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మనోజఞ్ని ఆరాధించే ఓ పేర్మికుడే వుంటాడు. భరదావ్జే వుంటాడు. ఓహ చెపప్లేదు కదూ... షీ కాలస్ మీ భరదావ్జ.. ఆశచ్రయ్ంగా 

వుందా జతిన. అంత దగగ్రగా రానిచాచ్నంటే నమమ్బుదిధ్కావటేల్దు కదూ.  
ఆమె ఆలోచనల ఒరవడిలో కొటుట్కుపోతూ నా ఆధారం కూడా ఆమె ఊహే, ఆమె తలపే అయిపోయి.. తలమునకలైనంత అవసథ్లో 

వునాన్ను. పేర్మిసేత్ కవితవ్ం వసుత్ందా అనేవాణిణ్, ఆఖరుకి నాకూక్డా వచేచ్సింది... చూశావా..? తన చిరుసప్రశ్కి సైతం చలించిపోయేలా వునన్ 
ననున్ చూసుక్ంటే నాకే వింతగా వుంది. నువువ్ చూసుంటే ఇంకెంత ఆశచ్రయ్పోయేవాడివో.  

తననే చూసూత్, ఆమె మాటలే వింటూ అలా జీవితాంతం గడిపెయాయ్లని అనిపిసోత్ంది. ఇది పిచోచ్, పేర్మో ఏమీ అరథ్ం కావటేల్దు. ఏం 
చెయాయ్లో తెలీనిసిథ్తిలో వునాన్ను. ఒకక్పని చెయాయ్లనాన్, అనీన్ ఆలోచించి చూసుకుని చేసేవాడిన్. కానీ ఇపుప్డు, ఎవరూ పటట్కుండా, ఏమీ 
పటిట్ంచుకోకుండా.. మనూయే లోకంగా తిరుగుతునాన్ను. తను వయ్కత్ం చేసుత్నన్ పేర్మనీ, చూపిసుత్నన్ అభిమానానిన్ ఒపుప్కోనూ లేను. అలాగని 
తపుప్కోనూ లేను, ఎవరికీ చెపుప్కోనూ లేక నరకం చూసుత్నాన్ను. ఐనా తనతో గడిపే ఆ క్షణాలు తెలియని హాయినే ఇసుత్నాన్యి. మెడమీద 
కతిత్లాంటి సమసయ్లు కూడా ఆమె సానిన్ధయ్ంలో, సామీపయ్ంలో మరిచ్పోగలుగుతునాన్ను.  

ఇదంతా పేర్మే కదా జతిన..! నీకూ నిరుపమ కీ ఇలాగే జరిగిందా..? ఈ వయసులో ఓ చినన్పిలల్ని భర్మింపజేసి నా వెంట 
తిపుప్కుంటునాన్నేమో అని భయం, తనని వదిలి బతికేదెలా.. అనే బాధ.. ఈ రెండూ ననున్ రెండువైపులా పదునునన్ రంపంలా నా మనసుని 
కోసేసుత్నాన్యి.  

'నా పార్ణం మీరే, నా లోకం మీరే.. ' అని తను అంటుంటే పర్పంచానేన్ గెలిచినంత ఆనందంగా గరవ్ంగా వుంది. తన కళళ్లో నా 
మీద వునన్ ఆరాధన, పేర్మ చూసి.. ననున్ నేను ఎంత నిగర్హించుకునాన్ వలల్కాక, ఆగలేక, బయటపడిపోయాను. దాంతో తను నాకు మరింత 
దగగ్రైపోయింది. అతి కషట్ంమీద తమాయించుకుని వయసు తేడా గురించీ, ఫూయ్చరోల్ వచేచ్ బాధల గురించి చెపాప్లని చూసినా నేను మీకంటే 
చినన్దానేన్ గానీ, చినన్పిలల్నైతే కాదు నా డెసిషన నాకు తెలుసంటుంది. పాపం ఆ పిచిచ్పిలల్ నా నుంచి అసలు దూరం కాలేకపోతోంది. కానీ 
ఎలా చెపప్ను. నాదీ అదే భావన అనీ, ఇండైరెకట్ గా ఎంకరేజ చేసి తపుప్చేసుత్నాన్నా.. లేక.. కానట్ సే జతిన. తనని దూరం చేసుకోనివవ్ని సావ్రథ్ం 
ననున్ పూరిత్గా ఆకర్మించుకుంటోంది. ఇది సావ్రథ్మో, పేర్మో, ..., మరేమో..., దీనంటినీ దాటి వెళిళ్పోవడం ఈవెన నాతరం కూడా కావటేల్దు.  

అంతరమ్ధనమే అంటారో లేక ఆతమ్ సంఘరష్ణే అంటారో నాకు తెలీదు గానీ, నా మనసుతో జరిగే ఈ సంఘరష్ణని నేను గెలవగలిగితే, 
మా పేర్మ నా భయానిన్ జయిసేత్, నీకనాన్ సగం వయసునన్ నీ 'భాభీ' ని నీకు పరిచయం చేసాత్ను. నువవ్ంటావు చూడు, "వో మేరీ పూరీ జిందగీ 
పే ఛాగయీ" అని. దటస్ వాట ఈజ హాపెనింగ టూ మీ మై ఫెర్ండ. అయామ టూర్లీ, మాడీల్, డీపీల్ ఇన లవ విత హర. అరథ్ం చేసుకోగలవు 
కదూ..!  

ఒకవేళ ఓడిపోతే మాతర్ం నా ఈ జీవితం పూరిత్గా శూనయ్ం జతిన. ఎందుకంటే,  
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"నినన్టి వరకూ ఎవరో తెలియని 'మనోజఞ్' ఒకక్ క్షణం లో నా పర్పంచం అయిపోయింది." 
- జే.కే. 
మెయిల సెంట సకెస్సుఫ్లీల్... అనన్ అక్షరాలు సీర్క్న మీద మెరుసుత్నాన్యి. ఛైరోల్ వెనకిక్ వాలి కళుళ్ మూసుకునాన్డు భరదావ్జ.   
చాలా పెదద్ భారం దించుకునన్ ఫీలింగ. జతిన తో తన మనసులో విషయాలని షేర చేసుకోగానే చాలా హాయి గా అనిపించింది. మే 

బీ ఇనేన్ళళ్ లో ఇంత ఓపెన గా తాను డిసక్స చేసిన విషయం ఇదేనేమో. మనోజఞ్ తో ఈ విషయం ఎంత మాటాల్డినా గిలీట్గా అనిపించేది. 
ఇంకెవరిని చూసినా తనని తపుప్పడుతునాన్రేమో అనే భావనుండేది. జతిన గురించి తెలుసు. కుండబదద్లు కొటిట్నటుట్ ముఖం మీద నిజమే 
చెపుతాడు. మే బీ తన డెసిషన రైటో,రాంగో చెపప్గల ఏకైక వయ్కిత్ వాడేనేమో... పాణి, సిన్గథ్, మురళి, అమమ్, నానన్... ఊహు.. ఎవరితో చెపిప్నా 
ఏదో ఒక చోట బయాసడ్ గా ఆలోచిసాత్రనే ఫీలింగ వుంటుంది. వాడేమనాన్ ఎలాగూ తన డెసిషనే ఫైనల .. కానీ ఇదో కనెఫ్షన లాంటిది.. తన 
మనసులోని కలోల్లానిన్ కడిగి పునీతం చేసే పర్కాష్ళన. 

PPP 
పారక్ అంతా గోల గోలగా వుంది. అపప్టిదాకా పిలల్లతో చేరి ఆడుతునన్ సంజయ, ఆనంద లు అలసటగా వచిచ్ కూలబడాడ్రు. 

మనోజఞ్ నవువ్తూ వాటర బాటిల అందించింది. 
"ఏంటీ.. జే.కే. సర వసాత్రని చెపాప్వ. ఇంకా రాలేదు. ఆయన టైమంటే టైమేనని ఓ తెగ మోసాత్వ కదా.. ఏరి మేడమ మీ అసెంబీల్ 

రౌడీ....?" వెకిక్రింతగా అడిగాడు సంజయ. 
"ఏయ", కోపంగా చెయెయ్తిత్ంది.  
"ష.. అదుగో ఆయనొచాచ్రు.. మీరు నోళుళ్ మూయండి.."కంగారుగా చెపిప్ంది నవయ్. 
"ఎలా వునాన్రూ.. ?" భరదావ్జ చిరునవువ్తో అందరీన్ పలకరించాడు బెంచ మీద కూరుచ్ంటూ. 
"బాగునాన్ం సర" కోరస లా చెపాప్రంతా.  
"హలో ఆనంద. మెనీ హాపీ రిటరన్స్ ఆఫ ది డే.. అయాం హియర టూడే యాజ పార్మిసస్డ్.." నవువ్తూ చేతి లో వునన్ గిఫట్ పాయ్కెట 

ఆనంద కి అందించి షేక హాండ ఇచాచ్డు. 
"థాయ్ంకూయ్ సో మచ సర.. మీరు రారేమో అని భయపడాడ్ను.." 
"చెపాప్నుగా.. ఇకక్డుంటే తపప్క వసాత్ననీ.. " 
"కానీ ఎకక్డో నాకే గిలీట్గా.. " 
"కమాన.. డోనట్ బూర్డ ఓవర దట..  ఇంతకీ ఆ గన ఏంటి చేతిలో.. " 
ఇదా హుషారు గా నవివ్,"వీడిన్ చంపడానికి.. ఆ పిలల్ల దగగ్ర తీసుక్నాన్ను", సంజయ ని చూపిసూత్ నవావ్డు. 
"ఓహ.. థాయ్ంకస్ ననైన్తే కాదు కదా.. ఐనా బరత్ డే కి నిజంగానే చినన్పిలల్వాడివైపోయావే.." నవావ్డు భరదావ్జ.  
"ఆలోమ్సట్... యూ నో సర... ఇది చాలా బాగుంది. మంచి సౌండ.. ఇటస్ సో రియల... నిజంగానే గన పేలిచ్నంత ఎఫకట్ వసుత్ంది.. 

కావాలంటే చూడండి... బోనస గా వీడిన్ చంపిన సాటిసాఫ్క్షన కూడా..." సీరియస గా ముఖం పెటిట్  సంజయ కి గురిచూసి పేలాచ్డు.  
భరదావ్జ వారించేలోపే పెదద్ శబద్ం చేసూత్ పేలిందది. క్షణంలో భరదావ్జ సెకూయ్రిటీ అతనిన్ చుటుట్ముటట్డం, వారిలో ఒక ఆఫీసర 

చేతిలోని గన ఆనంద నుదుటికానడం సెకనల్లో జరిగిపోయాయి. బితత్రపోయారంతా. 
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"విశవ్నాధ.. వెయిట..", ముందుగా తేరుకునన్ భరదావ్జ చపుప్న చెపాప్డు. అంతలోనే ఆనంద చేతిలో గన పరిశీలించి అది 
బొమమ్దని గర్హించి తన రివాలవ్ర దింపాడతను, "సారీ సర.." అంటూ భరదావ్జకి చెపిప్ ఆనంద వైపు తిరిగి "సారీ యంగ మాన... పారట్ ఆఫ 
డూయ్టీ.. ఏమనుకోకండి.." చెపాప్డతను. షాకింగా చూసూత్ తలూపాడు ఆనంద.  

"యూ మే గో ఆఫీసరస్.. పీల్జ సేట్ ఎట ది పారిక్ంగ.. ఐ డోనట్ వానట్ ఎనీ వన హియర.." గంభీరంగా చెపాప్డు భరదావ్జ. దాంతో 
మరోసారి అపాలజైజ చేసి వచిచ్నవాళుళ్ వచిచ్నటుట్ మాయమయాయ్రు.  

"అయాం రియలీల్ సారీ ఆనంద.. నేను చెపాద్మనుకునాన్ను సౌండ రియల గా వసేత్ మా వాళుళ్ వచేచ్సాత్రని, అంతలోనే నువువ్ 
పేలేచ్సావ.. రియలీల్ సారీ.. నీ బరత్ డే రోజున నా మూలంగా ఇలా జరిగినందుకు...." 

"అయోయ్ అదేం లేదు సర. ఇదో డిఫెర్ంట ఎకీస్ప్రియనస్.. కాకపోతే.. నాకో డౌటూ ఒకవేళ మీరు గటిట్గా వెయిట అనకపోతే వాళుళ్ 
ననున్ కాలేచ్సేవారా..?" తేరుకుని భయం నటిసూత్ అడిగాడు ఆనంద. 

పకాలన్ నవేవ్సాడు భరదావ్జ, "నో... వెల.. ఐనా... అది సిటూయ్యిషన ని బటీట్.. నేను బాగానే వునాన్ను. మోరోవర నువవ్ది సంజయ 
కి ఎయిమ చేసావు లకీక్గా. అదే నాకైతే ఐ డౌట ఇట..." 

"అమోమ్ థాయ్ంకస్ చెపాప్రు. ఏదో చనువు గా వునాన్రు కదా కొదిద్గా ఎకుక్వ ఓవర చేసుంటే.. బరత్ డే కాసాత్ డెత డే.. అయి.." 
"నందూ.." మందలింపుగా ఆపారంతా. 
"ఓకే., ఓకే... ఏమనను గానీ.. అసలు మీకు సెకూయ్రిటీ వునన్టేట్ కనిపించదు. వీళళ్ంతా ఎకక్డిన్ంచి వచాచ్రు సర.." ఆశచ్రయ్ంగా 

అడిగాడు. 
"ఎందుకుండదు.. మసట్ అది. కాకపోతే నా గోల పడలేక కాసత్ దూరంలో వుంటారంతే. మన సేట్ట హిట లిసట్ లో మొటట్మొదటి పేరు 

నాదే కదా.. సో.. తపప్దు." నవావ్డు. 
"ఎంత కూల గా చెపుత్నాన్రు సర మొదటి పేరని. ఏదో గెసట్ లిసట్ లో ఫసట్ నేమ అనన్టుట్. కానీ మీరు చూసేత్ ఏ జాగర్తత్లూ తీసుకునన్టుట్ 

కనిపించరు. పైగా వీళళ్ నంబర కూడా ఇంత తకుక్వ వుందీ.. ?" సాలోచనగా అడిగాడు సంజయ. 
"వెల.. పొర్టోకాల పాటించడానికి, కొనిన్ సందరాభ్లలో కౌర్డ నుండి తపిప్ంచుకోవడానికీ తపప్ నాకు వీటి మీద నమమ్కం లేదు. ఐనా 

కేవలం సెకూయ్రిటీ పెంచుకోవడం వలల్, చావుని తపిప్ంచుకునైతే తిరగలేం కదా సంజయ. ఇఫ ఇటస్ డిసైట్నడ్.. జరిగి తీరుతుంది..." 
"భరదావ్జా.." చపుప్న అంది మనోజఞ్. 
"ఎస.. మనూ... దటస్ హండర్డ పరస్ంట టూర్.. నేనకపోవడంవలల్ ఆగిపోదది. తపప్దని రాసుంటే అది గారుడ్ల రూపంలోనే రావచుచ్ 

ఇందిరా గాంధీలా.., లేక.." 
"చాలాచ్లు. మీ సెకూయ్రిటీ ఆసెప్కట్స్, అభిపార్యాలూ, మాకేం చెపొప్దుద్ గానీ.. ముందీ జూయ్స తీసుకోండి." చిరుకోపంగా అంది అతని 

మాటలకి.  
తేలిగాగ్ నవేవ్సాడు,"ఓ.కే.. సారీ... నేనెందుకు మీ మూడ పాడుచెయాయ్లి గానీ.. ఔనూ... నీ పారీట్ పారక్ లో ఏంటి ఆనంద?" 
"ఫర ఎ ఛేంజ సర.. రెసాట్రెంట అంటే కాసత్ భయం వేసింది ఆ రోజుతో... కానీ ఇపుప్డు పారక్ంటేనూ దడ పుటిట్ంచారు మీ వాళుళ్..." 
"ఓహ ..అయాం రియలీల్ వెరీ సారీ ఫర దట.." 
"నో.. నో.. సర... భలేవారే.. జసట్ కిడిడ్ంగ.. ముందు సాన్కస్ తీసోక్ండి..." 
కాసేపటికి కబురల్లో పడాడ్రంతా. డినన్ర కి కూరుచ్ంటుంటే మోగింది భరదావ్జ సెల. 
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"వన సెకన పీల్జ.." అంటూ సెల ఆనస్ర చేసాడు సంతోషంగా, "హేయ.. సిన్గాధ్.. ఆఫట్ర ఎ లాంగ టైమ.. నైస.. సరైప్జ.. ఏంటీ టైమ 
లో.. మీరీపాటికి నిదద్రోతుండాలిగా?", చిరునవువ్తో మొదలుపెటిట్న భరదావ్జ ముఖంలో నవువ్ మాయమైంది అవతలనుంచి ఏడుపు 
వినపడడంతో. 

"సిన్గాథ్.. అంతా ఓకే నా... కిరణ, పిలల్లూ.. " 
"అంతా ఓ.కే... కానీ... మురళీ.. జే.కే.... మన మురళి... " సనన్గా రోదించసాగింది. 
కూరుచ్నన్ చోట నుండి లేచాడు టెనష్న గా, "మురళికేమైంది.. సీప్కౌట.. ఈజ.. హీ.. ఐ మీన.. ఆకిస్డెంట.. ఏమనాన్...?" 
"నో.. హీ ఈజ ఎలైవ.. కానీ.... జే.కే.. సోట్ర్క... మాసివ పెరాలిటిక సోట్ర్క... రాతిర్... రైట సైడ... కంపీల్ట గా పారలైజ 

అయిపోయింది..." ఏడుసోత్ంది సిన్గథ్. 
"వావ్ట... పాయ్రలైజా?" ఆగిపోయాడు. హుషారుగా నవివ్సూత్ తిరిగే మురళిని వీల ఛైరోల్ నిసస్హాయం వూహించుకుంటూనే గుండెలోల్ 

ఎవరో గుచిచ్న ఫీలింగ. బలవంతంగా తేరుకోవడానికి పర్యతిన్సూత్ అనాన్డు, "కంగారు పడకు.. సోట్ర్క కి గురి అయిన వాళళ్ందరూ పూరిత్గా 
పాయ్రలైజ కావలని లేదు. వాడు కోలుకుంటాడు... డోనట్ లూజ హోప.. "ఆనాన్డు ఓదారుప్గా. 

"మాసివ సోట్ర్క జే.కే. ఐనా టీర్ట చేసుత్నన్ది కిరణే...", భారంగా అంది. 
గాడ .. ఇంకే హోప లేదు. కిరణ చెపాప్డంటే.. టాప నూయ్రాలజిసట్ అకక్డ కిరణ.. అంటే మురళి పరిసిథ్తి... శాశవ్తంగా మంచంలో.. 

గాడ .. నోన్... 
"సిన్గాథ్.. మరి వాణి, పిలల్లూ.." తేరుకుంటూ అడిగాడు.  
"లోపలునాన్రు. మాటాల్డతావా..?" 
"ఇవువ్..." అసప్షట్ంగా గొణిగాడు. కొదిద్సేపటి నిశశ్బద్ం తరావ్త వాణి లైనోల్కి వచిచ్ంది. 
"అనన్యాయ్.. ఏమైందో చూసారా.. ఆయన... ఆయన... మా లైఫ మొతత్ం చీకటైపోయింది.."వాణి గొంతులో వేదన సప్షట్మౌతోంది. 
"వాణీ.. కంగారు పడకమామ్. కోలుకుంటాడు. వాడు.. వాడికేం కాదు." మాటలు పేరుచ్కుంటూ అతికషట్ం మీద చెపాప్డు. 
"కషట్మని చెపేప్సారు. ఇక మాగిజ్మమ మాట తెపిప్ంచడానికి టైరచేసాత్మని చెపాప్రు. అది కూడా చాలా తకుక్వ ఛానుస్ందనీ...", వాణి 

ఏడవసాగింది. గాడ... ఎపుప్డూ రఫీ పాటలు పాడుతూ తిరగే మురళి గొంతు గురొత్చిచ్ంది. కళుళ్ మూసుకునాన్డు బాధగా.  
"...ఏడవకమామ్. నువవ్ంతలా అయిపోతే పిలల్లు భయపడతారు. ఈ రోజులోల్ ఇవనీన్ పెదద్వి కావు. వి విల టైర ది బెసట్ మెడికేషన ఇన 

ది వరల్డ్... ఐ పార్మిస... వాణీ... బీ బేర్వ.. నేనొసాత్ను"అంటూ అనిన్విధాలా ధైరయ్ం చెపప్సాగాడు. కాసేపటికి నిగర్హించుకుంది ఆమె. 
తేరుకుంటూ చెపిప్ంది, "చాలా థాయ్ంకస్నన్యాయ్. కానీ మీరు ఇపుప్డే రాకండి. మీరనన్టేట్ ఆయన కాసత్ కోలుకుని ఇంటికి వచాచ్కా, 

మాటాల్డేటపుప్డు రండి. ఆయనకీ కాసత్ రిలీఫ గా వుంటుంది." 
"తపప్కుండా. ఫోనోసారి సిన్గథ్కివువ్..." 
"చెపుప్ జే.కే.." సిన్గథ్ గొంతు భారంగా ధవ్నించింది. 
"నువేవ్డిచ్ ఆ అమామ్యిని కంగారు పెటట్కు సిన్గాథ్.. ధైరయ్ం చెపుప్.. ఏం కావాలనాన్ జసట్ లెట మీ నో. అంటే ఐ నో యూ విల బీ దేర 

అనీ.. బట సిట్ల లెట మీ నో ఇఫ ఐ కెన డూ ఎనీ థింగ.. ఏదునాన్ కాల చెయియ్. మోసట్ లీ తొందరోల్నే వసాత్ను. కీప మీ అపేడ్టెడ." చెపాప్డు. 
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"ఓ.కే. నువువ్ జాగర్తత్ జే.కే. కీప యువర సెలఫ్ ఫిట. మనం ఇంక చినన్పిలల్లం కాదు. పాణికీ చెపుప్. మేం మురళీకి చాలా సారుల్ 
చెపాప్ం. వాడు చాలా రెకేల్స అబౌట హెలత్... ఐనా ఇటస్ డెసిట్నీ అనుకో.. బట మన జాగర్తత్లో మనముండాలికదా. ఐనా నువేవ్ం వరీర్కాకు. ఐ 
విల లుక ఆఫట్ర ఎవీర్ థింగ హియర. ఎనీ వేస..." చెపిప్ంది.  

"టేక కేర..." కాల కట చేసాడు. నెమమ్దిగా తలతిపిప్ చూసాడు. అందరూ తనవైపే చూసుత్నాన్రు, తన మాటలోల్ విషయం 
అరథ్మైనటుట్ంది. తేరుకుంటూ వాళళ్వంక చూసి, "సారీ టూ సాప్యిల యువర మూడ అగైన.. ఆనంద ఐ హావ టూ గో.. మరోలా 
భావించకు..." మాటలు పెగులుచ్కుంటూ అనాన్డు. 

"ఛ.. అదేం లేదు సర.. ఎవరికైనా ఏమైనా.."  
"తరావ్త కలుదాద్ం." వాళళ్ పర్శన్లకి జవాబు చెపేప్ ఓపిక లేనటుట్ లేచాడు. 
"కనీసం తినేసి వెళళ్ండి సర.. మిమమ్లిన్ చూసేత్ వెళాళ్కా తినేటుట్ లేరు."అడిగాడు సంజయ.  
"వదుద్.. థాయ్ంకస్." తల అడడ్ంగా తిపుప్తూ అకక్డనుంచి నడిచాడు. కామ గా అతనన్నుసరించింది మనోజఞ్.  
ఫోన తీసి డయల చేసాడు "విశవ్నాధ.. ఐ నీడ సంబడీ టూ డైరవ మీ హోమ.. కార తీసుకుని పారక్ ఎంటర్నస్ కి రండి." చెపిప్ ఫోన 

కట చేసూత్ మనోజఞ్ వైపు చూసాడు. 
"నువెవ్ళుళ్ మనోజాఞ్.." 
"అయాం సారీ... ఎలా వునాన్రాయన.. అదే మురళిగారు?" అడిగింది. 
"సిట్ల ఇన ఇనెట్నిస్వ కేర..తెలియాలి.. ఎంతవరకూ ఆరాగ్నస్ డామేజ అయాయ్యో.", ఆగాడు బాధగా.  
"...నేనూ మీతో రానా?" బెరుగాగ్ అడిగింది. 
"వదుద్ మనూ.. ఐ నీడ టూ సీ పాణి ఇమీమ్డియటీల్.. నేను, జతిన కంటే కూడా వాళిళ్దద్రూ చాలా కోల్జ, ఆలోమ్సట్ బర్దరస్.. సియామీ 

టివ్నస్ అని పిలిచేవాళళ్ం.. పాణికిది చాలా పెదద్ షాక.. ఐ నీడ టూ  బీ విత హిమ ఫర సమ టైమ."  
కారు వచిచ్ ఆగింది. "భరదావ్జా... మీ దగగ్ర సీల్పింగ పిలస్ వునాన్యా..?" చపుప్న అడిగింది. వునాన్యనన్టుట్ తలూపాడు.  
"ఐతే కొదిద్గా పాలు తాగి, టాబెల్ట వేసుకుని పడుకోండి. యూ నీడ సమ సీల్ప.. "మృదువుగా అంది. డోర మీద చెయియ్వేసి ఆమెవైపు 

చూసాడు. ముందుకి కదిలి అతని చేతిమీద చెయియ్వేసి మెలల్గా నొకిక్ంది. కొనిన్ భావాలకి ఓదారేచ్ మాటలే అకక్రేల్దు. తనవారి నుంచి నీ బాధ 
నాదంటూ, నీకు నేనునాన్నని  చెపేప్ చిరు సప్రశ్ చాలదూ. క్షణకాలం ఆమె వైపుచూసి నెమమ్దిగా సీటోల్ కి చేరి వెనకిక్ వాలాడు. 

PPP 
"పాణెకక్డ?" కాటేజ లో అడుగుపెడుతూనే అడిగాడు. 
"ఆయన రూమ లోనే వునాన్రు సర. పిలుసాత్ను." కదలబోతునన్ శరత ని వారిసూత్ చెపాప్డు భరదావ్జ "వదుద్.. నేనే వెళాత్ను.." 

అంటూ. ఆశచ్రయ్ంగా చూసాడతను. 
డోర తోసి లోపలికి ఎంటరయాయ్డు.  
ఎపుప్డూ ఆకిట్వ గా తిరుగుతూ, ఏదో ఓపని చేసూత్ ఎవర బిజీగా కనిపించే పాణి సత్బద్ంగా మంచం మీద కూరుచ్ని దిగులుగా 

శూనయ్ంలోకి చూసుత్నాన్డు.  
"పాణీ.. " ఓదారుప్గా భుజంమీద చెయియ్ వేసూత్ పిలిచాడు. 
చపుప్న లేవబోయాడు, "మీరా సర." అంటూ. 
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"కూరోచ్ పాణీ.. బాస గా కాదు వటిట్ జే.కే. గానే వచాచ్ను. కాసేపు మాటాల్డనీ.." పాణి పకక్న కూరుచ్ంటూ చెపాప్డు భరదావ్జ. అతని 
గొంతులో మారద్వానికి పాణి కళళ్లోల్ నీళుళ్ నిండాయి.  

చాలాసేపు మౌనంగా వుండిపోయారిదద్రూ ఆ విషాదానిన్ పంచుకుంటునన్టుట్.  
"వెళాళ్లనుకుంటే వెళుళ్ పాణీ... వాడినోసారి చూసిరా.. అరేంజెమ్ంటస్ చేయమని శరత కి చెపప్నా?" మృదువుగా పర్శిన్ంచాడు. 
"వదుద్.. వదుద్ సర..."  
"నా గురించా.. ఏం పరేల్దు. ఐ విల మాయ్నేజ.. శరత వునాన్డుగా. ఏదైనా వుంటే నినున్ ఫోనోల్ కాంటాకట్ చేసాత్డులే.. అవనీన్ పెటుట్కుని 

మానేయకు.. " ఆపాయ్యంగా చెపాప్డు. 
తలెతిత్ చూసాడు పాణి. ఎలాంటి సిథ్తి లో నైనా అనిన్ యాంగిలస్ ఆలోచించే వాడిన్ పొలిటీషియన అంటారేమో గానీ హూయ్మన 

యాంగిల కూడా ఆలోచించే వాడిని మాతర్ం ఖచిచ్తంగా జే.కే. అనే అంటారు.  
"లేదు సర.. అందుకోసం కాదు. నిజంగా కాదు. మీరిలా చెపాత్రని నాకు తెలుసు. కానీ వాడన్లా.. వాడిని చూడలేనిపుప్డు. "పాణి 

గొంతు వణికింది. ఓదారుప్గా భుజం చుటూట్ చెయియ్ వేసి అతనిన్ దగగ్రకి తీసుకునాన్డు. 
"తపప్దు పాణీ. వీ హావ టూ ఏకెస్పట్ ద ఫాయ్కట్స్. నీకు తెలియనిది కాదు. మనం వాటినుంచీ పారిపోనూలేం.. కావాలంటే నేనూ 

వసాత్ను.." ఆగాడు.  "ఒకక్సారి రామ కి ఇనాఫ్మ చేసి, దెన లెటస్ గో..."  
"వదుద్ సర.. నా వలల్ కాదు. వాడు హాసిప్టల నుంచైతే రానివవ్ండి. వెళాద్ం. తరావ్త.. తరావ్త చూదాద్ం. ఐనా ఫాయ్కట్స్ నుంచి 

శాశవ్తంగా పారిపోయే అవకాశం ఎవవ్రికీ వుండదు.."  బాధగా చెపాప్డు.  
తలూపాడు భరదావ్జ. "సరే. యాజ యూ విష. ఏమైనా తినాన్వా?" అని అతని సమాధానం కోసం చూడకుండా మళీళ్ చెపాప్డు, 

"పాలు, నిదర్కో టాబెల్ట పంపిసాత్ను. వేసుకుని పడుకో. ఆరోగయ్ం జాగర్తత్ని సిన్గథ్ చెపప్మంది. ఏం ఆలోచించకు. ఇట ఈజ గాడస్ విల..." చెపిప్ 
బయటకి నడిచాడు. 

PPP 
టాబెల్ట వేసుకుని నిసేత్జంగా మంచం మీద కూరుచ్నాన్డు భరదావ్జ. పకక్నే పాలగాల్సు కనిపించింది. ఖాళీ చేసి వెనకిక్ వాలాడు. 

మనోజఞ్ గురొత్చిచ్ంది. నిజంగానే బాధ కలిగినపుప్డు భోజనం మీదకి మనసుపోదు. అలాగని ఏమీ తీసుకోకపోతే శరీరమూ అలిసిపోతుంది. 
అందరూ తినమని చెపేప్దందుకే. కానీ అలాంటపుప్డు ఆ చెపప్డం కూడా విసుగు తెపిప్సుత్ంది. తనకేం అవసరమో గర్హించి వెంటనే ఎకుక్వ 
ఫస లేకుండా జసట్ ఒకక్ ముకక్ లో చెపిప్ంది. గుడ సాప్ంటైనిటీ... అందుకే తను అదే సలహా పాణికీ చెపప్గలిగాడు.. అచుచ్ తనలాగే 
ఆలోచించింది... నిజంగానే..   

పాపం మురళి...! వాణి ఎలావుందో.. పిలల్లూ.. చినన్వాళుళ్... లాసట్ టైమ ఏకాల్సులని చెపాప్రూ.. ఒకళుళ్ లెవెంత.. మరొకరూ... 
అలసటగా కళుళ్ మూసుకునాన్డు. కాసేపటికి, టాబెల్ట పర్భావంతో నిదర్ ముంచుకురాసాగింది. మురళీ... బాధగా తలుచుకునాన్డు. 

అంతలో సిన్గథ్ మాటలు గురొత్చాచ్యి.  
పెరాలిసిస... శాశవ్తంగా పడిపోయాయి.. వాణి.. పిలల్లూ.. మనం చినన్పిలల్లం కాదు జే.కే.. ఏమైనా వసేత్ కషట్ం... టేక కేర ఆఫ 

యువర హెలత్.. యువర హెలత్... పెరాలిసిస... జీవితాంతం.. వాణీ.. మనోజాఞ్...  ఎవరది మురళిలా వునాన్డే.. కాదు.. కాదు.. తనే కదూ ఆ 
మంచంలో, వీల ఛైరోల్, ఎవరది.. తన పకక్న... ఎవరది.. తన భారాయ్.. తనకి పెళెళ్కక్డైంది.. ఎవరో నరాస్.. కాదు.. తన భారేయ్.. నిరాశగా, 
నిరీజ్వంగా... ఎవరదీ... మనోజఞ్ కదూ... దిగుగ్న లేచి కూరుచ్నాన్డు. పూరిత్గా చెమటలు పటిట్ తడిసిపోయాడతడు. సనన్గా రొపుప్తునాన్డు. 
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చుటూట్ చూసాడు. కలే అని అరథ్మైంది. కొనిన్ నిజాలకి, తన భయాలని జోడించి భవిషయ్త చూపించి, జడిపించిన కల.. కాదు.. కాదు.. 
భవిషయ్త దరిశ్ని. లేచి నెమమ్ది గా వాటర బాటిల తీసుక్ని ఒకక్సారి గటగటా తాగాడు.  

ఏం చేయబోయాడు తను. ఏదైనా అయియ్ తానొకక్ నిమిషంలో పోతే పరవాలేదు. నెమమ్దిగా కోలుకుని మే బీ కొనాన్ళళ్కైనా వేరే లైఫ 
సాట్రట్ చేసుత్ంది. కానీ... ఒకవేళ ఇలా జరిగితే.. గాడ.. నరకం.. తనని వదిలేయలేదు. ఖచిచ్తంగా మనోజఞ్లాంటి అమామ్యి అసస్లు వదలదు. 
అపప్డు పరిసిథ్తేంటి.. అలాగే..  

తలవిదిలాచ్డు.  
నో... తాను జరగనీయడు.. ఖచిచ్తంగా జరగనీయడు. తానెంత బాధ పడినా.. ఆమెంత బాధపడినా.. ఇది తన ఫైనల నిరణ్యం.. 

జరిపించి తీరుతాడు. ఎట ఎనీ కాసట్...  
PPP 

"సర.." అపుప్డే వాకింగ నుంచి వచిచ్ షూ విపుప్తునన్ భరదావ్జ శరత పిలుపుకి తల తిపిప్ చెపప్మనన్టుట్ చూశాడు.  
"పాణిగారూ వాళళ్ మదర కి హారట్ అటాక మళీళ్ వచిచ్ందట సర.. కిర్టికల అంటునాన్రు.. "  
చపుప్న లేచాడు. గాడఈ మధయ్లో మంచి వారత్లేమీ వినరావా ఇంక.. శైలజ, మురళి, ఇపుప్డు .. 
"పాణెకక్డ..?" 
"ఇపుప్డే బయటికెళాళ్రు సర.. " 
"అదేంటి.. ఎకక్డికీ..?" 
"తెలీదు సర..."  
"సరే.. రాగానే నా ఛాంబర కి రమమ్నాన్ని చెపుప్. "  
"ఎసస్ర.. " 

PPP 
"సర... రమమ్నాన్రట." 
"ఆ.. పాణీ.. ఇంకా ఇకక్డే వునాన్వేంటి నువువ్..? ఇందాకే శరత చెపాప్డు. డోనట్ వరీర్... అమమ్కేం కాదు.. ధైరయ్ంగా వెళుళ్.. " 

ఆపాయ్యంగా చెపాప్డు భరదావ్జ.  
కళళ్లోల్ అంతులేని బాధ, వేదనలతో నిసస్హాయంగా చూసి తలొంచుకునాన్డు పాణి.  
"ఏమైంది పాణీ.. ఏమనాన్ కావాలా?", అతనిన్ పరీక్షగా చూసూత్ అడిగాడు భరదావ్జ "ఏదైనా చెపాప్లనుకుంటునాన్వా.. ఆపరేషన కి 

అమౌంట ఏమనాన్.." 
"లేదు సర.. అది.. నేను.. నేను.. "తడబడాడ్డు. ఒకక్క్షణం ఆగి నెమమ్దిగా " నేను.. మీకు.. చా.. చాలా దోర్హం చేసాను సర.. 

అనుక్షణం మీ.. మీ వెంట వుంటూనే.. మోసం.. మీకు.. మిమమ్లిన్ దగా చేసాను సర..." కనీన్ళళ్ పరయ్ంతమయాయ్డు.  
"ఏం మాటాల్డుతునాన్వ పాణీ.. హావ యూ గాన మాయ్డ.. నువువ్ దగాలూ, దోర్హాలూ చేయడం ఏంటీ.. మే బీ.. ఓహ.. గాడ.. ఐ గెస.. 

యూ ఆర ఇన డీప షాక... జరిగినవి అలానే వునాన్యి కదా. ఏంచేసాత్ం. ఖంగారు పడకు.. రా ఇలా కూరోచ్.. నినన్ మురళి హెలత్.. ఇపుప్డు 
అమమ్.. ఐ కెన అండర సాట్ండ.. మరీ ఇంత వీక ఐతే ఎలా.. ఏమైందసలూ?" మృదువుగా అతనిన్ సోఫాలో కూరోచ్బెడుతూ అనాన్డు.  
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దాంతో మరింత వేదనగా అనాన్డు పాణి, "మీరు.. దేవుడు సర.. నేను.. నేను.. మీగురించి.. అనీన్.. అంతా చెపేప్సాను సర.. అతను 
చాలా పగతో వునాన్డు. చినన్నాటి సేన్హం.. అంటూ... నేను.. అంతలా ఎలా డైరవ అయిపోయానో తెలియనే లేదు సర.. అనీన్ చెపేప్శాను సర.. 
ననున్ క్షమించండి.. చాలా పర్మాదంలో వునాన్రు సర.. " 

నిశేచ్షుట్డై చూశాడు భరదావ్జ, "విషయం చెపుప్ పాణీ.." గంభీరంగా అనాన్డు. 
వణికే కంఠంతో అంతా చెపప్సాగాడు. మౌనంగా అంతా వినాన్డు భరదావ్జ. ఒకక్సారి కూడా రియాకట్ కాలేదు.  
"ననున్.. ననున్ క్షమించండి సర... మీరే శిక్ష విధించినా సిదధ్మే సర... కానీ.... మీరికక్డుండడం మాతర్ం చాలా పర్మాదం సర.. 

మీరిక తను కోరినదానికి ఒపుప్కోరని అరథ్మైపోయినపప్టినుంచీ బాగా కసితో వునాన్డు." భయంగా అనాన్డు పాణి చివరకి. 
తలెతిత్ చూశాడు భరదావ్జ. తన రియాక్షన కోసం ఆతర్ంగా చూసుత్నాన్డు పాణి. చాలా వరకూ తన వరష్న బాగానే చెపాప్డు ఎకక్డా 

తన తపుప్ కనిపించకుండా. వాళుళ్ తనని మాటలతో ఎలా డైరవ చేసారో, ఎలా తన దగగ్రున్ంచి ఇనఫ్రేమ్షన రాబటాట్రో.. చాలా తెలివి గా 
పర్జెంట చేసాడు. లోక సహజం. రీజనస్ ... తాము చేసిన పని కి కారణాలు, సమరిథ్ంపులు ఎనోన్ వెతుకుతారు. తపుప్ని ఒపుప్కోవాలంటే చాలా 
ధైరయ్ం కావాలి. అది దైవతవ్ం. అందరి వలాల్కాదు. మరి తనో.. తనూ మనిషేగా... కానీ.. ఇపుప్డు ఆవేశం, కోపం రావటేల్దు. దుఃఖం వసోత్ంది. 
అనిన్ విషయాలోల్ తనకి తోడుగా నడిచిన పాణి... పాణేనా..  

అయితే.. అయితే ఏమయింది..? ఏం తనే అంటాడుగా అందరూ మనుషులే కానీ మహాతుమ్లు కారని. అనిన్ంటోల్ తోడుగా వునాన్డు. 
ఓ చినన్నాటి సేన్హితుడి మాటలు నమిమ్ కాసత్ దారి తపాప్డు. నేరమేమీ కాదే. తన విషయాలు చేరవేయడం తపేప్. కానీ.. ఆగర్హించడానికో, 
శికిష్ంచడానికి తనెవరు.. ఐనా శిక్ష కంటే క్షమే పెదద్ పరీక్ష.. పశాచ్తాత్పమో, పరితాపమో.. కడగనీ మనసుని.. నిజంగా మనసునీ, మనిషినీ 
పర్కాష్ళన చేసి పునీతం చేసే శకిత్ పశాచ్తాత్పానికుంటే.. ఆ జడిలో తడవనీ.. తానెందుకు తీరుప్ తీరాచ్లి. తానేమీ భగవంతుడు కాదే... 

"సర.." పాణి పిలుపుతో తెపప్రిలిల్ చూశాడు భరదావ్జ. ఆలోచనల వరదలో కొటుట్కుపోతునన్ మనసు ఎపప్టికైనా, ఏనాటికైనా ఓ దరి 
చేరుతుందా.. సేద తీరుతుందా... మనోజఞ్ గురొత్చిచ్ంది. ఈ వేదనని పంచుకోకుండా ఎలా మోయను.. దిగులుగా అనుకునాన్డు.  

"నాకు.. చెపాప్వు కదా. ఇక మరిచ్పో పాణీ..." నిరిల్పత్ంగా చెపాప్డు. 
తుళిళ్పడి చూసాడు పాణి., "కానీ.. అలా అనకండి సర.. అతనివలల్ ఎపప్టికైనా పర్మాదమే... ఏదైనా చేసేదాద్ం." వణికిందతని 

గొంతు. బాలయ్సేన్హానిన్ తలుచుకునేమో.  
"ఏం చేసేసాత్ము పాణీ.." మందలింపుగా అనబోయాడు.  
"చంపేసాత్ను. వదలను.. వాళుళ్ మీ జోలికి వచేచ్లోపే.. మిమమ్లిన్ చంపాలనన్ ఆలోచన మళీళ్ చేసేలోపే..." 
"సాట్పిట పాణీ.. ఇక చాలు.. వాళుళ్ మననీ, మనం వాళళ్నీ,.. ఏంటది... మనం ఫాయ్క్షనిసుట్లం కాదు..  వదిలేదాద్ం.. మనవాళుళ్ చేసిన 

పనులకే అసలీ విషయం ఇంతదూరం వచిచ్ంది. తపుప్ చేసేత్ కాళుళ్ విరిచేయడం, విషం పెటెట్యయ్డాలు.. ఏంటదంతా.. వాళళ్ జనరేషన వేరు. 
ఇక మనం.. ఏకంగా చంపేదాద్మా.. ఇక ఇకక్డెందుకు. అడవులోల్కి వెళిళ్పోదాం. మృగధరమ్మే పాటించేటటైట్తే ఇక ఇకక్డెందుకు..?" కోపంగా 
అనాన్డు.  

"కానీ వాళుళ్.. "  
"వదిలెయ పాణీ. ఇది నా సమసయ్. తీరుచ్కుంటానో.. ఏం చేసుకుంటానో.. నా నిరణ్యం... నువువ్ కలిగించుకోవదుద్.." కఠినంగా 

చెపాప్డు.  
తలొంచుకునాన్డు పాణి.  
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"మరో విషయం పాణీ.. భారయ్ తపుప్ చేసేత్ భరత్ది రెసాప్నిస్బిలిటీ, పర్జలు తపుప్చేసేత్ రాజుది తపుప్, అని ఎకక్డో వినాన్ను. అలాగే 
నావాళుళ్ తపుప్ చేసేత్ ఆ తపుప్ నాది. ఇపుప్డు తొందరపాటుతో నువేవ్ం చేసినా ఆ పాపం నాదౌతుంది. యజమానినని ఆరడ్ర వేయడంలేదు. 
బాస ననన్ గౌరవమో, సేన్హితుడిననన్ అభిమానమో ఏదో వుండబటేట్గా ఇదంతా నాకు చెపాప్వు. సో అదే గౌరవంతో కామ గా వుండు. 
అదంతా మరిచ్పో. ఇది ఆరడ్ర కాదు రికెవ్సట్.. పైన నీ ఇషట్ం..." సప్షట్ంగా చెపాప్డు.  

"సర.. "విలవిలాల్డుతూ చూశాడు పాణి. అంత ఎదిగిపోయిన భరదావ్జ వయ్కిత్తవ్ం ముందు తాము మరింత కుతిస్తంగా, నీచంగా 
కనిపించగా, బాధతో అతని గుండె బరువయియ్ంది. తనెంతగా అతనితో కలిసిపోయాడో, ఎలా ఆలోచించాడో తలుచుకుని అతని కళళ్లో నీళుళ్ 
తిరిగాయి. ఇంత తెలిసినా తనకి మంచి చెపుత్నాన్డే గానీ, మాటలనడంలేదు, ఆదరిసుత్నాన్డే గానీ అసహియ్ంచుకోవడంలేదు. చంపాలనుకునన్ 
వాళళ్ని కూడా క్షమించగలగడం.. ఎంత అలుప్లం మేము భరదావ్జా.. ఎంత ఉనన్తమైన వయ్కిత్ మీరు..  

"అతనికి మిమమ్లిన్ చంపెయాయ్లనన్ంత కక్ష... కోపం వునాన్యి సర.. వూరికే వుండడు.." పాణి దిగులుగా చూసాడు. 
"అనుకుంటే చంపేసాత్రా పాణీ.. చాలా అనుకుంటాం.. అనీన్ చేసేసాత్మా.. అలా ఐతే నాకూ అమెరికా పెర్సిడెంటవావ్లనుంది.." 

నవువ్తూ అనాన్డు భరదావ్జ. అతని నవువ్ లో విషాదం తొణికిసలాడింది.  
"అలా అనకండి.. సర.. అతనూ.." 
"చంపెయాయ్లనన్ంత కోపం రావడం వేరు.. చంపెయయ్డం వేరు పాణీ. ఇవనీన్ మరిచ్పోయి వెళిళ్ మీ అమమ్గారి హెలత్ సంగతి చూడు. 

డబేబ్మైనా కావాలంటే.." 
"ఇకక్డ సేఫ కాదు సర.. సిటీకి వెళిళ్పోండి.. పీల్జ.." వేడికోలుగా అనాన్డు.  

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో) 
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