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కథ –
సననగా ఎండ కారుతంది. అప్పడప్పడూ గుళ్ళో గంటలు వినిపిస్తున్ననయి. క కొఫఫరి పంకుని
తీసి కోనేట్లోకి విసిరాను. రిప్పల్స్...!! నవ్వవచ్చంది. కాళ్ళో తీసి కోనేట్లో మంచాను. జిలుోభనే
చలోదనం. చుట్టూ చూసాను... ఎవరూ చూడట్లోదు! నెభమదిగా మెటో మీద నడుమ వాల్చచను. పైన
నీలంగా ఆకాశ్ం... ఎంతందంగా ఉంది! ఈ వియహం, ఈ ఎదురుచూప్ప, భధుయమైన భావన!
సామంకాలప్ప ఎండ, పాదాలు నీళ్ోలో చలోదన్ననిన ఆసావదిస్తుంట్ల చూప్పలు అనంతనీల్చకాశ్ంలో
లీనభయ్యాయి. ఇల్చగే చనిపోతే? నిరావణం అంట్ల ఇదేనేమో...
ఎవరో వస్తునన అలకిడయిాంది. చప్పన కాళ్ళో సరుుకుని కూరుచన్ననను. ‘అతనేన్న?’ గుండె
దడదడల్చడంది. కాదు ఎవరో చ్ననపా. కోనేట్లోకి క రూపాయి విసిరి దణణం పట్టూకుంట్లంది.
ఎందుకో భనస్త చ్ననబోయింది... ‘ఏడీ అతను?’ గాలకి న్న చీయ కొంగు రెరెల్చడుతంది.
కొంగుని సరుుకుంట్ట ఆలోచ్స్తున్నన... ఏభనుకుంటాడు? అతనికిష్ూమైన యంగు చీరా, ప్రతేాకంగా
తయ్యరైన నేనూ, నేను చెబోయే మాటా.... ‘డజ్ హి డసర్వవ దిస్ కనెపష్న్?’
‚అమామయ్, ఏం చేస్తున్ననవికకడ?‛ అభమయ్యా వచేచసాడు.
‚ఎంతసేపూ? చుకకలు లెకకపట్టూకుకంట్ట కూరుచన్నన?‛ నవ్వవస్తు అన్ననను.
‚బావంది భావికా‛ అంట్ట న్న కకన కూరుచన్ననడు. చుట్టూ రికిస్తు, ‚ఊరి చ్వయ గుడ
అనగానే ఆలోచ్ంచాగాని, నీ ట్లస్ూ ల్చనే ఉంది ఈ ప్లోస్ కూడా...‛
‚ఎల్చ ఉంట్టందేంటి న్న ట్లస్ూ?‛ కళ్లోగరేశాను.
‚కాసు అందంగా... కాసు గాఢంగా...‛
‚అంతేన్న - భరి శాంతమ, ప్రశాంతమ, బ్లోస్ ల్చంటి భంచ్ మాటలు...‛
‚జోకులేమాకు. నీకు స్తట్ అవవని దాలవి.‛
‚సరే. ప్పకున్ననలే‛
‚ట్ట బాడ్. నీత దెఫఫల్చడదాభని చూస్తుంట్ల...‛
ఇది దెఫఫల్చడే సభమం కాదు, అతని వైప్ప చూస్తు అనుకున్నన.
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‚ఏంటి, సడన్ గా సైలెంట్ అయిపోయ్యవ? కొంతీసి దెఫఫల్చట ఆల్రెడీ అయిపోయి
కోం కూడా వచేచసిందా ఏంటి?‛ నవవతూ అడగాడు.
‚లేదు, ఇంత ప్రశాంత వాతావయణంలో దెఫఫల్చట ఏంటి‛ మెతుగా అన్ననను. ‘నిజమే’..
న్నటకీమంగా తల ంకించాడు.
‚ఇంతకీ ఏదో మఖ్ామైన విష్మం అన్ననవ. చెప్ప ఏంటి?‛
మాటలు భనస్తలోనే అంట్టకుపోయ్యయి. ఎల్చ చెపాలీ. ‚చెప్ప‛ ఇంకోసారి. పంకులన
నీటిలోకి విస్తరుతున్ననడు. ఆనందంగా స్వవకరిసాుడా, అదిలసాుడా, తనకీ ఈ భావనే ఉందని
చెపాుడా, లేక తియకాస్తగా మాటాోడతాడా. ఇవనీన గాక, క అమామయి న్న మీద డచస్తుందని
ఫ్రండ్్ త భందు పార్టూలో గొలు పోతాడా?
‚చెపూ...‛
చెన్న? తేలకైపోతానేమో… ఊహు.. అంత దూయం నుంచ్ వచ్చ ఇంత ఎదురుచూసింది
ఇందుకోసమేగా... ‚ఊ... ఇందాకటి సంభాష్ణతనే మొదలుపడతా... గాఢ, ఘాట్ట మాటలు
కాదు.‛ మాటలు వెతుకుకంట్ట ఆగాను. ‚ఏదన్నన అనుభూతిసేు ఆ సందనను చెకుండా
ఉండడం న్న వలో కాదు. ఐ డఫినెటిో నీడ్ ఆన్ అవట్లోట్ పర్వ మై మొమెంట్్ ఆఫ్ ఎక్స్్ేసి‛ న్న
మాటలు తనకెల్చ అనిపించ్ ఉంటాయ్య అనుకుని నవావను. ‚న్న భాష్ త కంగారుగా ఉందా?‛.
‚లేదు. నీత కాసు అలవాటయిాందిలే‛ తనూ నవావడు.
‚సరే, నీత రిచమం సంచలనం కలగంచ్ంది. ఇంతకూ మందెప్పడూ ఇంకెవవరితను
కలగలేదని కాదు. కాని ‘భనస్త పూరిుగా ఆకయలణల సాియి నుంచ్ ఎదిగందనుకున్ననక కూడా భళ్ళో
ఈ బాధంటి’ అని చాల్చసారుో ప్రశ్నంచుకున్నన. ఫమట డడానికి, నీకు దూయంగా ఉండడానికి
ప్రమతినంచాను. నీ చొయవా, న్న ఆకయలణా? అది జయగలేదు. బాగా దగగయగా గభనిసేు ఏభన్నన
తెలుస్తుందేమోనని దగగయయ్యాను. నీలో తప్పలు నికట్టూకు వెదికాను. కాని...‛
తన ఆకయలణలో ఎంత పిచెచకికపోయ్యనో తలచుకున్ననను. ఆఫీస్తలో ట్లండర్వ తప్పగా
రాసినప్పడు మా చాదసుప్ప మేనేజర్వ అవమానప్ప తూటాల్చోంటి మాటలు.... తన దగగయనుంచ్ ఫోన్
రాలేదని రోష్ంత, ఫోన్ చెయ్యాలంట్ల అభిమానడ రోడుుమీద ఆరుకిలోమీటరుో ఏకబ్లగన నడచ్
ఇంటికొచ్చ బరించలేక డన య్యతన... ఇంట్లో పిలోల మీద అయవడం, న్న అదుప్పలో నేను
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లేకపోవడం ఎంత యగలచంది ననున... ఎనిన యకాలుగా ప్రశ్నంచ్ చ్త్రవధ చేస్తకున్ననను ననున!
భరైతే ఎందుకు?!! కానీ ఇంతేన్న...? కకసారి ఈ భావనను దగగయకు తీస్తకుని ప్పకోగానే ఎంత
బావంది. ఇంత తీవ్రంగా నేను ఏ విష్య్యనికైన్న సందించ్ ఎంత కాలమైంది! వణిక్స్ చేతులు,
ఎదురు చూప్పలు, చ్నన మాటలు... ఇంత ఆనందం... ఫహుశా దహారేళ్ోప్పడు క
ఇంఫాచుాయేష్న్. భళ్ళో ఇప్పడే...
‘ఇప్పడు ఇతను న్న కకనే ఉన్ననడు.’ అతని ఉనికి గురుుకువచ్చ ఉలకిడాును.
ఏభనుకుంట్టన్ననడు. తలతిపి చూసాను. కోనేట్లో డుతునన వెలుతురూ భయకలను చూస్తున్ననడు.
‚చెప్ప‛ నిశ్చలంగా అన్ననడు.
‚ఏమందింక... ఈ ఆకయలణ ఏంటి? ప్రేభల్చంటి పదుమాటలను నభమను. ఇన్నపచుాయేష్న్
అనే మాట చాల్చ తేలకగా అనిపిస్తుంది. దీని ప్లరేంట్ల! కొతుగా, కంగారుగా క కొతు వైబ్రను్లోకి
తమఫడుతునన థ్రిలోర్వ సినిమాల్చంటి ఫీలంగ్ వస్ుంది. దానికి మీకు థంక్స్ చెపాల. స్, థంక్స
యు పర్వ మేకింగ్ మీ గో త్రూ దిస్ ప్రాసెస్... హౌ ఎవర్వ టఫ్ ఇట్ మైట్ బ్ల.‛
అయిపోయినట్టో సరుుకుని కూరుచన్ననను. నెభమదిగా చీకటి డుతంది. చలోగాల పరిగంది.
దూయంగా గుడలో గంటలు ఆగకుండా మోగుతున్ననయి. భసక వెలుతురులో అతని భావాలు
చదవడం కష్ూంగా ఉంది. కొదిుసేప్ప మౌనం... గాలకి రెరెల్చడే న్న చీయ కొంగు చేస్తునన చప్పడు,
అప్పడప్పడూ వినిపించే భంత్రాలూ మా భధా మౌనం... ఏదో సంభాష్ణ సాగుతుననట్లో
అనిపిస్తుంది న్నకు. భంద్రంగా అతని మొబైల్స మోగంది. లేచ్ గట్టూ మీదే చారుో మొదలు
పటాూను.
సుబ్దుగా ఉంది భనస్త. కాని న్న గురించ్ చెబ్లతే విన్నలని ఉంది. నీల్చగే నేను కూడా ఇంత
హింసే డాునని చెబ్దతాడా? కాని అవనీన కకన పడతే ఇంత చలోని సామత్రం న్న భనస్త
తెలప్లందుకు న్నకిష్ూమైన వాకిు న్న ఎదురుగా ఉండడం ఎంత అదృష్ూం! తయవాత ఏమైతే ఏంటి?
ఫోన్ మగంచ్ న్నదగగరికి వస్తున్ననడతను. సిలోోట్ లో కనిపిస్తునన ఆకారానిన గయవంగా
చూస్తకున్నన... ఏమి చెబ్దతాడు...
‚నడుదాుమా?‛ తలూపి లేచాను. నడుస్తున్ననం.
‚ఏభనుకుంట్టన్ననరు?‛ చట్టకుకన నోరుజారాను.
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‚ఏభనుకోవట్లోదు‛ చురుగాగ చూసాను. ‚నిజంగానే ఏభనుకోవట్లోదు. ఇందాక నువవ
చెపిన విష్య్యలు కాసు తెలసినవ్వ. న్నకు ఎంత కొంత ఆసకిు ఉంది నీ మీద. అందుక్స్ నీత
సభమం గడుప్పతాను. నీ ధైయాం, నీ వాకిుతవం నచుచతాయి. అల్చంటప్పడు నీ దగగయ నుంచ్
అల్చంటి మాటలు వింట్ల బావంది‛ ళ్ోంతా చెవలు చేస్తకుని వింట్టన్నన. ఇంక్స్భన్నన
చెబ్దతాడా?
‚కానీ...‛ ఏదో మాటాోడంచాల తనత ‚ ఈ మొతుం ప్రాసెస్ చాల బాధగా ఉంది.‛
‚ఊహూ... ఎందుకు?‛
‚ఎందుకు అంట్ల.. క యకమైన హింస కనిపిస్తుంది న్నకిందులో... మీ దగగరునంచ్ క
కబ్దరో మాట్ల, లకరింపో కావాలనిపిస్తుంది. ఎప్పడన్నన, మీరు న్నగురించ్ నేను ఫీల్స
అయినంతగా అవడం లేదనన ఆలోచన ననున చాల్చ ఇఫఫంది పడుతుంది. ఆ సభయ్యలోో మీ మీద
కోం వస్తుంది. మీ దగగయకి రాలేకపోయిన న్న రిసిితి చాల్చ బాధపడుతుంది. ఆ సిితిలో కోం,
ఆవ్వశ్ం...‛ ఆగాను ‚మీకల్చ అనిపించదా?‛ .
‚ఎందుకనిపించాలనుకుంట్టన్ననవ?‛
‚ఎందుకనిపించదు, క భనిషి మీద ఆకయలణ కన్నన ఫలమైన ఫీలంగ్ ఉననప్పడు?
అప్పడప్పడూ అనిపిస్తుంది... నిజంగా ఇంత ఫీల్స అవతున్ననను... అతనికి న్నమీద ఎల్చంటి
ఫీలంగ్ లేకపోతే ఇదంతా ఎంత వృధా... అని. ఏమిట్లమిట్ల మాటాోడుతున్నన... కానీ ఈ రోజుకు
వదిలెమాండ. న్నలో ఉనన ఇంత ఇంట్లన్్ ఫీలంగ్్ ని అందుకునే భనిషికి ఎంత అయోత ఉంది.
ఇదంతా న్నకెంత రిస్తకత కూడన ని.‛ మాటాోడుతునన కొదీు భనస్తలో మడులు
వదులవతుననట్టూగా ఉంది. ‚సమాజంలో నేనంట్ట కొనిన మఖ్ామైన పాత్రలు పోషించాల్ ఉంది.
ఇల్చ కొట్టూకుపోతే నేనేభవతాన్న అని. కానీ ఇక న్నవలో కావడం లేదు. అందుక్స్ ఈ రోజు మీకు
చెబ్లతే కాని న్నకు ప్రశాంతత ఉండదని చెడానికొచాచను. కవ్వళ్ మీకు ఇష్ూం లేకపోతే ఇకకడత
ఆప్లసాును. కనీసం ఇది న్నకు అందదు అనుకుంట్ల న్న భనస్తకు కాసు ప్రశాంతత దొరుకుతుంది.
చెండ. మీకు ఇఫఫందిగా ఉందా...‛
‚లేదు.‛ తల అడుంగా ఊపాడతను. ‚కాని క వ్వళ్ న్నకిష్ూమో, లేకపోవడమో ఏదీ
లేకపోతే...‛
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‚అదెల్చ అవతుంది. భధాసుంగా ఉండడం ల్చమనవాదం అవతుంది. అయిన్న
కమామయి ఇంత సష్ూంగా అడగాక కూడా తికభకగా ఉంట్టందా...‛ కాసు రోష్ం వచ్చంది.
‚నిజమే, న్నక్స్మి కమిట్లమంట్టో వదుు. నిజానికి న్నకిష్ూం కూడా లేదు. ఈ మాటలత నేనేమీ భన
జీవితాలలో మారులు చేస్తకుందాం అనడం లేదు. అవి అసాధాం కాకపోయిన్న అంత శ్రభ
అవసయం లేదేమో...‛
‚ఇదే చెబ్దదాభనుకున్నన... చెన్న...‛
‚చెండ...‛
‚నువవ జెనయలైజ్ చేస్తున్నననొచుచ. కానీ ఆడవాళ్ళోల్చ ప్రేమించడానిన ఫేవర్వ చేస్తుననట్టోగా
ఎందుకనుకుంటారు? ఎమోష్నల్స గానే కాదు. ఫిజికల్స గా కూడా ఇదే కనిపిస్తుంది.‛
‚ఫేవరా? నేనల్చ ఏభన్ననను?‛ తెలోబోయ్యను.
‚నువవ ఆ మాట వాడలేదు కాని, ఇంచుమించుగా నీ మాటలోో న్నకు వినిపించ్ంది అదే!
నువవ న్న గురించ్ అనుకునే విష్య్యలు న్న కయిం కావూ? ఇంత దూయం నీకోసం ఈ సభమంలో
వచాచనంట్ల న్నకు నీ మీద ప్రతేాకమైన ఇష్ూం ఉండకాదా.. చెనవసయం లేదనుకుంటా? ఇప్పడీ
విష్మం తెలసాక ఏభవతుంది? క న్నలుగు ఫోనుో కాసు సయస సంభాష్ణలు కటి రెండు సారుో
కలుస్త కోవడం అంతేన్న?‛
ఇంతే అయిభవతుంది! ‚వెళ్దుమా?‛ అసహనంగా వెనకిక తిరిగాను. కాదనకుండా న్నత
నడుస్తుననడతను.
మా అడుగుల చప్పడు వినఫడుతంది. క కంకయరాయి చప్పడు చేస్తకుంట్ట దొరిోంది.
ఇకకడ దాకా వచాచమ, చెనీ. ‚చెండ‛ తన వైప్ప తిరిగాను.
‚భనకు కావలసిన రెసాన్్ రానప్పడు అదే విష్మం ఫరువల్చ మాయడం ఎందుకు?
భావం మఖ్ామైనప్పడు, ఇంకా చేసేదేం లేనప్పడు దాని నిసృహగా తీస్తకోకుండా క భావనని
ఆసావదించే భంచ్ అవకాశ్ంగా ఎందుకు తీస్తకోలేం?‛
‚..........‛
‚ఇందాక హింస అనన మాట వాడావ. హింసంట్ల... అసలు హింసల్చ ఫీల్స అయితే అది
ప్రేభ ఎల్చ అవతుంది.‛
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‚నేను చాల్చకాలం అయిం చేస్తకోవడానిక్స్ ప్రమతినంచాను. చెపాగా, ప్రేభ అనేంత పదు
భావన కాదేమో కాని అట్టవంటిదే ఏదో...‛
‚కాని ఇఫఫంది డుతున్ననవ కదూ...‛
‚చాల్చ...!‛ నిట్టూరాచను. ‚చాల్చ కష్ూం గా ఉంట్టంది. కొనినసారుో ఏడుస్స్తుంది...
కోకసారి ఇతనికి న్న మీద ఇంత కంట్రోల్స ఏంటి అని కోం వస్తుంది. ఇంట్లో సభసాల వలో మీ
వైప్ప ఇంటరెస్తూ పరుగుతుందేమో అని న్న బయు మీద, పిలోల మీద కోం వస్తుంది. గలీూగా
ఉంట్టంది. కాని మీత మాటాోడన్న కొంచెం సేప్ప కలసిన్న సంతష్ంగా అనిపిస్తుంది.‛
‚భనస్తలో ఉనన ఖాళ్ళని ఎకకడో పూడుచకోవాలనీ, అందుక్స్ భనుషులు ఇంకొకరి వైప్ప
ఎట్రాక్సూ అవతాయనీ క థిమర్ట ఉంది. కొంత వయకు నిజమేనేమో... కాని పూరిుగా అల్చ
జరుగుతుందా?‛
‚అయిన్న క భనిషి ఇంకో భనిషిని ఇష్ూడడానికి ఆ భనిషికి ఏదొక యకమైన కష్ూమండ
తీరాల్చ? అంట్ల కష్టూలు లేని భనిషికి ఇంకో భనిషి మీద ఇష్ూం కలగకూడదనన మాట,‛
ఆలోచ్స్తు అన్ననను.
‚ఎకాాట్లో... ఇదే చెప్లది.‛ గుడ దగగరికొచేచసాం. టం చూస్తకున్నన. ‚ఇంకో రండ్
నడుదాుమా?‛
చ్లపిగా నవావడు. ‚ఇంకో రండ్ భందేదుమా అననట్టూ...‛ కనున భలపాడు.
నవ్వవసాను. కాదు, ఈ రోజేల్చగైన్న ఈ విష్మం తేలెచయ్యాల. ‚సమాజంలో భనం ఇచ్చన
డెఫినిష్న్ ఫటిూ ప్రేభను ఆ చట్రాలలో ఇరికించడానికి ప్రమతినసాుమ.‛
‚తెలసిన విష్మమేగా...‛ సననగా నవావడు.
‚సరే, మీ కథ చెండ.‛ అయిమైందనట్టో అన్ననను.
మా అడుగులు లమఫదధంగా కదులుతున్ననయి. కాసేప్ప మౌనం.... ‚న్నకప్పడు క
ఇయవైఏళ్ళో అనుకుంటా. న్నకన్నన పదుది. ఫంధుతవంలో కూడా అసలు వరుస కలవదు.
ఇంచుమించుగా క దీదిహేనేళ్ో తేడా ఉంది మాభధా. చదువకునననిన రోజులు తనని
కలుస్తునే ఉండేవాడని. చదువవగానే వెనకిక ఊరెళ్ళోపోవాల. హటాతుుగా రేటినుంచ్ తనని
చూడను అనే నిజం బరించలేననిపించ్ంది. తనను తీస్తకుని ఎటన్న వెళ్ళోపోవాలనిపించేది. తన
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బయుత, పిలోలత ఉన్నన కష్ూమేసేది. ననేన ఎకుకవ ప్రేమించాలని ఉండేది. నేను తనని
ప్రేమించ్నంతగా ననున ప్రేమిస్తుందా అనే ప్రశ్నన ఎప్పడూ. కొనినసారుో ఆఫీస్తలో నుంచ్ ఉననట్టూండ
తనని చూడాలనిపించ్ తన ఊరు వెళ్ళోపోయేవాడని. వెళ్దోక తనని, తన కుట్టంబానిన, తన
బాధాతలని చూసాక అందులో న్న సాినం ఎంత అని తలుచుకుని కుమిలపోయేవాడని. తనకి
నేనంట్ల ఇష్ూం అని తెలుస్త కానీ న్నక్స్ ఏదో ంతం. న్నకు తన మీద ఉననంత ఇష్ూం తనకి ఉందా?
అని. కల్చంటి డప్రెష్న్ లోకి వెళ్ళోపోయి భనుషులత కలవడం తగగంచేసా.‛ అతని
చూప్పలెకకడకో చూస్తుననట్టూగా ఉన్ననయి. ‚కానీ కరోజు ఉననట్టూండ ఈ బాధ నుంచే
జాానోదమం ల్చంటిది కలగంది. అసలు దేనెననన్న స్ందితీరాల అనుకునే కోరిక్స్ంటి? నేను తనను
గురించ్ లోనైన్న భావోదేవగం కన్నన గొదేమంది. తనని ఇఫఫంది పటిూ ర్టక్షిసేు వచేచ ఆనందంలో
ఉండే పటిూనెస్ అయిమైంది. ఇంకో విష్మం కూడా తెలసింది. ఇది నేను దాటగలగతే నేననీన
సాధంచగలను. అనీన న్నవ్వ కాని ఏదీ న్న సవంతం కాదు అనే భావన..!! చూసావా, నీత చేరి న్నలో
కూడా తెలుగు ప్రవహిస్ుంది!‛ భనస్తరిుగా నవావడు.
నేను కూడా నవ్వవసాను. భనస్త కాసు తేలకడంది. ‚కకమాట చెండ. నేనేభన్నననని
మీయంతలేసి మాటలన్ననరు? నేనేమి ఫేవర్వ చేసినట్టో మాటాోడాను. మీయల్చ అంట్ల కాసు కష్ూం
వ్వసింది. అసలు మీ కథలో ఫేవర్వ అనన విష్మమే లేదే, భరి ఈ విష్మం గురించ్ అంత రియ్యక్సూ
అయ్యారేంటి?‛
‚తన తరావత ఇంకెవవరు రిచమం కారా... ఆకయలణలుండవా...‛ తేరిపాయ చూసాను.
ఎందుకుండవ భంచ్ రూం, డబ్దఫ, సంభాష్ణా చాతుయాం...
‚కరు ఇష్ూడాురు ఆ విష్మం ప్పకుంట్టన్ననరు అంట్ల, ఎంత ధైయాం కావాల.
అదికూడా పళ్ోయిా పిలోలునన ఆడవారికి... అదే క గొ విష్మం అయినప్పడు అది ఫేవర్వ ల్చ
అనిపిసేు ఏం చెమాగలం.‛ గొంతు తగగంచాను.
‚నువవకకడతనే ఆగతే అదే పదు సాహసం. క భావన భనని కుదిప్లసినప్పడు భనం
దానిలో ప్రవహించ్ డుున చేయకుండా క గడుపోచను ట్టూకుని నువవ ననున ప్పకోకపోతే
నువవ వృథ, నీ మీద ఆధాయడ నేనినున ఉదధరించాను అననట్టో ప్రవరిుసేు...‛ న్న తీవ్రమైన చూప్పలు
చూసి ఆగాడు. ‚నినననలేదు... కాని ఈ విధంగానే ఉంటాయి ఆడవారి డమాండుో ప్రేభలో. పళ్ళోలో
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ఆనందం లేదనడం, నీల్చంటివాడే కావాలనడం, కొనినసారుో వాళ్ో బయులోన, రిసిితులనో
కాయణాలుగా చెడం... ఇంకొనిన సారుో ఏడుప్పలు... న్నకు చెపాలనిపిస్తుంది, మీలో ఉనన ఫలం
మీకు అయిం కావడం లేదని. ఇఫఫంది మీ సంఫంధాలలో లేదు, మీలో ఉందని... ఇంకొకరి మీద
ఆధాయడ ఉనన ఎమోష్న్ వలో భనకు సంతష్ం కలుగుతుంట్ల... ఎటికీ వాళ్ోను సంతష్పట్లూ
బాధాత వాళ్ో పాయూనరుో తీస్తకోవాలంట్ల ఎంత కష్ూం?‛
‚న్నకు చెప్లది కూడా అదేన్న?‛
‚అది నువ్వవ తెలుచకోవాలేమో. నీలో ఎనర్టా ఉంది. కానీ ఈ కండష్నల్స సంతష్ం ఏంటి?
అది ఆలోచ్ంచాలేమో!‛
‚కాసేప్ప కూరుచందామా...‛ కోనేటి దగగయకు వచేచసాం.
‚ఎందుకు ననున తనేన ప్రోగ్రామేదైన్న ఉందా, ఏంటి? అసలే పిలోలుననవాణిణ.‛
‚కాసేప్ప అల్చ కురోచవచుచకదా... బావంట్టంది!‛
‚ద...‛ దారి తీసామ... పూరిుగా చీకటి డంది. అప్పడప్పడూ గంటలు... చలోటి గాల
వీస్ుంది... అసలకకడకి ఎందుకొచ్చనట్టో... ఈ వమస్తలో రొమాన్్ కోసమా... తనేభన్నన న్న
గురించ్ కాసు స్గడ ప్రేభ ప్రతిపాదనలు చేసేు విందాభన్న... నిజంగా వినేదానేనన్న... న్న
మోనోటొనీని బ్రేక్స చేసే ప్రమతానల్చ... కవ్వళ్ తనననట్టూ న్నలోనే క చ్నన ఆకయలణని తట్టూకోలేని
గుణం ఉంట్ల... మొదట్లో తనత రిచమం గురొుచ్చంది... ఎవరో నీటిలోకి భళ్ళో ఏదో విసిరారు...
చీకటి మెరుప్పలోో నీళ్ళో తళ్తళ్ల్చడాయి... మొనోటొనీ... భనని భనం నభమలేక పోవడం...
ఎకకడో లంకె అందుతంది... చ్ననగా కూనిరాగం తీస్తున్ననడతను... ఏం పాట? హమే తుమే్ పాార్వ
కిత్ న్న... నీళ్ోలో ఏదో బ్దడుంగుభని మనిగంది. కాా కాా జతాన్ కరేు హై... తుమేో కాా ఫతా...
‚దొరికింది‛ లేచ్ నుంచున్నన...
‚ఏంటి?‛
‚వెళ్దుం దండ,‛ న్న గొంతులో ఉనన మారును గభనించాడు
వయలం డేల్చ ఉంది. పారికంగ్ ప్లోస్ కి వచాచమ. ‚నినున దింన్న... ఎల్చ వచాచవ?‛
‚న్న ఫండ తెచాచను,‛అఫదధం చెపాను.
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కారు ఎకిక సాూర్వూ చేసి, పస్ూ గేర్వ వ్వసి... చేమఎతాుడు... ఇల్చంటి న్నటకీమ మగంప్ప కోసమే
ఎదురు చూసింది...
‚ఆగండ. కక నిమిష్ం. మీరిందాక చెపింది బాగానే అయిభయిాంది. మీయననది నిజమే...
ఇదొక బోలుతనంలో ల్చమవాదంల్చనో, టం పాస్ ల్చనో అయిపోయింది, ఆకయలణ కూడా!
వలనయబ్లలటి వలోో భరెంట్ల, నిజంగానే ఆడవాళ్ోం – మేమే ఎకుకవగా తేలపోతున్ననం, ఈ
ఎమోష్నల్స బ్లజినెస్ లో... మీయననది బాగా గురుుంచుకుంటాను. థంక్స్! న్నకు చాల్చ బాగా
ఉయ్యగడుతుంది.‛ భనోహయంగా నవావడు.
ఆ నవవను స్ వకుంట్ట అన్ననను. ‚కానీ, క విష్మమంది మీరు కూడా
చూడలేకపోయింది. ఈ రోజు వచేచ మందు మీకు ఇల్చంటి సంభాష్ణ భన భధా
జయగబోతందని తెలుస్త. తెలుస్త కదూ? అనినటికీ ప్రిప్లయయేా వచాచరు... ఇప్పడు మీరు న్నత
మాటాోడన మాటలు ఎనినసారుో ఎంతభంది ఆడవారిత చెపారు? ఇల్చంటి ఎమోష్న్్ ను
కంట్రోలోో పట్టూకోలేని ననున దారిలో పటాూయని గయవడే మీలో... వాయిడ్ తెలుస్ుందా...
భధావమస్తకలు, భంచ్ భనిషి, మోయలీో ట్రైన్ు - ది లబెరేట్లడ్ యు... అయిన మీకు?
భావావ్వశాలను ప్రేరేపించ్ ఈగోను తృపిురుచుకుని? ఫహుశా మీరు కూడా ఆలోచ్ంచాలేమో...‛
అతని మొహంలో యంగులు మారుతుంట్ల చూడలేకపోయ్యను. ‚సరే భరి. థంక్స యు అండ్ బై‛
గబాగబా ఫసాూప్ వైప్ప నడచాను. వెనకిక తిరిగ చూడడం కూడా అనవసయభనిపించ్ంది.
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