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"టైంకి వచాచ్రు భరదావ్జా.. కాఫీ తీసుకోండి.. పాణిగారూ మీరు కూడా.."నవువ్తూ టేర్లో వునన్ పొగలుచిమేమ్ కాఫీ అందించింది. 
"ఆ తరావ్తేమైందీ.. ఇంతకీ మీ మనవడు మైదాడబాబ్ మొతత్ం బావిలో వంపేసాడా.. ?" అడిగింది తనూ ఓ కపుప్తీసుకుని పకక్నునన్ 

సోఫాలో కూరుచ్ంటూ ముతుత్సావ్మి వైపుచూసి. 
భరదావ్జకేసి బెరుగాగ్ చూసి, "ఆ.. అదీ.. ఔనమామ్.." గొణిగాడు ముతుత్సావ్మి. 
"వినాన్రా భరదావ్జా.. ఏమైందో..." అంటూ చెపప్బోయింది. 
"నేను తరావ్త వింటాలే.. నువువ్ కానీయ.." తనున్కొసుత్నన్ నవువ్ని దగుగ్గా మారుచ్కుంటూ బయటికి నడిచాడు. అపప్టికే 

బలవంతంగా నవావ్పుకుంటునన్ పాణి కూడా తవ్రతవ్రగా భరదావ్జననుసరించాడు. 
"ఇంతకీ.. బావిలో నీళేళ్మయాయ్యి మరీ.." అడుగుతునన్ మనోజఞ్ గొంతు లీలగా వినిపిసుత్ంటే పూలకుండీల పకక్న గటుట్మీద 

సెటిలయాయ్డు. 
"సర..." షాకింగ గా చూసూత్ పాణి పిలిచాకా సైట్ర్క అయియ్ందతనికి తాను ఎకక్డ కూరుచ్నాన్డో. తెలల్బోయి చూసుత్నన్ పాణి ముఖం 

చూసి, "ఏం చేసాత్ం పాణీ.. సావాసదోషం..", అంటూ ఒకక్సారిగా పైకే నవేవ్సాడు. అది చూసిన పాణి కూడా పకాలన్ నవువ్తూ 
శృతికలిపాడతనితో. 

అంతలో "మీరికక్డునాన్రా..?" అంటూ మనోజఞ్ రావడం గమనించి ఆపారిదద్రూ. 
"సారూ దురగ్ గుడి పర్సాదం.." వెనకే వచిచ్న సావ్మి అందించాడు భరదావ్జకి. 
"ఇంతకీ కాఫీ ఎలావుందో చెపప్లేదు అంకుల మీరు.." చిరునవువ్తో అడిగింది ముతుత్సావ్మిని.  
పర్సాదం తీసుకుని కళళ్కదుద్కునాన్డు భరదావ్జ, 'ఈ అమాయకురాలి ముఖంలో కలమ్షం లేని ఈ నవువ్ అలాగే వుండనివువ్ తలీల్...' 

మనసులో పార్రిథ్ంచి నోటోల్ పెటుట్కునాన్డు. 
సమాధానం చెపప్మనన్టుట్ చూసింది ముతుత్సావ్మి వైపు, "అమృతంలా పెటాట్వమామ్.. కాబోయేవాడు నిజంగా అదృషట్వంతుడు..." 

చెపిప్ నోరు జారానని గర్హించి కంగారుగా అకక్డున్ంచి వెళిళ్పోయాడు. 
"కదా.."  నవేవ్సింది భరదావ్జవైపు చూసి.  
గంభీరంగా చూసాడు భరదావ్జ. పాణి సిటూయ్యేషన గర్హించి కామ గా తపుప్కునాన్డు.  
భరదావ్జ ఏమీ మాటాల్డకుండా లేచి లాన లోకి నడిచాడు.  
"ఏమైంది తపేప్మనాన్నూ... అంత సీరియస అయాయ్రు.. మీరు అదృషట్వంతులే కదా..!" తియయ్గా నవువ్తూ అంది గారెడ్న ఛైరోల్ 

కూరుచ్ంటూ.  
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గుండెల నిండా ఊపిరి తీసుకునాన్డు. ఆమెని నిలువరించే ధైరయ్ం తనకివవ్మని మనసులోనే భగవంతుడిని పార్రిథ్ంచాడు.   
"డాకట్ర మనోహర గారు వయసు, అందం, చదువు, ఆసీత్, అనీన్ వునన్ ఓ కురార్ణిణ్ తన అలుల్డిగా ఎకస్పెకట్ చేసాత్రు మనోజాఞ్.. తన 

కూతురి కంటే ఓ పాతికేళుళ్ పెదద్వాడిన్, దాదాపు తన ఏజ వాడిన్ కాదు.." కోపంగా అనాన్డు. 
"అందరు తండుర్లకీ అలాంటి అలుల్డే కావాలి. కానీ కుదరదు కదా. నెమమ్దిగా కాంపర్మైజ అవుతారు.. " తాపీగా చెపిప్ంది. 
"నేను తెలుసుకునాన్ను మనూ.. హీ వాంటస్ యూ టూ మాయ్రీ.. ఆనంద.." 
"బట ఐ డోనట్. అందరాల్గే ఆయనా కనూఫ్జ అయుయ్ంటారు.. నేను ఎకస్ పైల్న చేసాత్ను మేం సేన్హితులం మాతర్మే అని, ఆయనరథ్ం 

చేసుకుంటారు. నేనిషట్పడడ్ వయ్కిత్ని చూసి ఆయన గరవ్పడే రోజొసుత్ంది మిసట్ర ఛారిమ్ంగ.. " అలల్రిగా నవువ్తూ అంది. 
"ఇపుప్డునన్ ఛారమ్ ఇంకో అయిదేళళ్కుండదు మనూ.. చాలా తొందరోల్ పోతుంది. మై హెయిర విల గో ఆఫ, సిక్న లూజెనస్.. 

ఇంకొనేన్ళళ్లోనే కంపీల్ట గా పూరిత్గా ముసలివాడినైపోతాను.. నీ ఏజ వాళల్ంతా సెకండ హనీమూన కి వెళుత్ంటే ముసలి మొగుడేన్సుకుని 
హాసిప్టళళ్ చుటూట్ చకక్రుల్ కొటాట్లొస్సుత్ంది నీకు. అది కథలోల్, సినిమాలోల్లా వుండదు. బీ.పీ., డయాబిటిస, హారట్, లంగస్, కిడీన్స, లివర.. ఏది 
అఫెకట్వుతుందో తెలీదు. యూ వోనట్ హావ ఏ లైఫ..." ఉదేవ్గంగా చెపాప్డు. 

"నేనో డాకట్రిన్ భరదావ్జా. మీ ఏజింగ ఎపుప్డు సాట్రట్వుతుందో, ఎలా వుండచోచ్ చెపిప్ ననున్ భయపెటట్కక్రేల్దు. ఐ కేన ఇమాజిన.. కానీ 
ఏజ వలల్ వీగిపోయే పేర్మ, పేర్మే కాదు. మన పాత తరాలోల్ అలా ఎందరు లేరు. ఇపుప్డూ ఎందరు లేరు. మా పేరంటస్ కి మధయ్ గాయ్ప పదేళుళ్. 
మన మధయ్ మరో పనెన్ండేళుల్. అంతేకదా.. ఇటస్ ఓ.కే. ఐ విల లెరన్ టూ లివ విత ఇట అండ యూ విల టూ. ఐ కేన బెట ఆన దట. జసట్ థింక 
ఓవర భరదావ్జా.. లేనిపోని భయాలతో మన లైఫ వేసట్ చేయకండి. లెటజ మేకిట ఏ బూయ్టిఫుల పేల్స టూ లివ ఇన.. ఐ పార్మిస... వీ వోనట్ 
రిగెర్ట ఇట... " చెపిప్ంది ఆరిత్గా చూసూత్. 

"ఐ నో.. ఐ వోనట్ రిగెర్ట ఇట.. బట ఐ నీదర వాంట యూ ఆలోస్ టూ రిగెర్ట ఫర ఎనీ థింగ ఇన లైఫ.. " సూటిగా అనాన్డు. 
"నేనేమీ చినన్పిలల్ని కాను." 
"కావు కాబటేట్ అరథ్ం చేసుకుంటావని చెపుత్నాన్ను. ఇపుప్డు... ఇషట్ం పుటిట్న తొలి రోజులోల్ ఎవరికైనా పేర్మో అదుభ్తమే, అనీన్.. అనీన్ 

అందంగానే వుంటాయి. కానీ కాలం గడిచేకొదీద్ ఆ సాందర్త, తీవర్త తగిగ్పోతుంది మనోజాఞ్.. వెగటుపుడుతుంది. ఆవేశంలో తపుప్చేసామనే 
భావన తినేసుత్ంది. రాంగ పరస్న ని ఛూజ చేసుకునాన్మనిపిసుత్ంది. ఐరనీ ఆఫ ది సినేరియో ఏంటంటే.. అవతలి వయ్కిత్కీ సరిగాగ్ అదే 
అనిపిసుత్ంది. అపుప్డు ఒపుప్కోనూలేరు. తపుప్కోనూలేరు. బాధగా, బాధయ్తగా, భారంగా జీవితం వెళళ్దీసేసాత్రు. అలా ఎందరోన్ చూసాను. 
అలాంటి నూటికి తొంభై మందిలో నేనో పారట్ కానూలేను. నినోన్ వికిట్మ నీ చేయలేను." సిథ్రంగా చెపాప్డు. 

"మిమమ్లేన్మీ అడగటేల్దు భరదావ్జా నేను.." 
"డోనట్ బీ సిలీల్... అడగనంతమాతార్న నువెవ్లాంటి ఆలోచనలు చేసుత్నాన్వో నాకు కనిపింనంత సుట్పిడ ని ఐతే కాదు. ఐనా నీలో 

అలాంటి ఆలోచనలు రావడానికి చాలావరకూ నేనే కారణం, చాలా వరకూ. ఒకవిధంగా చూసేత్ హండెర్డ పరస్ంట. నా తపుప్ంది. అందుకే 
చెపుత్నాన్ను.. ఇందంతా వదిలెయ.. యూ ఆర కైవ్ట యంగ.. జీవితం లో ముందుకెళాళ్కా యూ విల ఫైండ యువర మిసట్ర రైట." నెమమ్దిగా 
చెపాప్డు.  

చినన్గా నవివ్ందామె., "ఓ అందమైన నైట ఇన షైనింగ ఆరమ్ర వచిచ్ ననున్ ఎగరేసుకుపోతాడనే కలలుకనే టీనేజ గరల్ సేట్జ లో నేను 
లేను భరదావ్జా. మీరు ననేన్మీ కనివ్నస్ చేయకక్రలేదు. నా మాటల వలల్ మీకిబబ్ంది కలుగుతోందంటే మారుచ్కోగలను, కానీ మనసులో 
ఆలోచనలవలల్ కలుగుతోందంటే.. అయాం సారీ.. మారుచ్కోలేను. అది కేవలం నా మనసులో భావనే తపప్, మీకలాంటి ఫీలింగే లేకుంటే, 
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నేనసలు ఏమీ మాటాల్డకుండానే వెళిళ్పోయేదానిన్. అనవసరమైన భయాలతో పేర్మించిన వయ్కిత్కి దూరం అవడానికి మీరు పడుతునన్ బాధ 
నాకు తెలుసు. అది సరైనది కాదని మీరు తెలుసుకోవాలనే మీతో అంత ఓపెన గా వుంటునాన్ను. ఈ పేర్మ క్షణికం కాదని మీరు 
తెలుసుకోవాలనే ఇవనీన్ మాటాల్డుతునాన్ను..  

అయినా వాదనలతో, కనీన్ళళ్తో, గెలిచి మీ జీవితంలో సంపాదించుకునే సాథ్నం నాకొదుద్. ఇదేమీ మీ ఎలక్షన సీట కాదు, ననున్ 
చేసుకోండని కాయ్ంపైన చేసి గెలుచుకోవడానికి. మీకు మీరుగా రియలైజ అయియ్ ననున్ ఆహావ్నించిన రోజే మీ లైఫ లోకి అడుగుపెడతాను. 
ఆరోజు తొందరోల్నే వుందనన్ నమమ్కం నాది. నేను నమిమ్న దానికోసం ఎదురుచూసే ఓరుప్ నాకుంది. మీకోసం మనోజఞ్ ఎదురుచూసోత్ందనన్ 
ఒకక్మాట మీరు గురుత్ంచుకోండి, నాకదే చాలు. అంతకుమించిన ఎకెస్ప్కేట్షనస్ ఏమీ లేవు నాకు మీనుంచి.. ఐ మీన ఇట.." చెపిప్ంది సిథ్రంగా. 

కళుళ్ముసుకుని అలాగే చాలాసేపుండిపోయాడు. ఆమె మాటలోల్ తిరుగులేని సైథ్రాయ్నికీ, కాల్రిటీకీ అతని మనసు కదిలిపోయింది. 'తన 
పర్తి పర్శన్కీ ఆమె దగగ్ర జవాబుంది. తానోడిపోతునాన్డు. తెలుసోత్ంది. కానీ, ఈ ఓటమీ మధురంగానే వుంది. వాదించి-గెలవాలని లేదు. 
ఓడిపోయి ఆమెని గెలుచుకోవాలనే కోరిక నెమమ్దిగా తన మనసుని ఆకర్మించుకుంటోంది. కథ గా చెపేత్ ఇదంతా ఎవరూ నమమ్రేమో.. ఓ 
పాతికేళళ్ పిలల్ ఓ ఏజడ్ మినిసట్ర కి వలేసిందనో, లేక ఓ అమాయకమైన పిలల్ని జే.కే. టార్ప చేసాడనో కథలు కథలుగా చెపుప్కుంటారు.. హూ 
కేరస్... చెపుప్కోనీ.. మనసునన్వాళళ్కి తపప్క అరథ్మౌతుంది, తాము పడే వేదన. కానీ.. ముందీ మనసుకేం చెపాత్డు.  నిజంగా అంత డెసిషన 
తీసుకోగలడా తను.. మనోజఞ్ జీవితం ఇది.. ఆమె కోరుకుంటునన్దే కావచుచ్ కానీ, ....' తలవిదిలాచ్డు. మనసుతో పోరాడీ.. పోరాడలేక, 
ఆలోచించీ..ఆలోచించలేక, పూరిత్గా అలిసిపోయాడు.  

"నేను.. వెళాత్ను.." బెరుగాగ్ అందామె. 
"పద... నేనూ వసాత్ను..." లేచాడు. 

PPP 
"వెళళ్నా భరదావ్జా...?" మెలల్గా అడిగింది. కారు కాటేజ కి కాసత్ దూరంలో ఆగుంది. అపప్టికి పది నిమిషాలైంది వాళళ్కక్డికొచిచ్. 

కారునానుకుని అలాగే నిలబడాడ్డతను. అతను ఏదో చెపాప్లనుకుంటునాన్డని అతనిలో అనీజీనెస చూసేత్ అరథ్ం అవుతూనే వుంది.  
"భరదావ్జా.." పిలిచింది సందిగథ్ంగా. అతనేం ఆలోచిసుత్నాన్డో తెలియక భయంవేసోత్ందామెకి.  
తలతిపిప్ ఆమెవైపు చూశాడు. ఒకక్ క్షణం తటపటాయిచి, "నాకొక్ంచెం టైం కావాలి మనోఙాఞ్.." అనాన్డు ఏ ఉపోదాఘ్తమూ లేకుండా.  
అతనేం అంటునాన్డో అరథ్మైన మనోఙఞ్ మొహం చపుప్న వెలిగింది. నమమ్లేనటుట్ చూసింది ఒకక్ క్షణం తరావ్త, మెరిసే కళళ్తో 

ఉదేవ్గంగా చెపిప్ంది, "తపప్కుండా.. నేను.. వెయిట చేసాత్ను భరదావ్జా.. ఎనాన్ళైళ్నా.. ఎనేన్ళైళ్నా.. ఇది... ఇది నాకు.. నిజంగా అనుకోని గిఫట్.. 
థాయ్ంకస్. థాయ్ంకస్ ఎలాట.. "  

"బై మనూ.." కార డోర తీసూత్ చెపాప్డు. 
"బై.. " అంటూ అటూ ఇటూ చూసి "బై.. భరద.. ఐ.. లవ యూ.. "అంటూ ఓ చినన్ పల్యింగ కిస విసిరేసి అకక్డనుండీ 

వెనకిక్తిరిగిచూడకుండా కాటేజ వైపు పరుగుతీసింది.  
ఆమె రూపం కనుమరుగయేయ్ వరకూ నిశచ్లంగా చూసుత్ండిపోయాడు.  

PPP 
"వావ.. గుడ ఫీలిడ్ంగ... గేర్ట.. వండర ఫుల కాయ్చ కదూ...." వుతాస్హంగా చూసోత్ందామె. చిరునవువ్తో ఆమె ని గమనిసుత్నాన్డు. 

రోజు మొతత్ం ఆమెతో అలా కోల్జడ్ ఛాంబర లో అదీ తన పేల్స లో గడపడం ఓ చితర్మైన అనుభూతి. తాను ఆలోచిసాత్నని చెపాప్కా ఆమె ముఖం 
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మరింత వింత కాంతితో వెలగడం గురిత్ంచి అతనికి ఆశచ్రయ్ంగా వుంది. మనసులో సంతోషం ముఖం మీద మెరవడం అంటే ఏంటో 
తెలుసోత్ందతనికి. ఈ అనుభూతి శాశవ్తమైతే అనన్ఆలోచన మనసంతా మాధురాయ్నిన్ నింపుతోంది. 

"ఏంటలా చూసుత్నాన్రు. " కళెళ్గరేసింది. 
"ఏంలేదూ.. ఏమనాన్ తింటావా.. ఎనీ సాన్కస్..?" మృదువుగా అడిగాడు. 
"ఏంలేదా.. నిజమా.. సరే.. నమమ్మంటే నమేమ్సాత్ను.. ఐనా మీరలా తినేసేలా చూసూత్ ననున్ తింటావా అనడుగుతారేం..?" అలల్రిగా 

నవివ్ంది. 
"ఊహు... మరీ.. అనుమానిసుత్నాన్వ.. నేనలా చూడలేదు మిస..." 
"...మీకు తెలీదేమో బాస .. నాకు ఫేస రీడింగ కూడా తెలుస్... " కళుళ్ చకార్లాల్ తిపుప్తూ అంది. 
"ఓ.. పామిసీట్ర్.. సెనిస్ంగ పవర.. అలాగేనా..." నవావ్డు.  
సిగుగ్పడిందామె, "నిజానికి నాకేమీ తెలీదు..." 
"తెలుసు.. నేనంత డంబ కాదు.." సోఫాలోంచి లేచొచిచ్ ఆమె పకక్న దివాన మీద కూరుచ్ంటూ చెపాప్డు. బిడియంగా చూసి కళుళ్ 

దించుకుంది. 
చినన్గా నవివ్ ఆమె చేతినందుకుంటూ అడిగాడు, "పోనీ.. నేను చెపప్నా నీ చేతి రేఖలోల్ ఏముందో.. " 
ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది, చేతిలో వేలితో సునిన్తంగా రాసూత్ అనాన్డు, "ఇదిగో ఈ గీత చెపోత్ంది, నువోవ్ మంచి అమామ్యివనీ.. " 

కొదిద్గా దగగ్రకి జరుగుతూ అనాన్డు, "ఈ రేఖ చెపోత్ంది యూ లుక లైక ఏన ఏంజిల అనీ..." ఆమె బుగగ్లు ఎరర్బడాడ్యి. అపర్యతన్ంగా 
మరికాసత్ వెనకిక్ జరిగింది. "ఇదిగో ఈ గీత చెపోత్ంది నీకు జే.కే. అంటే చాలా ఇషట్మనీ.. " ఇంకాసత్ ముందుకు జరిగి నవావ్డు. "ఇంక జరకుక్ 
అకక్డ గోడేవుంది.. ఈ గీత చెపోత్ందీ... ఏమని అడగవేం..!" నవువ్తూ అడిగాడు. 

"ఏమనీ...?"ఆమె గొంతు సనన్గా వణికింది. 
"ఇపుప్డూ.. భరదావ్జకి.. ఈ ఏంజిల ఓ తియయ్ని సాన్క ఇవవ్బోతోందీ అనీ.." నవావ్డు.  
సిగుగ్గా నవేవ్సి, తల అడడ్ంగా తిపిప్ంది. 
"ఇవవ్వా.. నా పామిసీట్ర్ రాంగవడానికి వీలేల్దే... మే బీ ద అదర వే రౌండ యేమో.. "అంటూ ముందుకి వంగాడు. చపుప్న 

అతనాన్పింది భుజాలు పటుట్కుంటూ. 
"ఏయ.. మీరూ.. కిర్కెట చూడాడ్నికి వసేత్ అలల్రిపెడుతునాన్రనీ..." 
"మీడియాకి చెపాత్వా.. వెరీ గుడ, చెపెప్య నాకో పెదద్ పని తపిప్పోతుంది." నవావ్డు. 
"నేను వెళాత్ను.." లేవబోతునన్ దగగ్రకి లాకుక్నాన్డు. నడుంచూటూట్ చేతిని బిగించి నెమమ్దిగా ఆమె పెదవులందుకోబోయాడు. 

గణగణమంటూ మోగిందతని సెల. తటాలన్ అతనిన్ వెనకిక్ నెటేట్సి వెకిక్రించింది. 
"ఐనా ఇంకా రాతిర్ వరకూ ఇకక్డేగా తమరు.. చూసుక్ంటాలే.. వదలనూ."అంటూ ఫోన ఆనస్ర చేసాడు. 
"జే.కే. హియర.." అంటునన్ అతని ముఖంలో నవువ్ మాయమైంది. సెల తీసుకుని విసురుగా బాలక్నీలోకి వెళిళ్పోయాడు. 
దిగులుగా చూసింతను వెళిళ్న వైపు. అలవాటుచేసుకోవాలి. ఒక పొలిటీషియన, అందులోనూ ఓ మినిసట్ర తో జీవితం. ఇలాగే 

వుంటుంది.. నవువ్కుందంతలోనే. అపుప్డే దిగులు,అపుప్డే ఆనందం, పేర్మలో పడడ్వారి మొదటి లక్షణాలు అని ఎకక్డో చదివిన మాట 
గురొత్చిచ్ంది. 
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దాదాపు అరగంటైంది. 
గంటైంది.. 
విసుగాగ్ వాచ చూసుకుందామె.  
లేచి బాలక్నీ వైపు నడిచింది. మాటలేమీ వినిపించడంలేదు. తటపటాయిసూత్ తలుపుతోసింది. 
బాలక్నీ గోడ మీద చేతులానించి నిరేవ్దంగా బయటకి చూసుత్నాన్డతను. ఆమె వచిచ్న అలికిడి కూడా పటట్నంతగా ఏదో 

ఆలోచిసుత్నాన్డతను. 
తెలల్బోయి అతని దగగ్రగా వెళిళ్ంది. "భరదావ్జా..." తెపప్రిలిల్ చూసాడు. 
"ఏమైంది? ఏంటలా వునాన్రు. లోపలికి రాలేదేం..?" అడిగింది. 
"ఏంలేదు.. బానే.. బానే వునాన్ను. వెళుళ్.. నువెవ్ళిళ్ మాయ్చ చూడు.." నెమమ్దిగా చెపాప్డు.  
"మీరూ.. రండి.."  బెరుగాగ్ పిలిచింది. మౌనంగా కదిలి లోపలికి నడిచాడు. 
అలసటగా టీవీ ముందునన్ తివాచీ మీద కూలబడాడ్డు. టీవీ ఆఫ చేసి అతని పకక్న కూరుచ్ందామె. కళుళ్మూసుకుని జుటుట్లోకి వేళుళ్ 

జొరుపుకునాన్డు. ఆశచ్రయ్ంగా చూసిందతనివైపు. ఎపప్డూ చూడలేదతనన్లా. నిసేత్జంగా, దిగులుగా.. బాధగా.. ఆఖరుకి పార్ణం 
మీదకొచిచ్నపుప్డు నిబబ్రంగానే వునన్ భరదావ్జే తెలుసామెకి. తానెపుప్డూ చూడని కోణం ఇది. 

"భరదావ్జా... ఏమైనా పార్బల్మా.. వరక్ టెనష్నా.. పరస్నలా.. నాతో చెపప్రూ.. లేదంటే నావలాల్..?" 
"ఛ అదేం లేదు..."  
"మీరు.. ఎపుప్డూ నవువ్తుంటేనే బాగుంటారు తెలాస్.. నవవ్రూ.. పీల్జ.." ఆపాయ్యంగా అడిగింది. కళుళ్ విపిప్ ఆమె వైపు చూసాడు.  
అతని ముఖంలో అదే నైరాశయ్ం. వేదనా.. బాధగా వెనకిక్ వాలి సోఫానానుకుని కళుళ్ మూసుకునాన్డు. పెదవులు అదిమిపటిట్న 

దుఃఖానిన్ నిలపలేక అదురుతునాన్యి. చాలా కషట్ం మీద వేదనని నిగర్హించుకుంటునన్టుట్ తెలుసోత్ంది. అసలు భరదావ్జని ఇలా ఎపుప్డూ 
చూడలేదు. ఓదారుప్గా అతని భుజంమీద చేయివేసింది. అతను కదలేల్దు. బెదురుగా చూసింది. 

"ఎవరికైనా ఏమైనా అయిందా? ఏంటిది మీరు నాకు భయంవేసోత్ంది. ఏమైంది భరదావ్జా..? ఎనీ థింగ సీరియస..?" అంటూ 
పర్శిన్ంచింది.  

అపప్టికే అతని వేదన చూసి ఆమె కళళ్లోల్ నీళుళ్ చిపిప్లాల్యి. తటపటాయిసూత్ అతని తలపై చేయి వేసింది.  
"సీరియసేస్ మనూ.. ఐ .. ఐ కానట్ హాండిల దిస ఎలోన ఎనీ మోర.."అంటూ ఇంక నిగర్హించుకోలేనటుట్ అరచేతులోల్ ముఖం 

దాచుకునాన్డు. నిశేచ్షుట్రాలైందామె. నెమమ్దిగా అతని తలనిమురుతూ వుండిపోయింది. 
కొదిద్ నిమిషాలకి సరుద్కునాన్డతను. 
"భయపడాడ్వా..?" నవవ్డానికి విఫలపర్యతన్ం చేసాడు. రెపాప్రప్కుండా ఒకక్ క్షణం ఆమెని చూసాడు. "నీ ఒళోళ్ తల పెటుట్కుని 

పడుకోవచాచ్..?"అడిగాడు. షాకింగ గా చూసూత్ నెమమ్దిగా తలూపి అపర్యతన్ంగా చెయియ్ సాచింది. 
మెలల్గా జరిగి వడిలో పడుకుని, ఆమె చేతిని తన గుండెలకానుచ్కునాన్డు. ఆశచ్రయ్ంగా చూసూత్, రెండో చేతోత్ అతని నుదుటి మీద 

పడుతునన్ కార్ఫ ని సునిన్తం గా వెనకిక్నెటిట్ంది.  
చినన్గా నవావ్డు. "ఈ కార్ఫ బదులు నాకు బటట్తల వుండివుంటే...?"  నవువ్తుంటే అతని కళళ్లోల్ ఇంకా నిలిచివునన్ నీటి తెర సనన్గా 

మెరిసింది. 
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"హెయిర వీవింగ చేయించేదానిన్.. లేదా మంచి విగుగ్ కొనిచేచ్దానిన్.."  చినన్గా అతని తల పై కొటిట్ చెపిప్ంది. 
"... ననేన్మీ అడగవా..?" 
"ఊహు.. మీ ఇషట్ం. మీకు చెపాప్లనిపిసేత్ చెపప్ండి. అయినా ఓదారుప్ అనేది చలల్గా సేద తీరేచ్దే గానీ, తరచి తరచి ఇంకైవ్రీలు పెటేట్ది 

కాదని నా నమమ్కం..." లాలనగా అతని నుదుటిని రాసూత్ చెపిప్ంది.  
"ఒకోక్సారి చినన్పిలల్లా వుంటావు. మరోసారి నాకంటే మెచూయ్రడ్ గా కనిపిసాత్వెందుకు మనూ..?" ఆమెనే కళాళ్రప్కుండా చూసూత్ 

అడిగాడు. 
"మనకిషట్మైన వాళళ్లో ఎపుప్డైనా మనకలాగే మంచి యాంగిలేస్ కనిపిసాత్యి. కూరిమి గల దినములలో అని చినన్పప్టి పదయ్ం 

గురుత్ందా!? చూసారా కొనిన్ తెలుగు పదాయ్లు నాకూ గురుత్నాన్యి.." నవువ్తూ అంది. 
"నువువ్ దొరకడం నా అదృషట్ం మనూ.. "ఆరిత్గా చెపాప్డు. 
"అలా మీరనుకోవడం మీ గొపప్తనం. లేదంటే ఏ సెప్షాలిటీ లేదు నాలో. చాలా మామూలు అమామ్యిని. మీరేమో ఆల రౌండర.." 
"చాలామంది పొర్ఫెసరూల్, డాకట్రూల్, మినిసట్రూల్, బిజినెస పీపుల.., బడాబాబులు, బాబాల దగగ్రున్ంచి మోసట్ ఆఫ ది మెన.. చాలామంది 

మగవాళుళ్ అమామ్యిలని బుటట్లోవేయడానికి వాడే పాత టెకిన్క ఇది. చాలా కషాట్లోల్ వునన్టుట్ ముఖంపెటిట్ ఒళోళ్ తలపెటుట్కుని పడుకోవడం. 
వరౌక్ట ఐతే సరే.. కాదంటే మరో టిర్క, లేదంటే మరొకరు. ఇకక్డ ఒడి అనేది ముఖయ్ం... ఎవరిది అనేదకక్రేల్దు.. తెలుసా నీకు.. ?" అడిగాడు.  

"తెలుసు.." కుల్పత్ంగా చెపిప్ంది. 
"మరెందుకు  నీ ఒడిలో పడుకుంటానంటే సరే అనాన్వ.. ?" ఆమె గాజులు సవరిసూత్ అడిగాడు. 
"మీకంత సీన లేదనీ.. "నవేవ్సింది అతని ముఖంలోకి చూసూత్.  

PPP 
 దూరంగా కనిపిసుత్నన్ చెటల్వైపు చూసూత్ "నీతో కొంచెం మాటాల్డాలి మనూ " అనాన్డు గంభీరంగా. 
"చెపప్ండి " 
"నాకెవరి తోడైనా కావాలి. చాలా పెదద్ బరువిది. "భరదావ్జ గొంతు వణికింది. 
అతని చేతిని తన చేతులోల్కి తీసుకుంది. ఆ సప్రశ్ నేనునాన్నని చెపప్కనే చెపోత్ంది..  
"ఏదైనా అడుగు మనూ.. నా గుండె మోయలేని ఈ భారానిన్ ఈ రోజు నీతో పంచుకోవాలనిపిసోత్ంది.." దిగులుగా అనాన్డు.  
"మీ వరీర్ దేనిగురించో నాకు తెలియటం లేదు భరదావ్జా.. ఏమని అడగను.. సరే.. ఆ ఫోన కాల ఎవరిది .. మిమమ్లిన్ంతగా డిసట్ర్బ 

చేసిన ఆ పరస్న ఎవరూ...?" 
"అతను.. నా.. ఏమౌతాడని చెపప్ను మనూ.. అతను నా .. నా అనన్లాంటి వాడనచేచ్మో.."అతని గొంతు వణికింది. 
"యూ మీన కేశవనన్లా...మీ కజిన.." 
తల అడడ్ంగా తిపాప్డు. "కాదు.. హీ ఈజ మై ... మై బర్దర.. సమాజం ఒపుప్కోని, అనన్ అని పలకడానికి నా నాలుక కూడా 

అంగీకరించని ఓ బంధం..." 
"ఓహ.. అయామ సారీ.. ఈజ హీ డిసట్ర్బింగ యూ.. మీ నానన్గారికి తెలుసా ఈ విషయం?" 
"అతను ఎవరనుకుంటునాన్వ.. ?" 
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"అరథ్మైంది భరదావ్జా.. చెపాప్రుగా ఐ కెన అండర సాట్ండ.. మీ ఫాదర .. ఇంకో వైఫ.. ఆర మే బీ చినన్పుప్డు చేసిన తపుప్కి రిజలట్.. 
అదేగా మీరు చెపేప్ది."  

"చినన్పుప్డు చేసిన తపేప్... కానీ నానన్ది కాదు.."  
కనూఫ్య్జింగ గా చూసింది. "అంటే.." ఇంకేదో అడగబోయిన ఆమెకేదో సుఫ్రించింది. ఒకక్సారిగా వళుళ్ జలదరించగా అతని వైపు 

చూసింది. నిరేవ్దంగా ఆమె వైపు చూసి తలతిపుప్కునాన్డు.  
"యూ గాట ఇట రైట మనూ... అతను.. అతను అమమ్ కొడుకు..మా అమమ్ కొడుకు..." 
తుళిళ్పడి చూసింది. తన రియాక్షన తో పర్మేయం లేకుండా అతను నిరివ్కారంగా ఎటో దూరంగా చూసుత్నాన్డు.  
తలల్ంటే ఓ నమమ్కం.. ఓ గౌరవం.. ఓ నిజాయితీ.. తమ తలిల్ గురించిన ఏ చెడూ విని తటుట్కోలేరే పిలల్లూ. తమ తలిల్ని మించిన 

పవితుర్రాలు వుండదనే గుడిడ్నమమ్కం పర్తి బిడడ్కీ. దైవానిన్మించిన సాథ్నం. బంధానిన్ మించిన బంధం.. అలాంటిది ఆమె గురించి చెడుగా 
తెలిసేత్.. ఆ పిలల్ల గుండె ఎంత మండుతుందో ఊహించలేరెవవ్రూ.. పర్పంచమే తిరగబడినటౌట్తుందా ఒకక్ వారత్కీ.. అలాంటిది.. భరదావ్జ... 
అతను అనుభవిసుత్నన్ ఆవేదన సాథ్యి అరథ్మై నెమమ్దిగా అతని చేతిని బెదురుగా సప్ృశించింది.     

 "అమమ్ని తపుప్ పటట్ను మనూ.. తపుప్ పటట్లేను.. తను చేసిన పాపమలాల్ పేర్మించిన వయ్కిత్ని నమమ్డం ... అంతే.." భరదావ్జ కళళ్లోల్ 
నీళుళ్ చిపిప్లాల్యి.  

అంతలో తమాయించుకునాన్డు, "తను తమ ఇంటోల్ పనిచేసే ఒక డైరవర కొడుకుని ఇషట్పడింది.. అంత ఆసీత్, పరపతీ, పేరూ వునన్ 
వేరే తండుర్లెవరైనా సహించరేమోకానీ తాతయయ్ చాలా ఆదరశ్భావాలునన్ వయ్కిత్. అతనితోనే అమమ్ పెళిళ్ జరిపించాలని నిశచ్యించారు. 
అంతలో తెలిసిందట ఆ కురర్వాడు అతను సినిమాలోల్ ఛానుస్ల కోసం తిరిగేవాడట.. చాలా మంది అమామ్యిలని పేర్మించాననడం.. అవసరం 
తీరుచ్కుని వదిలేయడం అతని గుణమనీ.. అమమ్ని వదలకపోవడానికి కారణం ఆమె వెనకునన్ ఆసత్నీ... దాంతో తాతయయ్ ఆ పెళిళ్ వదద్నేశారు.. 
ఆవేశంతో అతనిన్ తనిన్ తరిమేసారు.  

కానీ అపప్టికే జరగాలిస్న డాయ్మేజ జరిగిపోయిది. అపప్టికే అమమ్ పెర్గెన్ంటని తెలిసింది. భయపడడ్ తను అతనిన్ పెళిళ్చేసుకోమని 
కోరింది. తాతయయ్ చేసిన అవమానానికి రగిలిపోయిన అతను ఆవిడిన్ కాదని మదార్స వెళిళ్పోయాడు. ఆ దురామ్రుగ్డి వంచనకీ, అవమానానికి 
ఏం చేయాలో తెలియని పరిసిథ్తిలో తను సూయ్సైడ చేసుకోబోయింది. కానీ గాడస్ విల ఈజ డిఫెర్ంట. కషట్ం మీద తను బతికింది. అంతలో 
మరో షాక.. అనుకోని ఓ యాకిస్డెంట లో మామయయ్ చనిపోయాడు, భారాయ్, కొడుకులతో సహా. ఆ పరిసిథ్తులోల్ వేరే ఎవవ్రైనా 
కృంగిపోతారేమో గానీ తాతయయ్ మాతర్ం తటుట్కుని నిబబ్రంగా నిలబడాడ్రు. మిగిలిన ఒకక్ కూతురిన్ దకిక్ంచుకోవడానికి, తన ఆరోగయ్ం 
బాగోలేదనీ, గుండాపరేషన కోసం సిటీకి వెళుత్నన్టుట్గా పలెల్లో కిర్యేట చేసి దూరంగా వెళిళ్పోయారు.. అకక్డే అమమ్కి అతను.. అతను 
పుటాట్డు... 

తాతయయ్ కార డైరవర చాలా సావ్మి భకిత్ పరాయణుడు. అనుక్షణం తాతయయ్ నీడలా వుండేవాడు. కొడుకు చేసిన పాపానిన్ తాను 
తీసుకుపోతాననీ, జీవితంలో కంటపడకుండా పెంచి పార్యశిచ్తత్ం చేసుకుంటాననీ పార్ధేయపడాడ్డట. ఆ పిలల్వాడు ఎదురుగా వుంటే తన 
కూతురి లైఫ ఎటూ పాడౌతుందనే భయంతో తాతయయ్ ఒపుప్కునాన్రు. చనిపోయిన పిలల్వాడు పుటాట్డని అమమ్కి చెపిప్ కొనేన్ళళ్తరావ్త నానన్తో 
పెళిళ్ చేసారు. నానన్, తాతయయ్ నిరంతరం రాజకీయమే శావ్సగా, ధాయ్సగా వునన్ వయ్కుత్లు. సో వాళుళ్ మామా అలుల్ళళ్కనాన్ చాలా దగగ్ర 
సేన్హితులాల్వుండేవారు.  
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తాతయయ్ ఆనారోగయ్ం కారణంగా తిరిగి సొంతూరికి వెళిళ్పోయారు. ఒకరోజు తాతయయ్కి సీరియస గా వుందనేసరికి నేను వెళాళ్ను. 
తాతయయ్ అకక్డ నాకీ విషయాలనీన్ చెపాప్రు. వాళళ్కి ఇనేన్ళూళ్ డబుబ్పంపిచేవారని, కానీ అపుప్డపుప్డే అతను ఆసిత్లో వాటాకోసం 
వేధిసుత్నాన్డనీ, తాను ఆలెర్డీ అది నానన్ పేరుమీద రాసేయడంవలల్ తిరిగి అడిగే పరిసిథ్తిలేదు కాబటిట్ ఎలాగో మేనేజ చేసుత్నాన్ననీ చెపూత్ ఇక 
అతను జీవించివుండగా అమమ్ పర్శాంతంగా వుండడం కలల్ కాబటిట్ ననేన్ నిరణ్యంతీసుకోమని చెపాప్రు. తాతయయ్ చనిపోయాకా కొనేన్ళుల్ వాళుళ్ 
కామ గా వునాన్రు. నెమమ్దిగా ఎలాగో వారికి డబుబ్ చేరుతునన్ది నానుంచి అని తెలుసుకునాన్రు. వేధించడం మొదలుపెటాట్రు. చాలా ఏళేళ్ 
మేనేజ చేసాను. కానీ గత కొదిద్ నెలలనుండి  అతని టారచ్ర చాలా ఎకుక్వగా వుంది.  

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో) 
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