ొతి భనిషి జీవితం లోన భలుపు ఄన దఖగ సంగటనలు ఏవో జరుగుతూనే వంటాయి.

అ సంగటన దఖగయ భనం ఎంత విజఞతతో ొవర్తిస్తాభనూ దాని మీదే భనం

స్తధంచే జయా జయాలు అదాయ డి వంటాయి.

అ భలుపు దఖగయ తాయస డే వైక్త
ి లు, జీవితాంతం మిత్ర
ో లుగా మారొచ్చు... శత్ర
ో వలుగా మారొచ్చు. అ భలుపే
భనల్నూఈనూత శికరాల మీద నిల బెట్ట
ొ చ్చు, ఄధ: పాతాళానికి తొక్కెమై వచ్చు.

జీవితం ఔ గేమ్...

ఎదుటి వాడికి ఛానిసవవడం మానవతవం ఄనుక్తంటే ఒటమిని నువవ అహ్వవనించ్చ.

కానీ ఒడి గెలుస్తాను.

జీవితం ఔ గేమ్.

ఎదుటి వాడిని తొఔెయినా గెలవాలీ ఄని ఄనుక్తంటే గెలుపు నీ దఖగయకి రావచ్చు.

కానీ గెల్నచీ ఒడుతావ.

గెలుపోటముల భధై వనూ ఄతి సూక్ష్ేమైన ఫంధానిూ ఄయుం చేసుకో ఖల్నగితే.....

నువవ గెలవడం కోసం అడవ.

ఒడితే క్తంగి పోవ.

అడటం లోని అనందానిూ ఄనుబవిస్తావ.

జీవించడంలోని మాధురాైనిూ అస్తవదిస్తావ.

ఆదే క్రడా సూౄర్తి.

ఆదే జీవితానికి సూౄర్తి.....

*********

హైదరాబాద్....

ఎలీ స్టొడిమం.

స్తమంతోం నాలుగు ఖంటలు.

స్టొట్ లెవల్ వాలీ బాల్ క్రడలు జరుగుత్రనాూయి. ఄండయస్`16 బాల్నఔల వాలీ బాల్ గేమ్ ఫైనల్ అ రోజు. లీగ్ మాైచ్
లనిూంటిలో ఄర్త వీయ బమంఔయంగా ొతైరు
ు లను భటిొ ఔర్తపంచి హైదా
ొ బాద్ బాల్నఔల జట్ట
ొ , ఔృష్ణ
ా జిల్ల
ా బాల్నఔల జట్ట
ొ ఫైనల్
చేరుక్తనాూయి.
క్రడలంటే

అసకిి వనూ పేొక్ష్క్తలు ఐదు వేల భంది వయక్త వచ్చురు. అ ఫైనల్క్త అ పేొక్ష్క్తల సంకై తక్తెవేమీ కాదు.

ఄందరూ లోఔల్ పీపుల్ కాఫటిొ సహజం గానే హైదరాబాద్ జట్ట
ొ కి సపోరు
ొ ఎక్తెవగా వంది.

మాైచ్ పా
ొ యంబమైంది. ఆరు జటా ఫల్లఫల్లలు సమానంగా వండటంతో అట పోటా పోటీగా స్తగుతోంది. పేొక్ష్క్తలలో వనూ
యువక్తలంతా విజిలస్, కేఔలతో గోల చేసు
ా నాూరు.

కాని వాళ్ళ భధ్యై వనూ ఆయవై రండేళ్ళ యువక్తడు అటని తదేఔంగా ఖభనిసు
ా నాూడు. అటలో పూర్తిగా లీనభవడంతో ఏ బాల్ని
కొటా
ొ లో పేామయస్ ఔనాూ ముందు ఄతని మైండ్ డిసైడ్ చేస్ాంది.

వాళ్ళళ శరీరాలతో అడుత్రనాూరు.

ఄతను మదడుతో అడుత్రనాూడు.

అడుత్రనూ వాళ్ళలో హైదరాబాద్ జట్ట
ొ లోవనూ ఔ పొడవాటి ఄమాేయి అట ఄతనిూ అఔర్తషంచింది. దిహేనేళ్ళకే ఐదడుగుల
అయంగుళాల పొడవతో, పొందిక్కైన శరీయంతో...

క్రడా కార్తణి ఄనూ దానికి నియవచనంల్ల వంది.

ఔృష్ణ
ా జిల్ల
ా జట్ట
ొ లో బాల్నఔలందరూ ొతిభావంతంగా అడుత్రనాూరు. కాని హైదరాబాద్ జట్ట
ొ లో ఆదీయమాేయిలు వీక్గా
వనాూరు.
మిఖతా వాళ్ళళ వాళ్ళని ఔవర్ చేమడానికి ఔషొ డాల్నస వస్ాంది.

కోరు
ొ లో ఈష్ణరుగా ఔదులుత్రనూ అ ఄమాేయి వంకే తదేఔంగా చూసు
ా నాూడు అ యువక్తడు. స్ెరు 8.8 సమానంగా
స్తగుతోంది.
ఄందర్తలో టెనషన్ పెరుగుతోంది.

ఔృష్ణ
ా జిల్ల
ా జట్ట
ొ కి సపోరు
ొ తక్తెవగా వనాూ, టీమ్ స్పృర్తట్తో వాళ్ళను వాళ్ళళ ఈష్ణరు యచ్చక్తంటూ అడుత్రనాూరు. సవంత
ొదేశంలో అడుత్రనాూభనూ ధీమా హైదరాబాద్ వాళ్ళది. వాళ్ళలో వనూ అతే విశ్వవసం మూలంగా టీమ్లో వనూ వీక్
పాయింటస్ని ఔవర్ చేసుక్తంట్టనాూరు.

ఔృష్ణ
ా జట్ట
ొ క్కపెొన్ సరీవస్కి రాగానే హైదరాబాద్ టీమ్కి దడ ట్ట
ొ క్తంది.

ఝంఝా మారుతంల్ల దూసుక్త వచేు అ సరీవస్ ని ఎదురోెవడమే ఔషొం. ఆఔ బ్రొక్ చేమడభంటే మాటల్ల?

పసొ్ బాల్ రైట్ సైడ్ డిఫనస్ వైపు దూసుక్కళ్ళంది.

ఔళ్ళ ముందు మరుపు మర్తస్పనటాయిై, గుడిిగా గాల్న లోకి చేత్రలు ఉపంది ఄఔెడ వనూ ఄమాేయి. సైడ్ లెైన్కి రండంగుళాల
యివతల నేలను తాకి ఫమటక్త వళ్ళ పోయింది ఫంతి.

స్ెరు....9`8.

అ యువక్తడు తననాఔర్తషంచిన అ ఄమాేయి మూవ్మంటస్ ర్తశీల్నసు
ా నాూడు.

సంటర్ పేాస్లో నిఫడింది అ ఄమాేయి. ఇ

స్తర్త ఫంతి తనకే గుర్త చేమ ఫడుత్రంది ఄనూ విషయానికి అమ మానస్పఔంగా సంస్పదీభయింది.

ఄతనికి ముచుటేస్పంది.

అటలో ఄదే ముకైం. ొతైర్తు సైకాలజీని ఖభనించి ఄందుక్త భనం సఔండస్లో పొపేయవడం చ్చల్ల ముకైం. ఄనుక్తనూట్ట
ా గానే
ొతైర్తు జట్ట
ొ క్కపెొన్ చేస్పన సరీవస్ సంటర్కి బూసొర్క్ర భధైలో నేలని ముదా
ీ డ బోతోంది. బూసొర్ చూసూ
ా నిలుుంది. సంటర్ పేాస్లో
వనూ ఄమాేయి.... అకర్త క్ష్ణంలో ర్తయాఔొ్ ఄయింది. పూర్తిగా నేలకి వాల్న పోయి క్తడి చేతిని ముందుక్త చ్చప, ఫంతిక్ర, నేలక్ర
ఄడు
ి గా పెటిొంది. అ క్ష్ణంలో చెయిై నేలకి తాఔక్తండా జాఖతా డింది.

ఄంతే...బాల్ పెైకి లేవడం, బూసొర్ దానిూ పొజిషన్ లోకి తేవడం లెపొ్ సైడ్ సొ్యిఔర్ దానిూ స్తేష్ కొటొడం వూహంచని వేఖంతో
జర్తగి పోయాయి.

సరీవస్ బ్రొక్ ఄయింది.

ఔృష్ణ
ా జట్ట
ొ క్కపెొన్ నభే లేఔ పోయింది.

సంటర్ పేాస్ వంఔ తీక్ష్ణంగా చూస్పంది.

పేొక్ష్క్తలంతా గొలు
ా న ఄరుపులు, ఇలలు....

హైదరాబాద్ జట్ట
ొ సరీవస్లో రండు పాయింటస్ వయసగా స్తధంచి....

10.9 అధఔైం లోకి దూసుక్కళ్ళంది. తరావత వాళ్ళ సరీవస్ కూడా బ్రొఔయింది.

ఄందర్త లోనూ తీవొభయిన ఈతెంఠ నెలకొంది.

ఄందర్త లోనూ తీవొభయిన ఈతెంఠ నెలకొంది.

ఇ భధైకాలంలో ఆంత టెనషన్ గేమ్ చూడలేదని వాలీ బాల్ క్రడా కారులంతా ఄనుక్తంట్టనాూరు.

ఄపుృడు వరుసగా రండు పాయింట్ట
ా స్తధంచిన వాళ్ళని విజమం వర్తసు
ా ంది.

అ పాయింట్ ఔృష్ణ
ా వాళ్ళళ స్తధస్టా వాళ్ళదే గేమ్.

హైదరాబాద్ వాళ్ళళ స్తధస్టా భళ్ళళ 14 14 ఄవత్రంది.

గేమ్ పాయింట్ దఖగయ సరీవస్ ఔృష్ణ
ా జిల్ల
ా కి వచిుంది.

ఄదీ క్కపెొన్ సరీవస్.

ఄడేవాళ్ళళ కూడా టెనషన్గా వనాూయనడానికి చిహూంగా అ బాల్ని సరీవస్ చేస్ట ముందు రండు నిమిష్ణలు ఆరు జటూ
ా టెైమ్ ఓట్

కోర్త, గ్ండ్ ఫమట డిసెస్ చేసుక్తనాూరు.

అ యువక్తడి ధాైస ఄంతా అ ఄమాేయి మీదే. ఄందరూ ఎవర్త పేాస్లో వాళ్ళళ నిచునాూరు. అ ఄమాేయి లెపొ్ సైడ్ సైృఔర్గా
నిలుుంది.
ఔృష్ణ
ా క్కపెొన్ సరీవస్ చేస్పంది. ఎృటి మాదిర్తగా అ సరీవస్ త్రపాకి గుండుల్ల దూసుక్తంటూ సంటర్కి వచిుంది.

ఄయితే ఄది డైరఔొ్గా చేత్రల మీదకి రావడంతో అ ఄమాేయి దానిూ బూసొర్ వైపు పాస్ చేస్పంది.

ఆంకా తరావత ఔృష్ణ
ా జట్ట
ొ అశలు వదిలేసుక్తంది. గేమ్ భళ్ళళ పొొల్లంగ్ చెమై ఫడుత్రంది ఄనుక్తనాూరు.

బూసొర్ దాని లెపొ్ సైడ్ సైృఔర్కి స్తేష్ కోసం పాస్ చేస్పంది... స్తేష్ కోసం చఔెటి పొజిషన్లో బాల్ పెైకి లేచింది.

శరీరానిూ తేల్నఔ చేసుక్తని ఫంతిల్ల ర్తవవన పెైక్కగిర్త ఈక్తె ముఔెల్ల దృఢంగా ఈండే చేతితో స్తేష్ కొటా
ొ ల్నసన ఫంతి ఄది...
ఄదే జర్తగిందనుకొనాూయందరూ....

అ ఄమాేయీ తను కావలస్పనంతా పెైక్కగిరాననే ఄనుక్తంది.

కానీ ఄనుక్తనూంత ఎత్ర
ా కి ఎఖయ లేఔ పోయింది. చెయిై మలాగా తాకింది. దాంతో వేఖం తగిగంది. ఫంతి మలాగా నెట్కి అయంగుళాల
ఎత్ర
ా లో రండు కోరు
ొ లకి భధైన గాలో
ా కి ఎగిర్తంది.

ఔృష్ణ
ా జిల్ల
ా బూసొయస్ చేతికి తగిల్న ఫంతి నెట్ మీదుగా జారుతూ హైదరాబాద్ జట్ట
ొ కోరు
ొ లో నేలకొర్తగింది.

క్ష్ణం పాట్ట ఏం జర్తగిందో ఄయుం కాలేదు. స్టొడిమం ఄంతా నిశశఫీమై పోయింది. ఄందు లోంచి నిరుతాసహపు నిటూ
ొ రుృలు
వినిపంచ్చయి.

ఔృష్ణ
ా జిల్ల
ా జట్ట
ొ విజమం స్తధంచ్చరు.

వాళ్ళంతా ఔటే విజయానిూ అస్తవదిసు
ా నాూరు.

స్ప తనం వదలని వార్త మొహ్వలో
ా అనందం ొసుౄటంగా తాండవిస్ాంది. చెభటతో నిండిన వార్త శరీరాలు విజమం కోసం వారు
డిన తనను తెల్నమ జేసు
ా నాూయి.

ఒడిన జట్ట
ొ మొహ్వలు ముక్తళ్ంచ్చక్త పోయాయి. జట్ట
ొ లో మిఖతా ఄందరూ లెపొ్ సైృఔర్ వంఔ అరోణగా చూసూ
ా కోరు
ొ
వదిల్లరు.
అ ష్ణక్ నుంచి ఆంకా తేరుకో లేఔ పోతోంది ఄమాేయి....ఄంత చఔెటి ఫంతి....ఎంత ఄనువగా పొజిజన్ లోకి వచిుంది....?
తనెందుక్త స్తేష్గా భలచ లేఔ పోయింది?!

ఄందర్తల్ల ఎందుక్త ర్తవవన ఎఖయ లేఔ పోయింది?

ముందు నుంచి ఄదే తన వీక్ పాయింట్!... అ వీక్ పాయింట్ ొతైర్తుకి మాైచ్ పాయింటయిైంది. ఄందర్త చూపునుంచి తపృంచ్చ
క్తంటూ ఄఔెడి నుంచి ఎఔెడిక్కైనా పార్త పోవాలని వంది.

ఄజయానిూ.... ఒ మట్ట
ొ గా భావించ ఖల్నగే ధైయైం ఄవడటానికి అమ వమసు ఎంతని?! ఔళ్ళ నుండి నీరు చెంల మీదకి
జాయక్తండా వండటానికి, భనసుతో పోరాటం చేస్ాందామ. స్టొడిమంలో జనాలు చ్చల్ల భంది తిరుగు ముకం టా
ొ రు. కొంత
భంది గెల్నచిన జట్ట
ొ కి ఄభినందనలు తెలుపుత్రనాూరు. చ్చల్ల తక్తెవ భంది ఒడిన జట్ట
ొ ని ఔన్ససల్ చేసు
ా నాూరు.

అ ఄమాేయి....

ఄఔెడే....

అ కోరు
ొ లోనే చితారువల్ల నిలఫడింది.

మాటి మాటికి కోరు
ొ లోవనూ ఫంతి వంఔ, చేత్రల వంఔ మార్తుమార్తు చూసుక్తంటంది. ఎవరో చూస్ప యభేని పల్నచ్చరు. వళ్ళ
లేదామ....
ఎవరూ అమ కోసం అఖ లేదు. ఎవర్త దోవన వారు నిషె్మిసు
ా నాూరు.... అసకిిగా అమ వంకే చూసు
ా నాూడు అ యువక్తడు.
జనాలు లుచ ఫడుత్రనాూరు.... మాైచ్ కోసం వచిున వాళ్ళలో ఄందరూ వళ్ళ పోయారు. మిఖతా వాళ్ళళ ఎవర్త గేమ్ వాళ్ళళ
పా
ొ క్రొస్ చేసుక్తంటూ ఈండి పోయారు. అ ఄమాేయి ఫంతి చేతి లోకి తీసుక్తంది. పొజిషన్ లోకి విస్పర్త....స్తేష్ కొటొడానికి ఎగిర్తంది.
ఫంతి వళ్ళ నెట్కి కొట్ట
ొ క్తంది. ఄంత వేఖం రావటం లేదు. నిరుతాసహంగా ఫంతి నేలకేస్ప కొటిొ, కాస్టపు అలోచిసూ
ా వంది. భళ్ళళ
లేచి నిలఫడింది.
ఄదే ొమతూం.....

ఄదే పల్నతం....

అ యువక్తడు నవవక్తంటూ అమ దఖగయక్త నడచి వచ్చుడు. పొంగుత్రనూ దుఃక ొవాహంతో..... ఔస్పగా.... ట్ట
ొ దలగా....
తన ఫలహీనతను జయించ డానికి ొమతిూసు
ా నూ అ స్ప మొఖగని చూస్ప అనంద డా
ి డు. ఄృటికే ఔను చీఔట్ట
ా ముసురు
క్తంట్టనాూయి.
ఄదేమీ ఖభనించే స్పితిలో లేదామ.

ఄతను దగిగయక్త వచిు కోరు
ొ ఫమట నిలఫడి....

‘‘హలో....!’’ ఄనాూడు.

చివవన తల తిపృ చూస్పంది.

అయడుగుల పొడవనూ యువక్తడు....

ఖడిం మాస్ప పోయి, పీక్తె పోయిన దవడలతో, ఔృటి శ్వరీయఔ దృఢతావనిూ తెల్నమ జేస్ట బాడీ షేప్తో.... చూడ గానే
క్రడాకారుడని తెలుస్ాంది. ఏంటనూట్ట
ా చూస్పంది. ఄతను కోరు
ొ లోకి వచ్చుడు. ఫంతివవభనూట్ట
ా చేయి చ్చపాడు. భంతో ముఖుల్ల
ఫంతిని ఄతనికి ఄందించింది. ఫంతిని చేతిలోకి తీసుక్తంట్టంటే, ఄతని చేతి వేళ్ళళ ఔంపంచ్చయి. కొతా వసు
ా వని చూస్పనట్ట
ా దానిూ
చూశ్వడు.
ఫంతిని నేలకేస్ప కొటా
ొ డు. భళ్ళళ ఄది చేతి లోకి రాలేదు. కిందే డింది. వంగి చేతి లోకి తీసుక్తనాూడు. అ ఄమాేయికి చిరాక్త
వచిుంది. ఫంతి సర్తగా
గ చేతో
ా ట్ట
ొ కోవడం రాని భనిషి.....తనని ఆపుృడు అట నేర్తృంచభంటాడేమో!

‘‘ఏంటీ....గేమ్ నేర్తృంచ్చల్ల?’’ విసుగా
గ ఄడిగింది.

‘‘ఉహూ!....’’

‘‘భర్త?’’ ొశ్వూయుఔంగా చూస్పంది.

‘‘స్తేష్ కొటొడానికి పెైక్కగిర్తనపుృడు నువవ కాళ్ళళ సొ్యిట్గా పెడుత్రనాూవ. ఄల్ల కాదు....ఎగిరే క్ష్ణం లోనే కాళ్ళళ వనకిె
వంగాల్న. ఄదే సభమంలో చేయి లేవాల్న....’’ చెపాృడు.

‘‘ఒహో....థిమరీనా వైంఖైంగా ఄందామాేయి.

‘‘పా
ొ కిొఔల్గా కూడా ఄదే ఔరఔొ్ పొజిషన్....’’ నభేఔంగా ఄనాూడు.

‘‘ఄఔెడ, ఆఔెడ విని ఄందరూ ఔబురు
ా బాగానే చెపుతారు....కాని అడటమే చ్చల్ల ఔషొం’’ కోరు
ొ ఫమట వనూ క్తరీులో
కూరుుంటూ ఄంది.
ఄతనొఔె స్తర్త బాల్ వంఔ, నెట్ వంఔ చూశ్వడు. నెట్ని భర్తంత హైట్కి లేపాడు.

లెపొ్ సైడ్ సైృఔర్ పేాస్లో నిలుుని ఫంతి ట్ట
ొ కొని...

‘‘ఔమాన్...’’ పల్నచ్చడు.

హేళ్నగా, నవవల్లటల్ల భావిసూ
ా వచిుందామాేయి. బూసొర్గా నిలుుంది.

చేతి లోని ఫంతిని అమ వైపు విస్పరాడు. లెపొ్ సైడ్ సైృఔర్ వనూ వైపు బూస్పొంగ్ చూస్పంది. ఫంతి పొజిషన్ తెల్నస్పంది. ఆందాఔ
ఄచుం ఫంతి ఄల్లగే తన చేతికి ఄనువగా వచిుంది. ఄతని ముందు కూడా ఫంతి ఄల్లగే లేచింది. శరీరానిూ తేల్నఔ చేసుకొని...

ఫంతిల్ల ర్తవవన పెైక్కగిర్త.... కాళ్ళళ కాసా వనకిె వంచి.... ఈక్తె ముఔెల్ల దృఢంగా వండే చేతితో... స్తేష్ కొటా
ొ డతను....
అమ విసేమంగా చూసు
ా ండగానే ఫంతి అపోజిట్ కోరు
ొ బూసొర్ పేాస్ మీదుగా శయ వేఖంతో వళ్ళ రైట్ డిఫసస్ వనకా బాైక్ లెైన్కి
ఆవత డింది.

అ ఫంతి తాలూక్త తీవొత ఎల్లగుందంటే, ఄల్ల డిన ఫంతి లేచి భళ్ళళ నేలని తాకింది. ముపెైృ ఄడుగుల ఄవతలే! ఔళ్ళళ
మిరుమిట్ట
ా గొల్నపాయి అ ఄమాేయికి!

మాయవలెస్!!!....

అ ఫంతిని ఎదురోెవడం ఆంపాజిబుల్. ఏభనాలో తెల్నమఔ ఄచేతనంగా నిలఫడి పోయింది.

ఄతను అ ఄమాేయిని మాటలతో ఎతిా పొడవ లేదు.

‘‘ఔమాన్... టెై్ చెయిై....’’ చెపాృడు.

ఄతను బూసొర్గా. అమ సైృఔర్గా పా
ొ క్రొస్ మొదలయింది....

మొటొ మొదట అమ పెైక్కగిర్తనపుడు ఈండాల్నసన పొజిషన్ నేర్తృంచ్చడు....

అ తరావత శకిినంతా చేతి లోకి ఎల్ల తెచ్చుకోవాల్న...టెైమింగ్తో ఫంతిని స్తేష్గా ఎల్ల భలచ్చలీ చెపాృడు...

ఔ ఖంట...

ఄంతే!...

నేర్తృన వాడి గొృ తనమో!.... నేరుుక్తనూ ఄమాేయి గొృ తనమో!...ఖంటలో అమ తన ఏక్కైఔ ఫలహీనతని ఄధఖమించింది.
ఇ ొంచమే తన సంతభయినట్ట
ా అనందించింది....

ది స్తరు
ా ఔృతజఞతలు తెల్నమ జేస్పంది.

‘‘మీ పేరు....?’’ తను గురు
ి ంచ్చకో దఖగ వైక్త
ి ల ల్నసొ్ లో మొదటి స్తినానిూ ఄతనికి కేటాయిసూ
ా ఄడిగింది.

‘‘ొణీత్!....’’ చెపాృడు.

అమ మభరీలో నికిషా భయి పోయింది ఄతని పేరు....

ఄతను తన పేరు ఄడఖఔ పోవడం చూస్ప...

‘‘నా పేరు క్రయిన....’’ తనే చెపేృస్పంది.

‘‘అహ్వ!....’’ తల ంకించ్చడు.

‘‘ఇ రోజు మీరు నేర్తృన దాంతో.... నేను ఄనీూ నేరుుక్తనూటేా. వాలీ బాల్ పేామర్గా నేనిపుడు ఄనిూ పేాసు లో
ా నూ ఫిట్.’’
సఖయవంగా ఄందా ఄమాేయి.

తల ఄడింగా అడించ్చడు ొణీత్.

తెలాబోయింది క్రయిన. ‘‘కాదా....? ఆందాఔ మీరు మాైచ్ చూస్ట ఈంటారు. నేను ఄనిూ పేాసు లో
ా నూ వండి పాయింటస్ తెచ్చును....’’
ఈకోషంగా ఄంది.

‘‘అ విషయానికి నేను ఄనడం లేదు...’’

‘‘భర్త.....?’’

‘‘ఫిట్గా వండాల్నసంది ముందు ఆది....’’ పడికిల్నతో హృదమం మీద కొట్ట
ొ క్తంటూ ఄనాూడు.

ఄయుం కానట్ట
ా చూస్పంది....

‘‘నువవ ఎంత గొృ పేామరైనా కావచ్చు. నీ గేమ్లో వీక్ పాయింటస్ ఏమీ లేఔ పోయి వండొచ్చు. కానీ నీ హృదమం వీఔయితే
నువవ ఄదః పాతాళానికి క్తంగి పోతావ.....’’ చెపాృడు.

బమంగా వింది.... ఄతను ఄనూది ఄయుం కాలేదు.

హృదమం వీక్ ఄంటే!!....

‘‘హ్వయొ్ ఎటాకా....?’’ ఄదే ఄడిగింది.

ఖల ఖల్ల నవావడు....

‘‘అ! అ!.... హ్వయొ్ మీద వ్ ఄటాక్!.... ఄందుకే గేమ్లో

ఫుల్గా ఫిట్ ఄయిన నేను, అ ఎటాక్ తోనే నేషనల్ గేభస్లో ఛానస్ పోగొట్ట
ొ క్తనాూను. ఄందుకే ముందు హృదమం ఫిట్గా
వండాల్న....

చెపుతూనే నడుసూ
ా వళ్ళ పోయాడు.

‘లవ్ ఫయిల్ ఏమో!....’ ఔె క్ష్ణం బాధ డింది.

భళ్ళళ వంటనే భర్తు పోయి ఫంతితో అట పా
ొ యంభించింది.

*************

చ్చటూ
ొ అవర్తంచిన రాజ పా
ొ స్తదంల్లంటి ఆలు
ా ....

ఄయితే ఄది రాజసంతో ఠీవిగా లేదు. చ్చల్ల పురాతనంగా వంది.

రాజులూ పోయి, రాజాైలూ పోయి ఄనాటి వార్త వైబవాలను

తెల్నపే చిహ్వూలు భాయత దేశంలో ఄఔెడఔెడా మిగిల్న వనూటేా జమీందారుల సందను, విల్లస్తలను తెల్నపే కోటల్ల
ా ంటి ఆళ్ళళ
వనాూయి....
జమీలు పోయాఔ జమిందారు
ా ొభుతవం ఆచేు బయణాలతో చ్చల్ల కాలం విల్లసం గానే ఖడిపారు....

తరావత ఆందిరా గాంధీ హయాంలో రాజ బయణాలతో పాట్ట ొభుతవం ఆచేు ఄనిూ యకాల బయణాలూ యదు
ీ చెమై ఫడా
ి యి.
ఈనూ అసు
ి ల్నూ ఔర్తగించ్చక్తంటూ ఎృటికి ఄృటి దరా
ా ను, హోదాను నిల బెట్ట
ొ కోవాలనే తాతోమంతో సయవం కోలోృవడానికి
స్పదీంగా వనూ వాళ్ళళ ఎందరో....!

ఄల్లంటి వార్తలో రావ ఫహదూ
ీ రు జఖతి రామ భూతి ఔడు....

తభ అసు
ి లనిూంటినీ ొభుతవం జాతీమం చేసుక్తనూపుడు ఄతను టీనేజ్లో వనాూడు.

తండేొ ఄనిూ వైవహ్వరాలూ చూసుకోవడంతో దాని తాలూక్త తీవొత ఏంట ఄతనికి తెల్నమ లేదు.

జీవితం ఄంతా ంచ యంగుల ఔలగా వండేది. చదువ ఄఫ లేదు.

ఎపుృడూ గుయపు ఫగ్గగలో షికారు వళ్ళడం, మిఖతా వాయందర్త ముందూ దరా
ా చూపంచ డానికి ొమతిూంచడం తృ ఄతనికి ఏమీ
తెల్నమదు.

జర్తగిన నషొం.... రాబోయే కాలంలో ఖడ బోయే జీవితం దే దే భనసు మీద దాడి చేసు
ా ండటంతో హఠాత్ర
ా గా తండిొ హ్వయొ్
ఎటాక్తో చని పోయాడు.

ఆయవై ఏళ్ళకే బాధైతలు నెతిాన డా
ి యి భూతికి.

ఄపుడే తెలాబోయి జీవితం వంఔ చితోంగా చూడడం పా
ొ యంభించ్చడు. ఆఔ ఇ జీవితంలో సరు
ీ బాట్ట
ా , పొదుపు, ఔషొ డటం ల్లంటివి
తృ ఆంకేమీ ఔనిృంచ లేదు.

తల్నా పెదీగా ఖడుసైంది కాదు. ఄనీూ తన మీద డి పోవడంతో ఈకిెర్త బికిెర్త ఄయాైడు భనిషి.

ఆయవై ఐదోయేట పెళ్ళయింది. ఄయిదేళ్ళలో ఆదీరు పాల్నూ ఔని ఔనుూ మూస్పంది భాయై. జీవితం భర్తంత దుయెయంగా మార్తంది.
ఔృటి తభ విల్లస్తలు ఆృటిక్ర కొనస్తగించటం వైట్ ఎల్నఫంట్ల్ల మార్తంది.

ఄంత భంది నౌఔరూ
ా చ్చఔయాని పోషించడం ఄతి ఔషొం ఄయి పోయింది. మలాగా కొెఔెర్తనీ తీస్ప వేమడం పా
ొ యంభించ్చడు.

దానికి తల్నా విరీతంగా వైతిరేకించేది. ఖతం నుంచి వయిమానం లోకి రాని భనిషి అమ..... ఆఔ బవిషైత్ర
ా గుర్తంచి ఏమి అలోచించ
ఖలదు....
ొతి దానికి తల్నాతో వాదించ వలస్ప వచేుది. అమని పృంచడం ఖఖనమై పోయేది.

ఎపుడూ ంటర్త తనంతో బాధ డే వాడు. ఆల్లంటి స్పితిలో భళ్ళళ పెళ్ళ చేసుకో భని తల్నా పోరుతూ వండేది. ఎనిూ సంఫంధాలు
వచిునా తియసెర్తంచ్చడు. కానీ భృదుల్ల దేవిని చూశ్వఔ భనసు మారుు కోఔ తృ లేదు.

తభ ల్లగే చితికి పోయిన క్తట్టంఫం వార్తది. ఔటూ కానుఔలు ఆచ్చుకో లేని స్టొజిలో పాతికేళ్ళ భృదుల్ల దేవిని నలభై ఏళ్ళ
భూతి పెళ్ళ చేసుక్తనాూడు.

ఄృటికి కొడుక్త ఄశోక్ భూతి వమసు ధాూలుగేళ్ళళ.

కూత్రరు క్రయిన వమసు దేళ్ళళ.

కొతాగా ఆంట
ా కి వచిున పనిూ వంఔ కొతాగా చూశ్వరు పలాల్నదీరూ. క్రయిన ఄందంగా వనూ పనిూ వంఔ చూస్ప సంఫయ డింది.
ఄశోక్ మాతోం ఏ భావమూ వైఔి యచ లేదు. తండిొ ర్తచమం వేశ్వఔ ఄల్ల కాస్టపు నిలఫడి ఫమటికి వళాళడు. అ తరావత
ఄతని జీవితానిూ ఖనుఔ క్త
ష ణాంగా ర్తశీల్నస్టా అరోజు నుంచే ఄతని జీవిత కాలభంతా ఫమట ఖడడానికి స్పదుభయాైడనూ
విషమం బోధ డు
ా ంది....
ఄందరు అడ పలాల్ల
ా అమ కూడా జీవితం గుర్తంచి ఎన్సూ ఔలలు ఖంది. ఄందమైన రాజ క్తమారుడు వచిు తనని గుయం ఎకిెంచి
తీసుక్త వళా
ా డనే ఔల కూడా ఄందులో వంది.

ఄయితే తను జమిందారీ బిడి కాఫటిొ అ ఔల ఔనడానికి తనక్త హక్తె ఈందనుకొంది భృదుల్ల దేవి.....

చూసు
ా ండ గానే ఔళ్ళ ముందు అసు
ి లనీూ ఔర్తగి పోయాయి. స్తమానైమైన పెళ్ళ కొడుక్తని వతఔ లేఔ జమిందారీ పెళ్ళ కొడుక్త
దొయఔని ర్తస్పితిలో భూతి విషమం తెల్నస్పంది.....

ఎదిగిన ఆదీరు బిడి తండిొ....

చేస్టదేం లేఔ ఄయిషొం గానే పుృక్తంది భృదుల్ల దేవి. ఄయితే ఄతా గార్తల్ల కాఔ అమ చ్చల్ల తెల్నవైంది.

ఄతా గార్త జమీ చితికి పోయినా పూర్తిగా చెయిై దాటి పోలేదని తెలుసుక్తంది.

జాఖతా డితే హ్వయి గానే ఫతకొచ్చు. ఄంతే! మలామలాగా ఄధకారానిూ హసాఖతం చేసుకోవడం పా
ొ యంభించింది.
ఄందమైన భాయై....

వమసులో తన ఔనాూ చ్చల్ల చినూది.

భూతికి ఎదురు తిర్తగే అస్తెయం లేఔ పోయింది.

ఄతా గారీూ, బయి పలాలీూ న్సరు ఎతానివవక్తండా చేస్ప సభసాం తన స్తవధీనం లోకి తెచ్చుక్తంది.

ఄల్లఖని అమ ఖయాైళ్ల్ల ఄందర్తనీ హంస్పంచే యఔం కాదు. అమ తనకి కావలస్పంది మతా గానే స్తధంచ్చక్తంట్టంది. ఄనుక్తంటే
స్తధంచి తీరుత్రంది. ఄదీ తతవం.

భూతి పూర్తిగా నిస్టాజంగా తయాయయాైడు.

ఄతని వర్ ఄంతా నాభ మాతోంగా తయాయయింది. భృదుల్ల దేవి వచ్చుఔ పాత దుత్రలనీూ పోయి, మోడయన్ వైవహ్వయం
పా
ొ యంబభయింది.

ఄనవసయమైన వయెయస్ ఄందర్తనీ తీస్ప వేస్ప కావలస్పన వాళ్ళనే వంచింది.

డబు వైవహ్వయ భంతా తన చేత్రలో
ా నే వండేది.

పెళ్ళయిన మూడేళ్ళకే భూతికి క్ష్వాతం వచిుంది. భనిషి భంచంలో డా
ి డు. వనాూ లేనటేా లెఔె. భృదుల్ల దేవి తట్ట
ొ కో
లేని ష్ణఔది.....ఄయినా తేరుక్తంది. అమ తన అనందం కోసం జీవించ్చలనుక్తనే భనిషి.

ఆఔ ఆపుృడు అమకి ఄడు
ి చెపేృ వాళ్ళళ లేరు. పలాలు చినూ వాళ్ళళ కావడంతో బాధైతలు తీసుక్తనే ొసకిి లేదు. ఔ వేళ్
వాళ్ళకి అ శకిి వనాూ భృదుల్ల దేవి డ నివవ లేదు.

క్రయిన దో తయఖతి రీక్ష్లు పాసయి వచ్చుఔ....

చదువ మానిృంచేస్ప ది హేనేళ్ళకే సంఫంధం చూస్ప పెళ్ళ చేమడానికి నిశుయించ్చ క్తంది భృదుల్ల దేవి.

ఔళ్ళ వంట నీరు కారుత్రండగా పెదవి విృ లేని స్టొజిలో వదీనూట్ట
ా ఄబైర్తుంచ్చడు భూతి.

లెఔె చెమై లేదు...భృదుల్ల దేవి.

ఄయితే మొదటి స్తర్త అ ఆంటి నుండి వైతిరేఔత ఄశోక్ రూంలో వచిుంది.

ఄృటికి ఄతను మేజర్.....

చెల్నా పెళ్ళ చేమడానికి వీలేాదనాూడు.

విభా
ొ ంతికి లోనెైంది భృదుల్ల దేవి. ఄయినా తన ొమతాూలు మాన లేదు.

ఄది ఖభనించ్చడు ఄశోక్. ఄనాూళ్ళ నుంచీ దాగిన ఏదో ఔస్ప ఫమట డింది.

ల్లమయాని సంొదించి తభ అస్పా ంచ్చక్తని వేరే

వళ్ళ పోతాభని, చెల్నా తభ సంయక్ష్ణలో వంట్టందని బెదిర్తంచ్చడు.

ఫవంతంగా పెళ్ళ చేమడానికి ొమతిూస్టా పోలీస్ ర్తపోయొ్ ఆస్తాననాూడు.

దాంతో వనకిె తఖగఔ తృ లేదు భృదుల్ల దేవికి.

ఄయితే అమ ఄంతంత మాతోంతో వనకిె తగేగ భనిషి కాదు.

ఎదురు దాడి వేరే రూంలో పా
ొ యంబమైంది. ఆంట
ా వండటం ఔనాూ పెళ్ళ చేసుక్తని ఫమటికి పోవడమే ఈతాభభనే ర్తస్పిత్రలు
ఔల్నృంచడం పా
ొ యంభించింది.ఄయితే క్రయిన చల్నంచ లేదు.

జయా జయాల్నూ సమానంగా స్వవఔర్తంచే క్రడా సూౄర్తి ఈనూ భనిషి అమ. అ సూౄర్తిని జీవితానికి ఄనవయించ్చక్తందామ!
వచిున ఔష్ణ
ొ ల్నూ నిఫయంగా ఎదురోెనేది.

ఔ వైపు ఄనూమై.

భరో వైపు ఒదారుృ చూపుతో తండిొ అమను ఎలా వేళ్ల్ల సంతృపా యచడానికి ొమతిూసూ
ా ఈంటారు.

ఇ ర్తస్పిత్రలో
ా ఄతి ఔషొం మీద డిగ్గ ఫైనల్ కి వచిుందామ! అమ చదువలో యావరేజ్ సూ
ొ డంట్!

అమ గోల్ ఄల్ల
ా నేషనల్ గేభస్లో అడి తన రాష్ణ
ొ ్నికి తకానిూ తెచిు పెటొడం.

ఆృటికే అమ టీమ్ ఆంటర్ యూనివర్తశటీ కాంపటీషన్ లోనూ, స్టొట్ లెవల్ లోనూ ఄనేఔ తకాను స్తధంచింది. సభయువంతమైన
క్కపెొన్గా అమ పేరు తెచ్చుకొంది.

క్రయిన కోరు
ొ లో ఏ పేాస్లోనయినా స్తొ్ంగ్ ఄనృ పేరు తెచ్చుక్తంది....

ఄయితే క్రయిన ఆంత పేరు తెచ్చుకోవడమే భృదుల్ల దేవికి ఔంటగింపుగా వండేది.

ఄసలు అడపలాలు చదువకోవడమే వృధా ఄనుక్తంటే ఇ అటలూ, ఖంత్రలూ ఏంటని సణుగుతూ వండేది.

అమ మాటలు అ చెవితో విని ఇ చెవితో వదిలేస్ట వారు ఄనాూ చెలెాళ్ళళ. అస్పా విషమంలో ఄశోక్ ఎపుృడయితే బెదిర్తంచ్చడో
ఄృటి నుంచీ జాఖతా డటం పా
ొ యంభించింది భృదుల్ల దేవి. తనకి చేతికి చికిెనంత డబుని పుటిొంటికి చేరేసూ
ా వండేది.
సంవతసరానికి అరు నెలలు పుటిొంటి లోనే వండటం పా
ొ యంభించింది.

ఄది ఆంట
ా వాళ్ళకి అట విడుపుగా ఈంట్టంది. కోడలు ఈనూపుడు కిక్తెరు భనక్తండా ఒ మూలన ఈండే నానభే భృదుల
ఆంట
ా లేఔ పోతే మాతోం బోస్ప దవడలు అడించ్చ క్తంటూ హుష్ణరుగా ఈంట్టంది.

అ రోజు ఄల్లగే భృదుల సూట్ కేసు సరు
ీ క్తని డై్వరుని తీసుక్తని పుటిొంటికి వళ్ళంది.

ఈదమం లేవడం తోనే ొఔృతి ఄంతా అహ్వాదంగా ఔనిపంచింది క్రయినకి.

ఆంటి చూటూ
ొ వనూ చెటా నుంచి రాల్న డిన పూలు భంచ్చ బిందువలకి తడిస్ప సవచుంగా వనాూయి. తోటలో ఄయ విర్తస్పన
పూల నుంచి సుఖంధ ర్తభళాలు యింట
ా కి కూడా వాైపంచ్చయి.

సూరుైని లేత కియణాలు గిల్నగింతలు పెడుత్రనాూయి. నెైటీ సవర్తంచ్చక్తని తోట లోకి వళ్ళంది. రండయచేత్రలూ రాసుక్తని వేడి
తెపృంచి చెంకి రాసుక్తంటూ తోటంతా ఔల్నమ తియఖడం పా
ొ యంభించింది.

తోట లోని పూలే తభ యంగుతో ఔళ్ళళ చెదయ గొడుత్రంటే భధైలో స్వతా కోఔ చిలుఔల గుంపు ఔటి. ఄయినా ఄసలు వీటికి ఆంత
ఈదయానేూ విహ్వయం చేమ డానికి తీర్తఔ ఎల్ల దొర్తకిందబా! అశుయైంగా ఄనుక్తంది.

వాలీ బాల్ అట తృ అమకి భరో ొంచం గుర్తంచి ఄంతగా తెలీదు. అమ ఎపుృడూ టి.వి. చూడదు, స్పనిమాలు చూడదు.
ఎపుడయినా పేర్ తియగేసు
ా ంది కానీ, ఔ ముఔె ఄయుం గాఔ ఔెన డేసు
ా ంది.

అమకి ఇ సృషిొలో ఄతైంత అఔయషణీమమైన వసు
ా వ వాలీ బాల్. దాని గుర్తంచి ఄనయగళ్ంగా అమ ఎంత స్టయినా మాటా
ా డ
ఖలదు.
అమ టీమ్ మేటస్ స్పనిమా గుర్తంచీ, యఔ యకాల ఫ్యైషనస్ గుర్తంచీ. కొండొఔచో బాయ్ ఫొండస్ గుర్తంచీ మాటా
ా డుక్తంట్టంటే అమ
దూయంగా గ్ండ్లో తనొఔెతే ఎవరైనా తోడు వస్తారేమో నని వత్రక్తతూ ఈంట్టంది.

అ ొఔృతిలో లీనభయి కూడా అమ వాలీబాల్ గుర్తంచే అలోచిస్ాంది. యఔ యకాల ొణాళ్ఔలే వేసు
ా ంది. బాల్ని ఆంకా కొతా యఔంగా
ఎల్ల అడొచోు

వూహసూ
ా వంట్టంది.

భరాూడు కాాస్లో తభ టీమ్ మేటస్కి చెృ బోతే బోయ్ఫొండస్ గుర్తంచి యసవతాయంగా స్తగుత్రనూ చయులో అమ పానఔంలో
పుడఔల్ల ొవేశించడం చూస్ప నీక్కపుడూ ఆదే గోల్ల! మా జీవితాల్నూ కూడా ఄంత డై్గా మాయుకే బాబూ! ఄంటూ విసుక్తెనే వారు.
అమ మీద యఔ యకాల జోఔస్ వేస్టవారు.

క్రయినకి ఏ మాతోం కోం వచేుది కాదు. గేమ్ టా ఎంత నిఫదుత ఈండాలో ఎఔస్పెాయిన్ చేమ బోతే వాళ్ళళ పార్త పోయే వారు. వే
చెట్ట
ొ మీద నుంచి ఈడుత జయ జరా పాక్తెంటూ వచిు క్రయిన వంఔ నికిె నికిె చూడటం పా
ొ యంభించింది.

‘‘ఆంత ఈదయానేూ నువవ హడావిడిగా లేవాల్ల? కాస్టపు డుకోవచ్చు ఔదా!’’ ఈడతని కోృడింది క్రయిన.

అమ మాటని భనిూంచినట్ట
ా గా భళ్ళళ పెైకి పాక్తెంటూ వళ్ళ పోయింది.

‘‘చిటీొ!’’ పెై నుంచి ఄశోక్ పలవడం వినిపంచింది.

‘‘అ వసు
ా నాూ....’’ రుగు ల్లంటి నడఔతో లోల్నకి నడిచింది.

ఆంటా బెైటా ఄందరూ ‘క్రయిన’ ఄనే ఄంటారు, కానీ ఄశోక్ ఔెడికే ‘చిటీొ’ ఄని పలవడం ఄవాట్ట. ఄనూ ఄల్ల పల్నస్టానే అమక్త
ఆషొంగా వంట్టంది.

‘‘నానూ గారు నిదొ లేచ్చరు’’ ఄందుకే పల్నచినట్ట
ా చెపాృడు.

ఖఫ ఖబా వళ్ళ తండిొ నుదుటి మీద ముదు
ీ పెటిొంది. అమన నవవ బోయాడు. మూతి వంఔయగా పోయింది. అమన ఔళ్ళళ
నవావయి.
ఆంట
ా ఎందరు ని వాళ్ళళనాూ, అమన భంచంలో డిన దఖగరుూంచీ అమన నులనీూ ఄనాూ చెలెాళ్ళళ చూసుక్తనే వారు.
మొదట
ా ఄశోక్ కూడా టిొంచ్చకో లేదు. ఄతనే కాదు భృదుల్ల దేవి కూడా ని వాళ్ళ మీదే వదిలేస్పంది.

వాళ్ళళ శ దీగా చూసుక్తనే వారు కాదు. అమన దఖగయకి పోతే వాంతి వసు
ా ండేది. ని వాళ్ళళ విసుక్తెంటూ వండే వారు. ఔ స్తర్త
ఄల్ల జయఖడం చూస్ప ఄశోక్ భనసు చివక్తెభంది. భృదుల్ల దేవికి చెపృ చూశ్వడు కానీ అమ టిొంచ్చకో లేదు. ‘‘వాళ్ళళ
మాతోం ఎంతని చూస్తారు?’’ ఄంది

‘‘వాళ్ళళ చూడటం గుర్తంచి కాదు పనీూ! మీరు చూడాల్న ఄని చెపాృడు.

ఒస్తర్త కోంగా చూస్ప ఄఔెడి నుంచి విస విస్త నడచి వళ్ళ పోయింది.

అమకి పలాలు పుటొఔ పోవడంతో భర్తంత ఄసంతృపాగా ఈండేది. ఄపుృడనిపంచింది ఄశోక్కి. తనూ చెలీా ఈండగా తండిొకి భరొఔరు
చెమైడమేంటని.

ఄృటిూంచీ అ బాధైతని వాళ్ళదీరూ స్వవఔర్తంచ్చరు. వాళ్ళళ ఆంట
ా లేనపుడు నామనభే మిఖతా నులు చేస్టది. ఄశోక్, క్రయిన
ల్నదీరూ అమన నులు చేమడం మొదలు పెటా
ొ రు. ఆదీరూ మలాగా లేప బాత్ రూం తీసుక్త వళాళరు. ఄశోక్ దఖగరునాూడు.

ఇ లోపు క్రయిన అమన భంచం మీద దుృట్ట
ా మార్తు, ఈతికి ఆస్వా్ చేస్పనవి వేస్పంది.

మొహం ఔడిగించి, స్తూనం చేయించి, ళ్ళంతా త్రడిచి తెలాని భలెా పూవ ల్లంటి శుబొభయిన ఫటొలు వేశ్వరు.

పలాల్నదీర్తతో ఇ స్టవలు చేయించ్చ క్తంట్టంటే అమన ఔళ్ళళ తడవతాయి.

ఇ అరేళ్ళలో పల్నాదీరూ ఏనాడూ తనని విసుకోె లేదు. వాళ్ళకి ంట
ా బాగా లేఔ పోయినా ఔె రోజు కూడా ఫదీకించ లేదు.
ఆనాూళ్ళళ భంచంలో వనాూ, ఔె రోజు అరోఖైం తేడా చేస్పంది లేదు. బెడ్ స్యస్ తన మీద దాడి చేమ లేదు. ఎృటిఔపుృడు
తను తాజాగా వండేల్ల చూస్తారు వీళ్ళళ.

దేవడు తనకి ఔ విషమంలో ఄనాైమం చేస్పనా, యతాూల్ల
ా ంటి ఆదీరు పలాల్నూచిు అ లోట్టని బరీి చేశ్వడు.

ఄల్లఖని భృదుల్ల దేవి టా ఄతనికి దేవషం లేదు. అమని అయిం చేసుక్తనాూడు క్ష్వాతంలో వనూ బయి, తన ఔడుపు ండఔ
పోవడం, సవతి పలాలు....యినిూ ఔష్ణ
ొ ల భధై అడది దేవతల్ల వండాలనుకోవడమూ తపేృనని సభర్తించ్చక్తంటూ వంటాడు.
‘‘నానూ గారు ఎంత ముదొీసు
ా నాూరో!’’ ఄంటూ క్రయిన భళ్ళళ తండిొ బుఖగ మీద ముదు
ీ పెటిొంది.

తన చినూ తనం నుంచీ తండిొకి స్టవ చేయాల్నస రావడం మూలం గాన్స ఏమో, తడిొ విషమం వచేు సర్తకి అమ అర్తందాల్ల ఄయి
పోత్రంది.
తండిొ

చినూ పలావాడిల్ల ఔనిపస్తాడు. అమన తనక్త ఔథలూ కాఔయ కామలూ చెపాృల్నసన వమసులో ఏవేవో విషయాలు.

అమన భంచంలో ఔెన కూరుుని తనే చెపుతూ వండేది.

ఏదో ని మీద ఄటూ యిటూ తిరుగుతూ ఏ వత్ర
ా లు చేసుక్తంటూన్స, బిమైం బాగు చేసూ
ా న్స కూరుునూ నానూభే నవవతూ
వినేవారు.

‘‘నానూ గారూ! మీకో విషమం తెలుస్త?’’ అమనకి టిఫిన్ తినిపంచ టానికి ఔెన కూరుుంటూ ఄంది.

తెలీదనూట్ట
ా తల చినూగా ఔదిపారు.

ఄదే భర్త. చెపుతాను వినండి. నినూ కాలేజీకి వళ్ళళపుడు రోడు
ి ఔెన ఔ ఫండి ఔనిపంచింది. ఄందులో చినూ చినూ పూరీలునూ
సంచి ఔనిపంచింది. ఄందులో ఏవో నీళ్ళళ ల్లంటివి పోస్పయిసు
ా ంటే ఄందరూ రోడా మీదే పేాటాలో పెట్ట
ొ క్తని తింట్టనాూరు. తెలుస్త?’’
ఔళ్ళళ పెదీవి చేసూ
ా ఄంది.

అమన ఔళ్ళళ కూడా అశురాైనిూ నటించ్చయి. అశుయై పోఔ పోతే ముందు కూత్రరు డిసపాృయింట్ ఄవత్రంది.

ఄశోక్ కి నవవ వచిుంది.

ఇ డిసెషన్ ఄంతా ఫహుశ్వ పానీ పూర్త గుర్తంచి కావచ్చు.

‘‘నానమాే! వినాూవా?’’ ఄడిగింది.

‘‘అ? అ! వినాూను. లోఔం మార్త పోవడంలేదూ....ఫొహేం గారు ఎపుృడో చెపాృరు’’ ఄంటూ ఎఔెడికో వళ్ళ పోయింది. ఔళ్ళంతలు
చేస్ప అవిడ పురాణభంతా అసకిిగా వినడం పా
ొ యంభించింది క్రయిన.

నవవతో పాటే కొంచెం బాధగా ఄనిపంచింది ఄశోక్కి. చెలెాల్నకి లోఔ జా
ఞ నం బొతిాగా లేదు. నలుగుర్తలో ఔలవడమూ తక్తెవే. అ వాలీ
బాల్, ఆలూ
ా తృ భరో లోఔం తెలీదు. దిగులుగా ఄనుక్తనాూడు.

పనిూ ఄతి ఔభ శిక్ష్ణ మూలంగా అ వమసు అడపలాకి ఈండాల్నసన చినూ చినూ కోర్తఔలూ, సయదాలు క్రయిన దర్తకి రాలేదు.

వాలీ బాల్ పోటీకి ంపంచ డానికి అమ చేస్ట గొడవ ఄంతా ఆంతా కాదు. జమీందారీ వంశంలో పుటిొన పలా ఄల్ల ఫ్యంటూ, చొకాె
వేసుక్తని గెంతడం అమకి భహ్వరాధంగా ఄనిపసు
ా ంది.

అ అట ఎంత గొృగా ఈంట్టందో.... ఄది అడుత్రంటే ఎంత అనందం ఔలుగు త్రందో భృదుల్ల దేవికి చెపృ ఈయోఖం లేదని
ఄనాూ చెలెాళ్ళదీరూ వాదించరు.

క్రయిన గ్ండ్కి వళ్ళ క్తండా అడానికి అమ ఄనేఔ టెకిూక్లు ఈయోగిసు
ా ంది.

మాచ్కి ఫమలేారే టెైమ్కి ఔడుపు నొపోృ, కాలునొపోృ ఄంటూ ఄందర్తనీ హడల గొటేొసు
ా ంది.

మొదట
ా ఄందరూ నిజమేననుక్తనే వారు. కాల ఔమేణా తెల్నస్ప వచిుంది. ఄదంతా నటన ఄని, అ విషమం పెైకి ఄనేంత
క్తసంస్తెయం వాళ్ళలో లేదు.

ఄందుకే యింట
ా ఏదనాూ నుంటే, దానిూ ఄశోక్ చేమడానికి పుృక్తని చెల్నాకి రూట్ కిామర్ చేస్టవాడు.

తన టీమ్ మేటస్ ఄందర్తనీ వాళ్ళ పేరంటస్ ఎంతో సపోరు
ొ చేస్తారు. కానీ ఄందేంట తనకే అ సపోయొ్ లేదు.

భనసునాూ, పోొతసహంచ లేని ర్తస్పితిలో తండీొ, ఄనీూ వండి భనస్ట ఔరువైన వనీూ....

మిఖతా వాళ్ళని చూస్ప ఄసూమ డుతూ కూరుునే స్టొజ్ని దాటేస్పంది క్రయిన.

అమకి అటే పా
ొ ణం...అటే అహ్వయం...అటే విశ్వంతి.... అటే నిదొ...దాని మీదే ఄలుగుత్రంది.

దానినే పేొమిసు
ా ంది....

ఔషొ నష్ణ
ొ లూ, సుక దుఃఖాలు, డిదుడుక్తలు ఄనీూ దాని మీదే....

ఄందుకే ర్తపూయామైన క్రడాకార్తణిగా అమ మాయ ఖల్నగింది.

చిటీొ! నువవ కూడా టిఫిన్ చేసయ్. కాలేజీ దఖగయ దింపుతాను’’ ఄశోక్ చెపాృడు.

సరేనంటూ లేచి స్తూనం చేస్ప, కాలేజీ యూనిఫ్యం వేసుక్తని వచిుంది.

ఆదీరూ టిఫిన్ చేస్ప, తండిొని జాఖతాగా చూడభని నామనభేక్త వంద జాఖతాలు చెపృ యిలు
ా ఔదిల్లరు.

ఆదీరూ ఔల్నస్ప బెైక్ మీద ఫమలేీరారు.

ఄశోక్ ఎం.బి.ఎ ఄయాైఔ తను సంతంగా ఏదోఔ పయే్ పెట్ట
ొ కోవడం కోసం ఔృషి చేసు
ా నాూడు.

ఖత రండు మూడేళ్ళ నుంచీ పతా
ో ర్తాతమైన అస్పి గుర్తంచి ఄనిూ వివరాలూ తెలుసుక్తంట్టనాూడు.

స్పటీలో భంచి ఏర్తయాలో తాముంట్టనూ అ ఎఔయం సిలం లోని ఆలు
ా తభక్తనూ పెదీ అస్పి ఄని ఄతను ఖహంచ్చడు.

ఆలాంటే అ జమీందారీ ఫంగా
ా వనూ సిలమే రండు కోట్ట
ా కరీదు చేసు
ా ంది. ఄంత భంచి సంటర్లో ఎఔయం ఖాళ్ళ వండటమే వింత...
బిజినెస్ మేగెూటస్ ఔనుూ దీని మీదే వంది. ఆలు
ా కూడా చ్చల్ల పెదీది. ముపెైృ బెడ్ రూభస్, ఆయవై హ్వళ్ళళ, పాతిఔ వయక్త బాత్
రూభస్, ముపెైృ వయక్త వయండాలు, మూడంతసు
ి లునూ అ ఫంగా
ా వమసు సుమారు వంద సంవతసరాలు.... దాని మయిన్
టెనెనస్ బర్తంచ లేఔ, పెై భాగానిఔంతటిక్ర తాళాలు వేయించేశ్వరు.

కింద కూడా చ్చల్ల పెదీది....ఎృటి ఔపుృడు ర్తపేరు
ా చేయించ్చ క్తంటూ వంటే ఆంకో వందేళ్ళయినా దృఢంగా వండే రాతి
ఔటొడభది. ఎఔెడ చూస్పనా రోజ్ ఈడ్...

ఄది కేవలం తనక్ర, తన పుటిొంటి వాళ్ళకి చెందేల్ల థకాలు వేస్ాంది భృదుల్ల దేవి.

అ భధై వయకూ ఇ విషమం ఄశోక్ కి తెల్నమదు. తెల్నస్పన తరువాత సంతకాలు పెటా
ొ ల్నస వచిునపుడు కాసాంత జాఖతాగా
వంట్టనాూడు.
ఆవి కాఔ ల్లండ్ ఫీల్నంగ్లో వే ఎఔరాలు పోగా మిగిల్నన మూడు వంద ఎఔరాల భూమీ, రండు మూడు ఔంపెనీలలో షేరు
ా , ఔ
ఫ్యరాేసూైటిఔల్ ఔంపెనీ వనాూయ్.

ఎం.బి.ఎ ఄయాైఔ ఄశోక్ ఫ్యరాేసూైటిఔలస్లో ొవేశించ్చడు. అ రోజు ఆంట
ా యుదుమే జర్తగింది.

ఄృటి వయకూ అ ఔంపెనీని భృదుల్ల దేవి తముేడు మయిన్టెైన్ చేస్ట వాడు.

ఏ రోజూ అ ఔంపెనీ మీద వచిున అదామ వైయాలు లెఔెలు ఄశోక్ చూడ లేదు. చూస్పన తరావత ఔళ్ళళ తిర్తగాయి. ఖత ఏడేళ్ళ
నుంచీ ల్లస్ లోనే నడుస్ాంది. ఄంత ల్లస్లో ఈనూపుృడు మూసమై క్తండా ఎందుక్త యన్ చెయాైలనూ వాదన ఄశోక్ది.

యిదీర్త భధాై వాదం జర్తగాఔ విషమం భంచంలో వనూ భూతి దఖగర్తకి వళ్ళంది.

అ ఔంపెనీని ముందు నుంచీ నడుపుత్రనాూడు కాఫటిొ ఄది ఄతని ఄండర్ లోనే వండాని భృదుల్ల దేవి...

తనకి ఆయవై మూడేళ్ళళ వచ్చుయి ఎం.బి.ఎ పూర్తి చేశ్వడు కాఫటిొ తన అస్పాని తనే మయిన్టెైన్ చేసుకో ఖలనని ఄశోక్.....
భూతి ఏదో చెృ బోయాడు. న్సటి నుంచి విఔృతమైన శబా
ీ లు ఏవో వచ్చుయి.

భృదుల్ల దేవి మొహం చిటిాంచ్చక్తంది.

ఔళ్ళ దావరా ఄతను చెబుత్రనూది క్రయినకి ఄయుభయింది....కానీ అ విషమం అమ ఎదురుగా చెపేృంత ధైయైం లేదు.
చివర్తకి బాగా వనూ ఎడం చేతో
ా ఄతను పేర్ మీద...

‘‘ఄశోక్ ఇ అస్పికి వాయసుడు. ఎవరూ ఄడు
ి చెపొృదు
ీ .’’ ఄని రాశ్వడు.

ఄల్ల రాస్పన అ చేతి వంఔ భృదుల్ల దేవి ఔక్ష్గా చూడటం చూస్ప జడుసుక్తంది క్రయిన. మింఖ లేకా ఔఔె లేకా సవతి కొడుక్త

అధతాైనికి అ విషమంలో మాతోం తల వంచింది. ఄల్లఖని ఄశోక్ ఎపుృడూ అమని ఄవమానించ్చలనీ, బాధ పెటా
ొ లనీ
ఄనుకోలేదు. అమతో ముభావంగా వండే వాడు...తన తల్నా స్తినంలో అమను వూహంచ్చకోవడభంటే ఏంటగా వండేది....కానీ
అమకి యివావల్నసన గ్యవం విషమంలో తేడా చేమ లేదు.

తల్నాగా అమని పేొమించ లేఔ పోయారు గానీ గ్యవించ్చరు.

పేొభక్ర, గ్యవానికి భధై వనూ తేడా మూలం గానే వాళ్ళళ ఎృటిక్ర సమాంతయ రేకలు గానే వండి పోయారు. ఄందులో సందేహం
లేదు.
జఖతి ఫ్యరాేసూైటిఔలస్లో ఄతను ొవేశించ్చఔ మొటొ మొదట ఄతను చేస్పన ని యఫష్ స్తొఫ్ని తీసుకోవటం.... షొనస్ రండూ
ఔండిషన్లో వనాూయి.

కొెఔె మిషన్ కరీదు ముపెైృ లక్ష్ల పెై మాటే...కాఔ పోతే లోటల్ల
ా అయియస్ దఖగరే. ఄతను టేఔప్ చేస్ట నాటికి ఔె అయిర్ కూడా
చేతిలో లేదు.
ఄపుృడు ఄతనికి ఈయోఖ డింది. ఎం.బి.ఎ డిగ్గ. తొంభై లక్ష్ల అయిర్ ఔటి, నలభై లక్ష్ల అయిర్ ఔటీ సంపాదించ ఖల్నగాడు.

ఄయిదేళ్ళ పాట్ట ృందం....

ఄనిూ కరుులూపోను వాటి మీద ఄతని కొచేు అదామం నెలకి ఆయవై వేలు.

ఄతను స్తధంచిన తొల్న విజమభది.

అ విషమం ఄతను ఖయవంగా పనిూకి చెృ లేదు. అనందం గానే చెపాృడు.

కానీ అమ అ విజయానిూ క్తట్టంఫ విజమంగా భావించ లేదు. అమలో ఇరా
ష ై దేవష్ణలు డఖ విపాృయి.

దీనిని జీర్తాంచ్చకో లేఔ ఏం చెయాైలో తెలీఔ తన తముేడిని సంొదించ డానికి పుటిొంటికి వళ్ళందామ.

అమకి పుటిొంటి ఫలఖం ఎక్తెవే. ఆదీరు తముేళ్ళళ, వార్త భాయైలు, ఒ చెల్నా, ఆలార్తఔపు భర్తది ముసల్న తల్నాదండు
ొ లు ఄందరూ
కింట
ా నే.
వీళ్ళ క్తట్టంఫ ఄవసరాలలో సఖం భృదుల్ల దేవి తీరుసు
ా ందనేది ఫహయంఖ యహసైం.

కానీ అమ ృకోదు.

ఔ స్తర్త విజమం భర్తగాఔ ఄంత తొందయగా వదిల్న పెటా
ొ లనిపంచదు.

అ రండు అయిరు
ా వనాూ, యింకా మిషన్ క్కపాస్పటీ వంది. ఄందుఔని యింకా అయిరు
ా సంపాదించే బిజీలో వనాూడు.
క్రయినకి యింకా ఎనిమిది నెలలో
ా జర్తగే నేషనల్ గేభస్ మీదా, ఄంత ఔనాూ ముందు జర్తగే స్టొట్ గేభస్. నేషనల్ సక్ష్నస్.... వీటి
మీదే దృషిొ వంది.

యిదీరూ ఎవర్త బిజీలో వాళ్ళళనాూరు. తండిొ విషమంలో మాతోం చ్చల్ల కేర్ పుల్ గా వంటారు. ఄందు కోసం తభ క్కరీర్లో కొనిూ
ఎడాట్ మంటస్ చేసుకోవాల్నస వచిునా ఏ మాతోం బాధ డరు.

ఄశోక్ క్రయినని కాలేజి దఖగయ దింపేస్ప, తను ఔంపెనీకి వళాళడు.

హైదా
ొ బాద్ ల్లంటి హైటెక్ స్పటీలో క్రడలకి ొతేైఔ సదుపాయాచ ఔల్నృంచడం యిపుృడు తృని సర్త ఄయింది. ఏ అట కోసం దానికి
స్టొడియాల నిరాేణం శయ వేఖంగా జర్తగి పోయింది.

ఄందులో భాఖంగా వాలీ బాల్ కోసం ొతేైఔంగా ఒ స్టొడిమం నిర్తేంచ ఫడింది.

ఄందులో అరు కోరు
ొ లుంటాయి. ఄయిదు వేల భంది కూరుుని తిలకించ ఖల వసతి వంది.

నియంతయం ఄందులో ఎన్సూ టీములు పా
ొ క్రొస్ చేసూ
ా నే వంటాయి.

అ స్టొడిమంని ఄపుృడపుృడూ పెై్వేట్ పంక్ష్నస్కి కూడా ఄద్దీకిసూ
ా ంటారు. ఄదీ క్రడాకారులకి ఄడు
ి రాని రాతిో సభయాలలో
మాతోమే.
అ రోజు స్తమంతోం ఄయిదు ఖంటలు.

స్టొడిమంలో ఄమాేయిలు ఆయవై భంది వయకూ పా
ొ క్రొస్ చేసు
ా నాూరు. ఄబాయిలు కూడా వనాూరు. కానీ ఎఔెడా ఔభ శిక్ష్ణ
తపృన దాకల్లలు వండవ.

ఎందు ఔంటే ఄమాేయిచలు స్టొడిమంకి కోచ్లతో మాతోమే వసూ
ా వంటారు.

ఎవర్త పా
ొ క్రొస్ లో వాళ్ళళ మునిగి వండగా స్టొడిమం ముందు నాలుగెైదు కారు
ా అగాయి.

ఄందులో నుండి ది దిహేను భంది బిజినెస్ పీపుల్ దిగారు. ఫహుశ్వ ఏదో పంక్ష్న్ ఎరేంజ్ మంట్ కోసం ఄయి వంట్టంది.
ఄందరూ ఒస్తర్త తలలు తిపృ చూస్ప భళ్ళళ అటలో డి పోయారు.

ఄయితే ఄమాేయిలు కాసాంత డిసొయ్ ఄయాైరు. అ బిజినెస్ పీపుల్ భధై చ్చఔెలో
ా చందు
ొ డిల్ల వల్నగి పోత్రనూ ఒ
యువక్తడు వార్తని యిఫంది పెడుత్రనాూడు.

తన ొవయినతో కాదు. తన ఄందంతో, రాజసంతో, దరా
ా తో. నేవీ బూ
ా ఔర్ ఫుల్ సూట్ లో తెలాగా, ఎత్ర
ా గా, ఎత్ర
ా కి తగిన ల్లవతో
ఄమాేయిల ఔళ్ళని జిగేల్ భనిపసు
ా నాూడు.

ఆయవై మూడూ ఆయవై నాలుగేళ్ళ వమసుంట్టంది ఄతనికి. ఄమాేయిచలు ఔళ్ళతో సైఖలు చేసుక్తంటూ ఒయగా ఄతని కేస్ప
చూసు
ా నాూరు.
తన టీమ్ మేటస్ ఎందుక్త డిసొయ్ ఄవత్రనాూరో తెలీఔ కోంగా వాళ్ళని హచుర్తస్ాంది క్రయిన.

ఉహూ!....వాళ్ళళ లంఖనిదే....

వాళ్ళళట్ట చూసు
ా నాూరో నని తనూ ఄట్ట తల తిపృ చూస్పంది.

ఎవరో ఄబాయి.

ఄంతే!.....

అ క్ష్ణంలో అమ వూహ ఄంతే!....

కానీ ఄదే క్ష్ణంలో ఄతను తల తిపృ క్రయినని చూశ్వడు. ఔళ్ళళ మూతలు డ లేదు. ఄడుగు ముందుక్త డ లేదు.
ఄమస్తెంతంల్ల అఔర్తషంచేస్పంది అ ఄమాేయి. వైట్ ఔలర్ కాటన్ ఫ్యైంట్, స్ృయొస్ టీ షయొ్లో ఄయిదడుగుల ఎనిమిదంగుళాల
పొడవ, సమునూతమైన శరీయం...అమ మొహం చూసు
ా ంటే చూస్పన కొదీీ చూడాలనిపసు
ా ంది.

గుండకి గేలం వేస్ట ఔళ్ళళ.....

సవాల్ చేస్ట ముక్తె....

ఄందంతో పొఖరకిె బిగుసుక్తనూ పెదాలు....

ఏదీ ఄసలు ఔదలనిస్టాగా....

క్రయిన అట అపేస్ప తన టీమ్ మేటస్ని ఔసురుతూ.. ‘‘ఄబాయిల వంఔ చూడటం అపేస్ప అట మీద దృషిొ పెడతారా’’ ఖటిొగా ఄంది.
ఄృటికే ఖడుగా
గ యిలయిన వాళ్ళళ ఄతను ఎవర్త వంఔ చూసు
ా నాూడో ఖభనించి...‘‘మేం ఎపుృడో చూడటం అపేశ్వం. కానీ ఄతనే
చూసు
ా నాూడు’’ కొంటెగా నవవతూ ఄనాూరు.

‘‘ఎవర్తనీ?’’ తల తిపృ చూసూ
ా ఄంది క్రయిన.

వాళ్ళళ సమాధానం చెృ లేదు కానీ ఄతని చూ

క్రయిన

తన కోపానూంతా ఫంతి మీద చూపంచింది వాళ్ళళ కాసా ఔెగా నిలఫడి స్టొడిమం చూసూ
ా ఎఔెడ ఏ ఎరేంజ్మంటస్

చెయాైలో మాటా
ా డుక్తంట్టనాూరు.

ఄతను మాటా
ా డుత్రనాూ దృషిొ ఄంతా క్రయిన మీదే. అట భధైలో ఔమాేయి కావాలనే ఫంతిని ఄతని వైపుకి కొటిొంది.

క్రయిన చిరు కోంగా అమ వంఔ చూస్పంది.

ఖంత్రలు వేసూ
ా తన దఖగయకి వచిున

ఫంతిని చేతో
ా ట్ట
ొ క్తని చిరునవవ నవవతూ క్రయిన వైపు విస్పరాడు. మీదకి దూసుకొచిున

ఫంతిని ట్ట
ొ కోఔ తృలేదు. ఄందరూ ముస్పముస్ప నవవలు నవావరు.

‘‘హౌ లక్రె! అ హేండసమ్ చేయి తాకి వచిున ఫంతి నాఔయినా విసయలేదు ఖదే!’’ ఔమాేయి దిగు నటించింది.

‘‘ఄయినా ఎవర్తకి సైట్ కొడు
ా నాూడో చూశ్వవా? పాం ఄతనికి తెలీదు. ‘ముదీ పుృకి’ షీర్వేసొ్’’ ఔ మాేయి ముదు
ీ గా ఄంది.

‘‘ఏయ్! మాటలు అండి’’ ఖటిొగా ఔస్పర్తంది. వాళ్ళ మాటలు లీలగా వినిపంచి నవవక్తనాూడతను.

ఫంగాయం ల్లంటి అటని చెడగొడుత్రనూ ఄతని మీద కోం ముంచ్చకొస్ాంది క్రయినకి.

వాళ్ళ మాటలు ముగిస్తఔ నెభేదిగా ఔదిల్లరు ఄందరూ. ఄతను కాసా వనగా
గ ఔదిల్లడు. తన సఔటరీని పల్నచి...

‘‘అ ఄమాేయి ఎవరో ఔనుకోె’’ మలాగా చెపాృడు. ఎపుృడు ఄమాేయి మాట ఄతని న్సటి

వంట వినని సఔటరీ బితాయ పోయి

అ పెైన విల్లశంగా నవివ ఄల్లగేనంటూ వళ్ళపోయాడు.

వాళ్ళళ ఄయఖంట స్టొడిమం ఄంతా తిర్తగారు. భధై భధై ఄతని చూపులు

క్రయిన వైపే వనాూయి.

అ ఄయ ఖంటలో క్రయిన ఫయోడేటా ఄంతా సఔటరీ ఄతని ముందుంచ్చడు. విని తల ంకించ్చడతను.

క్రయిన అటలో లీనమై అడుతూనే వంది.

ఄతను అమ వంఔ చూసూ
ా నే కారకాెడు.

......

రోజుల్ల కాక్తండా అ రోజు స్తమంతోం ఎంతో అహ్వాదంగా వంది. స్తమంతోం అరునూయ సభమంలో ఎపుృడూ ఆంటికి వసు
ా ంటే
భనసంతా గుఊలుగా వంట్టంది.

బమం బమంగా ఆంట
ా ొవేశించ్చఔ ఄలస్పన శరీయం కాసా విశ్వంతిని కోరుక్తంట్టంది.

అఔల్నతో ఔడుపు నఔనఔల్లడుత్రంట్టంది.

శ్వరీయఔ శ భ ఈండే అట తను అడేది. ఫలమైన అహ్వయం తినాల్న. ఆంట
ా దేనిక్ర

లోట్టండదు.
కానీ సవతి తల్నా తీక్ష్ణమైన చూపు నుంచి తట్ట
ొ క్తని ఏది తినాలనాూ బమమే!

ఄందుకే స్తధైమైనంత వయకూ క్రయిన వచేు టెైంకి ఄశోక్ ఆంట
ా నే వండి అమకి కావలస్పన ఫుడ్ని తనే దఖగరుండి తినిపంచేవాడు.
పనిూ వూరు వళ్ళందీ ఄనూ విషమం భనసులో ఔదల్లడుతూ అనందానిూ ఔల్నగించడం తపేృమో కానీ ఄదే నిజం.

ఆంటికి రాగానే కూనిరాగాలు తీసూ
ా బాైగ్ ఒ

మూలకి, చెపుృలు భరో మూలకి విస్పర్తంది.

నమాేయి వచిు నవవతూ సరు
ీ త్రంటే వార్తంచి ‘‘ఄయాం స్తరీ!’’ ఄంటూ తనే సరు
ీ క్తంది.

తండిొ దఖగయకి వళ్ళ

రండు చేత్రలూ నడుం మీద పెట్ట
ొ క్తని..

‘‘ఏం చేసు
ా నాూరూ?’’ ఄడిగింది.

అమన బుఖగలూ, ఔళ్ళళ ఔదిల్లయి.

‘‘‘అనందంగా వనాూరా?’’ ఄడిగింది.

అమన ఔళ్ళళ నవావయి.

‘‘అ!అ! సంతోషంగా ఈనాూయయితే. ఈండండి నేను స్తూనం చేస్ప వస్తాను’’ చెపృ ఔదిల్నంది.

ఄశోక్ కూడా ఏడింటికి వచేుస్తడు. తండిొకి మొహం ఔడిగి ఫటొలు మారాురు.

‘‘ముసల్లవిడ మాటా
ా డలేదు. ఄల్నగిందా?’’ యహసైంగా ఄనూని ఄడిగింది క్రయిన.

‘ు్’ తనకి తెలీదనూట్ట
ా పెదవి విర్తచ్చడు.

దేవడి ఖది దఖగయ కూరుుని వేదాంతంగా ఏదో మాటా
ా డుక్తంటంది నానభే.

‘‘ఏంటీ...?’’ దఖగయ క్కళ్ళ ళ్ళళ తలపెట్ట
ొ క్తని డుక్తని ఄనాూడు.

‘‘ఏముందీ మీ పనిూ గుర్తంచే! ఆనేూళ్ళచిునా వారానికి దిస్తరు
ా పుటిొంటి ఖడతొఔెందే నడవదు’’ ఄఔెసుగా ఄంది.

‘‘ఎదరు గుండా ఄనరాదూ! వనకా ఎందుక్ర మాటలు?’’ ఄశోక్ ఔస్పరాడు,

క్రయిన కూడా ఔెన వచిు చేర్తంది.

‘‘నానమాే! నీ చేతి వంట తిని చ్చల్ల రోజులయింది’’ గాయంగా ఄంది.

‘‘నావంట ఏం తింటావలే! కొతా రుచ్చలు నాకేం వచ్చు’’ చేత్రలు తిపుృతూ ఄంది.

‘‘నీ చేతిలోనే వంది భహతైం’’ భనవడు పొగిడాడు.

దాంతో తబిఫయిపోయింది. వంట ఖదిలోకి యంఖ ొవేశం చేస్పంది.

వంటావిడ చూసూ
ా నిటూ
ొ ర్తుంది.

ఎనిమిదినూయఔల్ల
ా వంట పూయియింది.

తండిొకి కాపీ తెచిుంది క్రయిన. ఄశోక్ పేర్ చదువత్రనాూడు. నానభే వంట ఖది గుభేంలో కూరుుంది.

‘‘నానూగారూ....ఇ రోజు ఏం జర్తగిందో తెలుస్త?’’ ఔళ్ళంత చేసూ
ా ఄడిగింది.

అమన అ మాట కొనిూ వేలస్తరు
ా వినుంటాడు. ఏం జర్తగిందని అసకిిని ఔళ్ళలోనే ొదర్తశంచ్చడు.

‘‘ఇ రోజు నేను స్టొడిమంకి వళాళనా? గేమ్ అడుత్రనాూము. మిఖతా వాళ్ళందరూ సర్తగా అడటం లేదు. ఎవరో ఄబాయిని
చూసూ
ా
నిలుునాూరు. నేను ఖటిొగా తిటా
ొ ను. చెృటం అపంది. అ తరావత చూశ్వను ఔదా! అ ఄబాయి.... చెృడానికి ఆఫందిగా
ఄనిృసు
ా ందేంటీ? ఎంత వయకూ ఏం జర్తగినా ఄది ఆంట
ా తండిొతో, ఄనూతో షేర్ చేసుకోఖల్నగింది కానీ....

ఆపుృడు....యిల్ల....ఏం చెృలేఔ ఆఫంది డటం విచితోంగా వంది.

ఆందులో తన తపుృ ఏం వందని?

ఄశోక్ పేర్చదవటం అప క్రయిన వంకే నిశితంగా చూసు
ా నాూడు.

తన తపేృం వందీ ఄనుకోగానే ధైయైం వచేుస్పంది.

‘‘నేను చూస్ట సర్తకి అ ఄబాయి ననేూ చూసూ
ా ఔనిపంచ్చడు. ఄదేంటీ చిరాగా
గ ....నాక్త బలే కోం వచిుంది’’ క్రయిన మొహం....అమ
ఫీల్నంఖస్ చూస్ప కాలున నవావడు ఄశోక్.

‘‘ఆల్లనే ఄతని వంఔ చూశ్వవా?’’

‘‘అ!’’

‘‘ఄయినా నీ వంఔ చూశ్వడా?’’

‘‘ఉ!’’ఄనుమానంగా ఄనూవంఔ చూసూ
ా ఄంది.

‘‘నీ మొహం చూశ్వఔ కూడా ఄతను నీవంఔ చూసూ
ా నే వనాూడంటే గుండఫలం వనూవాడే! ఄదే మామూలు వాళ్ళయితే గుండ
అగి చచిు వండే వాళ్ళళ’’ తమాష్ణగా ఄనాూడు.

ఄృటికి ఄయుభయింది ఄశోక్ ఏడిపసు
ా నాూడని.

‘‘చూడండి నానూగారూ!....ఄనూమై....’’ బుంఖ మూతి పెటిొ ఄంది.

అమన ఔళ్ళళ కొడుక్త వైపు తిర్తగాయి.

అ ఔళ్ళళ మూఖగా ఏవో చెపాృలని ొమతిూసు
ా నాూయి.

పెదవి దాటలేని భావం ఏదో ఔళ్ళలో సుడులు తిరుగుతోంది.

‘‘రాస్తారా....?’’ భంచం ఔెనే ఈనూ పుసాఔం, పెనుూ తీస్ప ఄందిసూ
ా ఄడిగాడు.

‘‘ఉ!....’’

ఄనూ మూలుగు అమన గొంత్ర నుంచి వినిపంచింది . వనకిె వాల్న కూరోువడానికి వీలుగా దిళ్ళళ సరా
ీ డు. లేచి

కూరోుబెటిొ పుసాఔం తను ట్ట
ొ కొని పెనుూ చేతికి యిచ్చుడు.

వండి తీఖల్ల
ా మరుస్ానూ తండిొ ఈంఖరాల జుట్ట
ొ వంఔ చూస్ాంది క్రయిన.

తల కొంచెం చెదిర్తనట్ట
ా గా ఈంటే రండు చేత్రలతోనూ సర్తదిదిీంది.

నానభే ఔళ్ళళ చెభరాుయి. ఏ ఔనూతలీా బిడిని కూడా ఆంత జాఖతాగా చూసుకోలేదు!

తండిొకి స్టవ చేసు
ా నూపుృడు ఇ పలా మొహంలో ఎంత తాదాతేైతా!!! ఔడుపున పుటిొన బిడిని ల్లల్నంచినట్ట
ా
స్తక్తతోంది.ఔట్ట
ొ కోబోయేవాడు ఄదృషొవంత్రడు!

ఄంతే....ఎఔెడ రాస్పపెటిొ వనాూడో!

‘‘ఆంతక్ర అ ఄబాయి ఎంత స్టపు చూశ్వడు?’’అసకిిగా ఄడిగాడు ఄశోక్.

‘‘ఏమో నాకేం తెలుసు? నేను భళ్ళళ ఄట్ట వైపు చూస్టాగా!ఇ రోజు బాల్లో గాల్న తక్తెవై సర్తగా ఎఖయలేదు. దాని మీదే వంది
నాదృషిొ’’ఄంది.

‘‘ఄంతేలే....ఄంతఔనాూ ఏం జరుగుత్రందీ....?’’ నవవక్తంటూ ఄనాూడు ఄశోక్.

భృదుల్లదేవి ఆంట
ా వంటే ఆలాంతా ఖంభీయంగా నిశశఫీంగా వంట్టంది.

ఎవరు ఎవర్తతోనెైనా మాటా
ా డాలనాూ బమమే! ఎవర్త ఖదులో
ా వాళ్ళళ వంటారు.

ముసలభే ర్తస్పితి భరీ హీనం. ‘మీక్త ంట
ా బావండదు‘ ఄని చెపృ అమనసలు ఖది దాటనివవదు.

ఄశోక్, క్రయిన మాటా
ా డుక్తనేటపుడు ఔ ఖదిలోక్కళ్ళ, భళ్ళళ ఎవర్త ఖదులో
ా వాళ్ళళ ఎవర్త నులో
ా వాళ్ళళ డా
ా రు.

భూతికి భరీ దుయెయంగా వంట్టంది. ఄపుృడపుృడూ హ్వలో
ా ఄటూ ఆటూ తిర్తగేవాళ్ళ వంఔ ఔంటి చివయా వయకూ తల తిపృ చూస్ప
భళ్ళళ పెైఔపుృ చూసూ
ా వంటాడు. భళ్ళళ ఎవరైనా ఄల్నకిడి చేస్తారా ఄని ఎదురు చూసూ
ా వండటం అమనకి ఄలవాట్టగా
మార్తంది.తండిొ తభతో ఎక్తెవ స్టపు ఖడపాలనుకొంట్టనూట్ట
ా ఖభనించిన క్రయిన ఎపుృడయినా హ్వలో
ా కి వచిు ఎక్తెవస్టపు
వంటే భృదుల్లదేవి ఖఫఖబా వచిు ఄఔెడ ఎందుక్త నిలుునాూవనూట్ట
ా చూసు
ా ంది.

ఄసలు ఆల్ల ఖదిలో పెటిొ ఫందీ చేస్టానే తట్ట
ొ కోలేఔ భూతి సైఖ దావరానే తన కోపానిూ వైఔిం చేస్ప హ్వలో
ా కి భంచం
మార్తృంచ్చక్తనాూడు.
హ్వలో
ా ఄయితే వచీు పోయేవాళ్ళ సవవడికి కాసా కాలకేషం ఄవత్రందని అమన ఈదేీశం.

భూతి రామడం పూర్తి చేస్ప కొడుక్త వైపు చూశ్వడు.

అ పేర్ తీసుక్తని చూశ్వడు ఄశోక్. వంఔయ టింఔయగా వనాూ అ ఄక్ష్రాలు తనకి చియర్తచితమే!

‘‘క్రయినని బాగా చూసుకో! పచిుపలా.... లోఔం తెలీదు.

భంచి సంఫంధం చూస్ప నువేవ పెళ్ళ చేయాల్న. తలీా, తండీొ ఄనీూ

నువేవ....’’ ఄని రాసుంది.
పు సమాధానం చెపాృయి. ‘‘ఏంటది చిరాగా
గ !’’ ఄసహనంగా ఄనుక్తంది. దూయంగా టీ తాగుత్రనూ
‘అడండి’ సైఖ చేశ్వడు.

కోచ్ వీళ్ళ వంఔ చూస్ప

తండిొ చేతి మీద తటిొ తలూపాడు.

క్రయిన తీసుక్తని చదివింది.

భనసుని మల్న పెటిొనట్ట
ా ఏదో బాధ. ఏడుపు రాబోయింది.

కానీ అపుక్తంది.

‘‘మీరు బాధ డఔండి నానూ గారూ! మీరునాూరు. ఄనూమై....నానభే, పనిూ, ఄందరూ వనాూరు. పనిూకి ఔభ శిక్ష్ణ ఄంటే
యిషొం. ఄందకే ఔంట
ో ల్ చేసు
ా ంది. లేఔ పోతే ననుూ బాగానే చూసుక్తంట్టంది. మీరు బాధ డఔండి నానూగారూ!’’మలాగా సృషొంగా
విడభర్తు చెబుత్రనూట్ట
ా ఄంది.

భంచి హైట్, ఔలర్, యునాల్నటీతో యువ రాజు, యువ రాణిల్ల
ా వండే పలాల్నదీర్తనీ చూసు
ా ంటే అమన హృదమం ఈపొృంగి
పోతూంట్టంది.
ఆదీరు పలాలూ హ్వలో
ా తన ఔళ్ళళదురుగా కిలకిల్ల
ా డుతూ నవవతూ తిరుగుత్రంటే ఔనుల ండువగా వంట్టంది.

అ ఄదృషొం కోసం భృదుల్ల దేవి ఎలాపుృడూ పుటిొంట
ా వంటే బావండుననిపసు
ా ంది.

కోడలు ఆంట
ా లేఔ పోతే తల్నా కూడా ఖలల్ల
ా తన భంచం ఔెనే కూరొుని, కాస్టపు నడుం వాల్ను, కాస్టపు ఏదో
లోకాభిరామామణం మాటా
ా డూ
ా నే వంట్టంది.

భోజనాలు ఄయాైఔ తండిొ మూఖనుూగా నిదొ లోకి జారుకోవడం చూస్ప క్రయినని తన ఖది లోకి పల్నచ్చడు ఄశోక్

‘‘పా
ొ క్రొస్ఎల్ల స్తగుతోంది....?’’ ఫైలస్ చూసుక్తంటూనే ఄడిగాడు. ‘‘ఉ....బాగానే స్తగుతోంది. కానీ మా ఫొండేస సర్తగా కానసన్ టేోట్
చెమైటం లేదు. వాళ్ళ కింకా మూడ్ రావడం లేదు.

ఄయినా పరేాదు’’ చెపృంది.

‘‘భర్త సొడీస్?’’

తల ఄట్ట ఆటూ తమాష్ణగా తిపృ ‘‘నాట్ బాడ్’’ నవివంది.

‘‘డిగ్గ చేతికి వసు
ా ందిగా!’’

‘‘ఉ! ఄందులో డౌట్ లేదు’’ నిశుమంగా ఄంది.

‘‘పా
ొ క్రొస్ కి గానీ ఆంకేవనాూ ఄవసరాలునాూయా? డబు కావాల్ల?’’ అపాైమంగా ఄడిగాడు.

అడ పలాలకి పెల్నళ చేస్ప ంపేస్త.. మిఖతా అస్పిని తల్నా దండు
ొ లు తలలు వంచెైనా సంతం చేసుకో వచుని భఖపలాలు
అలోచిసు
ా నూ రోజులో
ా ఄశోక్ ల్లంటి ఄనూమై తనక్తండటం తన ఄదృషొంగా భావించింది క్రయిన.

‘ఉహూ! నాకేం ఄవసయం లేదు. ఄడఖఔెరేాక్తండానే ఄనీూ నువేవ ఄభర్తు పెటేొసు
ా నాూవగా! కానీ....’

‘‘ఉ! కానీ...’’ ొశ్వూయిఔంగా చూశ్వడు.

‘‘మా టీమ్ లో దీపా తెలుసుగా... చ్చల్ల పూర్ పాం. స్ృయొస్ షూకి కూడా డబులు లేవ’’ జాల్నగా ఄంది.

‘‘ఒ.క్క. ఎంతివవనూ?’’ హేంఖర్ కి తగిల్నంచిన పాంట్ జేబు లోంచి వాలెట్ తీసూ
ా ఄడిగాడు.

‘‘నీ యిషొం...’’

మూడు వేలు తీస్ప అమ చేతికిచిు..‘‘సర్త పోతాయా?’’ ఄడిగాడు.

అమ ముకం విఔస్పంచింది.

‘‘చ్చలు...చ్చలు. దీపా చ్చల్ల సంతోషిసు
ా ంది. వాళ్ళ ఫ్యమిలీ బెాస్పసంఖస్ కూడా నీక్తంటాయి’’ అర్తందాల్ల ఄంది. ఄశోక్ నవావడు.
అమ రూమ్ నుంచి ఔదల బోయింది.

‘‘ఄయిదు నిమిష్ణలు ఈండు చిటీొ...’’ చెపాృడు. వచిు భళ్ళళ క్తరీులో కూరుుని ఄనూవంఔ చూస్పంది. ఄతను ఏదో చెపాృలని
ొమతిూసూ
ా భధన డుత్రనాూడు.

క్రయినకి ఏమీ ఄయుం కాలేదు.

తామిదీర్త భధాై ఎపుృడూ మాటా
ా డుకోడానికి మొహ మాట డే విషయాలు ఏమీ లేవ. ఄనూ ఏం చెపాృలని
సందేహసు
ా నాూడు?

‘‘ఏంటనూయాై?’’ అసకిిగా ఄడిగింది.

‘‘నువవ...ఆఔ నుంచీ కాసాంత లోఔ జా
ఞ నానిూ నేరుుకోవాల్న....’’ తడ ఫడుతూ ఄనాూడు. ఄదేదో దైం ఫటీొ టిొనంత సులబంగా
ఄనాూడు.
చెలెాలుల భర్తంత ఄయోభమం ఄయిపోయింది.

‘‘లోఔ జా
ఞ నం ఄంటే....’’ బుయ గోక్తెని ‘‘లోఔం...జా
ఞ నం....

అ!.....లోఔం గుర్తంచి నువవ బాగా తెలుసుకోవాలనూ మాట’’ ఄనాూడు ఄశోక్.

‘‘ఎందుక్త?’’ వంటనే ఄంది క్రయిన. తెలా మొహం వేశ్వడు ఄశోక్. ఎందుక్త... ఄంటే ఏభని వంటనే సమాధానం చెృఖలడు?
‘‘లోఔ జా
ఞ నం వంటేనే భనం సుకంగా ఫతఔ ఖలం’’ చెపాృడు.

‘‘లోఔం ఄంతటి గుర్తంచీ తెలుసుక్తని నేనేం చెయాైల్న...

ఄనూయాై!? నా లోఔం ఇ ఆలూ
ా , మీరూ, కాలేజీ, వాలీ బాల్ వీటి గుర్తంచి బాగానే తెలుసు నాక్త, నా ర్తధ యింతక్త మించి
పెయఖదు. యింకా ఏం తెలుసు కోవాల్న నేను?’’ ఄమామఔంగా ఄంది క్రయిన.

ఏం చెపాృలో, ఎల్ల చెపాృలో ఄయుం కాలేదు ఄశోక్ కి.

‘‘చెృనూయాై!’’ రటిొంచింది

‘‘ఄది కాదు చిటీొ!....నీ జీవితభంతా యిల్లగే వండదు. ఄందులో

చ్చల్ల భలుపులుంటాయి. రండేళ్ళకో, మూడేళ్ళకో నీక్త పెళ్ళ జరుగుత్రంది.’’

‘‘పెళాళ....? నాకా....?’’ కొతా మాట వినూట్ట
ా అశుయై పోయింది.

‘‘ఄవను ఔదూ....! ఄందర్త ల్లగే తనూ పెళ్ళ చేసుకోవాల్న. పలాల్నూ ఔనాలీ!....విచితోంగా యింత వయకూ తనకి ఄల్లంటి వూహలే
రాలేదు.
ఆపుడు ఄనూమై గురు
ి చేసు
ా ంటే వింతగా వంది.

‘‘పెళ్ళ చేసుక్తంటే ఏం మారుృ వసు
ా ంది?’’ తనని తనే ొశిూంచ్చక్తంటూ ఄొమతూంగా పెైకి ఄనేస్పంది

ఏం జరుగుత్రందో చెృడానికి భనసు బాధ డుత్రనాూ వాసావం చెృఔ తృడం లేదు.

‘‘మొటొ మొదట నువవ వేరే యింటికి వళాళల్న’’ చెపాృడు.

ష్ణక్ తినూట్ట
ా నభే లేనట్ట
ా ఄనూ వంఔ చూస్పంది.

అ చూపుల్నూ బర్తంచ లేఔ తల దించ్చక్తనాూడు.

‘‘నీక్త పెళ్ళయిన తరావత నీ బయితో ఔస్ప ఆఔెడే వండటం ొసు
ా త క్తట్టంఫ వైవసి ఄనుసర్తసు
ా నూ విధానానికి విరుదుం. ఏమీ
లేక్తండానే పనిూ ఎన్సూ సూటి-పోటీ మాటలు ఄంట్టంది. దానిూ భనమే బర్తంచ లేఔ పోత్రనాూం. ఄల్లంటిది నినుూ చేసుకోబోయే
వాడు అవిడ మాటల్నూ ఎందుక్త బర్తస్తాడు? ఄందుకే నీఔంటూ వేరే సంస్తయం వంట్టంది. ఄందులో నువూవ, నీబరా
ి , పలాలూ, వాలీ
బాలూ....’’ చివర్త మాట నవవతూ ఄనబోయాడు. ఫలహీనంగా వచిుంది నవవ.

ఔళ్ళళ విపాృర్తు ఄతను చెపృంది వింది.

‘‘భర్త నానూ గారు....’’ బాధగా ఄంది.

‘‘నేనునాూను....’’

తల ఄడింగా అడించింది. ‘‘‘నా వలా కాదు. ఄసలు అ వూహే ఄందడం లేదు. నాక్కపుడూ ఇ వూహలు రాలేదు. దమ చేస్ప నా
నేషనల్ గేభస్ ఄయేై వయకూ ఆల్లంటి మాటలు చెపృ ననుూ యిఫంది పెటొదు
ీ . పెళ్ళళ జీవితం కాదు. ననుూ క్ష్మించ్చ
ఄనూయాై!....యివి తెలుసుకోవటమే లోఔ జా
ఞ నమైతే ఄది యింత బాధా ఔయంగా వంటే నాక్త యిల్లంటివి చెృక్త’’ అవేదనగా
ఄంది.

ఄశోక్ భనసు బాధగా తయాయయింది. యిల్లంటి ఄమామక్త రాల్నని చేసుక్తని ఎవరు ఒపఔగా మారుుక్తంటారు? ఄతనికి తన
పా
ొ ణస్టూహత్రడు గురొిచ్చుడు.

తన కోసం పా
ొ ణాల్నచేు తన స్టూహం గురొిచిుంది. కానీ, స్టూహ్వనిూ స్తవరా
ు నికి ఎపుడూ వయోగించ్చకో కూడదు. జాల్న తోన్స
ఎదుటి భనిషి కోసమో ఫంధం ఔల్నపతే ఄది నిల ఫడుత్రందా?

ఄశోక్ మొహం చూస్ప ఄతను తన కోసం దిగులు డుత్రనూట్ట
ా ఖహంచింది క్రయిన.

తను సర్తగా
గ మాటా
ా డి వండదు. ఄందుకే ఄనూమై బాధ డుత్రనాూడు. ఇస్తర్త కొంచెం తెల్నవిగా మాటా
ా డాల్న ఄనుక్తంది.
‘‘ఄనూయాై! నేషనల్ గేభస్ ఄయాైఔ నువవ చెపృనటేా లోఔజా
ఞ నం నేరుుక్తంటాను’’ బుదిుగా ఄంది.

ఄశోక్ కి నవ్వవచిుంది. ‘‘పా
ొ మిస్’’ చెయిై చ్చపాడు.

‘‘పా
ొ మిస్’’ ఄతని చేతిలో చేయి వేస్పంది.

‘‘వళ్ళ డుకో!’’ చెపాృడు. తలూప బెైటకి నడిచిందామ.

వళ్ళత్రనూ అమ వంఔ పేొభగా చూశ్వడు ఄశోక్.

*******

క్రయిన అ రోజు స్టొడిమం కి వళ్ళళ సర్తకి ఄందరూ డిసొయి్ గా ఔనిపంచ్చరు.

కోచ్ కి ఔనిపంచని హడావిడి చేసు
ా నాూరు.

‘‘ఏభయింది?’’ డొస్ బాైగ్ ఔెన పెడుతూ ఄంది.

‘‘చెబుతాం...గానీ ముందు నీ చ్చడీదార్ చూడ లేఔ ఛసు
ా నాూం...

ఄృభే ల్లగా అ చ్చయల డొస్టసంటి?’’ ఄంది ఒ ఄమాేయి.

‘‘భనం ఛస్తామే!....కానీ అ హీరోకి మాతోం ఎంజాయ్ మంట్!’’ ఔళ్ళళఖరేసూ
ా ఄంది భరో ఄమాేయి.

‘‘ఎవరు?’’ ఄయోభమంగా ఄంది క్రయిన.

ఔళ్ళళఖరేసూ
ా పేొక్ష్క్తలు కూరుునే వైపు చూపంచింది అ ఄమాేయి.

ఄఔెడ ఔ ఄబాయి. మటా మీద కూరుుని యిటే చూసు
ా నాూడు.

బా
ా క్ ఫ్యంట్ లెైట్ గ్గన్ పెాయిన్ కాజువల్ షయొ్ తో చూడగానే భది దోచే ఄందగాడిల్ల ఔనిపసు
ా నాూడు.

‘‘ఎవయతను?’’ మొహం చిటిొంచ్చక్తంటూ ఄంది క్రయిన. ఄందరూ ఖల ఫడి నవావరు.

‘‘ఎందుక్త?’’ కోంగా ఄంది క్రయిన.

‘‘ఄయోై పచిు మొహమా!... నినూ ఄతను ఄంత స్టపు చూశ్వడు. భర్తు పోయావా....? ఄంత హ్వండసమ్, కారు మయిన్ టెయిన్
చేస్ట ర్తచ్ ఫలో, నావైపు ఄంత స్టపు చూసుంటే నేను రాతోంతా ఇసొ్ భన్ ఔలర్ లో  స్పనిమానే వూహంచేసుక్తనే దానిూ....ఛ!
బాడ్ లక్...ఄయినా నినూని ఏం ల్లబం...? ఄతనిది చ్చల్ల బాైడ్ టేసొ్ ఄంతే!!’’ ఒయగా ఄతని వైపు చూసూ
ా ఄంది అ
ఄమాేయి.

********

అ ఄబాయి తన వైపు ఄల్ల చూసు
ా ంటే తన ఫొండస్ చెబుత్రనూట్ట
ా గా గొృగా లేదు. చ్చల్ల ఄవమానంగా వంది. ఄయినా
రండు చేత్రలూ ఔల్నస్టానే చృట్ట
ా ఄనూట్ట
ా తన లోనూ ఏదో లోముంటే తృ యిల్ల జయఖదు. తను చ్చల్ల స్పొ్ఔొ్ గా వండాల్న.
భనసులో ఖటిొగా డిసైడ్ ఄయిైంది క్రయిన.

‘‘లోఔంలో యఔ యకాల భనుషులు వంటారు....వాళ్ళళ యఔ యకాలుగా ొవర్తిసు
ా ంటారు. భనం టిొంచ్చకో కూడదు’’ ఄంటూ డొస్
ఛంజ్ చేసుకోడానికి డొస్పసంగ్ రూం వైపు వళ్ళతూ ఄంది.

ఄంత నఖూ సతాైనిూ విపృ చెపృన క్రయిన వంఔ నిలువ గుడు
ా చేసుక్తని చూసూ
ా నిలఫడా
ి రు టీమ్ మేటస్.

ఄయిదు నిమిష్ణల తరావత అట పా
ొ యంబమైంది.

సబిసటూైటస్ తో సహ్వ నెూండు భంది టీమ్ లో వంటారు. మామూలుగా గేమ్ లో అడేది అరుగురే.... పా
ొ క్రొస్ టెైమ్ లో ఇ
నెూండు భంది రండు జట్ట
ా గా విడి పోయి హోరా హోరీగా అడతారు.

జనయల్ గా వీక్ పేామయస్ మీదే ఎక్తెవ దృషిొ పెడతారు క్రయిన తన శ్వమ శక్త
ి ల్ల వాళ్ళ ఫలహీనతని సర్త దిదీడానికి
ొమతిూసు
ా ంది.
చ్చల్ల భంది క్రడాకారులు అ ని చేమరు. తభకి తెల్నస్పన మలక్తవ మిఖతా వార్తకి చెబితే వారు అటలో తభని దాటి వళ్ళ
పోతాయని బమం.

ఄయితే నిజభయిన సూౄర్తి, ఔమిట్ మంట్ వనూ వార్తకి అ బమం వండదు. క్రయిన ఇ కోవకే చెందుత్రంది.

ఄంతే కాదు, నాలుగేళ్ళ కింద ఔ యువక్తడు తన క్రడా జీవితంలో తిపృన మేల్న భలుపుని అమ ఎనూటిక్ర భయవదు.

తన అటలోని ఫలహీనత ఏంట తెల్నప కే ఔ ఖంటలో దానిూ సర్త దిదిీన భహ్వనుభావడు ఄతను ఄదంతా ఏదో ఔలలో
జర్తగినట్ట
ా గా ఄనిపసు
ా ంది.

ఔల ల్లగే ఄదృశైభయి పోయాడు. తను సంపూయాంగా మలక్తవలనీూ ఖహంచ్చననూ అనందంలో, సంఫయంలో వండగా వళ్ళ
పోయాడు ఄతను.

‘ొణీత్!’

మస్! ఄతని పేరు ొణీత్!...ఄంతే తెలుసు తనకి.

ఔృతజఞతలు చెపాృలనూ జా
ఞ నం కూడా తనకి లేఔ పోయింది. ఄతనిూ చూడాలని ఎన్సూస్తరు
ా తలపంచి పోయింది. ఎపుడు
మాైచవత్రనాూ పేొక్ష్క్తలు కూరుునూ వైపు ర్తకించి చూసూ
ా వండేది.

ఎపుడూ ఄతను ఔనిపంచే వాడు కాదు. మాైచ్ ముగిశ్వఔ విజమం సంతభయాైకా తన ఔళ్ళళ ఄతని కోసమే వతికేవి.

ొతి మాైచ్ లో బూసొర్ బూస్పొంగ్ చేస్ప బాల్ తనకి పాస్ చేస్పనపుడు తను ర్తవవన లేచి కాళ్ళళ వనకిె భడిచి అ ఫంతిని స్తేష్
కొటిొనపుృడల్ల
ా ఏనాడూ దానికి ఎదురు లేఔ పోయేది. పేొక్ష్క్తల హయషధావనాల భధై ఄతని చృట్ట
ా యిమిడి వనాూయేమోనని
అశగా వతికేది.

ఔళ్ళళ అనందంతో బాధతోన్స చెభరేువి.

అమ టీమ్ మేటస్ ఎంత ఄలార్త చేస్పనా అటకి సంఫంధంచి క్రయిన ఏం చెపతే ఄది మారు మాటా
ా డక్తండా వింటారు.

ఎందుఔంటే....అ అట మీద అమకి వనూ ఔమాండింగ్ ఄట్టవంటిది.

అమ తల కాసా ఔెకి తిపృనా కిామర్ గా ఔనడే పొజిషన్ తో కూరుునాూడతను.

కానీ ఄతనికి తెలీదు...అ సభమంలో ఄతను వళ్ళ ఎదురుగా నిలుచ్చనాూ, ఄతని తల అమకి అటలో వాలీబాల్ ల్ల
ఔనిపసు
ా ందని!
ట్ట
ొ వదలని విఔమారుెడిల్ల అమ వంకే ఔళాళయృక్తండా చూసు
ా నాూడు.

ఔె స్తయయినా తల తిపృ చూస్టా తన చూపుతో అమ చూపుల్నూ ఔటిొ డేయాలని ఄతని ఈదేీశైం. కానీ ఎఔెడా! ఄసలు ఔె
స్తయయినా తల తిపృ చూస్టాగా!

ఔ ఄందమైన యువక్తడు తన వంకే తదేఔంగా ఄదే నిగా చూసు
ా నాూడనూ ధాైసయినా లేదామకి.

మిఖతా వాళ్ళను ఎంఔరేజ్ చేసూ
ా , ఈతాసహంలో తాదాతేైతతో అటని అడటం లోని భజాని ఄనుబవిస్ాందామ.

ఄతను తన భనసు దావరా అమ వేవ్ లెంఖి్ ని టచ్ చేమడానికి ొమతిూసు
ా నాూడు.

నువవ ననుూ చూసు
ా నాూవ్!

తల తిపృ నా వైపే చూస్తావ్!

ననుూ చూడాలని నీక్త బాగా ఄనిపసు
ా ంది!

‘‘నా వంకే చూడూ....’’ ఄంటూ యఔయకాల సజెషనస్ అమకి టెలీతి దావరా ండానికి ొమతిూంచ స్తగాడు.

కానీ ఏ మాతోం ఄతని ొమతాూలు పల్నంచిన దాకల్లలు ఔనిపంచటం లేదు.

అమ ఄదే నిగా హుష్ణరుగా ఖంత్రలు వేసూ
ా అడుత్రంటే, ఄతనిది పూర్తిగా ంటర్త ొమతూమే ఄయింది.

క్రయిన స్వర్తమస్ నెస్ చూస్ప మిఖతా వాళ్ళళ కూడా తాతాెల్నఔంగా అ ఄబాయిని దృషిొ థం నుంచి తపృంచి అట మీద ధాైస
పెటా
ొ రు.
మూడు గేమ్ లు

అడాఔ ఄందరూ ఆళ్ళకి ఫమలేీరారు. క్రయిన బాైగ్ సరు
ీ కోవడం చూస్ప ఄతను లేచి నిలుునాూడు.

‘‘నినుూ ఇ రోజు వదలడు...’’ ఆంకో ఄమాేయి గుసగుసగా ఄంది.

‘‘ఎవరు?’’ ఄయోభమంగా ఄంది క్రయిన.

విసుగా
గ నుదురు కొట్ట
ొ క్తంటూ అ ఄమాేయి వళ్ళ పోయింది.

జనయల్ గా పా
ొ క్రొసయాైఔ ఄమాేయిలు పోలోభంటూ హడావిడిగా ఎవర్త దోవన వాళ్ళళ వళ్ళ పోత్రంటారు.

కానీ క్రయిన బాధైతగా నెట్, బాల్ ఄనీూ వాచ్ మాన్ కి ఄృగించి అ తరావత తను ఫమలేీరుత్రంది.

అ రోజూ ఄల్లగే....ఄనీూ ఄృచెపృ ఫమలేీరే టెైమ్ కి ఄందరూ వళ్ళ పోయారు.

బాైగ్ భుజానికి తగిల్నంచ్చక్తని, తల దించ్చక్తని అ రోజు అట లోని తపొృపుృలను బ్రరీజు వేసుక్తంటూ నడుస్ాంది.

కాసా దూయం నడిచే సర్తకి ఏదో ఄడు
ి వచిుంది.

ఎడభ ఔెకి జర్తగింది.

అ వసు
ా వ ఄట్ట జర్తగింది.

భళ్ళళ క్తడి ఔెకి జర్తగింది.

అ వసు
ా వ ఆట్ట జర్తగింది.

చివాలున తలెతిా చూస్పంది. ఎదురుగా అ ఄబాయి. ఄదేంటీ ఆందాఔటి నుంచీ ఇ ఄబాయి....ఆఔెడే వనాూడా? ఎందుక్త....?
ఎందుక్కైతే తన క్కందుక్త?

ముందుక్త నడవబోయింది.

ఄతను చెయిై ఄడు
ి గా పెటిొ అపాడు.

‘‘ఏంటిది చిరాగా
గ ?’’ ఄంది.

ఄపుృడు అ సభమంలో అమ ఫొండస్ వంటే ఖలఫడి నవేవవారు.

ఎందుఔంటే.... ‘‘ ‘ ఏంటది చిరాగా
గ !’’ ఄనూ అమ డైల్లగ్ వనుఔ పెదీ స్ొరీ వంది.

క్రయిన చ్చల్ల ఄందంగా వంట్టంది. ఄందులోనూ అంధా
ొ క్కపెొన్. దాంతో ఄబాయిల ఫ్యలోయింగ్ ఎక్తెవగా వంట్టంది.

దాంతో అమతో ర్తచమం పెంచ్చఔకోవాలని ఈవివళ్ళళరే ఄబాయిలు కోకొలాలు. . అమకి బాయ్ ఫొండస్ ఎవరూ లేఔ పోవడంతో
అ ఄమాేయి తభ కోసమే పుటిొనట్ట
ా ొతి ఔెరూ ఫీలయి పోయేవారు!

ఒ ఫైన్ డే...బాగా ముస్తాఫయి, ది స్తరు
ా ఏం మాటా
ా డాలో ర్తహ్వయసలస్ వేసుకొని కొండొఔచో చేతిలో పావర్ ట్ట
ొ కొని, సొయిల్ గా
కారో బెైకో దిగి, క్రయినకి ఎదురుగా వళ్ళ ‘‘హలో క్రయినా...’’ ఄంటూ ఎవరైనా మాట ఔలబోతే...

‘‘ఏంటిది చిరాగా
గ !....’’ మొహం చిటిాంచ్చకొని ఎదుటి వాడిని పురుగుని చూస్పనట్ట
ా చూసూ
ా ఄంట్టంది క్రయిన.

ఄంతే!.....

ఎదుటి వైకిికి నిజంగా తాము అమ ఔనాూ హీనం ఄనూ భావం వచేుసు
ా ంది.

భర్త మాటా
ా డక్తండా వనకిె తిర్తగి ఄదే రుగు. ఫతిక్తంటే ఄనాకార్తని చేసుక్తనయినా ఫతకొచ్చు కానీ, ఎంత ఄందఖతాయితే
మాతోం ఏ మాతోం మొహమాటం లేక్తండా, ఏ గొంఖళ్ పురుగున్స చూస్పనట్ట
ా చీదర్తంచ్చక్తంటూ మాటా
ా డే ఄమాేయిని ఎవరు
బర్తంచ ఖలరు?
ఄల్ల ఎంతో భంది ఄబాయిలు ొమతాూలు పుర్తట
ా నే సంధ కొటిొనట్ట
ా ’ విపలం కావడంతో, క్రయిన ఄంటే ఄబాయిలకి జడుపు,
ఄమాేయిలక్త నవవలు

ఔలుగుతాయి.

ఆపుృడూ మధా విధగా ‘ఏంటి చిరాగా
గ ’ ఄనగానే, అ ఄబాయి ఫీల్నంఖస్ మాయుండి’’ కామ్ గా ఄనాూడు.

బితాయ పోయింది క్రయిన.

ఄలవాట్ట లేని ఎదురు దాడి ఆది. ఄసు తన డైల్లగ్ కి ఄందరూ ఄభడ దూయం రుగెడితే, ఆతను ఎదురు నిలవడమే
గాఔ....భళ్ళళ తనకి డైల్లగు చెపుతాడా!

‘‘ఎవరు మీరు....?’’ ఖంభీయంగా మాటా
ా డాలని నిశుయించ్చక్తని ఄంది.

‘‘ఔనడటం లేదా....? రండు ఔళ్ళళ, ముక్తె, న్సరు, రండు చెవలు....’’

‘‘ఄవి భనుషులకే ఈండాలని రూల్ లేదు’’ ఆంత తెల్నవిగా తనకి మాటలు న్సటి నుంచి దొర్తానందుక్త అనంద డి పోతూ ఄంది.

‘‘మిభేల్నూ చూశ్వఔ అ విషమం కూడా ఄయుభయింది.’’ నిటూ
ొ రాుడతను.

‘‘అ...’’ రండు నిమిష్ణలకి ఄతనేభనాూడో ఄయుమై కోం వచిుంది.

ఄంత లోనే సడన్ గా గురొిచిుంది. ముకూె మొహం తెలీని భనిషితో తను ఄంత స్టపు ఄధఔ ొసంఖం చేసాందని!

‘‘తపుృకోండి, నేను వళాళల్న’’ ఖటిొగా ఄంది.

‘‘మీ పేరు చెృండి. వదులుతాను.’’

‘‘ఎందుక్త?’’

‘‘ఎందుకేంటి? జసొ్ ర్తచమం....’’

‘‘నాక్త చెపాృల్నసన ఄవసయంలేదు.’’

‘‘మీరు ఄసలు వాలీ బాల్ పేామరేనా?’’ ఖంభీయంగా ఄడిగాడు.

తెలా బోయింది క్రయిన.

‘‘ఏం?’’ తగిగ పోయి ఄడిగింది.

‘‘వాలీ బాల్ పేామయస్ ఎపుృడనాూ ఄభిమానుల్నూ కించ రుస్తారా?’’ అవేదనగా ఄనాూడు.

‘‘ఄభిమానుల్ల.....! ఎవర్తక్ర....?’’

‘‘మీకే....!

‘‘ఎవరూ....?’’

‘‘నేనే....!’’

‘‘మీరు నాక్త ఄభిమానుల్ల?’’ తెలాబోయి ఄంది.

‘‘ఄవను. మీక్త నేను ఄభిమానిని....’’నిజాయితీగా ఄనాూడు.

‘‘నిజంగా?’’

‘‘చ్చల్ల నిజంగా.....’’

క్రయినకి చ్చల్ల అనందంగా ఄనిపంచింది. తను చినూృటి నుంచి చ్చల్ల స్తరు
ా ఎన్సూ గొృ మాైచ్ లను
గెల్నచినపుృడల్ల
ా చ్చల్ల భంది ‘చ్చల్ల బాగా అడావ’ ఄని ఄభినందించ్చరు. వార్త ఄభినందనలను

గెల్నచింది.

తనక్కంతో

ఈతాసహ్వనిూచేువి కానీ ఎపుృడూ, ఎవరూ ఆంత వయకూ తన ఄభిమానినని చెృలేదు.

ఆపుృడు ఇ ఄబాయి ఎవరో వచిు మీ ఄభిమానిని ఄంట్టంటే భనసు పులకించి పోతోంది.

‘‘మీరు నేను అడిన మాైచ్ లను

చూశ్వరా...?’’ చ్చల్ల భృదువగా ఄడిగింది.

ఄృటికి వూపర్త పీలుుక్తనాూడతను.

‘‘అ బెంచీ మీద కూరుుని మాటా
ా డుక్తందాం దండి’’ ఄంటూ తనే ముందు దార్త తీశ్వడు. వళ్ళడానికి క్రయిన తటటాయించింది.
ఄతను వనకిె తిర్తగి చూసూ
ా ‘‘యండి....’’ ఄంటూ భళ్ళళ పల్నచ్చడు.

తన ఄభిమానే ఔదా ఄని భనసుని సమాధాన రుుక్తని వళ్ళ బెంచీ మీద ఒ మూల దిగొదిగి కూరుుంది.

‘‘మీ మాైచ్ లను

ఔటేంటి ఄనీూ చూశ్వను. మీ చినూృటి నుంచి ఄదే...మీ దేళ్ళళ....’’

‘‘నెూండేళ్ళళ’’ సర్తజేస్పంది.

‘‘అ!అ!....మీ నెూండేళ్ళ వమసు నుంచీ చూసు
ా నాూను. ఏం అట...ఏం అట ఄసలంత బాగా ఎల్ల అడఖలయండీ మీరు?’’
అరాధనగా అమ వంఔ చూసూ
ా ఄనాూడు.

మొహ మాటంగా తల వంచ్చక్తంది అమ.

‘‘మీరు వైజాగ్ వళ్తే ఄఔెడికొచ్చును. డిలీా వళ్ళనపుృడూ వచ్చును. అకర్తకి ముంఫయి టీమ్ మీద మీరు దిహేను అరుతో
గెల్నచినపుడు....’’

‘‘దిహేను....ఎనిమిది’’ సర్తదిదిీంది.

‘‘ఄదే లెండి దిహేనూ ఎనిమిదితో గెల్నునపుడూ....జట్ట
ొ క్కపెొన్ గా మీరు సఖయవంగా ఔప్ ని ఄందుక్తనూపుృడూ నేను మీ వంటే
వనాూను. మిభేల్నూ చూసూ
ా నే వనాూనండీ. నా రీక్ష్ మానుక్తని భరీ మీ అట కోసం వచ్చును. మీ అట ముందు నా రీక్ష్
పోయినా ఒ లెకాె’’ ఈదేొఔంగా ఄనాూడతను.

‘‘ఄమైయోై! రీక్ష్ మానేశ్వరా? మీ ఆంట
ా ఏమీ ఄనలేదా?’’ ఔంగారుగా ఄంది.

‘‘మీరు బలే వాయండీ! ఏం ఄనలేదా ఄని మలాగా ఄంటారేంటండీ! ఏం ఄనక్తండా ఎందుక్తంటారు? నీక్త రీక్ష్ ముకైమా? అ
ఄమాేయి ముకైమా? ఄనాూరు’’ ఄనాూడు.

‘‘ఄమాేయా?’’ బితాయ పోయి ఄడిగింది.

‘‘ఄదేలెండి అ ఄమాేయి అట ముకైమా? ఄనాూరు.

‘‘భర్త మీరేం ఄనాూరు....?’’ క్రయిన ఄతని వంఔ అసకిిగా చూసూ
ా ఄంది.

‘‘అ ఄమాేయే నాక్త ముకైం ఄనాూను’’ భళ్ళళ ఈదేొఔ డి పోయి ఄనాూడు .

‘‘ఄదే అ ఄమాేయి అటే ముకైం ఄనుంటారు’’ తనే సర్తదిదిీ చెపృంది క్రయిన.

‘‘అ....! ఄదేలెండి.’’

తన అట కోసం ఄతను తన రీక్ష్ని, తదావరా ఄతడి ఫ్యైచర్ నీ నాశనం చేసుక్తనూందుక్త అమ హృదమం దొవించి పోయింది.

‘‘ఄయినా మీయల్ల చేమడం బాగా లేదు’’ తల దించ్చక్తని గోళ్ళళ ర్తక్ష్గా చూసుక్తంటూ ఄంది.

‘‘ఎల్ల చేమడం?’’

‘‘నా అట కోసం రీక్ష్ మానేమడం...అట అటే, రీక్ష్ రీకేష. ఔ దాని కోసం ఆంకొఔటి తాైఖం చేమ కూడదు’’ బోధంచింది.

‘‘కోె స్తర్త మీల్లంటి వాళ్ళ కోసం తృదండీ....!’’ భాయంగా ఄనాూడు.

అమ టెైమ్ చూసుక్తంది. ఄృటికే అరునూయ...చీఔటి డి పోతోంది.

‘‘ఄయోై! చ్చల్ల లేటయి పోయింది’’ అందోళ్నగా ఄంది.

ఄతను కూడా లేచి నిలఫడా
ి డు.

‘‘నేను డా
ొ ప్ చేస్తాను యండి’’ పల్నచ్చడు.

ఎంత ఄభిమానయినా ఄతనూ ఄబాయే ఔదా! ఄపుృడు గురొిచిుంది.

‘‘ఄమోే! ఆంకేవనాూ వందా? నేనల్ల రాను. మాకూ కారుంది. మా పనిూ తీసుక్కళాళరు. లేఔపోతే నేను కారు లోనే వళ్ళళదానిూ.’’
చినూపలాల్ల మాటా
ా డుత్రనూ అమని చూస్ప కొంచెం నవవ, జాలీ ఔల్నగామతనికి.

ఄతను చూసూ
ా నిలఫడా
ి డు. ఄతనికి ‘బెై’ చెృక్తండానే ఄతను చెపేృది వినిృంచ్చకోక్తండానే దఖగయకి వచిు అగిన అట ఎకిె
వళ్ళ పోయింది.

***

లంఔంత అ ఆంట
ా ఏదీ ఈండాల్నసన చోట వండదు. ఎవరూ తభ తభ స్తినాల్నూ ఫటిొ ొవర్తించరు. ఔ స్తర్త ఔర్తకొఔరు
ఏభవతారో తెలీనట్ట
ా ంటారు. ఄవసయభనుక్తంటే ఄంతా ఔటెై పోతారు.

అ ఆంట
ా పెదీ సంతానంగా జనిేంచింది భృదుల్ల దేవి. చినూపుృడంతా రాజసంగా పెర్తగినా, పెదీయేై సర్తకి తభ ఫ్యైమిలీ
ర్తస్పితి బాగానే ఄవగాహనకి వచిుంది.

ఆంట
ా పెదీ సంతానమైన తనక్ర తండిొ ఒ మోసారు రాజ వంశీక్తల సంఫంధం తేలేఔ పోత్రనాూడు.

ఄందుకే భూతి సంఫంధం వచిునపుృడు తెగించి ఄతనిూ పెళ్ళ చేసుక్తంది.

భూతిని అమ ఄయిదోతనం కోసం ఔనాూ ఐశవయైం కోసమే పెళ్ళ చేసుకోవడం వాసావం.

పెళ్ళయిన తరావత అమ బయి కోసం ఔనాూ పుటిొంటి కోసమే ఎక్తెవ ఔషొడింది.

చెలెాల్నకి పెళ్ళ చేస్పంది. పెదీ తముేడికి భూతి ఫ్యరాేసూైటిఔలస్ ఔంపెనీ ఄృగించింది.

చినూ తముేడికి పొలం బాధైత ఄృగించింది. వాళ్ళళ తినూంత తిని, మిఖతాది ఆచిునా ఏభనేది కాదు....వాళ్ళ జనే హక్తె
ఄనూట్ట
ా గా వూరుక్తనేది.

వాళ్ళచిున మిఖతా డబుని తన విల్లస్తలకి వాడుక్తంటూ పలాలకి మాతోం ఔభశిక్ష్ణ, పొదుపు పేరుతో సయయిన తిండి కూడా
పెటేొది కాదు.
ఆపుృడు ఄశోక్ పెదీ వాడై ఫ్యరాే సుైటిఔలస్ ని సంతం చేసుక్తనాూడు.

ఄృట్టూంచీ ఏదో ఄబదొతా భావం వంటాడుతోంది. ఄశోక్ ఆఔెడితో అఖడు.

ఔంపెనీలో ఈనూ షేయా గుర్తంచి వాఔబు చేస్తాడు. పొలం మీద వచేు ఄయిదు వేల గుర్తంచి అరా తీస్తాడు.

ఄనిూంటినీ మించి ఎఔయం సిలంలో ఈనూ ఆంటికి ఄతను కూడా వాయసుడు...ఇ విషమం తలుుక్తంట్టంటే ంటి మీద తేళ్ళళ
జెరు
ా గా వంది.
 లూరీ పాకినట్ట

ఄృటికి అమ పుటిొంటికి వచిు రండోొజులయింది. తల్నాదండు
ొ లు ఏదో గొణుగుతూనే వనాూరు.

పెదీ తముేడు జఖనాూధం ముభావంగా వనాూడు. తనేం చేస్పందనీ! భృదుల్ల దేవికి చిరాగా
గ ఄనిృంచినా, వాళ్ళ ఄండదండలు
లేఔపోతే తను ంటర్తదనూ బమం అవహంచి, ఏవో భంచి మాటలు చెపుతూ వాళ్ళని శ్వంత యచడానికి ొమతిూస్ాంది.

అ రోజు భధాైహూం భోజనాలయాైఔ ఄందరూ ఆంట
ా సమావేశభయాైరు.

‘‘ఄయితే ఏభంటాడు నీ కొడుక్త....?’’ జఖనాూధం ఈపోదా
ఘ తంగా ఄనాూడు.

‘‘ఄనేది ఏముంది....తన హక్తెని తాను ఈయోగించ్చక్తంటాననాూడు.

‘‘ఏంటి వాడి హక్తె, బోడి హక్తె....ఏదో అసింతా వాడిదయినట్ట
ా ’’ అవేశంగా ఄనాూడు.

‘‘అవేశ డితే ఏం ల్లబం? వాడూ అవేశ డి. భనమూ అవేశ డి తెగే దాకా ల్లగితే ఏంటి ఈయోఖం? ఖటిొగా ఏవనాూ ఄంటే
అస్పి నాలుగు భాగాలయేైట్ట
ా వంది. ముసల్లడు తన భాఖం పలాల్నకే ఆస్తాడు. పెైగా అమనకి కూడా లక్ష్ అస్పి వళ్ళత్రంది. ఄందుకే
జాఖతాగా అలోచించి థఔం వయాైల్న’’ భృదుల్ల దేవి ఄంది.

‘‘ఏం చేదా
ీ ం?’’ స్తలోచనగా ఄనాూడు జఖనాూధం.

‘‘ఆపుృడు తన ఔంపెనీకి ఏవో అయియస్ వచ్చుమంట. పెైగా

ఆయవై వేల ల్లబం ఄంట....మొనూ తెఖ వియ వీగుతూ

చెపుత్రనాూడు ఄఔెసుగా ఄంది భృదుల్ల దేవి.

‘‘అ ఖయవం ఄల్ల పెర్తగిపోనివవ కూడదు.’’

‘‘భర్త....?’’

‘‘ఄణిచి వయాైల్న’’ ఔస్పగా ఄనాూడు.

‘‘ఎల్ల?’’ క్తతూహలంగా ఄడిగింది.

‘‘అ ఔంపెనీని చూసుకొని మిఖతావి వదిలేస్టా పరావలేదు. కానీ దాని మీద ల్లబం సంపాదించిన ధీమాతో మిఖతా వాటి మీద కూడా
ఔనుూ డిందంటే భన న్సట
ా భటేొ.’’

‘‘భరేం చేదా
ీ ం?’’ అందోళ్నగా ఄంది భృదుల్ల దేవి.

‘‘ఄసలు నేను ముందే చెపాృను. తముేడికి అ పలానిచిు చేదా
ీ ం. ఄపుృడు వాళ్ళంతా చచిునట్ట
ా భన కాళ్ళ్ దఖగయ డుంటాయని
చెపాృనా....?’’

ఎపుృడో జర్తగిన దానికి అవేదన డు
ా నాూడు జఖనాూధం.

‘‘నేనేభనాూ వదీనాూనా...? అ ఄశోక్ గొడవ పెటా
ొ డు. ముసల్లమనక్ర ఆషొం లేదు. ఄసలు వాళ్ళందరూ ఔటి, నేనొఔెదానీూ
ఔటి. ఄఔెడ ంటర్తగా నేను ఎనిూ తిృలు డు
ా నాూన్స మీకేం తెలుసు?....’’ ముక్తె ఎఖబీలుసూ
ా ఄంది.

అమ ఏడుపుకి ఔంగారు డా
ి డు జఖనాూధం.

‘‘సరే! సరే!.... ఄయిందేదో ఄయి పోయింది. ముందుగా దేనిని చూసుకొని వాడు వియ వీగుత్రనాూడో దాని మీద మొదటి ద్దఫ
డాల్న. వాడి ఖయవం ఄణగాల్న. అ తరావత నీ కూత్రర్తని నేన్స, భన గోపాలం గాడో రండో పెళ్ళ చేసుెంటాంలే వకిల్నగా నవావడు.

‘‘ఏం చేస్తావో, ఎల్ల చేస్తావో నీ ఆషొం. సభసాం నీ మీదే భాయం వేస్తను.’’ నిటూ
ొ రుసూ
ా ఄంది.

‘‘నీక్కందుక్త నువవ ఆఔెడే ఒ నెల దరా
ా గా ఖడిప ఄఔెడికి వళ్ళళ. తరావత ఄఔెడ వచేు మారుృ నీ ఔళ్ళతో నువేవ చూస్ప
అనందిదూ
ీ గాని’’
‘‘అ రోజు కోసమే ఎదురు చూసు
ా నాూను.’’ మరుసు
ా నూ ఔళ్ళతో ఄంది భృదుల్ల దేవి.

***

‘‘హలో!.....’’

ఄనూ పలుపు వినిపంచి కాలేజీ లోకి ఄడుగు పెటొబోత్రనూదల్ల
ా వనకిె తిర్తగి చూస్పంది క్రయిన.

‘‘నేను అకాష్ ని....’’ చెపాృడు.

ఆతని పేరు అకాష్ణ? భంచి పేరు. ఆతని పేరుకి తగినటేా ఄతనికి వాలీ బాల్ అటంటే అకాశభంత ఄభిమానం! ముర్తపెంగా
ఄనుక్తంది.

ఄంతలోనే ఏదో సందేహం వచిుంది. ఆతనికి తన అటంటే ఄభిమానమైనపుడు అట జరుగుత్రనూపుడే రావాల్న. ఆల్ల వేళా పాళా
లేక్తండా వచిు తనని డిసొయ్ చెమైడమేంటి? కోం వచిుంది క్రయినకి.

‘‘ఏంటి?’’ నొసలు చిటిాంచి ఄంది.

‘‘ఄంతా వృధా!....బూడిదలో పోస్పన నీూరు.’’ ఄనాూడు.

ఄతని ఄసందయె పేొల్లనకి భర్తంత చిరాక్త వచిుంది. మాటా
ా డక్తండా ముందుక్త నడిచింది. గాబరా డా
ి డతను....

‘‘క్రయిన గారూ!.....’’ వంటఫడూ
ా పల్నచ్చడు. సరు
 న తిర్తగి చూస్పంది.

‘‘నా పేరల్ల తెలుసు మీక్త?’’ ఄనుమానంగా ఄంది.

‘‘బలే వాయండీ మీరు....చినూృటి నుంచీ మీ అటని చూసు
ా నాూను. ఎనిూ స్తరు
ా మీ పేరు మైక్లో ఎనౌనస్ చేమ లేదు?’’

‘‘అ! ఄవనవను. ఄయినా మీతో ఆల్ల మాటా
ా డటం నాక్త ఆషొం వండదు.’’ కచిుతంగా ఄంది.

‘‘పోనీ ఄల్ల కారోా వళ్ళ
ా మాటా
ా డుక్తందామా?’’ తమాష్ణగా ఄనాూడు అకాష్.
కోంగా చూస్పంది.

‘‘పోనీ లెండి....మీ మీద ఄభిమానంతో....’’ భధై లోనే ఄతని మాట ఔట్ చేస్ప, ‘‘అట మీద ఄభిమానంతో సర్త దిదిీంది.

‘‘ఄదే లెండి. ఏ రాయి ఄయితేనేం ళ్ళళడగొట్ట
ొ కోడానికి మీ మీద స్తరీ....మీ అట మీది ఄభిమానంతో రేయింఫవళ్ళళ పచిు టిొ
ఆల్ల తిరుగుత్రనాూను ఔదా! నాకిల్లంటి శ్వస్పా జయగాల్నసందే. ఄయినా అ వాలీబాలూ

ఔ గేమా? ఛ....ఄంత దర్తదొపు గేమ్.’’

‘‘ననేూవనాూ ఄనండి. కానీ వాలీ బాల్ ని మాతోం ఏవనొదు
ీ ’’ అమ ఔళ్ళళ రోషంతో నీళ్ళతో తళ్ తళ్ ల్లడు
ా నాూయి.

‘‘ఄంటానండీ! నాయిషొం. మీకేంటి బాధ?’’ మీది మీది కొసూ
ా ఄనాూడు.

వనకిె జరుగుతూ, ‘‘పీాజ్!....ఄల్ల మాటా
ా డొదు
ీ ....’’ భళ్ళళ ఄంది.

‘‘ఄల్లగే ఄంటాను. వంద స్తరు
ా ఄంటాను. వాలీ బాల్ డరీొ గేమ్. ఐ హేట్ వాలీ బాల్.’’ ఖటిొగా ఄనాూడు.

ఄంతే!!....

ఔనీూళ్ళళ చెం మీద ట టపా వాన చినుక్తల్ల
ా డి...అనఔ ధాయలు ఔటొడం మొదలు పెటా
ొ యి. బితాయ పోయాడతను. ఏదో
ఏడిపంచడానికి ఄనాూడు గానీ అమ ఄంత స్వర్తమస్గా తీసుక్తంట్టందనుకో లేదు.

‘‘క్రయినా!....ఏంటది....? పీాజ్!.. ఄందరూ భనలేూ చూసు
ా నాూరు.’’ వార్తంచ బోయాడు. వినిపంచ్చకో లేదామ. ొవాహ వేఖం
పెర్తగేల్ల వంది తృ తర్తగేల్ల లేదు.

‘‘ఆల్ల యండి!.....’’ ఄంటూ చెయిై ట్ట
ొ కొని తన కారు దఖగర్తకి తీసుకొచ్చుడు.

అ స్వన్ అమ ఫొండసందరూ చూశ్వరు. మోచేత్రలతో సైఖలు చేసుక్తంటూ ఔర్త కొఔరు చూపంచ్చ క్తనాూరు.

చెయిై ట్ట
ొ క్తనే కారు

డోర్ తీస్ప పొంట్ స్వట
ా కూరోు బెటిొ తను డై్వింగ్ స్వట
ా కూరుునాూడు.

క్రయిన కి ష్ణక్ తినూట్ట
ా గా వంది.

ఆంత వయకూ తన ముందు ఎవరూ వాలీ బాల్ గేమ్ గుర్తంచి విభర్తశంచ లేదు.

ఆవాళ్ కాఔ నినూ తన ఄభిమానిగా ర్తచమభయిన ఇ అకాష్ ఄంత లోనే పేాట్ మారేుస్ప వాలీ బాల్ని డరీొ గేమ్ ఄని
నిందిసు
ా నాూడు.
ఆద్దల్ల స్తధైం....?

వాలీ బాల్ డరీొ గేమా.....?

ఆతని క్కంత ధైయైం....?

క్రయినని చూస్ప జాల్న ఔల్నగింది అకాష్కి.

‘‘ఄంత సనిసటివ్గా ఈంటే ఎల్ల?’’ భృదువగా ఄడిగాడు.

‘‘సనిసటివ్ నెస్ కాదు. నేను చ్చల్ల సొఫయూ్. కానీ, మీయనూ మాటలు నా ఔమిట్ మంట్కి సవాలు.’’ రోషంగా ఄంది.

‘ఏంట ఇ పచిు పలా’ గొణుక్తెనాూడు.

కాస్టపు తీవొంగా బాధ డా
ి ఔ ఇ లోఔం లోకి వచిు తను ఎఔెడ ఈందో చూసుక్తంది.

‘‘ఆదేంటీ....??

తను ఇ అకాష్తో....కారులో.... ఄమోే! ఆల్ల వళ్ళడం ఎంత తపుృ? ఄందుకే ఄనూమై ఄంటూ వంటాడు. ‘నీక్త లోఔ జా
ఞ నం
కాసా తక్తెవ’ ఄని. ఆల్ల ఆంక్కపుృడూ ఎవర్త కారోా ఎఔె కూడదు. ఖటిొగా నిశుయించ్చక్తంది.

ఆంక్కపుృడూ ఎఔె కూడదనూ విషమం తరావత...ముందు దిఖటం గుర్తంచి అలోచించ్చల్న.

‘‘ఎఔెడికి తీసుక్తవళ్ళ
ా నాూరు...?’’ బమంగా ఄంది.

‘‘ఏం బమమా...? తల తిపృ చూసూ
ా ఄడిగాడు.

‘‘నాక్కందుక్త బమం...?’’ బింఔంగా ఄంది.

ఒయగా అమ వంఔ చూస్ప నవవక్తనాూడు.

నలాటి తాయిన జుట్ట
ొ శోబనిసు
ా ండగా విర్తస్పన తాజా రోజాల్ల వంది అమ మొహం.

అమని మొదట చూస్పన వారు ఎవరూ అమ ఆంత ఄమామక్త రాలంటె నభేరు. రాజసంతో నిండిన చూపు, ఔదల్నఔలు చూస్ప
పొఖరు బోతయిన ఄమాేయి ఎల్లగెైనా వంచి తీరాల్న ఄనిపసు
ా ంది.

కానీ ది నిమిష్ణలు నిలఔడగా నిలఫడి మాటా
ా డితే తెలుసు
ా ంది అమ ఎంత బోళా భనిషో!.....

అమ గుర్తంచి తన ఄంచనా తృని అ క్ష్ణంలో అకాష్కి తెలీదు.

పువవల్ల భృదువగా ఔనిపసు
ా నూ అమ ఄవసయమైతే వజొ ఔఠోయంగా మాయఖలదనీ వాలీ బాల్ని తిడితేనే ఔంటికి ఔడివడుగా
ఏడుసు
ా నూ ఇమ, భయణ సమానమైన విషయాలని కూడా ఇజీగా తీసుకో ఖలదని.

కాస్టపు ఏదో అలోచించింది క్రయిన. ఄంత స్వర్తమస్గా ఏం అలోచిస్ాందో!....నవవతూ ఄనుక్తనాూడు అకాష్.

‘‘ఄసలు ఆంతక్ర మీరవరు?’’ సడన్గా ఄడిగింది.

‘‘ఆది వయక్త ఔ స్తర్త అనసర్ చెపాృను’’ నవవతూ ఄనాూడు.

‘‘స్వర్తమస్గా చెృండి’’ ఄడిగింది.

‘‘ఒ.క్క. వినండి. నేను ఎం.బి.ఎ. చేశ్వను. ఒ పెై్వేట్ ఔంపెనీలో మారెటింగ్ ఎగిాకూైటివ్గా చేసు
ా నాూను’’ చెపాృడు.

‘‘అహ్వ....భర్త ఇ కారు?’’

‘‘నాక్త ఔంపెనీ వాళ్ళచ్చురు.’’

‘‘భర్త ఄల్లంటపుృడు ఔంపెనీ నుల మీద తియగాల్న ఔదండీ, యిల్ల నాతో.’’

‘‘ఄమోే! భరీ ముదీ పేృం కాదు’’ ఄనుక్తని.

‘‘యసనల్ గా కూడా వాడుకో వచ్చు.’’

అ తరావత క్రయిన ఏమీ రటిొంచ లేదు. తరావత టెైమ్ చూసుక్తంటూ ‘‘నాక్త కాాస్ టెైభవతోంది’’ ఄంది.

అకాష్కి భనసంతా భాయంగా తయారైంది. తన మీద వనూ బాధైత చ్చల్ల పెదీదిగా తోస్ాంది.

ఄసలేంటీ ఇ ఄమాేయి తతావం?

కోస్తర్త అర్తందాల్ల....

కో స్తర్త చినూపలాల్ల.....

ఄయినా చినూపలాలే నమం చ్చక్కాటిాస్టా ఫొండిషప్ చేస్తారు. ఇ ఄమాేయితో చ్చల్ల ఔషొం.
మాటా
ా డక్తండా కారు వనకిె తిపాృడు.

క్రయిన అలోచనలు వేరే విధంగా వనాూయి. ఆతనితో కారులో రావడం మూలంగాగా ఏవో కొతా విషయాచ తెలుసు
ా నూట్ట
ా గా వంది
వాటి గుర్తంచి అలోచిసూ
ా వండి పోయింది.

ఄతను మౌనంగా వండి పోవడం విచితోంగా వంది.

‘‘మీగుర్తంచి ఏవైనా చెృండి’’ ఄందాభనుక్తంది కానీ ఎందుకో ఄడఖ బుదిు కాలేదు. ఄడఖక్తండానే ఄతనే ఏభయినా చెపతే
బాగుండుననిపంచింది. ఄతనిూ చూస్టా చ్చల్ల బావనాూడనిపస్ాంది. భఖ వాళ్ళని చ్చల్ల భందిని చూస్పంది. ఎపుృడూ ఎవర్తనీ
ర్తశీనగా చూడాలనిపంచలేదు. కానీ ఆతనిూ చూస్పన కొదీీ చూడాలనిపస్ాంది.

ఏంట భర్త....

ఇ ఄబాయి ఎంత బావనాూడో నవవక్తంటూ ఄనుక్తంది.

‘‘ఏంటి నవవత్రనాూరు?’’ ఄతను ఖభనించి ఄడిగాడు.

‘‘ఏం లేదు’’ నస్పగింది.

కాలేజి దఖగయ డటం చూస్ప ఄతను అతృతగా ‘‘పీాజ్! చెృవా" ఄనాూడు.

‘‘చెపొృచోు లేదో! మీరేమైనా ఄనుక్తంటారేమో!’’ మొహమాటంగా ఄంది. ’’నేనేమీ ఄనుకోను. తొందయగా చెృండి’’ టెనషన్ బర్తంచ
లేఔ ఄనాూడు.కారు కాలేజీ ముందుకొచిు అగింది.

అమ నవవక్తంటూనే డోర్ తీసుక్తని దిగింది.

సమాధానం కోసం ఎదురు చూసు
ా నాూడతను. ఄతని మొహం వంఔ ఒస్తర్త చూస్ప ‘‘కొతా వాలీ బాల్ల్ల ఎంత బావనాూరో మీరు?’’
ఄని గిరుక్తెన తిర్తగి వళ్ళ పోయింది.

నిలువ గుడేాసుక్తని చూసు
ా ండి పోయాడు అకాష్.

ఄతనికి నవూవ కోం రండూ ఔల్నగాయి. ‘ఄమోే! చ్చల్ల ఔషొం’ భళ్ళళ ఄనుక్తనాూడు.

************

కాాసు లోకి ఄడుగు పెటేొ సర్తకి కాాసంతా ఔటే గోలగా వంది. అరోజు లెఔుయర్ రాఔ పోవడంతో ఄందర్తక్ర అట విడుపుగా వంది.
ఄబాయి ఔళ్ళనీూ ఄమాేయి మీదా, వాళ్ళని కామంట్ చెమైడం మీదే.

కానీ ఄమాేయిలు మాతోం తక్తెవ తినాూరా? కొతాగా ఇ తయం వాళ్ళకి ఄబిన ఄవాట్టలో భాఖంగా ఄది కాదురా! ఆదిరా!
ఏరా....ఄంటూ వాళ్ళ గాల్న తీసు
ా నాూరు.

జనయల్గా అ కాలేజీలో ఄందర్త ఔళ్ళళ ఇ కాాస్ మీదే వంటాయి. ఫైనల్ బి.కామ్. కాాసంటే ఄబాయిలందర్తక్ర కేజ్.

ఎందుఔంటే అంధా
ొ వాలీ బాల్ టీమ్ అ కాాస్లో వంది. అ టీమ్లో ఈనూ నెూండు భందీ ఄందఖతెాలే! భంచి యసనాల్నటీతో
నియంతయ వాైయాభం మూలంగా తీర్తు దిదీ ఫడిన ఄంఖ సౌషొవంతో చూరుల హృదయాలను కొలాగొడుత్రంటారు.ఆఔ స్పటీలో
ఎఔెడ వీళ్ళ మాచ్ జర్తగినా ఇ క్తయకాయంతా వీళ్ళ తయపున హ్వజరై దిక్తెలు పఔెటిలేాల్ల ఄరుసూ
ా పోొతసహసు
ా ంటారు.

వాళ్ళంతా ఇ టీమ్కి వీరాభిమానులు. ఄయితే వార్త అటని చూస్ప కాదు. వార్త ఄందానిూ చూస్ప..

కానీ అ విషమం బిాగ్ గా ఎవరూ ఄడఖరు. ఄడిగినా క్తరా
 ళ్ళళ పుృకోరు.

క్రయిన కాాస్ లోకి ఎంటర్ కాగానే చ్చల్ల భంది క్తరా
ా మూత డా
ి యి. ఒ స్తహస్ప మాతోం న్సరు వూరుకోఔ ‘ఎవయండీ ఇ పలా
 ళ్ళ న్సరు
సుందర్త ఄనాూడు.

ఄంతే! ఄందరూ గొలు
ా న నవావరు. ఄతని వంఔ కోంగా ఒ చూపు విస్పర్త తన పేాస్లో కూరుుంది క్రయిన.

క్రయిన చ్చటూ
ొ చేరారు ఫొండస్.

‘‘ఆఔ నుంచీ క్రయినకి అ డైల్లగ్ మీద పేటెంట్ని యదు
ీ చేసు
ా నాూ ఔమాేయి ఄంది.

‘‘ఏం?’’ ఆంకో ఄమాేయి ఏం ఎయఖనట్ట
ా ఄమామఔంగా ఄంది.

ఈదమం ఄంత భంచి స్వన్ చూస్ప కూడా ఄల్ల ఄడఖడం ఄనాైమం.’’

‘‘ఏం స్వన్? ఒ! ఔ ఄందమైన రాక్తమారుడు భన క్రయిన చెయిై ట్ట
ొ క్తని దిలంగా తీసుక్కళ్ళ కారులో కూరోుబెట్ట
ొ క్తని
తీసుక్కళ్ళన వృతా
ా ంతమా?’’ తమాష్ణగా తల్లడిసూ
ా ఄంది.

ఄృటి వయకూ వాళ్ళళం మాటా
ా డుత్రనాూరో ఄయుమై చ్చవఔ టెనషన్ ఄంపెైర్ల్ల స్తరీ వాలీ బాల్ ఄంపెైర్ల్ల తల ఄటూ..ఆటూ
తిపృ చూస్పన క్రయినకి ఄృటికి లెైట్ట వల్నగింది.

అ రాక్తమారుడు అకాష్ ఄని.

ఈదమం ఄతను తనేడుసు
ా ంటే కారులో తీసుక్త వళాళడనీను.

చినూ విషయానిూ పెదీది చేమడంలో వీళ్ళళ ఄకండులు. ఆపుృడు తను స్వర్తమస్గా ఄయితే భర్తంత ఏడిపంచడం ఖామం.
ఄందుకే స్తవధానంగా వీళ్ళకి ఄనిూ విషయాలూ చెపాృల్న.

‘‘ఄసలు అ ఄబాయి ఎవరో నాక్త సర్తగా
గ తెలీదు తెలుస్త?’’ ఔళ్ళళ పెదీవి చేస్ప ఄంది.

‘‘కోయ్?’’ వనఔ నుంచి ఎవరో ఄర్తచి దాక్తెనాూరు. బుసుసన కోం వచిుంది కానీ ఄణుచ్చక్తంది. ఄవసయం తనది.
వీళ్ళకి ఄయుభయేైల్ల చెృ లేదంటే ఆఔ కాలీజీ గ్ండ్లో ఏడిపసూ
ా వంటారు.

‘‘ఄతను నా బాయ్ ఫొండ్ కాదూ....’ నిజాయితీగా మొహం పెటిొ ఄంది.

‘‘అ... భరీ!’’ స్తఖ దీశ్వరు ఄమాేయిలు.

‘‘ఄతను....ఄతను నా ఄభిమాని’’ సఖయవంగా ఄంది.

ఆపుృడు

ఄమాేయిల ఔళ్ళళ మూత డ లేదు. ఄల్లగే చూసు
ా నాూరు. వనకాల బెంచీ మీద తట్ట
ొ కో లేఔ ఎవరో ఆదీరు ముగు
గ రు వియఖ
దీసుక్తని డి శఫీం వినిపంచింది. వాళ్ళ మీద నీళ్ళళ జల్నా లేపాలనూ ధాైస కూడా లేక్తండా వనాూయందరూ! ఎందుఔంటే వాళ్ళ
పొజిషన్ ఄల్లగే వంది.
వాళ్ళళవర్త ర్తస్పితి టిొంచ్చకో లేదు క్రయిన.

‘‘నా అటంటే ఄతనికి పా
ొ ణం. నేను అడుత్రనాూనని తెల్నస్టా ఏ వూయయినా వచేుస్ట వాడు’’ ఄంది. ఔళ్ళళ ట టపా అరుృతూ
వింట్టనాూరు ఄమాేయిలు. ఄబాయిలు కూడా న్సరావళ్ంచి వింట్టనాూరు.

‘‘మీకో విషమం తెలుస్త? నా గేమ్ కోసం ఄతను ఔ స్తర్త తన రీక్ష్ కూడా వదులుక్తనాూడు’’ ఄంది.

‘‘ఄఫ ఎంత బాగా డగొటా
ొ డురా! ఇ ఐడియా నాక్త ముందుగా ఎందుక్త రాలేదురా!’’ ఔబాయి గుండలు బాదుక్తంటూ
ఄనాూడు.
ఄందరూ నాఖ సవయం వినూ నాగుబాముల్ల
ా తన వంకే చూడటం ఖభనించి ఖయవంతో ఈపొృంగి పోయింది.

‘‘ఄల్లంటి భనిషిని ట్ట
ొ క్తని బాయ్ ఫొండ్ ఄదీ ఆదని ఄనఔండి చిరాగా
గ . ఄతనికి తెల్నస్టా ఫీలవతాడు. ఒ.క్క.నా....?’’ ఄంది.
వేఖంగా బుయలు తిపేృశ్వరు.

వాళ్ళల్ల ఄయోభమంలో వండగా, భరో నెూండు భంది ఄమాేయిలు దూసుక్త వచ్చురు. ఄందులో భరాఠీ ఄమాేయిచ
కొందరునాూరు. యిదీరు ముగు
గ రు తెలుఖమాేయిల్ల
ా వనాూరు.

వాళ్ళంతా భహ్వ రాషొ్క్త పా
ొ తినిధైం వహసు
ా నూ వాలీ బాల్ టీమ్. ఇ కాలేజీ లోనే బి.స్ప.స్ప.మన్. కోయస్ చేసు
ా నాూరు. భహ్వ
రాషొ్ జట్ట
ొ కి క్కపెొన్ నాఖ భణి బిందు. అ ఄమాేయి తెలుఖమాేయే!

కానీ అ ఄమాేయి పుటొఔ ముందు నుంచీ వాళ్ళ ఫ్యైమిలీ ముంబెైలో సటిల్ ఄయి పోవడంతో తనకి అ ఏర్తయా మీదే భభ కాయం
ఎక్తెవ.

ఄందుకే అంధొ జట్ట
ొ లో చోట్ట దొర్తకినా అమ ర్తజెఔొ్ చేస్ప, భహ్వ రాషొ్ జట్ట
ొ లోనే వండి పోయింది.

ఆఔెడ అమ చ్చటా
ొ లు చ్చల్ల భంది వండటంతో వాలీ బాల్ పా
ొ క్రొస్కి భంచి సదుపాయాలు వండటం మొదలెైన కాయణాల చేత
వాళ్ళళ ఇ కాలేజీలో చేరారు.

జాతీమ క్రడకి అంధా
ొ జట్ట
ొ , భహ్వరాషొ్ జట్ట
ొ , ంజాబ్ జట్ట
ొ నే ఫేవరేటస్గా ర్తఖణిసు
ా నాూరు.

ఄందులో మొదటి రండు జటూ
ా

కే కాలేజీలో చదువత్రండటం విశేషం.

అంధా
ొ జట్ట
ొ లో ఄమాేయిచ ఎంత ఄలార్త చేస్పనా మిఖతా విషయాలో
ా స్పొ్ఔొ్గా వంటారు. విజమం కోసం ఎపుృడూ సొ్యిట్ వే
తో ొమతిూస్తారు.

కానీ భహ్వరాషొ్ జట్ట
ొ వాళ్ళళ ఎపుృడూ ఫయిర్ గేమ్ అడరు. విజమం ఏ దోవలో వచిునా వాళ్ళకిషొమే. ఄది రూలస్కి
విరుదుంగా లేక్తండా వంటే చ్చలు.

మిఖతా విషయాలేమీ వాళ్ళళ లెఔె చేమరు. క్రడా సూౄర్తి వార్తలో చ్చల్ల తక్తెవ. విజమం కోసం ొతైర్తి జట్ట
ొ లోని వైకిిఖత
ఫహీనతని తెలుసుక్తని వాటి మీద ద్దఫ తీమటం దావరా అటలో వాళ్ళళ ఔంట
ో ల్ తపేృల్ల చేమటం ర్తపాటి.

ఈదాహయణకి ొతైర్తి జట్ట
ొ లోని ఔమాేయి తాలూక్త బాయ్ ఫొండ్ గుర్తంచి నెగెటివ్గా ఆండైరఔొ్గా మాటా
ా డటం దావరా అ
ఄమాేయి లోని మానస్పఔ ొశ్వంతతని ద్దఫ తీస్తారు. దాంతో అ ఄమాేయికి అట మీద ఏకాఖత వండదు.

ఆదంతా నాఖభణిబిందు శిక్ష్ణ. ఆయవై ఏళ్ళ అ ఄమాేయికి ఎదుటి వార్త సైకాలజీని యిటేొ టేొమటం సహజంగా ఄబిన గుణం.
అమ తన గేమ్ గుర్తంచే కాఔ ొంచం లోని చ్చల్ల విషయాల గుర్తంచి ఄనయగళ్ంగా చర్తుంచ ఖలదు. చదువలో కూడా ఎపుృడూ
కాాస్ పస్టొ.
తీర్తఔ సభయాలో
ా ఫ్యైషన్ షోలో పాల
గ నడం అమ హ్వబీ.

ఔ మాటలో చెపాృలంటే యువక్తల ఔలల సుందర్త అమ. కానీ స్తమానైభయిన యువక్తలెవరూ అమతో మాటా
ా డటానికి
స్తహస్పంచరు.
ఎందుఔంటే అమకి వనూ ఄనిూ ొతేైఔమైన ఄర్హత ముందు తాము తూఖలేమోనని వార్త ఄభిపా
ొ మం.

కానీ అమ షోకేస్లో బొభే ల్లంటిది. ఄంతే!

ఄల్లంటి భణి బిందు కి ఆపుృడు అంధా
ొ జట్ట
ొ ఄంటే కాసా బమం ట్ట
ొ క్తంది.ఇ భధై వాళ్ళ అట తీరు చూసు
ా ంటే నేషనల్
గేభస్ హోదా
నిజభయేై ట్ట
ా ంది.అమకి ఎపుృడూ తభ అట మీద, తభ మానస్పఔ దృఢతవం మీద తఖని నభేఔం. వాళ్ళళ
ఄమాేయిలయినా, చినూ వమసు వారైనా, ఎల్లంటి సంటిమంట్ ల క్ర తావివవరు. ఎవరైనా ఄబాయి నచిుతే స్పనిమాలు,
షికారు
ా ఄంతే! తృ, వాడు వదిలేస్తాడేమో, పెళ్ళ చేసుకోడేమో ఄనూ బమం వార్తక్తండదు. ఆంకాసా ముందుక్కళ్తే ఄమాేయిలే
తభని వదిలేస్తారేమోనని వాళ్ళ బాయ్ఫొండస్ బమడతారు.

జీవితానిూ ఛాలెంజ్ గానూ, ఇజీ గానూ తీసుక్తనే భనసాతవం వార్తది. ఄయితే అరు నెలలో
ా రాబోయే నేషనల్ గేభస్ వార్తకి
పెొస్టొజ్ ఔవశున్. ఎటిొ ర్తస్పిత్రలో
ా నూ గెల్నచి తీరాల్న. ఆదే సంఔలృం ఄనిూ జటాక్ర వండొచ్చు. కానీ అంధా
ొ జట్ట
ొ క్కపెొన్ క్రయినకి మాతోం
అ సంఔలృం కోసం పా
ొ ణాలెైనా యిచేు తెగువ ఈంది.

క్రయినంటేనే భణిబిందుకి చ్చలఔన భావం. ఏదో గిర్తజన గా
ా వంట్టందని అమ భావం.
 భం నుంచి పొయపాట్టన ఇ స్పటీలోకి వచిునట్ట
భనిషి ఄందంగా వంటే సరా...?

అ ఄందానికి తగిన అఔయషణ, మాటలో, నడఔలో, వేష ధాయణలో ఈండాల్న. ఏమిట లెాటూర్త ఖబిల్లయిల్ల వంట్టంది.

మిఖతా ొంచ్చనూంతా వదిలేస్ప అట మీదే దృషిొ పెడితే నేషనల్ గేభస్లో ఏంటి? ఆంటరేూషనల్ గేభస్లో కూడా
గెలవ్వచ్చునని అమ ఄభిపా
ొ మం.

ఔె వాలీ బాల్లో తృ అమ తనతో ఎందు లోనూ సర్త తూఖదని నాఖ భణి బిందు ఄహంకాయం. అ విషయానిూ ఆండైరఔొ్గా
ది స్తరు
ా క్రయిన ముందు, అమ ఫొండస్ ముందు ఄనేది.

ఄందర్తక్ర ఄయుమై కోంతో ఈడికి పోయే వారు. క్రయిన మాతోం ఒ నవవ నవివ వూరుక్తంట్టంది. ఄది చూస్ప ంటికి కాయం పూస్పనట్ట
ా
ఫీల్ ఄయేైది. బుదు విఖహం ఒ టా
ొ నా ఔదలదు. గొణుక్తెనేది.

ఄల్లంటి నాఖ భణి బిందు హడావిడిగా తభని వత్రక్తెంటూ కాాస్కి వచేు సర్తకి ఏదో విశేషమే వందనుక్తనాూయందరూ.

‘‘ఏం చేసు
ా నాూరు?’’ ఄందర్తనీ ఈదేీశించి ఄడిగింది.

‘‘తొక్తెడు బిళ్ళ అడదాభనీ....’’ వనకాల నుంచి ఎవరో ఄబాయి ఄర్తచ్చడు.

చివవన తల తిపృ చూస్పంది నాఖభణిబిందు. ఄందర్త మొహ్వలూ ఄమామఔంగా వనాూయి. ఎవయనాూరో తెలీదు. ఐదూ అరు
ఎత్ర
ా కి తక్తెవ లేని భంచి యసనాలీొలుఖ నెూండు భంది వేరే కాాస్ ఄమాేయిచ తల తిపృ చూసు
ా ంటే, ఖటిొగా ఏభనడానిక్ర
బమం వేస్పంది ఄబాయికి.

‘‘మేనర్ లెస్ బూ
ొ టస్....! గొణిగింది నాఖ భణి బిందు.

‘‘భరే....! ఄచుం మీల్లగా’’ వూరుకోఔ భరో ఄబాయి ఄంటించ్చడు.

‘‘గెైస్...కామంటస్ వదు
ీ ’’ కాాస్లో ఎవరో ఄనాూరు. అ తరావత ఄందరూ కామై పోయారు.

‘ఏంటి విశేషం బిందూ?’’ క్రయిన అతీేమంగా ఄడిగింది. అమకి తన టీమ్, వేరే టీమ్ ఄనికాదు. ఄసలు బాగా అడేవాళ్ళంటే
ఎవయయినా యిషొమే.

ఏ భయఔలూ ఄంటని తెలాని కాగితం అమ భనసు. ఄందుకే ఔళ్ళళ, పెదాలు ఎపుృడూ సవచఛంగా మరుసూ
ా వంటాయి.
భుజాలు షొగ్ చేస్పంది భణి బిందు.

‘‘సృషల్ నూైస్ ఏమీ లేదు. ఫొండీా మాైచ్ పెట్ట
ొ క్తందాభని ఄడఖడానికి వచ్చుం’’ చెపృంది.

క్రయిన తన టీమ్ మేటస్ వంఔ చూస్పంది.

వాళ్ళళ కాస్టపు అలోచించ్చరు. ఫొండీా మాైచ్కి ఄంతగా అలోచించ్చల్నసంది ఏముంది? క్రయినకి ఄయుం కాఔ పోయినా, ఫొండస్ ఫృందం
ఏదో వందని ఖహంచింది. ఄందుకే...

‘‘ఆపుృడు డిసెస్ చేసుక్తని రేపు చెపుతాం’’ ఄంది

‘‘ఒకే. పాజిటివ్ ర్తాయ్ ఎఔస్పెఔొ్ చేస్తాం’’ చెపృ వళ్ళ పోయారు వాళ్ళళ.

ఄవర్ ఄయి పోవడంతో ఄందరూ వళ్ళ పోయారు. ఇ నెూండు భందీ మిగిల్లరు.

‘‘ఎనీ పా
ొ ఫామ్....?’’ క్రయిన ఄడిగింది.

‘‘కొంచెం అలోచిస్టా భంచిది....’’

‘‘ఏం?’’ నొసలు ముడిచి ఄడిగింది క్రయిన.

‘‘నేషనల్ గేభస్ గుర్తంచి వాళ్ళళ కాె పా
ా న్లో వనాూరు అ ఄమాేయి ఄంది.

‘‘ఈండనీ! భనం మాతోం లేమా?’’ క్రయిన ఄంది.

‘‘భనం భన గేమ్ గుర్తంచి పా
ా న్లో వనాూం. వాళ్ళళ ఎదుటి గేమ్ గుర్తంచి పా
ా న్లో వనాూరు.’’

‘‘ఄంటే?’’ క్రయిన ఄయుంకానట్ట
ా ఄడిగింది.

‘‘ఏముందీ....భన టీమ్లో వనూ లోట్ట పాటేావో ఄఫాయవ్ చేమడానికి పా
ా న్. నీక్త తెలుసు ఔదా ఫేవరట్ టీభస్ లో వాళ్ళళ
భనం వనాూభని.ఇ గేమ్లో భనం కాసా ఄటూ యిటూగా అడితే ఎంత పా
ొ గాండా చేస్తారో తెలుస్త...?’’ అవేశంగా ఄంది అ
ఄమాేయి.
నవవతూ తల ఄడింగా అడించింది క్రయిన.

‘‘ఄది వాళ్ళ పా
ొ ఫామ్. వాళ్ళ కోసం భనం అటకి ఎందుక్త దూయం కావాల్న....? ఔ భంచి టీమ్తో పా
ొ క్రొస్ జరుగుత్రనూందుక్త
సంతోషించ్చల్న’’ ఄంది.

పునరాలోచనలో డా
ి రు.

‘‘భన అట మీద భనకి నభేఔం వనూపుడు ఎదుట వార్త మాటలకి ఎందుక్త యింపారొనస్ యివావల్న? లోఔంలో భన గుర్తంచి
చ్చల్ల భంది చ్చల్ల యకాలుగా ఄనుకోవచ్చు. ఄది వాళ్ళ యిషొం. వాళ్ళ టెైమ్ వేసొ్ ని ఄది.

నా ఈదేీశం ొకాయం! భనకి యిది భంచి పా
ొ క్రొస్ మాైచ్ ఄవత్రంది’’ క్రయిన ఄంది.

‘‘ఄంతేలే! ఄయినా నేషనల్ గేభస్లో తెలుపు భనదే!....ఎందుఔంటే, మాైచ్ జర్తగేది హైదా
ొ బాద్ లోనే. భన సంత ఖడి. కొనిూ

వేల భంది భనకి డైరఔొ్ సపోయొ్నిస్తారు’’ ఔమాేయి ఈతాసహంగా ఄంది.

‘‘అడేపుడు భన ఔళ్ళ ముందు కోరు
ొ , నెట్, బాల్, ొతైరు
ు లూ, భనమూ ఄనూ అలోచన తృ యింకేదీ మైండ్లోకి రానివవఔ పోతే
భంచిది. ఄపుడు ఎఔెడ అడినా భనకి ఔెటే’’ క్రయిన ఄంది.

‘‘ఄఫ్కోయస్! ఎంత కాదనుక్తనాూ భనని పోొతసహంచే వార్త చృట్ట
ా టానిక్ ల్ల ని చేస్తాయి.’’

‘‘అ చృటేా కొం ముంచ్చతాయి. కిక్కట్లో చూసు
ా ంటాం....బాైటస్ మాన్ స్పఔసర్ కొటొ గానే పేొక్ష్క్తలంతా లేచి నిల ఫడి చృట్ట
ా
కొడతారు. ఄఔెడితో ఄది అగుత్రందా! నెఔొస్ బాల్కి కూడా చృట్ట
ా కొడుతూనే వంటారు. ఄంటే అ బాల్ని కూడా స్పఔసర్గా
భలచభని.
ఄఔెడే అ అటగాడి సంమభనం తెలుసు
ా ంది. ఄది భంచి బాలయితే పరావ లేదు. కానీ అ బాల్ సర్తగా లేఔ పోయినా పేొక్ష్క్త
చృటాతో ళ్ళళ భర్తచి దానిూ కూడా ల్లగి పెటిొ కొటా
ొ నుక్తని విక్కట్ సభర్తృంచ్చకో వచ్చు. ఄందుకే ఄవి తాతాెల్నఔంగా భర్తు
పోవాల్న’’ క్రయిన నవివ ఄంది.

‘‘యిదీ నిజమే!....భరీ అనందం ఎక్తెవైనా ఔషొమే! ఇస్తర్త ఇ విషమం గురు
ి పెట్ట
ొ క్తంటాం’’ ఫొండస్ ఄనాూరు.

‘‘ఄయితే భనం ఫొండీా మాైచ్ అడుత్రనూటేానా?’’ క్రయిన ఄడిగింది.

ఄందరూ బొటన వేళ్ళళ పెైక్కతా
ా రు.

క్రయినలోవనూ గొృ దనం ఄదే! గేమ్కి సంఫంధంచి ఏ డస్పషన్ తీసుక్తనాూ ఄందర్త సంపూరా
ా ంగ్గకాయం పొందాకే అ ని చేసు
ా ంది.
దాంతో సమైఔైత వల్నా విర్తస్ప విజమం ఔయతల్లభఔం ఄవత్రంది.

*****

భూతి ఫ్యరాేసూైటిఔలస్ అఫీస్.

ఄశోక్ అఫీస్ వయె్ తో బిజీగా వనాూడు. కొతాగా వచిున రండు అయియస్ డల్నవరీ డేట్ దఖగయ డటంతో ఉపర్త సలనంత ని.
దానికి తోడు తవయగా యింటికి వళాళలనూ అరాటం. దాంతో చ్చల్ల టెనషన్గా వనాూడు.

ఄతనికి నభేఔ మైన భనిషి ొకాష్. ఄతనూ బాైచిలరే! ఫ్యయేస్వ చేస్పనా ఄటెండర్ ని దఖగయ నుంచి ఏ ని చెపృనా చేస్తాడు.
యిగో ఫీల్నంగ్ ఈండదతనికి. రేయింఫవళ్ళళ ఇ ఔంపెనీ కోసమే ఔషొ డతాడు.

ఄతని మీద బాగా నభేఔం క్తదిరాఔ రాతిో పూట యైవేక్ష్ణంతా ఄతనికే ఄృగించేశ్వడు.

ఏ వాైపాయసు
ి డిఔయినా నభేఔమైన భనిషి దొయఔడం ఎంతో ఄదృషొం.

నిజాయితీ, ట్ట
ొ దల, ని టా ఄంకిత భావం....ఇ లక్ష్ణాలు మూడూ ఔ ఈదోైగిలో వంటే అ ఈదోైగిని నిమమించ్చక్తనూ
వాడు ఄదృషొవంత్రడు.

ఄశోక్ కి ొకాష్తో ర్తచమం చ్చల్ల విచితోంగా జర్తగింది.

నియంతయం యింట
ా గొడవలు జరుగుత్రనూ సభమభది...ఇ ఫ్యరాేసూైటిఔలస్ని తన ఄండర్ లోకి తెచ్చుకోడానికి పనిూతో
హోరా హోరీ పోరాడుత్రనాూడు. ఄృట
ా తన భనసు చ్చల్ల బాధగా వండేది. అస్పి కోసం ఄనవసయంగా
పాక్తల్లడుత్రనాూనా....? ఄని ఄపుృడపుృడూ సందేహమొచేుది.పనిూకి తాము సంత పలాలు కాఔ పోయినా తభ ఄభివృదిు
కోసం అమ పాట్ట డఔ పోయినా ఔనీసం ఄడు
ి డ కూడదు ఔదా? భరందుక్త ొతి విషమం లోనూ అమ ఔలఖ జేసుక్తంట్టంది
ఄని ఄనిపంచేది.

క్తట్టంఫ సభుైల భధై వండాల్నసన సునిూతమైన ఫంధాలేమో తెగి పోత్రనూట్ట
ా ఄనిపంచేది.

ఎవర్త మీదో తెల్నమని ఔస్ప, కోధం.

ఄల్లంటి ర్తస్పిత్రలో
ా ఒరోజు వీధులో
ా నడుసు
ా ండగా ఔ యింటి గుభేం నుంచి ఔమాేయి దాదాపుగా ర్తగెడుత్రనూంత వేఖంతో
గాబరాగా ఄట్ట యిటూ చూసుక్తంటూ వచిు..ఎదురుగా వనూ రాయిని చూసుకోక్తండా నడిచి డి పోయింది.

రాయి ద్దఫకి కాల్న బొటన వేల్న గోరు నల్నగి యఔిం కారుతోంది.

ఄయోై! ఄనుక్తంటూ లేడానికి వళాళడు. అలోపే లేచి ర్తగెతాడానికి ొమతిూస్ాంది.

ఄశోక్ చెయిై ట్ట
ొ క్తని అప....‘‘యఔిం కారుతోంది....ఔరీుఫ్ ఔట్ట
ొ కోండి’’ యివవ బోయాడు.

ఄతని వైపు చూడటం లేదామ. వనఔ గుభేం వైపే చూసూ
ా ‘ఉహూ’ ఄంటూ విదిల్నంచ్చకో బోయింది.

వదల లేదు ఄశోక్. అమ వంఔ ర్తశీనగా చూశ్వడు. భుజానికి తగిల్నంచ్చక్తనూ సంచి నిండా ఏవో స్స్ ఔనఫడుత్రనాూయి.
మొహంలో ఔ విధమైన ఔంగారు.

ఇమ ఫహుశ్వ స్టలస్ ఖళ్ కావచ్చు. ఎవరైనా మిస్ బిహేవ్ చేస్ప వండొచ్చు. స్టలస్ గాళ్ ఄంటే ఄందర్తక్ర లోక్తవే! ఄతని భనసు
కాసా మూల్నగింది.

‘‘ఏభయింది?’’ అమనే చూసూ
ా ఄనాూడు.

‘‘ఆఔెడొదు
ీ . కొంచెం ముందుక్త దండి చెబుతాను’’ రుగెతా బోయింది. అపాడు.

‘‘నేనుండగా మిభేల్నూ ఎవరూ ఏమీ చేమ లేరు. చెృండి హుందాగా ఄనాూడు.

అమ వనఔ గుభేం వంకా ఄతని వంకా ఒస్తర్త మార్తు మార్తు చూస్పంది. అ తరావత పోఔ చెఔె ల్లంటి న్సరు విపృ.

‘‘లోల పెదీ క్తఔె వంది‘‘ ఔళ్ళళ పెదీవి చేస్ప బమంగా ఄంది.

కాస్టపు ఄఔెడ నిశశఫీం ఄలుముక్తంది. అ తరావత ఄశోక్ ఖల ఖల్ల నవావడు. చ్చల్ల కాల్లనికి భనసూౄర్తిగా టెనషనస్ ఄనీూ
దూది పంజల్ల
ా ఎగిర్త పోయేల్ల నవావడు.

‘‘ఎందుకూ....?’’ చినూబుచ్చుక్తంటూ ఄందామ.

‘‘క్తఔె వందని బమ డి వేల్నకి ఎంత ద్దఫ తగిల్నంచ్చక్తనాూరో చూడండి. వండండి ఔట్ట
ొ ఔడతాను’’ ఄని ఔరీుఫ్ని చింప కిందకి
వంగాడు.

‘‘ఄమైయోై! వదీండీ!....’’ మొహ మాట డి పోయి వనకిె ల్లగుతూ ఄంది.

‘‘పరేాదు యండి!’’ ఄంటూ యకాినిూ త్రడిచి ఔట్ట
ొ ఔటా
ొ డు.

అ సభమంలో అమ పాదం మీద దృషిొ డి ఄతనికి ఎంతో అశుయైభనిపంచింది. భందాయ పువవల్ల సుక్తమాయంగా వంది
పాదం. ఄసలు ఔష్ణ
ొ ల తాకిడే లేనట్ట
ా ంది. ‘యిల్లంటి ఄమాేయి కాళ్ళర్తగేల్ల తిరుగుతూ ఈదోైఖం ఎల్ల చేసు
ా ందో ఏమో!’
నిటూ
ొ రాుడు.

‘‘చ్చల్ల థంఔసండీ!....’’ ఔృతజఞతగా ఄంది.

‘‘పరావ లేదు’’ అమనే చూసూ
ా ఄనాూడు. ఎందుకో చూస్పన కొదీీ చూడాలనిపస్ాంది.

మరూన్ ఔలర్ కాటన్ చీయ, ఄదిీనట్ట
ా నూ బ్ల
ా జ్, మరూన్ ఔలర్ పెదీ సైజు స్పొఔెర్, సుపు యంగు శరీయ ఛామ, పెదీ జడ, నలాగా
మరుసు
ా నూ ఔళ్ళళ, ఄచుం బాపూ బొభేల్ల వంది.

‘‘వంటానండి?’’ ఄంటూ చెపృ ముందుక్త ఔదిల్నంది. నడవ లేఔ కాలు టిొ టిొ వేసూ
ా ఔనిపంచింది.

‘‘హలో!.....’’ చిటిక్క వేస్ప పల్నచ్చడు.

తిర్తగి చూస్పంది.

‘‘మీ పేరూ....?’’ ఄడిగాడు.

‘‘జాహూవి....’’ చెపృంది.

‘‘ఔె నిముషం వండండి. కారులో డా
ొ ప్ చేస్తాను‘‘ చెపాృడు. చెపృ అమ మాట కోసం అఖక్తండా దూయంగా ష్ణప్ దఖగయ పాయె్
చేస్పన కారుని తీసుక్తని వచ్చుడు.

ఇ లోపు ఄఔెడే నిలఫడింది అమ. అ కాస్టపూ ఄతని కారులో వళ్ళడం భంచిదా కాదా ఄని తర్తెసూ
ా నిలఫడింది.

అలోచనలు యింకా పూర్తి కాలేదు. ఄతను వచేుశ్వడు. ‘‘యండి’’ పొంట్ డోర్ తీసూ
ా పల్నచ్చడు.

మౌనంగా వళ్ళ కూరుుంది.

‘‘నా పేరు ఄశోక్’’ చెపాృడు.

చిరునవవ నవివంది.

‘‘ఎఔెడ మీ ఆలు
ా ?’’ ఄడిగాడు.

గాజుల చేతో
ా ఎట్ట వళాళలో వివర్తంచింది.

ఄతనేవో ొశూలు ఄడుగుత్రంటే పొడి సమాధానాలు చెృడం తృ అమ ఏమీ ఔల్నృంచ్చకొని మాటా
ా డ లేదు.

పావ ఖంటలో వాళ్ళళంట్టనూ ఆలు
ా వచిుంది. మిడిల్ కాాస్ లకాల్నటీలో మూడు ఖదుల పోయషన్ ఄది.

కారు దిగి.....

‘‘లోల్నకి యండి’’ భరాైదగా పల్నచింది.

ఆంకో స్తర్త ఄడిగించ్చకోక్తండానే దిగి వచ్చుడు.

సంకోచం గానే ఄతనిూ వంట బెట్ట
ొ కొని లోల్నకి నడిచింది.

ముందు ఖదిలో ఎవరో పెదా
ీ విడ కూరుుని గోంగూయ కాడలు త్ర
ో ంచ్చతోంది.

ఄశోక్ని చూస్ప లోల్నకి నడవ బోయింది.

‘‘ఈండతా
ా .. ఇమన ఄశోక్’’ ర్తచమం చేస్పంది.

ఄశోక్ నభస్టా చెృగానే తబిబువతూ ొతి నభస్తెయం చేస్పందామ.

‘‘ఄనూమైకి ఎల్ల వంది?’’ అతృతగా ఄంది.

‘‘జవయం ఄల్లగే వంది. ళ్ళళ పేల్నపోతోంది. పోనీ ధరాేసుతిోక్కైనా...’’ ఄంటూ అవిడ ఏదో చెృబోతోంటే...

‘‘సరేలే ఄతా
ా !’’ ఄంటూ వార్తంచి, ‘‘కూరోుండి’’ ఄంటూ ఄతనికి చెపృంది.

‘‘ఎవర్తకి బాగా లేదు....?’’ వాడి పోయిన అమ మొహ్వనిూ చూసూ
ా ఄనాూడు.

‘‘మా ఄనూమైకి బాగా ఫీవర్’’ లో గొంత్రఔతో ఄంది.

‘‘మడిసనస్ వేశ్వరా?’’ ఄడిగాడు.

సమాధానం చెృ లేఔపోయిందామ. తల దించ్చక్తంది. ఎంత ొమతిూంచినా అఖభంటూ విశ్వలమైన అమ ఔళ్ళ నుంచి నీటి
బిందువలు ట టపా చేత్రలపెై డా
ి యి.

‘‘చూదా
ీ ం యండి’’ పల్నచ్చడు.

భధై ఖది వైపు నడిచిందామ.

ఄఔెడ ఔ యువక్తడు ఆంచ్చమించ్చగా తన వమస్ట వంట్టంది. భంచంపెై సృృహ లేనట్ట
ా డునాూడు.

జవయ తీవొతకి మొహభంతా ఔంది పోయింది. ంటి మీద చెయిై వేస్ప చూస్తడు.

చ్చరుక్తెన కాల్నంది. నూట మూడు డిగ్గలకి తక్తెవ వండదు.

‘‘హ్వస్పృటల్కి తీసుక్త వళ్దాం. ముందు తడి గుడితో ళ్ళళ త్రడవండి’’ చెపాృడు.

అదాెందవడిల్ల వచిున ఄతనిూ తియసెర్తంచ్చనిపంచ లేదు.

ఄతను చెపృనటేా త్రడిచి ఄనూని లేపంది.

భఖతలో లేచ్చడు.

‘‘ఇమన ఄశోక్’’ చెపృంది.

నభసెర్తంచ్చడే గానీ ఔళ్ళళ వాల్న పోత్రనాూయి.

ఄతని స్పితి చూస్ప ఔంగారు డా
ి డు ఄశోక్. మలాగా నడిపంచ్చక్తంటూ తీసుక్కళ్ళ కారోా బాక్ స్వట
ా డుకోబెటిొంచ్చడు జాహూవి
సహకాయంతో...
తభ ఫ్యమిలీ డాఔొర్ హ్వస్పృటల్కి తీసుక్కళాళడు. వంటనే ఎడిేట్ చేసుకొని టీోట్మంట్ స్తొయొ్ చేశ్వడు డాఔొర్.

టెసు
ొ లో
ా టెైఫ్యయిడ్ ఄని తేల్నంది.

‘‘ఆనిూ రోజులు నెగెాఔొ్ చేశ్వరు’’ గొణిగాడు డాఔొర్.

‘‘ొమాదం ఏమీ లేదు కానీ మూడు రోజులు హ్వస్పృటలో
ా వంచ్చల్న’’ ఄని చెపాృడు.

టెైఫ్యయిడ్ టీోట్మంట్ లేటయింది కాఫటిొ, బాడీలో ఏవయినా భాగాలు ఎఫఔొయినాయేమో ఄఫాయవ్ చేయాలని చెపాృడు.

రూంలో ఎడ్ మిట్ చేస్ప భందులవీ టేబిల్ మీద సర్తీంచి, వాళ్ళ మేనతాని రూంలో వంచి, ఄశోక్ ఫమటికి నడిచ్చడు. జాహూవి
ఄతని వనకాలే వచిుంది.

అ పొడవాటి కార్తడార్లో ఄతని ఔెనే నడుసూ
ా మడలో ఈనూ సనూటి చెైన్ని తీస్ప ఄతనికిసూ
ా చేత్రలు జోడించి..

‘‘ఄసలు డబులు లేవ. ఇ ఔె చెైనే....అతాేభిమానం ఔనాూ పా
ొ ణాలే ముకైం ఔదా! మా ఄనూని కాపాడండి....’’ ఔనీూళ్ళతో
ఄంది జాహూవి.

చితోంగా ఄతని చెయిై అ చెయిన్ని తీసుక్తంది.

ఄతనల్ల తీసుక్తనూందుక్త అమ మొహం విఔస్పంచింది కూడా.

‘‘నేను రాతిోకి భళ్ళళ వస్తాను’’ చెపృ వచేుశ్వడు. తను జమీందారీ బిడియినా, అస్పి ఈనాూ ఄపుృడు తన దఖగయ ఎక్తెవ డబు
లేదు.
ఆంటికొచిు చ్చల్ల స్టపు అలోచించ్చడు. ఎవర్తనీ డబు ఄడగాలనిపంచ లేదు. హ్వస్పృటల్ కరుు ఄయిదు వేలు దాట్టచ్చు. అ
క్ష్ణంలో వాళ్ళ ఫ్యైమిలీని కూడా అదుకోవాలనిపంచింది.

ఄందుకే చినూపుృడు తండిొ తనకి చేయించిన నాలుగు త్రల్లల పుల్నగోరు చెయిన్, మూడు త్రల్లల బా
ొ స్లెట్ ఄమేేశ్వడు.
పాతిఔవేలు వచిుంది.

ఄముేత్రనూపుృడు....పాక్కట్ జేబులో వనూ సనూటి చెయిన్ని అపాైమంగా తడిమాడు. ఏదో ఫంధం ముడి డి పోయినట్ట
ా
ఄనిపంచింది.

అ రోజు రాతిోకి భళ్ళళ హ్వస్పృటల్ కి వచ్చుడు.

ఄృటికే సరైన భందులు డటంతో తేరుక్తనాూడతను. తాను వళ్ళళ సర్తకి దిండానానుక్తని కూరుునాూడు ొకాష్. మొహం
తేటగా వంది.
ఄశోక్ని చూడగానే ఄతని ఔళ్ళళ ఔృతజఞతతో మర్తశ్వయి.

‘‘హౌవావరూై?’’ అపాైమంగా ఄనాూడు.

‘‘ఫైన్ సర్! నా పేరు ొకాష్....’’ ఄశోక్ చేతిని రండు చేత్రలతో ఫంధంచి ఄనాూడు.

ఄపుృడు తెల్నశ్వయి వాళ్ళ ఫ్యమిలీ వివరాలు. చినూ తనం లోనే తల్నా తండు
ొ లను పోగొట్ట
ొ క్తనాూ, ఈనూ కొదిీ పాటి అస్పితో తల
చెడి ంటర్తగా వనూ మేనతా ఄండతో ొకాష్ బి.ఫ్యయేస్వ, జాహూవి ఆంటర్ వయకూ చదివారు.

ొకాష్ ఏదో చినూ ఔంపెనీలో జాబ్ చేసూ
ా జాహూవికి పెళ్ళ సంఫంధాలు చూసు
ా నాూడు.

చినూపుృడే తల్నాదండు
ొ లు పోయినా, తనే ఔష్ణ
ొ లు డా
ి డు కానీ....చెల్నాని పువవల్ల పెంచ్చడు.

ొకాష్ ని చేసు
ా నూ ఔంపెనీలో ఏవో గొడవలు వచిు మూస్టశ్వరు. ఄతనికి అధాయం పోవడంతో ఆంట
ా తిండికే ఔషొభయిన ర్తస్పితి.

ఈనూ ఎఔయం పొలం ఄముేదాభని ఄనుక్తంట్టండగా, ొకాష్కి జవయం ట్ట
ొ క్తంది.

దాంతో వాయం కిందటే జాహూవి స్టలస్గాళ్గా జాయినయింది. కానీ అ విషమం ఄనూమైకి తెల్నమనివవలేదు. కానీ తను
ఎన్సూరోజులు అ ఈదోైఖం చేమ లేనని ఄనుక్తంట్టండగానే ఄశోక్ ర్తచమభయాైడు.

సుడి గుండంలో మునిగి పోత్రనూ వాడికి అధాయం దొర్తకినట్ట
ా గా వంది జాహూవికి ఄతని ర్తచమం.

ఎంతో బరోస్తగా, నిశిుంతగా వంది. రాయి వాడనూ భావమే ఔఖడం లేదు.

‘‘నాలుగు రోజులో
ా డిశ్వుయా్ చేస్తారు. ఏమీ పరావలేదు. డాఔొర్కి నేను పే చేశ్వను. మీరేం వరీ ఄవ్వవదు
ీ ’’ చెపాృడు.

ొకాష్ మొహమాటంగా తల దించ్చక్తనాూడు.

ఄశోక్ ఄతని భుజం తటిొ.. ‘‘పరేాదు.. ఄపేృలెండి. తీరేుదు
ీ రు గాని’’ ఄనాూడు.
ఄతని ఔల్నవిడి తనానికి ముచుట డింది మేనతా.
అ మూడు రోజులూ ొతి పూటా వళ్ళ చూసచ్చుడు. అరోఖైం ఄంతా బావండటంతో డిశ్వుయా్ చేశ్వరు.
అ రోజు కార్ లోనే ఆంట
ా దింప వచేు ముందు ఄయిదు వేలు చేతిలో పెటిొ ‘‘కరుుకి వంచండి’’ చెపాృడు.
ముకూె మొహం తెల్నమని వాళ్ళకి ఆంత డబు కరుు చేమటం వనుఔ వనూ కాయణం....?! ఄతని చెల్నాని చూశ్వ? ఄనే డౌట్
వచిునా ొకాష్ మాటలో
ా ని సవచఛత, చూపులో
ా ని గాంభీయైం తన ఄనుమానాలను టా ంచలు చేశ్వయి.
అ తరావత....వాయం రోజులు వూపర్త సని నులో
ా మునిగి పోయాడు.
అ వాయం రోజులూ ొతి రోజూ క్ష్ణమొఔ యుఖంగా ఄతని కోసం ఎదురు చూడటం జాహూవికే విచితోంగా వండేది.
అ రోజు భూతి ఫ్యరాేసూైటిఔలస్ నుంచి ఆంటరూవైకి రావాలని లెటర్ వచిుంది. ఫ్యరాేస్పసొ్ జాబ్.
తనెపుృడూ ఄాయ్ చెమై లేదే?’ అలోచనలో డా
ి డు. భర్తు పోయి వంటావలే వళ్ళరా ఄనూయాై!’’ ఄంటూ ఈతాసహ
ర్తచింది జాహూవి.

ఄతనికి ఆంకా నీయసం తఖగఔ పోవడంతో తను కూడా వనఔ వళ్ళంది.
ఆంటరూవై జర్తగే రూంలోకి తన ఄనూ వళ్ళ గానే భనసు లోనే ఈదోైఖం రావాలని కోటి దేవళ్ళకి మొక్తెక్తంది జాహూవి.
పావ ఖంటకి ఖది లోంచి ఫమటకి వచ్చుడు ొకాష్. మొహభంతా చిరు చెభటలు, సంబొభం పెనవేసుక్తని వనాూయి. భనిషి
కొదిీగా తూల్లడు. ఖబుక్తెన వళ్ళ ట్ట
ొ క్తంది.
‘‘లో ఎవరో తెలుస్త?’’ ఄడిగాడు ొకాష్.
‘‘ఎవరు?’’ ొశిూంచింది జాహూవి.
‘‘ఄశోక్.....’’
ఄశోక్!!....భన ఄశోక్?!’’ అశుయైంలోనయినా ఄతను తభకి ఎంత కావల్నసన వాడో తెల్నమ జెపృంది జాహూవి.
‘‘మస్! భన ఄశోక్’ దృఢంగా ఄనాూడు ొకాష్.
ఆదీరూ అటలో ఆంటికి వచ్చురు. వచ్చుఔ మేనతానీ, చెల్నానీ కూరోుబెట్ట
ొ క్తని తన ఈదోైఖ వివరాలు తెల్నమ చేస్తడు.
పెదీ ఔంపెనీ కాఔ పోయినా ఄశోక్ తెల్నవి తేటలు చూసు
ా ంటే దానిూ భంచి పొజిషన్లోకి తీసుక్త వళ్తాడనిపస్ాంది. నభేఔభయిన
నులనీూ ఄతను తనకే కేటాయించ్చడు. జీతం నెలకి ది వేలు, భంచి అయిరు
ా వచ్చుఔ పెంచ్చతానని చెపాృడు.
ఄసు జీతం ఎంతని కాదు. ఔంపెనీ వృదిులోకి వస్టా ఄశోక్తో పాట్ట తన జీవితమూ బావంట్టంది. చూచ్చమగానయినా ఄయుభయిన
దాని ొకాయం ఄశోక్ తరావత పొజిషన్ తనదే!
ఄంతా విని అనంద డా
ి ర్తదీరూ. ‘‘దేవడే అ బాబు రూంలో వచ్చుంటాడు’’ మేనతా ఄతనిూ దీవిసూ
ా ఄంది.
ఆఔ తరావత ొకాష్ రోజూ అఫీసుకి వళ్ళడమే తృ, జాహూవికి ఄతనిూ చూస్ట ఄవకాశం లేఔ పోయింది.

ఄతనెవరో తెలీనపుృడు ఄతను వంగుని తన కాలుకి ఔట్ట
ొ ఔటిొనపుృడు ఏయృడిన అతీేమత భనసు పొయలో
ా నే వండి పోయింది.
ఎందుఔంటే, ఄతను ఄందరాని చందమాభ, జమీందారీ వంశసు
ి డు. తన ల్లంటి స్తమానుైరాల్న గుర్తంచి ఎక్తెవ అలోచించ్చల్నసన
ఄవసయం లేదు.

ఖాళ్ళ దొర్తకినపుృడల్ల
ా ఄతని తాలూక్త అలోచను చ్చట్ట
ొ ముటేొవి. ఄతడిూ చూడాలని, ఔె మాటెైనా మాటా
ా డాలనీ భనసు
తపంచి పోయేది.

కానీ మాట మాతోంగానయినా అమ అ విషమం ఄనూతో చెృ లేదు. ఎందుఔంటే ఆపుృడిపుృడే ఈదోైఖ బదొత
పొందుత్రనాూడతను. ఄతడిూ డిసొయ్ చేమ కూడదనుక్తంది.

ఆఔ ొకాష్, ఄశోక్ కి అతీేయుడిగా మార్త పోయాడు. ఔంపెనీకి సంఫంధంచి ఏ నీ ఄతనికి చెృక్తండా చెమైడు. రండు భంచి
అయియస్ వచిునపుృడు జీతం పెంచి బోనస్ లు ఆచ్చుడు. డబుతో నిమితాం లేక్తండా ఔంపెనీ లో భమేఔభయాైడు ొకాష్.

ఄశోక్ ఄతనిూ ఎంతగా నమాేడంటే, ఇ ఔంపెనీని ఄతని మీద వదిలేస్ప, తను మిఖతా ఔంపెనీలో
ా వనూ షేయాని ఄమేేమడం
గుర్తంచి అలోచిసు
ా నాూడు.

ఄల్లగే పనిూ వాళ్ళ రండో తముేడి అధవయైంలో వనూ పొల్లల మీద కూడా ఄతని దృషిొ వంది.

ఄయితే తన తల్నా ల్లంటి పనిూకి తక్తెవ చేయాలని ఄతనికి లేదు. కానీ తభ క్తట్టంఫం ఔష్ణ
ొ లు డుత్రంటే, తభ అస్పిని
ఆతరులు ఄనుబవించటమే ఄతనికి నచు లేదు.

ఄందుకే మొతాం అస్పిని తభ స్తవధీనం లోకి తెచ్చుకోవాలని ఄతని ఈదేీశం.

ఆఔ ఇ ఔంపెనీకి రండు మూడు కొతా అయిరు
ా తెచిు ఄతనికి బాధైత ఄృగించి, తను ఄపుృడపుృడూ లెఔెలు చూసుక్తంటే సర్త
పోత్రంది.
ఄందుకే ొకాష్కి చేదోడు వాదోడుగా వండే భనిషి కోసం చూసు
ా నాూడు.

అ రోజు అఫీసులో కూరుుని ఫైలస్ చూసు
ా ండగా ఔ వైకిి వచ్చుడు. ఄతనికి పాతికేళ్ళ వమసు వంట్టంది. టెక్రూషిమన్గా
ర్తచమం చేసుక్తని ఏవనాూ వేక్కనీసస్ ఈనాూయా ఄని ఄడిగాడు.

ఄతని మాట తీరు చూస్ప చ్చల్ల ఆంపెొససయాైడు ఄశోక్. చఔెని ఆంగ్గాష్లో చ్చల్ల పొయిట్గా మాటా
ా డుత్రనాూడు.

ఄశోక్ చ్చరుగా
గ అలోచించ్చడు.

టెకిూఔల్ వయె్ తెల్నస్పన వైకిి. చఔెని మాట తీరు చూస్టా మారెటింగ్ కి కూడా ఈయోఖ డొచ్చు. నిలో శ దు, నిజాయితీ
వంటే ఆఔ ఢోకా వండదు.

ొకాష్, ఆతను ఔల్నస్టా వండయస్ కియేట్ చెమైవచ్చు. ఄనుక్తనూదే తడవగా తానే సవమంగా ఎపాయింట్మంట్ అయిర్ టెైప్ చేస్ప
ఆవవ బోయాడు. ఆసు
ా ంటే ఔరఔొ్గా అ సభయానికి గురొిచిుంది. ఔంపెనీలో ఎంత చినూ విషమం జర్తగినా ొకాష్తో షేర్ చేసుక్తనే
తను ఄతనితో సంొదించ లేదని.

నాల్నఔెరుచ్చక్తని బెల్ కొటిొ ఄతడిూ పల్నచ్చడు. ఄతను లోల్నకి రాగానే తన ఎదురుగా క్తరీులో కూరుునూ వైకిిని చూపసూ
ా ...
‘‘ఆతను శీధర్! నూై ఎపాయింట్మంట్.... ఆఔ నుంచీ మీక్త చేదోడు వాదోడు’’ ఄంటూ తను టెైప్ చేస్పన ఄపాయింట్మంట్ అయిర్
ఄతని చేతికిచ్చుడు ఄశోక్.

ఏదో చెృబోయి వియమించ్చక్తనాూడు ొకాష్. ఄదే ఄతను చేస్పన తపుృ.

అ చెపేృది అ సభమంలో కాఔ పోయినా, తరావతయినా చెపృ వంటే, ఄశోక్ కి ఎంతో మేలు చేస్ప వండే వాడు.

ఄసలు ొకాష్ భనసులోవనూ విషమం చ్చల్ల చినూది...

శీధర్, ఄశోక్ రూం లోకి వళ్ళడానికి వయిట్ చేసూ
ా కార్తడార్లో ఈనూపుృడు స్ేక్ చేశ్వడు.

స్పఖరట్ పీఔ కింద డేస్ప కాల్నతో అయృ లేదు.

కారృట్ చివయ ఄంట్టక్తని భండటం చూస్ప కూడా నియాక్ష్ైంగా కూరుునాూడు. ఆవి ొకాష్ ఄఫాయవ్ చేస్పన విషయాలు.

****************

భహ్వరాషొ్. అంధా
ొ జట్ట
ా ఫొండీా మాైచ్ అడుత్రనాూయని తెలుసుక్తని కాలేజీ ఄంతా అరోజు గ్ండ్లోనే వంది.

ఎందుకో ఄందర్త లోనూ కింత టెనషన్గా వంది. నేషనల్ గేభస్ జర్తగే లోపు ఎఔెడా ఇ రండు జట్ట
ా తలడే ఄవకాశ్వలు లేవ.
ఆదే ఏక్కైఔ ఛానస్.

ఎంత ఫొండీా మాైచ్ ఄనుక్తనాూ గెల్నున జట్ట
ొ అతేవిశ్వవస్తనిూ పోొది చేసుక్తంట్టంది.

ఄందుకే ఎవర్తకి వారు ఇ మాైచ్ గెలవాలని ట్ట
ొ దలగా వనాూరు.

క్రయిన ఔెతే ొశ్వంతంగా వంది. ఫొండీా మాైచ్లో జయాజయాలు ఎల్ల వచిునా ఔెటే! దానికి ఎక్తెవ ఆంపారొనస్ ఆవ్వవదీని
మొదట్టూంచీ చెపుతూనే వంది.

ఄందరూ పెైకి వినూట్ట
ా నటించినా, భనసులో కింత అందోళ్న ఈండనే వంది.

స్తమంతోం నాలుగు ఖంటలయింది.

ఆరు జట్ట
ా మైదానానికి చేరుక్తనాూయి.

సూ
ొ డంటస్, పా
ొ క్రొస్ చేమటానికి వచిున వాళ్ళందరూ ఔల్నప నాలుగెైదు వందల భంది వంటారు.

భణి బిందు వాళ్ళ టీమ్ని చూసూ
ా నే ఄబాయిలు రృ వేమటం భర్తు పోయి చూసు
ా నాూరు.

ఎందుఔంటే, వాళ్ళ టీం డొస్ ఄంత గా
ా భయస్గా వంది. మోకాళ్ళళ దిఖని టెైట్ ఫిట్ సెయొస్, దాని మీద వకోషజాల అకారానిూ
ొసుౄటంగా ఔనిపం చేస్ట టీ షయొస్.

ఄసలు అటని చూడాల్ల, అడే వాళ్ళని చూడాల్ల ఄనూ డైలమాలో డతాయందరూ.

వాళ్ళని చూస్ప క్రయిన ఄసహనంగా ఫీలయింది.

ఆది అటా....?

ఫ్యైషన్ పెరేడా....?

అమ ఫీల్నంఖస్ చూస్ప ఖయవంగా నవవక్తంది భణి బిందు అమకి కావలస్పంది ఄదే!

తభని చూస్ప ఎదుటి వార్త ొశ్వంతత బఖూం కావాల్న. అ దిశలో తభని చూస్ప క్రయిన ఄసహనానికి లోను గావటం తాము స్తధంచిన
విజమంగా భావించింది భణి బిందు.

అట పా
ొ యంబభవడానికి ముందు ర్తపరీ టాస్ వేయించ్చడు. టాస్లో వినూయింది భణి బిందు. సంొదామం ొకాయం దుతిగా
సరీవస్ కావాలో, కోరు
ొ కావాలో అమ కోరుకోవాల్న. అమ ఄది ముందు చెృక్తండా విఔొరీ సూచఔంగా రండు వేళ్ళళ చూపంచింది.
తన సహచరుల కేస్ప, గ్ండ్ కేస్ప.

ఇ తతంగానికి నాలుగు నిమిష్ణలు టిొంది. ఆంకొఔరైతే టాస్ వేస్పన పాయింట్ని వదిల్న ఫమటకి వచేుస్తారు. కానీ క్రయిన పెదవల

మీద చిరునవవ చెదయక్తండా ఄఔెడే ఒపఔగా నిలుుంది. ర్తపరీ కూడా క్రయిన సహనానికి అశుయై పోయాడు.

అ తరావత భణి బిందు వచిు తన ఛాయిస్ కోరుక్తంది. అమ ఛాయిస్ సరీవస్, క్రయిన కోరు
ొ ని ఎంచ్చక్తంది.

మూడు నిమిష్ణలో
ా ఄందరూ ఎవర్త కోరు
ొ లో
ా వాళ్ళళ నిలుునాూరు. ర్తపరీ విజిల్ వేమగానే మాైచ్ స్తొయొయింది.

పసొ్ సయవ్ భణిబిందు చేస్పంది. రైట్ డిఫనస్లో వనూ క్రయిన సంటర్కి పాస్ చేస్పంది. సంటర్లో వనూమాేయి కొటిొన ఫంతి నెట్
ని రాసుక్తంటూ వళ్ళ వాళ్ళ కోరు
ొ లో డింది.

పొంట్ లెైన్ లో ఎవరూ తిమై లేఔ పోయారు. పాయింటేసమీ రాక్తండానే భణి బిందు సరీవస్ డౌనయింది.

అ ఄమాేయి మొహం ఔంద ఖడిల్ల మార్త పోయింది. ఄతి ొమతూం మీద ఄణుచ్చక్తంది.

తరావత క్రయిన సరీవస్లో వరుసగా మూడు పాయింట్ట
ా వచిు అంధా
ొ జట్ట
ొ 3.0 లీడింగ్ లోకి వళ్ళంది.

అ టీమ్ రటిొంచిన ఈతాసహంతో అడే సర్తకి మొదటి గేమ్ను దిహేను, అరుతో అంధా
ొ జట్ట
ొ గెల్నచింది.

క్రయిన మామూలుగానే వంది. కానీ మిఖతా వాళ్ళ మొహ్వలు మర్తస్ప పోత్రనాూయి.

ఆఔ భణి బిందు ర్తస్పితి చెృఔెరేాదు.

అమ టీమ్ మేటస్ కూడా క్తత క్తత వడికి పోత్రనాూరు.

ఆృటి వయకూ గెలుపు టా ఄతైంత విశ్వవసంగా వనూ వాళ్ళళ ఔె స్తర్తగా ఄంత తేడాతో పసొ్ గేమ్ ఒడి పోవడం జీర్తాంచ్చకో
లేఔ పోత్రనాూరు.

ఏదో ఔటి చెయాైల్న.

ల్లబం లేదు. రువ పోయేల్ల వంది.

ఏం చెయాైలో ముందే అలోచించ్చక్తనాూరు. ఄందుకే ఆండైరఔొ్ మాటలు, హేళ్నగా చూడటం, ఎదుటి వార్తూ చూపంచి,
ఔనుబొభేలతో వైంఖైంగా, వటకాయం చెమైడం మొదలు పెటా
ొ రు.

కాసాంత కానసంటేోషన్ ద్దఫతింది. అంధా
ొ జట్ట
ొ కి సడన్గా వీళ్ళళంటి ఆల్ల ొవర్తిసు
ా నాూయనిపంచింది.

సూ
ొ డంటస్ కోల్లహం భధై రండో గేమ్ స్తొయొయింది. వీళ్ళ సరీవస్ డౌన్ ఄయినపుృడల్ల
ా కించ ర్తచేల్ల మాటా
ా డటం బిగినయింది.
ఆట్ట వైపు జట్ట
ొ లో ఎవరూ ర్తపోయొ్ చెమైఔ పోవడంతో ర్తపరీ చూస్వ చూడనట్ట
ా వూరుక్తనాూడు.

వూహంచని దాడికి అంధొ జట్ట
ొ ఈకిెర్త బికిెయయి 12`15తో సక్కండ్ గేమ్ ఒడి పోవడంతో మూడో గేమ్ తృని సరై ఄతైంత
పా
ొ ధానాైనిూ సంతర్తంచ్చక్తంది.

విరాభం సభమంలో ఖటిొగా హచుర్తంచింది క్రయిన. ఎదుటి వార్త మాటల్నూ ఄసలు టిొంచ్చకో వదీని.

తభని మానస్పఔంగా దిఖ జాయుడానికి వాళ్ళళ ఄల్ల మాటా
ా డుత్రనాూయని ఄమాేయిలు ఖహంచ్చరు.

ఄందుకే ద్దఫ తినూ తాచ్చల్ల
ా బుసలు కొడుతూ ఫర్తలో దిగారు.

ఇస్తర్త మాటల దాడి సర్త పోదనిపంచింది భహ్వరాషొ్ టీమ్కి.

ఏం చెయాైల్ల ఄని అలోచించే లోపే అంధా
ొ జట్ట
ొ 10`7 అధఔైతలో వంది.

భహ్వరాషొ్ జట్ట
ొ లో ఄమాేయిలందరూ ఔళ్ళతో సైఖలు చేసుక్తని టెైమ్ ఄవట్ తీసుక్తని ఫమటకి వచ్చురు.

ఔె నిమిషం వాళ్ళలో వాళ్ళళ గుసగుసల్లడుక్తనాూరు. ఆంతలో సడన్గా వాళ్ళలో ఔమాేయి...

‘‘ఏయ్! ఄడుగో అకాష్’’ ఄంటూ ఖటిొగా ఄర్తచింది.

‘‘అకాష్...ఏడీ?’’ ఄందరూ చ్చటూ
ొ చూశ్వరు. చపుృన తిర్తగి చూస్పంది క్రయిన.

‘‘అకాష్ వచ్చుడా? ఎఔెడునాూడు?’’ చూపులో
ా వత్రక్తత్రండగా...

వాళ్ళళ కోరు
ొ లోకి వచేుశ్వరు.

క్రయిన అ మూడ్ నుండి ఫమటకి రాక్తండానే గేమ్ స్తొయొయింది.

వరుసగా మూడు పాయింట్ట
ా స్తధంచి ఇఔవల్ చేశ్వరు.

‘‘అకాష్ ఆటే చూసు
ా నాూడు చూడు’’ ఔమాేయి ఖటిొగా ఄంది.
అ ఄమాేయి చూసు
ా నూ వైపు క్రయిన దృషిొ భళ్ళంది. క్రయిన ఫొండస్ ఄసలు విషమం ఖహంచ్చరు.

క్రయినని హచుర్తంచే లోపే స్ెరు 10`13లో వంది.

ఇ స్తర్త లేట్ చెమై లేదు ఎదురు డిఫనస్లో వనూమాేయి. రైట్ సైృడర్గా వనూ క్రయినకి మస్టజ్ పాస్ చేస్పంది.
ఄసలు అకాష్ రాలేదు. క్రయిన రండు రోజులు ఄతనితో మాటా
ా డటం చూస్ప, ఄతని పేరు తెలుసు కొని, క్రయినని డిసొయ్
చెమైడానికి చేసు
ా నాూరు ఄని.

అ మస్టజ్ విన గానే క్రయిన మొహం ఎయ ఫడి పోయింది.

ఄసలు ఏభనుక్తంట్టనాూరు?

ఏదో యఔంగా గెలవటమే ముకైమా?

అ అటఔయినా నెైతిఔ నిమమావళ్ ముకైం కాదా? తాము గెలవడమే ముకైభనుక్తంటే గెల్నచి గెలవాల్న తృ. గెల్నచి ఒడి
పోకూడదు.
ఆల్ల ఎదుటివార్త మైండ్ని డిసొయ్ చేస్ప, వాళ్ళ ఏకాఖతని బఖూం చేస్ప ఄపుృడు గెల్నస్టా, నిజంగా వాళ్ళలో సతా
ా వనూటా
ా , అమ
అలోచన ముగిస్టసర్తకి....

భహ్వరాషొ్ జట్ట
ొ 13`14లో వంది.

క్రయిన అలోచననిూంటినీ ఔ విశ్వవసంతో ఫమటకి పాయదోొల్న ఫంతి మీద భనసు లఖూం చేస్పంది. భణి బిందు సరీవస్ చేస్ాంది. ఄయ
చేతి చివయ ఫలంగా చయవడం మూలంగా ఫంతి లెపొ్ డిఫనస్లోకి వచిుంది. అమ దానిని ఎదురొెని బూసొర్ వైపు పాస్ చేమ
బోయింది.

క్ష్ణంలో సఖంలో క్రయిన సైఖ చేస్పంది. ఄందరూ ఔెకి తపుృక్తనాూరు. సంటర్లో వనూ క్రయిన భనసులో ొణీత్ని తలుుక్తని
ర్తవవన పెైక్కగిర్త స్తేష్ కొటిొంది.

ొతైర్తి కోరు
ొ లో సంటర్ పేాస్కి వళ్ళంది అ బాల్. అ ఄమాేయి శ్వమ శక్త
ి ల్ల అ బాల్ తీమడానికి ొమతిూంచింది కానీ, ఄది

అమకి తగిల్న...బాగా డౌన్కి వళ్ళ పోయింది.

దాంతో సరీవస్ బ్రొఔయి క్రయిన సరీవస్ లోకి వచిుంది. ఎదుటి వాళ్ళని వూపర్త పీలుుకోనివవక్తండా వరుసగా మూడు ఫంత్రలు,
మూడు సరీవసులు త్రఫ్యను వేఖంతో ొచండంగా దూసుకొచిున అ సరీవసులను

కూడా పాస్ చెమై లేఔ పోవడంతో అంధా
ొ

జట్ట
ొ విజమం స్తధంచింది.

ఄృటి వయకూ గెలుపు ముంగిట
ా సఖయవంగా నిలూూ భహ్వరాషొ్ జట్ట
ొ చివర్తలో జర్తగిన టివసొ్ని బర్తంచ లేఔ పోయింది.

అకర్తలో పోరాడి ఒడ లేదు.

అఫ్య
ొ ్ల్ సరీవస్లని ఎదురోె లేఔ పోయారు.

మూడు సరీవసులో
ా వాళ్ళళ గెల్నచ్చరూ ఄంటే, సరీవసులని కూడా ఎదురోెలేనంత ఄధభమైన జటొని పేరు డినటేొగా! వాళ్ళ
ఄందమైన మొహ్వలు నెగిటివ్ ఫీల్నంగ్తో సహజతావనిూ కోలోృయాయి.

యసృయం షేక్ హ్వండస్ ఆచ్చుక్తనాూరు. అ సభమంలో భణి బిందు క్రయినతో ‘‘ఆంత వయకూ ఫీొ ఄనుక్తనాూము. నీకూ బాయ్
ఫొండ్ ఈనాూడనూ మాట’’ మాటలో
ా స్తధైమైన వైంగాైనిూ యంఖర్తంచి ఄంది.

నవివంది క్రయిన. ‘‘ఎవర్త గుర్తంచి ఄంట్టనాూవ?’’

‘‘ఎవరో అకాష్ ఄట ఔదా!’’

‘‘ఄతను నా బాయ్ ఫొండ్ కాదు’’ మలాగా ఄంది.

‘‘భర్త?’’ నొసలు చిటిాంచి చూస్పంది భణి బిందు.

‘‘ఄతను నా ఄభిమాని’’ సృషొంగా ల్నకి ఄఔెడ నుంచి ఔదిల్నంది.

వనకాల భణిబిందు బితాయ పోయి చూసూ
ా నిలుుంది.

**********

అ రోజు యింటికి వచేు సర్తకి ఏడునూయయింది. ‘బాగా లేటయిందే’ ఄనుక్తంటూ అదరా బాదరా వచిుంది. ఄశోక్ ఄృటికే
వచేుస్తడు.
తండిొ నులనీూ ఄతను చూశ్వడు.

కూత్రర్తని చూడగానే భూతి ఔళ్ళళ మర్తస్తయి

‘‘ఐయాం స్తరీ నానూ గారూ!’’ తండిొ దఖగయక్కళ్ళ ఄంది.

పరేాదనూట్ట
ా తలూపాడు.

‘‘ఏభయిైంది మాైచ్?’’ ఄడిగాడు.

‘‘గెల్నచ్చం....’’అనందంగా ఄంది.

అమ ఔళ్ళలో, మాటలో సంతృపా తృ ఖయవం లేదు.

‘‘ఔంగా
 టస్!’’ షేక్ హ్వండ్ యిచ్చుడు ఄశోక్.

ఆంకా ఏవో విశేష్ణలు చెృ బోయింది.

‘‘స్తూనం చేస్పరా! పనిూకి ఫోన్ చేదా
ీ ం....నాలుగు రోజులయింది మాటా
ా డి.’’

తన గేమ్ విశేష్ణలు చెపుత్రంటే ఔట్ చేస్పనందుక్త కోం వచిుంది. పనిూతో మాటా
ా డాలని చెపేృ సర్తకి ఖఫఖబా బాత్ రూంకి
వళ్ళంది.
ఎందుక్త ఫోన్ ఄనూట్ట
ా చూశ్వడు తండిొ. సమాధానం చెృ లేఔ పోయాడు ఄశోక్.

ఏభని చెృఖలడు? ఄది తభ బాధైత ఄని...క్రయిన డైనింగ్ టేబుల్ మీద ఄనీూ సరేీస్ప, తండిొకి ఄనూం తినిపంచింది.
నానభే, క్రయిన, ఄశోక్, తండిొకి ఔనఫడేల్ల కూరుుని ఔబురు
ా చెపుృక్తంటూ భోజనాలు చేశ్వరు.

ఄశోక్ ఫోన్ చేస్ట టెైమ్కి భృదుల్ల దేవి భోజనం చేస్ప, పాత కాలపు వయాైల ఫలా మీద కూరుుని వూగుతూ, తభలపాక్తలు
వేసుక్తంటంది.

‘నీ కొడుక్త ఫోన్’ ఄంటూ కాయి్ లెస్ తెచిుచిు ఔెనే నిలుునాూడు పెదీ తముేడు జఖనాూధం.

‘‘పనీూ బాగునాూవా?’’ ఄశోక్ ఄడిగాడు.

‘‘అ!అ! ఏం చేసు
ా నాూరు?’’ ఄడిగింది.

‘‘భోజనాలు ఄయాైయి. కూరుునాూం. నానూ గార్త తో మాటా
ా డుత్రనాూం’’ ఄశోక్ చెపాృడు.

‘‘అ! ఎక్తెవ విస్పగించఔండి. క్రయిన ఏం చేస్ాంది’’ ఄడిగింది.

‘‘ఈంది. మాటా
ా డు’’ ఄంటూ ఫోన్ యిచ్చుడు.

క్తశల ొశూలు ఄయాైఔ.....

‘‘ఇ రోజు మాైచ్ గెల్నచ్చను పనీూ.....’’ అనందంగా చెపృంది.

భూతి జాల్నగా కూత్రర్త వైపు చూశ్వడు.

ఏంటీ పచిు తల్నా అరాటం....అమ సంతోషిసు
ా ందనే! ఄతను ఄనుక్తనూట్ట
ా గానే ఄట్టవైపు పనిూ బోధనలు పా
ొ యంబభయాైయి.
‘‘మాైచ్లు ఄవీ ఆవీ ఄంటూ ఎక్తెవ స్టపు ఫమట తియగొదు
ీ . ఄయినింటి అడపలాలు చ్చల్ల జాఖతాగా వండాల్న. ఆల్ల తిర్తగితే
రేపు సంఫంధాలు గుభేం ఎక్తెతాయా?’’ ఄంటూ ఔఠినంగా హచుర్తంచింది భృదుల్ల దేవి. ఄలవాటయిన విషమమే ఄయినా,
అ టెైమ్లో మొహం మాడి పోయింది.

‘‘ఄల్లగే పనీూ!’’ ఄంటూ చెపృన వాటిఔల్ల
ా ‘ఉ’ కొటిొంది. అ తరావత ఄశోక్ కాస్టపు మాటా
ా డి ఫోన్ పెటేొశ్వడు.

పనిూ మాైచ్ గుర్తంచి భందల్నంచినపుృడల్ల
ా తనని ఒదారేు ఄశోక్ మౌనంగా వండి పోయాడు.

అ విషమం భనసు ఖహంచింది. బాధ డఔ పోయినా, ఄశోక్ ొవయినక్త కాయణం బోధ డ లేదు.

అ రాతోంతా ఔలత నిదొ తోనే ఖడిచి పోయింది.

**********

స్తమంతోం నాలుగు ఖంటల సభమం. అంధా
ొ జట్ట
ొ ఄంతా పా
ొ క్రొస్ ఔని స్టొడిమంక్త ఫమలేీరారు. కానీ బాగా భబు ఫటిొ వయషం
డేల్ల ఈండటంతో ఄందర్తలో పా
ొ క్రొస్ ఔనాూ షికారుకి వళాళలనూ కోర్తకే ఎక్తెవయింది.

పోొగా
 ం క్రయిన కి ముందే చెబితే అమ పుృకోదు. ఄందుకే చెృక్తండా అమని ఫమలేీయ దీశ్వరు.

తీరా అట ఎకాెఔ పావ ఖంటకి క్రయినకి డౌట్ వచిుంది. అట స్టొడిమం వైపు వళ్ళడం లేదు.

‘‘ఎఔెడికి వళ్ళత్రనాూం?’’ ఄనుమానంగా ఫొండస్ని ఄడిగింది.

స్వట్ట భధైలో కూరుునూ క్రయిన రండు చేత్రనూ ఄటూ ఆటూ చివయ కూరుునూ వాళ్ళళ ట్ట
ొ క్తనాూఔ, ఔడీిమీద కూరుునూ
ఄమాేయి చెపృంది.

‘‘ఎగిాబిషన్కి వళ్ళత్రనాూం.....’’ ఄని చెపాృఔ, అమ మూమంటస్ ఎల్ల వంటాయో వూహంచి ముందే ఄందుక్త
సనూదుమైపోయారు వాళ్ళళ.
కానీ ఄందుక్త విరుదుంగా వంది క్రయిన, అమ వదీని తిటొనూ లేదు, వళ్దాభని సయదా డనూ లేదు. మామూలుగా కూరుుంది.

చేత్రలు వదిలేస్ప అశుయైంగా అమ వంఔ చూశ్వరు. ఄసలీ లోఔంలో లేదు క్రయిన.

అమ భనసంతా అకాష్ మీద వంది.

ఆది వాసావం...

నభే లేని నిజం...

మాట మాటక్ర ఄతను గురొిసు
ా నాూడు. తను గెల్నచిన ొతి మాైచ్ తాలూక్త విశేష్ణలు ఄతనితో చెపాృని, ఄతని ర్తయాక్ష్న్
సవమంగా ఖభనించ్చలనీ కోర్తఔగా వంది.

ఆల్ల ఄనిపంచడం తనకే అశుయైంగా వంది.

ఄసలు అకాష్ ఎవరు?

ఄతనితో తనక్తనూ ర్తచమం ఎంత?

ఄతను కేవలం తన ఄభిమాని ఄంతే!

‘‘ఏభయిందీ?’’ క్రయిన ఄల్ల వండటం చూస్ప ఔమాేయి ఄడిగింది.

అలోచనలో
ా మునిగి లఔ లేదు క్రయిన.

భళ్ళళ ఄడిగింది. ఄృటికి ఈల్నకిె డి తేరుక్తంది క్రయిన.

‘‘ఏం లేదు’’ ఄంది ముభావంగా.

వాళ్ళకి ఏదో ఄయుమైనట్ట
ా గా వంది. మొనూ మాైచ్లో భణి బిందు, అకాష్ గుర్తంచి కామంట్ చేస్పంది. క్రయినని వీక్ చేమడానికే
ఄంది. తభకి తెల్నస్ప క్రయినకి బాయ్ ఫొండస్ లేరు.

అకాష్ ర్తచమం చేసుక్తని, ఄభిమానినని చెపృ వంటాడు. ఄందుకే క్రయిన మాటా
ా డి వంట్టంది.

ఄదంతా తెలుసుకోక్తండా, వాళ్ళళ గెలుపు కోసం క్రయిన సియిరాైనిూ ద్దఫ తీమడం కోసం గాస్పస్ పుటిొసు
ా నాూరు. చివర్తకి
అమని కూడా వదిల్నపెటొడంలేదు వాళ్ళళ. బాధగా ఄనిపంచింది....

‘‘క్రయిన! భణిబిందు మాటల్నూ టిొంచ్చకోక్త నువవ. తన తతవం భనకి తెల్నస్పందే ఔదా’’ ఔమాేయి ఄంది.

భళ్ళళ మానుత్రనూ గామం రేగినటాయింది. భళ్ళళ అకాష్ గురొిసు
ా నాూడు. భర్తుపోవాలనుక్తనాూ భర్తుపోలేఔపోతోంది.
ఎందుక్త?
భణిబిందు ఏభంది....?

ఄతను తనకి బాయ్ ఫొండనా?

ు్....! అమకి ఄల్లనే ఄనాలని ఎందుఔనిపంచిందో? ఄల్ల అలోచిసూ
ా వండగానే ఎగిాబిషన్ గ్ండ్ వచిుంది. టిక్కటస్ కొనుక్తెని
లోనిక్కళాళరు. క్రయిన తృ మిఖతా వాళ్ళంతా తాతాెల్నఔంగా ఄనిూ విషయాలను ఔెన పెటిొ జెయింట్ వీలస్ ఎఔెడం లోనూ,
పావ్బాజీ తినడం లోనూ, ష్ణపంగ్ చెమైడం

లోనూ మునిగి పోయారు.

క్రయినకి ఄంతా విచితోంగా వంది. అమ ఎగిాబిషన్కి వచిు చ్చల్ల సంవతసరాలయింది. ఄందుకే ఄనీూ వింతగా చూసూ
ా
తిరుగుతోంది.
ఔ ష్ణపులో సృటస్ ఄభేడం చూస్పంది. సృడస్ పెట్ట
ొ క్తనూ అకాష్ గురు
ి కొచ్చుడు.

భనసంతా దిగులుగా తయారైంది. ఇ అకాష్ తనని వదిల్నపెటొడా....? తనేంటీ ఆల్ల మార్తపోతోందీ...? బమంగా ఄనిపంచింది....

ఇ విషయాలు ఎవర్తతో షేర్ చేసుకోవాలీ....? ఄసలు ఇ ఫీల్నంఖస్ని ఏభంటారు....? సంగయషణ తట్ట
ొ కోలేఔ తలనొపృ
వచేుస్పంది.
ఫొండస్కి కారీయాన్ చెపృ తను వచేుస్పంది.

టాబెాట్ వేసుక్తని డుక్తంది.

తండిొ తన మాట కోసం ఎంతగా ఎదురుచూస్తాడో గురొిచిు నిటూ
ొ ర్తు లేచి వళ్ళ అమనతో మాటా
ా డింది. అమ మాటలో
ా ఄంతగా
ఈతాసహం లేఔపోవడం ఖభనించ్చడామన. ఎల్ల ఄడగాలో తెల్నమలేదు...

ఄశోక్ కూడా ఎందుకో డల్ గానే ఔనిపంచ్చడు. భర్తంత దిగులుగా ఄనిపంచింది.

తండిొ నిదొపోయాఔ ఄశోక్ రూం లోకి వళ్ళంది. ఄతను ఎట చూసూ
ా ఔనిపంచ్చడు.

‘‘నీతో మాటా
ా డాల్న ఄనూయాై!’’ ఄంది.

‘‘చెృరా!....’’ ల్లలనగా ఄడిగాడు.

తలదించ్చక్తని నిలఫడింది.... ర్తశీలనగా చూశ్వడు....

భనిషి డిసొయ్గా వంది...

ఄతని పెదాల మీద చిరు దయహ్వసం మదులుతోంది.

‘‘ఎందుకో కానసన్టేోషన్ ఈండటం లేదు.’’ మలాగా ఄంది.

‘‘దేని మీద....?’’ ఄడిగాడు.

‘‘గేమ్ అడుత్రంటే ఄనీూ భర్తుపోతాను కానీ తిండి మీద, చదువ మీద ధాైస ఈండటం లేదు.’’

‘‘ఏం....?’’

ఏదో చెృబోయి వియమించ్చక్తంది...ఄది ఄనూమైతో షేర్ చేసుక్తనే ఫీల్నంగ్ కాదని భనసుకి తడుతోంది. నిటూ
ొ రాుడతను.

‘‘గేమ్ సంఖతి ఎల్ల వనాూ ముందు హలా్,

సొడీస్ చూసుకో!’’ చెపాృడు ఄశోక్. నిరా
ఘ ంతపోయింది

క్రయిన.

ఇ మాట ఄనూది ఎవరు...? తన ఄనూయేైనా....? తను వాలీబాల్ గేమ్ని పా
ొ ణ ొదంగా పేొమిసు
ా ందని తెల్నస్వ, దానిని ఄంత
తక్తెవ చేస్ప మాటా
ా డేది ఄనూయేైనా....? ఔళ్ళళ విపాృర్తు చూస్పంది.

అ ఔళ్ళలో
ా గామడిన భావం సృషొంగా ఔనిపంచింది.

ఄశోక్ భనసు విలవిల్ల
ా డింది. కానీ తృదు. తను ఖటిొగానే ఈండాల్న. నియాయించ్చక్తనాూడు. మౌనంగా వను దిర్తగి వళ్ళపోయింది
క్రయిన. వళ్ళ
ా నూ అమ వంఔ ఄల్లనే చూసు
ా ండిపోయాడు ఄశోక్

*****************

అకాశంలో తెలా భబులు తేలుక్తంటూ వళ్ళ
ా నాూయి. సూరుైడు తన ొతాపానిూ తగిగంచ్చక్తని చ్చల్ల స్టయింది. గాల్న
చలాదనానిూ సంతర్తంచ్చక్తంటంది.

డాబా మీద అరేస్పన ఫటొల్నూ తీసుకొచిు భడతలు పెడుతోంది జాహూవి. రండు ఖంటల ముందు భధాైహూపు నిదొ నుంచి
మేలుకొని ఫొష్గా స్తూనం చేమడంతో భనిషి నిగార్తంపుగా ఔలఔల్ల
ా డుతూ ఄయవిర్తస్పన తెలా ఔలువల్ల వంది....

ఆనాూళ్ళ ఫటీొ అవర్తంచిన ఔష్ణ
ొ ల నీడలు తొలగిపోవడంతో ముకం తేటడింది. ఔళ్ళళ సవచఛంగా మరుసు
ా నాూయి.

ఎయని పెదాలు తేనెలో ముంచి తేల్నునట్ట
ా వనాూయి. భనసు లోని భన్సహయమైన భావాల తాకిడికి మొహం క్తంక్తభ యంగుని
సంతర్తంచ్చక్తంది.

ఆంటి ముందు కారాఖడంతో ఖఫఖబా వచిు తొంగి చూస్పంది. ొకాష్ ఄపుృడపుృడూ కారోా వసు
ా ంటాడు.

కానీ ఄనూమై కాదు....

ఄశోక్!....

గాబరాగా ఄనిపంచింది. మొహభంతా చిరు చెభటలు టా
ొ యి. ఫటొలనీూ తీసుక్కళ్ళ భధై ఖదిలో పెటిొంది. తడఫడే
ఄడుగులతో ఎదురళ్ళ ‘‘యండి!’’ పల్నచింది.

‘‘హలో!’’ ఄంటూ లోల్నకి వచిు క్తరీులో కూరుునాూడు. లోల్నకి వళ్ళ వాటర్ తీసుకొచిు ఆచిుంది. ఄవసయం లేఔపోయినా
కొంచెం తాగాడు. ఄతని ఎదురుగా కూరోువడం సంఖతి దేవడరుగు. నిలోువాంటేనే కాళ్ళళ వణుక్తత్రనాూయి....

‘‘ఄనూమై ఆంకా రాలేదు....’’ ఄతని కోసం వచ్చుడేమోనని చెపృంది.

‘‘నాక్త తెలుసు’’ ఄనాూడు.

‘‘తెలుస్త....???’’

తెల్నస్ట ఆంటికి ఎందుక్త వచిునట్ట
ా ....?

‘‘అంటీ లేరా....?’’ ఄడిగాడు.

‘‘టెంపుల్కి వళ్ళంది’’ చెపృంది.

కాస్టపు ఄతను ఏదో అలోచిసు
ా నూట్ట
ా ఔనిపంచ్చడు. అమ తల దించి క్తచిుళ్ళళ చూసుక్తంటూ నిలుుంది.

‘‘రండేళాళగి, భనిదీయం పెళ్ళచేసుక్తందామా...?’’ సడన్గా ఄడిగాడు ఄశోక్.

ఄతనేభనాూడో ఄయిం కాలేదు. రృలు

టటపా అర్తృంది. ఄశోక్ లేచి మలాగా అమ వైపు నడిచ్చడు.

ఄతను దఖగయగా వసు
ా ంటే గుండలు దడదడల్లడాయి. దఖగయగా వచ్చుఔ జేబు లోంచి ఏదో తీస్తడు. దానిూ గుపృట
ా ఫంధంచి,
కాస్టపాగి అమ ఔళ్ళ ముందు గుపెృట తెర్తచ్చడు.

ఄతని ఄయచేతిలో మిలమిల్ల
ా డుతూ తన చెయిన్, చినూ ఈంఖయం.

‘‘ఆషొమైతే ఇ రండూ తీసుకోండి. ఆషొం లేఔపోతే వదిలేమండి. ొకాష్ జాబ్క్ర దీనిక్ర ఏ సంఫంధం లేదు.’’ చెపాృడు.

ఄతను ఔళ్ళళ మూసుక్తనాూడు.

అమ అలోచనలో డింది.

ఆతని స్టొటస్ పెదీది. ఄయినా తనని పెళ్ళచేసుక్తంటానంట్టనాూడు. ఄనూమైతో చెృక్తండా ఎల్ల....?

అ మాటంటే ఆతను ఫీలవ్వవచ్చు...

ఏం చెయాైలీ....?

ఒపగా
గ నిరీకిషసు
ా నాూడు ఄశోక్.

చివర్తకి ఄతని చేతిపెై అమ మునివేళ్ళ సృయశ.....అనందంగా ఔళ్ళళ తెర్తచ్చడు. గుపృట ఖాళ్ళగా వంది.

జాహూవి మొహం రాఖయంజితభయింది. ఈంఖరానిూ సవమంగా వేల్నకి తొడిగాడు. చెయిన్ని అమ మళ్ళళ వేస్తడు. ‘‘భన పెళ్ళకి
ముందు, మా చెల్నా క్రయిన పెళ్ళ జయగాల్న. రండేళ్ళళ టెైమ్ వంది ఔదాని పేొమా దోమా ఄంటూ మిభేల్నూ యిఫంది పెటొను. షికాయాక్ర,
స్పనిమాక్ర యభేని ఫలవంతం చేమను. నాక్త మిభేల్నూ చూడాలనిపస్టా మా చెల్నాని తీసుక్తని మీ యింటికి వస్తాను. మీక్త ననుూ
చూడాలనిపస్టా మీ ఄనూమైతో ఔల్నస్ప అఫీస్కో, మా ఆంటికో యండి’’ ఄతను చెబుత్రంటే ఔళ్ళంతల్ల చేస్ప వింది.

ఄవి వినాూఔ ఄనిపంచింది. ఎంత ఄవాంతరాలు వచిునా తభ పెళ్ళ జర్తగి తీరుత్రందీ ఄని.

ఄతను క్తరీులో కూరుునాూఔ అమతో చెపాృడు ‘‘కూరోుభని’’

అ తరావత ఄతను నిశుయించ్చక్తనూ ొకాయం తభ ఫ్యైమిలీ విషయాలు చెృదలుచ్చక్తనాూడు.

రండేళాళగెైనా అమ తన కాబోయే భాయై.

ఄనిూ విషయాలు అమ తెలుసుకోఔ తృదు. ఄనుక్తంటూ మొదటిూంచీ యిృటివయకూ జర్తగినవనీూ చెపుృకొచ్చుడు

శ దుగా వింది జాహూవి. క్రయిన గుర్తంచి చెపేృటపుృడు ఄతని మొహంలో మారుత్రనూ ఫీల్నంఖస్ చూస్ప, చెలెాంటే ఄతనికి ఎంత
పా
ొ ణమో, అమ పెళ్ళ చేసుకొని అనందంగా జీవితం ఖడడం కోసం తన సయవస్తవనీూ ఄతడు తాైఖం చేమఖలడు ఄనిపంచింది.

‘‘భన పెళ్ళయాైఔ మీక్త సుఖాలఔనాూ బాధైతలే ఎక్తెవగా వంటాయి’’ ఫలహీనంగా నవవతూ ఄనాూడు.

‘‘ఄవి నాక్త కొతా కాదు. చినూృటి నుంచీ ఄందులోనే పెర్తగిన దానిూ. బాధైతల్నూ నెయవేయుడంలోనే నాక్త సంతృపా
దొరుక్తత్రంది. ఄృటికి న్సరువిపృ ధైయైంగా ఔ మాట చెృఖల్నగింది.

‘‘పేొమిక్తల ముందు స్వవట్ నథింఖస్ చెపుృక్తంటారేమో....నేను మీక్త ఄనీూ ఔష్ణ
ొ ల గుర్తంచే చెపుత్రనాూను’’ ఄనాూడు.

కొంచెం స్పగు
గ డి ‘‘ఄదేం లేదు’’ ఄంది. కాస్టపాగాఔ అమ టీ తెచిు యిచిుంది. తాగి దినిమిష్ణలు కూరుుని వళ్ళళస్తానని
ఫమలుదేరాడు. జాహూవికి యిందాఔటి నుంచి భనసులో ఔ ఄనుమానం మదులో
ా ంది.

ఖత సంచిఔలో నాద్దైన ొంచం చదవడానికి ఆఔెడ కిాక్

చేమండి.
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( ఖతసంచిఔ తరువాయి )..

అకాష్ ర్తచమం చేసుక్తని, ఄభిమానినని చెపృ వంటాడు. ఄందుకే క్రయిన మాటా
ా డి వంట్టంది.

ఄదంతా తెలుసుకోక్తండా, వాళ్ళళ గెలుపు కోసం క్రయిన సియిరాైనిూ ద్దఫ తీమడం కోసం గాస్పస్ పుటిొసు
ా నాూరు. చివర్తకి
అమని కూడా వదిల్నపెటొడంలేదు వాళ్ళళ. బాధగా ఄనిపంచింది....

‘‘క్రయిన! భణిబిందు మాటల్నూ టిొంచ్చకోక్త నువవ. తన తతవం భనకి తెల్నస్పందే ఔదా’’ ఔమాేయి ఄంది.

భళ్ళళ మానుత్రనూ గామం రేగినటాయింది. భళ్ళళ అకాష్ గురొిసు
ా నాూడు. భర్తుపోవాలనుక్తనాూ భర్తుపోలేఔపోతోంది.
ఎందుక్త?
భణిబిందు ఏభంది....?

ఄతను తనకి బాయ్ ఫొండనా?

ు్....! అమకి ఄల్లనే ఄనాలని ఎందుఔనిపంచిందో? ఄల్ల అలోచిసూ
ా వండగానే ఎగిాబిషన్ గ్ండ్ వచిుంది. టిక్కటస్ కొనుక్తెని
లోనిక్కళాళరు. క్రయిన తృ మిఖతా వాళ్ళంతా తాతాెల్నఔంగా ఄనిూ విషయాలను ఔెన పెటిొ జెయింట్ వీలస్ ఎఔెడం లోనూ,
పావ్బాజీ తినడం లోనూ, ష్ణపంగ్ చెమైడం

లోనూ మునిగి పోయారు.

క్రయినకి ఄంతా విచితోంగా వంది. అమ ఎగిాబిషన్కి వచిు చ్చల్ల సంవతసరాలయింది. ఄందుకే ఄనీూ వింతగా చూసూ
ా
తిరుగుతోంది.
ఔ ష్ణపులో సృటస్ ఄభేడం చూస్పంది. సృడస్ పెట్ట
ొ క్తనూ అకాష్ గురు
ి కొచ్చుడు.

భనసంతా దిగులుగా తయారైంది. ఇ అకాష్ తనని వదిల్నపెటొడా....? తనేంటీ ఆల్ల మార్తపోతోందీ...? బమంగా ఄనిపంచింది....

ఇ విషయాలు ఎవర్తతో షేర్ చేసుకోవాలీ....? ఄసలు ఇ ఫీల్నంఖస్ని ఏభంటారు....? సంగర్షణ తట్ట
ొ కోలేఔ తలనొపృ
వచేుస్పంది.
ఫొండస్కి కారీయాన్ చెపృ తను వచేుస్పంది.

టాబెాట్ వేసుక్తని డుక్తంది.

తండిొ తన మాట కోసం ఎంతగా ఎదురుచూస్తాడో గురొిచిు నిటూ
ొ ర్తు లేచి వళ్ళ అమనతో మాటా
ా డింది. అమ మాటలో
ా ఄంతగా
ఈతాసహం లేఔపోవడం ఖభనించ్చడామన. ఎల్ల ఄడగాలో తెల్నమలేదు...

ఄశోక్ కూడా ఎందుకో డల్ గానే ఔనిపంచ్చడు. భర్తంత దిగులుగా ఄనిపంచింది.

తండిొ నిదొపోయాఔ ఄశోక్ రూం లోకి వళ్ళంది. ఄతను ఎట చూసూ
ా ఔనిపంచ్చడు.

‘‘నీతో మాటా
ా డాల్న ఄనూయాై!’’ ఄంది.

‘‘చెృరా!....’’ ల్లలనగా ఄడిగాడు.

తలదించ్చక్తని నిలఫడింది.... ర్తశీలనగా చూశ్వడు....

భనిషి డిసొయ్గా వంది...

ఄతని పెదాల మీద చిరు దయహ్వసం మదులుతోంది.

‘‘ఎందుకో కానసన్టేోషన్ ఈండటం లేదు.’’ మలాగా ఄంది.

‘‘దేని మీద....?’’ ఄడిగాడు.

‘‘గేమ్ అడుత్రంటే ఄనీూ భర్తుపోతాను కానీ తిండి మీద, చదువ మీద ధాైస ఈండటం లేదు.’’

‘‘ఏం....?’’

ఏదో చెృబోయి వియమించ్చక్తంది...ఄది ఄనూమైతో షేర్ చేసుక్తనే ఫీల్నంగ్ కాదని భనసుకి తడుతోంది. నిటూ
ొ రాుడతను.

‘‘గేమ్ సంఖతి ఎల్ల వనాూ ముందు హలా్,

సొడీస్ చూసుకో!’’ చెపాృడు ఄశోక్. నిరా
ఘ ంతపోయింది

క్రయిన.

ఇ మాట ఄనూది ఎవరు...? తన ఄనూయేైనా....? తను వాలీబాల్ గేమ్ని పా
ొ ణ ొదంగా పేొమిసు
ా ందని తెల్నస్వ, దానిని ఄంత
తక్తెవ చేస్ప మాటా
ా డేది ఄనూయేైనా....? ఔళ్ళళ విపాృర్తు చూస్పంది.

అ ఔళ్ళలో
ా గామడిన భావం సృషొంగా ఔనిపంచింది.

ఄశోక్ భనసు విలవిల్ల
ా డింది. కానీ తృదు. తను ఖటిొగానే ఈండాల్న. నియాయించ్చక్తనాూడు. మౌనంగా వను దిర్తగి వళ్ళపోయింది
క్రయిన. వళ్ళ
ా నూ అమ వంఔ ఄల్లనే చూసు
ా ండిపోయాడు ఄశోక్

*****************

అకాశంలో తెలా భబులు తేలుక్తంటూ వళ్ళ
ా నాూయి. సూరుైడు తన ొతాపానిూ తగిగంచ్చక్తని చ్చల్ల స్టయింది. గాల్న
చలాదనానిూ సంతర్తంచ్చక్తంటంది.

డాబా మీద అరేస్పన ఫటొల్నూ తీసుకొచిు భడతలు పెడుతోంది జాహూవి. రండు ఖంటల ముందు భధాైహూపు నిదొ నుంచి
మేలుకొని ఫొష్గా స్తూనం చేమడంతో భనిషి నిగార్తంపుగా ఔలఔల్ల
ా డుతూ ఄయవిర్తస్పన తెలా ఔలువల్ల వంది....

ఆనాూళ్ళ ఫటీొ అవర్తంచిన ఔష్ణ
ొ ల నీడలు తొలగిపోవడంతో ముకం తేటడింది. ఔళ్ళళ సవచఛంగా మరుసు
ా నాూయి.

ఎయని పెదాలు తేనెలో ముంచి తేల్నునట్ట
ా వనాూయి. భనసు లోని భన్సహయమైన భావాల తాకిడికి మొహం క్తంక్తభ యంగుని
సంతర్తంచ్చక్తంది.

ఆంటి ముందు కారాఖడంతో ఖఫఖబా వచిు తొంగి చూస్పంది. ొకాష్ ఄపుృడపుృడూ కారోా వసు
ా ంటాడు.

కానీ ఄనూమై కాదు....

ఄశోక్!....

గాబరాగా ఄనిపంచింది. మొహభంతా చిరు చెభటలు టా
ొ యి. ఫటొలనీూ తీసుక్కళ్ళ భధై ఖదిలో పెటిొంది. తడఫడే
ఄడుగులతో ఎదురళ్ళ ‘‘యండి!’’ పల్నచింది.

‘‘హలో!’’ ఄంటూ లోల్నకి వచిు క్తరీులో కూరుునాూడు. లోల్నకి వళ్ళ వాటర్ తీసుకొచిు ఆచిుంది. ఄవసయం లేఔపోయినా
కొంచెం తాగాడు. ఄతని ఎదురుగా కూరోువడం సంఖతి దేవడరుగు. నిలోువాంటేనే కాళ్ళళ వణుక్తత్రనాూయి....

‘‘ఄనూమై ఆంకా రాలేదు....’’ ఄతని కోసం వచ్చుడేమోనని చెపృంది.

‘‘నాక్త తెలుసు’’ ఄనాూడు.

‘‘తెలుస్త....???’’

తెల్నస్ట ఆంటికి ఎందుక్త వచిునట్ట
ా ....?

‘‘అంటీ లేరా....?’’ ఄడిగాడు.

‘‘టెంపుల్కి వళ్ళంది’’ చెపృంది.

కాస్టపు ఄతను ఏదో అలోచిసు
ా నూట్ట
ా ఔనిపంచ్చడు. అమ తల దించి క్తచిుళ్ళళ చూసుక్తంటూ నిలుుంది.

‘‘రండేళాళగి, భనిదీయం పెళ్ళచేసుక్తందామా...?’’ సడన్గా ఄడిగాడు ఄశోక్.

ఄతనేభనాూడో ఄయిం కాలేదు. రృలు

టటపా అర్తృంది. ఄశోక్ లేచి మలాగా అమ వైపు నడిచ్చడు.

ఄతను దఖగయగా వసు
ా ంటే గుండలు దడదడల్లడాయి. దఖగయగా వచ్చుఔ జేబు లోంచి ఏదో తీస్తడు. దానిూ గుపృట
ా ఫంధంచి,
కాస్టపాగి అమ ఔళ్ళ ముందు గుపెృట తెర్తచ్చడు.

ఄతని ఄయచేతిలో మిలమిల్ల
ా డుతూ తన చెయిన్, చినూ ఈంఖయం.

‘‘ఆషొమైతే ఇ రండూ తీసుకోండి. ఆషొం లేఔపోతే వదిలేమండి. ొకాష్ జాబ్క్ర దీనిక్ర ఏ సంఫంధం లేదు.’’ చెపాృడు.

ఄతను ఔళ్ళళ మూసుక్తనాూడు.

అమ అలోచనలో డింది.

ఆతని స్టొటస్ పెదీది. ఄయినా తనని పెళ్ళచేసుక్తంటానంట్టనాూడు. ఄనూమైతో చెృక్తండా ఎల్ల....?

అ మాటంటే ఆతను ఫీలవ్వవచ్చు...

ఏం చెయాైలీ....?

ఒపగా
గ నిరీకిషసు
ా నాూడు ఄశోక్.

చివర్తకి ఄతని చేతిపెై అమ మునివేళ్ళ సృయశ.....అనందంగా ఔళ్ళళ తెర్తచ్చడు. గుపృట ఖాళ్ళగా వంది.

జాహూవి మొహం రాఖయంజితభయింది. ఈంఖరానిూ సవమంగా వేల్నకి తొడిగాడు. చెయిన్ని అమ మళ్ళళ వేస్తడు. ‘‘భన పెళ్ళకి
ముందు, మా చెల్నా క్రయిన పెళ్ళ జయగాల్న. రండేళ్ళళ టెైమ్ వంది ఔదాని పేొమా దోమా ఄంటూ మిభేల్నూ యిఫంది పెటొను. షికాయాక్ర,
స్పనిమాక్ర యభేని ఫలవంతం చేమను. నాక్త మిభేల్నూ చూడాలనిపస్టా మా చెల్నాని తీసుక్తని మీ యింటికి వస్తాను. మీక్త ననుూ
చూడాలనిపస్టా మీ ఄనూమైతో ఔల్నస్ప అఫీస్కో, మా ఆంటికో యండి’’ ఄతను చెబుత్రంటే ఔళ్ళంతల్ల చేస్ప వింది.

ఄవి వినాూఔ ఄనిపంచింది. ఎంత ఄవాంతరాలు వచిునా తభ పెళ్ళ జర్తగి తీరుత్రందీ ఄని.

ఄతను క్తరీులో కూరుునాూఔ అమతో చెపాృడు ‘‘కూరోుభని’’

అ తరావత ఄతను నిశుయించ్చక్తనూ ొకాయం తభ ఫ్యైమిలీ విషయాలు చెృదలుచ్చక్తనాూడు.

రండేళాళగెైనా అమ తన కాబోయే భాయై.

ఄనిూ విషయాలు అమ తెలుసుకోఔ తృదు. ఄనుక్తంటూ మొదటిూంచీ యిృటివయకూ జర్తగినవనీూ చెపుృకొచ్చుడు
శ దుగా వింది జాహూవి. క్రయిన గుర్తంచి చెపేృటపుృడు ఄతని మొహంలో మారుత్రనూ ఫీల్నంఖస్ చూస్ప, చెలెాంటే ఄతనికి ఎంత
పా
ొ ణమో, అమ పెళ్ళ చేసుకొని అనందంగా జీవితం ఖడడం కోసం తన సయవస్తవనీూ ఄతడు తాైఖం చేమఖలడు ఄనిపంచింది.

‘‘భన పెళ్ళయాైఔ మీక్త సుఖాలఔనాూ బాధైతలే ఎక్తెవగా వంటాయి’’ ఫలహీనంగా నవవతూ ఄనాూడు.

‘‘ఄవి నాక్త కొతా కాదు. చినూృటి నుంచీ ఄందులోనే పెర్తగిన దానిూ. బాధైతల్నూ నెయవేయుడంలోనే నాక్త సంతృపా
దొరుక్తత్రంది. ఄృటికి న్సరువిపృ ధైయైంగా ఔ మాట చెృఖల్నగింది.

‘‘పేొమిక్తల ముందు స్వవట్ నథింఖస్ చెపుృక్తంటారేమో....నేను మీక్త ఄనీూ ఔష్ణ
ొ ల గుర్తంచే చెపుత్రనాూను’’ ఄనాూడు.

కొంచెం స్పగు
గ డి ‘‘ఄదేం లేదు’’ ఄంది. కాస్టపాగాఔ అమ టీ తెచిు యిచిుంది. తాగి దినిమిష్ణలు కూరుుని వళ్ళళస్తానని
ఫమలుదేరాడు. జాహూవికి యిందాఔటి నుంచి భనసులో ఔ ఄనుమానం మదులో
ా ంది.

ఄడగాలో, వదోీ తేలుుకో లేఔ పోతోంది. ఄడిగితే ఄతనేభనుక్తంటాడోననూ బమం, ఄడఖఔ పోతే భనసు స్పిమితంగా వండదు.

గుభేం వయకూ వచ్చుఔ యికాఖలేఔ....

‘‘ఄనూమైతో ఇ విషమం....’’ నస్పగింది.

‘‘చెపాృను’’ నవావడు. సంబొభంగా చూస్పంది....‘‘వాయం కిందటే!.....’’ వాఔైం పూర్తి చేశ్వడు. వనూ కొదిీపాటి సంకోచమూ తొలగి
పోయింది. భనస్తరా చిరునవవ నవివంది.

‘‘క్రయినని తీసుక్త యండి’’ ఄతను కారు స్తొయొ్ చేశ్వఔ చెపృంది. వంటనే కారు అపేశ్వడు.....‘‘ఎపుృడు తీసుక్త రానూ....?’’

‘‘ఇ వీక్ నేను కొంచెం బిజీ...నెఔొస్ వీక్ తనకి గేభస్ ఏవో వనాూయి. అ నెఔొస్ వీక్ తను వూరు నుంచి రాగానే ఔలుదా
ీ ం’’
చెపాృడు.
తలూపంది జాహూవి.

‘‘వీలయినపుృడు ఫోన్ చెమైండి....ఉ....వీలయినపుడు కాదు వీలు చేసుక్తని చెమైండి’’ చెపాృడు. నవివ ఄల్లగేనని
తలూపంది.
ఄతను కాస్టపు అమ వంఔ ఄల్లగే చూస్ప, వంటనే చూపు భయలుుక్తని కారు స్తొయొ్ చేస్ప ముందుక్త దూకించ్చడు. కారు
ఔనుభరుఖయేైంత వయకూ చూస్ప లోనికి వచిుంది జాహూవి.

***********

ొకాష్ అఫీస్ లో కూరుుని క్కమిఔల్ ఎనాలస్పస్ గుర్తంచి పేర్ వయె్ ఏదో చేసు
ా నాూడు.

‘‘మిసొర్ ఄశోక్ వనాూరా....?’’ ఖంభీయభయిన సవయం వినిపంచేసర్తకి ఈల్నకిె డి తలెతా
ా డు. ఎదురుగా హందీ మోడల్ గా
ఔనిపంచే ఄందమైన యువక్తడు ఆది వయక్త రండు స్తరు
ా యితనిూ అఫీస్ లోనే చూశ్వడతను.

ఄశోక్ కోసం వస్తాడు. ఄతను రాగానే ఄశోక్ ఎంతో అపాైమంగా ఄతనిూ కౌగిల్నంచ్చక్తని లోనికి తీసుక్త వళ్తాడు. ఖది తలుపులు
మూతఫడతాయి.

భధైలో బాయ్ డిొంక్ లు తీసుక్తని వళ్తాడు. ఒ పావ ఖంట తరావత ఄతను వళ్ళ పోతాడు. యితని పేరేంట కూడా తెలీదు.
అలోచన నుంచి తెృర్తల్నా.....‘‘వనాూరు....మీ పేరు?’’ ొకాష్ ఄరోుకిిలో అపాడు.

చిరునవవ నవావడతను. ‘‘ఄశోక్ దఖగర్తకి నేను పేరు చెపృ వళాళల్నసన ఄవసయం లేదు’’ చెపృ ఔదిల్లడు. కించ డా
ి డు ొకాష్.
‘‘ఄయాం స్తరీ సర్!’’ ఄనాూడు.

‘‘ఆటాసల్ రైట్!’’ హుందాగా లోల్నకి వళాళడు. ఄశోక్ మధా విధగా ఄతనిూ అహ్వవనించ్చడు.

డోర్ సర్తగా మూత ఫడలేదు.

యిదీర్త భధాై ఏవో స్వర్తమస్ డిసెషనస్ జరుగుత్రనాూయి. ఄవి సర్తగా
గ ఄయుం కావడం లేదు. కానీ వినటం దుతి కాదని భావించి
ఄఔెడ నుంచి వళ్ళ పోయాడు.

అ తరావత ఄయ ఖంటకి ఄతను ఫమట వయిట్ చేసు
ా నూ కారకిె వళ్ళ పోయాడు. భనసులో ఎన్సూ ఄనుమానాలునాూ, ఏదో
యఔంగా తెలుసుకోవాలనుక్తనాూడు ొకాష్. ఄందుకే మౌనంగా వండి పోయాడు.

*************

హైదా
ొ బాద్ రైలేవస్టొషనంతా కోల్లహలంగా వంది.

ఄపుడు టెైమ్ ఏడు దిహేను ప.ఎమ్. చెనెైూ వళ్ళళ ఛార్తేనార్ ఎఔస్ పెొస్ పా
ా ట్ ఫ్యం మీదకి వచిుంది. ొయాణీక్తలంతా
హడావిడిగా ర్తజరేవషన్ ఔంపాయొ్ మంటాను వత్రక్తెంట్టనాూరు. జనయల్ లో వళ్ళళ వాళ్ళళ స్వటా కోసం తోపుల్లడుక్తంట్టనాూరు .

ఎస్.తీో కోచ్ కోసం వత్రక్తత్రనాూరు క్రయిన, అమ ఫొండస్ దకొండు భందీ. కాసా ముందుక్త నడిచ్చఔ ఔనిపంచింది ఎస్.తీో. టిక్కట్
లోని నెంఫయస్ ొకాయం తభ స్వటాని వత్రక్తెని లగేజీ సరు
ీ క్తనాూరు.

భదా
ొ సు లో జరుగుత్రనూ సౌతిండియా వాలీ బాల్ టయూమంట్ కోసం అంధా
ొ తయపున రండు జట్ట
ా ఫమలేీరుత్రనాూయి. ఔటి
విశ్వక జట్ట
ొ .

రండోది హైదా
ొ బాద్ జట్ట
ొ .

నేషనల్ గేభస్ కి

ముందు జర్తగే ొతి మాైచ్, ఆంపారొంటే ! చ్చల్ల జాఖతాగా అడాల్న. ఄయితే మాైచ్ లు అడేపుడు స్వర్తమస్

గా వండే టీమ్ మంఫయస్ కి జరీూలే అటవిడుపుగా వంటాయి.

యఔయకాల గేభస్ అడుక్తంటూ, బుఔస్ చదువక్తంటూ హుష్ణరుగా ఔబురు
ా చెపుృక్తంటూ ఫీొగా వండొచ్చు.

ఄమాేయిల మొహ్వలనీూ ొయాణపు హుష్ణరుతో వల్నగి పోత్రనాూయి.

టెై్న్ ఔదలడానికి ఆంకా ది నిమిష్ణల టెైమ్ వండటంతో ఄమాేయిచలు దిగి తభకి సండాఫ్ యివవడానికి వచిున పేరంటస్,
ఫొదయస్ తో స్పసొయస్ తో మాటా
ా డుత్రనాూరు.

ఄశోక్ క్రయినని స్టొషన్ లో దింపేస్ప నుందని వళ్ళ పోయాడు.

కిటిక్ర కి మొహం అనిు కూరుుని ఫ్య
ా ట్ ఫ్యం మీద వచిు పోత్రనూ జనాల్నూ చూస్ాంది క్రయిన.

ఄందర్త మొహ్వలో
ా నూ యఔ యకాల భావాలు.

కొందరు టెనషన్ గా, భర్త కొందరు నవవతూ, యింకొందరు దిగులుగా, ఎవరవరు ఏ సభసైలో
ా వనాూరో, ఎంత అనందంతో
వనాూరో, వార్త ముఖాలే చెబుత్రనాూయి. క్రయిన అలోచనలు యింటి మీదకి వళాళయి.

ఄంతలో సడన్ గా అకాష్ వచ్చుడఔెడికి. ఄతనిూ చూసూ
ా నే టీమ్ లోని పేామయస్ ఄందరూ విసేయానికి లోనయాైరు. ఄందులో
ఔమాేయి తేరుకొని ‘‘ఎఔెడికి వళ్ళ
ా నాూరు....?’’ ఄతని చేతిలో బాైగ్ చూసూ
ా ఄడిగింది. ‘‘చెనెైూ’’ ఄనాూడు అకాష్ క్రయిన వంఔ
చూసూ
ా .

మొహమొహ్వలు చూస్ప నవవక్తనాూరు ఄమాేయిలు.

ఆంకొఔ ఄమాేయి అఖ లేఔ, ‘‘మీరు చెనెైూ ఎందుక్త వళ్ళత్రనాూరు?’’ అసకిిగా ఄడిగింది.

‘‘నేనూ వాలీ బాల్ టయూమంట్ కే!’’

‘‘నిజంగా!’’ అశుయై పోయి ఄడిగారు.

‘‘మస్!’’ చెపాృడు.

‘‘మీరు అడతారా?’’ తేరుక్తని ఄడిగారు.

‘‘ఉహూ..చూస్తాను...’’ క్రయిన వంఔ ఒయగా చూస్ప చెపాృడు.

‘ఄభిమాని ఔదా!’ ఔర్త చెవిలో ఔరు గుసగుస ల్లడుత్రనాూరు.

‘‘అట చూడటం కోసం ఆంత దూయం, ఆనిూ నులు వదులుకొని వస్తారా?’’ అశుయైంగా ఄనాూరు.

‘‘తృదు. అట కోసం రీక్ష్నే వదులుక్తనాూను....’’ స్పనిసమర్ గా చెపాృడు.

‘‘ఒ!.....’’ ఄంటూ కాస్టపు వాళ్ళలో వాళ్ళళ తయాన బయానలు డా
ి రు. క్రయిన హృదమం పొంగిపోయింది. ఆతను తన గేమ్ చూడటం
కోసం వసు
ా నాూడు.

మొహం ఔలువ పువవల్ల విఔస్పంచింది. ఇ వాయం రోజుూ ఆతను చెనెైూలోనే వంటాడేమో! ఄతను తన అటని నిశితంగా
ర్తశీల్నస్తాడనూ ఉహ వసు
ా ంటే చెైతనైం నయనరానా ఆంజెఔొవతోంది! ‘‘మీరేం మాటా
ా డరా?’’ హఠాత్ర
ా గా ఔెకి తిర్తగి క్రయినను
ఈదేీశించి ఄనాూడు అకాష్.

‘‘నేనా....?’’ తతాయ డుతూ ఄంది. కానీ మాటా
ా డ లేఔ పోయింది.

‘‘ఄభిమాని కాదూ ఏం కాదూ! భన ముదీ పుృని లెైన్ లో పెటొటానికి ఇ పా
ా న్ వేసుంటాడు. దండి....భనం ఄట్ట వళ్ళ
కూరుుందాం. వీళ్ళని డిసొయ్ చేమటం ఎందుక్త?’’ ఄనుక్తంటూ ఄంతా పోలోభంటూ భరో వైపుకి వళ్ళ ఄంతాైక్ష్ర్త
అడుకోవడం మొదలు పెటా
ొ రు.
క్రయిన కూడా వాళ్ళని ఄనుసర్తంచ బోతే, అకాష్ అపేశ్వడు.

‘‘కొతా వాలీ బాల్ ఔటి మారెట్ లోకి వచిుంది. దాని గుర్తంచి డిసెస్ చేదా
ీ ం వండండి’’ చెపాృడు.

‘‘చెృండి...’’ ఄంది.

‘‘ఏంటీ?’’ ఏమీ ఎయఖనట్ట
ా ఄడిగాడు.

‘‘కొతా వాలీబాల్....’’ ఄంటూ చెృ బోయింది.

భధై లోనే అపేస్ప....

‘‘దాని గుర్తంచి తృ ఆంకేమీ మాటా
ా డరా?’’ ఄనాూడు.

‘‘ఆంకేముంటాయి మాటలు....’’ మలాగా తల దించ్చక్తని ఄంది.

‘‘ఏవో ఔటి....జనయల్ విషయాలు చెృండి.’’ భనసు లోంచి ఏవో భావాలు ఈపొృంగుతూ వసు
ా నాూయి. ఄతనితో చెపాృల్ల
వదా
ీ ఄని భనసు తటటాయిస్ాంది..

చివర్తకి ఏదయితే ఄదయిందని తెగించి....

‘‘మీతో ఒ విషమం చెపాృల్న’’ ఄంది.

అసకిిగా ముందుకి వంగి ‘‘చెృండి’’ ఄనాూడు.

చ్చనీూ ఄంచ్చ సర్తజేసూ
ా ‘‘ఆయవై రోజుల నుంచీ మీతో మాడా
ా డాలనీ, మిభేల్నూ చూడాలనీ చ్చల్ల ఄనిపస్ాంది.....’’ లో గొంత్రఔతో
ఄంది.
నభేలేని విషమం వినూట్ట
ా ఄతని ఔళ్ళళ పెదీవయాైయి. ఄతని మొహం విఔస్పంచింది. అమ ఄంతట అమ ఄల్ల చెపుత్రందని
ఄససలు వూహంచ లేదు. తను చెృడానికి స్తహస్పంచ లేని విషమం అమ ఎంత ఇజీగా చెపేృస్పందీ....? భనసంతా అకాశభంత
సంతోషం.
ఄతి ొమతూం మీద దానిని ఄదిమి పెడూ
ా ‘‘ఎందుక్త?’’ ఄడిగాడు

‘‘నా గేమ్ గుర్తంచీ మీతో డిసెస్ చెయాైలని’’ ఄమామఔమైన ఔళ్ళతో ఄంది.

ఈసుసయంది భనసు. కానీ తేరుక్తనాూడు. ఇ మాతోం చెమై ఖల్నగితే చ్చలు. ఔనీసం అటకి సంఫంధంచిన ఫీల్నంఖస్ అమ తనతో
షేర్ చేసుకోవాలనుక్తంది.

ఄది తన తొల్న విజమం. నిరుతాసహడకూడదు.

‘‘సరే! ఆపుృడు చెృండి. వింటాను’’ ఄనాూడు.

ఄంతే! ఎఔెడ లేని ఈతాసహమూ ముంచ్చకొచేుస్పంది క్రయినలో. కాళ్ళళ భఠం వేసుక్తని ఄతని వేపు తిర్తగి కూరుుని....

ఏదో గేమ్ గో చెృడం పా
ొ యంభించింది. వింటూ అమని చూస్ప ‘‘ఄయోై!.....ఎంత సంపెైన డొస్, ఏం టేసొ్రా గొణుక్తెనాూడు.
కదీరు ఔర్ కాటన్ చ్చడీదార్, చ్చల్ల భందంగా ళ్ళళ ఔనిృంచక్తండా, కాల్న నుంచి మడ వయకూ ఔవర్ చేసూ
ా ఈంది. చ్చనీూ
వేసుక్తనూ తీరు చూస్ప ఄతనికి జీవితం ఄంటే వియకిి వచేుస్పంది. సూెలో
ా యూనిఫ్యం వేసుక్తనూపుృడు చ్చనీూని నీట్గా
భడతలుపెటిొ కాస్గా ఫోలి్ చేస్ప భుజాలకి పన్ చేస్తారు.

ఎదభాఖం ఔనిపంచక్తండా, కొనిూ సూెలస్లో ఄల్ల భందంగా వేసుక్తంటారు.

అ మాదిర్తగా చ్చనీూ వేసుక్తంది.

ఄతనిక్ర డైరఔొ్గా చెపాృలనూ కోర్తఔ ఔల్నగింది.

‘‘నేనూ ఒ విషమం చెపుతాను. మీరేమీ ఄనుకోకూడదు’’ మాటలు ముగిస్తఔ ఄనాూడు.

‘‘ఏంటి ఄడఖండి’’ ఄందమైన ఄతని మొహం చూసూ
ా ఄంది.

‘‘నేను చెపాృఔ భళ్ళళ మీరు ఄలఖకూడదు’’ చెపాృడు.

‘‘బలేవారే! ఎందుక్త ఄలుగుతాను.....? చెృండి’’ ఄంది క్రయిన.

‘‘మీ డొస్ ఄససలు బాగాలేదు. డొస్ స్పొచిుంగ్ కూడా ఏవో పా
ొ ంతాల వాళ్ళళ వేసుక్తనేట్ట
ా ఈంది’’ క్తండ ఫదీలుకొటిొనట్ట
ా ఄనాూడు.
ఄయోభమంగా తన డొస్ వంఔ ఒస్తర్త చూసుక్తంది. ఆతను ఆల్ల కామంట్ చేస్తాడని ఄససలు ఄనుకోలేదు. కొంచెం కోం కూడా
వచిుంది. కానీ ముందే మాటివవడం మూలంగా దానిని పెైకి ఔనిపంచనీమలేదు.

‘‘ఇ డొస్ కేభయింది....? బాగానే వంది’’ ఄంది.

‘‘మీయనుక్తంట్టనాూరా....? ఎవరైనా చెపాృరా?’’ కొంచెం వైంఖైంగా ఄనాూడు.

ఄది అమకి బాగానే ఄయుభయింది. కానీ అమ పేషెనస్ లూజవలేదు. ‘‘డొస్ ఄనూది ఎదుటి వార్తలో ఄసబైమైన అలోచనలు
ఔలఖనివవక్తండా వండటానికి, భన ఔంపయొ్ కోసం వేసుక్తంటాం’’ తన ఄభిపా
ొ మం చెపృంది.

ఄమోే! ఄనుక్తనూంత ఄమామక్తరాలేం కాదు, ఄనుక్తనాూడు. దాంతో అ టాపక్ ఔట్ చేస్తడు. మాట భధైలో ఄడిగింది.
‘‘మీరు నిజంగా చెనెైూ ఎందుక్త వసు
ా నాూరు?’’ ఄని.

‘‘చెపాృనుగా....మీ అట కోసమే’’ ఄనాూడు.

అనందంతో తలమునఔలయి చ్చల్ల స్టపు మౌనంగా ఈండిపోయింది. తరావత ఄతని వివరాలు ఄడిగింది.

‘‘ఆపుృడు మీరే ఄడిగినా నేను చెృలేను. సభమం వస్టా నేనే చెపుతాను’’ ముభావంగా ఄనడంతో అమ ఏమీ
మాటా
ా డలేఔపోయింది.
భధైలో ఫొండస్ వచిు తాము ఏం చేసు
ా నాూరో చూస్ప పోత్రనాూరు.

అకాష్ తభతో ొయాణం చెమైడం చ్చల్ల విచితోంగా, హుష్ణరుగా వంది వాళ్ళకి....

మాట భధైలో తెల్నస్పంది అకాష్ కూడా తభకి ఄల్లట్ చేస్పన హోటల్ లోనే రూం బుక్ చేసుక్తనాూడని.

‘‘ఄయితే ఇ వాయం రోజులూ భనం ఔల్నస్ట వంటాభనూ మాట.’’ ఎల్లంటి భయేం లేక్తండా ఄంది క్రయిన.

ఉ! మీక్త ఆషొమైతేనే. లేఔపోతే....నేను ఔనడను బింఔంగా ఄనాూడు.

‘‘ఄమైయోై! ఄదేం లేదు. ఐ లెైక్ యువర్ ఔంపెనీ’’ చెపేృస్పంది.

నిదొపోయే వయకూ ఄల్ల ఔబురు
ా చెపుృక్తంటూనే వనాూరు.

*******

ఄశోక్ అఫీస్కి రాగానే ొతి రోజూ మిషనస్ దఖగయకి వళ్ా వయె్ ఎల్ల స్తగుత్రందో చెక్ చేసుక్తంటూ వంటాడు.

వయెయస్ని

హుష్ణరు చేస్ప ని తవయగా పూర్తి చేస్టల్ల చూస్తాడు.

ఇ రోజు ఈదమం రాగానే మిషనస్ దఖగయకి వళాళడు. శీధర్ ఔనిపంచ్చడఔెడ. ఄతని ఫటొలు నల్నగిపోయి మొహం వాడిపోయి
ఔనిపంచింది. ఔళ్ళళ ఎయగా వనాూయి.

‘‘ఏంటి....? హలా్ బాగా లేదా?’’ ఄడిగాడు.

‘‘బాగానే వనాూను సర్!...’’ వినభౌంగా ఄనాూడు.

‘‘ఫేస్ ఏం ఄల్ల వంది?’’ భళ్ళళ ఄనాూడు.

‘‘ఏం లేదు సర్! రాతిో నిదొలేఔ’’ మొహమాటంగా ఄనాూడు.

‘‘రాతిో నిదొలేదా....? ఏం...?’’ భు
ొ క్తటి ముడివేస్ప ఄడిగాడు.

‘‘రేటిఔల్ల
ా బాటిలస్ యడీ ఄవావల్న. వయె్ పెండింగ్లో డి లేటయేైకొదీీ రోజుకి రండువేల పెనాలీొ డు
ా ంది. ఄందుకే!’’ మలాగా
ఄనాూడు.
ఄశోక్ భనసు అయీ్ంగా మార్తంది. ఄృటికి ఏమీ ఄనలేదు. ఄతని భుజం మీద చెయిై వేస్ప తడుతూ ‘కారీయాన్’ ఄని చెపృ
అఫీసు వైపు నడిచ్చడు.

స్వట
ా కూరోుగానే ొకాష్ని పల్నచి, శీధర్కి ఇ నెల నుంచి ఄయిదువందలు ఆంకిమంట్ పెంచభని చెపాృడు.

ొకాష్ ఏదో చెృబోయాడు. ఄతని భనసు అందోళ్నకి గుయవతోంది. ఎల్ల చెపాృలో, చెపతే ఄతని ర్తయాక్ష్న్ ఎల్ల వంట్టందో
తెలీదు. ఄసు తన రీజనేస తనకి స్తొ్ంగ్గా లేవ.

ఄల్లంటపుృడు తనేం చెపృనా శీధర్ మీద ఄశోక్కి వనూ ఆంపెొషన్ చెడగొటొడానికి చెపృనట్ట
ా గా వంట్టంది. కొనాూళ్ళళ జాఖతాగా
ఄఫాయవ్ చేమడం భంచిదని నిశుయించ్చక్తనాూడు ొకాష్.

*******

సౌతిండియా వాలీబాల్ టయూమంట్లో భాఖంగా సౌత్ ఆండియా నుంచి స్వా్ జట్ట
ా మొతాం దహ్వరు వచ్చుయి. లీగ్ మాైచ్లో
ఔరాూటఔ`ఎ జట్ట
ొ మీద, అంధా
ొ `ఎ జట్ట
ొ ఄంటే హైదా
ొ బాద్ జట్ట
ొ 15`8, 15`5తో సునాయాసంగా గెల్నుంది. కావయొర్ ఫైనలో
ా
కూడా తమిళ్నాడు`బి జట్ట
ొ మీద గెల్నుంది.

ఆంకా సమీఫైనల్కి మూడురోజుల గాైప్ వచిుంది. మిగిల్నన టీభస్ మాైచ్చ
ా ఆంకా ఄవావల్న.

తనాడిన రండు మాైచ్లకి అకాష్ వచిు గ్ండ్లో తభ టీమ్ని ఎంఔరేజ్ చెమైడం అమ ఖభనిసూ
ా నే వంది. ఄతను
చూసు
ా నాూడనుక్తంటేనే ఎంతో ఈతాసహం వస్ాంది.

ఄతని మపుృకోసభయినా అడాలనిృస్ాంది.

ఇ రండు రోజులూ ఄతనితో మాటా
ా డటం క్తదయలేదు. ఄతను కూడా తనని డిసొయ్ చేమడం ఆషొం లేనట్ట
ా దూయం నుంచే
చూపులో
ా నే తనని పోొతసహసు
ా నాూడు.

మూడు రోజులు అటవిడుపు కావడంతో, మొదటి రోజు చెనెైూ లోని పార్తస్ సంటర్లో ష్ణపంగ్ చేస్ప, ఇవనింగ్ బీచ్కి
వళ్దాభనుక్తనాూరు ఄమాేయిలు.

కోచ్ని పృంచ్చరు. టి.వి.లో కిక్కట్ మాైచ్ వసు
ా ండటంతో ఄతను రూంలో రసొ్ తీసుక్తంటాననాూడు.

భహదానందంగా ఄందరూ తయాయవత్రనాూరు. మాట వయసక్త కూడా క్రయినని ఄడఖలేదు. అమకి ఈకోషంగా వంది. ఄయినా
వాళ్ళనని ఏం తపుృ....? ఆృటి వయకూ యిల్లంటివనీూ తనే ఎవాయిడ్ చేస్పంది. ఄడిగినా తను రానని చెపుత్రందనూ
ఈదేీశంతో వాళ్ళళ ఄడఖలేదు.
క్రయిన ఄల్ల చూసూ
ా కూరుునే వంది. వాళ్ళళ స్వతాకోఔచిలుఔ గుంపుల్ల తయాయయి వళ్ళపోయారు.

కాస్టపు కూరుుంది. ఏమీ తోచలేదు. రూంలో ంటర్తగా వండబుదిు కాలేదు.

ఄదే హైదరాబాద్లో ఄయితే ఏం తోచఔపోతే తండిొ దగ్ఖయ కూరొుని ఔబురు
ా చెృడమో, స్టొడిమంకి వళ్ళ పా
ొ క్రొస్ చేమడమో
చేస్టది.
తండిొ గురు
ి క్త రాగానే అమనెల్ల వనాూరోనని ఫోన్ చేస్పంది.

నానభే మాటా
ా డింది. నానూగారు ఄపుృడే టిఫిన్ చేశ్వయంటూ చెపృంది. తనిఔెడ బాగానే వనాూనని చెృభంది. ఆంకా
తరావత తన భనసు ఎఔెడికి వళ్ళపోతోందో క్రయినకి బాగానే ఄయుభయింది.

ఈండఫటొలేఔ డొస్ మారుుక్తని, రూం ల్లక్ చేస్ప ఫమలేీర్తంది. పెై ఫోార్ లోకి వళ్ళ డోర్ నాక్ చేస్పంది.

‘‘ఔమిన్....!’’ అకాష్ గొంత్ర వినిృంచింది.

లోల్నకి ఄడుగుపెటిొంది. ఄతను ఄపుృడే డొససవత్రనూట్ట
ా నాూడు. టెైట్ జీనస్ వేసుక్తనాూడు. షయొ్ చేతిలో వంది. ఛాతీ
ఄనాచ్చఛదితంగా వంది. దృఢంగా వనూ ఄతని శరీరానిూ చూస్ప ఔలవయంగా చూపు తిపుృక్తంది.

‘‘భనల్నూ చూస్ప ఎదుటి వార్తలో ఄసబైభావాలు ఔలఖక్తండా ఈండటానికే భనం ఫటొలు వేసుక్తంటాం, నిజమే! కానీ ననెూల్ల
చూస్పనా మీక్త ఄసబైభావాలు, సబైభావాలేకాదు, ఏ భావాలు రూఢగాూ ఔలఖవని తెల్నస్ట మీక్త స్తరీ చెృలేదు’’
గుఔెతిపుృకోక్తండా ఄనాూడు.

‘‘నాక్త ఄయుం కాలేదు’’ బిఔె మొహం పెటిొ ఄంది.

ఄతను షయొ్ వేసుకోక్తండానే అమ దఖగయకి వసు
ా ంటే, అమ వూపర్త భాయంగా మార్తంది. శ్వవస వేడిగా రావడం ఖభనించింది. ఏదో
తతాయపాట్ట....బమం, ఄఔెడ నుంచి పార్తపోవాలనీ, ఄఔెడే వండాలనీ ఏదో పోరాటం, ఎదలో అరాటం. కాళ్ళళ నేలకి
ఄంట్టక్తపోయాయి.

‘‘ననుూ ఎల్ల చూస్పనా మీరు చల్నంచయని ఄంట్టనాూను’’ దఖగయగా వచిు ఄనాూడు.

ఔడుగు వనకిె వేస్ప, మాట మారుసూ
ా ....

‘‘వాళ్ళందరూ బెైటకి వళాళరు. రూంలో ఔెదానిూ వండాంలంటే బోర్గా వండి వచ్చును’’ సంజాయిషీగా ఄంది.

‘‘ఒ! సరే ఄయితే ఆపుృడేం చేదా
ీ ం, భనిదీయం బాల్ గేమ్ అడదామా?’’ ఄడిగాడు.

‘‘బాల్ గేం..? ఄదేం గేమ్?’’

‘నీక్త ఄంత తెల్నస్టా నాక్ర తంటాలు ఎందుక్త తలీా! ఄని భనసులోనే గొణుక్తెని.

‘‘ఄదే వాలీబాల్ భనిదీయం అడదామా ఄంట్టనాూను’’ ఔపృపుచ్చుక్తనాూడు.

‘‘మీరు భరీనూ....! భనిదీయమే ఎల్ల అడతాం?’’ నవవక్తంటూ ఄంది.

‘పెదీ పచిుమాలోఔం’ ఄనుక్తంటూ...‘‘భనం కూడా ఫమటకి వళ్దామా?’’ బమడుతూనే ఄడిగాడు.

ఏ ఔళ్నుందో పుృక్తంది...

ఄంత తొందయగా పుృకోగానే ఔల్ల, నిజమా! ఄనిపంచింది. ఄతని ఫీల్నంఖస్ చూస్ప నవవక్తంది క్రయిన.

రూం ల్లక్చేస్ప ఫమలేీరారు. ముందు క్రయిన నడుసు
ా ంటే వనుఔ అకాష్ అమని ర్తశీల్నసూ
ా నడుసు
ా నాూడు.

ల్నపొ్లో ఄతని ఔెననిలుచ్చనూ ముపెైృ సఔండు
ా కూడా భర్తుపోలేని ఄనుభూతిగా అమ భనసులో ముదొడింది.
కిందకి వచ్చుఔ. ల్లంచ్ లోంచి కారు పార్తెంగ్ వైపు వళ్ళ కారు తీసుకొచిు అమ ముందు అపాడు.

అమ అశుయైపోతూనే కారకిె పొంట్ స్వట
ా కూరుుంటూ,

‘‘మీరూ మాతో పాటే టెోయిన్లో వచ్చురు ఔదా! భర్త ఇ కారు ఄరోుకిిలో అపంది.

‘‘మా ఫొండ్ది’’ చెపాృడు.

కాస్టపాగి ‘‘పసొ్ ఎఔెడిక్కళ్దాం?’’ ఄడిగాడు.

‘‘ఏదనాూ టెంపుల్కి వళా
ీ ం....’’ చెపృంది.~

ఄతనికి మురుఖన్ కోవల గురొిచిుంది. వడళ్నిలో ఈనూ టెంపుల్ ఄది.

టెంపుల్కి వళాళఔ ఄఔెడి అడవాళ్ళని చూస్ప చ్చల్ల అశుయైడింది క్రయిన. చెవలక్ర, ముక్తెలక్ర, చేత్రలక్ర, మళ్ళళక్ర ఄనీూ
అబయణాలే. చెమైంత వడలుృ ఄంచ్చనూ ఔంచి ట్ట
ొ జరీచీయలు...తల నిండా నాయతో ఔటిొన పూలు, నుదుటి మీద ఄడింగా
విబూది.

‘‘ఆంత ఄలంఔయణకి వాళ్ళకి ఎంత టెైం డుత్రందో?’’ అశుయైపోతూ ఄంది.

‘‘ఄందరూ మీల్లగా వండరుగా!’’ అకాష్ ఄనాూడు.

‘‘ఄఫ్కోయస్....!’’ ఄని వూరుక్తంది.

గుళ్ళళ శ దుగా దండం పెట్ట
ొ క్తంట్టనూ క్రయినని చూశ్వడు.

బెైటకి వచ్చుఔ...‘‘దేవణిా ఏభని కోరుక్తనాూరు?’’ ఄని ఄడిగాడు.

‘‘నేను ఆంత వయకూ దేవడిూ ఏమీ ఄడఖలేదు. నాక్త కావల్నస్పంది మా ఄనూమైనే ఄడిగేదానిూ. ఆపుృడు మా ఄనూమైని
ఄడఖలేని ఔ విషమం దేవడిూ కోరాను.’’

‘‘ఏంటది....?’’ క్తతూహలంగా ఄడిగాడు.

‘‘నా అట మీద మీక్తనూ ఄభిమానానిూ ఔలకాలం యిల్లగే వండనివవభని’’ భనసూౄర్తిగా ఄంది.

ఄతని మొహం వివయాభయింది.... కాస్టపు ఏమీ మాటా
ా డలేఔపోయాడు.

‘‘భర్త మీరేం కోరుక్తనాూరూ?’’ తనూ అసకిిగా ఄతని మొహం చూసూ
ా ఄంది. ఫలహీనంగా నవావడు.

‘‘మీరు దేవడిూ ఏభని పా
ొ ర్తించ్చరో ఄది జయగాలని కోరుక్తనాూను’’ ఄనాూడు.

‘‘ఇజిట్! చూశ్వరా దేవడి దఖగయ భనిదీర్త అలోచనలూ ఔల్నశ్వయి. ఄందుకే ఄంటారు. ద్దైవ భహభ వంట్టందని’’ సంతోషంగా
ఄంది.

ఄయ ఖంటలో గుడి నుంచి ఫమటకొచ్చురు. కారులో కూడా ఄతను మౌనంగా ఏదో అలోచిసు
ా నూట్ట
ా యధాైనంగా ఖడిపాడు.

ఄదేం ఖభనించలేదు క్రయిన.

ఖలఖల్ల ఏదో మాటా
ా డుతూనే వంది.

‘‘నాతో ఈనూట్ట
ా ఫొండీాగా ఆది వయక్త ఎవర్తతోననాూ ఈండేవారా?’’ సడన్గా ఄడిగాడు.

‘‘మీతో ఈనూటా
ా ? వూ....ు్...లేదు...నేనసలు మా ఫొండస్తో కూడా బెైటకి వళ్ళను. నాక్త ఎవర్త ఔంపెనీ నచుదు. బోర్!
ఄబాయిచ చ్చల్ల భంది నాతో మాటా
ా డటానికి,
ఄయేైది కాదు.

ఫొండ్షిప్ చేమడానికి టెై్ చేశ్వరు. కానీ నాక్త ఎవర్తతోనూ మాటా
ా డబుదిు

ఎందుకో మీతోనే మాటా
ా డాలనిపస్ాంది. ఫహుశ్వ నాల్లగా వాలీబాల్ మీకూెడా పా
ొ ణం ఄవడం రీజనేమో!

ఄదీకాఔ నా నెూండో ఏట నుంచీ ఆృటి వయకూ, నేనాడిన మయిన్ టయూమంటస్ ఄనీూ చూశ్వననాూరు.

ఄనేూళ్ళ నుంచీ ఄంత బాగా నా గుర్తంచి శ దు చూపన మీఔంటే నాక్త అతీేయులు ఎవరుంటారు?

నేను మీతో మాటా
ా డటం గుర్తంచి ఄందరూ యఔయకాలుగా మాటా
ా డుక్తంట్టనాూరు. ఄనుకోనివవండి. ఇ గాస్పస్కి నేనసలు
పా
ొ ధానైమివవను.

నా భనసుకి ఏది నచిుతే, ఏది భంచిదనిపస్టా అ నే నేను చేస్తాను. ఇ విషమంలో నేను ఎవర్తక్ర బమడను’’ కింత ఈదేొఔంగా
ఄంది.

మౌనంగా వినాూడతను. భనసు బాధగా మూల్నగింది. ఄృటికి భధాైహూం ంటి ఖంట ఄవడంతో దార్తలో ఎదుయయిన హోటల్
కి పోనిచ్చుడు కారు.

ఄఔెడ రస్తొరంట్లో ూంచ్ చేస్ప ఫమటకి వచ్చురు. ఄఔెడే ష్ణపంగ్ చేశ్వడు. ఄతనికి డొససస్, పెర్ఫ్యైభస్, వాలెట్, బెలొస్ ఄసు
డఫంటే లెఔెలేనట్ట
ా క్కడిట్ కాయి్ యూజ్ చేశ్వడు.

ఄతనింకా ఏవో రేుజ్ చేసు
ా ంటే ఔెకి వళ్ళ నిలుుని..

‘‘మీక్త బాగా డబుందా?’’ ఄమామఔంగా ఄంది.

అ ొశూకి ఖలఫడి నవావడు. ఔళ్ళళంఫడి నీళ్ళళ తిర్తగాయి.

‘‘ఎందుక్త నవవత్రనాూరు?’’ సంబొభంగా ఄతని నవవ చూసూ
ా ఄంది క్రయిన.

‘‘మీరు చ్చల్ల ఆన్సూసంట్.’’

‘ఏం’ ఄనూట్ట
ా చూస్పంది.

‘‘ఄల్ల ఎవయూయినా ఄడగొచ్చు?’’ పెదీర్తఔంగా ఄనాూడు.

‘‘ఎవర్తనెైనా ఄడఖలేదుగా! మిభేలేూ ఄడిగాను’’ ఄంది.

ఄపుృడు ఄయుమైంది ఄతనికి. అమ చినిూ ొంచంలో వాలీబాల్ సయసన తనక్త కూడా చోట్ట దొర్తకిందని.

‘‘సరే ఄయితే! మీ ొశూకి సమాధానం చెపాృల్ల?’’ ఄడిగాడు.

‘‘వదు
ీ లెండి....ఄడఖటం నాదే పొయపాట్ట. ఄసలు మీరవరో, ఏం చేసు
ా ంటారో కూడా మీరు చెృలేదు’’ నిషూ
ొ యంగా ఄంది.

‘‘నా పేరు అకాష్. ఏం చేసు
ా ంటానంటే ఆదుగో ఆల్ల క్రయినా దేవి టయూమంటా చ్చటూ
ొ తిరుగుతాను’’ తమాష్ణగా ఄనాూడు.

‘‘నేనడిగింది జాబా? ఎడుైకేషనా? బిజినెస్తస ఄని?’’ బుంఖమూతి పెటిొ ఄంది.

‘‘ఎం.బి.ఎ. చేశ్వను.’’

‘‘ఇజిట్! మా ఫొదర్ కూడా ఎం.బి.ఎ.నే. మీరు ఎఔెడ చదివారు?’’

క్ష్ణం తటటాయించి...‘ఆంక్కఔెడ హైదరాబాద్లోనే!’ ఄనాూడు.

‘‘ఄయితే ఆపుడేం చేసు
ా నాూరు?’’ అసకిిగా ఄంది.

‘‘బిజినెస్’’ చెపాృడు.

ఄతని మాటలు ఔట్ చేసు
ా నూట్ట
ా వండటంతో అ వివరాలు చెృడం ఆషొం లేదేమోననుక్తంది.

ఄతను ఔ ఫ్యనీస శ్వరీ, బ్ల
ా జ్, పెటీకోట్ సట్ తీసుకోవటం చూస్ప

‘‘ఎవర్తక్ర? మీక్త స్పసొయస్ వనాూరా?’’ ఄడిగింది.

‘‘యసనల్’’ ఄనాూడు.

‘‘ఒ!స్తరీ....మీ ఖయా్ ఫొండ్కా?’’ యహసైంగా ఄంది.

‘‘ఄల్లంటి వాళ్ళళవరూ నాక్త లేరు. ఈంటే గింటే మీరే నా ఖయా్ ఫొండ్’’ ధైయైం చేస్ప ఄనేశ్వడు.

‘‘ఉహూ మీరూ, నేనూ, వాలీబాల్ ఔ జట్ట
ొ . భనం గేమ్ ఫొండస్మి. భనల్నూ ఔల్నపంది వాలీబాల్’’ ఄంది.
వంటనే ఄఔెడి నుంచి పార్తపోయి, తలని దేనిఔయినా ఖలకొట్ట
ొ కోవాలనిపంచింది అకాష్కి..

మొహం ఖంట్టపెట్ట
ొ క్తని నిలుునాూడు. తనంత తపుృ ఏం చేస్పందో ఄయుంగాఔ కాభయిపోయింది క్రయిన.
ష్ణపంగ్లో క్రయిన ఏమీ తీసుకోలేదు.

‘‘మీరేమీ కొనరా?’’ ఄడిగాడు అకాష్.

‘‘ఉహూ! భనీ నేను చ్చల్ల పొదుపుగా వాడతాను. నాక్త ఄవసయభయినవి ఄనుక్తనూవే కొంటాను’’ చెపృంది.
భుజాలు షొగ్ చేస్ప వూరుక్తనాూడు.

స్తమంతోం వయకూ ష్ణపంగ్తోనే సర్తపోయింది. సలెక్ష్న్లో ఄతనికి హలృ్ చేస్పంది క్రయిన.

అమ సలెక్ష్న్ చూస్ప ‘‘పరేాదే టేసొ్ వందే...’’ఄంటూ ఄభినందించ్చడు. ఈడుకోెలేదామ. హ్వయిగా నవేవస్పంది.
స్తమంతోం ఄయిదయింది.‘‘వాట్ నెఔొస్?’’ ఄడిగింది క్రయిన.

‘‘బీచ్.’’

‘‘ఒ.క్క.’’ చెపృంది. సముదా
ొ నిూ చూస్టా క్రయినకి చ్చల్ల అనందం. ఆంత వయకూ రండు స్తరు
ా మాతోమే, ఄదీ చినూపుృడు డాడీతో
ఔస్తర్త, వైజాగ్ టయూమంట్కి వళ్ళనపుడు భరోస్తర్త మాతోమే అమ సముదా
ొ నిూ చూస్పంది.

‘‘సముదొభంత ఖంభీయమైందీ....

సముదొభంత లోతయినదీ నేనింతవయకూ చూడలేదు’’ ఄంది.

నురుగు ఔక్తెతూ దూయం నుంచి ఔనిపసు
ా నూ సముదొం వైపు చూసూ
ా ఄంది.

‘‘నేను చూశ్వను’’ అకాష్ ఄనాూడు.

‘‘చూశ్వరా!?’’ అశుయైపోతూ ఄడిగింది క్రయిన.

‘‘ఉ! సముదొభంత ఖంభీయమైన వాడు అకాష్.’’

‘‘మీరా!?’’ నవవతూ ఄంది.

‘‘నేను కాదు అకాశం’’ చెపాృడు.

‘‘భర్త సముదొభంత లోతయినది?’’ అసకిిగా ఄంది

‘‘మీరే!’’ టక్తెన ఄనాూడు. అమ విసేమంగా చూస్పంది.

‘‘మీరే...ఄంటే స్వా్’’ విడభర్తు చెపాృడు.

‘‘ఄమోే! మీక్త చ్చల్ల తెలుసు’’ ఔళ్ళంతలు చేస్ప ఄంది.

సముదా
ొ నిూ ఄంత దఖగయగా చూడగానే ఈతాసహంతో పొంగి పోయింది క్రయిన.

‘‘ఎంత బావందో!’’ అనందంతో మొహం వల్నగి పోత్రండగా ఄంది. ఆసుఔలో నడుసు
ా ంటే పాదాలు లోల్నకి కూరుక్త పోత్రనాూయి.
ఄడుగులు ఎతెాతిా వేయాల్నస వస్ాంద.

ఎంత తొందయగా నీళ్ళ లోకి రుగెడదాభనుక్తంటే ఄంత అలసైమై పోతోంది.

పొడి ఆసుఔలో కూరుుండి పోయాడు అకాష్.

‘‘మీరు నీళ్ళలోకి రారా!’’

‘‘ఉహూ! దూయంగా కూరుుని చూడటమే నాకిషొం’’ చెపాృడు.

‘‘భర్త నేనూ?’’ నిరుతాసహంగా ఄంది.

‘‘మీరు వళ్ళండి’’ చెపాృడు.

ఄతనా మాట ఄనగానే శ్వండిలస్ ఄఔెడ విడిచి పెటిొ ర్తవవన నీళ్ళ లోకి ర్తగెతిాంది. చ్చడీదార్ కొంచెం పెైకి ట్ట
ొ క్తంది. తెలాని
పాదాలు ఔలువ పువవల్ల
ా ముదొీసు
ా నాూయి.

చలాని పలా క్కయటం వచిు పాదాల్నూ సృృశించగానే ళ్ళంతా పులకించి పోయింది.

క్కయటాలు డు
ి తో సయాైటల్లడుత్రంటే అమ పాదాలు క్కయటాల్నూ ఔవివసు
ా నాూయి.

‘‘ఆంకొంచెం లోల్నకి వళ్ళనా?’’ అమ ొతి దానికి చినూ పలాల్ల తన మీద అధాయ డి ఄడుగుత్రంటే హృదమం పొంగి పోయింది.

‘‘భరీ లోల్నకి వళ్ళఔండి’’ ఖటిొగా ఄర్తచి చెపాృడు. తల్లడించింది.

కాస్టపు క్కయటాలతో అడిన తరావత ఫొటలు దిగుతానంటూ ఄఔెడ వనూ రాళ్ళ మీదకి ఎకిె నిలుుంది.

నియంతయం క్కయటాల తాకిడికి రాళ్ళళ నునూగా మారాయి. పాక్తడు కూడా టేొస్పంది.

రండు మూడు యాంగిలస్లో ఫొటలు తీశ్వడు. జన సభయుం దూయంగా వండటం చేత అ పా
ొ ంతభంతా ొశ్వంతంగా వంది.

‘‘ఆంకో ఫొట అ పెై రాయి మీద దిగుతాను’’ ఄంటూ పెైకి వళ్ళతోంది క్రయిన.

‘‘జాఖతా...భరీ పెైకి వళ్ళఔండి’’ హచుర్తంచి తల తిపాృడు. దూయంగా సూరుైడు క్తంగి పోతూ సఖం సూరుైడు ఔనిపసు
ా ంటే ఄటే
చూసు
ా ండి పోయాడు అకాష్.

పెై రాతి మీదక్త వళ్ళత్రనూ క్రయిన రాతి నునూదనానికి బాలెనస్ చేసుకో లేఔ జార్త పోయింది. క్కవవభంటూ ఄయచి నీళ్ళలో డి
పోయింది.

క్రయిన ఄరుపుకి ఈల్నకిె డి తిర్తగి చూశ్వడు అకాష్. నీళ్ళలో ఈకిెర్త బికిెర్త ఄవతోంది క్రయిన.

భరీ లోల్నకి వళ్ళ లేదు. కానీ, సడన్గా రాళ్ళ మీద నుంచి డటంతో ఔంగారు డి పోయింది.

దానికి తోడు అమ ఎపుృడూ మోకాల్న లోత్ర కూడా నీళ్ళ లోకి వళ్ళ లేదు. ఄల్లంటిది కే స్తర్త ఛాతీ లోత్ర క్కయటాలో
ా మునిగే సర్తకి
అమ ఈకిెర్త బికిెర్త ఄయి పోతోంది. చూడిం తోటే ష్ణక్ తినాూడు అకాష్. ఖఫ ఖబా ర్తగెడుతూ క్రయిన వైపు వళాళడు.
ఇదాల్నసనంత ఄవసయం కూడా లేదు.

ముందు చెయిై ట్ట
ొ క్తని లేప నిలోుబెటా
ొ డు. ఖజ ఖజ వణుక్తతూ ఄతనిూ హత్ర
ా క్త పోయింది.

‘‘ఏం పరేాదు. ఏమీ కాలేదు....’’ నీళ్ళ లోంచి ఫమటికి తీసుక్త వసూ
ా ఄనాూడు.

న్సట
ా కి, ముక్తె లోకి వళ్ళడానికి ొమతిూంచిన నీటిని ఄృటి వయకూ రస్పసొ్ చెమైడంతో వూపర్త సర్తగా
గ ఄందఔ విరీతమైన
దగు
గ వచిుంది.ఔ చేతో
ా పొదివి ట్ట
ొ క్తని ఆంకో చేతో
ా వీపు మీద రాసూ
ా ఫమటికి తీసుక్తని వచ్చుడు.త, ళ్ళళ మొతాం తడిచి
పోయింది. తనుంచి నీరు ధారాపాతంగా కారుతోంది.

అకాష్ కూడా సఖం వయకూ తడిచి పోయాడు. ఫమటికి రాగానే పొడి యిసుఔలో కూరుుండి పోయింది క్రయిన. అకాష్ కూడా ఔెనే
కూరుునాూడు.

భుజం చ్చటూ
ొ చేతిని మాతోం తిమైలేదు. తడి ఫటొకి ఆసుఔ ఄంట్టక్తంది. దులుపుక్తనే ధాైస కూడా లేదు.

ఔెళ్ళదీరు తృ పెదీగా జన సంచ్చయం లేదు. ఈనాూ ఎవర్త ధాైసలో వాళ్ళళనాూరు. ఔనుచీఔట్ట
ా ముసురుక్తంట్టనాూయి.ఆంకా
ష్ణక్ నుంచి తేరుకోలేదు క్రయిన. ఄంత పెదీ రాళ్ళ మీద నుంచి నీళ్ళలో డటం, ఄలలో
ా చిక్తెక్తని తను ఈకిెర్త బికిెర్త కావడం,
ఄంతా తలచ్చక్తంటేనే బమంగా వంది. ఔె స్తర్తగా ళ్ళళ జలదర్తంచింది.

ఔన్ససల్నంగా భుజం మీద తటా
ొ డు. ఄపుృడు ఆహ లోఔం లోకి వచిు అకాష్ వంఔ చూస్పంది. చినూగా నవావడు.

ఆతనే తన పా
ొ ణాలు కాపాడాడు. ఆతను రాఔపోతే అ ఄలలో
ా డి తను కొట్ట
ొ క్త పోయేదే!

‘చచిు పోతాననుక్తనాూను’ గొంత్ర పెఖలుుక్తని ఄంది.

‘‘ఎందుక్త?’’

‘‘ఏమో! అ నీళ్ళలో ఄల్ల క్కయటాలు ఄసలు ననుూ పెైకి లేవనీమ లేదు. నాక్త స్పవమ్ చేమడం రాదు ఄనుకోగానే భర్తంత పేయలెైజ్
ఄయి పోయాను. బమం వేస్పంది’’ గువవల్ల ముడుచ్చక్తంటూ ఄంది.

చేతితో భర్తంతగా హత్ర
ా క్తనాూడు. అమకి ఏమీ ఄబైంతయం చెపాృలనిపంచ లేదు. ఄతని భుజం మీద నిససంకోచంగా తల
వాల్నుంది.

నేనుండగా ఎందుక్త బమం?’’ భందొ సవయంతో ఄనాూడు. చెవి ఔెనే ఄతని మలాని మాటలు ఎంతో ధైరాైనిూచ్చుయి.

‘‘నిజమే! ఇస్తర్త బమ డను’’ సమాధానం చెపృంది.

ఔ కా నవావడు. తనేభందో గురొిచిు నాలుఔెరుచ్చక్తంది.

‘‘ఆంత ఄమామఔమైన దానివి ఎల్ల ఫత్రక్తతావ?’’ భృదు సవయంతో ఄనాూడు. పేొభతో ఄతనుూంచి ఏఔ వచనంలో మాట
వచిుందని ఆదీరూ ఖభనించలేదు.

‘‘ఆంటి దఖగయ ఄనూమై, టూయస్కి వచిునపుృడు మీరూ ఎపుృడూ ఔెనే వంటారుగా, ఆంకేంటి బమం?’’ ధీమాగా ఄంది.

‘‘నేనా? ఎపుృడూ వంటానని ఏంటి నభేఔం?’’

అమ ఔళ్ళళ బాధతో రరల్లడాయి. ‘‘పోనీ ఄపుృడపుృడు’’ ఄతి ఔషొం మీద ఄంది.

నిటూ
ొ రాుడు. క్రయినకి బమంగా ఄనిపంచింది. ఄతనికి ఆల్ల భర్తంత దఖగయగా జర్తగింది. నభే లేఔ పోయాడు. ఇ ఄమాేయి తన
మీద ఆల్ల అధాయడుత్రందని ఄసలు నభే లేఔ పోత్రనాూడు.

ఄతను టాపక్ మారాుడు.

‘‘పెళ్ళ ఎపుృడు చేసుక్తంటావ?’’

‘‘నేనా... పెళాళ...? ఎపుృడూ అలోచించలేదు. వాలీ బాల్కి దూయభవావల్నస వస్టా దేనినీ నేను యాక్కసొ్ చేమను.

మీతో నేను ఆంతస్టపు మాటా
ా డుత్రనాూనంటే వాలీ బాల్ మీక్త ఄభిమాన పాతోం కావడం. మీరు నా చినూృటినుంచీ నా గేమ్ని
చూడటం. ముందు నుంచీ నాక్త మీయంటే ఄందుకే యిషొం.’’

‘‘ఄంటే నేనెల్లంటివాడినెైనా, దొంఖనెైనా, హంతక్తడినయినా, వాలీ బాల్ గేమ్ని లెైక్ చేస్టా చ్చల్ల? ఆఔ భనుషులో
ా ఏ గుణాలు నీక్త
నికి రావా?’’ కించిదావేశంతో ఄనాూడు.

కాస్టపు అలోచనలో డి, ‘‘మిఖతా వాళ్ళ సంఖతేమో కానీ మీరు ఄల్లంటి వారు కాదు. చ్చల్ల భంచి వారు’’ నిదానంగా ఄంది.

‘‘ఔ వేళ్ ఄల్ల ఄయితే?....’’

‘‘ఄల్లంటి వారు కానపుృడు ఎందుక్త డిసెషన్?’’

ఄతను మౌనంగా వండి పోయాడు. మొహం ఔెకి తిపుృక్తనాూడు. ఔె నుంచి కూడా ఄతని మొహంలో స్వర్తమస్ నెస్
ఔనఫడుతోంది.

‘‘ఏభయింది?’’ మలాగా ఄడిగింది.

క్కయటాల ఘోషని వింట్టనూ వాడల్ల
ా తేరుక్తని ‘‘అలోచిసు
ా నాూను’’ ఄనాూడు.

‘ఏంటని’ ఄడఖ లేదు. ఏంట ొతి విషమం ఆంత ఖంభీయంగా, యింత లోత్రగా అలోచించడం తనకి రాదు.

‘‘నేనేదనాూ తపుృ మాటా
ా డితే స్తరీ...!’’ చినూబుచ్చుక్తనూ మొహంతో ఄంది.

అమ మొహం వంఔ చూశ్వడు. చీఔటీ, దూయంగా వనూ లెైట్ట
ా భసఔ వలుగులో అమ భావాలు సర్తగా ఔనిపంచ లేదు.

తడిస్పన ఫటొలకి సముదొపు గాల్న తోడయి చల్న వణికిస్ాంది. ‘‘చ్చల్ల చల్నగా వంది’’ ఄతని మోచేతి పెైన రండు చేత్రతో చ్చటిొ
వేసూ
ా ఄంది.

‘‘వళ్ళ పోదామా?’’ లేవ బోయాడు.

‘‘వదు
ీ ’’ ఄతని చేతిని వదలక్తండా ఄంది.

‘‘జులుబు చేసు
ా ంది.’’

‘‘మీతో వండానిపస్ాంది’’ మలాగా ఄంది.

తల కొంచెం ఔెకి జర్తపాడు.

అమ ముకూె, చెంలు తాకాయి. ఖబుక్తెన తల తిృ బోయాడు. కానీ ఄమస్తెంతం వేస్పనట్ట
ా మొహం ఔెకి జయఖ లేదు.

క్రయినకి అశుయైంగా వంది. ఄతనితో యింత సనిూహతంగా వండటం. ఏం జయఖ బోతోంది....!?

అ చీఔట
ా ఄతని పెదాలు వత్రక్తల్లట పా
ొ యంభించ్చయి. సంంగి మొఖగల్లంటి నాస్పఔ మొదటి టారగట్ ఄయింది. ఔలువ రేక్తల్ల
ా ంటి
ఔళ్ళళ ఄయమోడుృలవవఔ తృ లేదు. గోదావరీ తీయం ల్లంటి నుదురు ధనైభయింది. చెంలు క్కంపులవడం చీఔటి మూలంగా
తెల్నస్ట ఄదృషొం లేదు.

చివర్తకి దొర్తకింది ఄసలయిన నిధ. భృదువగా పెదవలతో అమ పెదాలను ఫొష్ చేశ్వడు అకాష్.

ఉపర్త భాయంగా మార్తంది క్రయినకి. యింకా ఏదో కావాలని శరీరాలు కోరుత్రనాూయి. యింతందమైన ఄనుభూతిని గుర్తంచి చ్చల్ల
భంది సరాెస్పొగా
గ కామంట్ చేస్తారందుక్త?

ఄతని చేయి భర్తంత ఎడావనసవత్రండగా చట్టక్తెన సృృహ వచిున దానిల్ల తేరుక్తని, ఄతని చేతిని ట్ట
ొ క్తని అపేస్పంది.
ఄృటికే తొల్న స్తర్తగా పురుష సృర్శ రేపన సందడిలో భత్ర
ా గా స్ల్న పోతోంది వమసు.

ఄతని సృయశ నుంచి విడివడటం ఄంటే శరీరానిూ సఖం కోస్ప యివావలనూంత బాధగా వంది.

‘‘పీాజ్! వన్మోర్’’ ఄతని గొంత్ర కూడా భఖ స్పర్తని నింపుక్తనూట్ట
ా గా వంది.

‘‘వదు
ీ ....’’ రస్పసొ్ చేస్పంది.

సడన్ గా అమని వదిలేస్ప లేచి నిలఫడి అ చీఔట
ా నే చ్చరు
ా చేశ్వడు.

ఄతనికి ఎందుకో ఄృటిఔపుృడు స్పఖరట్ తాగాలనూ కోర్తఔ ఔల్నగింది. అకాష్ కి స్ేక్ చేస్ట ఄలవాట్ట లేదు. టీనేజ్
కూైర్తయాస్పటీతో ఒస్తర్త తాగాడు. కానీ ఄంతగా టెంొ్ చేమ లేదది.

కానీ యిపుడు...

ఇ సభమంలో....

శరీరానిూ వేధంచే ఏదో బాధ నుంచి ర్తలీఫ్ పొందడానికి తాగాలనిపస్ాంది.

ఏదో వలమంలో చిక్తెక్త పోత్రనూట్ట
ా గా వంది. ఎనిూ నులు? ఎంత డబు!....ఄనీూ వదిలేస్ప ఆల్ల ఎందు కోసం....? ఏదో
గురొిచిుంది. కేవలం ఄందు కోసమేనా? ఇ ఄమాేమంటే ఏ ఄభిపా
ొ మమూ లేదా....?

భనసంతా సంగయషణతో నల్నబిల్న ఄవతోంది. తట్ట
ొ కో లేఔ పోత్రనాూడు. ముందు ఇ చీఔటి నుంచి వలుగు లోకి వళాళల్న.

‘‘క్రయినా! వళ్దామా?’’ హఠాత్ర
ా గా ఄతని గొంత్ర వినిపంచింది.

ఄతని అకాయం వంఔ చూసూ
ా , యింతక్త ముందు తామిదీర్త భధైన జర్తగిన సంగటనని తలుుక్తని అశురాైనికి లోనవతోంది.

‘‘వళ్దామా....?’’ ఆసుఔలో డిన క్కమరాని తీస్ప దులుపుతూ ఄడిగాడు.

‘‘ఉ....!’’ లేచి నిలఫడియది.

ఫటొల నిండా యిసుకే! ఄతను ఫ్యైంటూ షయొ్ కి ఄంటిన యిసుఔను దులుపుక్తంట్టనాూడు.

ఄది చూస్ప అమ కూడా డొస్ ని దుల్నపంది.

ఫటొలు యింకా తడీ పొడి గానే వనాూయి. యిల్ల వళ్తే ఫొండస్ దఖగయ యింకేభయినా వందా...? కానీ తృదు.

ఄతను కారు పార్తెంగ్ వైపు నడవడం చూస్ప ఄనుసర్తంచింది. ఄతను ఄంత స్టపూ మౌనం గానే వనాూడు.

కార్ లో కూడా ముభావం గానే వనాూడు. జర్తగిన దానికి బాధ డుత్రనాూడేమో....! ఄవను భర్త... జర్తగింది ఏభయినా
తక్తెవ విషమమా? ఄనవసయంగా యిదీయం టెంొయాైం.

‘‘ఄయాం స్తరీ!’’ హోటల్ దఖగయ దిగాఔ ఄంది.

‘‘ఎందుక్త?’’ మామూలు గానే ఄనాూడు.

ఏం చెపాృలో, ఎల్ల చెపాృలో తెలీ లేదు క్రయినకి.

అమ తటటాయింపు చూస్ప, ‘‘ఄనీూ భర్తు పోయి రసొ్ తీసుకో. తల స్తూనం చేస్ప బాగా త్రడుచ్చకో! జలుబు చేసు
ా ంది’’
చెపాృడు.
తలూపంది. ‘‘వళ్తాను, గుడ్ నెైట్’’ ల్నపొ్ దఖగయకి రాగానే చెపాృడు.

కాస్టపు తటటాయించి ‘‘మటెాకిె వళ్దామా?’’ సంకోచంగా ఄంది. అమ భనసు ఄయుభయింది. అ భనసుకి భర్త కాస్టపు తనతో
ఖడపాలనుంది.

‘‘సరే!....’’ మలాగా మటెాఔెడం పా
ొ యంభించ్చరు.

‘‘టూ డేస్ తరావత మాైచ్ ఔదా?.... ఇ టూ డేస్ ఔలవను’’ చెపృంది.

ఎందుఔనని ఄడఖ లేదతను. అమే చెపృంది. ‘‘డిసొయ్ ఄవతాను. కానసన్ టేోషన్ పోత్రంది’’ ఄని.

ఄభావంగా అమ వంఔ చూశ్వడు. ఄతని ఔళ్ళలో భావమేదో ఄయుభయీై కానట్ట
ా ంది. ఄంటే తను ఔలవఔ పోవడం యితనికి బాధని
ఔల్నగిసు
ా ందా! పోనీ ఔలుదా
ీ మా...? ఄంటే ఇరోజు జర్తగిన సంగటనే తనని ఄంత తొందయగా వదిల్న పెటేొట్ట
ా లేదు.

యిఔ రేపూ ఎలు
ా ండీ కూడా యితనితో ఖడిపతే టీమ్ ఄంతటిక్ర తను దోొహం చేస్పనటేా. ఄసు తను భదా
ొ స్ వచిుంది టయూమంట్
కోసం. అకాష్ తో షికారు
ా కోసం కాదు. దృఢంగా ఄనుక్తంది.

తన రూం దఖగయకి రాగానే ‘స్వయూ’ చెపృంది. ఄతను ల్నపు
ొ ఎకేె వయకూ ఈండి రూంలోకి వచేుస్పంది. ఆంకా వాళ్ళళవరూ రాలేదు.

ర్తసషనిసొ్ ఫోన్ మస్టజ్ ంపంచింది. తభ టీమ్ వాళ్ళంతా పసొ్ షో స్పనిమా చూస్ప వస్తాయట ఄని.

కొంతలో కొంత నమం. టెైమ్ చూసుక్తంది. ఏడునూయయింది. ఖఫ ఖబా తల స్తూనం చేస్టస్ప, నెైట్ డొస్ వేసుక్తని రూం సరీవస్ కి
ఫోన్ చేస్పంది.

వేడి వేడి డినూర్ రూంకే సయవ్ చేమ ఫడింది. భోజనం చేస్ప భంచం మీద వాల్న నెఔొస్ గేమ్ లో ఄనుసర్తంచ బోయే వూైహం
గుర్తంచి అలోచించింది.

రేపూ, ఎలు
ా ండి స్టొడిమం కి వళ్ళ మిఖతా వాళ్ళ మాైచ్లు ఄఫాయవ్ చేయాల్న. ఇ రోజంతా మిస్ చేస్పంది. ఆఔ ముందు ఄల్ల
కాకూడదు.
నిదొతో ఔళ్ళళ మూతలు డా
ి యి. భధైలో ఎపుృడో ఫొండస్ రావడం, సఔండ్ క్రతో తలుపు తెయచి లోల్నకి వచిు తనని గుర్తంచి
జోక్త వేసుకోవడం, ఏమీ తెలీనంత గాఢ నిదొ లోకి జారుక్తంది క్రయిన.

పెై ఫోార్ లో అకాష్ మాతోం నిదొకి దూయమై బాలెనీ లో ఛెయిర్ వేసుక్తని మర్తస్ప పోత్రనూ అకాశం వంఔ చూసూ
ా జర్తగినదానిూ
తలుుక్తంటూ జయఖ బోయే దాని గుర్తంచి అలోచిసూ
ా అ రాతోంతా జాగాయం చేశ్వడు.

*****************

భృదుల్ల దేవి పుటిొంటి కొచిు నెల రోజులయింది. అమకి యింకా ఔదిలే ఈదేీశైం లేనట్ట
ా భయదళ్ళళ ఖభనించ్చరు.

అమకి వండి వడిించడం, సఔల భరాైదలూ చేస్ప దిగొదిగి ఖడడం వాళ్ళకి పా
ొ ణ సంఔటంగా వంది.

కానీ తృదు....

తాము ఆంత తిండి తిని, ఇ మాతోం సుకంగా నెైనా ఈనాూమూ ఄంటే, ఄది తభ బయిల ొయోజఔతవం కాదు. అడ డుచ్చ చలవ
ఄనుకోగానే ఎదురు తిర్తగే భనసు కూడా కాసాంత శ్వంతిసు
ా ంది.

కానీ భృదుల్ల దేవి చెల్లయించే ఄధారీొని బర్తంచడం కొంచెం ఔషొమే!

ఄందరూ తన ఔనుసనూలలో మదల్లలనుక్తనే భనిషి ఎవరు ఎదురు తిర్తగినా అమక్త నచుదు.

జఖనాూధం ఔెడే అమతో ధైయైంగా మాటా
ా డ ఖలడు. ఄనుక్తనూది స్తధంచఖలడు.

ఆంతకాలం ఫ్యరాేసూైటిఔలస్ నష్ణ
ొ లో
ా ఈందని చెపృ చ్చల్ల మిగులుుక్తనాూడు. ఄందులో కొంత భృదుల్ల దేవి కూడా బాైంక్
లో తన పేరు మీద వేసుక్తంది.

ఫంగారు గుడు
ా పెటేొ బాత్ర ల్లంటి అ ఔంపెనీని ఄశోక్ హేండోవర్ చేసుక్తనే సర్తకి, చేతిలో పెైస్త డబు రాఔ ఔటే చిరాగా
గ ఈంది.

ఆంత వయకూ కూడబెటిొన దాంతో ఫతకొచ్చు గానీ, ఆఔ ముందు జల్లసలకి డబులు చ్చలవ.

ఄదీ కాఔ అ ఄశోక్ ఆంతటి తోనే వదిల్న పెడతాడని కూడా లేదు. అసు
ి లనిూంటినీ స్తవధీనం చేసుక్తని పెతానం వలఖ బెడతాడేమో!
క్తంఔ వాడి అటలు స్తఖనివవ కూడదు ఄని ఆంటిల్నా పాదీ ఖటిొగా నియాయించ్చక్తనాూరు.

ఆంటికి రావడంతోనే ‘‘ఄఔెయాై....!’’ ఄంటూ హడావిడిగా వచ్చుడు జఖనాూధం.

భయదళ్ళతో ఔల్నస్ప స్పనిమాకి వళ్దాభని పా
ా న్ వేసుక్తని తయాయవత్రనూ భృదుల్ల దేవి...

‘‘ఏంటి తముేడూ....ఄంత ఔంగారు?’’ మొహ్వనికి మేఔప్ సర్త పోయిందా లేదా ఄని ఄదీంలో చూసుక్తంటూ ఄడిగింది.

‘‘ఄఔెడ పలాల మీద సంస్తయం వదిలేస్ప ఆఔెడికి వచిు కూరుునాూవ. వాళ్ళ యిష్ణ
ొ రాజైంగా వందఔెడ’’ అవేశంగా ఄనాూడు.

‘‘ఏభయిందిపుృడు?’’ తాపీగా ఄంది.

‘‘ఏభయిందా? అ క్రయిన ఏవో అటంటూ చెనెైూ వళ్ళందట...ఄల్ల ఫర్త తెగించి ఔెతే ఄఔెడిక్ర, ఆఔెడిక్ర తియఖడం మానిృంచభని
చెపాృనా లేదా?’’ ఏదో పెతానం ఄంతా తనదే ఄయినట్ట
ా యంక్కలు వేసు
ా నాూడు.

‘‘చెనెైూ వళ్ళందా?’’ బృక్తటి ముడుసూ
ా ఄంది.

‘‘అ...నినూ ఏదో నుండి ఄట్ట వైపుకి వళాళను. ఔ స్తర్త చూస్ప వదా
ీ ం ఄని ఆంటికి వళాళను. నీ కొడుక్త వాళ్ళ నానూకి ఄనూం
తినిపసు
ా నాూడు. క్రయిన లేదా? ఄంటే ఆదుగో ఇ సంఖతి చెపుృకొచ్చుడు.’’

‘‘అహ్వ!....’’ తల ంకిసూ
ా ఄంది.

‘‘ఄల్ల వూరుక్తంటే ఆంకా పేటేోగి పోతారు.....’’ రచు గొడుతూ ఄనాూడు.

‘‘ఏం చేమనురా! ఆపుృడంతా వాడి పెతానమే ఄయి పోయింది. చెలెాల్నూ ఏదనాూ ఄంటే నా మీద విరుచ్చక్త డతాడు. ఏదనాూ
ఄంటే సవతి తల్నా సర్తగా చూడదనూ ఄవాదు ఔటి! నా ఔడుపున ఔ కామ కాస్టా వాళ్ళని చూసుక్తని ఄయినా అ ఆంట
ా
ధైయైంగా ఈందామూ ఄంటే, ముసల్లమన మూల డటంతో దేవడు అ ఄదృషొం కూడా లేక్తండా చేశ్వడు’’ రాని ఔనీూళ్ళను
త్ర
ా క్తంటూ ఄంది.

భనసుసలో ఎంత ఄఔెసు వనాూ, అడ డుచ్చ ఔష్ణ
ొ లు వినే సర్తకి నిజమే ఄనిపంచింది భయదళ్ళకి.

‘‘ఎందుఔండీ వదిన గార్తని ఏడిపస్తారు....? మీక్త చేతనెైన స్తమం చెమైండి. ఄంతే తృ అవిడ భనసుని బాధ
పెట్ట
ొ దు
ీ ....’’ఖటిొగా ఄంది జఖనాూధం భాయై.

‘‘నేనేభనాూనే! తన భంచి కోసమే ఔదా చెపాృను’’ జఖనాూధం తగిగ పోయి ఄనాూడు.

‘‘వాడేం ఄన లేదులే! ఏదో నా బాధ కొదీీ....’’ ఄంటూ తముేణిా వనకేసుకొసు
ా ంటే....

‘‘వీళ్ళ భధైలో ఔల్నృంచ్చకో కూడదు....’’ ఄంటూ లెంలు వేసుక్తనాూరు భయదళ్ళళ.

‘‘ఔ స్తర్త ఄశోక్ కి ఫోన్ చేస్తాను.....’’ ఏదో అలోచిసూ
ా ఄంది భృదుల్ల దేవి.

‘‘అ....గుడ్ ఐడియా! ఫోన్ చేస్ప ఖటిొగా వార్తూంగివవ!’’ జఖనాూధం ఔస్పగా ఄనాూడు. ఄనుక్తనూదే తడవగా ఆంటికి ఫోన్ చేస్పంది.
ఆంట
ా లేడతను.

అఫీసుకి చేస్పంది. ఄఔెడ దొర్తకాడు.

భృదుల్ల దేవి గొంత్ర వినగానే..

‘‘పనీూ! బాగునాూవా?’’ భరాైద పూయవఔంగా లఔర్తంచ్చడు.

‘‘అ! బాగానే వనాూను. ఏం చేసు
ా నాూరు?’’ ఄంది.

అ ొశూకి ఏం చెపాృలో తెలీలేదు ఄశోక్ కి.

‘‘అఫీసులో వనాూను’’ ఄొమతూంగా ఄనాూడు.

‘‘ఄది తెలుసులే....! ఄందుకేగా ఆఔెడికి చేస్పంది. క్రయిన ఏం చేస్ాంది?’’ పెడసయంగా ఄంది.

అమ మాట తీరుకి చివవన అవేశం ఈపొృంగింది. ఄతి ొమతూం మీద అపుక్తనాూడు.

ఄతను మౌనంగా వండి పోయే సర్తకి

‘‘కాలేజీకి వళ్ళందా?’’ ఏమీ ఎయఖనట్ట
ా ఄడిగింది.

‘‘ఉహూ....’’

‘‘భర్త?’’ తీవొంగా వంది అమ సవయం.

‘‘చెనెైూ వళ్ళంది.’’

‘‘చెనెైూ...ఎందుక్త?’’ ఔఠినంగా ఄంది.

‘‘టయూమంట్ కోసం’’

‘‘ఫమటి ఉర్తకి ఔెదానిూ ంపంచ్చవా?’’

‘‘ఔెతీ కాదు పనీూ! కోచ్ వంటాడు. టీమ్ మేటస్ వంటారు’’ వివర్తంచ బోయాడు.

‘‘ఉయా వంఫడి తిరుగుత్రనాూయంటే వాళ్ళళ ఆల్లంటి వాళ్ళళ ఄయుైంటారు. జోగ్గ జోగ్గ రాసుక్తంటే బూడిద రాలుత్రందని,
ఄల్లంటి వాళ్ళందరూ ఔల్నస్ప వళాళయనూ మాట.’’

‘‘క్రయిన గుర్తంచి వాళ్ళందర్తనీ ఄనడం దేనికి పనీూ?’’ మలాగానే ఄనాూడు.

‘‘ఄనమా భర్త? ఄయినా ఄసలు అటలు, ఖంత్రలూ మానెమైభని ఎనిూస్తరు
ా చెపాృను? భన ల్లంటి జమీందారీ క్తట్టంబాలో
ా
అడపలాలు ఫమటకి రావడమే ఖఖనం! ఄల్లంటిది ఇ అటలూ, చదువలూ యివనీూ....ఄయితే రేపు దానికి పెళ్ళవత్రందా?
భంచి సంఫంధాలు భనింటి గుభేం వయక్కైనా వస్తాయా? ఄల్ల జర్తగితే, సవతి తల్నా సర్తగా చూసుకో లేదని ఄందరూ
ననాూడిపోసుక్తంటారు’’ గుక్ఔ తిపుృకోక్తండా ఄంది.

‘‘ఄల్ల మేమపుృడూ ఄన లేదుగా పనీూ!’’ ఄశోక్ అవేదనగా ఄనాూడు.

‘‘మీరు ఎదురుగా ఎందుఔంటాయయాై! చెయాైల్నసనవనీూ వనఔ వనఔ చేసూ
ా వంటారు. ననుూ వూరు వళ్ళనిచిు, చెలెాల్నూ
తియఖడానికి ంపంచ్చవ.’’

‘‘పనీూ....’’ ఖటిొగా ఄర్తచ్చడు ఄశోక్.

‘‘నా మీద ఄర్తచి ఏంటి ల్లబం? లోఔభంతా కోడై కూమక్తండా చూసుకోండి ముందు’’ కోంగా ఄంది.

‘‘ఄసలు ఆపుృడేభయింది పనీూ? ఇ కాలంలో అడపలాలు అటలు అడటం తపేృం కాదు. పెైగా ఎంతో పేరు కూడా! భనం
సంతోషించి తనని ఎంఔరేజ్ చేయాలే గానీ....’’

ఄతని మాట భధైలోనే అపేస్ప...

‘‘అ...అ...నువవ చేసు
ా నూది చూసు
ా నాూంగా! ఆంకా నేను కూడా ఎందుక్తలే! ఄయినా ఇ మాటలనీూ ఄనవసయం. క్రయినకి ఫోన్
చేస్ప వంటనే యభేని చెపుృ.’’

‘‘.........’’

‘‘నువవ చేస్తావా? నేను చెమైనా?’’ బెదిర్తంపుగా ఄంది.

‘‘నేను చేస్తానులే పనీూ!’’ చెపాృడు.ర్తస్వవర్ టప్ భని పెటిొన శఫీం వినిపంచింది. బాధగా మొహం చేత్రలో
ా కి దించ్చకొని
కూరుునాూడు.
ఔర్తది అట టా భభకాయం.

భరొఔర్తది ఄయుం లేని ొతీకాయం.

రండింటినీ, యిదీర్తనీ బాలెనస్ చేసుక్తంటూ రావడం చ్చల్ల ఔషొంగా వంట్టంది.

క్రయినకి ఆపుృడు ఫోన్ చేస్పనా రాదు.

అ సంఖతి తెల్నస్ప తను ఫోన్ చేస్టా అమని బాధ పెటిొన వాడవతాడు.

ఄట్ట మాైచ్ లు వదులుకొని రాలేకా....

ఆట్ట తన మాట విన లేకా సంగయషణకి లోనవత్రంది.

ఆృటికిపుడు క్రయినని యభేనఔ పోవడమే బెసొ్.

ఎల్లగో రండు మూడు రోజులో
ా క్రయిన వచేుసు
ా ంది. ఇ లోపు పనిూ ఫోన్ చేస్టా ఎల్లగో ఔల్ల మానేజ్ చెయాైల్న.

ఄసలు క్రయిన గుర్తంచి తనకి రండేళ్ళ నుంచీ దిగులు గానే ఈంది. ఏం చెయాైల్ల ఄని తను భధన డుత్రంటే పనిూది భరో యఔం
భనసాతవం.
క్రయిన విషమంలో ఎల్లగెైనా తను ఄనుక్తనూది స్తధంచ్చల్న. ఄందుక్త క్రయిన బాధ డినా ముందు ముందు సుక డుత్రంది.
తను బాగా అలోచించే అ నియామం తీసుక్తనాూడు. తను చేసు
ా నూది తపేృమీ కాదు. తనని తాను సభర్తుంచ్చ క్తంటూ చ్చల్ల స్టపు
ని వదిలేస్ప ఄల్లగే కూరుుండి పోయాడు.

ొకాష్ వచిు ఏదో ఄడిగే వయకూ తేరుకో లేఔ పోయాడు.

***************

సౌతిండియా టయూమంటస్ లో హైదరాబాద్ జట్ట
ొ , రైలేవస్ జట్ట
ొ ఫైనలస్ చేరుక్తనాూయి.

మాైచ్ భరీ హోరా హోరీగా స్తఖఔ పోయినా యసవతాయం గానే స్తగింది.

ఫైనలస్ లో హైదా
ొ బాద్ స్వా్ జట్ట
ొ రైలేవస్ స్వా్ జట్ట
ొ మీద 15`10, 18`16, 15`8 తేడా తో విజమం స్తధంచింది.

నేషనల్ గేభస్ లో

ఫేవరేట్ గా హైదా
ొ బాద్ జట్ట
ొ ని చ్చల్ల భంది క్రడా ండిత్రలు ఎంపఔ చేస్టస్తరు.

ముకైంగా క్రయిన అట తీరు గుర్తంచి చెనెైూ స్పటీ ఎడిషనస్ లో బాగా రాశ్వరు.

అట టా అమకి వనూ ఄంకిత భావం, ట్ట
ొ దల, ొతిబ స్తటి లేనివని క్రర్తించ్చరు.

ఆంత వయకూ ఎనిూ టయూమంటస్ గెల్నచినా, ఇ గెలుపు ొతేైఔమైనదిగా ఄనిపస్ాంది క్రయినకి.

ఎందుఔంటే అకాష్, తన అటని ఄభిమానించే అకాష్, తనని పోొతసహంచే అకాష్ సభక్ష్ంలో తను గెల్నచింది.

ఇ ఄనుభూతి భరువ లేనిది.

ఄందుకే భనసు లోనే ఇ విజయానిూ ఄతనికి ఄంకితం చేస్పంది.

ఄతనునాూ, లేఔ పోయినా తను గెల్నచి తీరుత్రంది. కానీ ఄతని పోొతాసహం సహజ ల్లవణాైనికి భర్తంత మరుగు దిదిీనట్ట
ా గా
ముర్తస్ప పోతోంది.

తన టీమ్ గెలవ గానే, చ్చల్ల భంది చ్చట్ట
ొ ముటిొ ఄభినందనలు తెల్నమ జేశ్వరు.

కానీ అకాష్ మాతోం ఄఔెడే అ స్టొడిమం మటా మీద కూరుుని దీయఘంగా తన వంకే చూసు
ా నాూడు.

ఄతనిూ ఄల్ల చూసు
ా ంటే భనసంతా చెృ లేని బాధ. రుగెత్ర
ా కొని వళ్ళ ఄతనిూ హత్ర
ా క్త పోవాలనిపంచింది.

ఎందరు ఔంగా
 టస్ చెపుత్రనాూ ఄతను చెృని లోట్ట బాగా తెలుస్ాంది.

అ కోల్లహలం నుంచి తపృంచ్చ కొని వళ్ళళ సర్తకి అకాష్ ఔనిృంచ లేదు. రూం కి వళ్ళ పోయినట్ట
ా నాూడు.

ఎందుక్త ఄతను ఄంత డల్ గా, నీయసంగా ఔనిపంచ్చడు? ఄతని కోసం ఎదురు చూస్ాంది ఄనూ విషమం ఖహంచక్తండా ఎల్ల
వళ్ళ పోయాడు?

భరో ఖంటలో పెొజెంటేషన్ సయేనీ వంది. ఄంత వయక్త ఄతనిూ చూడక్తండా ఎల్ల? వంటనే వళ్ళ పోవాలని వంది.

కానీ తను క్కపెొన్...ట
ో ఫీ తీసుకోక్తండా తను ఄరా
ు ంతయంగా వళ్ళ పోతే తభ జట్ట
ొ రువ సంఖతి ఏంటి? ఄయినా వైకిిఖత జీవితం
కోసం అటని ఄవమానించ కూడదు. అకాష్ తో తను తరావతయినా మాటా
ా డొచ్చు. భనసు ఔంట
ో ల్ చేసుక్తని వండి పోయింది.

టీమ్ మేటస్ ఄందరూ గెల్నచిన అనందంతో కేర్తంతలు కొడుత్రనాూరు.

ఄందర్త మొహ్వలూ దీపాతో వల్నగి పోత్రనాూయి. గెలుపు తాలూక్త దయహ్వసం భన్సహయంగా వార్త పెదాలపెై ల్లసైమాడుతోంది.
ఄది చూస్ప తాతాెల్నఔంగా అకాష్ సంఖతి ఔెన పెటిొంది.

స్తమంతా
ో నిఔల్ల
ా సందడి సదు
ీ భణిగింది. ఄందరూ ఔల్నస్ప హోటల్ కి వచ్చురు.

క్రయిన భనసు ఎపుృడపుృడు అకాష్ ని చూడాల్ల ఄని తపంచి పోతోంది. రాగానే ఄతని రూంకి వళాళంటే ఫొండస్
ఏభనుక్తంటారోనని బమం.కోచ్ కాసా నెభేదసు
ి డు. పేరుకే కోచ్ కానీ, ఫొండ్ ల్లనే వైవహర్తస్తాడతను.

ముృయి ఄయిదేళ్ళ వమసుంట్టంది. జనయల్ గా ఫమటకి వచిునపుడు ఫీొగానే వదిలేస్తాడు.

ఄందకే ఄమాేయిలు ఄతనిూ ఫతఔనిచ్చురు. లేఔపోతే ఎపుృడో శంఔయగిర్త మానాైలు టిొంచే వారు. భరాూడు రాతిో టెోయిన్ కి

ర్తజరేవషన్ దొర్తకింది.

ఆంకో ఆయవై నాచగు ఖంటలు హ్వపీగా ఖడపొచ్చు ఄంటూ ఄమాేయిలు అనందంతో కేర్తంతలు కొటా
ొ రు. రేపు ఖలంతా ఏం
చెయాైల్ల ఄని పా
ా నస్ వేసుక్తంటూనే వనాూరు.

క్రయిన డల్ గా వండటం చూస్ప ఄమాేయిలు అశుయై పోయారు. ఏద్దైనా పెదీ ట
ో ఫీ గెల్నచిన తరావత క్రయిన మొహం
అతేవిశ్వవసంతో వల్నగి పోతూ వంట్టంది. అమని చూస్ప తభకే ముచుట వేసు
ా ంట్టంది.

ఄల్లంటిది ఆపుృడిల్ల డీల్లగా....?

‘‘క్రయినా! వాట్ హేపెండ్?’’ ఔమాేయి ఄడిగింది.

‘‘ు్!’’ తల ఄడింగా తిపుృతూ ఄంది.

ఄమాేయిలంతా ఄనుమానంగా చూశ్వరు. ఄంతా నిశశఫీభయి పోయి తన వంఔ ఄల్ల చూసు
ా ంటే బిఔె మొహం వేస్ప చూస్పంది
క్రయిన
అ నిశశఫీం లోంచి ఒ ఄమాేయి శ్వవైంగా...

‘‘ఎట వళ్ళ పోయింది భనసు...యిల్ల ంటయయిైంది వమసు... ఒ చలా గాలీ...! అచూక్ర తీస్ప...’’ ఄంటూ పాడటం మొదలు
పెటొగానే ఄందరూ తాళ్ం వమై స్తగారు.

‘‘ఏంటిది చిరాగా
గ !’’ ఄంది. అ మాట ఄంట్టన్న అమ వంఔ అశుయై పోయి చూశ్వరు. అ మాట ఄంత ముదు
ీ గా, ఄంత ఄందంగా,
ఄంత ఫలంగా ఄనఖలదని ఎవరూ ఄనుకోలేదు.

అమ చెంలు క్కంపులయాైయి.

ఔళ్ళళ ఄయమోడుృలవత్రనాూయి.

పెదాలు సంచర్తసు
ా నాూయి.

వాళ్ళందర్తక్ర విషమం ఄయుమై పోయింది. ‘‘ఄమోే! అకాష్ స్తమానుైడు కాదు’’ సడన్ గా ఄంది ఒ ఄమాేయి.

‘‘ఏం?’’ చ్చరుగా
గ చూసూ
ా ఄంది క్రయిన.

‘‘నినుూ...‘ ఏంటది చిరాగా
గ ’ ఄనే నినుూ, ఆల్ల మారేుశ్వడంటే స్తమానుైడా! మాకేదో డౌట్ గా వంది. ఄసలు విషమం ఏంట
చెపుృ’’ ఔమాేయి నిఖగదీసూ
ా ఄంది.

ఄమాేయిలందరూ కాయూర్ చెమైడం చూస్ప తట్ట
ొ కో లేఔ ఫమటక్త వచేుస్పంది క్రయిన.

ఒ నిమిషం ఄల్లగే నిలఫడింది. ఎఔెడికి వళాళలో తోచఔ కాస్టపు అలోచించి సంకోచిసూ
ా నే పెై ఫోార్ కి వళ్ళంది.

కాల్నంగ్ బెల్

పెొస్ చేస్పంది. ఄట్ట నుంచి ర్తాయ్ లేదు. ఄపుృడు చూస్పంది డోర్ ల్లక్ చేస్ప వండటానిూ. ఈసూరుభనుక్తంటూ

కిందక్త వచిుంది.

ఎఔెడికి వళ్ళ పోయాడు?

తను గెల్నచినా ఔంగా
 టస్ చెృక్తండా గ్ండ్ నుంచి వచేుశ్వడు.

తనే ఄతనిూ ఔర్తంచడానికి వచిునా రూం లోనూ లేడు. అమక్త దుఃకం ముంచ్చకొస్ాంది. చినూపలాల్ల ఏడవాలనిపస్ాంది.

తనేం తపుృ చేస్పందని అకాష్ ఆల్ల తనకి ఔనిపంచక్తండా పోయాడు.

ఆపుృడు రూంకి వళ్తే తన ఫేస్ చూస్ప ఏదో జర్తగిందనుక్తంటారు. భనసు సంభాళ్ంచ్చకొని పెదాల మీద నవవని ఫలవంతాన
ఄతికించ్చక్తని రూంకి వచిుంది.

ఄృటి వయకూ గోల చేసు
ా నూ ఫొండసందరూ క్రయినని చూస్ప ఔర్తనొఔరు హచుర్తంచ్చక్తంటూ కామ్ ఄయి పోయారు.
ఏం

ఏడిపస్తారో

ఏంట! బెరుక్తగా ఄనుక్తంటూ తన బెడ్ వైపు నడిచింది.

ఄఔెడ ఔ ఄందమైన గిపొ్ పాక్కట్ ఔనిపంచింది. పేరట్ గ్గన్ స్పలె్ ఔవర్ మీద ఄయవిర్తస్పన గుల్లబీలు ముదిొంచఫడా
ి యి.
పెైన చినూ కారు
ి మీద ట్ట, మిస్ క్రయిన....

పొమ్ అకాష్! ఄని ముతాైల్ల
ా ంటి ఄక్ష్రాలు ఔనిపంచ్చయి. ముందు కాయి్ తీస్ప చూస్పంది. ‘ఔంగా
 ట్టైలేషనస్’ ఄనూ కాషన్
ఔనిపంచింది
భళ్ళళ దుఃకం ముంచ్చకొచిుంది. ఇస్తర్త అనందంతో....

ఫొండస్ ఏదో అట టిొంచ బోయారు.

ఄసలే ఎమోషన్ లో ఈందేమో....‘‘పీాజ్!’’ చెయైతిా వార్తంచింది. అమ ఔళ్ళలో నీరు, భావావేశంతో చెంలు, పెదాలు వణఔడం
చూస్ప, విభా
ొ ంతికి లోనయాైరు వాళ్ళళ. మౌనంగా సైఖలు చేసుక్తంటూ ఆంకో రూంకి వళ్ళ పోయారు.

గ్గటింగ్ కాయి్ లో గుల్లబీ యంగు ఔవర్ ఔనిపంచింది.

అత్ర
ో తగా విపృ చదవడం పా
ొ యంభించింది.

డిమర్ క్రయినా!

నేనిల్ల లెటర్ రాసు
ా నూందుక్త అశుయైంగా వందా? లేఔపోతే కోమా? నేను నీక్త విషెస్ చెృ లేదని బాధ డా
ి వా? ఐయాం స్తరీ!
నినుూ సర్ పెై్జ్ చేయాలని ఔనిపంచ లేదు. ఇరోజు నెైట్ ఎయిటకాాక్ కి ఇ హోటల్ లోనే చినూ పారీొ ఎరేంజ్ చేశ్వను. మీ టీం
కోసం, ముకైంగా నీ కోసం. ననుూ డిసపాృయింట్ చేమక్తండా వస్తావ ఔదూ! ఔవర్ లో శ్వరీ వంది. ఄది నువవ ఔట్ట
ొ కోవాల్న. నా
కోసం పీాజ్!

మీ ఫొండస్ ఄందర్తక్ర నేను ఆనవయిట్ చేస్తనని చెపుృ. ఎదురు చూసూ
ా వంటాను. బెై! .....నీ అకాష్. చదవగానే గుండ దడ దడా
కొట్ట
ొ క్తంది. ఏ.స్ప లోనూ చిరు చెభటలు ఔమాేయి.

వణుక్తత్రనూ చేత్రలతో ఒపెన్ చేస్ప చూస్పంది. మొనూ ష్ణపంగ్ లో ఄతను కొనూ చీయ. తన కోసమే కొనూట్ట
ా ఉహంచ లేఔ
పోయింది.
కార్ సలేౄట్ ఔలర్ మీద చినూ చినూ జరీ పువవలు, లతలు ఄందంగా క్తటొఫడి వనాూయి. మాైచింగ్ బ్ల
ా జ్, పెటీకోట్.
ఎందుక్త తన కోసం ఆంత కరుు పెటా
ొ డతను. గాబరాగా ఄనిపంచింది.

టెైమ్ చూసుక్తంది. అయయింది. ఆంకా రండు ఖంటలే టెైమ్ ఈంది. ఄసలు ఇ చీయ ఔట్ట
ొ కోవడం, హయిర్ సొయిల్, ఇ నఖలు
పెట్ట
ొ కోవటం తనకి తెలీవ. ఆపుృడల్ల? ఔట్ట
ొ కోఔ పోతే అకాష్ డిజపాృయింట్ ఄవతాడు.

ఔవేళ్ ఔట్ట
ొ క్తనాూ డిసపాృయింట్ ఄవతాడు. తను ఔట్ట
ొ క్తనూ తీరు చూస్ప.

ఎల్ల? ఏం చేయాల్న?

ఖబుక్తెన ఫొండస్ గురొిచ్చురు.

రుగు ల్లంటి నడఔతో ఔె రూం కి వళ్ళంది. క్రయినని, అమ చేతిలోని వసు
ా వలీూ అశుయైంగా చూశ్వరు వాళ్ళళ.

మలాగా ఄతను పారీొ ఎరేంజ్ చేస్పన విషమం చెపృంది. వార్త మొహ్వలూ వల్నగి పోయాయి.

‘‘ఔవర్ లో ఐ వ్ యూ రాస్తడా....?’’ ఔమాేయి అత్ర
ో తగా ఄడిగింది.

‘‘ు్!’’ పెదవి విర్తచింది క్రయిన.

‘‘ఄయితే సవమంగా చెపేృస్తాడులే....’’ గాైయంటీ ఆచిుంది. అ ఄమాేయి. ఄయినా క్రయిన మొహం డల్ గా వండటం చూస్ప....

‘‘ఏభయింది?’’ ఄనుమానంగా ఄడిగింది ఒ ఄమాేయి.

చీయ, అయూమంటస్ చూపంచి...‘‘నాక్త రాదు....’’ బిఔె మొహం వేస్ప ఄంది.

ఄందరూ గొలు
ా న నవావరు. ఆంకో ఄమాేయి ఄందర్తనీ ఖదిమి డోంట్ వరీ.... మేమునాూం! నినుూ చూస్ప అకాష్ భతి
పోగొట్ట
ొ క్తనేల్ల చేమఔ పోతే ఆంకోస్తర్త వాలీబాల్ అడను’’ భీషణ ొతిజఞ చేస్పంది అ ఄమాేయి.

ఄంత ట్ట
ొ వేస్పనందుక్త ఆంకోస్తయయితే కోం వచేుదేమో...! ఇస్తర్త మాతోం నవేవస్పంది.

ముందుగా క్రయిన మొహ్వనికి ఫేస్ పాైక్ వేస్ప తల ఔండిషనింగ్ కోసం యఔ యకాల పేసొ్ లతో తలని భస్తజ్ చేస్ప...కాళ్ళకి, చేత్రలక్ర
పెడికూైర్, మానికూైర్ చేశ్వరు వంట వంటనే.

అమ తల స్తూనం చేస్ప రాగానే, చెయిర్ లో తల వనకిె వాల్ను త్ర
ా గా, ల్లవగా, నడుం వయకూ వనూ జుట్ట
ొ పొడిగా ఄయేై
వయకూ త్రడిచి డొమైర్ తో ఔ వంట్ట
ో ఔకి ఆంకో వంట్ట
ో ఔ ఄంట్టకోనంత పొడిగా ఄయేైల్ల అయ బెటా
ొ రు.

నునూగా, ఖటిొగా వనూ చెంలకి, మొహ్వనికి క్రమ్ టిొంచ్చరు. సవతఃస్పదుంగానే షేప్ తో వనూ ఐబో
ొ స్ కి ఄలంఔయణ చేయాల్నసన

ఄవసయం లేఔ పోయింది.రోజ్ పౌడర్ రాసు
ా ంటే అమ వదీని వార్తంచడంతో మామూలు పౌడర్ రాస్తరు.

విశ్వలంగా, నలాగా వనూ అమ ఔళ్ళకి కాట్టఔ భర్తంత ఄందానిూ యిచిుంది. పెదాలకి ల్నప్ స్పొక్ వమైనివవ లేదు.

అకాష్ కి

ర్తజినాల్నటీ ఆషొమేమో! ఔమాేయి కామంట్ చేస్టా చిరు కోంగా చూస్పంది క్రయిన.

బీచ్ దఖగయ సంగటన గురొిచిు ళ్ళళ జలు
ా భంది.

‘ఏంట ఆల్ల కొతాగా ఇ సందడి’ ఖంభీయంగా ఄనుక్తంది.

బ్ల
ా జ్ ఄతికినట్ట
ా ఔరఔొ్ గా సర్త పోయింది.

‘‘సైజ్ చెపాృవా?’’ కొంటెగా ఄంది ఔమాేయి. బుఖగలు ఔంది పోయాయి క్రయినకి.

‘‘ఛ....! నేను చెృ లేదు’’ ఔంగారుగా ఄంది క్రయిన ‘‘ఄయితే బాగానే గెస్ చేశ్వడు’’ నవవతూ ఄనాూరు.

‘‘ఄల్ల మాటా
ా డొదు
ీ ’’ కోంగా ఄంది క్రయిన. కానీ అ కోంలో ఫలం లేదు.

పొడవ, పొడవకి తగిన ల్లవ, గుల్లబీ యంగు మేని ఛామఖ క్రయినకి అ శ్వరీ బాగా సూటయింది. బాంగిలస్, నెక్కాస్, హేంగింఖస్ సట్
చూస్ప అశుయై పోయారు వాళ్ళళ.

‘‘కాసొ్ లీ సట్......వన్ ల్లక్ ఎబ్ల వంట్టంది. యు అర్ లక్రె క్రయినా! ఄతనికి నినుూ మారేజ్ చేసుక్తనే ఈదేీశం వనూట్ట
ా ంది’’ ఄని
ఄంట్టంటే ఄయోభమంగా చూస్పంది క్రయిన.

మొదటి స్తర్తగా తన జీవితం తన చేత్రలో
ా ంచి భరొఔర్త చేత్రలో
ా కి వళ్ళత్రనూట్ట
ా గా ఫీలయింది.

జుటొంతా ఫీొగా వదిలేస్ప సైడ్ కిాస్ పెటా
ొ రు. ఄృటిఔపుృడు ఔమాేయి తన కాళ్ళక్తనూ కొతా శ్వండిలస్ తాైఖం చేస్పంది.

తయారు చేస్ప ఄదీం ముందు నిలోుబెటా
ొ రు. తనకి తానే వింతగా వందనుక్తంది క్రయిన.

ఏంట కొతాగా, వింతగా, స్పనిమాలో
ా , టి.వి.లో
ా వాళ్ళ ల్లగా నడుసూ
ా డ బోయింది.

‘‘మేం రడీ ఄయేై లోపు నువవ నడవడం పా
ొ క్రొస్ చెయిై....’’

స్తూనం చేమడానికి హడావిడిగా వళ్ళతూ ఄనాూరు ఄమాేయిలు.

ఄందరూ తయాయయేై సర్తకి ఎనిమిదయింది. వీళ్ళళ లేట్ చేసు
ా నూ కొదీీ టెనషన్ గా వంది.

‘‘లేటయితే నేను రాననుక్తంటాడేమో!’’ అందోళ్నగా ఄంది క్రయిన

‘‘కొతా బిచుగాడు పొద్దీయఖడనూట్ట
ా కొతాగా పేొభలో డితే యిల్లగే వంట్టందిలే!’’ ఔమాేయి వేళాకోళ్ంగా ఄంది.

‘‘పేొమా లేదు, పాడూ లేదు. తవయగా యడీ ఄవవండి’’ ఄంటూ గాబరా పెటిొంది క్రయిన.

పారీొ కోసభని ఄందరూ శ దుగానే తయాయయాైరు. ఎనిమిదింపావకి కిందికి వళ్ళ ల్లంజ్ లో వనూై ఔనుక్తెనాూరు. ఄఔెడికి వళ్ళళ
సర్తకి అ ల్లన్ లో, ఄందునా పూల తో ఏరాృట్ట చేస్పన దావయం ఔనిపంచింది. దాని మీద పూలతోనే ‘ఔంగా
 చ్చైలేషనస్’ ఄని
ఔనిపంచింది.

చూడగానే ఄమాేయిలందరూ అనందంతో నవవక్తనాూరు. అ పారీొలో దాదాపు వంద భంది వయకూ

ఔనిపంచ్చరు. యనూయస్

రైలేవస్ టీమ్. ఇ టయూమంట్ నిరావహక్తలు, ఆంకా అకాష్ ఫొండస్ వనాూరు.

లోనికి ఄడుగు పెటొడం తోనే ఫుల్ సూట్ లో వనూ అకాష్ చిరు నవవతో ఎదురు వచిు స్తవఖతం ల్నకాడు. ఄతని ఔళ్ళళ రృ
పాట్టలో తన మీద వాల్న అస్తంతం తనని రీకిషంచ్చయి. ఄతని ఔళ్ళ లోని ొశంస చూస్ప క్రయిన తల స్పగు
గ తో వాల్న పోయింది.

తరావత డయాస్ మీదకి నెూండు భందినీ పల్నచి ఎపుృడొచ్చుడో గాని కోచ్ ని పల్నచి ఄందర్తక్ర ఆంటోడూైస్ చేశ్వడు.

ఆల్లంటి పారీొలూ, ఇ ర్తచయాలూ ఆవనీూ ఄలవాట్ట లేఔ పోవడంతో క్రయిన ముడుచ్చక్త పోతోంది.

అకాష్ తన ఔెనే నిలఫడా
ి డు. ‘‘మీ హయిర్ బావంది....’’ అకాష్ కామంట్ చెమైడంతో ఏవో భధురోహలు చ్చట్ట
ొ ముటేొశ్వయి.
కాస్టటికి డినూర్ స్తొయొయింది. ఄతను ఄనీూ ొతేైఔంగా ఔనుక్తెంట్టంటే ఈదేవగానికి లోనయింది భనసు. పారీొ భధైలో ఄతని
ఫొండ్ ఔతను....‘‘అకాష్! ఏంటి ఇ హంగామా...? ఎవర్త కోసం....?’’ ఒయగా తనని చూసూ
ా ఄంట్టంటే ఏదోల్ల ఄనిపంచింది
క్రయినకి.
అకాష్ ఏమీ చెృలేదు. నవేవశ్వడు. పారీొ దింటికి కోాజయి పోయింది. ఄతను ఄందర్తక్ర వీడోెల్నసూ
ా వండి పోయాడు.

దాదాపు ఄందరూ వళ్ళ పోయాఔ, అకాష్ వీళ్ళళ కూరుునూ వైపు వచ్చుడు.

‘‘ఇరోజు క్రయినని నాతో ంపస్తారా....?’’ ఄడిగాడు.

‘‘నేనా....? ఎఔెడికి....’’ గాబరాగా ఄంది క్రయిన.

‘‘ఎఔెడికా....? స్టొడిమంకి.....’’ చిరు కోంగా ఄనాూడు.

ఄమాేయిలంతా నవావరు. ఄందులో ఔమాేయి....

‘‘ఄల్ల ఄల్ల కారులో ఫియానీస ఔెన షికారు చెయాైల్న. యామై రైట్...?’’ తమాష్ణగా ఄంది.

‘‘ఎగా
ా టీా!....’’

‘‘నాక్త బమం...నేను రాను...’’ మొండిగా ఄంది. కోంగా చూశ్వడతను. ఄమాేయిలూ కోంగా చూశ్వరు.

‘‘ఆంత రాతిో పూట....’’ గొణిగింది.

‘‘నినుూ దయాైలూ, పశ్వచ్చలూ ఏమీ ఎత్ర
ా క్త పోవలే! వళ్ళళ’’ ఄంతా కోయస్ గా ఄనాూరు.

తను వళ్ళఔ పోతే, వీళ్ళంతా ఔల్నస్ప ఎత్ర
ా క్త వళ్ళయినా కారులో వేస్టట్ట
ా నాూరు. తృదనుక్తంటూ అకాష్ ని ఄనుసర్తంచింది.

ఄందరూ యహసైంగా ‘బెస్తొఫ్ లక్’ చెపుత్రంటే వినడి ముస్ప ముస్పగా నవవక్తనాూడు అకాష్.

చెనెైూ వీధులో
ా కారు మలాగా వడుతోంది. ఔ చేతో
ా డై్వ్ చేసూ
ా నే కోట్ట విపృ వనఔ స్వట
ా కి విస్పరాడు.

‘‘కొంచెం టెై లూజ్ చేస్తావా...?’’ ఄడిగాడు.

‘‘నాక్త రాదు.’’ తెలా మొహం వేస్ప ఄంది క్రయిన.

ఒ క్ష్ణం తేర్త పాయ చూస్ప... ‘‘చ్చల్ల నేర్తృంచ్చలయితే!’’ ఄనాూడు.

మౌనంగా వింది....

‘‘టెై్ చెయిై’’ చెపాృడు. సంకోచిసూ
ా నే ముందుక్త వంగింది. కారు సరాసర్త ఒ బ్ ముందుక్త వళ్ళ అగింది.

ఄతను తల కొంచెం ఔెకి తిపృ వంచ్చడు. ఔంపసు
ా నూ చేత్రలతో టెై నాట్ ని లూజ్ చెమైడానికి టెై్ చేస్ాంది. ఄతని త తన
హృదయానికి చేరువలో వంది.

ఏదోల్ల వంది. భనసంతా సంచలనం....ఖబుక్తెన చేత్రలు తీస్టస్ప ‘‘ఉహూ!’’ తల ఄడింగా తిపేృస్పంది.

అమ భనస్టంట తెల్నస్ప పోయినట్ట
ా భధుయంగా నవేవశ్వడు. ఄతనే టెై తీస్ప వేస్ప, షయొ్ పెై ఫటన్ విపాృడు.

‘‘వళ్దామా....?’’ డోర్ తీసూ
ా ఄడిగాడు.

‘‘ఎఔెడిక్ర...?’’ ఎదురుగా ఔనిపసు
ా నూ జిలుగు లెైట్ ల వంఔ చూస్ప, లోల నుంచి వినిపసు
ా నూ మూైజిక్ విని బమంగా ఄంది.

‘‘ఆంత రాతిో పూట భనం ఫీొగా మాటా
ా డుకోవాలంటే ఆఔెడ తృ ఎఔెడా వీలు కాదు.’’ డోర్ వేస్ప తిర్తగి వచిు డోర్ తీస్ప అమ
దిఖడానికి చెమైందిసూ
ా ఄనాూడు. సంకోచిసూ
ా నే ఄతనికి చెయిై ఄందించింది.

పూల గుతిాని ట్ట
ొ క్తనూట్ట
ా ఄపురూంగా అమ చేతిని ఄందుక్తనాూడు. భర్త వదల లేదు. వదిల్నంచ్చకోడానికి అమ కూడా
ొమతిూంచ లేదు.

ఄతను భనీ పే చేమడానికి వళ్ళనపుృడు మాతోం అమ ఎడంగా నులుుంది. అ ఖందయగోళ్ వాతావయణానూంతా ఆంతలేస్ప
ఔళ్ళతో చూసూ
ా నిలుుంది.

ఄతను దఖగయక్త రాగానే ‘‘ఏంట బమంగా వంది’’ చెపృంది. నవేవస్ప ‘‘నేనుండగా ఎందుక్త బమం....’’ భృదువగా అమ నడుం
చ్చటూ
ొ చెయిై చ్చటిొ చెపాృడు.

లోల్నకి వళ్ళగానే భర్తంత ఄయోభమం ఄయిపోయింది. మూైజిక్ కి ఄనుగుణంగా ముృయి భంది ఄమాేయిలూ,
ఄబాయిలూ డానస్ చేసూ
ా వూగి పోతూ ఔనిపంచ్చరు.

భర్త కొంత భంది ఄఔెడఔెడా వనూ టేబిలస్ చ్చటూ
ొ కూరుుని

గా
ా సులో
ా ని దొవానిూ తాగుతూ నవవలూ, కేర్తంతలో
ా మునిగి పోయారు.

ఇ సందడికి కొంచెం దూయంగా, లెైట్ట
ా భందొంగా ఈనూ చోటికి తీసుక్కళాళడు అకాష్.

ఄఔెడ ఆంత గోలగా లేదు.

కానీ వాతావయణంలో ఏదో భత్ర
ా ...

ళ్ళళ తేల్నపోత్రనూంత మైఔం....

పెదవల అకాయంలో వనూ స్ఫ్య వైపు దార్త తీశ్వడు అకాష్. ఄతని ఔెన క్రయినని కూరోుబెటిొ, అమ చేతిని తన గుపెృట
ా కి
తీసుక్తనాూడు.

కాస్టపు ఆదీరూ ర్తసరాలక్త ఄలవాట్ట డటానికి ొమతిూంచ్చరు. ‘‘నేను ఄసలు వూహంచ లేదు...’’ సడన్ గా ఄనాూడతను.

‘‘ఏంటి..?’’ బితాయ పోయి ఄడిగింది.

‘‘నువివంత ఄందంగా వంటావని’’ కాంపామంట్ పాస్ చేస్తడు అకాష్. ఄందంగా స్పగు
గ డింది క్రయిన.

‘‘ఎపుృడూ కాఔ పోయినా ఄపుృడపుృడయినా ఆల్ల ఈండొచ్చుగా’’ ఄడిగాడు.

‘‘నాక్త రాదు’’ ఄమామఔంగా ఄంది.

‘‘ఏంటి రాదు?’’ ఇస్తర్త బితాయ పోవడం ఄతని వంతెైంది.

‘‘ఆల్ల డొససవడం....’’ ఄంది క్రయిన ఄమామఔంగా.

‘‘భర్త ఆపుడు...?’’ ొశ్వూయుఔంగా ఄనాూడు.

‘‘మా ఫొండస్ చేశ్వరు.

‘‘ఄనుక్తనాూలే! నీక్త పెళ్ళయాైఔ చీయ విపేృ డూైటీయే గాఔ, చీయ ఔటేొ డూైటీ కూడా మొగుడిదేనని’’ గొణుక్తెనాూడు.

‘‘ఏంటి ఄంట్టనాూరు....? అరాగా ఄంది.

‘‘కొంచెం దఖగర్తకిరా!’’ ఄతని పెదాలే కాదు, ఔళ్ళళ అహ్వవనిసు
ా నాూయి.

‘‘ఎందుకూ?!’’ ఄంటూ ఄల్లగే బిఖదీసుక్తని కూరుుంది.

ఄతని చెయిై అమ నడుం భాగానిూ సృృశించగానే, చకిెల్నగింతతో మల్నఔలు తిర్తగి పోయి అటమాటిక్ గా ఄతని వేపు జర్తగింది.

తన నడుంని చ్చటిొ వేస్పన ఄతని చేతిని తీమడానికి ొమతిూస్ాంది క్రయిన.

‘‘చ్చటూ
ొ ఄందరూ ఎల్ల వనాూరో చూడు....’’ చెవి దఖగన గుసగుసగా వినిపంచింది.

‘‘నాక్త తెలీదు.....వదిీల్ల!....’’ తల ఄడింగా తిపృంది.

తిమై లేదతను. ‘‘నాకిల్లగే ఆషొం’’ మొండిగా ఄనాూడు. ఄతనికి

తను చ్చల్ల సనిూహతంగా వందనూ వూహే ఏంట గాబరాని ఔల్నగిస్ాంది.

తన భుజం ఄతని ఛాతీని రాసుక్తంటంది. ఄతని దృఢమైన చేతిలో తన నడుం భర్తంత చికిె పోతోంది. అ దాడికి కోపంచినట్ట
ా
ఎద ఈపొృంగి పోతోంది.

తనలో వసు
ా నూ మారుృ ఄందర్తక్ర తెల్నస్ప పోతాయేమోననూ బమం, సంకోచం....ఔలవయ డుతూ చ్చటూ
ొ చూస్పంది.

ఄందరూ ఎవర్త లోఔంలో వాళ్ళళనాూరు.

‘‘క్రయినా! నువవ నాక్త నచ్చువ. ఄయ్ లవ్ యూ!’’ ఄతని సవయం చెవి ఔెన ఖభేత్ర
ా గా వినిపంచింది. ఎఔస్ పెఔొ్ చేస్పన
విషమమే ఄయినా ఄతను చెృగానే మాతోం నిరా
ఘ ంతత కి గురైంది భనసు.

ఏమీ మాటా
ా డ లేనట్ట
ా తల దించ్చక్తని వండి పోయింది. ఄతని చేయి ఄనాచ్చుదితంగా వనూ అమ నునూని నడుం వంపుని
నిమురుతోంది.

‘‘చెపుృ...!’’ ఄడిగాడతను.

ఏభని? ఄనూట్ట
ా ఔళ్ళళతిా చూస్పంది.

అ ఔళ్ళ సౌందరాైనికి...

అ ఔళ్ళ లోని భావాలకి ముగు
ు డై చూసు
ా ండి పోయాడు.

‘‘ఄయ్ టూ లవ్ యూ! చెపుృ.’’

తల ఄడింగా తిపేృస్పంది. ఄతని చేయి మధాస్తినానికి వచేుస్పంది. మొహంలో ఔె క్ష్ణం ఄవమానం మర్తస్పంది.

‘‘ఎందుక్త?’’ ఄడిగాడు. భళ్ళళ ఄతని వంఔ చూస్పంది. కోంగాన్స, ఎల్లగో వనాూడు.

‘‘నాక్త బమం’’ ఏడుపు సవయంతో ఄంది.

‘‘దేనికి బమం?’’ కొటిొనటేా ఄడిగాడు.

‘‘మీయనూది చెృడానికి’’ ఄంది.

జాలీ, నవూవ ఔల్నగాయి.

‘‘బమం లేఔ పోతే చెపేృ దానివేనా?’’ ొసనూంగా ఄడిగాడు.

‘‘ఉఁ!’’

‘‘ఏభని చెపేృ దానివి?’’

‘‘ఐ లవ్ యూ ఄని’’ ఄంటూ నాల్నఔెరుచ్చక్తంది.

నవేవస్ప " మొతా
ా నికి చెపేృశ్వవ! థంకూై!’’ ఄంటూ అమ బుఖగ మీద ముదిీచ్చుడు.

ఔంగారుగా చ్చటూ
ొ చూస్పంది.

‘‘నువవ ననుూ పేొమిస్తావని నేను ఎనూడూ వూహంచ లేదు’’ తనలో తాను చెపుృక్తంట్టనూట్ట
ా ఄనాూడు.

‘‘కానీ మీరు పేొమిసు
ా నాూయని నాక్త ఎపుృడో తెలుసు’’ కానిౄడంట్ గా ఄంది.

‘‘ఎల్ల?’’ అశుయైంగా ఄనాూడు.

‘‘పేొభ లేఔ పోతే, నా గేభస్ ఄనీూ మీరు చినూృటి నుంచీ చూస్టవారే కాదు. ననిూల్ల ఎంఔరేజ్ చేస్ట వారు కాదు.’’ అమ తన
దోవన తాను చెపుృక్తంటూ పోత్రంటే ఄతను చేదు తినూట్ట
ా మొహం పెటా
ొ డు.

‘‘ఄవనా కాదా చెృండి?’’ పావ ఖంట ఏదేదో చెపేృశ్వఔ జడిా గార్త తీరుృ ఄడిగినట్ట
ా ఄడిగింది.

‘‘ఄవనవను’’ ఔంగారుగా ఄనేశ్వడు.

‘‘అ దేవడు మిభేల్నూ నా కోసమే సృషిొంచ్చడు. ఄసలు పేొభలూ పెళ్ళళ్ళ టా అసకిి లేని నాక్త మీ టా పేొభ ఔల్నగేల్ల చేశ్వడు.
మిభేల్నూ పెళ్ళ చేసుక్తనాూఔ కూడా నేను గేమ్ ఔంటినూై చేమవచ్చు. నేను ఎఔెడికి వళ్తే ఄఔెడికి మీరు కూడా వస్తారు.
ననుూ ఎంఔరేజ్ చేస్తారు. ఆంత ఄదృషొం ఏ క్రడాకార్తణికి దొరుక్తత్రంది?’’

అమ చెపుృక్త పోత్రంటే జుట్ట
ొ పీకోెవాలనిపంచింది అకాష్ కి.

‘‘నువవ ొతిదీ గేమ్ తో ముడి పెటిొ తృ ఆంకోల్ల అలోచించ లేవా? కోంగా ఄనాూడు.

‘‘ఄంటే....!’’ ఄయోభమంగా ఄంది.

‘‘ఄంటే ఏముందీ? నీ గేమ్ ని ఆషొ డుత్రనాూను కాఫటేొ నువవ ననుూ పేొమిసు
ా నాూవా?’’

‘‘ఄవను!’’

‘‘కేవలం ఄందు కోసమేనా?’’ విసేమంగా ఄనాూడు.

‘‘ఄది కేవలం ఄంటారేంటి? నాక్త ఄదే ముకైం.

నా ఄభిరుచి మీ యిషొం కాఫటేొ భనిదీయం ఔటయాైం. లేఔ పోతే నేనసలు మీతో మాటా
ా డే దానేూ కాదు.’’

అమ చెబుత్రంటే భనసంతా బఖ బగా భండి పోయింది. ఄసలు ఆల్లంటమాేయిని ఎవయయినా పేొమిస్తారా?

‘ఛ’ తన బుదిు తక్తెవ....ఔస్ప కొదీీ తనని తనే తిట్ట
ొ క్తనాూడు.

కాస్టపాగి ‘‘ఎందుక్త ఄల్ల వనాూరు?’’ ఄతని చేతిని తన బుఖగకి అనించ్చక్తంటూ ఄమామఔమైన ఔళ్ళతో ఄడిగింది.

గాయానికి వనూ రాస్పనట్ట
ా కొంచెం శ్వంతించ్చడు.

‘‘ఏం లేదు’’ తల ఄడింగా అడించి,

‘‘వళ్ళ పోదామా?’’ లేవడానికి స్పదుభవతూ ఄనాూడు.

‘‘కాస్టపు మీతోనే వండాలని వంది’’ మొహమాట డూ
ా నే ఄంది.

‘‘నీకూ ఄనిృస్ాంది ఔదూ! నాకూ ఄనిపంచింది. నినూ గేమ్ అడటానికి వళ్ళనపుృడూ ఄనిపంచింది.

నువవ పుృకోవ కాఫటిొ ఄన లేదు.
గేమ్ ఄవగానే ఄనిపంచింది. నేనే మొదట విషెస్ చెపాృలని, భనిదీయమే ఔల్నస్ప అ ఄకేషన్ సలబ్రొట్ చేసుకోవాలని.

స్తధైం కాదు కాఫటిొ ఄడఖ లేదు.

కానీ ఔటి మాతోం గురు
ి ంచ్చకో! నీక్త ఖాళ్ళ దొర్తకినపుృడు ఔల్నస్ప వండాలనిపంచడం పేొభ కాదు.

నా కోసం ఏదయినా వదులుకోవాల్న. ఏదయినా ఄంటే ఄదీ వాలీ బాల్ ఄయినా కావచ్చు. ఄదే పేొభ’’

ఄంటూ ముందుక్త ఄడుగు వేశ్వడు.

అమ మొహం చూస్ట ధైయైం లేఔ పోయింది. చూసుంటే అమ మోములో మారుత్రనూ యఔ యకాల భావాల్నూ చూస్ప

తట్ట
ొ కో ఖల్నగే వాడు కాదు.ఄతను సరా సర్త వళ్ళ కార్ లో కూరుునాూడు. మౌనంగా వళ్ళ ఄతని ఔె స్వట
ా కూరుుంది.

కానీ తల తిపృ ఄతని వంకే చూస్ాంది. అమ ఔళ్ళలో ఆంకా ఄ నభేఔం....ఏవేవో ొశూలు అమను చ్చట్ట
ొ ముడుత్రనాూయి.

తల తిపృ చూడటం లేదతను. చూస్టా గామ డిన హృదమం అమ విశ్వలమైన ఔళ్ళలో ర ర ల్లడుతూ ఔనిపంచేది.

కానీ తనేం తపుృ విషమం ఄన లేదు. అమకి వాలీ బాల్ పా
ొ ణం కావచ్చు.

కానీ తభ పేొభ ఔనాూ ఎక్తెవ కావడం ఎవర్తక్కైనా నచు వచేుమో! కానీ తన వలా కావడం లేదు.

విశ్వలమైన అ వీధులో
ా కారు వేఖంగా పోతోంది.

ఄతని భనసంతా అ డై్వింగ్ లోనే తెలుస్ాంది.

‘‘నాలో ఏభనాూ తపుృందా?’’ ఄంది క్రయిన.

‘‘ఎవయనాూరు?’’

‘‘భర్త ఆందాఔ మీరు ఄల్ల ఄనాూరేంటి? మీయంటే పేొభ లేఔ పోవడం ఏం లేదు. ఄసలు గేమ్ క్ర, మీకూ ముడి పెట్ట
ొ దు.

మీరు గానీ ర్తచమం కాఔ పోతే నేను జీవితంలో పెళ్ళ చేసుక్తనే దానిూ కాదు. పేొభ ఄనూ దానికే తావండేది కాదు.

మీక్త దూయభవటం ఄనూ విషమం నేను వూహంచ లేను. దమ చేస్ప మీరు ఆందాఔటిల్ల మాటా
ా డొదు
ీ .

ఆృటి వయకూ రోక్ష్ంగా నెైనా, ొతైక్ష్ంగా నెైనా ఎల్ల ననుూ పోొతసహంచ్చరో, ఆపుృడూ ఄల్లగే వండండి.

ఆందుక్త విరుదీంగా ఏం జర్తగినా నేను తట్ట
ొ కో లేను’’ ఄతని భుజం మీద తల్లనిుంది.

వచుని ఔనీూరు ఄతని షరు
ొ ని తడిపేస్ాంది.

అమ చెం మీద తటా
ొ డు.

కాస్టపు మౌనంగా ఖడిచి పోయింది. ఄతని కోం ల్లగే డై్వింగ్ స్వృడ్ కూడా తగిగంది.

కారు మలాగా పోనిసు
ా నాూడు. ‘‘ఏద్దైనా చెృండి’’ భుజం మీద నుంచి తలెతాక్తండానే ఔళ్ళళ పెైక్కతిా చూసూ
ా ఄంది.

కొంచెం తల ఔెకి తిపృ అమ నుదుటిని చ్చంబించి ‘‘ఇరోజు చ్చల్ల బావనాూవ’’ చెపాృడు.

‘‘ఄవనూ! ఎందుక్త నా కోసం ఆంత కరుు చేశ్వరు?’’ చీయ, నఖలు చూపసూ
ా ఄంది.

‘‘కాబోయే భాయై కోసం ఇ మాతోం కొని పెటొ ఖల స్ిభత వందిలే’’ ఄనాూడు.

ఄపుృడు గురొిచిుంది క్రయినకి. ఄతని వివరాలు తనకేమీ తెల్నమవని.

‘‘మీ గుర్తంచీ, మీ ఫ్యైమిలీ గుర్తంచీ చెపొృచ్చు ఔదా?’’ ముదు
ీ గా ఄడిగింది.

‘‘ఏం చెపాృలీ?’’ ఄడిగాడు.

‘‘మీరే బిజినెస్ చేసు
ా నాూరు? మీ పేరంటస్ ఏం చేస్తారు? ఫొదయస్ ఄండ్ స్పసొయస్ గుర్తంచీ.....’’ అసకిిగా ఄతని వంఔ చూసూ
ా
ఄడిగింది.
కొంచెం స్టపు అలోచనలో డినట్ట
ా అగాడు.

‘‘ఄవనీూ చెృడానికి ఆంకా టెైముంది’’ ఖంభీయంగా ఄనాూడు.

‘‘కాబోయే భాయైనని ఄనాూరు. నా దఖగయ దార్తఔమా?’’ నిషూ
ూ యంగా ఄంది క్రయిన.

‘‘భహ్వ తలీా! నీతో చ్చల్ల ఔషొం. భనం హైదా
ొ బాద్ వళాళఔ భంచి రోజు చూస్ప మా యింటికి తీసుక్కళ్ళ,

నేనే నీక్త ఄనీూ చెపుతాను. సరేనా?’’ బుజాగింపుగా ఄనాూడు.

రాతిో ంటి ఖంటకి హోటల్ కి తిర్తగొచ్చురు.

ల్నపు
ా ....
ొ లో నిలుునాూఔ అమ వంఔ చూసూ

‘‘నీతో బాల్ గేమ్ ఎపుృడపుృడు అడతానా ఄని కోర్తఔగా ఈంది’’ ఄనాూడు.

‘‘ఄంటే...ఏం గేమ్....? యిది వయక్త ఒస్తర్త ఄనాూరుగా నాక్త ఄయుం కాలేదు’’ ఄంది.

సమాధానం చెృ లేదతను. కొంటెగా నవవతూ చూసు
ా ండి పోయాడు.
సర్తగా
గ సరు
ీ క్తంది.

ఄతని చూపులు ఎఔెడ వనాూయో ఖభనించి పెైటని

ఏదో ఄయుభయిై కానట్ట
ా ంది. మొహం భందాయంల్ల మార్తంది.

స్పగు
గ తో రాఖ యంజితమైన మొహ్వనిూ ఄపురూంగా చూశ్వడు.

ల్నపు
ి పెటిొ అపేశ్వడు.
ొ అగింది. డోర్ తిమై బోయింది. చేత్రలు ఄడు

‘‘ఎపుృడో చెపుృ’’ ఄడిగాడు.

‘‘నాక్త అ గేమ్ గుర్తంచి తెలీదు’’ గొంత్ర పెగులుుక్తని ఄంది.

‘‘నేను నేర్తృస్తాను’’ మొండిగా ఄనాూడు.

‘‘పెళ్ళయాైఔ’’ మలాగా ఄంది.

‘‘ఉహూ....’’

‘‘హైదా
ొ బాద్ వళాళఔ....’’ ఄల్లఖంటేననాూ వదులుతాడేమోనని ఄంది.‘‘ఉహూ!....’’

‘‘భర్త?....’’ఔళ్ళళతిా చిరు కోంగా ఄంది.

‘‘ఆపుృడే!....’’‘‘అ?.....’’ బమంగా వనఔడుగు వేస్పంది.

‘‘ఆఔెడే!.....’’ ఄతని చేత్రలు అమ నడుం మీదకి చేర్త భర్తంత పెైకి ఎఖబాఔడానికి ొమతిూసు
ా ండగా,

కింద ఎవరో ల్నపు
ా నూ శఫీం వినిపంచింది.
ొ అరేట్ చేమడానికి టెై్ చేసు

ఄంతే! చట్టక్తెన ఄతని చేత్రలు తోస్టస్ప ‘‘గుడ్ నెైట్!’’ ఄంటూ ల్నపొ్ డోర్ ఒపెన్ చేస్టస్ప,

రుగు ల్లంటి నడఔతో తన రూం వైపు వళ్ళ పోత్రంటే నవవతూ చూసు
ా ండి పోయాడు అకాష్.

****

క్రర్తన యింటికి వచేు సర్తకి ఎృటిల్ల ఆలూ
ా , తండిొ, నానభే ఄంతా నిశశఫీంగా, ొశ్వంతంగా వంది.

యింట
ా ఄడుగు పెటొగానే పా
ొ ణం లేచొచిునట్ట
ా గా వంది. కానీ అ ొశ్వంతత లోనే ఏదో ఄసంతృపా పెైకి లేస్ాంది.

ఆృటిక్ర ఄశోక్ తనని ర్తస్వవ్ చేసుకోడానికి రాలేదు.

తన ట
ో ఫీని సఖయవంగా పెైక్కతిా ముదు
ీ పెటొలేదు. ఎవరూ లేని దానిల్ల ంటర్తగా ఆంటికి వచిుంది.

ఆృటి వయకూ అకాష్ పేొభ జలపాతంల్ల ముంచెతిాంది. అ హోరు యింకా భనసులో ొతిధవనిసూ
ా నే వండగా ఆంటికి వచిుంది.
తండిొ దపృఔ గొనూ వాడిల్ల తన మొహం వంకే చూసూ
ా వండి పోయాడు.

ఔళ్ళలో నీళ్ళళ నిల్నచ్చయి. అమన నుదుటి మీద ముదు
ీ పెటిొంది.

బావనూ చేతో
ా చెంలు సవయ దీస్ప ొశ్వూయుఔంగా చూశ్వడు.

అమన భనసు ఄయుం చేసుక్తనూట్ట
ా సఖయవంగా తను గెల్నచిన ఔపుూ చూపంచింది.

అమన ఔళ్ళళ సంతోషంతో మిలమిల్ల
ా డాయి.

నానభే దఖగయ క్కళ్ళ భుజాల చ్చటూ
ొ చేత్రలు వేమ బోగా అవిడ విడిపంచేసుక్తంది.

‘ఏభయింది నానమాే!’’ అశుయైంగా ఄంది.

‘‘ఄయాైయా నీ తిరుగుళ్ళళ?’’ పెడసయంగా ఄంది.

‘‘తిరుగుళాళ?.....’’ విసేమంగా ఄంది.

‘‘అ!....తిరుగుళ్ళళ. నీ దోవన నువవ అటలు, పాటలంటూ తిరుగుత్రనాూవ.

ఄఔెడిూంచి మీ పనిూ ఫోన్ చేస్పనపుృడల్ల
ా సమాధానం చెృలేఔ మీ ఄనూ తంటాలు డుత్రనాూడు.

మీ పనిూ సంఖతి తెలుసు ఔదా...

ఄయినా భనక్త ఇ అటలు ఎందుఔమాే? మీ ఄనూమై చఔెని సంఫంధం ఏదనాూ తెస్తాడు.

పెళ్ళ చేసుకొని చఔెగా పల్ల
ా పాలతో ఖడడం ఔనాూ అడదానికి కావలస్పంది ఏముంది?

నువివల్ల అటలంటూ తిరుగుత్రంటే చ్చటా
ొ లంతా యఔ యకాలుగా ఄంట్టనాూరు.

చినూృటి సంఖతి వదిలేయి. నువివపుడు పెళ్ళళడుకి వచ్చువ. ఆఔనెైనా ఄల్లంటివి తగిగంచ్చ కోవడం

భంచిది.

పనిూ ఄందంటే ఄందని కాదు కానీ నాకూ సుతరామూ నచుటం లేదు’’

క్తండ ఫదీలు కొటిొనట్ట
ా చెపుత్రంటే ఄచేతనురాలయి వింది క్రయిన.
ఎనిూ అశలతో ఆంటికి వచిుంది?

తన విజయానికి ఄందరూ ముర్తస్ప పోతాయని, అనందంతో స్తవఖతం చెపుతాయని ఎంత అశించింది? ఄనీూ ఔలాలేనా?

ఎపుృడూ తన గుర్తంచి ఆల్ల యింట
ా పనిూ తృ ఎవరూ మాటా
ా డ లేదు.

నానభే ఎందుకిల్ల ఄంటంది?

ఄనూమై ఎందుక్త ముభావంగా వంట్టనాూడు? సాబు
ీ గా కూరుుండి పోయింది క్రయిన. భనవరాల్నని అ స్పితిలో చూస్ప నానభేకి
జాల్న ఔల్నగింది. భళ్ళళ వళ్ళ ఒదార్తుతే ఆపుడు తననూ మాటకి ఄయుం లేనటేా. ఄందుకే ఄల్లగే వదిలేస్ప కూరుుంది.

రాతిో ఎనిమిదింటికి ఄశోక్ యింటికి వచ్చుడు. ని తిాడిలో ఄతని మొహం వాడి పోయి వంది. హ్వల్ లో దిగుగా కూరుునూ
క్రయినని చూశ్వడు.

‘‘ఎపుృడొచ్చువ?’’ ఄడిగి సమాధానం కోసం కూడా చూడక్తండా లోనికి వళ్ళ పోయాడు. స్తూనం చేస్ప వచిు తండిొ దఖగయకి వళ్ళ

‘‘భోజనం చేశ్వరా?’’ ఄనడిగాడు.

అమన మాటా
ా డఔ పోవడం చూస్ప కిచెన్ లోకి వళ్ళ పేాట్లో రైస్, ఔరీస్ వేస్ప తెచిు సూృన్తో తండిొకి ఔల్నప పెడుతూ....

‘‘నానూ గార్తకి బాగా యిఫంద్దై పోయింది.

నాకూ అఫీస్లో నుండి లేట్టగా వచేు వాడిని....’’ జనాంతిఔంగా ఄనాూడు.

క్రయిన మాటా
ా డఔ పోవడం చూస్ప ‘‘భోజనం చేశ్వవా?’’ ఄనడిగాడు.

అమ ఏమీ మాటా
ా డ లేదు. ఄందరూ తనేదో తపుృ చేస్పనట్ట
ా , అ తపుృని వాళ్ళళ ఈదాయంగా క్ష్మించినటూ
ా ొవర్తిసు
ా నాూరు.
ఈకోషంగా వంది.

‘‘నానమాే! భన ముగు
గ ర్తక్ర కూడా వడిించెయిై. వచేుసు
ా నాూను’’ చెపాృడు.

తండిొకి తినిపంచి నీళ్ళళ టిొ న్సరు శుబొంగా నాప్ కిన్తో త్రడిచి దిలంగా డుకోబెటా
ొ డు.

‘‘ద భోజనానికి’’ క్రయినతో ఄనాూడు.

అమ లేవ లేదు. ఎవరూ భళ్ళళ ఄడఖ లేదు. వాళ్ళదీరూ తింట్టనాూరు.

తండిొ వంఔ చూస్పంది. అమన తన వంకే చూస్ప చేతో
ా ఄనూం తినభంటూ సైఖ చేశ్వరు. అమన డుత్రనూ తన చూస్ప ఆంత
స్టపు అమనిూ బాధ పెటిొనందుక్త తిట్ట
ొ క్తంటూ ఄనూం ముందు కూరుుంది.

మౌనంగా భోజనాలు ముగించ్చరు. నమాేయి వచిు సరేీస్పంది. ఄశోక్ తన ఖది లోకి వళ్ళ పోయాడు.

నానభే పూజ ఖది వాయగా కూరొుని తతా
ా వలు ఏవో పాడుక్తంటంది.

క్రయిన వళ్ళ తండిొ భంచంలో కూరుుంది.

‘‘నేను వాలీ బాల్ అడితే తపాృ’’ ఈకోషంగా ఄంది.

రృలు అరాృడామన.

‘‘ఄందరూ ఎందుకిల్ల ొవర్తిసు
ా నాూరు....?’’ ఏడుపు రాబోయింది. ఫలవంతాన అపుక్తంది.

తండిొ ముందు ఏడిస్టా, అమన రాతోంతా నిదొ లేక్తండా తన గుర్తంచే అలోచిసూ
ా అరోఖైం పాడు చేసుక్తంటాడు.

చేతో
ా తన చేతి మీద తటా
ొ డామన.

తలెతిా నవివంది. ‘‘ఎవరు ఏభనుక్తనాూ, నేను వాలీ బాల్ని విడిచి పెటొడం ఄంటూ జయఖదు’’ కానిౄడంట్గా ఄంది.

తండిొ ఔళ్ళళ మర్తశ్వయి.

అ మరుపు అమ హృదమం లోకి దూసుక్త పోయింది. అ మాతోం ఈతేాజం చ్చలు. తన లక్ష్ైం నుంచి తననెవరూ తపృంచ లేరు.
ట్ట
ొ దలగా ఄనుక్తంది.

అమన చేతితో ఄశోక్ ఖది వంఔ చూపసూ
ా ఏదో ఄంట్టనాూరు.

కాస్టటికి ఄయుమైంది. వళ్ళ తనని ఄనూమైతో

మాటా
ా డభంట్టనాూడు.

హృదమం తేల్నఔయింది. ఄయినా ఄనూమై ఎన్సూ నుల తిాడిలో వండి వంటాడు. తన చినూృటి నుంచి తన భనసర్తగి
తనకి ఄనిూ విధాల్ల యక్ష్ణ ఔల్నృంచిన వాడు ఄనూయేై.

ఄల్లంటిది ఆపుృడేదో కొంచెం మారాడని తను ఄపాయుం చేసుక్తంటే ఆఔ తభ భధై వనూ ర్తలేషన్కి ఄయుం ఏంటి?

ఄనుక్తంటూ ఄశోక్ ఖదికి వళ్ళంది.

ఄతను ఔంపూైటర్ దఖగయ కూరుుని బిజీగా వనాూడు.

సంకోచిసూ
ా నే ‘‘ఄనూయాై!’’ ఄంటూ పల్నచింది.

‘‘అ....రామాే! ఔంగా
 టస్’’ చిరునవవతో చెపాృడు.

ఖఫ ఖబా ఫమటికి వళ్ళ చెంగున తను గెల్నచిన ఔప్ తీసుకొచిు ఄనూ ముందు పెటిొంది.

అమ అతృతగా చూస్ాంది.

ది సఔండు
ా దాని వంఔ చూస్ప, ఏదో అలోచిసూ
ా నే దానిూ పెైక్కతిా ముదు
ీ పెటా
ొ డు.

క్రయిన భనసు పుర్త విపృన నెభల్నల్ల మార్తంది. ఄనూమై ఏం మాయ లేదు. తనే ఄనవసయంగా ఎక్తెవ వూహంచింది.

సంతోషంగా ఄనూ చెంని ముదా
ీ డి, గేమ్ తాలూక్త విశేష్ణలనీూ ఏఔరువ పెటిొంది. ఄవనీూ చెపుత్రంటే అకాష్ గురొిచ్చుడు.

ఄతని గుర్తంచి చెపాృలని భనసు వవివళ్ళళర్తంది. కానీ ఄతనంతట ఄతనే వచిు ఆంట
ా చెపతే బావంట్టందనూ అలోచన
రావడంతో అగి పోయింది.

దకొండింటి వయకూ ఔబురు
ా చెపృ, ఄపుృడు ఔడుపు నిండిన సంతృపాతో ఖది ఫమటక్త వచేుసు
ా ంటే...

‘‘చిటీొ....’’ ఄశోక్ పలవడం చూస్ప అగి...

‘‘ఏంటనూయాై?’’ ఄడిగింది.

‘‘రేపు ఇవినింగ్ తవయగా వచేుయి.’’

‘‘ఄల్లగే! ఏంటి విశేషం?’’ క్తతూహలంగా ఄంది.

‘‘రేపు భనింటికి గెసొస్ వసు
ా నాూరు’’ చెపాృడు.

‘‘ఎవరు?’’ అతృతగా ఄంది.

ఄనూమై తయపు గెసొ్లు. ఄదీ తనక్త తెలీనివాళ్ళళ ఎవరు? అతృతగా ఄడిగింది.

‘‘ఄది స్వక్కట్..చెృ కూడదు. నువవ తవయగా వచేుయి. నీకే తెలుసు
ా ంది...’’ నవవతూ ఄనాూడు.

ఄల్లగేనని చెపృ తన రూంకి వచేుస్ప ళ్ళళయఖనట్ట
ా డి నిదొ పోయింది.

**********

కాలేజీలో ఄడుగు పెటొగానే ఎృటిల్ల గన స్తవఖతం లభించింది.

సౌతిండియా వాలీ బాల్ ట
ో ఫీని గెలుుక్తనూ...ఄంటూ తభక్త పేరు పేరునా ఔంగా
 టస్ చెపుతూ బాైనయస్ వేల్లడ దీశ్వరు.

పొనిసపాల్ ొతేైఔంగా సబ ఏరాృట్ట చేస్ప భరీ ఄభినందించ్చరు.

కాలేజీలో ఄందరూ ఎదుయయినపుృడల్ల
ా ఔంగా
 టస్ చెబుత్రనాూరు. కాాస్కి వళ్ళత్రంటే లెైఫొరీ దఖగయ సఔండిమర్ ఄబాయి
ఔతను...

‘‘క్రయినకాె! నేషనల్ గేమ్ వినూయస్ మీరే....!’’ ఖటిొగా ఄర్తచి చెపాృడు.

అ ఄరుపు చ్చట్ట
ొ ఔెలంతా ొతిధవనించింది.

ఄట్ట వైపు వళ్ళత్రనూ భణి బిందు ఄది విని తోఔ తొకిెన తా
ో చ్చల్ల లేచింది.

సరా సర్త ఄతని దఖగయకి వళ్ళ ‘‘ఏరా....బెటిొంగా....?’’ కోంగా ఄంది.

‘‘బెటిొంగా...ఄదేంటి! వాలీ బాల్లో కూడానా? నాక్త తెలీదు’’ బిఔె చచిు ఄనాూడు.

‘‘నేనెవర్తనీ?’’ ఄడిగింది.

‘‘తెలీదు.’’

‘‘తెలీదా?’’ ఖదిీంచింది.

‘‘మీరు వాలీ బాల్ అడతాయని తెలుసు గానీ, మీ పేరు నిజంగా తెలీదండీ’’ బమంగా ఄనాూడు.

‘‘ఄంటే....ననుూ చూస్ట, మా టీం నేషనల్ గేభస్లో గెలవదనూ ఈదేీశైంతో ఄర్తచ్చవ ఔదూ?’’ కోధంగా ఄంది.

‘‘ఄమోే! ఄమోే! ఆదనాైమం. ఄసలు నేను మీ వంకే చూడ లేదు. నేను క్రయినఔెని చూస్ప ఄనాూను. నిజం....టొండి....’ లఫ
లఫ ల్లడుతూ మొత్ర
ా క్తంట్టంటే....

క్రయినకి జాల్న వేస్పంది.

సౌతిండియా టయూమంట్ గెల్నచే

సర్తకి తభ జట్ట
ొ కి భర్తంత పేరు వచిుంది. ఄది భణి బిందు సహంచ లేఔ పోతోంది.

అమకి టారగట్ నేషనల్ గేభస్లో గెలవటం.

తభకి టారగట్ కూడా ఄదే!

ఆంత భంది టారగట్ ఄదే ఄయినపుృడు, ఄందరూ గెలవ లేరు...కే టీమ్ గెలుసు
ా ంది.

జయాజయాల్నూ ఔల్లగే స్వవఔర్తంచ్చల్న. నీ వయకూ నీ తపుృ లేక్తండా పోరాడు. అ తరావత ఒడినా, ఒటమి లోనూ ధీరోదాతాత
ఔనిపసు
ా ంది

పోరాడి ఒడితే, గెల్నచిన జట్ట
ొ మీద ఔనాూ ఒడిన జట్ట
ొ మీదే ఄభిమాన వయషం క్తరుసు
ా ంది.

ఄల్ల కాక్తండా ఔమిట్మంట్ లేక్తండా పేలవమైన అటని ొదర్తశసూ
ా ఒడిపోతే, ఄది చ్చల్ల ఄవమానం.

భణి బిందులో బాగా ొతిబ వంది. అమ అట తీరు ఄమోగం....కానీ ఄంత నిఫదీత లేదు.

కానీ అమక్త గెలుపు కావాల్న.

గెలుపు లోని భజా కావాల్న.

ఄందు కోసం అమ ఄడిదోవలు వత్రక్తత్రంది. అమకి ఄహంకాయం చ్చల్ల ఎక్తెవ.

క్రయిన అట తీరు అమలో దాగిన బయాల్నూ, ఄసూమనీ, దేవష్ణనీూ రచు గొడుతోంది.

ఄందుకే ఎపుృడు తీర్తఔ దొర్తకినా అమని ద్దఫ కొటేొ విషమం మీదే దృషిొ ఄంతా.

జూనిమర్ మీద భండి డుత్రనూ భణి బిందుని చూస్ప దఖగయగా వచిుంది క్రయిన.

ఄతని వంఔ చూస్ప ‘‘నువవళ్ళళ.....’’ఄంది.

ఫత్రక్త జీవడా! ఄనుక్తంటూ ఄఔెడి నుండి రుగు తీశ్వడు.

‘‘ఄతనేదో కాజువల్గా ఄనాూడు. దానికింత గొడవేంటి మామూలు గానే ఄంది క్రయిన.

చివవన తల తిపృ చూస్పంది భణిబిందు. నాగుబాము డఖ బుసలు కొటిొనట్ట
ా ఄనిపంచి కొంచెం వనకేె ఄడుగు వేస్పంది.

‘‘అకాష్ నీతో చెనెైూ వచ్చుడా?’’ దేవషంగా చూసూ
ా ఄంది.

నిలుచ్చంది క్రయిన. ఏం సమాధానం చెపాృలో తెలీఔ అ సంఖతి ఇమక్కల్ల తెలుసు?

ఆది వయకొఔ స్తర్త ఫొండీా మాైచ్లో కూడా ఆల్లగే అకాష్ పేరతిా వైంఖైంగా మాటా
ా డింది.

‘‘అ విషమం నీక్త ఄనవసయం బిందూ....!’’ శ్వంతం గానే సమాధానం ఆచిుంది.

‘‘కాదు, నాక్త చ్చల్ల ఄవసయం. నాకే ఄవసయం. అకాష్ తో తియఖటం మానేస్టా నీకే భంచిది....’’ బెదిర్తంపుగా ఄంది.

ఏంటి ఇ ఄమాేయి ధైయైం?

తనకిషొమైన వాళ్ళతో తను తిరుగుత్రంది. బిందు పెతానం ఏంటి?

‘‘నువేవభంట్టనాూవో నాఔయుం కావడం లేదు. ఄది నా యసనల్. అకాష్ గుర్తంచి నువవ నాక్త చెృడమేంటి....?’’ అవేశంలో ఄంది
క్రయిన.

‘‘ఎందుక్త చెబుత్రనాూనంటే, అకాష్ నా ఈడ్బి. ఄందమైన వాడు, డబునూ వాడు ఔదాని వల విస్పర్త వంటావ.

ఏదో ఫొండ్ల్ల భావించి ఄతను నీతో వచ్చుంటాడు. ఆంత వయకూ జర్తగిందంతా భర్తుపో.

ఄతనిూ ఆంకో స్తర్త నువవ ఔల్నస్పనట్ట
ా తెల్నస్టా....మైండిట్!’’ బెదిర్తసూ
ా విసురుగా వళ్ళ పోయింది భణి బిందు. ష్ణక్ తినూట్ట
ా ఄల్లగే
చూసూ
ా నిలుుండి పోయింది క్రయిన.

అకాష్ నా ఈడ్ బి....

అకాష్ నా ఈడ్ బి....

ఇ మాటలే దే దే చెవలో
ా మారోేగుత్రనాూయి.

ఆది నిజమా....?!

భణి బిందు ఄంత ధైయైంగా ఎల్ల చెృ ఖల్నగింది? ఄసలు చెనెైూ వచిునట్ట
ా ఇమక్కల్ల తెలుసు??

అకాష్ తనని ఖదా పెళ్ళ చేసుక్తంటాననాూడు. భర్త బిందు తన ఈడ్ బి ఄంట్టందంటే?

అకాష్ తనని మోసం చేశ్వడా?

ఄసలతను ఄల్ల చెమై ఖలడా?

ఄందుకేనా ఎనిూస్తరు
ా వివరాలడిగినా, ఄతను దాట వేశ్వడే తృ ఄతడి వివరాలు చెృ లేదు!!!

కాళ్ళలో మేక్త దిఖఫడినట్ట
ా ఄల్లగే వండిపోయింది.

ఄట్టవైపు వచిున అమ ఫొండస్ యధాైనంగా నిలఫడిన క్రయినని చూస్ప ఖఫఖబా దఖగయకి వచిు లఔర్తంచ్చరు.

ఈల్నకిె డి తిర్తగి చూస్పంది. పాల్నపోయి ఈనూ అమ మొహ్వనిూ చూస్ప అశుయైపోయారు.

‘‘క్రయినా! ఏభయిైంది?’’ అందోళ్నగా ఄడిగారు.

‘‘అకాష్.... భణిబిందుకి ఈడ్ బి....?!’’ తనలో తాను ఄనుక్తంట్టనూట్ట
ా గా ఄంది.

‘‘ఇజిట్....?’’

‘‘ఄదేంటి....?’’

‘‘ఎవయనాూరు....?’’ ఄంటూ ఄందరూ ఖఫఖబా ొశూలు సంధంచ్చరు.

నిస్తా్ణగా ఈనూ అమను చూస్ప.

‘‘దండి కాంటీన్కి వళ్ళ మాటా
ా డుక్తందాం’’ ఄంటూ అమని తీసుక్తని వళాళరు.

‘‘ఆపుృడు చెపుృ’’ స్తవధానంగా ఄందరూ కూరుుని ఄడిగారు.

‘‘భణిబిందు ఄంది’’ ఄంటూ జర్తగిందంతా చెపుృకొచిుంది.

ఎవరూ తొందయడి ఏ కామంట్ చేమలేదు.

‘‘అకాష్తో మాటా
ా డి ఆపుృడే తేలుుకోవాలని వంది’’ ఈదేొఔంగా ఄంది క్రయిన.

ఎవరూ మాటా
ా డలేదు.

‘‘ఆంకో టెన్ డేస్లో స్టొట్ లెవల్ టయూమంట్ ఈంది. అ తరావత నేషనల్ గేభస్ సక్ష్న్. ఆఔ డైరఔొ్గా నేషనల్ గేమ్ క్కళ్ళళ టెైమ్లో
నువవ డిపెొస్ ఄవ కూడదు.

ఇ విషమం తరావత తేలుుకో వచుని నా ఈదేీశం’’ ఔమాేయి ఄంది.

‘‘టేకిటీజీ క్రయినా! ఄతనెల్లంటివాడైనా నువవ కేల్ల తీసుకో. భణిబిందు చెపృందంటే అష్ణమాషీగా చెపుత్రందా? ఏమో! భన
మీద తనకి ఎపుృడూ ఔకేష!నినుూ ఏడిపంచడానికి ఄనాూ ఄనుండొచ్చు. రేపో, ఎలు
ా న్సి డైరఔొ్గా ఄతని ఆంటికో, అఫీస్కో వళ్ళ
ఎంఔవయిరీ చెయిై. ఏ విషమం తేల్న పోత్రంది’’ ఇజీగా చెపృంది.

ఇ ఫంధం ఄంత ఇజీగా తెగి పోయేదా?

భణి బిందు చెపృంది నిజభని తేల్నతే, తను తట్ట
ొ కో ఖలదా?

క్రయిన భనసంతా బాధగా, గుఊలుగా ఄయోభమంగా మార్త పోయింది.

‘‘ఄతని అఫీస్ ఄడొస్ ఔనుక్తెని, రాతిోకి ఫోన్ చేస్తానుండు’’ భరో ఄమాేయి ఄంది.

కాలేజీలో అ రోజంతా డల్ గానే ఖడిపంది. ఇవనింగ్ పా
ొ క్రొస్కి వళ్ళబుదిు కాలేదు. ఄయినా స్టొట్ గేభస్ ఎనాూళ్ళళ లేవ.
తృదనుక్తంటూ వళ్ళంది కానీ, వాళ్ళళ అడుత్రంటే మైదానంలో చూసూ
ా కూరుుంది.

ఄపుృడు హఠాత్ర
ా గా గురొిచిుంది ఄశోక్ తనని ఇ రోజు తవయగా యభేనూ సంఖతి.

ఄందర్తక్ర చెపృ ఖఫఖబా స్టొడిమం ఫమటికి వచిు అట ఎకిె ఆంటికి వచేుస్పంది.

గుభేం లోనే ఄశోక్ ఎదుయయాైడు.

‘‘తవయగా యభేనాూనా.... సరే! ద...స్తూనం చెయిై....’’ ఄభిమానంగా ఄనాూడు.

ఄనూ మాటకి పా
ొ ణం లేచొచిుంది.

చ్చల్ల రోజుల తరావత ఆంత హుష్ణరుగా వనాూడు. ఄతని మొహం వింత కాంతితో ొకాశిస్ాంది.

భనిషి కూడా శ దుగా తయాయయాైడు. వంట ఖది లోంచి ఔటే ఘుభఘుభలు.

ఆంతక్ర అ వచేు గెసొ్ లు

ఎవరో....? ఄనూమై హడావిడి ఏంట ఄనుక్తంటూ బాత్ రూంకి వళ్ళ స్తూనం చేస్ప చ్చడీదార్

వేసుక్తని వచిుంది.
ఄశోక్ ఔటే హడావిడి డి పోత్రనాూడు. కిచెన్ లోకి వళ్ళ క్తక్కి లుస్తరు
ా సజెషనస్ యిసు
ా నాూడు.

క్రయిన వచేు సర్తకే తండిొకి స్తూనం చేయించి, తెలాని భలెా పూవ ల్లంటి ంచె, ల్లలీు తొడిగాడు.

క్రయిన తండిొ ఔెన కూరుుని ‘‘గెసొ్ స్ ఎవరో తెలుస్త?’’ యహసైంగా ఄడిగింది. తెలీదనూట్ట
ా ఔళాళరాృడామన.

‘‘ఏంట ఄంత ససృనస్’’ ఄంది. నవావడామన.

ఆంతలో ఆంటి ముందు గెసొస్ రావటం కోసం ంపన తభ కారు వచిు అగింది. క్తతూహలంగా చూస్ాంది క్రయిన. ఄందు లోంచి
ముందుగా ఔ యువక్తడు దిగాడు. అ వనుఔ బాపూ బొభేల్ల...ఄందంగా...నాజూగా
గ ఈనూమాేయి దిగింది.

మొహభంతా నవవతో వల్నగి పోత్రండగా, ఄశోక్ ఎదురళ్ళ అహ్వవనించ్చడు. లోల్నకి రాగానే ముందుగా ఎదురైన క్రయినకి వాళ్ళని
ర్తచమం చేశ్వడు.

‘‘హ ఇజ్ ొకాష్! భన ఫ్యరాేసూైటిఔలస్లో నిచేసు
ా నాూడు. ఇమ జాహూవి. ొకాష్ వాళ్ళ స్పసొర్’’ చెపాృడు.

నభస్తెయం, ొతి నభస్తెరాయాైఔ వాళ్ళదీర్తనీ తండిొ వదీక్త తీసుక్కళ్ళ ర్తచమం చేశ్వడు.

జాహూవి చెైతనై యహతంగా వనూ ఄతని పాదాలకి నభసెర్తంచింది. క్రయినకి ఏదో సుౄర్తంచి జాహూవి వంకా ఄశోక్ వంకా
ఄనుమానంగా చూస్ాంది.

లేవ లేని క్తడి చెయిై టా
ా , అశీయవదించ లేని ఎడం చేతి టా
ా ఄశఔితతో నల్నగి పోతూ జాహూవి వంఔ చూశ్వడు భూతి.

అమన ఔంటి కొక్తలో
ా నీరు చూస్ప చల్నంచి పోయింది జాహూవి. నెభేదిగా ఄతని ఔెకి వచిు, ఄతని చేతి మీద ఒదారుృగా
తటిొంది.
తండిొ సంతృపాగా తన వంఔ చూడటం ఖభనించి ఄశోక్ భనసు అనందంతో నిండి పోయింది. క్రయిన కూడా సంతోషం గానే
ఔనిపస్ాంది.
తీసుక్త వళ్ళ నానభేకి ర్తచమం చేశ్వడు. అవిడ పాదాలకి నభసెర్తంచింది జాహూవి.

భుజాలు ట్ట
ొ కొని పెైకి లేప తేర్త పాయ అమ వంఔ చూస్ప, ‘భహ్వ లకిషేల్ల వంది’ సర్తొఫిక్కట్ ఆచేుస్పంది. ఄందరూ హ్వల్ లో
కూరుునాూరు.
క్తక్ వచిు ఄందర్తక్ర జూైస్ సయవ్ చేశ్వడు. భూతికి తాగించడానికి క్రయిన గా
ా సు తీసుక్తని తండిొ దఖగయకి వళ్ళంది.

ఄృటికే ఄశోక్ తండిొని వనకిె వాల్ను దిళ్ళళ ఎత్ర
ా పెటిొ కూరోుబెటా
ొ డు.

క్రయిన తాగించ బోత్రండగా జాహూవి వచిు అమ చేతిలో గా
ా స్ తీసుకొని ‘‘ఆఔ నుంచీ ఇ స్ప పల్ల
ా డిని చూస్ట బాధ్మత నాది.
ఄలవాట్ట చేసుక్తంటాను.’’ ఄనగానే క్రయిన ముందు తెలా బోయినా అమ మాటలకి చ్చల్ల సంతోషించింది.

జాహూవి ఔలుపుగోలుతనానికి ఄశోక్ ముచుట డా
ి డు. భూతికి విషమం ఄయుభయింది.

ఄశోక్ భనసు కూడా తెల్నస్పంది. తన కోసమే, తనని పేొభగా స్తఔడం కోసమే ఇ ఄమాేయిని ఎంచ్చక్తనాూడు.

ఆఔ నుంచీ తను భయణించే వయకూ క్రయిన ఫదులు ఇమే తనని సంయకిషసు
ా ంది. ఄంత ఒపఔ, ఒరుృ ఇ ఄమాేయిలో వనాూయా....?
తదేఔంగా అమ వంఔ చూశ్వడు.

తెలాని గుండొని మొహం.... ఔలువ రేక్తల్ల
ా ంటి ఔళ్ళళ, పూర్తిగా తీస్పన భధై పాపట, ఎయని పెదీ బొట్ట
ొ , తన చినూపుృడు తల్నా
యిల్లగే వండేది.తల మలాగా తిపృ తల్నా వంఔ చూశ్వడు భూతి. కొడుక్త భనసు ఖహంచినట్ట
ా చిరునవవ నవివందామ.

‘‘సర్తగా
గ తినిపంచఔ పోయినా, చూడఔ పోయినా ఏమీ ఄనుకో వదు
ీ . కొతా ఔదా! నేరుుక్తంటాను.’’ ఄచుం క్రయిన ల్లగే చినూ పల్ల
ా డికి
చెపృనట్ట
ా భూతికి చెపృంది.

నవావడామన. అనందంగా చూస్పంది జాహూవి. ఄశోక్, ొకాష్ లోల్న ఖది లోకి వళాళరు. నానభే ఎృటిల్ల మూలన
కూరుుంది.
భూతి డుక్తనూ భంచం ఄంచ్చన కూరుునూ జాహూవి, అమన పెదాల చివయ జారుత్రనూ జూైస్ని త్రడుసూ
ా ....

‘‘నేను మీ ఆంటి కోడల్నగా నచ్చునా....?’’ ఄడిగింది. చెయిై లేపాడామన. ఄయుం కాలేదు జాహూవికి . ఏంటనూట్ట
ా చూస్పంది.

క్రయినకి ఄయుభయింది. పుసాఔం పెనుూ ఄడుగుత్రనాూరు. తీసుక్తరాబోయింది. ఆంతలోనే జాహూవి....

‘‘ఒ!..... రాస్తారా!....’’ ఄంటూ ఔెనే వనూ పుసాఔం పెనుూ తెచిుచిుంది.

‘‘నా చినూృటి మా ఄభేల్ల ఈనాూవ.’’ రాస్తడామన. ఔళ్ళలో నీళ్ళళ తిర్తగాయి జాహూవికి. ఄది చూస్ప భళ్ళళ రాస్తడామన.

‘‘మీ ఄతాగార్త న్సరు చ్చల్ల పెదీది. జాఖతాగా వండాల్న. యింత ఄమామఔంగా వంటే ఇ ఆంట
ా ఈండలేవ.’’

ఄది చదివి నవివంది....‘‘మీరు తోడుంటారుగా! పరేాదు’’ ధీమాగా ఄంది.

అ తరావత జాహూవి ఏదో ఄడఖడం. అమన రామడం వాళ్ళ సంభాషణ నిరాఘాటంగా స్తగి పోతోంది.

కొంచెం దూయంలో స్ఫ్యలో కూరుునూ క్రయినకి హఠాత్ర
ా గా తను వంటర్తననూ బాధ ఔల్నగింది.

ఆంట
ా మొదటి సంతానంగా పుటిొ, రండో బిడి ఆంట
ా కి రాగానే మొదటి బిడి ఫీయేై ఄబదొతా భావం అమని అవహంచింది. మల్నాగా
లేచి తన ఖది వైపు నడవబోతోంది....

ఆంతలో ఄశోక్ కాయి్లెస్ తెచిుచిు ‘‘చిటీొ! ఎవరో అకాషంట’’ చెపృ ఆచ్చుడు.

దడదడల్లడే గుండతో తన ఖది లోకి వచిుంది.

తలుపు బోలొ్ వేసుక్తని.....

‘‘హలో!....’’ ఄంది.

‘‘హలో!....చిటీొ బావనాూవా....?’’ ఄట్ట నుంచి అకాష్ చిల్నపగా ఄనడం వినిపంచింది.

ఏడుపు ముంచ్చక్త రాబోయింది. అపుక్తంది.

‘‘హలో!....’’ లెైన్ ఔటొయిందేమోననూ ఄనుమానంతో ఄనాూడు.

‘‘అ!....’’

‘‘మాటా
ా డు.. ఎల్ల వనాూవ?’’

‘‘బాగానే వనాూను.’’

‘‘ఆయవై నాలుగు ఖంటలు... ఆయవై నాలుగు యుగాలు ఖడిచినట్ట
ా వంది. నినుూ చూడాలనిపస్ాంది చిటీొ!’’ ఄనురాఖంగా
ఄనాూడు.
‘‘నా పేరు చిటిొ ఏం కాదు...క్రయిన.’’

‘‘ఆందాఔ ఎవరో పలుసు
ా ంటే వినడింది.’’

‘‘మా ఄనూమై....’’ చెపృంది.

‘అహ్వ!’’ ఄని వూరుక్తనాూడు.

క్ష్ణమాగి ‘‘ఎపుృడు....? ఎఔెడ....?’’ ఄనాూడు.

‘‘ఏంటి...?’’ ఄయోభమంగా ఄంది.

‘‘భనం ఔలవడం....’’ సయదాగా ఄనాూడు.

మైండ్ లోకి చట్టక్తెన ఐడియా వచిుంది.

‘‘రేపు మీ అఫీస్లో గాని, మీ ఆంట
ా గాని...’’ ఄనేస్పంది. కాస్టపు ఄట్ట వైపు నిశశఫీం.

‘‘ఆపుడు కాదు క్రయినా! ఆంకా టెైముంది’’ మలాగా ఄనాూడు.

‘‘కాదు రేపే!’’ మొండిగా ఄంది.

‘‘పీాజ్!.....’’ ఄబైయునగా ఄనాూడు.

క్రయిన ఏదో ఄనే లోపే ఄశోక్ పలవడం వినిపంచి...

‘‘రేపు గానీ, ఎలు
ా నిి గాని ఫోన్ చెమైండి, ఄనూమై పలుసు
ా నాూడు. బెై’’ చెపృ కాయి్లెస్ అఫ్ చేస్పంది.

ఖది ఫమటక్త రాగానే జాహూవితో ఔనిపంచ్చడు ఄశోక్.

క్రయినని చూస్ప, జాహూవిని చూపసూ
ా ..

‘‘ఇ ఄమాేయి నీక్త నచిుందా...?’’ ఄడిగాడు. జాహూవి ముస్ప ముస్పగా నవవక్తంటంది.

‘‘చ్చ...ల్ల...’’ ముకైంగా నానూ గార్త విషమంలో....!’’ భనసూౄర్తిగా ఄంది.

‘‘ఄయితే పెళ్ళళపుడు....?’’ సయదాగా ఄంది.

‘‘ముందు నీ పెళ్ళ ఄవావల్నగా! అ తరావతే!’’ అమ తలమీద మొటిొ వళ్ళపోత్రంటే ఄయోభమంగా చూస్ప, భధైలో ఇ ల్నంకేంటీ
ఄనుక్తంది.

ఆదీరూ ఔబుయాలో డా
ి రు.

‘‘మీ యాంబిషన్ ఏంట చెృండి....?’’ క్రయిన జాహూవిని చూసూ
ా ఄడిగింది.

‘‘యాంబిషన్....? ొతేైఔంగా ఏం లేవ. మీ ఄనూమై పేొభను జీవితాంతం నిలబెట్ట
ొ కోవాల్న. ఆంట
ా ఄందర్తనీ బాగా
చూసుకోవాల్న. ఄంతే!’’ ఄంట్టంటే అశుయైంగా ఄనిపంచింది.

ఏ లక్ష్ైమూ లేక్తండా జీవితం ఎంత చృగా వంట్టంది. పేొభ నిలఫడాలంటే రండు వైపుల్ల ఔృషి వండాల్న తృ ఔ సైడ్
కాదుగా.

ఏమోలే! ఇమ ర్తధ యింతే కావచ్చు. సర్తపెట్ట
ొ క్తంటూ ఄనుక్తంది క్రయిన.

‘‘మీక్త భంచి సంఫంధం తేవాలని మీ ఄనూమై కోర్తఔ. ఄందుకే వత్రక్తత్రనాూరు.’’ చెపృంది జాహూవి.

‘తనకే ఇ విషమం తెలీదే! ఇమతో ఄనూమై ఎపుృడు చెపాృడు? ఄయినా ఇ భధై తను వూళ్ళళ లేదుగా ఄపుృడు చెపృ
వంటాడు’ ఄనుక్తంది.

రాతిోకి వాళ్ళళ భోజనాలు చేస్ప ఫమలుదేరారు. వళ్ళళ ముందు నానభే ఄభేతాలూక్త నఖ పెటెొని, తనతో బొట్ట
ొ పెటిొంచి

యిపృంచింది.
సుమారు ఏడనిమిది లక్ష్ కరీద్దైన అబయణాలు, ఇ ఆంటి కోడల్న కోసం ఄల్లగే దాచి వంచ్చరు.

ఆహ జాహూవిక్ర, తభక్ర భధై ఫంధం ముడిడినటేాననిపంచింది.

కానీ ఄంత లోనే భరో అలోచన భనసుని వణికించింది. పనిూకి అ విషమం తెలీదు.

పనిూ లేక్తండా యిదంతా జర్తగింది.

ముకైంగా అ నఖలు తనకిభేని అమ ఎన్సూ స్తరు
ా తండిొని ఄడిగింది. అమన చూపుతోనే తియసెర్తంచ్చరు.

ఆపుృడీ విషమం తెల్నస్టా

అమ ర్తయాక్ష్న్ ఎల్ల వంట్టందో చెృడం ఔషొం.

ఄందర్తక్ర చెపృ వాళ్ళళ వళ్ళపోయారు. ఄల్ల అలోచిసూ
ా నే బెడ్రూంకి వళ్ాంది. డుకోడానికి ొమతిూంచింది కానీ నిదొ టొడం
లేదు.
అరోజు జర్తగిన సంగటన ఄనుబవం భనసుని సంచలనానికి లోను చేస్ాంది.

కాస్టటికి ఖదిలో లెైట్ట వల్నగింది. అ మారులో నిచవత్ర
ా ఄనురాగానికి చిహూంగా ఄనూమై.

ఎందుకో, ఎవరో ఄనూమైని తననుంచి ల్లక్తెపోత్రనాూయనిపంచింది. ఈకోషంగా వంది. దిండుని కాళ్ళతో తనిూ కోంగా బుంఖ
మూతి పెటిొ కూరుుంది.

‘‘ఏభయింది చిటీొ!’’ ల్లలనగా ఄడిగాడు.

‘‘నువవ మార్తపోయావ. నీకిపుృడు కొతా ర్తలేషనస్ వచ్చుయి’’ భనసులో ఏమీ వంచ్చకోలేఔ ఄఔెసుగా ఄంది.

ఔకా నవేవశ్వడు. ‘‘ఏంటి చిటీొ! నీ బాధ?’’

‘‘ఏం లేదులే....నిదొొస్ాంది....’’ ముసుగు పెటేొస్పంది.

ఄశోక్ దఖగయకి వచిు తలమీద దుృటి తీస్ప అమ నుదుటి మీద మలాగా చ్చంబించి...

‘‘దేనిక్ర బమడక్త. నాక్త జీవితంలో ఄందర్తఔనాూ, అకర్తకి నానూగార్త ఔనాూ కూడా నువేవ ముకైం. నీ సుకసంతోష్ణల కోసమే
ఏం చేస్పనా..... ఎక్తెవ అలోచించఔ డుకో.’’

భనసులో ఔ భాఖం తేల్నఔడింది. ఄయినా ఄనూమైని ఄనుమానించడం ఏమిటి? తన పచిు గానీ ఄనుక్తంది.

ఆంతలో టేబిల్ మీదునూ కాయి్లెస్ మోగింది. కొం దీస్ప అకాష్ కాదు ఖదా! ఔె ఖంత్రలో వళ్ళ తీస్పంది. ఄృటికే హ్వలో
ా ఫోన్
ల్నపొ్ చేశ్వడు ఄనూమై.

ఄట్టవైపు తన టీం మేట్ ఫోన్.

‘‘నీకేనమాే!’’ ఄంటూ ఄశోక్ ర్తస్వవర్ క్కడిల్ చేశ్వడు.

‘‘హలో! చెపుృ....’’ అత్ర
ో తగా ఄంది క్రయిన.

‘‘ఄడొస్ టేొశ్వను’’ ఈతాసహంగా వింది క్రయిన.

‘‘చెపుృ....అకాష్ ఏం చేసు
ా ంటాడు? వాళ్ళ పేరంటస్ వివరాలు ఏంటి’’ ఄంది.

‘‘ఄదేమీ తెల్నమదు. ఄతని అఫీస్ ఄడొస్ తెల్నస్పంది. ఄమీర్పేటలో, వివరాలు తెల్నమవ. కానీ ‘అకాష్ ఔంపూైటయస్’
వాళ్ళదేనట. చ్చల్ల ర్తచెసొ్ ఫలో! ఄతని వల నిజమైతే నువవ చ్చల్ల ఄదృషొవంత్రరాల్నవి. ఈంటా బెై!’’ ఫోన్ పెటేొస్పంది.

అలోచిసూ
ా వండిపోయింది క్రయిన.

అకాష్ పేొభ నిజమైతే తను నిజంగా ఄదృషొవంత్రరాలే! కానీ ఄతను ర్తచెుసొ్ ఫలో ఄవడం మూలంగా కాదు. తననీ, తన లకాషైనిూ
ఄతను గ్యవించడం మూలంగా మాతోమే తను ఄదృషొవంత్రరాలు.

రేపు ఎల్లగెైనా అకాష్ని అఫీస్ లోనే ఔల్నస్ప ఄసలు ఇ భణిబిందు సంఖతేంట తేల్లుల్న.

భణిబిందు భనసితవం తనకి తెలుసు. ఎల్లగెైనా విజమం స్తధంచ్చల్న ఄనే టెైప్. ఄందు కోసం ఎదుటి వార్తని మానస్పఔంగా
హంస్పంచడం అమ ఎంచ్చక్తనూ మాయగం.

విజమం ఎపుృడూ ఄల్ల రాదని తనకి తెల్నయాల్న. ఄందుకే అకాష్తో ముందు ఇ విషమం మాటా
ా డాల్న.

ఏం మాటా
ా డాలీ, ఎల్ల మాటా
ా డాలీ ఄనీూ ఔటికి దిస్తరు
ా ఄనుక్తని ఎపుృడో ఄయురాతిో నిదొ లోకి జారుక్తంది క్రయిన.

**************

‘‘చిటీొ! కాలేజీకి వళ్ళవా? లే!’’ ఄంటూ ఄశోక్ లేపుత్రంటే మలక్తవ వచిుంది.

టెైమ్ చూస్పంది. ఏడయింది. ‘మైగాడ్ లేటయింది’ ఄనుక్తంటూ లేచి ఖంటలో రడీ ఄయిపోయింది.

‘‘ఆంకా టెైముంది ఔదమాే! నేను దించేస్తాలే!’’ ఄని ఄశోక్ ఄంట్టనాూ వినిపంచ్చకోక్తండా..

‘‘నుంది వళాళల్న’’ ఄంటూ అదరాబాదరాగా ఫమలుదేర్తంది.

ఄమీర్పేటకి డైరఔొ్గా అట మాటా
ా డుక్తంది. వళ్ళత్రనూంత స్టపూ ఔటే టెనషన్. అకాష్ ఎల్లంటి వాడో కాస్టట
ా తెలుసు
ా ంది.

.ఄయ ఖంటలో ఄమీర్ పేటకి చేరుక్తంది అట. ‘అకాష్ ఔంపూైటయస్’ ఄంటే చ్చల్ల ఫేభస్ కావటంతో చెృగానే తీసుక్త వళ్ళ
అఫీసు ముందు అపాడు.

అకాశ హయేైం ఄని వర్తాంచ డానికి సర్త పోత్రనూట్ట
ా గా ఎనిమిదంతసు
ి ల బిల్నింగ్ ఄది. ముందు భాఖంలో తళ్ తళ్ ల్లడే ఄదా
ీ ల
గేట్ట మీద అకాష్ ఔంపూైటయస్ ఄనూ గోలి్ ఔలర్ ఄక్ష్రాలు మరుసూ
ా ఔనిపంచ్చయి.

అట ఄతనికి ఫేర్ యిచిు ముందుఔడుగేస్పంది. గేట్ట దఖగర్త క్కళ్ళ వాచ్ మన్ ని అకాష్ రూం ఎఔెడో ఄడిగింది.

పపా్ ఫోార్ ఄని

చెపాృడు.
ల్నపొ్ ఎకిె వళ్ళంది. ల్నపొ్ కూడా చ్చల్ల మోడొన్ గా వంది. ఄందు లోంచి ఫమటికి రాగానే ఔళ్ళళ చెదిరేల్ల వందనిపంచింది అ
ఫోార్.
ముందంతా విశ్వమైన హ్వలు.

ర్తసషన్, ఄఔెడో ఄందమైన ఄమాేయి.

విజిటయస్ కోసం స్ఫ్యలు, వాల్ కి స్వనరీలు, కాసొ్ లీ ఔరొనస్....అ హ్వలులోకి ఄడుగు పెటొగానే ఎయొ్ చేస్ట ఔ భంచి సువాసన.
బెరుక్తగా ఄడుగు పెటిొంది.

‘‘మస్! వాట్ క్కన్ ఐడూ పరూై!’’ ర్తసషనిసొ్ చిరునవవతో ఄంది.

‘‘అకాష్ గార్తతో మాటా
ా డాల్న’’ మల్నాగా ఄంది.

‘‘ఎపాయింట్ మంట్ వందా?’’

‘ఎపాయింట్ మంట్...?’ మాటకి తడుముక్తంది.

‘‘యాక్తువలీా! మా ఫొండ్ తీసుక్తంది. తన కోసం వయిట్ చేసు
ా నాూను’’ చెపృంది.

‘‘స్పడౌన్ పీాజ్!’’ స్ఫ్య చూపసూ
ా చెపృంది ర్తసషనిసొ్.

అ హ్వలులోంచే లోల్న ఖదులకి దావరాలు ఔనిపసు
ా నాూయి. అకాష్ రూమ్ కి కూడా అ హ్వలు నుంచే వళాళల్న.

తన ఔెన కూరుునూ ఒ పెదా
ీ మనిూ ఄడిగింది. ‘‘అకాష్ గారు వచ్చురా?’’ ఄని. ఆంకా రాలేదనూ సమాధానం వచిుంది.
కాలకేషం కోసం ఄతనే క్రయినతో మాటలు ఔల్నపాడు. అ హ్వలులో ఆంకా చ్చల్ల భంది ఄతని కోసం వయిట్ చేసు
ా నాూరు. వాళ్ళంతా
ఎపాయింట్ మంట్ తీసుక్తనాూయట. అకర్తకి తన ఔెన కూరుునాూమనకి కూడా దినూయకి ఄపాయింట్ మంట్ వందంట.

అమన చినూపుడు అకాష్ కి చదువ చెపాృడట. యిపుడేదో కొడుక్త జాబ్ విషమంలో సహ్వమం చేస్తాడేమోనని ఄడఖడానికి
వచ్చుయట.
యింత పెదీ పొజిషన్ లో ఈనూట్ట
ా అకాష్ తనకి ఎపుృడూ చెృ లేదు.

అలోచిసూ
ా కూరుుంది. సర్తగా
గ తొమిేది ఖంటలకి అకాష్ అఫీస్ లోకి ఄడుగు పెటా
ొ డు. చ్చల్ల భంది లేచి నిలఫడా
ి రు. ఄతను
ఎవర్త వంకా చూడటం లేదు. ఎవయనాూ విష్ చేసు
ా ంటే తలూపుత్రనాూడు.

చిరు నవవతో ఄతనికి ఎదురు వళ్ళ బోత్రండగా జర్తగిందా సంగటన...

ఄృటి వయకూ ఎఔెడ ఈందో, భణి బిందు ఛెంగున ఄతని వనఔ చేర్త సుతాయంగా ఔ చేతితో ఔళ్ళళ మూస్పంది. ఄయినా ఎవరో
ఄతను ఔనిపెటేొస్తడు.

‘‘ఏయ్!నాటీ!....డోంట్ బి స్పలీా!’’ ఄంటూ అమ.

అమ భుజాల మీద చేత్రలు వేస్ప తన రూం లోకి నవవక్తంటూ వళ్ళ పోయాడు.

ఔళ్ళంతలు చేస్ప చూసు
ా ండి పోయింది. అ అఫీసులో ఄందరూ ముస్ప ముస్ప నవవ నవవక్తంటూ చూశ్వరు.

భణి బిందు, అకాష్ తో...తన అకాష్ తో ఄంత చనువగా ఈంది. ఄంటే అమ చెపృందే నిజమా....? తన ఔళ్ళళ తనని
సగిసు
ా నాూయా....? తంతా విరీతమైన హోరు.

‘‘కూరోుమాే! నీ ఎపాయింట్ మంట్ కి కూడా టెైమునూది ఔదా!’’ అ ముసల్లమన చనువగా ఄనాూడు. విధ లేనట్ట
ా కూరుుంది.
‘‘చూడ ముచుటయిన జంట’’ వాైఖాైనించ్చడామన.

‘‘ఎవరా ఄమాేయి...?’’ నూతి లో నుండి వచిునట్ట
ా గావంది సవయం.

‘‘అ ఄమాేయి తెలీదూ....? భణి బిందు, వాలీ బాల్ నేషనల్ పేామర్. అకాష్ కి కాబోయే భాయై!’’

మినుూ విర్తగి మీద డినటాయింది. అకాష్ కి కాబోయే భాయై! ఄంటే తను బమడిందే నిజభయిందా?

‘‘మీక్త బాగా తెలుస్త?’’

‘‘ఎందుక్త తెలీదమాే! యింతృటి నుంచి అకాష్ నాక్త బాగా తెలుసు. ఏడేళ్ళ కిందట స్పవటారా
ా ండ్ వళాళడు సొడీస్ కోసం. కొనిూ
నెలల కిందటే వచ్చుడు.

ఆండియానే యిషొభని యిఔెడే ఈండి పోతానని ట్ట
ొ ఫటిొ వచ్చుడంట. వాళ్ళ ఫ్యదర్ కేమో ఫ్యర్తన్ లో నే ఄతనితో ఔంపెనీ
పెటిొంచ్చలనుంది. అకాషేమో ఆఔెడికి వచేుశ్వడు.

‘‘ఄంటే ఄతను యిండియాలో చదవ లేదా?’’ వణుక్తత్రనూ గొంత్రఔతో ఄంది క్రయిన.

‘ఉహూ! ఆంటర్ ఄవగానే స్పవస్ వళ్ళ పోయి మొనేూ వచ్చుడు’

‘‘భర్త అ ఄమాేయి....’’

‘‘భణి బిందా....? తను ఄతనికి భయదలు. అకాష్ కోసభని ముంబాయి నుంచి యిఔెడికి వచేుస్పంది. ఔటి రండేళ్ళలో పెళ్ళ
చేసుక్తంటాయనుక్తంటా. ఄమాేయికి నేషనల్ గేభస్ వినూర్ కావాలని కోర్తఔ. అకాషేమో పెదీ ఆంటెోసొ్ చూపంచడు. ఄతనికి
పెదీగా నచువ ఇ అటలు!’’ మామూలుగా ఄనాూడామన.

చివర్త మాటలకి మినుూ

విర్తగి మీద డిటాయింది. ‘‘అకాష్ గార్తకి వాలీ బాల్ గేభస్ నచుదా?’’ తానేభడుగుత్రందో కూడా

తెల్నమక్తండా ఄంది.

‘‘వాలీ బాల్ ఄనేంటమాే....? ఏ గేమ్ చూస్టంత తీర్తఔ లేదు. చూశ్వవగా....యింత భంది జనాలు ఄతని కోసం చూసు
ా నాూరు.
ఄతను ఔె రోజు వేసొ్ చేస్టా ఄక్ష్రాల్ల కొనిూ లక్ష్ల రూపామలు ల్లస్!’’ చెపాృడతను.

యింకా ఄతనేంట అకాష్ సుగుణాలనీూ చెపుృక్త పోత్రనాూడు.

కానీ ఏమీ మైండ్ లోకి వళ్ళడంలేదు. ఄతని మాటలే భనసంతా మారోేగుత్రనాూయి.

అకాష్ కి భణి బిందు బాగా తెలుసు.కానీ తనక్కపుడూ చెృ లేదు.తను వాలీ బాల్ అడిన నాటి నుంచీ ఄతనిఔెడ లేడు.

కానీ ఄతను యిండియాలోనే ఈనాూనని చెపాృడు. చివర్తకి, చివర్తకి ఄతనికి వాలీ బాల్ గేమే కాదు, ఏ గేమ్ టా
ా అసకిి లేదు.
కానీ వాలీ బాల్ తనకి పా
ొ ణం ఄని చెపాృడు.

ఎందుక్త...?

ఎందుకోసం యిదంతా?!

సమాధానం తెలీనంత ఄమామక్తరాలేం కాదు తను. తనని టా
ో ప్ చెమైడానికే యినిూ ఄఫదా
ీ లూ, యింత డా
ొ మా. ఄందుకే
యినిూ స్తయాడిగినా తనకి వివరాలేమీ చెృ లేదు.

లేచి అ ముసల్లమన ఏదో ఄడుగుత్రనాూ వినిపంచ్చకోక్తండా వచేుస్పంది.

అటలో ఎల్ల వచిుందో కాలేజీకి తెల్నమ లేదు. కాాసులో లెఔుయర్ ఏదో చెపుత్రనాూరు. ఫొండస్ ఒయగా చూసు
ా నాూరు. ఏదీ బెొయిన్
లోకి ఎఔెడం లేదు. మాట మాటక్ర అకాష్ చేస్పన మోసం తలుుక్తంటూంటే భనసు బఖ బగా భండుతోంది.

అపొ్ రాల్ ఔ అడ దాని పొందు కోసం యినిూ ఄఫదా
ీ లు చెపాృల్ల? తన పా
ొ ణానికి పా
ొ ణమైన గేమ్ ని ఄడు
ి పెట్ట
ొ కోవాల్ల?

ఎదురైతే చెడా భడా దుల్నపేయాలనూ కోర్తఔ ఔలుగుత్రంది. అలోచనలో
ా నే లంచ్ బెలావడం ఖభనించ లేదు.

‘‘టీం మేటస్ చ్చట్ట
ొ ముటా
ొ రు.

‘‘ఏభయింది?’’ అత్ర
ో తగా ఄడిగారు.

ఫలహీనంగా నవివ బొటనవేలు కిందకి చూపంచింది.

‘‘నువవ తనతో మాటా
ా డావా?’’ ఄడిగారు.

‘‘ఉహూ!....’’ తల ఄడింగా అడించింది.

‘‘భర్త?’’

జర్తగిందంతా చెపృంది.

‘‘మైగాడ్! అకాష్ యిల్లంటి వాడంటే నభే లేఔ పోత్రనాూం. ఄయినా ఇ డబునూ ఄబాయిల బుదేీ ఄంత. ఄల్లంటిల్లంటి
వాటికి క్రయిన లంఖదని యిల్ల పా
ా న్ చేసుంటాడు. రాసెల్....’’ ఔమాేయి తిడుత్రంటే క్రయిన భనసు విలవిల్ల
ా డింది.

ఄపుృడయుమైందామకి.

పేొభంటే ఏంట!....

ఄతను తనని మోసం చేశ్వడని తెల్నస్పనా ఄతనిూ తిడితే బాధ ఔలుగుతోంది.

యిదేనా పేొభ....?

యిఔ యిపుడు ఄతనిూ భర్తుపోలేకా...

ఄతని మోస్తనిూ బర్తంచ లేకా సంగయషణకి లోను కావాల్నసందేనా....?

ఏం చెయాైల్నపుడు...? ఄతనిూ భర్తుపోఖలదా....? జీవితాంతం తోడుంటాడని భావించిన భనిషి యిల్ల మోసం చేస్టా ఎల్ల
తట్ట
ొ కోవడం?
తలంతా సూదులతో గుచ్చుత్రనూట్ట
ా ఔటే బాధ. హృదమంలో ఎవరో ఔతిాని దింప వళాళరు. కారే కొెఔె ఔనీూటి బిందువూ
శరీయంతో పాట్ట భనసుసనీ నిససత్ర
ా వకి గుర్త చేస్ాంది.

‘‘భర్తుపో క్రయినా!’’

యివనీూ భర్తు పోయి....గేమ్ మీద దృషిొ పెట్ట
ొ ....అట ఔెటే నినుూ స్టద దీరుసు
ా ంది’’ ఄందరూ చెపాృరు.

ఄందర్త మాటా మౌనంగా వింది.

‘‘భరీ సనిసటివ్ గా ఫీలయి, ఏ ఄఘాయితైమూ చేసుకో వదు
ీ ’’ ముందు జాఖతాగా ఄంది ఔమాేయి. ఫల హీనంగా నవివంది
క్రయిన.

‘‘నాక్త పా
ొ ణాల మీద ఔనాూ అట మీద తీప ఎక్తెవ’’ ఄంది.

ఄందరూ చినూగా నవావరు.

క్రయిన రోజూ ల్లగే స్టొడిమం కి వళ్ళంది. పా
ొ క్రొస్ చేస్పంది.

ఄయితే ఄందులోని తేడాని అమ ఫొండస్ ఎవరూ చెృలేదు. భనసు బాగోలేదు ఔదాని వదిలేశ్వరు. ఄృటికి స్టొట్ గేభస్ విశ్వక
టూంలో జయఖటానికి సర్తగా
గ తొమిేది రోజులు

టెైమ్ మాతోమే వంది.

*********

ఎనిమిది రోజులు ఖడిచ్చయి. ొతి రోజూ నయకానిూ తలపం జేస్ాంది. నిలుచ్చనాూ, కూరుునాూ, డుక్తనాూ, తింట్టనాూ ఔటే
అలోచనలు.

అ అలోచనల నిండా అకాష్.

ఎన్సూ స్తరు
ా అలోచనలో
ా నే ఎందుకిల్ల చేశ్వవంటూ ఄతనిూ నిలదీస్ప ఄడిగింది. సమాధానం శూనైం.

రండు స్తరు
ా అకాష్ ఫోన్ చేశ్వడు.

ఒ స్తర్త ముభావంగా మాటా
ా డి ంట
ా బాగా లేదని చెపృ ఫోన్ పెటేొస్పంది.

ఆంకో స్తర్త లేనని చెపృంచింది.

ఄపుృడు లక్రెగా ఄశోక్ ఆంట
ా లేడు. ఈంటే డౌట్ వచిు వండేది.

ఇ బాధకి తోడు ఄనూమై అఫీసులో శీధర్ ఄనే ఄతనిూ ఏవో నుల మీద సంతకాల కోసం తన దఖగయకి ంపంచే వాడు ఄశోక్....

ఄతని చూపు, ొవయిన తనకి ఄంతగా నచుడం లేదు. ఄతను చ్చల్ల నభేఔమైన భనిషంట!

ఄల్లంటి భనిషి మీద ఄనూమైకి ఏభని ర్తపోయొ్ చెమై ఖలదు.

అకాష్ నీ ఄల్లగే నమిేంది....

చివర్తకి ఏభయింది....?

ఎవర్తక్ర చెపుృకో లేని బాధని ఄనుబవిస్ాంది. చివర్తకి ఆతనూ ఄంతేనేమో! ఄందుకే ఄనూమైకి జాఖతాగా ఈండభని చెపాృల్న
ఄనుక్తంది.
తను టయూమంట్ కి వళాళల్నసన తేదీ దఖగయ డిన కొదీీ ఄనూమై ముభావంగా వనూట్ట
ా డౌట్ వస్ాంది.

తండిొ ఔనాూ మినూగా పేొమించే ఄనూని ఄనుమానించ్చల్నస వసు
ా నూందుక్త తనని తనే తిట్ట
ొ క్తంది. కానీ ఄశోక్ ఎందుకిల్ల
ొవర్తిసు
ా నాూడు?
ఆది వయఔటిల్ల తనని ఎంఔరేజ్ చెమైడం లేదు.

భనసంతా దిగులుగా మార్త పోయింది. ఔ ఔె అకాష్ గుర్తంచి బాధ భనసుని పండేస్ాంది. కాైంస్ లో భణిబిందు ఎదుయయితే
తల వంచ్చక్తని వళ్ళ పోతోంది తను.

కొంతలో కొంత ఄదృషొం ఏంటంటే...

భణి బిందు పా
ొ క్రొస్ చేస్ట స్టొడిమం వేరు. లేఔ పోతే ఄఔెడ కూడా హంస్ట!

క్ష్ణ క్ష్ణం గురొిచిు బాధ పెటేొ అకాష్ తాలూక్త జా
ఞ కాల నుంచి తట్ట
ొ కో లేఔ అమ భనసు నల్నగి పోతోంది.

ఄయినా కాలం భన కోసం....భన గాయాలు మానడం కోసం అఖదు. దాని ని ఄది చేసుక్తంటూ వళ్ళత్రంది.

వైజాగ్ వళ్ళడానికి గోదావర్త ఎఔస్ పెొస్ ఎకిె స్వట
ా కూరుునూ దఖగరుూంచీ తన ఔె స్వట్ట వంకే తదేఔంగా చూసూ
ా కూరుుంది.
ఄఔెడ అకాష్ ఔనిపసు
ా నాూడు!

చెనెైూ వళ్ళనపుృడు ఆల్లగే ఄనుకోక్తండా ొతైక్ష్భయాైడు. ఆపుృడూ ఄల్లగే ఔనిపస్తాడా? వర్తగా ఏడుపు వస్ాంది. ఄతి
ొమతూం మీద అపుక్తంటంది.

జరీూ చేసు
ా నూంత స్టపూ బాధ డుతూనే వంది. ఔె జరీూ ఏంటి? తను సవమంగా విషమం తెలుసుక్తనూ తరావత నుంచీ ఇ
గుండ బఖ బగా భండుతూనే వంది.

ఔ భనిషిని ఆంకో భనిషి మోసం చేమడం ఆంత సులువా ఄనిపస్ాంది.

అకాష్!!

ఎందుక్త చేశ్వవీ ని....??

కొనిూ వేల స్తరు
ా ఄతనిూ ొశిూంచింది.

సమాధానం లేదు.

రాతోంతా ఔంటి మీద క్తనుక్త లేదు. తెలా వార్తన తరావత ఏడునూయకి వైజాగ్ స్టొషన్ లో టెోయిన్ దిగారు.

హోటల్ మేఘాలమలో రూభస్ బుక్ చేశ్వరు. డైరఔొ్ గా ఄఔెడికి వళ్ళ ఫొష్ ఄయాైరు.

అ రోజు భధాైహూం మూడింటికి డా
ొ తీస్తారు. భరాూటి నుంచి గేభస్ బిగినవతాయి.

భధాైహూం భోజనాలయిన తరావత కాస్టపు విశ్వంతి తీసుక్తని పోయొ్ స్టొడిమంక్త ఫమలు దేరారు.

ఄృటికే ఄనిూ జిల్ల
ా ల జట్ట
ా చేరుక్తనాూయి.

తన చియకాల ొతైర్తు ఔృష్ణ
ా జట్ట
ొ క్కపెొన్ తన వంఔ చూస్ప లఔర్తసు
ా నూట్ట
ా గా చిరునవవ నవివంది.

అ నవవలో ఎంత సవచఛత...?

ఔలేషం ఄనేదే లేదు....

క్రయినకి హ్వయిగా ఄనిపంచింది. దఖగయ క్కళ్ళ ఔయచ్చలనం చేస్పంది.

ఫైనలస్ తో సహ్వ మొతాం నాలుగు మాైచ్ లు.

నాలుగు రోజులో
ా పల్నతం తేల్న పోత్రంది.

పూల్`ఎ, పూల్`బి కింద విడగొటిొ పోలీస్ గ్ండస్ లోనూ, పోయొ్ స్టొడిమం లోనూ కేస్తర్త అడించ్చరు.

లీగ్ మాైచ్ లోనూ, కావయొర్ ఫైనలస్ లోనూ ొతిబ ఈనూ జట్ట
ొ ఎదురు డలేదు. అడుతూ పాడుతూ మాైచ్ లను గెల్నచింది
హైదరాబాద్ జట్ట
ొ .

సమీస్ లో కభేం జట్ట
ొ ని ఒడించిన ఔృష్ణ
ా , వైజాగ్ జట్ట
ొ ని ఒడించిన హైదరాబాద్ ఫైనల్ లోకి ఄడుగు పెటా
ొ యి.

కభేం జట్ట
ొ కూడా పోరాట టిభని ొదర్తశంచి పేొక్ష్క్తలని అఔట్ట
ొ క్తంది.

ఄపుృడే తభ జట్ట
ొ లోని లోపాలను క్రయిన ఖభనించింది. తనతో సహ్వ ఄందర్త లోనూ ఄలసతవం ొవేశించింది.

అత్భ విశ్వవసం హచ్చు మీయటం మూలం గాన్స ఏమో తెలీడం లేదు కానీ, తన అట తీరు కూడా మార్త పోయింది. కాయణం ఏమిట
తెలుస్ాంది.
కానసంటేోషన్ క్తదయడం లేదు....!

మాటి మాటిక్ర అకాష్ గురొిసు
ా నాూడు. భనసంతా బాధగా వంటంది.

ఎవవరూ లేని ఒ చీఔటి ఖదిలో దుృటి ముసుగు పెట్ట
ొ కొని డుక్తండి పోవాలనిపసు
ా ంది.

ఎపుృడూ లేని విధంగా వాలీబాల్ ని డామినేట్ చేస్ట అలోచనలు పెర్తగి పోయాయి.

వాటిని ఎల్ల ఔంట
ో ల్ చేసుకోవాలో తెలీడం లేదు. భరాూడే ఫైనలస్ ఄనగా టీమ్ ఄంతా రూంలో సమావేశభయాైరు.

ఄనై భనసెంగానే మాటా
ా డుతోంది క్రయిన.

‘‘ఔృష్ణ
ా టీమ్ భనకి ఐదేళ్ళళగా తెలుసు. అంధా
ొ లో ఖటిొ పోటీ ఈందంటే వీళ్ళ నుంచే....’’ ఔమాేయి ఄంది.

‘‘నేషనల్ గేభస్ ముందు జరుగుత్రనూ మాైచ్ ఆది. భనం గెల్నచినా, ఒడినా నేషనల్ గేభస్ కి

ఄడింకి కాఔ పోవచ్చు. కానీ

ఆది పెొస్టొజ్ ఔవశున్. మానస్పఔంగా ఒడి పోతాం. ఄందుకే స్టొట్ లెవల్ గేమ్ ఔదాని నియాక్ష్ైం చెమైక్తండా జాఖతాగా అడాల్న. వాళ్ళళ
ొతీకాయం కోసం యగిల్న పోత్రనాూరు. భనకి నేషనల్ గేమ్ ఫేవరేట్ హోదా తిాడి తెచిు పెడుత్రంది. దానిూ ఄధఖమించ్చల్న’’ ఆంకో
ఄమాేయి ఄంది.

క్రయిన ఏవో అలోచనలో
ా కి జార్త పోవడం చూస్ప ఔమాేయి విసురుగా ఏదో ఄనబోయి అగి పోయింది.

క్రయిన తభ క్కపెొన్....

ఆనేూళ్ళ నుంచీ నెూండు భందీ యసృయ సహకాయంతో మలుగుతూ విజయాలను స్తధంచ్చరు. అటలో ర్తపూయాత ఖల క్రయిన,
తభ అట లోని ఫలహీనతలను సర్త దిదీడానికి ఎపుృడూ ొమతిూసు
ా ంది.

ఆంత వయకూ ఇ గేమ్ లో ఆండియా మొతాం మీద అమ ఔనాూ బాగా అడే వాళ్ళళ లేరు.

ఄల్లంటి క్రయిన ఆల్ల డల్ గా మార్త పోవడం వాళ్ళకి ఄంత్ర ఫటొడం లేదు.

అకాష్ కోసమా?? ఄనుక్తనాూరు. ఏవయినా ఄంటే ఆంకా డిపెొస్ ఄవత్రందని వూరుక్తనాూరు.

*********

భరాూడు స్తమంతోం నాలుగు ఖంటలు....

పోయొ్ స్టొడిమం జనాలతో ఔలఔల్ల
ా డుతోంది.

స్టొట్ వాలీ బాల్ ఛాంపమన్ షిప్ కోసం ఔృష్ణ
ా జట్ట
ొ , హైదరాబాద్ జట్ట
ొ పోటీ డుత్రనాూయి.

ముందు టాస్ వేశ్వరు.

క్రయిన టాస్ గెల్నచి సరీవస్ తీసుక్తంది.

ఔృష్ణ
ా క్కపెొన్ కోరు
ొ ఎంచ్చక్తంది. ఎండ ముకం మీద డక్తండా వండే కోరు
ొ ఎంచ్చక్తంది అమ. ర్తపరీ విజిల్ వేమడంతో ఎవర్త
స్తినాలో
ా వాళ్ళళ నిలుునాూరు. రైట్ డిఫనస్ లో వనూ క్రయిన బాల్ తీసుక్తని బాక్ లెైన్ ఄవతల నిలుుంది.

ఄందర్త చూపులూ అమ మీద నిల్నచ్చయి. ఉపర్త భాయంగా పీల్ను తల పెైక్కతిా బాల్ పెైకి ఎతేా పొజిషన్ చూసుక్తంది. తలెతేా సర్తకి
ఔళ్ళ లోకి సూయై కియణాలు చొచ్చుక్త పోయాయి. ఔళ్ళళ చిటిాంచి చూస్పంది. నాలుగు దాట్టత్రనాూ సూరుైడు ొచండం గానే
వనాూడు. అకాశం తెలాగా వంది.

అకాశం.....తెలుపూ.....

అకాష్....తెలుపే....కానీ భనస్ట తెలానిది కాదు. దిగులు మేగం ఔముేక్తంది.

ర్తపరీ భళ్ళళ విజిల్ వేశ్వడు. ఈల్నకిె డి తేరుక్తని యాంతిోఔంగా బాల్ పెైకి విస్పర్త ఄయ చేతో
ా చర్తచింది. రాక్కట్ వేఖంతో దూసుక్త
పోవాల్నసన సరీవస్ పేలవంగా వళ్ళ నెట్ కి కొట్ట
ొ క్తంది.

అమ సరీవస్ డౌన్....

ఫొండసంతా అశుయైంగా చూశ్వరు. ొతైర్తు జట్ట
ొ ముస్ప ముస్పగా నవవక్తంది.
సరీవస్ నెట్ కి కొట్ట
ొ కోవడం ఎంత ఄవమానమో ఄందర్తక్ర తెలుసు. అటలో ఒనమాలు నేరుుక్తనే వాళ్ళళ చేస్ట మిస్టొఔది.
నిశేుషు
ొ రాలెై నిలుుంది.

‘‘క్రయినా! ఔమాన్ ఛీయప్....’’ మిఖతా వాళ్ళళ ఎంఔరేజ్ చేశ్వరు. పేాసు మారారు. ఄయిదారు సరీవస్ లయేై సర్తకి తేల్న పోయింది.
హైదరా బాద్ టీమ్ లో వీక్ పాయింట్ ఎవరో.....

ఄయితే ఎవరూ జీర్తాంచ్చకో లేని విషమం ఏంటంటే అ వీక్ పాయింట్ క్రయిన కావడం.....

ఄంతే! ఆఔ అమ మీదకి దాడి పా
ొ యంబమైంది. దే దే అమ మీదకే బాల్ విసురుత్రనాూరు.

తవయగా ఄలస్ప పోతోంది క్రయిన. గేమ్ సవరూమే మార్త పోయింది.

హైదరా బాద్ జట్ట
ొ లో ఄందర్తలో ఄసహనం పా
ొ యంబమైంది.

ఔృష్ణ
ా టీమ్ ఫయిర్ గేమ్ అడటం లేదు. ఄల్లఖని వాళ్ళళ అడే గేమ్ తపుృ కాదు. రూలస్ కి ఄనుగుణంగా అడుత్రనాూరు.

ఄయితే వీక్ పాయింట్ మీద దే దే బాల్ విస్పర్త పాయింటస్ తెచ్చుకోవటం నెైతిఔంగా సభయునీమం కాదు. కానీ వాళ్ళళ చెపేృ
స్తమత ఔటే నువవ ఏం చేస్తావనూది ముకైం ఄని.....

ఄందరూ ష్ణక్ నుంచి తేరుక్తనే లోపే పసొ్ సట్ 10`15తో ఒడి పోయారు.

ది నిమిష్ణలు రసొ్ దొర్తకింది. టీమ్ మేటస్ ఄంతా డిసొయ్ డ్ గా వనాూరు.

‘‘ఏభయింది క్రయినా.....!?’’ ఔమాేయి అపుకో లేఔ ఄడిగేస్పంది.

బ్రలగా చూస్పంది క్రయిన. తను మాైచ్ అడటం లేదు. తనలో అవహంచిన భూతమేదో అడుతోంది. క్రయినేనా ఆల్ల అడుతోంది.
నేనెందుకిల్ల అడుత్రనాూను. బమంగా వంది.

‘‘ఏం పరేాదు, ఄనీూ భర్తుపో! భన లక్ష్ైం ఏంట గురు
ి తెచ్చుకో. ఄదే భనకి ముకైం. ఆంకేమీ మైండ్ లోకి రానివవక్త.’’ ఆంకో
ఄమాేయి కౌనిసల్నంగ్ చేస్ాంది.

ర్తపరీ విజిల్ విన ఫడ గానే భళ్ళళ ఄందరూ గ్ండ్ లోకి ొవేశించ్చరు.

తన పేాస్ లో నిలుునిని వూపర్త భాయంగా పీలుసూ
ా ఔళ్ళళ మూసుక్తంది. మూస్పన వంటనే అకాష్ ొతైక్ష్భయాైడు.

ఎదుటి జట్ట
ొ క్కపెొన్ చేస్పన సరీవస్ సంటర్ లో ఈనూ తన వైపుకే దూసుక్తని వస్ాంది...

గుడిిగా చేత్రలు ఄడు
ి పెటిొంది. ఄది చేతికి తగిల్న ఆంతెత్ర
ా న లేచింది. రైట్ సైృఔర్ కోరు
ొ దాటి చ్చల్ల దూయం వళ్ళ ఄతి ఔషొం మీద
దానిూ భయల్ల కోరు
ొ లోకి పాస్ చేస్టా.....

బూసొర్ దానిూ నాయేల్ గా ఄవతల్న కోరు
ొ కి ంపంచింది. అ ఎటంొస్ లోనే వాళ్ళళ దానిూ తిరుగు లేని స్తేష్ గా భల్నచ్చరు.

టీమేేటస్ క్రయిన వంఔ కోంగా చూశ్వరు. అ తరావత కూడా గ్ండ్ లో అమ ఔదల్నఔలు చ్చల్ల భంద కొడిగా ఔనిపంచ్చయి.

ఄృటికే 0`6 లీడింగ్ లో ఈంది ఔృష్ణ
ా టీమ్. హఠాత్ర
ా గా హైదరా బాద్ టీమేేటస్ కి ఔటే ఄనిపంచింది. క్రయిన పేాస్ లో
సబిసటూైట్ పెడితే ఄని.....

అ అలోచన వచిునందుకే ఈల్నకిె డా
ి రు. క్రయిన క్కపెొన్. అమ పేాస్ లో ఆంకొఔర్తనా....?

స్ెర్ 0`7కి వళ్ాంది. డైరఔొ్ ఎయిట్ పాయింటస్ ఄయితే గెల్నచినటేా. ఄది మాైచ్ పాయింట్. ొతైర్తు జట్ట
ొ చ్చల్ల హుష్ణరుగా
వంది.
హైదరా బాద్ టీమ్ వాళ్ళళ తేరుకో లేనంత బాధలో వనాూరు. ఆనాూళ్ళ గేమ్ లెైఫ్ లో ఎనూడూ 0`8తో ఒడింది లేదు. ఄదీ
మొదటి స్తర్తగా....క్కపెొన్ మూలంగా ఒడి పోత్రనాూం. ఄనుక్తంటే బాధగా వంది.

టెైమ్ ఄవట్ తీసుక్తని బెైటకి వచ్చురు. క్రయిన ఏదో అలోచిసూ
ా నిచుంది. స్ెర్ సర్తగా చూడ లేదు. ఒడి పోత్రనాూభని తెలుసు.
ఄదీ బాధ్య, అకాష్ కూడా బాధ్య!

ఏది ఎక్తెవ బాధ...? ఔ దఖగయ మొదలెైన అలోచనలు ఄల్ల ఄల్నా బిల్నాగా ఄలు
ా క్త పోతూనే వనాూయి.

వైస్ క్కపెొన్ మలాగా చెృ బోతూ క్రయిన దఖగయకి వచిుంది. అ ఄమాేయి ఏవో చెృ బోతూ సందేహస్ాంది.

‘‘క్రయినా!....’’ పల్నచింది.

‘‘ఏంటీ....?’’ అమ వంఔ చూసూ
ా ఄంది.

‘‘నీక్త హలా్ బాగోనట్ట
ా ంది. నువవ రసొ్ తీసుకో!’’

ఆన్ డైరఔొ్ గా తన ఄభిపా
ొ మం చెపృంది.

మొదట అ ఄమాేయి ఏభందో ఄయుం కాలేదు. ఄయుం కాగానే మొహం వివయామై పోయింది.

ఄ నభేఔంగా చూసూ
ా వనకిె వచేుస్పంది. మాైచ్ బిగినయింది. కొతాగా ొవేశించిన ఄమాేయి బాగానే అడుత్రంది. వాళ్ళళ
సయవ శక్త
ి లూ డిి ఔృష్ణ
ా జట్ట
ొ సరీవస్ బ్రొక్ చేశ్వరు. హైదరా బాద్ టీమ్ వైస్ క్కపెొన్ భనసు లోని ఔస్పనంతా బాల్ పెై చూపసూ
ా

సరీవస్ చేమడంతో వరుసగా రండు పాయింట్ట
ా వచ్చుయి.

తరావత మాైచ్ ఫిఫీొస్ వయకూ వళ్ళంది. 3`15తో అ సట్ ఔృష్ణ
ా జట్ట
ొ గెలుుకోవడందావరా స్టొట్ ఛాంపమన్ షిప్ ని ఔృష్ణ
ా జట్ట
ొ
గెలుచ్చక్తంది.
దూయంగా క్తరీులో విభా
ొ ంతిగా కూరుునూ క్రయిన వంఔ స్తనుభూతిగా చూస్పంది ఔృష్ణ
ా క్కపెొన్.

అమ ఇ రోజు ఎంత అతే హతాై సదృశైమైన అట అడిందో చూస్పన వాళ్ళందర్తక్ర తెలుసు.

పెొజంటేషన్ సయేనీలో యనూయస్ ఔప్ తీసుకోవడానికి కూడా వళ్ళ లేదు. వైస్ క్కపెొనే ఔప్ తీసుక్తంది.

టీమ్ మేటస్ వచిు భుజం తటిొ వళాళరే తృ ఔర్తంచే స్తహసం చేమ లేఔ పోయాయందరూ.

వాళ్ళందర్తక్ర తెలుసు. క్రయిన ఎల్లంటి పేామరో. అమను తపృంచి సబిసస్పొటూైట్ ని పెటొడం ఎంత గామ రుసు
ా ందో తెలుసు. ఄదీ
కాఔ ఄవమానం కూడా.....

కానీ 0`8తో ఒడి పోవడం ఄనూది టీమ్ ఄంతటిక్ర ఄవమానం. తృని సర్త ర్తస్పిత్రలో
ా అ ని చేయాల్నస వచిుంది. క్రయిన ఄయుం
చేసు కోఖలదు ఄనుక్తంటూనే వాళ్ళళ వళ్ళ పోయారు.

ఎవరు యభేనాూ రాలేదు. ఄఔెడే కూరుుండి పోయింది. జనం లుచ ఫడుత్రనాూరు. గెల్నచిన జట్ట
ొ ఈతాసహం గానూ, ఒడిన
జట్ట
ొ నిరుతాసహం తోనూ స్టొడిమం ని వదిల్న వళాళరు. గెల్నచినపుడు ఄందరూ నీ చ్చటూ
ొ వంటారు.

కానీ ఒడినపుడు...నీక్త నువవ తృ ఎవరూ ఈండరు. నువవ చ్చల్ల ంటర్త ఄయి పోతావ.

అ వంటర్త తనానిూ ఄనుబవిసూ
ా ఄఔెడే కూరుుంది.

అమ చేతిలో తనని ఒడించిన బాల్ వంది. ఔృష్ణ
ా క్కపెొన్ ని ర్తక్కవసొ్ చేస్ప అ ఫంతి తీసుక్తంది అమ. జనయల్ గా వినిూంగ్ టీమ్ కే
ఄది చెందుత్రంది.

ఔను చీఔట్ట
ా ముసురు త్రనాూయి. స్టొడిమంలో నాయేల్ లెైట్ ఆంకా వలఖ లేదు.

నిరావహక్తలు ఄనీూ సరు
ీ క్తంట్టనాూరు. క్రయిన ఆంకా ఄనై భనసెంగా అ కోరు
ొ వంకే చూస్ాంది. ఆఔెడే తను ఒడి పోయింది.
జీవితంలో భర్తు పోలేని చేదు ఄనుబవానిూ మిగిల్నుంది.

తనలో ొవేశించిన ఫల హీనతని ఄందరూ స్ప ఖటేొశ్వరు. ఄందుకే తనని ఈకిెర్త బికిెర్త చేశ్వరు. ఎపుృడూ పొయపాట్టన కూడా తన
వైపు బాల్ విసయడానికి బమ డే వాళ్ళళ ఇ రోజు దే దే తనని టారగట్ చేశ్వరు.

ఄవమానం లోంచి విరీతమైన ఔస్ప పుట్ట
ొ కొచిుంది. తననీ ర్తస్పితిలోకి నెటిొన భనిషి ఔనిపస్టా అ క్ష్ణంలో హతై చేమడానికి కూడా
వనుకాడనంత దేవషం పుట్ట
ొ కొచిుంది.

ఔ ఛీటర్ కోసం తన పా
ొ ణ ొదమైన అటని నియాక్ష్ైం చేస్పంది ఄనుకోగానే తన మీదన తనకే ఄసహైం ఔల్నగింది.

బాల్ ని తీసుక్తని గ్ండ్ లోకి వచిుంది. బాైక్ లెైన్ దగిగయ నిలఫడి సరీవస్ చేస్పంది. భళ్ళళ సరీవస్ నెట్ కే కొట్ట
ొ క్తంది. తన అట
తీరుని తనే నభే లేఔ పోతోంది. తనలో ఆంత భందకొడి తనం ఎల్ల ొవేశించింది....?

దుఃకం, నిలువల్ల
ా ముంచెతాగా మోకాళ్ళ మీద కోరు
ొ లో కూల ఫడి పోయింది. ఎంత స్టపు అ స్పితిలో వండేదో కానీ ‘హలో!’ ఄనూ
పలుపు వినిపంచి చివవన తలెతిా చూస్పంది.

ఎదురుగా ఎవరో పొడవాటి యువక్తడు. ఎఔెడో చూస్పన జా
ఞ ఔం. భనసు పొయలో
ా నికిషా భయి పోయిన పేరు, పెైకి రావడానికి
ొమతిూస్ాంది.

ఎదురుగా చిరునవవతో నిలుునాూడతను. నెట్ కి కొట్ట
ొ కొని నిస్టాజంగా కింద డి వనూ ఫంతిని చేతిలోకి తీసుక్తనాూడు. తనకి
దఖగయగా వసు
ా నాూడు.

ఄతను ఎంత మార్తనా తను గురు
ి టొ ఖలదు. ఄతనే! తను సంపూయా క్రడాకార్తణిగా మాయడానికి దోహదం చేస్పన భనిషి ఄతనే.
తను నెంఫర్ వన్ క్రడాకార్తణిగా ఎదఖడానికి కాయణమైన వైకిి.

కానీ....కానీ....తను ఎంతో గొృగా అడిన మాైచ్ కిరాని భనిషి ఆపుృడు యిల్ల హీనంగా, దీనంగా యితని ముందు ఎదురు
డాల్నస వసు
ా ందని ఄనుకో లేదు.

ఄవమానంతో తల దించ్చక్తంది.

‘‘యండి! అడదాం....’’ పల్నచ్చడు.

‘‘నేను అడ లేను. నాక్త అట రాదు....’’ నిసృృహగా ఄంది.

‘‘ఎందుక్త అడ లేరు?’’

‘‘ఏమో! ఇ రోజు నా మూలం గానే మా టీమ్ ఒడి పోయింది. చివర్తకి క్కపెొన్ ని తపృంచి సబిసస్పొటూైట్ ని పెటొడం మీరు ఎఔెడైనా
చూశ్వరా?’’ ఈకోషంగా ఄంది.

‘‘ఄదే ఎందుఔల్ల జర్తగింది?’’

దిగులుగా తల దించ్చక్తంది. భర్తంత దఖగయగా వచిు చేతో
ా అమ ఖడా
ి నిూ పెైక్కతా
ా డు.

‘‘నాక్త తెలుసు. నేను చెృనా?’’ చిరు నవవతో ఄనాూడు.

‘‘తెలుస్త?’’ విభా
ొ ంతిగా చూస్పంది.

‘‘ఉఁ! లవ్ ఄటాక్, హ్వయొ్ మీద ఎటాక్. ఆదే మీ వీక్ పాయింట్. నాలుగేళ్ళ కిందట స్తేష్ కొటొడంలో....వీక్ కానీ పా
ొ క్రొస్ మీద దానిూ
స్తధంచ్చరు. కానీ హ్వయొ్ వీఔయితే, కోరు
ొ లో ఄనిూ పేాసులో
ా నూ

వీఔయి పోవదీని నాలుగేళ్ళ కిందటే హచుర్తంచ్చను గురు
ి ందా?’’

ఄడిగాడు ొణీత్.

గురు
ి క్త వచిుంది. ఄతననూ మాటలు ఎన్సూ స్తరు
ా భననం చేసుక్తనాూ వాటికి ఄయుం తెల్నమ లేదు. ఆపుృడే ఔదా తెల్నస్పంది.
ఄనుబవం మీదే ఔదా ఏదనాూ ఖహంచేది.

ఄతను ఎంత బాగా చెపాృడు? అ మాటలకి ఄయుం ఄృటి భనసుకి తెల్నమఔ పోయినా, కాల ఔమేణా ఖహంచినా

బావండేది.

‘‘ఄసలు అకాష్ ఏం చేస్తడో తెలుస్త?’’ ఏదో చెృ బోయింది క్రయిన.

చెయైతిా వార్తంచ్చడు ొణీత్!

‘‘అ

విషయాలు ముందు ఄందర్తతో మాటా
ా డటం మానేస్టా, తరావత మలాగా మీతో మీరు మాటా
ా డు కోవటం మానేస్తారు.’’

ఄతని మాటల్నూ శ దుగా వింది. చ్చల్ల బాగా మాటా
ా డతాడనిపసు
ా ంది. కానీ ఔ టా
ొ న ఄయుం కావడం లేదు.

‘‘యండి అడదాం....’’ కోరు
ొ నుంచి ఫమటికి వచిు అమకి ఎదురుగా నిలఫడి ఄనాూడు.

ఄతని చేతిలో బాల్ తనని క్ష్మించ భనూట్ట
ొ గా చూస్ాంది. అ ఫంతిని చూడగానే ఎఔెడ లేని పేొమా పుట్ట
ొ కొచిుంది. దానినే
భనసులో క్ష్మాణలు కోర్తంది.

ఄతని చేతిలో, మాటలో ఏ భహతైం వందో ఄతను విస్పర్తన సరైన బాల్ని పొజిషన్ లోనే అడింది.

‘‘వరీ గుడ్! బాగా అడుత్రనాూరు’’ మచ్చుక్తనాూడు.

‘‘ఄసలు యిందాఔ మాైచ్లో....’’

‘‘వదీనాూను ఔదా!’’ భృదువగా ఄనాూడు. ఄయ ఖంట పా
ొ క్రొసయాైఔ ర్ఫఔొ్గా అడారు’’ ఄనాూడు.

ఆదీరూ నడుచ్చ క్తంటూ స్టొడిమం ఫమటికి వచ్చురు. నడుసూ
ా నే అమకి సజెషనస్ యిచ్చుడు.

భనసు బాగా లేనపుడు ఫిజిఔల్గా తీసుకోవాల్నసన జాఖతాలు చెపాృడు.

స్టొడిమం నుంచి బెైటికి రాగానే ఄతను బెై చెపృ, వళ్ళబోత్రంటే ‘ొణీత్!’ పల్నచింది క్రయిన.

ఏమిటనూట్ట
ా తిర్తగి చూశ్వడు.

‘‘స్పొల్ ఐ నీడ్ యువర్ కోరేషన్’’ మొహమాటంగా ఄంది.

‘‘చెృండి....’’ దఖగయకి వచిు ఄనాూడు.

‘‘మీరేం చేస్తారో, ఎఔెడ వంటారో తెలీదు, కానీ ఔ కోర్తఔ కోయతాను.’’

చిరు నవవతో వింట్టనాూడు ొణీత్.

‘‘నేషనల్ గేభస్ ఄయేై వయకూ నా యసనల్ కోచ్గా ఈండఖరా? భనీ పే చేస్తాను’’ ఖఫ ఖబా ఄంది. సాబు
ీ డయాైడు. వంటనే
తేరుక్తని....

‘‘ఎంత పే చేమ ఖలరు?’’ తమాష్ణగా ఄడిగాడు.

‘‘ఄంటే నా ఈదేీశం....’’ వివర్తంచ బోయింది.

‘‘ఄయుభయింది ఒ.క్క.... కానీ భనీ మీరు పే చేమ లేరు. ఎందుఔంటే మీ నెూండో ఏట నుంచి యిృటి వయకూ ఄంటే ఏడేళ్ళ
పాట్ట మీరాడిన ముృయి నాలుగు టయూమంటస్ దేశంలో ఎఔెడ జర్తగినా నేను వచ్చును.

ఄందులో ఆయవై తొమిేది గెల్నచి ఄయిదు ఒడి పోయారు. మీ దిహేన్స ఏటకి మీ ఒటముల సంకై నాలుగెైతే ఆది ఄయిదోది.
భధైన గాప్ నాలుగేళ్ళళ.

ఇ టయూమంటస్ కోసం మీరు దిహేను స్పటీస్ తిర్తగారు. నేను మీతో పాట్ట తిరుగు తూనే వనాూను.

కానీ కే ఔ స్తర్త మిససయాైను’’ అగాడు.

‘‘ఎపుృడు?’’ ఄొమతూంగా ఄంది.

‘‘మూడేళ్ళ కిందట మా ఫ్యదర్కి హ్వయొ్ ఎటాక్ వచిు భయణించినపుడు....’’దూయం నుంచి చల్న గాల్న వీచింది. ళ్ళళ జలదర్తంచింది.

‘‘ఇ ఄభిమానానికి భనీ పే చెమై ఖలరా...?’’ సూటిగా ఄడిగాడు.

దిగాె్ంతిగా చూసు
ా ండి పోయింది. తనకే టొని ఖణాంకాలనీూ ఄతను ఏఔరువ పెటిొ చెపుత్రంటే, న్సట మాట రానట్ట
ా వింటూ
వండి పోయింది.
ఏ వైకిి తన టా ఆల్లంటి కేర్ తీసుక్తనాూడని భావించిందో అ వైకిి తన కోసం ఏమీ చేమ లేదు.

కానీ ఆతను....నాలుగేళ్ళ కిందట తన లోని లోపానిూ సర్తజేస్ప మరుపుల్ల మామభయాైడు.

భళ్ళళ ఆపుృడు మానస్పఔంగా డిపెొషన్గా ఈనూ స్టొజ్లో ొతైక్ష్భయాైడు.

ఄంటే యితను తన అనందాల్నూ షేర్ చేసుకోవాలనుకో లేదు. తను ఔషొంలో వనూపుృడే ఎదుయవత్రనాూడు. ఆంత ఔనాూ
శేయోభిల్లషి ఎవరుంటారు?

ఆల్లంటి వైకిికా తను భనీ పే చేస్తానంటంది.

‘‘ఄయాం స్తరీ!’’ తల వంచ్చక్తని ఄంది.

‘‘పరావ లేదు. మీక్త ఄవసయమైనపుడల్ల
ా ఫోన్ చెమైండి. నేనుండేది హైదరాబాద్ లోనే’’ చెపాృడు.

అమ మొహం విఔస్పంచింది. అమను హోటల్ దఖగయ దిఖ బెటొడానికి అట ఎకిెంచ్చడు.

‘‘మీరూ యండి’’ పల్నచింది. అటలో కూడా అమ గేమ్ గుర్తంచే మాటా
ా డింది. ఄతనూ ఄదే మాటా
ా డాడు.

అకాష్క్ర ఆతనిక్ర భధై తేడా ఔనిపంచింది. అకాష్ తన ఄభిమానినని చెపాృడే గాని, ఏనాడూ తన అట గుర్తంచి తనతో
చర్తుంచడానికి ఆషొ డ లేదు. ఄపుృడు కూడా తనకి ఄతని టా ఄనుమానం రాలేదు. ఄతనిది నిజమైన పేొభని గుడిిగా
నమిేంది. అ నభేఔం చివర్తకి తననీ స్పితికి తెచిుంది.

హోటల్ దఖగయ అమ దిఖ గానే....‘‘జర్తగిందంతా భర్తుపొండి. సలక్ష్నస్కి యింకా వన్ భంత్ టెైం వంది. ఄనిూంటినీ, ఄందరీూ
భనసు లోంచి త్రడిచేమండి. కేవలం అటని, లకాషైనిూ భనసులో నిలుృకోవడం...పా
ొ క్రొస్ చేమడం....

అటలో కొతాగా నేరుుకోవాల్నసన మలక్తవలు ఏమీ లేవ. మీరు నేరుుకోవలస్పందల్ల
ా ఏకాఖత. ఄంతే!’’ చెపాృడు. శ దుగా వింది.
ఄతను వళ్ళ పోత్రనాూ బాధ ఔలఖ లేదు. ఄతనిచిున ఈతేాజం నయ నరాన నిండి వంది.

రూంకి రాగానే ఫొండస్ బిఔె మొహ్వలు వేసుక్తని క్రయిన వంఔ బిత్రక్త బిత్రక్తభంటూ చూశ్వరు.

ఔె స్తర్త ఄందరీూ ఔల్నమ జూస్ప పక్తెన నవివంది. చేతిలో బాల్ని గాలో
ా కి ఎఖరేసూ
ా ...

‘‘ఇ ఒటమి గెలుపుకి తొల్న మట్ట
ొ . ఇ రోజు నా అటతో మీ ఄందర్తని బాధ పెటా
ొ ను. ఄయాం స్తరీ!’’ భనసూౄర్తిగా ఄంది.
ఄందర్త భనసులూ తేల్నఔ డా
ి యి. ఄందరూ వచిు క్రయినని చ్చటేొశ్వరు. చ్చటూ
ొ చేత్రలు వేసుక్తని గుంపుగా నిలఫడా
ి రు ఄందరూ.
తభ హృదయాలో
ా ని ఄవమానాల్నూ, బాధలీూ, ఒటమినీ తర్తమి కొటా
ొ రు.

యిది వయక్త అకాష్ ర్తచమం కాగానే ఄతని గుర్తంచి ఄంతా చెపేృయాలనూంత అతృత ఔల్నగినట్ట
ా గా ొణీత్ గుర్తంచి
చెపాృలనిపంచ లేదు.
రేపు హైదా
ొ బాద్లో పా
ొ క్రొస్ చేస్టపుృడయినా ఄందర్తక్ర తెలుసు
ా ంది. ఄపుృడు ఎల్ల తెల్నస్పనా తనకి సంఫంధం లేదు. కానీ తనంతగా
తాను మాతోం చెృదు.

ఇ ఒటమి ఔ గుణపాఠం...

ఇ ఒటమిని ఎల్ల ఄధఖమించ్చలో తనకి ొణీత్ బాగానే చెపాృడు. ఄతని సహ్వమం తోనే తను ఇ హ్వర్తొల్ని దాటాల్న. యిందాఔ
ఄతనే రాఔ పోయి వంటే తన ర్తస్పితి...?

వూహంచ్చ కోవడానికే బమం వేస్పంది. ఄల్ల డిపెొషన్లోకి వళ్ళ పోయి వండేది. నేషనల్ గేభస్ కాదు ఔదా....సలక్ష్నస్లో కూడా
తను గెలవ లేఔ పోయేది.

ఎక్తెవ అలోచించ వదీనూ ఄతని మాటలు గురొిచిు అలోచనల్నూ ఔటిొ పెటిొ డినూర్ చేస్ప తవయగా డుక్తంది. ొశ్వంతంగా నిదొ
టిొంది.

**********

క్రయిన యింటికి వచేు సర్తకి భృదుల్ల దేవి యింట
ా నే వంది. ఄలవాట్ట ొకాయం ముందు గుండ జార్త పోయినా, భళ్ళళ తనే సర్తీ
చెపుృక్తంది.
రాగానే ఎదుయయి నిపుృలు ఔకేె ఔళ్ళతో చూసూ
ా ....

‘‘ఄయాైయా తిరుగుళ్ళళ?’’ ఄంది.

ఄశోక్ తన రూం లోంచి ఫమటకి వచిు చెల్నా వంఔ లఔర్తంపుగా చూస్ప తన ఖది లోకి వళ్ళ పోయాడు.

తెలా బోయింది క్రయిన. ఎృటిల్ల తనకి సపోయొ్ వచిు పనిూని ఎదిర్తస్తాడనుక్తంటే యిదేంటి??

అమకి ఄయుం ఄయింది. ఇ యుదుంలో తన లక్ష్ై స్తధనలో తను ంటర్త. తనని తనే కాపాడుకోవాల్న.

‘‘సమాధానం చెృవేం....?’’ ఖదిీంచింది భృదుల్ల దేవి. ఔ నిశుయానికి వచిుంది క్రయిన. సూట్కేస్ హ్వలో
ా పెటిొ తన ఖది వేపు
ఄడుగు వేస్పంది. నిరా
ఘ ంత పోయింది భృదుల్ల దేవి.

చెటొంత భనిషిని యిల్ల ఎదురుగా నిలఫడి ఄడుగుత్రంటే, వలకూ,

లుకూ లేక్తండా వళ్ళ పోత్రందేమిటి?....తను ఆంట
ా

లేనపుడు వీళ్ళకి కొముేలు వచ్చుయా? తన ఄధకారానికి ఖండి డినట్ట
ా గా భావించింది.

‘‘అగు!....’’ ఖటిొగా ఄంది.

అగింది క్రయిన. ఄఔెడే నిలుుని వనకిె తిర్తగి చూస్పంది.

అ చయైకి తిఔె రేగింది భృదుల్ల దేవికి.

‘‘నేనిఔెడ నా మానాన నేను మాటా
ా డుతూనే వనాూను. నువవళ్ళ పోత్రనాూవ్. నీ ఈదేీశం ఏంటి...?’’

‘‘నావి తిరుగుళ్ళళ కావ, వాలీ బాల్ గేమ్ నీక్త నచుఔ పోవచ్చు పనీూ! ఄది నా పా
ొ ణం, మీక్త యిషొం లేఔ పోతే నా మానాన ననుూ
వదిలేమండి. నేను మేజర్ని నా భంచి-చెడు నేను చూసుక్తంటాను. యింకో స్తర్త ఎపుృడూ ఄవమానించేట్ట
ొ మాటా
ా డొదు
ీ . మా
తల్నా స్తినంలో వనూ నువవంటే మాక్త ఎపుృడూ గ్యవమే! దానిూ ఄభిమానంగా మారుుకోవటానికి ొమతిూంచ్చ. ఄంతే తృ
దేవషంగా మారొుదు
ీ . ఄపుడు ఇ ఆంట
ా ఎవర్తకి ఎవయమో తెలీక్తండా పోత్రంది. గురు
ి ంచ్చకోండి’’ చ్చల్ల ొశ్వంతంగా చెపృంది.

ఖదిలో వనూ ఄశోక్కి ఇ మాటలు వినిపంచ్చయి. ముందు అశుయై పోయినా తరావత ముస్ప ముస్పగా నవవక్తనాూడు.

యిఔ భృదుల్ల దేవికి యిది ఎదురు చూడని ష్ణక్. భూతి వంఔ చూస్పంది. అమన పెదవలు విఔృతంగా వంఔయ తిర్తగాయి.
ఄది నవవ....

మూలన ఫడి రోగిషిొ భనిషికి కూడా తన ఄవమానం అనందానిూ ఔల్నగించింది. కూ
ా వండి పోయింది.
 యంగా ఄతని వంఔ చూసూ

*********

కాలేజీలో ఄడుగు పెటొడం తోనే చ్చల్ల భంది స్తనుభూతిగా చూస్తరు. పొనిసపాల్ కూడా క్రయిన గుర్తంచి ఔబురు పెటిొ అమతో
మాటా
ా డాడు. తాభంతా అమ వనుఔ వనాూభని....ఄధైయై డొదు
ీ ఄని చెపుత్రంటే ఔళ్ళళ చెభరాుయి.

భర్తంత ట్ట
ొ దల పెర్తగింది. ఆంత భంది తన మీద అశలు పెట్ట
ొ క్తనాూరు.

తను మూయఖంగా పేొమా, దోమా ఄంటూ క్కరీర్ని నియాక్ష్ైం చేస్పంది. ఄందుక్త తగిన మూలైమే చెల్నాంచింది. ఄయహత లేని భనిషి కోసం

తను అలోచించడానికి స్పదీంగా లేదు. ఎల్లగెైనా ఇ వల నుంచి, దాని ఄవశేష్ణల నుంచి తపృంచ్చకోవాల్న. ఖటిొగా
నిశుయించ్చక్తంది.

కాాస్ కి వళ్ళత్రంటే భణి బిందు తన బాైచ్ తో ఎదుయయింది.

గుండ గుభేల్ భనిీ.

పేొభలో ఒడిన ఄవమానం.

అటలో ఒడిన ఄవమానం...

ఇ ఄమాేయి దేనినీ ఄంత తొందయగా వదిల్న పెటొదు.

‘‘హలోవ్!....’’చిటిఔలు వేస్ప విల్లసంగా పల్నచింది భణి బిందు. ొశ్వంతం గానే తలెతిా చూస్పంది.

‘‘గేమ్ లో భన పేాస్ ఏంటి తియఖ ఫడిందంట?’’ వైంఖైంగా ఄడిగింది భణి బిందు.

గుండలో
ా గుపుృన బాధా క్కయటం ఈపొృంగింది. వనకే వచిున టీమ్ మేటస్...

‘‘ఄది నీఔనవసయం బిందూ!’’ కోంగా ఄనాూరు.

‘‘క్కపెొన్ మూలంగా మాైచ్ ఒడినా సపోయొ్ చేసు
ా నాూరే!’’

‘‘ఔ మాైచ్ లో ఒడినంత మాతా
ో న విభర్తశంచడం మా నెైజం కాదు. మా క్కపెొన్ మూలంగానే ఎన్సూ మాైచ్లు గెల్నచిన సంఖతి
భర్తు పోలేం’’ అవేశంగా ఄంది.

‘‘సరే...సరే!....ఆంతక్ర నా ఈడ్ బి అకాష్ ఏభంట్టనాూడు?’’ సర్ కాస్పక్ గా ఄంది.

చిరు నవవ నవివండి క్రయిన.

తెలాబోయింది భణి బిందు.

‘‘అకాష్ ఎల్లంటి వాడో తెల్నమని నినుూ చూస్టా జాలేస్ాంది బిందూ! ఄతని పేరతిా నువవ ఏ యఔం గానూ బాధ పెటొలేవ.....అ
అయుధం నా మీద ఆపుృడు ని చేమదు. ఆంకోటి వత్రకోె....’’ హుందాగా చెపృ ఔదిల్నంది. కొంచెం దూయం వళ్ళ వనకిె
తిర్తగి....

‘‘బిందూ! ఔటి మాతోం గురు
ి ంచ్చకో!....విజయానికి ఄడి దారులు లేవ’’ చెపృ వళ్ళ పోత్రంటే న్సట మాట రానట్ట
ా చూసు
ా ండి

పోయారు భణి బిందు, అమ బాైచ్.

స్తమంతోం పా
ొ క్రొస్ కి వళ్ళంది. అ పా
ొ క్రొస్ లో అమ ఎృటి ల్లగే అడటం చూస్ప మిఖతా వాళ్ళళ సంతోషించ్చరు. హృదమంలో
అవర్తంచిన దిగులు మేఘాలనీూ ఔర్తగి పోయాయి. ఆది వయఔటిల్ల ఈతాసహంగా, వల్ల
ా సంగా కేర్తంతలు కొడుతూ అడుక్తంట్టండగా
జర్తగిందా సంగటన.
స్టొడిమం మటెాకిె వసు
ా నూ పొడవాటి భనిషిని చూస్ప సైఖలు చేసుక్తనాూరు. క్రయిన ఇ లోఔంలో లేదు. అమ మామూలు గానే
అటలో లీనమై పోయింది.

ఄతను డైరఔొ్ గా వీళ్ళళ అడుక్తంట్టనూ దఖగయక్త వచేుశ్వడు. కోరు
ొ ఫమట నిలఫడి....

‘‘క్రయినా! ఒస్తర్త రా!’’ పల్నచ్చడు.

చివవన తల తిపృ చూస్పంది.

అకాష్!....

కోరు
ొ లో చేషొలు దకిె నిలుుండి పోయింది. మైండ్ వేఖంగా ని చేస్పంది.

ఎృటిఔయినా ఄతనితో ముఖా ముఖి తేలుుకోవాల్నసందే....! ఄతనే ఎదుయయినపుడు సంకోచించడం దేనికి?

‘‘మీరు అడండి.....’’ చెపృ ఔదిల్నంది.

‘‘క్రయినా!.....’’ ఔమాేయి అందోళ్నగా ఄంది.

‘‘ఏం పరావ లేదు’’ చెపృ అకాష్ వైపు నడిచింది.

కొంచెం దూయం వళాళఔ కూడా ఄతను నడఔ అ లేదు.

స్పమంట్ బెంచీలునూ దఖగయ అగి దాని మీద కూరుుంటూ ‘‘ఆఔెడ మాటా
ా డుక్తందాం’’ ఄంది.

‘‘ఄదేంటీ..ఎఔెడైనా.....’’ ఄతని మాటని భధైలోనే అపేసూ
ా ‘‘చెృండి’’ ఄంది.

విచితోంగా చూసూ
ా వచిు ఔెన కూరుునాూడు.

కాసా ఔెకి జర్తగింది.

‘‘ఏభయిైంది నీక్త....? ఆనిూ రోజుల నుంచి ఔలవ లేదని కోమా? ఏం చేమను? చెనెైూ వళ్ళళచ్చుఔ చ్చల్ల నులు పెంూంఖగ్ లో
వండి పోయాయి. ఉపర్త సలని బిజీ. ఫోన్ చేసు
ా ంటే నువవ ప.ఎం. ఔనాూ బిజీ....’’ జోవిమల్ గా ఄనాూడు. మాటా
ా డ
లేదామ...
‘‘ఏంటి చిటీొ?’’ ల్లలనగా ఄనాూడు.

వంటనే ర్తయాఔొయిైంది క్రయిన.

‘‘దమ చేస్ప ఄల్ల పలవ్వదు
ీ ....’’ ఔరుక్తగా ఄంది. అమ ఔళ్ళళ జోైత్రల్ల
ా భండుత్రనాూయి.

‘‘ఏం....?’’ అశుయైంగా ఄనాూడు.

ఄతని నటనని బర్తంచ లేఔ పోయింది క్రయిన.

‘‘అకాష్! ఆంకా నటన వదు
ీ . భర్తంత ఄసహైం పెరుగుత్రంది’’ కోంగా ఄంది.

‘‘నేనేం చేశ్వను?’’

‘‘భణి బిందు ఎవరు?’’

‘‘భణి బిందు....??!!’’ తడఫడుతూ ఄనాూడు.

‘‘మీ హమైర్ సొడీస్ ఎఔెడ జర్తగాయి?’’‘.......’’

‘‘మీరు నాక్త ఎృటిూంచీ ఄభిమాని?’’

‘..............’’

‘‘మీ పేరంటస్ మీక్త ఎవర్తనిచిు పెళ్ళ చేయాలనుక్తంట్టనాూరు?’’

అమకి ఄంతా తెల్నస్ప పోయిందని ఄయుభయింది.

‘‘ఄది కాదు క్రయినా.....’’ ఏదో చెృ బోయాడు.

‘‘ఏం వదు
ీ . మీరేం చెపృనా నేను వినను. నా ఔళ్ళతో నేను చూస్తను. సవమంగా తెలుసుక్తనాూను....మీ ఄసలు సవరూం

ఏంట! ఔ ఛీటర్ ని నమిే మోస పోయాను. ఇ జనేకిది చ్చలు....’’ అమ అవేశంతో ఄంట్టంటే...

ఄతనికి నయ నరానా ఈదేొఔం పెర్తగి పోతోంది.

‘‘ననుూ టా
ో ప్ చేమడానికి ఄభిమానినంటూ వంట డా
ి రు. ఔ అడ దాని శరీయం కోసం వాళ్ళ భనసుతో ఆంతగా అడుకోవాల్ల?’’
అ మాటకి వంటనే ఫయసొయాైడు అకాష్.

‘‘నీకోసం, నీ శరీయం కోసం నేను టా
ో ప్ చేశ్వనా? దేనికి? ఎవర్త ఔనాూ ఄందఔతెావని? ఔ ఔలుయంటూ తెలీని నినుూ ఎవరైనా పేొమించ
ఖలరా? ఄసలేం జర్తగిందో తెలుసుకోక్తండా ఆషొం వచిునట్ట
ా మాటా
ా డక్త.

ఎృటి ఔయినా భనిదీర్త పెళ్ళ జరుగుత్రంది. ఎందుఔంటే నాల్లంటి వాడు కాదు ఔదా, నా కింద ని చేస్ట ఎంపా
ా యి ల్లంటి వాడు
కూడా నీక్త దొయఔటం ఔషొం....’’ అవేశంగా ఄనాూడు.

అమ అతాేభిమానం ద్దఫ తింది.

‘‘నేనసలు పెళ్ళళ చేసుకోను. నా లక్ష్ైం నేషనల్ గేభస్...ఄది భర్తు పోయి ఆంత కాలమూ మీది పేొభనుకొని మీ చ్చటూ
ొ
తిర్తగాను.’’
అమ మాటలకి ఖలఫడి నవావడు అకాష్.

‘‘నేషనల్ గేభస్....నీ టారగటా? భణి బిందుని భర్తు పోయావా? షి ఇజ్ ర్తమల్ పొొఫషనల్. అమ సంఖతి భర్తు పోక్త. ముందు
స్టొట్ లెవల్ లో గెలువ. తరావత నేషనల్ లెవల్ గుర్తంచి అలోచిదు
ీ వ గాని....’’ వటకాయంగా ఄనాూడు.

ఄతని నిజ సవరూం ఫమట డి పోయినటాయింది.

భణి బిందూ, ఆతనూ క్తభేక్కైె తనని ఎల్లఖయినా స్తేష్ చేయాలనుక్తనాూరు.

ఄది వాళ్ళ వలా కాదని తను నిరూపసు
ా ంది. ఎస్....తను ఄడు
ి ఔటొ వేసు
ా ంది.

ఄంతే!

‘‘మీరూ, మీ బిందు కాదు ఔదా, అమ ల్లంటి వాళ్ళళ ఎంత భంది వనాూ, మా టీమే వినూయస్ ఄవత్రంది. ఆది నా ఛాలెంజ్’’
ట్ట
ొ దలగా ఄంది.

‘‘ఛాలెంజ్.. ఒ.క్క....ఇ ఛాలెంజ్ లో నువోవడి పోతే....?’’ అకాష్ ఄడిగాడు.

‘‘ముందు మీరు చెృండి. నేను వినూయితే....?’’ ఈదేొఔంగా ఄంది.

క్ష్ణం అలోచించ్చడు.

‘‘వినూయితే జీవితంలో నీ ఆషొం లేక్తండా నీ ఎదుటికి కూడా రాను. నీ జీవితంలోంచి తొలగి పోతాను’’ చెపాృడు. ‘‘భర్త నువోవడి
పోతే?’’ ఄడిగాడు.

‘‘మీరే చెృండి. ఎందుఔంటే నాక్త నభేఔం ఈంది. నేను ఒడి పోనని....’’

‘‘నువోవడి పోతే....మొదటి ఔండిషన్ భన పెళ్ళ ఆమీేడిమట్ గా జయగాల్న. రండోది` నువవ లెైఫ్ లో వాలీ బాల్ అడ కూడదు....’’
చెపాృడు.
సింభీభూత్రరాలయింది. ొఔృతి ఄంతా నిశేుషిొత ఄయినట్ట
ా ఔనిపంచింది.

ఆదేం ఔండిషన్....?

నువవ ఉపర్త పీలుదు
ీ ఄనూట్ట
ా గా.....

‘‘చెపుృ....బమం వేస్ాందా?’’

‘‘ఄదేం లేదు. ఒ.క్క....’’ చెపృంది.

‘‘నువవ మాట మీద నిలఫడతావనే నా నభేఔం.....’’ ఄనాూడు.

‘‘మీరు కూడా....’’ చెపృంది.

ద్దఫ తినూ పులుల్ల
ా ఔర్తనొఔరు చూసుక్తంటూ, యసృయం గామ డి భనసుతో వనకిె తిర్తగారు.

ఆంటికి వచేు సర్తకి భృదుల్ల దేవి ఆంట
ా లేదు.

కాని శీధర్ తండిొ ఔెన క్తరీులో కూరుుని ఏంట మాటా
ా డుత్రనాూడు.

క్రయినని చూస్ప వినమంగా నభసెర్తంచ్చడు.

ఎందుకో ఄతి వినమం ఄనిపంచింది.

తండిొని కూడా లఔర్తంచక్తండా లోల్నకి వళ్ళ పోయింది.

ఄశోక్ కూడా లేట్ గానే వచ్చుడు. భనిషి రావడమే చిరు
 బురు
 ల్లడుతూ వచ్చుడు.

విసుగా
గ తన ఖది లోకి వళ్ళ తలుపేసుక్తని డుక్తనాూడు.

శీధర్ వళ్ళ పోయాఔ క్రయిన ఫమటకి వచిుంది.

నానభే కూడా ఔసుస బుసుస ల్లడుతూనే వంది. ఏభయింది ఆంట
ా ఄందర్తక్ర?

ఄసలు పనిూ ఎఔెడికి వళ్ళంది?

భళ్ళళ గొడవేదనాూ జర్తగుంట్టందా?

బమ డుతూనే నానభేని ఄడిగింది.

‘మీ పనిూ గుర్తంచి ఏభడుగుతావలే....! భళ్ళళ వాళ్ళంటికి వళ్ళ పోయింది.’’

‘‘మొనేూ ఔదా వచిుంది! అశుయైంగా వంది.’’

‘‘ఄయితే అవిడకేంటి? ఇ క్ష్ణంలో వచిు భరు క్ష్ణంలో నయినా వళ్ళ పోత్రంది.’’

‘‘ఆంతక్ర ఏభయింది?’’ విసుగా
గ ఄంది.

ఄది ఖభనించింది నానభే.

‘‘నీకే ఆంత విసుగా
గ ఈంటే, నా భనవడికి ఆంక్కంత విసుగా
గ ఈండాల్న. నీ గుర్తంచే ద్దఫల్లడుక్తనాూర్తదీరూ. నువవ ఇ అటలూ ఄదీ
మానేస్టానే మీ పనిూ ఆంట
ా వంట్టందట. లేఔ పోతే పుటిొంటిలోనే నంట! అస్పా ంచభని గొడవ. నవివ పోతారవరైనా. భంచంలో డి
మొగుడిని వదిలేస్ప తగుదునమాే ఄని పుటిొంటికి పోయింది.

ఄయినా ఄంతా నీ వలానే వచిుంది. ఆంత భంది చెపుత్రనాూం. వినొచ్చుఔదా! నీ ట్ట
ొ దల నీదే! మీ ఆదీర్తక్ర చెృ లేఔ వాడు
నల్నగి పోత్రనాూడు. ఏదో పెదీ క్తట్టంబాల వాళ్ళం. రువగా, గుట్ట
ొ గా ఫతకాలే తృ ఆల్ల అసు
ి లు ంచ్చక్తని వీధ క్కకిెతే
ఎల్ల?’’ నానభే చ్చల్ల స్టపు నసుగుతూనే వంది.

క్రయిన ఏమీ మాటలు రాని దానిల్ల చ్చల్ల స్టపు ఄల్లగే కూరుుంది. ఆనిూ వైపుల నుంచీ సభసైలు ఆల్ల చ్చట్ట
ొ ముటొడం
భనసుసని అందోళ్నకి గుర్త చేస్ాంది.

ఄశోక్ ఖది వైపు వళ్ళ తలుపులు తటిొంది. కాస్టటికి తలుపు తీస్తడు. జుట్ట
ొ చెదిర్త మొహం మీద డుతోంది. ఔళ్ళళ ఎయగా
వనాూయి. భనిషి చ్చల్ల ఄసహనంగా ఔనిపసు
ా నాూడు.

‘‘ంట
ా బాగా లేదా?’’ అపాైమంగా ఄంది.

‘‘బాగానే వనాూను.’’ ముభావంగా ఄనాూడు.

‘‘నానూ గార్తకి ఆంకా స్తూనం చేయించ లేదు.’’ బెైటకి యభేనట్ట
ా చెపృంది.

‘‘నాక్త ంట
ా బాగా లేదు. తోట మాల్నని యభేను. చేయిస్తాడు’’ చెపృ తలుపు వేసుక్తనాూడు.

మొదటి స్తర్తగా తండిొ విషమంలో ఄశోక్ ఆల్ల ఄనాూడు. ఆంతక్త ముంద్దనూడూ తను ఄతని న్సటి వంట యిల్లంటి మాట విన
లేదు.
మౌనంగా వచిు తండిొ ఔెనే కూరుుని తదేఔంగా అమన మొహం వంకే చూడ స్తగింది.

ంట
ా బాగోఔ భధాైహూం వేసుక్తనూ టాబెాట్ మూలంగా భఖతగా నిదొ పోత్రనాూడు భూతి.

విశ్వలమైన నుదురు, వండి తీఖల్ల
ా మరుసు
ా నూ జుట్ట
ొ .....బోర్తాంచిన ముతైపు చిృల్ల
ా ంటి ఔళ్ళళ.....ఠీవిగా పెైకి లేచిన ముక్తె.
ఏ పొలూైషనూ లేఔ పోవడం మూలంగా తేటగా వనూ మొహం. యింత కాలం ఏ లోటూ లేక్తండా చూశ్వం. యిఔ తభలో అ ఒపఔ
నశిస్ాందా...?

ఄనూమై ఄల్ల ఄన ఖలడని ఄసలు వూహంచ లేదు. ఄసలు తన ఔనాూ ఎక్తెవ తండిొకి స్టలు చేస్టది ఄతనే. ఄతను లేఔ పోతే
తండిొకి స్తూనం ఄదీ ఆఫందవత్రందని వేరే వూరు కూడా వళ్ళళ వాడు కాదు.

ఆంకా తనే గేభస్ కోసం ఫమట వూయాకి తియగాల్నస వచేుది. భనసంతా దిగులు వాైపంచింది.

ది నిమిష్ణలు ఄయాైఔ ఄశోక్ ఫమటికి వచిు తండిొని లేప స్తూనం చేయించ్చడు.

క్రయిన ఄనూం ఔల్నప తెచిు తినిపంచింది. ఄనూమైని ఄనుమానించినందుక్త తనని తనే తిట్ట
ొ క్తంది.

ఇ రోజు జర్తగిన గొడవ తో బాగా ఄప్ సట్ ఄయి ఄల్ల ఄనుంటాడు. లేఔపోతే ఄశోక్ సంఖతి తనకి తెలీదా....? తేల్నఔ డిన
భనసుతో ఄనుక్తంది.

ొణీత్ చెపృనట్ట
ా మైండ్ ని ఔంపాయొ్ మంటలెైజ్ చేసుకోవటానికి ొమతిూస్ాంది క్రయిన.

ఎఔెడ బాధలు ఄఔెడే, ఎృటి బాధలు అ భరు క్ష్ణానికే భర్తు పోవడానికి ఄలవాట్ట డోాంది.

భనసంతా లక్ష్ైం మీదే గుర్త పెటిొంది. భణి బిందు కూడా కాసా తగిగనట్ట
ా ఔనిపస్ాంది. ఫహుశ్వ అకాష్ ొభావమేమో! ఆఔనెైనా గేభస్
మరుగు రుుక్తని గెలవభని చెపృ వంటాడు.

గ్ండ్ కి వళ్ళ గానే సయవం భర్తు పోయి అటలో నిభఖూ మైనా రాతిో ఔె మీద వాలగానే అకాష్ గురొిసు
ా నాూడు. ఄతనితో తన
స్తనిూహతైం గురు
ి వస్ాంది.

ఄతను రాయి వాడనూట్ట
ా తనకి ఎపుృడూ ఄనిపంచ లేదు. ఎపుడూ తన నడుం చ్చటూ
ొ న్స, భుజాల చ్చటూ
ొ న్స చేతిని వేస్ప
అపాైమంగా సృృశిసూ
ా నే వండే వాడు.

ఄది అపాైమత ఄని తననుక్తంది.

భణి బిందు తోనూ ఄల్లగే ఔనిపంచ్చడు. ఄది అపాైమత కాదు. వాైమోహం.

ఄతని మాటలూ, చూపులూ గురొిచిు భనసంతా ఔటే దిగులు. ఄతనిూ చూడాలనీ, ఄతని మాటలు వినాలనీ జర్తగిందంతా ఔ
ఔల ఄని ఎవరైనా వచిు చెబితే బావండుననీ ఄనిపస్ాంది.

కానీ ఄది ఔల ఎల్ల ఄవత్రంది? చిు నిజం. గుండల్నూ యంంల్ల కోస్ట నిజం.

అకాష్! ఎందుకిల్ల చేశ్వవ్....?నువవ తలుుక్తంటే లక్ష్ల భంది నీక్త దొయకొచ్చు. కానీ నాక్తనూది ఔటే జీవితం. దానేూ చిందయ
వందయ చేమడానికి ొమతిూంచ్చవ.

విఔస్పంచి ర్తభళ్సు
ా ందనుక్తనూ పేొభ మొఖగ లోనే వాడి పోయింది. భలెాల్నూ భంటలో
ా వేస్పనట్ట
ా తన హృదయానిూ ఄతనికి
ఄర్తృంచింది. చివర్తకి ఏంచేశ్వడు? ఔనీూళ్ళతో దిండంతా తడచి పోయింది.

ఏ రాతిోకో నిదా
ొ దేవి ఫదీఔంగా వచిు ఔరుణించేది. ఇ అలోచనల ొభావం మాతోం తన గేమ్ మీద డక్తండా చూసుక్తంటంది.
భృదుల్ల దేవి రోజుకో ఫోన్ చేస్ప తనని గుర్తంచి ఄడుగుత్రంటే, మొండి క్కతిాన ఄశోక్ జాహూవి గుర్తంచిన బాంబు కూడా
పేలేుశ్వడు.
ఄట్ట వైపు ఫోన్ పెటేొస్పన శఫీం వినిపంచింది. ఄశోక్ తేల్నగా
గ వూపర్త పీలుుక్తనాూడు.

ఄయితే అ భరాూడు తెల్నస్పంది. పనిూ ఄసలు సవరూం....ొకాష్ వాళ్ళంటికి జఖనాూధం....గోపాలం గూండాలని వంటేసుక్తని
వళ్ళ బెదిర్తంచ్చయని.

ఄది తెల్నస్ప ఄశోక్ ఄగిగ మీద గుగిగలమే ఄయాైడు.

ఇ ఆంటికి కోడల్నగా రాబోయే ఄమాేయికి జర్తగిన ఇ ఄవమానానిూ ఄంత తేల్నఔగా తీసుకో కూడదనుక్తనాూడు.

డైరఔొ్ గా భృదుల్ల దేవి వాళ్ళంటికి ఫమలుదేరుత్రంటే బమంతో ఔంపంచి పోయింది క్రయిన.

వదీనూయాై! ఄఔెడికి వళ్ళళదీని కాళాళ వేళాళ డింది. కానీ వినిపంచ్చకో లేదతను.

వళ్ళ ఛడా భడా దుల్నపేస్ప వచ్చుడు. ఄంతే కాదు, మాటా మాటా పెయఖడంతో పెళ్ళ ఎలు
ా ండే జరుగుత్రందని, దముేంటే
అభని చెపృ సవాల్ చేస్ప వచ్చుడు.

ఆంటికి వచిు ఖది లోకి వళ్ళ తలుపేసుకొని డుక్తనాూడు. ఇ విషమభంతా ఄతనితో వళ్ళన శీధర్ ఔటికి రండు చేస్ప
చెపాృడు.
క్రయిన ధైయైంగా డస్పషనస్ తీస్టసుక్తంది. తన ఫొండస్ సహ్వమం కోర్తంది.

ఈతాసహంగా తయల్న వచేుశ్వయందరూ. అమ కాాస్ మేటస్ ఄబాయిలు కూడా వచ్చురు. అ రోజే వంటనే శివాలయానికి వళ్ళ
ఄశోక్, జాహూవి పెళ్ళకి ముహూయిం పెటిొంచ్చ కొని వచిుంది.

ఆంటికి రాగానే ఄశోక్ ఖది తలుపులు తటిొంది. తలుపు తీస్ప ఆంట
ా జరుగుత్రనూ కోల్లహల్లనికి అశుయై డా
ి డు. ‘‘ఎలు
ా ండి
ఈదమం తొమిేది ఖంటల నలభై ఔె నిమిష్ణలకి మా ఏక్కైఔ స్దరుడు చియంజీవి ఄశోక్ కి...చి॥॥సౌ॥ జాహూవి కి....శివాలమంలో
వివాహం నిశుయించ్చం. కావన మీరలారూ విచేుస్ప...’’ తమాష్ణగా ఄంది.

‘‘నాకిపుడే పెళ్ళ....? నేనేదో అవేశంలో....’’ మాట తడఫడియది.

‘‘అవేశంలో ఄనాూ, అలోచనతో ఄనాూ మా ఄనూమై ఒడి పోకూడదు. మాట మీదే నిలఫడాల్న.’’

‘‘ఄయినా ముందు నీ పెళ్ళ జయగాల్న. తరావతే నా పెళ్ళ.’’

‘‘ఄనూయాై! ఆల్ల ల్నంఔస్ పెటొక్త. ఄయినా ొకాష్ గారు అఫీసుకి వచేుశ్వఔ, వదిన ఔెతే వాళ్ళంట
ా వండటం ఄంత భంచిది
కాదు. రాతిో జర్తగిన గొడవ సంఖతి చూశ్వవగా!

ఄల్లఖని పెళ్ళ కాక్తండా తను భనింట
ా వండటం భంచిది కాదు. ఆఔ ఆంత ఔనాూ నీక్త నచు చెృడానికి నాక్త సభమం లేదు.
పెళ్ళంటే మాటల్ల....? ఎనిూను
ా ....?’’ అర్తందాల్ల హడావిడి డి పోతూ వళ్ళంది.

ఆఔ ఆంట
ా పెళ్ళ సందడి పా
ొ యంబమైంది.

‘‘ఄనూయాై! ఆంఔ నువవ ఇ రండు రోజులూ పొదుపు చయైలు మానేస్ప కాసాంత ల్లఔర్ ఒపెన్ చెయిై’’ హ్వసైంగా ఄంది.
క్కడిట్ కాయి్ క్రయిన చేతికిచిు ‘‘నీ ఆషొం వచిునట్ట
ా వాడుకో’’ చెపాృడు.

వంటనే తండిొ దఖగయకి వళ్ళంది క్రయిన. అనందంతో దీపా వంతంగా వనూ అమ మొహ్వనిూ తనివి తీరా చూసు
ా నాూడు భూతి.
‘‘ఄనూమైకి పెళ్ళ తెలుస్త?’’ ఄడిగింది. తెలీదనూట్ట
ా తల తిపాృడు.

‘‘నేనే పెళ్ళ పెదీని’’ ఄని క్ష్ణమాగి ‘‘మీరు కూడా! ఏం చెయాైలో ఫొండస్ ఄందర్తక్ర పుయమాయించండి. ఎవరైనా మాట వినఔ పోతే
చెృండి. వాళ్ళ ని ఄంతే!’’ బెదిర్తంపుగా ఄంది. నవావడామన.

ఄందరూ తలఔ ని మీద రుగు తీశ్వరు. మొనూ ండఖకి ఆలాంతా యంగు వేయించడం భంచిదయింది.

పెదీ కోట ల్లంటి అ యింటిని స్వొర్తంగ్ లెైటాతో ఄలంఔర్తంచడం మొదలు పెటా
ొ రు.

‘‘వంట ని ఏం వదు
ీ , కాటర్తంగ్ కి యిచేుదా
ీ ం’’ ఄశోక్ ఄంటే క్రయిన గునిస్పంది.

‘ఄసలు ఆంట
ా గాడి పొయిై తవవఔ పోతే పెళ్ళయిన యిలు
ా ల్ల వంట్టందా?’’ బుంఖమూతి పెటిొంది.

‘‘ఄది నీ పెళ్ళకి తాపీగా చేయిదా
ీ ం. ొసు
ా తానికి యిల్ల సర్తపెటేొయి. ఄయినా భన ఫొండస్ తృ ఫంధువలు ఎవరునాూరు....?’’
బాధగా ఄనాూడు.

ఄతనల్ల ఄంట్టంటే భనసు విలవిల్ల
ా డింది.

‘‘ఎందుకూ ఄందర్త పెటూ
ొ నేను లేనూ....వండసలు చీయ ఔట్ట
ొ క్తని, తాళాల గుతిా పెట్ట
ొ క్తని, యిలాంతా తిర్తగానంటే ఄదే
హడావడి వచేుసు
ా ంది’’ పెదీర్తఔంగా ఄంట్టంటే చెలెాల్నూ చూస్ప ముచుటడా
ి డు.

ఄశోక్ ఫొండస్కి కూడా పెళ్ళ విషమం తెల్నస్ప వాళ్ళళ కూడా వచిుడా
ి రు.

ఫ్యరాే సూైటిఔలస్లో ఎంపా
ా యిస్ ఄందరూ ఫ్యైమిలీస్తో సహ్వ మేమునాూము ఄండగా....ఄంటూ వచేుశ్వరు.

చూసు
ా ండగా అ రోజు స్తమంతా
ో నికే వంద భంది వయకూ భోజనానికి లేచ్చరు.

ఇ మూడు రోజులూ హోటల్ అయిర్ యిచిు వేశ్వడు ఄశోక్.

క్రయిన యిదీరు ఫొండస్ని తీసుక్తని పెళ్ళఫటొలు కొనుక్తెరావటానికి వళ్ళంది.

ఇ పెళ్ళ సంఫయం చూసు
ా ంటే నానభేక్ర హుష్ణరు వచేుస్పంది. కాని ముందు భనవరాల్న పెళ్ళ జర్తగితే బావండునని వంది. చేస్టది
ఏముంది? దేవడల్ల రాస్పపెడితే ఄల్ల జయఖఔ తృదు ఄనూ వేదాంతం లోకి వచేుస్పంది.

నానభే సలహ్వ మీద ఄశోక్ ఫోన్ చేస్ప భృదుల్ల దేవికి, వాళ్ళ పేరంటస్నీ పెళ్ళకి యభేని ఫోన్ చేశ్వడు.

కానీ ఄట్టవైపు సమాధానం వినూ ఄశోక్ డీల్లడిపోయాడు.

‘‘ఏభయింది?’’ అందోళ్నగా ఄడిగింది నానభే.

‘‘ఇ పెళ్ళ జర్తగితే యిఔ ఇ యింటి గుభేం తొఔెనని ఄంటంది పనిూ’’ అవేదనగా ల్నకి చేత్రలో
ా కి మొహం దించ్చక్తనాూడు
హఠాత్ర
ా గా భూతి న్సట
ా ంచి విఔృతంగా ఏవో శబా
ీ లు భలువడేసర్తకి ఖబుక్తెన తలెతిా చూశ్వడు. అమన మొహం వంఔరు
ా
తిర్తగిపోయింది. ఎడం చెయిై ఉపేసు
ా నాూడు.

గాబరాగా దఖగర్తకి వళాళడు. అమన ఔెన కూరొుని తండిొ చేతిని తన చేతిలోకి తీసుక్తని ఄనునయించ్చడు.

అమన అవేశ్వనికి ఄయుం తెల్నస్పంది. ఆవేమీ టిొంచ్చకోక్తండా పెళ్ళ చేసుకోభంట్టనాూడామన. చ్చల్ల అవేశంలో వనాూడు. ఄసలే
ఄంతంత మాతోం అరోఖైం.

‘‘మీరు టెనషన్ డొదు
ీ . ఄంతా సవైంగానే జరుగుత్రంది. నేను సంతోషంగానే వనాూను’’ ఄంటూ ఔటికి దిస్తరు
ా చెపేృసర్తకి
శ్వంతించ్చడు భూతి.

ఄనుక్తనూ టెైంకి శివాలమంలో పెళ్ళ నిర్తవగూంగా జర్తగిపోయింది. భూతి వీల్ఛెైర్లో కూరుుని పెళ్ళతంత్ర ఄంతా ర్తకించ్చడు.
రండు రోజులో
ా ఄంతా ఔలగా జర్తగిపోయి జాహూవి కొతాపెళ్ళ కూత్రరుల్ల అ ఆంట
ా కి ఄడుగుపెటిొంది.

**********

క్రయిన ఆది వయఔటి మీద కాసా తేరుక్తంది. జాహూవి రావడంతో అ ఆంటికి ఔళ్ వచిునట్ట
ా గా భావించ్చయందరూ. భృదుల్లదేవి
మాతోం ట్ట
ొ దలగా పుటిొంట
ా నే కూరుుంది. ఄఔెడందరూ శతృవలే ఄనుక్తంటే కొతా శత్ర
ో వ కొతాగా రావడం
జీర్తాంచ్చకోలేఔపోతోంది అమ!
అ యింట
ా తన అధతాైనికి ఖండిడినటాయింది. ఆఔ ఆపుడు ఎల్ల ఄఔెడ ఖడపాలో తెలీడం లేదు.

కానీ జఖనాూధం నుంచి మాతోం స్తధంపులు ఎక్తెవయాైయి. ఆఔెడే కూరుుంటే ఄఔెడ పెతానం ఄంతా కోడల్న చేత్రలో
ా కి
వళ్ళపోత్రంది. కాఫటిొ, అమని వళ్ళభని గొడవ చేసు
ా నాూడు. యిఔ భృదుల్ల దేవికి ఆఔెడికి రావడం ఆషొం లేదు.

రోగిషిొ బరా
ి , ముసల్న ఄతాగారూ, పెళ్ళ చేసుక్తనూ సవతి కొడుక్త, పెళ్ళకాని, మాట వినని సవతి కూత్రరు. ఆందర్త భధాై
తనఔంటూ ఎవరూ లేని అ ఆంట
ా వండబుదిు కావడం లేదు.

ఄందుకే రూట్ట మార్తు కొతాపాట మొదలుపెటిొంది. ఫ్యరాేసూైటిఔలస్ ఔంపెనీలో షేర్, కొంత పొలం తనకి యిచేుస్టా వాళ్ళ జోల్నకి
రాక్తండా ఖడుపుతానని రామబారాలు ంపుతోంది.

భర్త పలాలు ఏం తిని ఫత్రక్తతాయని దవడలు నొక్తెక్తని అశుయైపోయింది నానభే.

ఄశోక్ మాతోం ఏమీ టిొంచ్చకోవడం లేదు. తన నేదో తను చేసుకొని పోత్రనాూడు.

జాహూవి రావడంతో ఆంట
ా నూ, హృదమంలోనూ ఈనూ వల్నా ఏదో పూడిపోయినటాయింది. ఆంటి పెతానభంతా ఄందరూ
భనసూౄర్తిగా అమకే ఄృగించేశ్వరు.

ఔపుృడు ఖంభీయంగా, ఫరువగా వండే, అ ఆంటి వాతావయణం ఆపుృడు చభతాెయం తోనూ, ఛలోక్త
ి లతోనూ స్తగిపోతోంది.
ముకైంగా భూతి గార్తకి కాలకేషం సభసై లేదు.

శీధరో, ొకాషో ఖాళ్ళగా వనూపుృడు వచిు అమన ఔెన కూరుుంటారు. శీధయయితే భరీ ఒపగా
గ వీల్ ఛెయిర్లో కూరోుబెటిొ
తోటలో తిపుృత్రంటాడు.

జాహూవి సరేసర్త! ఎపుృడూ ఔెనే కూరుుని అమన పూయవచర్తతాయనీూ ఄడిగేది. అమన రాస్ప చూపసు
ా ండేవారు. ఆపుృడు
రామటం కూడా చ్చల్ల స్వృడ్గా రాసు
ా నాూరు. ఄశోక్ పెళ్ళవడం మూలంగా ఆంట
ా సంతోషం వల్నా విర్తస్పందనడంలో ఄతిశయోకిి
లేదు.

క్రయిన పా
ొ క్రొస్ బాగానే చేస్ాంది. రండు మూడుస్తరు
ా ొణీత్ వచిు గ్ండ్లో అమ పా
ొ క్రొస్ ఖభనించ్చడు. ఫిజిఔల్ ఄంతా ఫిట్,
మానస్పఔంగా మాతోం ఆంకొంచెం స్తొ్ంఖవావల్న ఄని చెపాృడు.. ఄతని సహ్వమంతో అ లోపానిూ కూడా ఄధఖమించఖలనని
అమకి అతేవిశ్వవసం.
అ రోజు కాలేజీలో ఏవో ఎఔడమిక్గా సూ
ొ డంటస్ సొ్యిక్ చేశ్వరు.

కాాసులు లేవ. గ్ండ్కి వళ్ళనా, ఆంత తీవొమైన ఎండలో పా
ొ క్రొస్ చెమైడం ఄవదు. ఆంటికి వళ్ళ కాస్టపు రసొ్ తీసుక్తని స్తమంతోం
గ్ండ్కి వళ్ళళచ్చుననూ ఈదేీశంతో యింటికి వచేుస్పంది.

వచేుసర్తకి జాహూవి కిచెన్లో వంది. నానూగారు డుక్తనాూరు. నానభే వత్ర
ా లు చేసుక్తంటంది. ఄభేదొంగా అఫీసుకి
వళ్ళక్తండా వండిపోయాడా ఄనుక్తంటూ ఄతని ఖదివైపు నడిచింది.

ఄశోక్ ఫోన్ మాటా
ా డుత్రనాూడు. కాయి్లెస్ ట్ట
ొ క్తని కిటిక్ర వైపు తిర్తగి తోటని చూసూ
ా మాటా
ా డుత్రనాూడు.

వచేుమబోయింది. కానీ తన పేరు వినడి ఄొమతూంగా అగిపోయింది.

‘‘క్రయిన గుర్తంచ్చ? లీవిట్ యార్....’’

‘‘.........!’’

‘‘నేను చెబుత్రనాూను ఔదా! ఄంతా సవైంగా జరుగుత్రంది.’’

‘‘......................’’

‘‘అకాష్! ర్తమలీా ఄయ్ పా
ొ మిస్ యూ! క్రయిన నేషనల్ గేభస్కి వళ్ళదు. నా ొమతూం నేను చేస్తాను ఔదా.

ఆృటికే ఆండైరఔొ్గా చ్చల్ల స్తరు
ా చెపాృను. తను ఄయుం చేసుకోఖలదు. మీ యిదీర్త పెళ్ళ జర్తగితీరుత్రంది. నువేవం వరీకాక్త’’
ఄంటూ ఆట్టవైపు తిర్తగి క్రయినని చూస్ప తడఫడా
ి డు.

పాల్నపోయిన మొహంతో ఔళ్ళంతలుచేస్ప, వేడిసఖ మొహ్వనికి తగులుత్రంటే విలవిల్ల
ా డుత్రనూట్ట
ా వంది క్రయిన. విబొభంగా ఄశోక్
వంఔ చూస్ాంది.

తనేం వింది....?

తన చెవలూ, ఔళ్ళళ తనని మోసం చేసు
ా నాూయా?

‘ఄదికాదు చిటీొ!’’ ఏదో చెృబోయాడు.

ఔడుగు వనకిె వేస్పంది. ‘యూ టూ....’’ యిఔ అపెై గొంత్ర పెఖలలేదు.

కానీ చితోంగా ఔంట చ్చఔె నీరు రాలేదు. దుఃకం కూడా గనీబవించింది.

నభేఔ దోొహ్వనికి నిలువత్ర
ా స్తక్ష్ైం అకాషే ఄనుక్తంది. కానీ తన ఄనూమై! తన యఔి సంఫంధం!! ముందు భంచిగా వంటూ, వనఔ
ఆంత పా
ా న్ చేస్తాడని ఄనుకోలేదు.

ఄసలు అకాష్ ఄనూమైకి ఎల్ల తెలుసు? గిరుక్తెన వనకిె తిర్తగి తన ఖదికి వచేుస్పంది.

‘మైగాడ్! ఎంత పొయపాట్ట జర్తగిపోయింది?’ తలునాూ వేసుకోక్తండా మాటా
ా డినందుక్త తనని తనే నిందించ్చక్తనాూడు ఄశోక్.
తన మాటల్నూ వినూ క్రయిన ఏదనాూ ఄఘాయితైం చేసు
ా ందేమో!’’ ఄనుక్తంటూ అందోళ్నగా వచిు క్రయిన ఖది తలుపు తటా
ొ డు.
తీమలేదామ!
తండిొకి వినిపంచక్తండా మలాని సవయంతో ఫతిభల్లడుక్తంట్టనాూడు.

అమకి వినిపసు
ా ందో లేదో గాని, ఄట్టనుంచి రస్తృనస్ మాతోం లేదు. ఇ ఖందయగోళ్ం ఄంతా చూస్ప జాహూవి రుగెత్ర
ా క్తని
వచిుంది.
‘‘ఄయోై! క్రయిన సంఖతి తెల్నస్ప కూడా మీరు....’’ ఄంటూ మలాని సవయంతో ‘‘క్రయినా!’’ ఄంటూ పల్నచింది.

మూడోస్తర్తకి తలుపులు తెరుచ్చక్తనాూయి.

‘‘ఏం వదినా?’’ మామూలుగా వంది క్రయిన గొంత్ర. అమ మొహం కూడా ొశ్వంతంగానే వంది.

‘‘ఏం లేదు. నువవ....’’ తడఫడింది జాహూవి.

‘‘వూ! నేను చచిుపోతాననుక్తనాూరా?’’ ఄంది.

‘‘ఄవేం మాటలు? భనుషులనాూఔ గొడలు రావా?’’ అమని శ్వంతించేయాలని ఄంది.

ఄశోక్ ఄల్లగే ఖినుూడై నిలుచ్చనాూడు. క్రయిన మామూలుగానే వందని ఄతను సంతోషించడం లేదు. ఄతని భనసు క్రడుని
శంకిస్ాంది. ఄదేంట అమ ఫమటడాల్న.

మౌనంగా వనకిె తిర్తగి ఖది లోకి వళ్ళంది. వనకాలే ఄనుసర్తంచింది జాహూవి. ఖది ఫమటే గుభేం ట్ట
ొ క్తని నిలుునాూడు ఄశోక్
.
ఖది లోకి వళ్ళగానే భంచం మీద సర్తీపెటిొ వనూ సూట్కేస్ని చూస్పంది జాహూవి. తెలాబోయింది.

‘‘ఏవనాూ టయూమంటస్ వనాూయా?’’ డైరఔొ్గా ఄడఖలేఔ ఄంది.

‘‘ఉహూ!’’

‘‘భర్త ఇ సూట్కేస్.....’’

ఒ క్ష్ణం మాటా
ా డలేదు క్రయిన. తరావత లేచి నిలఫడి సూటిగా ఄశోక్ వంఔ చూసూ
ా ....

‘‘నా దృషిొలో ఆలాంటే ఔ నభేఔం. హతైలూ, దోపడీలూ చేస్ట వాళ్ళళ కూడా అ నభేఔంతోనే చ్చట్టగానెైనా ఆంటికి వస్తారు.

‘అ ఆంట
ా నే నాక్త వనుూపోట్ట పొడిచే ొమతాూలు’ జరుగుత్రనూపుృడు ఆఔ నేను ఆఔెడ వండటం ఄనవసయం. నేను ఇ
ఆంట
ా ంచి వ...ళ్ళ...పో...త్ర....నాూ....ను....’’ చివర్త మాట విడదీస్ప ల్నకింది.

తల మీద పడుగుడినట్ట
ా బెదిర్తపోయి చూశ్వడు ఄశోక్.

‘‘వళ్ళపోతావా? ఎఔెడకి!’’ నభేలేనట్ట
ా ఄడిగాడు ఄశోక్ పాల్నపోయిన ముకంతో.

‘‘ఫతఔడానికి ఇ లోఔంలో చోటే దొయఔదా? మీ ఄంత పేొభలు చూఔపోయినా, మోసం చెమైని ఫొండస్ చ్చల్ల భందే వనాూరు.
ఎఔెడికో వళ్తాను. పర్తకి దానిల్ల మాతోం చ్చవను. ఄయితే ఔటి మాతోం గురు
ి పెట్ట
ొ కోండి. నేషనల్ గేభస్ ఄనూది నా
చినూృటి లక్ష్ైం. ఄది నెయవేయటం కోసం నా పా
ొ ణాలెైనా ఄర్తృస్తాను.

ఎవరు ఏ కాయణాల చేతా దానుూంచి ననుూ దూయం చేమ లేరు. ఄల్ల చేమటానికి ొమతిూస్టా వాళ్ళకి దూయభవతాను నేను.
ఄందుకిదే ఈదాహయణ’’ ఄని సూట్ కేస్ తీసుక్తని నడవ బోయింది.

చెయిై ట్ట
ొ క్తని అపాడు ఄశోక్. ఄతని మొహం ఔంద ఖడిల్ల మార్త పోయింది.

‘‘నువేవం చేసు
ా నాూవో నీక్త తెలుస్ాందా?’’ ంటి బిగువన ఄనాూడు.

సూటిగా ఄతని ఔళ్ళలోకి చూస్పంది క్రయిన.

‘‘ఆంకా ఄల్ల ఄడిగే ఄయహత నీక్త వందనే భావిసు
ా నాూవా....?’’

క్ఔ క్ష్ణం దీయఘంగా నిశవస్పంచి....

‘‘ఈంది...అ ఄయహత నాకే వంది. భనం వినూ మాటల వనఔ కూడా ఎన్సూ ఄరా
ు లుండవచ్చు. నేషనల్ గేభస్ నీ లక్ష్ైం కావచ్చు.
దాని కోసం నువవ ఔృషి చెయ్యైచ్చు. కానీ భనం భనుషులం ఔదా! ఄందర్త తోనూ నువవ భంచి ర్తలేషనస్ ఔల్నగి వండాలని,
సంతోషంగా జీవితం ఖడపాలనీ నాక్త వండదా?’’ అవేశంగా ఄనాూడు.

‘‘ఒహో! ఄయితే నా సంతోషం కోసమే ఔ మోసగాడితో చేయి ఔల్నపావనూ మాట’’ వైంఖైంగా ఄంది.

‘‘ఆఔ అపు. మాటా
ా డక్త’’ ఖటిొగా ఄర్తచ్చడు ఄశోక్.

‘‘పెదీ వాడివి ఔదాని ఇ ఄరుపు తోనే ననుూ ఔంట
ో ల్ చేమ ఖలవ. ఄంతే! నా భనసుని మాతోం కాదు’’ తియస్తెయంగా చూసూ
ా
ఄంది.

‘‘నీక్త తెలీదు. నిజంగా అకాష్ గుర్తంచి నీక్త తెలీదు. ఄందుకే ఆల్ల మాటా
ా డుత్రనాూవ’’ కోంగా ఄనాూడు.

‘‘ఄయినా ఆపుృడు నాక్త ఎవర్త గుర్తంచీ తెలుసుకోవాలనూ అసకిి లేదు. ననుూ వళ్ళనివవ’’ ముందుఔడుగేస్పంది.

‘‘ఔనీసం నానూ గార్త గుర్తంచయినా అలోచించ లేవా?’’ అవేదనతో ఄనాూడు. వళ్ళ బోయేది అగింది. చినూ నవవ నవివ....

‘‘భంచికో, చెడుకో వదిన ఇ ఆంటికి వచిున రోజే నా చేతి లోని జూైస్ గా
ా స్ తీసుక్తని ఆఔ నుంచీ డూైటీ నాది ఄంది. ఆఔ నానూ
గార్తకి నా ఄవసయం ఏముందీ?’’ వియకిిగా ఄంది.

అ మాట వినగానే కోం అపుకో లేఔ పోయాడు ఄశోక్. చెయిై ట్ట
ొ క్తని ఫయ ఫరా తండిొ దఖగయకి ల్లక్కెళ్ళ నిదొ పోత్రనూ అమనిూ
చూపసూ
ా ...

‘‘అమన మొహం చూస్ప చెపుృ. తండీొ కూత్రళ్ళ భధై ఈండేది ఄవసరాయుమైన ఫంధమా? నీ అట ధాైసలో డి నువవంత
మకానిఔల్ గా అలోచిసు
ా నాూవో తెలుస్త? ఆదే నా బాధ. ఆదే అకాష్ బాధ....నీకిపుృడు ఎంత చెపృనా ఄయుం కాదు.

జీవితంలో నువవనుక్తనూ లక్ష్ైం చేరుక్తని వనకిె తిర్తగి చూసుకో. ఔెరు కూడా నీక్త మిఖలరు. ొతి భనిషిక్ర లక్ష్ైం వండటం,
దానిూ స్తధంచటానికి ొమతిూంచటమూ భంచిదే! దాని కోసం జీవితం లోని ముకైమైన గటా
ొ లని పోగొట్ట
ొ కో కూడదు.

నేషనల్ గేభస్ నీ లక్ష్ైభయితే ఄల్లనే స్తధంచ్చ. కానీ ఏవో ఛాలెంజ్లు ఄవీ చేస్ప అకాష్ ని దూయం చేసుకో వదు
ీ . మీర్తదీరూ
ఏభనుక్తనాూరో నాఔనవసయం. మీ ఆదీర్త పెళ్ళ జర్తగి తీరుత్రంది’’ కండితంగా ఄనాూడు ఄశోక్.

‘‘నువవ అ ఔలో
ా నే విహర్తంచ్చ. నా జీవితంలో పెళ్ళకి తావ లేదు’’ చెపృ ఫమటక్త నడిచింది.

జాహూవి పల్నచి ఏదో చెృబోత్రనాూ విన లేదు. రోడు
ి మీదకి వచిు అట పల్నచి ఄందులో ఎకిె కూరుుంది. అట వేగానిూ
పుంజుక్తని స్తగింది.

*****************************

సూట్ కేస్ తీసుక్తని రైలేవ స్టొషన్ ఔయితే వచిుంది కానీ ఎఔెడికి వళాళలో తోచ లేదు క్రయినకి.

పా
ా ట్ ఫ్యం మీద వనూ చెయిర్ లో కూరుుని తాపీగా అలోచించడం పా
ొ యంభించింది.

ఄశోక్ మాటలు గురు
ి కొసు
ా నూకొదీీ గుండలు భండి పోత్రనాూయి.

ఏభనాూడతను?

తనని ఎటిొ ర్తస్పిత్రలో
ా నూ నేషనల్ గేభస్ కి

వళ్ళనివవడా? అకాష్ తోనే తన మారేజ్ జర్తగేల్ల చూస్తాడా?

తనెంత గాన్స నమిేన తన ఄనూమై ఇ మాటలు ఄనాూడు.

ఎల్ల నమాేల్న?

తన వూపరే తనకి విష పూర్తతంగా మార్తందనూ చేదు వాసావానిూ ఎల్ల బర్తంచ్చల్న?

ఄసలు ఄశోక్ క్ర, అకాష్ క్ర ఎల్ల ర్తచమం? అ ర్తచమం తమిదీర్త ఄనుఫంధానిూ ద్దఫ తీస్ట స్తియిలో వండటమే చ్చల్ల
అశురాైనిూ ఔల్నగిస్ాంది.

ఆృటి వయకూ తను ఎదురుెనూ ఄవమానాలు వేరు.....ఆపుృడు తగిల్నన ద్దఫ వేరు.

అపాైమంగా గూటికొచిు వాల్నన గువవని, అదర్తంచినట్ట
ా నటించి గొంత్ర పస్పకి చంపన ఄమానుషతవం ఄశోక్ లో ఔనిపస్ాంది.

ఄసలు అకాష్ ఎందుక్త తన మీద ఔక్ష్ ఔటా
ొ డు?

తనని నేషనల్ గేభస్ అడక్తండా చెమైడంలో ఄతని ఈదేీశం ఏంటి?

‘ఆదంతా భణి బిందు పా
ా న్ కాదు ఔదా?’ ఄనుకోగానే దుఃకం ముంచ్చకొచిుంది.

అ దుఃకం నుంచే ట్ట
ొ దల తలెతిాంది.

తనని ఎవరూ ఄడు
ి కో లేరు. తభ టీమ్ నేషనల్ ఔప్ స్తధంచడం ఖామం.

లోఔభంతా ఔెటెై తనని ఏకాకిని చేస్పనా, తన అతే విశ్వవసమే తోడుగా ఄనుక్తనూది స్తధంచి తీరుత్రంది తను.

ఎంత స్టపు ఄల్ల అలోచిసూ
ా కూరుుందో తెలీదు కానీ, తను కూరుునాూఔ బెంచీ చివయ ఎవరో కూరోువడం, ఖలఖల్ల నవవ
వినిపంచే సర్తకి తలెతిా చూస్పంది క్రయిన.

ఄృటికే చీఔటి డుతోంది.

భధాైహూం నుంచీ అ బెంచీ మీద దిగాలుగా కూరుుని ఎఔెడికి వళాళలో తెలీనట్ట
ా , ఏ టెై్నూ ఎఔెక్తండా కూరుునూ
ఄందమైన క్రయినని ఖభనించే సర్తకి ఒ ఄలార్త గాైంగ్ కి అసకిి పెర్తగి పోయింది.

‘‘హలో....ఎఔెడికి వళాళల్న.....?’’ ఒ ఄబాయి ఎడావనస్ ఄయి పోయాడు.

ఄయోభమంగా చూస్పంది.

అమ బితాయ చూపు ఖభనించి వాళ్ళకి ధైయైం వచేుస్పంది.

‘‘భదా
ొ స్త?’’ యహసైంగా ఄడిగాడు.

ఇ ఄమాేయి తన ఄందం చూసుకొని తృని సర్తగా స్పనిమాలో
ా జాయిన్ ఄవడానికే వళ్ళతోందనూ ఄభిపా
ొ మంతో ఄడిగాడు.
మాటా
ా డ లేదు క్రయిన.

భర్తంత ఔెకి జర్తగాడతను.

ముడుచ్చక్త పోయింది క్రయిన.

ఆల్లంటి ఄమాేయిల్నూ హేండిల్ చేమటం చ్చల్ల సులువ ఄనుక్తనాూడతను.

క్రయిన గుర్తంచి పూర్తిగా తెలీఔ!

‘‘డబు, నఖలు ఏవయినా తెచ్చువా?’’ ఏఔంగా ఏఔ వచనంలోకి దిగి ఄడిగాడు.

ఄభావంగా చూస్పంది.

‘‘నేను తోడు వస్తాలే....’’ భర్తంత దఖగర్తకి జర్తగి అమ చేతి మీద చెయిై వేమ బోయాడు.

ఄంతే....!

ఏం జర్తగిందో ఄయుభయేై లోపు ఔళ్ళ ముందు నక్ష్తా
ో లు ఔనిపంచ్చయి. క్తడి బుఖగ బూరల్ల వాచి పోయింది. లేచి నిలఫడింది
క్రయిన.‘‘ఎవర్త దోవన వాళ్ళని ఫతఔనివవండి....’’ ఄంటూ విసురుగా ఄడుగు వేసూ
ా స్టొషన్ ఫమటక్త ఔదులుత్రంటే, న్సరు
ా
తెరుచ్చకొని చూసు
ా ండి పోయింది అ గాైంగ్.

ఫమటికి వచిునా ఎఔెడికి వళాళనూ అలోచన వదల లేదు. తన ఫొండస్ ఄడొసులనీూ ఔళ్ళ ముందు మదిల్లయి.

ఉహూ! ఄఔెడ ఎఔెడా తనకి ొశ్వంతత వండదు. ఄందరూ తనని ొశూలతో వేధస్తారు.

భర్త ఎఔెడికి వళాళల్న?

తీవొమైన అలోచనలకి నిదయశనంగా నుదురు ముడుచ్చక్త పోయింది.

చివర్తకి కే క్ఔ పేరు సేృతి థంలో మిగిల్న పోయింది. ఎస్ ఄఔెడయితేనే తను ొశ్వంతంగా వండ ఖలదు. అ చోటే తనకి
ధైరాైనిూ యివవ ఖలదు. భరేమీ అలోచించ లేదామ. అట ఎకిె ఄడొస్ చెపృంది.

అట ర్తవవన స్తగిపోత్రండగా తన నియాయానిూ తయచి తయచి చూసుక్తంది.

ఔె నిమిషం బెరుక్తగా ఄనిపంచినా, ఇ ర్తస్పిత్రలో
ా ఄంతఔనాూ భంచి చోట్ట తనకి దొయఔటం చ్చల్ల ఔషొం!

రుస లోంచి ఄడొస్ తీస్ప చూసుక్తని, అట ఄతనికి చెపృంది. ఄయ ఖంటలో అమ చెపృన ఆంటి దఖగయ దింపాడు.

బాైగ్ నీ, సూట్ కేస్ నీ సరు
ీ క్తంటూ దిగింది క్రయిన.

నెభేదిగా ఄడుగు వేసుక్తంటూ వళ్ళంది. వీధలెైట్ట మగులో ఆంటి ముందు పా
ొ ంతభంతా ఔనిపస్ాంది.

యఔ యకాల పూల మొఔెలతో అ పా
ొ ంతభంతా శోభామమానంగా వంది.

చినూ గేట్టని తీసుక్తని, చ్చటూ
ొ ర్తకిసూ
ా లోనికి ఄడుగువేస్పంది. ఎదురుగా చినూ వయండా ఔనిపంచింది. ఄఔెడ నాలుగు ఛెైరు
ా ,
ఔ ఈయాైల ఫలా

ఔనిపంచ్చయి.

కాల్నంగ్ బెల్ మోగింది. రండు నిమిష్ణలు ఖడిచినా ఎవరూ తలుపు తీమ లేదు.

ఄపుృడు ఖభనించింది....తలుపుకి వేల్లడుత్రనూ తాళ్ం ఔృని.

ఏం చెయాైలో తోచనట్ట
ా ఒ నిమిషం నిలఫడింది. ఫరువగా వనూ బాైగ్ నీ, సూట్ కేస్ నీ ఔెన పెటిొంది.

మొఔెలకి ఔెగా వనూ నీళ్ళ ంపుని చూస్ప ఄఔెడికి వళ్ళ మొహం, కాళ్ళళ, చేత్రలూ శుబొంగా ఔడుక్తెంది.

తిమైగా వనూ అ నీళ్ళను ఔడుపారా తాగి, వచిు క్తరీులో కూరుుంది.

టెైమ్ ఎనిమిది ఖంటలయింది.

ఆంకా రావాల్నసన వైకిి రాలేదు.

ఄలసటతో ఔళ్ళళ మూతలు డుత్రంటే, లేచి నిలుుని అ ర్తసరాలనీూ తిరుగుతూ ఖభనించింది.

ఎంతో అహ్వాదంగా వంది అ పా
ొ ంతభంతా. ఈయాైల ఫలా దఖగయకి వచిు నిలుుని, గొలుసు ట్ట
ొ క్తని చూస్పంది.

చూడ గానే ఒస్తర్త డుకో బుదీయింది. నడుం వాల్నుంది. ‘లేవాలీ’ ఄనుక్తంటూనే, భర్త కొంచెం స్టపు ఄనుక్తంటూ నిదొ లోకి జార్త
పోయింది.

ఄల్ల ఎంత స్టపు నిదొ పోయిందో తెలీదు. ఎవరో తనని పలుసు
ా నూట్ట
ా లీలగా తెలుస్ాంది.
ఔళ్ళళ తెర్తపడి డటం లేదు. ఄతి ొమతూంమీద ఔళ్ళళ తెర్తచింది. ఎదురుగా ఔనిపంచిన భనిషిని చూస్ప నిదొ ఎగిర్త పోయింది.
ఖబుక్తెన లేచి కూరుుంది.

ఎదురుగా ొణీత్!....

అశుయైంగా తననే చూసూ
ా !...

చూడ గానే ఈయాైల ఫలా మీద నుండి ఔె దూక్త దూకింది.

‘‘అ....నెభేది....’’ వార్తంచ్చడతను.

ఆంకేమీ ఄడఖలేదతను. తాళ్ం తీస్ప సూట్ కేస్, బాైగ్ లోల పెటిొ....

‘‘యండి!’’ పల్నచ్చడు.

మొహమాటంగా లోల్నకి ఄడుగు వేస్పంది.

‘‘కూరోుండి’’ చెపాృడు.

హ్వలో
ా ఈనూ స్ఫ్యలో కూరుుంది.

ఫిొజ్ లోంచి కూల్ డిొయక్ తీస్ప గా
ా సులో పోస్ప యిచ్చుడు.

ఄృటికే దాహంగా ఈండటంతో వదీనక్తండా తీసుక్తంది.

అమ ఏదో చెృబోత్రంటే వార్తంచి...

‘‘స్తూనం చేస్ప యండి, మాటా
ా డుక్తందాం....’’ కిచెన్ లోకి వళ్ళతూ ఄనాూడు ొణీత్.

మౌనంగా ఄతను చూపంచిన వేపు నడిచింది క్రయిన.

అమ స్తూనం చేస్ప జడేసుక్తని వచేు లోపు ఄతను సృర్ పొరేషనస్ పూర్తి చేశ్వడు. బాయిలి్ ఎఖస్, పుల్లెలు, ఄందులోకి
ఔర్త, ఔ పెదీ గా
ా స్ మిలె్... బాగా అఔల్నగా ఈండడంతో ఄతనితో భళ్ళళ చెపృంచ్చకోక్తండానే డైనింగ్ టేబుల్ ముందు
కూరుుంది.

ఔ పేాట్ వండటం చూస్ప ‘‘భర్త మీరు?’’ ఄడిగింది.

‘‘ఇ రోజు హోటలో
ా పారీొ వంది. ఄఔెడే చేశ్వను. ఄందుకే లేటయింది’’ టెైమ్ చూసూ
ా ఄనాూడు. తినేస్ప, పేాట్ తీసుక్కళ్ళ ఔడిగేస్ప, రాక్
లోపెటిొ వచిుంది. ొణీత్ పాతోలనీూ సరు
ీ త్రంటే తనూ హలృ్ చేస్పంది.

అమకి వేరే బెడ్ చూపసూ
ా ...

‘‘ఄఔెడ డుకోండి. గుడ్ నెైట్....’’ చెపృ, ఄతను ఆంకో బెడూ
ొ మ్ వైపు వళ్ళత్రంటే...

అమ ‘‘నేను ఆంట
ా ంచి వచేుశ్వను.....’’ మలాగా ఄంది.

ఔె క్ష్ణం అమ వంఔ చూశ్వడు.

‘‘నిజంగా....’’ చెపృంది.

‘‘ఆషొం లేని చోట ఎవరూ వండ లేరు. రసొ్ తీసుకోండి....’’ చెపృ ఔదల బోయాడు.

‘‘ఆషొం లేఔ పోవటం కాదు. ఄయిన వాళ్ళళ నభేఔ దోొహం చేశ్వరు. తట్ట
ొ కో లేఔ పోయాను. ఆషొం లేఔ పోయినా వండ ఖలను. కానీ
మోసం చేస్ట భనుషుల భధై ఎల్ల....?’’ అమ గొంత్ర వణికింది.

ఄతను ఏదో అలోచిసు
ా నూట్ట
ా అగి....

‘‘ఆపుృడు ొశ్వంతంగా నిదొ పోఖలరా లేదా?’’ఄడిగాడు.

‘‘ఏవో అలోచనలు చ్చట్ట
ొ ముడుత్రనాూయి. బాధగా, బమంగా వంది’’ మలాగా చెపృంది.

‘‘ఆల్ల యండి....కాస్టపు మాటా
ా డుక్తందాం’’ ఄతను స్ఫ్య వైపు కి దార్తతీశ్వడు. క్రయిన వచిు ఎదురుగా వనూ క్తరీులో కూరుుంది.

‘‘చెృండి’’ వినడానికి ఈదుైక్త
ి డయినట్ట
ా కాసాంత ముందుక్త వంగి ఄనాూడు.

ఆంతకాం గుండలో
ా దాచ్చక్తనూ వేదనని విపృ చెృడానికి ఏం దాలు వాడాలో అమకి తెలీడం లేదు. ఄతి ొమతూం మీద
భావోదేవగానిూ ఄదుపులో పెట్ట
ొ క్తని మొదటి నుండి జర్తగిందంతా ఄతనికి చెపుృకొచిుంది.

భధైలో అకాష్ గుర్తంచి చెపేృటపుృడు ఄతను చినూగా నవవ కోవడం చూస్ప ఈకోషంగా ఄనిపంచింది. చెృడం అపేస్టా....

‘‘చెృండి’’ అసకిిగా ఄనేవాడు.

ఄంతా చెృడానికి ఖంట టిొంది. ఄంతా విని.

‘‘ఇ స్ొరీ యింత వయకూ ఎంత భందికి చెపాృరు?’’ కామ్ గా ఄడిగాడు ొణీత్.

కోం వచేుస్పంది క్రయినకి.

‘‘ఄంటే నేను ఄందర్తక్ర చెపుృక్తంటూ తిరుగుత్రనాూననా?’’ అవేశంగా ఄంది.

అమ అవేశ్వనిూ ఄతను ఄల్లగే చూసు
ా నాూడు. చితోంగా సూయై కియణాల తాకిడికి ఔర్తగే భంచ్చల్ల అమ అవేశభంతా చల్ల
ా ర్త
పోయింది.
ఄతను ఄల్లగే చూసు
ా నాూడు. నెభేదిగా అమలో చెైతనైం ళ్ళళ విరుచ్చక్తంది. నెభేదిగా రక్తె ఄల్ల
ా ర్తు పెైకి లేచింది.
భనసులోని దిగులు మేగంల్ల చెల్ల
ా చెదుయయి పోయింది.

ఄతని ఔళ్ళ లోంచి ఏదో శకిి తయంగాలుగా తన హృదయానిూ తాకి ఈతేాజితం చేసు
ా నాూయి.

చ్చరుక్తగా వనూ ఄతని ఔళ్ళళ ఎంతో ధైరాైనిూసు
ా నూట్ట
ా గా వనాూయి.

భనిషిని ఒదారాులీ ఄంటే మాటే ఄవసయం లేదు. ఔంటి చూపు చ్చలు. భనసంతా తేల్నక్కై పోయిన భావన. ఈల్ల
ా సంగా వంది. ఔంటి
ముందు లక్ష్ైం మరుపు మరుసూ
ా ొతైక్ష్భయింది. అమ పెదాల మీద భన్సహయమైన చిరు నవవ ొతైక్ష్భవగా ఄొమతూంగా
ఄతనూ నవివ..‘‘ఆపుృడు భనసు తేల్నఔ డిందా?’’ భృదువగా ఄడిగాడు.

ఈతాసహంగా తలూపంది. ఄతను లేచి ‘‘ఆఔ డుకోండి’’ ఄని చెపృ బెడూ
ొ ం వైపు వళ్ళతూ అగి...

‘‘క్రడాకారుడు ఎపుృడూ విజయాలనే ంచ్చకోవాల్న. ఄజయాల్నూ కాదు. ఎందుఔంటే ఄజమం ఫలహీనతకి గురు
ి . భన
ఄజయాలను ొతైరు
ు లు తభ జయాలుగా భలచ్చక్తంటారు కాఫటిొ.’’

ఖంభీయంగా వనూ ఄతని మాటల్నూ నెభరు వేసుక్తంటూ నిదొ లోకి జారుక్తంది క్రయిన.

***************

తెలా వారు జామున నాలుగు ఖంటలకి తలుపు చపుృడవత్రంటే చట్టక్తెన లేచింది క్రయిన.

ఔె క్ష్ణం తానెఔెడుందో ఄయుం కాలేదు. బెడ్ లెైట్ వలుగు ఖదంతా భందొంగా యచ్చక్తంది. ఎదురుగా టేబిల్ మీదునూ షీలిస్
భసఔ భసఔగా ఔనిపసు
ా నాూయి.

రాతిో తను వాటిని చూసూ
ా నే నిదొ పోయింది. నిదొలో విజమ శికయం చ్చల్ల చేరువలో ఔనిపంచింది. అ తరావత ఎల్లంటి ఔలలూ
లేని గాఢ నిదొ టేొస్పంది.

భళ్ళళ తలుపు మీద సునిూతంగా నాక్ చేశ్వరు ఎవరో. ఖఫ ఖబా లేచి డొస్ సర్త చేసుక్తంది. తలుపు తీస్పంది. ఎదురుగా టా
ో క్
సూట్ లో ొణీత్.
‘‘జాగింగ్ కి వళ్దాం దండి’’ చెపాృడు.

‘‘ఄయిదు నిమిష్ణలు’’ ఄని చెపృ బాతూ
ో ం వైపు రుగు తీస్పంది. ొణీత్ తలుపు తీసుక్తని ఫమటక్త వచ్చుడు.

క్రయిన ఫొష్ ఄయిై తనూ టా
ో క్ సూట్, స్ృయొస్ షూ వేసుక్తని ఫమటక్త వచిుంది.

భసఔ వలుత్రరులో కూడా దృఢంగా, సమునూతంగా ఔనిపసు
ా నూ క్రయిన అకాయం వంఔ అరాధనగా చూశ్వడు ొణీత్.

ఄతని అరాధనలో వాైమోహం లేదు. ఔ క్రడాకార్తణి ఫిట్ నెస్ ఎల్ల వండాలో ఄల్లగే వంది క్రయిన. మానస్పఔ ఫలహీనతని కూడా
జయిస్టా ఇమకి ఎదురు లేదు.

‘‘నేను రడీ’’ ఄతని ఔెకి వచిు ఄంది క్రయిన. ఄతను డోర్ ల్లక్ చేస్ప ఫమలు దేరాడు.

తెలా వారు జాము వనెూల విచితోంగా వంది. ఄంత వయకూ చిఔెని పాల ల్లంటి వనెూలని లోఔం మీదకి జల్నా, పాతో ఖాళ్ళ ఄయి
పోవడంతో బిఔె మొహం పెటా
ొ డు చందు
ొ డు. ఄందుకే వనెూల తర్తగి పోతోంది.

మౌనంగా జాగింగ్ చేసు
ా నాూర్తదీరూ. వార్త మతాని షూ సవవడి....అ తారు రోడు
ి మీద లమఫదీంగా వినిపస్ాంది.

ఆంకో ఖంట అగితేనే కాసాంతయినా ఄల్నకిడి కాదు. క్రయినని చూసు
ా ంటే ముచుటగా ఄనిపంచింది ొణీత్ కి. జాగింగ్ చేమటం
మొదలు పెటిొ ఄృటికి నలభై నిమిష్ణలయింది. అమ శరీయం నుండి చెభట బిందువలు ముతాైల వరుసల్ల జారుత్రనాూయి
కానీ అమలో ఄలస్ప పోయిన జాడే లేదు. న్సటి నుంచి రొపుృత్రనూ శఫీమే లేదు.

చ్చల్ల భంది ఄమాేయిలు నాలుగు ఄడుగులు నడిచి ఇసురోభంటూ కూరుుండి పోతారు.

ంటికి చెభట టొడం నామోషీగా ఫీలవతారు.

సునిూతంగా వండటమే సొయిల్ ఄనుక్తంటారు. శరీరానిూ దృఢంగా వంచేవి అటలని తెలీఔ బూైటీ పాయాయాకి వళ్ళ వేలకి వేలు
డబు తఖల బోసు
ా ంటారు.

స్పగు
గ నూ, పర్తకి తనానిూ వదిల్న పెటిొ జాగింగ్ చేస్టా ఄద్దంత అరోఖైమో ఖహంచరు.

మార్తూంగ్ వాకింగ్ పేర్తట చ్చల్ల భంది అడ వాళ్ళళ నిదానంగా చీభల్ల
ా నడుసూ
ా , ఔబురు
ా చెపుృక్తంటూ వళ్ళడం తను చ్చల్ల
స్తరు
ా చూశ్వడు. సభమం వృధా ఄవడం తృ దాని మూలంగా ఏమీ ొయోజనం లేదు.

‘‘కాస్టపు అగుదామా?’’ రుగెడుతూనే ఄడిగాడు.

“నా టెైమ్ ఎపుృడూ వన్ ఄవర్!’’ వాచ్ వంఔ చూసుక్తంటూ ఄంది.

‘‘ఒ.క్క.’’ చెపాృడు.

సర్తగా
గ ఖంట ఄయేై సర్తకి ఆంటి ర్తసరాలో
ా కి వచ్చురు. క్రయిన జాగింగ్ ని కే స్తర్త అపేమదు. ఫినిషింగ్ స్ాగా చేసు
ా ంది. జాగింగ్ ని
వాకింగ్ గా మార్తుంది.

కొనిూ కోటా భంది ఄనే మాట అమ న్సటి వంటా వచిుంది. ‘‘ొఔృతి చ్చల్ల బావంది’’ ఄంటూ ర్తసరాలు చూసూ
ా నడవటం
పా
ొ యంభించింది. అకాశం తెలా ఫడుతోంది. నక్ష్తా
ో లు ఔనుభరుఖవత్రనాూయి.

ఆంటికి వచ్చుఔ ఫమట తోటలో వనూ బెంచీ మీద కూరుునాూరు. రాతిో చలా దనానిూ తభలో యిముడుుక్తనూ చెట్ట
ా మలాగా
ఔదడం పా
ొ యంభించ్చయి.

‘‘ఆంట
ా ఎవరవరు వంటారు?’’ ఄడిగింది క్రయిన.

‘‘నేనూ, మా ఄభే’’ చిరునవవతో సమాధానమిచ్చుడు.

‘‘భర్త....?’’ ొశ్వూయుఔంగా చూస్పంది.

‘‘పెళ్ళకి వళాళరు. రండు రోజులో
ా వస్తారు’’ చెపాృడు.

‘‘ఒ! నాక్త అవిడని చూడాని వంది.’’

‘‘ఏం?’’

‘‘మీ ల్లంటి భంచి భనిషికి జనేనిచిున అవిడ ఆంక్కంత గొృ వైకోి.’’

అమ మాటా
ా డుత్రండగానే భధైలోనే లేచి తాళ్ం తీసూ
ా ‘‘ఏంటి ఈదయానేూ ఆంత దాడి?’’ నవవతూనే ఄడిగాడు.

‘‘ఄఫదీం కాదు’’ మలాగా ఄంది. ఄతనికి వినఫడిందో లేదో తెలీదు. లోల్నకి వళాళడు. ఒ ఄయఖంట ఄఔెడే కూరుుని తరావత
లోల్నకి వళ్ళ స్తూనం చేస్ప ఖది ఫమటక్త వచిుంది.

ొణీత్ కిచెన్లో వనాూడు. ‘‘నేను హలృ్ చేస్తాను’’ ఄంటూ తనూ జాయినయింది.

ఏడునూయఔల్ల
ా బ్రొక్ఫ్యసొ్ యడీ ఄయింది. ఆదీరూ టేబిల్ ముందు కూరోుబోత్రండగా వయండా లోంచి ఎవరో పవడం వినిపంచింది.

ొణీత్ చపుృన లేచి వళాళడు. ఎవర్తదో భఖ గొంత్ర వినిపస్ాంది.

అ వాయిస్ వినగానే ఈల్నకిెడింది. ఎవర్తదో ర్తచమభయిన గొంత్రల్ల వినఫడుతోంది.

ఄదురుపాట్టతో లేచి నిలఫడి కిటిక్రలోంచి చూస్ప మా
ౌ నృడిపోయింది. వయండాలో ఄశోక్.

ొణీత్తో ఏదో మాటా
ా డుత్రనాూడు.

ఔలలో నడుసు
ా నూదానిల్ల బెడ్రూంకి వచిుంది. ఄశోక్ ఆఔెడికి ఎల్ల వచ్చుడు....?

తనిఔెడ వనూట్ట
ా ఎల్ల తెలుసు...?

తనెవర్తక్ర చెృలేదు. అకర్తకి తన ఫొండస్కి కూడా. ొణీత్ ఄడొస్ కానీ, ఫోన్ నెంఫర్ కానీ తెలీవ. ఄల్లంటపుడు ఄశోక్ ఎల్ల
రాఖల్నగాడు?
ఄంటే....???

ొణీత్ తనిఔెడ వనూట్ట
ా ఄనూమైకి ఫోన్ చేస్ప చెపృ ఈంటాడు.

‘‘ఄంతా మోసం....?’’

ఄందరూ మోసగాళ్ళళ! వేటగాడి బాణం తగిల్న విలవిల్ల
ా డే గువవల్ల ముడుచ్చక్తపోయింది భనసు.

ఇ లోఔంలో నభేదగిన భనుషులే లేరా...? ఄశోక్ మాటలకే యిృటిక్ర తనకి ఄయోభమం నుంచి తేరుకోనివవలేదు....

ఄల్లంటిది యిపుడు ొణీత్ కూడా....

నిరాశగా, నిసృృహగా ఄనిపంచింది. ఄంతేకాదు, ఇ లోఔం ఄంటేనే ఔస్ప పుట్ట
ొ కొసు
ా ంది.

బెడ్మీద కూరొుని శూనైంలోకి చూసూ
ా అలోచిస్ాంది క్రయిన. ొణీత్ లోల్నకి వచ్చుడు.

ఄతని ఄడుగుల చపుృడు వినిపంచినా తలెతాలేదు క్రయిన. అమ కోపానిూ ఄయుంచేసుక్తనాూడతను.

‘‘మీ ఄనూమై వచ్చురు. మాటా
ా డండి’’ చెపాృడు. చివవన తలెతిా చూస్పంది. అ చూపులో ‘మోసం చేశ్వయనూ’ భావం దునుగా
ఔనిపంచింది. చల్నంచలేదు ొణీత్...‘‘నేనే ఫోన్ చేశ్వను. మీరు ఎఔెడికి వళ్ళత్రనూదీ చెృక్తండా వచేుస్టా వాళ్ళళ ఔంగారుడతారు
ఔదా!’’

‘‘ఄందుకే ఄతి జాఖతాగా ననుూ మా ఄనూమైతో ంపానిల నిశుయించ్చక్తనాూరా....? మీక్త రాతేో చెపాృను. నేను ఎల్లంటి
ర్తస్పితిలో యిలు
ా వదిల్న వచేుశ్వన్స... ఄయినా మీరు ఄనూమైకి ఫోన్ చేశ్వరు’’ నిషూ
ూ యంగా ఄంది.

‘‘ముందు ఔస్తర్త తనతో మాటా
ా డండీ!....చ్చల్ల బాధడుత్రనాూడు.

కాస్టపు మాటా
ా డలేదు క్రయిన. తరావత హఠాత్ర
ా గా ఄంది.

‘‘ఄసలు విషమం నాక్త ఄయుభయింది.’’

‘‘ఏమిటీ?’’ అశుయైంగా ఄడిగాడు.

‘‘మీరు ననుూ ఫరిన్గా భావిసు
ా నాూరు. వదిల్నంచ్చకోడానికి యిల్ల మా ఄనూమైకి ఫోన్ చేశ్వరు. ఄసలు నాదే తపుృ. మిభేల్నూ

ఄడక్తెండానే ఆఔెడికి వచిు సటిలయిపోయాను’’ ఖఫఖబా అవేశంతో భహ్వ ొవాహంల్ల మాటా
ా డుత్రనూ అమ మాటకి
ఄడు
ి ఔటొవేసూ
ా ...
‘‘మీరు వళ్తాననాూ నేషనల్ గేభస్ ఄయేైవయకూ మిభేల్నూ ఎఔెడిక్ర ంపంచను’’ మలాగా భృదువగా ఄనాూడు.

‘‘అ!....’’ రృల్ల
ా ర్తుంది క్రయిన.

భళ్ళళ ర్తపీట్ చేశ్వడు ొణీత్. మొహంలోకి భళ్ళళ వలుగు పాకి వచిుంది.

‘‘భర్త ఄనూమై?’’ సందేహంగా చూస్పంది.

‘‘మీరు బమడి యిఔెడ దాక్తెనూట్ట
ా ఈండకూడదు. ధైయైంగా ఆఔెడే వంటానని చెృండి. బమడాల్నసన నిలేదు. నేను
మీక్త ఄండగా వంటాను. కానీ ఔెమాట. మీ ఄనూమైని ఄయుం చేసుకోటానికి ొమతిూంచండి. యింత కాలం పా
ొ ణంల్ల పెంచిన
ఄనూమై ఔెస్తర్తగా ఎందుక్త మారుతారు?.....ఏవో కాయణాలు వంటాయి. ఄందుకే దేవషించడం మానండి. ఄసలు
ఄంతెందుక్త...? అ విషయానీూ భనసు లోంచి తీస్టమండి. దండి. కాస్టపు మాటా
ా డియండి’’ ొణీత్ చెృగా లేచి వయండాలోకి
వళ్ళంది.

ఄఔెడే వనూ ఛెయిర్లో తల వంచ్చక్తని కూరుునాూడు ఄశోక్ క్రయిన రాగానే చపుృన ఔళ్ళళతిా చూశ్వడు.

ఄతని ఔళ్ళలోని అతృతనీ, అరాటానీూ చూస్ప తట్ట
ొ కోలేనట్ట
ా చట్టక్తెన ఔళ్ళళ వాలుుక్తంది క్రయిన.

ఄశోక్ లేచి నిలుుని ‘‘ద’’ ఄనాూడు. ఔదలేాదు క్రయిన. ొశ్వూయుఔంగా చూశ్వడు.

‘‘నేనిఔెడే వంటాను’’ మలాగా ఄంది.

‘‘యిఔెడా....’’ కోంగా ఄనాూడు. ఄతని సవయంలో దును తొంగిచూస్పంది.

‘‘అ!....యిఔెడే!....యిఔెడ ననుూ మోసం చేస్టవాళ్ళళవరూ లేరు’’ క్రయిన శ్వంతంగానే ఄనాూ ఄందులోవనూ వైంఖైం బాగానే
ఄయుభయింది.

‘‘ఄందరీూ, ఄనిూ సంగటనలనీ ఄయుం చేసుకోడానికి చ్చల్ల ఒరుృ వండాల్న. ఄది నీక్త లేదని తెలుసూ
ా నేవంది. ద’’ ఄతని
సవయంలో కించిత్ బాధ తొంగిచూస్పంది.

‘‘నేను రాను’’ మొండిగా ఄంది.

‘‘నువివల్ల ముకూె మొహం తెలీని భనిషి దఖగయ ఖడుపుత్రంటే అకాష్ బాధడతాడు.’’

‘‘ఄతనెవరూ బాధడటానికి?’’ కోంగా ఄంది.

‘‘ఄతనెవరో, మీ ఄనుఫంధం ఏమిట మీ భనసుకే తెల్నయాల్న. ఫమట అకాష్ వయిట్ చేసు
ా నాూడు రా! వళ్దాం’’ ఄనాూడు.
ఄపుడు చూస్పంది క్రయిన. ఫమట కారులో కూరుునూ అకాష్ చూడగానే ళ్ళళ బగు
గ న భండింది.

‘‘నీ చెలెాల్నూ రండో పెళ్ళవాడికిచిు చేయాలని కోర్తఔగా వందా?’’ హేళ్నగా ఄంది.

‘‘ఎవరు! అకాష్ణ?’’ అశుయైంగా ఄడిగాడు.

‘‘ఎస్! ముందు భణిబిందుతో ఄతని ఄనుఫంధం ఏమిట తేలుుకోభను. అ తరావత నా గుర్తంచి తీర్తగా
గ బాఢడొచ్చు. ఄయినా
యిపుృడే చెపుత్రనాూను విను. నా లక్ష్ైం నేషనల్ గేభస్....నా పా
ొ ణం పోయినా నేను లెఔెచేమను కానీ లకాషైనికి
దూయభవవను. దీనికి ఎవరు అటంఔం ఔల్నృంచినా నిరా
ు కిషణైంగా వాళ్ళతో ఄనిూ సంఫంధాలు తెంచ్చక్తంటాను’’ కచిుతంగా ఄంది

క్రయిన.

అమ ఖటిొగా మాటా
ా డటం విని తనూ ఫమటికి వచ్చుడు ొణీత్. ఄతనిూ చూస్ప యింకేభనలేఔపోయాడు ఄశోక్. విసురుగా
ఄడుగువేసూ
ా వచిు కారులో కూరుునాూడు.

******************************

ఄశోక్ ఔెడే రావడం చూస్ప అకాష్ మొహం పాల్నపోయింది. కారు స్తొరు
ొ చేశ్వడు. ఄయిదు నిముష్ణలు ఖడిచ్చయి. ఄశోక్ మొహం
ఔందఖడిల్ల మార్తంది. ఄతనేం మాటా
ా డఔపోవడం చూస్ప....

‘‘క్రయిన రానందా...?’’ ఄడిగాడు.

‘‘వూ...!’’

‘‘ఎందుఔని?’’

‘‘భనిదీయం తనని మోసం చేస్పనట్ట
ా గా ఫీలవతోంది. సరేగానీ ఇ ొణీత్ వివరాలు తెల్నశ్వయా?’’ అతృతగా ఄనాూడు ఄశోక్.

‘‘అ!... క్రయినకి ఇ భధ్యై ర్తచమం ఄయాైడు. కోచ్గా వైవహర్తసు
ా నాూడు. బాడ్ ర్తమాయెస్ లేవ. ఔపుృడు వాలీబాల్
పేామరే కానీ సడన్గా భంచి స్టొజ్లో వండగా అడటం అపేశ్వడు. రీజనస్ తెలీవ.’’

‘‘అహ్వ!’’

యిదీరూ కాస్టపు ఎవర్త అలోచనలో
ా వాళ్ళళండిపోయారు.

‘‘స్తరీ!’’ సడన్గా ఄనాూడు ఄశోక్.

‘‘ఎందుక్త?’’ అశుయైపోయాడు అకాష్.

‘‘క్రయిన మూలంగా నీక్త చ్చల్ల యిఫంది ఔలుగుతోంది’’ కించడా
ి డు ఄశోక్. నవేవశ్వడు అకాష్.

‘‘ఔమాన్ యార్!....కాబోయే భారాైబయిల భధై ఇ ఄలఔలు సహజం. భనం ఔటి భావిస్టా ర్తస్పిత్రలు భరోల్ల ర్తణమించ్చయి.
క్రయిన భనసు నాక్త తెలుసు. అమ భనసు గామడినా తొల్న పేొభని ఎవరు భర్తుపోఖలరు....? నేను క్రయినని ఄల్లగే
గెలుచ్చక్తంటాను. చూసు
ా ండు’’ కానిౄడంట్గా ఄనాూడు అకాష్.

**********************************

జాహూవి రాఔతో యింటి వాతావయణభంతా మార్తపోయింది. ఆలాంతా లక్రషేశోబతో ఔలఔల్ల
ా డిపోతోంది. నివాళ్ళకి కూడా అమ
ఄతైంత అతీేయురాల్నగా మార్తపోయింది. వాళ్ాని కూడా అమ సంత భనుషుల్ల
ా గే చూస్ాంది.

ఆపుడు అ యింట
ా ఎలాపుృడూ నవవలు వియబూసూ
ా నే ఈనాూయి. క్రయిన యింట
ా ంచి వళ్ళపోవడానిూ కూడా ఎవరూ తీవొంగా
తీసుకోలేదు.
అమ తభమీద ఄల్నగిందని.....భళ్ళళ ర్తమలెైజ్ తిర్తగి వసు
ా ందని జాహూవి ఄందర్తక్ర సర్తీచెపృంది.

ఆంతలో ఈయభని పడుగులో ఒరోజు భృదుల్లదేవి పుటిొంటివాళ్ళతో వచిుడింది.

ఆదివయఔటిల్ల అమని చూస్ప ఎవరూ బెదయలేదు. భూతి ఔళ్ళలో ధైయైమూ చూస్ప అశుయైపోయింది.

ఆందుక్త కాయణభయిన జాహూవిని నిశితంగా ర్తశీల్నంచింది. పలాలో ఏదో తెగువ ఔనిపంచింది.

ఄధకాయం ఄంతా తన చేత్రలో
ా ంచి జార్తపోయినటానిపంచి ఒ నిశుయానికి వచిుందామ.

అసు
ి లు ంచభని గొడవ చేస్పంది. భూతి సస్టమిరా ఄనాూడు. ఄశోక్ విస్పగిపోయాడు. ల్లమర్తూ సంొదించ్చడు. తన వాటాకి
వచేు అస్పి ఄంతా తక్తెవ వండడం అమ తట్ట
ొ కోలేఔపోయింది.

భళ్ళళ గొడవ పా
ొ యంబం....ఇస్తర్త ఄశోక్ లంఖలేదు. దాంతో భృదుల్లదేవి భళ్ళళ పుటిొంటికి వళ్ళపోయింది.

ఇ స్తర్త అమ ల్లమయాని ఄడిగి హందూ క్తట్టంబాల అసు
ి లకి సంఫంధంచిన ఄనిూ వివరాలు తెలుసుక్తంటంది.

అ వివరాలతో బయి భయణానంతయం భాయైకి సంఔమించే అస్పిమీద అమ దృషిొ డింది.

సంధాై సభమం....కోయిల రాఖం......ఎగిస్ట ఄలలు..... దుమికే జల పాతం.....ఄభే పేొభ....చెల్న వచుని ముదు
ీ ఎవర్తకి
మాతోం సంతోష్ణనిూ యివవవ? కానీ ొసు
ా తం అకాష్ ఄవేమీ అస్తవదించే స్టొజ్ లో లేడు.
యాంతిోఔంగా ఛెైర్ లో కూరుునాూడే గానీ, భనసు వేరే లోఔంలో వంది. ఎంత వదీనుక్తనాూ అలోచనలు క్రయిన చ్చటూ
ొ
తిరుగుత్రనాూయి.
ర్తస్పిత్రలు ఆల్ల మార్త పోతామని, తను క్రయినతో ఛాలెంజ్ చేస్ట దూయం తభ భధై ఏయృడుత్రందని ఄససలు వూహంచ లేదు.
తను ఄనుక్తనూది ఔటి...జరుగుత్రనూది వేరొఔటి. క్రయినతో తన జీవితానిూ ఎంత యసయభైంగా వూహంచ్చక్తనాూడు? కానీ
అమ తన జీవిత భాఖస్తవమి ఔనాూ వాలీ బాల్ నే ఎక్తెవ పేొమిస్ాంది. ఄది ఎవరైనా తట్ట
ొ కో ఖలరా?

లక్ష్ైం వండటమూ, దాని కోసం ొమతిూంచడమూ గొపేృ. కానీ అ ఔభంలో మానవ సంఫంధాలను నియాక్ష్ైం చేస్టా ఏయృడేది ంటర్త
తనమే.’’ బాధగా నుదురు రాసుక్తనాూడు అకాష్.

అకర్తకి ఄశోక్ తో కూడా ఄంత తేల్నగా
గ ఄనుఫంధానిూ తెంపేసుక్తని వదిల్న వళ్ళ పోయింది. రేపు పెళ్ళయినా చినూ చినూ
గొడవలకి ర్తలేషన్

ఔట్ చేస్టా ఄద్దంత దారుణం?

కానీ చితోంగా క్రయినంటే ఏమాతోం కోం రావడం లేదు. అమని మారుుక్తని తన దానిూ చేసుకోడానికే ఎన్సూ ఄఫదా
ీ లు చెపృ,
నాటకాల్లడి ొమతిూంచ్చడు.

కానీ ఄనీూ విపలభయాైయి. ఄందులో తనదీ తపుృ వంది.

ఄనిూ విషయాలు ముందే చెపృ వండాల్నసంది. ఄసలు చెృడానిఔయినా తాను అమ ఄభిమానినని చెబితేనే ఔదా తనతో
మాటా
ా డింది. లేఔ పోతే ఆంత దూయం కూడా వచేుది కాదు.

ంతం కొదీీ ఛాలెంజ్ చేస్పనా, అమ టా తనకి పూర్తి ఄభిమానం వంది. కాఫటిొ అమ గెలుపునే తను కోరుక్తంటాడు.

కానీ ఆపుృడు ఎంత చెపృనా అమ నభేదు.

కానీ ఔ స్తర్త అమతో మాటా
ా డి చూస్టా...ఏదో అశ భనసులో సుడులు తిర్తగింది.

చేతిలో పేర్ వయిట్ తిపుృతూ, స్తధాై స్తధాైల మీద అలోచించటం పా
ొ యంభించ్చడు.

ఄతని నుదురు చినూగా ముడుత డింది. చుని ఄతని మొహం ఄశ్వంతితో వడల్న పోయింది.

స్పృ్ంగ్ డోర్ చపుృడుకి తలెతిా చూశ్వడు.

‘‘హ్వయ్ బావా!’’ త్రఫ్యన్ ల్ల దూసుకొచిుంది భణి బిందు. ఄతని పెదాల మీద చినూ దయహ్వసం.

‘‘ఔమిన్!’’ అహ్వవనించ్చడు.

‘‘ఏంటి డల్ గా వనాూవ? మీ గాళ్ ఫొండ్ గుర్తంచ్చ?’’ కినుఔగా ఄంది.

‘‘ఄవను’’ పుృక్తనాూడు.

‘‘మై గాడ్? మా అకాషేనా? బిజినెస్ ఄవయస్ లో ఔమాేయి గుర్తంచి అలోచించడమా? గేట్!’’ విసేమంగా ఄంది.

‘‘నేనూ భనిషినేగా!’’ చినూగా ఄనాూడు.

‘‘ఄఫ్ కోయస్! సరే గానీ మూవీకి వళా
ీ మా?’’ గారాఫంగా ఄంది.

తల ఄడింగా తిపృ ‘‘ఆృటికే నీ మూలంగా నా కాబోయే భాయై నాక్త దూయభయింది. ఆంఔ నీతో షికారు
ా కూడా మొదలు పెడితే,
యిఔ నా ని యింతే!’’ తమాష్ణగా ఄనాూడు.

‘‘ఄల్లంటి ఄనుమానాలునూ ఄమాేయితో పేొమేంటీ? ఄదీ కాఔ నా రైవల్ తో’’ కోంగా ఄది భణిబిందు.

‘‘లేదు! తను చ్చల్ల భంచిది. ఎంత ఄమామక్తరాలంటే, నిజంగా ఄనిూ ఄఫదా
ీ లు తనతో ఎల్ల చెపాృనా ఄనిపస్ాంది. నాక్త
తెల్నస్వ వండయస్ జయఖఔ పోతే, నేషనల్ గేభస్ లో

ఫైనలస్ కి మీ రండు టీభస్ వస్తాయి. నువవ మాతోం ఫయిర్ గేమ్ అడు.

ఄపుృడే విజమం నీక్త అనందానిూసు
ా ంది. ఄపుడు ఒటమి ఄయినా క్రయినని బాధ పెటొదు. ఫలమైన ొతైర్తి చేతిలో ఒటమికి
ఎవరూ బాధ డరు’’ ఄనాూడు.
అకాష్ మాటా
ా డుత్రంటే బుఖగన చెయిై పెట్ట
ొ కొని విచితోంగా ఄతని వంఔ చూసూ
ా వింది భణి బిందు. చివరోా లేచి నిలఫడూ
ా ...

‘‘నేను విజమం స్తధంచడం నాక్త ముకైం. ఄందు కోసం ొతైరు
ు ఫహీనతల్నూ నేను మట్ట
ా గా వాడుక్తంటాను. పొొఫషనల్ థింకింగ్
ఄనేది ొసు
ా తం ఄనిూ క్రడలో
ా నూ పెరుగుతోంది. ఄది వనూవాళ్ళళ

గెలుస్తారు. స్! నేను గెలుస్తాను. గెల్నచి తీరుతాను’’ అ

ఄమాేయి నవవతూనే చెపృంది. కానీ అకాష్ కి భనసందుకో దిగులుగా తయాయయింది.

డగెతిా నిలుచ్చనూ గోధుభ వనెూ తా
ో చ్చల్ల ఄనిపంచింది భణి బిందుని చూసు
ా ంటే....

ఄతను అలోచనలో
ా కి జారుకోవడం చూస్ప, భణిబిందు ఫమటకి నడిచింది.

**********

క్రయిన ొణీత్ ఆంటికి వచిు వాయం దాటింది. ొణీత్ భదర్

యింకా రాలేదు. చ్చటా
ొ లంతా ఔల్నస్ప షిర్తడీ వళ్ళత్రంటే, అమ కూడా

వాళ్ళతో ఔల్నస్ప వళ్ళంది.

ఎవరూ లేక్తండా ఄతనితో ఔల్నస్ప వండటం ముందు బెరుక్తగా ఄనిపంచినా తరావత ఄలవాటయి పోయింది.

ఄతనిదంతా తన ల్లగే నిమభఫదీ జీవితం. ఈదయానేూ లేవడం, జాగింగ్, ఆంటికి వచిు క్తకింగ్, తరావత అఫీసుకి వళ్ళ పోవడం.
హైదరాబాద్ లో పేరు పొందిన ఔంపెనీలో బిజినెస్ ఎగిాకూైటివ్ గా ని చేసు
ా నాూడు. భంచి శ్వలరీ. అ ఫీలి్ లో పేరు ొఖాైత్రలు
వనాూమని తెలుసుక్తనూ క్రయిన అశుయై పోయింది.

వాలీ బాల్ నుండి జీవితానిూ విడదీసుక్తని, ఄతి తక్తెవ కాలం లో వేరే ఫీలి్ లో టాప్ పొజిషన్ కి వళ్ళడం ఎల్ల స్తధై డిందని
ఒ రోజు ఄడిగేస్పంది.

నవేవస్ప వూరుక్తనాూడు గానీ, సమాధానం చెృ లేదు. ఄతను ఎంత గొృ పేామరో అమకి తెలుసు. కానీ నేషనల్ గేభస్ లో
ఄతను ఎందుక్త పాల
గ న లేదో అమకి ఄయుం కాలేదు. ఄతని వనుఔ ఏదో నిగూఢభయిన ఖతం వంది. ఄతను చెృడం లేదు.
ఔపుృడు బాగా అడి, ఆపుృడు ఄతను వాలీబాల్ ని తైజించ్చడు.

తనకి బాగా గురు
ి . మొటొ మొదటి స్తర్త ఄతను తన దఖగర్తకి వచిు బాల్నూ చేతిలోకి తీసుక్తనూపుృడు ఄతని చేత్రలు వణికాయి.
ఄతని కేమీ తెల్నమదని తనపుడు ఄనుక్తంది. కానీ అలోచిసు
ా ంటే ఄనిపస్ాంది. ఏవో కాయణాల చేత వదిల్న పెటిొన గేమ్ ని ఄతను
తన కోసమే భళ్ళళ అడుత్రనాూడు.

ఄంతే కాదు. ఆనిూ సంవతసరాలుగా ఄతను తన అటని ఖభనించి, ఄవసయమైన మళ్క్తవలనీూ నేర్తృసు
ా నాూడు. ఆంత ఔనాూ
గొృ శేయోభిల్లషి ఎవరుంటారు? భనసంతా ఄతని టా ఔృతజఞతతో నిండి పోయింది.

ఇదురు గాల్నకి కిటిక్ర రఔెలు కొట్ట
ొ కోవడంతో వాసావం లోకి వచిుంది క్రయిన. ఖదిలో నుండి ఫమటికి వచిు చూస్పంది. అకాశం
భబు టిొంది. నలు మూలల నుండీ నలా భబులు ఔముేక్తని వసు
ా నాూయి. ఎఔెడో వాన డుత్రనూట్ట
ా గా గాల్న చలాగా
వీస్ాంది. గాల్న తాకిడికి చెటా అక్తలు ఖలఖల అడుతూ ఔదులుత్రనాూయి.

పొంట్ డోర్ వేమ బోయి, గేట్ట చపుృడు కావడంతో అగింది క్రయిన. గేట్ట ఫమట అగివనూ వైట్ హోండా కారును చూడగానే అమ
గుండ దడ దడ ల్లడింది.

కారు లోంచి దిగుత్రనూ వైకిిని చూడగానే ముఖాన చిరు చెభటలు ఔముేక్తనాూయి. కాళ్ళళ నేలఔంట్టక్త పోయాయి.

అకాష్ కారు దిగి గేట్ తీసుక్తని లోలకి వసు
ా నాూడు. ఄది చూస్పన క్రయిన ఖఫ ఖబా లోల్నకి వళ్ళ పోయింది.

భనసంతా ఄస్పిమితంగా మార్త పోయింది. ళ్ళంతా ఔటే గాబరా. బెడూ
ొ ం లోకి వళ్ళ బోయినదల్ల
ా అగి హ్వలో
ా నే శిల్ల ొతిభల్ల
నిలుచ్చండి పోయింది.

ఇ క్ష్ణమో భరుక్ష్ణమో వినిపంచ బోయే ఄతని సవయం తనను ఎంత అందోళ్నక్త గుర్త చేసు
ా ందో అమ అలోచిస్ాంది. ఆంతలో
అకాష్ లోల్నకి రానే వచ్చుడు.

అమ తల వాల్ను హ్వలో
ా ని కారృట్ వంఔ చూస్ాంది.

‘‘లోల్నకి రావచ్చు?’’ ఖంభీయమైన సవయం వినిృంచి ఈల్నకిె డింది. తలెతిా చూస్పంది. గుభేం పొడవనా నిలుచ్చనూ ఄతనిూ
చూస్ప హృదమం సంచలనానికి లోనెైంది. న్సట మాట రాలేదు. కొంచెం తల వూప వూరుక్తంది.

అకాష్ లోల్నకి వచిు స్ఫ్యలో కూరుునాూడు. క్రయిన ఄల్లగే నిలఫడింది.

‘‘కూరోుండి’’ చెపాృడు అకాష్.

విసురుగా తలెతిా చూస్పంది క్రయిన.

‘‘మీతో మాటా
ా డాల్న’’ ఄబైయునగా ఄనాూడు అకాష్.

‘‘నాక్త మీతో మాటా
ా డే ఄవసయం లేదు. కచిుతంగా ఄంది క్రయిన. చినూగా భందహ్వసం చేశ్వడు అకాష్. ఄది చూస్ప

చిరాక్కత్ర
ా కొచిుంది క్రయినక్త.

‘‘ంద్దం ఒడి పోతానని బమమా?’’ ఔవివంపుగా ఄనాూడు అకాష్.

‘‘లక్ష్ైం కోసం యఔి సంఫంధానేూ వదులుక్తనాూను.

ఇ ంద్దం ఔ లెకాె?’’ రోషంగా ఄంది క్రయిన.

‘‘జర్తగిన దానికి ఄశోక్ చ్చల్ల బాధ డుత్రనాూడు. నీవ ఆంట
ా ంచి వచేుమటం ఏమాతోం బాగో లేదు. ఄయినా నేనుండగా
రాయి వాళ్ళ ఆంట
ా వండటం నాకిషొం లేదు. భన పెళ్ళయేై వయకూ నీవ మీ ఆంటికే వళ్ళపో’’ చెపాృడు అకాష్.

విచితోంగా చూస్పంది క్రయిన.

‘‘ఄసలు మీకూ నాకూ భధాై ఆంకా ఏ సంఫంధం మిగులుందని? నా గుర్తంచి మీరందుక్త అలోచిసు
ా నాూరో నాఔయుం కావటం లేదు.
నా మీద ఎంతో పేొభతో ంద్దం వేశ్వరు. ఒ.క్క. చూదా
ీ ం. ఇ రేసులో మీరో, నేన్స.....తేల్నపోయే రోజూ తవయలోనే వంది. ఄంత వయకూ
భన ఄనుఫంధానిూ పునరుదుర్తంచే ొమతూం చెయ్యైదు
ీ ’’ శ్వంతం గానే చెపృనా అమ సవయంలో కింత దును తొంగి
చూస్పంది.అమ మాటలనే ఔళాళయృక్తండా చూస్ప వినాూడు అకాష్.

నినూ మొనూటి దాకా ఎంతో ఄమామఔంగా తను చెపృందల్ల
ా నమేేస్ప తనను ఎంతో ఄభిమానించిన అమ ఄమామఔతావనిూ
అమ మాటలో
ా ని సవచఛతను తనే పోగొట్ట
ొ క్తనాూడు. తనదే తపుృ.

కాని ఆపుృడు తన భనసులో ంద్దం గుర్తంచిన అలోచనలు ఏవీ లేవని అమను భనస్త, వాచ్చ ఄభిమానిసు
ా నాూనని ఎల్ల
చెృటం...? ఆంత జర్తగాఔ తన ఖత ొవయిన వనుఔ కాయణాలను చెపేా అమ నముేత్రందా? ఎల్ల నమిేంచడం? కాస్టపు మౌనంగా
వండి పోయాడు అకాష్.

దిగులుగా వనూ ఄతని వదనం చూస్ప అమ భనసుస తెలాబోయినటాయింది. ఄతనెందుకో బాధ డుత్రనాూడు. ఄది తన
గుర్తంచేననూది క్రయిన వూహంచ్చకోలేని విషమం. ఎందుఔంటే, ఆంత కాలం ఄతను తనని ఔ అట వసు
ా వగా మారుదా
ీ భని
చూశ్వడు. తను లంఖఔ పోయే సర్తకి ఆపుడు భళ్ళళ వేరే థఔం వేసు
ా నాూడని ఈకోషంగా ఄనుక్తంది క్రయిన.

అమ నిలఫడే వండటం చూస్ప, ‘‘నా పెొజెనస్ నీక్త ఄంత ఄసహైంగా తెలుస్ాందా?’’ మలాగా ఄనాూడు.

ఄదో మాదిర్తగా ధవనించిన ఄతని సవయం విని విచల్నత్రరాలెైంది క్రయిన. చెనెైూలో బీచ్ డు
ి న తనక్త సనిూహతంగా వచిున ఄతని
హృదమం దాని తాలూక్త మాయీవం చపుృన సుౄయణ లోకి వచ్చుయి. ఄంత వయక్త ఖడి ఔటిొన దేదో ఔర్తగి పోత్రనూట్ట
ా గా ఔనీూరు
చెంల మీదగా దూఔ బోయాయి. గిరుక్తెన వనక్తె తిర్తగి ఏదో నునూట్ట
ా కిచెన్ లోనికి వళ్ళంది. చ్చనీూతో ఔళ్ళళత్ర
ా క్తని ఒ
నిముషం భనసుసని దిల రుుక్తని ఫిొజ్ లో నుంచి గేప్ జూైస్ తీస్ప గా
ా స్ లో పోస్పంది.

హ్వలో
ా కూరుునూ అకాష్ ఔస్తర్త చ్చటూ
ొ ఔలమ చూశ్వడు. తన దృషిొలో స్తమానైమైన ఆలు
ా . కాని క్రయినక్త మాతోం నీడనిచిున
వట వృక్ష్ం ల్లంటిది.

హ్వలో
ా షోకేసులో ఔనిపసు
ా నూ ొణీత్ ఫోట చూడగానే ఄది వయక్త ఎనూడూ ఎరుఖని భావం భనసుని చ్చట్ట
ొ ముటిొంది. తయచి చూస్టా
తెలుస్ాంది, ఄది ఇయషై ఄని. ఆంత వయకూ తన జీవితంలో ఎదుటి వారు తనని చూస్ప ఇయషై డటం తృ తను ఎవర్తూ చూస్ప
ఇయషై డ లేదు.

ఄల్లంటిది ఇ రోజు క్రయినకి ఄంత శేయోభిల్లషిగా మార్తన ొణీత్ని చూస్ప ఇయషైతో భనసు బగు
గ భంటంది.

అ ఫోట వంకే తదేఔంగా చూసు
ా ండిపోయాడు. తనకి ఄందిన ర్తపోయొస్ గురొిచ్చుయి. క్రయిన విషమంలో తను చెపృన ఄఫదా
ీ లనీూ
నిజాలు చేస్ప చూపంచ్చడు ొణీత్. ఄందుకే అమ తనని, ఆంటిని కాదనుకొని ఆతని దఖగయక్త వచేుస్పంది.

వీళ్ళదీరూ ఆఔెడ ఔల్నస్ప వండటం ఏ దురుదేీశమూ లేఔ పోవచ్చు. కాని గేట్ ఆండస్పొ్మల్నసొ్ అకాష్ ఈడ్బీ ఆంకొఔర్తతో ఔల్నస్ప
వండటం తాను బర్తంచ లేని విషమం. ంద్దమూ వదూ
ీ , ఏదీ వదూ
ీ . నీ ఆష్ణ
ొ నుస్తయం బాగానే ఄంతా జరుగుత్రందని ఖటిొగా
చెపేృదా
ీ భనూ అవేశం వస్ాంది. ఄంతలోనే ఄశోక్ మాటలు అపేసు
ా నాూయి.

కిచెన్లో నుంచి వసు
ా నూ క్రయినను చూస్ప ఄతని అలోచనలు అగి పోయాయి. తదేఔంగా అమ వంకే చూశ్వడు. ఎృటి ల్లగే
ళ్ళంతా ఔపుృక్తనూట్ట
ా కాటన్ చ్చడిదార్లో వంది క్రయిన.

ఎందుకో ఆది వయఔటి ల్ల అమక్త ఫ్యైషనస్ తెలీదనూ చ్చలఔన భావం ఔలఖ లేదు. ఎదుటి వార్తలో తభ డొస్పసంగ్ ఄసబై
భావాలను రేక్కతిాంచ కూడదనూ ఄవగాహన ఔనిపంచింది. తన లోని ఇ మారుృ తనకే సృషొంగా ఔనిపంచింది.

‘‘డొస్ చ్చల్ల బాగుంది....’’ భనసూృర్తిగా మచ్చుక్తనాూడు అకాష్.

రృలు

ట ట అర్తృంది క్రయిన. ఄతను ఄంత చనువగా ఄంటాడని వూహంచ లేదు. ఆపుృడు తమిదీర్త భధై ఄంత

ఆంటిభస్వ లేదని అమ ఄభిపా
ొ మం.

మౌనంగా వండి పోయింది. హఠాత్ర
ా గా

అమని గుండలకి హత్ర
ా కోవాలనిపంచింది అకాష్కి.

ఎందుకో ఄయుం కాలేదు. ఇ గొడవలు ఆవేమీ వదు
ీ . పేొభని మించింది ఏముంట్టంది? ఄని ఖటిొగా సనిూహతంగా మల్నగినా అమ
పెదీగా ఄబైంతయం చెపేృది కాదు. ఄపుృడు అమ భనసంతా తనే!

ఄయితే తమిదీర్త భధాై వాలీ బాల్ కాభన్ పాయింట్ కావడం మూలంగానే అమ తనని పేొమించడం తను బర్తంచ లేఔ
పోత్రనాూడు. దానిూ మారుుకోడానికే తను ొమతిూసు
ా నాూడు. కానీ అమకి ఄది ఄయుం కాదు.

‘‘బుజీా....!’’ అపాైమంగా పల్నచ్చడు.

ఄతని పేొభ పూయవఔమైన పలుపుకి భనసు ఔర్తగి పోయింది....ఆదేంటి? ఎంతో సొఫయూ్ ఄనుక్తనూ తను ఆల్ల ఄయి పోతోంది?
తన జీవితంలో ఄతి ముకైమైన లకాషైనిూ హేళ్న చేస్పన భనిషి విషమంలో తనకి పేొభ ఏంటి? ఄతనిూ చూస్ప, ఄతని మాటలు
వినీ తనెందుక్త లంగి పోవాల్న?

బింఔంగా కూరుుంది. మొహంలో బ్రల తనం సృషొంగా ఔనిృసు
ా ండగా తన మీద కోపానిూ ొదర్తశంచ్చల్న ఔదా ఄనూట్ట
ా కూరుునూ
క్రయినని చూస్ప భనస్తపుకో లేఔ పోయాడు అకాష్.

‘‘ననుూ నిజంగా పేొమించ లేదా?’’ నెభేదిగా ఄడిగాడు. తలెతిా చూస్పంది. ఎదురుగా పేొభతో నిండిన ఄతని మొహం.

ఄల్లగే చూసు
ా ండి పోయింది.

‘‘చెపుృ’’ రటిొంచ్చడు అకాష్.

మాటా
ా డ లేదు క్రయిన.....

ఄతను లేచి మలాగా దఖగయకి వసు
ా నాూడు.

ఄయి పోయింది..... ఆఔ తన భనసంతా ఫలహీనతకి లోనయి పోయింది.

ఆతనిూ వార్తంచడం తన వలా కాదు. మలాగా వచిు కూరుునాూడు.

తనకి ర్తచితమైన బాడీ స్టృ్ ర్తభళ్ం చ్చట్ట
ొ ముటిొంది. తల వాలేుస్పంది.

అకాష్ అమ చేతిని తన చేతి లోకి తీసుక్తనాూడు. ఔంపసు
ా నూ అమ వేళ్ళని ర్తశీలనగా చూస్ప పెదాల్లనిు చినూగా చ్చంబించ్చడు.
సునిూతంగా చేతిని విడిపంచ్చ కొని లేవ బోయింది. భణి ఔట్ట
ొ దఖగయ చేతిని ట్ట
ొ క్తని అపేశ్వడు.

బిఔె మొహం వేస్ప చూస్పంది. అమ బమం ఄయుమై ఄతని మొహంలో చినూ నవవ వల్నగింది. గాబరాగా తల తిపేృసుక్తంది.

‘‘అ రోజు బీచ్లో వనూట్ట
ా గా వండాలని వంది.’’ ఫ్య
ొ ంక్గా చెపేృస్తడు.

తెలాబోయి విని దూయంగా జయఖ బోయింది. అపేస్ప భర్తంత దఖగయగా ల్లక్తెనాూడు.

‘‘భనిదీర్త భధాై ఎవరు ొవేశించ్చలని చూస్పనా నేను సహంచను. నినుూ నా నుంచీ దూయం చెయాైలనుక్తనే వాళ్ళని నేను
తేల్నగా
గ వదిల్న పెటొను.’’ రోక్ష్ంగా ొణీత్ గుర్తంచి హచుర్తఔగా ల్నకాడు.

ఄతని భనస్టంట ఄయుభయింది క్రయినకి. ొణీత్ గుర్తంచి అకాష్ జెలస్వ ఫీలవత్రనాూడు. వంటనే కితకితలు పెటిొనట్ట
ా గా మొహం
లోకి నవవ వచేుస్పంది క్రయినకి.

అకాష్కి ఎదురుగా బాస్పం ట్ట
ొ వేసుక్తని కూరుుని....

‘‘యూ న్స! ొణీత్ ఇజ్ ఎ నెైస్ గెై .... నేనంటే చ్చల్ల కేర్తంగ్. ఄంతే కాదు నా గేమ్ గుర్తంచి చ్చల్ల ఆంటెోసొ్ చూపస్తాడు. నా లెైఫ్లో
ఄతనికి చ్చల్ల ఆంపారొంట్ పేాస్ వంది.’’ క్రయిన ఎఖాయిటింగ్గా చెపుృక్త పోతూనే వంది.

చూసు
ా ండగానే ఄతని మొహంలో భావాలు మార్త పోయాయి. మొహం ఔఠినంగా తయాయయింది. ఔళ్ళళ ఎరుపెకిె పోయాయి. క్తడి
చేతో
ా అమ బుఖగల్నూ నొకిె టా
ొ డు. మాట అగింది. ఄతని వంఔ బమంగా చూస్ప చెృటం అపంది.

గిల్నన ండు నుండి తొంగి చూస్ట దానిభే గింజల్ల
ా తెలాగా , చిగుళ్ళళ గుల్లబీ యంగులో మరుసు
ా నాూయి. బుఖగల్నూ నొకిె
టొడం మూలనా
గ పెదాలు విడి వడి అహ్వవనిసు
ా నాూయి.

చేతిని ఄల్లగే వంచి ముందుకి జర్తగాడు. పెదీవైన ఔళ్ళలో ఔనిపసు
ా నూ బమం కూడా పొొవ్వకేటింగానే వంది.

ఄతని పెదాలు అమ పెదాల్నూ తాఔ బోత్రంటే ఖబుక్తెన తల తిపుృకో బోయింది. ముందే వూహంచినట్ట
ా గా ఄతను రండు
చేత్రలతో అమ చెంల్నూ ట్ట
ొ క్తని పెదాల మీద దాడి పా
ొ యంభించ్చడు.

భృదువైన అమ కింది పెదవి సృయశకి ఄతని లోని వాంఛలనీూ నిదొ లేచ్చయి. నాలుఔతో అమ పెై పెదవిపెై పేొమాక్ష్రాలు
ల్నఖించ్చడు. వివశురాలయి పోయింది క్రయిన. ఄతనిూ వార్తంచ లేని ఄశఔితతో డి పోయింది.

తన లక్ష్ైం, ంద్దం ఄనీూ భర్తు పోత్రనూట్ట
ా గా వంది. ఆతనిలో ఆంత అఔయషణ శకిి వందని తను ఖహంచ లేదు.

ఆది కేవలం అఔయషణేనా.... అఔయషణే ఄయి వంటే ఄతను మోసం చేస్తడని తెల్నస్ప తన జీవితానేూ కోలోృయినట్ట
ా తను బాధ డదు.
ఄంటే ఆది పేొమే...? పేొమించిన భనిషి సృయశ ముందు ఄనీూ దిఖదుడుపేననిపస్ాంది. ఆల్లగే ఆతని చేత్రలో
ా నే భయణించినా
చ్చలనిపస్ాంది.
ఄొమతూంగా అమ చేత్రలు

ఄతని వీపుల చ్చటూ
ొ డా
ి యి. ఄది ఖభనించి ఄతను భర్తంత ఄడావనసయి పోయాడు.

లేచి నిలఫడి అమని రండు చేత్రల తోనూ ఄవలీలగా ఎత్ర
ా క్తనాూడు. మయిన్ డోర్ తలుపు వేస్ప బెడూ
ొ ం లోకి వళ్ళ అమని
దిలనా
గ డుకో బెటా
ొ డు.

స్పృ్ంగ్ ల్ల లేచి కూరుుంది క్రయిన. కాంక్ష్తో ఎయ ఫడిన ఄతని ఔళ్ళళ చూస్ప బిడిమంగా ముడుచ్చక్త పోయింది. చ్చడీ దార్ని కొంచెం
పెైకి లేప నడుం వంపు మీద చెయేైశ్వడు. ఈఛాువస భాయంగా మాయడంతో హృదమం భర్తంత విశ్వలభయింది.

ఄఔెడ డింది ఄతని చూపు.

‘‘నీతో చ్చల్ల ఔషొం’’ సడన్గా ఄనాూడు అకాష్. హస్వెగా ఈందతని వాయిస్.

ఈల్నకిె డి చూస్పంది. అమ చూపులో ొశూని ఖభనించి....

‘‘శరీయం ఄంతా, ఆంత ఄందం రుచ్చక్తని వండగా ఎఔెడ నుంచి మొదలుపెటా
ొ లో ఄయుం కావడం లేదు.’’ అమ చ్చడీదార్ ఫటనస్
విపుృతూ ఄనాూడు.

‘‘వదు
ీ !?’’ స్పగు
గ తో ముడుచ్చక్త పోతూ ఄంది. ఄతను వినే స్టొజ్లో లేడు.

అమ డొస్ని తొగించగానే స్ృయొస్ బా
ొ నుంచి ఔనిృసు
ా నూ ఈబికిన సాన దవమం ఄతని భతిని పోగొటిొంది.

‘‘నువవ వాలీబాల్ అడేపుృడు కూడా ఎందుక్త ఎఔస్పోజింగ్గా వండవో ఆపుృడు ఄయుభయింది.’’ బా
ొ మీద చెయేైసూ
ా
ఄనాూడు.
మొహం ఄంతా ఄరుణిభ పులుముక్తంది. ఄతని ఛాతీమీద చెయిై వేస్ప నెటేొసూ
ా ....‘‘పీాజ్ వదు
ీ ....ఄల్ల మాటా
ా డొదు
ీ .’’ ముందుక్త
వంగి పోయి ఄంది.

ఄతను ఎంత హై ససైటీలో పెర్తగినా స్వా్ సృయశ ఄతనిక్ర కొతేా! మొదటి స్తర్తగా ఄతని భనసుకి దఖగయగా వచిున ఄమాేయి క్రయిన.
ఄందుకే అమ శరీయం మీద కూడా హక్తెనూట్ట
ా గా ఄనిపసు
ా ంది. భనసంతా పేొభతో నిండినపుడు తనువ పెనవేసుకోవడం
ఄపూయవమైన ఄనుభూతి.

దానిని భనస్తరా అస్తవదిసు
ా నాూడు అకాష్. కానీ క్రయినకి తన ర్తస్పితే ఄయోభమంగా వంది. ఆందాఔటి వయకూ అకాష్ ఄంటే
తనకి దేవషం ఄనీ, ఄతను ఔనిపస్టా ఔస్ప తీరా తిటా
ొ లనీ వండేది.

కానీ ఆపుడేంటీ, ఆల్ల....ఄతని సభక్ష్ంలో భనశశరీరాలు రండూ లంగి పోత్రనాూయి.

‘‘అడ వాళ్ళ ళ్ళళ ఆంత సూేత్గా వంట్టందని తెలీదు.’’ అమ హృదమం మీద రుచ్చక్తనూ వనెూల తెలా దనానిూ సృృశిసూ
ా
అశుయైంగా ఄనాూడు.

సృషిొ లోని ఄదుెత సౌందరాైనిూ చూస్పనపుడు ఔల్నగే అశుయైం ఄతని ఔళ్ళలో ొసుౄటంగా ఔనిపస్ాంది.

ఄందంగా ంపులు తిర్తగి భరీ సుక్తమాయం కాక్తండా, దృఢంగా వనూ అమ పొటొని భృదువగా నిమురుతూ....‘‘మాయవలెస్!’’
ఄనాూడు.
స్పగు
గ తో ఎర్య ఫడి పోయింది అమ మొహం. ఒయగా ఄతని మొహం చూస్పంది. ఎంత భందికో ఔల రాక్తమారుడితను. ఆపుృడు
తన సౌందరాైనిూ ొశంస్పసూ
ా తన సనిూధలో వనాూడనుకోగానే కించిత్ ఖయవం ఔల్నగింది.

చెదిర్తన జుట్ట
ొ మొహం మీద డు
ా ండగా వమసు ధాటికి ఔందిన మొహం, షరు
ొ గుండీలు విడివడటం మూలంగా విశ్వలంగా
ఔనిపసు
ా నూ ఛాతీతో వనూ అకాష్ అమ వమసుని రచుగొడుత్రనాూడు.

హఠాత్ర
ా గా తలెతిా చూస్పన అకాష్ తననే ర్తశీలనగా చూసు
ా నూ క్రయినని చూస్ప కొంటెగా నవావడు.

ఖబుక్తెన తల తిపుృక్తంది.

‘‘నేను బావనాూనా?’’ ఄడిగాడు.

‘‘నేనేం చూడ లేదు.’’ విసురుగా ఄంది.

‘‘మొహమాట డక్తలే. నిజం చెపుృ. ననుూచూస్ప టెంొ్ ఄయి పోత్రనాూవ ఔదూ!’’ చిల్నప తనం ఄతని గొంత్ర నిండా
చిందులేస్ాంది.

కోంగా చూస్ప వనకిె తిర్తగి పోయింది. నునూగా, తెలాగా మర్తస్పపోత్రనూ వీపు మీద ముదా
ీ డాడు. ళ్ళంతా జలు
ా భని వనుూ
మిలమిల్ల వంగింది.

ఎదురుగా ఄదీంలో ఔనిపసు
ా నూ తన ొతిబింబానిూ అశుయైంగా చూసుక్తంది.

తనేనా? అ ఄదీంలో ఔనిపసు
ా నూది తన రూమేనా? ఈపొృంగిన ఎద తెలాని హభగిర్త శికరాల్నూ తపసు
ా ంటే భత్ర
ా లో స్లుత్రనూ
ఔళ్ళళ , విడివడిన పెదాలు, లోత్రక్తపోయిన పొటొ, దృఢంగా వనూ జగనం, శృంగాయ యస్తధదేవత వీనస్తా వనూది తనేనా?

ఄదీంలో తన వనుఔ అకాష్ ొతిబింఫం ఔనిపస్ాంది. తల కొంచెం తిపృ చూడబోయింది.

మడ మీద ఄతని వేడి వూపర్త తగిల్నంది. తేరుక్తనే లోపే వచుని ముదు
ీ లతో తన మడ ముర్తస్ప పోయింది.

ఄతని చేత్రలు అమ హృదమం మీద డా
ి యి. ఆఔ తట్ట
ొ కోవడం అమ వలా కాలేదు. ఖబుక్తెన వనకిె తిర్తగి తన
హృదయానికి హత్ర
ా క్తని పోయింది.

అమ చెంలు, నుదురు, పెదాలు ఄతని హృదయానికి వచుగా తగిల్లయి.

అమ ఏం కోరుక్తంట్టందో ఄయుభయింది. రండు చేత్రలతో అమ హృదయానికి భర్తంత దఖగయగా హత్ర
ా క్తనాూడు.

‘‘అకాష్! ఐ వాంట్ సం థింగ్!’’ అమ అవేశంగా ఄంటంది.

అమ ళ్ళంతా ముదు
ీ లతో ముంచెతా
ా డు.

అమ పూర్తిగా తనని కోరుక్తంటందనూ విషమం తెల్నమగానే ఄతనిలో ఄంతయేథనం పా
ొ యంబమైంది.

అమని దఖగర్తకి తీసుక్తని ల్లల్నంచి బుజాగించి తన పేొభతో అమను ఔటిొడేయాలనుక్తనాూడే తృ అమని లంఖదీసుకో వాలనూ
అలోచన తనకి ఎపుృడూ రాలేదు. ఆపుృడు తీరా ఆంత దూయం వచిు శరీరాలు ఄదుపు తపాృఔ వనకిె వళ్ళటం ఎంత
ఔషొం....?ఄయినా తను క్రయిన నుంచి అశించింది ఆదా....? ఆల్ల శరీరాలు పెనవేసు కోవడం కోసం తను రాలేదు. తన పేొభని
పునరుదుర్తంచ్చ కోవటానికి వచ్చుడు.

శ్వరీయఔంగా దఖగయయాైం కాఫటిొ తృదనూ వూహలతో క్రయిన తనని పెళ్ళ చేసుకోడానికి పుృకోవడం తను బర్తంచలేడు.

అ అలోచన రావడం తోనే ఄతను అగిపోయాడు. అమ శరీయం చ్చటూ
ొ ఈక్తె ఔడీిల్ల
ా బిగిస్పన చేత్రలు వదులయాైయి.
భృదువగా విడిపంచ్చక్తని దూయంగా జర్తగి కూరుునాూడు.

ఄయుం కానట్ట
ా చూస్ప చేతో
ా ఄతని చెంని ట్ట
ొ క్తని తన మొహ్వనిూ తన వైపుకి తిపుృక్తని చూస్పంది.

ఄరాధల్ల వందతని మొహం. ‘‘ఄయాం స్తరీ!’’ ఄసృషొంగా ఄనాూడు.

‘‘న్స....పీాజ్....!’’ ఄతని మడ చ్చటూ
ొ చేత్రలు వేస్ప ఄస్పిమితంగా తల ఉపుతూ ఄంది.

ఄతనికి శరీయం యఖడం ఄంటే తెలుస్ాంది. ఄతి ొమతూం మీద ఔంట
ో ల్ చేసుక్తని అమ పెదాలని గాఢంగా చ్చంబించి లేచ్చడు.

బాతూ
ో ంకి వళ్ళ మొహం ఔడుక్తెని వచిు తల దువవక్తని, తన డొస్ సర్తచేసుక్తనాూడు.

రోషంతో, ఄవమానంతో ఎరుపెకిెన మొహ్వనిూ చూస్ప ఄతనికి బాధనిపంచింది.

‘‘బుజీా! డొస్ సర్తచేసుకో’’ చెపాృడు.

‘‘ఏం వదు
ీ ....’’ ఖటిొగా ఄయవాలనుక్తంది. కానీ దు:కంతో మాట పీలగా వచిుంది.

‘‘ఏంటి వదు
ీ .... ఆల్ల హ్వఫ్ డొససయి, నువవ వాలీబాల్ అడితే చూస్టవాళ్ళ ఔళ్ళళ పేల్నపోతాయి’’ సయదాగా ఄనాూడు.

వంటనే నవవ వచేుస్పంది. కానీ ఄతను చేస్పన ఄవమానం గురు
ి వచిు ‘‘ఆఔ నుంచి ఆల్లగే అడతాను’’ ఄంటూ కోంగా లేచి
నిఫడింది. బా
ొ నుండి ఎద చల్నంచింది. ఄతను ఄల్లగే ఫ్యంట్ట జేబులో
ా చేత్రలు పెట్ట
ొ క్తని నిలుుని అ తరావత ‘‘నా ముందు అడు
చూదా
ీ ం’’ ఄంటూ టేబిల్ మీద వనూ బాల్ ని అమ వైపు విస్పరాడు.

కోంగా చూస్ప, ఄంతక్త రటిొంచిన వేఖంతో అ ఫంతిని ఄతని మీదకి విస్పర్తంది. ఄది సూటిగా వళ్ళ ఄతని పొటొని తాకింది.

‘‘ఄమాే!’’ ఄని మూల్నగి ఔడుపు ట్ట
ొ క్తనాూడు. ఔంగారుడింది క్రయిన.

తను ఖటిొగానే విస్పర్తంది. ఆతనికి బాగా ద్దఫ తగిల్నందా? ఄయినా ఄతను చూసూ
ా నిలోుఔపోతే బాల్ ని ట్ట
ొ కోవచ్చు ఔదా....!

ఖఫఖబా దఖగయక్త వచిు ‘‘ఎఔెడ తగిల్నంది...చూస్తాను’’ ఄంటూ షయొ్ కొంచెం పెైకి లేపంది.

సుపు యంగులో నునూగా, దృఢంగా ఔనిపసు
ా నూ పొటొ ఎఔసరైసజ్ బాడీ ఄనడానికి చిహూంగా భజిలస్ స్పొఫ్ గా వనాూయి.

బాల్ తగిల్ననంత మేరా ఎయఫడింది. ‘‘ఄయోై! ఄయాం....స్తరీ!’’ వేళ్ళతో భృదువగా నిమురుతూ ఄంది.

ఄతనికి చకిెల్నగింతలు వచ్చుయి. కానీ ఄమాేయి ముందు చెపేా నవవత్రంది ఔదాని ళ్ళళ బిఖటా
ొ డు.

‘‘ఎఔస్ టీోమీా స్తరీ!’’ ఄంటూ మోకాళ్ళ మీద కూరుుని రండు చేత్రలతో నడుం ట్ట
ొ క్తని పొటొని ముదా
ీ డింది.

ఆఔ అపుకోవడం ఄతనివలా కాలేదు. ఖటిొగా నవవతూ ‘‘ఏయ్...నాటీ’’ ఄంటూ దూయంగా తోస్టశ్వడు.

‘‘అ! మీ వీక్కూస్ తెల్నస్పపోయింది’’ ఄలార్తగా ఄంది.

ఄల్ల ఄంట్టనూ అమని ఄపుృడే చూస్పనట్ట
ా కొతాగా చూశ్వడు.

ఔళ్ళ నిండా పేొభ నింపుక్తని చూశ్వడు.....

భళ్ళళ ఎృటికి చూస్తాన్స ఄనూంత అర్తిగా చూస్తడు....

ఄతని చూపుక్తనూ శకిి ఏంట అమ కాభయిపోయింది.

దఖగయగా వళ్ళ అమ ఔెనే నేల మీద కూరుుని చ్చడీదార్ అమకి తొడుగుతూ...

‘‘నిజంగా ఆనాూళ్ళళ నయఔం ఄనుబవించ్చను. నేను చేస్పంది తపేృ! చ్చల్ల ఄఫదా
ీ లు చెపాృను. ఄనిూంటిక్ర రీజన్ వంది....’’
ఄతను ఔన్ససల్నంగ్ గా చెపుతోంటే వింటంది క్రయిన.

ఇ ంద్దం వేసుక్తనాూఔ ఄతను ఎంత ఄశ్వంతితో క్తంగిపోత్రనాూడో చెపుత్రంటే వింటంది క్రయిన. ఄతను చెపుతూనే అమకి డొస్
తొడిగాడు.

ఈడుక్తల్లన్ కాాత్ తో మొహం త్రడిచి పౌడర్ రాస్తడు. ‘‘భర్త జడ?’’ జుట్ట
ొ చూపసూ
ా ఄంది.

ఒపగా
గ తని ఫొష్ చేస్ప కిాప్ పెటా
ొ డు. భంచం మీద మిలమిల్ల మరుసూ
ా డునూ అమ కాల్న టీొని తెచిు అమ పాదానిూ ళ్ళళ
పెట్ట
ొ క్తని టీొ పెడుత్రంటే అ దృశ్వైనిూ విసేమంగా చూసుక్తంది క్రయిన.

అ ని ఄవగానే ఄతని మొహ్వనిూ తన హృదమం మీదకి చేరుుక్తని ఄతని మొహ్వనిూ ముదా
ీ డింది. అమ ఔళ్ళలో ఔనిపంచిన
ఔనీూటి తెయని చూస్ప...

‘‘ఏం...?’’ ఔంగారుగా ఄనాూడు.

‘‘ఄభే గురొిచిుంది...ఎపుడో చినూపుృడే చనిపోయింది. ఈంటే ఆల్లగే చూస్టదేమో?!’’ క్ష్ణమాగి...

‘‘ఄనూమై కూడా చూశ్వడు చ్చల్ల బాగా...ఄందుకే తట్ట
ొ కోలేఔపోయాను...ననుూ ఆంత మోసం చేస్తాడని....’’దుఃకంతో అమ
గొంత్ర పూడుక్తపోయింది.

అకాష్ అమ వీపు నిమురుతూ ‘‘ఄంతా నీ భంచి కోసమే.’’

‘‘ఏంటి నా భంచి...? నేను నేషనల్ గేభస్ కి వళ్ళక్తండా చేమడమా....? ఄదా నా భంచి....? ఄతని జుట్ట
ొ ని రండు
గుపృళ్ళతో బిగించి ట్ట
ొ క్తని ఄంది.

‘‘ఄందులోనే మేం పొయపాట్ట డితే డివండొచ్చు. కానీ మా ఆదీర్త అలోచనా నువవ సుకంగా వండాలనే’’ కచిుతంగా ఄనాూడు.

‘‘పోనీ అ అలోచన ఏంట చెపొృచ్చు ఔదా?’’ కినుఔగా ఄంది.

‘‘ఉహూ! సభమం రావాల్న.’’

‘‘హ్వలో
ా కి వళ్దాం’’ ఄంటూ లేచ్చడు.

ఄతను వళ్తాడనుక్తని మయిన్ డోర్ తెర్తచింది. ఄతను హ్వలో
ా నే కూరోువడం చూస్ప ొశ్వూయుఔంగా చూస్పంది.

‘‘కాస్టపు వంటాను’’ ఄనాూడు. అమ మొహం విఔస్పంచింది. తనూ ఎదురుగా వనూ స్ఫ్యలో కూరుుంది.

‘‘డినూర్ పొపేర్ చేస్తాను. మీరు ఆఔెడే భోజనం చేమండి’’ ఄంది.

‘‘వదు
ీ ...భనిదీయం హోటల్ కి వళా
ీ ం’’ నూైస్ పేర్ చూసూ
ా ఄనాూడు.

అమ నుంచి ఏం సమాధానం రాలేదు. ‘‘ఄల్లగేనా...?’’ తలెతిా ొశిూంచ్చడు. అమ మొహం ఎల్లగో మార్తపోయింది.

‘‘మా గేభస్ ఄయేైవయకూ ఫమటకి వళ్ళళదీని ఫుడ్ కూడా ఆంట
ా తీసుకోవాని చెపాృరు’’ మలాగా ఄంది.

‘‘ఎవరు?’’ ఄతని న్సటి నుంచి బులెాట్ ల్ల వచిుంది ొశూ.

ఄతని మొహం చూసూ
ా ంటే సమాధానం చెృడానికి ఄదోల్ల వంది.

కానీ ఄంతలోనే రోషం బుసలు కొటిొంది.

‘‘ొణీత్ చెపాృరు. ఄనిూ టెనషనస్ క్ర దూయంగా ఫిఔస్ డ్ ఫుడ్ తీసుక్తంటూ కేర్ పుల్ గా వండాలనాూరు.’’

అమ మాట పూయివత్రండగానే ఄతని మొహం జేవర్తంచిపోయింది. చేతిలోని పేర్ ని విస్పర్తకొటిొ లేచి నిలఫడి...

‘‘భనిదీర్త భధాై టయేస్

డికేొట్ చేమడానికి ఄతనెవరూ....?’’ అవేశంగా ఄనాూడు.

బిఔె మొహం వేసుక్తని చూస్పంది. ఄతని మొహం చిరాగా
గ పెట్ట
ొ క్తని కూరుునాూడు. ొణీత్ వచేుస్ట టెైం ఄయింది. ఆతను గొడవ
చెమైక్తండా వళ్ళపోతే బావండును.

ఆతను మోసం చేస్తడని ఇ రోజు వయకూ ఎంత బాధడింది? ఆపుడొచిు దఖగయక్త తీసుకోగానే సయవం భర్తుపోయింది. తనలో వనూ
సొబిల్నటీ ఄంతా ఏమైంది?

ఆదే పేొభ కాబోలు?! ఄందుకే ఄంత దేవషించిందీ, ఄంత లంగి పోయింది...అలోచనలో
ా ఄనైభనసెంగా వండగానే ఫమట బెైక్
అగిన చపుృడు వినిపంచింది.

ఖబుక్తెన లేచి అకాష్ వంఔ బమంగా చూస్పంది.

ఏం టిొంచ్చకోనట్ట
ా కేరాస్ గా కాలు మీద కాలేసుక్తని పేర్ చదువవతూనే వనాూడు.

ఆంటి ముందు అగివనూ కారుని చూస్ప ఎవరు వచిు వంటారో వూహంచ్చడు ొణీత్. ఄతని పెదాల మీద చిరుదయహ్వసం
మొల్నచింది.

నవవతూనే

హ్వలో
ా కి ఄడుగుపెటా
ొ డు. ముందుగా తన వంఔ బమంగా చూసు
ా నూ క్రయిన ఔనిపంచింది.

తరావత అకాష్ దఖగయకి వళ్ళ ‘‘హలో...ఄయాం ొణీత్....’’ చెపాృడు.

అకాష్ లేచి నిలఫడి షేక్ హ్వండిసూ
ా ....

‘‘ఄయాం అకాష్.....క్రయిన ఈడ్ బీని....’’ చివర్త మాట నొకిె చెబుత్రంటే, క్రయిన ఄసహ్వమంగా చూసూ
ా నిలఫడింది.

షేక్ హ్వండ్ దావరా ఆదీరూ ఔర్తనొఔరు ఄంచనా వేసుక్తనే ొమతూం చేశ్వరు.

అకాష్ తన చ్చరుక్కైన చూపుతో ొణీత్ ని నకశికయైంతం ర్తశీల్నసు
ా ంటే....

ొణీత్ ొశ్వంతంగా నవవతూ వనాూడు.

‘‘మీరేం చేసు
ా ంటారు?’’ అకాష్ ఄడిగాడు.

చెపాృడు ొణీత్.

కాస్టపు అకాష్ తన బిజినెస్ గుర్తంచి చెపాృడు.

క్రయిన లోల్నకి వళ్ళపోయింది.

పావఖంట ఖడిచ్చఔ అకాష్....

‘‘క్రయినా!’’ ఄని పల్నచ్చడు.

ఄడుగులో ఄడుగు వేసుక్తంటూ నడుచ్చక్తంటూ వచిుంది.

‘‘డినూర్ ఫమట తీసుక్తందాం రడీ ఄవవ’’ చెపృ ొణీత్ వైపు తిర్తగి ‘‘మీరూ మాతో జాయినవవండి’’ ఆనవయిట్ చేశ్వడు.

‘‘న్స...థంకూై! మీరు వళ్ళండి’’ చెపాృడు ొణీత్.

క్రయినకి ొణీత్ మొహం చూడాంటే యిఫందిగా వంది. నినూటి వయకూ సంత ఄనూమైనీ, పేొమించిన వాడినీ నిందించి, ఆపుృడు
ఄతను వచిు పలవగానే డినూర్ కి వళ్ళపోత్రంటే

ొణీత్

ఏభనుక్తంటాడు? బెరుగా
గ ఄతని వైపు చూస్పంది.

చినూగా నవివ తలూపాడు.

కాసాంత ధైయైం వచిుంది. ఖఫఖబా లోల్నకి వళ్ళత్రంటే, వనఔ నుంచి అకాష్...

‘‘చీయ ఔట్ట
ొ కో....!’’ ఄధకాయ పూయవఔంగా ఄనాూడు. కావాలనే.... అమ మీద తనకి ఎంత చనువ వందో ొణీత్ కి తెల్నయాలనే
ఄనాూడతను.
నష్ణళానికి ఄంటింది క్రయినకి. వనకిె తిర్తగి..

‘‘భనిదీర్త జీవితాలూ ద్దఫల్లడుకోవడంతోనే సర్తపోత్రనాూయి. చీయలు కొనిపెటేొ తీర్తఔ మీకూ, ఔట్ట
ొ క్తనే ఒపఔ నాకూ లేవ’’
విసురుగా ఄని వళ్ళపోత్రంటే...

ముస్పముస్పగా నవవత్రనూ అకాష్ నే తదేఔంగా చూశ్వడు ొణీత్.

ఆదీరూ ఫమటకొచిు కారక్తెత్రంటే, అ రోడు
ి లోనే భరో కారులో వళ్ళత్రనూ ఔ వైకిి, వాళ్ళను ర్తశీలనగా చూడటం
వాళ్ళదీరూ ఖభనించలేదు.

**************

నాలుగురోజులు

ొశ్వంతంగా ఖడిచిపోయాయి క్రయినకి.

అ రోజు అకాష్ ఆంటికి రావటం గుర్తంచి ొణీత్ మామూలుగానే వనాూడు. ఏమీ ఄడఖలేదు!

ఆఔ అకాష్!

ంద్దం గుర్తంచి గానీ, వాలీబాల్ గుర్తంచి గానీ ఏమీ మాటా
ా డలేదు. తనతో మాటా
ా డటం కోసం, తనని చూడటం కోసం ఎంత
తపంచిపోత్రనాూడో చిల్నపగా వర్తాసూ
ా వంటాడు.

ఆది వయక్త జర్తగిన గొడవలు , అకాష్ టా తన డౌటస్ ఄనీూ భనసులో మేక్తల్ల
ా తొలుసూ
ా వనాూ, బాలెనస్ గా వండటం
నేరుుక్తంది క్రయిన.

ఄతని ొభావం తన గేమ్ మీద డక్తండా చూసుక్తంటంది. మైండ్ ని పూర్తిగా విబజించేస్ప, ఇ సంటిమంటానిూటినీ ఒ ఄయలో
సరేీస్పంది. ఄందుమూలం గా డిసొయ్ ఄయేై ఛానస్ లేదు.

అ రోజు గ్ండ్ కి పా
ొ క్రొస్ కి ొణీత్ తో ఔల్నస్ప ఎృటిల్లగే వళ్ళంది.

ఄృటికే భణిబిందు తన టీంతో ఔల్నస్ప పా
ొ క్రొస్ చేస్ాంది.

ఔె కోరు
ొ లోకి వళ్ళ వీళ్ళళ పా
ొ క్రొస్ పా
ొ యంభించ్చరు.

అకాష్ నాలుగు రోజులుగా క్రయినతో మాటా
ా డుత్రండటం, ఆపుృడు భణిబిందు యిఔెడ వండటం చూస్ప ఄతని భనసు క్రడు
శంకించింది.
ఄందుకే దూయంగా వళ్ళక్తండా అ ఔెనే వనూ ఛెయిరోా కూరుునాూడు.

ఎృటిల్లగే మాట యుదుం పా
ొ యంభించింది భణిబిందు.

‘‘ఏయ్ ొతిమా! జాఖతాగా విను. అకాష్ నా ఈడీ. ఄతనితో కారాకిె షికారు చేస్టవాళ్ళళ కేవలం గాళ్ ఫొండస్....ఄంతే!’’ ఔకా
నవవతూ ఄంది.

అడుత్రనూదల్ల
ా సయృదొషొల్ల అగిపోయింది క్రయిన. భణిబిందు ఆల్ల మాటా
ా డుత్రందేంటి?

తను అకాష్ తో హోటల్ కి

వళ్ళనట్ట
ా ఇ ఄమాేయికి ఎల్ల తెలుసు? ఄనభేఔంగా చూస్ాంది.

ొణీత్ క్రయిననే చూసు
ా నాూడు. ఄతనికి భణిబిందు మాటలు వినఫడటం లేదు. కానీ యిదీర్త ఫిల్నంఖస్ తెలుసు
ా నాూయి.
భణిబిందు ఏదో టీజ్ చేసు
ా నూట్ట
ా ంది.

క్రయిన ముకం వడల్నపోయి వంది. ఄతనికి తన ొమతూం ఄంతా వృధా ఄయిపోత్రనూట్ట
ా ఄనిపంచింది. కొంచెం కోం కూడా
వచిుంది.
‘‘క్రయినా! గేమ్ లో ఫేస్ టూ ఫేస్ నినుూ ఒడించే వాళ్ళళవరూ లేరు. పా
ొ క్రొస్ చెయిై’’ ఖటిొగా ఄర్తచి చెపాృడు.

ఇలోగా తెల్నస్పన వాళ్ళళవరో వచేుసర్తకి ఄతను కాసాంత దూయంగా వళ్ళ ఄతనితో మాటా
ా డుతూ, భధైభధైలో ఆట్ట
చూడస్తగాడు.
ొణీత్ మాటలు వినగానే భణిబిందు మొహంలో ఄదోల్లంటి నవవ ొతైక్ష్భయింది. ఄవతల్న నుంచే హేళ్నగా నవివ...

‘‘ఒ...ఄంత టాలెంటెడా? ఄందుకే కాబోలు స్టొట్ లెవలో
ా ఒడిపోయింది’’ ఄంది.

ళ్ళళ బిగించి, అవేశ్వనిూ అపుక్తని తన గేమ్ అడుకోస్తగింది క్రయిన.

ఄయినా వదలేాదు భణిబిందు.

‘‘నిజంగా ఄంత గొృ పేామరైతే నేను విస్పర్తన ఫంతిని ల్నపొ్ చేమఖల్నగితే చ్చలు....’’ వటకాయంగా ఄంది.

‘‘ఏం.......ఄదేభనాూ గొృ విషమమా?’’ క్రయిన ఫొండ్ కోంగా ఄంది.

‘‘గొపేృ! ఆవిగో ఇ బాలస్ చూడండి. ఆవనీూ చ్చల్ల హ్వయొ్....ఆంటరేూషనల్ స్తొండయిస్ తో తయారుచేస్పనవి. వీటితో అడాల్న. మీ
ఫొండ్ వలా కాదనిచెపృ తన తయపున మీరు స్తరీ చెపుృకోండి వదిలేస్తాం....’’ వైంఖైంగా ఄంది.

ఄందరూ మొహమొహ్వలు చూసుక్తనాూరు. ఄవమానంతో వాళ్ళ ముఖాలు ఎయఫడా
ి యి.

క్రయిన టిొంచ్చకోలేదు. తన పా
ొ క్రొస్ తను చేసుక్తంటంది.

ఒడిపోయినట్ట
ా గా గేల్నచేసూ
ా , ఄసబైమైన సంజఞతో వకిెర్తంచింది భణిబిందు. ఄరుపులూ , కేఔలూ మినూంటాయి.
క్రయిన టీమ్ ఄంతా కాభయిపోయింది.

తన ఄసా్ం పాయనందుక్త ఄసహనంగా ఫీలయింది భణిబిందు. ఄందుకే భర్తకాసా శృతి పెంచ్చలనుక్తంది.

‘‘ఏయ్! మీ క్కపెొనీస చూస్ప మీయంతా షేమ్ ఫీలవావల్న. ఏ ఛాలెంజ్ నీ తను టేఔప్ చేమలేదు. అకర్తకి మీరు సలెక్ష్నస్ లోనే ఆంటి

ముకం డతారు. ఔృష్ణ
ా టీమే గెలుసు
ా ంది.’’ యగిల్నపోయింది క్రయిన భనసు. భావోదేవగానిూ ఄణచ్చక్తంట్టందనడానికి చిహూంగా
ఔళ్ళళ, ముక్తె, చెంలు ఎయఫడా
ి యి.

‘‘క్కపెొన్ ధైరాైనిూఫటేొ మిఖతా వాళ్ళళ...మీ క్కపెొనే ఆల్ల వంటే మీరేం గెలుస్తారు?’’

ఆఔ తట్ట
ొ కోలేఔపోయింది క్రయిన.

‘‘స్తొపట్!’’ ఖటిొగా ఄర్తచింది.

ఄందరూ తిర్తగి చూశ్వరు.

నెభేదిగా నడుచ్చక్తంటూ భణిబిందు దఖగయకి వళ్ళంది క్రయిన.

‘‘ఆపుృడు చెపుృ?’’ సూటిగా చూసూ
ా ఄంది.

‘‘శభాష్! ఆపుృడు నువవ నచ్చువ్. ఇ బాలస్ చూడు. వీటిలో ఏ బాల్ ని ఎంచ్చక్తంటావో చెపుృ. అ బాల్ ని విసురుతాను.
నువవ ల్నపొ్ చెమైందే అ బాలస్ ని’’ వనూ నాలుగెైదు బాలస్ చూపసూ
ా ఄంది భణిబిందు.

‘‘ఎంచ్చకోవాల్నసన ఄవసయం లేదు’’ కానిౄడంట్ గా ఄంది క్రయిన.

క్రయిన భణిబిందు దఖగయకి వళ్ళడం ఖభనించి ఔె వైకిితో మాటా
ా డుతూనే ఆట్టవైపు చూసు
ా నాూడు ొణీత్. క్రయిన కోరు
ొ లోకి
వచిుంది. భణిబిందు ఔ ఫంతిని తీసుక్తని చేతో
ా తడిమింది.

అమ మొహంలోని పెైశ్వచిఔమైన నవవని చూస్ప ొణీత్ బృక్తటి ముడిడింది.

క్రయిన కోరు
ొ లో పొజిషన్ లోకి వచిుంది. ఎడభ ఄయచేతిలో క్తడిచేతిని వంచి ఎడభ బొటన వేల్న మీద క్తడి బొటన వేల్నని వంచింది.
వేఖంగా వచేు అ లెదర్ ఫంతిని ఄడు
ి కోడానికి వేళ్ళని ఈక్తె ఔడీిల్ల
ా మార్తుంది.

ఄందరూ ఉపర్త బిఖటిొ ఏం జయఖబోతోందా ఄని చూసు
ా నాూరు.

ొణీత్ కూడా యిటే చూసు
ా నాూడు. చూసు
ా నూకొదీీ ఄతనిలో అతృత హచువతోంది.

ఏదో జయఖబోతోందని స్పఔి్ సనస్ హచుర్తస్ాంది. ఄతనితో ఈండభని చెపృ, ఆట్టవైపు ఄడుగు వేమటం పా
ొ యంభించ్చడు.

భణిబిందు చేతిలో ఫంతిని ఄటూ`ఆటూ తిపుృతోంది తృ, నేలకేస్ప కొటిొ పొజిషన్ లోకి రాలేదు.

ొణీత్ కి ఄనుమానం ఔల్నగింది. ఄతని పాదాలు భర్తంత వేగానిూ పుంజుక్తనాూయి.

‘‘యడీ!’’ భణిబిందు క్రయినకేస్ప చూస్పంది. తలూపంది క్రయిన.

అమ చేత్రలు బాల్ చ్చటూ
ొ బిగుసుక్తనాూయి. ఎంత వేఖంగా విసయబోతోందో అ ఫంతిని చ్చట్ట
ొ క్తనూ చేత్రలు బిగింపుని ఫటీొ
ఄతనికి ఄయుభయింది.

ఄతని భనసు అందోళ్నకి గుయయింది.

ఔస్పగా, కోధంగా ఫంతిని విస్పర్తంది భణిబిందు. ఫంతి మల్నఔలు తిరుగుతూ అకాశ్వనికి ఎఖస్పంది. ఄవతల్న కోరు
ొ లో వనూ క్రయిన వైపు
వాలస్తగింది.

ఫంతి పెైకి ఎగిర్తనపుడు ఄతనికి ఏమీ డౌట్ రాలేదు కానీ కిందకి దిగుత్రండగా తెల్నస్పంది ఏదో తేడా వనూ విషమం. ఫంతి చ్చల్ల
వేఖంగా, ఫరువగా కిందకి జారుతోంది.

క్రయిన దృషొంతా ల్నపు
ా ఄడింగా వళాళడు.
ొ చేమడం మీదే వంది. అలోచించే సభమం లేదు. ‘‘క్రయినా! న్స’’ ఄంటూ ఄరుసూ
ఄొమతూంగా ఄతని క్తడిచెయిై ఫంతికి ఄడింగా వళ్ళంది.

ఄందరూ నిశేుషిొత్రలెై చూసు
ా ండగా ఫంతి ఄతని చేతిని తాకి కింద డింది. ఏమీ జయఖలేదనుక్తనాూయందరూ. కానీ ఫంతి ఄతని
చేతిని తాకినపుడు ‘పట్’భని ఎముఔ విర్తగిన చపుృడు ఔెనే వనూ క్రయినకి వినిపంచి విసేమంగా ఄతని వంఔ చూస్పంది.

ఄృటికే ఄతను విరీతమైన బాధని ఒరుుక్తనూట్ట
ా దవడలు బిగించ్చడు.

‘‘మైగాడ్! ొణీత్!’’ ఄతని చేతిని ట్ట
ొ కో బోయింది. అ మాతా
ో నికే బాధగా ఄర్తచేశ్వడు. చూసు
ా ండ గానే చెయిై భణిఔట్ట
ొ దఖగయ
బుసుసన పొంగి పోయింది.

వాలీ బాల్ కి చెయిై ఄడు
ి పెడితేనే యిల్ల జరుగుత్రందా? ఄయోభమంగా బాల్ కోసం చూస్పంది. ఄదక్ఔడ లేదు. భణి బిందు
ఏమీ ఎయఖనట్ట
ా ఄమామఔంగా చూస్ాంది.

క్రయిన కోంగా అమ దఖగయకి వళ్ళ...‘‘ఏదీ ఆందాఔటి బాల్?’’ ఔఠినంగా ఄంది.

‘‘ఆదుగో!’’ ఄంటూ ఔ బాల్ యిచిుంది. ఄది ట్ట
ొ క్తని ొణీత్ దఖగయకి వచిుంది.

ొణీత్ ని చూడగానే తెల్నస్పంది. అ బాల్ కాదు తను ఎదురొెనూది ఄది వేరే బాల్ ఄని.

‘‘వదిలెయ్ క్రయినా!’’ఄంటూ భణి బిందు వైపు చూస్ప చినూగా నవావడు.

బితాయ పోయింది భణిబిందు. మిఖతా వాళ్ళలో హ్వస్పృటల్ కి వళ్ళడానికి ఎవరో అట తీసుక్తని వచ్చురు.

క్రయిన ఖఫ ఖబా ొణీత్ చెయిై ట్ట
ొ క్తని అట ఎకిెంచింది. మిఖతా వాళ్ళళ వనకా అటలో వస్తాభంటే వార్తంచ్చడు. పా
ొ క్రొస్
చెమైభని హచుర్తంచ్చడు.

అటలో కూరుునాూఔ సాఫీంగా మార్త పోయింది క్రయిన భనసు. ఇ సంగటనక్ర, అకాష్ క్ర సంఫంధం వందా? తనూ అకాష్ డినూర్ కి
వళ్ళనట్ట
ా భణి బిందుకి చెపాృడా? లేఔ పోతే ఎల్ల తెలుసు
ా ంది?

ఄసలు ొణీత్ కి ఏభయింది?

‘‘అ బాల్.....’’ ఄడఖ లేఔ బమ డుతూ ఄంది.

‘‘ఆనుముతో చేస్పంది. పెైన ఔవర్తంగ్ కోసం లుని లెదర్ వాడారు. కొనిూ అఫిొఔన్ ఔంటీోస్ లో ఄయ చేత్రల్నూ రాట్ట దేలుడం కోసం

అడతారు.’’
ఉపర్త పీలుడం భర్తు పోయి వింది. ఄల్లంటి బాల్ ని, మముని భహషపు లోహ ఖంటల్ల దూసుకొచిున అ బాల్ ని, తను తన
చేతో
ా ఎదురోెవాలనుక్తంది.

ఄ నభేఔంగా బొటన వేళ్ళ వంఔ చూసుక్తంది. గుండలు దడ దడ ల్లడాయి.

ఎంతలో ఎంత ొమాదం తపృంది? ొమాదం తపృందా? ఉహూ అ ొమాదం ఫదిలీ ఄయింది. ఄదీ తన అతీేయుడికి.

‘‘ొణీత్!’’ ఄతని ఎడభ చేతిని ట్ట
ొ క్తంది.

అమ ఔంట
ా సనూటి పొయ.

‘‘ఎందుకూ? ఄంతా భన భంచికే! ఎందుకో నాక్త డౌట్ వచిుంది. ఄందుకే ఄడిం వచ్చును. ఏం పరేాదు. తగిగ పోత్రంది’’ తనే ధైయైం
చెపాృడు. కానీ ఄతనెంత బాధని ఄనుబవిసు
ా నాూడో ఄతని ముక ఔవళ్ఔలు చూస్టా తెలుస్ాంది.

బాధ, బమం, ఄనుమానంతో ఖజ ఖజ వణికి పోతోంది క్రయిన.

అకాష్....! ఆదంతా అకాష్ చేయించి వంటాడా? ఄతనికి తన మీద ఆంత ఔక్ష్ వందా? త్రఫ్యను గాల్నకి చిక్తెక్తనూ లతల్ల
భనసు ఄల్ల
ా డి పోతోంది.

హ్వస్పృటల్ కి వళ్ళగానే డాఔొర్ తవయగా రస్తృండ్ ఄయాైడు. ఎఔసరే తీయించ్చడు. భణి ఔట్ట
ొ దఖగయ ఎముఔ ఫ్య
ొ ఔుయయింది.
స్పమంట్ట ఔట్ట
ొ వేశ్వరు.

ఄృటికే రాతిో ఎనిమిది ఄయింది. రండు రోజులు హ్వస్పృటల్ లోనే వండాలనాూరు.

దిగాలుగా ఄయి పోయింది క్రయిన.

‘‘మీరు ఆంటికి వళ్ళండి.....వళ్ళ ఖలరా?’’ ఄసహ్వమంగా ఄనాూడు ొణీత్.

‘‘ఆఔెడ మీరొఔెరూ...’’

‘‘ఏం పరేాదు, ఆఔెడ మిభేల్నూ వండనివవరు. కాంపౌండర్, ఄందరూ వనాూరు. మీరు రాతిోకి ఆంట
ా ఔెళ్ళళ వండ ఖలరు
ఔదా!’’ సందేహంగా ఄనాూడు.

‘‘ఈంటాను, నాకేం బమం లేదు. రేపుదమం టిఫిన్ తీసుక్తని వస్తాను’’ వళ్ళ లేఔ వళ్ళ లేఔ లేచింది.

అమ గుభేం వయకూ వళాళఔ ఄతను తటటాయిసూ
ా నే ‘‘క్రయినా!’’ పల్నచ్చడు.

వనకిె తిర్తగి చూస్పంది.

‘‘ఔె ఄయఖంట వండ ఖలవా? నీతో మాటా
ా డాల్న’’ మొహమాటంగా ఄనాూడు.

చపుృన ఄతని దఖగయకి వచిు ఔెన వనూ సూ
ొ ల్ మీద కూరుుంది.

తదేఔంగా అమ మొహం వంకే చూసు
ా ంటే, చితోంగా ఄనిపంచింది. ఏంటనూట్ట
ా చూస్పంది.

‘‘జాఖతాగా వంటారు ఔదూ?!’’ ఄతని సవయం బ్రలగా వినిపంచింది. తలూపంది.

‘‘మీరు చ్చల్ల స్తరు
ా ....నా గుర్తంచి, నా గేమ్ గుర్తంచి ఄడిగారు. ఎపుృడూ చెృ లేదు. కాని ఆపుృడు అ టెైం వచిునట్ట
ా గా
వంది.’’

‘‘చెృండి’’ అసకిిగా ఄంది.

‘‘నేను సూెల్ డేస్ నుంచీ వాలీబాల్ లో బెసొ్ పేామర్ ని. ఄంచెలంచెలుగా డిస్పొ్ఔొ్, స్టొట్, నేషనల్ లెవల్ కి ఎదిగాను. ఎంత
ఈధృతంగా తారా జువవల్ల పెైకి లేచ్చన్స, ఄంతే వేఖంగా కిందికి ఄధః పాతాళానికి డి పోయాను. ఆందుక్త కాయణం ఏంట తెలుస్త?
పేొభ......

ఎస్.....పేొమే....! నేను నీక్త మొదటి స్తర్తగా ఔనిపంచడానికి సంవతసయం ముందు, నేను స్టొట్ లోనే గొృ పేామర్ ని. ఄంతే! నేషనల్
గేభస్ కి సలెఔొయిన అంధా
ొ జట్ట
ొ క్కపెొన్ ని. టెైటిల్ ఫేవరట్ మా జటేొననీ, మా దర్త దాపులో
ా ఎవరూ లేయనీ ఄందరూ ఄనే వారు.
ఄది నిజం కూడా.
ఄల్లంటి సభమంలో ర్తచమం ఄయింది ఔ ఄమాేయి. వాలీ బాల్ తృ వేరే లోఔం తెలీక్తండా ఫత్రక్తత్రనూ నాక్త ఔ కొతా
లోకానిూ చూపంచింది.

అ లోఔభంతా పేొభ భమం. అమతో ఔల్నస్ప జీవితం ంచ్చకోవడంలో ఎంతో భధుర్తభ ఔనిపంచేది నాక్త. ఄంతే కాఔ అమ ననుూ
గేభస్ విషమంలో ఎంతో పోొతసహంచేది.

రండేళాళగి పెళ్ళ చేసుక్తందాభని కూడా డిసైడయాైం. ఎంత పేొభలో డా
ి , నేను వాలీబాల్ ని ఎపుృడూ నియాక్ష్ైం చేమై లేదు.
నేషనల్ గేభస్ దఖగయ డా
ి యి. యిదీయం ఔల్నస్ప వళాళలని డిసైడయాైం.

మా టీమ్ తో పాట్ట తనక్ర టిక్కటస్ బుక్ ఄయాైయి.

ఄనుక్తనూ రోజు రానే వచిుంది. ఄనిూ రండస్ లోనూ ొతైరు
ు ను ఒడించి ఫైనలస్ కి చేరుక్తనాూం.

అ రోజు మాైచ్ ఈదమం దింటికి మాైచ్. ఎనిమిదినూయకి మేం గ్ండ్ కి ఫమలేీరుత్రండగా వచిుంది అ ఫోన్ కాల్.

నేను పేొమించిన ఄమాేయే చేస్పంది. బెస్తొఫ్ లక్ చెపుతూ కాదు.

హృదమ విదాయఔంగా ఏడుసూ
ా ...అమని ఎవరో కిడాూప్ చేశ్వరు. యకిషంచభని కోరుతోంది. అమ ఏదో ఏర్తయా పేరు చెపుత్రండగా
క్కవవభనూ ధవని, ఫోను పెటేొస్పన చపుృడు వినిపంచ్చయి.

ఔె నిమిషం ఔయివై విముఖునిల్ల నిలుుండి పోయాను. ఫమలేీయభని కోచ్ తొందయ పెటొడంతో ఄయోభమం ఄయి పోయాను.
ననుూ పేొమించిన ఄమాేయి ఄమామఔమైన మొహం ఔళ్ళ ముందు మదిల్నంది.

పాం...ననుూ నముేకొని, నా కోసం వచిున అ ఄమాేయిని యిల్ల వదిలేమడమేనా? చివర్తకి ఔ నిశుయానికి వచ్చును. అ
ఄమాేయి చెపృన ఏర్తయా గురొిచిుంది. కోచ్ దఖగర్తకి వచిు...

‘‘ద...ఄందరూ వళాళరు....’’ ఄనాూడు.

‘‘నేను డా
ొ యాైను సర్!’’ తలంచ్చక్తని చెపాృను. బమంతో కాదు.

ఆనేూళ్ళ శ భ వృధా ఄవత్రనూందుక్త భనసు దొవించి వసు
ా నూ ఔనీూరు ఔనిపంచక్తండా వండటానికి....

‘‘ఏం...?’’ విసేమంగా ఄనాూడు.

‘‘చెృ లేను సర్!’’ ఄంటూ చివాలున ఫమటికి వచిు, టాక్రస వేసుకొని రోడానీూ పచిు వాడిల్ల గాల్నంచ్చను. తను చెపృన
ఏర్తయా ఄంతా వతికాను. పోలీస్ ర్తపోర్తొచిు నిస్తా్ణగా స్టొడిమం కి ఫమలేీరాను.

స్టొడిమం లోకి ఆల్లఖ ఄడుగు పెటా
ొ న్స లేదో హయషధావనాలు మినూంటాయి.

అతృతగా చూశ్వను. మా టీమ్ మేటస్ ఄంతా రాజమ భావంతో మొహ్వలు వాడి పోగా బెైటికి వసు
ా నాూరు. బీహ్వర్ జట్ట
ొ
విజమ నినాదాలు చేస్ాంది. ఆది కాదు ననుూ ఔలవయ ర్తచింది.

బీహ్వరు జట్ట
ొ క్కపెొన్ ఔెగా నిలుుని విజమ ఖయవంతో చిరునవవ చిందిసు
ా నూ నేను పేొమించిన ఄమాేయిని, ొతైర్తి క్కపెొన్ తభ
విజయానికి త్రరుపు ముఔెని సఖయవంగా ఄందర్తక్ర ర్తచమం చేసు
ా నాూడు.

నా సహచరులంతా నా కేస్ప చూస్పన చూపులని నేను జనేలో భర్తు పోలేను. నేను మాైచ్ ఫికిసంగ్ చేశ్వనని ఖవయూమంట్ట నా మీద
అరోణలు చేస్పంది.

ఄనీూ క్కత్ర
ా ...పేొభ నాక్త చేస్పన గామం క్కత్ర
ా ....జీవితంలో వాలీ బాల్ జోల్నకి, పేొభ జోల్నకి పోక్తండా ఫత్రక్తత్రనాూను.

‘‘కానీ ఇ గేమ్ నా పా
ొ ణం. ఎంతో నిఫదీతతో అడే నినుూ చూసు
ా ంటే ముచుటేస్టది. నీలో ననుూ చూసుక్తంటూ ఆంతకాలం
ఖడిపాను. నేను స్తధంచ లేని లక్ష్ైం నువవ స్తధస్టా చూడాలని నా కోర్తఔ.....

జీవితంలో ఎదుయయేై ఆల్లంటి సభసైలని జాఖతాగా ఎదురొెని విజమం స్తధంచ్చ. యిది నా అకాంక్ష్’’ ఈదేవఖంగా ఄనాూడు
ొణీత్.
ఄతను చెపుత్రనూంత స్టపూ విబొమురాలెై వింది క్రయిన.

ఄంటే! ఆపుృడు తనని కూడా ఆల్లగే, ొణీత్ ల్లగే, సైఔల్లజిఔల్ గా ద్దఫ తీయాలని అకాష్, భణిబిందు చూసు
ా నాూరా?

ఔఠినంగా మార్త పోయింది క్రయిన భనసు. ఆఔ ఎవరూ తనని ఏ విషయానిక్ర లంఖ దీమ లేరు...నిశుమంగా ఄనుక్తంది.

‘‘ఆంఔ ఫమలేీయండి....భోజనం చెయాైల్నగా’’ చెపాృడు. క్రయిన వసు
ా ంటే చపుృన ఔెకి తొల్నగింది ఒ అకాయం. కాస్టపు ఄఔెడే
తచ్చుడి వనకిె వళ్ళ పోయింది. ఄయితే అ మొహంలో విసేమం కొట్ట
ొ చిునట్ట
ా ఔనిపస్ాంది.

*********************

ఄృటికి దాదాపు రండు ఖంటల నుంచీ అ వయండాలో క్తరీులో కూరుుని డిగాపులు డుత్రనాూడు అకాష్.

తన నులనిూంటినీ వాయిదా వేసుక్తని క్రయిన కోసం వస్టా, ఆంత స్టయినా అమ ఆంటికి రాలేదు. కోం వచిుంది. ఎంత
రాతోయినా ఆల్లగే వండాలనూట్ట
ా కూరుునాూడు.

తొమిేది ఖంటలవత్రండగా వచిుంది క్రయిన. అమ ఏదో అలోచనలో వండి వయండా లోకి వచేు వయకూ ఄఔెడ ఎవరు వనూదీ
చూసుకో లేదు.

అమ దఖగయకి రాగానే.....‘‘హలో....’’ ఄనాూడు. ఈల్నకిె డింది క్రయిన.

ఎదురుగా అకాష్! తాళ్ం తీస్ప కామ్ గా లోల్నకి నడిచింది.

‘‘ఔె దానివీ ఎఔెడికి వళాళవ? ొణీత్ ఏడి...?’’ ఄడుగుత్రంటే నిశితంగా చూస్పంది.

‘‘ఏంటా చూపు?’’ కోపానిూ నటిసూ
ా ఄనాూడు. నవవ రాలేదు. లోల్నకి వళ్ళ స్తూనం చేస్ప కిచెన్ లోకి వచిుంది.

ఄతనూ వనకాలే వచిు...‘‘భోజనం చేమ లేదా? ఫమటకి వళ్దాం రా....’’ పల్నచ్చడు. మాటా
ా డ లేదు క్రయిన.

‘‘నినుూ చూడాలనిపంచింది ఄనిూ నులూ వదిలేస్ప వచేుశ్వను’’ వనఔ నుంచి కౌగిల్నంచ్చక్తని మడ వంపులో ముదా
ీ డుతూ
ఄనాూడు.
భృదువగా విడిపంచ్చక్తంది. అశుయై పోయాడు.

‘‘ఏంటి....నా మీద కోమా?’’ ఄడిగాడు. మాటా
ా డ లేదు....

‘‘ఄల్నగావా...?’’

సమాధానం లేదు. రైస్ క్తఔెర్ పెటిొ వచిు, హ్వలో
ా స్ఫ్యలో కూరుుంది.

ఄతనూ వనకే వచిు అమ ఔెనే కూరుుని, ళ్ళళ తల పెట్ట
ొ క్తని డుక్తనాూడు.

తదేఔంగా ఄతని మొహం వంకే చూస్ాంది. ఆది వయఔటిల్ల ఄతని మాటలు తనని ఔదిల్నంచడం లేదు. ఄంతగా భనసు

గనీబవించింది.
భనుషులో
ా ఆంతగా నటన ఈంట్టందా? ఄందులోనూ అకాష్ ఆల్ల నటించ ఖలడా? ఄనూ అశుయైం వదలడం లేదు.

‘‘ఏంటి ఄల్ల ఈనాూవ...? ఆంత డల్ గా వంటే ఏంటగా వంది బుజీా!’’ అమ పొటొలో మొహం దాచ్చక్తంటూ ఄనాూడు.

‘‘ఎందుకిల్ల చేశ్వవ అకాష్....?’’ మలాగా ఄడిగింది క్రయిన. అమ ఔంఠంలో శ్వంతం వనుఔ లీలగా తొంగి చూసు
ా నూ బాధ.
చపుృన తలెతిా చూశ్వడు. ఄతని మొహంలో ఄయోభమం....

‘‘నేనేం చేశ్వను?’’ ఄయుం కానట్ట
ా ఄడిగాడు.

‘‘నా చేత్రలు ఫ్య
ొ ఔుయయితే నేను నేషనల్ గేభస్ కి వళ్ళననే ఔదూ ఆల్ల చేశ్వవ.’’ ఖబుక్తెన లేచి కూరుుని అమ చేత్రలు
ట్ట
ొ క్తని చూసూ
ా .....

‘‘ఫ్య
ొ ఔుయవడం ఏంటి? ఄసలేం జర్తగింది?’’ ఔంగారుగా ఄడిగాడు.

ఄతని అతా
ో నిూ ర్తశీలనగా చూస్పంది. ఎంత బాగా నటిసు
ా నాూడోననిపంచింది.

‘‘వళ్ళపో అకాష్! ఆంక్కపుృడూ నాక్త ఔనిపంచ వదు
ీ .’’ ఖబుక్తెన క్రయినని ట్ట
ొ క్తని ‘‘ఏంటి క్రయినా? నేనేం చేశ్వనని? నాక్త ఄయుం
కావడం లేదు. నువేవం అలోచిసు
ా నాూవో నాక్త తెల్నస్టల్ల చెపుృ?’’ అదురా
ీ గా ఄడిగాడు.

ఆపుృడిపుృడే క్రయిన క్తదుట డి తనతో మామూలుగా వంట్టందనుక్తంట్టంటే, భళ్ళళ ఆంత లోనే ఏం జర్తగింది? అందోళ్నకి
గుయయింది ఄతని భనసు......

‘‘నీక్త నీ ఈడ్ బీ ని గెల్నపంచ్చకోవాలని వంటే, నిజంగా అ ఄమాేయికి ఄంత ొతిబ వంటే, ఫయిర్ గేమ్ అడి గెలవభను. ఄంతే

గానీ ఆల్ల ొతైరు
ు ల కాళ్ళళ చేత్రలూ వియగొగటిొ దానిూ గెలుపు గా భలుచ్చకోవాలనుకోవడం భంచిది కాదు....’’ అవేశం
యగులెంట్టండగా ఄంది.
ఄంతా తెలాబోయి విని...‘‘ఎవరు నా ఈడ్ బి...? నువేవగా....?’’ ఄనాూడు.

‘‘ఄని ఎవయనాూరు...?’’

‘‘ఔళ్ళనేదేంటి? భనిదీయం పేొమించ్చక్తంట్టనాూం. భధైలో ఏవో సభసైలు వస్తాయి, పోతాయి. చివర్తకి భనిదీర్తక్ర పెళ్ళ
జరుగుత్రంది.’’ కచిుతంగా ఄనాూడు.

ఄంతా విని మొహం తిపుృక్తంది.

‘‘భర్త నువవ కాఔ ఆంక్కవరు నా ఈడ్ బీ?’’

‘‘ఎవరు ఄల్ల ొచ్చయం చేసుక్తంట్టనాూరో వాళ్ళని ఄడఖండి.’’ కోంగా ఄంది.

‘‘ఎవరు భణి బిందూనా?’’

‘‘అహ్వ! పేరుతో సహ్వ తెలుసుగా!’’ వైంఖైంగా ఄంది.

‘‘ఄసు మా ఆదీర్త భధాై అ ొపోజలస్ లేవ. ఄందరూ ఄల్ల వూహసు
ా నాూయంతే! ఄదీ గాఔ భణిబిందు నినేూడిపంచడానికి నా
పేరు వాడుక్తంటంది ఄంతే! తనకి కూడా అ వదేీశం లేదు.’’ మొత్ర
ా క్తంట్టనూట్ట
ా గా ఄనాూడు.

‘‘ఏ ర్తలేషనూ లేఔపోయినా అవిడ గార్త కోసం ఎదుటి వార్త పా
ొ ణాలతో చెలగాటం అడుత్రనాూయంటే నభేభంటారా?’’

ఄతనికి ఒపఔ నశించింది.

‘‘ఏం జర్తగిందసలు?’’ ఖటిొగా ఄర్తచ్చడు.

నియసనగా చూస్ప తల తిపుృక్తంది.

ఄతను కాస్టపు కోంగా చ్చరు
ా చేసూ
ా వండి పోయాడు. తరావత ఏదో గురొిచిునట్ట
ా సల్ అన్ చేస్ప ఫోన్ చేశ్వడు.

‘‘బిందూ! నేను అకాష్ ని....’’ ఄనగానే బుసుసన తల తిపృ చూస్పంది క్రయిన.

పార్తజాతాహయణంలో పార్తజాత పుష్ణృనిూ శీఔృషు
ా డు రుకిేణికి ఆచ్చుడని తెల్నమగానే సతైభాభ.... ‘‘ఄనవిని వేట్ట డి
యుయగాంఖనయుంఫలె....’’ వందని నంది తిభేన వర్తాంచడం గురొిచిుంది అకాష్ కి. చపుృన తల తిపుృక్తని....

‘‘ఏంటి గొడవ?’’ డైరఔొ్ గా విషమం లోకి వళ్ళపోయాడు. ‘‘............’’

‘‘ఄసలు నీక్కనిూస్తరు
ా చెపాృను? తన జోల్నకి వళ్ళళదీని....భళ్ళళ ఏం చేశ్వవ?’’ ఖటిొగా ఄడిగాడు.

ఄట్ట వైపు నుండి అమ చెపేృది రండు నిమిష్ణలు వినాూడు. వింట్టండగానే ఄతని మొహంలో యంగులు మార్త పోయాయి.

‘‘మైగాడ్!’’ భతి పోయినట్ట
ా ఄర్తచ్చడు.

ఄట్ట నుండి స్తరీ చెపుతోంది భణి బిందు. ఄదేమీ వినిపంచ్చ క్తనే స్టొజిలో లేడు.

‘‘అ ఄమాేయి, నా ఈడ్ బి. ఇఖ వాల్ననా సహంచనని తెలుసు. నీ గేమ్ కోసం ఛ...నువవసలు భనిషివేనా?’’ కోంగా ఄర్తచేస్ప
అపుకో లేఔ చేతిలోని సల్ ని నేలకేస్ప విస్పర్త కొటా
ొ డు.

లెఔె పెటొ లేననిూ ముఔెలుగా మార్త పోయిందది. ఄతని ర్తయాక్ష్న్ ఄంతా డా
ొ మాల్ల వంది క్రయినకి. పెదాల మీద వైంఖైపు నవవ
చిందులేసు
ా ండగా విన్సదంగా చూస్ాందతని వైపు.

‘‘క్రయినా! ఄయాం ఎఔస్ టీోమ్ లీ స్తరీ ! ఄసలు నాక్త ఆవేమీ తెలీవ. ఄయినా నా ంతం కోసం, నా ంద్దం కోసం నీక్త హ్వని
చెమైఖలనని ఎల్ల ఄనుక్తనాూవ?’’ బాధగా ఄడిగాడు.

‘‘నాక్త భనుషుల మీద నభేఔం పోయింది. తాము విజమం స్తధంచడం కోసం ఎదుటి వార్త ఫహీనత మీద ద్దఫ కొటొడం ఄనూది
ొతి ఫీలి్ లోనూ సయవ స్తధాయణమై పోయింది.’’ చెపృ డైనింగ్ టేబిల్ దఖగయకి వళ్ళ పేాట్ లో ఐటభస్ వదిీంచ్చక్తని తిన స్తగింది.

మాట వరుసఔయినా ఄతనిూ భోజనం చెమై భన లేదు. ఄల్లగే దిగాలుగా కూరుునాూడు అకాష్. ఇ ర్తస్పిత్రలో
ా క్రయినని
ంటర్తగా వదిల్న పెటిొ వళ్ళడానికి ఄతని భనసు ృ లేదు.

అ రాతిోకి ఆఔెడే వండటానికి నిశుయించ్చక్తనాూడు. భోజనం చేస్ప టి.వి. చూసూ
ా కూరుుంది.

ఄతను వళ్ళ పోతే నిదొపోవాలనుంది. ఄతను ఎంతక్ర ఔదలడు.

‘‘నాక్త నిదొ వస్ాంది’’ ఆండైరఔొ్ గా ఄంది.

‘‘డుకో!’’ చెపాృడు.

ొశ్వూయుఔంగా చూస్పంది. ‘‘నేనిఔెడే వంటాను. ఔె దానిూ వదిల్న వళ్ళను. నువవ డుకో’’ దివాన్ మీద నడుం వాలుసూ
ా
ఄనాూడు.
విచితోంగా చూస్ప లోల్నకి వళ్ళ పోయింది.

అ ఄలవాట్ట లేని చోట్టలో ఄతనికి నిదొ రావడం లేదు. ఔ ఔె అఔల్న, భరో ఔె అవేదన, ఆంకో ఔె ఔంపయొ్ గా లేని డొస్.
ఎంతక్ర నిదొ రావడం లేదు.

తలుపు ఒయగా వేస్ప వండటం చేత, లెైట్ట కాంతి సయళ్ రేకల్ల అమ మీద డుతోంది.

అమని చూడక్తండా వండ లేని ఫలీమమైన కాంక్ష్ ఏయృడింది. దఖగయగా వళ్ళ నిలుునాూడు. కిటిక్ర నుంచి వనెూల అమ
చెంలమీదుగా జీరాడుతోంది.

అమ, నిదొలో ఄట్ట ఆట్ట ఔదులుతూ చేత్రలు వేస్ప డుకోడానికి ఎవరూ లేఔ దిండుని అలంఫనగా చేసుక్తంది.

‘బాభే ఔెన డుక్తనే ఄవాట్ట కాబోలు ' నవవక్తంటూ ఄనుక్తనాూడు.

మలాగా ఔెలో నడుం వాల్ను దిండుని అమ చేత్రలుూంచి తపృంచ్చడు. వంటనే అ చేత్రలు అధాయం కోసం ఄటూ ఆటూ ఔదిల్న
అకాష్ శరీయం తఖలగానే చ్చటేొశ్వయి.

ఆఔ విడవలేనట్ట
ా ఄతని హృదమం లోకి దూర్త పోయి డుక్తంది. ఆఔ యక్ష్ణ ఏయృడినట్ట
ా గాఢ నిదొ లోకి జారుక్తంది. ఄతని ఔళ్ళళ
ఄొమతూంగా తడయాైయి. ఇమ గొృ క్రడాకార్తణి కావచ్చు. మానస్పఔంగా మాతోం ంటర్త. ఄందుకేగా అ ంటర్తతనానిూ
పోగొటిొ అమ జీవితంలో అనందానుభూత్రల్నూ నింప తనూ అనందానిూ పొందాలనుక్తనాూడు. ఎృటికి అ విషమం ఄయుం
చేసుక్తంట్టంది??
తను ఔదిల్నతే ఎఔెడ అమక్త మలక్తవ వసు
ా ందోనని ఔదలక్తండా ఄల్లగే డుక్తని....‘‘ఆఔ నుంచీ ఆల్లగే నిదొ పోవడం పా
ొ క్రొస్
చెయాైల్న’’ నవవక్తంటూ ఄనుక్తనాూడు.

తెల్ల
ా ర్త నిదొ లేవ గానే తన వంకే చూసు
ా నూ అకాష్ ఔనిపంచ్చడు. కోంగా మొహం పెటిొ లేచింది.

‘‘భరీ ఄంత కోం నికి రాదు....రాతిో నువవ ఄంత హ్వయిగా డుక్తనాూవంటే, నా తాైఖమే కాయణం’’ సయదాగా ఄనాూడు.
విస విస్త నడుచ్చక్తంటూ అమ బాతూ
ో ంకి వళ్ళడంతో.. వళ్ళళస్తానని చెపృ ఫమటకి వచ్చుడు అకాష్.

***********************

ఈదమం ఏడునూయ ఖంటలు.....

హ్వస్పృటలో
ా ఄపుృడపుృడే ఔలఔలం పా
ొ యంబభవతోంది.

తాపీగా నిదొ లేచిన పేషెంటస్ కాలఔృతాచైలు తీరుుక్తంట్టనాూరు. వాళ్ళ హలా్ చెక్ చేమడానికి వసు
ా నూ నరుసలూ, కాంపౌండయా
మాటలు ఔలగాపులఖంగా వినిపసు
ా నాూయి.

అ సభమంలో గేట్ట బెైట పావర్ బొకేతో నిలఫడి ఄమాేయి వాచ్ మన్ తో వాదిస్ాంది.

ఆవి విజిటింగ్ ఄవయస్ కావని, అమని సస్టమిరా వదలనని వాచ్ మన్ ఄంట్టనాూడు. చివర్తకి ఒ న్సట్ట అమ రుస నుండి ఄతని
జేబుకి మారాఔ పుృక్తనాూడు.

ఄతను ఎఔెడ వనాూడో తెలుసు కాఫటిొ అమ సరాసర్త ఄఔెడికే నడిచింది.

ొణీత్ ఄృటికే మొహం ఔడుక్తనాూడు. కాంపౌండర్ స్తమంతో స్తూనం కూడా చేశ్వడు. వాల్నున దిళ్ళ మీద వనకిె అనుక్తని
కూరుుని పేర్ చదువక్తంట్టనాూడు. ఄతని మొహం ొశ్వంతంగా వంది. బెరుక్తగా గుభేం ఫమటే నిలుుందామ.

‘‘మే ఐ ఔమిన్’’ లో గొంత్రఔతో ఄంది.

తల తిపృ చూశ్వడు ొణీత్.

ఎదురుగా భణిబిందు....ఄతని మొహంలో చిరు దయహ్వసం.

మలాగా నడుచ్చక్తంటూ వచిు బొకే ఄతని చేతిలో పెటిొ ‘‘విష్ యూ స్వృడ్ ర్తఔవరీ’’ ఄంది.

‘‘థంకూై!’’ చిరునవవతో చెపృ ‘‘కూరోుండి’’ ఄనాూడు.

మొహమాటంగా ఔెనే వనూ చెయిర్ లో కూరుుంది.

నినూటి నుంచీ భనసు లోని సంగయషణని తట్ట
ొ కో లేఔ రావడం ఄయితే వచిుంది కానీ ఏం మాటా
ా డాలో తెలీడం లేదు.

‘‘బాగా పా
ొ క్రొస్ చేసు
ా నాూరా?’’ భృదువగా, స్టూహ పూయవఔంగా ఄడిగాడు.

చపుృన తలెతిా చూస్పంది. ఄతని మొహంలో హేళ్న గానీ, వటకాయం గానీ లేదు...ొశ్వంతంగా వనాూడు. తలూపంది....

‘‘జర్తగిన దానికి నేను చ్చల్ల బాధ డుత్రనాూను’’ శ్వుతా
ా ంగా ఄంది.

‘‘నా గుర్తంచయితే మీరు బాధడడం వృధా...కానీ మీరు ఖత అరు నెలల నుంచీ ఔ ఄమామక్తరాలెైన హృదమంతో
అడుక్తనాూరు. అమ హృదమం లోని పేొభని వైక్త
ి ల టా నభేకాల్నూ చెల్ల
ా చెదురు చేశ్వరు. దీనికి మీరు ఏం జవాబు
చెబుతారు?’’ సూటిగా ఄడిగాడు...
తల వంచ్చక్తంది. ఔంటినూై చేశ్వడు.

‘‘విజమం కోసం....ఄవనా? ఆపుడామ చెయిై విర్తగి అశలనీూ వభేయి పోయి, చెమైని నేరానికి శిక్ష్ ఄనుబవిసూ
ా , ఔనీూళ్ళతో
జీవిత శిథిల్లల భధై నిససహ్వమంగా డుంటే, అ శిథిల్లల మీద విజమ శికరాల్నూ ఄధరోహంచ్చలనుక్తనాూరు. ఄది నిజంగా
అనందానిూ ఔల్నగిసు
ా ందా? ఆదేనా క్రడాసూౄర్తి? ఎవరు మీలో ఇ యాటిటూైడ్ ని ొవేశ పెటా
ొ రు?’’ ఎంత వదీనుక్తనాూ ఄతని
గొంత్రలో అవేశం తాండవించింది.

.‘‘మీరే!’’ తాపీగా ఄంది.
‘‘నేనా?’’ విసేమంగా ఄనాూడు....

‘‘ఄవను మీరే, మీ ఫలహీనతే!’’ ఄతని మీదకి ఔ పాత పేర్ విస్పర్త " చూడండి...మీ గుర్తంచిన అర్తొఔల్ " ఄంది.

ొంచంలో క్రడాకారులు క్రడాసూౄర్తిని వదిలేస్తయనడానికి చిహూంగా ఏవో కొనిూ ఈదాహయణల్నసూ
ా తన ఈదంతానిూ కూడా
పేరొెనాూరు. తను ఆవవలేదు. కానీ తన ఫొండస్ ఎవరో ఇ ని చేసుండొచ్చు?

‘‘ఇ ఆషూైలో సపయయింది నేను....నేనెల్ల మీలో నెగెటివ్ థటస్ కియేట్ చేశ్వను?’’ అశుయైంగా ఄనాూడు.

‘‘కొంచెం కూడా అలోచన లేక్తండా, పేొమించిన ఄమాేయి కిడాూప్ ఄయిందని తెల్నమగానే, అటని వదిలేస్ప రుగెతా
ా రు. కిడాూప్
ఄయిన ఄమాేయిని మీరొఔెరూ యకిషంచడం ఔషొం. మీరు పోలీస్ ర్తపోయొ్ ఆచిు స్టొడిమంకి వళ్ళళండొచ్చు. అ ని
చేమక్తండా....గుడిదు
ీ చేలో డిట్ట
ొ జీవిత లకాషైనిూ వదిలేస్ప రుగెతా
ా రు.

ఆది చదివాఔ నాక్త తెల్నస్పంది. పేొభకి వనూ వర్ ఏంట!....దానిూ ఄడు
ి గా పెట్ట
ొ క్తని గెలవానుక్తనాూను.

నేను గెలవడంకోసం క్రయినని గామ యచ్చలనుక్తనాూను.

కానీ క్రయిన గెలుపు కోసం మీరు గామడా
ి రు. ఄపుృడు నాలో ఄంతయేధనం పా
ొ యంబమైంది. ఎవర్తక్ర చెపుృకో లేఔ పోత్రనాూను.
అవేశంతో ఆల్ల చేశ్వనే గానీ ఇ ర్తణామాలు చూసు
ా ంటే నామీద నాకే ఄసహైం వేస్ాంది.’’ తల వంచ్చక్తంది. ఔనీూటిబిందువ్వంటి
‘‘టప్’’ భని ఄయ చేతిలో డింది.

ఎల్ల ఒదారాులో తెలీలేదనికి....

‘‘మీక్త నేను ఒ సలహ్వ ఆవావలనుక్తంట్టనాూను....చెృనా?’’

‘‘చెృండి....’’

‘‘బాగా అడండి. గెల్నస్టా లోఔం క్రర్తిసు
ా ంది. ఒడారా లోఔం నిందించదు. ఄక్తెన చేరుుక్తంట్టంది. నిజం....కాఔపోతే ఆఔెడ పోరాడటమే
ముకైం...ఄపుృడు ఒడినా బాధ ఔలఖదు. ఫలభయిన ొతైరు
ు లకి ఖటిొ పోటీ ఆచ్చుభనూ సంతృపా దక్తెత్రంది.’’ వింటూ
జీర్తాంచ్చకోడానికి ొమతిూస్ాంది భణిబిందు. కాస్టపు మౌనంగా ఖడిచి పోయాఔ...

‘‘ఒ కోర్తఔ తీరుస్తారా?’’ పా
ొ యునా పూయవఔంగా ఄంది.

‘‘చేమ ఖల్నగేది ఄయితే తృక్తండా!’’

‘‘ఒ వాయం రోజులు నా గేమ్ లో లోపాలు చెపాృల్న’’ అశగా చూసూ
ా ఄంది.

‘‘స్తరీ!’’ నిరొేహమాటంగా ఄనాూడు. హయొయినట్ట
ా తల వంచ్చక్తంది.

‘‘క్రయిన పుృకోదు. ఎందుఔంటే అమ ననుూ కోచ్ గా నిమమించ్చక్తంది. మా టయే్ నేషనల్ గేభస్ వయకూ....’’చపుృన తలెతిా
‘‘అ తరావత’’ అతోంగా ఄంది.

‘‘ఄది నా ఆషొం’’ మలాగా ఄనాూడు.

అమ మొహం వల్నగి పోయింది. ‘‘నేను ఄృటి వయకూ వయిట్ చేస్తాను’’ ఄంట్టంటే ఄయోభమంగా చూశ్వడు.

కాస్టపు కాలేజి విశేష్ణలూ, వాళ్ళ పేరంటస్ గుర్తంచి ఄడిగాడు. అమ చెపుత్రంటే వింట్టనాూడు.

ఎనిమిదినూయ కాగానే క్రయిన అ ఖది లోకి వచిుంది. ఄఔెడ భణి బిందుని చూస్ప సయృదొషొల్ల అగి పోయింది.

‘‘హలో!’’ స్టూహంగా నవివంది భణి బిందు. మొహం చిటిాంచ్చక్తంది క్రయిన. ఖఫఖబా ొణీత్ దఖగర్తకి వళ్ళ ‘‘లేచిన దఖగయ నుంచీ
ఆల్లగే కూరుునాూరా? హ్వస్పృటలో
ా కూడా జనాలు మిభేల్నూ, ననుూ వదిలేల్ల లేరు’’ తియస్తెయంగా ఄంది. ఄంత ఆండైరఔొ్ గా
ఄనఖల్నగినందుక్త తన మీద తనకే అశుయైం వేస్పంది.

భణి బిందు విని వూరుక్తంది గానీ మాటకి ఫదులు ఆవవలేదు.

క్రయిన తను తెచిున టిఫిన్, మిలె్ ొణీత్ కి ఆచిుంది. ‘‘బిందుకి కూడా ఆవవండి క్రయినా!’’ చెపాృడు. తలెతిా రోషంగా ఏదో
ఄనబోయింది. ఄతని పెదాల మీద నవవ చూస్ప ఏభన లేఔ ఏదో గొణుక్తెంటూ ఆచిుంది. వదీనక్తండా తీసుక్తంది భణి బిందు.
తొమిేదింటికి వళ్తానని చెపృ లేచింది భణిబిందు. ొణీత్ కి ‘బెై’ చెపృ క్రయినతో మొదటి స్తర్తగా ‘‘విష్ యూ అల్ ది బెసొ్’’ ఄంది.

‘‘ఆదో కొతా డా
ొ మానా?’’ అమ గుభేం దాట్టత్రంటే మలాగా ఄంది క్రయిన.

‘‘చూదా
ీ ం’’ స్తలోచనగా చూసూ
ా తల ంకించ్చడు ొణీత్.

*********************

బయితోనూ, సవతి పలాలతోనూ తెఖతెంపులు చేసుక్తని భృదుల్ల దేవి పుటిొంటికి వచేుశ్వఔ తన పుటిొంటి వాళ్ళకి తన మీద
గ్యవం, బమం, బకిి తగిగనట్ట
ా గా తయచూ ఫీలౌతూ వంది భృదుల్ల దేవి.

దానికి తగినటేా అస్పా కూడా మొతాం చేజిక్ఔ లేదు. వాటానే వచిుంది.

ఄందుకే ఏదో యఔంగా అ క్తట్టంఫం లోని వాళ్ళ అస్పిని తన దాంట
ా ఔలుపుకోవాని పా
ా నేస్ాంది.

ఄశోక్ దేనిక్ర లంఖడు. అ వాటా రాదు. మిగిల్నంది ముసల్లమన, క్రయిన.....వాళ్ళదీర్తనీ ఎల్లగో భబై పెటిొ ఏదో ఔటి చేస్ప అ
వాటాలు కొటేొయాల్న. అమకిపుడు అస్పా దాహం, ఄధకాయ దాహం ట్ట
ొ క్తంది. పుటిొంట
ా చేజారుత్రనూ ఄధకారానిూ
నిలుపుకోవాల్న. ఄందర్త అస్పి తన దాంట
ా ఔలవాల్న.

ఄందుకే జఖనాూధంతో భంతనాల్లడటం పా
ొ యంభించింది.

ఄృటికే వాళ్ళళ ఒ ొణాళ్ఔను స్పదుం చేసుక్తనాూరు. దానిూ ఄభలుచేస్ట ఄదును కోసం ఎదురు చూసు
ా నాూరు.

************

ఄశోక్ అఫీస్ వయె్ లో బిజీగా వనాూడు. ఎవరొచిునా తనని ఄడిగే లోల్నకి ంభని చెపాృడు. అకాష్ ఄందుక్త ఎఔసషన్ ఄని

ఄందర్తక్ర తెలుసు.

అకాష్ అఫీస్ లో ఄడుగు పెటొగానే సుధాఔర్, యమేష్ ను ఎదుయయి విష్ చేశ్వరు. తల ంకించి లోల్నకి ఄడుగు పెటా
ొ డు. తలెతిా
చూశ్వడు ఄశోక్. అకాష్ ని చూడగానే ఄతని మొహం విఔస్పంచింది. చేతిలో ఫైల్ ని టేబుల్ మీద పెటేొస్ప ర్తల్లక్తసగా వనకిె
వాలుతూ.....

‘‘ఔమాన్ యార్!’’ స్తదయంగా అహ్వవనించ్చడు. ఈసూసయంటూ వచిు క్తరీులో కూరుుండి పోయాడు అకాష్. క్రయిన తనతో బాగానే
మాటా
ా డిందని మొనూ అకాష్ చెపృన దఖగరుూంచీ కాసాంత ధైయైంగా వనాూడు ఄశోక్.ఄల్లంటిది ఆపుృడు అకాష్ ఆల్ల డల్ గా
వండటంతో ఄతని నొసలు ముడి డా
ి యి.

‘‘ఏవయింది?’’ టేబుల్ చ్చటిొవచిు, ఄతని ఔెన ఛెైర్ లో కూరుుని భుజం మీద చెయేైస్ప ఄడిగాడు. తల విదిల్నంచ్చడు అకాష్.
భళ్ళళ ఏదో జర్తగింది! ఄశోక్ నిరా
ు ర్తంచ్చక్తనాూడు. తను మౌనంగా వండి పోయాడు.కాస్టటికి తేరుక్తని జర్తగిందంతా
చెపుృకొచ్చుడు.

‘‘ఄశోక్! నిజానికి ఆందులో క్రయిన తపుృ ఏముంది? జరుగుత్రనూ సంగటనలు ఄల్ల వనాూయి. నేను క్రయినలో నభేఔం ఔల్నగించ
లేఔ పోయాను. తనని ఄనుక్తని ల్లబం లేదు. నాదే తపుృ.

భణిబిందు ఎగెస్పవ్ గా వళ్ళతోందని తెల్నస్వ తనని ఄదుపు చేమ లేఔ పోయాను’’ అవేదనగా ఄనాూడు.

‘‘వూరుకోరా....! కాలం ఄనిూంటిక్ర ర్తష్ణెరాలు చూపస్ాంది. క్రయినలో నీ టా పేొభ వంది. కానీ దానికి ఄడు
ి గా లక్ష్ైం వంది. ఄది
నెయవేయనీ అ పేొభ మీ ఆదీర్తనీ ఔలుపుత్రంది.

కాస్టపు ఔర్తనొఔరు ఒదారుుక్తంటూ వండి పోయారు. అఫీస్ కి టెైభవతోందని చెపృ అకాష్ లేచ్చడు. గుభేం వయకూ రాబోతే
వార్తంచి తనే ఫమటకి వచ్చుడు.

తలుపు తీమగానే త్రపు దఖగయ తచ్చుడుత్రనూ శీధర్ గాబరాగా ఄఔెడ నుంచి తపుృకోవడం అకాష్ దృషిొలో డింది. అ

సంగటన ఄతని భనసులో నికిషాభయి పోయింది.

*******************

ొణీత్ హ్వస్పృటల్ నుంచి ఆంటికి వచేుశ్వడు. ఄతను, క్రయిన తభ మామూలు దిన చయైలో డి పోయారు. క్రయిన ఆదివయఔటి ఔనాూ
ఔఠోయంగా పా
ొ క్రొస్ చేస్ాంది. అధునిఔ దుత్రల దావరా అమలో ఫిజిఔల్ ఫిటెూస్ ని కాపాడుత్రనాూడు ొణీత్. ఎనిూ బాధలునాూ,
ఄడింక్తలునాూ పా
ొ క్రొస్ విషమం వచేు సర్తకి ఄనీూ భర్తు పోతోంది క్రయిన.

ఄనుక్తనూట్ట
ా గానే నేషనల్ సక్ష్నస్ లో ఔృష్ణ
ా జట్ట
ొ ని ఄలవోఔగా ఒడించింది హైదరాబాద్ జట్ట
ొ . స్టొట్ లెవల్ టయూమంట
ా క్రయిన
వైపలైం వాళ్ళలో బాగా అశలు పెంచింది. దేవడు ఔరుణించి క్రయిన ఫ్యమ్ ని

కోలోృతే సక్ష్నస్ లో విజమ ఢంకా మోగించ్చలని

వాళ్ళళ అశ డా
ి రు.
ఄయితే ఄందుక్త విరుదుంగా క్రయిన, అమ టీమ్ మేటస్ తభ సహజ స్పదుమైన జోరు కొనస్తగించి నేషనల్ గేభస్ కి ఄయహత
స్తధంచడం తన ఔళాళరా చూస్ప సంతృపా పొందాడు ొణీత్.

జట్ట
ొ ఆపుడు ఫలంగా వంది. టీంలోని సభుైందరూ శ్వరీయఔంగా, మానస్పఔంగా దృఢతావనిూ సంతర్తంచ్చక్తనాూరు. గెలవ గానే
క్రయిన ొణీత్ దఖగర్తకి వచిు...‘‘ఇ గెలుపు మీక్త ఄంకితం’’ మరుసు
ా నూ ఔళ్ళతో ఄంది. తల ఄడింగా అడించ్చడు ొణీత్.

‘‘ఏం?’’ అశుయైంగా ఄంది

‘‘నాక్త కావలస్పంది నేషనల్ గేభస్ ఔప్.....’’ ఄతని సవయంలో ఎవర్త ట
ా ఔస్ప....దాహం తీయని పాంధునిల్ల వనాూడు ొణీత్.

‘‘దానికి చ్చల్ల చేరువలో వనాూం భనం’’ ట్ట
ొ దలగా ఄంది.

*************

టీంలో ఔయివై దీక్ష్ ొసుౄటంగా గోచర్తస్ాంది.

క్కపెొన్ అట తీరు సవైంగా వంటే, టీం ఄందరూ అ సూౄర్తిని ఄందుక్తంటారా?

క్రయిన తన కొలీఖస్ కి ఏవైనా చెపాృల్నస వచిునపుడు ముందుగా తన లోట్ట పాటాని సర్తదిదు
ీ క్తనేది. ఄందుకే అమ చెపృంది
మిఖతా వార్తకి వేదంగా వంట్టంది.

సలక్ష్నస్ నుంచి అమ ఆంటికి వచిున భరాూడు, అకాష్ క్రయినని ఔలవడానికి వచ్చుడు.

ఄపుడు ఆదీరూ ఆంట
ా నే వనాూరు. చదయంఖం అడుత్రనాూరు. నవవతూ త్రళ్ళళతూ వనూ అఆదీర్తనీ చూస్ప ఄతనికి ఇయషైతో
ళ్ళళ బగు
గ న భండింది.

అకాష్ ని చూడగానే ముందుగా ొణీత్ లేచి నిలఫడి...‘‘పీాజ్ ఔమిన్’అహ్వవనించ్చడు.

క్రయిన కామ్ గా లోల్నకి వళ్ళ పోయింది. కాస్టపు మామూలు ఔబురు
ా ఄయాైఔ.....
‘‘నేను క్రయినతో కాస్టపు మాటా
ా డాల్న’’ అకాష్ ఄనాూడు.

ొణీత్ ఏదో ఄనే లోపే...

‘‘నాక్త ఎవర్త తోనూ మాటా
ా డాల్నసన ఄవసయం లేదు’’ లోల్న ఖది లోంచే ఖటిొగా ఄంది క్రయిన.

అకాష్ దవడలు బిగించి రోష్ణనిూ అపుక్తనాూడు.

‘‘మీరు మాటా
ా డుత్రండండి. నేనల్ల మా ఫొండస్ ని మీటయి వస్తాను’’ ొణీత్ డొస్ ఛంజ్ చేసుక్తని వళ్ళ పోయాడు.

‘‘క్రయినా....!’’ పల్నచ్చడు అకాష్.

‘‘....’’

‘‘బెైటకిరా!.....’’

‘‘నువవ రాఔపోతే నేనే బెడూ
ొ ంకి వస్తాను. అ తరావత ఏం జరుగుత్రందో నేను చెృ లేను’’ చిల్నపగా ఄనాూడు.

‘‘.......’’

‘‘సరే నీ కోర్తఔ ఄదే ఄయితే, నేను చేమ ఖల్నగింది ఏముంది?’’ లేచి నిలఫడి ఄనాూడు. ఖఫ ఖబా ఫమటకి వచిు...‘‘ఏంటి?’’

విసుగా
గ ఄంది. అమని చూస్ప అశుయై పోయాడు. దానికి కాయణం అమ చీయ ఔట్ట
ొ కోవడమే!

‘‘కూరోు!’’ చెపాృడు.

‘‘నాక్త నిలోువడం బాగానే వంది. చెృండి.’’

‘‘సరే....! నువవ చీయ ఔట్ట
ొ క్తనాూవ....చీయ ఔట్ట
ొ క్తని నీ ఄందం నిలువనా చూపంచ్చలని ముచుట డి

నిలుునాూవ, సరే

చూడటానికి నాక్త బాధ్యమిటి? ఒ.క్క’’ నవవని ఄదిమి పెటిొ ఄనాూడు. ఖబుక్తెన స్ఫ్యలో కూరుుండి పోయి కాళ్ళళ పెైకి పెట్ట
ొ క్తని
ముడుచ్చక్తని కూరుుండి పోయింది.

‘‘దటస్ గుడ్!....చెపృన మాట వినాల్న.’’

‘‘చెృండి.’’

‘‘చెపుతానులే! ఔంగారు డక్త. ఆంతక్ర కిస్ ఆస్తావా? కిల్ చేస్తావా?’’ ఄడిగాడు.

‘‘కిల్ చేమడమా?’’ ఄయోభమంగా ఄంది.

‘‘ఄదే.....బుజీా!....మొనొూఔ స్తర్త ఄదుగో అ బెడ్ రూంలో ననుూ కిల్ చేమ బోయావ ఔదా....ఄదీ!’’ నవవ దాచ్చక్తంటూ
ఄనాూడు.

‘‘యూ!...నాతో ఆంకా ఄల్లంటి మాటలేంటి?’’

‘‘చిరాగా
గ !....’’ అమ వూత దానిూ ఄందించ్చడు.

ఏంట పచిు భనసుకి ఄంత దేవషంలోనూ నవవ వచేుమ బోయింది.

ఄమోే! నవివతే యింకేభయినా వందా? ఄయినా యినిూ ఄఫదా
ీ ల్లడి యింత నటన చేస్ట భనిషితో తనకేంటీ....? ఄనుకోగానే
భళ్ళళ కోం మధాస్తియికి చేర్తంది.

‘‘యిదేనా చెపాృలనుక్తనాూరు?’’ కోంగా ఄంది.

‘‘కాదు.’’

‘‘భర్త?’’

‘‘భన పెళ్ళ గుర్తంచి’’ ఖంభీయంగా ఄనాూడు.

‘‘భన పెళాళ?’’ ఄనభేఔంగా ఄంది.

‘‘ఄవను నీ గేభస్ కాగానే ముహూయిం పెటిొంచ్చలనుక్తంట్టనాూను, ఆంఔ బర్తంచే శకిి నాక్త లేదు. నువవ ఎవరో ఆంట
ా వండటం,
భన భధై ఆంక్కవరో గొడవలు సృషిొంచడం...నువవ ఄవనీూ నమిే మాట మాటిక్ర నా మీద చిరాక్త డటం, ఆవనీూ బర్తంచే
ఒపఔ నాక్త లేదు.’’
‘‘జయఖని వాటి గుర్తంచి భర్తుపొండి.’’

‘‘ఏంటి జయఖనివి?’’

‘‘భన పెళ్ళ జయఖదు.’’

‘‘ఏం?’’ తెలాబోయి ఄడిగాడు.

‘‘మీ ల్లగా ఄఫదా
ీ ల్లడి అడ వాళ్ళ హృదయానిూగెలుుకోవానుక్తనే వాళ్ళళ నాక్త నచురు’’ కచిుతంగా ఄంది.

‘‘భరవరు నచ్చుతారు?’’ మామూలుగా ఄడిగాడు.

‘‘అ...!’’

‘‘నీ కోసం చేత్రలూ, కాళ్ళళ వియగొగట్ట
ొ క్తనే వాళ్ళళ నచ్చుతారా?’’ వైంఖైంగా ఄనాూడు. ఄతని మాట పూయియిందో లేదో స్పవంగిల్ల
ఄతని మీదకి దూకి షయొ్ గుపృళ్ళతో ట్ట
ొ క్తని ఉపేస్పంది.

‘‘ఆంకా ఎంత బాధ పెడా
ా రు? ఆృటికి హంస్పంచింది చ్చలదా....? ఆృటిక్తనూ సుగుణాలక్త తోడు ఇ ఄనుమానం ఔటా?
ఄసలు మిభేల్నూ ఎల్ల పేొమించ్చల్న? ఎందుక్త పేొమించ్చల్న? ఇ రోజుతో భనసు మూలలో వనూ కొంచెం ఆషొం కూడా
పోయింది....పీాజ్! దమ చేస్ప ననుూ హంస్పంచక్తండా వళ్ళ పోండి. ఆదే మీరు నాక్త చేస్ట మేలు....’’ ఎనాూళ్ళ నుంచో బిఖ
ఫట్ట
ొ క్తనూ ఏడుపు వధృతంగా తోసుక్తని వచేుస్పంది.

‘‘ఄయాం స్తరీ!’’ శ్వుతా
ా ంగా ఄనాూడు.

‘‘ఏం వదు
ీ ’’ ఄతని చేతిని తోస్టస్పంది.

‘‘పొయపాట్టగా నినేూడిపంచ్చలని ఄనాూను.’’

‘‘ఏడిపస్తారు....ఄందర్తక్ర ననుూ చూస్టానే ఏడిపంచ్చలనిపసు
ా ంది. ఎందుకో....?’’ ఏడుసూ
ా నే ఈకోషంగా ఄంది.

‘‘ఏడిస్టా నువవ చ్చల్ల బావంటావని కాబోలు....’’ భళ్ళళ స్పవంగ్ లోకి వచిు ఄనాూడు. మింగేస్టల్ల చూస్పంది. కాస్టపు ఄతను డల్
గా వండి పోయాడు. తరావత ‘‘నీకో విషమం చెపాృలని వచ్చును.’’టిొంచ్చకోనట్ట
ా ఄటెట చూసూ
ా కూరుుంది. కానీ భనసు
ఄతను చెృ బోయే మాటల మీదే కేందీొఔర్తంచింది.

‘‘నీ గేభస్ ఄయేై లోపు నినుూ ఔలవను. ఏ విధం గానూ డిసొయ్ చేమను. భణి బిందు నినేూడిపసు
ా న్న సంఖతి ఆంత ఆషూై
ఄయేై వయకూ నాక్త తెలీదు. ఆఔ తను నీజోల్నకి రాదు. నేను అ విషమం చూసుక్తంటాను. నువవ ొశ్వంతంగా అడు.’’

‘‘చ్చల్ల సంతోషం....’’ ఄతను అగానే టక్తెన ఄంది క్రయిన.నవావడు అకాష్...

‘‘ఄమోే! పరేాదు, మా క్రయినక్ర మాటలు వచేుసు
ా నాూయే! వరీ గుడ్....’’ మచ్చుక్తంట్టంటే బిఔె మొహం వేసుక్తని చూస్పంది.
తరావత ఄతను బెైటకి వళ్ళ కారోాంచి రండు పలో
ా లు తెచిు అమ బెడ్ మీద వేస్ప...

‘‘ఆవి నీకోసం’’ ఄనాూడు.

‘‘నాక్కందుక్త?’’ కోంగా ఄంది.

‘రాతిోళ్ళళ నువవ ొశ్వంతంగా డుకోవాలంటే నేన్స, బామోే వండాల్న. నువావ బాభే దఖగయక్త వళ్ళవ, ననాూ రానివవవ.
ఄందుకే ఇ రండు పలో
ా లు. ఔటి బాభే, రండు నేను. ఄట్ట ఔయం, ఆట్ట ఔయం వంటాం కాఫటిొ ఄటూ ఆటూ తిర్తగినపుృడల్ల
ా
స్టవచఛగా మా మీద కాళ్ళళ, చేత్రలూ డేసుకోవచ్చు’’ కొంటెగా ఄనాూడు. మూతి ముడిచింది.

‘‘నేను ఫమలుదేరుతాను’’ లేచి నిలఫడి ఄనాూడు. తనూ లేచి నిలుుంది. దఖగయగా వచిు " టానిక్ ఏం వదా
ీ ?’’ ఄడిగాడు.

‘‘ఏం టానిక్?’’

‘‘శకిికి...’’

‘‘ఄవి ొణీత్ ఎపుడో యిసు
ా నాూడు’’ ఖయవంగా ఄంది. తల ట్ట
ొ క్తనాూడు అకాష్.

ఆంత లోనే ఇ భనిషికి ఏవయిందీ...? అలోచనలో డింది క్రయిన.

‘‘టానిక్ ఄతనిచిునా, నువవ తీసుక్తనాూ భన ముగు
గ యం ఇ భూమీేద వండం....’’ ఄనాూడు. ఄృటికే ఄతను అమ చేరువ
లోకి వచ్చుడు. అమ గోడకి ఄంట్టక్త పోయింది.

అమకి రండు వేపుల్ల గోడకి చేత్రలు వేస్ప అమని ఎటూ ఔదలనివవక్తండా ఫంధంచ్చడు. క్రయిన మొహం తిపుృక్తంటూ
‘‘నాకిల్లంటివి ఆషొం లేదు ఄనూపుడు వదిలేయాల్న’’ కోంగా ఄంది.

‘‘కానీ నువవ గేమ్ బాగా అడాలంటే నీక్త నయ నరాన ఈతేాజం రావాల్న’’ ముక్తెతో అమ ముక్తెను రాసూ
ా ఄనాూడు.

‘‘హూ!’’ తల విసురుగా తిపేృస్పంది.

‘‘నీ పొఖరు ముక్తె ఄంటే నాక్కంతో యిషొం....’’ ముని ంట చినూగా కొరుక్తతూ ఄనాూడు. చేత్రలో
ా తోస్టమ బోయింది.
వీసమత్ర
ా కూడా ఔదల లేదతను. తనని ఎల్ల లంఖ దీసుకోవాలో ఆతనికి బాగా తెల్నస్ప పోయింది. సృయశ...... మస్.....అతీేమ
సృయశ....

ఔనూతల్నా పొటొ చ్చటూ
ొ చేత్ర చ్చటిొ డుక్తనూృటి గాఢత, కోడి పెటొ కింద వచుగా డుక్తనూ కోడి పలా ధీమా....ఄతను
సృర్తశస్టా చ్చలు శరీయం వాంఛతో ఔనాూ పేొభతో ఔదిల్న పోత్రంది. ఄతను సృర్తశస్టా చ్చలు యుఖ యుగాల వేదన వదిల్న పోత్రంది.

ఆఔ అపుకోవడం క్రయిన వలాల కాలేదు. ఄతని ఔనాూ ముందే చేత్రలు చ్చటేొస్పంది. దుఃకం ముంచ్చకొసు
ా ండగా ఄతని హృదమం
మీద ఄస్పిమితంగా తల్లడిసూ
ా ...

‘‘ఄయ్ హేట్ యూ....’’ ఖటిొగా ఄంది.

‘‘పోనీలే!’’ వీపు నిమురుతూ ఄనాూడు.

‘‘నేను మిభేల్నూ పెళ్ళ చేసుకోను.’’

‘‘...........’’

‘‘నిజంగా....’’ తల పెైక్కతిా ఄంది. నీటితో నిండిన ఔళ్ళళ తళ్ తళ్ ల్లడుత్రనాూయి. బుఖగల మీద ఔనీూటి చ్చయలు.... ముని
వేళ్ళతో త్రడిచ్చడు.

‘‘మీల్లగా ఄనిూ ఄఫదా
ీ లు చెపృ అ ఄమాేయి కోసం, అకర్తకి నా చేత్రలు ఏవయినా పరేాదనుక్తనాూరు’’ వక్తెతూ ఄంది.
నిటూ
ొ రాుడు

అకాష్.

‘‘ఏం కాదా? లేఔ పోతే యిదీ నా భంచి కోసమేనా...?’’ కోంగా ఄంది.

‘‘నేనల్ల నమిేంచను బుజీా!’’ అవేదనగా ఄనాూడు. ఄతను చినూ వమసు లోనే ఄనిూ బిజినెస్ లను మానేజ్ చేసూ
ా . తనకొచిున
ఎన్సూ సభసైలను చిటిక్కలో ర్తషెర్తంచ్చక్తనాూడు కానీ, క్రయినతో సతసంఫంధాలను నిలుపుకో లేఔ పోత్రనాూడు. అ విషమం
ఎంతో అవేదనకి గుర్త చేస్ాంది.

‘‘ఏం నమిేంచొదు
ీ లే! ఄయినా మీయంటే నాక్త ఄససలు యిషొం లేదు. కానీ...కానీ....’’ మొహ మాటంగా అగి పోయింది.
క్తతూహలంగా చూశ్వడు. స్పగు
గ డుతూ ఔంటినూై చేస్పంది క్రయిన.

‘‘మీ పొటొ యిషొం....ఎందుఔంటే మా ఄభే గురొిసు
ా ంది. చేత్రలు చ్చటిొనపుడు ఔ యఔమైన నిశిుంత వసు
ా ంది. మా నానూగార్త
అదయణల్ల వంట్టంది. ఄందుకే ఎపుృడూ యిల్ల హత్ర
ా క్తని పోవాలనిపసు
ా ంది.’’

ఄతనికి ఄొమతూంగా ఔళ్ళలో
ా నీళ్ళళ తిర్తగాయి. క్రయినకే ఄయుం కాని ఔ విషమం, ఄతనికి బాగా ఄయుమైంది. ఄదేమిటంటే క్రయిన
తనని గాఢంగా పేొమిసు
ా నూ సంఖతి!

తల్నా దండు
ొ ల్నదీర్త పేొభ తను అమ మీద చూపంచ్చలనుక్తంటంది. ఄందుక్త భినూంగా కొనిూ సంగటనలు జరుగుత్రండే సర్తకి
తట్ట
ొ కో లేఔ పోతోంది. ఄది ఄయుం కాగానే భర్తంత దఖగయకి పొదుపుక్తని..

‘‘ఆఔ ఎపుృడూ జీవితంలో నీక్త ఔషొం ఔల్నగించను. నువవ ననుూ పెళ్ళ చేసుక్తనాూ, లేఔ పోయినా ఎపుృడూ నీ అతీేయుడిల్ల నీ
కేషభం కోరుక్తంటాను. నువవ సుకంగా ఖడడానికి ొమతిూస్తాను. భదర్ పా
ొ మిస్’’ చెపాృడు.

‘‘ఄయినా పేొమించను’’ మొండిగా ఄంది.

‘‘ఏం?’’

మీరు ఆపుృడు నాక్త నచులేదు. నా గేభస్ ఄయి పోయాఔ భళ్ళళ కొతాగా ననుూ ర్తచమం చేసుకోండి. ఄపుృడు ఏమీ
ఄఫదా
ీ లు చెృక్తండా సవచఛంగా పేొమించండి. ఄపుృడే మిభేల్నూ పేొమించడానికి ొమతిూస్తాను’’ అర్తిగా ఄంది.

‘‘ఄల్లగే....’’ భాయంగా ఉపర్త విడిచి

‘‘భర్త ఇ పేొభకి ఇ రోజుతో పుల్ స్తొప్ పెడుత్రనూపుృడు......వీడోెలు కానుఔ లేదా?’’ అరాధనగా ఄనాూడు. ఔళ్ళళతిా చూస్పంది.
నుదురు చ్చంబించ్చడు. ఔళ్ళళ వాల్నుంది.ఔను రృల మీద ముదా
ీ డాడు.

‘‘నీ పొఖయంతా ఇ సూది ముక్తెలోనే వంది.’’

‘‘ఏం కాదు....నాకేం పొఖరు లేదు’’ ఄంట్టనూ అమ పెదవల్నూ తన పెదవలతో ఔల్నప వేశ్వడు. కాలం సాంభించి పోయింది.

దేవషించే భనిషిని పేొమిసూ
ా , పొయుడు ఆసు
ా నూ ముదు
ీ ఆంత భధుయంగా వంట్టందా?
క్రయిన భనసు బాధగా మూల్నగింది. వదల లేనట్ట
ా గా ఄతని పెదాలు విడిచ్చయి.

అమ గిరుక్తెన వనకిె తిర్తగి గోడక్త అనుక్తనిపోయింది.

‘‘వళ్ళళస్తాను....’’ చెపృ వను తిర్తగాడు.

అ రాతిో క్రయిన హ్వయిగా నిదొపోయింది. బాభే దిండుని కౌగిల్నంచ్చక్తని, అకాష్ దిండుతో ఔబురు
ా చెపుతూ!

******

నేషనల్ గేభస్ పా
ొ యంబ వేడుఔలు చ్చల్ల గనంగా జర్తగాయి.

ఄనిూ ఇవంటస్ లో పెై్భరీ రండస్ జరుగుత్రనాూయి. భహళ్ల వాలీబాల్ లో అంధా
ొ జట్ట
ొ , భహ్వరాషొ్ జట్ట
ొ ొతైరు
ు లక్త
ఄందనంత స్తియిలో అడుతూ దూసుక్త పోత్రనాూయి.

క్రయిన ఔ విధభయిన తసుసలో వంది.

ొణీత్ ఄనుక్ష్ణం అమకి తోడూ`నీడల్ల వంట్టనాూడు.

ఄనిూవిధాలుగా అమని పొపేర్ చేసూ
ా , ఄది తన జీవనేయణ సభసైల్ల

భావిసు
ా నాూడు.

ఄనిూ రండా లోనూ సునాయాసంగా నెగిగ, ఫైనల్ కి చేరుక్తంది అంధా
ొ జట్ట
ొ . ఄందరూ వూహంచిన విధంగానే ఫైనలో
ా ొతైర్తు
భహ్వరాషొ్ జటేొ!

రేపు ఈదమం ది ఖంటకి ఫైనల్!

అ రోజు రాతిో క్రయిన చ్చల్ల టెనషన్ ఫీలవతోంది.

ొణీత్ ఔన్ స్ల్ చేసు
ా నాూడు కానీ, అమలో ర్తల్లకేసషన్ రాలేదు.

‘‘మీరు బాగా ర్తల్లఔస్ ఄవావల్న, మైండ్ ఫొష్ గా వంచ్చకోండి’’ ఄంటూ కామడీ మూవీ స్ప.డి. తెచ్చుడు.

అమ దృషిొ టి.వి. స్వె్న్ మీద వనాూ, భనసుస ఎఔెడో వంది.

‘‘మేము గెలుస్తాం ఔదూ!’’ వనూట్ట
ా ండి ఄడిగింది.

‘‘తృక్తండా మీరే గెలుస్తారు. ఄసలు దానిూ గుర్తంచి అలోచించఔండి....’’ చెపాృడు.

కాస్టపాగి లేచి నిలఫడి చ్చరు
ా చెమైస్తగింది.

అమ బాధ ఏమిట ఄయుభయింది. కానీ ఎల్ల అ టెనషన్ ని తపృంచడం? నిససహ్వమంగా చూసు
ా ండిపోయాడు. అమ సడన్ గా
అగి...‘‘ననుూ....ననుూ అకాష్ దఖగయకి తీసుక్తని వళ్ళఖరా?’’ ఄడిగింది.

ఄొతిభుడయాైడు ొణీత్!

‘‘ఆపుృడా....? ఇసభమంలో....?!’’

‘‘పీాజ్....’’

ఏభనుక్తనాూడో ఏమో లేచి డొస్ ఛంజ్ చేసుక్తని, బెైక్ తీసుక్తని ఫమలుదేరాడు. క్రయిన కూడా ఫమటకి వచిుంది. ఄృటికి
సభమం అరునూయ!

‘‘ఇ టెైమ్ లో ఄతను అఫీస్ లో వంటాడేమో!’’ ొణీత్ ఄనాూడు.

‘‘ఄఔెడికే వళ్దాం.’’ మారు మాటా
ా డక్తండా ఄట్ట వైపు పోనిచ్చుడు. ఄయఖంటలో అఫీసు బిల్నింగ్ ముందాగింది. ొణీత్ కూడా
రాబోతే, అగిపోయి ‘‘ననుూ అకాష్ దింపేస్తారు’’ ఄంది.

‘‘సరే! తవయగా వచేుస్ప రసొ్ తీసుకోండి’’ చెపృ వనుదిర్తగాడు ొణీత్. ఄతనికి క్రయిన భనసు ఄయుభయి, విష్ణదంగా
నవవక్తనాూడు. కొంత భందికి ఄనిూ ఄయహతలూ వండి ఄభిపా
ొ యాలు, ఄభిరుచ్చలూ ఔల్నస్పనా ఔటి కాలేరు. ఄదృషొం వండదు.
ఄంతే! ఄని నిటూ
ొ ర్తు వను దిర్తగాడు.

క్రయినకి తను ఆది వయక్త వాళ్ళ అఫీసుకి వళ్ళడం గురొిచిుంది.

ల్నపొ్ లో

వళ్ళ బెరుక్తగా అఫీస్ లో ఄడుగు పెటిొంది. ఆది వయఔటి ర్తసషనిసొ్ చిరునవవతో, ‘‘వాట్ క్కన్ ఐ డూ పర్ యూ’’

సూేత్ గా ఄడిగింది.

క్రయిన ఏదో ఄడిగే లోపే ఆంటర్ ఔమ్ మోగింది. ఄృటికే తన ఛాంఫర్ బా
ా క్ గా
ా సస్ నుంచి అకాష్ క్రయినని చూశ్వడు. టొలేని
అశుయైం ఔల్నగి, ర్తసషనిసొ్ కి ఫోన్ చేస్ప లోల్నకి ంపంచభనాూడు.

భళ్ళళ ఏభనుక్తనాూడో ఏమో ఄతనే ఫమటికి వచ్చుడు. సూఫ్ ఔలర్ సూట్ లో తెలాగా, పొడవగా వనూ ఄతను డోర్ ఒపెన్ చేస్ప
ఫమటక్త రాగానే చ్చల్ల భంది ఔళ్ళళ ఄతని వైపు తిర్తగాయి.

ఄందరూ లేచి నిలఫడా
ి రు. ఄతను ఎవర్త వైపూ చూడటం లేదు. డైరఔొ్ గా తన దఖగయక్త వసు
ా ంటే ఔళ్ళళ విపాృర్తు చూసూ
ా
వండిపోయింది.
‘‘వల్ ఔం బుజీా!’’ విశ్వలం గా నవవతూ అహ్వవనిసు
ా ండగా ర్తసషనిసొ్ తెలాబోయి చూస్పంది.

ఄతను ఫమటకి వచిు భరీ ఆయవై ఏళ్ళ అ ఄమాేయిని స్తదయంగా లోల్నకి తీసుక్తని వళ్ళడం చూస్ప, ఄతనికి ఎంత కావలస్పన
భనిషో ఄనుక్తనాూయందరూ. లోల్నకి వళ్ళగానే డోయస్ మూతడా
ి యి. లోల్న వాళ్ళళ ఫమటక్త ఔనిపంచే అస్తెయం లేదు.
ఄతని ఛాంఫర్ చ్చల్ల ర్తచ్ గా వంది. ఄనిూ ఫస్పల్నటీస్ వనాూయి. దానిూ అనుక్తని ఄతను ర్తల్లఔస్ ఄవడానికి బెడూ
ొ ం వంది.
‘‘వాటే సడన్ సర్ పెైజ్’’ మొహంలో నవవ వియబూసు
ా ండగా ఄనాూడు.

తన రాఔ ఄతనికి ఎంత అనందానిూ ఔల్నగిస్ాందో తెల్నస్పంది క్రయినకి.

‘‘కూరోు!’’ స్ఫ్య చూపంచ్చడు. కూరుుంది క్రయిన. ఄతను కోట్ట తీస్ప హేంఖర్ కి తగిల్నంచి టెై వదులు చేస్ప ఫీొ ఄయాైడు. బెల్
కొటా
ొ డు. ఄటెండర్ వచ్చుడు. రాగానే ఏదో చెపాృడు. ఄతను కాయూర్ లో వనూ ఫిొజ్ దఖగయ క్కళ్ళ రండు గా
ా సులో
ా జూైస్ పోస్ప
ఆచ్చుడు. వదీనక్తండా తీసుక్తంది.

అ ఄటెండర్ వళ్ళళముందు భళ్ళళ ఏదో చెపాృడు అకాష్. ఄతను వినమంగా తలూప వళ్ళపోయాడు. ‘‘ఏంటి దేవి గారు నామీద
ఔరుణించ్చరు?’’ సంతోషంగా ఄనాూడు.

ఄతను దూయంగా వంటే ఏంటగా వంది. ఄతని సృయశలో ఎంత తొందయగా స్టద దీరాల్ల ఄనూట్ట
ా వంది.

‘‘నువవ గేమ్ చ్చల్ల బాగా అడుత్రనాూవ....’’ భనసుృర్తిగా చెపాృడు.

థంఔస్ కూడా చెృక్తండా కూరుుంది.

‘‘నేనొఔస్తర్త ఔ కోర్తఔ కోరాను భర్తుపోయావా?’’

‘‘ఏంటీ?’’

‘‘నా ముందు వాలీబాల్ అడభని’’ కొంటెగా ఄనాూడు. నవవ లేదు. స్పగు
గ డ లేదు. నిర్తూమేషంగా చూసూ
ా కూరుుంది.
‘‘ఏభయింది?’’ ఔంగారుగా ఔెకి వచిు కూరుునాూడు. ఄపుృడు లేచొచిుంది పా
ొ ణం. ఎపుడపుడు ఄతను దఖగయక్త
తీసుక్తంటాడా ఄని ఎదురు చూస్ాంది.

ఄది అఫీసు కావడం మూలంగాన్స ఏమో ఄతను అ ొమతూం చేమ లేదు.

‘‘నేను చ్చల్ల ఄల్నస్ప పోయాను.’’

‘‘ఄవను! గేభస్ వాయం నుండి జరుగుత్రనాూయి ఔదా!’’ పుృక్తనాూడు.

‘‘రేపు ఫైనలస్.’’

‘‘వూ....’’

‘నాక్త కాసాంతగా విశ్వంతిగా ఏ టెనషన్ లేక్తండా వండాలని వంది.
సంబొభంగా చూశ్వడు అకాష్.

‘‘నా దఖగయ వంటావా?’’ ఄడిగాడు.

‘‘ఉ!’’

నభేలేనట్ట
ా చూస్ప టెైం చూసుక్తనాూడు. ఏడుంబావ ఄయింది.

‘‘ఔె పావ ఖంట.....నువవ నా బెడూ
ొ ంలో ర్తల్లఔస్ ఄవవ, నేను ఇ వయెంతా ఄడాసొ్ చేస్ప వస్తాను. స్వ ఫుడ్ అయిర్ చేశ్వను.
ఄటెండర్ తెచేుస్తాడు. ఇ లోపు రసొ్ తీసుకో’’ ఄతను తన సవభావానికి విరుదీంగా ఔంగారు డిపోతూ ఄనాూడు.

అమ లోల్నకి వళ్ళపోయింది. ఄతను తన సబార్తినేటస్ ని పల్నచి వయె్ ఄృగించేశ్వడు. ఄసలు ఎనిమిదికే అఫీసు కోాజవత్రంది
కాఫటిొ పా
ొ ఫాం లేదు.

ఇ రోజు అఫీసు లోనే వంటాననీ, ఄవసయభయితే ఫోన్ చెమైభనీ ఆంటికి ఫోన్ చేస్ప చెపాృడు.

ఄటెండర్ ఫుడ్ తెచిు లోల వన్ లో పెటిొ వళ్ాపోయాడు.

ఆంకా తరావత అకాష్ ఛాంఫర్ డోయస్ కోాజయాైయి. తెల్ల
ా రే లోపు ఄతనిూ ఎవరూ డిసొయ్ చెమైక్తండా జాఖతాడా
ి డు.

ఄతను స్తూనం చేస్ప ఫొషప్ ఄయిై వచేు సర్తకి పావ తక్తెవ ఎనిమిది.

‘‘స్తరీ క్రయినా! పావఖంట లేట్ట....’’ నొచ్చుక్తంటూ ఄనాూడు.

‘పరేాదు’ మలాగా ఄంది.

అమ ఔెన కూరుుని తన చేత్రల్నూ ఈయాైలగా చేస్ప అమని తన డిలో డుకోబెట్ట
ొ క్తనాూడు.

క్రయినతో ర్తచమభయాైఔ ఄతని భనసుకి శ్వంతంగా ఄనిపంచిన క్ష్ణం ఄదే!

అమకి ఎందరు ఎనిూవిధాలుగా సహ్వమం చేస్పనా, చివర్తకి ఄసలెైన సభమంలో అమ తన సభకాషనేూ కోరుక్తంది.

తన పేొభ మీద నభేఔం ఏయృడింది.

ఆఔ క్రయినకి ఄతని చేత్రలు తనని చ్చటొగానే భనసులో వనూ టెనషన్ ఄంతా చేతో
ా తీస్టస్పనట్ట
ా గా పోయింది. భత్ర
ా గా, హ్వయిగా
వంది.
‘‘నిదొొస్ాంది’’ భత్ర
ా గా ఄంది.

‘‘భోజనం చెమైవూ?’’ అమ పాపటలో చ్చంబిసూ
ా ఄడిగాడు.

‘‘ఉహూ!’’

‘‘ఄల్ల ఄంటే ఎల్ల? పుడ్ తీసుకోవాల్న. లేఔపోతే నీయసం ఄయిపోతావ’’ అమని మలాగా దిండు మీద డుకోబెటిొ...

ఒవన్ లో ఐటభస్ ఄనీూ తీస్ప టేబిల్ మీద సరా
ీ డు. ఄంతా స్తతివకాహ్వయం.

డైటీషిమన్ కి ఫోన్ చేస్ప రేపు గేమ్ అడేవాళ్ళళ ఇ రోజు ఎల్లంటి ఫుడ్ తీసుకోవాలో ఄడిగి ఄదే తెపృంచ్చడు.

‘‘బుజీా రా!’’ పల్నచ్చడు.

‘‘రాలేను’’ ఄంది

ఄతనే పేాట
ా ఐటభస్ వేస్ప బెడ్ దఖగయక్త తీసుక్తవళ్ళ అమను లేప కూరోుపెటా
ొ డు. ఄతను తినిపసు
ా ంటే మాటా
ా డక్తండా ఄతని

మొహం చూసూ
ా తింది.

అ సభమంలో కూడా అమ చేత్రలు రండూ తన పొటొ చ్చటూ
ొ విడవక్తండా వండటం ఖభనించి హృదమం దొవించింది.

‘‘పచిు పలా’’ ఄొమతూంగా ఄనాూడు.

‘‘ఎవరూ?’’

‘‘నువేవ!’’

‘భంచిదానిూ కాదా!?’ ఄడిగింది.

‘‘భంచే.... భరీ భంచి ఎక్తెవైతే పచిువాళ్ళళ ఄవతారు.’’

‘‘మీల్లగానా?’’ ఄతని హృదయానికి చేయఫడుతూ ఄంది. చినూ నవవ నవావడు.

‘‘రేపు నేను గెలుస్తాను. షూైర్....కాఫటిొ భన ంద్దంలో నేను గెల్నచినట్ట
ా ’’ ఖయవంగా ఄంది.

‘‘పోనీ భంచిదే! నీ గెలుపు నాక్త సంతోషమే!’’ భనసూౄర్తిగా ఄనాూడు.

‘‘కానీ భన ంద్దం ొకాయం మీరు ఒడిపోతే భనిదీర్త పెళ్ళ జయఖదు..ననుూ భర్తుపోవాల్న ఔదా?!’’

‘‘ఄవను. ఄందుకే భళ్ళళ కొతాగా ర్తచమం చేసుక్తని పేొమించభనాూవగా!’’ గురు
ి చేశ్వడు.

‘‘ఄబా! తెల్నవి....మీయంటే నాఔససలు ఆషొం లేదు.’’ ఄతనిూ భర్తంత హత్ర
ా క్తపోతూ ఄంది.

‘‘నాక్త మాతోం నువవ చ్చల్ల ఆషొం....’’ చేత్రలు అమ చ్చటూ
ొ భర్తంతగా బిగిసూ
ా ఄనాూడు. భోజనం కాగానే అమ ఔళ్ళళ
ఄయమూతలు డా
ి యి. దఖగయగా తీసుక్తని గుండలో
ా పొదుపుక్తని డుకోబెటా
ొ డు. రండు నిమిష్ణలో
ా నే గాఢ నిదొలోకి వళ్ళపోయింది
క్రయిన.

******

తెలావారుజామున నాలుగు ఖంటలకి లేచింది క్రయిన. దఖగయలోవనూ జిమ్ కి తీసుక్తని వళాళడు అకాష్. అరుఖంటల

వయకూ

ఄఔెడ ఎఔసర్ సైజు చేస్పంది. భళ్ళళ అకాష్ అఫీసుకి వచిు, ఄఔెడ స్తూనం చేస్ప ఫొష్ ఄప్ ఄయి ొణీత్ దఖగయకి ఫమలు దేర్తంది.

అకాష్ దింపుతాననాూడు కానీ క్రయిన వార్తంచి అటలో ఫమలుదేర్తంది.

క్రయిన వళ్ళత్రంటే తదేఔంగా చూసూ
ా నిలఫడా
ి డు. దినిమిష్ణలు ఖడిచ్చఔ ఄతనికి ఎందుకో ఄస్పిమితంగా ఄనిపంచింది. ఇ రోజంతా
క్రయిన తోనే ఖడపాలనిపంచింది.

అట ర్తవవన స్తగుతోంది. భంచ్చతెయలు పూర్తిగా వదలేదు. చల్న గాల్నకి చ్చనీూ చెవల చ్చటూ
ొ ఔపుృక్తంది క్రయిన. తన భనసు
ఎంత ొశ్వంతంగా వందో తెయచి చూసుకోగానే అమలో అతేవిశ్వవసం ఆనుభడించింది. ఄణువణువూ విజమం కోసం తపస్ాంది.

క్రయిన అలోచనలో
ా వండగానే అటకి ఄడింగా ఒ మారుతీ వాైన్ క్రచ్చభనూ శఫీంతో అగింది. అట

ఄతను సడన్ బ్రొక్

వేమడంతో పెదీ ొమాదం తపృంది. ఄతను తిట్ట
ొ క్తంటూ కిందకి దిగాడు.

ఇ లోపు వాైన్ నుండి ముగు
గ రు దృఢకాయులు కిందకి దిగారు. అట దఖగయకి వచిు క్రయిన చేత్రలు ట్ట
ొ కొని కిందకి ల్లగారు.
రోడు
ి మీద పెదీగా జన సంచ్చయం లేదు. వనాూ ఎవర్తక్ర టిొంచ్చక్తనే తీర్తఔ లేదు.

ఉహంచని ర్తణామానికి ఔంగారుడింది క్రయిన. ‘‘ఎవరు మీరు?’’ కోంగా ఄర్తచింది.

వాళ్ళళ వినిపంచ్చక్తనే స్టొజ్ లో లేరు. ఫయఫరా ఇడుుక్తంటూ తీసుక్కళ్ళ వాైన్ లో డేమబోత్రంటే ఄపుృడు వచ్చుడు అకాష్.
ఄతనికి ఎందుకో డౌట్ వచేు ఫమలుదేరాడు. భంచ్చతెయ భధై నుండి క్రయిన ‘హలృ్’ ఄంటూ ఄయవడం వినిపంచింది.

రావడంతోనే అ ధృఢకాయులు ముగు
గ ర్త మీదా ఎటాక్ చేశ్వడు. పడికిల్న బిగించి ఔడి మొహం మీద గుదా
ీ డు. ఔళ్ళళ
చుఫడిపోయి, ముక్తెవంట యఔిం కారుత్రండగా కింద డా
ి డతను. ఆంకో వైకిి పొటొలో గుదా
ీ డు. ఔడుపులో నరాలు బిఖటేొమగా
ఄమాే! ఄని మూలుగుతూ వంగిపోయాడతను.

ఇ లోపు మూడో వైకిి ఖాళ్ళగా లేడు. ఄతని చేతిలో తళ్ళక్తెన ొతైక్ష్మైన ఔతిాని చూస్ప ‘‘స్తర్!’’ అందోళ్నగా ఄర్తచ్చడు అట
డై్వర్.
డుపుగా తపుృక్తనాూడు. ఄృటికే అసైం ఄయింది. ఔతిా ఄతని ఎడభ భుజానిూ గామర్తుంది. గాయానిూ ఄదుముక్తంటూ
కాలెతిా దఖగయకి రాబోత్రనూతనిూ తనాూడు. విసురుగా వళ్ళ వాైన్ మీద డా
ి డు.

ఆంతలో బిాక్ పోఖవడం చూస్ప భళాళ ముగు
గ రూ ఖఫఖబా హచుర్తంచ్చక్తంటూ పార్తపోయారు. ఆంతస్టపూ శిల్లొతిభల్ల నిలఫడి
క్రయినలో అలోచనలు వేరే విధంగా వనాూయి.

తను ఇ రూట
ా వసు
ా ందని తెల్నస్పంది కేవలం ఆదీర్తకే. ఔరు ొణీత్, ఆంకొఔరు అకాష్. ొణీత్ కి తను ఎనిూంటికి వసు
ా ందో తెలీదు.
ఄదీ గాఔ తనని కిడాూప్ చేస్టా ఄతను ఎంతో క్తంగిపోతాడు. ఎందుఔంటే తమిదీర్త లక్ష్ైం నెయవేయదు కాఫటిొ.

ఆఔ మిగిల్నంది అకాష్! గొర ఔస్తయివాడిని నమిేనట్ట
ా తను ఆతనిూ నమిేంది.

‘‘క్రయినా!’’ దఖగయగా రాబోయాడు.

‘‘శభాష్! డా
ొ మా బావంది. హీరోల్లనే వచిు ఫైట్ చేశ్వరు’’ తియస్తెయంగా ఄంది. ఄతను ఄొతిభుడై చూసు
ా ండగానే అటలో
కూరుుని

‘‘పోనీయ్’’ ఄంది. అట ఄతను ఄయోభమంగా చూస్ప అట స్తొరు
ొ చేశ్వడు.

మొటొమొదటిస్తర్తగా అకాష్ కి వియకిి ల్లంటి భావం ఔల్నగింది. ఄదీ కాస్టపే. వంటనే మామూలెైపోయి ఄశోక్ కి ఫోన్ చేశ్వడు. విషమం

తెల్నమగానే వరుక్త, రుగుమీద వచ్చుడు ఄశోక్. షయొ్ ఄంతా యఔింతో తడిస్పపోగా కారు దఖగయ నిససహ్వమంగా నిలుునూ అకాష్
ని చూస్ప ఄతని గుండ తరుక్తెపోయింది.

ఆనిూ కోటాకి వాయసుడు....చివర్తకి ఆల్ల పేొమించిన ఄమాేయి చేత్రలో
ా విలవిల్ల
ా డుత్రనాూడు. వంటనే హ్వస్పృటల్ కి తీసుక్తవళ్ళ
పసొ్ఎయిడ్ చేయించ్చడు.

‘‘ఎవరై వంటారు?’’ అందోళ్నగా ఄనాూడు.

‘‘ఏమో! ఏదేమైనా భనం జాఖతాగా వండాల్న. క్రయినని ఔెదానీూ వదిల్నపెటొకూడదు. ద వళా
ీ ం.’’

‘‘నిజమే! ఄయినా నీఔంత గామం ఄయితే నినొూదిలేస్ప తనొఔెతీ ఎల్ల వళ్ళంది?’’ విసుక్తెంటూ ఄనాూడు ఄశోక్.

‘‘తను వళా
ా ననలేదు. నేనే ంపంచ్చను’’ నిదానంగా అలోచించి ఄనాూడు అకాష్.

‘‘సరే ద’’ ఫమలేీయబోత్రండగా ఄశోక్ సల్ మోగింది. ఖబుక్తెన అన్ చేశ్వడు. ఆంటి నుంచి....ఄట్టనుంచి జాహూవి
ఏడుపుగొంత్రతో....

‘‘ఏవయింది?’’ అదురా
ీ గా ఄనాూడు.

‘‘మావమైగారు....’’ దుఃకంతో న్సటమాట రాలేదు జాహూవికి.

‘‘ఏభయింది? నానూగారు ఎల్ల వనాూరు?’’ ర్తసరాలు ఖభనించ్చకోక్తండా ఖటిొగా ఄర్తచేశ్వడు.

‘‘మాభమై గార్తూ ఎవరో కారోా వచిు ఎత్ర
ా క్తపోయారు. భన ని వాళ్ళకి ఔత్ర
ా చూపంచి బెదిర్తంచ్చరు. ననుూ తోస్ప డేశ్వరు.’’

వక్తెతూ ఄంది.

‘‘మైగాడ్! వచేుసు
ా నాూను....’’అందోళ్నగా ఄంటూ కారు యింటి వైపు తిపుృతూ జర్తగిందంతా చెపాృడు.

‘‘ఆదంతా ఏదో థఔం ొకాయం ఄనిపస్ాంది’’ అకాష్ అలోచిసూ
ా ఄనాూడు.

‘‘ఄవను....’’

‘‘ఆట్ట క్రయిననీ, ఄట్ట మీ నానూగార్తనీ ఏఔకాలం లో కిడాూప్ చేయాని చూశ్వరు. ఆట్ట క్రయినని నేను ఄడు
ి క్తనాూను. నువవ
ఆంట
ా ంచి బెైటకి రావడంతో వాళ్ళకి ని సువైంది. ఄంక్తల్నూ తీసుక్తవళ్ళపోయారు. నీక్త ఎవర్తమీద డౌట్ వంది?’’ అకాష్
ఄడిగాడు. ఄశోక్ భనసులో ఒ వైకిి పేరు మదిల్నంది. కానీ బెైటకి చెృడానికి సందేహంచ్చడు.

‘‘క్రయినకి ఇ విషమం చెపాృల్ల వదా
ీ ?’’ అకాష్ ఄనాూడు.

‘‘చెపాృల్న. చెపతేనే తనూ జాఖతా డుత్రంది.’’ ఄశోక్ ఄంట్టండగానే భళ్ళళ ఄతని సల్ మోగింది. ఄట నుంచి ఔయాఔఠోయమైన సవయం
వినిపంచింది.

‘‘మీరవరు?’’ ఄశోక్ ఄడిగాడు.

‘‘నేను ఎవరైతేనేం నీక్త ఄనవసయం. తొమిేదినూయఔల్ల
ా నువవ మీ చెల్నాని తీసుక్తని మేం చెపృన చోటికి రావాల్న. లేఔపోతే నువవ
లేట్ చేస్పన ొతి నిమిష్ణనిక్ర లెఔెఖటిొ మీనానూ కోెవే తెగిడుత్రంది. ఎఔెడికి రావాలో నేనే భళ్ళళ చెపుతాను’’ ఠక్తెన ఫోన్
పెటేొశ్వడతను.

‘‘చ్చల్ల ొమాదంలో ఆరుక్తెనాూం....’’అందోళ్నగా ఄనాూడు ఄశోక్.

‘‘ఏవయింది?’’

అ ఫోన్ సంభాషణ ఄంతా చెపాృడు.

‘‘క్రయినతో ఒస్తర్త మాటా
ా డాల్న. తనని తీసుక్తని వళ్ళఔ పోతే ఄట్ట నానూగారు?’’ దుఃకంలో ఄశోక్ గొంత్ర పోయింది.

‘‘క్రయినా....? తనకి దింటికి మాైచ్....’’ ఄసృషొంగా ఄనాూడు అకాష్.

‘‘ఇ సభమంలో మాైచ్ ఏంటి...?’’ ఄసహనంగా ఄనాూడు ఄశోక్.

‘‘నేను మీ ఆంటికి వళ్ళ, కూ
ా ఏవనాూ దొరుక్తత్రందేమో టెై్ చేస్తాను. నువవ క్రయిన దఖగయకి వళ్ళ చెపుృ’’ అకాష్ ఄనాూడు.
ఄనుక్తనూదే తడవగా ఆదీరూ తోవ చీల్న పోయారు.

ఄశోక్ ొణీత్ ఆంటికి వళ్ళళ సర్తకి ఆదీరూ బ్రొక్ ఫ్యసొ్ చేసు
ా నాూరు. గాబరా పెటొక్తండా చెపాృలనూ అలోచన కూడా భర్తు పోయి ఖఫ
ఖబా విషమం చెపేృశ్వడు ఄశోక్. వినగానే వూహంచినట్ట
ా గా ఔంగారు డ లేదు, పెైగా తాపీగా ‘‘ననుూ గేమ్ అడనివవక్తండా
చేమడానికి చివర్తకి నానూ గార్తూ ఄడు
ి పెట్ట
ొ క్తనే స్టొజికి దిఖ జార్త పోతావనుకోలేదు’’ ఄంది.

ొణీత్ నొచ్చుక్తనూట్ట
ా చూశ్వడు.....ఄతనికి ఄశోక్ మొహం చూసు
ా ంటే ఄఫదీం చెపుత్రనూట్ట
ా ఄనిపంచ లేదు. కానీ ఇ
సభమంలో ఇ పా
ొ ఫామ్ రావడం ఏంటి...? ఄచుం తనకి జర్తగినట్ట
ా గానే ఎటూ తేలుుకో లేఔ పోత్రనాూడు.

క్రయిన భనసు క్తత క్తతా ఈడుక్తతోంది. ఄనూమై, అకాష్. భణిబిందో, ఎవరైతేనేం తన లకాషైనికి ఄడుఖడుగునా అటంఔం
ఔల్నృసూ
ా నే వనాూరు. కానీ భరీ ఆంతకి తెగించి నానూ గార్తూ కూడా ఆర్తకిసు
ా నాూరు. కానీ తను నభేదు. ఆదంతా
వీళాళడుత్రనూ డా
ొ మా....ఄంతే! నిశుయించ్చకోగానే....

‘‘స్టొడిమంకి వళ్ళ పోదాం’’ తవయ డింది.

‘‘పీాజ్ బుజీా! నానూ గార్త పా
ొ ణాల ఔనాూ నీక్త అ అట ముకైమా?’’ దీనంగా ఄడిగాడు.

‘‘నానూ గార్తకి ఏం కాదు. నువవ ఆంఔ ఎక్తెవ యాఔొ్ చేమ వదు
ీ ’’ ఔఠినంగా ఄంది. బుసుసన పొంగిన కోపానిూ ఫలవంతంగా
అపుక్తనాూడు. ొణీత్, క్రయిన ఔస్ప బెైక్ మీద వళ్ళ పోత్రంటే ఄసహ్వమంగా చూసు
ా ండి పోయాడు.

******************

భుజం దఖగయ నిపుృ ఔణిఔ పెటిొ కాల్నునట్ట
ా విరీతమైన నొపృ. ఄయినా డై్వ్ చేసూ
ా అలోచిసు
ా నాూడు అకాష్. ఄతని అలోచన
చివయ ఏదో అధాయం దొర్తకినటాయింది. తను ఄశోక్ అఫీసుకి వళ్ళనపుడల్ల
ా తామిదీరూ ఏం మాటా
ా డుక్తంట్టనాూరో వినాలని
ొమతిూంచే శీధర్ గురొిచ్చుడు.

ఄనుమానం ఔల్నగి ఄశోక్ అఫీస్ వైపు కారు పోనిచ్చుడు. వళ్ళ గానే అఫీసు ఄంతా ొశ్వంతంగా వంది. ఆంకా వయెయస్ ఎవరూ
రాలేదు. శీధర్ మాతోం ఎపుృడూ వండే ఄవట్ హౌస్లో హడావిడిగా వళ్ళతూ ఔనిృంచ్చడు. వనఔనే వళాళడు అకాష్. వళ్ళగానే
చపుృడు కాక్తండా మయిన్ డోర్ వేస్టశ్వడు. నిజానికి అకాష్ కి శీధర్ గుర్తంచి ఏమీ తెలీదు. గాలో
ా బాణం విస్పర్త
చూడాలనుక్తనాూడంతే! చినూగా వినిపంచిన చపుృడుకే వనకిె తిర్తగి చూశ్వడు శీధర్. ఎదురుగా గుభేం పొడవనా అకాష్.

ఄతని మైండ్ అ విషయానిూ డైజెసొ్ చేసుక్తనే లోపే అకాష్ విసురుగా వళ్ళ ఄతని చెం ఫడీలేనిపంచ్చడు. ఄతను న్సరు తెయవ
బోత్రంటే పడికిల్న బిగించి మూతి మీద గుదా
ీ డు. అక్తండా రండు నిమిష్ణలు బాదాఔ, తాపీగా చెయిై వూదుక్తంటూ క్తరీులో
కూరుుని ‘‘మొహం ఔడుకోె! బెైలేీర్త వళా
ీ ం’’ చెపాృడు. ఔళ్ళలో విరీతమైన టెయర్ ఔనిృసు
ా ండగా....

‘‘ఎఔెడిక్ర?’’ క్రచ్చగా ఄర్తచ్చడు.

‘‘భూతి గార్తూ దాచిన చోట్టకి.’’

‘‘తెల్నస్ప పోయిందా?’’ చట్టక్తెన న్సరు జారాడు. ఆఔ వదల లేదు అకాష్. లేచి భళ్ళళ ఒ రండ్ ఫుట్ బాల్ అడి, షయొ్ కాలర్
ట్ట
ొ క్తని లేప

‘‘ద’’ ఄంటూ తీసుక్త వళ్ళ కారులో కూలేశ్వడు.

*************

భహ్వ రాషొ్ జట్ట
ొ , అంధా
ొ జట్ట
ొ స్టొడిమంకి చేరుక్తనాూయి. పేొక్ష్క్తల సంకై వూహంచిన దాని ఔనాూ ఎక్తెవే వంది. ముకైంగా
భణిబిందు, క్రయిన టీభస్, రండూ కే కాలేజిలో చదువతూండటం మూలంగా కాలేజి ఄంతా ఄఔెడే వాల్న పోయింది. ఫర్తలో
దిగేముందు.....‘‘భనసులో టెనషన్ ఏమీ లేవగా’’ ొణీత్ ఄడిగాడు.

‘‘వూహూ!’’ ధీమాగా తల అడించింది. రండు జట్ట
ొ లూ కోరు
ొ లో దిగాయి.

టాస్ గెల్నచిన భణి బిందు సరీవస్ ఎంచ్చక్తంది. అ సభమంలో అమ క్రయిన వైపు చూస్ప నవివంది. అ నవవలో స్టూహం తృ
హేళ్న లేదు. కానీ క్రయిన ఄదేమీ గుర్తించే స్టొజ్లో లేదు.

అట పా
ొ యంబభయింది. ఆరు జట్ట
ా హోరా హోరీగా అడుత్రనాూయి. బెస్తొఫ్ తీో గేమ్. మొదటి గేమ్ అంధా
ొ టీమ్ 15`12తో
గెల్నచింది. రండో గేమ్ భహ్వ రాషొ్ టీమ్ 16`14తో గెల్నచింది. ఆఔ మూడో గేమ్ యసవతాయంగా నెక్ టూ నెక్ వళ్ళతోంది. చూస్ట
వాళ్ళందర్తక్ర ఔ చఔెని అట చూసు
ా నాూభనూ ఄనుభూతి ఔలుగుతోంది.....స్టొడిమం ఄంతా ఔయతాళ్ ధవనులతో
ొతిధవనిస్ాంది.

***************

అకాష్ సరా సర్త శీధర్ని పోలీస్ స్టొషన్కి తీసుక్కళాళడు. ఄఔెడి ఎస్.ఐ. వాళ్ళంతా తెల్నస్పన వాళ్ళళ! నిమిష్ణల మీద శీధర్ నుంచి
నిజం ఔకిెంచ్చరు.

ఇ కిడాూప్ వైవహ్వయం ఎృటి నుంచో పా
ా న్ చేసు
ా నాూరు....ఄందులో భాఖంగా ఆఔెడ శీధర్ జాయినయాైడు. అ ఆంట
ా కిడాూప్
చేమడానికి తగిన సభయానిూ గుర్తించి తెల్నమ జెృడం వాళ్ళ ఈదేీశం.

ఆదంతా భృదుల్ల దేవి, జఖనాూధం చేశ్వయని తెల్నస్ప విబొభ చెందాడు అకాష్! భూతి, క్రయిన చేత ఫలవంతంగా సంతకాలు
పెటిొంచి ర్తజిస్తొర్ని మేప అ అస్పా కొటేొయాని థఔం.

భూతిని మేడుయా పా
ొ ంతంలో ఒ ఆంట
ా ఫంధంచి వంచ్చయని తెల్నస్పంది.

వంటనే పోలీసుల్నూ ఎలయొ్ చేశ్వడు అకాష్. వాళ్ళతో పాట్ట తనూ ఫమలేీరాడు.

*****************

అడే వాళ్ళక్ర, చూసు
ా నూ వాళ్ళక్ర బి.ప. రేజయేైల్ల అట 13`13లో వంది. ఄపుృడు సరీవస్ అంధా
ొ కి వచిుంది. క్రయిన లెపొ్ సైసఔర్
.
ఔ ఄమాేయి సరీవస్ చేస్పంది. బాల్ ొచండ వేఖంతో దూసుక్తని వళ్ళంది. సంటర్లో వనూ భణి బిందు నేల బారుగా డి పోయి
అకర్త నిమిషంలో ల్నపొ్ చేస్పంది. చృట్ట
ా హోరుగా మోగాయి. నేల మీద వాల్న పోత్రనూ ఫంతిని ఄంత డుపుగా ల్నఫు
ొ చేమటం
నిజంగా గేట్ ! కాని భణి దుయదృషొం...అ ఫంతి ఎదుటి కోరు
ొ లెఫు
ా లో ఄనువగా వచిుంది.
ొ సైృఔర్ క్రయిన వైపు కొంచెం ఎత్ర

ఄంతే! బూసొర్ కోసం కూడా చూడాల్నసన ఄవసయం లేక్తండా భళ్ళళ బిందుకే స్తేష్ కొటిొంది. కిందికి వాల్నన భనిషి లేచి పొజిషన్
చూసుక్తనే లోపే ఫంతి నేలని తాకింది.

భళ్ళళ సముదొ ఘోషల్ల హయష ధావనాలు. స్ెరు 14`13. సరీవస్ అంధా
ొ జట్ట
ొ దే! గేమ్ పాయింట్, మాచ్ పాయింట్ కావడంతో
ఄందరూ ఉపర్త బిఖ ఫటా
ొ రు.

అ ఄమాేయి సరీవస్ చేస్పంది. భణి బిందు ల్నపొ్ చేస్పంది. రండు పాస్ తరావత ఫంతి ఆట్ట వైపుక్ర, ఄట్ట వైపుక్ర మొతాం నాలుగు
స్తరు
ా ఫంతి కోరు
ొ మారుత్రందే గానీ, ఎవర్తక్ర పాయింట్ రాలేదు. ఄపుృడు ఖభనించింది క్రయిన. ఎదుటి కోరు
ొ లో రైట్ సైృఔర్
వండాల్నసన పొజిషన్ ఔనాూ కాసా వనగా
గ వండటం.

ఄంతే......తన వైపుకి దూసుకొసు
ా నూ బాల్ ని జసొ్ ఄలవోఔగా తాకింది. అ ఫంతి నెట్కి నాలుగు ఄంగుళాల దూయంలో నేల మీదకి
జార్త పోత్రండగా అకర్త నిమిషంలో ఖభనించి ఄవతల్న కోరు
ొ రైట్ సైృఔర్, నేలకి సమాంతయంగా గాలో
ా కి లేచింది. కానీ అ ొమతూం
వృధా ఄయి ఫంతి నేలను తాకింది. స్ెరు 15`13.

అంధా
ొ జట్ట
ొ ని విజమ లకిషే వర్తంచింది. ొతిష్ణ
ొ తేఔమైన నేషనల్ ఔప్ వాళ్ళ వశభయింది. వాళ్ళ జీవిత లక్ష్ైం నెయ వేర్తంది. టీం
ఄంతా చేర్త యసృయ అనందానిూ ంచ్చక్తనాూరు. గెలవ గానే మొదట క్రయిన ొణీత్ వైపే చూస్పంది.

ఄృటికే ఄతను కోరు
ొ లోకి రుగెత్ర
ా క్తని వచేుశ్వడు. మిఖతా వాళ్ళని ఄభినందిసూ
ా ఎందుకో తల తిపృ చూడగానే భణిబిందు
తదేఔంగా తన వంకే చూసూ
ా ఔనిపంచింది.

నెభేదిగా దఖగర్తకి వళ్ళ ‘‘నిజం చెృండి, ఆపుడు జెలస్వ గా, గుండ భండి పోత్రనూట్ట
ా గా, ఏడుపొసు
ా నూట్ట
ా గా వందా?’’
ఄడిగాడు.
‘‘లేదు....ఄదే అశుయైంగా వంది. ఄంతేకాఔ 13`13లో స్ెరు వనూపుడు నేను బాల్ ల్నఫు
ొ చేశ్వను. నాకే తెలుస్ాంది. చ్చల్ల బాగా
అడాను. ఄదే గురొిచిు సంతృపాగా వంది’’ చెపృంది.

‘‘వరీ గుడ్! క్రపటప్! భంచి ఫ్యైచర్ వంది.’’

‘‘భర్త ఏం అలోచించ్చరు?’’

‘‘ఏ విషమం?’’ ఄయుం కాఔ ఄడిగాడు.

‘‘నా గేమ్కే కాదు.....నా లెైఫ్కే కోచ్గా వండే విషమం?’’ కొతా మాటని చేర్తు ఄంది. విబొభంగా చూశ్వడు. బాగా
అలోచించ్చకోండి....చ్చల్ల టెైం వందిగా!’’ నవవక్తంటూ వళ్ళ పోత్రనూ బిందుని చూస్ప ఄతని మొహం మీద నవవలు
వియబూశ్వయి. ఔప్ ని టీంకి పెొజెంట్ చేశ్వరు. ఄంతే కాఔ ఆండివిడుైవల్గా కూడా మమంటస్ ఆచ్చురు. ఄది తీసుక్తని అదరా
బాదరాగా ఆంటికి ఫమలు దేర్తంది క్రయిన.

***********

యమేష్ చెపృన ొకాయం అకాష్, శీధర్ భఫీొలోవనూ పోలీసు మేడుయా లోని భూతిని ఫంధంచిన ఆంటికి చేరుక్తనాూరు.
ముందు శీధర్ని ఄడిం పెటిొ వనఔ వీళ్ళళ ఫమలు దేరారు. కాని కాల్లగా వనూ భనుషులకి శీధర్ మొహం లోని బమం చూస్ప
ఄనుమానం వచిు లోల్న వాళ్ళని హచుర్తంచ్చరు.

లో భృదుల్ల దేవి, జఖనాూధం, ఄతని తముేడు, ఆంకో నలుగురు భనుషులు వనాూరు.

ఆచిున ఖడువ పూయివడంతో ఄృటికే భూతిని నానా హంసలూ పెటిొనట్ట
ా నాూరు. ఄతని శరీయం యఔిం ఒడుతోంది.

కాల్ల

భనిషి హచుర్తఔని విని ఔత్ర
ా లూ ఔటారు
ా యడీ చేసుక్తంట్టండగానే పోలీసు పసొలస్కి ని చెపాృరు. గాలో
ా కాలుృలకేకే బెదిరారు
వాళ్ళళ. వాళ్ళళవరూ పెదీ పొొఫషనలస్ కాదు. ఄందుకే ఇజీగా లంగి పోయారు. వాళ్ళని పోలీస్ స్టొషన్కి ంపంచి, భూతిని
హ్వస్పృటల్లో చేర్తృంచి, ఄశోక్కి ఫోన్ చేశ్వడు అకాష్.

******************

బెరుగా
గ ఆంట
ా ఄడుగు పెటిొంది క్రయిన.

ఎదురుగా స్ఫ్యలో ఄశోక్ ఖినూ వదనంతో....

‘‘ఄనూయాై! నేను గెల్నచ్చను’’ ఖంభీయంగా ఄంది.

‘‘లేదు..... ఒడి పోయావ.....నానూ

గార్తని నిజం గానే ఎవరో కిడాూప్ చేశ్వరు’’ నభేభనూట్ట
ా చెపాృడు. ష్ణక్ తినూట్ట
ా

చూస్పంది. అ తరావత టొరాని కోంతో ‘‘ఆదంతా అకాష్ నా మీద ంతం ఔటిొ’’ క్రయిన ఏదో ఄనబోత్రండగా ఄశోక్ విసురుగా లేచి
నిఫడి.......
‘‘స్తొపట్!.......ఄసలు నీ గుర్తంచి నువవ ఏభనుక్తంట్టనాూవ....ఄసలు నీ వంట డాల్నసన ఄవసయం ఄతనికేంటి? ఄంత స్టొటస్
వనూ వాడు కో ఄంటే కోటి భంది వస్తారు. ఏదో చినూ నాటి నుండి స్టూహత్రడిని ఔదాని నా కోర్తఔ మీద నినుూ పెళ్ళ చేసుకోవడం
కోసం ఆనిూ ఄఫదా
ీ ల్లడాడు’’ అవేశంగా ఄనాూడు.

‘‘ఎందుక్త?’’ ఔలలో ల్లగా ఄడిగింది.‘‘ఎందుఔంటే అ వాలీ బాల్ పచిులో డి భనుషుైలనీ ఄనురాగాల్నూ భర్తు పోత్రనాూవ. నీ
జీవితం మోడు కాకూడదని తలపంచ్చను. ముందు నా మాట మీద నినుూ పెళ్ళ చేసుకోడానికి యిషొ డినా, తరావత అకాష్
నినుూ భనసూౄర్తిగా పేొమించ్చడు.

లక్ష్ైం వండటం భంచిదే!....కానీ దాంతో పాట్ట జీవితానిూ కూడా అహ్వాద బర్తతంగా జీవించ్చల్న. ఏం చేస్పనా నీ కోసమే చేస్టా,
నువవ మా ఆదీర్త గుర్తంచి నీ ఆషొం వచిునట్ట
ా గా ఄంచనా వేసుక్తనాూవ. నినుూ ఎంఔరేజ్ చేసూ
ా మారుుకోవాలని ఄనుకోఔ

పోవడమే మా తపుృ....నువవ బాధ డా
ి వ....భభేల్నూ బాధ పెటా
ొ వ. చివర్తకి నానూ గారు....’’ ఄతనికి మాట లేదు. ఇ లోపే
అకాష్ ఫోన్లో వివరాలనీూ చెపాృఔ ఄశోక్ భనసు తేల్నఔయింది.

‘‘ద డాడీ దఖగయక్త వళ్దాం’’ హడావిడిగా లేచ్చడు. తోవలో అకాష్తో సల్లో మాటా
ా డుతూనే వనాూడు.

‘‘నిజంగా నీల్లంటి స్టూహత్రడు దొర్తకినందుక్త....’’ ఄతని మాట పూర్తి చేమ లేఔ పోయాడు.

అకాష్ వైకిితవం తెల్నస్ప భర్తంత క్తంచించ్చక్త పోయింది క్రయిన. తండిొకి తనేం చేమ లేఔ పోయింది. చివర్తకి అకాష్ తెగించి వళ్ళ,
తండిొని కాపాడాడు. హ్వస్పృటల్కి వళ్ళగానే అకాష్ ఎదురై ఏం పరేాదనూట్ట
ా ఄశోక్ భుజాల చ్చటూ
ొ చేత్రలు వేస్ప ఒదారాుడు.

భూతికి ఄఔెడఔెడ గాయాలయినా రండు మూడు రోజులో
ా తగిగ పోతామని చెపాృరు. భూతిని డిసొయ్ చెయ్యైదీని
విజిటయస్ని ంపంచేశ్వరు. ఄశోక్ని వండనిచ్చురు. క్రయినని ఆంటి దఖగయ డా
ొ ప్ చేమభని ఄశోక్ చెపాృడు. ఄశోక్ ఄఔెడ వండగానే
క్రయిన అకాష్తో తను ఔప్ గెల్నచినట్ట
ా చెపృంది.

‘‘ఔంగా
 టస్’’ ముభావంగా ఄనాూడు.

‘‘యిఔ ముహూరా
ి లే తరువాయి’’ ఄశోక్ అనందంగా ఄనాూడు.

‘‘ఎందుక్త?....మీ ంద్దం ొకాయం ఒడి పోయిన నేను భళ్ళళ క్రయిన మొహం చూడ కూడదు. ఄందుకే చూడను’’ వడివడిగా నడుసూ
ా
వళ్ళపోత్రంటే ఄశోక్, క్రయిన ల్నదీరూ బిఔెమొహ్వలు వేసుక్తని చూశ్వరు.

****************

వాయం రోజుల నుంచీ తిండి తినబుదిీ కాదు. ఔంటి నిండా నిదొ రాదు. అకాష్ అరోజు హ్వస్పృటల్ నుంచి వళ్ళ పోయాఔ భళ్ళళ ఔనిృంచ
లేదు. భూతిని ఆంటికి తెచేుశ్వరు. అ రోజు కాలేజి నుంచి ఫోన్ రావడంతో తృని సయయి ఫమలు దేర్తంది క్రయిన. ఫస్తొప్లో

నిలుుంది. ఔెనే వాళ్ళ కాలనీ లో తెల్నస్పన ఄమాేయి నిలుుంది.

‘‘క్రయినా! నీకో విషమం చెృనా?’’

‘‘ఏంటీ?’’

‘‘భన ఎదురుగా ఫస్తొప్లో ఒ హ్వండ్ సమ్ నిలుునాూడు. చూడూ! వాయం నుంచీ ఆదే టెైమ్కి కారులో రావడం, ఒ ఖంట ఎదురు
చూపు చూస్ప భాయంగా వళ్ళ పోవడం, పాం ఏ ఄమాేయి కోసమో! అ ఄమాేయి వస్టా బావండును’’ బాధగా ఄంది.

ఎదురుగా చూస్పన క్రయినకి సంబొభంతో మాట రాలేదు. అకాష్ ఫస్తొప్లో నిలఫడి తనకే సైట్ కొడుత్రనాూడు. చిరునవవతో
పెదవలు విపాృరాయి. భళ్ళళ పేొమిస్తానని చెపృంది ఔదాని ఆల్ల టెై్ చేసు
ా నాూడా?

వాళ్ళదీర్త వైపూ ఄనుమానంగా చూస్ాంది అ ఄమాేయి. అకాష్ నడుసూ
ా వీళ్ళ వైపు వచిు...

‘‘మిస్!....మీ పేరు?’’ క్రయినతో ఄనాూడు.

‘‘నా పేరు క్రయిన. అలెొడీ అకాష్ ఄనే ఄబాయితో పేొభలో డా
ి ను. ఆఔ నాక్త సైట్ కొట్ట
ొ దు
ీ ’’ నవావపుక్తంటూ ఄంది.

‘‘స్తరీ! అకాష్కి మీరు ఆషొం లేదు. కాఫటిొ ననేూ పేొమించఔ తృదు.’’

‘‘న్స!....అకాష్ ననుూ పేొమించేల్ల చేసుక్తంటాను’’ ట్ట
ొ దలగా ఄంది క్రయిన.

అ ఄమాేయి ఄటూ యిటూ తల తిపృ ఄయోభమంగా చూస్ాంది.

‘‘బెట్! ఄతను మిభేల్నూ పేొమించడు. ననుూ పేొమించండి.’’

‘‘ఒ.క్క.....బెట్....ఄతని తోనే మీక్త చెపృస్తాను.’’

‘‘సరే!’’ తలూపుతూ వళ్ళ పోయాడు అకాష్.

భళ్ళళ ంద్దం పా
ొ యంబభయింది.

