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7th September.. మధ్యమహనం..
ఛ ఎవడన్ననడోగానీ ఇల్లుకట్టడమే ఈజీ పెళ్ళి చేసుకోడంకంటే, అందర్నన పిలచానో లేదో
అనుమానం, రావాలసనవాళ్ళి రారేమో అని అనుమానం, అది బాలేదు, ఇది సరిగా కుదరేుదని
కామంటేుసే న్నకొడుకులెలాగూ ఉంటారు..
టైముకీన్న కొడుకు అరుణ్గాడు కూడా లేడు..
(( ట్రంగ్ ట్రంగ్ ట్రంగ్ ట్రంగ్.. ట్రంగ్ ట్రంగ్ ట్రంగ్ ట్రంగ్..))
ఎవడో ఫోన్.. వాడే.. దరిద్రుడు
ఫోన్రంగ్టటనంత బావంట్దో ఇది, పాత సిన్నభల్లు ట్రంకాల్ చేసేపటాుగే, కొనిన పాతవెప్పడూ
బావంటాయ్, పాత ఫోటో, పాత ప్పసతకం, పాత వైన్..
‚అరుణ్గా.. బతికే ఉన్ననవా, ఎకకడున్ననవసల్ల, డిల్లునుండి అతుల్, వసిష్టట వొచాారు. పెళ్ళి
కార్డ్స్ ఇచ్చారమభని పంపితే వారంరోజులేం చేసుతన్ననవ్రా వైజాగ్టు.. ఎల్లుండేరా న్న పెళ్ళి.. వొచేా
ఆల్లచనుందా లేదా‛
‚హ హ హ హ‛
‚నిన్నన బే హౌలే, కాసేపటోు షామీరేట్ ‘ఆరంజ్ బౌల్’ కెళ్ళతన్ననరు మనోళ్ింతా‛
‚ఎందుక్రా.. పెళ్ళి వెన్యమ ఏమైన్న మారాారా.. హ హ‛
‚తికకన్నదూబే, బాచ్చలరార్నటకి, నువవకకడుంటే ఇకకడెవడు చూసుకుంటాడు బే‛
‚రేయ్ రేయ్.. చ్చన్నన.. కూల్ కూల్.. అతుల్ గాడోత మాటాుడాను, బాంబేనుండి పార్నట
సంట్రల్ కమిటీ మంబర్డ్ సాయా మేడం వొసుతన్ననరు ఈవెనింగ్ ఫ్లట్
ు కి, ఆరంజ్ బౌల్ పనంతా
వేణుగాడు చూసుకుంటాడు, యూ డోంట్ నీడ్ టు వర్రీ, ఫరాాట్ టు టెల్ యూ, ఇకకడ వైజాగ్టు
చ్చనన లామండ్ ప్రాబుం, M.P భరధ్యవజ్ గారిది, యారాడ బీచ్ దగార అగ్రిగ్టల్స రిసార్డ్ట్ పకకన ఒ
వెంచర్డ్ చేసుతన్ననరు, దానికి రేప్ప కిుయరన్స పనుంది, ఇకకడి ల్లకల్ ల్లడరుతో పరసంటేజ్ తెగటేు,
ఆయనినంకోసారి కలసి పించ్చ లామండ్ వరకంతా చేసుకునొసాత. 9th మారిణంగ్ వరకు హైద్రాబాద్
ల్ల ఉంటా, హా.. హా.. కార్డ్స్ అనీన పంచేసాన్రా, సార్డ్ డిల్లుల్ల ఉన్ననరు, అదే పారిటషన్ గురించేదో
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ఆజిటేషన్ చేసుతన్ననరుగా, లేపోతే ఆయన్న చూసుకన్నవారిదంతా, యూ డోంట్ వర్రీ వొసాత, ప్రీతిని
అడిగాననాప్ప, వీలైతే న్నన్న మాటాుడాత, పెళ్ళిరోజు నీకో మాంచ్చ సర్పరయిజ్ ఉందిరోయ్‛
‚ఉమ్మభ, సరేు, రాజుగాడికోసారి ఫోనివవ, మాటాుడాల.. నువవసలే తికకన్నకొడుకువి, తాగి
డ్రైవ్ చేసాతవ్‛
‚హ హ హ హ.. కకడేన వొచాారా, విజయవాడల్ల సంతకం పెటాటలసన ఫైలొకటుండింది,
అది చూసుకుని.. లంబా సఫర్డ్‛
‚పూజితా.. తనింకా ట్చ్లు ఉందాబే ఛూతే, కొడకా, సంవతసరంకింద వరంగల్ సిటీ గ్రండ్
హోట్ల్రంల్ల నువ్ చేసిన చెతతకి తను మళ్లు చూడదనుకున్నన.. సచ్ ఎ సుట్ యూ ఆర్డ్, నిండిన
కండోముు గ్టడకిసిరికొట్టటన హీరోరా నువవ.. హ హ హ‛
‚ఎవడ్రా మంచ్లడు.. నువావ న్నన్న, లౌడాలొులు ఇదంతా‛
‚రేయ్.. దయ చేసి తాగి డ్రైవ్ చేయకు.. తాగితే ఇనోనవా అకకడే పడన్యకి కామబ్
తీసుకొచేాయ్, అగేన్ ఆమ్మ టెలుంగ్ యూ, పెళ్ళిముందు పిచేాషాలేయకు, టెనషన్ పెట్టకు జన్నలను‛
‚హ హ హ.. సరే రా సరే దొబఫకు.. 9th మారిణంగ్ వరకుంటా, ఇంక ఫోన్ పెట్టట సా
కెళ్ళిరా పో, రోడనంబర్డ్ 12 రహమత్ గాడోత మాటాుడాను, అపాయింటెభంట్టచాాడు.. వెళ్ళి
తోమించుకున్రా, అండ్.. నైట్ పార్నటల్ల అతులన కల్లవ్, డిల్లు పాలట్టకుసల్ల మంచ్చ గ్రిప్పంది వాడికి..
వాడి బాబు పెదద బిగాషట్.. నోయిడాల్ల వెంచర్డ్ పాున్నాసావాా.. హి మే హెల్ యూ ఫర్డ్ ష్యమర్డ్,
ఉంటా ఇక.. టేకేకర్డ్ డారిుంగ్..‛
‚రేయ్ ర్రే.. ఇడియట్..‛
పెళ్ళిలా లేదిది, ఏదో డెలగేట్ు మీట్టంగాు ఉంది, వేణుగాడెకకడాచాాడో.. ఫోనొుచాాక
కరికొకరు ఎదురుపడి మాటాుడసం చాలా తగిాంది,
‚హెల్ల.. రేయ్ వేణు, సాయంత్రం మనోళ్ళిసుతన్ననరు ఎయిర్డ్ పోరుటకాకర్డ్ పంపించాల, హా
సాయా మేడమే, అలాగే ఆరంజ్ బౌల్..‛
‚తెలసన్నన.. అరుణనన చెపిండంత, అతులాసబ్ వొచ్చాండంట్కదా‛
‚హా.. ఎందుకురా అంత పరిటకులరాా‛
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‚హి హి హి.. ఏం లే అతులాసబిన సషలా చూస్కకమని చెపిండు అరుణనన, కోక్
తెపించ్చన.. పోరును కూడ మాటాుడిన.. సాబ్ కు సౌత్ పోర్నలంటే..‛
‚హా హా.. సరసరే అరుణ్చాపాక న్ననాప్పదేముందిరా, చూస్కక ఎకకడా తగ్గాదుద మనం.. రాత్రి
తొమిభదింట్టవరకొసాత.. ఆరంజ్ బౌలేక.. లేద్రా ఉండనకకడ.. అతులన మనవాళ్ిందర్నన కలసొసాత..
సరేన్న.. రేయ్ రేయ్ మరిాపోయా డబుఫల్లన్ననయా‛
‚హా.. అకంట్ు పడేశండు అరుణనన, ఐన్న రిసారోటడు మనోడే అన్నన, మీరేం ఫికర్డ్
చేయకుర్రి, సుకూన్ ఉండుర్రి అంతే‛
‚ఒకే రా ఉంటా మరి‛
బీప్.. బీప్.. బీప్..
అరుణ్గా.. ఉండాల్రా నీలాంటోడొకడు, న్న బిజినస్ కోసమే అతులాాడిన ఇనలవట్ చేసావ్ కదా,
లవ్యమ మచాా.. మంట్లాన కొడకా న్నకే అబదదం చెపావాా, పూజితాను తీసకళ్ళి ఉంటాడు కారోు..
అదో బాకు, వీడో బోకు.
***

8th September.. రాత్రి.. ప్రీతి వాళ్ళింటోు
‚నమసేత బాబూ, మీరేంట్టలా.. పెళ్ళికి ముందు ఆడపెళ్ళివారింట్టకి..‛ మామగారు కాసత వినీ
వినించకుండా..
‚అవాన న్నకు తెల్లదంకుల్, పనుండిటువైపొచాా, అలాగే ఒ సారి మిమభల్లన చూసళ్దదమని,
ఆ.. హుహ్.. ప్రీతి ఫోన్ అటెండ్ చేయటేుదేంట్ట‛
వీలైనంత అమాయకతావనిన మొహమీభదికి పిలచ్చ, ‚ఒహ్, తన ఫోన్ బాన్న ఉందే, పైన గెస్ట
రంల్ల ఉంది ఫ్రండొససేత మాటాుడుతననటుటంది‛ కుదిరనంత మరామదనీ అనుమానంతో కలపి
కాబోయేమామ..
పాలరాతి మట్ుమీద పైకెకేకపట్టకే గెస్ట రంల్ల నవవల గల గల..
ఎంతైన్న అమాభయిలకు సలభలంగ్ త్రెషోల్స తకుకవ.. ప్రతి పంజంట్ జోక్ కి విరగబడి
నవవతారందుకో.

.

patrika.kinige.com

‚ప్రీతి.. ప్రీ.. హాయ్..‛
ఆరేడుగురుండుంటారు నలాసర్డ్ లా కాలేజ్ బామచ్.. సగమభంది న్నర్డ్త ఇండియన్ ముఖాలే,
ముఖంచూసి ఏ ప్రాంతమో ఎలా తెల్లసుతంది, తమిల్ ముఖాలైతే చూడగాన్న తెల్లసాతయే.ు
‚హాయ్ శ్శాంక్, ప్లుజ్ కమిన్.. లెట్టభ ఇంట్రడూమస్ మై పాల్స టు యూ.. గాల్స, యు మైట్
బి నోయింగ్ హిం.. హ హ.. మై వడ్ బి..‛
పరిచయాలూ ప్పరు మారిడులూ అయామక న్న ఇబఫందిన్యాసి కాసత ఇబఫండి పడాసటుటన్ననరు
బాలకనీల్లకి జారింది గుంపంతా.
‚శ్శ్, ఈజ్ ఎవ్రీథంగ్ ఒకే, ఒ ఫోన్ చెయామలసందిగా వొచేాముందు..‛
‚అంతా ఒకే, పకక కాలనీల్ల సైట్ డెవలపెభంట్ కి తీసుకున్ననం, అకకడికొచాా పనోుపని
నిన్యన చూసినటుటంటుందని. ఇకకడిదాకా వొచాాక ఫోనందుకులే అనించ్చ‛
అబదధం చెపలేనివాడు నిజం కూడా చెపలేడెప్పడూ..
‚ఆహ్ ఆహా.. అవన్న ఇప్పడు నిజం చెప్ప‛
ఎలా కనిపెటేటసాతర్రా బాబూ వీళ్ిసల్ల, లేపోతే న్నకే అబదాదలెాపడం రాదా?
‚ఉమ్మ మ్మ మ్మ, చూడాలనిమిాంది అంతే‛
వారినీ న్ననింత గ్టముగా మాటాుడగలాన అని అప్పడప్పడు న్నన్న షాక్.
((ట్రంగ్ ట్రంగ్ ట్రంగ్ ట్రంగ్..ట్రంగ్ ట్రంగ్ ట్రంగ్ ట్రంగ్))
కెలుమాక్స ల్ల కరంట్ పోయినటుట ఈ టైమోు ఫోనవడు, అనోనన్ నంబర్డ్, ఈ సైట్ ఇంజనీర్డ్
గాళ్ికి పరసనల్ నంబరివొవదదందుకే..
‚చూడాలనించ్చందా.. ఎందుకలా.. కమాన్ చెప్ప‛
సననగా మంచు కురుసుతననటుట సువాసను మాట్లొనదిల..
లాయరుకి అనీన తెలసన్న మనతోటే చెపిసాతరు, డాకటరుకేం తెల్లకపోయిన్న ఏదోట్ట చెపి
నమిభసాతరు.
‚నథంగ్.. నిజంగా చూడాలనించ్చ.. అంతే‛
((ట్రంగ్ ట్రంగ్ ట్రంగ్ ట్రంగ్.. ట్రంగ్ ట్రంగ్ ట్రంగ్ ట్రంగ్))
.
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‚సీమ్మస టు బి ఎన్ ఇంపారటంట్ కాల్ శ్శ్.. మాటాుడు పరేు విల్ వెయిట్‛
‚నో నో అదేంలే, సైట్ ఎంజనీరనుకంటా.. న్ననతరావచేాసి మాటాుడాతలే.. న్నట్ ఎ ప్రాబుం‛
శ్తాబదప్ప

అతుమతతమ

చెతత

ఆవిషకరణ

ఫోన్,

ప్రైవసీ

లేకుండా

కలల్లుకూకడా

దూసుకొసుతందప్పడప్పడూ, సివచాఫ్ చేసేత సరి, అరజంటైతే మరో నంబరుoదిగా దానికి చేసాతరేు..
‚ప్రీతి ఉమ్మ మ్మ, ఆరమ కంఫరటబుల్ విత్ మలేషియా‛
అరథం కానటుట చూసి తనోు తన్న నవవకుని తలాడించ్చ, ‚వై న్నట్.. దట్ వడ్ బి ఎ గుడ్
ఛాయిస్, అకకడ ఐలాండ్స బావంటాయ్ గడపడానికి.‛
కొనిన క్షణ్గల్ల మా మధ్మ మౌనంగా దొరిు వాతావరణం వేడెకిక పెళ్ళి రేప్ప అని పనుల్ల
గుర్తతచ్చా పెట్రోన్నస్ ట్వర్నభంచ్చ గచ్చాబౌల మలేషియా న్నిషపోు పడి..
‚ఆహ్ ప్రీతి హహ్ న్న వెళ్దత మరి, ట్టకెట్స టూ అండ్ ఫ్రో బుక్ చేసాసను.. 11th రాత్రి
ఫ్లుట్..‛
‚సౌండ్స గుడ్.. గ్రేట్.. ఆ శ్శ్, అరుణ్ కనించటాు ఫోన్యకడా చేయలేదందుకు,
ఎకకడున్ననడు..‛
‚ఒహ్ ఐ ఫరాాటూట టెల్, వాడు వైజాగ్టు M.P భరదావజ గారి లామండ్ సట్టలెభంట్
చూసుకుని రేప్పదయం వరకొసాత అన్ననడు.. సరేన్న.. బై ఫర్డ్ నౌ.. టేకేకర్డ్, సీుప్ ఎర్ను, రేపంతా
పడుకోడానికుండదు..‛
ఏమైందీ దీనికి అలా సిగుాపడుతంది, ముహూరతం రాత్రిగా.. ఒహ్..రండో అరథమభహిమా
అది..
చ్చవరాసరి గదిల్లని వాసనునీన గుండెల్లకి తీసుకుని వొదలేుక కదలేుక బైట్టకొచ్చా..
ఎంతైన్న అరేంజ్ మారేజస్కు సౌకరామలే వేరు..
లౌ మారజస్కు ఏముంది బంగు, ఏళ్ికేళ్ళి చూసుకునన ముఖాలే మాటాుడుకునన న్నలకలే
వీలైనంతవరకూ గటుట దాట్టన శ్ర్నరాలే కలసుండాల ఎంత బోర్డ్ కొట్టటన్న.. ఇందుకేన్నమో లవ్
మారేజసేస బ్రేకుతున్ననయీ మధ్మ.. అదే అరంజ్స ల్ల, గౌరవానిగౌారవమూ మరామదకి మరామదా,
కానీ ఎంగేజభంటీక పెళ్ళికీ ఆటేట గాప్ ఉండకూడదు, కరి గురించొకరికి పూరితగా తెలసే
ప్రమాదముంది..
.

patrika.kinige.com

పాలరాతిమటుు దిగుతూ అతతయమకు బయలేదరుతున్ననని చెపి మయినోసర్డ్ వైప్ప కదుల్లతండగా
గెస్ట రంల్లంచ్చ గట్టటగట్టటగా అరుప్పలూ నవవలూ,
ఏమై ఉంటుంది మా హనీమూన్ పాును ప్రీతి ఫ్రండ్స కి చెప్పంటుందా, అమభయిలూ
అబాఫయిలాుగే ఫ్రండ్స తో షేర్డ్ చేసుకుంటారా ఫస్ట నైట్ ర్తమానసంతా, ఏమాభటాుడుకుంటారో,
మగవెధ్వల్ల మాటాుడుకున్నంత పచ్చాగా ఉంటాయా, మీ వాడేం చేసాడే అనడిగితే, మా వాడు కతిత,
దించేసాడంతే, అని చెప్పకుంటారేమో..
సృషిటకారమం గురించ్చ మాట్లైన్న చేతలైన్న ఊహలైన్న మాంఛి ఎనర్నజ ఇసాతయే.ు ...
డిలుకు డిలుకు డిలుకు డిలాు
***

9th September.. రాత్రి
పెళ్ళి ప్లట్ల్లభద..
@‚గణ్గన్నన్నం సావహా గణపతిం శ్రీ మహాగణపతియేనమహా శ్రీ మహాసరసవతియేనమహా‛
పంతుల్ల తీసుకన్న డబుఫకి న్నమయంచేసేటేట ఉన్ననడు.
వెండిజర్న లాల్లా ధోవతీ, పైనో టోప్ల నుదుట్టమీద చ్చకికన రపాయిఫళ్ింత కుంకుమ, చేతిల్ల
వకకల కట్టర్డ్, చుటూట జన్నల్ల ముందు ఫోటోగ్రఫరువేడి ఫ్లుష్ట లైట్స..
ఇపట్టకే గంటైంది కూరుాని..
పంతులూ ఆయనకొచ్చాన మంత్రాలవేవ రిప్లట్ చేసుతన్ననడనిపిసుతంది..
కొతతవి చదివిన్న వినిచావొచుా టైమ్మ పాస్ కి..
అదే అగజానన పదాభరకం.. అదే ఆయతనమానబవతీ..
పెళ్ళి తంతింత భయంకరంగా ఉంటుందనుకోలేదు..
కే చ్లట్ కదలకుండా కూరుాని ఫోటోలకు ఫోజిస్తత నవవడం, షిట్ ఇనవిట్బుల్ సక్,
నవొవచ్చానప్పడు నవావల ఏడుపొసేత ఏడవాలంతేగానీ..
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నతితమీద తోకునన టోప్ల కామడీగా.. భరించాలంతే, నవవకున్నన ఎనోన పెళ్ళిలాుల్ల చూసి,
చకకగా కంఫరటబులాా షార్డ్ట్ అండ్ టీ షర్డ్ట్ మీద కూరోానిసేత రోజులైన్న కూరోాచుాగా,,
మదమమదమల్ల ఈ అమభలకకల మాట్ల్ల సుడిజంగ్ట శుభాశీసుసల్ల వినించ్చ చావటేు..
తేలక బట్టలేసుకనన న్నకే ఇలాఉంటే ప్రీతిని మర్న అమభవారిలా తయారేాసారు.. మళ్ళి
నగల్ల న్నలన్నతకుతున్ననయ్, మేకపవసరమేలేని ముఖానిన అడసమైన రంగుల్లత అలకి, తన్య న్నలాగే
అనుకుంటుందా, ఎప్పడౌతుంద్రా బాబూ అని,
అందుకే తెలసిన పంతులన పిల్లచుకోవాల పెళ్ళికి,
పెళ్ళిప్లట్ల్లభదవరికైన్న బాత్రంకెళ్దిలొససేత..ఛ ఛ చ చ.. దరిద్రుడా అసల్ల భూమీభదవడికీ
రాని ఛండాలపైడియాల్ల నీకే వొసాతయేంట్రా, నోరభసుకూకరోా ఐపోతుంది.
‚శ్శ్.. అప్పడే ఐపోదు ఇంకా గంట్ పడుదిద‛
మలుగా నవవకుంటూ బాధ్గా ప్రీతి..
న్నననుకుననవనీన ఎలా తెలసిపోతాయో, అందర న్నలాగే అనుకుంటారేమో..
అంతే, వేణు గాడేంట్ట టెనషన్నా తిరుగుతున్ననడు, అతుల్ గాడు లేచ్చపోతున్ననడెకకడికి,
ఏమైందసల్లఈ న్నకొడుకు అరుణ్గాడేడి, పొదుదనొసాతననింకా..
@ ‚న్నయన్న అను, ధ్రేభచ అరేధచ కామేచ మోక్షేచ న్నతి చరితవమహా..‛
ఏదో ఐంది మనోళ్ింతా బైట్టకెళ్ళతన్ననరు..
‚వేణ్ వేణూ‛
@ ‚శ్తమానం భవతిశ్శతాయుహ్ ప్పరుశ్శ్శతేంద్రియే.. ప్రతిథష్టట..‛
మైక్ న్న చెవిల్లపెట్టట అరుసుతన్ననడు పంతుల్ల,
‚రేయ్ వేణూ!‛
@‚ఆగు న్నయన్న తంతు పూరతవలేదింకా‛
పంతుళ్ళిప్పడూ ఇలాగే మాటాుడాతరా ఇలాంట్ప్పడేన్న,
ఏమై ఉంటుందసల్ల, ట్యానికి ఫోన్యకడా లేదు, అమభ తీసుకంది,
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‚శ్శ్.. పెళ్ళిల్ల అందర తిండి గురించాల్లచ్చసాతరు.. ఇదదరుతప.. వాళ్ళివరో చెప్ప..
ఏమాల్లచ్చసాతరో చెప్ప‛
ఇప్పడు దీని ర్తమాంట్టక్ పహేల్లల్ల అవసరమా,
అసలేమై ఉంటుంది.. వేణు గాడోత మాటాుడాల్లసారి,
‚శ్మశ్ చెప్ప‛
చకకగా సాంప్రదాయకంగా తలన్నలకేసి బూతుజోకేసి, న్నకు తెల్లదనుకుని..
ప్ా..

అమాభ

ప్రీతీ,

న్నను

చాలా

చూసీ

చేసీ

ఇంక

అడెవంచరుకు

ఒపికలేక

పెళ్ళిచేసుకుంటున్నన, కాసేపాల్లచ్చంచ్చనటుట బిలసపిచ్చా దీనంగా మొహంపెట్టట
‚ఉహూ..‛
‚మలేషియా.. మలేషియా..‛
ఒరి దీన్నషాలూ..
‚హౌ

ర్తమాంట్టక్

ప్రీతి‛

అనో

మాట్

విసిరేగానీ,

బైటేం

జరుగుతుందో

తెల్లసుకోవాలనుంది.. ఇప్పడు మలేషియాలూ మట్టటగడసలూకూడా ఉతాసహానినవవటేుదందుకో..
@ ‚సుముహూరేత సావధ్యన్న.. శుభలఙ్నన సావధ్యన్న.. సుముహూరత సుముహూరోతస్తత.. లక్ష్మీ
న్నరాయణే సావధ్యన్న.. గట్టట మేళ్ం గట్టట మేళ్ం..కరికొకరు తలమీద జీలకర్రా బెలుం పెటుటకోండి‛
షిట్ మాన్, అసలే మధ్మల్ల గడిస రాలపోతుంది.. చుటూటపోతే ఎడారే..
‚శ్శ్.. వాటూమ థంకింగ్.. ఫోటోల్లతసుతన్ననరు నవవసావమీ.. పెళ్ళింకా ఐపోలేదు
తాళ్ళందింకా‛
ఎలా తెల్లసాతయో ఇనిననిన రహసామల్ల వీళ్ికు..
కాసేపయామక అదే అనుమానపొభహంతో మూడుముళ్ళిసి కూరుాన్ననకా వేణుగాడి గ్గంతు
చెవిల్ల, ‚అన్న.. అద్.. అదీ‛
‚ఏమైంద్రా.. ఆరంజ్ బౌల్లు ఏమైన్న గ్గడవా‛
‚లేదన్నన అదీ.. అద్ ..‛
‚సాలే చెప్ప ఏమైందో గులాకు,‛ గ్గంతుదాట్ట పంతుల్లన భయపెట్టట
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‚అరుణనన ఇనోనవాకు ఆకిసడెంట్.. ఇయామల పొదుదగాలు వైజాగ్ KGH ల ఉందట్ బాడీ‛
‚బాడీ.. బాడీ ఏంద్రా లంజొడాక.. ఏమాభటాుడుతననవ్‛
పంతుల్ల కోపంగా.. ప్రీతి కంగారుగా న్నవైప్ప చూస్తత వొణుకుతునన న్న చేయి పటుటకుని..
వేణుగాడు అతులన సైగ చేసి రమభంటుండగా..
ఏం జరిగిందోనని కర్తనకరు చూసుకుంటూ అమాభ న్ననన అతతయమ మామయమ అరుణ్
వాళ్ిమభ, బంధువలూ..
అతులాాడు, ‚శ్శీ ఆమ్మ సార్న టు సే, అరుణ్ మట్ విత్ ఎన్ ఆకిసడెంట్ దిస్ మారిణంగ్, గాట్
అడిభటెడ్ బట్.. ఐ హావ్ స్కకెన్ విద్ ది హాసిట్ల్ అథారిటీస్ టూ.. సీమ్మస టు బి బ్రెయిన్ డెడ్, యు
కంప్లుట్ ది రిమైనింగ్ థంగ్స.. వి డింట్ యెట్ టెల్ టు హిస్ మామ్మ, యు కంప్లుట్ రలజియస్
థంగ్స.. మి అండ్ వేణు విల్ కెుయిమ్మ అరుణ్స బాడీ‛
బాడీ.. బాడీ ఏంద్రా కొడుకులాురా.. వాడు వాడు.. అరుణ్గాడ్రా..
అరుణ్ బాడీ కాదు, బాడీ కాదు..
తెల్లని ఆవేశ్ం ఆవేదన్న న్నను లేకపోవడమంటే ఏంటో తెలపి,
‚శ్శ్ ప్లుజ్.. ప్లు.. కామ్మ డౌన్, లెట్స కంప్లుట్ దిస్ షిట్ ప్లుజ్.. అందర ఉన్ననరు.. అరుణ్
..అరుణేకం కాదు ప్లుజ్‛ కళ్ుల్ల నీళ్ళనంప్పకుని ప్రీతి,
‚చూడు ప్రీత్.. వీళ్ళి బాడీ అంటున్ననరు అరుణ్ణణ.. బాడీ..‛
‚ప్లుజ్ శ్శ్, పంతుల్ల గార వీలైనంత తొందరగా..‛
@ ‚హా అలాగే తల్లు..‛ పంతుల్లగాడికేమరధమైందో..
ఏం జరిగుంటుందసల్ల.. బాసటర్డ్స.. తాగ్గదుద తాగ్గదదని నతితకొటుటకుని చెపా కదరా ఛ,
అరుణ్ రేయ్.. ఆ టైమోు కారోు ఎవరైన్న ఉన్ననరా అతులాాడనడగడం మరిాపోయా..
@ ‚న్నయన్న పెళ్ళలిపోయింది, అరుంధ్తిన్యాడసమొకకటే బామలెన్స..‛
‚ప్రీతి.. అరుణీజ్ నో మోర్డ్, నీకనిసుతండొచుా, ఇప్పడెళ్ళున్న చేసేదేం లేదుగా అని, బట్
న్నకికకడ ముళ్ిమీద కూరుాననటుటంది, రిలేట్టవ్స ఫ్రండ్స బెుసిసంగ్స అంటావా తలమీద అక్షతలాలు
గ్రూప్ ఫోటో దిగితేన్న దీవించ్చనటుట కాదు, ఆమ్మ సార్న.. కానీ ఐ కుడెంట్ హెల్ మైసల్ప.. ఐ హావ్
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టు గ్ట.. మామయమకి అతతయమకి ఏం చెపాతవో ఎలా చెపాతవో.. ప్లుజ్ హెల్ మి, న్ననిప్పడెవరోతన్య
మాటాుడే సిథతిల్లకూడా లేను.. వాడిన చూడాలంతే.. వాడు వాడు చావలేదు బ్రెయిన్ డెడ్ అంతే..
వాడికేం కాదు ఏం కాదు..‛
అమభ.. అమొభసుతంది చెపాలా.. ఏం చెపాల.. ఏడుసుతన్ననన్న.. ఉహూ లేదు
ఏడవొదుద.. ఇది పెళ్ళిమంట్పం అందర చూసుతన్ననరు.. ప్లుజ్ డోంట్ క్రై ప్రీజ్..
‚మా.. అమా, ఏం కాలేదే అరుణ్గాడికి చ్చనన ఆకిసడెండ్ వైజాగ్టు, కొంచం సీరియసేస, వెళ్దిల
ప్లుజ్ మా.. న్నన్నన వాళ్ికి చెపెయ్‛
((ఏం చేసాతం అలా రాసిప్లటుటందంతే, కుర్రాడికి నిండా ముపయేమళ్ళి ఉండవ్))
ఎవరో గుంప్పల్లంచ్చ.. అప్పడే అందరికీ తెలసిపోయిందా..
ఎవడువాడు.. ఆ రాతల్రాసేదవడూ.. హూజ్ దట్ ఫకర్డ్, అసల్ల మనుషుల రాతల్రాసే
అధికారం ఆన్నకొడుకెకవడిచాాడు, రాత.. బుడీ హెల్, వెళ్దిల వైజాకిక.. ఇప్పడే వెంట్న్న.. ఆంటీ..
అరుణ్గాడి అమభకి.. ఆంటీకేం చెపాల.. న్నన్న పెళ్ళికార్డ్స్ ఇచ్చారమభని చంప్పసానచెపన్న, ఏం
చెపాల అందర నననందుకు వింతగా చూసుతన్ననరు.. క నిరామణంకంటే కళ్దమణముభఖమమా..
‚అతుల్ ఆమ్మ కమింగ్ వితూమ, రేయ్ వేణూ, వెహికిల్ తీసుంచు.. అలాగే క జత
బట్టలూ.. వొసుతన్నన‛
వెళ్దిల అంతే.. వెళ్దిల.. వెళ్ళిముందు ఆంటీ కొకక మాట్
‚ఆంటీ ఆం..‛
ఏడుసుతన్నననందుకు.. ఏడిసేత గతం మారనప్పడు ఏడుపెందుకు...
‚వేణు చెపాడు శ్శీ, న్నకు వాడతప ఎవర లేరు, ఆయనొదిలేసళ్దిక ఏడిా ఏడిా ఇప్పడేం
మిగలేుదు, నీలా ఏడవాలన్ననకూ... కానీ ఏడుప్ప రానందుకూకడా ఏడవలేకుండా తయారయామను,
ఇలాంట్రోజొకటొసుతందనతల్లసగానీ, ఇంత తొందరగా.. దయచేసి వాడినకకడికి తీసుకురాకండి న్నను
చూళ్ళిను.. మరిాపోయిన ఏడుప్ప గుర్తతసుతందని భయంగా ఉంది, చ్చవరాప్పల్ల చూసేవాళ్ళికూడా
న్నకెవర లేరు, వీలైతే అకకడే ఎకకడైన్న..‛ మాట్ల్రాటేు ఏడుప్పల్ల కలసి..
అందర చూసుతన్ననరు జాలగానో కోపంగానో
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‚అన్న గాడీ తయార్డ్ జల్లద రాంరి,‛ వేణుగాడు ఏడుపాప్పకుంటూ.
ఎందుకిలా జరిగిందసల్ల.. నినన పొదుదన నవవతూ మాటాుడినవాడు ఇప్పడు లేడంటే
ఏంట్టదంతా.. లేకపోడమంటే ఏమిట్సల్ల.. ఎకకడికెళ్దిడు వాడు.. ఎకకడికెళ్ిగలడు వాడు
మమభలొనదిల.. బాసటర్డ్స రేయ్..
క్షమించమని ప్రీతినోసారి చ్చవరి చూప్ప చూసి కారకిక న్నన్య అతుల్ వసిష్టట వేణు..
***
హైవే మీద గంట్ ప్రయాణ్ణంచాకా ఆకల మొదలైంది. ఎవడున్నన ఎవడు పోయిన్న కడుప్పమాత్రం
నిండాల, న్నతోపాటు అందరిమొహాల్లు ఆకలన బాధ్తో కప్పసుకుని,
‚వేణు ఏదైన్న దాబా దగారాప్పరా తిందాం.. ఆకలేసుతంది. అలాగే వైన్స కనిసేత
ఫుల్లతసుకందామ్మ.. అతుల్ ఆమ్మ సార్న ఫర్డ్ వాటెవర్డ్ హాపెండ్, యు టూ వసి.. అండ్.. థాంక్స
ఫరుమవర్డ్ సపొర్డ్ట‛
న్నన్న మాటాుడుతన్ననన్న ఏమాభటాుడుతన్నననో,
ఎవడైన్న మాటాుడండ్రా రేయ్.. అంతా నిశ్శబాదన్నన నముభకుని..
((ట్రంగ్ ట్రంగ్ ట్రంగ్.. ట్రంగ్ ట్రంగ్ ట్రంగ్..))
ఫోనవడ్రా.. భరదావజ గారా.. ఈ టైమోు.. తెలసినటుటందా
‚హెల్ల.. సారనమసేత‛
‚డిసటర్డ్ఫ చేసుతననందుకు తిటుటకోకయామ శ్శీ, అరుణ్ ఎకకడున్ననడు, వాడి ఫోనందుకకలవటేు,
వైజాగ్ లామండీలంగ్ ఐదు కోట్ుకు తెగిందట్, ఎమభలేమ చెపాడిందాకే‛
‚అవన్న.. బయలేదరా అన్ననడాసర్డ్, మే బి ట్రావెలంగ్టు ఉననటుటన్ననడు.. ఫోన్ చారిజంగ్
లేదన్ననడు, న్నను చూసుకుంటాను సార్డ్, ఎందుకాసర్డ్.. అబేఫ వేణునిప్పడు వైజాగ్ పంపడమదుకూ..
ఇంకో రండు గంట్ల్లు ఫోన్నాయిసాత వాడితో.. అరుణ్తత.. సరేన్న, హా.. వేణు పెళ్ళిపనుల్లు కాసత
బిజీగా ఉన్ననడు, హాయిగా రండు పెగుాలేసుకని పడుకోండి, మేము చూసుకుంటాం.. ఒకే సర్డ్
ఉంటా మరి‛
నిజం దాచలేని అబదాధల్ల అవసరాల్లు భాగమై..
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‚వేణు ఎదురుగా వైన్స ముందాప్ప, అతుల్ వాడూసయూ ప్రిఫర్డ్.. టీచర్డ్స చలాత కామ?‛
‚జస్ట గెట్ వాటెవరమ ఫైండ్, నీడ్ సంథంగ్ టు బర్డ్న ద ట్రూత్ బ్రో.. వి ఆర్డ్ వెర్న మచ్
డిసటర్డ్ఫ్ శ్శీ..‛
‚ష్యమర్డ్ అతుల్, వేణు ఆగరా.. వొసుతన్నన..‛
మంచు తడిపిన విండోస్ ఎకికంచ్చ కార్డ్ దిగి డోర్డ్ మూసి.. వైన్స వేప్పగా...
‚వేణు భరదావజ ఫోన్ చేశారిందాక, విన్న ఉంటావ్ మాటాుడిందంతా.. వైజాగ్ డీలంగ్టు 5
కోటొుచాాయట్, వాట్ట కోసమే అరుణ్చణవరైన్న.. ఏదైన్న.. పార్నటల్ల అరుణ్గాడికి ఆపోనంట్స ఎవరు..
భరదావజతో అరుణ్ బాన్న ఉంటాడా‛
‚5 కోటాు.. న్నకేం చెపలేదన్నన.. న్నరభలాా పైసలసంగతి సార్డ్ న్నకే చెపాతడెప్పడూ, ఈ సారి
అరుణననలాుగూ వైజాగెల్లతండని అననకి చెపినటుటండు‛
‚నిజం చెప్పరా.. రేయ్.. వేణు మన అరుణ్గాననవరో కావాలన్న ఇలా చేసినట్టనిసుతంది, ఆ
ఎమభలేమ గాడెలాంటోడు.. భరదావజలాంటోడ్రా..‛
‚అన్నన 5 కోట్ుంటే అంత పెదద ఎమౌంట్ కాదన్నన మనకు, న్నను 25 కోట్ుదాకా ట్రాఫికింగ్
చేసాత కద, పైసల కోసమే అననన్నదో చేశే అవసరం ఎవరిక లేదే, భరదావక సారుక అరుణననంటే
మసితషటం, బాగా చదువకుని పాలట్టకసలకొచ్చాండని, ఉషారుంట్డన్నటొడెప్పడూ.. అన్న.. అది
ఆకిసడెంటే, మన గాశారం గంతే, నువేవందేందో ఆల్లచ్చంచకు‛
‚హా.. అవన్రా.. న్నన్న పిచ్చాపిచ్చాగా.. ఏదేదో ఆల్లచ్చస్తత.. కదా.. అది.. అది ఆకిసడెంటేరా,
న్నన్న, ఏం చేయాల్ల తెల్లటేురా.. ఎవరిన నమాభల్ల కూడా, అసల్ల.. అసలలా ఐందని మీకెవరు
చెపారు‛
‚సాయంత్రం వైజాకెకలు డాకటర్డ్

ఫోన్నాసిండు, పొదుదన హైద్రాబాద్ హైవే

మీద

ఆకిసడెంటైందట్, కోమాలకు పోయిండట్, సాయంత్రం మేలొకచ్చా న్న నంబరిచ్చాన జరేశపట్టకే మలు
కోమలకు పోయిండట్, తలాకయ పలాందట్‛
‚సాయిబాబా వైన్స‛ ముందు కడు పడి దొరుుతూ.. గుడిశేట్ట పనులకూ గుడిదేవడి
ఆశీసుసల్లండాలేమో..
‚వేణు.. ఒ న్నల్లగు డిస్కజబల్స.. చ్చప్స.. రండు కింగ్స పామక్ తీస్కక, న్నను మందు తెసత..‛
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పెళ్ళికొడుకు గెట్పోు మందడుగుతుంటే అదుబతంలా చూసుతన్ననరు జన్నల్ల
షాప్ప ముందు.. వాడు కకికందానోు వాడే మునుగుతూ.. ఒ జీవి..
అరుణ్గాడూ ఇలాగే తాగి చచాాడు, తండ్రొదిలేసిన బ్రోకెన్ ఫ్లమమిల్ల నగెుకెటడ్ చైల్స అరుణ్గాడు,
అందర లంజొడకా అంటుంటే రాయై బడిల్లన్న బీడీ సారా అలవాటేాసుకునన అరుణ్గాడు..
ఇషటంతో కాక డబుఫమీదునన కసితో MBA గ్టల్స మడల్ తెచుాకుని లక్షల్ల సంపాదించ్చ దానం
చేసిన అరుణ్గాడు, వాడికొచ్చాన సంబంధ్ం న్నకు బావంటుందని ప్రీతిని న్నకిచ్చా పెళ్ళిచేయించ్చన
అరుణ్గాడు.. ఎవరికీ చెపకుండా వారం వారం విజయవాడ సానుల కొంపల్ల పూజిత దగారికెళ్ళి
ప్రేమ వెతుకుకనొచేా అరుణ్గాడు..
ఇవాళ్ ఉదయం చ్చట్టుపోయాడు బిందువై
హైవే మీద రోడ్ పకకన పననండుగంట్ల్రాత్రి కారాప్పకుని.. కొనిన ఉదయాలన చంకల్లు
దాచుకుని మేము..
‚అతుల్.. సాకచ్ నై మిలా, అంట్టకివటీ చలాత..‛
పెగ్ ఫిక్స చేసుతంటే మందుకొంచమొలకి సీటీభద కారి..
అరుణ్గాడు లేకుండా మందు తాగడం పదేళ్ిల్ల తొలసారిదే,
న్న కొడకలాురా రేయ్.. ఎవరో కరు మాటాుడండ్రా, ఇంకా ఎంతమంది చచాాకా
మాటాుడాతరు, న్నకు పిచెాకకకముందే మాటాుడండి..
‚అతుల్, ఒ జో మేరా నోయిడా వెంచర్డ్ కా బారేమే కామ స్కచా తూ, ఈజ్ ఇట్ ఫీజిబుల్
దేర్డ్, ఇఫ్ ఇట్స ఒకే ఆమ్మ రడీ విద్ ఎ కాపిట్ల్ ఎమౌంట్ ఆఫ్ 100 c, రిమైనింగ్ విల్ గెట్ ఫ్రం
బామంక్స ఆజ్ యూజువల్..‛
న్నన్నన్న మాటాుడింది, బిజినస్ డీల్ మాటాుడాలసన టైమా ఇది.. మరేం మాటాుడున, ఏం
మాటాుడిన్న వాడు లేకుండా ఉండటేు, ప్రతి మాట్ల్ల వాడున్ననడు, మీకెలా అరథమవతుంద్రా..
న్ననాప్పది…
‚యేహ్.. ఇట్ ఈజ్ కెలవట్ ఫీజిబుల్ దేర్డ్, ఐ విల్ నగ్టషియేట్ విత్ దం టూ, వన్స ఐ గెట్
ది రసాన్స విల్ లెట్ యూ నో.. డూమడ్ ఎవ్రీథంగ్ పాజిబుల్ విత్ మనీ..‛
మందంట్టన మీసాలన ఎడమచేతోత సవరదీస్తత అతుల్...
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ఎవ్రీథంగ్ పాజిబుల్.. హహ్, అరుణ్గాడిని తెచ్చాసాతవారా, ఎంతంటే అంతిసాత.. హా,
ఎవ్రీథంగ్ పాజిబుల్, షిట్, ఫకింగ్ పాజిబుల్ విత్ మనీ, ఒనీు ఫకింగ్ పాజిబుల్ విత్ మనీ నథంగ్
ఎల్స ..
అమాభవాళ్ితో మాటాుడాల్లసారి టెనషన్ పడుతంటారు,
((ట్రంగ్ ట్రంగ్ ట్రంగ్, ట్రంగ్ ట్రంగ్ ట్రంగ్))
ఎవర.. భరదావజా.. మళ్లి ఏమొచ్చాంది వీడికి,
‚సార్డ్ చెపండి,‛
‚హా శ్శీ.. డబఫచేాసిందిలేమాభ..నినన రారే మ మా బామభరిద అకంటోుకి ట్రానసఫర్డ్ చేశాట్ట
అరుణ్, వాడిప్పడే చెపాడు వెధ్వ, సరేుమాభ, విష్ట యూ హామప్ల మామర్నడ్ లైఫ్, పెళ్ళికి కుదరేుదు,
అరుణొచాాక ఇంట్టకొసాత ఒరోజు, గుడెలనట్..‛
కోల్లయాకే విల్లవ తెల్లసుతందని ఎనినసారుు చెపిన్న.. అనుభవమైన్న.. తిరిగి కోల్లడానికే
ఇషటపడాతడెందుకో మనిషి..

ఉననప్పడరధం కాలేదప్పడూ.. ఏ కషటమొచ్చాన్న న్ననున్ననలేరా

అనాపినప్పడు..
రేయ్ అరుణ్గా ఎందుకురా ఇలా, హా హామప్ల మామర్నడ్ లైఫ్..
న్నకివాళ్ పెళ్ళలిందని మళ్లి ఇప్పడే గుర్తతచ్చాంద్రా భరదావజా.. అదీ నువ్ చెప్పతన్న, వాడేుడన్న
నీకు చెపాలనిపించలేదురా, ఎందుకో మరి, వాడాుంటోడికి నువవ తగవ.. న్నన్య తగను.. మనకు
పనిచేసి పెట్టడానికి జండామోస్తత తిరగడానికీ కడు కావాల, అంతే.. వాడూ మనిషేనని వాడు
చచాాకే ప్పకుంటాం కదా.. నువెలవన్న న్ననైన్న ఎవడైన్న..
మనిషిని మనిషిగా గురితంచేది వాడు చచాాకే.. అదీ ప్పరులేకుండా గౌరవపూరవకచ్చహనంగా
‚బాడీ‛ అని పిల్లచుకుని..
బాడీ.. దేహము..
అరుణ్ = బాడీ + (వావట్)
ఇప్పడు వాడిల్ల లేనిదేది, అసలెవరికైన్న చావకముందూ పోయాక లేనిదీ ఏమిటీ,
ప్రాణమా.. కాదు కాదు.. బ్రతికుననవాళ్ిందరికీ జీవం ఉననటాట...
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చైతనమమా.. మరణ్ణంచాకా కూడా మనోు చైతనమం నింప్ప మనుషులెంతమందిలేరు...
మరదేంట్ట.. ఆ లేనిదేవిట్ట,
((ట్రంగ్ ట్రంగ్ ట్రంగ్.. ట్రంగ్ ట్రంగ్ ట్రంగ్))
భయమేసుతందందుకో ఫోన్ శ్బదం వింటే..
అనౌనన్ నంబర్డ్.. ఎకకడో చూసినటుటందే,
‚హెల్ల.. హెల్ల.. గుర ఎలా ఉన్ననవ్..‛
చాలాసారుు విననగ్గంతు
‚హెల్.. హెల్ల పూజ్.. పూజితా‛
‚హమభయమ బాన్న గురుతపెటుటకున్ననవే.. పెళ్ళికి కార్డ్స పంపావ్ గానీ వీలవలే‛
కార్డ్స.. న్నన్న ఒహ్ అరుణ్గాడిచాాడా,
‚నీ తోకెకకడా.. అవ్యన న్న ఫోన్ అటెండ్ చేయొదదని ఏమైన్న అనుకున్ననరా మీరిదదర, హా..
నినన రాత్రి నీకు న్నల్లగు సారుు చేసేత సివచ్ ఆఫ్ చేసుకంటావా..‛
‚హేయ్ ఏం కావాల్లనకిప్పడు‛
‚అరుణ్చకకడ.. పార్నట పని మీద ఢిల్లు వెళ్దత అన్ననడు..‛
‚హా అవన.. అకకడే ఉన్ననడు.. పన్నంట్ట‛
‚ఏంట్ట శ్శ.. ఏం తెల్లనటుు మాటాుడాతవ్.. అరుణీణకేం చెపలేదా, మా పెళ్ళి.. వొచేా నల్లు,
కార్డ్స్ కూడా ప్రింట్యామయ్.. వైజాగ్ నుండి వెళ్ళిప్పడు విజయవాడకొసాతడేమో మొదట్ట కార్డ్స నీకే
పంపిదాదమనుకుంటే.. ఎకకడ చచాాడో మహానుభావడు‛
పెళ్ళి.. అరుణ్ పూజితతో.. ఇదేన్న వాడు న్నకిసాతననన సరయిజ్.. ఒ గాడ్, ఏం
చేయాలప్పడు.. వాడు లేడని తనకి చెప్పత.. వొదొదదుద.. తననలాగే నమభనీ.. మలుగా ఏదోరోజు చెపాత,
అంతే అంతే..
‚ఏమైంది గుర సైలెంట్యామవ్.. సానిముండకు పెళ్ళిందుకన్న‛
‚హేయ్ పూజా.. అలా అనకు.. న్ననినననప్పడూ అలా చూడేుదు, ఇన్నపక్ట ఆమ్మ స్క గాుడ్,
వాడానకో షాకిసాత అన్ననడు గానీ చచేాంత షాక్ అని తెల్లదు‛
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‚నిజమా.. అలా అన్ననడా.. సరే గుర, అరుణ్ణక వీలేుపోతే న్నన్న హైద్రాబాదుకొసాతలే,
ఎలాగూ మీ ఆవిడిన చూడాసనికి రావాలగా హ హ..‛
‚తపకుండా పూజా.. న్ననీనతో రేప్ప మాటాుడన్న.. కాసత బిజీగా ఉన్నననిప్పడు‛
‚ఒకే గుర.. ఆల్ ది బెస్ట, ఎంజాయ్..‛
కొనిన గంట్ల్లు ఎకకడినంచెకకడికి ..
‚రేయ్ రేయ్హహలే.. వేణూ చూసుకుని డ్రైవ్ చెయ్, డివైడర్డ్ కి తాకుతుంది బండి,
తాగలేదుకదరా నువ్.. ఎకికందా, కాసేపాగుదామా ఎకకడైన్న..‛
‚రండ్రోజుల్ల నిద్ర లేదు కదన్నన కళ్ళి మూసుకపోతుననయ్ అంతే, గా వాట్ర్డ్
బాట్టలట్టయిమర్రి.. మీరు పండుకోర్రి న్నను చూసుకంట్..‛
ఆ అ అ అహ్ హ్ హ్ హ్ హ్ అ అ అ అ అ
ఆవలంతల్ల పాడుగాన్య.. ఊపొచేా పాట్లన్నల్రాబై నిద్ర ఎగిరోవాలంటే..‛
గబఫర్డ్ సింగ్ గబఫర్డ్ సింగ్ గబఫర్డ్ సింగ్ గబఫర్డ్ సింగ్..
పెన్ డ్రైవోు పాట్..
ధ్బ్ ధ్బ్ ధ్బ్ ధ్బ్ భేళ్ భేళ్ భేళ్ ళ్ ళ్ ళ్ ళ్ ళ్ ళ్ ళ్
క్రీచ్్ఁ చ్్ఁ చ్్ఁ చ్్ఁ చ్్ఁ చ్్ఁ చ్్ఁ చ్్ఁ చ్్ఁ చ్్ఁ
శ్ శ్ శ్స హ్స హ్స శ్స హ్స శ్..
కొనిన గంట్ల్లు ఎకకడినంచెకకడికి..
న్న తల పగిలన శ్బదం చెవిని చేరేల్లప్ప కళ్ళి మూసుకుపోయి..
ఇదేన్న ఇదేన్న మరణమంటే.. ఇదే హా ఇదే ...
దబ్ దబ్ బ్ బ్ క్రీచ్ క్రీచ్.. శ్ శ్ శ్స హ్స హ్స శ్స హ్స శ్..
శ్ర్నరం తేలకతూ రకతం రకతం నలుగా.. చీకటోు ఎవర కదలక అందర..
ఎవర.. నువెవవరు.. న్ననవరసల్ల.. రకతం అంతా రకతం..
మరణ్ణంచాకా కోల్లయేదేంటో కళ్ి మూతలకేదో దివమదృష్టటచ్చా..
ఏదో తెల్లసుతంది ఏదో..
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ఇన్ననళ్ి ప్రపంచం అనుభవించ్చన జీవితం సేనహాల్ల బంధ్యల్ల గాయాల్ల జాాపకాలూ అనీన
అనీన.. ఎవ్రీ మదరపకింగ్ థంగ్ కోకటే మాయమౌతున్ననయ్..
ఇదేన్న కోల్లడమంటే.. ఇదేన్న హా.. కళ్ి మూతల్ల తెరుాకున్ననయెందుకో..
రకతం.. రకతం.. ఎదురుగా వొసుతనన వెహికిల్ లైట్ు వెల్లకిక
డామష్ట బోరుసల్లంచ్చ బైట్టకొచ్చాన న్న వెడిసంగ్ ఇనివటేషన్..
వంటేరి వారి పెళ్ళి పిల్లప్ప.. శ్శాంక్ వెడ్స ప్రీతి..
రకతం రకతం రకతం

*
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