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దొ దివానె దొ షెహర్ మెఁ...
దొ దివానె షెహర్ మెఁ...
వీడియో కాల్ కనెక్ట్ అవ్వగానే అతడి గంతు కన్నన మందుగా ఆ పాటే వినిపంచంది
ఆమకు. అతడు స్క్రీన్ై కనిపంచనినికి ఒ ంండు నిమలు ప టిం్ంది. హంహంై తడి కుకుంని
తుడుచుకొని, టవ్ల్ు కరనే సి, లాప్ాప్ు ఇంకా దగగయ తీసుకొని, మీడియా ప్లేమర్ో
పాటు ఆప, ఆమ ఉనన విండోని మాకిిమైజ్ చేశాడు.
“హే బేబీ! వాట్సి అప్?”
“ఏంటిం? ఇప్పస షేవ్ చేసుకొని వ్చ్చావా?”
అతడింకా గెడ్డంై ుయగగానీ ఉండిపోయందా అని చంలు సర్వవ చేసుతండ్గానే —
“నిజం చప్ప రాజ్.. బానే ఉన్ననవా?”
వాయం ది రోజు పగా రోజుకి ద్దదనిమిది గంట ప నిచేస్తత, మదడూ ళ్ళూ
హూనమైపోయ, కొదిదగా జవయం వ్చానట్ట్న్నన ఆ సంగతి తెలీనివ్వకుంని ఉంసందుకు పెరిగిన
గెనిడనిన ఆదరాఫదరా గీకేి, క్రా

కొంచం సరిచేసుకొని ఆమ మందుకొచాన్న క నిమషంో

దొరికిపోయనందుకు ోోల తిట్ట్కుం

—

“బానే ఉన్నను. కొంచం అలసట అంతే! చపాుగా ఈ వాయం డెడ్ైన్ ఉందని. ని బా
సతాయంచందికు! అంతా చేతిో ఉననటే్ ఉంట్టంది. కానీ ఎంతకీ లంగనటే్ అనిపసుతంది. ఉఫ్..
హంతాతనికైతే అయపోయంది. Monkey’s off my back, now. So, all’s well.”
ఆమ ఏమీ మాాేడ్కుదు. వింట్టననట్ట్ కూని కుదు.
“నీ సంగతేంటిం? How was your week?”
పెళ్ళూ కాకమందు, కటే కంపెనీో నిచేసేటప్పడు, ప్రతీ సోభవాయం ఉదమం
కరినొకరు చూసుకోగానే హంకురఫడి లకరింప్పలో భాగంగా అడిగే ప్రశ్న: “How was your
weekend?” హందట్లే “Good.”, “Nice”, “Not bad”లాంటిం పొడిపొడి సమాధాన్నకు. కయంటే
కరికి ఆసకిత పెరిగే కొద్దద జవాబులూ ఆసకితకయమైయాాయ. వాయంో ఐదురోజులూ ఎనిమిది
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గంటలపాట్ట మఖమఖా ప చూసుకుంట్టన్నన తెలమకునివెన్నన ఆ ప్రశ్నకు సమాధాన్నోే
తెలశాయ.
పెళ్ళూన కొతతో,ే తువుల తన తీయకమందే తెలాేరిపోతుంటే, నిద్రభతుతోనే బా
సం పోటీడి, బ్రేక్టాస్ట్ ్ విషమంో పోాేడుకొని, వ్చేా దిగంటల వ్యకూ సరిపోయంతటిం
కౌగిలంతోే పెట్ట్కునన మదుదల తడి ఆయకమందే చరో వైప్పునన ఆఫీసులకు రుగు ప తీి,
తిరిగి క పికునన ఫ కప్ప సామంత్రాోే, ఆలసాాల అలసటో లాలనగా అడిగే హందటిం ప్రశ్న:
“How was your day?”
చూస్తత చూ

“How was your week?” హందలయాంది. ఇలానే కొనసాగనిసేత,

నెలలూ, సంవ్తిరాలూ ఎలా గడిచ్చమని అడిగే అగతాం డుతుందేమోనని ఆమ బమం.
“ఇంకెన్ననళ్ళూలా?” అని ఆమకు అడ్గాలని ఉంట్టంది, అడ్గాలిన అవ్సయం కుకపోయన్న.
ఎటింోగా ఎంత సంపాదించ, అందుో ఎంత మడివేి కరకు పెా్ో, ప్రతి నిమలునిన
నిలయేోకి, పండ్ేోకి ఎంతెలా మారుాకోవాో అనీన ఆమకు నూరిపోశాడు. వాళ్ూ బవిషాత్
కాప్పయం గూగుల్ కాలండ్ర్ో రిమోట్స వ్ర్ర, వెకేషన్ అనే ఈవెంట్సిో బద్రంగా ఉందని తెలిన్న,
అతడుకుని ోట్టు స్క్రన్ై కనిపసుతనన అతడి త తీరుాకోకుకపోయనప్పడ్లాే అడ్గాలనిపస్తతనే
ఉంట్టంది.
“ఒయ్.. ఎకరడికెళ్ళూ పోయావ్?” అని అడిగాడు, ఎదురుగా కనిపసుతనన ఆము.
“ఆకల వేసుతంది. భధురై ఇడ్లే సంటర్కు వెతునతన్నన. వ్సాతవా?” అంది భనసుు మాటల
మాట్టన మామంచేస్తత. అతడూ సననగా నవావడు.
భధురై ఇడ్లే సంటర్, కోయభంగల...
కయంటే కరు ఇష్భని దాచకునంతగా ఫమటడిపోయాక, జోరు మీదునన వ్లప్ప
ఫండికి వీకెండ్ స్ప బ్రేకర్ అవుతుంటే చూస్తత ఊరుకోకుక, అయథరాత్రి దాటేవ్యకూ ఫోన్ో ఇదద
మాాేడుకుం

నే ఉన్నన, ఉదమం ఎనిమిదింటింకలాే ఆమ ఉంస ప.జి. దగగరోని
ే ఈ టింఫిన్

సంటర్ో కలవ్టభనే ఆనవాయతీ హందలయాంది. వేడివేడి టింఫిన్ ఏ గ గుట్ట్కురభనిపంచ,
గుకెరడు కాఫీ నీళ్ళూ గంతుో పోసుకున్ననక, ఇదద

భుకాతయాసం నటింంచ, కాసత నడిసేత

కుదుటడుతుందనన వ్ంక త ఆ వీధుోే తియగడ్భనే అలవాట్ట చేసుకున్ననరు.
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Public display of affectionో ఏ మాత్రం తగగని జంటల ప్రేయణ త క చేతిని భరొకరి
నడుం వెుక దాచ, న్న పగు కాళ్ూ ంండు చేతుల డ్బుల్ శ్రీరానిన నడిపస్తత, న్న పగు కళ్ళూ
కటైనప్పడు, కనిపంచేవ్నీన వింతకు! అనిన వింతోే ప్రతేాకభనిపంచనవి ఆ ంిడెనిిమల్
ఏరియాోని ఇతునూ.
తిరిగి భళ్ళూ భళ్ళూ చూనిలనిపంచేంత అందంగా. గుచుాకునే చూప్పలు దిష్ట్బొభమల
అవ్సయంకుకుంని తిపకొట్గల ఆతమవిశావసం త. నచానినికి, మచుాకోనినికి అడుడరాని నిబు,
దయం, దరాాల త. అనినంటిం మించ, విలక్షణమైన వ్ాకితతవం ఉటిం్డుతుననట్ట్గా... ింప్పల్గా
చపాలంటే, బంగళ్ళరు అమామయలాే అకరడి ఇతునూ!
“ఎంత బావున్ననయో కదా, ఇతునూ?!”
“కదా? ఎటింకైన్న ఇలాంటిం ఇ పే కటిం కట్ట్కోవాలని న్న కల.”
“నీకేం బాబూ.. బోలెడు జీతం. కొనేసుకోవ్చుాకు..”
“భన జీతా ప పెడితే వ్చేా ఇతునూ కావివి. IT folks are perpetually middle class.
ఇలాంటింవి కొన్నలంటే ఇంకేవో చేయాల. ఐటిం ఉ గాగం చ్చలదు.”
అతడు తనని ఆటటిం్ంచనినికి అలా అన్ననసమోనని అుకుంది. వాళ్ూ ఫంధానికి
సమాజం ఆమోదించే మద్ర వేయంచుకోనినికి ఇదద
భనస్తరితగా అంగీకరించ్చక, తభకం

ిదధనిడక, అందుకు పెదదవాతునూ

ఒ సంత గూడు ఏయరుాకోనినికి ప్రమతాన ప

హందలెా్క, ఫమటకొచాన జీతాల అంకె ప, వాటింకి exponential highో ఉనన రిమల్ ఎసే్ట్స
ధయలూ చూశాక, ఆమకు అతడి మాటోేని నిజం కనిపంచంది.
కోరుభంగలలాంటిం ఏరియాో ఇండిపెండెంట్స ఇ పే తభ తాహతుకు మించందని
తేలపోయాక, బంగళ్ళరు అమామయ తియసరరించన తె పగు అబాబాయయలా కొంచం భనసు
కష్పెట్ట్కున్నన, అభమ చూపంచే అమామయకి తాళ్ళ కట్నినికి ిదధడిన బుదిధభంతుడిలా,
ప్పట్గడుగులాే

ప్పట్ట్కొసుతనన

అపాం్మంట్టోే

కదానిన

తభ

సం

చేసుకోవాలని

నియణయంచుకున్ననరు. చదివిన చదువుకు, ఉనన ఉ గాగావ్శాలకు, డ్గలగే కలు్నికి అది
సంతభవ్వగల కకునని అనిపంచంది.
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పెళ్ళూ లుపంగ కన్నన, పెళ్ళూ అయాాక కాప్పయం పెా్లిన అద్దద ఇ పే వెతకటం కన్నన,
కొన్నలిన ఇంటింని గురించ ఇదద
కొుకుననవాతునూ,

పచావాళ్ూలా తిరిగారు. ఏజంట్టే, బ్రోకరుే, ఇ పే

కొుకోరకుకపోయనవాతునూ,

తె పిననవాతునూ,

తెలమనివాతునూ

-

అందరి

సలహాలూ, స్తచనలూ తీసుకున్ననరు. నేల మీద ప్పన్నదిరాయ కుకపోయన్న, గాోే మేడ్ ప కటిం్
చూపసుతంటే ఎతితన మడ్ ప దించకుంని చూశారు. కల ప కన్ననరు. జీ(వి)తాలని తాకట్ట్ పెటిం్
తీసుకొసుతనన పెట్ట్ఫడి భటిం్పాైపోతుందేమోనని బమనిడరు. వాయభంతా ఆఫీసుో చ్చకరిచేి,
వారాంతం రాగానే బై

వేసుకొని నతతనడ్క నడిచే ట్రాఫిక్టో ఉసురోభం

ిటిం ఒ ల ల ుండి

భరో ల లకి ప్రయాణంచ, ఎలాగో కట్రండు సైట్టే చూసచేావారు. వాటింని గురించ భళ్ళూ
వాయభంతా తయానబయాన ప.
వ్ంటగది పెదదగా ఉండ్కపోతే ఆమకు కుదయదు. సోర్్్కి సోరప్ ఎకురవుంనిల, “పలేలకి
అది చ్చలా మఖాం!” అని అతడు. ఇదదరికీ వెంటింకుషన్ బాగుంనిల. ఆఫీసులకు దగగరైతే చ్చలదు.
స్తరల్, హాిటల్, మాల్, ినిమా హాల్ - ఇవ్వనీన కూని రాయ విిరితే తగికుంత దూయంో
ఉంనిల.
ఎట్కేలకు వీళ్ళూదదరికీ ఏ గ నచాతే, అకరడి త అయపోదు. ప్రేమించుకుంట్టన్ననభనగానే
కాదనకుంని ఆశీయవదించనినికి ిదధమైనందుకు తగుమాత్రం గౌయవ్మిస్తత, ఇదదరి అమామన్నననల
(కుక వారివారి తయ

వ్చాన ండితుల) వాసుత విజ్ఞాన్ననికి సరిస ఇ పే అయ్ాంనిల. ఇనిన

కుదిరిన ఇ పే దొరికిన్న కతునూ ల సుకొని కొనేమనినికి కుదు. ఎవ్డి భూమి? ఎవ్డు
అమమతున్ననడు? అమేమవాడికి ఆ ఆిత ఎలా సంక్రమించంది? అపాం్మంట్సి కట్నినికి అప్రూవ్ల్
ఉందా? ఎంతవ్యకూ లీగల్? ఎకరడెకరడ్ ఇలీేగల్? బిలడ

ంప్పాటేషన్ ఎలాంటింది? లాంటిం

అనంతకోటిం ప్రశ్నలకు జవాబు ప దొయకప్పచుాకొని, క నియణయానికి రావాల.
ఎంతకూ తెగని సంతింటిం వేటో అ పప్ప కవైప్ప. కనీసం కాగితాోే అయన్న
గృహప్రవేశ్ం కానిదే పెళ్ళూపీటలెకరకూడ్దని పెట్ట్కునన నిమభం భరోవైప్ప. ఆమ ప.జికి వెళ్ళూ పక్ట
చేసుకునన కానొక వీకెండ్ ఉదయాోే, భధురై ఇడ్లే సంటర్ోనే టింఫిన్ తినేి, పొగ పగకురతునన
కాఫీని చలాేయబట్ట్కునేోప్ప ఏజంట్స ుండి వ్సుతనన కాల్ కా పసుతండ్గా, ఆమ హంహం చూశాడో
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సారి. సగం వ్దికుిన చౌ-చౌు స్తన్ త కుళ్ూబొడుసోతంది. కాఫీ మట్ట్కోకుదు. తాగభంటే
వ్దదంది. ఫమ పదేరుదాభంటే కదకుేదు. ఏభయాందని కటింకి ంండుసారుే అడిగితే —
“అస ప భనం ఇ పే కొుకోరగలభంావా, రాజ్?”
“ఎందుకు కొనకుం. కొనేసాతం. ఇవావళ్ వెళ్ళూ చూసచ్చాక ఇహ ఫైనల్ చేసేదాదం..
“అసలా అుమానం ఎందుకొచాంది నీకు?”
“ఏమో బాబు. ఇలూే ఇలూే అని ఇటింకే ఆంనతునూ పెళ్ళూ వాయదా వేసుకున్ననం. కనీసం ఈ
మాఘంోనైన్న పెళ్ళూ అవుతుందా అని అభమ పోరుబడుతుంది. భనం ఎంత వెతుకుతున్నన సరైన
ఇకుే దొయకటం కుదు. న్నకు బమంగా ఉంది. పోనీ, పెళ్ళూ చేసేసుకుందాం. అప్పడిలా ఫమట
క పికోవ్ని ప ఉండ్వు. వీడికి పోిన డ్బుబాయ ప చ్చకుేదన్న, ఇంకా తగలెమాడ్ం?”
“నిజంగానే వాడికెనిన డ్బుబాయ ప పోశామో కదా?” ఇయర్ ఫోన్ి ో సననటిం రొదోంచ
అతడికి ఆమ మాట ప చేరాయ. నవివ ఊరుకున్ననడు.
“ఎందుకా నవువ?” చకుక, భళ్ళూ నవువకున్ననడు -అప్పడు ఆమ లాగిన పాయం

అతడు సవాసగానీ, అంతకు మందురోజే ఆఫీసుో

టీ బ్రేక్టో సంసాయ సాగయంో డ్లప్ వివింగ చేసుతనన స్పనిమర్ కడు, సమద్రంోకి దూకబోతునన
జూనిమయేకి ఇచాన గీ తదేశ్ంో క సతాం: న్నమనలాేరా, పెళ్ళూకి మందు ైఫ్ NDTV
Goodtimesలా ఉంట్టంది –

ై తినని ప, గాడెాటే ై విరీతాభిమాన్న ప, విచాలవిడిగా

ాషన్షో ప, కింగఫిషర్ కాలెండ్రుే చూనిడ ప వ్రారా. పెళ్ూయాాక, NDTV 24x7గా మారుతుంది.
బ్రేకింగ నూాస్ట్ లూ. బిగ ఫై

ే.

అవే మాట ప ఆమ దగగయ తూలబోయ, తమాయంచుకొన్ననడు, ఇప్పడు.
“ఒయ్.. ఎందుకు నవువతున్ననవ్? చచుాగా..”
“ువువ చేసే ఉలేకాయం పెటిం్న వ్ంకామ ఎంత బాగుంట్టం గ! న్నటింకి భళ్ళూ అలాంటిం
కాయం ఎప్పడు తగు పతుం గ?!” య్గయ్గా పగా భగవాళ్ూకి పెళ్ళూతునూ అవుతుననందుకూ,
తయతరాల అుబవానిన అంతటింనీ తనబోటిం కొతతవారికి అందిస్తత ఉననందుకు భగజ్ఞతికి
భనసుో దణణం పెట్ట్కున్ననడు.
“ఏం? హంనన బిరాాని తెపంచుకున్ననయటగా? బాకుదా?”
దొ దివానె దొ షెహర్ మెఁ...

patrika.kinige.com

“బిరాానియా, వాడి పంనికూని? ఫన్ తీసేిన చకెన్ఫయగర్ు రైడడ్రైస్ట్ ో సి మా
హంహాన కొా్డు.”
అతడికి వ్ంట చేి పెటే్ అవ్కాశ్ం ఆమకు తకురవ్గానే కలగింది. పెళ్ళూన హందటిం ల డు,
న్న పగు నెలోేనే. అందుో భళ్ళూ అతతగారు ఒ నెల, అభమ ఒ నెల ఉండి వెళ్ళూరు. అప్పడు కూని
రోజూ చేిపెట్నినికి ఎంత ప్రమతినంచన్న, అతడికి కుట్స మీటింంగోి, ఆమకు ని తితడి ఎకురవ్
అవ్డ్మో. దానికి  తడు సేనహితులూ, కోేజ్ కోలీగి భోజన్ననికి పలవ్ని ప. పెళ్ళూ ఇంకాసత
మందయ్ాంటే, అతడి ఇంకాసత మందుగా తనవాడ్య్ంటే...
“అననట్ట్.. గులాార్ కొతత ినిమా పాట ంపాు. విన్ననవా?”
“హమ కామ్ పె యఖ్ ల కభీ.. యాయమ్.. ”
“యెస్ట్ .. అదే.. అదే”
ఆమ పాట హమిమంగ ఆప్లి, కలా చూింది. అదేంట్ల కిేక్ట అవ్వనినికి అతడికి కొనిన
క్షణా ప టిం్ంది.
“ఒహ్.. సారీ! మిస్ట్ ి అయాా. Trying to seduce me, eh?”
ఆమ ఇఫబాయందిగా కదిలంది. అనరాని మాట, అనకూడ్ని వాతునూ అననటిం ఇఫబాయంది.
భరాాదపూయవకంగా ఎనిన హదుదైన్న దాటనినికి అుభతించే ఫంధం వాళ్ళూదదరి భధాా ఉన్నన,
మాటల త వే కిరన శ్రీరాల త ంటరిగా వేగడ్ం కష్భని అుబవ్ంోకి వ్చ్చాక, కుని హదుదోే
గిరిగీసుకొని కూరోావ్టం మాల ైంది.
అతడి కీస్ట్ , అతడి ఫైల్ి, అతడి లాప్ాప్, అతడి ఫోన్, అతడి ఐపోడ్, అతడి ఇమర్
ఫోన్ి, అతడి ఫట్ ప, అతడి చయమం, అతడి వాసన - చూి ఎన్ననళ్ళూపోతుం గ?!
“ఈ పాట గులాార్ రాిన కవితోేది అుకుంా.. ఈ ినిమా కోసం ప్రతేాకించ
రామకుదుకుంా..”
హందలెా్డు. ఇప్పడు ఆ పాట గురించ ఏమేం అుకుంట్టన్ననడో ఆకుంని వాగుతాడు.
ఎప్పడూ అంతే! ఇలు్ననయన్న, కలు్ననయన్న మాటమాటోే చప్లసాతడు, అది ఆమకు ఇష్ంగా,
ఆమ కష్ంగా మార్వట్ట్.
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అసలక ఇ పే కొనగలమా అనన అుమానం త అతడి మందు ఫమటడిన ఉదమం,
ఆమ ల డ్ సరిచేమనినికి, “నీకో పాట వినిపసాతుండు. బకు గగా ఉంట్టంది.” అం

తన

ఫోన్ో ఉనన పాటు వెతికి, ఇయర్ ఫోన్ి తీసుకొని ఆమ చవిో పెా్డు.
చకరని సంగీతం హందలయాంది. అంతో క అమామయ నవువ.
“ద్దవాన్న” అందా గంతు, నవువతూనే.
“ఏక్ట ద్దవాన్న షెహర్ మెఁ” అని భగ గంతు.
“ఏక్ట ద్దవాన్న నహీ, ఏక్ట ద్దవానీ భీ” అంది ఆడ్ గంతు.
“హే.. భనలానే?” అందామ ఆశ్ాయాంగా, నవువకుం

. తలూపాడు అతడు.

ఇంతో ఫోన్ మోగింది. “హిహి.. ఇ గ ఇంకో ఆవారా కూని ఉన్ననడు ఇకరడ్.” అని
అం

ఇమర్ ఫోన్ి డిస్ట్ కనెక్ట్ చేి ఫోన్ అతడికి ఇచాంది.
“తుంబ ట్రాఫిక్ట ఇద్ద... కుట్స ఆగబొహుదు” అని ఏజంట్సకు చప ఫోన్ కట్స చేి, ఆమ

చవులకు వేలాడుతునన ఇయర్ ఫోన్ి కు ఫోన్ భళ్ళూ కనెక్ట్ చేశాడు. పాట ఆగిన చోటే
హందలయాంది.
“దొ ద్దవానె షెహర్ మెఁ” అని పాట హందలయాంది భగగంతుో, క్షణాోే ఆడ్గంతూ
కలింది.
“ఆబూదాన్న?” పాటు ఆప అడిగింది, “ఆబూదాన్న అంటే ఏంటిం?”
“ఆబూ అంటే నీతునూ. దాన్న అంటే గింజ ప అని మావాడు చపాడు.”
పాట భళ్ళూ ఆగిన చోటే హందలయాంది.
“ఆష్టయాన్న? - అంటే?”
“ఆష్టయాన్న అంటే డ్రీమ్ోమ్. అది సర్వ కానీ, ువివలా మాటమాటకీ పాటని ఆప్లసేత
హంతతం ఫీల్ పోతుంది. పాట వినెయ్ా పూరితగా.. తరావత చపాతు నీకు అయథంకానివి.” అం

ఆమ

చేతిోంచ ఫోన్ తీసుకొని అతడు ట్ట్కున్ననడు.
ల డుననయ నిమలుల తరావత, పాట భళ్ళూ ప్లే అయాంది - ఈ సారి ఇదద

చరో ఇమర్

ఫోన్ పెట్ట్కున్ననరు. హందట, పాటో ఆమకు అయథంకాని దా ప చేతనైనంతవ్యకూ వివ్రించ్చడు.
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గులాార్ మాటలు భనసు త విన్నలిందేగానీ భరోదారి కుదన్ననడు. తె పగుో ఆత్రేమ,
వే

రిలా హింది ినిమాలకి గులాార్ అని ఆమకు రిచమంచేశాడు.

మేమ

పెటే్ పాటలకు

తనకి తెలీకుంనినే ఎలా అలవాట్టడిపోయాడో, ఇదే ినిమాో అమన రాిన ఇంకో పాట
విననప్పడ్లాే చుా్ ప కానీ, సేనహితు ప కానీ కుని ఈ ిటింకి వ్చాన కొతతోే బాధపెటిం్న
ంటరితనంో  తడు నిలచన గులాార్ అంటే ఎంత ఇష్మో, ఆ తరావత ఆమ తన జీవితంోకి
వ్చా  తడ్ంటే ఏంట్ల తెలపనందుకు ఆమ అంటే ఇంకెంత ఇష్మో చప్పకొచ్చాడు.
పాట లూప్ో ప్లే అవుతూనే ఉంది. అతడు మాాేడుతుననప్పడు బాక్టరండ్ అయపోతూ,
అతడి మౌన్ననీన ల ాజికల్గా మారుస్తత.
ఇలు్ల గురించ చపాక, సంతి పే గురించ తానెందుకంత ట్ట్ఫడుతుననద్ద వివ్రించ్చడు.
మాటింమాటింకీ ఫదిలీ అయా గుమాసాత ఉ గాగం న్నననది కావ్టం త ఏ ఊ

తనది చప్పకోనినికి

కుక,  తటింపలేల త రిచమమై సేనహం పెంచుకునే ోప్ప అనీన వ్దు పకొని భళ్ళూ కొతత ఊరికి
వెళ్ళూలిన రిిథతుోే, అకరలనూ, తననూ బాగా చదివించటం త భరో ధాాస కుకుంని సంత
ఇంటిం కలు వ్దికుసుకొని, ంకరల కలు్ననంతా తభ చదువులూ, తభ జీవితాలకు ధాయపోి,
ఇటింకీ అద్దద ఇళ్ూోే భగుగతునన అమామన్నననలకు వాళ్ూదం

క ఇ పే ఇవావలననది తన

ఆశ్మం అని చప్పకొచ్చాడు.
మాటమాటోే వ్ణుకుతునన అతడి గంతుు సవ్రించనినికి ఆమ ఆ పాటనే కూనిరాగం
తీింది. అటింుండి, ఎలాంటిం అుమాన్నలూ, బయాలూ కలగిన్న ఆ పాటనే అందుకోవ్డ్ం
అలవాట్ట చేసుకున్ననరు, ఆ ద్దవాన్న, అతడి ద్దవానీ.
అతడి కరకు లీసా వ్చా కూరొాంది.
“Hey.. Don’t worry about him. He’s fine. And we’re there.” అని నభమకంగా
చపంది. కుశ్ల ప్రశ్నలయాాక, కాసేప్ప కబురాేడి తన గదిోకి వెళ్ళూపోయంది. ఏ ఆధాయల 
కుకపోయన్న తభ సంతకాళ్ూమీద నిలఫడ్గలగినవాళ్ూకుంస హంండి ధైయాం ఆమ సంతం. కొనిన
నెలల క్రితం అతడికి ఫ్లే వ్సేత, అతడి బాగోగు ప చూసుకున్ననరు లీసా, మార్ర. మగుగరికీ భరో
గతాంతయం కుక ఏనిది క్రితం ఆ అపాం్మంట్టు షేర్ చేసుకున్ననరు. ఎన్నన ఆట్టపోటేలని కలి
ఎదురోరవ్టంో సేనహం ఫలడింది.
దొ దివానె దొ షెహర్ మెఁ...
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“ర్వప్ప భళ్ళూ సైకిేంగ ట్రిప్ అంట్లంది ఈ పలే. న్నకేమో మసుగు తనిన డుకోవాలుంది.
చలకాలం వ్చేాసేత అంతకు మించ ఏం చేమగలం? ద పోదాభని కటే గోల.”
“వెళ్ూగలవా భరి?”
“ఏమో... చూసాతు. పొదుదనన కువ్డ్ం ఫటిం్..”
“లంచ్ అయాందా?”
“ఇంకా కుదు. ఇవావళ్ మార్ర గాడి వ్ంట. ఆకల దంచేసుతంది. వాడి సంగతి తెలిందేకదా,
బ్రేక్టాస్ట్ ్ టైమ్కి హందలెడితే డిననర్కి పూరితచేసాతడు. అంత సోే.. ఇంతకీ ువేవం తిన్ననవ్?”
ఆమ ఆోచనో డింది.
“డోన్్ టెల్ మి. భళ్ళూ ఉవాసమా? అందుకేన్న ఆకల అంట్టన్ననవ్?”
కుదని నమిమంచబోయంది. ఈసారి దొరికిపోవ్డ్ం ఆమ వ్ంతు అయాంది. రాిపెట్ట్కునన
న్నట్సి ుండి చదువుతుననట్ట్ గడ్గని చరాకుడిపోయాడు —
“పూజలూ వ్రతాలూ అంారు మాాేడితే! అభమ చ్చలదననట్ట్ అతతగారు కూని
తయాయయాారు. అయన్న ువువ పూజ చేశావో, కు గ వాతునూ చూడ్రుగా. చేశానని చకువూ? ఊ
అంటే ఉవాసా ప చేసేమడ్మే! అసకు ఉంట్టనన వాతావ్యణానికి, తింట్టనన తిండికి సంఫంధం
కుదు....”
“సర్వ.. ఇక నేు ఇక ఉంాు. ువువ జ్ఞగ్రతత. ంస్ట్ ్ తీసుకో..”
“చూడూ.... నేు బాగానే ఉన్నన. When I said I’m fine, I’m fine.”
ఆమ భంచనీతునూ తాగుతానం

కరకు వెళ్ళూంది.

అవుు. అతడు ఫైన్ అంటే ఫైన్. న్నట్స ఫైన్ అంటే న్నట్స ఫైన్. ఇంకో మాటకు ఆసారయమే
కుదు. బంగళ్ళరుో అయతే ర్వట్టే ఎకురవ్, ఇకరడ్ క ఇంటిం మీద పెటే్ డ్బుబాయ త హైదరాబాదుో
ంండు ఇతునూ తీసుకోవ్చుానట అంటే —
“Hyderabad sucks! అదస ప ిటింయ కాదు. Overgrown village. అండ్.. అకరడి IT
industry అయతే small scale industry కూని అనిపంచుకోకుదు! ర్వప్ల ంిషన్న వ్సేత భళ్ళూ
ఊ

తియగాల. I can’t live there.”
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సాప్ల్ేర్ో కొంచం అుబవ్ం వ్చ్చాక, ఎం.బి.ఎ చేమడ్ంవ్లే భంచ కెరీర్, మఖాంగా
ఫైన్ననిిమల్ గా బాగుంట్టందని, అది ప్రమతినంచభని చప్లత —
“ఏ కోచంగ సంటరో పెట్ట్కుంటే ఇంకా డ్బుబాయలసాతయమో. But that’s not what I want
to do. Right?”
ఇంత పెదద హంతతం ోుగా అంటే, అద్ద ఎప్పడు ఊడిపోతాయో తెలీని ఉ గాగాల త?
కష్ం కదా? తన ప్లయునన పొలా ప అమేమసేత అని సలహా ఇసేత —
“అది నీ ఆిత. మీ న్ననన కలు్రిాతం. ఇది భన ఇ పే. ఇందుో ప్రతి ైసా భన సావరిాతం
అవావల. అయన్న క ఇ పేంటే అయపోదుగా. పలే ప ప్పా్క ఎనేని ఖరుాో. ఉండ్నీ దానిన
అలా.”
కచోట్ట ుండి ఇంకో చోట్టకి వెళ్ూనినికి కటంటే కటే దారి ఉండి, కసారి రోడుడ
ఎకారక వెనకిర తియగనినికీ కరకు భళ్ేనినికీ వీ పకుని బంగళ్ళరు రోడ్ేోని ట్రాఫిక్టలా, అతడు
అుకుననది అుకుననట్ట్ అయావ్యకూ ఒపకట్టం త భరో దారి కుదననది ఆమ రాజీడిన
సతాం.
ఆమ తాగని నీతునూ, ఆమ కారిాన కనీనరు ఇవ్తల వైప్పనన అతడు మింగాడు.
తనంటే ఆమకు ఎంత ఇష్మో, తనకి దూయంగా ఉండ్డ్ం ఎంత కష్మో అతడికి తెలీంది
కాదు. ైగా తన మీద అంతగా కుని సోషల్ ప్రెజర్ ఆమై ఉంది. ఇవావ

ఉవాసల , తభ

భధా దూయంపోయ, పలే ప ప్పట్ట్కొచేాయాలనన తాత్రమంోనిదే! తనంటే అభమ మీద
చరాకుడ్గలడు. అతతగారు ఎ

అంత చువు తీసుకోకురు. ఆమ మాత్రం ఇదదరికీ

దొరికిపోతుంది. వాళ్ూం చపన్న చేయాలి వ్సుతంది. పలేల త తనకేం సభసా కుదు కానీ ఇంకా
దేశా ప ట్ట్కొని తిరుగుతుననప్పస వాతునూ ప్పటే్సేత, “న్ననేనడ్మామ?” అని అడిగినప్పడ్లాే ఏ
లాప్ాప్ వ్ంకో, ఫోన్ వ్ంకో చూపసాతరు. అ గ నయకం.
కాప్పయం పెటిం్న ల డునెలల వ్యకూ హనీల న్కు వెళ్ూకుకపోయారు. తిరిగచాన
వారానికి హెచ్. ఆర్ పలా, “థంక్టి పర్ వ్రిరంగ. ఇక వెళ్ళూరా!” అని చపంది. అటింకే
ఈ.ఎం.ఐ హందైపోయంది. నెతితమీద అప్పండ్డ్ం అంటే ఏమిట్ల తెలివ్చాంది. ఏ గ.. కాంాక్ట్్
ఉయోగించ నెల తిరిగే సరికి అమరికాో ఉ గాగం సంపాదించుకున్ననడు కాఫటిం్ సరిపోయంది.
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పెళ్ళూ వాయదా వేస్తత వ్చా, పెళ్ూవ్వగానే అలా దూయంగా వెళ్ళూపోవ్టం తనకి మాత్రం
కష్ం కాకన్న? ఆమకు  తడుగా అమామన్ననన ప వ్చా ఉన్ననరు. న్నననకి ిటిం డ్కుదు. తిరిగి
వెళ్ళూపోవాలివ్చాంది. ఆమ భళ్ళూ ప.జిో చేరింది. ప్లరుకు ిటింయ అయన్న, సఫిి్కేషన్కు ఏ
మాత్రం ోట్టకుకపోయన్న, అభమలకరల స్తటింపోటిం మాట ప మాత్రం అవే అయథంో ఉంసవి:
“ఏమామ, మీ ఆమన ఎప్పడు వ్సాతడు? చూసుకో తలీే.. అకరస ఎర్రగా, బుర్రగా ఉననదానీన..”
ఎర్రగా, బుర్రగా ఉనన లీసా త అపాం్మం

షేర్ చేసుకోవాలిన వ్సుతందని చపనప్పడూ

అయథంచేసుకుంది. “నీ మీదుననంత నభమకం న్న మీద న్నకూ కుదు తెలాి?” అని చపంది.
పెళ్ూయ్యా ంటరిగా ఉండ్కుక, జీతం వ్సుతన్నన గోతునూ గి పేకుం

కూరుానే ఉ గాగంో

కొనసాగకుక, ప్లరుే పెటే్ి, ఆన్సైట్సకు అవ్కాశ్మనన ఉ గాగంో చేరింది. గత ద్దదనిమిది
నెల పగా యూకెో చేసుతంది.
ఎలాగో నెట్ట్కొసుతన్ననరు... దూయంగా ఉన్నన, కలసే ఈదుతున్ననరు.
ఆమ వ్చా కంపూాటర్ మందు కూరుాంది. అతడూ ఆోచనల ుండి తేరుకొని —
“నేు అయవ్కుంని ఉంనిలింది. సారీ!”
“ువివలా కోగించుకుంావ్నే చకుదు. ంటింపూట ఉవాసమేకు. ఇంకో గంటో
అతతమా ఫోన్ చేమగానే, నేు తింాు.”
అంతో అతడికి మార్ర ుండి ప పప్ప వ్చాంది, భోజన్ననికి. కరికి కరు
అజప్పకోవాలిన జ్ఞగ్రతత ప పూయతయాాక, వీడియో కాల్ కట్స అయాంది.
ఆమ లాప్ాప్ోనూ “దొ దివానె..” అం

పాట హందలయాంది. కాల్ కనక్యా

మందు ఆమ వింట్టనన పాట, బ్రౌజర్ రిఫ్రెష్ అయాసరికి భళ్ళూ హందలయాంది.
***
బంగళ్ళరు. వైట్సఫీల్డ. కానొక వీ..
ఆ వీ. చవ్యన ిమంట్స, భటిం్, దుమమ వ్లే ఏయడ్డ ధూళ్ళో నీల కవ్యే మసుగుో
అపాం్మం

. వాటిం దగగయకు వ్సేత, పలే

,ే సాేబులూ పూయతయా, కిటింకీ ప, గుమామ ప నిలబట్టం

కనిపసుతంది, సగం కటిం్న గోడ్ల త. గేట్టకి కుడివైప్పన ఆరో అంతసుథో వీళ్ూ అపాం్మం .
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ఇంకో ఆంన
ంండు

తయారైపోతుంది. భరింత మరిపెంగా మసాతబు చేసుకోవాలంటే, ఇంకో

.
కిటిం తెయచ, ఆకాశ్ంోకి చూస్తత - “అంఫర్ స ఖులె కిడికియా, కిడికి స ఖులా అంఫర్

ోగా” అుకోనినికి అంతకన్నన ఎకురవ్ ఎదురుచూడ్కరర్వేదు.
ఆ అపాం్మంట్సిో కొనిన ఎన్ననరై ఇనెవస్మంట్టే అవ్వచుా. అవి కాక, తకిరన వాటిం వెుకా
ఇలాంటిందే గ కథ ఉండ్చుా. భధాతయగతి భాయతీయ్ని సంతింటిం కల.
దొ దివానె షెహర్ మెఁ అననది ఇలా కూని అుకోవ్చుా కయ్య దివానె.. కయ్య షెహరోన్ మెఁ
ఆబూదాన్న ఢూనడతె హై.. ఆష్టయాన్న ఢూనడతె హై
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