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"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 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.
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"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".

"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.."
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"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.. "

"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.."

"ఓ..యా.. ఆయన పోయినపుప్డు మాకు హాలీడే వచిచ్ంది కూడా" టకుక్న అనేసి నాలికక్రుచుకుంది, "...సస్.. సారీ.. " .
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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.

"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.
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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.

"...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.."

కదా.."

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

"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.
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"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.

"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 పర్యతన్ం మానలేదు. తరావ్త డాకట్రూ,ల్ ఫెర్ండూస్, ఆమె చెలెల్లూ,
తముమ్డూ అందరూ చాలా నచచ్జెపప్గా, చెపప్గా ఒపుప్కుంది. చివరికి జతిన తనకోసం ఎంత తపిసుత్నాన్డో, తన ఒకక్ తొందరపాటుకి ఎంత
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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.. "

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

"సారీ, చెపప్ండి.."

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

"మనోఙాఞ్.." మృదువుగా పిలిచాడు.

"ఊ.."

"ఏమయిందీ..?"
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మనసు మాట వినదు -కమలాగాయతిర్(కొర్వివ్డి)చెనిమిళళ్

"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.. "

"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.."
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