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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.. 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.
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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.
ఆగిపోయాడు.
"కుచ నా కహో... కుచ భీ నా.. కహో... " సనన్గా హమ చేసూత్ తన కాటేజ వైపు నడిచింది. అకక్డే నిలబడాడ్డు. ఆమె పాట లీలగా
వినిపిసోత్ంది.
హూ...

'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

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 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..!
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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 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.
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మనసు మాట వినదు -కమలాగాయతిర్(కొర్వివ్డి)చెనిమిళళ్

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

"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.."
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."

"అంటే ఇపుప్డు నేను వేరే వాళళ్తో నైటంతావునాన్ ఓ.కే.నా.. ?" అపర్యతన్ంగా అడిగాడు.
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"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.
అనాన్డు.

"రాతిర్ గడపడం అంటే ఏంటో తెలుసా నీకసలు.. జయంతి..? ఎలానో.. ఎవరో.. ఏమిటో తెలుసా...?" రెచచ్గొడుతునన్టుట్ గా
"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.
"భరదావ్జా..? " అంటూ. ఆగి వెనకిక్ చూశాడు.
"థాయ్ంకస్... "మనసూఫ్రిత్గా చెపిప్ంది దూరం నుంచే. తలూపాడు. ఎందుకని అడగలేదతను. అతని మనసుకి తెలిసిందదెపుప్డో.
ఈ

పంచం లో మనం ఎవరో తెలి న ళుళ్ చాలామందే ంటారు.. కానీ మనమేమిటో తెలి న ళుళ్ కనీసం ఒక నా

ండడం

మా ం చాలా గొపప్ అదృషట్ం..
PPP
"మనమ్ధుడే బర్హమ్ను పూని సృషిట్ంచాడేమో గానీ... యాభైకేజీల బంగారానీన్, ఐదునన్ర అడుగుల మందారానీన్..."
రేడియోలో పాట గాలిలో తేలుతూ మందర్ంగా వినిపిసోత్ంది.
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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 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.
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మనసు మాట వినదు -కమలాగాయతిర్(కొర్వివ్డి)చెనిమిళళ్

"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? 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...?
(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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