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నేను అతడిని కలవడానికి వెళిళ్నపుప్డు నీలిరంగు ఆకాశం జేగురు రంగులోకి మారుతుంటుంది. ఎపుప్డూ గమనించనేలేదు నేను.
కానీ ఎందుకో గమనానికి వచిచ్ంది. అతను వయ్కత్పరచలేని ఆరిత్ ఏదో అలా ఆకాశంలో పరుచుకునన్టుట్ తోసుత్ంటుంది నాకు. ఈ రంగుతో
పరిచయం కొతేత్మికాదు. ఆ రంగు వెనుక దాగి ఉనన్ రకత్ పిపాస కొతత్ది కాదు. కానీ ఈ రూపంలో దగగ్రవావ్లని చూడడమే కొతత్గా ఉంది,
మాయగాను ఉంది, మారిమ్కంగానూ ఉంది. నీలి ఆకాశానిన్ కర్మంగా ఆకర్మిసూత్ మింగేసూత్ పూరిత్గా జేగురు రంగులోకి ఆకాశానిన్
మారేచ్యాలని అది పడే తపన చూసుత్ంటే భయమేసేది. కానీ ఎనిన్ రంగులు చుటూట్ పరుచుకుని ఉనాన్ పేర్మకి ఏదీ అంటదని తెలిసినా ఏదో
సందేహం. పేర్మ దేనీన్ లెకక్ చేయదని మతం దానికి అడుడ్కాదని తెలుసు. కానీ, కాలాన దేనిన్ నమామ్లో కూడదో కూడా అంతుపటట్దు. అతడిని
కలిసినపుప్డలాల్ చినన్పుప్డు పారేసుకునన్దేదో దొరికినటుట్ అనిపిసుత్ంది. ఎంతగా ముఖం మనసు విపాప్రుతాయంటే భూమి నెమలై
ఆకాశమంతా పురివిపిప్నటుట్. అసలు ఆ పరిచయమే పెడగా జరిగింది. ఏ పార్ముఖయ్తాలేని ఇదద్రికీ నీల పరిచయం చేసాడు ఫలానా అని.
అపుప్డు ఓహో అని ఒక దండంతో అయిపోయిందనుకుంది. కానీ ఇలా దండకారణయ్మై ఇంకేమీ కనపడకుండా చేసాత్డని ఊహలోకి కూడా
రాని విషయం.
తాను ఏ బంధాలలో ఉనాన్డో తెలీదు, నేను చాలా బంధాలలో ఉనాన్నని తనకు తెలుసు. తనకూ ఉంటాయి తెంపుకోలేని సంకెళుళ్.
కానీ ఈ అనివారయ్మైన అనుబంధానిన్ ఎలా విడదీయాలో తెలియడం లేదు. ఇదద్రికీ. అలా అనుకునన్పుప్డలాల్ గుండెనెవరో కళళ్ముందే
ముకక్లు చేసుత్నన్ భావన. కళెళ్ంబడి జలపాతాలు. కరిగి నీరైపోతునన్ కాలం. ఎందుకు కలుగుతుంది ఇంత పేర్మ. పటట్లేనంత ఒక
జీవితకాలానికి కూడా పటట్లేనంత ఎనెన్నోన్ జనమ్లు కావాలనిపించేంత పేర్మ ఎందుకు కలుగుతుంది? ఏమో? తనకెందుకు కలిగింది? తను
ఆలెర్డీ సహచరుడితోనే ఉంది కదా?
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నేను నీలతో బహుశా చాలా సంవతస్రాలుగా కలిసి ఉంటునాన్ను. మునీరను నేను నీల అని పిలుచుకుంటాను. మేం ఇదద్రం
పుసత్కాలతో మమేకమై పుసత్కాలను సృషిట్సూత్ మా కమూయ్నిటీ కోసం పోరాడుతునన్ రెండు పుసత్కాలం. ఒక చినన్ అలమరలో ఇదద్రం పుసత్క
పకుష్లం. పర్తీ సాయంతర్ము చరాచ్ వేదికే. మితుర్లు పర్వహించే ఇలుల్. సమావేశాలు సభలు కవితవ్మూ కథలు నవలలూ ఎనెన్నిన్? ఒకటా
రెండా జీవితం మొతత్ం ఒక సాహితీ పర్కిర్య. అసలు సమయమే తెలియలేదు. ఎపుప్డు భదర్ జీవితానిన్ గురించి ఆలోచించింది లేదు. ఇదద్రమే
బతకాలిస్ వచిచ్నపుప్డు భదర్త దేని గురించి? దొంగలు పడాడ్ పుసత్కాలు తపప్ ఏముంటాయి కనుక? పుసత్కాలు ఇంటినిండా, పకక్నించి
వంటయింటిదాకా అంతటా పరుచుకుని ఉంటాయి.
తాను మొతత్ంగా సాహితయ్ం మీదనే దృషిట్ పెడతాడు. సాహితయ్ంతో సమాజానిన్ మారుచ్తానని తనకి అచంచలమైన విశావ్సం.
వరగ్పరంగా తాను మైనారిటీ అందుకోసం పోరాటం. హకుక్ల కోసం పోరాడతాడు. అవునిన్జమే ఎకక్డ అనాయ్యం జరిగితే అకక్డ పోరాడాలి.
తాను ఎనున్కునన్ మారగ్ం తపేప్ం కాదు. అసలు అతని సాహితీ సృజనే కదా తననూ ఆకరిష్ంచింది.
అలా సాహితయ్ం దావ్రనే నీల పరిచయం. నా కవితలు చూసి తను ననున్ ఇషట్పడి రిజిసట్ర మాయ్రేజ చేసుకుంది. అపప్టినుంచీ ఒకే
కవితలో రెండువాకాయ్లాల్ కలిసే ఉనాన్ం. చినన్చినన్ గొడవలొచిచ్నా సరుద్కునేవి. అవసరాలు పెదద్గా లేవు కనుక డబుబ్ల అవసరం అంతగా
లేదు కనుక బహుశా మేము గొడవలు ఎకుక్వగా పెటుట్కునన్టుట్లేదు.
నేను ఓ ఛానెలలో పోర్గార్ం పొర్డూయ్సరగా పనిచేసాత్ను. వచేచ్ జీతం ఇలుల్, పుసత్కాలకు సరిపోతుంది. ఎపుప్డూ రేటింగ గొడవే.
అయినా ఏం చేసాత్ం. యాజమానాయ్ల మనోవాంఛలకనుగుణంగానే నడుసాత్యి ఛానెలస్. పరిధులు దాటరాదు. అనిన్ రంగాలోల్ లాగానే
ఇకక్డాను. ఇకక్డ ఇంకెకుక్వ. మొగుడికి మొగుళుళ్ చాలామంది ఉంటారికక్డ. పై మొగుడు చెపిప్న దానేన్ పాటించాలి పెళాళ్లందరూ. అలా
సవ్ంత మెదడు ఉదోయ్గాలోల్ఉపయోగించడం ఎపుప్డో తగిగ్ంచేశాను. కాదు పూరిత్గా మానేశాను. వాళేళ్దంటే అదే పోర్గార్ం.
ఒకసారి ఇంటికొచేచ్సరికి ఇంటోల్ ఉనాన్డు. తను రిషి అని పరిచయం చేశాడు నీల. నమసాక్రంతో అయిపోయిందనిపించింది
పటిట్ంచుకోనేలేదు. కానీ తన కళళ్లో బొమమ్ కడుతుందని నేను అసస్లు ఊహించలేదు. అపప్టినుంచి తనను అనుసరించింది రిషి నీడ. రిషికి
పెళళ్యింది. తరువాత కూడా పెదద్గా మాటాల్డింది లేదు. కానీ ఇపుప్డు గురుత్ తెచుచ్కుంటే తెలుసుత్ంది అతని నీడ తనని వెనన్ంటే ఉందనీ
అపుప్డు ఇపుప్డూ..!
మొదటిసారి జీవితంలో అందం గురించి వినన్ది రిషి మాటలోల్నే. నువువ్ చాలా బావుంటావు అని. అతనికి మాటాల్డటం రాదు.
ఆకరష్ణగా చెపప్డం వినన్ది రిషి మాటలోల్నే. నువువ్ చాలా బావుంటావు అని. అతనికి మాటాల్డటం రాదు. ఆకరష్ణగా చెపప్డం అసస్లు రాదు.
అయినా నేను నా గురించి వినన్ మొదటి మాటలు నాకు చాలా వినసొంపుగా అనిపించాయి. నేను లైట తీసుకుని మా కామన ఫెర్ండసని
చాలామందిని గురుత్కు తెచాచ్ను చాలా అందమైన అమామ్యిల లిసట్ అంతా ఉంచాను. కానీ అతనిలో ఏమారూప్ లేదు. వాళళ్ందరికంటే నువేవ్
బావుంటావు అనాన్డు. అది నిజం కాదని నాకు తెలుసు, అదే అనాన్ను. నవావ్డు పైకి కనిపించే దానితోపాటు అంతరీల్నంగా ఉండే సౌందరయ్ం
వేరు అది ఆతమ్ సౌందరయ్ం. అది అందరిలో కనిపించదు. రేర. నీలాగా అనాన్డేమో లేక నాకు అలా అనిపించిందా? లేదు ఆట పటిట్ంచాడా?
లేకపోతే నేను నా గురించి ఎపప్టికీ అలా అనుకోలేను. అదే ఏమారూప్ లేని గొంతు. అలా ఎలా ఉండగలుగుతారో కొంతమంది నాకు చాలా
ఆశచ్రయ్ం వేసుత్ంటుంది. ఏ ఉదేవ్గాలు లేకుండా యుగాలనుంచి అనాలనుకునన్ మాటే కదా అనన్టుట్ అలా ఎలా మాటాల్డగలరు? అది ఏదైనా
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విదాయ్? సెప్షల కోరుస్లుంటాయా అలా మాటాల్డాడ్నికి? ఏమో? కనుకోక్వాలి అపుప్డు నేను మొదటిసారి నా రూపానిన్ అదద్ంలో
చూసుకునాన్ను. నాకేమి అరధ్ం కాలేదు.
నేనెపుప్డూ ఉనన్టుట్గానే ఉనాన్ను. ఎకక్డా డిఫరెనస్ ఏమీ కనిపించలేదు. మొటిమలు మిగిలిచ్న గురుత్లు జాగర్తత్గా గమనిసేత్ వెండి
మెరుపుల కిరీటం కూడా వరించి వలచి వచిచ్ చేరింది శిరసుస్ పైకి. నవేవ్సుకునాన్ను తెలల్గా. నేనెపుప్డూ తెలుపునే ఇషట్పడేదానిన్.
నే ధరించే కాటన పైజమా కురాత్లు కూడా ఎకుక్వగా తెలుపువే ఉంటాయి. బాల్క చునీన్ వేసుకుంటాను. ఈ కాంబినేషనే ఇషట్ం నాకు.
అయినా నేను ఆ మాటలకు కూడా కరగలేదేమో? ఎందుకంటే చినన్పప్టినుంచీ నాకు అందమంటే ఇదీ అని ఎవరూ చెపప్లేదు. అందంగా
ఉనన్వాళళ్తోటే దోసీత్ చేయమని కూడా ఎవరూ నాతో అనలేదు. కలరస్ నాకు ఎపుప్డూ సమసేయ్ కాలేదు. నా దోసుత్లోల్ రకరకాల వాళుళ్నాన్రు.
తెలుపు నలుపు చామన చాయా, మనుషులోల్ నాకు నలుపురంగు వాళళ్ంటే ఎకుక్విషట్ం. పర్పంచం తెలుపులో అందానిన్ కొలుసుత్ంటుంది.
దునియా కొలమానాలతో నేనెపుప్డూ ఏకీభవించలేదు. కాబటిట్ అందం పర్సకిత్ నా దగగ్ర లేనేలెదు. కానీ రిషికి ఎలా పేర్మించాలో తెలుసు. నాకు
పేర్మను నేరప్డం తెలుసు. నేను తనని పేర్మించేలా చేసుకోవడమూ తెలుసు. ఇదెలా సాధయ్మైందో అంత చినన్ జీవితంలో అని నాకు సందేహం.
ఏదేమైనా నాలాంటి కరుడుగటిట్న రాతిని కరిగించడం మాటలు కాదని ఇనిన్ సంవతస్రాల అతని ఓపికని చూసేత్ తెలుసోత్ంది.
రిషి విషయానిన్ నేను ఎందుకో సీరియసగా తీసుకోలేదు. కానీ రిషి సీరియస అని తరువాత అరధ్మైంది. తనేమనాన్ ముందు జీవితానిన్
గెలుపు అనే చెపేప్దానిన్ కాజవలగా. కానీ అతను చాలా మొండిగా ఆ విషయానిన్ తీసుకుని నిజంగానే జీవితానిన్ గెలిచాడు. అతను
అనుకునన్వనీన్ సాధించాడు. అపుప్డు కూడా మేం సంతోషించాం. ఇంకా ఎంకరేజ చేసాం నేను నీల. కానీ ఆ పోర్తాస్హం రిషి
సరిపోదంటునాన్డు. తనకు జీవితాంతం కావాలంటునాన్డు. అదెలా సాధయ్ం? నేను ఒక జీవితకాలం ఉలికిక్పడాడ్ను. అతని వృతిత్ పర్వుతిత్
ఏదైనా అవని కానీ అతని దేవుడు మతము అతని వెనుక వెనన్ంటి వచేచ్ ఆ జేగురు రంగు ననున్ చాలా భయపెటాట్యి. కానీ అతని వెనెన్ల
నవువ్ను చూసేత్ మొతత్ంగా చితర్ంగా అనిన్ మరచిపోతాను.
ఎంత బాగా రాసాత్డో ఫిక్షన. సినిమా చూసినటుట్ ఉంటుంది. అదే చెపాప్ను. ఎంత సంతోషపడాడ్డంటే మాటలోల్ వరిణ్ంచడానికి లేదు.
నా మాటలకు అంతవాలూయ్ ఉంటుందని కూడా నాకు మొదటిసారి తెలిసింది. ఎనోన్ మాటలను నేను ఎకక్డెకక్డో పారేసుకుని ఉనాన్ను
వరదలా. కానీ రెండు మూడు మాటలకే అతనింత పర్భావీం ఎందుకవుతునాణ్డు? అంతలా సంతోషపడడం ఏమిటో అరధ్ంకాలేదు ముందు.
మీరు పసిపాపలాంటి వాళుళ్ అతను చెపుత్ంటే నాకు ఏమనాలో తెలీలేదు. ఏ కోణంలో అనడగాలనుకునాన్ను కానీ సంభాషణ
పొడిగించడం ఇషట్ంలేక వదిలించేసుకునాన్ను.
అలా రిషి నా సంభాషణ ముందుకు సాగకుండా నేను కోర్టనసని టిర్ం చేసినటుట్ చేసూత్నే ఉనాన్ను, పర్యతన్పూరవ్కంగా, అయినా సరే
అతను దటట్మైన అరణాయ్నిన్ సృషిట్ంచేశాడు. అది అతని సృజనాతామ్కత. ఆ అరణయ్ం ఎవరికీ కనపడదు, నాకు తపప్. అసలకక్డ
అరణయ్ముందంటే ఎవరూ నమమ్రు, తపిప్పోయే నేను తపప్. అతనికి మాతర్మే సాధయ్మైన పకడబ్ందీ సృషిట్. అంత అరణాయ్నిన్ టిర్ం చేయడానికి
నా శకిత్ సామరాధ్య్లు సరిపొలేదు.
అందులోంచి బయటకు రాలేక నీల ముఖం చూడలేక నేను పడుతునన్ నరకం గురించి ఎంత చెపిప్నా తకుక్వే.
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అతను సరవ్సవ్ం నువేవ్ అంటాడు. నేను తెలల్బోయి వింటుంటాను. అతనేమీ పర్తయ్క్షంగా చెపప్డు. అనీన్ బొమమ్ కటిట్సాత్డు. ఆకులతో
మాటాల్డిసాత్డు. గాలిని కూడా నృతయ్ం చేయిసాత్డు నా ముందు అతనికి విశవ్మంతా నేనేనట. అదెలా సాధయ్ం నాకు నీల కదా!
నేను రిషి పేర్మను మొదటిసారి గమనించడం మొదలు పెటాట్ను. అది ఆది అంతం లేనిదిగా తోచింది. నేను అంత పేర్మకు
సరిపోయినదానిన్ కాదేమో అని కూడా సందేహం కలిగింది. ఎందుకంటే అంత పేర్మను మునుపెనన్డూ చూడలేదు. నీల దగగ్ర కూడా. అంత
పేర్మ పొందాలంటే నేను కూడా అంత పేర్మనివావ్లి కదా?
నా దగగ్ర అంత సమయం ఎకక్డుంది? మహా అయితే ఇంకా నాలుగైదేళుళ్ ఆరోగయ్ంగా ఉంటానేమో? అది కూడా ఎలా చెపప్గలను?
ఎపుప్డేమవుతుందో తెలీని మనుషులకు గాయ్రెంటీ కారుడ్ ఎలా ఇసాత్ం? అయినా నీల ఏమైపోతాడు? అసలు నేనేమైపోతాను? నేను కటుట్కునన్
పుసత్క సామార్జయ్ం? ఇకక్డ నేనే మహారాణిని కదా! రిషి మనసులో మహారాణిని కావొచుచ్ కానీ జీవితంలో? రిషి పటల్ పేర్మను రోజుకునన్
క్షణాలాల్గే వేల సారుల్ తుంచేసుత్నాన్ను. అయినా మళీళ్ మళీళ్ జనించేసుత్ంటాడు.
క్షణంలో వెయియ్పుటకలు పుడుతుంటాడు ఏదో విధంగా, అది అతనికి మాతర్మే వచిచ్న రాక్షస విదయ్. ఆ మాయలో పడి నేను
లేవలేకునాన్ను. నీలకి ఆకుపచచ్ంటే ఇషట్ం. అది కమూయ్నిటీని సూచించేది కాకపోవచుచ్ అవనూ వచుచ్. కానీ పర్కృతిలో లేని రంగు
మనుషులెకక్డ సాధించుకునాన్రు. అంతా పర్కృతి మయమే. రిషి వెనుక రంగుందేమో కానీ మనసుకి కూడా రంగంటుకుని ఉంటుందా?
మతం పేర్మకు అడుడ్కటాట్? నేను తనను మా మతం తీసుకో అని అడగగ్లనా? నువువ్ మా ఆచారం పర్కారం సునీత్ చేయించుకో అని రూలస్
పెటాట్లా? పేర్మను ఖచిచ్తంగా మతం శాసిసోత్ందా?
రిషి బహుశా రూలింగ పారీట్ మనిషేమో అని అనుమానం కలిగింది. పనిగటుట్కుని మా జీవితాలిన్ డిసట్ర్బ చేసుత్నాన్డేమో అనిపించింది
నాకు. కానీ పేర్మ రాజకీయానిన్ ఒకే తార్సులో వేయలేకపోయాను. ఒక మతం కాకపోవచుచ్ కానీ మనిషి జాతే కదా! ఎనిన్ అడడ్ంకులు
వేసుకునాన్ అనిన్ హరిడ్లస్ అవలీలగా దాటేసుకుని వచేచ్సుత్నాన్డు దూసుకుని. ఆపాలి, ఎలా ఆపాలో తెలీదు. మనసుని జారిపోనీకుండా
పటుట్కోవాలి, ఎలా ఏం చేయాలి?
నీలకి రిషి భావనలు తెలిసాయి. నీలకి తెలిసినటుట్ రిషికి తెలుసు. షరష్ణ పార్రంభం. నీలకి ననున్ పోగొటుట్కుంటాననన్ సందేహం
రాలేదు కానీ నేను దారి తపిప్ అగాధాలోల్ పడతానేమోననన్ భయం నేను ఏమైపోతానననన్ దిగులూ ఆవరించాయి. తనలో అవి సప్షట్ంగా
కనిపిసుత్నాన్యి. అందుకే నీల జేగురు రంగు దాషీట్కాలను ఏకరువు పెటట్డం మొదలుపెటాట్డు. కూర్రతావ్నిన్ అది ఆకుపచచ్పై చేసిన దాడులిన్
గాయాలను మళీళ్ మళీళ్ విపిప్ చెపుత్నాన్డు. అదీ డెమోకర్సిలో ఇలా జరుగుతుందని పదే పదే ఉదాహరణలు చూపిసుత్నాన్డు. నిజానికి మేము
ఇనాన్ళూళ్ పోరాడింది దానిపైనే కదా. ఆ రంగు ఎంత పర్మాదకారో విధవ్ంసాల దగగ్రినుంచి ఏకరువు పెడుతునాన్డు. అయినా నాకు తెలుసు
ఆ రంగు గురించి. కానీ పేర్మకు రంగుండదు కదా! అది నిరమ్లం. ఆ రంగు వెనుక తీవర్వాదం ఉందంటాడు, అది మైనారిటీలపై
కేందీర్కృతమైందంటాడు. ఇపప్టికే జరగాలిస్న అనరాధ్లనీన్ జరిగాయి. ఇంకేం జరుగుతాయోనని ఒక అభదర్తా భావనను చుటూట్ పేరుచ్తాడు.
నిజమేననిపిసుత్ంది. నాకు గతానీన్ వరత్మానానీన్ చూసుత్ంటే. పాతబసీత్ గలీల్లు చూసినపుప్డు మాసికలేసిన బురాఖ్లను చూసుత్నన్పుప్డు, ఆవు
మాంసం దుకాణాల దగగ్ర జనాలు మూగినపుప్డు నిజమేననిపిసుత్ంది. ఊపిరాడని బొమమ్రిళల్లో బొమమ్లాల్ కాపురముంటునన్ మనుషులనబడే
జీవచచ్వాలను చూసుత్నన్పుప్డు నిజమేననిపిసుత్ంది. ఇంత వివక్షలేంటీ అనిపిసుత్ంది.
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రిషి అంతే. ఆకుపచచ్ రంగు గురించి చాలామాటాల్డతాడు. ఆ రంగు వెనుక కూర్రతవ్ం గురించి చెపాత్డు కథలు కథలుగా. ఎకక్డెకక్డ
ఎంతమంది అమాయకులు బలయియ్ంది రీళుళ్ రీళుళ్గా దృశీయ్కరిసాత్డు. దేశభకిత్ లేదంటాడు. తీవర్వాదం అంటాడు. రకరకాలుగా మనుస్
విరిచేయాలని చూసాత్డు.
ఈ రెండు రంగుల ఆధిపతయ్ అహంకారాల మధయ్ నేను మూడో రంగునై నలిగిపోతునాన్ను. నిజానికి వీళిళ్దద్రూ చెపుత్నన్ ఈ రంగుల
వెనుక ఉనన్ విధవ్ంసాలతో ఈ ఇదద్రికీ ఏ సంబంధము లేదు, అవి వేరేవాళళ్కు సంబంధించినవి, కానీ వీళిళ్దద్రిపై ఆరోపించుకుంటునాన్రు.
ఇలా ఆలోచించిన తరువాత పర్శాంతంగా అనిపించింది.
ఇనిన్ సంవతస్రాల బంధం నాది నీలతో ఎలా తెంపేసుకుంటా చెపుప్ అంటే అదే అంటునాన్ను ఇనిన్ ఏళుళ్ ఉనాన్వు కదా నాతో ఈ
కొనిన్ రోజులు కలిసి ఉండు అంటూ మంకు పటుట్ పటేట్ చినన్పిలాల్డు రిషి.
నువువ్ చెదలు కావు అసత్మానం పుసత్కాలతోనేనా జీవితం? నువువ్ దేవతవి కాదు కళుళ్ ఆరచ్కుండా ఒకే కోణంలో బతకడానికి నువువ్
మనిషివి, జీవితంలో చాలా పారాశ్వ్లునాన్యి అంటూ కొతత్లోకాలిన్ పరిచయం చేసాడు రిషి. అందులోదే పేర్మలోకం. నేను అతను చూపించిన
కొతత్దనానికి మురిసిపోలేదు. నాకు పేర్మంటే తెలిసింది కాబటిట్. జీవితంలో పోరాటంతో పాటు పేర్మకూడా ఉంటుందని తెలుసుకునాన్ను
కాబటిట్ రిషిపై పేర్మ. అది కృతజఞ్త కాదు, సహజ సప్ందన.
నాకేం అరధ్ంకావడంలేదు. ఈ ఘరష్ణకు అంతే లేదా? కాలం కుబుసం విడిచినతాచులా వేగంగా పయనిసోత్ంది. పటుట్కోలేక పోతునాన్.
నాలోనూ నిరంతర ఘరష్ణ.
నాకు కలోల్లాలు అసలు ఇషట్ం ఉండదు. నేను శాంతిని కోరుకునేదానిన్. శాంతికి మారురూపంగా ఉండాలనుకునేదానిన్. నేనే ఇంత
సంఘరష్ణకు లోనవవ్డమేంటి? అసలు మేం శాంతిగా ఏ ఘరష్ణలు లేకుండా సంతోషంగా కలిసి పయనించాలిస్న మనుషులం కదా! ఈ
మూడింటిలో ఏ రంగు మరో రంగుపై ఆధిపతయ్ం చెలాయించినా అది అసమానతవ్ం అవుతుంది. మూడు రంగులు నలుగురు మనుషులు
కలిసి జీవించడం తపప్. ఒకే భూమిపై కలిసే ఉనాన్ం కదా అనుకోవడం తపప్ ఇంకేం పరిషాక్రం ఉండదేమో?
నేను తనదానిగా అనుకుంటాడు నీల. ఎపప్టినుంచో నీది కదా ఇపుప్డు నాది ఎందుకు కాకూడదు అనుకుంటాడు రిషి. నేనేం
అనుకోవాలి? అసలు నాకు ముందే నా అసిత్తవ్ంతో పెదద్ తకరారు. మనుషులు ఏ రంగులో ఉనాన్ తెలల్టి మనసుతో ఉండాలనుకుంటాను
ఎవరికీ లొంగని మనసత్తవ్ం. ఇపుప్డు రిషికి చేయందిసేత్ ననున్ కాషాయం ముంచేసుత్ందా? నా తెలుపును పూరిత్గా ఆకర్మించేసుత్ందా? నాకు
అసిత్తవ్ం లేకుండా పోతుందా? పేర్మతో చెపితే నేను రిషి అభయ్రధ్నను కాదనలేక రేపటినుంచి బొటుట్ కూడా పెటుట్కుంటానా? చేతులు రెండూ
దగగ్రికి చేరిచ్ విగర్హారాధన మొదలుపెడతానా? ఏమై మిగులుతాను?
ఒకక్సారి నీతో గడిపిన కాలానిన్ వెనకుక్ తిపిప్ చూసుకునాన్ను. మొతత్ం పుసత్కాలు, సభలు, సమావేశాలతో నిండిపోయి ఉంది.
వీటనిన్టిలోనూ జీవితమే పరుచుకుని ఉంది. అకక్డ నవువ్లు, పాటలు, సరదాలు పిలల్లు, మొకక్లు పూలు తోటలు ఆసుత్లు ఉదోయ్గాలు బాయ్ంక
బాలెనస్ పేర్మ ఏవీలేవు. పర్తేయ్కంగా పేర్మించే కషణాలంటూ ఏవీ లేవు. అంతా సాహితయ్మే? ఒక సినిమా చూసి ఎనిన్ రోజులయింది? ఒక
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పారకకి వెళిళ్ ఎనిన్ దినాలయింది? అసలు సాహితయ్ం తపప్ పర్పంచంతో అనుసంధానం ఇంకేమనాన్ ఉందా? ఎవరింటికీ పోవడాలూ
రావడాలూ ఉనాన్యా? నవువ్లు కేరింతలు అడర్స ఎకక్డా? కానీ జీవితమంటే ఇవికూడా కాదా?
ఉనన్ది ఒకటే లైఫ అయినపుప్డు వీటికి మాతర్ం ఎందుకు దూరం కావడం? నా ఈ సందిగాద్నిన్ ఎవరు నివృతిత్ చేయగలరు. ఒకక్ళుళ్
చేసేత్ పోయే ఊగిసలాటా ఇది. నాలుగు జీవితాలాట. జీవితానిన్ కాచి వడపోసిన ఎంతమంది ముందో ఉంచాలిస్న పర్హేళిక.
PPP
ఫోన మోగింది. మేడం ఈ పదిహేను రోజులోల్ కొతత్ పోర్గార్ం చేయాలట. లేకపోతే ఉదోయ్గాలు ఊడిపోవచచ్ట అంటూ తాజా కబురు
అందించాడు సబఎడిటర.
జీవితాల గురించి తలల్డమలల్డమవుతుంటే ఉదోయ్గాలొకటి ఊపిరాడనివవ్వు. అటాల్గే కళుళ్ మూసుకుని పడుకుండిపోయింది. తెలాల్రి
లేచి ఆఫీసలో ఇనఛారజతో గొడవేసుకుంది. ఇంకెపుప్డూ మా ఇషట్మైనటుల్ పోర్గార్ములు రూపొందించేది అంటూ. ఒకక్సారి మాకు అవకాశం
ఇవవ్ండి అపుప్డు సరిగా చేయకపోతే ఉదోయ్గాలకు రిజైన చేసి పోతాం అని ఆరూగ్య్ చేసింది. ఇనఛారజ్ చాలాసేపు తరజ్న భరజ్న పడి ఒకక్సారికి
అవకాశం ఇచాచ్డు. మీ ఇషట్ం అని. ఇదద్రు మేల యాంకరల్ను ఒక లేడీ యాంకరతో తన జీవితానిన్ రంగరించి రాసిన డైలాగసతో ఒకవారం
రోజులపాటు టైరనింగిచిచ్ంది. వాళుళ్ అచచ్ం తన జీవితానికి పర్తిబింబాలాల్ ఉనాన్రు. కొంత నలల్మల అడవిలో షూటింగ చేయించింది. ఇంకా
కొంత కొంచెం ఆరిట్సిట్గగా ఉనన్ ఫెర్ండ ఇంటోల్ షూట చేయించింది. కొనిన్ రొమాంటిక సీనస్ మిస చేసింది. మధయ్లో లవ సాంగస్ హృదయాలు
దర్వించే డైలాగసతో మొతాత్నికి అనుకునన్ టైంకి అనుకునన్దానికంటే బాగా వచిచ్ంది పోర్గార్ం. అదుభ్తంగా ఉంది మేడం పిచచ్ రేటింగ
వసుత్ంది ఛానెలకి అంటూ షేకహాండ ఇచాచ్డు సబఎడిటర. మొతత్ం తన నీల రిషి కథే. కొతత్ జీవితానిన్ చూసుత్నన్టుల్ంది. యాంకరస్ చాలా
హాయ్పీగా ఫీల అవుతునాన్రు తమకు మంచిపేరు వసుత్ందని అయితే తెలుపు ఎవరో ఒకరితో కలిసి ఉండాలా లేక ఇండివిడుయ్వలగానా లేక
నలుగురూ కలిసి ఉండాలా? లేక రిషి తాను తమ సహచరులిన్ వదిలేయాలా? విషయానీన్ ఆడియెనసకి వదిలేసింది. ముగింపు మొతత్ం
ఆడియెనస్ చేతిలో ఉంది ఆడియెనస్ పోల ఏరాప్టైంది. మన ఉదోయ్గాలు గాయ్రెంటీ మేడం అంటునాన్డు సబఎడిటర. నిరేవ్దంగా
ఉండిపోయింది. తాను రేటింగ కోసం చేసిందా పోర్గార్ం? ఉదోయ్గం కోసమా? ఒక తీరుప్ కోసం. కానీ నిజంగా దానికి ఫాలో అవుతుందా?
ఫలితం ఏదైనా భయపెటిట్ తీరుతుందని ఎదురొక్నే ధైరయ్ం లేని తను ఇంకా రెండురోజులు ఉంది పోర్గార్ం పర్సారం కావడానికి అనగా
లీవ పెటిట్ అజాఞ్తవాసానికి వెళిళ్పోయింది. మీకెపుప్డైనా నేనెదురైతే మాతర్ం మీ అభిపార్యానిన్ మీలో ఉంచండి. నాతో పర్సాత్వించకండి.
నాకింకా జీవితానెన్దురొక్నే సాహసం రాలేదు. ఇంకా నేను పోర్గార్ం పొర్డూయ్సరనే. నా జీవితం ఛానెలకి నేనింకా అధిపతిని కాలేదు. నా జీవిత
పర్సారాల హకుక్ నా చేతిలో లేదని మొదటిసారి నాకు తెలిసిన క్షణాలు. ఒక జీవితకాల యుదద్ం మొదలైంది.
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