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b¨Æ£÷, Kx¸Kctj, Kn¸$qj+kO|, rUÎÍO~KcÍj, Ó¸<F|, Jd¿}S, FLkõNqkO|Ú. sHOoEnÎFc, GSøEoQLMnjÎFc,
ÄEoQLMnjÎFc. °FLïÁ ²¥qÚ@nÎFc, À£Oqj, CnFLkï μ¥q=o.. −¥cQcFLï¸=o Moj<Ók. ®_jò¨ MLjjÃò¨$c rHOqj$qjCLjFLï
McÿFcÓk, ×.FcAKc, MLkOqjCLjFLï öGH×.Ók, CLOqj$qjCLjFLï MLFLOqjÓk MLkFLMLCc ÄÓjMLÓk, Oy¾Oy¾¥i ÔoOqjCLjFLï
±ÿ¥q¸ÍÂ MLkOqjðÓk, ²^jMnÎJw CnÆNqjÂ ½¡MLFL GHNqjFcÓj.MnOqfS. $q½Ã½ ö_CLjŠÓ °OqjŠÓ GHOqj$qjÓCy ..
MLjVFL$qO~ÓÂ¢ï ''NqjMLjV'' FL$qO~ÓMLlCLjFcïtj.
¥cÓjGRõMLjk, Nqk¸öÀ¥i¥qOqBc, Mnj=i¿NqjÆ×.MLjk, TdøOqíîMLjk, MLjFLjGRjõÓMLjbÍõ rHOqj$qjCLjFLï ÍkO~Ók,
−¿íî¥qGS¸_¸bEcPo ½¡ÄCL GS¸_¸bEcÓFLjŠFo Oy¾Ók ... ®MoFc FL$qO~ÓPy¥qÂfH¸ÔoÁ? ®¸CLŠ Äj¸¼ MLjOoÄ£j PoEc?
¥cÍj.. CLOq¼ ÔLksSë −MoQcÓk, −FL¸EcÓk, GHlOy$qMLjFcÓk, Kc¸bÍMcõÓk, Jw=i CLCcøÓk, $nÓjfHÔoá
GS¸CyadÓj. GH¸ÔLjŠ¸=o rH¿$o GSj#eÓk MLk^ ÄOqjÔLjŠ¸=o Äj$qÓÂ GS¸_¸bEcÓk, MnCLPo ¥cÍj.. ¥qCLÓk
¥qÂfHTdëtj..
¬CLõ¸CL GS¸GHFLjïÓk, ¬À ÂOqjsHÍÓk ¥qÆfS −¥cQLMLjFo ®¸=h¥qGHlð¥h¸Í ¥qÆfS ÔosS GSÿ½¡MLFcPo
MLjVFL$qO~Ój. ¶fHŠ¸¨ Ä¸=o TdÓAKL¸½¥qÓÂ Äj¸¼ ÔnsHð ¥qbEc Td$qO~Ój. ÂCLõ¸ MLkOqjCLjFLï MLjFL Oy¾Mc¿¢
½¡MLFL ¼öCcÓj.. ¯ MLjVFL$qOq¸ ¥qbÍÓj..!!
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‘లెట్ గో!’

“హీరా రిజైన చేసింది, పీల్జ! నువువ్ ఒకసారి మాటాల్డగలవా?” నా ఎదురుగా కూరుచ్నన్ పర్మోద అడిగాడు.
అతనిన్ పరిశీలనగా చూశానో క్షణం పాటు..
ఎపుప్డూ మడత నలగని బటట్లోల్, చిరునవువ్తో ఉండే అతను ఈరోజు చిరాగాగ్, అసహనంగా ఉనాన్డు.
కాలర దగగ్ర నలిగిన లేత రంగు కురాత్, అసలే లోపలకి ఉండే కళుళ్ మరింత లోపలకి పోయి పీకుక్పోయినటుట్నన్ ముఖమూ, చాలా
కలత పడినటుట్గా ఉనాన్డు.
“పర్మోద? ఏమయింది? ఈజ ఎవెరీథింగ ఓకే?” అనాన్ను ఆతుర్తగా..
' యా, ఐ యాం!' హీరాని అడుగు! తన రాజీనామాని వెనకుక్ తీసుకోమను. పీల్జ' అనాన్డు నెమమ్దిగా..
“మనది చినన్ సంసథ్. రాజీవ, నువువ్, నా భరత్ అనిల, నేనూ కలిసి పెటుట్కునన్ది. ఇపుప్డిపుప్డే ఎదుగుతునన్ మనకి పర్తీ ఉదోయ్గి
ముఖయ్మే, అసలే సంసథ్కైనా అది నిజం. హెచ.ఆర చూసుకునే నాకు అది మరింత ముఖయ్ం. పర్తి ఒకక్రినీ శర్దధ్గా చూసుకోవడం నా బాధయ్త, ఉదోయ్గులు
మనతో ఉనన్పుప్డు, వదిలి వెళేళ్టపుప్డూ కూడా. అది నీకూ తెలుసు!” అంటునన్ ననున్ మధయ్లొనే ఆపి..
“కానీ హీరా?” అంటూ ఆగాడు.
“ఊ, హీరా? ఆవిడేమైనా సెప్షలా? “ అనాన్ను చేతిలో పెనిస్ల అటూ ఇటూ తిపుప్తూ.
“హమ్మ్.. తను వేరు!!” అనాన్డు నెమమ్దిగా నీళుళ్ నములుతునన్టుట్.
“అదే ఎలా?”
నేను ఎతిత్పొడుసుత్నాన్ననుకునాన్డు.
అందుకే దెబబ్ తినన్టుట్గా..
“మాధవీ, పీల్జ ఇంకా సాగదియయ్కు, ననున్ ఇంకా గిలీట్గా ఫీల అయేయ్లా చెయయ్కు, పీల్జ డూ సంథింగ.. సాట్ప హర ఫర్మ లీవింగ ద
ఫరమ్..” అనాన్డు..
నీళుళ్ లేవు కానీ తడి కనున్లతో నా ఎదురుగా కూరుచ్నన్ ఆ నలభై ఐదేళళ్ బర్హమ్చారిని సహానుభూతిగా చూశాను.
ఎంపథీ..
“ఎందుకు? ఏమయింది? ఆవిడ రిజైన చేసేత్ నువెవ్ందుకింత ఫీల అవుతునాన్వు? మనవేమీ గవరన్మెంట ఉదోయ్గాలు కావు, ఇలాంటి ఏ
సంసథ్కైనా ఉదోయ్గులు రావడం, పోవడం మామూలే కదా. దానికింత పర్యాస పడాలా? హీరా కి ఇంకెకక్డో జాబ దొరికి ఉంటుంది. ఇంకా మంచి హోదా,
మంచి జీతం.. లేదా తన ఊరికి దగగ్ర.. కావలసిన విధులు.. ఎనోన్ కారణాలు..” అనాన్ను అనునయిసుత్నన్టుట్గా..
“కాదు, నాకు తెలుసు! తను నా మూలంగానే వదిలి వెళోత్ంది.. లేకపోతే వెళళ్దు, నాతోనే ఎనోన్సారుల్ చెపిప్ంది మన కంపెనీ అంటే
తనకెంత ఇషట్మో.”
" వాట! నీవలాల్?ఎందుకలా అనుకుంటునాన్వ? కొంచం వివరంగా మాటాల్డదామా? ఇపుప్డైనా సరే, లంచ టైములోనైనా సరే"
అనాన్ను..
" యా, ఐ థింక ఐ నీడ టు టాక నౌ. నీకు టైముంటే" అనాన్డు..
" షూయ్ర", అనాన్ను.
' డోంట డిసత్రబ్' అనన్ ‘పోసట్ ఇట’ సిల్ప ని బయట అంటిసూత్ నా కేబిన తలుపు మూసాను.
వచిచ్ మళీళ్ అతని ఎదురుగా కూరుచ్ంటూ అనాన్ను
" చెపుప్ పర్మోద, వాట ఈజ ఇట?"
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ఇనేన్ళళ్ మా పరిచయం లో ఎపుప్డూ అలా చూడలేదతనిన్. ఎంతో తెలివైన వాడు, మృదుసవ్భావి, సౌమయ్ంగా సరళంగా మాటాల్డతాడు,
సునిన్తంగా ఆలోచిసాత్డు. కాకపోతే చాలా ఎమోషనల.
అనిల, నేను పర్మోద ఎం.బియే లో కాల్సేమ్టస్ మి.. మా సేన్హం, పరిచయం ఈనాటివి కాదు.
మా పెళిళ్జరిగి పదిహేడేళళ్వుతోంది, ఇనేన్ళళ్లో మా సేన్హం మరింత బలపడిందే కానీ చెకుక్ చెదరలేదు.
వయ్కిత్గత కారణాలవలల్ పర్మోద పెళిళ్ చేసుకోలేదు, తలిల్ తండుర్లతో కలిసి ఉంటాడు. మా అమామ్యి లిపి ని తన సవ్ంత కూతురికంటే
ఎకుక్వ పేర్మిసాత్డు, ఆనందంగా బేబీ సిటిట్ంగ చేసాత్డు ఈరోజుకీ. ఇలా ఎనోన్ రకాలుగా మా కుటుంబ సభుయ్డు తను..
అందుకేనేమో అతనిన్లా చూసూత్ ఉంటే బాధగా ఉంది నాకు.
హీరాని ఆమె కాల్స మేటస్ మరో నలుగురిని కాంపస లో ఇంటరూవ్య్లు జరిపి మా సంసథ్లోకి తీసుకునాన్ం దాదాపు సంవతస్రం కిర్తం..
ఇరవై రెండేళళ్ హీరా ఎంతో సరదాగా, కలుపుగోలుగా ఉండేది. అందం కనాన్, ఆకరష్ణ, చురుకుదనం ఎకుక్వ ఆ అమామ్యిలో.
చెపిప్నవనీన్ తవ్రగా అరధ్ం చేసుకుని, వెంటనే పని చేసేది. అందరినీ నవువ్తూ పలకరించేది. వసత్రధారణ, ఆలోచనలు అనిన్ంటిలోనూ ఆధునికత ఉనన్
ఈకాలపు అమామ్యి. మిగిలిన నలుగురూ అబాబ్యిలు కావడంతో సహజంగానే ఆమెని పర్తేయ్కంగా చూసేవారు. నలభై మంది దాకా ఉనన్ మా కంపెనీలో
ఆడపిలల్లు ఓ పదిమంది దాకా ఉంటారు. చినన్ సంసథ్ కావడాన అందరూ అందరికీ తెలుసు చాలావరకూ.
" కొతత్వాళళ్తో నేను పని చేసాత్ను" అనాన్డు పర్మోద ఎపప్టిలాగే. అతని సమరధ్తా, శిక్షణా నైపుణయ్ం మాకు తెలుసు. చినన్వారితో
చినన్వాడిలా, అనుభవం ఉనన్వారితో వారికి తగగ్టుట్గా పర్వరిత్సాత్డు, అలా మొదలయింది మొదట టెర్యినింగ, తరావ్త పార్జెకట్ పని.
అనీన్ సజావుగానే నడుసుత్నాన్యి, ఇంతలో ఏమయింది? అనుకునాన్ను
"చెపుప్ పర్మోద! ఏమిటి హీరాతో నీ సమసయ్?" అనాన్ను మళీళ్.
చెపప్డం మొదలు పెటాట్డు.. దాదాపు పదిహేడు నిమిషాలు ఆపకుండా...
**
" మొదటోల్ నేనెవవ్రినీ పర్తేయ్కంగా చూడలేదు మాధవీ, నీకూ తెలుసుగా! కానీ ఎకక్డో, ఎపుప్డో హీరాతో కనెకట్ అవడం మొదలైయ్ంది.
బహుశా నాకు తెలియకుండానే. ఆమె ఏం చేసినా పర్తేయ్కంగా అనిపించసాగింది. ' ఓ కాగజ కి కషీట్' అంటూ ఆ అమామ్యి హమ

చేసూత్, పని

చేసుకుంటుంటే నాకెంతో ముచచ్టగా అనిపించడం
" పర్మోద, ఇది చెపప్ండి, అది తెలీలేదు” అని ననున్ పదే పదే తన సందేహాలతో పలకరించడం"
" మీరు కిందటి సారి అలా చెపాప్రు, ఇపుప్డు మరోలా అంటునాన్రు, ఏది కరకట్?" అంటూ ననున్ పర్శిన్ంచడం
' ఇలా కాదు, అలా చేదాద్ం' అని ననున్ దబాయించడం
" ఈ రోజు మీ పుటిట్నరోజని మేము ఇలా సరైప్జ చేదాద్మని పాల్న చేశాం" అని అరధ్రాతిర్ వాళళ్ందరూ మా ఇంటికి వచిచ్ కేక
కోయించడం ఇలా ఎనోన్ నాకు ఆ అమామ్యిని దగగ్ర చేశాయి మాధవీ..
“కానీ అదంతా ఏమీ లేదని, తను అందరితో ఉనన్టేట్ నాతోనూ ఉందని తెలిసేసరికి తటుట్కోలేకపోయాను. తనంటే నాకిషట్ం ఉనన్టేట్
నేనంటే తనకీ అనుకునాన్ను. కరకట్! అదే నే చేసిన తపుప్ అయినా ననున్ ఆ అమామ్యి రిజెకట్ చేసిందని ఒపుప్కోలేకపోతునాన్ను. ".
ఆరోజు.. తన పుటిట్నరోజు..
"పర్మోద, సీవ్ట తీసుకోండి, నా పుటిట్నరోజు. మీరందరూ మా ఇంటికి వసాత్రని రాతిర్ ఎదురుచూశాను” అంది నవువ్తూ..
" అరే, అవునా! సారీ.. మాకు తటట్లేదు" అనాన్ను అపాలజిటిక గా.
“పరవాలేదు, నేను సరదాగా అనాన్ను.” అంది నవువ్తూ.
నేను సీవ్ట తీసుకునాన్కా తను వెళిళ్పోయింది.
ఆతరావ్త చెపాప్ను.. “లంచ కి బయటకి వెళదాం!”అని..
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" దటస్ ఏ గుడ ఐడియా! పొదుద్నిన్ంచీ అందరి ఫోన కాలస్ తో వంట చేసుకోలేదు” అంది చినన్గా నవువ్తూ..

మధాయ్హన్ం తన సీట దగగ్రకొచిచ్ “వెళదామా!” అని నేను అడిగే సమయానికి పొదుద్నన్ ఉనన్ హుషారు లేదామెలో..
“సరే, పర్మోద!” అంది నెమమ్దిగా..
" ఏమయింది పొదుద్టి హుషారు? ఐ విల టేక యూ టు ఏ నైస పేల్స" అనాన్ను బయటకు నడుసూత్..
" మనిదద్రమేనా? మిగతావాళుళ్?" అంది కారోల్ కూరుచ్ంటూ.
" పొదుద్నేన్ అనుకునన్ం కదా, వాళళ్కి చెపేప్ంత టైం లేదు" అనాన్ను ఏదో చెపాప్లి కనక, వాళెళ్వరినీ పిలుదాద్మని నేను అనుకోలేదు
నిజానికి.
" ఓ కే, గుడ" అంది ఎదో చినన్ రిలీఫ తన ముఖంలో. నాకు హాయిగా అనిపించింది..
మరో ఇరవై నిమిషాలోల్ నా కెంతో ఇషట్మైన ఫైన డైన రెసాట్రెంట లో కూరుచ్నాన్ం.
"ఏమయింది హీరా? ఎందుకు డల గా ఉనాన్వు? ఎపుప్డూ చూడలేదిలా?" అనాన్ను సూప బౌల ని తనవైపు జరుపుతూ..
“నో, నథింగ.. ఐ యాం ఫైన" అంది భుజాలెగరేసూత్..
" దాదాపు సంవతస్రకాలం మన పరిచయం. నువేవ్మిటో నాకు తెలుసు. దేర ఈజ సంథింగ.. నీకిషట్ం లేకపోతే చెపప్దుద్, హావ యువర
సూప' అనాన్నునవువ్తూ.
అలా కాదు.. చెపాత్ను. మీ కనాన్ నాకెవరు?
నా మనసు ఆనందంతో గెంతులేసింది..” మీ కనాన్ నాకెవరు?” అనుకునాన్ను మనసులోనే మళీళ్.. ఐ యాం ఏ ఫూల, గోర్న అప
ఫూల..
" అమామ్, నానాన్ పెళిళ్ గురించి పదే పదే అడుగుతునాన్రు. చాలా పెర్జర.. " అంది కుల్పత్ంగా.
" అవునా? సహజమే కదా, వాళళ్ అతుర్త వాళళ్కి ఉంటుంది కదా!" అనాన్ను
" యా, కానీ! నేను, నాకు.." సూప్న నిండా సూప ని సుతారంగా నొటోల్కి పెటుట్కుంటూ..
“యా, యా.. “అనాన్ను నాకు తెలుసు అనన్టుట్గా..
అలా అని ఊరుకోలేదు.. సుట్పిడ లా.. “నువవ్ంటే నాకెంతో ఇషట్ం, నీకిషట్ం అయితే.. నేను నినున్ పెళిళ్ చేసుకోవాలనుకుంటునాన్ను.”
అధాటుట్గా అనేశాను
నాందీ, పర్సాత్వనా ఏమీ లేకుండా నేననన్ మాటలకి, పిడుగు పడినటుట్గా చేతిలోని సూప్న ని సూప గినెన్లోకి వదిలేసింది..
పెదద్వైన ఆమె కళళ్లోల్ ఆశచ్రయ్ం, 'వాట' అనన్ మాట మాతర్ం వచిచ్ందామె నోటోల్ంచి..
చెదిరిన సూప చుకక్లు టేబిల మీద. బొటుల్ బొటుల్గా..
' యా, హీరా! , ఐ థింక ఐ యాం ఇన లవ విత యూ.. నువవ్ంటే నాకెంతో ఇషట్ం.. కెన ఐ ఆసక్ యూ"
నా మాటలు పూరిత్ కాలేదు..
పెదద్వైన ఆ కళళ్లోల్ంచి కనీన్టి బొటుల్.. ‘యూ టూ బూర్టస!” అనన్టుల్నన్ చూపులు..
కంగారు పడిపోయాను.. ఏం చెయాయ్లో తెలీలేదు..
" హీరా! ఏమయింది? నేనేమైనా తపుప్గా మాటాల్డానా? పీల్జ ఏడవదుద్, పబిల్క పేల్స లో ఏమిటి ఇలా? ఏదైనా ఉంటే మరెకక్డైనా
మాటల్డదాం" అనాన్ను.
నా కంగారు , మాటల తడబాటు నాకే సప్షట్ంగా తెలుసోత్ంది.
అరచేతులిన్ండా చెమటలు...జేబురుమాలుతో నుదురు, ముఖమూ తుడుచుకునాన్ను..
వెకిక్ వెకిక్ ఏడవసాగింది హీరా.
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పేపర నేపిక్న ఇచాచ్ను హీరాకి. కళుళ్ తుడుచుకుని కొనిన్ క్షణాలోల్ సరుద్కుంది అదృషట్వశాతుత్.

“నేను.. రాహుల ని పేర్మించాను. వారిసాథ్యి మాకనాన్ చాలా తకుక్వని మా అమామ్నానన్లకి అసస్లు ఇషట్ం లేదు. మా కజిన ముకుల
ని చేసుకుంటే బావుంటుందని వాళళ్ అభిపార్యం. నేను ఎంత చెపిప్నా వాళుళ్ ఒపుప్కోవడం లేదు, వారిషట్ం లేకుండా పెళిళ్ చేసుకోకూడదని మా కోరిక.
రాహుల గురాగ్వ లో ఉనాన్డు, సరి అయిన ఉదోయ్గం దొరికితే ఇకక్డికి వచేచ్యయ్లని పర్యతిన్సుత్. నాన్డురాహుల కి చదువు, అందం అనీన్ ఉనాన్యి ఆసిథ్
తపప్. ముకుల కి అది కూడా ఉంది, వాళళ్ అమామ్, నానన్లదగగ్రున్ంచి పదే, పదే వచేచ్ సందేశాలు. ఏం చెపాప్లో తెలీక అమామ్, నానన్ల అసహనం.
వీటితోనే నేను గత ఆరునెలలుగా సతమతమవుతునాన్ను.
అది చాలనటుట్, నా దురదృషట్ం కొదీద్ ముకుల ఈ ఊరోల్నే ఉదోయ్గం లో చేరాడు. వచిచ్నపప్టినించీ ‘తరచూ కలుదాద్ం, సినిమాకెళాద్ం,
డినన్ర కి వెళదాం’ అంటూ అడుగుతూ ఉంటే అది ఇంకా పెర్జర అనిపిసోత్ంది నాకు.
రాహుల గురించి అతనికి చెపప్లేను, రాహుల గురాగ్వ లో ఉండడం వలల్ ఫోన ల లో తపప్ అతని సపోరట్ లేకపోవడం..
వీటనిన్ంటిమధాయ్ ఉకిక్రి బికిక్రి అవుతునాన్ను.
ఎలా పరిషక్రించుకోవాలో తెలీని సమసయ్లు ఇవి.
మాది చాలా చినన్ ఊరు రాజసాథ్న లో. అకక్డి పదధ్తులు వేరు, మనుషుయ్లు వేరు. అలాంటి చోట పెరిగి, నివసిసుత్నన్
అమామ్నానన్లెపుప్డు మారతారో, ఎపుప్డు ఒపుప్కుంటారో తెలీదు. ఆపైన ముకుల వాళుళ్..
' వాళళ్కేం చెపాప్లి? ఎనాన్ళుళ్? నినున్ చదివించి తపుప్ చేశాం, ఇంటికొచెచ్యియ్, ఆ తరావ్త చూదాద్ం' రెండు రోజులకొకసారి నానన్ అనే
మాటలివి
" మన బంధువులోల్ పరువు తీయకు, చెపిప్ంది విను" అని అమమ్ మందలింపులు..
మొనన్ ముకుల వాళళ్మమ్ సుమితార్ బువా కూడా ఫోన చేశారు. ఇలాంటి పరిసిథ్తులోల్ నేనుండి మీ లాంటి పెదద్వారిని సలహా
అడుగుదామనుకుంటే..
అంటూ ఆపేసి తాన బేగ తీసుకుని వడి వడిగా నేను రియాకట్ అయి ఆపేలోపునే బయటకు నడిచి ఆటో ఎకిక్ వెళిళ్పోయింది.
నిశేచ్షుట్డినయిపోయినటుట్గా కూరుచ్ండిపోయాను. ఎంత సేపునాన్నో నాకే తెలీదు. మీలాంటి పెదద్వారి? ఆ మాట గురొత్సేత్ నా అహం
ఎంత దెబబ్ తిందో తెలుసా? పెదద్వాడినా? నేననన్దానికి కనీసం కాదనాన్ పరావ్లేదు, కానీ తను ననన్సలు ఖాతరు చెయయ్నటుట్గా అనిపించింది మాధవీ..
ననొన్క అమామ్యి అలా అనగలదని నేనసలు అనుకోలేదు.. అది నాలో మొదటగా కలిగిన భావం..
ఆతరావ్త వచిచ్ంది అంతులేని పశాచ్తాత్పం, అపరాధ భావం.
" ఏం చేశాను నేను? ఎపుప్డూ లేనిది ఇలా ఎలా?” ఇవే పర్శన్లు ననున్ తొలిచెయయ్డం మొదలుపెటాట్యి..
" హీరా నాగురించేమనుకుంటోందో?" అనన్ ఊహే నాకు భరించలేనిదిగా ఉంది మాధవీ.. అందుకే కిర్ందటివారం రెండు రోజులు
ఆఫీస కి రాలేదు నేను..
'నువువ్ కూడా ఇంతేనా?' అనన్ ఆమె చూపు ననున్ తినేసోత్ంది తెలుసా!..కళళ్జోడు తీసి విసిరి కొటిట్నటుట్గా టేఇబిల మీద పడేసూత్
అనాన్డు..
ఆ రెండు రోజులు హీరా కూడా రాలేదని తెలిసింది, ఆపైన రిజైన చేసినటుట్ మెయిల పంపింది.
**
అతను చెపిప్ంది వినాన్కా కొనిన్ క్షణాలు మాటాల్డలేదు నేను...
ఆ తరావ్త అనాన్ను " ఇది, ఇదంతా నిజమేనా?" అని
" యా, ఐ కాంట బిలీవ దిస.. ఇలా అవుతుందనుకోలేదు నేను" అనాన్డు నెమమ్దిగా.
“మరి ఎలా అవుతుందనుకునాన్వు?” సూటిగా అడిగాను..
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మాటాల్డలేదు పర్మోద.
నాకు తెలుసు అతనిన్ హరట్ చేసుత్నాన్నని.. కానీ తపప్లేదు..

" ఇనాన్ళళ్కి నా మనసుకి దగగ్రగా వచిచ్ందో అమామ్యి, కానీ కాదంది..అది నాకెంత బాధగా ఉంటుందో నువూవ్హించగలవు కదా. "
అనాన్డు..
" ఎందుకిలా జరిగింది? ననున్ చూసి పదే పదే అడిగితే నా బాధ పంచుకోవడానికి అమమ్తో చేపాప్ను. ఇది వినన్ అమేమ్మందో తెలుసా?
‘నా బిడడ్ రతన్ం, నీలాంటివాడిని వదద్నే అమామ్యిలు కూడా ఉంటారా? ‘అని. "
చినన్పిలాల్డిలా చెపుత్నన్ మా కంపెనీ ఫౌండర డైరెకట్ర ని చూసుత్ంటే జాలితో పాటు నవువ్ కూడా వచిచ్ంది.
‘పర్తీ తలిల్ తన బిడడ్ గురించి అలాగే అనుకుంటుంది, ఇకక్డ నీ వివేకం ఏమయింది? అని పర్శిన్ంచాలనిపించింది.
“ఆవిడ సంగతి సరే, నువెవ్లా?” అనాన్ను.
“చూడు పర్మోద, రియాలిటీ చెక చేదాద్ం ఒకసారి. మీ అనన్యయ్కి ఓ కూతురుంది ఇంచుమించుగా హీరా వయసుదే.. ఆ అమామ్యికి
ఇలాగే జరిగి ఓ నలభై ఏళళ్ వయసునన్ బర్హమ్చారికి ఓకే చెపేత్ నువేవ్మంటావ? ఆనందంగా ఒపుప్కుంటావా?" చాలా సూటిగా అడిగాను. అడకుక్ండా
ఉండవలసింది అనుకుంటూనే..
దెబబ్తినన్టుట్గా చూశాడు. " మాధవీ!" అనాన్డు బాధగా.
“యా.. మాధవినే.. నువువ్ చెపిప్ంది వినాన్ను, నాకుబాధ వేసింది కానీ నిజం నిషూట్రంగా ఉంటుంది కదా, ఆ అమామ్యి అందరితోనూ
ఉనన్టేట్ నీతోనూ ఉంది, నీలో ఒక గైడ ని, టీచర ని చూసింది. అంతే కానీ మరేమీ లేదు.

నిజమేనేమో, నాకు ఒపుప్కోవడానికి టైం ఇంకా టైం

పడుతుందేమో, అదొకటి అనుకుంటేతను అపప్టికే రెండు సమసయ్లతో సతమతమవుతుంటే నేను మూడో సమసయ్నయాయ్నా? అనన్ గిలీట్ ఫీలింగ ననున్
తినేసోత్ంది.. "
అనాన్డు.
జాలిగా చూశానతనిన్.
" ఓకే. రెండూ విడిగా చూదాద్ం.
కారణాలేమైనా నువావ్ అమామ్యిని ఇషట్పడాడ్వు, అది తనకి చెపాప్వు. అది తపుప్ కాదు, చెపిప్న టైము సరి కాదు అంతే. ఆ
అమామ్యికునన్ కారణాలవలల్ అది తను ఒపుప్కోలేకపోయింది. అది కూడా సరి అయినదే గా. ఇంక అకక్డితో వదిలేసి మాములుగా ఉంటే సరిపోతుంది
కదా.
ఇంక రెండోది, ఆ అమామ్యి నీ గురించి ఏమనుకుంటోంది? అనన్ది. దానిమీద నీకే కాదు ఎవరికీ కంటోర్ల ఉండదు. ఆవిడ
ఏమనుకునాన్ జరిగినదానిన్ ఎవరూ మారచ్లేరు కదా.
ఆ అమామ్యిని ఉదోయ్గం వదలకుండా మన కంపెనీలోనె ఉండేలా చెయయ్డం పరిహారం అని నువువ్ అనుకోవడం అనవసరం.
నినన్నే నాతో మాటాల్డింది హీరా.
ఈ పరిసిథ్తి ఎలా వచిచ్ందో తనకి తెలీదని, ఇంత జరిగాకా ఇకక్డే ఉండి అందరినీ బాధపెటట్డం మంచిది కాదని, అందుకే
వెళిళ్పోతానని చెపిప్ంది. నినిన్లా చూసుత్ంటే అదే మంచిదనిపిసోత్ంది..
జీవితంలో లెట గో అనేది చాలా ముఖయ్ం.. మనది కాని దేనైన్నా పటుట్కుని వేళాళ్డడం వలల్ పర్యోజనం ఉండదు.. మనుషులైనా,
సంఘటనలైనా.. కొంత టైం పడుతుంది నీకు, కానీ అసంభవం కాఉ. పీల్జ లెట గో, లెట హర గో. " అనాన్ను అనునయంగా..
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