానిన్ పంచుకుంటునన్టుట్.
"వెళాళ్లనుకుంటే వెళుళ్ పాణీ... వాడినోసారి చూసిరా.. అరేంజెమ్ంటస్ చేయమని శరత కి చెపప్నా?" మృదువుగా
పర్శిన్ంచాడు.
"వదుద్.. వదుద్ సర..."
"నా గురించా.. ఏం పరేల్దు. ఐ విల మాయ్నేజ.. శరత వునాన్డుగా. ఏదైనా వుంటే నినున్ ఫోనోల్ కాంటాకట్
చేసాత్డులే.. అవనీన్ పెటుట్కుని మానేయకు.. " ఆపాయ్యంగా చెపాప్డు.
తలెతిత్ చూసాడు పాణి. ఎలాంటి సిథ్తి లో నైనా అనిన్ యాంగిలస్ ఆలోచించే వాడిన్ పొలిటీషియన అంటారేమో గానీ
హూయ్మన యాంగిల కూడా ఆలోచించే వాడిని మాతర్ం ఖచిచ్తంగా జే.కే. అనే అంటారు.
"లేదు సర.. అందుకోసం కాదు. నిజంగా కాదు. మీరిలా చెపాత్రని నాకు తెలుసు. కానీ వాడన్లా.. వాడిని
చూడలేనిపుప్డు. "పాణి గొంతు వణికింది. ఓదారుప్గా భుజం చుటూట్ చెయియ్ వేసి అతనిన్ దగగ్రకి తీసుకునాన్డు.
"తపప్దు పాణీ. వీ హావ టూ ఏకెస్పట్ ద ఫాయ్కట్స్. నీకు తెలియనిది కాదు. మనం వాటినుంచీ పారిపోనూలేం..

కావాలంటే నేనూ వసాత్ను.." ఆగాడు. "ఒకక్సారి రామ కి ఇనాఫ్మ చేసి, దెన లెటస్ గో..."

"వదుద్ సర.. నా వలల్ కాదు. వాడు హాసిప్టల నుంచైతే రానివవ్ండి. వెళాద్ం. తరావ్త.. తరావ్త చూదాద్ం. ఐనా ఫాయ్కట్స్

నుంచి శాశవ్తంగా పారిపోయే అవకాశం ఎవవ్రికీ వుండదు.." బాధగా చెపాప్డు.
తలూపాడు భరదావ్జ. "సరే. యాజ యూ విష. ఏమైనా తినాన్వా?" అని అతని సమాధానం కోసం చూడకుండా

మళీళ్ చెపాప్డు, "పాలు, నిదర్కో టాబెల్ట పంపిసాత్ను. వేసుకుని పడుకో. ఆరోగయ్ం జాగర్తత్ని సిన్గథ్ చెపప్మంది. ఏం

ఆలోచించకు. ఇట ఈజ గాడస్ విల..." చెపిప్ బయటకి నడిచాడు.
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టాబెల్ట వేసుకుని నిసేత్జంగా మంచం మీద కూరుచ్నాన్డు భరదావ్జ. పకక్నే పాలగాల్సు కనిపించింది. ఖాళీ చేసి
వెనకిక్ వాలాడు. మనోజఞ్ గురొత్చిచ్ంది. నిజంగానే బాధ కలిగినపుప్డు భోజనం మీదకి మనసుపోదు. అలాగని ఏమీ
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తీసుకోకపోతే శరీరమూ అలిసిపోతుంది. అందరూ తినమని చెపేప్దందుకే. కానీ అలాంటపుప్డు ఆ చెపప్డం కూడా
విసుగు తెపిప్సుత్ంది. తనకేం అవసరమో గర్హించి వెంటనే ఎకుక్వ ఫస లేకుండా జసట్ ఒకక్ ముకక్ లో చెపిప్ంది. గుడ
సాప్ంటైనిటీ... అందుకే తను అదే సలహా పాణికీ చెపప్గలిగాడు.. అచుచ్ తనలాగే ఆలోచించింది... నిజంగానే..
పాపం మురళి...! వాణి ఎలావుందో.. పిలల్లూ.. చినన్వాళుళ్... లాసట్ టైమ ఏకాల్సులని చెపాప్రూ.. ఒకళుళ్ లెవెంత..

మరొకరూ... అలసటగా కళుళ్ మూసుకునాన్డు. కాసేపటికి, టాబెల్ట పర్భావంతో నిదర్ ముంచుకురాసాగింది. మురళీ...

బాధగా తలుచుకునాన్డు.

అంతలో సిన్గథ్ మాటలు గురొత్చాచ్యి.
పెరాలిసిస... శాశవ్తంగా పడిపోయాయి.. వాణి.. పిలల్లూ.. మనం చినన్పిలల్లం కాదు జే.కే.. ఏమైనా వసేత్ కషట్ం...
టేక కేర ఆఫ యువర హెలత్.. యువర హెలత్... పెరాలిసిస... జీవితాంతం.. వాణీ.. మనోజాఞ్...

ఎవరది మురళిలా

వునాన్డే.. కాదు.. కాదు.. తనే కదూ ఆ మంచంలో, వీల ఛైరోల్, ఎవరది.. తన పకక్న... ఎవరది.. తన భారాయ్.. తనకి

పెళెళ్కక్డైంది.. ఎవరో నరాస్.. కాదు.. తన భారేయ్.. నిరాశగా, నిరీజ్వంగా... ఎవరదీ... మనోజఞ్ కదూ... దిగుగ్న లేచి

కూరుచ్నాన్డు. పూరిత్గా చెమటలు పటిట్ తడిసిపోయాడతడు. సనన్గా రొపుప్తునాన్డు. చుటూట్ చూసాడు. కలే అని

అరథ్మైంది. కొనిన్ నిజాలకి, తన భయాలని జోడించి భవిషయ్త చూపించి, జడిపించిన కల.. కాదు.. కాదు.. భవిషయ్త
దరిశ్ని. లేచి నెమమ్ది గా వాటర బాటిల తీసుక్ని ఒకక్సారి గటగటా తాగాడు.

ఏం చేయబోయాడు తను. ఏదైనా అయియ్ తానొకక్ నిమిషంలో పోతే పరవాలేదు. నెమమ్దిగా కోలుకుని మే బీ
కొనాన్ళళ్కైనా వేరే లైఫ సాట్రట్ చేసుత్ంది. కానీ... ఒకవేళ ఇలా జరిగితే.. గాడ.. నరకం.. తనని వదిలేయలేదు. ఖచిచ్తంగా
మనోజఞ్లాంటి అమామ్యి అసస్లు వదలదు. అపప్డు పరిసిథ్తేంటి.. అలాగే..
తలవిదిలాచ్డు.
నో... తాను జరగనీయడు.. ఖచిచ్తంగా జరగనీయడు. తానెంత బాధ పడినా.. ఆమెంత బాధపడినా.. ఇది తన
ఫైనల నిరణ్యం.. జరిపించి తీరుతాడు. ఎట ఎనీ కాసట్...

PPP

"సర.." అపుప్డే వాకింగ నుంచి వచిచ్ షూ విపుప్తునన్ భరదావ్జ శరత పిలుపుకి తల తిపిప్ చెపప్మనన్టుట్
చూశాడు.
"పాణిగారూ వాళళ్ మదర కి హారట్ అటాక మళీళ్ వచిచ్ందట సర.. కిర్టికల అంటునాన్రు.. "

చపుప్న లేచాడు. గాడఈ మధయ్లో మంచి వారత్లేమీ వినరావా ఇంక.. శైలజ, మురళి, ఇపుప్డు ..
"పాణెకక్డ..?"
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"ఇపుప్డే బయటికెళాళ్రు సర.. "
"అదేంటి.. ఎకక్డికీ..?"
"తెలీదు సర..."

"సరే.. రాగానే నా ఛాంబర కి రమమ్నాన్ని చెపుప్. "
"ఎసస్ర.. "

PPP

"సర... రమమ్నాన్రట."

"ఆ.. పాణీ.. ఇంకా ఇకక్డే వునాన్వేంటి నువువ్..? ఇందాకే శరత చెపాప్డు. డోనట్ వరీర్... అమమ్కేం కాదు.. ధైరయ్ంగా

వెళుళ్.. " ఆపాయ్యంగా చెపాప్డు భరదావ్జ.

కళళ్లోల్ అంతులేని బాధ, వేదనలతో నిసస్హాయంగా చూసి తలొంచుకునాన్డు పాణి.
"ఏమైంది

పాణీ..

ఏమనాన్

కావాలా?",

అతనిన్

పరీక్షగా

చూసూత్

అడిగాడు

భరదావ్జ

చెపాప్లనుకుంటునాన్వా.. ఆపరేషన కి అమౌంట ఏమనాన్.."

"ఏదైనా

"లేదు సర.. అది.. నేను.. నేను.. "తడబడాడ్డు. ఒకక్క్షణం ఆగి నెమమ్దిగా " నేను.. మీకు.. చా.. చాలా దోర్హం

చేసాను సర.. అనుక్షణం మీ.. మీ వెంట వుంటూనే.. మోసం.. మీకు.. మిమమ్లిన్ దగా చేసాను సర..." కనీన్ళళ్
పరయ్ంతమయాయ్డు.

"ఏం మాటాల్డుతునాన్వ పాణీ.. హావ యూ గాన మాయ్డ.. నువువ్ దగాలూ, దోర్హాలూ చేయడం ఏంటీ.. మే బీ..

ఓహ.. గాడ.. ఐ గెస.. యూ ఆర ఇన డీప షాక... జరిగినవి అలానే వునాన్యి కదా. ఏంచేసాత్ం. ఖంగారు పడకు.. రా
ఇలా కూరోచ్.. నినన్ మురళి హెలత్.. ఇపుప్డు అమమ్.. ఐ కెన అండర సాట్ండ.. మరీ ఇంత వీక ఐతే ఎలా.. ఏమైందసలూ?"
మృదువుగా అతనిన్ సోఫాలో కూరోచ్బెడుతూ అనాన్డు.

దాంతో మరింత వేదనగా అనాన్డు పాణి, "మీరు.. దేవుడు సర.. నేను.. నేను.. మీగురించి.. అనీన్.. అంతా

చెపేప్సాను సర.. అతను చాలా పగతో వునాన్డు. చినన్నాటి సేన్హం.. అంటూ... నేను.. అంతలా ఎలా డైరవ
అయిపోయానో తెలియనే లేదు సర.. అనీన్ చెపేప్శాను సర.. ననున్ క్షమించండి.. చాలా పర్మాదంలో వునాన్రు సర.. "
నిశేచ్షుట్డై చూశాడు భరదావ్జ, "విషయం చెపుప్ పాణీ.." గంభీరంగా అనాన్డు.

వణికే కంఠంతో అంతా చెపప్సాగాడు. మౌనంగా అంతా వినాన్డు భరదావ్జ. ఒకక్సారి కూడా రియాకట్ కాలేదు.
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"ననున్.. ననున్ క్షమించండి సర... మీరే శిక్ష విధించినా సిదధ్మే సర... కానీ.... మీరికక్డుండడం మాతర్ం చాలా
పర్మాదం సర.. మీరిక తను కోరినదానికి ఒపుప్కోరని అరథ్మైపోయినపప్టినుంచీ బాగా కసితో వునాన్డు." భయంగా
అనాన్డు పాణి చివరకి.
తలెతిత్ చూశాడు భరదావ్జ. తన రియాక్షన కోసం ఆతర్ంగా చూసుత్నాన్డు పాణి. చాలా వరకూ తన వరష్న బాగానే

చెపాప్డు ఎకక్డా తన తపుప్ కనిపించకుండా. వాళుళ్ తనని మాటలతో ఎలా డైరవ చేసారో, ఎలా తన దగగ్రున్ంచి

ఇనఫ్రేమ్షన రాబటాట్రో.. చాలా తెలివి గా పర్జెంట చేసాడు. లోక సహజం. రీజనస్ ... తాము చేసిన పని కి కారణాలు,

సమరిథ్ంపులు ఎనోన్ వెతుకుతారు. తపుప్ని ఒపుప్కోవాలంటే చాలా ధైరయ్ం కావాలి. అది దైవతవ్ం. అందరి వలాల్కాదు. మరి

తనో.. తనూ మనిషేగా... కానీ.. ఇపుప్డు ఆవేశం, కోపం రావటేల్దు. దుఃఖం వసోత్ంది. అనిన్ విషయాలోల్ తనకి తోడుగా
నడిచిన పాణి... పాణేనా..

అయితే.. అయితే ఏమయింది..? ఏం తనే అంటాడుగా అందరూ మనుషులే కానీ మహాతుమ్లు కారని. అనిన్ంటోల్

తోడుగా వునాన్డు. ఓ చినన్నాటి సేన్హితుడి మాటలు నమిమ్ కాసత్ దారి తపాప్డు. నేరమేమీ కాదే. తన విషయాలు

చేరవేయడం తపేప్. కానీ.. ఆగర్హించడానికో, శికిష్ంచడానికి తనెవరు.. ఐనా శిక్ష కంటే క్షమే పెదద్ పరీక్ష.. పశాచ్తాత్పమో,

పరితాపమో.. కడగనీ మనసుని.. నిజంగా మనసునీ, మనిషినీ పర్కాష్ళన చేసి పునీతం చేసే శకిత్ పశాచ్తాత్పానికుంటే.. ఆ
జడిలో తడవనీ.. తానెందుకు తీరుప్ తీరాచ్లి. తానేమీ భగవంతుడు కాదే...

"సర.." పాణి పిలుపుతో తెపప్రిలిల్ చూశాడు భరదావ్జ. ఆలోచనల వరదలో కొటుట్కుపోతునన్ మనసు ఎపప్టికైనా,

ఏనాటికైనా ఓ దరి చేరుతుందా.. సేద తీరుతుందా... మనోజఞ్ గురొత్చిచ్ంది. ఈ వేదనని పంచుకోకుండా ఎలా మోయను..
దిగులుగా అనుకునాన్డు.
"నాకు.. చెపాప్వు కదా. ఇక మరిచ్పో పాణీ..." నిరిల్పత్ంగా చెపాప్డు.

తుళిళ్పడి చూసాడు పాణి., "కానీ.. అలా అనకండి సర.. అతనివలల్ ఎపప్టికైనా పర్మాదమే... ఏదైనా చేసేదాద్ం."

వణికిందతని గొంతు. బాలయ్సేన్హానిన్ తలుచుకునేమో.

"ఏం చేసేసాత్ము పాణీ.." మందలింపుగా అనబోయాడు.
"చంపేసాత్ను. వదలను.. వాళుళ్ మీ జోలికి వచేచ్లోపే.. మిమమ్లిన్ చంపాలనన్ ఆలోచన మళీళ్ చేసేలోపే..."

"సాట్పిట పాణీ.. ఇక చాలు.. వాళుళ్ మననీ, మనం వాళళ్నీ,.. ఏంటది... మనం ఫాయ్క్షనిసుట్లం కాదు..

వదిలేదాద్ం.. మనవాళుళ్ చేసిన పనులకే అసలీ విషయం ఇంతదూరం వచిచ్ంది. తపుప్ చేసేత్ కాళుళ్ విరిచేయడం, విషం
పెటెట్యయ్డాలు.. ఏంటదంతా.. వాళళ్ జనరేషన వేరు. ఇక మనం.. ఏకంగా చంపేదాద్మా.. ఇక ఇకక్డెందుకు. అడవులోల్కి

వెళిళ్పోదాం. మృగధరమ్మే పాటించేటటైట్తే ఇక ఇకక్డెందుకు..?" కోపంగా అనాన్డు.
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"కానీ వాళుళ్.. "
"వదిలెయ పాణీ. ఇది నా సమసయ్. తీరుచ్కుంటానో.. ఏం చేసుకుంటానో.. నా నిరణ్యం... నువువ్
కలిగించుకోవదుద్.." కఠినంగా చెపాప్డు.
తలొంచుకునాన్డు పాణి.

"మరో విషయం పాణీ.. భారయ్ తపుప్ చేసేత్ భరత్ది రెసాప్నిస్బిలిటీ, పర్జలు తపుప్చేసేత్ రాజుది తపుప్, అని ఎకక్డో

వినాన్ను. అలాగే నావాళుళ్ తపుప్ చేసేత్ ఆ తపుప్ నాది. ఇపుప్డు తొందరపాటుతో నువేవ్ం చేసినా ఆ పాపం నాదౌతుంది.

యజమానినని ఆరడ్ర వేయడంలేదు. బాస ననన్ గౌరవమో, సేన్హితుడిననన్ అభిమానమో ఏదో వుండబటేట్గా ఇదంతా

నాకు చెపాప్వు. సో అదే గౌరవంతో కామ గా వుండు. అదంతా మరిచ్పో. ఇది ఆరడ్ర కాదు రికెవ్సట్.. పైన నీ ఇషట్ం..."
సప్షట్ంగా చెపాప్డు.
"సర.. "విలవిలాల్డుతూ చూశాడు పాణి. అంత ఎదిగిపోయిన భరదావ్జ వయ్కిత్తవ్ం ముందు తాము మరింత

కుతిస్తంగా, నీచంగా కనిపించగా, బాధతో అతని గుండె బరువయియ్ంది. తనెంతగా అతనితో కలిసిపోయాడో, ఎలా

ఆలోచించాడో తలుచుకుని అతని కళళ్లో నీళుళ్ తిరిగాయి. ఇంత తెలిసినా తనకి మంచి చెపుత్నాన్డే గానీ,

మాటలనడంలేదు, ఆదరిసుత్నాన్డే గానీ అసహియ్ంచుకోవడంలేదు. చంపాలనుకునన్ వాళళ్ని కూడా క్షమించగలగడం..

ఎంత అలుప్లం మేము భరదావ్జా.. ఎంత ఉనన్తమైన వయ్కిత్ మీరు..

"అతనికి మిమమ్లిన్ చంపెయాయ్లనన్ంత కక్ష... కోపం వునాన్యి సర.. వూరికే వుండడు.." పాణి దిగులుగా
చూసాడు.
"అనుకుంటే చంపేసాత్రా పాణీ.. చాలా అనుకుంటాం.. అనీన్ చేసేసాత్మా.. అలా ఐతే నాకూ అమెరికా
పెర్సిడెంటవావ్లనుంది.." నవువ్తూ అనాన్డు భరదావ్జ. అతని నవువ్ లో విషాదం తొణికిసలాడింది.
"అలా అనకండి.. సర.. అతనూ.."
"చంపెయాయ్లనన్ంత కోపం రావడం వేరు.. చంపెయయ్డం వేరు పాణీ. ఇవనీన్ మరిచ్పోయి వెళిళ్ మీ అమమ్గారి
హెలత్ సంగతి చూడు. డబేబ్మైనా కావాలంటే.."
"ఇకక్డ సేఫ కాదు సర.. సిటీకి వెళిళ్పోండి.. పీల్జ.." వేడికోలుగా అనాన్డు.

పాణీ.."

PPP
పకాలన్ నవావ్డు, "ఏం సిటీలో వుంటే చంపడానికి దూరం అయిపోతుందా.. ఫైల్ట ఛారెజ్స ఎకుక్వా.. వదిలెయ
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"లేదు సర .. అంతమంది సెకూయ్రిటీ దాటి వాళుళ్ మీవరకూ రాలేరకక్డ. ఇకక్డ మీ సెకూయ్రిటీ తకుక్వ. చుటూట్

అడవి, లోయలు, చెటూల్ చేమలూ, ...ఏమూలనుండి ఎవరు వసాత్రో తెలీదు. పోనీ.. సెకూయ్రిటీ పెంచుకుందాం సర..

లేదా.."

"ఇంతకుముందైతే నీ మాటకి నేనూ వెళిళ్పోయే వాడినే. ఇపుప్డు వెళళ్లేను. నీకూ తెలుసు. కొదిద్రోజులోల్ ఎలాగూ
తపప్దు. ఇపుప్డు కాదు. చుటూట్ వందమంది గారుడ్లతో నేనెపుప్డూ ఫీర్గా వుండలేను. నీకూ తెలుసు. అయినా రాసుంటే
చావుని ఆపగల గారెడ్వరు..? సో అనవసరం గా ఆలోచించి మనసు పాడుచేసుకోకు. వెళిళ్రా."

"కానీ వాళళ్లా వునన్పుప్డు మనం మాతర్ం మహాతుమ్లాల్ ఎందుకు వుండాలి సర. సుఖ రామ విషయంలో

జనాలకోసం ఇలాంటి పరిసిథ్తులోల్నే మనం.."

"దేర యూ ఆర పాణీ.. ఇకక్డ 'మనం' అకక్డ 'జనం'... అదీ వృతిత్ ధరమ్మే.. కాకపోతే కాసత్ దానున్ంచి కాసత్

డీవియేట అయియ్ నాయ్యం చేయడానికి పర్యతిన్ంచాం. అంతేగానీ వయ్కిత్గత వయ్వహారాలోల్ అలాంటివి.. వదుద్ పాణీ.. మరీ
అంత దురామ్రగ్ం వదుద్. ఉదోయ్గం తుపాకీ ఇచిచ్ందని పోలీసులు తమ పరస్నల రైవలస్ ని చంపుకుంటూ పోతారా.. అలా

ఆలోచించకు.. దానికి అంతముండదు. పదిమందికి నాయ్యం చేయడానికో, జరిగే అనాయ్యానిన్ ఆపడానికో అయితే నా

పవర వాడుకునాన్ను గానీ, నా కక్షలు తీరుచ్కోవడానికి ఏనాడూ చేయలేదు. నా పరస్నల విషయలోల్ నాకు ఇలాంటివి

వదుద్. తాతయయ్ వేరు. నేను వేరు. ఐనా.. అదే చేయాలంటే ఇనేన్ళూళ్ ఆగే వాడినే కాదు..." సిథ్రంగా చెపాప్డు.
"ఇదంతా నావలేల్ వచిచ్ంది సర.. నేనే మూరఖ్ంగా నమీమ్.."
"వెళిళ్రా పాణీ.."
"సర.. " సందిగథ్ంగా చూసాడు.

లేచి నిలబడాడ్డు భరదావ్జ. అపప్టి వరకూ వునన్ నిరేవ్దం తొలగిపోయి అతని ముఖంలో అంతులేని పర్శాంతత
చోటు చేసుకుంది.
"ఈ పర్పంచం లో తామెందుకు చనిపోతునాన్రో తెలియకుండా వెళిళ్పోయేవాళుళ్ చాలామందునాన్రు పాణీ.
ఒకవేళ చావంటూ నా ముందుకొసేత్ కనీసం కారణమైనా తెలుసు నాకు. అది చాలు. విధి ఎలా రాసుంటే అలా
జరుగుతుంది వెళిళ్రా.." గంభీరంగా చెపిప్ అకక్డనుండి వెళిళ్పోయాడు.

PPP

"ఎలా వునాన్రు భరదావ్జా... " ఆపాయ్యంగా అడిగింది. అలసటగా చూసాడు.
"రా.. మనూ.. కూరోచ్.."చెపాప్డు నెమమ్దిగా.
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"పొదుద్నన్ వాకింగ లోనూ ఇలాగే డల గా వునాన్రు. మదాయ్హన్ం లంచ కూడా ఏం తినలేదు.. మురళిగారికేం
కాదు భరదావ్జా.. మీరిలా అయిపోతే ఎలా.. ఐ కెన అండర సాట్ండ యువర ఫీలింగస్.. కానీ ఇలా వుంటే .. నో వే..
నేనొపుప్కోను.. శైలూ గురించి నేను డల అయితే మీరొపుప్కునాన్రా.." తదేకంగా అతనేన్ చూసూత్ అడిగింది.
"వెల.. నాట ఎంటైరీల్ మురళీయే కాదులే మనూ.. అంత గొపప్ సేన్హితుడిన్ కూడా కాదు.." నిరిల్పత్ంగా అనాన్డు.
అతని చేతిమీద చెయియ్ వేసింది.

"ఏమైంది భరదావ్జా.. అతని వలాల్.. లేక... ఏదైనా వేరే.. పార్బెల్మా... నేను తెలుసుకోవచాచ్..?"లాలనగా

అడిగింది.

నిసప్ృహగా చూసాడు.
"గుడి గురించి అతనికి తెలిసిపోయింది మనూ... మా పార్జెకట్ గురించీ... అంతా... అంతా.."
"మై గాడ... అసలెలా తెలిసింది...? ఇపుప్డెలా.. ఐ మీన .. డిడ హీ కాంటాకట్ యూ.. ?"
తలూపాడు, "వాళళ్కి ఆ గుడి ధరమ్కరత్ృతవ్ం ఇవావ్లట..."
"నానెస్నస్.. మీరుండగా.. ఎలా సాధయ్ం.."

"నేను ధారపోయొచుచ్.. నాకు వారసులు లేరు కాబటిట్.. యోగుయ్లైన వారికి..." నిరిల్పత్ంగా చెపాప్డు.
"యోగుయ్లా..మై ఫుట.. ఐనా కేశవనన్ కూడా వునాన్రు గా.."
"నో ఛానస్.. కోరట్ లో కేసు గెలిచింది మా తాతగారు.. కదా.."
"ఐనా మీరెందుకు వపుప్కుంటారు..?"

"తలిల్ పరువు బేరం పెడితే లొంగని వాడెవవ్డు మనూ..."
"భరదావ్జా... అయాం.. వెరీ సారీ... పోనీ మీరే కోరుట్కెళోళ్.. లేక ఏదైనా కిటిట్ంచో..."

"...అతనికి కావలిస్ంది ఆసిత్లో వాటాయే కాదు, గుడి మానయ్మే.. కాదు.. అనీన్ కావాలి.. తాతయయ్ పేరు లో

చోటుతో సహా..."

"వాట..మై గాడ..మరి..మరి మీ నానన్గారికి తెలిసేత్..."
"హీ హాజ ఎ హయయ్ర పాల్న నౌ... మా వాళుళ్ చేసిన అనాయ్యానికి బదులు తీరుచ్కోమంటునాన్డు అమమ్
కొడుకుగా అవసరం లేదట. చనిపోయిన మా మామయయ్ కొడుగాగ్ లోకానికి పరిచయం చెయయ్మంటునాన్రు..."
"వావ్ట..."మనోజఞ్ గొంతు కీచుమంది. "అదేంటి అదెలా సాధయ్ం.. ఎనున్నాన్యి తెలిసిపోతుంది కదా.. డీ.ఎన.ఏ.
టెసట్ లూ.. పెటరిన్టీ..."
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"నేనో హోమ మినిసట్ర ని మనూ. నేను తలుచ్కుంటే రిపోరుట్లు తారుమారౌతాయి. నిజాలు అబదాధ్లౌతాయి,

అబధాధ్లు నిజాలౌతాయి., ఆ సంగతి మనం మరిచ్పోయినా వాళుళ్ మరిచ్పోరు....లేదంటే తను అమమ్ కొడుకునని ఓపెన

చేసాత్నూ అలా ఐతే తనకి ఎలాగూ వారసతవ్పు ఆసిత్లో వాటా వసుత్ంది, మా పరువూ పోతుంది అంటునాన్డు.."
"మై గాడ చాలా.. చాలా పెదద్ వూయ్హం .. ఏం చేసాత్రు. ఇపుప్డెలా...? "

"...చాలా సహనం పాటించేసాను మనూ..చాలిక...ఇనాన్ళూళ్ ఇది నా సమసయ్. ఇపుప్డు పర్జల డబబ్ది. తాతయయ్
గౌరవం. అమమ్ పరువూ.. అని ఆలోచిసేత్.. అంతా అనాయ్యమైపోతుంది. ఇపుప్డిక కొంచెం భరదావ్జ మరో రూపం కూడా
రుచి చూడనీ అతనిన్.." కసిగా చెపాప్డు.
"తొందర పడకండి భరదావ్జా.. మీరేంచేసినా.. మీ కుటుంబం కూడా ఇనావ్లైవ్వుందికక్డ.. మీరేమనాన్ చేసేత్ ఆ
కక్షతో అతనినేమైనా చేసినా.. మీ అమామ్నానన్లూ.. ఈ వయసు లో.. మోరోవర అతని తండిర్కూడా చాలా కూర్యల
అనాన్రు కదా.."
"అతని తండిర్ ఇపుప్డు బర్తికిలేడులే మనూ.. ఐనా చాలా ఆలోచించాను.. చాలు.. చాలా రోజులు ఇలా ఆలోచించే
ఇంతవరకూ వచిచ్ంది విషయం. ఐనా నా కుటుంబం చలల్గా వుండాలని మావయయ్ జీవితానికి మచచ్పూయలేను...
రిడికూయ్లస.. తాతయయ్ ఆతమ్ కోష్భిసుత్ంది.."
"పైనునన్ ఆతమ్లకంటే బతికునన్ మనుషుల కేష్మం ఆలోచిసేత్ మంచిదేమో భరదావ్జా.." సూటిగా అంది.

"లేదు మనూ.. ఒకవేళ నేను వీక అయియ్ ఆసిత్లో వాటాకీ, తాతయయ్ పేరులో సాథ్నానికీ వపుప్కునాన్ అతని గోల అది

కాదు. అలాంటి వాడిని ఆలయానికి ధరమ్కరత్ని కానివవ్లేను. పర్జల కోసం వేసిన సెక్చ, చేసిన కృషీ, అనీన్ నాశనం

అయిపోతాయి. పర్తిక్షణం ఏదో ఒక కొతత్ టారచ్ర తో పదేళుళ్గా నరకం చూసింది చాలు మనూ.. ఐనా పర్తీ క్షణం నాతో
కంపార చేసుకుని రగిలిపోతే నేనేం చెయయ్ను. మా నానన్ వలల్ నేనికక్డునాన్ను. వాళళ్ నానన్ వలల్ వాడకక్డ

మిగిలిపోయాడు. బేసిక పాయింటది. ఎవరూ మారచ్లేనిది. ఐనా తాతయేయ్ రైటేమో మనూ.. ఎకక్డో ఏదో అడొడ్చిచ్, పార్ణం
తీసే మనసు రాలేదు నాకు. అసలు అపుప్డే తీసేసి వుంటే ఈ నిమిషనిమిషానికీ టారచ్ర తపేప్దేమో నాకు. వయ్కిత్గత కక్షలకి
అలా దిగజారకూడదనుకుని ఇంతవరకూ తెచుచ్కునాన్ను.. చాలిక... అయాం... టయరడ్... " ఉదేవ్గంగా అనేసి బాధగా
వెనకిక్వాలాడు.
ఓదారుప్గా అతని చేతిమీద చేయివేసింది. ఆమె వైపు చూసి నిరిల్పత్ంగా నవావ్డు. "నాతో వుంటే చాలా టెనష్నస్
అనుభవించాలి మనూ.. ఆడుతూ పాడుతూ వుండాలిస్న వయసు నీది.. ఇవనిన్ంటితో నింపేయడం సావ్రథ్మే కానీ... "
"షష్... అలా మాటాల్డకండి మీరు.. నేనూ మీరూ వేరేవ్రు కాదు.. మీకు సలహా ఇవవ్చోచ్ లేదో తెలీదు.. ఐనా .. ఏం
చేసినా ఆలోచించి చేయండి.." కాసత్ బెరుగాగ్ అంది.
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"ఆలోచించే శకిత్ నశించిపోయింది మనూ.. ఎవరు నావాళోళ్, ఎవరు పగవాళోళ్ తెలీని పరిసిథ్తి.. నాపర్తి కదలికా

వాళళ్కి తెలుసు.. " నిరిల్పత్ంగా అనాన్డు.

"మై గాడ... అదేంటి.. ఎలా..?" తెలల్బోతూ అడిగింది. పాణి గురించి చెపప్బోయి ఆగాడు. పాణి తపేప్ముంది.

తనని హెచచ్రించి మరీ వెళాళ్డు. ఇపుప్డా విషయాలనీన్ ఏకరువుపెడితే విని, అరథ్ం చేసుకుని, భయపడకుండా వుండేంత

సైథ్రయ్ం ఈ అమామ్యికుందా.. అయినా బాధని పంచుకోవచుచ్. కానీ, భయనిన్ పంచుకుంటే పెంచినవాడౌతాడేమో..

"చూదాద్ంలే మనోజాఞ్.. ఏదో ఒక మారగ్ం దొరకకపోదు. వదిలెయ. కాకపోతే చాలా ఋణపడిపోతునాన్ను నీకు..."
"ఛ.. ఏం మాటలవి.. టీ.వీ. లో తెలుగు సినిమాలెకుక్వ చూసుత్నాన్రా ఏంటీ.. ?" నవివ్ంది.

భరదావ్జ చినన్గా నవివ్ లేచాడు. ఆమె తలమీద చినన్గా తటిట్, "పద.. ఆకలేయటేల్దా.. తిందాం లోపలికి నడు..."

అనాన్డు.

తేటపడడ్ అతని ముఖం వంక ఆనందంగా చూసి లేచింది. నడుసూత్నే జేబులోంచి సిగరెట తీసి వెలిగించాడు.
ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది.

"ఏం.. భరదావ్జ టీ టోటల్ర అనుకునాన్వా.. ఆరోజు మొదటిసారి డిర్ంక చెపిప్నపుప్డూ ఇలాగే చూసావ..?"

అడిగాడు.

"ఊహు.. చాలా టెనష్న లో తపప్ సిగరెట కాలచ్ననీ ఓసారి చెపాప్రు కదా..."
తలూపాడు, "ఏం ఇపుప్డేమనాన్ తకుక్వ టెనష్న లో వునాన్ననిపిసోత్ందా.. ?"

"వెల.. ఐతే.. టెనష్న పోగొటేట్ందుకు సిగరెట ని మించిన మందొకటి వుంది. మీకు ఓ.కే. ఐతే ఇసాత్ను.." హాయ్ండ
బాయ్గ తెరుసూత్ చెపిప్ంది.
" అవునా.. ఏదీ ఇవువ్.. పోనీ టైర చేదాద్ం.. " సాలోచనగా చెయియ్ చాపుతూ అనాన్డు.
ఆమె బాయ్గ లో వెతుకుతూ "ముందా ఆరన్మెంట పడెయయ్ండి.."

"ఓహ.. రైట.." సిగరెట దూరంగా విసిరేసూత్ అడిగాడు, "ఇంతకీ అదేంటీ.. నికోటిన పాయ్చెస లాగా టాబెల్టస్

కూడా వచాచ్యి అని రాసుత్నాన్రూ... అదా?"
"ఊహు.."

"వాటరకక్రేల్దా.. "
"ఊహు" సాచిన చేతిని తోసేసూత్ "ఏదీ.. నోరు తెరవండి.." అంది.
"వదుద్లే ఇలా ఇవువ్ "అనాన్డు ఇబబ్ందిగా.
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"అలా ఇచేచ్ది కాదు..." అంటూ బాయ్గ లోంచి టాయ్బెల్ట తీసింది. అపర్యతన్ంగా నోరు తెరిచాడు. టాయ్బెల్ట
వేసుత్నన్టుట్ దగగ్రకొచిచ్ అతని చెంపని గాఢంగా ముదాద్డి రివువ్న లోపలికి తూనీగలా పరిగెటిట్ంది. ఉలికిక్పడి చెంప

తడుముకుని చుటూట్ చూశాడు ఖంగారుగా, "మనూ.... యూ నాసీట్ గరల్.." కోపం నటిసూత్ అరిచాడు వసుత్నన్ నవావ్పుకుని.

లోపలికొసూత్నే ఏమీ ఎరగనటుట్ వునన్ మనోజఞ్ని చూసి ఏదో అనబోయాడు. అంతలో ఫోన రింగయింది. చపుప్న

అలరట్ అయాయ్డు సీర్క్న మీద కనిపించిన పేరు చూసూత్నే.
"హలో రామ.. చెపప్ండి.. "
"కానఫ్రెనస్ లోకి రా జే.కే... ఇటస్ ఇంపారెట్ంట... మన పరస్నల ఐడీ లో లాగిన కా.. కివ్క.."
"జసట్ టూ మినిటస్.." చెపూత్ ఫోన కట చేసాడు.
"పద.." తన ఛాంబర లోకి దారితీసూత్ చెపాప్డు. అయోమయంగా అతనన్నుసరించింది. వెనకే డోర కోల్జ చేసి

బోలట్ వేసాడు. భయంగా చూసిందతని వైపు. సిసట్మ ఆన చేసి అది బూట అవుతుంటే చెపాప్డు, "భయపడకు.. రామ..

అదే .. సీ.ఎమ. తో కానఫ్రెనస్.. పైరవేట అనీ బోలట్ వేశాను. వెయయ్కపోయినా ఎవరూ రారనుకో.. సిట్ల.."
"పోనీ నేను.. వెళిళ్పోనా .. పైరవేట కదా.. "

"నో నీడ.. ఆ పకక్న కూరోచ్.. రామ కి కనపడకుండా చాలు.." ఆగాడు. "థాయ్ంకస్ మనూ.. నీ టాయ్బెల్ట చాలా
బాగా పని చేసింది. అయాం బెటర నౌ.. రిలీవడ్.. థాయ్ంకస్ ఎలాట.. యూ నో వన థింగ.. ఇవాళ మోరిన్ంగ నుంచి రామ ని
అవాయిడ చేసుత్నాన్ను.." అంటూ సిసట్మ లో పాసవ్రడ్ టైప చేసాడు.
మనోజఞ్ మాటాల్డే లోపు సీ.ఎమ. కనిపించారు సీర్క్న మీద.
"చెపప్ండి రామ.." ఛైర సిసట్మ దగగ్రగా జరుపుకుంటూ అనాన్డు.

సరవ్శకుత్లూ పోయినవాడిలా అలసటగా చూసూత్, "విషయం తెలిసింది కదా జే.కే..?" అడిగాడాయన.

తలూపాడు భరదావ్జ. అతను కంపీల్ట గా సీరియస గా వునాన్డు. కళుళ్ తీక్షణత సంతరించుకునాన్యి.
"జే.కే. మొతత్ం అయిపోయింది. ఆ రతాన్కర మీడియాకి లీక చేయబోతునాన్డు. అదే జరిగితే వీ ఆర ఫినిషడ్..
అపోప్జిషన వాళుళ్ ఆడుకుంటారు. పర్జలు దుమెమ్తిత్పోసాత్రు. అటుట్డికిపోతుంది. గవరన్మెంట కూలిపోతుంది. మొతత్ం..
ఆ పురుషోతత్మ గాడూ... ఆ.. బాసట్..."

"రామ.. వారిసూత్ అనాన్డు భరదావ్జ, "మనకి తెలీదు ఇపుప్డు ఈ టాక కూడా ఎవరైనా టాప చేసుత్నాన్రేమో..

మీరు కొంచెం కంటోర్ల చేసుకోండి.. "
జీర.

"ఎలా జే.కే.. ఎలా..? తెలల్వారితే రోడుడ్మీదుంటాం.. నువువ్... నువువ్.. రాలేవా.." అడిగాడు సీ.ఎం. గొంతులో

øöeTT~

www.koumudi.net

176

మనసు మాట వినదు - కమలాగాయతిర్(కొర్వివ్డి)చెనిమిళళ్

"నేనా.. !"
"ఔను జే.కే. నినున్ జనం నముమ్తారు. పారీట్ నుంచి పురుషోతత్మ ని ఎకెస్ప్ల చేదాద్ం.. సెంటర కి ఇనాఫ్మ చేసి..
సీ.బీ.ఐ. ని డీల చేయమందాం.. ఇంకా యాజ యాన ఇమీమ్డియట యాక్షన అతనిన్ అరెసట్.. "
"తరావ్త.. తరావ్తేం చేసేదాద్ం రామ.. మన చేతులోల్ వుంటుందా ఏమనాన్... పరిసిథ్తి అది కాదు. పార్కిట్కల గా

మాటాల్డండి రామ. మీరో-నేనో ముందు నిలబడతాం. అయితే..? సో.. వాట..? సమాధానపరచడానికి, సరిద్చెపప్డానికి

ఇదేమీ సాక్మ కాదు.. నలభైమందిని మింగిన మారణహోమం.. మసైపోతాం రామ... డూ యూ గెట ఇట.."
ఉలికిక్పడి చూసింది మనోజఞ్. వాళెళ్ంత సీరియస విషయం మాటాల్డుతునాన్రో అపుప్డరథ్మైందామెకి.

"దెన.. మరేం చేదాద్ం జే.కే..? ఈ పొజిషన లో వుండీ, గవరన్మెంట కుపప్కూలిపోతుంటే.. చేతకానివాళళ్లా..

నిలబడి చూదాద్మా సెంటర ముందు..", ఉదేవ్గంగా అనాన్డు.

"మీకేం కావాలి రామ..?" గంభీరంగా అడిగాడు భరదావ్జ.

నమమ్లేనటుట్ ఆశచ్రయ్ంగా చూసాడు సీ.ఎమ. భరదావ్జ సలహాలిచేచ్ హోమ మినిసట్ర లా కాక వరాలిచేచ్ దేవుడిలా
కనపడాడ్డో ఏమో హఠాతుత్గా అతని ముఖం విపాప్రింది.

పటట్రాని టెనష్న తో ముందుకు వంగాడు, టేబుల మీద చేతులు వతిత్ పటిట్, "పరువు.. నా పరువు, గవరన్మెంట

పరువు..." చెపాప్డు.

"షూట ఇట రామ.. డైరెకట్ గా చెపప్ండి. మీకు గవరన్మెంట నిలబడాలి అంతేగా..?"
"ఎసస్.... అంతే.. కానీ.. ఎలా.. ఏం చేసాత్వు జే.కే.. ఎలా.. ?"

"ఏం చేసాత్వు అని కాదు, ఏం కావాలి అని అడగండి రామ..?" భరదావ్జ కళళ్లో తీక్షణ్త అంత సీనియర పొజిషన

లో వునన్వాడిని కూడా భయపెటేట్లా వుంది.
"చెపుప్ జే.కే. ఎనీథింగ యూ సే..."

"ఒకక్ 18 గంటలు కళుళ్, చెవులు మూసేయండి రామ... జసట్ ఒకక్ 18 గంటలు..."

సీ.ఎమ నిటారుగా కూరుచ్నాన్డు. ఏదో అరథ్మైనటుట్ చూసాడు. "అంటే యూ మీన..." ఆగిపోయాడు.

"ఎస.. ఐ మీన.. మీకు పరువు, గవరన్మెంట సిథ్రతవ్ం కావాలి. నాకు నలభైమంది జీవితాలకి సరైన సమాధానం

కావాలి..", భరదావ్జ గొంతు లో కరక్శతవ్ం తెలుసోత్ంది. ఎపప్డూ చూడని తీవర్త.

వాళేళ్ం మాటాల్డుతునాన్రో తెలిసి ఆమె వళళ్ంతా చెమటుల్ పటాట్యి. క్షణాలోల్ తడిసిముదైద్ంది.

"మై గుడెన్స... నో.. జే.కే. నువవ్నేది.. ఐ కానట్ లెట యూ డూ సచ ఎ థింగ.. అపుప్డు.. అపుప్డు మనకీ, అతనికీ

తేడా ఏముంటుందీ..?"
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"తపప్కుండా వుంటుంది రామ. జింకలిన్ వేటాడాడ్నికీ, వేటగాడిన్ వేటాడాడ్నికీ వునన్ తేడా..!! ఐనా ఇందులో మీ

ఇనావ్లెవ్మ్ంట ఏమీ లేదు రామ. ఇది పూయ్రీల్ నా డెసిషన. కానీ మీకు చెపిప్ చేయడం నాధరమ్ం. ఆలెర్డీ అనీన్ డిసైడ

అయిపోయాయి. ఒకక్ చినన్ సైగ.. అంతే.. అంతా అయిపోతుంది. యూ నో దట వెల.. జసట్ సే ఎస రామ. ఇది కోరుట్కి
లాగి, సాకాష్య్లూ, బెయిళూళ్, జైలోల్ రాజభోగాలూ, మానవహకుక్ల సంఘాల సమరిథ్ంపులూ, ఒక డిపూయ్టీని రకిష్ంచడానికి

వెయియ్ చేతులొసాత్యి. నాయ్యమనేది కనుచూపు మేర ఎకక్డా కనపడదు. మీకూ తెలుసు. నాకూ తెలుసు. ఐనా
ఆరుగ్య్మెంటస్ అనవసరం.. మీ నిరణ్యం చెపప్ండి. ఒకవేళ గవరన్మెంట రేపు పడిపోయినా.. జరగబోయేదదే.. నే
చెయయ్బోయేదిదే.. నలభైకి నలుగురు... ఆటవికమే అయినా అదే నా నాయ్యం.. నిరణ్యం.." చెపాప్డు భరదావ్జ. అతని

మాటలోల్ పూరిత్ కనివ్క్షన, సిథ్రతవ్ం ధవ్నించాయి.

కొదిద్సేపు అకక్డ ఒకవిధమైన నిశశ్బద్ం చోటుచేసుకుంది. భరదావ్జ అలాగే నిశచ్లంగా సీర్క్న వైపు చూసుత్నాన్డు.

సీ.ఎం. అనీజీగా కదిలాడు. కళుళ్ మూసుకుని కొదిద్సేపు ఆలోచిసూత్ వుండిపోయాడు. తేరుకుని సీర్క్న వైపు చూశాడు.
"బ.. బయటకి.. తెలిసేత్.." నెమమ్దిగా అడిగాడు.

అంతసేపటి సంభాషణలో మొదటిసారి నవావ్డు భరదావ్జ., "మోరల రెసాప్నిస్బిలిటీ కింద హోమ మినిసట్ర

రాజీనామా చేసాత్డు.." తాపీగా చెపాప్డు.

నమమ్లేనటుట్ చూశాడు సీ.ఎం. అతని ముఖం వెలిగిపోయింది. "నేనెందుకు యాకెస్పట్ చేసాత్ను..?"

"ఇటస్ అప టూ యూ.. అపప్టి పరిసిథ్తిని బటీట్ మీరే నిరణ్యం తీసుకునాన్ నాకు సమమ్తమే.. నాకాక్వలిస్ంది
మొతత్ం టెనూయ్ర లో కనీసం ఒకక్ మంచి.. అది చాలు నాకు.."
"మరి అంటే.. అపుప్డు రతాన్కర రిలీజ చేసినా.."
"గుడ నైట రామ. పర్శాంతంగా నిదర్పొండి. మీ పర్శన్లనిన్ంటికీ రేపు జవాబులు దొరుకుతాయి.. "
"గుడ నైట జే.కే. ఓ చినన్ మాట చెపప్నా.. మేమంతా రాజకీయవాదులం మాతర్మే.. కానీ.. నీలాంటి నిజమైన
నాయ్యవాది.. పర్తి గవరన్మెంట లోనూ కనీసం ఒకక్డునాన్

దేశం కొంచెమనాన్ బాగుపడుతుంది.." మనసూఫ్రిత్గా

చెపాప్డు.

"ఉంటాను రామ..", కుల్పత్ంగా చెపిప్ లైన కట చేసాడు.

సెల చేతిలోకి తీసుకుని డయల చేసాడు, "లెటర.. పోసట్ చేసేయండి.." చెపిప్ డిసక్నెకట్ చేసాడు.
మెలల్గా లేచి జగ లోంచి నీళుళ్నింపి గాల్స తెచిచ్ మనోజఞ్కందించాడు.

అపప్టికే భయంతో సప్ృహతపేప్లా

వుందామె. వేగంగా గాల్స అందుకుని గటగటా తాగింది.
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"ఇంకా కావాలా.." అడిగాడు. తల అడడ్ంగా తిపిప్ంది బెదురుగా. పకక్నునన్ మోడా లాకుక్ని ఆమెకెదురుగా
కూరుచ్నాన్డు.

"భయం వేసోత్ందా..?" ఆమె కళళ్లోకి చూసూత్ అడిగాడు. మౌనంగా తలూపింది అవును,కాదుల మధయ్లో.
"మరి..? అరథ్మైందిగా మేమేం మాటాల్డామో.. ?" అడిగాడు.

గొంతు పెగులుచ్కుంది, "నల.. నలభైమందికి.. ఏమైంది..? " వణికే గొంతుతో అడిగింది.

"ఊచకోత... ఒకపార్ంతంలో తన పలుకుబడి వలల్వచిచ్న అహంకార మదం. ఓ అనాయ్యం జరిగింది. ఇదేమని
ఎదిరించిన వాళళ్ని గుటుట్చపుప్డు కాకుండా నరికేసారు. ఒక జరన్లిసట్ సాకాష్య్లు సంపాదించాడు. వాడీన్ చంపేసేవారే.
కాసత్ తెలివిగా బిహేవ చేసి తపిప్ంచుకునాన్డు. తానెకక్డునాన్డో తెలియకుండా దాచి రేపు మధాయ్హన్ం రాషట్రం మొతత్ం
తెలిసిపోయేలా ఏరాప్టు చేసేసాడు.. "
"ఇంత పెదద్ పొజిషన లో వుండీ మీరేం చెయయ్లేరా.. అదీ చటట్ం మీ చేతులో వుండీ.. "బెరుగాగ్ అడిగింది.

"పలుకుబడి, అధికారం పర్తి అనాయ్యానీన్ నాయ్యం చేయడానికి రెడీగా వుంటాయి మనోజాఞ్. ఇది వయ్కిత్గతమైతే

ఆగేవాడిన్, పోరాడేవాడిన్, ఎనేన్ళైళ్నా చటట్ం, నాయ్యం అంటూ... కానీ.. జనం మనోజాఞ్.. ఒకక్డివలల్ మళీళ్ ఎంతోమంది

సఫర అవుతారు. గాయ్రెంటీగా అదే జరుగుతుంది. ఇది సమరిథ్ంపుకాదు. పదవికోసమో, పర్భుతవ్ం కోసమో కాదు. నాకు
తోచిన నాయ్యం. అంతే.. చెపాప్నుగా ఆటవికమే.. కానీ, నరరూపరాక్షసుల ముందు నీతి, నాయ్యం, చటట్ం అంటూ

కూరుచ్ంటే ఏమీ రాదు. మరింత అరాచకం తపప్. దయాయ్ల ముందు వేదాలు వలిల్ంచే వాళళ్లో వాడు కాదీ జే.కే. నీకు

తెలియాలనే ఇకక్డ వుండమనాన్ను. ఇది యుదధ్ం మనూ.. దురామ్రుగ్లిన్ నాశనం చేయడానికి భగవంతుడికైనా ఆయుధం

పటట్కతపప్దు, నీతి తపప్కా తపప్లేదు. మేమెంత.. ఐనా ఇందులో సమరిథ్ంచుకోవడానికేమీ లేదు. నేనూ రాక్షసుడినే..
చాలామంది బాగుకోసం కొంతమంది వినాశనం అనుకో... ఎవీర్థింగ ఈజ ఫెయిర ఇన లవ అండ వార.. అండ దిస

ఈజ ఎ వార.. సో.. ఇది నా పూరిత్ రూపం... ఇకనైనా నీ జీవితం గురించి ఆలోచించుకో..." అంటూ మెలల్గా ఆమె చేతి
మీద చెయియ్ వేసి చినన్గా తటాట్డు.
"నువూవ్హించుకునన్ంత అందంగా వుండదు మనూ నా పర్పంచం. మొనన్ నువువ్ చెపిప్నటుట్ లమేహ్ సినిమానూ

కాదు.. మరే కథా అంతకంటే కాదు. జీవితం.. నిజాలు భరించలేనంత అసహయ్ంగానూ, నమమ్లేనంత నిరాద్కిష్ణయ్ంగానూ

వుంటాయి. తటుట్కోలేవు. ఇకక్డ మంచి చెడూ వేరేవ్రుగా వుండవు. అనీన్ కలిపి సీవ్కరించడానికీ, చెడుపటల్ బైల్ండ ఐ టరన్

చేయడానికి చాలా తెగింపూ, ధైరయ్ం కావాలి. నీ ముందు ఎంతో జీవితముంది. సో.. జాగర్తత్గా చూసి వెయియ్ పర్తి అడుగు..

నినిన్షట్పడడ్ వయ్కిత్ గా కాదు, నీ వెల విషర గా చెపుత్నాన్ను..."
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నిశశ్బద్ంగా లేచి నిలబడింది. జాలిగా చూసాడు. ఏదో అనబోయి మళీళ్ సందిగథ్ంగా ఆగింది. "పద మనూ... రేపు
మాటాల్డుకుందాం.." బయటకి దారి తీసూత్ కుల్పత్ంగా చెపాప్డు.
యాంతిర్కంగా అతని వెంట కదిలి కారెకిక్ నిసాత్ర్ణగా కళుళ్ మూసుకుంది. అతనూ మాటాల్డించే పర్యతన్ం
చేయలేదు. కాటేజ దగగ్ర దింపి వెళిళ్పోయాడు.

PPP

లేసూత్నే గబగబా పేపర తీసి చూసింది. ఏమీ లేదు.. రిలీఫ గా కళుళ్మూసుకుంది. అంతలో చపుప్న ఏదో ఫాల్షై
టీ.వీ. ఆన చేసింది.
"డిపూయ్టీ సీ.ఎమ. పురుషోతత్మ చకర్వరిత్ దురమ్రణం...." టీ.వీ.లో తెలుగు ఛానెల సోర్క్లింగ. పైన యాకిస్డెంట
వివరాలు చూపిసుత్నాన్రు.
సాథ్ణువై నిలబడిపోయింది. కొదిద్ గంటల ముందు తెలిసిన నిజం అంతలోనే పెరిగి పెరిగి పెనుభూతమై
కళళ్ముందు నిలువగా నిసేత్జంగా కూలబడింది.
భరదావ్జా.. వై డిడ యూ డూ దిస... ఆమె గుండె ఆకోర్శించింది.
ఎదురుగా సీర్క్న మీద పురుషోతత్మ కుటుంబసభుయ్లు హృదయవిదారకంగా రోదిసుత్నాన్రు.

తీవర్ దిగార్భ్ంతి ని వయ్కత్ం చేసిన సీ.ఎం. కోదండరామి రెడిడ్, గవరన్ర దేశ పాండే., హోమ మినిసట్ర జే.కే.భరదావ్జ,.,

ఫైనానస్ మినిసట్ర పర్తాపరెడిడ్... తదితరులు.. సంఘటనా సథ్లానికి హుటాహుటిన బయలేద్రిన సీ.ఎం. మరియూ అనుచర
వరగ్ం, అనారోగయ్ కారణాల వలల్ రాలేకపోయిన హోమ మినిసట్ర జే.కే. తన పర్గాఢ సానుభూతిని తెలియజేసారు.

సంఘటన పూరావ్పరాలు తెలుసుకోవలసిందిగా పోలీస శాఖకి ఆదేశాలు జారీ చేసారు. తదుపరి చరయ్లు పరయ్వేకిష్సాత్ని

హామీ...
టీవీ లో నూయ్స రీడరుల్ చెపుప్కుని పోతునాన్రు. శకిత్ మొతత్ం ఇంకి పోయినటుట్ కూరుచ్ని వుంది మనోజఞ్.
"వాక కి వెళళ్లేదా.." బదధ్కంగా చూసూత్ అడిగింది రేఖ. మనోజఞ్ జవాబివవ్లేదు. ఏమీ మాటాల్డే ఓపిక
పోయిందామెలో.

"పొదుద్నేన్ టీ.వీ.పెటాట్వేం.?" అని యధాలాపంగా టీవీకేసి చూసి చపుప్న లేచి కూరుచ్ంది రేఖ., "అరే.. డిపూయ్టీ

పోయాడా...?" అంటూ.

"పాపం వచేచ్నెల వాళళ్మామ్యి పెళళ్టే... "జాలిగా అంది రేఖ నూయ్స చూసూత్.
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ఎవరో ఛెళుళ్న చరిచినటైట్ంది. అంతలో బెల మోగింది. కదలకుండా కూరుచ్నన్ మనోజఞ్వైపు ఆశచ్రయ్ంగా చూసి,

"నీకేమైందే.. పోయింది పురుషోతత్ం కాదూ, ఏదో మీ చుటట్మే అనన్టుట్ ముఖం పెటాట్వ.. అయినా ఈమధయ్

పొలిటీషియనల్ందరూ నీ ఆతమ్ బంధువులైపోయారులే..." అని వెకిక్రింతగా అంటూ వెళిళ్ తలుపుతీసి గతుకుక్మంది.

"సర మీరా.. రండి.. రండి.."అనన్ రేఖ మాటలకు తలతిపిప్ చూసింది. భరదావ్జ.. ఎదురుగుండా టీ.వీ.లో
పురుషోతత్మ శవం రకత్సికత్మైవుంది. నెమమ్దిగా లోపలికి అడుగుపెటాట్డతను.
మనోజఞ్ తలమీద చెయియ్ వేసి నిమిరాడు ఆమె మానసిక సిథ్తి అరథ్ం చేసుకునన్టుట్గా. అంతలో రేఖ అతని వెనకే

లోపలికొసూత్, "సర.. పురుషోతత్మ గారు పోయారట కదా పాపం.." అంది. ఆమె ముఖంలో సింపతీ కంటే ఎకుక్వ
కుతూహలం పర్సుఫ్టంగా తెలుసోత్ంది. నెమమ్దిగా అకక్డునన్ సోఫాలో కూరుచ్ంటూ తలూపాడు.

"అందుకే వాక కి వెళళ్లేదేమో కదా.. అదే అనుకునాన్ము.. వీ ఆర వెరీ సారీ.." తన సానుభూతిని తెలుపుతూ
అంది రేఖ.
"వెరీమచ టయరడ్.. రాతిర్మొతత్ం నిదర్లేదు... కాసత్ టీ ఇసాత్వామామ్..?" అలసటగా చూసూత్ అడిగాడు.
"అయోయ్ ఎంతమాట సర.. ఇపుప్డే తెసాత్ను. మనూ.. నువువ్ సర తో మాటాల్డుతుండు.." మాటాల్డమని సైగ చేసూత్
కిచెన కేసి నడిచింది.
టీ.వీ. వైపు చూసాడు. మౌనంగా ఆఫ చేసింది. చేతిలో గీతలు చూసుకుంటూ గడిపింది. రేఖ తెచిచ్న టీ తాగి
థాయ్ంకస్ చెపిప్ లేచాడు.
"నేనూ వసాత్ను మీ కాటేజ వరకూ.. " చెపిప్ంది మనోజఞ్. ముందే వూహించినటుట్ తలూపాడు రమమ్ని. చాలా సేపటి
మౌనం తరావ్త కాటేజ దగగ్రౌతుంటే అనాన్డు.
"...నాకు తెలుసు మనూ.. ఇటస్ డిఫికలట్.. నీ కళళ్ముందునన్ వయ్కిత్ అలాంటి పని చేయించాడంటే నమమ్డం చాలా

కషట్ం. కానీ, అదే వాసత్వం.. నువెవ్ంత తొందరగా రియలైజ అయియ్ బయటపడితే అంత మంచిది..."
తలెతిత్ సూటిగా అతని వైపు చూసింది చాలాసేపటి తరావ్త.

"చాలా కరెకట్ గా చెపాప్రు భరదావ్జా.. రియలైజ అవడం చాలా ముఖయ్ం. ఎందుకంటే ఆ రియలైజేషన తోటే
జీవితాంతం బతకాలి కదా.."
అదిరిపడాడ్డు. "యూ.. మీన.." అనుమానంగా అనాన్డు.

"ఎస ఐ మీన ఇట.. సొసైటీ కోసం.. అంతరమ్థనానిన్, అంతరాతమ్ని చంపుకోవడానికి మీరు సిదధ్మైతే, మీకోసం

మిమమ్లిన్ మీరుగా ఒపుప్కోలేనా... ఆఫాట్ర్ల.. ఎవీర్ థింగ ఈజ ఫెయిర ఇన లవ అండ వార..." తాపీగా అంది.

øöeTT~

www.koumudi.net

181

మనసు మాట వినదు - కమలాగాయతిర్(కొర్వివ్డి)చెనిమిళళ్

"నానెస్నస్.."అరిచాడు. "నీకరథ్ంకాదేం... పిచాచ్ నీకేమనాన్... ఇంత జరిగాకా కూడా నేనెలాంటివాడోన్ ఇంకా
గర్హించలేని నీ మెంటాలిటీని మొండితనమనాలా.. లేక మూరఖ్తవ్మనాలా.. అసలూ.."

చెయెయ్తిత్ అతనిన్ వారిసూత్ చెపిప్ంది.,"మిమమ్లిన్ పేర్మించడం అంటే మీలోని మంచి, చెడూ రెండూ కలిపే కదా

భరదావ్జా. ఐనా మీరే అనాన్రు గా అనీన్ ఈ లోకంలో అనీన్ పాయ్కేజెస గానే వసాత్యి అని. అయినా యుధధ్ం లో చెడుని

చంపేవాడిని వీరుడంటారు. దురామ్రుగ్డనరుగా.. అండ మోరోవర నేనేమీ దావూద నో , వీరపప్న నో కోరుకోవటేల్దు, మీరు
చేసే పని కి మరో కోణం చూసీ, ఆలోచించే చెపుత్నాన్ను..."

నవావ్డు, "తరచి చూసేత్ వాళళ్కి కూడా వాళుళ్ చేసే పనులకి జసిట్ఫికేషన, రాదర మరో కోణం వుంటుంది మనోజాఞ్.

అంత ఆలోచించే వయసూ, పరిణతీ, అనుభవం ఏవీ నీకిపుప్డు లేవు. ఐ కేన అండర సాట్ండ.. అవేశంలో అంటునాన్వు..

ఐనా ...ఇదో సాలెగూడు.. ఇకక్డ... అసలూ...."

"బై భరదావ్జా..." ఆమె కళుళ్ తడిగా మెరిసాయి.
"మనూ..." సందిగథ్ంగా అనాన్డు.

"ఇపుప్డు నాకు చాలా పర్శాంతం గా హాయిగా వుంది భరదావ్జా. ననిన్ంతగా పేర్మించి, నా గురించే అనుక్షణం

ఆలోచించే వయ్కిత్ వుండగా నేనింక దేనికీ వరీర్ కానకక్రేల్దు.. అయామ సో లకీక్.. బై..." నవువ్తూ వెనుదిరిగింది. నిశేచ్షుట్డై
చాలాసేపు అలాగే నిలబడాడ్డు. తరావ్త మెలల్గా ఛాంబరోల్కి వచిచ్ మంచం మీద వాలాడు. అతని పెదాల మీద చిరునవువ్
వెలసింది. కళళ్లోల్ నీళూళ్ చిపిప్లాల్యి.

'మనూ.. ఇది.. ఇదంతా నిజమేనా.. ననున్ననున్గా యాకెస్పట్ చేయడం ఇంత హాయినిసుత్ందా.. నీలో అంత పేర్మ

దాగుందా.. ఆనందం అరణ్వమైన ఈవేళ నీ ఒడిలో సేద తీరాలనే కోరికెందుకు వేధిసోత్ంది ననున్.

ఎంత గొపప్ భావన.. ఎంత ఉనన్తమైనది నీ మనసు... చినన్పిలల్వంటూ ఇనాన్ళూళ్ నినున్ చినన్బుచాచ్ను.. ఇపుప్డు
నీ ముందు నేనెంత చినన్వాడినో తెలుసోత్ంది. కానీ ఈ ఓటమీ హాయిగానే వుంది. కళుళ్మూసుకునాన్డు. రెపప్లోల్ దాగిన
కనీన్రు మెలల్గా పకక్కి జారి దిండులో ఇంకిపోయింది.
గుండె లోతులోల్ంచి పొంగుకొసుత్నన్దేంటిది.. దుఃఖమా.. ఆనందమా.. వదుద్ మనూ.. తగనని చెపిప్ వెళిళ్పో.. ఇంత
పేర్మని ఈ గుండె తటుట్కోలేదు. భరించలేను... వదుద్ మనూ... ఓ మై ఏంజిల.. డోనట్ గో ఎనీ వేర..ఎందుకు వెళాళ్లని
పర్శిన్ంచి నాతోనే వుండిపోవూ..!!
ఈ మనసెంత సావ్రథ్పూరితం.. క్షణం కిర్తం వరకూ నువువ్ ననున్ అపారథ్ం చేసుకోకుంటే - కనీసం
అసహియ్ంచుకోకుంటే చాలంది... ఇపుప్డూ.. నీతో మమేకం కావాలని తపనపడుతోంది చూశావా....?
ఇది...సావ్రథ్మా..పర్ణయమా...
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పేర్మంటే నిజంగా ఇంత అదుభ్తమా...!?
PPP
యాంతిర్కంగా ఇంటరక్మ ఆన చేసిన వాడలాల్, "సర.." అనన్ శరత గొంతుకి కళుళ్ విపాప్డు.

"చెపుప్ శరత.. "

"పాణి గారి మదర..అవుటాఫ డేంజర అని తెలిసింది సర.. "
"గుడ టూ నో శరత.. చాలా రోజులకో మంచివారత్.. ఫైన.. ఓ.కే. దెన.."అంటూ ఫోన కెర్డిల చేసేలోపే శరత

చెపాప్డు, "మీ కోసం మనోజాఞ్ మేడమ వెయిట చేసుత్నాన్రు సర.."
"వావ్ట.. మనోజాఞ్.. ఎంతసేపయియ్ంది..?"
"ఆలోమ్సట్ ఒక వన అవర.. "

"వై డినట్ యూ ఇనాఫ్రమ్ మీ దెన.." కటువుగా అనాన్డు.
"మేడమ వదద్నాన్రు సర.. మీరు లేచాకే కలుసాత్ననాన్రు." వణికింది శరత గొంతు భయంతో.
"ఇటస్ ఓ.కే. సెండ హర ఇన.."

రెండుక్షణాలతరావ్త మనోజఞ్ లోపలికి రాగానే కోపంగా అనాన్డు, "ఏం మనూ.. లేపాలిస్ంది కదూ ననున్."

"మీకు రెసట్ అవసరమనీ.. ఎట ది సేమ టైమ.. లంచ కూడా అవసరమని వచాచ్ను.. వెళాద్మా?" తనదైన
చిరునవువ్తో అడిగింది.

ఒకసారి ఆమెవైపు చూసాడు, మురళి గురొత్చాచ్డు, సిన్గథ్మాటలు, పాణి గురుత్ చేసిన తెర్ట.. ఇక ఆమెతో తన

ఫైనల డెసిషన చెపాప్లిస్న టైమ వచేచ్సింది. ఇక ఆలసయ్ం చేయడం మంచిది కాదు. తలూపి లేచాడు.

"చాలా డల గా అయిపోయారు మీరీ రెండురోజులోల్.." కామ గా లంచ చేసుత్నన్ భరదావ్జని దిగులుగా చూసూత్
అంది.

నిరిల్పత్ంగా నవావ్డు, "జరిగినవేవీ చినన్ సంఘటనలు కాదుగా. ఐనా నీ ముందు కాబటిట్ నా టెనష్న

తెలియనిసుత్నాన్ను. "

తెలుసనన్టుట్గా తల పరికించింది, "వదిలేయండి. ఇంతకీ పాణిగారెపుప్డు వసాత్రు."

పాణి పర్సాత్వన రాగానే అతను చెపిప్న సంగతులు గురుత్వచిచ్ మనసు మరింత చేదెకిక్ంది.
"తెలీదు. ఐ మీన మాటాల్డలేదు. నువేవ్ంటి హడావిడిగా కానిచేచ్సుత్నాన్వ లంచ ఏదైనా పనుందా?"
"ఔను మీతో లంచ చెయయ్డానికి ఫసట్ హాఫ సెమినారస్ ఎగొగ్టాట్నుగా.. తొందరగా వెళాద్మని వసేత్ మీరేమో
పడకేసారు కదా.."
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"ఓహ సారీ.. లేపాలిస్ంది కదా.."
"ఇటస్ ఓ.కే. డోనట్ బాదర.. ఫోర కి చాలా ఇంపారెట్ంట సెషన వుంది.. లివర టార్నాస్ప్ల్నట్ గురించి మీనన సర
సీప్చ. ననున్ డార్ప చేసాత్రుగా.."

అనీజీగా చూసాడు, "ఓహ.. వెళాళ్లా.. ఐ థాట.. సరే పద డార్ప చేసాత్ను."లేచాడు.
"ఏమైంది భరదావ్జా? ఎనీథింగ సెప్సిఫిక? "

"వెల.. సెప్సిఫిక అవునో.. కాదో.. కొంచెం మాటాల్డాలనుకునాన్ను.. నీతో.." సాలోచనగా చూసూత్ చెపాప్డు.
"ఓ.కే. ఇఫ దట ఈజ ద కేస.. ఐవిల సేట్ బాయ్క. " తిరిగి కూరుచ్ంటూ అంది.
"నో.. నో.. వెళాళ్లనాన్వ కదా.. మళీళ్ ఇంపారెట్ంట సెషన."
"మీకంటే ముఖయ్ంకాదేదీ." సిథ్రంగా చెపిప్ంది. అతను వాదించలేదు. నిశచ్లంగా ఓసారి ఆమె ముఖంలోకి
చూసాడు.
"సరే పద.. ఇకక్డ కాదు." కుల్పత్ంగా చెపిప్ కదిలాడు.
దారంతా ఏమీ మాటాల్డకుండా దీక్షగా కారు నడుపుతునన్ భరదావ్జ వైపు కుతూహలంగా చూసింది.
"మౌనవర్తం ఏమనాన్ మొకుక్కునాన్రా? కారోల్ మాటాల్డననీ." అలల్రిగా నవువ్తూ అడుగుతునన్ ఆమె వైపు జాలిగా

చూసాడు. ఇంకెంతసేపా అలల్రీ, నవువ్లు.. తానవనీన్ కనీన్ళుళ్గా మారచ్బోతునాన్డుగా... భగవంతుడా శకిత్నివువ్..

చెపేప్శకిత్ నాకూ, విని తటుట్కునే సైథ్రయ్ం ఆమెకీ... నిశశ్బద్ంగా దేవుడిని పార్రిథ్ంచాడు.

PPP

ఛాంబరోల్ అడుగుపెడుతూనే అతని ముఖంలో మరింత సీరియసెన్స చోటు చేసుకుంది. సోఫాలో కూరుచ్ని ఆమె
వైపు చూశాడు. ఒకక్సారి తను మాటాల్డేసాకా ఆమె తనని అసహియ్ంచుకుని వెళిళ్పోతే ఇక ఆమెని చూడడం ఇదే ఆఖరు.
బహుశ జీవితంలో తామిదద్రూ ఇక కలవలేకపోవచుచ్. బహుశా ఇక తానీ పరణ్శాలకి కూడా మళీళ్ రాకపోవచుచ్. పరణ్శాలే
ఏమిటి? తామిదద్రూ కలిసి కలిసి నడిచిన ఈ నేల.. ఈ ఊరూ.. ఇక ఇకక్డ కాలు మోపడేమో తను. గుండెని చీలుసుత్నన్
బాధ. ఎంతో జీవితానిన్ చూసిన తనకే ఇలావుంటే.. పాపం మనూ.. నోన్.. చెపాప్లి.. చెపెప్య భరదావ్జా.. ఇంకామె లైఫ
తో ఆడుకోకు.. చెపెప్య... ఎంత కషట్మైనా.. ఆమె జీవితం బాగుండాలంటే...
"నాతో మాటాల్డాలి అనాన్రు. వచిచ్ ఇంతసేపయియ్ంది మాటాల్డరేం?" అడిగింది మనోజఞ్ భరదావ్జ వైపు చూసూత్.
గంభీరంగా చూశాడు.
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"అసెంబీల్ సెషనస్ కి ఇంక పది రోజులే టైమ వుంది. ఆల ఆర ఈగరీల్ వెయిటింగ ఫర మీ.. ముఖయ్ంగా పురుషోతత్మ
ఇషూయ్ తరవాత .. అకక్డ రామ కి టెనష్న పెరిగింది కూడా. ఇపప్టికే చాలాసారుల్ పాల్న చేసి కానిస్ల చేసాను. ఇక ఏమనాన్
చేసేత్ గౌరవంగా కూడా వుండదు మనూ.. "

సాలోచనగా చూసింది, "ఓ.కే. అరథ్ం చేసుకోగలను.. ఎపుప్డు వెళాద్ం?" ఆమె సింపుల గా అడిగిన పర్శన్ తూటాలా

పేలిందతని గుండెలోల్.

తుళిళ్పడి చూసాడు. కొనిన్ క్షణాల తరువాత నెమమ్ది గా అనాన్డు, "మనూ.. నువువ్ నముమ్తావో లేదో.. రెండు

రోజుల కిర్తం వరకూ నేనూ నీలాగే ఆలోచించాను. నాతోపాటూ నినున్ తీసుకెళిళ్పోదామనే అనుకునాన్ను.. "

"ఇందులో నమమ్కపోవడానికేముంది భరదావ్జా.. ఇపుప్డేమైంది.. మీరు అరెజ్ంట గా వెళేళ్దుందా? అలా ఐతే
వెంటనే బయలేద్రదాం. దానిదేముంది.. ఐ విల మేక సమ ఆర ద అదర ఎకస్ కూజ ఫర ద సెమినారస్.. దానికెందుకంత
వరీర్..." అంటూ ఇంకేదో చెపప్బోయి ఆగిపోయింది. ఆమె ముఖంలో నవువ్ చెరిగిపోయింది.
"వెళుత్నాన్నని చెపుత్నాన్రా భరదావ్జా?" హఠాతుత్గా బలహీనమైన ఆమె సవ్రం చెపోత్ంది ఆమెకి అరథ్మైపోయిందని.
నెమమ్దిగా తలూపాడు. ఆమె కళళ్లోల్ నీళుళ్ నిండాయి.
"ఇంత సడెన గా... ఏమైంది భరదావ్జా? నావలేల్మనాన్ తపుప్.." బేలగా వునన్ ఆ చూపులోల్ వేల పర్శన్లు.
"నోన్.. నో.. మనూ.. ఇది... నేను అనిన్విధాలా ఆలోచించి తీసుకునన్ నిరణ్యం. నీ వైపునించి కూడా. అలా చేసే
హకుక్నాకు లేదని తెలుసు.. కానీ తపప్దు. ఒకక్ రేపొప్దుద్నన్ జరిగే పరిణామాలకంటే ఇపుప్డు కలిగే బాధ. చాలా... ఐ నో..
చినన్ది కాదని.. కానీ భరించాలి తపప్దు. ఆశపెటిట్ మోసం చేసాననుకునాన్ సరే. ఇది మంచికే మనూ. పీల్జ అరథ్ం
చేసోక్వూ." గుండె దిటవు చేసుక్ని ఒకోక్మాటా చెపేప్సాడు.

బాల్ంక గా చూసిందామె"ఎవరి మంచికి.. భరదావ్జా?"
".........."నిసస్హాయంగా చూశాడు.

"నేను మీకు నచచ్లేదా?" నెమమ్దిగా అడిగింది. భరదావ్జ కళళ్లో నీళూళ్రాయి. అదేం కాదనన్టుట్ తల అడడ్ంగా

తిపిప్, తలొంచుకునాన్డు.

"ఐతే... మీ పరువు పోతుందనా?"

"మనూ..." విలవిలాల్డినటుట్ చూసాడు.
"ఐతే..."
"అవేం కాదు మనూ. నేనిదివరకే చెపాప్ను. నాకూ ఇదేమంత ఈజీ కాదు. కానీ తపప్దు.. అదే మంచిది.." అతని
గొంతు వణికింది.
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"ఏది మంచో నిరణ్యించడానికి మనమెవరం? రాదర మీరెవరు? ఐనా నాకు కారణం తెలియాలి. ఇనాన్ళళ్ మన
పరిచయంలో అంతైతే ఐ డిజరవ్ కదా..లేక?"
"మనూ.. పీల్జ.. రేపొప్దుద్నన్ నాకేదైనా జరిగితే వాణిలా నీ జీవితం కాకూడదు. అండ నా లైఫ ఇపుప్డు కతిత్ అంచు
మీదుంది. ఏ క్షణాన ఏం జరుగుతుందో తెలీదు. అలాంటి గాలోల్ దీపంలాంటి జీవితంలోకి నినాన్హావ్నించలేను. ఐ కానట్
డూ దట టూ యూ..."
"అబదధ్ం.. నేను మీకీ నెలరోజులోల్నూ బోరుకొటేట్సాను కదూ.."

బాధగా చూశాడు. అంతలోనే తమాయించుకునాన్డు "నువేవ్మనుకునాన్ సరే.."

"మిమమ్లిన్ మీరు మోసంచేసుకుంటునాన్రు. ఐ నో. మురళిగారిలాగే అందరి జీవితాలూ వుండాలని ఏముంది? మీ
తాతగారు, మీ నానన్గారు.. వాళళ్ంతా డెబైభ్ ఏళొళ్చేచ్వరకూ బాగానే వునాన్రుగా. మీకూ వాళళ్ పోలికే రావచుచ్గా!?"
"ఐ కానట్ టేక రిసక్ మనూ.."
"ననున్ పేర్మించడంలేదని చెపప్ండి ఒకక్మాట అడగకుండా వెళిళ్పోతాను. అంతేకానీ మంచీ చెడూ అని చెపప్కండి
భరదావ్జా. మీతో లైఫ ఎనాన్ళుల్నాన్ సరే.. ఏమిచిచ్నా సరే.. ఐవిల టేక ఇట..."
"నాకు తెలుసు మనూ.. ఒకవేళ నా పొజిషన లో నువువ్ంటే..."
"మీలా పిరికివాడిలా పారిపోను" కసిగా చెపిప్ంది.
తలూపాడు, "ఐ నో.. బట అయామ వెరీ."

"సారీ అని మాతర్ం చెపప్కండి భరదావ్జా! మీకా అరహ్త లేదు." రోషంగా చెపిప్ంది. ఆమె కళళ్లోంచి జలజలా
నీళుళ్ రాలాయి. అరచేతులోల్ ముఖం దాచుకుంది. నిశశ్బద్ంగా లేచి ఆమె పకక్న సోఫాలో కూరుచ్నాన్డు.
"తెలుసు మనూ.. పీల్జ.. ఏడవకు.. నువివ్లా ఏడవకూడదనే. ఇలాంటి బిటట్ర పరిసిథ్తిలో నినొన్దలకూడదనే

ఇనాన్ళూళ్గా ఎనోన్సారుల్ వెళళ్బోయి, వెళళ్లేక ఆగిపోయాను.. చివరికి నీ పేర్మలో మునిగిపోయాను. కానీ.. మేలుకోక

తపప్లేదు మనూ.. ఒకక్సారి కాదు ఎనిన్ రాతుర్లు మనగురించి ఆలోచించానో ఎంత మధనపడాడ్నో నీకు తెలీదు. నీ
జీవితం ఇకక్డితో ఆగకూడదు మనూ.. ఇపుప్డు బాధపడాడ్ తరావ్త నువువ్ తపప్కుండా బాగుంటావు. మనం విడిపోవడం
లేదు. మనం అనుకునాన్ విడిపోలేము. మన మనసులెపుప్డూ కలిసే వుంటాయి. అది చాలదా చెపుప్. పెళిళ్.. పిలల్లు.. కలిసి

బతకడం.. ఇవేవీ జరగవు. కానీ నీ మనసులోంచి ననున్ నా మనసులోంచి నినున్ చెరపగలవారెవవ్రు? మన పేర్మ వలల్

మనిదద్రిలో ఏ ఒకక్రూ కషట్పడకూడదు మనూ! అదేగా పేర్మంటే.. నినిన్లా చూడలేను. నాకోసం.. నా కోసం ఎనోన్సారుల్ నీ
బాధనీ వేదననీ పకక్న పెటాట్వు. మరొకక్సారి చివరిసారి నా మాట వినవూ!? నేను వెళేత్నే మంచిది మనూ... ఇలా
వెళళ్డానికి కూడా నాకు చాలా ధైరయ్ం కావాలి. నిజంగా నాకా ధైరయ్ంలేదు మనూ.. చాలా పిరికివాడినే. ఈ డెసిషన నీ
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సపోరట్ లేకుండా. చూసావా!? నినున్ బాధపెడుతూ కూడా చివరికి నీ సాయమే అరిథ్సుత్నాన్ను. నాలాంటి సావ్రథ్పరుడితో
జీవితం వదుద్ మనూ. నువువ్ కాదంటే నేను వెళళ్లేను. ఒకక్సారి ధైరయ్ం తెచుచ్కుని చెపుప్ వెళళ్మనీ.. వెళిళ్పోమని... నేను

వెళాళ్లి.. మనూ.. నేను.. నేను.." ఆగిపోయాడు భరదావ్జ, ఇంకేం మాటాల్డలేక నిసస్హాయంగా తలపటుట్కుని
కూరుచ్నాన్డు.

చాలాసేపటి మౌనం తరవాత తలెతిత్ంది., "చాలాసారుల్ పర్యతిన్ంచారు కదా భరదావ్జా! ఏంటి నమమ్కం ఇపుప్డు

మాతర్ం వెళళ్గలరని.. అందుకే..." ఆగింది.
సందిగథ్ంగా తలతిపిప్ చూసాడు.

"అందుకే.. నేను వెళాత్ను.. రేపే.. మీ జీవితంలోంచి.. ఈ ఊళోళ్ంచి.. ఫర ఎవర.." సిథ్రంగా చెపిప్ంది.
నిశేచ్షుట్డై చూసాడు. మాటలు రానటుట్ ఆమె వైపు చూసుత్నాన్డతను.
"అవును భరదావ్జా.. మీ వలల్ కావటేల్దుగా. ఐ విల మేక యవర డెసిషన ఈజియర. ముందు నేను వెళాత్ను.
తరావ్త మీరు హాయ్పీ గా వెళళ్చుచ్. భయపడకండి. ఏ అఘాయితయ్మూ చేసుకోను. చెపాప్నుగా. అంత వీక కాదు నేనని.
ఐనా మీరు ముందు జాగర్తత్గా మాట కూడా తీసుకునాన్రు కదా. మీకిచిచ్న మాట నేను తపప్ను భరదావ్జా.. వెళాత్ను
భరదావ్జా.. ఇనాన్ళళ్ ఈ టుగెదర నెస కీ మీ పరిచయానికీ.. థాయ్ంకస్.. రేపటున్ంచి యూ ఆర ఆన యువర ఓన.." లేచి
నిలబడింది.
"రేపేనా...?" అతని గొంతు తీవర్మైన షాక తో అసప్షట్మైంది.
"వెళళ్డం అనేది ఖచిచ్తమైనపుప్డు అది ఎంత తొందరగా జరిగితే అంత మంచిది. వుంటాను భరదావ్జా.. ఐ.."
చెపప్బోయి ఆగిపోయింది. ఒకక్ క్షణం అతనివైపు చూసి నెమమ్దిగా అతని ముఖానిన్ చేతులోల్కి తీసుకుని నుదుటి మీద
ముదాద్డింది. కనీన్ళళ్తో నెమమ్దిగా "ఐ లవ యూ భరదావ్జా..." చెపిప్ గిరుకుక్న వెనుదిరిగింది.

అతను లేచినిలబడాడ్డు, మనసు ఆపమని చెపోత్ంది, బుదిధ్ వదద్ని వారిసోత్ండగా సాథ్ణువై నిలిచాడు. మనోజఞ్

నిశశ్బద్ంగా అకక్డున్ంచి నిషర్క్మించింది.. కేవలం అకక్డున్ంచే కాదు. అతని జీవితంలోంచి కూడా..
అలా ఎంతసేపు నిలబడాడ్డో తెలీదు. కొదిద్ క్షణాల తరావ్త అతనికరథ్మైంది జరిగిందేమిటో..

....మనోజఞ్ వె..ళిళ్..పో..యిం..ది... శాశవ్తంగా.... తనే దూరం చేసుకునాన్డు.. పిచిచ్వాడిలా... తనంతట తనే...
తన పార్ణానిన్.. తన జీవితానీన్.. తన సరవ్సావ్నిన్ ... పూరిత్గా.. శాశవ్తంగా...
మోకాళళ్మీద కూలబడి అరచేతులోల్ ముఖందాచుకుని ఏడవసాగాడు.. గుండెలోతులోల్ంచి దుఃఖం పొంగుకురాగా
తన నలభై ఆరేళల్ జీవితంలో మొటట్మొదటిసారి గుండె పగిలేలా నిసస్హాయంగా విలపించసాగాడు..
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అలా ఎంతసేపు వుండిపోయాడో అతనికే తెలియలేదు. పొదుద్నన్ అలారం మోగే వరకూ.. నిరేవ్దంగా సెల వంక
చూసాడు..
ఏదో ఆశ.. ఆరనట్ యూ రెడీ ఎట మిసట్ర.. అంటూ మెరిసే అక్షరాల కోసం మనసు ఎదురుచూసోత్ంది. నోన్..

భరదావ్జా .. కంటోర్ల యువర సెలఫ్... నెమమ్దిగా కదిలి, వాక కి రెడీ అవసాగాడు.

యాంతిర్కంగా రెడీ అయియ్ సోఫాలో కూరుచ్నాన్డు. నెమమ్దిగా సెల తీసాడు. మనోజఞ్ ఫొటో నిరమ్లంగా

నవువ్తోంది. అలాగే చూసుత్నాన్డు. కనీన్టి తెరల మధయ్ ఆమె రూపం మసకబారింది. నిసాత్ర్ణ గా వెనకిక్ వాలాడు.
"వెళాత్ను.. రేపే.. ఫర ఎవర.." ఆమె మాటలు చెవులోల్ రింగుమనాన్యి.
రివువ్న లేచాడు. విసురుగా బయటకి నడిచి కార సాట్రట్ చేసాడు..
గబగబా కాటేజ మెటుల్ ఎకిక్ ఆగకుండా బెల పెర్స చేసాడు. తలుపు తీసిన నవయ్ బితత్రపోయి చూసింది.
"సర..రండి.."

"మనూ.. ఎకక్డ..?" ఆతర్ంగా పర్శిన్ంచాడు. అయోమయంగా చూసిందామె. "లేదు.. బహుశా వాక కే

వెళిళ్నటుట్ం.." ఆమె మాట పూరత్యేయ్లోపు గిరుకుక్న వెనుదిరిగాడు.

రివువ్న వెనక గేట లోంచి కారు గీర్న లానస్ లోకి ఎంటరైంది. వేగంగా అడుగులేసూత్ బెంచ దగగ్రకు చేరుకునాన్డు.

అతని అంచనా తపప్లేదు. పకక్నే సూటేక్స, బాయ్గ ల తో నిరేవ్దంగా నిలబడివుంది. రిలీఫ గా చూసూత్ ఆమెని
చేరుకునాన్డు.

అతనిన్ చూడగానే పొంగుకొసుత్నన్ బాధని దిగమింగుకుంటూ చెపిప్ందామె, "వెళేళ్ముందు ఒకక్సారి మిమమ్లిన్

చూసి వెళాద్మనీ.. అంతే.. అంతే.." ఆగింది. "సెండాఫ.. చెపప్డానికొచాచ్రా?" తడి కళళ్తో అతనిన్ తదేకంగా చూసూత్

పర్శిన్ంచింది.

నెమమ్దిగా ఆమె కి దగగ్రగా వచాచ్డు, "కాదు... నినున్ తీసుకుని వెళళ్డానికి"
సందిగథ్ంగా చూసింది. "ఎయిర పోరట్ లో డార్ప చేయడానికా."

తల అడడ్ంగా తిపాప్డు "ఊహు.. కాదు... ఇక ఎపప్టికీ డార్ప చేసుకోకుండా వుండడానికి.." నెమమ్దిగా ఆమె చేతిని
తన చేతిలోకి తీసుకుంటూ చెపాప్డు.
ఆమె ముఖంలో విసమ్యం. నమమ్లేనటుట్ చూసింది.
"ననున్ క్షమించగలవా మనూ..." ఆరిత్గా అడిగాడు. ఆశచ్రయ్ంగా చూసోత్ందామె. ఇంకా తేరుకోక ముందే
నెమమ్దిగా పర్శిన్ంచాడు.

"విల యూ మాయ్రీ మీ ఏంజిల.?"
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"భరదావ్జా.." ఆమె కళళ్లోల్ నీళుళ్ తిరిగాయి.
"సే ఎస మై డియర... సే యస.." ఆరిత్గా ఆమె చేతులిన్ తన గుండెకి హతుత్కుంటూ అనాన్డు.
"ఎస భరదావ్జా...ఎస..." ఆనందంతో ఆమె వుకిక్రిబికిక్రైంది. మృదువుగా ఆమె కనీన్ళుళ్ తుడిచి ఆపాయ్యంగా
దగగ్రకి తీసుకునాన్డు.
"థాయ్ంకూయ్.. థాయ్ంకూయ్.. మై డియర.."
"ఇది.. ఇదంతా నిజమేనా భరదావ్జా.. నిజంగా.."

సునిన్తంగా ఆమెని వారిసూత్ చెపాప్డు, "నిజంగా నిజం మనూ.. చాలా బాధ పెటాట్ను కదూ.. ఐనా నువువ్ ననున్

కాదనలేదు.. అందుకే నినున్ ఏంజిల అనేది... ఇంక ఈ కనీన్ళొళ్దుద్.. వీటికి చోటివవ్ను మన మధయ్ అయామ ఆనరడ్
మనూ.. జీవితంలో మొదటిసారి ఒక అమామ్యికి పర్పోజ చేసాను.. వెంటనే ఆ అమామ్యి ఒపుప్కుంది చూసావా.. ఎంత
లకీక్నో నేను.." నవావ్డు.
తేరుకునన్ మనోజఞ్ పెదాల మీద నవువ్ పరుచుకుంది. తలూపింది నిశశ్బద్ంగా.
"పద సెలిబేర్ట చేసుకుందాం.." చెపాప్డతను.
"ఇపుప్డా.. ఎలా..?" అడిగిందామె.

"పెళిళ్ చేసుకునీ.." తాపీగా చెపాప్డు. అదిరిపడిచూసింది. "వావ్ట ఇపుప్డా..!!"

"ఎస.. ఇపుప్డే.. ఐనా ఎకక్డో ఎందుకు, వీలైతే ఇకక్డే. నీకభయ్ంతరంలేదుగా..?" సూటిగా చూసూత్ అడిగాడు.
"ఆరూయ్ సీరియస భరదావ్జా?" సూటిగా పర్శిన్ంచింది.
"డాయ్మ సీరియస.

ఇపప్టికే

చాలా ఎకుక్వ ఆలోచించేసాను. ఇక ఒకక్

క్షణం కూడా ఆలసయ్ం

చెయయ్దలుచుకోలేదు. పద..." సిథ్రంగా చెపాప్డు.
"ఐతే సరే.. ఒకక్ నిమిషం.." అంటూ వంగి తన బాయ్గ లోంచి ఏదో తీసి పైకి లేచి అతని వైపు చెయియ్సాచింది.
ఆమె చేతిలోని చినన్భరిణలో ఎరర్గా మెరిసింది కుంకుమ.
"పెళళ్ంటే నమమ్కం అని మీరే చెపాత్రుగా భరదావ్జా.. నేను మిమమ్లిన్ నముమ్తునాన్ను. మీకు కూడా

నమమ్కముంటే..." ఆమె మాట పూరత్యేయ్లోపుగా కుంకుమ చేతిలోకి తీసుకుని జేబులో పెటుట్కుంటూ చెపాప్డు,

"పద.."అయోమయంగా చూసిందతనివైపు, "ఎకక్డికి? "

ఏమీ జవాబు చెపేప్ పర్యతన్ం చేయలేదతను, ఆమె లగేజ తీసుకుని కార లో పెటాట్డు. కార డోర తెరిచి ఆమె వైపు

చూసి, "ఏం ఆలోచిసుత్నాన్వ మనూ, పదా.." అంటూ కార ఎకిక్ంచాడు.
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నిమిషాలోల్ వాళళ్ కారు గుడి ముందాగింది. ఆశచ్రయ్ంగా చూసూత్ అతనన్నుసరించింది. నెమమ్దిగా తన జేబులోంచి
చినన్ బాకస్ తీసాడు భరదావ్జ అందులో వునన్ మంగళసూతార్నిన్ సంభర్మంగా చూసింది. సంతోషంతో ఆమె కళుళ్
తళుకుక్మనాన్యి.

"మాకు పెళిళ్ చేయండి పురోహతులుగారూ, ఇపుప్డే.. " అంటూ తాళిని తాంబూలం పళెళ్ంలో వుంచాడు.
"ఇపుప్డా బాబూ.. అదీ.. " సందిగధ్ంగా ఆగాడాయన.

"వారం, వరజ్య్ం.. ముహూరత్ం ఏమీ చూడకండి.. ఇపుప్డే మా పెళిళ్ చేయండి." సిథ్రంగా చెపాప్డు
"ఇదంతా.. ఆ మంగళసూతర్ం." వింతగా చూసూత్ అడిగింది మనోజఞ్.

"బంధువుల పెళిళ్కోసం అమమ్ పంపించింది. మంచిదేగా మన పెళిళ్కి ఉపయోగపడుతోంది." నవావ్డు.
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కొదిద్ క్షణాలోల్ కలలా జరిగిపోయిన తమ పెళిళ్ని నిజమని నమమ్డానికి పర్యతిన్సూత్ తన మెడలో పచచ్గా
మెరుసుత్నన్ తాళిబొటుట్ని చూసి అతని వైపుకి చూసింది.
"ఇదంతా నిజమేనా భరదావ్జా!? " తడికళళ్తో అతనిన్ పర్శిన్ంచింది.

తన మెడలోంచి చైన తీసి ఆమె మెడలో వేసూత్ చెపాప్డు, "ఈ క్షణం నుంచి మనసా, కరమ్ణా.. నువువ్ నా భారయ్వి..

పెళిళ్లో చేసే పర్మాణాలకరథ్ం నాకు తెలీదు గానీ, నీకు మాటిసుత్నాన్ను, ఇక నుంచి నీకు నేనుంటాను. కషట్మైనా,
సుఖమైనా.. నేనునాన్ను. నీ పర్తి ఆశా, కలా నెరవేరుసాత్ను. నీ మంచి, చెడూ నావే.. టర్సట్ మీ..." ఉదేవ్గంగా చెపాప్డు.

నెమమ్దిగా ఆమె నుదుట బొటుట్ పెటిట్, పాపిట నింపాడు. ఆమె కళుళ్ మెరిసాయి. చేజారిందనుకునన్ కల మళీళ్ తన

సొంతమైందనీ, శాశవ్తమైందనీ అరథ్మై అపర్యతన్ంగా తన మెడలో గొలుసు చూసుకుంది. సూరుయ్డి షేప లో వునన్
లాకెట.. 'మా హెరిడిటరీ సెంటిమెంట.. మాకందరికీ వుంటుంది..' అనన్ అతని మాటలు గురొత్చిచ్ నెమమ్దిగా తలెతిత్ అతని
వైపు చూసింది. చిరునవువ్ నవివ్

దగగ్రకి తీసుకునాన్డు. "ఇపుప్డు సంతోషమేనా.." తలూపి అతని భుజానికి

తలానించుకుంది. "పద మరి తొందరగా.."నవావ్డు.

"ఎకక్డికీ, దేనికీ.. అంత తొందర.." తృపిత్గా అతనిన్ చూసుకుంటూ అంది.
"ఇపుప్డేగా పెళైళ్ంది.. మరి బైరడల కిస తీసుకోవదాద్.. "నవావ్డు అలల్రిగా.

ఉలికిక్పడిచూసి, "మనమేమనాన్ కిర్సిట్.."అనబోతునన్ ఆమె ని వారిసూత్ చెపాప్డు, "మంచి ఎకక్డునాన్ తీసుకోవాలి

మిసెస భరదావ్జా.."

అతని మాటలకి, పిలుపుకి సిగుగ్ముంచుకురాగా అపర్యతన్ంగా కళుళ్వాలిపోయాయి.
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"సో.. పద మరి.."అంటూ ఆమె సూటేక్స అందుకునాన్డు, "అయోయ్ మీరూ..." కంగారుగా వారించబోయింది.

చినన్గా నవావ్డామె కంగారు చూసి. "ఆహా.. ఇటస్ మై డూయ్టీ.. మోయనీ ఇక నుండీ నీ బరువు బాధయ్తలనీన్
మోయాలిస్ంది నేనే కదా.."
ఆ మాటకి ఏదైనా వేరే అరథ్ముందేమో అని అనుమానంగా చూసింది. అతని ముఖంలో అలాంటి భావమేమీ
కనిపించకపోయేసరికి చినన్గా నవువ్తూ అతనన్నుసరించింది.

"థాయ్ంక గాడ.. అయామ గాల్డ ఈ రోజు కార తెచాచ్ను నినున్ తీసుకెళళ్డానికి.. ఎంతైనా కొతత్ పెళిళ్కూతురివి
కదా.."
"ఆహా.. లేదంటే.. "
"లేదంటే రెండుచేతులమీదా ఎతుత్కుని తీసుకెళేళ్వాడిని. ఎనీ డౌటస్" నవావ్డు ఆమెకి కార డోర తెరిచిపటుట్కుని.
కలలా చూసూత్ కారెకిక్ంది.
"ఇది... ఇదంతా కలకాదుగా భరదావ్జా.. " కార సాట్రట్ చేసుత్నన్ అతనిన్ చూసూత్ అడిగింది.
"ఊహు.. నిజంగా నిజం.. " అంటూ ఆమెని

దగగ్రికి తీసుకుని పాపిట ముదుద్ పెటుట్కునాన్డు. "చూసావా

కుంకుమ అంటింది.. ఇంకా నమమ్కపోతే .. పోనీ ఎకక్డైనా గిచీచ్.. గిలీల్.. పూర్వ చేయమంటావా..? " అలల్రిగా నవావ్డు.

అదిరిపడిచూసి తలఅడడ్ంగా తిపిప్ంది., "మీరిలా కూడా మాటాల్డతారా.. నాకు తెలీదే..." ఆశచ్రయ్ంగా చూసూత్ అంది.

"ఇంకా ఏం చూసావ.. చూదుద్వు గానీ రియల భరదావ్జ ఏమిటో. ఇనాన్ళూళ్.. భయాలతో చాలా వరకూ ననున్

నేను అణిచేసుకునాన్ను.. ఇంక పోను పోను తెలుసుత్ంది మేడమ గారికి.. తమరి శీర్వారి తడాఖా.." నవువ్తూ కారు టరన్
చేసాడు.

PPP

"సో.. ఎపుప్డు చెపాత్వ మీ డాడీ కి.. లేదా ననున్ మాటాల్డమంటావా?" ఆమె చేతి గాజులు సవరిసూత్ అడిగాడు.
ఊహు మీరొదుద్.. నేనే చెపాత్ను. నా బరత్ డే కి మాగిజ్మమ వసాత్రు.. అపుప్డే.. లేదూ అంటే అకక్డికి వెళళ్గానే.. "
"ఇట విల బీ షాక ఆఫ హిజ లైఫ.. పాపం.. ఐ ఫీల సో సారీ ఫర హిమ. చాలా ఆశలుండుంటాయాయనకి నీ
పెళిళ్ గురించి కదా.. బాగా హరట్ అవుతారు. "బాధగా అనాన్డు.

తలూపింది, "హరట్ ఐతే అవుతారు.. బట ఐ నో ఐ కెన కనివ్నస్ హిమ.. "

"యా.. ఐ నో యూ.. ననేన్ కనివ్నస్ చేసావంటే ఎవరన్నాన్ చెయయ్గలవులే"నవావ్డు.
"ఆహా.. నేనేమీ కనివ్నస్ చెయయ్లేదు.. మీరే పరిగెటుట్కొచాచ్రు.. ననన్నకండి" గలగలా నవేవ్సింది.
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"సరే.. నీతో ఎవరు మాటాల్డి ఎవరు గెలవగలరు గానీ... ముందైతే మాటాల్డి చూపించు మీ డాడ తో తరావ్త నేను
ఆయనిన్ కలుసాత్ను"
"మీరా..!?"
"అఫోక్రస్.. నేనే.. ఐ ఫీల ఐ ఓవ హిమ ఏన ఎకస్ పల్నేషన.. అని.." నిటూట్రాచ్డు.

నిశచ్లంగా చూసిందతనిన్, "కనిపించరుగానీ మీరు చాలా టచీ భరదావ్జా.. వెరీ సెంటిమెంటల.. నిజంగా

కలుసాత్రా ఆయనిన్?"

"ఆహా.. ఐనా కలవకుండా ఎలా.. పైగా పేరంటస్ వచిచ్ మాయ్చ మాటాల్డాడ్నికి అయామ నాట ఏన యంగ చాప.."
"అబాబ్.. ఎటొచీచ్ అకక్డికే వసాత్రు మీరు.. సరెల్ండి ఇంతకీ మీ వాళళ్కి ఎపుప్డు చెపాత్రు?" కుతూహలంగా
అడిగింది.
"వెల.. మీ ఫాదర గో ఎహెడ అనగానే.."
"అంటే నా మీద అనుమానమా?" కోపంగా అంది.
"నో డియర.. నెవర.. నేనైతే ఇపుప్డంటే ఇపుప్డే చెపప్డానికి రెడీ గా వునాన్ను.. కాకపోతే నీ పేరు చెపప్డానికి
ముందు మీ ఫాదర అనుమతి.."
"ఆహా.. పెళిళ్ చేసుకువడానికొదుద్గానీ.. ఇపుప్డు గురొత్చిచ్ందా?" వెకిక్రించింది.
నవావ్డు, "ఐతే నీకభయ్ంతరం లేదుగా నేను వాళళ్కి చెపేప్సేత్..."

"లేదంటే ఇపుప్డే ఫైల్టెకేక్టటేట్.." అంటూ వెకిక్రించబోయి సెల తీసి నంబర డయల చేసుత్నన్ అతనిన్ ఆశచ్రయ్ంగా
చూసింది.
"వాళళ్ రియాక్షన వింటావా?" అంటూ సీప్కర ఆన చేసాడు.
"అరె.. ఫోనోల్నా?" అంటూ కంగారుగా ఆమె ఏదో చెపేప్లోపు అవతలున్ంచి ఫోన లిఫట్ చేసారెవరో.
"నానాన్.. నేను.."

"ఎలా వునాన్వురా? ఏంటీ ఇంత రాతిర్వేళ ఫోన చేసావు..?" అటునుంచి భరదావ్జ తండిర్ గొంతు ఆదురాద్గా

వినిపించింది.

"బాగానే వునాన్ను.. మీతోటే.. కాసత్ మాటాల్డదామనీ.. అంటే నానాన్..." ఆగాడు భరదావ్జ. ఊపిరి బిగపటిట్
చూసోత్ంది మనోజఞ్ అతని వైపు.
"చెపుప్ కనాన్.. ఏంటి విషయం?"
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"అదీ.. అమెమ్పుప్డూ అంటూ వుంటుంది కద నానాన్.. ఒకక్ మాట సరే అనైతే చెపప్రా.. ముహూరత్ం పెటిట్ంచేసాత్ను

సిదాధ్ంతి గారితో అనీ.." ఆగి గాఢంగా ఊపిరి తీసుకుని చెపాప్డు,

"..నేను సరే అనాన్ను..అని చెపప్ండి నానాన్.."

PPP
"కనాన్.." అటునుంచి ఆయన గొంతులో విసమ్యం. భరదావ్జ ఏంచెపుత్నాన్డో పూరిత్గా అరథ్ం చేసుకోవడానికో

నిమిషం పటిట్ందాయనకి., "అంటే... ఓహ.. నిజమా బిటూట్.." ఆనందంతో ఉకిక్రిబికిక్రౌతూ అనాన్డాయన. చినన్గా
నవావ్డు భరదావ్జ., "ఔను నానాన్.."

"ఇదిగో.. యశోధరా.. ఇలారా.. వినాన్వా నీ కొడుకేం చెపుత్నాన్డో. ముహూరత్ం పెటిట్ంచమంటునాన్డు చూడూ. "

ఆయన హడావిడి తెలుసోత్ంది ఫోనోల్నే.
"ముహూరత్మా దేనికండీ...?" భరదావ్జ తలిల్ గొంతు లీలగా వినిపిసోత్ంది.
"ఇంక దేనికే పిచిచ్దానా.. మన ఇంటికో మహలకిష్ని తీసుకురావడానికీ. నీ కోరిక ఇనేన్ళళ్కి తీరుసుత్నాన్డు.
మాటాల్డు మరీ." నవువ్తునన్రాయన హాయిగా.
"కనాన్.. నిజమా.. నిజమే..?"ఆవిడ గొంతు వణికింది. మనోజఞ్ అపర్యతన్ంగా భరదావ్జ వైపు చూసింది. అతని
ముఖంలో కాసత్ంత మొహమాటం తొణికిసలాడింది.
"అవునమామ్.."

"చాలురా. ఇంకేమీ అకక్రేల్దు మాకు. ఇంకీ జనమ్లో నీ పెళిళ్ చూసాత్మనుకోలేదురా. మన ఇలూల్ కోడలూ,

మనవలతో కళకళాళ్డుతుందంటే. చాలురా. నిజంగా నీకింత మంచి బుదిధ్పుటిట్ంచిన ఆ పిలల్కి ఏమిచిచ్ ఋణం

తీరుచ్కోగలంరా. ఇదంతా నిజమే కదూ. నువేవ్మీ వేళాకోళం.." ఏడేచ్సిందావిడ. వాళెళ్ంతగా భరదావ్జ లైఫ సెటిలవావ్లని
కోరుకుంటునాన్రో అరథ్మై మనోజఞ్ కళళ్లో నీళొళ్చాచ్యి.
"అమామ్.. ఛ.. ఏంటది.. ఏడుసుత్నాన్వా? ఇది నిజమేనమామ్.." లాలనగా చెపాప్డు.
"అదేం లేదురా.. ఇంతకీ ఎపుప్డు తీసుకొసాత్వురా అమామ్యిని ఇంటికి? " ఆతర్ంగా అడిగింది.
"చాలా తొందరోల్.. అమామ్ ఇంకో మాట.. నే వచేచ్వరకూ.. " తటపటాయిసూత్ ఆగాడు.

చినన్గా నవివ్ందావిడ, "అరథ్మైందిరా.. నువువ్ కోడలిన్ తీసుకుని ఇంటికొచేచ్వరకూ నేనెవరికీ చెపప్నులే.."
"ఐ నో మామ.. యూ ఆర సింపీల్ వండరుఫ్ల.. వుండనా మరీ. "

"సరే.. అమామ్యిని అడిగానని చెపుప్. ఇదిగో నానన్గారు మాటాల్డుతునాన్రు."
"సరే.. చెపప్ండి నానాన్."
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"అమామ్యి ఇంటోల్ వాళళ్తో మాటాల్డాడ్నికి ఎపుప్డు రావాలో చెపుప్ కనాన్."
పకాలన్ నవావ్డు భరదావ్జ,"నానాన్.. అయామ ఆలోమ్సట్ ఫిఫీట్.."

"ఐనా.. నా కనాన్ పాతికేళుళ్ చినన్వాడివేరా. సరే నీకెలా వీలైతే అలాగే కానివువ్ కనాన్. కానీ... తొందరగా రా మీ
అమమ్ ఆతర్ం నేనెకుక్వరోజులు ఆపలేను సుమా."
"గుడైన్ట నానాన్...థాయ్ంకస్.." సెల ఆఫ చేసి మనోజఞ్ వైపు చూసాడు.
"మై గాడ.. అలా చెపేప్సారూ." అంది అపప్టివరకూ ఆపుకునన్ ఆశచ్రాయ్నిన్ పర్కటిసూత్.
"మరింకెలా చెపాప్లి? ఏమైనా కథలూ కవితావ్లూ చెపిప్, చెపాప్లా?"

"మీరే అంటే వాళూళ్ ఏమీ అడగలేదు నాగురించి. ఎవరు, కులమేమిటి, మతమేమిటి, వయసెంత, ఆసిత్పాసుత్లూ,

పేరెంటస్ ఎకక్డి వాళూళ్, ఎలా పరిచయం.. అసలు కనీసం నా పేరేమిటో కూడా.. "

"చెపాప్నుగా వాళళ్కి నేను పెళిళ్ చేసుకోవడమే చాలా పెదద్ గిఫట్. దాని ముందివనీన్ జసట్..నథింగ. అఫోక్రస్

నీవయసు చెపిప్నపుప్డు వాళళ్కి కాసత్.. కాసేత్ంటి బానే షాక తగులుతుందనుకో. కాకపోతే మీవాళళ్కి తగిలేంతకాదు, బట..

దే విల నాట బీ కనస్రన్డ్ అబౌట ఇట వెరీ మచ.. ఇంతకీ నువేవ్ంటి ఆలోమ్సట్ కళళ్నీళుళ్ పెటేట్సుకునాన్వ నేను వాళళ్తో

మాటాల్డుతుంటే?"

"వాళళ్ సంతోషం చూసేత్.. ఐ మీన వింటే.. ఎందుకో చపుప్న కాసత్ ఎమోషనల అయిపోయాను." తేరుకుంటూ

చెపిప్ంది.
"నాట బాయ్డ.. కొదిద్గా సెంటిమెంటస్ వునాన్యీ.." నవేవ్సాడు ఆమె తల మీద చినన్గా తడుతూ.
"అమమ్ గురొత్చిచ్ంది ", నెమమ్దిగా అంది.

చటుకుక్న తలతిపిప్ చూశాడు. ఓదారుప్గా ఆమె భుజం చుటూట్ చేయి వేసి దగగ్రకి తీసుకుంటూ, "ఆవిడుంటే నీ

నిరణ్యానికి చాలా బాధ పడేవారేమో కదూ.." నెమమ్దిగా అడిగాడు.

"ఊహు.. పేర్మంటే ఏమిటో తనకి తెలుసు, ననున్ తపప్క అరథ్ం చేసుకునేది... "

నవావ్డతను., "పేర్మంటే అందరికీ తెలుసుత్ంది మనూ. కానీ తమ పిలల్ల విషయానికొచేచ్సరికి వాళళ్ పేర్మ కంటే

కనన్ పేర్మే గొపప్ది అనన్ కంపారిజన తో పాడుచేసుకుంటారు చాలామంది. అసలూ..." ఆగిపోయాడు ఆమె ముఖం
చూసి, "మనూ... "

"లేదు భరదావ్జా... అమమ్కి పేర్మంటే ఏమిటో చాలాబాగా తెలుసు. తన గురించి మీకు చెపాప్లి. తనో మామూలు,

పలెల్టూరి అమామ్యి.ఎకుక్వ చదువుకోలేదు. ఓ పెళిళ్ లో తనని చూసిన నానన్ ఆమె అందానిన్ చూసి చాలా ఇషట్పడి,
పటుట్పటిట్ ఆమెని పెళిళ్ చేసుకునాన్రు. కానీ, పెళిళ్ అయిన కొనాన్ళళ్కే నానన్కి ఆవిడలో లోపాలు కనిపించడం మొదలైంది.
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ఆవిడ ఎకుక్వ చదువుకోలేదనీ, పదిమందిలోకి తీసువెళళ్డం నామోషీగా భావించేవారాయన. నెమమ్ది, నెమమ్దిగా తనకి

ఆవిడ తగదనే ఫీలింగ చాలా ఎకుక్వైపోయిందాయనలో. అది వారి మధయ్లో కనిపించని అగాధానిన్ పెంచేసింది. దానితో

బాగా కృంగిపోయింది తను. కనీసం పిలల్లు కలిగితే ఐనా నానన్ లో మారుప్ వసుత్ంది, తనకీ ఓ తోడు వుంటుంది అని
భావించింది. కానీ ఆ దేవుడు ఆవిడకి ఆ విషయంలోనూ చాలా పరీక్షలు పెటాట్డు. పిలల్లు పుటట్డానికి ఆవిడ ఆరోగయ్ం

సహకరించలేదు. తన కుటుంబానిన్ పరిపూరణ్ం చేసుకోవాలనే కోరిక, నానన్ తనని గురిత్సాత్రనే ఆశతో ఆవిడ చాలా
మొండిగా ననున్ కనడానికి సిదధ్పడాడ్రు.

అంతలోనే హాసిప్టల కనర్స్ట్క్షన లో నానన్ పూరిత్గా మునిగిపోయారు. అలాగని నానన్ చెడడ్వారు కాదు, అమమ్ంటే

ఇషట్ంలేకా కాదు, జసట్ నిరల్క్షయ్ం అంతే.., అది చాలదూ ఓ పారట్న్ర మనసుని సమూలంగా తుంచేయడానికి. అమమ్కోసం
కూడా కొంత టైం ఇవావ్లనే సంగతి పూరిత్గా మరిచ్పోయారు. తానో డాకట్ర అయివుండి కూడా తన భారయ్ ఆరోగాయ్నీన్,

పుటట్బోయే వారి గురించిగానీ ఆలోచించాలనన్ బాధయ్త విసమ్రించారు. అది అమమ్ని మరింత కుర్ంగదీసింది. తన పటుట్దల

పర్కారం తన ఊపిరి నాకు పోసి ననున్ ఈ భూమీమ్ద పడేసింది. నేను పుటిట్న మరుక్షణం ననున్ వదిలి వెళిళ్పోయింది..

పెళైళ్ంది మొదలు పర్తిక్షణం పేర్మ కోసం, గురిత్ంపుకోసం తపించీ, తపించీ చివరకి ఓడిపోయింది, వెళిళ్పోయింది.. "
నిటూట్రిచ్ంది దిగులుగా.

కొదిద్సేపు మౌనంగా వుండిపోయాడు భరదావ్జ, "చాలా మంది చేసే తపేప్ అది. జీవితం లో ఏదో కావాలనన్

ఆరాటంలో, ఏదో పొందుతునాన్మనన్ భావనలో తమ జీవితాలోల్ ముఖయ్మైన కుటుంబజీవితానిన్ పోగొటుట్కుంటారు.."

చినన్గా నిటూట్రిచ్ంది మనోజఞ్, "తను చనిపోయాకా నానన్ అమమ్ రాసుకునన్ డైరీలలో ఆమె గుండెకోత

తెలుసుకునాన్రు. కానీ, అపప్టికే చాలా ఆలసయ్ం అయిపోయింది. అందుకేనేమో నానన్ నా పెంపకంలో ఏ లోటూ

రానివవ్లేదు. తానెంత బిజీగా వునాన్ నాకిచేచ్ టైమ అండ అటెనష్న లో ఏ లోపం జరగనివవ్రు. మొదటోల్ నేను బరత్ డే
సెలిబేర్ట చేసుకోననేదానిన్. కానీ మా అమమ్ కి నేను పుటట్డం ఎంత ఇంపారెట్ంటో చెపిప్ నా ఆలోచన మారాచ్రు. అపప్టి
నుండీ నేను తపప్క సెలిబేర్ట చేసుకుంటునాన్ను. నానన్ కూడా నా పర్తి పుటిట్నరోజుకీ ఎకక్డ వునాన్ వచేచ్సాత్రు. ఇనాఫ్కట్
ఎలుల్ండి కూడా.. "
"రియలీల్.. సో ఎలుల్ండి యూ ఆర బిజీ అనన్మాట. " మాట మారచ్డానికి పర్యతిన్సూత్ అనాన్డు.
"ఎస.. ఆరోజే ఆయనకి మీ గురించి చెపప్బోతునాన్ను. " చెపిప్ంది నెమమ్దిగా.

"ముందుగా బరత్ డే కేక కట చేసి సెలిబేర్ట చేసుకునన్తరువాత, పీల్జ.. ఎందుకంటే ఇది నాతో చేసుకుంటునన్

మొదటి బరత్ డే కదా.." అడిగాడు.

" షూయ్ర భరద.. మీరెలా అంటే అలా." చిరునవువ్ తో చెపిప్ంది.
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" హేయ థాయ్ంకూయ్ సో మచ.. చెపుప్ నీకేం కావాలి గిఫట్? " ఉతాస్హంగా అడిగాడు.

" నేను అడిగేవాటనిన్ంటికంటే పెదద్ గిఫట్ మీరు నాకు ఇచేచ్శారు భరద..", తన మెడలో తాళిని చూపుతూ చెపిప్ంది.

"ఐ డోనట్ వానట్ ఎనీథింగ మోర.."

చినన్గా నవివ్ ఆమెని ఆపాయ్యంగా దగగ్రకి తీసుకునాన్డు.
PPP
"మెనీ హాయ్పీ రిటరన్స్ ఆఫ ద డే మై ఏంజెల" చిరునవువ్తో ఆమె చేతిని రిసీవ చేసుకునాన్డు. అందంగా

అలంకరించిన ఛాంబర నీ, టేబుల మీద అందంగా అమరిచ్న కేక ని చూసూత్ అంది., " వావ.. అనిన్ అరేంజెమ్ంటస్

చేసేసారే.. "

"ఎస మిస.. ఇటస్ మై ఏంజెలస్ బరత్ డే.. ద ఫసట్ సెలిబేర్షన .. మన పెళిళ్ తరువాత.. మోరోవర ఈ రోజు మీ
ఫాదర తో మాటాల్డాకా మన మాయ్రేజ అఫీషియల కూడా కానుంది.. మరి ఇంత సెప్షల రోజు ఎలా జరగాలి చెపప్ండీ? "
నవావ్డు హుషారుగా
"ఔనా.. " నవేవ్సింది హాయిగా.
"కమ.. తవ్రగా కేక కట చెయ.. యూ హావ ఎ సెప్షల గిఫట్ వెయిటింగ ఫర యూ.. " అంటూ ఆమెని కేక వైపు
నడిపించాడు.
"ఓకే బాస సో.. హియర ఈజ యువర కేక..” తియయ్గా నవువ్తూ అతనినోటికందించింది.
"నౌ నా కోసం.. తినిపించండి" అంటూ వెంటనే మరో కేక పీస అతని చేతికి అందించింది.
చిరునవువ్తో ఆమెని చూసూత్ కేక అందుకుంటునన్ భరదావ్జ భృకుటి ముడిపడింది. తూలబోయిన శరీరానిన్
అపర్యతన్ంగా సోఫా అంచుని పటుట్కుని నిలదొకుక్కునాన్డు. తల బలంగా విదిలించి "ఆ కేక.. కేక వదుద్..వదద్
మనూ..సంథిగ రాంగ.. " అతి కషట్ం మీద చెపాప్డు.

"ఏం మీ సెలక్షనేగా, టేసట్ బాలేదా?" అని అలల్రిగా తలెతిత్ అతనిన్ చూసిన మనోజఞ్ ముఖం పాలిపోయింది.

"భరదావ్జా.. వాటస్ రాంగ.. " అంటూ కంగారుగా అతనిన్ పటుట్కోబోయింది. అపప్టికే నేలపైకి జారిపోయాడతను..
"విశవ్నాధ.. గారడ్స్.. హెలప్" గొంతు చిటిల్పోయేలా అరుసూత్ సహాయంకోసం పరుగుతీసింది...

"మీకేంకాదు భరదావ్జా.. చూడండి మనం ఆలెర్డీ హాసిప్టల కి దారిలో వునాన్ం.. టూ మినిటస్... ఇపుప్డే సెట

అయిపోతుంది.. పీల్జ హాయ్ంగ ఆన..." బాధతో, నొపిప్తో మెలిదిరిగిపోతునన్ అతనిన్చూసూత్, కళళ్ నీళుళ్ ధారలు కడుతుంటే

బలవంతంగా తనని తాను నిగర్హించుకుంటూ అతని సప్ృహ పోకుండావుండడానికి ఆపకుండా మాటాల్డుతోంది మనోజఞ్.
ఆంబులెనస్ కనాన్ వేగంగా ఆమె గుండె పరుగెడుతోంది.
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రెండుకళూళ్ గటిట్గా మూసుకుంది మనోజఞ్, ఏం జరగనుంది.. భరదావ్జ ఇదంతా ఎలా తటుట్కుంటునాన్రు.. అంత

నొపిప్, బాధ ఎలా ఓరుచ్కుంటునాన్రు.. ఎందుకిలా.. అతనివలేల్ ఇది జరిగుంటుంది ... ఎందుకు.. తన మెడలో తాళి
కటట్గానే ఇంత పర్మాదం జరిగిందని తనని బాయ్డ లక అని వదిలెయయ్రు కదా. ఛ ఆయన అలా ఆలోచించే వయ్కిత్ కాదు.

ఐనా ఓ పకక్ ఆయన బాధతో వుంటే ఏంటీ ఆలోచనలు.. ఒకవేళ అమమ్ని తీసుకుపోయినటుట్ ఇపుప్డు తననుంచి

భరదావ్జని దూరం చేయడు కదా ఆ దేవుడు.. లేదు.. లేదు లేదు.. ఏ కీడూ జరగదు, జరగడానికి వీలేల్దు, దేవుడా ఏ
దారుణమైన పర్మాదాలు వదుద్.. ఆయనిన్ కేష్మంగా వుంచు.. చాలు.. నాకింకేమీ అకక్రేల్దు.. భరదావ్జ కేష్మంగా వుండాలి..

ఎమరెజ్నీస్ ఎయిడ కోసం పెటిట్న ఆకిస్జెన మాసక్ అతికషట్ం మీద తీసేసూత్ పిలిచాడు భరదావ్జ "మనూ..." అంటూ,

"భరదావ్జా..భరద..", కనీన్టితో ముందుకి వగింది ఏమిటో చెపప్మనన్టుట్, ఎగసిపడుతునన్ ఊపిరిని కూడగటుట్కుంటూ

చెపాప్డు "ఈ పెళిళ్ మన మధేయ్ వుండిపోవాలి, ఎవవ్రికీ తెలియకూడదు...ఎవవ్రికీ.. మనూ.. నువువ్.. మళీళ్ పెళ....పెళిళ్
చేసుకోవాలి నాకోసం.. పీల్జ...నువ..సు..ఖం..గా..వుండాలి..చాలా..సు..ఖం..గా" ఇక మాటివవ్మనన్టుట్గా లేపిన చేయి
జారిపోవడంచూసి నిశేచ్షుట్రాలై అతని చేతిని పటుట్కుంది.. "మీకేంకాదు భరద..ఏమీ కాదు.. " కనీన్టితో అతనిన్ మాసక్
తో కవర చేసూత్ దగగ్రకి తీసుకుంది.

అతని పెదవుల మీద సనన్టి నవువ్ మెరిసింది. ఇదేనా మరణమంటే.. వెళళ్పోతునాన్ననే ఈ బాధ.., జీవితంమీద

కలుగుతునన్ వాంఛ.., తన వారికి ఏదో-ఎనోన్ చెపాప్లనన్ ఆతృత, శరీరం కంటే మనసు ఎకుక్వ బాధతో

విలవిలలాడుతోందేమిటీ.. పార్ణం మీద తీపి అంటారు ఇదేనా.. ఇది ఆగే పయనం కాదని తెలిసినా గడువీయమంటూ
పరమాతుమ్డిని అరిథ్ంచే ఈ ఆశ.. ఓ దైవమా... ఇదేనా మరణమంటే.. నెమమ్దిగా ఆ నవువ్ విశాలమైంది.

ఉపసంహారం

PPP

"డాకట్ర! మీకోసం ఒక విజిటర వునాన్రు... వెయిటింగ ఫర్ంమ టూ అవరస్.. " చెపిప్ంది అసిసెట్ంట. అలసటగా

కురీచ్లో చేరిన మనోజఞ్ ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది, విజిటర.. ఈ టైమ లోనా.. అపర్యతన్ంగా వాచ చూసింది.

"హీ ఈజ ఫర్మ ఇండియా అనాన్రు, పైగా.. చాలా అరెజ్ంట అని కూడా అనాన్రు అందుకే గటిట్గా

వెళిళ్పోమనలేకపోయాను..." గబగబా చెపిప్ంది సేన్హ.

చినన్గా నవివ్ంది మనోజఞ్, సేన్హకి ఇండియా నుండి ఎవరైనా రావడం అంటే ఎంత అపురూపమో తెలుసామెకి.

దూరంగా వునన్పుప్డే మన దేశం, మన వాళుళ్ అనే ఫీలింగ ఎకుక్వగా వుంటుంది. దూరమైన వాటి విలువేంటో వాటి

గురించి తపించే వారికే తెలుసుత్ంది... ఆలోచనలు ముసురుతుంటే చినన్గా తలవిదిలిచ్ వాటర గాల్స చేతిలోకి తీసుకుంది.
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"సారీ మేడమ.. మిమమ్లిన్ అడకుక్ండా వుండమని చెపేప్శాను.. మీరు టయరడ్ గా వునాన్రంటే పోనీ రేపు వచిచ్
కలవమని చెపప్మంటారా.." బెరుగాగ్ అడిగింది.
"నో.. నో.. దటస్ ఓకే సేన్హా... పంపించు లోపలికి.. పేరేమిటనాన్వ.. ఇంతకీ.. .ఈజ హీ ఎ పేషెంట ఆర
రెలెటివ.. " అంటునన్ తన మాట పూరిత్ కాకుండానే సేన్హ మెరుపులా మాయమయేయ్సరికి చినన్గా నవువ్కుంది.
లోపలకి అడుగుపెడుతునన్ అతనిన్ చూసూత్నే మనోజఞ్ ముఖం పాలిపోయింది.
ఆ వచిచ్నవయ్కిత్ పా...ణి.... సారంగ పాణి
"మీరా..?" అంది నెమమ్దిగా కొదిద్ క్షణాల తరావ్త తేరుకుంటూ.
తలూపాడతను. "చెపప్కుండా వచిచ్నందుకు క్షమించాలి మనోజాఞ్.. కూరోచ్వచాచ్.." అడిగాడు. తలూపింది
యాంతిర్కంగా.

"చాలా చిరాగాగ్, కసిగా వుంది కదూ ననున్ చూసుత్ంటే.. అసహయ్ం కూడా కలుగుతుండచుచ్. తపుప్లేదు.. ఐ డిజరవ్

ఇట.. నాకూక్డా నీ ముందుకొచేచ్ ధైరయ్ం లేదు. ఐనా నీ ముందుకు రాక తపప్లేదు మనూ.. నీకు తెలియాలిస్న, రాదర
తెలపాలిస్న విషయాలు కొనిన్ వునాన్యి... ఆగాడు.
సత్బద్ంగా చూసోత్ంది మనోజఞ్.
"అతను..చనిపోయాడు..మనోజాఞ్.. " ఆగాడు.

"వావ్..ట...." అంటూ తుళిళ్పడి లేచిందామె కురీచ్లోంచి.. అపప్టి వరకు నిరిల్పత్ంగా చూసుత్నన్ ఆమె ముఖంలో
ఉదేవ్గం.. టేబుల అంతుని బలంగా వతిత్ పటిట్ ముందుకు వంగుతూ ఆతర్ంగా అడిగింది "..నిజమా మీరు.. చెపేప్ది...
అతను.. అతను.." వణికిందామె గొంతు.
"ఎకక్డినుండి చెపాప్లి?" తనలోతను గొణుకుక్నన్టుట్గా అనుకుని ఆగాడు.
"నిజం.. హీ ఈజ డెడ.. ఎవరైతే నీ జీవితంలో అనిన్ సంతోషాలని దూరంచేసాడో.. ఆవయ్కిత్ ఇక లేడు మనోజాఞ్..

ఒక మంచి మనిషిని, మన మనిషిని ... మనందరినుండీ దూరంచేసిన వాడిక లేడు. చంపేశాను. నా చేతులోత్ వాణిణ్ చంపి.

జే.కే. కి నివాళి సమరిప్ంచాను. మీ అందరికీ నేను చేసిన అనాయ్యానికి ఓ చినన్ క్షమాపణ సమరిప్ంచుకునాన్ను..."
నిశేచ్షుట్రాలై చూసిందామె. " పాణిగారూ.. ఏంటి మీరు మాటాల్డేది...మీరు..మీరు..."

అభావంగా చూశాడతను., " అవునమామ్.. జే.కే. కి సంబంధించిన వివరాలు మూరఖ్తవ్ంతో చెపిప్ అతని పార్ణాలు

పోవడానికి కారణమయాయ్ను. అమమ్ని చూసి తిరిగివచేచ్సరికి నాకు దొరికిన సావ్గతం. జే.కే. మరణం.. అనేన్ళళ్ సేన్హానికీ,

ఆయనిచిచ్న గౌరవానికీ విలువ పోగొటిట్న నాకు ఆయన చివరిచూపు కూడా దకక్లేదు. జీవం లేని ఆయనీన్, జీవఛఛ్వంలా

పడునన్ నినున్ చూసాకా నాకింక బర్తకాలనిపించలేదు. నా పాపానికి పరిహారం చేసుకుని ఈ జీవితానిన్ ఆతమ్హతయ్తో
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ముగించెయాయ్లని నిరణ్యించుకునాన్ను. అందుకే, ఏ కారణంతో జే.కే. అనేన్ళూళ్ మౌనంగా వునాన్డో ఆ కారణానిన్

తుడిచేశాను. వాడిని ఈ పర్పంచం నుండి తొలగించేశాను.. నాకునన్ మొతత్ం పరపతిని ఉపయోగించి వాడి వలల్ జరిగిన

జే.కే. మరణానిన్, ఆ విషపర్యోగానిన్ కేవలం ఒక కారిడ్యాక అరెసట్ గా మాతర్మే మిగిలాచ్ను. తరావ్త మిగిలిన పని నా
మరణం.. కానీ... " కాసత్ ఆగి అకక్డునన్ నీళళ్గాల్సు తీసుకుని ఒకక్ గుకక్లో ఖాళీ చేశాడు.

అపప్టికే మనోజఞ్ కళుళ్ కనీన్టి చెలమలయాయ్యి. అతనివైపు నిశేచ్షుట్రాలై చూసోత్ంది. ఆమె రియాక్షన తో
సంబంధం లేనటుట్గా ఓ కనెఫ్షన లాగా చెపుప్కుపోతునాన్డతను.
"కానీ.. జే.కే. తలిల్తండుర్ల దగగ్రున్ంచీ కబురొచిచ్ంది. ఏ తలిల్తండుర్ల సంతోషం కోసం తాను అంత మెంటల

టారచ్ర అనుభవించాడో, వారు జే.కే. మరణంతో పూరిత్గా ఒంటరివారయాయ్రు. వారి ఆసిత్పాసుత్లనీన్ గుడికీ, కేశవనన్

పోర్జెకట్ కీ ఇచేచ్యమనాన్రు. వారు చెపిప్నవనీన్ పూరిత్చేసి వారి కోరిక పర్కారం వారిదద్రినీ అరుణాచలంలో ఆశర్మంలో

దిగబెటిట్, నేనూ వారికి సేవకుడిగా వుండిపోయాను. వారు ననున్ మరో కొడుకు అనుకుంటునాన్రు. నేను వారికి
దాసుడిననుకుంటునాన్ను. ఈ వయసులో ఆ వృదుధ్లకి జరిగిన విషయాలేవీ తెలపలేను. అందుకే.. వారికే నా జీవితానిన్

సమరిప్ంచేశాను. జే.కే.కి నేను చెలిల్ంచగల పార్యశిచ్తత్ం అదే అనుకునాన్ను. నాలుగేళుళ్గా అలాగే వునాన్ను. పరణ్శాలను

ఓ హాసిప్టల గా మారాచ్లనన్ వారి కోరిక విని, ఆ విషయం మాటాల్డడానికి హైదరాబాద వెళిళ్నపుప్డు అనుకోకుండా
ఆనంద ని కలిశానమామ్. మీ పెళిళ్ గురించి తెలుసుకునాన్ను. "

ఇంకేదో చెపప్బోతూ మనోజఞ్ వైపు చూసి ఆగిపోయాడు. టేబుల మీద తలానించి వెకిక్వెకిక్ ఏడుసోత్ందామె.

మౌనంగా కొదిద్సేపామెని రోదించనిచాచ్డు. కాసేపటితరువాత నెమమ్దిగా అనాన్డు,

" ఏంటమామ్ ఇదీ.. పిచిచ్పిలాల్.. జరిగినది తెలిసేత్ జే.కే. హంతకుడిక లేడని ముఖయ్ంగా నీకు తెలియాలనీ, నీ నుంచి

సాధయ్మైతే ఓ చినన్ క్షమాపణ పొందాలనీ వచాచ్నేగానీ, నీ గుండెలో గాయం మళీళ్ రేపడానికి కాదమామ్.. అలా

బాధపడకు.. నీ బాధకి మరోసారి కారణమైతే ఆ జే.కే. ననున్ మరణించాకకూడా క్షమించడు తలీల్.. పీల్జ వూరుకో"
మెలల్గా తలెతిత్ంది. కనీన్ళళ్ మధయ్ అతనికి చేతులు జోడించింది.

"లేదు పాణిగారూ.. మీరు ఏ గాయానీన్ రేపలేదు. నిజానికి నా గుండెలో ఏళల్నుంచి మండుతునన్ మంటని

చలాల్రాచ్రు.. భరదావ్జ మరణానికి కారణమైన వయ్కిత్ ఎవరో తెలిసీ, ఎవరికీ చెపప్లేక, అతనిన్ శికిష్ంపజేయలేక, నా ..

భరదావ్జను అంత దారుణంగా హతయ్ చేసిన వాడు హాయిగా తిరుగుతుంటే నేను ఎలా చేతులుముడుచుకుని వునాన్ను అనే
నిసస్హాయతతో బతకలేక, చావలేక నరకం అనుభవిసుత్నాన్ను పాణిగారూ.. మీరు.. మీరు చేసినది తపోప్ ఒపోప్ నాకు

తెలియదు, కానీ, నాకు మాతర్ం చాలా గొపప్ సాయం చేసారు.. నాకు మనశాశ్ంతినిచాచ్రు. క్షమాపణ ఏంటి పాణిగారూ..
మీరు నాకు జనమ్నిచిచ్న తండిర్తో సమానం సర.. తండిర్తో సమానం.. మరో జనమ్నిచిచ్న తండిర్ మీరు.." ఏడేచ్సిందామె.
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"మనోజాఞ్.. " కదిలిపోయాడామె మాటలకి. ..వారిదద్రి కలల పందిరి కూలేచ్సిన కటికవాడు తను.. అలాంటి తనని
దేవ్షించాలిస్న సాథ్నంలో క్షమించిన ఆమె సునిన్తతావ్నికి చలించిపోయాడు. ..చాలు భగవాన..ఈ జనమ్కిది చాలు..
మనసులోనే దేవుడికి నమసుస్లందిచాడు.

కాసేపటికి తేరుకుందామె, "నేనూ మీకు ఒకటి చెపాప్లి పాణిగారూ.. ఆయనకిచిచ్న మాటకోసం మళీళ్

పెళిళ్చేసుకునాన్ను.. ఐ మీన.. " తడబడింది.

"నాకు తెలుసు.. భరదావ్జ చనిపోయిన నాలుగునెలలకే నువువ్ పెళిళ్ చేసుకునాన్వంటే దాని వెనుక కారణం
ఆయనే అని అంతమాతర్ం ఐతే ఊహించగలను ..." చెపాప్డతను.
"ఆయనకోసం చేసే అతి పెదద్ నివాళి అదే అని భావించాను. కానీ మీ సాహసం ముందు నా నిరణ్యం ఎంత
మామూలుదో తెలుసోత్ంది.. " అంది నెమమ్దిగా.

తల అడడ్ంగా తిపాప్డతను" లేదు తలీల్, నేనే సాహసం చేయలేదు, నా పాపానిన్ మరో పాపం చేసి కడుకుక్నాన్ను

అంతే.. కానీ, నువువ్ జే.కే. కి ఇచిచ్న మాట కోసం వేరే వయ్కిత్ని పెళిళ్ చేసుకోవడానికి ఎంత మధనపడివుంటావో, ఎంత

నలిగిపోయివుంటావో నేనూహించగలను.. కారణాలేవైనా ఇక అవనీన్ తెరమరుగు చెయయ్మామ్.. ఇపుప్డు నీ మనసు
శాంతించింది కదా.. మరి ఇకనైనా సంతోషంగా వుండాలి నువువ్... " అనాన్డు మృదువుగా.

మౌనంగా తలదించుకుని అరచేతులవంక చూసుకుంది. తాను ఎందుకు ఆనంద నే పెళిళ్చేసుకుందో, వెంటనే

ఇంత దూరం వేరే దేశం ఎందుకు వచేచ్సిందో అతనూహించగలడని ఆమెకి తెలుసు.

నెమమ్దిగా లేచి నిలబడాడ్డతను, "..వెళుత్నాన్ను మనోజాఞ్.. నేను నీ తండిర్తో సమానం అని చెపిప్ నాకెంతో

ఊరటనిచాచ్వ.. ఆ మాట నిజమైతే, అతి చనువుతీసుకుంటునాన్నకోకపోతే ఓ మాట చెపప్నామామ్..."
" అయోయ్ ఎంతమాట.. చెపప్ండి.. " చపుప్న లేసూత్ అంది.

" అతను నీ సుఖం కోరుకునాన్డు ఎపుప్డూ. అందుకే నినున్, నీ పేర్మనీ యాకెస్పట్ చేయడానికి అనిన్ రోజులు

తీసుకునాన్డు.. జే..కే. గురించి బాగా తెలిసిన వయ్కిత్ గా చెపప్టేల్దు.. అతని చివరి డైరీ చదివిన వయ్కిత్గా చెపుతునాన్ను. జే.కే.
కోరుకునన్ది నీవు పెళిళ్ చేసుకోవడం మాతర్మే కాదు మనోజాఞ్... అది మాతర్మే కాదు. మెడలో తాళి, పాపిటోల్ కుంకుమ,

కాళళ్కి మెటెట్లు.. ఇవి కాదు నీ పెళిళ్ అంటే అతని దృషిట్లో.. నువువ్, నీ భరత్, పిలాల్పాపలు.. ఓ పరిపూరణ్మైన జీవితం.. నీ
సుఖం.. సంతోషం.. అదీ అతను కోరుకునన్ది.. సాధయ్మైతే.. భరదావ్జని పార్ణంకంటే ఎకుక్వగా పేర్మించిన వయ్కిత్గా అతని
కోరిక తీరుచ్... అతనికి శాంతినివువ్. ఇది అతని గురుత్గా నీకోసం.. వుంటాను మరీ.." చెపేప్సి ఆమె జవాబు కోసం
చూడకుండా జే.కే. డైరీ అకక్డుంచి బయటికి దారితీశాడతను.
నెమమ్దిగా టాకీస్లో చేరి తలుపుమూసుత్ండగా లీలగా వినిపించిందామె పిలుపు.
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"పాణీగారూ, " వడివడిగా వచిచ్ టాకీస్ విండోలోంచి అతని వైపు చూసూత్ చెపిప్ంది, " రేపే ఇండియా తిరిగి

వెళాత్ను.. భరదావ్జ కోరిక తీరుతుంది పాణిగారూ.. తీరుసాత్ను..అదీ సంతోషంగా.. ఆయన ఎకక్డునాన్ సంతోషంగా
వుండాలి.. వుంటారు.. వుంచుతాను... " తడికళళ్తో చెపిప్ వెనుదిరిగింది.

ఓ చినన్ పరిచయం బంధమై, అనుబంధమై... చివరికో గుండెలో నికిష్పత్మై శాశవ్తంగా నిలిచిపోయింది.. ఓ

జాఞ్పకమై....
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