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   ప్ర్క్ప్ర్క్....  
ఆఫీసు వాడు పూరిత్గా ఇంటోల్ంచే ఏడవమని వరం లాంటి శాపం ఇచిచ్నపప్టిన్ంచీ మరీ కనా కనికిషట్వైపోయింది థూ దీ..(ఇకక్డ 

సెనాస్ర వాడు బీప వేసుకుని యు బై ఎ సరిట్ఫికెటిట్చాచ్డు). అసలే గవరన్మెంటుజోజ్గవంటే అందరికీ చులకనే. ఆఖరికి పురుగులమందేసేవాడికి కూడా. 
మొనన్టికి మొనన్ ఆ తతుత్కొడుకు ఫోను చేసి నువువ్ ఏరోజు ఇంటోల్ వుంటావో చెపుప్, ఆరోజొచిచ్, గరాజ లో చిలుల్లెటిట్ కందకాలు చేసి, వాటిలో 
రసాయనాలు పొయాయ్లనాన్డు. ఎందుకురా అంటే, పురుగులు ఆ కందకాలలో పడి చచిచ్పోతాయిట. (ఎవడు చూడొచాచ్డు? ఎవడికి తీరిక, వచిచ్న 
పురుగులూ, చఛిఛ్న పురుగులూ లెఖెఖ్టుట్కుంటూ కూచుంటామా?) సరేల్ ఏడవమనాన్ను.  

"ఏడుసాత్ను గానీ, నువేవ్ రోజు ఇంటోల్ వుంటావు?" అనడిగాడు. 
 నేను మామూలుగానే "ఏ రోజనాన్ పరేల్దు" అనాన్ను.  
దానికి వాడు పావు గంట వికటాటట్హాసం చేసి, ఆనక "సరే, అయితే నా పనయాయ్కా, లంచ మీయింటోల్నే, ఏదనాన్ మీ సౖెప్సీ ఇండియన 

వంటకం చెయియ్" అనాన్డు.  
"ఫోనులో ఉనాన్వు కాబటిట్ బతికిపోయావు రా రేయ,  ఎదరుంటే పీకుచుచ్కుందును, మలపతార్షుఠ్డా" అని ఫోను కట చేసాను.  అయినా 

కందకాలు చెయయ్డానికి నాదేవనాన్ కృషణ్దేవరాయలవారి కోటా, ఆ పురుగులేవనాన్ శతుర్ సైనాయ్లా? డబుబ్లు ఎలాల్ వడకాలా అని చూసే వాడే పర్తీ 
గాడిదాను.  

ఆమాటకేంగానీ, ఇంతకీ ఏంపేరెటాట్ను కథకీ, ఆ "సాప్రుక్" కదూ. వసుత్నాన్, వసుత్నాన్. అకక్డికే వసుత్నాన్. బతుకు మరీ వానపాములా 
తయరైపోయింది. పగలూ రాతీర్ సోఫాలో పడేవడం. మధయ్లో లేచి పిలల్లిన్ దింపడం, తేవడం. దీని కనాన్ ఇలిల్లూల్ తిరిగి ఇతత్డి చెంబులముమ్కునాన్ బావుణుణ్. 
మా చినన్పుప్డు మీసాల రతత్యయ్ లాగ. వాడు "గినెన్లండి, చెంబులండి" అని అరుసూత్, సైకిలు మీద వసూత్ంటే ఆడవాళళ్ంతా కూయ్ కటేట్వారు పెరటి 
గుమామ్ల దగగ్ర. వాడు కూడా ఒక సెట్ౖలు, సాథ్యి మెయింటెయిన చేసేవాడు. వాడి కళళ్లో సాప్రక్ వుండేది. వాడు అమేమ్ ఇతత్డి, సీవెండి గినెన్లోల్ సాప్రక్ 
వుండేది. వాడితో బేరవాడే ఆడాళళ్ కళళ్లోల్ ఆ సాప్రక్ రిఫెల్కట్ అయేయ్ది.  

రోజు వారీ సంపాదన గల వాడికే అంత సాప్రుక్ంటే, మరి రెండు వారాలకోసారి గుతత్గా సంపాదించే అయాంబాబుగారికెంతుండాలి? 
కానీ విధి బలీయం. పెళైళ్న పదేళళ్ తరవాత ఈ సాప్రుక్ కాసత్ తగుగ్తుందట. అకక్డినించీ మనం జాగర్తత్గా మెయింటెయిన చెయయ్కపోతే కషట్ంట. నాకేం 
తెలుసు. రోజూ విగెగ్టుట్కుని, దానికి రంగేసుకునే శీనిగాడు చెపాప్డు. మొనాన్ మధయ్ మా ఆవిడ కూడా ఇంటోల్ంచి పని చేసుకుంది ఒక రోజు. ఆరోజు అసలు 
పిలల్లిన్ సూక్ళళ్కి గెంటేసి, ఆనక లేట బేర్కాఫ్సుట్, ఎరీల్ లంచీ, ఆనక లంచానంతర సినిమా, నిదర్, అలల్ం చాయ (లేచాకా అనన్మాట, వెధవ అనుమానాలూ 
మీరూను…), ఆనక పూరీ కూర ఇనిన్ ఊహించుకునాన్ను. ఒకక్టి జరిగేడవలేదు. పిలల్లిన్ దింపి వచాచ్నా? ఆవిడ మీటింగని ఫోను చెవులో గుచేచ్సుకుంది. 
నేను ఆఫీసు పని అరగంటలో కానిచేచ్సి, ఆనక ఏమి చెయాయ్లో తెలియక సూరయ్నమసాక్రాలు వేసుకుంటునాన్ను.  

ఇంతలో లంచి టైము దాటిపోయింది. ఆవిడ నాకు పపుప్, అనన్ం వండేసి తినమంది. నువువ్ తినవా అంటే, ఓ వయసొచాచ్కా కుంభాలు 
లాగించకూడదు అంటూ రెండు టమాటో ముకక్లు, నాలుగు ఆనపకాయముకక్లు, ఇంకా ఏవో దికుక్మాలిన ఆకులు, అలములు కలిపి మింగేసింది. నాకు 
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తినాలో వదోద్ అరథ్ం కాలేదు. అయినా దులిపేసుకుని తినేసాను.  అకక్డికి నా లేట బేర్కాఫ్సట్, ఎరీల్ లంచి పాల్నులు బాహుమూలాలు నాకేసాయి. ఇక నిదర్ 
వంతు. నేను వెళిళ్ పకెక్కిక్ విలాసంగా పడుకునాన్ను ఓ గంటలో లేదాద్మని ఒటుట్పెటుట్కుని. ఆవిడ వచిచ్ందో లేదో తెలియలేదు గానీ, నిదర్మాతర్ం వచిచ్ంది. 
రంపాలతో కోసుత్నన్టుట్ వాకూయ్ం కీల్నర శబద్ం వినబడడ్ంతో అధాటట్న్ లేచాను. ఆవిడ గోడలదగగ్రనించీ గడియారాల దాకా అనీన్ వాకూయ్ం చేసేసోత్ంది. లేచి 
ఉతిత్ టీ పెటుట్కుని తాగాను. 

 ఇంక లాభం లేదని దానిన్ పిలిచి అడిగాను "ఏవిటే ఇలా తయారైంది కాపరం" అని.  
ఆవిడ చేతిలో రెండు ఇనప గుళుళ్ పటుట్కుని వంగుతూ లేసూత్, ఆయాసపడుతూ చెపిప్ంది "సాప్రుక్ పోతోందండీ మెలిల్గా" అని.  
నాకు చిరెర్తుత్కొచిచ్ంది. "సాప్రాక్, అంటే?" అనాన్ను ముకుక్ చిటిల్ంచి.  
"అంటే ఆ సైట్ల తగిగ్పోతోందండీ. ఇదివరకు మిమమ్లిన్ చూసేత్ జిలల్ని పించేది నాకూ, మా ఫెర్ండస్ కీ కూడా. ఇపుప్డు నాకే సరిగాగ్ జిలల్ని 

పించడం లేదు. వాళుళ్ మీగురించి అసలు కామెంట చెయయ్డమే మానేసారు, తెలుసా? " అంది బెంగగా. 
 "ననున్ చూసేత్ నాకే జిలల్నదు, మీ ఫెర్ండస్ కి అనేదా, ఎవరే వాళుళ్?" అడిగాను ఎంతో ఆసకిత్గా. 
 "అబబ్, ఇపుప్డు కాదు, ఒకపుప్డు అనిపించేది. ఇపుప్డు మామూలే..ట" అంది సాలోచనగా. 
 "మామూలా? వాట మామూలు. ఇదివరకు బోంబే మిఠాయి అమేమ్వాడిలా గ వుండేవాణిణ్ ఇపుప్డు పీచు మీఠాయి అముమ్కునే వాళాళ్గ 

అయిపోయానా. చెపప్వే బాబూ, అసలే టెనష్న తో చచిచ్పోతునాన్" అనాన్ను ఏడుపు మొహవెటిట్.  
 "అబాబ్ అది కాదండీ. మీరు అందరిలాగా ఉజోజ్గాని కెళళ్రు. ఓ మంచి గుడడ్ముకక్లు వేసుకోరు. ఎంత సేపూ పడవకి బోటేసే వాడిలాగా, 

సైకిలు టూయ్బుకి వలక్నైజింగ చేసేవాడిలాగ ఓ నలల్ లాగూ, అలుగుగ్డడ్ టీషరూట్ వేసుకుంటారు. కూరలు కొనడానికెళిళ్నా, హోటళళ్కెళిళ్నా అదే రూపం. 
ఇదివరకు బాతూర్ముకెళిళ్నా టై కటుట్కునే వెళేళ్వారు. మరి తేడాలేదూ. అందుకే నలుగురూ అలా అనుకుంటునాన్రనన్మాట" అంది ఓపికగా వివరిసూత్.   

వెంటనే టీకపుప్ పకక్కి విసిరేసి, బనీను బొజజ్మీదకి లాకుక్ని ఆవేశంగా పాడాను " ఎవరా నలుగురు ఏరా నలుగురు నీవాళాళ్? నీలో 
వునన్వాళాళ్? నినున్ చూసి నవేవ్ వాళాళ్, నవవ్ లేక ఏడేచ్వాళాళ్? ఎవరా…." అంటూ రాగం తీసూత్ంటే, ఓ ఇనప గుండు కాలుమీద పడింది. 

 కాలు పచచ్డై, కంటిలో కనీన్రు ఘనీభవించింది. మా ఆవిడ నిరాద్కిష్ణయ్ంగా రెండో గుండు తీసుకుని కిందకెళిపోయింది వంగుతూ, 
లేసూత్.   అపుప్డరథ్వైంది పాటకి వునన్ పవరేవిటో. ఇంక లాభం లేదు నా "పురుష కారం"  మీద దెబబ్డిపోతోందని గర్హించి బుసలు కొటాట్ను. వెంటనే 
దేవుడి గదిలోకెళిళ్ ఓ హారతి కరూప్రం ముకక్ తెచిచ్ అరచేతిలో పెటుట్కునాన్ను.  

వెలిగించుకునే ధైరయ్ం లేక అలాగే పర్తిజఞ్ చేసేసాను "ఓ పంచ భూతములారా, దెయయ్ములారా, దేవతలారా, నరసింహరాజూ, పర్భా, 
జెయమాలినీ", మీ అందరి సాకిష్గా నేటి నించీ నేను కోలుపోయిన సాప్రుక్ తిరిగి తెచుచ్కునే వరకు మీ మొహం చూడను" అని ఊగిపోయాను.  

వాళళ్ంతా "హమమ్యయ్, వీడి పీడా వొదిలింది" అనుకుని చకాక్ పోయారు. అకక్డితో నా కషాట్లు మళీళ్ మొదలయాయ్యి.  
ఎందుకేనా మంచిదని శీనిగాడికి ఫోను చేసాను.  
"ఒరేయ, నువువ్ మూడో కాల్సు నించీ విగెగ్టుట్కునాన్వని నాకు తెలుసు. అయినా నీకంత లేడీ ఫాలోయింగు. నేనేమో సొంత బొచుచ్ ఉనాన్ 

కూడా, కనీసం బొచుచ్కుకక్ ఫాలోయింగ కూడా లేదు. అంతెందుకు ఈ మధయ్ వరకు మా ఆవిడ ఫెర్ండస్ కొంతమందికి ననున్ చూసేత్ జిలల్నేదిట. ఇపుప్డు 
అనటేల్దట. ఏంచెయాయ్లో చెపప్రా బాబూ, లేకపోతే నామీద నాకే డౌటొల్సుత్నాన్యి" అనాన్ను ఏడుపు గొంతుతో.  

"ఒరేయ పిచోచ్డా, ఇది చాలా కామన పార్బల్ం. ఇపప్టికి ఇరవైమందికి టైరనింగ ఇచాచ్ను. అందరికీ ఇరగదీసే సాప్రుక్లొచేచ్సాయి. నువోవ్ 
పని చెయియ్. నా దగిగ్ర ఓ ఆరు కాల్సులకి రా. మొతత్ం వెయియ్ డాలరుల్ . ఓకేనా?" అనాన్డు ధీమాగా. 

 "ఒరేయ శీనిగా, నువెవ్ంత మంచివాడివిరా, ఆరు కాల్సులు చెపిప్, వెయియ్  డాలరిల్సాత్వా, తపప్కుండా వసాత్రా, నీలాంటి సేన్హితుల గురించి 
ఏదో సంసక్ృత  పదయ్ం వుండాలి, చపుప్న గురుత్ రాటేల్దు, ఆనక చెపాత్నే.." అనాన్ను ఆనందంతో వణికే గొంతుతో.  
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"అదే మరి, కాల్సు చెపిప్, డబుబ్లు కూడా నేనే ఇవవ్డానికి ఇదేవనాన్ నోము ఉజాజ్పన అనుకునాన్వా, కుంకా, డబుబ్లుంటే పటుట్కు కాల్సుకు 

రా. లేకపోతే రేపొప్దుద్నన్ "పెదద్ బావగారు ఆడంగులోల్ లెఖేఖ్" అనన్టుట్ంటది సంబడం, ఆలోహించుకో.." అనేసి ఫోను కట చేసేసాడు. 
 ఇంక నావలల్ కాలేదు. వెధవ వెయియ్, పోతే పోయింది. సాప్రుక్ పోతే మళీళ్ రాదు అనుకుని, ఇంటిమీద లోన తీసుకుని, డబుబ్ కటేట్సి, 

ఆరు కాల్సులకీ వెళొళ్చాచ్.  
థియరీ వచేచ్సింది. ఇక పార్కిట్కలస్ కి రెడీ అయిపోయాను. ఓం పర్ధమంగా ఓ మంచి రోజు చూసి నా బటట్లనీన్ చారిటీకి ఇచేచ్సాను. 

వాళోళ్ రెండు రోజులు పోయాకా వారిన్ంగ లెటర రాసి, ఆ బటట్లని మా టార్ష కేనోల్ కుకేక్సి పోయారు. పనిలో పని, వారి తరఫునించి ఓ కొతత్ జెత బటట్లు ఓ 
పేకెటోల్ పెటిట్ మా గుమమ్ం ముందు పడేసి పోయారు.  నేను ఇలాంటి అవమానాలకి లొంగే రకానిన్ కాను కాబటిట్, మరాన్డే ఔట లెట మాల కి వెళిళ్ 
ముచచ్టగా మూడు వేలు తగలేసి గుడడ్ముకక్లు కొనాన్ను. చిరిగిన జీనుస్లు మూడు, బిరర్ బిగుసుకు పోయిన చొకాక్లు ఆరు, రంగు రంగుల బాకస్రుల్, 
చేతులేల్ని బనీనుల్, గోలుఫ్ చొకాక్లు, లాగులు, పనెన్ండు రకాల బూటుల్.  

ఇంతలో మా ఆవిడ ఫెర్ండస్ పారీట్ ఇచాచ్రు. దేనికో తెలియదు. నేను ఓ చిరిగిన జీనుస్, చేతులేల్ని టీషరూట్ వేసుకుని వెళాళ్ను. లోపలికి 
వెళళ్గానే ముందు రూములో మొగాళుళ్నాన్రు. వాళళ్తో నాకేం పని. మన టెసిట్ంగ సాంపిలస్ అంతా లోపల హాలోల్నూ, కిచెన లోను వునాన్రు. మా ఆవిడ 
కూడా అకక్డే వుంది. వెంటనే అకక్డికి వెళాళ్ను కాసత్ అటూ, ఇటూ ఊగుతూను. అచచ్ంగా అలాగే కాకపోయినా కాసత్ అటూ ఇటూగా సరాద్ర టైరలర లో 
పవన కలాయ్ణ లాగ వునాన్నని నాకే అనిపించేసింది. (నాకు సిగుగ్ బాబు).అలా ఊగుతూ వెళిళ్ మా ఆవిడ మీద చెయేయ్సి "హనీ, వాటర కావాలి" అనాన్ను. 

 పకక్నే వునన్ ఆవిడ ఫెర్ండ కళళ్లోకి చూసూత్. ఆవిడ జడుసుకుని రెండు సెట్పుప్లు వెనకిక్ వేసి, ఫిర్జ చూపించింది భయం భయంగా. 
నేను అలాగే ఊగుతూ వెళిళ్ ఫిర్జ పకక్న వునన్ ఇంకో ఆవిడిన్ కాసత్ దగగ్రగా వెళిళ్ పలకరించి "కపస్ ఎకక్డ వునాన్యి?" అనాన్ను కొంచెం మతుత్గా.  

ఆవిడ మొహం చిటిల్ంచి "ఇది మా ఇలుల్ కాదు. ఐ డోంట నో" అనేసి హాలోల్కెళిపోయింది.  
మా ఆవిడకి విషయం అరథ్మై మంచినీళిళ్చిచ్ "ఇకక్డెందుకు ఆడంగచెచ్కక్లాగ, ముందు రూములోకి ఫొండి" అంది చెవి మెలిపెడుతూ. 
 "అది కాదే, ఎవరికి జిలల్ందో నువువ్ చెపప్టేల్దు, నేను తెలుసుకోవాలి, ఎలామరి?" అనాన్ను బుంగమూతి పెటిట్.  
  "నేను కనుకుక్ని చెబుతాలెండి, ముందు మీరు ఫొండి" అంది తోసూత్ను. సరే ఆ తోపుకి ఫర్ంట రూం లోకి వెళిళ్ పడాడ్ను.  
నా చిరిగిన పేంట చూసి, ఇంటి వాళళ్బాబ్యి వచిచ్ "అంకుల, ఇకక్డ చింపుకోవడం చాలా పాత సౖెట్లు, ఇపుప్డు ఇకక్డ చింపుకోవాలి" 

అనేసి వెనకాల సీటు దగగ్ర ఓ లాగు లాగాడు. బరుర్మని చిరిగి జేబు ముకక్ వేళాళ్డుతోంది. చేసేదిలేక సోఫాలో కూలబడాడ్ను.  
అందరూ అపప్టికే నానా రకాల మందులూ కలుపుకుని, బురుర్ బురుర్మని తాగేసుత్నాన్రు. నేను సాపట్ డిర్ంకు గాణిణ్. కానీ శీనిగాడి లెసన 

గురొత్చిచ్ ఒక కాకెట్యిల గాల్సు పుచుచ్కుని మళీళ్ హాలోల్కెళాళ్ను. అకక్డ ఒకావిడ ఫోను మాటాల్డుతోంది.  
ఓ టర్యల వేదాద్మని ఆవిడ కేసి చూసూత్ "ఐ లైక థిస నీట. సౖెట్ర్ట అప అనన్మాట" అనేసి తాగేసాను. 
 అలా ఊగుతూ బాతూర్ం లోకి వెళిళ్ అకక్డ సింకులో ఉమేమ్సి బైటికొచాచ్ను.  
ఆవిడ నాకేసి అదోలా చూసి వెళిపోయింది. "యెస. సాప్రక్ మెలిల్గా వసోత్ంది" అనుకునాన్ను.    
ఆ ఉతాస్హంలో ఇంకో గాల్సు లాకొక్చిచ్ ఇంకో ఆవిడ దగగ్రికెళాళ్ను.  
ఆవిడ చేతిలో అపప్టికే అదే గాల్స వుంది. "ఓ మీది కూడా సేం టేసట్. యా, అయ లైక బల్డీ రోజీ. వాట ఎ డిర్ంక, పెరెఫ్ట ఫర ఈవెనింగ 

రొమానస్" అనాన్ను ఆవిడ కళళ్లోకి చూసూత్.  
ఆవిడకి చిరెర్తిత్ంది "ఇది బల్డీ మేరీ. రోజీ కాదు. నువేవ్ం కలుపుకొచాచ్వో ఏం పాడో..అయినా రొమానస్ కి టైమేంటి" అంది ఓకనున్ నా 

కుడిభుజం కేసి, రెండో కనున్ ఎడం భుజానికి రెండడుగుల అవతలకి వేసి. నాకు కళుళ్ తిరిగాయి. ఆవిణిణ్ డిసట్రబ్ చెయయ్డం ఇషట్ం లేక మళీళ్ బాతూర్ంలోకి 
వెళిళ్ ఉమేమ్సొచాచ్ను.  
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పారీట్ అయిపోతోంది. మగవెధవలంతా చేతులోల్ గాల్సులతో, దూరంనించే హేపీ బరేత్డ్లు పాడేసుత్నాన్రు. నాకు అపప్టికే ఆకలేసి, సేఫీట్ 

కోసం ఓ పేల్టు కింద ఇంకోటెటుట్కుని, పేల్టల్నిండా అనన్ం, పపుప్, రెండు కూరలు పెటుట్కుని లాగిసుత్నాన్ను.  
ఇంతలో ఇందాకా చూసిన అవుటాఫ ఫేజ ఆవిడ మళీళ్ వచిచ్ంది. నాకేసి చూసి, ఎవడో తదిద్నం బేమమ్ణిణ్ చూసిన లుకిక్చిచ్,  "యూ 

కంటినూయ్..." అనేసి, తూలుకుంటూ ముందు గదిలోకెళిళ్పోయింది.  
"ఇదేటిది? ఈవిడొకక్తిత్కే జిలుల్మనన్టట్నిపించింది ఇందాకా, ఇపుప్డు ఈవిడ కూడా ఇలా తిరసక్రించేసి పోయిందా, హత విధీ…." అనేసి 

పేల్టు చెతత్ డబాబ్లో పారేసి మా శాలీత్లనిన్టినీ కారులో కుకేక్సి ఇంటికొచేచ్సాను.  
రాతిర్ శీనిగాడికి ఫోను చేసి "నా డబుబ్లు నాకిచేచ్య, నీ పాల్నులేవీ పనిచెయయ్లే.." అని అరిచాను ఆవేశంగా.  
వాడు నవివ్ "అసలేం జరిగిందో చెపుప్" అనాన్డు కూల గా. చెపాప్ను. 
 "మరి ఆ తిండేవిటార్. ఈ సారి నేను లెసన టూ లో చెపిప్నటుట్ చెయియ్. ఎకక్డనాన్ పారీట్ అంటే, ఇంటోల్ నీకాక్వలసిన తిండి పీకలదాకా 

తినేసి అపుప్డు వెళుళ్. అకక్డ పేల్టోల్ రెండు చెరీర్ టమోటాలు, నాలుగు అనాస ముకక్లు, ఓ పెదద్ పుచచ్కాయ ముకాక్ పెటుట్కో. పులల్తో తిను. తింటునన్పుప్డు 
మధయ్ మధయ్ వంటింటి కేసి వెళిళ్రా. అపుప్డు అందరి దృషీట్ నీమీద పడుతుంది. ఆనక మొనన్ కొనన్ గోలుఫ్ డెర్సుస్ వేసుకో. గోలుఫ్ టోపీ పెటుట్కో. డైరవిం రేంజి కి 
వెళిళ్ కల్బుబ్ ఎలా పటుట్కోవాలో వాళళ్ని అడిగి, ఓ ఫొటో తీసుకుని ఫేస బుకుక్లో పెటుట్. మీ ఆవిణిణ్ టాగ చెయియ్. ఆనక మీ ఆవిడ ఫెర్ండస్ ఎకక్డ పరిగెడతారో 
కనుకోక్. ఏ జిముమ్ కెళతారో కనుకోక్. టైమింగ ఇంపారెట్ంటమామ్. వాళుళ్ వచేచ్ వేళకి మనం బైటికి రావాలి జిముమ్ లోంచి. వాళుళ్ పరిగెటేట్ వేళకి మనం 
పూరిత్గా తడిసి ముదౖెద్ పోయి కనపడాలి వాళళ్కి. అపుప్డు మళీళ్ సాప్రుక్ వసుత్ంది. వాళళ్కి నచిచ్తే వాళుళ్ మీ ఆవిడకి చెబుతారు. అపుప్డు మీ ఆవిడకి కూడ 
సాప్రొక్చిచ్ మళీళ్ బండి గాడిలో పడుతుంది. అరథ్వైందా?" అనేసి ఫోను పెటేట్సాడు.  

"ఏవిటో, హెడ మేషాట్రి సంతకం లాగా, హిందీ మేషాట్రి పాఠం లాగ అరథ్ం అయీయ్ కానటుట్గా వుంది, సరేల్ టైర చేదాద్ం" అనుకుని 
పకెక్కేక్సాను.  

తరవాత నెలరోజుల జిముమ్ల చుటూట్ తిరగటాలూ, రోడల్మమ్ట పరిగెతత్డాలూను. అకక్డకక్డా ఆడ లేడీసు కనపడాడ్ ఆటేట్ చూడలేదు 
ననున్. నాకు అరథ్ం కావటేల్దు. రోజు రోజుకీ నాలా నలిగిపోయే మగ పీనుగులతో జిముమ్లూ, రోడూల్ నిండి పోతునాన్యి. కానీ సాప్రుక్ రావటేల్దు. 

 ఇలాకాదని ఓ రోజంతా నిదర్పోయి ఓ సూతర్ం కనిపెటాట్. వెంటనే అమలు చేసి చూసా. మామూలుగానే ఎనిమిదింటికి లేచి 
ఎనిమిదినన్రకి జిం ముందు నిలుచునాన్. ఆపాటికి లేడీసు జిముమ్లోంచి ఏంజిలుస్ లాగ తయారై ఆఫీసుకి పోడానికి సిదధ్ంగా వునాన్రు. నేను 
ఎంకౌంటరిచాచ్ను.  

"మీరు, రూప. యా. సారీ, లాసట్ టైం పారీట్లో చూసినపుప్డు చాలా  డిఫరెంట గా ఉనాన్రు. గురుత్ పటట్లేకపోయాను, సారీ.." అనాన్ను 
గబగబా. 

 " డిఫరెంట గానా?" అంది ఆవిడ.  
"అదే, మీరు, చాలా వెయిట లూజయాయ్రు. యూ లుక వెరీ అథెల్టిక. ఎనీవే నేను ఈ జిముమ్ లో జాయినవుదామనుకుంటునాన్ను. యు 

నో, ఐ నీడ టు లూజ వెయిట. ఆఫ కోరస్ అందరూ మీఅంత పంకుచ్త్వల గా వుండరనుకోండి.." అనాన్ను.  
అంతే, ఆకాశం లో సూరుయ్ణిణ్ పకక్కి తోసి మేఘాలొచేచ్సాయి. ఒకటో రెండో మెరుపులు కూదా వచేచ్సాయి. ఆవిడ ననున్ తీసుకెళిళ్ 

జిముమ్లో జాయిన చేసి, నాలుగు బసీక్లు కూడా నేరిప్ వెళిళ్ంది. అలాగే మరో నాడు మరో వనితామణి కనబడింది.  
"హాయ, మీరు దీప, మొనన్ మా ఆవిడ చెబుతోంది, మీరు మేరథాన సైన అప చేసారట కదా. టూ మచచ్ండీ మీరు. అసలు పిలల్లతోటి, 

ఫామిలీతోటి, ఆఫీసు డూయ్టీస తోటి అసలు టైమెకక్డ కుదురుతోందండీ బాబూ, సింపీల్ గేర్ట.." అనాన్ను.  
ఆవిడ నాకు లంచి కూపనుల్ కొనిపెటిట్ వెళిళ్ంది. ఇలా వారం రోజులు గడిచేసరికి మా ఇంటోల్ మెనూ మారింది. నా గోలుఫ్ ఫొటోకి  

నాలుగొందల లైకులొచాచ్యి. నాకు వారానికి రెండు లంచి కూపనూల్, మా ఫామిలీకి నెలకి నాలుగు డినన్ర ఇనివ్టేషనూల్ వసుత్నాన్యి. నేనూ మారగ్ 
దరశ్నంలో జాయినై, నా కాపరం నిలబెటుట్కునాన్ను. మా ఇంటోల్ మెనూ మారింది. మళీళ్ తీర్ కరీర్స తీర్ చటీన్స తోటి, ఆరారగా టిఫినల్ తోటీ కంచం 
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కళకళలాడుతోంది. మా ఆవిడ అపుప్డపుప్డూ ఫోను ఆపి, నాతో మాటాల్డుతోంది. వాళళ్ ఆఫీసులో నా సాట్కు పెరిగిందట, ముసి ముసి నవువ్లు నవువ్తూ 
చెబుతోంది.  

ఇలా ఆనందంగా "వెనెన్ల లోనే హాయి ఏలనో" అని పాడుకుంటూ వుండగా ఫోను మోగింది.  
శీనిగాడు. నావలల్ వాడి బిజినెస కి దెగగ్డిపోయిందిట. వాడి కాల్సులకెవడూ రావటేల్దట. అందరూ నా దగగ్ర టెర్యిన అవుదామని 

అనుకుంటునాన్రట. నా సీకెర్ట చెపప్మని బతిమాలాడు. 
 "దొంగ పీనుగా, రెండువేలిచిచ్ నా కార్ష కోరుస్లో జాయినవువ్. ముందా విగుగ్ తీసేయ, అచచ్ం పోసుట్ డబాబ్మీద సంచీ పెటిట్నటుట్ ఫేసు, 

నువూవ్ను. మిగితా కుంకలకి కూడా చెపుప్, రేపు సాయంతర్ం లోపల జేరితే కనీస్షనిసాత్నని. పెటేట్య ఫోను, మా ఆవిడ జిలేబీలు తెసోత్ంది, తొకక్లో డిసట్ర్బెనూస్ 
నువూవ్ను.." అనేసి ఫోను కట చేసా. 

 మా ఆవిడ వెండి పళెళ్ంలో రెండు రకాల జిలేబీలటుట్కొచిచ్ అడిగింది 
 "ఏవండీ, మా ఫెర్ండస్ంతా మీగురించే డిసక్షను. మీరు చాలా బాగా మాటాల్డతారట. భలే కాంపిల్మెంటిల్సాత్రట. మీరు చాలా 

సనన్బడాడ్రట ఈ మధయ్న. అందరూ అంటునాన్రు. సరె గానీ మీకు ఆరెంజి జిలేబీ కావాల, రెడ జిలేబీ కావాలా?" అంది ఆరాధనగా.  
ఆవిడ రెండు కళళ్లోల్ంచీ రెండు సాప్రుక్లు మొదలై, నా కళళ్లోకొచిచ్ మాయమయాయ్యి. ఎకక్డో షారట్ సరూక్య్ట అయి, కరెంటు 

పోయింది..   
  

                                          
  

(వచేచ్ సంచిక దాకా ట్ తీ క్ండి!) 
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