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¬Mnj¿¥cPy ¥cPo½¡ ÔLÍjML¸=o μ¥qGHlð<j $q$qFLŠGSjMLj¸, ¬Ey ®¸öÍ×cÓ¸. $qCL On¸<j, MLjk<j ÍQc_ícPy÷ ¬Mnj¿¥cPy
ÔLÍjMLl¥yGS¸ MLGSjëFLï ÄEcõOqjìÓ GS¸[õ $q*Â¢Nqj¸$c rHOq$q<Moj ¥c¥q, ®¸¨NqkPy ‚@~ μ¥q MLkÁ¿$c ÔLÍjMLlŠFLï
Š^j¸KcPy÷ EcEcGHl öGHÀ ®¸=h¥i ¥qÂ¢GS¸ μ¥qOnÎFc ¬Mnj¿¥cPy ÔLÍjMLlŠ¸^jFLï fHÓ÷Ój¸^jFcïOqj. ®¸^Onï=|
¬OqÔoÀPy¥xÔoáfSFL ¯ Oy¾Py÷ ¬Mnj¿¥cPy ¥cPo½¡Ój ²Pe °¸=ctk, ¬¥qÚ< @~O|ô}S ²Pe °¸=ctj, GSkæ@n¸=|û
½¡ÄCcÓj ²Pe °¸=ctk... ¬Fo ÄQoadÓj ¬À GSjÓjMLl$c CnÆfSJwCLjFLï^÷ÂfHGSjëFcïtj. ´Fc MnjjÍ=hTd¿ ÔLÍjMLl¥yGS¸
¬Mnj¿¥c MLÔoá öGHÀ ÄEcõ¿ì¥i ²ML¿ ¬FLjAKLML¸ Mc¿Eo, ²ML¿ ®_ò¸ÍjÓj Mc¿Mo, ²ML¿ sSïVÓj Mc¿Mo. ¯ FoGHDÍõ¸Py
¬Mnj¿¥cPy ÔLÍj¥yGS¸ ML¼áFL ¶ TdbEcOq* MLjbÍõCLOq$qÀ ¬MLkôtj¥h ²ÍjOnÎFL GS¸IGHj^FLÓj, GSÂïMoQcÓj.. sSïVÓj,
GS¸CyadÓj.. GSOqEcÓj.. MnOqfS ®MLÂ¢ï ¬Mnj¿¥cPo½¡ ¥qDÍÓj. TdøFLjAKLMcÓFLk, ÄFLï ¬FLjAKLMcÓFLk, ÔLkfSFL ¬FLjAKLMcÓFLk −GS¥hë¥qOqMnjÎFL bEcO~McfU¥q$c ¥{MLjjÁ Jd>OqŠÓŠ ¬¸ÁGSjëFLïÁ ÆfH MLjPe÷Á. `Fc ¥q+"Cy FcFLï` bEcO~McfU¥qCy ¥{MLjjÁ
Jd>OqŠÓ ¬bÃMLkFcÂï Tv¸CL¸ ÔoGSjŠFLï ÆfH MLjPe÷Á ¯ bEcO~McfU¥qCy Ä£jŠ MLj¿¸CL ÔoOqjMpCLj¸ÍÂ −ÇGSkë..
- GS¸JdÍŠ<j

(ö¥h¸Í=h GS¸¼¥qFLj¸¼ ¥xFLTd»¸GHl)

అనన్యయ్తో మాటాల్డడ్ం పూరత్యాయ్క "నువువ్ సీరియలస్ చూసాత్వా?" హనీష అడిగింది.
"ఇది వరకు అమృతం చూసేదానిన్. అంతే."
"హిందీవి ఏం చూడవా?"
"లేదు."
"నేను కొనిన్ చూసాత్ను."
"ఔనా"
"యా. చూసాత్వా నాతో పాటు?"
"చూసాత్" సేన్హం పెంచేందుకు ఒపుప్కునాన్ను.
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లేపాట్ప తెరిచి యూటూయ్బలో ఏదో పెటిట్ంది. రీకేప చూసిన తరవాత "సో ఈ అమామ్యి తన బాయ ఫెర్ండని పెళిళ్
చేసుకుంది. అందరూ అరేంజడ్ మారేజ అనుకునాన్రు. లవ అని తెలిసాక వాళళ్ అతత్యయ్ తనని చంపేయాలని టైర చేసింది.
అది తన హజెబ్ండకి తెలిసి ఇలుల్ మారతాడు. కానీ అతత్యయ్ ఏదో వంకతో వసూత్ ఉంటుంది."
"ఓ..ఓకే"
"పాలలో విషం కలిపింది లాసట్ ఎపిసోడలో"
"అతత్యాయ్?"
"ఔను."
"ఓ. టూ మచ."
"తను తాగుతుందా లేదా ఇపుప్డు చూడాలి."
కొతత్ ఎపిసోడా?"
"యా. ఇండియాలో ఆలెర్డీ రిలీజ అయిపోయింది. యూ టూయ్బలో అపలోడ చేసాత్రు."
"ఓ. ఓకే."
గంట సేపు మొహాలు చూసుకోవడం, జూమ ఇన, జూమ ఔట చెయయ్డం, మళీళ్ మొహాలు చూపించడం. బోర
కొటిట్ ఆవులింతలు కూడా వచాచ్యి. కషట్పడి మెలకువుగా ఉనాన్ను. అరగంట ఎపిసోడ అయేయ్క కూడా పాలగాల్స
కదలకుండా టేబుల మీద అలానే ఉంది."
"అబాబ్, నెకస్ట్ ఎపిసోడ వరకూ వెయిట చెయాయ్లి"
"యా" అసలు ఎందుకు చూసుత్ందో అరధ్ంకాక అడిగాను.
"నచిచ్ందా?"
"యా. బానే ఉంది."
"డైలీ చూసేత్ సోట్రీ అరధ్మౌతుంది."
"నువు డైలీ చూసాత్వా?" ఆశచ్రయ్పోయాను.
"యా. కానీ ఓనీల్ ఫోర సీరియలేస్ చూసాత్ను."
ఆ అరగంటకే నాకు ఎంతో టైం వేసట్ చేసిన ఫీలింగ వచిచ్ంది. రోజుకి రెండు గటలు ఎలా వృధా చేసుత్ందో నాకు
అంతు పటట్ని విషయం.
"ఇంకోటి చూదాద్మా?" అడిగింది.
ఇషట్ంలేకపోయినా "సరే" అనాన్ను.
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ఇంకో అరగంట వృధా. నాకు నచచ్లేదని తనకి అరధ్మైందనుకుంటాను, ఇంకో సీరియల చూసాత్వా అని
అడగలేదు.
"నీకు డాకట్రస్ ఇషట్మా?" అడిగింది.
"ఇషట్మే" ఎందుకు అడిగిందో అరధ్ం కాలేదు.
"దిల మిల గయే చూసావా?" అడిగింది.
"ఒకటో రెండో ఎపిసోడుల్ చూసాను, అంతే."
"అది బావుంటుంది. ఒక రెండు ఎపిసోడస్ చూడు. నచిచ్తే మొతత్ం చూడొచుచ్" అంది.
"సరే చూసాత్ను" అనాన్నో లేదో, వెంటనే యూటూయ్బలో ‘దిల మిల గయే’ అని వెతికింది. ఇపుప్డు ఇంకో గంట
మళీళ్ వృధా. ఈసారి నిదొర్సేత్ కళుళ్ మూసుకుంటానని నిశచ్యించుకునాన్ను. టైటిల సాంగ మొదలవడంతో ఆవులింత
వచిచ్ంది. వెంటనే కళుళ్ మూసుకునాన్ను.
"నిదర్పోతునాన్వా?" పాట పూరత్యాయ్క అడిగింది.
"లేదు. ఉతత్ కళుళ్ మూసుకునాన్ను"
"ఇది నీకు నచొచ్చుచ్. చూడు"
ఈ సీరియల ఇంతకు ముందు వాటిలా కాక నిజంగానే బానేవుంది. అలా వరసగా మూడు ఎపిసోడుల్ చూసాము.
ఇంతలో తలుపు చపుప్డైంది. చూసేత్ వెనెన్ల ఇంటికి వచేచ్సింది.
"అపుప్డే వచాచ్వా?" అడిగాను.
"టైం ఇంత లేట అయితే అపుప్డే వచాచ్వా అంటావా? అమామ్" నవివ్ంది.
‘నిజమే పొదుద్న కేంపస కి వెళాళ్ము. తరావ్త రెండునన్ర గంటలపాటు లేపటాపలో వీడియోలు చూసాము.’
'సారీ చెపిప్న వెంటనే జోక చేసుత్నాన్’ అంది వెనెన్ల.
"ఇవాళళ్ అవనిని కేంపసకి తీసుకెళాళ్ను. అందరూ భయపెటాట్రు కాసత్ కానీ వాళళ్ అనన్యయ్తో మాటాల్డాక సెట
అయియ్ంది" వెనెన్లతో హనీష చెపిప్ంది. నేను భయపడిన సంగతి, అనన్యయ్ ధైరయ్ం ఇచిచ్ంది ఎలా కనిపెటిట్ంది అని తెగ
ఆశచ్రయ్పోయాను. తినతో కాసత్ జాగర్తత్గా ఉండాలి. తోక పటుట్కుని కుకక్పిలల్ అని చెపేప్సేటుట్ ఉంది.
"మంచిది, అనన్యయ్తో మాటాల్డావు. లేకపోతే కృంగిపోయేదానివి" వెనెన్ల అంది.
"వాళళ్ అనన్యయ్తో ఎంత బాగా మాటాల్డిందో తెలుసా?" హనీష అంది.
"ఏమని మాటాల్డావు?" అని వెనన్ల అడిగింది.
"నారమ్లగానే మాటాల్డాను. జరిగింది చెపాప్ను అంతే"
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"లేదు, అదికాదు ,అనన్యయ్, అనన్యయ్ అని పిలిచింది. అసస్లు కోపం తెచుచ్కోలేదు. అనిన్టికీ సరే అంది. ఒకక్
చోట కూడా ఎదురించలేదు. నీలాంటి చెలిల్ని చూడడ్ం ఇదే మొదటిసారి"
వామోమ్ నాకు తెలియకుండానే అనీన్ వింది. కొంచెం కంతీర్ పిలేల్ అనుకునాన్ను.
"అందరూ నీలా ఉంటారనుకుంటునాన్వా దెయయ్ం" వెనన్ల హనీషతో అంది.
"నువువ్ మీ అనన్యయ్తో ఎపుప్డూ అలానే ఉంటావా?" ననున్ అడిగింది.
"మేము కూడా కొటుట్కుంటాము, కానీ చాలావరకు ఇలానే ఉంటాం. కోపం ఎంతునాన్ అనన్యయ్ అనే పిలుసాత్ను.
ఒరేయ అలాంటి పదాలు నేను ఎందుకో వాడను. చాలా రూడగా అనిపిసుత్ంది నాకు" బదులిచాచ్ను.
"హౌ కూయ్ట" నవివ్ంది వెనెన్ల.
"నీలాంటి చెలిల్ ఉంటే మా అనన్యయ్ ఇంకా రెచిచ్పోయేవాడు. నేను కంటోర్లలో పెడుతునాన్ కాబటిట్ ఈ మాతర్ం
ఉనాన్డు" హనీష చెపిప్ంది.
"నేను సాన్నం చేసి వసాత్" వెనెన్ల లోపలికి వెళిళ్ంది.
"120 సెకండస్ కౌంట చెయియ్, ఈలోపు వచేచ్సుత్ంది" హనీష ఆంది.
నేను నవవ్డం చూసి "జోక కాదు నిజంగానే" అంది.
"మరీ ఎకాజ్టగా టూ మినిటస్లో రాదు. అది టూ మచ" అనాన్ను.
"సరే. బెట కడదామా" అడిగింది.
"సరే" ఇదద్రం కలిసి నంబరుల్ లెకక్పెటట్డం మొదలు పెటాట్ము. 127 దగగ్ర ఉనన్పుప్డు వెనెన్ల వచేచ్సింది.
"ఛా. సెవెన సెకెండస్లో ఓడిపోయాను" అంది హనీష.
"ఏం ఓడిపోయావు?" వెనెన్ల అడిగింది.
"ఏం లేదులే. డినన్రకి ఏంటి? నాకు పెదద్గా ఆకలైతే లేదు. మేము దోసెలు, ఐసీర్క్ం తినాన్ం" హనీష అంది.
నాకు బోలెడంత ఆకలి. 'మేము' అని ఇదద్రికీ ఆకలి లేదు అని అరధ్ం వచేచ్టుట్ చెపిప్ంది. సరేల్, అనన్యయ్ కొనిచిచ్నవి
తిందాం అనుకునాన్ను.
ఇంతలో "నాకు ఘోరంగా ఆకలేసుత్ందోయ. పులావ చేసాత్, పచచ్డితో తినేదాద్ం సరేనా?" ననున్ చూసుత్ అడిగింది.
"సరే నేను నీకు హెలప్ చేసాత్ను" అనాన్ను.
"హెలప్ అకక్రేల్దు. అనీన్ కలిపి కుకక్రలో పెటేట్సాత్, అంతే" అంది.
"వెజిటబులస్ కొయయ్నా?"
"నేను ఫోర్జెనవి వాడతా. అనీన్ కోసే ఉంటాయి" నవివ్ంది.
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"రైతా చెయయ్నా అయితే?" అడిగాను.
"యా, చెయియ్. పచిచ్మిరపకాయలు ఎకుక్వ వెయియ్" అంటూ కటింగ బోరుడ్, చాకు అరుగు మీద పెటిట్ంది.
మాటాల్డుకుంటూ ఇదద్రం కలిసి వంట పూరిత్చేసాము. తను నాకనాన్ నాలుగేళుళ్ పెదద్, కానీ చూడాడ్నికి కానీ
మాటలోల్ కానీ అలా అనిపించలేదు. నా వయసు అమామ్యిలాగానే కలిసిపోయింది.
తినేపుప్డు హనీష ‘దిల మిల గయ’నే కంటినూయ్ చేసింది. ముగుగ్రం కలిసి తింటూ మరో రెండు ఎపిసోడుల్
చూసాము. ఆకలి లేదు అంటూనే హనీష రెండు సారుల్ వడిడ్ంచుకుంది. చివరికి రైత ఏమీ మిగలకపోవడం నాకు
ఆనందానిన్ కలిగించింది. వెనెన్ల మరాన్డు ఆఫీసుకి డబాబ్ పెటుట్కుంటుండగా నేను, హనీష గినెన్లు తోమేసాము. ఆ
తరవాత వెనెన్ల పడుకోవడంకోసం గదిలోకి వెళిళ్ంది. నేను, హనీష మరో రెండు ఎపిసోడుల్ చూసాక నిదర్పోయాము.
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