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“అపూప్! నీకు తగిన మొగుడు దొరికాడోచ”-మాటలు ఎగిరి గిరికీలు కొటిట్నై.
శాంతికి అమిత నంతోషం! నీకు మొగుణిణ్ వేటాడటంలో దానికి మొహం నిండా-పల్స లూ, ఇంటూలూ, శాల్ష లూ,
హాయ్ష లూ మొలుచుకొసాత్యి. సోర్క్లింగ ఆగుతుంది. ఒక పర్శారథ్కం!
నీకు బాగానే తెలును. మినస్మమ్లో రామారావు డైలాగ లాగా ‘వచిచ్నటేట్ వచిచ్ పోయిందోచ’ అవుతుంది. చివరికి
మిగిలేది ఒక మైనస. కాకపోతే ఒక భాగహారవు గురుత్. అందుకనే నీకు ఉతాస్హం ఉండదు.
“అపూప్! చూసాత్వా? వింటావా?” శాంతి
“ముందు నీ ‘అపూప్’ సంబోధన ఆపవే! చకక్టి అవరణ్ని ఎందుకు ఖూనీ చేసాత్వ” నీ ఆయాసంలో కనుబొమల
చిటిల్ంపు.
శాంతికి నవువ్.
అంతరాంతరాలోల్ నీకు ‘దొరుకుతాడేమో’ అని ఆకాశమంత సందేహంలో మాడంత ఆశమబుబ్తునక.
‘చదువు’
లిపత్పాటు గాలిని సత్ంభింపజేసింది. శాంతి. దీనికిదో ఆట. ‘ఉడికించటం’ దీని పేరు. ఏఁవిటీ ఉడికించేది?
ముడిబియయ్మూ ఉడకటంలేదు; కలీత్పపూప్ ఉడకటం లేదు. నీకు వంటంతా సతరీ సూకత్ంలా గురుత్కొసుత్ంది.
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“ వరుడు ఐఏఎస ‘వైవా’కి కూడా హాజరైనాడు. జసట్ మిసడ్ ద బస. అందుకని ఢిలీల్లో కూచుని మళీళ్ టైరనింగ. టైర
చేసుత్నాన్టట్. అతని జీవిత ధేవ్యం ‘సివిలస్’ ట. సాఫేట్వ్ర అమామ్యే కావాలిట.’
‘సాట్పిట ఐ సే’ నీ అరుపుకి ఉలికిక్పడింది. శాంతి. మాట కటుట్వడింది.
“పెళెల్ందుకంటే గొటట్ంగాడికి? ఆ సివిలస్ తో కుసీత్కి ఈ పెళాల్ం సంపాదన కావాలి. అంతే, డరీట్ ఫెలో!”
“అందంగా బాగునాన్డే. హైట ఆరూ ఒకటిట” ఫోటో చూసుత్నన్ది శాంతి. అపప్టికపుప్డే ఆమె అతని ఎఫ బి
పటుట్కునన్ది.
ఠకుక్న నీ మాట దుమికింది “ అంత బాగుంటే, నువ చేసుకో”
మరుక్షణం నాలికక్రుచుకునాన్వ. నీలోకి నువ మాయమైనావ. 'సారీ' మాతర్ం బయటకొచిచ్ంది.
శాంతి మొహం అపప్టికే మాల్నమైంది. విచాచ్యవరచుకుంది. కళల్లోల్ మంకెనలేమీ పూయలేదుగానీ,
ఒక అసహనవు వీచిక కదిలింది. గాయపడిన హృదయఘోష! జాలి చెమరింపు.
ఆమె గురించి తెలినీ నువువ్ తొందరపడాడ్వే అపరాణ్! నీకసలు ఎపుప్డేం మాటాల్డాలో తెలీటం లేదు.
బుదిధ్ హఠాతుత్గా విరిచే వంకరలిన్ సరిచేసుకోలేకపోతునాన్వ.
- కాలం భీతిలిల్ంది. గదంతా నిశశ్బద్వు కుమమ్పొగ.
- రాతిర్ తిండి .. తనంతట తాను అయిందనిపించుకుంది. గదిలో పడుకుంటేనీ ఆలోచనల నిండా శాంతే! ఆమె చెపుప్కునన్ గాథే.
***
ఎనిమిదో ఏట నుంచే శాంతి అంటే తుర్ళిల్ంత. ఇటు సంగీతం; అటు నాటయ్ం. బిటెక రెండో సంవతస్రం వరకూ
షోకేస లో ఇమడననిన్ మెమెంటోలు ... అనిన్ పోటీలోల్ నెంబర వన.
'చైలడ్ పార్డెజీ' నుంచీ పర్సాథ్నం .... కాదు, అంతా వురోగమనం. అభినందనలూ, ముచచ్టూల్, మురిపాలూ ..
అదిగో అపుప్డూ – బేర్క!
హఠాతుత్గా పెళిళ్ మాటలు. తండిర్ వరిచయసుథ్డి కొడుకు. ఎంబిఏ. తండిర్కి పెదద్ బిజినెస లూ. ఇతనూ ఒక జిలాల్
మొతాత్నికి కేబుల టీవీ ఓనర.
“పెళల్యినా చదువుకోమంటునాన్రు. అతత్మమ్ లేదు; ఆడవడుచులూ లేరు. పిలల్ సుఖవడుతుంది." అమమ్ సంతృపిత్.
'సుఖమంటే?’
అమమ్ విజయావారి మాయాబజారు బాపతు. తనకి అందరూ బాగుంటారు. తానూ అందరికీ బాగుంటుంది.
బి.కాం. నిరుదోయ్గి అనన్యయ్ మననులో అనేక వంతెనలు కటుట్కుంటునాన్డు. చాలా ఆశలబాటలు
పరచుకుంటునాన్డు.
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హెడామ్సట్ర నానన్కి గుండె బరువు తీసేసినటట్యింది. పెళిల్ ఏరాప్టూల్ వాళేల్ చేసుకుంటారట్. కటాన్లు, కానుకలూ నిల!
తనకి మనసులో-'గిలి'. బయటికి కినుక; నస. సణుగుడు. గొణుగుడు,. ధికాక్ర రాగ పర్సాత్రం. నిరనన
కాలితాపులు-నేలకి!
పటిట్ంచుకోని సప్ందనలు, వినీవినిపించుకోని పర్తి సప్ందనలు. మెతిత్కోళుల్, బుజజ్గింపులు, హితబోధ, బర్తిమిలాట;
బెదిరింపులూ. అదొక నిశావ్సాల ఆశావ్సాల గర్ంథ సంకలనం.
తపప్నిసరి 'తలవూపు’!.. అది చాలు వాళల్కి!
అయిందమమ్ పెళిల్. అణిగిందమమ్ (తనవాళల్) రంధి.
అందగాడు నారాయణ అంతతొందరగా అందేవాడు కాడు. అనన్యయ్కి సూటిగానే చెపాప్డు, “నువ మాకు పనికి
రావోయ” అని. అరథ్ం చేసుకుంది. అతని చూపూ, ఆలోచనా, మేధ -సరవ్మూ–' ఇకక్డి నుంచి ఎకక్డికి? ఈ తరావ్త ఏ
వాయ్పారం? ఎంత బాటమ లైన? 'అంతే! భారయ్ అంటే జీహుజూర గా ఉండాలి.
వివాహూ విదయ్ నాశాయః శోభనం నరవ్నాశాయ!
- రెండో నెలోల్నే నెలతపిప్ంది. ‘నారాయణకీ, అతని తండిర్ పటాట్భికీ' బోలుడ్ సంతృపిత్.
- జనాభా సంఖయ్కి ఒకటి కలిసింది. ఆడపిలల్!
“నాకు ఎవరైనా ఒకటే. ఒకక్రు చాలు. ఈ ఒకక్దానికి నీ తైతకక్లూ, సా ......నీ....పా..... లూ రాకుండా
వుంటే చాలు”. పుటిట్న పిలల్ని తొలిసారి చూడటానికి వచిచ్న నారాయణ అభినందన. అపుప్డే తెలిసింది. సిజేరియన
తో పాటు టూయ్బెకట్మీ కూడా ‘మేనేజ’ చేశాడని!
పర్తి పిడుగు డుర్ళల్టానికి మెరుపు తపప్నిసరేమీ కాదు. ముసురుపటట్బోయే బతుకు బొమేమ్దో రెపప్ల మధయ్న
అలుకుక్పోయింది.
చిరంజీవి సాధనకు ఆయా వచిచ్ంది. సుభదర్. ఇంటి పనీ, వంటపనీ .... అనీన్ ... అనిన్ంటికీ ఇరవైనాలుగు గంటల
ఇంటిమనిషి.
నారాయణకి రోజురోజుకీ కొతత్ వాయ్పారాలూ, వయ్వహారాలూ ... కర్మేపీ రాజకీయాలోల్కి పర్వేశం.
చదువు పర్సకిత్ తెసేత్ దానికి కౌంటర వేశాడు. "నీ కోసమే ఐస కీర్ం పారల్ర ఫార్ంఛెయిజ తీసుకునాన్ను నువేవ్
చూసుకోవాలి”.
చూసుకుంది తపప్నిసరి తదిద్నం.
-బహిరంతర యుదాధ్లతో రెండేళుల్ వేర్ళల్ నందులోల్ నుంచి జారిపోయాయి. 'గుండె మంటలారిపే చనీన్ళుల్ కనీన్ళుల్’
పాడుకునన్ పాట గుండె గొంతుకలో కొటాట్డేది.
నారాయణ మందు పారీట్లూ ... నిచెచ్న పైమెటల్కోసం ఆరాటాలూ ... బీజీ ....
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“ ఇవనీన్ మనకెందుకండీ?” ఒక హీననవ్రం.
“పగలంతా నాకు ఆ పారల్రే సరిపోతోంది" ఒక ఈరెలుగు.
“ నీ సంగతి నువ చూసుకో. నలహాలొదుద్” ఒక గదిద్ంపు.
సాధనకూ తనకూ దూరం .... దూరం .... సుభదర్కు సాథ్నబలిమి దకిక్ంది. మామగారికి చాలా ‘సహకారి'. అది
బహిరంగ రహసయ్మే అయింది.
నారాయణ చూపు ఎమెమ్లేయ్ టికెట మీద నిలిచింది. అందుకు అడుగులూ ... పరుగూ ... కేబుల బిజినెస పారట్ నర
కి అపప్జెపేప్శాడు.
-ఓ శనివారం. మేఘచిఛ్నైన్రురిద్నం! ఆకాశం మబుబ్లు కమిమ్ంది.
“సాయంతర్ం ఏడింటికి పారీట్కి వెళాల్లి. పారల్ర ని తవ్రగా కోల్జ చేసి వచెచ్య. నేను వచిచ్ తీసికెళాత్ను"
“నేనెందుకు లెండి. మీ రాజకీయాలూ, వాయ్పారాలూ, వయ్వహారాలూ ఏ.వి. నాకు అరథ్ంకావుకూడా.”
" కాదులే ... రా ... "
అంతకుమించి భారయ్కి మాటాల్డే అరహ్తలేదు.
ఏడునన్రవుతుంటే గెసట్హౌస కి చేరాము. ఇంకా ఎవవ్రూ రాలేదు. కేర టేకర కాఫీలు తెచాచ్డు. నారాయణ
వరండాలో ఫోనోల్ మాటలు, తాను టీవీనీ, పేపరీన్, ఫోన నీ చూవులతో పలకరిసూత్ కూచునన్ది.
ఎనిమిదినన్రవుతుంటే

వచాచ్రు.

పర్కాశరావు,

చితత్రంజన.

పరిచయాలు.

“ ఢిలీల్లోని అనిన్ చకార్లూ వీరిదద్రి చేతులోల్నే తిరుగుతాయి. "
మెచిచ్కోలు నవువ్లు .... నమసాక్రాలు ..... మరి కాసేస్పు మెరమెచుచ్లూ ... ఇచచ్కాలూ ...
“ చితత్రంజన గారు గొపప్ కళాభిమాని, సంఘసేవకులు. వారి వితరణనీ, ఔదారాయ్నిన్ పొందని కళాకారులు లేరు”
అని క్షణం ఆగాడు నారాయణ.” మీరు తపప్” అని పూరిత్చేశాడు. పర్కాశరావు.
తెలల్పాంటూ పైజామా, బుంగమీసాలూ, బటట్తల, గడడ్ం ...
చితత్రంజన “యా..యా ...” అని కళుల్ చికిలించాడు గరవ్ంగా. మెడలో చైనూ, చేతి వేళల్ ఉంగరాలూ కదిలాయి.
లేని మీసం మీదికి పోయింది చెయియ్. ఏభై ఏళల్కే కళల్కింద ఉబుబ్ ... నలల్పొడలూ ... ఖదద్రు తెలుపు ఖరీదైన మనిషినని
చెబుతోంది!
“సంగీతంలోనూ, నాటయ్ంలోనూ మీ పర్తిభగురించి చెపాప్రు నారాయణ. వెరీగాల్డ" అంటూ మొదలెటిట్
చాలా భాషణ చేశాడు చితత్రంజన. రేడియో పొర్డూయ్సరుల్ డాకుయ్మెంటరీ, ఫిలమ్ నిరామ్తలు, సంగీతకారులు,
ఫొటోగార్ఫరుల్, కవులు, నరత్కీమణులు, గాయనీగాయకులు ... ఇలా చాలామంది పేరల్ని సమ్రించాడు. వారంతా తనకు
ఎంత సనిన్హితులో వరిణ్ంచాడు.
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పర్కాశరావు ఫోన మోర్గింది. లేచి బయటికి వెళాల్డు. మరో రెండు నిముషాలకి నారాయణ ఫోనూ సవవ్డి చేసింది.
తానూ లేచాడు. వెళూత్ వెళూత్ “చితత్రంజన గారితో మనకు చాలా పనుంది. జాగర్తత్గా మాటాల్డు . నేనిపుప్డే వసాత్ను. జసట్
టేక కేరాఫ హిమ" అని తిరిగి చూడకుండా బయటికి వెళిల్పోయాడు.
మరో ఐదు నిముషాలోల్నేకేరటేకర వచిచ్ వంగి దణణ్ం పెటిట్ నిదానంగా బయటికి వెళిల్పోయాడు.
పరిసిథ్తి అయోమయంగా ఉంది. ముఖానన్ చెమట పటిట్ంది. అనేక సందేహాలు ముసిరినై.
దికుక్లు చూసుత్ంటే చితత్రంజన అనాన్డు “మీ అంతటి పర్తిభ వునన్వారికి ఢిలీల్లో గానీ తగిన గురిత్ంపు ఉండదు.
నారాయణతో మాటాల్డతాను" అని, "రండి. మీకు బాగా చెమట పటిట్ంది లోపల కూచుందాం” అంటూ లేచి సూట
నెంబర వన వైపు కదిలాడు.
తన దేహానేన్దో ముంచుతెర కముమ్తునన్టట్యింది. అంతలోనే, “రా, శాంతీ!" అని వెకిలి నవువ్తో పిలుపు.
పిలుపులో కుటిలతవ్పు కులుకు. “నారాయణ అపుప్డే రాడు. ఒక గంట మనిదద్రిదీ ... గెటెలాంగ.”
నియమం అనన్ పర్తిదానీన్ అతికర్మించే అహమా? అధికార మదమా? వంచన నైజమా? రాజకీయమా? రాక్షసీ..
నీ పేరేమిటి?
క్షణంలో సగం సేపు -దిగంతాల చివర పెళల్లు లేసుత్నన్టుట్ ... పొగచూరిన దృశయ్ం.
అంతలోనే నలుపులో మెఱుపు!
ఠకుక్న లేచింది.' వన మినిట’ అంటూ కిచెన వైపు పరుగు.
తరుగులో మెఱుగు. గడియ తీయగానే తలుపు తెరుచుకుంది. దోషులకీ తపప్టడుగులుంటై.
కేరటేకర ... ఇపుప్డు తన ‘కేర’ టేకరైనాడు!
కథ ముందుకు సాగటానికేం? మరాన్డు సాధనతోపాటు అమమ్ ఒడికి చేరితే, మూడేళల్పాటు వేధింపులు,
బెదిరింపులు ... కేను ...
మధయ్లో నారాయణ వాయ్పారాల మీద ఐటి దాడులు ...
తన బిటెక కి మోక్షం. సాధన అమమ్మమ్ ఒడికి. తాను హైదరాబాద ఉదోయ్గానికి. ఫరావ్లేదు. ముఫైప్వేలకి
సంతకం. పదెద్నిమిదివేలు జీతం ... కంపెనీలకి సవాలక్ష వెనులుబాటుల్ ... కాదు కాదు, అడడ్దారులు ... లక్ష కిర్మినల
బెర్యిన నలహాలు.
తనది అవనరం; వాళల్ది అవకాశం.
***
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అపరాణ్-మళీల్ నీ ఘోషలోకి రా ...!
నీకూ, నీ గదికీ తోడు శాంతి. మనసులు కలిశాయి. వంటావారుప్లోల్నూ, కాఫీ టిఫినల్లోనూ మాటలు అనుభవాల తుంపరల్నీ, జడివాన ఝంఝనీ కలుపుకునాన్యి.
ఇపుప్డే ఫోన వైబేర్షన! అమమ్!
ఉభయకుశలోవరి.
“అనన్యయ్ ఫెర్ండుట. పేరు భాసక్రం. తలిల్దండుర్లకి ఒకక్డే కొడుకు. హైదరాబాద లోనే ఉంటారట్. శేఖరం బావ
వసాత్డు. చూపిసాత్డు. ముందు చూడు. మిగిలిన విషయాలు తరావ్త” ... పెటేట్సింది.
టైము పదకొండూ ఇరవై. నీ తలనొపిప్ నీకు నేనునాన్నంది. ఫాల్సుక్లో టీ .. తాగుతుంటే ... మీ నానన్
గురుత్కొచాచ్డు.
ఆయనిన్ నాతో మాటాల్డవదద్నివుంటుంది అమమ్. ఆయన చేసేత్- “శరీరం మీదికి ముపైప్ ఏళొళ్చాచ్య. పెళిల్
పెటాకులేల్కుండా ఘోటకవు బర్హమ్చారిణిగా మిగిలిపోయి లోకానిన్ ఉదధ్రిసాత్వా?” తో ..... మొదలై “ రెండు
ఆతమ్హతయ్లకూ మా కూతురు అపరేణ్ కారణమని ఎసీప్కి లెటర ... ఆ తరావ్తంతా నీ ఏడుపూ .... జుటుట్ పీకోక్లేక ఛసాత్వ”
... తో పూరత్యి వుండేది.
అవునూ-నీ పెళిల్చూపుల పర్బంధానికి ఆశావ్సాంతాలు లేవా?
శేఖరం బావతో ‘ముడి’ పడుతుందని పాప మీ అమమ్ చాలా ఆశతో చాలా ఏళుల్ గడిపింది. ఒక శుభరాతిర్- మీ
బావ-ఆ బుడగని కాసాత్ 'ఠప’ మనిపించాడు. ‘దానికి నాకూ పెళేల్మిటే- వరహీనం', అనేసి నీవైపు అదోలా
మొహంచాటేసిన చూపు చూశాడు. 'టూమచ ఫెమిలియారిటీ బీర్డస్ కామ టెంపట్ కూడా అని,' “అవును కదా అపరాణ్?”
అనాన్డు కీర్గంటి చూపుతో,
ఆ చూపులో ఏవేవో అరాథ్లు నీ వెనున్చరిచాయి. వాటనిన్టిలోని ధవ్నులేవో పాత ఆకృతులిన్ కళల్ముందు
పరచాయి. సెకండియర ఇంటర లో సట్డీ అవరస్ లో వురుషోతత్ం టీచర ఎపిసోడ?! ... ముదుద్ వరకూ వచిచ్, మూతి
పగిలింది. టీకా తాతప్రాబ్లిన్ చదువుకునాన్డేమో శేఖరం- అని ఒక చేదు ఊహ! నీ కాంపెల్కస్? ఏమైనా, బావతో పెళిల్
పర్సకిత్కి చుకక్పెటేట్సింది అమమ్. వాడి పార్ణానికీ, నీ పార్ణానికి వేసీవేయని సంకెళేళ్వో ఊడినటల్యింది. పార్ణం తెరిపిన
పడింది.
ఆ తరావ్త చాలా కేసులకి మీ నానన్ జాతకాల జోడింపు మొరాయించింది. ఇపుప్డీ భాసక్రం గర్హరాశుల
పాయింటేల్వో తన పాయింటల్కి సరితూగివుంటై.
ఉలికిపాటుతో పర్సుత్తంలోకి..
శాంతి ఏం చేసుత్నన్దో?
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అది బూర్డింగ టైపేమీ కాదులే. నిరావ్కారంగానూ ఉండగలదు. ఆ సవ్భావంవలల్నే తన చరితర్ని అంతవివరంగా
పంచుకునన్ది.
మంచు నీరైన చందాన సమసయ్లిన్ కరగించేయగలదు.
' కారయ్కారణ వితరాక్లూ, సవ్పర తారతమాయ్లూ అనీన్ జగనాన్టకంలో సహజం. వాటి గురించి ఆలోచన ఓకే.
కానీ వాటి గురించి జుటుట్ పీకోక్కూడదు.’ ఇదీ దాని తారిక్కత, తతత్వ్ం!
టైమ పనెన్ండునన్ర. రెపప్లిన్ ముదాద్డుతోంది కునుకు.
***
‘గుడ మారిన్ంగ’ తో కలత నిదర్ చెడింది. ఎదురుగా కాఫీ కపుప్తో శాంతి! ‘ఆదివారం సెప్షల బెడ కాఫీ” అని
నవువ్తూ వచిచ్ మంచం అంచున కూచుంది.
శాంతి మొహం సవ్చఛ్ంగా, పర్శాంతంగా హాయి గొలుపుతోంది. రాతిర్ సంభవానిన్ శుభర్ం చేసి, ఎతేత్సి, డసట్ బిన
లో పడేసి వచేచ్సింది. గేర్ట.
‘పాటపాడుమా కృషాణ్ ... 'అందుకునన్ది.
ఉషోదయంలో కమమ్తెమెమ్ర. నీ మనను పలుకుతోంది. 'ఈ జీవితానికింతకంటే ఏంకావాలి?
సమయం గడుసుత్ంటే ఏదో కావాలిలే అనన్టుట్ దినచరచ్ ... అమమ్ ఫోనోల్ రిమైండర .... శాంతితో సంపర్తింవు ...
చకచకా తయారు తినటం ... పదింటికి వచాచ్డు శేఖరం.
'చటీన్స’ లో సమావేశం. భాసక్రం సుఫ్రదూర్పి. నుదుట విభూతి పటెట్లు ... భుర్కుటి మధయ్న కుంకుమ బొటుట్.
మెడలో బంగారు చైనూ, రుదార్క్షలూ కనిపించేటుట్ పై బటన పెటట్ని చొకాక్, ఎడమబుజాన సిలక్ శాలువా, రెండంచుల
పంచె.
ఇడీల్, దోశ మీ ముగుగ్రికీ. అతనికి పాలు.
సమయం కదులుతోంది. శేఖరమే పర్శన్లు వదులుతునాన్డు-నీకోనం. భాసక్రం చెబుతునన్ సమాధానాలూ
నీకోసమే.
తండిర్ పౌరోహితయ్ం. తలిల్ గృహిణి. ఒక చెలెల్లు. పదో తరగతి. తాను వేదం చదువుకునాన్డు.
ఘనాపాటి. సామ్రత్ంలో పదిమందికి హెడ. బి.కాం. కూడా చేశాడు. వారాసిగూడాలో సొంత ఇలుల్-వన పల్స వన.
నగరం నాలుగు దికుక్ల రెండు ఫాల్టూల్, రెండు పాల్ట లూ ఉనైన్.
“ భాసక్రంకి రియల ఎసేట్ట ఇంటెర్సుట్ ఎకుక్వ" అనాన్డు శేఖరం.
" అవును ఇవావ్ళా రేపూ అనిన్ంటి ధరలూ ఆకాశానన్ంటుతునైన్. రేవటి జీవనశైలికి తగిన ఆదాయం. కావాలంటే
ముందుచూపు ముఖయ్ం. సంపాదించే వయసుస్లో నంపాదించమనైన్ శాసాత్ర్లు కూడా 'అని
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ఆగి,“ నిజం చెపాప్లంటే, నాకు ఫైనానస్ మీదే నెలకో పదివేలొసాత్యి. నా వృతిత్ ఎంతలేదనాన్ ఓ నలభై ఇసుత్ంది "
" కెర్డెనిష్యలస్ బాగునైన్"అనన్ది శాంతి అదో విధమైన అనోయ్పదేశంతో, భాసక్రం ఆమె మాటని అభినందనగానే
తీసుకుని సనన్గా నవావ్డు.
శేఖరం కించిదాశచ్రయ్ంతో చూశాడు.
నీవేమో మౌనశోర్తగా ఉండిపోయావు. మరి కొదిద్సేపు భాసక్రం 'డబుబ్'చుటూట్ తిరిగితే, శేఖరం అతని
‘తెలివితేటల' పరిధిని విసత్ృతం చేశాడు.
‘పర్యోజకతవ్మంటే ఇటాట్ ఉండాలి 'అని ఓ తీరామ్నమూ మీ ముందుంచాడు.
పెళిల్చూపులు అయినై.
నువూవ్ శాంతీ ఇంటికి చేరారు.
“ ఏఁవిటీ నీ అభిపార్యం?” శాంతికి నీ పర్శన్.
అందంగా నవువ్తుంది శాంతి జలపాతపు నురుగులా. “చేసుకోవలసినవాళుల్ చెపాప్లి"
“చెపప్వే పీల్జ" – నీ గునుపు.
“నువ గమనించావో లేదో-భాసక్రంకి ఒక కాలు కొంచెం ఎతుత్. జసట్ ఒక అంగుళమేమో, కారణం ఏమిటో మరి."
“అవును. నేనూ చూశాను అతను మన దగగ్ర సెలవు తీసుకొనేటపుప్డు." నీ సమాధానం.
“సరేగానీ, గతంలో నారాయణ గురించి నువవ్నన్ మాట ఈ భాసక్రంకీ అనవ్యిసుత్ందని పిసోత్ంది ”
ఏమిటనన్టుట్ చూసింది శాంతి.
“అవును. వీళల్తో మాటాల్డితే ఇన టరమ్ ఆఫ మనీ- నాకేమిటి లాభం అనే అలజడే వాళల్ కళల్లోల్ సంచలిసూత్
ఉంటుంది"
నీ మాటలకి అదాటున భుజంమీద చరిచింది. శాంతి.
“ రోగనిరాధ్రణలో ఘటికురాలివే” కాంపిల్మెంట.
ఉలికిక్పడాడ్వు.
క్షణాలు కరిగినై.
“ఏమోనే ఆయనగారి ఘనతా ఘనాఝటలకేంగానీ, నాకైతే పోవు గింజలు లెకక్పెటిట్ వెయయ్మంటాడేమోననే
భయం కలుగుతోంది!”
ఇదద్రూ నవువ్కునాన్రు.
“జోకులు సరేగానీ, నీ అభిపార్యం చెపప్వే ” నీ సూటి పర్శన్
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తలవంచి నీ కళల్లోల్కి చూసూత్ చెపిప్ంది. శాంతి, “మీ బావకేమో నువ వనికిరావు. అతని అంతరాంతరాలోల్ నీ
శీలం మీద అనుమానం-అని నీ భావన. నీకేమో ఇపుప్డు ఈ భాసక్రం పనికిరాడని పిసుత్నన్ది. కారణం నీ
అంతరాంతరాలోల్ అతను నినున్' డబుబ్'యంతర్ంలో కందెన చేసాత్డేమోననన్ భయం" ఆగింది. అవునా అనన్టుట్ గదిద్ంపు
చూపు చూసింది.
నువ తలవంచుకునాన్వ. నేలచూపు!
"కనుక- టు సే ఓకే ఆర నాట టూ సే ఓకే-అనేది మిలియన డాలర పర్శన్?”
“నీ విశేల్షణ బాగుంది. ఏం చేదాద్ం? బావ రిపోరట్ వెళల్గానే అమమ్ ఫోన వసుత్ందిపుప్డు.” నీ సవ్రంలో తొందరతో
పాటు, నిజాయితీ కూడా వుంది.
చూపులోనూ, భంగిమలోనూ ఏదో ముడి విపుప్తునన్ ధోరణకి తెలుపుతూ అనన్ది శాంతి.“ ఈ ఆడపార్ణి అసిత్తవ్ం
లేని ఆసేత్ అమమ్డూ. జీవం లేని జీవి రూపం. నే చెపేప్ది కవితవ్మేమీ కాదు. నిషుట్ర సతయ్మే.”
చెపప్టం ఆపి కిటికీ దాకా వెళిల్ చూసోత్ంది. దిగంతాలకేమో! “బతకాలి కనుక- సోకాలడ్ తోడుతోనా,
తోడులేకుండానా? అనేది పర్శన్! అవునూ ఏ నిరణ్యమూ తీసుకోకపోవటమూ ఒక నిరణ్యమే కదూ" అనన్ది. అని,
“అమమ్కి సంజాయిషీ ఇవావ్లొస్సేత్ సవాలక్ష సాకులుండనే ఉంటై. నువేవ్ం తకుక్వ తినాన్వా యేం ??” అంటూ వెనకిక్ నీ
దగగ్రగా వచిచ్ చేతులు పటుట్కుని ఊపుతూ
“మనమంతా వఠిట్ పిచిచ్పిలల్లమే! "అని మాటని ఉదేవ్గించింది.
అపప్టికే ఇదద్రి కళూల్ చెమరిచ్నై !!
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