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“మ్యూజిక్ ఔెంపోజ్ చేమడానికి ఆస్ట్టియా వెళ్త
ు న్నాయట...?” అనడిగాడు ఆ సామెంతరెం ఫోన్ చేస్ట్న హరి.

“ఏమో న్నకు తెలీదే” అన్నాడు ఫిల్మ్ డైరెఔటర్ జీవన్.

“భధ్యూహాెం మా షూటెంగ్ దఖగయ కొచ్చినప్పుడు చెప్పుడు జారిి రసాద్” అనేస్ట్ ఇెంకా వేరే సెంఖతులు మాటాడేడు.

రాత్రర ఎనిమిది ఖెంటల్ప్పుడు జారిి రసాద్ కి ఫోన్ చేస్ట్ అడిగితే “ఓనెండి మ్యూజిక్ డైరెఔటర్ యోగి కి పాస్ పోర్ట
ట లేదు. దాని కోసెం ట్ైి
చేస్త
ు న్నాెం..... నేనిఔకడ వేరే నిలో ఉన్నాను, పొదు
ు టొచ్చి ఔలుసాును” అన్నాడు.

మ్యడాళ్ళ కిితమే ఖదా ఆస్ట్టియా వెళ్ళళను. అఔకడికి ఎెందుకు..? హెంగేరీ గానీ పోలెండ్ గానీ అయితే బాగెంటది ఖదా
అనిపెంచ్చెంది జీవన్ కి.భరాాడు పొదు
ు ట వచ్చి ఔల్సషన జారిి రసాద్ “వేరే యూనిట్ పాటల్ షూటెంగ్ కి వెళ్త
ు ెంటే అెందులో
మిభమలీా, యోగినీ జాయిన్ చేదా
ు ెం అనుకుెంటున్నాను మీరేవెంటార్ట..?” అన్నాడు.

“వెళ్ళళ వాళ్ళళవర్ట...?”

“సలీెం అని పాత పొరడ్యూసరే”

“ఆఁ.... ఆఁ.... తెలుష తెలుష, ఊళ్ళళ చాలా హోటలుషన్నాయి అతనే ఖదా..?”

“ఆ అతనే.... న్నకు చాలా భెంచ్చ పరెండ్. వాళ్ళ్ స్ట్సటర్ షహన్నజ్ కి సెంఫెంధిచ్చన పా
ర ఫలభష్ తో చాలా ట్నశన్ డుతున్నాడు సార్.
దాెంతో ఈ ఫారిన్ టరప్ ననుా చూడభని రిక్వఴసట్ చేస్త
ు న్నాడు” అన్నాడు జారిి రసాద్.

“నువెఴళ్తళ.., నేనెందుకూ...?” అన్నాడు జీవన్.

“అలాగా
గ దు..., ఆ యోగి కి స్ట్నిమాలు చాలా ఉన్నాయి. ఇఔకడుెంటే ఔట రెెండు హాఫ్ డే లు మిెంచ్చ దొయఔడు. అఔకడికి తీస్తక్వళ్ళళ
డేశావనుకోెండి, ఔనీసెం ఏబైకి తకుకవగాఔెండా చేసాుడు ట్యూను
ల . అెందులోెంచ్చ మీరో అయిదు ఏర్టకోవచ్చి...! నేనిప్పుడు సలీెం
భాయి ఇెంటక్వళ్త
ు న్నాను. మీరూ యెండి దారోల మాటాడుకుెందాెం” అన్నాడు.

ెంజాగటట సమశానెం దాటెంది కార్ట.

షహన్నజ్ బలే ప్పర్ట.., చాల్ సేప్ప ఆలోచ్చస్త
ు ఉెండిపోయిన ఫిల్మ్ డైరెఔటర్ జీవన్ “ఆవిడ పా
ర ఫలమేెంట..?” అన్నాడు.

“వచేి నలో
ల జయగాల్సషన షహన్నజ్ ళ్ళళ, వజీర్ అనే వాడు చాలా ఖటటగా అడు
ు డేసరికి ఆగిపోయిెంది..... ఇలా కాదు మీకు బాగా
అయథెం కావాల్ెంటే ఇెంకాసు డీట్యిల్ు్ గా చెపాుల్స” అన్నాడు.

కార్ట ల్కిడి కాపూల్ దాటెంది.

“రశాసన్ నఖర్ లో ఉెంటునా డాఔటర్ అబూతో షహన్నజ్ ళ్ళళ సెటల్యిూెంది. తాజ్ ఔృష్ణ
ా లో ఖజల్ష్ గ్ర
ి ప్ లో తఫలా వాయిెంచే
వజీర్ అనే వాడు “న్నకు దకాకల్సషన షహన్నజ్ ని నువ్వఴ చేస్తకోవడెం ధయమ కాదు. మేమిదుయెం పా
ర ణానికి పా
ర ణెంగా ప్పరమిెంచ్చకున్నాెం”
అన్నాడు.

”“మీరిదురూ ప్పరమిెంచ్చకునాటు
ట ఆధ్యరాలున్నాయా...?”

“చూపసేు నీకు షహన్నజ్ తో నేను దఖగర్టెండి ళ్ళళ జరిపసాును. చూపెంచఔపోతే పొరపషనల్ కిల్లయష్ తో నినుా చెంపచేసాు” నన్నాడు
అబూ.మొజాెంజాహి మారెకటు
ట దాట అజాెంష్ణహీ రోడు
ు లోెంచెళ్త
ు ెంది కార్ట.“ళ్ళళ వాయిదా డిెంది అెందుఔనా మాట..? భరి
షహన్నజ్ ఏవెంటుెంది..?” అన్నాడు జీవన్.

“కేచోట అతను తఫలా, నేను వయోల్సన్ నేర్టికున్నాెం. చాలా సార్ట
ల న్న వెనఔఫడేవాడు. పచ్చివాడిలా రవరితెంచేవాడు. ఔసారి
న్న ఫయత్ డే ఆశీయఴదిెంచెండి, మీర్ట న్న ఆరాధూ దేవత అని న్న కాళ్ళ మీద డా
ు డు. ఇెంకోసారి యఔతెంతో ఉతుయెం రాసేడు. ఇలాెంటవి

చాలా చేసేడు. అతన్తు న్నకు ఎలాెంట సెంఫెంధెం లేదు” అని చెపుెంది షహన్నజ్.“ఆ వజీర్ గాడవడో భహరిశ స్ట్నిమాలో
హీరోలాగన్నాడెండి” అన్నాడు జారిి రసాద్.చారిమన్నర్ ఇెంకా రాకుెండానే ఎడెం ఔకకి త్రపాుడు కార్టని. అది ఔెంఔణ్ రోడుట. దారి
పొడుక్కక ఔెంసాల్స దుకాణాలే. ఠక్ ఠకా ఠక్ ఠకా... సెండలతో ఆ వీధెంతా గోల్, సెండ్ పొల్యూషన్. అది దాట మిఠారి భెండీ వేళ్ళళడు.

నిజాభష్ మ్యూజిమెం అవతల్స రోడు
ు లో ఎఔయెం నేల్లో ఉనా ప్పరాతనభైన హవేలీ. అదే సలీెం ఇళ్తళ. ఎటు చూస్ట్న్న ముస్లెం
ఔల్ిర్ట. నభల్స పెంచెం యెంగ వేస్ట్ ఉనా ఆ హవలీకి ముెందు ఆరిిలున్నాయి. అయధ చెందా
ర కాయెంలో ఉనా ఆ కొమూ గమామల్కి
చాలా గొుగా చెఔకఫడి ఉన్నాయి నగిషీలు. వెందేళ్ళ కాల్ెం న్నట ఆ ప్పరాతనభైన బవనెం ముెందు యఔయకాల్ యెంగల్ పూలు
పూస్త
ు నా గలాబి మొఔకలు ర్టగతున్నాయి.

కార్ట దిఖగానే వయోల్సన్ న్నదెం వినిపెంచ్చెంది. భీమ్ సేన్ జోషి ఔనిటటన హిెందోళ్ ఫహార్ అనే రాఖెం అది. అయకు లోమలో చల్స
కాల్ప్ప రాత్రర భెంచ్చ – వెనాల్ ఔల్సస్ట్ కుర్టస్త
ు నాెంత హాయిగా ఉెంది. ఔక క్షణెం భనస్త తనమమతఴెంతో
ఊయాల్యగిెంది.కాల్సెంగ్ ఫల్ నొకాకడు జారిి రసాద్.

వయోల్సన్ సెండాగిెంది. కాసేటకి ఆ దు దు తలుప్పలు తెర్టచ్చకున్నాయి. నల్లట భుయఖా వేస్తకునా ఆ అమామయి ఔళ్తళ
విశాల్ెంగా ఉన్నాయి. కాెంటాఔట్ లనష్ లు టు
ట కునాటు
ట నీల్ెం యెంగ ఔనుపాలు అెందెంగా భర్టస్త
ు న్నాయి. ఆ ఔళ్ళలో
ల వెనాల్
కుర్టస్ుెంది.“సలీెం భాయి లేడా..?” అన్నాడు జారిి రసాద్.

నమాజ్ క్వళ్ళళ ఇెంకా రాలేదెందాభ.

“ననొచ్చినటు
ట చెుభని” కార్ట సాటయట్ చేశాడు జారిి రసాద్.

“ఎవరామామయి..?” అడిగాడు జీవన్

“షహన్నజ్” అన్నాడు జారిి రసాద్.

కార్ట ముెందుకు ఔదిల్సెంది. వయోల్సన్ న్నదెం భళ్ళళ మొదలైెంది. జీవన్ మాతరెం ఆ ఔళ్ళ దఖగరాగిపోయాడు.

ఆది ఔవ్వలు వాళ్ళ కావాూలో
ల వరిాెంచారేమో.

అెంత గొు ఔళ్ళని జీవనఔకడా చూళ్ళళదు. ఫహుశా నితూెం ఔల్లు ఔనే ఔళ్తళ అెంటే అవేనేమో...! ఔళ్ళళ అెంత అపూయఴెంగా
ఉన్నామెంటే, ఇఔ భనిషెంత గొుగా ఉెంటుెందో అనుకున్నాడు. ఇఔ రోజెంతా ఏెం చేస్త
ు న్నా ఆ ఔళ్తళ జీవనిా వెెంటాడుతూనే
ఉన్నాయి. ఎుటఔయిన్న ఆ భనిషి సెంపూయా రూెం చూడాల్ని దు శధమే చేస్తకునా జీవన్ కి ఆ రాతరెంతా యఔయకాల్ ఔళ్తళ
గర్ట
త కొచాియి. స్త ఔళ్తళ, సావిత్రర ఔళ్తళ, ఔృష్ణ
ా డి ఔళ్తళ, రాముడి ఔళ్తళ, జమున ఔళ్తళ, వాసెంత్ర ఔళ్తళ, వెనిారాడై నియమల్
ఔళ్తళ, జమెంత్ర ఔళ్తళ, ప్పషుల్త ఔళ్తళ, ప్పషువల్సలఔ ఔళ్తళ, శీిదేవి ఔళ్తళ, రేక ఔళ్తళ, భానుపరమ ఔళ్తళ... కానీ, షహన్నజ్ ఔళ్ళ
ముెందు ఆ ఔళ్ళనీా తేల్సపోయాయి.ఈ రెంచెంలో ఎెంత గొు ఔళ్ళని చూపెంచ్చన్న షమన్నజ్ ఔళ్ళ ముెందు అవనీా
దిఖదుడునిపెంచాయి జీవన్ కి.

ఎెందుకో...

తనకి తెలీఔెండానే ఆ షహన్నజ్ తనకి సెంతభయిపోయిెంది. తన ఆరాధూ దేవతెైపోయిెంది. ఆ షహన్నజ్ సభసూ తన సభసూ
అయిపోయిెంది. ఆ షహన్నజ్ బాధ తన బాధయిపోయిెంది. షహన్నజ్ వేదన తన వేదనయిపోయిెంది. రీజన్ లేదు.

ఆ తరాఴత.....

................
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పైట్ తెల్లవార్టజాము న్నలుగ ఖెంటల్ఔయితే నాెండిెంటకే వచేిస్ట్ెంది వాళ్ళ ఔెంనీ కార్ట. మేనేజర్ట హరి కి ఫోన్ చేస్ట్ “ఆప్పుడే
ెంపెంచేసేవేెంట..?” అన్నాడు జీవన్.

“సార్, కార్ట మీ ఇెంట ముెందుెంటుెంది. ట్ైభయాూకా ఎయిర్ పోయట్ నిెంచ్చ పొరడ్యూసర్ జారిిరసాద్ గార్ట ఫోన్ చేసాుర్ట అప్పుడు
ఫమలేుయెండి” అన్నాడా మేనేజర్ట.

రెెండు ఖెంటల్కి ఇెంటరేాషనల్ ఎయిర్ పోయట్ కొచేి సరికి ఈ ట్యర్ ఔెండఔట్ చేసే వేణు గార్ట లాెంజ్ లో హడావ్వడిగా త్రర్టగతూ
ఔనిపెంచాడు. మేఔప్ మేనూ, దోబీ, కో – డైరెఔటర్ట ఖెంఖరాజు, కొతు డానుష మేసటరూ వాడి అస్ట్సెటెంట్య, క్వభరా, న్నఖరా కి
సెంఫెంధిెంచ్చన భనుష్ణల్య, ఇెంకా రాజభెండిర నిెంచొచ్చిన జారిి రసాదు పరెండుష గోవిెందు, చెందరా
ి వూ లాెంజ్ లో కూర్టిని
ఉన్నార్ట.

“మేమిదుయెం ఇెంకో దేశెం వెళ్లడెం ఇదే పస్త
ట ట్ైమ్ సార్” అన్నాడు చెందరా
ి వ్వ.

“అసలు విమానెం ఎలాగెంటుెందో చూడుెం పస్త
ట ట్ైమ్ ముెందది చెప్పు” అన్నాడు గోవిెందు.

“ఇలాఖెంటే అలాఖని అయథెంగాదేెంట ఈమన గారికి” అని ఎదో గర్తతచ్చినటు
ట జీవన్ దఖగయ కొచ్చిన చెందరా
ి వ్వ “చూడెండి గరూ
గారూ, విమానెం గాలో
ల కి ఎగిరినప్పుడు న్న ఔళ్తళ త్రరిగిన్న, దాని కుదుప్పకి కిెంద డిన్న మీర్ట కాసు చూస్తకోవాల్స భభమల్సా....!
న్నకు కొెంచెెం హార్ట
ట టరబులుెంది. విమానెం ైనునాప్పుడు నపులాెంటదేవయిన్న వసేు డాఔటర్ట
ల ెంటార్ట ఖదా..?” అన్నాడు.

అెంతలో వచ్చిన పొరడ్యూసర్ జారిి రసాద్ “అప్పుడే మొదలటేటసేవా ఎదవ గోల్..?” అెంట్య డైరెఔటర్ జీవన్ కి అయిదు వేల్
యూరోలు ఇచ్చి ఏదో మాటాడు
ు నావాడలా
ల , బుక్ సాటల్ ఔకనునా ఇెంకో ష్ణప్ప వేప్ప చూసే సరికి అఔకడునా ఫలు
ట లు, తాళ్ెం
ఔులు లాెంటవనీా కొనేస్త
ు ఔనిపెంచేడు గోవిెందు. అతని దఖగరిక్వళ్ళళన జారిి రసాదు “ఇవనీా ఎెందుకురా..!?” అన్నాడు.

“ఎెందుఔెంటావా...?” అడిగేడు గోవిెందు.

“ఎెందుకూ..?” అన్నాడు జారిి రసాదు.

“ఏమో న్నకేెం తెలుష ఈ చెందరా
ి వ్వ గాడు కొనభెంటే కొెంటున్నాను” అనే సరికి గిర్ట
ి భని చెందరా
ి వ్వ వేప్ప త్రరిగిన జారిి రసాదు
“ఎెందుకురా ఇవనీా కొనభన్నావ్ వాడిా..?” అన్నాడు.

“ఎెందుఔెంటే...” అెంట్య తలెంచేస్తకూర్టినా చెందరా
ి వ్వ “ముెందలా ఫదయగొటటకు” చెప్పతాను.

“ఎెందుఔెంటే..., పసట్ ట్ైెం ఫారినళ్ళళవ్ మాకేెం తెచాివ్..? అని మా ధవిళ్ళశఴయెంలో మా యధెం వీది జనెం అడిగితే వాళ్ళకి నేనేెం
సమాధ్యనెం చెపాుల్స...! అెందుకు కొనభన్నాను” అని ఫినిష్ చేసేడు.

“భనెం ఇెంకా ఫారిన్ లో పాదెం టటలేదు ఖదా” అనా ఖెంఖరాజు గ్రఫ మీద లాగి కొటేటస్ట్న చెందరా
ి వ్వ “ఫారిన్ వేళ్ళలేదని న్నకు
తెలీదా..? అఔకడ ఆళ్తళ చెప్పు రేటలకి భనెం తూఖఖల్మో లేదో అని ముెందు జాఖితుతో ఇవనీా కొనిపస్త
ు న్నాను” అని
అఔకడిాెంచెళ్ళళపోయాడు.ఈలోగా వాళ్ళ భమీమ డాడీతో పాటు దిగిెంది కొతు హీరోయిన్ హరిపరమ.

“యూనిట్ల
ల అెంతా నన్తా తోబుటు
ట వ్వలాఖ చూసాుర్ట. వీళ్ళెంతా ఉెండగా మీరెెందుకు చెుెండి..?” అని ఖటటగా చెుడెంతో ఆభ
తాల్యకు వాళ్ళళవరూ కూడా రావాడెం లేదట. ఒ ఔక అెందరితోనూ మాటాడ్య
ు నే ఎెంటరనష్ గేటు వేప్ప చూస్త
ు ెంది హరిపరమ.

కాసేషటకి దిగిన కొతు హీరో అనిల్ ని వాళ్ళ ప్పరెెంటష్ దఖగరికి తీస్తక్వళ్ళళ రిచమెం చేస్ట్ెంది. ఇెంకాసేషటకి ఇదుర్ట పోట్లగా
ి పయలనీ,
ఔ వీడియో తీసే అతనీా, దఖగర్టెండే మొతుెం సాటఫ్ నీ వేస్తకుని దిగిన మ్యూజిక్ డైరెఔటర్ యోగి ఎయిర్ పోయటెంతా హడావ్వడి
చెమూడెం మొదలటా
ట డు. అెంతలో ఎవరో ఇదుర్తచ్చి న్నలుగ దెండలేసార్ట.

“ఎవరా
ి వాళ్తళ..?” యోగి ని అడిగాడు జీవన్.

“ఫానష్, వయెంఖల్ నుెంచ్చ వచాిర్ట” అన్నాడు.

“ఎయిర్ పోయట్ కొచ్చి దెండలు వెమూడానికి నువ్వఴ కిరాయికి టు
ట కునా భనుష్ణలు వాళ్తళ ఓన్న..?” అన్నాడు జీవన్.

“ఊర్టకోెండి సార్, నేనేెం చేస్ట్న్న ఏదో వెంఔ డతార్ట” అెంట్య ఎవరో పల్సినటు
ట యాఔట్ చేస్త
ు ఇెంకో ఔకక్వళ్ళళపోయాడు.

“నే వెళ్ళళ ఎయిర్ పోయట్ మేనేజరిా ఔలుసాును” అని వేణూ అర్టస్త
ు ెంటే ఏెంటా అని అటు వేప్ప వెళ్ళళరీళ్తళ. నగిటవ్ సేకన్ చేసాుెం
అెంటార్ట వాళ్తళ. చేసేటప్పుడు ఔనేఴమర్ ఫల్ట్ మీద ముెందుక్వళ్ళళల్స గానీ భళ్ళళ వెనకిక రాకూడదు. అలా వసేు ఇెంఔది షూటెంగ్
కి నికి రాదు అెంటాడు వేణు. అఔకడో చ్చనా సెైజు గొడవ మొదలైెంది.

కాసేషటకి జారిి రసాదు పాయటనర్ జాస్ట్ు చౌదరి, ఔన్నారావ్వ వచాిర్ట.

ఈ పైట్ లో జరీా చేసే జన్నల్ ఔెంటే వాళ్ళని సాఖనెండానికొచ్చిన జన్నలో
ు ఔళ్ఔళ్ళళడిపోతుెందా ఎయిర్ పోర్ట
ట .

మామ్యలుగా భయిన్ గేటు వేప్ప చూస్ట్న జీవన్ అలా ఉెండిపోయేడు.

చేత్రలో వయోల్సన్ బాకుషతో షహన్నజ్.

అెంతలో,

మాటాడు
ు నా సెల్ ఔట్ చేస్ట్ ట్నశన్ తో ఊగిపోతూ వచాిడు సలీెం భాయి. భయిన్ హీరో సెందేశ్ మ్యడు రోజులు లేటుగా వసాునని
ఔబుర్ట చేశాడట లాసట్ మినిట్ లో. “అసలే న్న రయషనల్ పా
ర ఫలభష్ తో నే చస్త
ు ెంటే ఏెంట భాయూ ఇది” అన్నాడు సలీెం.

ఆ స్ట్నిమా డైరెఔటరెైన వేగేశఴర్, డానష్ మేసటర్ట అశోక్ అఔకడికొచ్చి మొతుెం మేటయెంతా విని “మీరేెం ట్నశన్ డఔెండి సార్, భయిన్
హీరో గార్ట వచేిలోగా ఆ కొతో
ు ళ్ళళదురితో మేనేజ్ చేసాుెం” అన్నార్ట.

ఇెంకా రిపోరిటెంగ్ ట్ైెం అవఴఔపోవడెంతో యూయప్ వెళ్ళళ స్ట్నిమా యూనిట్ల
ల వాళ్ళెంతా ఎయిర్ పోయట్ లో

ఔల్సమత్రర్టగతున్నార్ట.జీవన్ మాతరెం ఔ మ్యల్నునా చెయిరోల కూర్టినా షహన్నజ్ నే చూస్త
ు న్నాడు. తనని భరిిపోయి
చూస్త
ు న్నాడు. ఔ తనమమతఴెంతో చూస్త
ు న్నాడు. కానొఔ అనుభూత్రతో చూస్త
ు న్నాడు. అలా చూస్త
ు నా జీవన్ కి పాక్కజా
స్ట్నిమాలో మీన్న కుమారీ, భధుభత్ర లో వెైజెంత్రమాలా, మ్యఖ భనస్తలు లో సావిత్రర, ఆభ ఎవర్ట? లో జమల్ల్సత, రాక్ లో
సాధన, కాఖజ్ కే పూల్ లో వహిదా రెహమాన్, తలాష్ లో షరిమలా ఠాగోర్ గర్ట
త కొస్త
ు న్నార్ట. వాళ్ళెందరి ఔళ్తళ గర్ట
త కొస్త
ు న్నాయి.

షహన్నజ్ ఔళ్ళ ముెందు వాళ్ళెందరి ఔళ్తళ దిఖదుడుప్ప అనిపస్త
ు ెంది.

హైదరాబాద్ నుెంచ్చ దుబాయ్ వెళ్ళళ ఆ విమానెం న్నలుగ ఖెంటల్కి టేకాఫ్ అవ్వతుెండగా సేఫ్టట ఫలు
ట లు టు
ట కోభని ఎనౌనష్
చేస్త
ు ెంటే... పసట్ ట్ైెం పైట్ జరీా చేస్త
ు నా యోగి పొయపాటున జీవన్ రెెండు ఫలు
ట లో
ల ఔట ఔటేటస్తకుని ఎయిర్ హోసెటస్ తో త్రటు
ల
త్రన్నాడు. ఇడీల సాెంబాయని చెపు రెెండు అటట ముఔకలా
ల ెంట వాట మీద సాెంబార్ట యెంగలో ఉనాదేదో వేస్ట్చ్చిన ఎయిర్ హోసెటస్ తో
ఇెంగ్లలష్ణలో ఆర్ట
గ ూభెంట్ టు
ట కునా చెందరా
ు నవ్వఴకుెంటున్నార్ట పాూస్ట్ెంజయలెంతా. ఆకరికి చ్చరాకులో ఉనా సలీెం
ి వ్వ కేస్ట్ చూస్త
కూడా నవేఴశాడు. ఈలోగా అఔకడికొచ్చిన జారిి రసాదు, చెందరా
ి వ్వ ని తెఖ త్రటట “న్తరూమస్తకుని కూరోి” అన్నాడు.

దూయెంగా సలీెం ఔకన కూర్టినా షహన్నజ్, కిటక్కలోెంచ్చ దూదిలా తేల్సపోతునా మేఘాల్ను చూస్తెంది. ఆభ డిలో
నిదరపోతునా స్ట్పాలా ఉెంది వయోల్సన్. ఏవో లోకాలో
ల కి చూసాు మౌన్ననిా మోస్త
ు న్నాయి ఆవిడ ఔళ్తళ.

రతీ స్టు ముెందు ఫిఔష్ చేస్ట్ ఉనా మానిటరోల పైట్ మాప్ ఔనిపస్త
ు ెంది. ముెంఫై, అహభమదాబాదు, ఔరాచీ దాటుకుెంట్య
అరేబియా సముదరెం మీదుగా దుబాయ్ వేప్ప రయాణెం చేస్త
ు ెందా విమానెం.

ఎయిర్ కాిపట్ కూ
ి చూపెంచే ఇెంగ్లలషూ, హిెందీ స్ట్నిమాల్య, యఔయకాల్ గేమ్యష ఉన్నాయి. ఇెంకా భనెం రతేూఔెంగా చూస్తకోవాల్ెంటే
వాళ్ళ దఖగర్టనా కొనిా స్ట్నిమాల్ ల్సస్త
ట స్టు ముెందు బాూగ్ లాెంట దాెంట్ల
ల ఉెంది. అది చూస్ట్ ప్పర్ట చెబితే కేవల్ెం భనెం భటు
ట కే
స్ట్నిమా చూస్తకునే సఔయూెం ఔల్సషస్త
ు ప్పల చెమూఫడుతుెంది.

అలాగే, విమానెం ఆకాశెంలో రయాణెం చేస్త
ు ెండగానే రెంచెంలో ఎఔకడిక్వైన్న భనెం ఫోన్ మాటాడుకునే అవకాశెం ఉెంది. అయితే
భన ఇెంటరేాషనల్ బాూెంక్ కాయు్ ఫోన్తల

ఇన్ సయట్ చేస్ట్ మాటాడుెం మొదలడితే నిమిష్ణనికి అయిదు యూరోల్ చొప్పున

భన ఎకెంట్ లో ఔరెనీష తీస్తకుెంటార్ట. అదే ఫోన్ దాఴరా పైట్ లో వేరే స్టులో ఉనా వాళ్ళతో మాటాడుకోవచ్చి. దానికి చారీి
లేదు. అదెలాఖెంటే ఫోన్ రిస్వర్టకునా ఫటనష్ మీద భనెం ఎవరితో మాటాడాల్నుకుెంటున్నామో ఆ భనిషి కూర్టినా స్ట్
నెంఫర్ రస్ చెయాూల్స. ఎవరి దాఴరాన్త ఫోన్ చెమూడెం నేర్టికునా యోగి, కో – డైరెఔటర్ ఖెంఖరాజు తో మాటాడదాభనిపెంచ్చ
అతని స్టు నెంఫర్ G.24 డమల్ చేశాడు. నిజానికి ఖెంఖరాజు నెంఫర్ G26. రాెంగ్ నెంఫర్ నొఔకడెం వల్ల ఫోన్ గాఢెంగా

నిదరపోతునా ఔ అయబ్ షేక్ కి ఔనఔటయిూెంది. ఫోన్ రిెంగ్ కి ఉల్సకికడి లేచ్చన షేక్ “హలో” అన్నాడు.

అటుాెంచ్చ యోగి “ట్లను మార్టసాువేెంటా
ర ఖెంఖరాజు...?” అన్నాడు.

చ్చరాకు డిపోయిన షేక్ అయబిక్ భాషలో త్రటా
ట డు.

నవేఴస్ట్న యోగి “భనెం పైట్కిక న్నలుఖగెంటల్న్నా కాలేదు. అప్పుడే అయబుుల్ భాష నేరేిస్తకున్నావా
ర ఇడిమట్..?”
అన్నాడు.ఇడిమట్ అనా ముఔక చాలా బాగా అయథభైెంది షేక్ కి. తనకి ఫోనవర్ట చేశారో ఎయిర్ హోసెటస్ దాఴరా తెలుషకుని,
దీపావళ్ళ నైటు నేల్బార్టన వదిల్సన తారాజువఴలా దూస్తకుెంట్య యోగి దఖగయ కొచ్చి కాల్ర్ట టు
ట కుని భడ కొరిక్వమూబోతుెంటే
ఏెం మాటాడాలో అయథెం కాని యోగి “ఖెంఖరాజనుకున్నాను.... ఖెంఖరాజనుకున్నాను” అెంటున్నాడు.

“అది కాదు సాయిబూ మావోడు.... అది నీ స్టనుకోలేదురా” అని ఆ అయబ్ షేక్ భుజెం మీద చెయిూ వేస్ట్న ఖెంఖరాజు గ్రఫ మీద
దు సెందొచేిలాఖ కొటేటడు.

దాెంతో ఉల్సకికడు పైట్ల
ల వాళ్ళెంతా కేసారి ఇటు త్రపాుర్ట వాళ్ళ తల్కామలు.

చెెం తడుముకుెంటునా ఖెంఖరాజుని భుజెం టు
ట కుని నడిపెంచ్చక్వళ్త
ు న్నాడు యోగి...! నడుస్త
ు నా ఖెంఖరాజు బ్రరకు లేస్ట్నటు
ట
ఠకుకన ఆగిపోయేసరికి “భళ్ళళ ఏవయిెంది..?” అన్నాడు యోగి.“ఆ కొతు హీరోయినూ, కొతు హీరో గాడ్య చూడు ఔళ్ళనొఔళ్తళ
ఎలా ఔర్టికుపోయి కూర్టిన్నారో..! ఆ ఉలన్ శాలువా ఎెంత నైస్తగా ఔప్పుకున్నారో చూడు...” అన్నాడు ఖెంఖరాజు.

“ఎెందుకు ఆళ్ళని చూస్ట్ అెంత ఔడుప్ప భెంట..? నువ్వఴ కూడా ఈ విమానెంలో ఏ తుయఔ పల్లన్త చూస్తకోకూడదు...” అన్నాడు
యోగి.“న్న బాధ అెందుకు కాదెహ...”

“భరెెందుక్వహ...?”

“ఆ పల్ల వాళ్ళభమనీ, న్ననానీ తన కూడా ఎెందుకు రావదుెందో ఇప్పుడయథభయినెందుకు” అన్నాడు ఖెంఖరాజు.విెండో స్ట్ దఖగయ
కూర్టిని ఫమట చీఔటనే చూస్త
ు నా షహన్నజ్ నే చూస్త
ు న్నాడు జీవన్.

ఆ చీఔటని చూసాునే ఏవేవో ఔల్లు ఔెంటునాటు
ట ఔళ్తళ కాసేప్ప మ్యస్త
ు ెంది, కాసేప్ప తెర్టస్త
ు ెంది. భధూ భధూలో
నవ్వఴకుెంటుెంది.అదెంతా చూస్త
ు నా జీవన్ ఆ షహన్నజ్ ని చూసాు ఎఔకడికో ఎఔకడఔకడికో వెళ్ళళపోతున్నాడు.

ఆ షహన్నజ్ భటు
ట కి జీవనిా చూడుెం లేదు.

జీవన్ భటు
ట కాభనే చూస్త
ు న్నాడు. చూసాునే ఊహిెంచ్చకుెంటున్నాడు. ఎన్తా ఊహలు, ఎనాన్తా ఊహలు, ఎనాన్తా అెందాలు,
చూడచూడ ఫెంధ్యలు అని పాడుకుెంటున్నాడు.
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ఉదమెం ఎనిమిది ఖెంటల్కి దుబాయ్ ఎయిర్ పోయట్ లో ఆగిెంది పైట్.

ఏరో బిరడిిమీెంచ్చ సెకూూరిటీ చెకిెంగ్ వేపొచాియెంతా.

భటల్ రిెంఖష్ ఉనా బూటు
ల వేస్తకునా యోగిని విుభన్నార్ట పోలీస్తలు. రాజభెండిర నుెంచొచ్చిన గోవిెందు మీద ఏెం
అనుమానెం ఔల్సగిెందో వాళ్ళకి బూటు
ల , ఫలు
ట తో పాట్య ఫటటల్నీా విపుెంచార్ట. చాయల్ టా
ట టీట డా
ర మర్టతో అెందరి ముెందూ
నిల్ఫడా
ు నికి చాల్ ఇఫుెంది డిపోతున్నాడు గోవిెందు. తనకేస్ట్ చూస్ట్ ఊగిపోతూ తెఖ వియఖఫడి నవ్వఴతునా హరిపరమని చూస్ట్
చాలా భెండిపోయిన గోవిెందు, దుబాయ్ పోలీస్తల్సా పల్సి “ మీకు అనుమానమొచ్చిెంది భగోడిా గాఫటట న్న ఫటటల్నీా
విపుెంచెమూఖల్సగేర్ట. ఆ పల్ల భలో
ల ఏముెందో ఏెంట్ల ఒసారి విపుెంచ్చ చూడెండి” అన్నాడు.

అయథెం కాని దుబాయ్ పోలీస్త తన ఇన బూటుతో గ్లవిెందు కాలు తొకేకసాడు.

భటల్ డిడఔటర్ తో గోవిెందు శరీయభెంతా డిట్ఔట్ చేసేు సరిగా
గ కుడి కాలు దిగాఔ కుయ్... కుయ్ భని సెండు రావడెంతొ ఆ డిట్ఔట్
చేస్త
ు నా వాడికేెం అయథెం కావడెం లేదు. తెఖ ఔనూయూజ్ అయిపోతుెంటే... ఏెంటెంట్య వాడి ై అధికారి వచాిడు. అతని రిస్ట్థతీ అదే.
డిట్ఔటర్ మోకాల్స కిెంద టటనప్పుడలా
ల సెండొస్త
ు ెంది. చ్చవరికి తెల్సషెందేెంటెంటే ఎప్పుడో గోవిెందు కాలు విరిగినప్పుడు లోల్ భటల్
రాడ్ వేశాయట. అదీ సెంఖతీ..!“ఆ షహన్నజ్ భనతో ఎెందుకు వస్త
ు ెంది...?” జారిి రసాద్ నడిగాడు జీవన్.“రెెండు వారాలు ట్ైమిసేు
షహన్నజ్ తనని ప్పరమిెంచ్చన సాకాశూలు చూపసాునని ఛాలెంజ్ చేసాడట. అలా చూపెంచఖల్సగతే నేను నినుా ళ్ళళ చేస్తకోడానికి స్ట్దధెం
అెందట షహన్నజ్.”“ఔవేళ్ చూపెంచఔపోతే నినుా పొరపషనల్ కిల్లయష్ తో చెంపెంచేసాును” అన్నాడట సలీెం.“ఆ వజీర్ చాలా తేడా
భనిషి, నెందిని ెంది చెమూఖల్డు. ఇటు చూసేు భాయి షూటెంగ్ కి వస్త
ు న్నాడు”.“ఇెంట్ల
ల ెంటరిగా ఉెండే షహన్నజ్ ని ఆ వజీర్
ఎలాెంట హిెంసకి గరి చేసాుడో అని ఆభను కుడా ఆస్ట్టియా తీస్తకొస్త
ు న్నాడు సలీెం” అని చెపాుడు జారిి రసాద్.

“14 రోజుల్ పాటు నయఔెం అనుబవిెంచాల్నామాట షహన్నజ్” అనుకున్నాడు జీవన్.

జీవనలా అనుకుెంటుెండగా సరాసరి తనే జీవన్ దఖగరికొచ్చి ఔళ్ళతోనే తనతో మాటాడినటు
ట , ఆ ఔళ్ళని చూస్త
ు నే నీ సెంపూయాభైన
రూెం ఎప్పుడు చూపసాువ్వ...? అని నిశవఫధెంగా అడిగినట్య
ట , ఆభ నిశవఫధెంగా నవిఴనట్య
ట అనిపెంచ్చన్న జీవన్, షహన్నజ్ ని
ఊహిెంచ్చకుెంటా ఏవేవో ఔల్లుఖన్నాడు.
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ఖెంట తరాఴత జయమనీ లో ఉనా మ్యూనిక్ వెళ్ళళ ఎమిరేటష్ విమానెం ఎకాకయెంతా.

ఎనిమిది ఖెంటల్ రయాణెం.

దుబాయ్ నుెంచ్చ యఔయకాల్ ముస్లెం ఔెంటీరలు దాటుతుెంది ఎమిరేటష్ విమానెం.

అమామన్, టరపోల్, అదెనష్, మాలా
ట దాటుకుెంట్య బా
ల క్ స్ వేళ్త
ు ెంది విమానెం.

మేెం అడిగిన కోగ్ నేక్ బా
ర ెందీ, మాల్ట్ విస్కల్య, వెజిటబుల్ సలాడ్యష, సాల్ట్ మిఔష్ చేస్ట్న కేషూూ పసాు బాదెం ప్పులీా చాలా
ఒపగా
గ అెందిస్త
ు న్నార్ట అెందభైన ఆ ఎయిర్ హోసెటస్ లు.

షహన్నజ్ చేత్రలో ఉనా వయోల్సన్ మామ్యల్సు కాదు. అదో లేట్సట్ వయోల్సన్. ఎల్కిటిపైడ్ వయోల్సన్.

దానికునా అవ్వట్ ప్పట్ సాక్వట్ కి హడ్ ఫోన్ కేబుల్ కి ఔనఔట్ చేస్ట్ విమానెంలో ఉనా వాళ్ళళవరిక్క డిసటిబ్ కాకుెండా తను మాతరమే
విెంటా యఔయకాల్ ఆలోచనలో
ల క్వళ్ళళపోతా వాయిస్ుెంది వయోలీన్ననిా.

ఎనిా హిెందుసాథనీ రాగాలో.... ముకూెంగా హడీ రాఖెంలో ఆజారే యదేశీ, శివయెంజని లో మేరే నైన్న సావన్ బాదో, వీట తరాఴత
గలామ్ అలీ ఖజల్ష్ మాెండ్, దరాారీ డ్ దీప్, తోడి... యఔయకాల్ రాగాలు ఆ వయోల్సన్ మీద లుకుతున్నాయి.

ల్ెంచ్ ట్ైభయిూెంది.

“మీకు ఇెండిమన్ ఫుడ్ కావాలా..? అయబిక్ ఫుడ్ కావాలా..?” అనడిగిెంది ఏయిర్ హోసెటస్.

“ఏది ఆయటర్ చేదా
ు ెం..?” అన్నాడు గోవిెందు.

“ఎదవ ఇెండియా భోజనెం రోజూ భనిెంట్ల
ల ఆడోళ్తళ వెండేదే ఖదా..! వెరెైటీగా ఉెంటది అయబిక్ ఫుడ్ చెబుదాెం” అన్నాడు
చెందరా
ి వ్వ.“ఒకే, అయబిక్ ఫుడ్” అన్నాడు గోవిెందు.

పావ్వ ఖెంటలో ఆభ తీస్తకొచ్చిన భోజనెం చూస్ట్న చెందరా
ి వ్వ గొళ్తళభన్నాడు. గుడెంటే గుడు అనాెం, అయ చెయిూ అెంత
వెడలుునా సఖెం కూడా ఉడఔని తోలు తీస్ట్న చే ముకాక, ల్సచీ ల్వనీ ఉడిక్క ఉడఔని న్నలుగ ర్తమూల్య ఉన్నాయి.ఇవి
గాఔెండా ఆకులు, అల్ముల్య, ఖడీుగాదెం ఉన్నాయి.

కార్టతునా ఔనీాళ్ళని గోవిెందు భుజెం మీదునా టవల్ తో తుడుచ్చకుెంటుెంటే అఔకడికొచ్చిన జారిి రసాద్ “అనీా వెంఔయ
నేల...!” అని చేత్రలో ఉనా చ్చష్ పాూక్వట్ ఇచ్చి “త్రను ఈ పూటకిదే నీ ల్ెంచ్” అనళ్ళళపోయాడు.

ఇెండిమన్ ల్ెంచ్ ఔట ఆయుర్ చేస్ట్ తెపుెంచ్చకునా హరిపరయా అనిల్య ఔళ్ళకొఔళ్తళ గోర్ట ముదులు చేస్ట్ భరీ
త్రనిపెంచ్చకుెంటున్నార్ట.అది చూస్ట్న కో – డైరెఔటర్ట ఖెంఖరాజు “అమామన్ననాల్సా కూడా రావొదుని ఈ పల్ల ఎెందుఔెందో
ఇప్పుడయథభైెంది..!” అన్నాడు.

“న్నక్వప్పుడో అయిూెంది” అనా యోగి, ఖెంఖరాజు కాళ్తళ తొకుకకుెంట్య వెళ్ళళపోయాడు.

దూయెంగా సలీెం ఔకన కూర్టినా షహన్నజ్, జీవన్ దఖగరికొచ్చి మాటాడిెంది. ఆభ, జీవన్ మాటాడుకుెంటుెంటే జనభెంతా
నిదరపోతున్నార్ట. ఔష్ దాటాకా లేక్ బాలాటన్ లో దిగిెంది విమానెం. ఆభ లేక్ డు
ు న కూర్టిని చాలా సేప్ప వయోల్సన్
వాయిెంచ్చెంది. అఔకడుాెంచ్చ బుచారెసట్ దాట హెంగేరి కాూపటల్ అయిన బుడాసట్ వెళ్ళళర్ట. రెకిఴమమ్, సెవెను్ స్ల్ లాెంట
స్ట్నిమాలు తీస్ట్న జోల్టన్ ప్పబిర ఇెంటక్క వెళ్ళళ మాటాడి అఔకడుాెంచ్చ ఎగర్టకుెంట్య పోలెండ్ లో దిగార్ట. వారాషలో ఉనా కిిసటప్ కిస్ల
వస్క చదువ్వకునా ఫిల్మ్ స్తకలుక్వళ్ళళర్ట. అఔకడుాెంచ్చ విమన్నా, టు
ర యీ వెళ్ళళర్ట.

విమానెం కుదుప్పకి భల్కువ వచ్చిెంది. అెంతా ఔల్, దూయెంగా సలీెం ఔకనే కూర్టిని ఉెంది షహన్నజ్. ఎమిరెైటష్ విమానెం
మ్యూనిక్ ఎయిర్ పోయట్ యన్ వే మీద వాల్సెంది.

ఔటే వయశెం.

ఎయిర్ కాిపట్ కూ
ు ెంటే ఫమటకొచ్చిన ఏరో బిరడిి మీెంచ్చ
ి అయబిక్ భాషలోనూ, ఇెంగ్లలష్ణలోనూ ధనూవాదాలు తెల్సమజేస్త

నడుచ్చకుెంట్య ఫమటకొచ్చి ఆ తరాఴత ఎసకలేటర్ లో కిెందికి దిగాయెంతా.

ఔనేఴమర్ ఫల్ట్ మీెంచొస్త
ు నా సామానలలో ఎవరిది వాళ్తళ తీస్తకుని టా
ర లీల్ మీదేస్తకుని ఫమటకొచేి రమతాాలో
ల ఉెండగా ఔ
శుబవాయత తెల్సస్ట్ెంది. అదేెంటెంటే...

నగెటవ్ ఉనా బాకుషలు ఈ పైట్ లో రాలేదట.

అసలే సెందేష్ విషమెంలో అప్ సెట్ అయిపోయునా పొరడ్యూసర్ సలీెం, భరిెంత డల్ అయిపోయేడు. అతని రిస్ట్థత్ర చూస్ట్
దఖగరిక్వళ్ళళన కో – ఆరిునేటర్ వేణు “మీరేెం ట్నశన్ డఔెండి... వచేి పైట్ లో వసాుమట ఆ బాకుషలు. నేనిఔకడే ఉెండి వాటని
తీస్తకుని వసాును” అన్నాడు.“నేనూ మీతో పాటుెంటాను. నగెటవ్ లేకుెండా అఔకడికి వెళ్ళళ నేనేెం చేసాును..?” అని, “రసాద్,
వీళ్ళని తీస్తక్వళ్ళళ తకికన నలనీా నువ్వఴ చూస్తకో” అన్నాడు జారిి రసాద్ తో సలీెం.

“సరే” అని అెంతా ఫమటకి ఔదల్బోతుెంటే “న్న ల్గేజి రాలేదెండి” అన్నాడు కో - డైరెఔటర్ ఖెంఖరాజు.“అది కూడా ఆ నగెటవ్
బాకుషల్తో పాటు ఉెండిపోయి ఉెంటుెంది. వేణు గార్ట తెసాురేల ద “ అన్నాడు జారిి రసాద్.

“అది కాదెండీ బాబూ, న్న షేవిెంగ్ కిట్య
ట టవల్య... అనీా ఆ స్తట్ కేస్తలో ఉెండిపొయినియిూ, డబుులు కూడా. ఔటు
ట ఫటటల్తో
ఉన్నానెండీ ఇప్పుడు” ఏడుస్త
ు అన్నాడు ఖెంఖరాజు.

“అదేదో చూదా
ు ెం లేవయాూ బాబూ ద ముెందు” అన్నాడు జారిి రసాద్.

“ళ్తళ తోముకోడానికూకడా ఏదీ లేదెంటే వినిపెంచ్చకోరే” అని ఖెంఖరాజెంటుెంటే ఖఫఖబా వచేిస్ట్న చెందరా
ి వ్వ “దారిలో ఏ వే
ప్పలో
ల విరిచ్చసాుెంలే ద” అన్నాడు.

“ఈ దేశెంలో వే చెటు
ల ెంటాయా భరి..?” డౌటొచ్చిెంది గోవిెందుకి.

“వే చెటు
ల కాఔపోతే తెంగేడు చెటు
ట , అదీ కాఔపోతే నేపాళ్ెం చెటు
ట ఏదోట లేకుెండా ఎలాగెంటది.”

“వాడేస్ట్న ఫరష్ణ
శ కావల్ెంటే న్న దఖగర్తఔటుెంది” అన్నాడు యోగి వాళ్ళ గొడవలా జర్టగతుెండగా కాసు దూయెంగా వయోల్సన్ బాకుష
తో నిల్ఫడునా షహన్నజ్ దఖగరిక్వళ్ళళ ఏదో మాటాడి వచ్చిన సలీెం, జారిి రసాద్ దఖగరికొచ్చి “నేనొచేిదాఔ స్ట్సటరిా జాఖితుగా
చూస్తకో రసాద్ భాయి” అన్నాడు.

వయశెం వదిలేటు
ట లేదు.

ఎయిర్ పోయట్ ఫమట వేణు తాల్యకూ ఆస్ట్టిమన్ డైివర్ హనీష, వాళ్ళబాుయీ హైట్క్ ఫస్తష రెడీగా టు
ట కునున్నార్ట.

జీవన్ ని ల్ఔరిెంచాడు హనీష. అతనూ ఉలీయ అనే అతనూ ఫస్తష తెచ్చికుని టరప్ కిెంతని మాటాడుకుెంటున్నార్ట. డైరెఔటయష్ కి
లోకేషనష్ లాప్ టాప్ లో చూపెంచ్చ నచ్చిన వాట రిమషను
ల తీస్తకునే ని “ఉసాల” అనే లేడీ చేస్త
ు ెంది.

“ఈ అబాుయి ఎవర్ట..?” అని హనీష ని అడిగితే చెపాుడు వాళ్ళబాుయేనట. ఇవాళ్ స్తకలు లేఔపోవడెంతో కూడా
వచాిడట.అది వినా గోవిెందు “అచిెం భన పల్లలా
ల గే” అన్నాడు.

ల్గేజీ మొతుెం ఫస్తషలో సరేుశాఔ ఫమలేురిన హైట్క్ ఫస్తష, ఎయిర్ పోయట్ దాటుతుెంటే ఔకనే ఉనా యన్ వే మీెంచ్చ లుఫా
ు న్నష పైటు
వెళ్త
ు ెంది.

ముెందు వర్టసలో జీవన్, మ్యూజిక్ డైరెఔటర్ యోగి కూర్టిన్నార్ట. వాళ్లఔవతల్ ఆ స్ట్న్నమ డైరెఔటర్ వేగేష్, క్వభరాభన్ విన్నమఔన్
కూర్టిన్నార్ట. తకికన వాళ్ళెంతా ఎవళ్ళళష్ణ
ట నికి వాళ్తళ సర్ట
ు కున్నార్ట. వెనఔ భటు
ట కు హరిపరమ, అనిల్ సరేుస్తకున్నార్ట.చ్చవరి
స్ట్ల
ల కూర్టినా షహన్నజ్ చెంట బిటటని టు
ట కునాటు
ట వయోల్సన్ బాఔష్ ని ళ్ళళ టు
ట కుెంది.

హైట్క్ ఫస్తష మ్యూనిక్ నఖయెం దాట ఫమటకొస్త
ు ెంటే సాల్ష్ ఫయగ్ 177 కిలోమీటర్ట
ల అనా బోర్ట
ు చూస్ట్ ఔకసారిగా ఔళ్తళ
మ్యస్తకున్నాడు జీవన్. మోజాయట్.... ఒల్య్ గాెంగ్ ఎమాడిమస్ మొజాయట్. ఔటఔ దరిదరెంతో ముైు ఆరో ఏటే చనిపోయిన
మొజాయట్. ఆమన ప్పటటన ఊర్ట సాల్ష్ ఫయగ్. మొజాయట్ గరిెంచ్చ న్న ఔెంటే గొుగా వయోల్సన్ వాయిెంచే షహన్నజ్ కి
తెలుషెండాలే అనుకుెంట్య వెనకిక చూశాడు జీవన్.ఆభ కూడా సాల్ష్ ఫయగ్ బోర్ట
ు కేసే చూస్త
ు ెంది.

భళ్ళళ జీవన్ ఔల్ మొదలైెంది. వెనక్ స్ట్ల
ల కూర్టినా షహన్నజ్ వయోల్సన్ తీస్తకుని సరాసరి జీవన్ దఖగరికొచ్చి ఉదమ యవిచెందిరఔ
రాఖెం వాయిస్త
ు యఔయకాలుగా విహారాలు చేస్త
ు ెంది. ఆ రాఖెం విెంట్య ఆభనే చూస్త
ు న్నాడు జీవన్.

స్ట్ఔష్ వే రోడ్ మీద టా
ర ఫిక్ రూల్ష్ వాళ్తళ టటన నిఫెంధన రకాయెం ఖెంటకి నూట ఇయవెై భైళ్ళ స్ుడులో హైట్క్ ఫస్తష వెళ్త
ు ెంటే
రోడు
ు ఔకనే ట్ైిన్ టా
ర క్, దాని ఔకనే నీల్ెంగా ఉనా నీళ్ళ రవాహెంతో కాల్వ. కాసేషటకి గాల్స ఔెంటే స్ుడుగా దూస్తకుెంట్య,
వీళ్ల ఫస్తషని ఒవర్ టేక్ చేస్తకుని వీళ్ళ ఔకనిెంచెళ్ళళపోయిెంది ట్ైిను.

వాళ్తళ వెళ్త
ు నా రోడు
ు కు ైన అడుెంగా దు దు బిరడీిలు రతీ అయిదు కిలోమీటయలకి ఔటయిన్న తగలు
ు న్నాయి.

ఎడాడా చిట ెంటలు, ఎడెం ఔకన ఎతుయిన దు గటట మీద మ్యడు విెండ్ మిల్ష్ ఔక ఔకనే త్రర్టగతూ ఔనిపెంచాయి.
అఔకడఔకడా ఔనిపెంచే పాతకాల్ెం న్నట ఇళ్తళ “A” అనే అక్షయెం సాఖదీస్ట్నటు
ట న్నాయి. వాటైన పొఖ గొటా
ట లు, గోడల్కి పాకిెంచ్చన
చిట తీఖలు పూయఴ వెైబవెం ఏ మాతరెం పాడవకుెండా భయిెంటేన్ చేస్తకుెంటా వస్త
ు న్నాయఔకడి రజలు.తమాష్ణగా ఉనాది ఏది
ఔనిపెంచ్చన్న వెెంటనే వెనకిక త్రరిగి చూస్త
ు న్నాడు జీవన్. నల్లట బుయఖా వెనఔ షహన్నజ్ ఔళ్తళ కూడా వాటని చూస్త
ు నాటు
ట గానే
ఉన్నాయి.

ముెంచెన్ స్ట్టీ వచ్చిెంది.

పొడుగాట టనాలో
ల ెంచ్చ దారి. ఖలే వెనాలా
ల స్డిమెం దీపాలో
ు నిెండిపోయిెందా దారి. ఈ టనాలేముెందీ ఆస్ట్టియాలో ఆకేనీష లేక్
వేళ్ళు దాాలుగ కిలోమీటయల పొడుగనా టనాల్ ఉెంది. అలా హైట్క్ ఫస్తష టనాల్ష్ లో క్వళ్ళళనప్పుడు వెనఔనిెంచ్చ ముదు
ు లు
డు
ు నా శబా
ు లు వినిపస్త
ు న్నాయి. దాదాప్ప కిలోమీటర్ట తరాఴత వెనకిక త్రరిగి చూసేు హరిపరమ, అనిల్. యూనిట్ లో వాళ్ళళదురి
గరిెంచ్చ బాగా వినిపస్త
ు న్నాయి. దారిలో మ్యడు టనాల్ష్ తగిలాయి. హైట్క్ ఫస్తష చీఔట్ల
ల క్వళ్ళళన రతీసారి ఈ ముదు
ు ల్ శబా
ు లు
ఎకుకవయాూయి. పోను పోనూ మ్యలుగల్ దాకా వెళ్ళళెంది వూవహాయెం.

ముెంచెన్ స్ట్టీ చాలా అెందెంగా ఉెంది. ది ఫోయల భరిషడస్ ఫెంజ్ షోరూమ్ గెండరట బవనెంలా ఔనిపెంచ్చెంది. ఆ ది ఫోరూ
ల కాయలతో
నిెండిపోయి ఉన్నాయి. బవనెం చ్చట్య
ట ఎటు త్రరిగి చూస్ట్న్న భరిషడస్ ఫెంజ్ కారేల ఔనిపసాుయి. ఆ తరాఴత పాత బవన్నల్సా ఎెంతో
దిల్ెంగా దాచ్చకునే వాళ్తళ ఔటు
ట కునే మోడరన్ బవన్నలు చాలా విెంతగా ఉన్నాయి. ముకూెంగా వాట ఔల్ర్ కాెంబినేషన్
ఇెండియాలో భనభఔకడా చూడెం అలాెంట యెంగల్ ఔల్యిఔ.

ఫస్తష గాూస్ సేటషన్ దఖగరాగిెంది. ఫెంక్ న్ననుకునే చ్చనా స్తర్ ఫజార్టెంది. అెంతా అెందులోక్క, దాని ఔకనే భక్ డొన్నల్ు్ ఫయగర్
ష్ణప్పలోక్క దూరార్ట. జీవన్ కూడా రెెండు ఫయగర్ట
ల కొన్నాడు. ఎఔకడ ఫడితే అఔకడ భనెం యూరిన్ రిలీజ్ చెమూగ్రడదు. కాఫటట
గాూస్ సేటషన్ దఖగర్టనాలటరన్ లోల్సక్వళ్ళళల్ెంటే ఔ యూరో కాయిన్ వేసేు తు డోర్ట
ల తెర్టచ్చకోవ్వ. లోల్సక్వళ్ళళన జీవన్ కి
యఔయకాల్ ఔెండోభష్ ఔనిపెంచాయి. యూయప్ లో సెఔష్ ఎఔకడన్నా చెయ్యూచ్చిగాఫటట ఈ లటరనష్ లో ఔెండోభష్ కొనుకుకని
లటరన్ డోయష్ లోకి దూరిపోవచ్చి. లటరన్ లోక్వళ్ళళడు జీవన్. ఔక దాెంట్ల
ల ెంచ్చ ఔ అమామయి అబాుయి ల్ మ్యలుగల్య కేఔల్య
వినిపస్త
ు న్నాయి. జీవన్ ఫమటకొచేి సరికి ఆ జెంట కూడా ఫమటకొచ్చి స్ట్ఖరెటు
ల కాలుికుెంట్య వెళ్ళళ కారోల వెళ్ళళపోయార్ట.

ఫస్తష లోల్సకొచేి సరికి ఇెంకా ఎవరూ ఎఔకలేదు.వెనఔ స్ట్ల
ల ఉనా షహన్నజ్ ప్పసుఔెం చదువ్వకుెంటుెంది. జీవన్ దఖగర్టనా చ్చక్వన్
ఫయగర్ ఆభకిసేు సెైలెంట్ గా తీస్తకుని “థెంఔష్” అెంది. చాలా గొు వాయిస్. భధుభత్ర స్ట్నిమాలో వెైజమెంత్ర మాల్ గొెంతు,
పాక్కజా స్ట్నిమాలో మీన్న కుమారి గొెంతూ, నిరోుషి స్ట్నిమాలో సావిత్రర గొెంతు ఔల్ఖల్సస్ట్ వినిపెంచాయి.

షహన్నజ్ తో పాటు ఊహలో
ల క్వళ్ళళపోతున్నాడు జీవన్. గొెంతే అెంత బాగెంది ఔదా, భరి రూెం ఎెంత బాగెంటుెందో అని
ఊహిస్త
ు న్నాడు. ఆపల్ష్ వియగా
గ స్ట్న చెటు
ట .

ఔ కొభమ మీద కూర్టినా షహన్నజ్ భీెం పా
ల స్ రాఖెం వాయిస్త
ు ెంది. ఆభనెంటుకుపోయి కూర్టినా తను విెంటున్నాడు.అసలే
దుదెైన ఆ రాఖెంతో ఎెంతసేప్ప ఎెంత చాకిరీ చేయిెంచ్చకుెందో షహన్నజ్.అసలే త్రమూనైన ఆ రాఖెం షహన్నజ్ చేత్రలో భరిెంత
త్రమూనిదెైపోవడెంతో తను ఆయగిెంచడెం మొదలటా
ట డు దానిా.

ఔదిల్సన ఫస్తష కాసేషటకి జయమనీ నిెంచ్చ ఆస్ట్టియా దేశెంలోకి అడుగ టటెంది.దూయెంగా చ్చనా గా
ి భెం ఔట ఔనిపెంచ్చెంది. ఎల్సపెంట్
గేి ఔల్ర్ వేస్తనా ఇళ్ళ ెంకుల్ మీద చిగా న్నచ్చ టేటస్ట్ ఉెంది. గోడల్కి తెలుప్ప యెంగ వేస్తెంది. అెందభైన ఆ ఊరి భధూలో
పాత కాల్ెం న్నట చరిి. ఊరి వెనఔ చిట కొెండల్ మీెంచ్చ ఔట ఏకాెంతెంగా ఔనిపెంచ్చెంది. జనెం ఎఔకడా ఔనిపెంచడెం లేదు. రోడు
ు కి
భరో ఔక చూసేు వేల్ ఎఔరాల్ భైదానెంలో ఖడిు మేస్త
ు నా ఫల్భైన బ్ర
ర న్ ఔల్ర్ గరా
శ కాల్ెంలో ఎెండిన
ి లు, దూయెం దూయెంగా వరా
ఖడిు దాచ్చకునే షడు
ల ఔనిపెంచాయి.ముకెం ముెందు వేలాడు
ు నా యదా లోల్స అెందభైన న్తట్ల
ల కి ఫయగర్ ెంపస్త
ు కిటక్క అదుెంలోెంచ్చ
ఆస్ట్టియా అెందాల్సా చ్చస్త
ు ెంది షహన్నజ్.

ఫస్తష ఘాట్ రోడ్ ఎకికెంది. ఎతుయిన ఆ రదేశెం కిెంద అగాధెంలో జియల్ అనే గా
ి భెం ఔనిపెంచ్చెంది. అది దాటాఔ భళ్ళళ టనాల్
వచ్చిెంది. వెనఔ మొదలైన ముదు
ు ల్య మ్యలుగల్య ఫస్తషలో అెందరిక్క వినిపెంచేెంత ఎకుకవగా సెండ్ లో వినిపస్త
ు న్నాయి.

వెలుగొచాిఔ చూసేు... యోగి, ఫస్తష డైివర్ హానీష దఖగర్టనా భైక్ తీస్తకుని వెనఔ స్ట్ల
ల ెంచ్చ వాళ్ళ భధూలో టా
ట డు.
వెలుగొచాిఔ షహన్నజ్ తో సెైతెం ఫస్తషలో అెంతా చుటు
ల కొటేట సరికి, స్ట్గ
గ డుతూ తలెంచేస్తకుెంది హరిపరమ. అనిల్ అయితే
చ్చరాగా
గ చూశాదు యోగి వెంఔ.దు లోమలోకి దిగే సరికి వెడలాుట రెెండు దార్ట
ల ఔనిపెంచాయి. ఫస్తష ని ఎడెం ఔక దారిలోకి త్రపు
ఔ కొెండకికెంచ్చ దిెంపతే... ఏఖిభష్ అనే చ్చనా గా
ి భెం వచ్చిెంది. దాని భధూలో ఉనా నూూవియట్ అనే హోటలు ముెందాఖగానే
“భరి దిఖెండి” అన్నాడు జారిి రసాద్.

ఆ చ్చనా గా
ి భెంలో అదో చ్చనా హోటలు. కానీ, సాటర్ హోటల్ రేెంజ్ లో ఉెంది వాతావయణెం. రిసెశన్ దఖగయ క్వళ్ళళన జారిి రసాద్ రిజిసటరోల
ప్పర్ట
ల రాయిెంచ్చ తాళ్ళలు తీస్తకునే న్తల ఉెండగా ఇదుర్ట అెందభైన అమామయిలు స్ట్ఖరెటు
ల కాలుస్త
ు భభమల్సా కాిస్ చేస్తకుెంట్య
వెళ్ళళర్ట. వాళ్తళ లస్ట్ుమనష్. జిల్లర్ తలాున్ నుెంచ్చ ఎెంజాయ్ చెమూడానికి ఈ ఊర్తచాియట.

మాతో పాట్య జారిి రసాద్ ఇచేి తాళ్ళల్ కోసెం సెైలెంట్ గా వెయిట్ చేస్త
ు నా కో – డైరెఔటర్ ఖెంఖరాజు హఠాతు
ు గా లేచ్చ
కొకఔకళ్ళనీ అడుకుకెంటుెంటే... తన దఖగర్టనా ఔట్ డా
ర మయలలో ఔటచాిడు చెందరా
ి వ్వ.

క్వభరాభన్ విన్నమఔన్ ఫాూెంటు, డానష్ మేసటర్ టీషరూ
ట ఇచాిర్ట. యోగి పాత ఫరష్ ఇచాిడు. డైరెఔటర్ వేగేష్ బాగా పొదుప్ప,
దానికి తోడు బాగా పస్ట్నిగొటు
ట లాగన్నాడు. “న్న దఖగరేెంలేదు, సరిడా తెచ్చికున్నాను” అన్నాడు.

“రేప్ప న్న స్తట్ కేస్ రాగానే ఇచేిసాును సార్” అన్నాడు ఖెంఖరాజు.

“అెంటే, నువ్వఴ వాడిెంది భళ్ళళ నేను వాడన్న..?” చ్చరాకు డా
ు డు వేగేష్.

“అరెరే.., దారోల వే ప్పల్ల వియవడెం భరిిపోయేనే” అని చెందరా
ి వ్వ అెంటుెండగా తాళ్ళలు తీస్తకొచ్చిన జారిి రసాద్ అెందరిక్క

ెంచ్చతున్నాడు.జీవన్, యోగికి ఔ రూమిచాిర్ట. దాని నెంఫర్ 310.
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రాతరయిెంది.

కొెండల్ మీెంచ్చ వీస్త
ు నా చల్సగాల్స.

యూనిట్ల
ల అెంతా తాగే నిలో ఉన్నార్ట. ఈ చల్సలో ఎెంత తాగిన్న ఎఔకడెం లేదు. ఆ షహన్నజ్ ఏెం చేస్త
ు ెందో వెళ్ళళ
ల్ఔరిదా
ు మా..? అనిపెంచ్చెంది జీవన్ కి.

యూనిట్ తో పాట్య సాటెంపెంగ్ కోసెం వచ్చిన సెందీప్, రణయ్ అనే ఇదుర్ట కురా
ల భోజనెం
ి ళ్తళ అెందరి రూముల్క్క వచ్చి “రూములో
ఎల్వ్ చెమూయెంట సార్. హోటలు ఫమటునా డైనిెంగ్ హాలు దఖగయ కొచేిమూెండి తొయగా” అనళ్ళళపోయాడు.

భెందులో ఊగిపోతా అెంతా త్రెంటున్నార్ట. ఔ మ్యల్ షహన్నజ్ త్రెంటుెంది. యూనిట్ తో పాటు వచ్చిన వెంట కురోిడు రాము
చ్చి ప్పలుస్త, ఫెంగాళ్ళదుెంల్ కూరా చ్చక్వనూ వెండాడు. అెందరి భోజన్నల్యాూఔ వెంట్లడు సర్ట
ు కుెంటుెంటే ఆ ట్ైములో దిగార్ట
హరిపరమ, అనిల్ కుమార్. స్ుడుగా వాళ్ళ దఖగయక్వళ్ళళన జారిి రసాద్ “రేటుాెంచ్చ ఇెంత ఆల్సూభైతే ఫుడు
ు ెండదు. ఎనిా సార్ట
ల
మీ తలుప్ప కొటా
ట ల్స..?” అని కేఔలేశాడు.

“ప్పకాడుకుెంటున్నాెం” అన్నాడు అనిల్.

“ఏవాడుకుెంటున్నారో మాకు తెలుషలేరా..!” అని త్రటేటశాడు జారిి రసాద్.

రూమ్ లోకొచాిఔ “చల్సకి తటు
ట కోలేఔ పోతున్నా సార్” అని నపోల్సమన్ బాటల్ భళ్ళళ తీస్ట్ తాఖడెం మొదలటటన యోగి ఈ భధూ
భైస్తర్ట ట్యర్ట వెళ్ళళనప్పుడు తను ఔెంపోజ్ చేస్ట్న పాటలు వినిపస్త
ు న్నాడు.

అెంతలో..,

వయోల్సన్ న్నదెం. మొజాయట్ స్ట్ మేజరోల రాస్ట్న వయోల్సన్ కాన్ సెయట్ క్వవి 373 లో చ్చనా పీస్ వినిపస్త
ు ెంది. అెంటే షహన్నజ్ ఉెండేది
ఎదుర్ట ఖదిలోనేన్న....!? మొజాయట్ అెంటే తనకూ చాలా ఇషటమునాటు
ట ెంది.

అది వినడెం మొదలటా
ట కా పాడుెం మానేస్ట్ “వెసటిన్ కూడా తెల్షనామాట.... ఎెంత బాగా వాయిస్త
ు ెంది సార్ భన పొరడ్యూసర్ గారి
చెలలలు.... ప్పుకుెంటే BGM వాయిెంచభని అడగాల్స” అన్నాడు.

“అడుగ గానీ, తాగేస్తన్నావ్ కాఫటట ఇప్పుడొదు
ు ” అన్నాడు జీవన్.

“అలాగే” అని డిపోయాడు యోగి. అెంతలో వచ్చిన ఖెంఖరాజు ని చూస్ట్ నవాఴఖలేదు జీవన్ కి. కుయస ఫాూెంట్య, యభ ల్యజు టీ
షరూ
ట , పాత బూట్య
ల హోటల్ ఫమట దొరికిెందట చ్చరిగిపోయిన హేట్. మొతా
ు నికి ఔ ట్ైప్ప ఔభడిమన్ గెటప్ లో ఉన్నాడు.

డిపోయిన యోగి, స్ట్ుిెంగలా లేచ్చ ఖెంఖరాజు గెటప్ చూస్ట్ తెఖ నవ్వఴతూ “చాలా బాగెంది” అన్నాడు.“థెంఔష్ గానీ, చెపాును
ఔదా న్న ఔరెనీష అెంతా స్తట్ కేస్తలో ఉెండిపోయిెంది. మీరేవన్నా ఇసేు కాసేషప్ప కిెందనునా బారోల క్వళ్ళ
ు ను” అెంట్య అఔకడునా వేర్
హౌస్ సాకచ్ కేస్ట్ చూస్ట్ వెళ్ళళ దానాెందుకుెంట్య “ఇది ఉెండగా ఇఔ బారెెందుకు న్నకు..?” అెంట్య ఆ స్సా టు
ట క్వళ్ళళపోయాడు.

షహన్నజ్ ఖదిలో నుెంచ్చ వయోల్సన్ వినిపస్త
ు ెంది. మొజాయట్ దే ఇెంకో చ్చనా పీస్ వాయిస్ుెంది. అెంతట చల్సలో కూడా గెండలో
ల
ఎఔకడో చ్చనా భెంట యగలుకుని నుల్సవెచిని అనుభూత్రలో ళ్ళెంతా భతెుకికెంది జీవన్ కి.

మొజారేట ఎదుర్ట ఖదిలో కూర్టిని వాయిస్త
ు నాటు
ట ెంది. ఖదిలోకి వెళ్ళళ ల్ఔరిెంచ్చ, ఆ రాతరెంతా షహన్నజ్ వయోల్సన్ వాయిస్త
ు ెంటే

తనమమతఴెంలో చూస్త
ు ఉెండిపోవాల్నిపెంచ్చెంది జీవన్ కి.

ఖది వయకూ వెళ్ళళ ల్ఔరిెంచకుెండానే త్రరిగొచేిశాడు జీవన్. షహన్నజ్ ననుా ఎెందుకిలా వెెంటాడుతూ ఉెంది...? ఆలాన లాెంట
ఆభ ప్పరభ ఔదా...? హృదయానిా రిభళ్ళెంచేసే ఆభ వయోల్సన్నా...? ఉలాకపాతాల్సా వరివెంచే ఆభ ఔళ్ళళ...? ఏమో
తెలీదు అనుకుెంటున్నాడు జీవన్.
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తెలా
ల రిెంది.

ఎవరూ లేఔపోయే సరికి ఆల్సూెంగా లేచాడు జీవన్. ఔక ఫడ్ మీద దుగా గయఔ డ్య
ు మ్యూజిక్ డైరెఔటర్ యోగి. వాడిా
లేడానికి రమతాాలు చేస్ట్ ఇఔ తన వల్ల గాఔ బాతూ
ర మ్ లో క్వళ్ళళచ్చి ముకెం తుడుచ్చకుెంటున్నాడు జీవన్.

అెంతలో డోర్ సెండొసేు వెళ్ళళ తీసేడు.

మేఔప్ మేన్ సతీష్ “బ్రరక్ ఫాసట్ యడీ అెంట సార్. రాత్రర భనెం భోజనెం చేస్ట్న హాలో
ల నేనెండి” అన్నాడు.

కిెంద క్వళ్ళళసరికి హోటలు వాడు పొరవెైడ్ చేస్ట్న కాయా్ పలకూష, జాముల్య, ఆరెెంజ్ ళ్తళ, వెంట్లడు రాము చేస్ట్న ఎగ్ డస్త
ట తు
తకికన గినాల్నీా ఖాళ్ళగా ఉన్నాయి. ఉనావాటతో సర్ట
ు కుెందాభని ఫరడ్ కి జామ్ రాస్తకుెంట్య అప్పుడు ఖభనిెంచాడు జీవన్.
షహన్నజ్ ఔకతే కూర్టిని టీ తాగతుెంది. జీవన్ ని చూస్ట్ెంది.

“హాయ్...!” అనాటు
ట చేతో
ు సెైఖ చేశాడు.

రెసాుెండవఴకుెండా నవిఴ ఊర్టకున్నాయి ఆ ఔళ్తళ.

ఇదెంతా ఖభనిస్త
ు నా యోగి “ఏెంట సార్, ఆ అమామయిని రిచమెం చేస్తకోడానికి ట్ైి చేస్త
ు న్నారా..?” అన్నాడు జామ్
రాస్తకున్న ఫరడ్ ని న్తట్ల
ల కుకుకకుెంట్య.

“ఆ అమామయి ఎప్పుడో న్నకు రిచమభైెంది. జారిి రసాద్ తో సలీెం వాళ్ళళెంటకి వెళ్ళళనప్పుడు చూశాను” అన్నాడు
జీవన్.“హైదరాబాద్ ఎయిర్ పోయట్ నుెండి చూస్త
ు న్నాను, మీ ఔళ్తళ ఆ అమామయినే వెెంటాడుతున్నాయి. ఎెందుకు సార్ ఆ
అమామయి అెంటే అెంత ఇెంటరసట్..?” అన్నాడు యోగి.

“నేను కాదు, ఉలాకపాతాల్సా వరిశెంచే ఆ అమామయి ఔళ్ళళ ననుా వెెంటాడుతున్నాయి” అన్నాడు జీవన్.

“ఉలాకపాతాల్సా వరిశెంచే ఔళ్తళ అెంటే..?” అన్నాడు అయథెం కాఔ యోగి.

“ఉల్కలు రాల్సపోతూ దివూభైన కాెంత్రని వెదజలు
ల తాయి. ఆ కాెంత్రతో భర్టస్త
ు న్నాయి ఆభ ఔళ్తళ” అన్నాడు జీవన్.

టీ తాగి షహన్నజ్ వెళ్ళళపోయిెంది. ఆభని కాిస్ చేస్తకుెంట్య ఆ అనిల్, హరిపరమ ఔళ్ళనొఔళ్తళ అెంటుకుపోయి భరీ
దిగార్ట.“వీళ్ళ వాల్ఔెం చూస్త
ు ెంటే ఏదో ఖెందయగోళ్ెం అయేూలాగెంది సార్” అన్నాడు యోగి.

మాటలడలేదు జీవన్.

“ఇతనిా నేను ళ్ళళ చేస్తకుెంటాను అని ఆ అమామయి ఊహిెంచ్చకుెంటుెంది. ఈవిడికి నేను ఔడుప్ప చేదా
ు భని వాడు
ఊహిెంచ్చకుెంటున్నాడు. రెెండిటలో ఏది ఔయఔటెంటార్ట...?”

“రెెండోదే...”

వెనకిక త్రరిగి చూసేరిదురూ

ల్ెంగా లాెంటది కిెంద వేస్తకుని, ఔ షర్ట
ట ైన వేస్తకుని నిల్ఫడా
ు డు ఖెంఖరాజు.

“ఈ వేషమేెంట..?” అడిగేడు జీవన్.

“న్న ల్గేజిెంకా రాలేదు సార్. ఎవయాడిగిన్న మోతెకుకవవ్వదుని తకుకవ ఫటటలు తెచ్చికున్నాెం అెంటున్నార్ట...” అన్నాడు.

“మీ ెంట మీద ఫటటలవరివీ..?” అడిగేడు జీవన్.

“కాస్త
ట ూభష్ బాఔష్ లోవి సార్” అన్నాడు.

“నగిటవ్ భధ్యూహాెం నిెంచ్చ రావొచేిట. మ్యూనిక్ నిెంచ్చ పొరడ్యూసర్ట సలీెం, వేణు ఫోన్ చేశాయట”

“అయితే ఇవాళ్ షూటెంగ్ ఉెండదేమో...!” అన్నాడు యోగి.

“భధూహాెం నిెంచ్చ ఉెండొచిట. జారిి రసాదు గారూ, డైరెఔటరూ, క్వభరాభనూా లకేషనుష చూడా
ు నిక్వళ్ళళర్ట సార్” అనళ్ళళపోయేడు.

బ్రరక్ ఫాసట్ అయేూకా జీవన్, యోగి నూూవియట్ హోటల్ దఖగరోల ఉనా స్తర్ మారెకట్ల
ల క్వళ్ళళర్ట. ది యూరోలు కర్టి టట స్ట్ుడి్
చెరీి ఫ్ర
ర ెందీ, స్ట్లురూ
ల , వెనిఖర్ లో ఊయఫటటన చ్చిమియకామల్ స్సా కొన్నాడు యోగి.
ర ట్ బా

భధ్యూహాెం మ్యడునాయ దాటెంది. అెంతా షూటెంగ్ క్వళ్ళళపోయాఔ ఔెంపోజిెంగ్ మొదలటా
ట డు యోగి.

టేబుల్ మీద దర్టవేసాు ఏదేదో పాడుకుని కాసేషటకి ల్లవిలా ఫామ్ చేస్తకుని అఫదు సాహితూెం రాస్తకుని పాడి “ఎలాగెంది
సార్...?” అన్నాడు.

“ఇెంకోట చెయిూ” అన్నాడు జీవన్.

“న్న దఖగయ శీను అని ఔ కొతు కురా
ు ెం ఈసారి” అన్నాడు.
ి డు. వాడితో ల్సరిఔష్ రాయిదా

“అలాగే” అన్నాడు జీవన్.

“ఔ భెంచ్చ ల్లవి రామెండి ట్యూన్ చేసాును” అన్నాడు.

“ఆతేరమ గార్ట రాస్ట్న ల్లవి చెున్న..?” అెంటే, “చెుెండి” అన్నాడు.

చెప్పుముెందు ఆ పాట ఆమన ఏ స్ట్టుూయేషన్ కి రాసేరో చెప్పతాను విను... హీరోయిన్ జీవితెంలో చాలా దెఫుత్రెంది. యఔయకాల్
రిస్ట్థతులు ఆభని చాలా బాధిెంచాయి. దాెంతో ఎఔకడా ఉెండలేఔ ఔలబుుకొచ్చి బాగా తాగేస్ట్ సేటజి మీద పాడు
ు ెంది ఆ పాటేెంటెంటే...

తాగ్ర...

భనసెైతే భధువ్వతాగ.

వీలేలకుెంటే విషెం తాగ.

భధువ్వ భతెుకికస్త
ు ెంది.

విషెం ఖట్టకికస్త
ు ెంది.

బా
ర ెందీ విస్క యమ్యమ జినూ
ల యఔయకాల్ పానీయాలు.

అన్నా చెలీల తలీల దెండీర యఔయకాల్ అనుఫెంధ్యలు.

ఏదెైన్న నిష్ణ తేరే వయకే.

ఏవెైన్న ర్టణెం తీరే వయకే.

నిష్ణ తీరాకా ఖాళ్ళ స్సాలు.

ర్టణెం తీరాఔ కాల్సన బూడిదలు.

అెంతా వినా యోగి “చాలా బాగెంది సార్. ఇలాెంట సాహితూెం ఉెంటే ఆ పాట ఎుటక్క ఫత్రకి ఉెంటుెంది” అని భళ్ళళ చేస్ట్న
ల్లవికి అఫదు సాహితూెం పాడు
ు న్నాడు. ఖెంట సేప్ప పాట పాడిెందే పాడు
ు న్నాడు. అెంతలో అతను ఔెంపోజ్ చేస్ట్న ల్లవి వయోల్సన్ లో
వినిపెంచ్చెంది ఎదుర్టగా ఉనా షహన్నజ్ ఖదిలోెంచ్చ. వినా యోగి జీవన్ ని అడిగేడు “నేను ఔెంపోజ్ చేస్ట్న ల్లవిని ఆవిడెందుకు
వయోల్సన్ లో వాయిెంచ్చ వినిపెంచ్చెంది...?”

తెలీదన్నాడు జీవన్.

“ఆవిడెందుకు వాయిెంచేదెంటే రే ఎదవా అశృత్రలో పాడు
ు న్నావ్ అని న్నకు చెుడెం కోసెం” అన్నాడు యోగి.

“ఈ పాట చీఔట్ల
ల చ్చెందులయ్.... వెనాలో
ల ఖెంతులయ్ అెంత హిటటవ్వదిు సార్. ఇదే ట్యూన్ ఆ వయోల్సన్ లోెంచ్చ వస్త
ు ెంటే నేను
చేసేనని కాదుగానీ బాగెంది సార్” అెంటున్నాడు.

ఇెంకో ట్యూన్ చెమూభన్నాడు జీవన్.

“ఇెంఔ ఇవాఴళ్ళెంతే సార్. కోసారి భహదేవన్ గార్ట కూడా ఇెంతేనట. ఆ వేళ్ ఆ ట్యూన్ డైరెఔటర్ కి నచిఔపోతే రేప్ప కూచ్చెందాెం అని
లేచ్చపోయేవాయట” అన్నాడు.

“అెంటే ఇవాఴళ్ళటకి ఔెంపోజ్ చెమూను అెంటావ్...! అలాగే” అని వాడు కొనుకొకచ్చిన చెరీి ళ్ళ బా
ర ెందీ ఒన్ చేసేడు జీవన్.

కాయూఔిభెం మొదలైెంది.

రాత్రర ఎనిమిదెైన్న చీఔట డుెంలేదు. చల్స మాతరెం ధ్యర్టణెంగా రిగిపోతుెంది. షూటెంగ్ కి వెళ్ళళన ఫస్ ఇెంకా రాలేదు.

ఆెంగోల ఇెండిమన్ రిథమ్ ప్పలమర్ ఆలన్ వాళ్ళళెంట్ల
ల తయార్ట చేసే గేిప్ వెైన్ ఔెంటే త్రమూగా ఉెందీ స్ట్ుడి్ బా
ర ెందీ. వచేిప్పుడు
స్తట్ కేస్తలో వేస్ట్న త్రర్టభల్ రాభచెందర గారి హెంపీ నిెంచీ హయపాులో ఫస్ట్వి న్నఖభమ గరిెంచ్చ చదువ్వతునా జీవన్ లేచ్చ
నిల్ఫడా
ు డు.

ఈ ఊర్తచ్చి అప్పుడే ఔ రోజు ఖడిచ్చెంది. డాఔటర్ అబూ, షహన్నజ్ కి టటన 14 రోజుల్ ఖడువ్వలో ఔరోజు ఖడిచ్చపోయిెంది. ఆ వజీర్
ఏవన్నా సాక్షూెం చూపెంచఖల్సగాడా అబూకి..! షహన్నజ్ దఖగరిక్వళ్ళళ అడుగదాెం అనిపెంచ్చెంది జీవన్ కి. రిచమెం లేదు. ఔవేళ్
ఉన్నా ఇలాెంట విషయాల్ గరిెంచ్చ మాటాడాల్ెంటే చాలా చనువ్వ ఉెండాల్స ఔదా..? అనుకున్నాడు.

అెంతలో...

తలువరో బాదుతునా చప్పుడయితే వెళ్ళళ తీసేడు యోగి.

కాయపూుస పొటలెం టు
ట కుని దిగిన గోవిెందూ, చెందరా
ి వ్వ “జారిి రసాదు మీకిభమన్నాడు” అన్నార్ట జీవన్ తో.

“ఈ ఊళ్ళళ కాయపూుస దొర్టకుదా
ు ..?” అన్నాడు యోగి.

“కాదెండి బాబూ, వచేిటప్పుడు మా రాజభెండిరలో కొని తెచాిెం” అన్నాడు చెందరా
ి వ్వ.

పొటలెం విు ఒ గుడు న్తట్ల
ల వేస్తకునా యోగి “చాలా బాగెందెండి చెందరా
ి వ్వ గారూ” అన్నాడు.

ఖయఴెంగా చూస్ట్న చెందరా
ి వ్వ భరి రాజభెండిర అెంటే ఏెంటనుకుెంటున్నార్ట..! అసలు మా రాజభెండిర లో ఎనిా ల్క్షలు పైన్ననుష
వడీుకి త్రప్పుతున్నారో తెలాష..? తాప్పశఴయెం భడత కాజాలు ఎప్పుడన్నా త్రన్నావా ఆ ఔక..? విునపాడు లో న్నక్వనిా
ఎఔరాలు ల్లప్ప భూముెందో తెలాష..? చాఖలాాడులో న్నటు కోడి మాెంసెం ఏెం ర్టచెండి బాబూ. మా బాభమరిదికి దాఴయపూడి
హోలుసేలు మారెకట్ల
ల రెెండు ష్ణప్పలున్నాయి తెలాష ననుా వాటా ఉెండభన్నాడు. ఇలా ల్సెంకులు లేకుెండా చెందరా
ి వ్వ
మాటాడు
ు ెంటే బాధ తటు
ట కోలేని యోగి బాటలో
ల చెరీి బా
ర ెందీ ఖడఖడా తాగేస్త
ు ెంటే ఎవరో తోసేస్ట్నటు
ట రూమ్ లో కొచ్చి డా
ు డో
భనిషి. చూసేు ఖెంఖరాజు. పూయఴెం విఠలాచాయూ స్ట్నిమాలో
ల కాెంతారావ్వ వేస్తకునే జానదెం డరస్తషలో నిల్ఫడా
ు డు.

“ఏెంటది..?” అడిగేడు జీవన్.

“సెఔెండ్ హీరో సాెంగ్ డరస్. ఇవాఴళ్ళటతో దీని వయక్ అయిపోయిెందిలేెండీ” అన్నాడు.

అయిపోతే అయిపోయిెంది. నువెఴెందుకేస్తకున్నావని..?” అనడెంతో గొళ్తళభని ఏడుస్త
ు ఎమిరెైటష్ పైట్ లో నగెటవ్ వచ్చిెంది
గానీ, న్న స్తట్ కేస్ట్ెంకా రాలేదు సార్. ఫా
ర ెంక్ పయట్ వెళ్ళళపోయిెందట. ఫటటలేలఔ ఇలా చావాల్సష వస్త
ు ెంది భరి” అన్నాడు.

ఇలాెంట వెదవేఴష్ణలేసే ఫదులు... ఈ వూళ్ళళ కొనుకోకవచ్చి ఖదా ఫటటలు..?”

“ఔ జత భన ఔరెనీష రకాయెం వేల్ మీదుెంది సార్.... న్నఔెంత శకిత లేదు...” అన్నాడు.

“నినీా వేషెంలో చూసే శకిత మాకు లేదు” అన్నాడు గోవిెందు.

చూడలేఔపోతే ఔళ్తళ ముస్తకో, లేఔపోతే ఏదో చేస్క... సరే నేనొచ్చిెంది ఎెందుఔెంటే “డినార్ రెడీ అెంట తొెందయగా
యభమెంటున్నాడు వెంట్లడు” అనళ్ళళపోయేడు.

డినార్ క్వళ్ళళచాికా “డుకుెందాెం” అెంటే “కాదు పాట ఔెంపోజ్ చేసాును” అని ల్లవిలో మ్యడు లైను
ల చేస్ట్ ఫినిషిెంగ్ లైను రాఔ అవసథ
డుతూ చ్చవరికి నిదర పోయాడు యోగి.

నిదర రావడెం లేదు జీవన్ కి. అబూ టటన ఖడువ్వలో రెెండో రోజు కూడా పూరిత కావస్త
ు ెంది.

ఏెం జయఖబోతుెంది...?

అసలు షహన్నజ్ ఏెం ఆలోచ్చస్త
ు ెంది..? లోలో
ల ల్ ఎెంత అవసథ డు
ు ెంది..?

అలా రిరి విధ్యల్ పోతుెంది జీవన్ భనస్త. అలా న్నన్న అవసాథ డుతూ ఎుటకో నిదరపోయాడు జీవన్.

అకోటఫర్ – 5

ఆ భరాాడు ఎదుర్టగెండా ఉనా రూెంలోెంచ్చ వినిపస్త
ు నా షహన్నజ్ వయోల్సన్ కి నిదరలేచారిదురూ. యోగి అసెంపూయాెంగా
వదిలేస్ట్న ల్లవిని పూరిత చేస్ట్ వాయిస్త
ు ెంది షహన్నజ్. “బలేగెంది స్తమా” అనుకుెంటుెండగా చయణెం కూడా వినిపెంచ్చెంది. ఆభ
యాడ్ చేస్ట్న లైనష్ తో ట్యూన్ ఔల్ర్ట మొతుెం మారిపోయిెంది. అదేదో హిెందూసాథనీ రాఖెం... హాడీ అనుకుెంటాను.

“చాలా బాగా ఔెంపోజ్ చేస్ట్ెందే, ఇదే వాడేస్తకుెందాెం” అెంట్య ఫమటక్వళ్ళళన యోగి ది యూరోలు కర్టి టట డిు కాిప్ప
లాెంటది చేయిెంచ్చకొచాిడు. ముెందు భాఖెం కొెంత ఇనిసట్ రో బీలచ్ చేయిెంచ్చకున్నాడు.

“ఎలాగెంది..?” అన్నాడు.

“నవొఴచేిలాగన్నావ్” అని నవేఴస్ట్న జీవన్ కిెందక్వళ్త
ు ెంటే... “మీకో విషమెం చెపాుల్స” అన్నాడు యోగి

“ఏెంట..?” అన్నాడు జీవన్.

“రాత్రర నిదట్ల
ల ఊపరి ఆడఔ చాలా అవసథ డా
ు ర్ట మీర్ట. చాలా బమమేస్ట్ెంది న్నకు” అన్నాడు యోగి.

“నిజమే..... హైదరాబాదు వెళ్ళళకా ఎవయన్నా భెంచ్చ ల్ెంగ్ సెుషల్ససట్ దఖగయక్వళ్ళళల్స” అెంటుెండగా కిెంద కొచేిస్ట్ెంది ల్సఫు
ట .

హోటల్ కి దఖగరోల ఉనా జసెకని్ స్త
ట ఫయట్ అనే ష్ణప్పలో క్వళ్ళళరిదురూ. ర్ ఫ్రూమ్ డ్ కేెండిలుష కొెంట్య ఔనిపెంచ్చెంది షహన్నజ్.
అెంటే ఈ కొవొఴతు
ు లు వెల్సగిసేు కాెంత్రతో పాటు భెంచ్చ రిభళ్ళనిా కూడా ఇసాుమట.

దఖగయగా వెళ్ళళన వాళ్ళళదురూ రిచమెం చేస్తకుెంటుెంటే ఖభమతు
ు గా నవిఴెంది.

“ల్లవి చ్చవయ మీర్ట ఔెంపోజ్ చేస్ట్న లైను చాలా బాగెంది.... చయణెం కూడా...” అన్నాడు.

ముస్తగలోెంచే నవిఴెంది.

“మొతుెం ట్యూను
ల ఔసారి ప్పల చేసేు రికాయు్ చేస్తకుెంటా” అన్నాడు.

“నిజెంగా బాగెందా..?” ఆభ అడుగతుెంతే భళ్ళళ వెైజమెంత్రమాలా, మీన్న కుమారీ, సావితీర గర్తతచాిర్ట జీవన్ కి.

“చాలా బాగెంది.... మీర్ట ఔెంపోజరా...?” అడిగేడు యోగి.

“కాదు” ఆ ష్ణప్పలోెంచ్చ ఫమటకొచ్చిన ఆభ ఎదుర్టగెండా ఉనా ఫెంటర్ లాడన్ అనే ఇెంకో ష్ణప్పలోక్వళ్ళళెంది.

ఫాలో అయేూరిదురూ.

సేటషనరీ, రెడీమేడ్ రెెండు ఔల్సప ఉనా ష్ణప్ప అది. వాటర్ ఔల్రూష నుాల్య కొన్నాడు జీవన్.

“ఔెంపోజర్ కాఔెండా అెంత బాగా అెంత భచ్చూయు్ గా ఎలా ఔెంపోజ్ చేసేర్ట..?” అడిగేడు యోగి.

“ముెందు మీ మ్యడు లైను
ల గొుగా ఉెండటెంతో వాటకి మేచ్ అయేూలా ట్ైి చేసేనెంతే” అెందాభ.

“ఔెంపోజిెంగ్ లో మీర్ట కూడా మాతో పాటు కూర్టిెంటే ఇనష్ పరేషన్ గా వ్వెంటుెంది” అన్నాడు యోగి.

“నేనెంత గొుదానిా కాదు. ఏదో సయదాగా వయోల్సన్ నేర్టికున్నాను” అెందాభ.

“సయదాగానే కూరోిెండి మాతో పాటు, రూమ్ లో ెంటరిగా వ్వెంటే మీకు బోర్ కొడుతుెంది” అన్నాడు జీవన్.

మాటా
ల డ్య
ు నే ఆభతో స్ుయటష్ స్టర్ లోక్క ఫోట్ల ష్ణప్పలోక్క త్రరిగారిదురూ.

ఆభతో పాటు త్రర్టగతూ బాగా చనువ్వ ెంచ్చకునే రమతాెం చేసేడు జీవన్. ఎెందుఔెంటే చనువ్వ రిగితే ఏవయిెంది ఆ వజీర్
ఏవన్నా ఫ్ర
ర వ్ చేశాడా అని అడగొచ్చి.

ఆ భధ్యూహాెం వాళ్తళ ఔెంపోజ్ చేస్త
ు ెంటే రూమ్ లోకొచ్చి సహకాయెం చేస్ట్ెంది.

ఆభ నీల్స ఔళ్ళ మీద ఎెండపొడ డి మామభవ్వతునాట్య
ట ఫ్టల్యాూడు జీవన్.

భోజనెం చేస్ట్ డుకుని సామెంతరెం లేదారిదురూ.

భరి కూర్టిెందామా..? అన్నాడు యోగితో...

“ఏెం కూరోిడెం సార్... ఎప్పుడు చూస్ట్న్న ఈ రూమ్ లో కూర్టిెంటే అయిడియాలు రావడెం లేదు. అలా ఫమట త్రరిగొదా
ు ెం
దెండి” అన్నాడు.

“ఇప్పుడు ట్ైభెంతయిూెంది..?” అడిగితే టీ.వీ మీద టటన వాచీ తీస్ట్ చూస్తకుని చెప్పుడు “ఆర్ట” అని.

“అయితే మారెకట్ల
ల ష్ణప్పలు కోలజ్ చేసేసాుర్ట” అన్నాడు.

కిటక్క లోెంచ్చ ఫమటకి చూసేడు యోగి. భధ్యూహాెం మ్యడు అనిపెంచేెంత ఎెండ ఉెంది కొెండల్ మీద. “న్న ట్ైము తప్పుమో సార్”
అన్నాడు.

“లేదు రెైటే. ఈ స్జన్తల ఇఔకడ రాత్రర ఎనిమిదినాయ దాకా స్తర్టూడుెంటాడు. అదే శీతాకాల్ెంలో అయితే రోజుకి ఆర్ట ఖెంటలు
మాతరమే వెలుగెంటుెంది” అన్నాడు జీవన్.

“అయిన్న న్నకు చాలా చ్చరాగా
గ ఉెంది. కాసేషప్ప అలా రోడల మీద త్రరిగొదా
ు ెం రెడీ అవఴెండి” అనేస్ట్ బాత్ రూెంలోక్వళ్ళళడు.

అతను మేఔపూు అదీ చేస్తకు రావడానికి ఔనీసెం అయఖెంట డు
ు ెంది. పాెంటు వేస్తకుని శాలువా ఔప్పుకుని కిెందికి దిగేడు జీవన్.

రిసెశన్తల ఔెంపూూటర్ ముెందు కూర్టినా వేణుగార్ట ల్ఔరిెంచేర్ట.

“షూటెంఖయిపోయిెందా.... అెంతా వచేిసారా...?” అడిగేడు జీవన్.

“లేదెండీ... న్నకు భయిల్ష్ చెక్ చేస్తకునే ని ఉెండే వచాిను” అన్నాడు.

“న్న సెైట్ ఒన్ చెమూెండి” అన్నాడు జీవన్.

“అడరస్..?” అన్నాడు.

“ఫిల్మ్ డైరెఔటర్ జీవన్ డాట్ నట్” అన్నాడు జీవన్.

చాలా ఫాసట్ గా ఒనయిెంది. జీవన్ పసట్ ఫిల్మ్ నిెంచీ ఫోట్లల్య, జీవన్ మీద ఆరిటఔల్యష, ఫిలోమఖిఫ్ట, మితు
ర లు రాస్ట్న ఆరిటఔల్యష,
వేరే దేశెం... వాటనిాటనీ చూస్తకుెంటుెంటే చాలా సెంఫయెంగా ఉెంది జీవన్ కి.

“ఎవర్ట భయిెంట్ైన్ చేస్త
ు న్నార్ట ఈ సెైట్ ని..?” అడిగేడు వేణు.

“అభరికా లో ఉెండే న్న మితు
ర లు” చెప్పుడు జీవన్.

అెంతలో బాగా తయాయయిన యోగి దిగేడు.

బ్ లో అమామయిల్య అబాుయిల్య మిడిల్ ఏజ్ వాళ్తళ ముసలాళ్తళ తాగతా, స్ట్ఖరెటు
ల కాలుసాు ఔనిపస్త
ు న్నార్ట అదా
ు లో
ల ెంచ్చ.
అెంతలో హోటల్సా ఆనిి ఉనా చరిి ఔకలోెంచ్చ వచ్చిన ఔ అెందభైన అమామయి బ్ లోక్వళ్ళళ పోయిెంది.

“ఏెంటెండీ బొత్రుగా అయథెం గావటెం లేదు వీళ్ళ గొడవ” అన్నాడు వేణుతో...

“లోల్సక్వళ్దాెం యెండి చూదు
ు ర్ట గానీ...” అన్నాడు.

“వదు
ు లెండి ఇవాళ్ళటనిెంచీ తాఖకూడదు అనుకుెంటున్నాను” అన్నాడు జీవన్.

“మేెం తాగతుెంటాెం, మీర్ట భెంచ్చ నీళ్తళ తాగదుర్ట గానీ యెండి” అనే సరికి వేణు కూడా లోల్సక్వళ్ళళరిదురూ. త్రని తాగి స్ట్ఖరెటు
ల
కాలుికుెంట్య వెళ్ళళపోతునా అమామయిల్య ముగ
గ ర్ట ఎవరి బిల్య
ల వాళ్ళళ ఇచ్చికుెంటున్నార్ట. “అదేెంట..?” అని వేణునడిగితే
“ఇెంతే ఇఔకడ దుత్ర. ఆ ముగ
గ రి బులు
ల పొయపాటున ఔకర్ట ఇవఴడెం జరిగితే అది చాలా గొప్ వీళ్ళకి” అన్నాడు.

స్టవయు్ వచ్చిెంది. రెెండు గా
ల స్తలు రాడలర్ బీరూ ఔ గా
ల స్తడు టాప్ వాటర్ట ఆయుర్ట చేసేడు వేణు.“ఇెంకా చెుెండి వీళ్ళ గరిెంచ్చ...”
అన్నాడు జీవన్.

“వీళ్ళలో ఎవరెైన్న మినిభమ్ ట్ను్ కాలస్ చదవాల్స. ఆ చదివేప్పుడే ఎవడి ఫ్రూచర్ గరిెంచ్చ వాడు ఆలోచ్చెంచ్చకుెంటార్ట. ఆ ట్ను్
అయాూకా టరకుక నడుప్పకోవాల్ని నియాయిెంచ్చకునావాడు దానికి సెంఫెంధిెంచ్చన చదువ్వ, విమానెం నడపాల్ని అనుకునావాడు
దానికి సెంఫెంధిెంచ్చన చదువూ చదువ్వకుెంటార్ట. యుఔత వమస్త వచాికా తల్సలదెండు
ర లు వాళ్ళనొదిలేసాుర్ట. భనలాఖ సెంఫెంధ్యలు
చూడుభనేవి ఉెండదు. వీళ్ళకి ఎవరికి తఖగ భనిషిని వాళ్తళ సెలఔట్ చేస్తకోవడమే” వేణు గార్ట అలా చెప్పతుెండగా ఫసషచ్చి
ఆగిెంది. షూటెంగ్ క్వళ్ళళన జనభెంతా దిగతున్నార్ట.

హరిపరమ, న్నఖరా ఆరేటరిా డైనిెంగ్ హాలో
ల కి తీస్తక్వళ్ళళ పా
ర క్కటస్త చేయిస్త
ు న్నాడు డానష్ మేష్ణ
ట ర్ట. అెంతలో ర్టగ ర్టగన
అఔకడి కొచేిస్ట్న అనిల్ చాలు చాలు పొదు
ు టుాెంచీ చాలా అల్సస్ట్పోయిెంది అన్నాడు డానుష మేష్ణ
ట ర్టతో.

“సెఔెండ్ బీ.జీ.ఎమ్ లో సరిగా
గ రావడెం లేదు మ్యభెంటుష” అన్నాడు డానష్ మేసటర్ట.

“నిజమే.... ఇప్పుడు రిహాయషలుష డితే మొతుెం డల్ అయిపోదిుఖదా రేటకి...?” అని ఆపెంచేశాడు రిహాయషలు.ఫస్తష డైివర్
ఉలీయ వచ్చి ఔ కాఫ్ట, ఔ బీరూ, ఔ జూూస్త ఆయుర్ చేస్ట్ కోటీ కొెంచెెం కొెంచెెం తాగతున్నాడు.

“ఇదేెంటెండీ వీడికేవన్నా భెంటలా...?” అన్నాడు యోగి.

నవేఴస్ట్న వేణు “వీళ్ళ దుత్ర ఇెంతే. మీకిెంకో విషమెం తెలాష..? అతనప్పుడే డినార్ చేసేసేడు. ఇఔకడికొస్త
ు నా వాళ్ళెంతా డినార్
త్రనేస్ట్ వస్త
ు నా వాళ్ళళ. ఖాళ్ళ ఔడుప్పతో వీళ్తళ తాఖర్ట. భనలాఖ తాగి కొటు
ట కోడాలు తూలుకుెంట్య వెళ్ళ
ు ఏ రోడు
ు ఔకన్త
డిపోవడాల్య చెమూర్ట” అన్నాడు.

“పొదు
ు ట ఆర్ట ఖెంటల్ నుెంచీ తెరిచే ఉెందే ఈ బార్ట...?” అెంటే “అవ్వను, పొదు
ు టుాెంచీ తాగతుెంటార్ట.... జయమనీలో అయితే
బీర్ట భెంచ్చ నీళ్ళలాఖ తాగతార్ట” అన్నాడు.

“అదేెంట...?” అన్నాడు జీవన్.

“అఔకడ ఔ స్సా మినయల్ వాటర్ రేట్ెంతో బీర్ట రేట్య అెంతే” అన్నాడు వేణు.

ప్పర్ సాటెండులో టట ఉనా ఆరోజు నూూస్ ప్పయల మీద హాలీవ్వడ్ ఏఔటర్ చారెలస్ బా
ర న్ సన్ ఫోట్ల వేస్ట్ ఉెంది. దఖగయక్వళ్ళళ ప్పయలనీా
చూసేడు జీవన్. రత్ర ప్పర్ట పరెంట్ ప్పజీ మీద నినాట తయెం హీరో అయిన బా
ర న్ సన్ ఫోట్లలే ఔనిపెంచాయి. ఆ ప్పయలనీా జయమన్ లో
ఉెండటెంతో ఉలీయ దఖగయకి టు
ట క్వళ్ళళ అడిగితే... నినా అెంటే ఆఖస్త
ట 30 న నూూమోనియాతో చనిపోయేడట బా
ర న్ సన్.

అయితే..,

అతను కురా
ి డేెం కాదు, పోయే న్నటకి అతని వమస్త 81 సెంవతషయెం. ఖనష్ పర్ సాన్ సెబాస్ట్టమన్, పరమ్ నూన్ టల్ తీర, డత్ విష్
లాెంట చ్చతా
ర లో
ల నటెంచ్చన నినాట తయెం యాక్షన్ హీరో బా
ర న్ సన్. విశేషమేెంటెంటే భాయూతో ఎకుకవ స్ట్నిమాలో
ల నటెంచాడు బా
ర న్
సన్. అతని స్ట్నిమాలో
ల ఔ భెంచ్చ స్ట్నిమా ఇటాల్సమన్ డైరెఔటర్ సెరిియోల్సయోన్ తీస్ట్న నష్ అపాన్ ట్ైమ్ ఇన్ వెసట్.

రాత్రర ఎనిమిదినాయ అయిెంది.

భోజన్నలు చెమూడానికిచ్చిన హాలులోకి వెళ్ళళయెంతా. ఇవాళ్ పోర్టక, చ్చక్వన్, భన కోసెం సెుషల్ గా చేయిెంచాను. న్న కోసెం
తాగేమెండి. మీకేవన్నా అయితే ఇనష్ బూ
ర క్ లో ఉనా దు హాస్ట్ుటల్ కి నేను తీస్తక్వళ్తాను. తప్పులేదు.... ఖడు ఔటటెంచే చల్స,
భన వాళ్ళెంతా తాగతున్నార్ట అన్నాడు వేణు.

జారిి రసాదు, జీవన్ కోసెం రెెండు లీటయల ఫకారీు తీస్తకొచేిడు.

తాఖడెం మొదలటా
ట ర్ట.

కాసేషయిూెంది.

యూనిట్ల
ల వాళ్తళ భోజన్నల్కి వస్త
ు న్నార్ట. వేణు గార్ట ఫోన్ చేసేు క్వభరామేనూ, డైరెఔటర్ వచాిర్ట. ఆ వేళ్ వయక్ పోరగెిస్ గరిెంచీ,
కాసేషప్ప జోకుల్య కేఔల్య అయాూఔ పొరడ్యూసర్ట సలీెం వచాిడు. “మిభమల్సా ఔల్వడమే కుదయడెం లేదు. ఇనష్ బూ
ర క్ హోటలో
ల
టటన హీరో సెందేష్ కి ఏెం అవసయమో చూస్తకోవడెంతో ఖడిచ్చపోయిెంది రోజు. ఇఔకడ జారిి రసాదు మొతుెం తనదే అనాటు
ట
చూస్తకుెంటున్నాడు గాఫటట నేనలా త్రర్టతుతున్నాను” అని జీవన్ కి “సారీ” చెపు లాయి్ గ్ పోస్తకున్నాడు.

చల్స బాగా ముదిరిపోయిెంది.

ఆలోమసట్ ఔళ్ళ నొఔళ్తళ అెంటుకుపోతూ ఔ జెంట ఇటు వెైప్ప వస్త
ు ెంది. ఈ ఆస్ట్టిమనష్ కి భరీ స్ట్గ్ర
గ శయెం లేదన్నాడు యోగి.
తీరా చూసేు ఆ వస్త
ు నా వాళ్తళ హరిపరమ, అనిల్.

అెందరిక్క భెందెకుకవయిూెంది.

ఆ రాత్రర భోజనెం చెమూకుెండానే రూమ్ కొచాిఔ ఫోన్ మోగిెంది. షహన్నజ్ “ఔ టరీక కేసేట్ ెంపస్త
ు న్నాను నికొసేు చూడెండి.
గడ్ నైట్” అెంది.

కాసేషయాూకా దోబీ చఔిెం ఔ కేసేట్ ఇచెిళ్ళళడు.

చాలా సేప్ప విన్నాడు జీవన్. అనీా ప్పథటక్ నెంఫర్ట
ల .
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భరాాడు పొరదు
ు ట యోగి ట్ల్సఫోను కార్ట
ు కొనుకుకని బ్రెంక్ క్వళ్ళళ యూరోలు డా
ర చేస్తకొసాునని వెళ్ళళడు. షహన్నజ్ కి ఫోన్ చేస్ట్ అదే
చెుబోతుెండగా ఔ విచ్చతరభైన డరస్తషలో దయవనెం ఇచేిడు ఖెంఖరాజు.

“ఇదేెంట...?” అన్నాడు జీవన్.

నినాటతో ఔ సాెంగ్ అయిపోయిెందెండి. దాెంట్ల
ల హీరో గారి కాస్త
ట ూమ్ ఇది. ఈ అదా
ు ల్ డరస్తష బాెంబ్రలో కుటటెంచడానికి ల్క్ష
అయిూెంది పొరడ్యూసర్ కి” అన్నాడు.

“అలాగా..!” అన్నాడు జీవన్.

“నే వేస్తకుెంటే ఎలాగెంది..?” అడిగేడు.

“యభ వయసట్ గా ఉెంది” అప్పుడే వచ్చిన యోగి అలా చ్చరాకు డా
ు డు.

“భరేెం చెమూభెంటార్ట సార్. న్న స్తట్ కేస్త ఆ ఎమిరెైటష్ ఎయిర్ లైనష్ వాళ్ళ దఖగరిాెంచ్చ రాలేదిెంకా” అన్నాడు.

“సరే ఇెంపారెటెంట్ ఫోన్ మాటాడాల్స. ఎెందుకొచేిరో చెుెండి”

“ఔ ఏబై యూరోలు కావాల్స సార్” అన్నాడు. ఇచ్చి అతనిా ెంపెంచాకా ఆ రోజు అవకాశెం దొరికినప్పుడలా
ల ఆభతో మాటాడేడు
జీవన్.“సార్, మీరేవన్నా చెుెండి గానీ ఈ న్నలుగ గోడల్ భధ్యూ కూర్టిని ని చెమూడెం న్న వల్ల గావడెం లేదు. మొన్నటనీ
దానిా బ్రరక్ చెయాూల్స”. ఆ పొరదు
ు ట వాళ్తళ ఉెంటునా రూమ్ కొచ్చిన జారిి రసాద్ తో ఆ విధెంగా మొతు
ు కోవడెం మొదలటా
ట డు
యోగి.

“అయితే ఏెం చేదా
ు భెంటార్ట షూటెంగ్ సాుట్ క్వళ్దామా..?” అడిగాడు జారిి రసాద్.

“వదు
ు వాళ్ళ షూటెంగ్ క్వళ్ళళ ని పాడు చెమూడెం ఇషటెం లేదు. ఎఔకడిఔయిన్న తీస్తక్వళ్ళెండి” అన్నాడు యోగి.

“ఎఔకడిక్వళ్దాెం..?”

“సాల్ష్ ఫయగ్ ఎెంత దూయెం..?” అడిగేడు జీవన్.

“ఇనష్ బూ
ర క్ వెళ్ళళ ట్ైినకికతే రెెండు ఖెంటలు జరీా” అన్నాడు తన రూమ్ లో క్వళ్ళబోతూ ఆగిన జాస్ట్ు చౌదరి.

“సాల్ష్ ఫయగ్ లో ఏముెంటది..?” అడిగేడు ఔన్నారావ్వ గాయనే ఆమన.

“మొజాయట్ ప్పలస్ అది” అన్నాడు జీవన్.

“అయితే అఔకడిక్వళ్దాెం” అన్నాడు యోగి.

వీళ్ళళదురితో పాటు చెందరా
ి వ్వ, గోవిెందూ కూడా వసాుభన్నార్ట. మొతుెం ఆర్టగరూ ఫసాటప్ కొచాిర్ట. కాసేషటకి స్తకలు
పల్లల్య, వమస్తలో పల్లల్య దోుళ్ళళ ముసలోళ్తళ బాగా మ్యగార్ట.

వెయిటెంగ్.... కాసేషటకికొచ్చిెంది ఫస్తష. కూూలో లోల్సక్వళ్ళళయెంతా.

డైివరూ ఔెండఔటరూ ఔడే. ఆర్టగరిక్క ముైు తొమిమది యూరోలు తీస్తకుని టక్వటలచాిడు. ఏఖిభష్ నిెంచ్చ ఘాట్ రోడ్ మీదుగా
ఏడు కిలోమీటర్ట
ల రయాణెం. ఫస్తషలో కూర్టినా అెందరి విస్తగ్ర మామభయిపోయిెంది. అెంత బాగెంది ఫస్తష. వెచిగా
హాయిగా ఉెంది లోల్. చ్చనా చ్చనా గా
ల కూడా టయోటా, ఫెంజ్, రోల్ష్ రాయిస్ షోరూభష్ ఉన్నాయి.
ి మాలో

ఘాట్ రోడ్ లోెంచ్చ కొెండ మీదునా అడివి వేప్ప చూసేు నల్లట ఫటటలో
ల కొెండై వెళ్త
ు నా అమామయిని వెనఔ నిెంచ్చ చూసేు
షహన్నజేనేమో అనా బమెం ఔల్సగిెంది.

ఇనష్ బూ
ర క్ ఫస్ ట్రిమనల్ ఆనుకునే ఉెంది రెైలేఴ సేటషన్.

ఇన్తయ కెంటర్ క్వళ్ళళ అడిగితే ట్ైన్ ెంట ఖెంటనాయకి అని తెల్సషెంది. అప్పుడు ట్ైెం దకొెండునాయ ఇెంకా రెెండు ఖెంటలుెంది. ఏెం
చెదా
ు ెం అనుకుెంటుెంటే చెమూడానికి బోలడెంత ఉెంది అని స్ట్టీ లోల్సకి నడిచేడు జాస్ట్ు చౌదరి. వెనఔ మేెం.

ఔ విఖష్ తయార్ట చేసే ష్ణప్ప ముెందాగేెం.

జారిి రసాద్ ఫటటతల్ చూపెంచ్చ ఇతనికి స్తటయేూ భెంచ్చ విగ్ కావాల్న్నాడు.

తనతో యభమెంది.

లోల్ హయిర్ ఔటెంగ్ సెల్యనల ట్ైప్పలో దు దు అదా
ు లు వాట చ్చట్య
ట లైటు
ల , అదా
ు ల్ ముెందు కురీిల్య ఉన్నాయి. ఔ కురీిలో
జారిి రసాదుని కూరోిటటన ఆభ విగొగఔట తీస్తకొచ్చి అతని తల్ మీద టటెంది.

చూసేు...

విగ
గ టటనటేట లేదు. తన వీడియో క్వభరాతో షూట్ చేసేడు యోగి. భన ఔరెనీషతో చూస్తకుెంటే ఏబై వేల్ట. ఇెంకో లేడీ వచ్చి
కొల్తలు తీస్తకుని ర్ పఔట్ సెైజ్ లో చేసాుెం రేప్ప అని పలాన్న ట్ైముకి అని అపాయిెంట్ భెంటచ్చిెంది.

అఔకడిాెంచ్చ ఫమటకొస్త
ు ెంటే “విగ
గ లేఔెండా జుటు
ట మొల్సపెంచడానికి ఎెంత తీస్తకుెంటార్ట..?” అనడిగాడు గోవిెందు.

“రూపాయి పావళ్ళ.., మీరెవర్ట మాటాడకుెండా భభమల్సా ఫాలో అవఴెండి” అన్నాడు జారిి రసాద్.

ఆరేడు ఫోర్ట
ల నా ఆ దు బవనెం ప్పర్ట హిల్టన్ బిల్సుెంగ్. అెందులోనే స్ట్ఔత్ ఫోలర్ లో ఉనా హోటల్ హిల్టన్ లో ఉెంటున్నాడు భయిన్
హీరో సెందేశ్. బిల్సుెంగ్ కిెంద యఔయకాల్ షోరూభష్. ఔ చోట కేవల్ెం లదర్ తో చేస్ట్న జాక్వట్య
ల , షరా
ల క్ హోభష్ లాెంగ్ కోట్య
ల , హేట్య
ల
ఉన్నాయి. ఆ రేటు
ల చూస్త
ు ెంటే భత్ర పోయిెంది. ఔకనే ఆపటఔల్ షోరూెం దానిక్వదుర్టగా ష్ణప్ప. మోడరన్ వాచీల్ దఖగర్టాెంచ్చ ఏెంటఔష్
దాకా ఉన్నామఔకడ. వీటని ఆనిి కేఫరే. అఔకడిాెంచ్చ ఔకక్వళ్ళతే అయిదు ఫోయల దు బిల్సుెంగ్. లోల్ క్వస్ట్న్త ఉెంది. దానిా
ఆస్ట్టియా ఖవయాభెంటు నడుప్పతుెందట.జాస్ట్ు చౌదరి తో పాటు లోల్సక్వళ్ళళయెంతా.

అసలు క్వస్ట్న్త ైనుెందట. సామెంతరెం మ్యడునాయ తరాఴత ఒనవ్వతుెంది అది. లోల్సక్వళ్ళళయెంతా. యఔయకాల్ మిషనల ముెందు
జూదెం ఆడుతూ జనెం. వాళ్ళలో ఎకుకవగా ముసల్సవాళ్ళళ ఉన్నార్ట. ఈ గ్ిెండ్ ఫోరోల ఉనా భషినలనీా వాళ్ళ కాల్కేశెం కోసభట.
భగా సెవెన్ అనే మిషిన్ ముెందు కూర్టిని అయిదు యూరోల్ న్తటుని భషిన్తలకి తోస్ట్ ఆట మొదలటటన యోగికి వెెంటనే ఏబై,
అఔకడిాెంచ్చ వెంద వచాియి. “బిగినయష్ ల్క్ ఆహా” అన్నాయెంతా. హుష్ణర్ట ెంచ్చన యోగి ఔ అయఖెంట సేప్ప ఆడి ఇయవెై
యూరోలు పోగొటు
ట కున్నాడు.

గడ్ ల్క్ అనే మిషిన్ ముెందు కూర్టిని జూదెం ఆడుెంలో డిపోయిన జాస్ట్ు చౌదరి “ట్ైిన్ ట్ైభవ్వతుెంది వెళ్ళెండి” అన్నాడు.

“అదేెంట నువ్వఴ రావా..?” అెంటే, “ఇెంతకు ముెందు రెెండు సార్ట
ల వెళ్ళళను. నేనిఔకడే ఉెంటాను మీరెళ్ళళ వచేిమూెండి..”
అన్నాడు.ఇఔ మిగిల్సెంది అయిదుగర్ట.

భళ్ళళ ఇసాునని జీవన్ దఖగర్టాెంచ్చ ఔ యాబై యూరోలు తీస్తకునా జారిి రసాద్, టక్వకటు
ల కొని దారోల త్రనడానికి చ్చక్వన్ రోల్ష్
కొన్నాఔ పా
ల ట్ ఫాయెం మీద కొచాియెంతా.

ఆ రెైలేఴ సేటషను
ల అల్సగి ముగెగటటన కోనస్భ గా
ి భెంలో మ్యడు భెండువాల్ లోగిల్సలా ఉెంది. జన సెంచాయెం తకుకవ. ఎలాెంట సెండ్
పొల్యూషనూ లేదు.

ఔరెఔట్ గా ెంట ఖెంటనాయ అెంటే ెంట ఖెంటనాయకి వచ్చి ఆగిెంది సాల్ష్ ఫయగ్ ట్ైిను.

కిటక్క దఖగయ స్టు దొరికిెంది జీవన్ కి. అతని ఔకనే యోగి. ఎదుర్టగా జారిి రసాద్, కాసు దూయెంగా చెందరా
ి వ్వ, గోవిెందు
కూర్టిన్నార్ట.స్ుడెందుకుెంది రెైలు. భైదాన్నలో
ల దూయెం దూయెంగా ఇళ్తళ. ఏ ఇెంటక్క కాెంపెండ్ వాల్ లేదు. చాలా ఇళ్ళ ముెందు
ఏపల్ చెటు
ట న్నాయి. రతీ చెటు
ట క్క వియగా
గ స్ట్ ఉనా ఏపల్ష్ ని చూస్త
ు ెంటే ఇెంకా చూడ బుదేుస్ట్ెంది. వాటని చూస్ట్ చాలా
ముచిటడిపోయిన గోవిెందు “భన ఇళ్ళ ముెందు జాభ చెటు
ల లాగా ఏెంట ఏపీలస్త చెటు
ట ” అన్నాడు. కొనిా చోటల రెైలు టా
ర క్
ఔకన కేబ్రజీ ెంట. కొనిా ల్క్షల్ కేబ్రజీ ప్పవ్వఴల్సా ఔ చోట చూస్త
ు నా జీవన్ అలాెంట విజువల్ చూడుెం పసట్ ట్ైమ్ గాఫటట
అదోలాఖయిపోయేడు. వెళ్త
ు నా రెైలో
ల ెంచ్చ రెంచ ఖాూత్ర పొెందిన సఴరోస్క కిిసటల్ ఫాూఔటరీ ఔనిపెంచ్చెంది.

జిల్లర్ తాల్ ఫన్” సేటషన్తల ఆగి రెెండు నిమిష్ణల్కి భళ్ళళ ఫమలేురిెంది రెైలు.

కొకఔకరిక్క కో చ్చక్వన్ పొటలెం, అయ లీటర్ట మినయల్ వాటర్ట బాటల్ ెంచేడు జారిి రసాద్. విప్పుకుని త్రెంటున్నార్ట. ఉపూు కాయెం
లేదు గానీ ఔభమగా ఉెంది. గోవిెందు తు అెందరూ త్రనేశార్ట. గోవిెందు పొటలెం విపు గోవిెందు పొటలెం విపు ఔెంపాయట్ భెంట్ల
ల అెందరిక్క
దానిా త్రపు చూపస్త
ు ఇెందులో వేస్ట్న మాసెం ఏెంటని సెైఖలో
ు అడుగతున్నాడు చెందరా
ి వ్వ. చాలా భెంది లేెంబ్ అన్నార్ట.
కొెందయయితే బీఫ్ అన్నార్ట. చ్చవరికి తేల్సెందేెంటెంటే అది ఔ ఆవ్వదూడ మాెంసెం. నతీు న్తరూ బాదుకుెంట్య బాత్ రూమ్ లో క్వళ్ళళ
ఔకుకకోవడెం మొదలటా
ట డు చెందరా
ల భైదాన్నల్ మీద డే ఎెండపొడలు కొెండల్ మీదెఔకడో ప్పరాతనభైన
ి వ్వ.వేల్కి వేల్ ఎఔరాలో
కేజిల్ష్, చరిిలు అవి చూస్త
ు ెంటే భధుభత్ర స్ట్నిమాలో ఆజారే యదేశీ గర్ట
త కొస్త
ు ెంది. హోటలు రూమ్ లో ఉనా షహన్నజ్
గర్ట
త కొస్త
ు ెంది.

ఒయల్ సేటషన్తల ఆగిెంది రెైలు. అుటకి వాళ్తళ రెైలకిక ఖెంటయిెంది. అెంటే సాల్ష్ ఫయగ్ వెళ్ళడానికి ఇెంకా ఖెంట డు
ు ెంది. అది వీళ్ళకి
వేసవి కాల్భట. జీవన్ కి మాతరెం ఔ వెచిట శీతాకాల్ెం భధ్యూహాెం లాగెంది. ఔకన ముగ
గ యబాుయిల్య, ఔ అమామయూ
ఔల్సష ప్పకాడుతున్నార్ట. అదో యఔెంగా ఉన్నాయి వాళ్ళ ప్పఔ ముఔకలు. ఆ అమామయి వెైలట్ ఔల్ర్ స్లవ్ లస్ ఫనిమన్ లాెంటది
వేస్తకుెంది. లోల్ నల్లని బా
ర . దాని తాళ్తళ ఫమటకి ఔనిపస్త
ు న్నాయి. అమామయి ముఖానేా చూస్త
ు న్నాడు జీవన్. ముకుక,
న్తరూ కొెంచెెం ఏఔభైెంది. పాము ముకెం లాగెంది. ల్ిగా నల్లగా ఉనా స్ట్లుక పాెంటు బాగా జరిగిపోయిెంది కిెందికి.సాల్ష్ ఫయగ్
దఖగయ డు
ు నాకొదీు జీవన్ భనస్త అదో విధెంగా అయిపోవడెం మొదలటటెంది. ఎన్తా ఏళ్ళ నిెంచ్చ నేను వినా చదివిన మొజాయట్
ప్పటటన రదేశానికి వెళ్ళబోతున్నాడిప్పుడు. అనా ఫ్టల్సెంగ్ తో జఴయమొచ్చినటు
ట అదోలాఖయిపోతూ ఎప్పుడొస్త
ు ెందా ఆ వూర్ట అని
చూస్త
ు న్నాడు.

చూస్త
ు నా కొదీు ఆల్సూభవ్వతుెంది.

ఎెంతక్క రావడెం లేదు.

అలా చూస్ట్న జీవన్ కి మాఖనుాగా నిదయ టటెంది.

స్ల అవ్వతునా రెైలు దు కాల్వ దాటుతుెంటే కొెండ మీద దు కేజిల్ ఔనిపెంచే సరికి ళ్తళ ఝళ్తళభెంది. అలా
చూస్త
ు ెండిపోయాడు. వీడియో క్వభరా ఆన్ చేసేడు యోగి.

సాల్ష్ ఫయగ్ సేటషన్తల దిఖడెంతోనే ఔ పావ్వయెం వచ్చి అఔకడ వాల్సెంది. అదే దాూసలో ఉనా జీవన్ కి అది మొజాయిట్ ఆతేమమో అనా
భావన ఔల్సగిెంది. చాలా ల్ిగా జనెం ఉనా సేటషన్తల నడుస్త
ు ెంటే అఔకడా ఔనిపెంచ్చన పావ్వరాల్సా రెపాుయఴఔెండా చ్చస్త
ు ెండిపోయిన
జీవన్ జనమలో ఎప్పుడు రెైలేఴ సేటషన్తల పావ్వరాల్సా చూడుెం జయఖలేదు.

సేటషన్ ఫమటకొచాికా జారిి రసాదు అడఖభెంటే మొజాయట్ మ్యూజిమెం ఎఔకడని చాలా భెందిని అడిగేడు గోవిెందు. రత్రవాళ్తళ
షోల్ుర్ ఎఖరేస్ట్ తెలీదని చెుడెం తు ఇెంకేెం అనేలదు. జీవన్ దఖగరికొచ్చి “ఇదేెంట సార్, మీరేమో ఇది మొజాయట్ ప్పలసన్నార్ట.
అడుతుతుెంటే ఔకడ్య మాటాడేుెంట..?” అన్నాడు గోవిెందు.

“భన ఇెంగ్లలష్ణ ఏక్వషెంట్ వాళ్ళకి అయథెం గావటెం లేదని న్న డౌటు. ైగా వీళ్తళ కూడా భనలా ట్యరిస్త
ట లు” అన్నాడు యోగి. చ్చవరికి
ఔ బిరటీషనర్ కి కొెంచెెం అయథభైెంది గోవిెందు బాధ. దఖగరోల ఆగి ఉనా టా
ర మ్ కేస్ట్ చూపెంచ్చ దాని డైివరిా అడఖభనే సరికి అటు
రిగెతేుడు.గోవిెందు అనా దాెంట్ల
ల ఔ మొజాయట్ అనా ముఔకెం భటు
ట ని అయథెం చేస్తకునా డైివర్ట జయానీ లో అడిగేడు. అతని
హావభావాల్సా ఫటట ఎెంత భెంది అనాటు
ట అయథభైెంది. “పైవ్... పైవ్...” అని అయిదేళ్తళ చూపెంచాడు యోగి. డబుులు తీస్తకుని
టక్వకటటచేిడు డైివర్ట. వాళ్తళ స్టలలో కూర్టినా కాసేషటకి ఔదిల్సెంది టా
ర మ్ ఫెండి. చాలా బాగెంది టా
ర మ్ లో రయాణెం.

ముకూెంగా లోల్ శుబరెం. ఆ స్టు
ల కుటటన విధ్యనెం అబోు.... అదుాతెం.

యఔయకాల్ రదేశాల్సా దాటుకుెంట్య ముెందుక్వళ్త
ు ెంది టా
ర మ్.

బిరసటల్ హోటల్ అనా బిల్సుెంగ్ దాటాకా మోడరన్ ఔటటడాలు పోయి పాతకాల్ెం న్నట బవన్నల్య చ్చనా చ్చనా కోటలా
ల ెంటవీ, చరిిల్య
ఎదుయవ్వతాయి ఆ స్ట్టీలో. అది ఒల్ు్ టౌనట.

ఔ చోట ఆగిెంది టా
ర మ్ ఫెండి.

చాలా భెంది దిగతున్నార్ట. వాళ్ళతో పాట్య వీళ్ళళ దిగార్ట.

వీళ్ళతో పాటు దిగిన గెంప్ప కూడా మొజాయట్ ప్పలసెస్ చూడా
ు నికే అని అయథెం గావటెంతో ఆ గెంప్ప వెనకే నడుచ్చకుెంట్య వాళ్ళళటు
వెళ్ళు వీళ్ళళ అటు వెళ్ళళర్ట. ఆలోమస్త
ట వాళ్ళని ఫాలో అయేూర్ట.

రెెండు మ్యడు భలుప్పలు త్రరిగాఔ ఆ వీధిలోకి భలుప్ప త్రరిగి అలాగెండిపోయేడు జీవన్.

ఆ వీధి వెడలుు కేవల్ెం ముైు అడుగలు కూడా ఉెండదు. ఎడా డా ఆకాశానాెంటే బవన్నలు, ష్ణప్పలు మ్యూజిక్
ఇనుస్త
ట ిభెంటష్ అమేమ ష్ణప్పల్య, దు దు కాలత్ షోరూభష్, సఴరోస్క షోరూభష్ అనీా దు దువి. యఔయకాల్ దేశాల్సాెంచ్చ
వచ్చిన ట్యరిస్త
ట ల్తో ఔళ్ఔళ్ళళడి పోతుెందా సెందు. ఆ సెందుకి ఎదుర్టగా ఎతెైన కొెండ. ఆ కొెండ మీద రెైలో
ల వచేిప్పుడు వీళ్తళ
చూస్ట్న దు కేజిల్.

కొెంచెెం ముెందుక్వళ్ళళకా ఆ సెందుకి ఎడెం ఔకన స్తప్ప యెంగ వేస్తకునా న్నలుగ ఫోయల బవనెం. అెందులో మ్యడో ఫోరోల ప్పటా
ట డట
మొజాయట్. బిల్సుెంగ్ ఫమట రాస్తెంది మొజాయట్ ఫయత్ ప్పలస్ అని.

కో టక్వకట్య
ట అయిదునాయ యూరోలు.

టక్వకటు
ల ఇచేి అయాూయి యోగి చేత్రలో హేెండీ కేమ్ చూస్ట్ “లోల్ ఫోట్లలు త్రమూకూడదు” అెంది ఇెంగ్లలష్ణలో.

“తీసేు..?” అన్నాడు.

జవాబుగా ఏదో అెందిగానీ వీళ్ళకి అయథెం కాలేదు.

వెళ్త
ు నా ఔ భనిషి కి రెెండో వాడు ఎదురెైతే కాిసయి వెళ్ళలేనెంత ఇర్టక్వైన

దాయభమట నడుచ్చకుెంట్య ఆ బవనెం మ్యడో అెంతస్త
ు లోకి వెళ్త
ు నా జీవన్ కి ఔ యఔభైన ఆనెందెం. అతని విష్ణద చరితర చదివి
ఉనా జీవన్ లో ఔ యఔభైన వేదన. చనిపోబోయే రోజులో
ల అతను రాస్ట్న స్ట్ెంపనీ, కోటీశఴర్టల్ ఇళ్ళలో
ల విెందుల్య విన్తదాల్య
జరిగేప్పుడు వాయిెంచభని ఎరేెంజ్ చేయిెంచ్చకునే రిచెిసట్ స్ట్ెంపనీ అట.

మ్యడో ఫోర్ లోకి వెళ్ళళకా మొదట ఖదిలో చూస్ట్ెంది మొజాయట్ వాడిన చెెంబుల్య, బిెందెలు, గా
ల స్తల్య, తప్పళ్ళల్య వగెైరా సామాగిి.
తరాఴత ఔ టాెంగా, టరెంకు టట, వెదుర్ట ఫదుల్తో చేస్ట్న బుటట.., ఇెంకొెంచెెం ముెందు క్వళ్ళళర్ట. ఔ పయాన్త... ఫహుష్ణ
మొజాయట్ తెండిర అయిన ల్సయో పోయు్ మొజాయట్ కూడా మ్యూజీషిమన్ గాఫటట ఆమనదెై ఉెంటుెంది. దమచేస్ట్ దానిా
ముటు
ట కోవదు
ు అని జయమనీలోనూ ఇెంగ్లలష్ణలోనూ రాస్తెంది. నభమదిగా నడుచ్చకుెంట్య ఇెంకొెంచెెం ముెందుక్వళ్ళళర్ట. అదా
ు లో
ల టట
ఉనా చ్చనా వయోల్సన్ అది. ఆ వయోల్సన్ తో మొజాయట్ అయిదో ఏట పోరగా
ి ెం ఇచాిడట. దాని ఔకనే అతను వాడిన వయోలా
(వయోల్సన్ ఫేమిలీ), ఇెంకొెంచెెం ముెందుక్వళ్ళళెం... మొజాయట్ వాడిన వయోల్సన్. చాలా చ్చనా వమస్తలో చనిపోయిన అతను
భయణెంచే దాకా వాడిన ఇనుస్త
ట ిభెంట్ ఇదే.

అఔకడిాెంచ్చ ఇెంకో ఖదిలోక్వళ్ళళర్ట. చ్చనా ఖది అది. అెందులో ఆన్నట భెంచెం ర్టపూ దిళ్తళ వేస్ట్ ఉన్నాయి. 1756 జనవరి 27 వ
తేదీన ప్పటా
ట డట మొజాయట్. ఔకసారి ఔళ్తళ మ్యస్తకుని జీవన్ కిషటభైన మొజాయట్ ని తలుికున్నాడు. అతని విష్ణదాెంతానిా
చదివిన జీవన్తల ఔ యఔభైన వేదన, అదో యఔెంగా అయిపోయాడు. చెప్పు కోడానికి జీవన్ ఔకన మొజాయట్ గరిెంచ్చ తెల్సషన
భనిషవరూ లేడు. కానొఔ వేదనతో చాలా ఫర్టవ్వగా తయారెైెంది భనస్త.

1747 నిెంచ్చ 1773 దాకా మాతరమే మొజాయట్ ఫామిలీ భెంఫయష్ ఆ ఇెంట్ల
ల ఉన్నాయట. కిిెందికి నడుస్త
ు ెండగా ఔ విషమెం
గర్ట
త కొచ్చిెంది జీవన్ కి. ఇళ్మరాజా గారి దఖగయ రిచమభైన వయోల్సనిసట్ నరిషభమన్ గార్ట చాలా ఏళ్ళ కిెందట చెపాుర్ట.
ఆన్నడు మొజాయట్ వాడిన వయోల్సన్ తో అతని స్ట్ెంపనీలు కొనిా వాయిెంచాయట. ఇప్పుడు అతని ఫయత్ ప్పలస్ లో అవి
అముమతున్నాయట.

అదొఔ ఫానీష ష్ణప్ లాగెంది. అఔకడునా నిషళ్ళక్క, యాష్ టేరల్క్క, దువెఴనల్క్క, క్క చెైనష్ క్క, ఉెంఖరాల్క్క, బొెంఖరాల్క్క, అనిాటక్క
మొజాయట్ ప్పర్ట టట అభమమూడెం కొెంచెెం బాధగా అనిపెంచ్చెంది యోగికి.

నరిషభమన్ చెపున కేసెట్ గర్టెంచ్చ అడిగాడు జీవన్.

అతని ల్సవిెంగ్ ప్పలస్ లో దొర్టకుదిు అన్నాడు సేల్ష్ భన్. అదెఔకడా అెంటే ఈ అపార్ట
ట భెంటష్ దిగాఔ ముెందుక్వళ్ళు ఔ సెందు
వస్త
ు ెంది, దాెంట్ల
ల ెంచ్చ నడుచ్చకుెంట్య వెళ్ళు ఔ కాలువ ఔనిపస్త
ు ెంది. ఆ కాలువకి రెెండు ఔక ఔకనే రెెండు బిరడీిలు ఉెంటాయి. ఔట
వాహన్నలు వెళ్ళళది, రెెండోది భనుష్ణలు నడిచేది. ఆ బిరడీిలు దాట వెళ్ళు ఔ థియేటర్ (స్తనిమా థియేటర్ కాదు, మ్యూజిఔల్
డా
ర మాల్య, ప్పరా స్ట్ెంగిెంగ్ పోరగా
ు ెంది. అది కూడా దాటెండి భయిన్ రోడు
ు తగలు
ు ెంది.
ి భష్ తాల్యకు థియేటర్ అది) ఔనిపస్త
దాని ఎడెం ఔక హోటల్ బిరసటల్ కుడి ఔకన మొజాయట్ ల్సవిెంగ్ ప్పలస్.

ఏ అవసాథ డఔెండా అఔకడిక్వళ్ళళెం.

మ్యడు వెందల్ ఏళ్ళన్నట ఔ ప్పరాతన బవనెం. దాని మీద MOZART WOHNHAUS అని రాస్తెంది జయమన్
లో.టక్వకటు
ట ెంటే మేెం రాము అన్నార్ట మాతో వచ్చిన జారిి రసాదూ, చెందరా
ి వూ, గోవిెందూ.

లోల్సక్వళ్ళడానికి అయిదునాయ యూరోల్ట. రెెండు టక్వకటు
ల కొన్నాడు జీవన్. టక్వకటలస్త
ు ఆ లేడీ “ఇెంగ్లలష్..?” అెంది.
అవ్వనన్నాడు జీవన్.

కాయు్ లస్ ఫోన్ రిస్వర్ లాెంటది తీస్ట్ దానికునా చాలా ఫటనష్ లో ఔట నొకిక వాళ్ళకిచ్చి ఇెందులోెంచ్చ ఇెంగ్లలష్ లో కాభెంటీర
వస్త
ు ెంది విెంట్య వెళ్ళెండి అెంది. చెవి దఖగయ టు
ట కుని విెంట్య నడుచ్చకుెంట్య ైక్వళ్ళళర్ట. ముెందు మొజాయట్ మ్యూజిక్ తరాఴత
కాభెంటీర సాటియటయిూెంది. మొజాయట్ లైఫ్ ట్ైమ్ లో గొు వయక్. రెెండు వెందల్ స్ట్ెంపనీలు ఈ ఇెంట్ల
ల నే రాశాడెంట.

ైన మొజాయట్ వాయిెంచ్చన గేిెండ్ పయాన్త, రాస్తకునే టేబుల్య కుెంచె ఇెంకు బుడీు సఴదస్త
ు రీతో ఉనా స్ట్ెంపనీ న్తట్యష, వాడిన
ఫడ్య
ు , చెయిరూ బాత్ రూమ్య లాెంట వనీా ఉన్నాయి. ఆర్టనాయ ట్ైినుకి ట్ైభయిెంది. తన వల్ల తకికన వాళ్తళ ఇఫుెంది
డతార్ట అనా ఔ వరీిలో మొతుెం అెంతా చూస్ట్ దిగి వస్త
ు న్నాడు జీవన్. వయల్ు్ గేిట్సట్ ఔెంపోజర్ మొజాయట్. పయాన్త సన్నటా
నెం.11, స్ట్ెంపనీ 41 జూపటర్, స్ట్ెంపనీ 626, పయాన్త కానషయట్ 21, స్ట్ెంపనీ 40 (మోల్ట్ అత్రగో) రాస్ట్ అత్ర చ్చనా వమస్తలో

భయణెంచ్చన ఆ భహానుభావ్వడి బవనెంలోెంచ్చ ఫమటకొస్త
ు కిెంద స్టయష్ లో వాళ్ళకి కావాల్సషన స్ట్.డి లు అడిగితే చూపెంచార్ట.
కోటీ 22 యూరోలు యోగి కొన్నాడు. త్రరిగి సేటషన్తల కొచాిఔ అెందరిక్క టక్వకటు
ల యోగే కొన్నాడు.

ట్ైిన్ కి ఇెంకా అయఖెంట ట్ైముెంది. అఔకడొఔ ష్ణప్పలో పరెండ్ కోసెం ఖభమతుయిన బా
ల క్ అెండ్ వెైట్ కేలెండర్ కొనడానికి వెళ్ళళడు
యోగి. చవగా
గ ఏెం దొర్టకుతుెందా అని వెతుకుతుెంటే నల్లట ముస్తగలో నీల్స ఔళ్ళ గా
ి ప్ ఔనిపెంచ్చెంది. అెంతే, ష్ణఔయిపోయేడు
జీవన్. షహన్నజ్ ఔళ్తళ ఇఔకడిక్వలా వచాియి అనిపెంచ్చెంది. వెెంటనే కొనేసేడు. షహన్నజ్ ఎుటఔయిన్న తన సెంపూయా దయవనెం
ఇస్త
ు ెందో లేదో న్తర్ట విపు అడిగేసేు..?? అది ఔరెఔటయిన ని కాదు.

కాసేషట్ల
ల ట్రయిన్ ఎఔకబోతునా ఔ పరయుడు, పరయురాల్సా విడవలేఔ చాలా ఖటటగా కగిల్సెంచ్చకుని ఏడుస్త
ు న్నాడు. ప్పషిటగా
ఉనా అమామయి భటు
ట కి అతని కోసెం కగిల్సెంచ్చకుెంది గానీ కొెంచెెం అనీజీగా ఫ్టల్వ్వతుెంది. దూయెం నిెంచ్చ వస్త
ు నా ఔ
అమామయిని ఔళ్ళతోనే యభమని సెైఖ చేస్త
ు ెంది.

ఆ అమామయి కేవల్ెం యాఔట్ చేస్త
ు ెందని అనుమానిెంచ్చన ఆ పరయుడు గొడవకు దిగాడు. ఆ పల్ల అతనిా ఔనిషనష్ చేసే రమతాెం
చేస్త
ు ెంది. పా
ల ట్ ఫాయెం వేప్ప నడిచేర్ట.

అనుకునా ట్ైముకి వచాిగిెంది రెైలు.

వచేిటుటలాఖ కాఔెండా ఎవరికి దొరికిన స్ట్ల
ల వాళ్తళ కూర్టిన్నార్ట. జీవన్ కి ఎదుర్టగా ఉనా అమామయి పొడుగాట చాక్వలటు
ట
త్రెంట్య డిసక్ భన్ లో మేరియాకూూరీ పాటలు విెంటుెంది.

కూఫ్ సెుయిన్ దాటాకా బాత్ రూమ్ దఖగయ క్వళ్ళళడు జీవన్. తలుప్ప లోల్సకి వేస్తకుెంది. లోల్ ఇెంటర్ కోయష్ తతెంఖెం
జర్టగతుెంది. ఆ కేఔల్య మ్యలుగల్య జయమన్ లో ఏవో దాలు ఫమటకి వినిపస్త
ు న్నాయి. న్న ఔకనిెంచెళ్ళళన ఇదుర్ట
భనుష్ణలు

వాటనేెం టటెంచ్చకోఔెండా వెళ్ళళపోతున్నార్ట.

కాసేషటకి ఫమటకొచ్చిన ఆ జెంట చాలా మాములుగా వెళ్ళళ వాళ్ళ స్టలలో కూర్టిన్నార్ట.

ట్రయిన్ “జిల్లర్ తాల్ ఫన్” దాటాకా వచ్చిన గోవిెందు “జారిి రసాదు గారూ, వాళ్తళ రెసాటరెెంట్ల
ల ఉన్నార్ట. మిభమల్సా
యభమెంటున్నార్ట” అన్నాడు.వెళ్ళతే రాడలర్ బీర్ట తాగెండగా రాత్రర ఎనిమిదయిూెంది. అయిన్న చీఔట డలేదు.ఔయఔట్ గా
ఎనిమిదినాయకి ఆగిెంది టరయిను.క్వస్ట్న్త క్వళ్ళళ జాస్ట్ు చౌదరి గార్ట వసేు తీస్తకుని వెళ్ళళపోదాెం అన్నాడు జారిి రసాదు. సరే అనేస్ట్
ఫమలేురార్ట.కోటు లేకుెండా కేస్ట్న్త లోల్సకి రానివఴర్ట. ఇది ఖవయాభెంటు రూలు. రిసెశన్ కెంతరోల అమామయి వీళ్ళ పాస్
పోర్ట
ట లు తీస్తకుని కోటు
ల ఇచ్చిెంది.ైక్వళ్ళళర్ట.ఆకాశెంలో నక్షతా
ర లా
ల స్ల్సెంగ్ డఔరేషన్.

ఎఔకడఔకడినిెంచో జనెం. ఔళ్ళ మీద ఔళ్తళ వాల్సపోతూ వస్త
ు పోతునా అమామయిల్య, అబాుయిల్య... కోటలలో గేెంబిలెంగ్
జర్టగతుెందఔకడ. పొరదు
ు ట చూస్ట్ెంది జసట్ శాెంపల్ అెంతే.

ఆడుతునా ఔడికి భషిన్ లో 777 వచాియి. అలా వసేు వెయిూ యూరోలు. భన లఔకలో యాబై వేలు. అది చూస్ట్న చెందరా
ి వ్వ
“రే గోవిెందూ ఈ టరప్పులో చాలా డబుులు తఖలేస్త
ు న్నాెం ఖదా..? ఇఔకడ రతీదీ రేట్కుకవే అవ్వన్న...?” అన్నాడు.

ఓనన్నాడు గోవిెందు.

ద భనెం కూడా ఒ మిషను దఖగరిక్వళ్ళళ ఆడదాెం అని జేబులోెంచ్చ అయిదు యూరోల్ న్తటు
ల భషిన్తల టట ఆడుెం
మొదలటా
ట డు.ఆయెంబెంలోనే దిహేను యూరోలచాియి.

“మీది బలే హేెండెండీ” అన్నాడు గోవిెందు.

“మీకు న్న గరిెంచ్చ బొత్రుగా తెలు
ు . మా రాజభెండిరలో ఎవర్ట ఏెం బిజినస్ ఒన్ చేస్ట్న్న ననేా పలుసాుర్ట. చెంట పల్లకి అనా పా
ర సన
చేయిెంచేటప్పుడు నేను లేకుెండా చేయిెంచర్ట తెలాష..? దాఴయపూడి సెంతలో ఎనిా ఫటటల్ కొటు
ట లు భన చేతో
ు ఒన్
చేయిెంచేను...” అని చాలా గొుగా అెంటా భళ్ళళ మిషను ముెందు కూర్టిన్నాడు.

పావ్వ ఖెంటలో రెెండొెందల్ యూరోలు పోయే సరికి గొళ్తళభన్నాడు.

ఇెంకో ఖెంట తరాఴత అెంతా ఫమటకొచేిర్ట.

ఫసాటెండ్ కొచ్చి అడిగితే ఏఖిభష్ ఫస్తష లేదట. టాక్కషని పలుదా
ు ెం అనుకునే లోప్ప ఔ డరగ్ ఎడిఔట్ తగిలాడు. వాడు హోమో
సెకుషవల్ కూడా.

టాక్కష వచ్చిెంది.

ఎఔకడిక్వళ్ళళలో చెపు కూర్టిన్నార్ట.

డైివర్ట టరీక దేశెం భనిషి. వాళ్ళ దేశెం పాటలు టా
ట డు.

ఘాట్ రోడు
ు దిగి ఊళ్ళళ కొచాిర్ట.

హోటలు కొచేి సరికి దినాయయిపోయిెంది.

అెంతా ఎవరి రూములో
ల కి వాళ్ళళళ్ళళపోయార్ట.

భోజన్నల్ హాలో
ల కి వెళ్ళళ సరికి తాగతూ ఔనిపెంచాడు పొరడ్యూసర్ సలీెం భాయ్.

వరెకలా జర్టగతుెంది అనడిగేడు జీవన్. “బాగెంది భాయ్, న్న ని హిల్టన్ హోటలో
ల టటన హీరో సెందేశ్ ని చూస్తకోవడమే
ఖదా...! అయిన్న జారిి రసాదు ఉెండగా న్నకేెంట ఫెంఖ చెప్పు. ఆర్ట హోటలుషన్నాయి. ఒల్ు్ స్ట్టీలో భదిన్న హోటలు ఎదుర్టగా
ఉనా హోటలు భనదే” అన్నాడు.

“ప్పరేెంట..?”

“హోటల్ షహన్నజ్”

“షహన్నజ్..!”

“అవ్వను... న్న చెలలల్స ప్పర్ట. తన ప్పర్ట తో ఏ బిజినస్ టటన్న అది లాబెం తెస్త
ు ఉెంటుెంది. న్న చెలలల్సకి సెంఫెంధిెంచ్చ ఔ
విచ్చతరభైన సెంగటన జరిగిెంది. మీకు బోర్ అనిపెంచఔపోతే చెబుతాను” అన్నాడు సలీెం.

“లేదు చెుెండి” అన్నాడు జీవన్ షహన్నజ్ గరిెంచ్చ తెలుస్తకోవచ్చిననా కుతూహల్ెంతో.

“షహన్నజ్ కి అప్పుడు దేళ్తళెంటాయి అనుకుెంటాను. హోటల్ కోసభని యిెంటెంఖష్ కొనడానికి ఔన్నవెంచన్ తో ఇెందర అనే
ఆరిటసట్ యిెంటెంగ్ ఎగిిబిషన్ జర్టగతుెంటే వెళ్ళళను. న్నతో పాటు షహన్నజ్ కూడా వచ్చిెంది. తనకి ఒ యిెంటెంగ్ ఎెంతగాన్త
నచ్చిెంది. పొడవాట కోటు, షూస్ వేస్తకునా దేళ్ళ కురా
ట కుని
ి డు రెైలేఴ సేటషన్ లో ఫెంచీ మీద కూర్తిని ఔళ్ళ ఖెంతలు ఔటు
వయోల్సన్ వాయిస్త
ు న్నాడు. ఔకనే ఫెంచ్చ మీద ెండుటాకులు రాల్స ఉన్నాయి. ఆ ఆకుల్ మీద బొదు
ు గా నల్లగా వ్వనా కుఔక
పల్ల ముెందరి కాళ్ల మీద తల్ టట భఖతగా ఔళ్తళ మ్యస్తకుని విెంట్యెంది.

ఆ యిెంటెంగ్ కొనిచాిను. అెంతటతో ఊర్టకోలేదు. ఆ యిెంటెంగ్ లో వ్వనా వయోల్సన్, బొదు
ు గా వ్వనా నల్లట కుఔక పల్ల
కావాల్ని భెంకు టు
ట టటెంది. వయోల్సన్ అయితే వెెంటనే కొనిచాిను. నల్ట కుక్ఔ పల్ల కోసెం న్నన్న తెంటాలు డాల్సష
వచ్చిెంది.

న్న చెలలలు కోరితే కొెండ మీదునా కోత్ర నైన్న తెచ్చిసాును” అన్నాడు. “దుయాూఔ వయోల్సన్ నేర్టికుెంటానెంది, నేరిుెంచాను.
ఎఔకడిక్వళ్ళళన్న తనతో పాటు వయోల్సన్ కూడా వ్వెండాల్సషెందే. అదెంటే దానిఔెంత పా
ర ణెం” అని చెప్పతుెంటే తన వాయులీనెంతో
షహన్నజ్ మా ముెందు రతూక్షభైనటు
ట అనిపెంచ్చెంది జీవన్ కి.

అకోటఫర్ – 7

తన రూమ్ బాల్కనీలో కొచ్చి చూస్త
ు ెంది షహన్నజ్. అవతల్ రెెండు ఇళ్తళ తఖల్ఫడి పోతున్నాయి. మొతుెం ఏఖిభష్ లో జనెం
అెంతా అఔకడే ఉన్నార్ట. పైర్ ఇెంజనూ
ల వచాియి కానీ, అఔకడ ఇళ్ళకి సగానికి ైగా ఔల్ వాడతారేమో ఒ టా
ట న ఆయడెం లేదు
భెంటలు. యోగి, వెంట భనిషి రామ్య, వాడి అస్ట్సెటెంటు
ల భెంటల్ దఖగయ క్వళ్ళ
ల ర్ట.

రూమ్ లోల్ కొచేి సరికి ఫోన్ మోగతూ.... షహన్నజ్

“పాెం వాళ్ళని చూస్ట్ రాలేఔపోయారా...?” అెంది

“చూస్ట్ ఏెం చేసాుెం.... అయిన్న మీర్ట పాెం అనఔకరేలదు. వాళ్ళకి అనిాటక్క ఇనూషరెనష్ లు ఉన్నామట” అన్నాడు జీవన్.

“సాల్ష్ ఫయగ్ వెళ్ళళయట మొజాయట్ సాటచూూ చూసేరా నిజెంగా పా
ర ణెం ఉనాటు
ట ెంటుెంది ఖదా...?” అెంది.

“చూళ్ళళదే, అయిన్న మీక్వలా తెలుష...?” అన్నాడు జీవన్.

“మా అెంకుల్ తో పాటు వెళ్ళళను. వాయెం పాటు అఔకడే సేట చేశాెం. మొజాయట్ ప్పర్టన్న వస్త
ు వ్వల్నీా కొన్నాను. గెటరమడిగేసేషలో
ఉనా మొజాయట్ ఫయత్ ప్పలస్ చూశారా...?” అెంది.

“చూశాెం, చాలా ఇర్టకు సెందు అది” అన్నాడు జీవన్.

నవేఴస్ట్న షహన్నజ్ “యూయప్ మొతుెం చాలా ఫేభస్ స్టిట్ అది. సాల్ష్ ఫయగ్ వచ్చిన వాళ్ళళవయన్నా సరే ఔనీసెం ఔకసాయన్నా ఆ
ఇర్టకు వీధిలో నడిచ్చ వసాుర్ట. ఆ వీధిలో ఇళ్ళనీా మ్యడు వెందల్ ఏళ్ళ న్నటవి” అెంది.

“మొజాయట్ భతు
ు ఇెంతట్ల
ల వదల్దు ననుా. అతని గరిెంచ్చ ఇెంకా చెుెండి” అన్నాడు జీవన్.

“27 జనవరి 1756 లో సాల్ష్ ఫయగ్ లో ప్పటటన మొజాయట్ డిసెెంఫర్ 1791 న ఆ వయశెం రోజు విమన్నాలో చనిపోయాడు. చాలా
తకుకవ కాల్ెం ఫత్రకిన ఇతను ఆర్టవెందల్ వయకష్ చేశాడు.

అతను హృదమెం లోతులో
ల క్వళ్ళళ రాస్ట్న స్ట్ెంపనీ క్వ.516 (జి.భైనర్). రెంచభెంతా పాప్పల్ర్ అయిన స్ట్ెంపనీ క్వ.515(స్ట్). ఆకరి

న్నలుగ స్ట్ెంపనీల్య 38(డి), 39(ఇ ఫా
ల ట్), 40(జి.భైనర్), 41(స్ట్) న్నలుగో ఏటే ఔళ్ళకి ఖెంతలు ఔటట మీర్ట చూసచ్చిన
పయాన్త ముెందు కూరోిఫడితే అదుాతెంగా వాయిెంచేడు. అలాగే దుయాూకా కాల్స వేళ్ళతో వాయిెంచ్చన గనుడు మొజాయట్”
అని ముగిెంచ్చెంది షహన్నజ్.

“మీరూ మాతో వసేు చాలా బాగెండేది” అన్నాడు జీవన్.

“మీరెవరూ ననుా పల్వలేదుగా..!” నవ్వఴతూ ఫోన్ డిసకనఔట్ చేస్ట్ెంది.

వాళ్ళళెంటకి ఫోన్ చేసచ్చిన యోగి డల్ గా డుకుని ఎప్పుడ్య లేెంది సాయిబాబా పాటలు టు
ట కుని విెంటున్నాడు. కాసేషప్ప
ఖడిచాఔ తనే “మా ఇెంటకి ఫోన్ చేసేను సార్. రికారిుెంగల్నీా ెండిెంగ్ లో డిపోయినియిూ. పొరడ్యూసర్ట
ల ఔటే గొడవ
చేస్త
ు న్నాయట” అన్నాడు.“చాలా విషయాలో
ు పాటు ఇలాెంట విషయాలు కూడా మాటాడుెం సరిగా రాదు న్నకు. న్నకు తోచ్చనవేవో
మాటాడేను” అని కాసేషటకి తనే లేచ్చ టేబుల్ ని తన భెంచెం మీదికి లాకుకని దాని మీద వాయిస్త
ు పాడుెం మొదలటా
ట డు.

చాలా అనెందిెంచేడు జీవన్. కొనిా ల్లవ్వల్కి సెఔెండ్ హాఫ్ ల్య, ముకాతయిెంప్పల్య సజెసట్ చేసేడు. మొతుెం మీద ఎనిమిది
ల్లవ్వలు చేస్ట్ ఫటటలు మార్టికుని ఫమటక్వళ్ళళనవాడు రాత్రర దయిన్న రాఔపోయే సరికి ఫమటక్వళ్ళళ చూశాడు జీవన్. విగ
గ తో
భోజనెం చేస్త
ు ఔనిపెంచ్చన జారిి రసాదు, జాస్ట్ు చౌదరితో “కేస్ట్న్త క్వళ్ళళడు యోగి” అని అన్నాడు.

అయథరాతెరప్పుడో వచ్చి జీవనిా నిదరలేపన యోగి “కేస్ట్న్తలో వెయిూ డాల్ర్ట
ల వచాియి” అని చెప్పుడు.

“భళ్ళళ త్రరిగి ఎెంత పోగొటు
ట కున్నావ్..?” అెంటే అది చెులేదు.

“మీకేదన్నా భెంచ్చ గిపట్ కొన్నల్నుకున్నాను” అెంటుెండగా దఫ దబా తలుప్ప మోగిెంది. వెళ్ళళ తెరిసేు కో – డైరెఔటర్ ఖెంఖరాజు.
నైటీలో ఉన్నాడు. భెందు బాగా డిెందేమో సరాసరి వచ్చి కారెుట్ మీద చత్రకిల్ఫడా
ు డు.

“ఈ నైటీ ఎవరిచేిర్ట...?” అెంటే, “భన హీరోయిన్ సార్, ఇఔకడ కొనడెంతో డసట్ బిన్ లో పారేదా
ు ెం అనుకుెందట. అడిగితే
న్నకిచ్చిెంది” అన్నాడు.

“భెందెవరిచేిర్ట..?”

“న్నఖరా ఆరేటరూ, క్వభరా అస్ట్సెటెంట్య తాగతుెంటే వాళ్ళ భధూకి దూరేను. సార్... సార్ ఇప్పుడు నేన్త ని మీద వచేిను”
అన్నాడు.“ఏెంట..?” అన్నాడు యోగి.“కేస్ట్న్త లో మీకు వెయిూ యూరోలు వచ్చినిమెంట యూనిట్ల
ల అప్పుడే
చెప్పుస్తకుెంటున్నార్ట.... మీకొచ్చిన దాెంట్ల
ల న్నకో యాబై యూరోలు ఇవఴెండి సార్. రెెండు డరస్తషలు కొనుకుకెంటాను” అన్నాడు.

“పొరడ్యూసరిా అడఖవయాూ”

“అడఖడానికి న్న ఎకెంట్ల
ల బ్రల్నష్ లేదు సార్. లాసట్ స్ట్నిమా అప్పుడే ఈ స్ట్నిమా ఎమౌెంటు కూడా మొతుెం లాగేసేను”
అన్నాడు.

“చాలా సెంతోషెం రేప్ప ఔలు”

చాలా థెంఔష్ సార్. గడ్ నైట్ సార్ అని నడుచ్చకుెంట్య వెళ్త
ు నా ఖెంఖరాజులో ఈ వాయెం నిెంచీ ఆడోళ్ళ ఫటటలు వేస్తక్కవడెం వల్ల
నడఔలో మార్తుచ్చిెంది. ఆడారితనెం బాగా ఔనిపస్త
ు ెంది.

ఆరోజు భధ్యూహాెం దాకా చాలా ట్యూనష్ ఔెంపోజ్ చేసాడు యోగి. భధూలో షహన్నజ్ భల్మమార్టతెం రాఖెం లో ఔ పాట
చెమూెండి అనే సరికి ఆ రాఖెం తెలీదన్నాడు యోగి. ఎసెెండిెంగ్, డిసెెండిెంగ్ చెపుెంది.

ఎడెం చెవికి రిెంగ్ కుటటెంచ్చకునా వెంట కురోిడు రాము ెంట ఖెంటనాయకి వచెిమూెండి సార్ ల్ెంచ్ కి అని పోన్ చేశాడు.

“కుదయదు రెెండునాయకి వసాుెం. ఎెందుఔని అడఖవేెం...?” అన్నాడు యోగి.

“ఎెందుకు సార్..?” అన్నాడు రాము.

“చల్స చాలా ఎకుకవగా ఉెంది మేెం కోనియాక్ వేస్త
ు న్నాెం” అన్నాడు యోగి.

“కాసు తొయగా రావడానికి ట్ైి చెమూెండి సార్. ఇవాఴళ్ళ తెల్లవార్ట ఝాము మ్యడిెంటకి లేప్పశార్ట వేణుగార్ట. కాసేషప్ప
డుకుెంటాను” అన్నాడు.

“అలాగేలే” అని ఫోన్ డిసకనఔట్ చేస్ట్న యోగి “సార్ ట్ల
ర ల్ ఫెంక్ దాటాకా చాలా దు స్తర్ మారెకట్ చూశాను నినా ఫస్తషలో
వెళ్ళ
ు ” అన్నాడు.

“అవ్వను యోగి నేనూ చూశాను” అన్నాడు జీవన్.

“దాెంట్ల
ల క్వళ్దాెం ఇవాఴళ్” అన్నాడు.

“అలాగే” అన్నాడు జీవన్.

భోెంచేశాకా నడుచ్చకుెంట్య ఆ ఔకకి వెళ్ళ
ు దారోల ఔక ఔకనే ఉనా రెెండు స్ుయటష్ ష్ణప్పలో
ల క్వళ్ళళర్ట. బయత ఔట భాయూ ఔటీ
నడుప్పతున్నార్ట.

చదయెంఖెం ఫల్ల అడిగాడు వాళ్ళని.

అయథెంగాఔ రెెండు షోల్టరూ
ల ఎఖరేశార్ట వాళ్తళ.

తొమిమది డాల్యలకి ఔ ఫనిమన్ కొని బ్రెంక్ కాయు్ ఇచాిడు.

ని చెమూలేదా కార్ట
ు . కేష్ ప్ప చేస్త
ు ెండగా రెెండు చిట జరికన్ లు ఔనిపెంచాయి. కోదాని రేట్య మ్యడు వెందల్ యూరోలు.
“అమోమ భనెం కొనలేెం” అనుకుని వచేిస్త
ు ెంతే ఔ చి జరికన్ ఔనిపెంచ్చెంది. రేటు కేవల్ెం ఎనిమిది యూరోలు మాతరమే.

చాలా చీప్ అనుకుని రెెండు కొనేస్ట్ అఔకడే వేస్తకున్నార్ట.

అఔకడిాెంచ్చ కిలోమీటర్ట అవతలునా స్తర్ మారెకట్ వేప్పకి వెళ్త
ు ెంతే అెంతా వీళ్ళకేస్ట్ చూస్ట్ నవ్వఴకుెంటున్నార్ట. అయథెం
కాలేదు వీళ్ళకి.స్తర్ మారెకట్ల
ల ఔ టా
ర లీ తీస్తకుని యఔయకాల్ వస్త
ు వ్వలు అెందులో వేస్తకుని టా
ర లీని ముెందుకు తోస్తకుెంట్య
వెళ్త
ు నా వీళ్ళని చూస్ట్న రత్ర ఔకళ్తళ నవ్వఴతున్నార్ట. అయథెం గావటెం లేదు.

కొనా మొతుెం సామానలకి ఏబై తొమిమది యూరోలు అయిూెంది.

యోగి క్విడిట్ కార్ట
ు అఔకడ ని చేస్ట్ెంది.

త్రరిగి వస్త
ు న్నార్ట.

సాభనలని రెెండు పోలీత్రన్ బ్రఖష్ లో మోస్తకొస్త
ు ెంటే వాళ్ళక్వదురెైన జనెంలో కొెందర్ట నవ్వఴలు.

హోటలు దఖగరికొచాిఔ తెల్సషెంది వాళ్తళ నవఴడానికి కాయణెం ఏెంటెంటే... వాళ్ళళదురూ వేస్తకునా ఆ ఆల్సవ్ గ్లిన్ జరికనుష. ఆ
దేశెంలో పాక్క ని చేసేవాళ్తళ ఆ ని చేసేటప్పుడు మాతరెం వేస్తకుెంటాయెంట.

కోమొచ్చిన యోగి ఆ జరికన్ విపు ఖదిలో మ్యల్ పారేస్ట్ “ఇది మా కార్ట డైివర్ కూకడా ఇవఴను” అన్నాడు.

భధ్యూహాెం షహన్నజ్ కోసెం ఫోన్ చేసేు సలీెం భాయ్ వచ్చి లకేషన్ కి తీస్తక్వళ్ళళడని తెల్సషెంది. ఆభ అనిా రోజుల్లా రూమ్ లో
ఉెండిపోవడెం చాలా గొు అనిపెంచ్చెంది. అప్పుడప్పుడ్య వీళ్ళతో కోలజ్ గా ఉెండేది కానీ, ఎకుకవగా రూమ్ లో ఔకతేు వ్వెండేది.
ఔళ్ళలో
ల దిగడు బావిలోని శూనూెం, నిశవఫధెం ఔనిపెంచేవి. వయోల్సన్ తో ఎకుకవగా కాల్కేశెం చేసేది.

ఆ అమామయి హృదమెంలో అెంతు టటని యహసూమేదో వ్వెంది. తెలుస్తకోవాల్ని వ్వెంది జీవన్ కి. కానీ, ధైయూెం చాల్డెం లేదు.
భధ్యూహాెం నిదర లేచాకా కొనిా ట్యూను
ల చేసేడు యోగి.

రాత్రర భోజన్నల్ హాలులోకి తెల్లట స్తటు లాెంటది ఎయి షూస్ వేస్తకుని హరిపరయా, నల్ల డరస్తష వేస్తకుని అనిల్ దిగార్ట. ఔ
ళ్ళళెంలో చ్చక్వను ఇదురూ స్తునేలస్తకుని త్రన్నార్ట. కే భగ్ లో యూరోకోలాని చెరో సాటి వేస్తకు తాగార్ట. అనాెం కూయల్య ఔ
ళ్ళళెంలో వేస్తకుని త్రెంటుెంటే యూనిట్ల
ల వాళ్ళెంతా వాళ్ళనే చూస్త
ు న్నార్ట.

అెంతలో గోవిెందు చేస్ట్న మిమిక్కి పోరగా
ి ెం చూస్ట్ అెంతా నవ్వఴతున్నార్ట. లాసట్ ఐటమ్ గా శెంఔరాబయణెంలో ఔ పాట. ఆ కాలస్ట్ఔల్
సాెంగని అకికనేని అయితే ఎలా చేసాుర్ట ? ఎన్ ట ఆర్ ఎలా చేసాుర్ట ? అని చేస్ట్ చూపస్త
ు నా గోవిెందు చాలా ఫాసట్ గా చేస్త
ు ెంటే
భధూలో ఔ లేడీ వచ్చి ఎలా ఫడితే అలా ఆడేస్ట్ెంది.ఎవరా అని చూసేు ఖెంఖరాజు. అవాళ్ళటతో రెెండో పాట అయిపోయిెందట. దానికి
హీరోయిన్ కి వాడిన డరసషట అతనేస్తకునాది.

అకోటఫర్ – 8

భరాాడు నిదర లేచే సరికి ట్ైభెంతయిెందో తెలీదు. ఏఖిభష్ కొెండల్ వెనఔ ఎయిగా ఉెంది ఆకాశెం. ఇెంకాసేషటలో స్తరోూదమెం
కాబోతుెంది. అెంతలో నిదరలేచ్చన యోగి “గొెంతెంతా నొపుగా ఉెంది సార్, డాఔటర్ దఖగయక్వళ్ళళల్స” అన్నాడు.

వేణు దఖగయ క్వళ్ళళ చెబుదాెం అనుకుెంటుెండగా, ఆ వేణుకూకడా జఴయెంగా ఉెందట.

301 లోకి వెళ్ళళ సరికి వెంట కురోిడు రాము ఫర్టమడా వేస్తకుని డుకునా వేణు కాళ్తళ నొకుకతున్నాడు.

యోగి గొెంతు గరిెంచ్చ చెపు “వాడ్య, మీరూ ఔల్సష డాఔటర్ దఖగయక్వళ్ళగ్రడదా..?” అన్నాడు జీవన్.

“ఇఔకడ డాఔటర్ట
ల భనల్సా చూడర్ట. చూడాల్ెంటే చాలా తతెంఖెం ఉెంది” అన్నాడు.

“తతెంఖెం అెంటే...?”

“భనెం ఇఔకడి కొచేిముెందు రత్ర ఔకళ్ళక్క యునైట్డ్ ఇెండియా వాళ్ళ దఖగయ ఇనుషరెనష్ చేయిెంచాను. ఇప్పుడు డాఔటర్
భభమల్సా చూడాల్ెంటే మా ఇనుషరెనష్ పోల్స్లు చూడుెంతో పాటు ఢిలీలలో ఉెండే ఇనూషరెనష్ ఔెంనీ వాళ్ళతో మాటాడాల్స. వీడి
రశాల్నిాటక్క వాళ్తళ సమాధ్యనెం ఇవాఴల్స. అమోమ చాలా గొడవ” అన్నాడు. అెంతలో అఔకడి కొచ్చిన జాస్ట్ు చౌదరి “పోనేల ఇవాళ్ళటకి
యోగిని రెసట్ తీస్తకోనిమూెండి. షూటెంగ్ సాుట్ కి వెళ్ళ
ు ెం దెండి” అన్నాడు.

“అఔకడికి మేభెందుకు..?” అన్నాడు జీవన్.

“ఇవాళ్ షూటెంగ్ వయల్ు్ ఫేభస్ సఴరోస్ట్క రమిసెస్ లో. ఇలాెంట ఛానుష భళ్ళళ రాదు దెండి” అన్నాడు.

సఴరోస్ట్క... 1862 లో ప్పటట 1956 లో భయణెంచ్చన డేనిమల్ సఴరోస్ట్క గ్ర
ి ప్ప ఫెండర్ సఴరోస్ట్కలు ఫాఔటరీ లోల్క్వళ్ళళ చూడాల్నా
న్న కోరిఔ తీయబోతునాెందుకు చాలా ఆనెందెంగా ఉెంది.

పావ్వఖెంటలో రెడీ అయిపోయిన వేణు రోజుక్క యాబై యూరోలు టట అదెుకి తెచ్చిన కార్ట డైివిెంగ్ స్ట్ల
ల కూర్టిన్నాడు. యోగి,
జీవన్, జాస్ట్ు చౌదరి, చ్చన్నారావ్వ గారూ ఖఫ ఖబా ఎకేకసార్ట.

కార్ట ఫమలేురిెంది.

దఖగయ దఖగయ దిహేను కిలోమీటయల రయాణెం.

ఆ ఫాఔటరీలో క్వళ్ళళ సరికి దిహేను ఫస్తషలు ఆగి ఉన్నాయి. యఔయకాల్ దేశాల్సాెంచ్చ వచ్చిన జనెం దూయెంగా ఫాఔటరీ లోల్సక్వవరిక్క ఎెంటీర
లేదట. దాని క్వదుర్టగా ెంచ్చన ఖడిుని దు తల్కామ బొభమ షేప్పలో ఔత్రురిెంచార్ట. ఔళ్ళ దఖగయ అత్రకిెంచ్చన దు దు కిిసటల్ష్ లో
యెంగలు మార్టతున్నాయి. ఆ తల్కామ కిెంద ఉెందట సఴరోస్ట్క నిప్పణులు తయార్ట చేస్ట్న నఖల్ రదయవనశాల్.షూటెంగ్ దఖగయ
క్వళ్ళళర్ట.ర్టగెతు
ు కుెంట్య ఎదుర్తచాిడు సలీెం.

హీరో సెందేశ్ మ్యభెంట్ నేర్టికుెంటున్నాడు.

అఔకడో ది నిమిష్ణలున్నాఔ జారిి రసాద్ వెళ్ళళ ఔ అయడజను టక్వకటు
ల తెసేు సఴరోస్ట్క కిిసటల్ వయల్ు్ క్వళ్ళళర్ట.

లోల్సకి ఎెంటయయిన వెెంటనే నఖ తయార్ట చెమూడానికి రెంచెం మొతుెం మీద అత్ర దు రాయిని అదా
ు ల్ భధూలో టా
ట ర్ట.
కుడి ఔక అదా
ు లో
ల లైఫ్ సెైజ్ నల్లట గయిెం బొభమని నఖల్తో అల్ెంఔరిెంచార్ట. జనెం ఔ ఔక నిెంచ్చ అడొుచేిస్త
ు న్నార్ట గానీ, ఎెంత
సేయిన్న చూదా
ు భనిపెంచేెంత బాగెందా డఔరేషను. ఎడెం ఔక ఏబ్ సాటిఔట్ భనిషి బొభమ. ముెంజేత్రకి వదులుగా దు కిిసటల్.
ఇెంకో ఔకకి సాల్సఴడార్ డాల్స ట్ైమ్ యనిాెంగ్ అవ్వట్ యిెంటెంగ్ ని రాయితో చేశార్ట. అసలు రిజినలో
ల డాలీ వేస్ట్న యిెంటెంగ్
ఎలాగెంటుెందెంటే దు ఖడియారానిా భడత టట చెటు
ట కొభమకి ఆరేస్ట్ ఉెంటుెంది. ఇఔకడ అదే ఖడియారానిా భడత టట
హేెంఖర్ కి తగిల్సెంచార్ట. భైకు టు
ట కుని వచ్చిన ఔమామయి జయమన్ భాషలో అయిదు నిమిష్ణల్ పాటు మాటాడాకా చుటు
ల

కొటా
ట యెంతా. అఔకడుాెంచ్చ గెంప్ప ముెందుకి ఔదులు
ు ెంటే వీళ్ళళ ఔదిలేర్ట.

లోల్ తీరడీ షో జర్టగతుెంది.

ఆ మ్యూజికుక విజువల్యష చూస్త
ు నా జన్ననిా ఇెంకో లోకానికి తీస్తక్వళ్ళళపోతున్నాయి. ఔల్లో
ల ఔనిపెంచే లోకాలు
గర్ట
త కొస్త
ు న్నాయి. అెంతా చీఔట భమెం. అఔకడిాెంచ్చ ఇెంకో హాలో
ల క్వళ్ళళల్స. భైల్ు్ మ్యూజిక్. అెంతా ఔదులు
ు ెంటే వాళ్ళని ఫాలో
అయేూరీళ్తళ.దు ప్పరెికి నఖలు అల్ెంఔరిెంచార్ట. న్తట్ల
ల కిిసటల్ష్ అదిున స్ట్ఖరెట్. అలాెంట చాలా యకాల్ బొభమలు.

ఇెంకో చోట కిిసటల్ భడిటేషన్ రూభట. అఔకడ కాసేషప్ప ఆగి నడుస్త
ు ెంటే నిజెంగానే ఔల్లో ఏదో లోఔెంలో రయాణెం చేస్త
ు నాటు
ట ెంది.
కిిసటల్ థియేటరూ క్వళ్ళళల్స. కుెందేలు పలా
ల చెంటపలా
ల ఔల్సష ఔ ప్పల్లకి దు దా
ర క్ష ళ్ళ గత్రు. భధూలో కో ెండు ఔట్ చేస్ట్ లోల్
కిిసటల్ అదా
ు ర్ట. ఇెంకో చోట తావరాకుల్ తీఖ కొనిా ఆకుల్ భధూలో యెంగ యెంగల్ కిిసటల్ష్ అత్రకిన స్తాకోఔచ్చలుఔలు ఇలా
యఔయకాల్ అల్ెంఔయణలు.ఔచోట చ్చనా దారి ఔనిపెంచ్చెంది. తెల్లగా పొెంగతునా పాల్ నుర్టగ లాగెంది. మా ముెందు జనెం
ఎప్పుడో వెళ్ళళపోయేర్ట. నడవొచోి లేదో అయథెం గావటెం లేదు. వాళ్ళ వెనఔ నిెంచొచ్చిన దేళ్ళ కురా
ట కుెంట్య ఆ దారోల
ి డు ర్టగెటు
వెళ్త
ు ెంటే వీళ్తళ ఫాలో అయేూర్ట. దాని ప్పర్ట ఐస్ పాసేజట.ఇలా యఔయకాల్ విెంతల్య విన్నూసాల్సా త్రల్కిస్త
ు ఔళ్తళ చెదిరిపోయే కిిసటల్
గేల్రీలోకి అడుగ టా
ట ర్ట. ఊహిెంచని విధెంగా రాళ్ళతో అదుాతభైన నఖల్సా తయార్ట చేస్ట్ షో కేస్తలో
ల టా
ట ర్ట. రతీది
కరీదెైెందే, మామ్యలు కరీదు గాదు. తన మిసెస్ కి చ్చనా లాక్వట్, చెవ్వల్కి రిెంగలా
ల ెంటవి కొన్నాడు యోగి. ఎెంతయిెందిరా అెంటే
వెయిూ యూరోల్న్నాడు. అెంటే దఖగయ దఖగయ ఏబై వేలు. నడుచ్చకుెంట్య ముెందుక్వళ్ళళడు జీవన్. టీ షర్ట
ట ల్య, బా
ర ల్య, ఫనిమను
ల
కూడా కిిసటల్ పొదిగి అభమకానికున్నాయి. ఔచోట హరిపరయా, అనిల్ ఔనిపెంచార్ట. ఔ సనాట గొలుస్త హరిపరమ భడలో
అల్ెంఔరిస్త
ు న్నాడు అనిల్.

దాదాప్ప ఖెంట తరాఴత ఫమటకొచాిర్ట.అఔకడ షూటెంగ్ అయిపోయిెందట. అెంతా ఫస్తష ఎకుకతున్నార్ట. భభమలీా
ఏఖిభష్ ెంపెంచెమూభని వేణు గారిా అడిగేడు జీవన్. “దీని తరాఴత రెైలేఴ సేటషన్తల షూటెంగెంది. అఔకడ టరయినకికెంచేసాును.
ఫసెషకేకస్ట్ మాతో వచేిమెండి” అన్నాడు వేణు.

ఫసెషకాకకా ఔక స్టొ
ల ఉనా చెందరా
ి వ్వ ని అడిగేడు జీవన్ “ఎలాగెందెండి సఴరోస్ట్క కిిసటల్ వయల్ు్..?” అని.

“అవనిా నిజెం వజా
ర లు కావెంట ఖదా..?” రశేాసేడు చెందరా
ి వ్వ.

“ఓను” అన్నాడు

దుగా నవేఴస్ట్న చెందరా
ు ెంటే అప్పుడప్పుడ్య ఈ తెలో
ల ళ్ళకి బుయిలుెండవని అనిపస్త
ు ెందెండి. లేఔపోతే
ి వ్వ “ఇఔకడ జన్ననిా చూస్త
ఆ గాజు రాళ్ళని ల్క్షల్య కోట్య
ల టట అలా కొనేస్తకుపోతారా చెుెండి..!?” అన్నాడు.

“అవనీా రెంచభెంతా ప్పరెల్సలన కిిసటల్షెండీ”

“ఏవెండీ, మీరేవన్నా అనుకోెండి ననాడిగేర్ట గాఫటట న్న అభిపా
ర మెం చెప్పును తుెంటారా..?”

జెన్ను వచేిెం. సేటషన్తల అఔకడా ఉన్నార్ట జనెం. సేటషనుక్వదుర్టగా ఎతుయిన కొెండలు ఎెంత అదుాతెం అనిపెంచేలా, ఆ కొెండల్
మీద అఔకడా అఔకడా ఇళ్తళ.

జెన్ను సేటషనిా ఆనిి ఔ పాతకాల్ెం న్నట రెైలేఴ సేటషను ఔనిపెంచ్చెంది. కాసేషటకి దూయెంగా ఔనిపస్త
ు నా కొెండ భధూలోెంచ్చ ఔ బొగ
గ
ఇెంజను రెెండు ఎయిట ఔెంపాయట్ భెంటలని లాకొకచ్చిెంది. దానిాెండా ట్యరిస్త
ట లు.

షూటెంగ్ మొదలైెంది.

జారిి రసాద్, యోగి, మిఖతా అెంతా ఆ పాతకాల్ెం సేటషను ఔకన బార్టెంటే అెందులో క్వళ్ళళ కూర్టిన్నార్ట. హయుల్ బీయట అది

ఆయుర్ చేసేడు వేణు గార్ట.

ట్యరిస్త
ట ల్ని ఎకికెంచ్చకుని ఈ ట్రయినటు వెళ్త
ు ెందీ..? అనడిగాడు.

“ఆక్వనీష” అన్నాడు.

“ఈ కొెండకి అవతల్ ఔక ఇఔకడ షూటెంగ్ అయాూకా మేెం షిపటయేూది అటే, మీర్ట సయదాగా ఈ ట్రయినకిక
వచేిమూగ్రడదూ..?” అన్నాడు జారిి రసాదు.

“మీరెళ్ళు నేనూ వసాును” అన్నాడు గోవిెందు. “నేను కూడా” అన్నాడు చెందరా
ి వ్వ.

అయవెై యూరోలు తీస్తకుని నలుగరికి టక్వకటు
ల కొనుకొకచాిడు డైివర్ ఉలీయ. ఆ టక్వకటు
ల పాతకాల్ెం న్నటవి. చ్చనా చ్చనా
అటటముఔకలా
ల గన్నాయి.

మా నలుగరిక్క కాసు దూయెంగా ఔ ముసలామన కూర్టిన్నాడు. బాగా వమసెైన భనిషి ైన జరికన్ లోల్ సెఴటటర్. ఇెంకా
లోల్ షరూ
ట , బాగా లోల్ ఫనిమన్ వేస్తకున్నాడు. తల్ మీద హేట్ ఉెంది. షూ లేస్తలు ఖటటగా బిగిెంచాడు. ఔటు
ట డు ళ్తళ ఔ
సారి తీస్ట్ భళ్ళళ టు
ట కున్నాడు. ఈలోగా ఔ ప్పరభ జెంట చేరిెంది. మాటాడేు చాలు ముదు
ు లు టేటస్తకుెంటున్నార్ట వాళ్తళ.

ఒ రెెండు ట్టల్ నిెండా జనెం నిెండాకా భరి ఫమలేురిెంది రెైలు. పాత కాల్ెం ఖటప్ లో వచ్చిన టక్వకట్ ఔలఔటర్ ెంచ్
చేస్త
ు న్నాడు.ైన ఉడ్ ఫా
ల ెంటేషనూష, ఏపల్ తోటల్య దాటుకుెంట్య కొెండ ైకి ఎకుకతునా రెైలు ఫెండి. పోను పోను అడవిలోకి
చొచ్చికుని పోవడెంతో గాల్స చల్లగా వీస్త
ు ెంది. ఆ అడివిలో చ్చనా చ్చనా దార్టలు ఔనిపెంచాయి. ఔ చోట నల్లట వేన్ లో కూర్టినా
ఇదుర్ట అెందభైన అమామయిలు ట్ల
ల ఉనా అెందరీా చూస్ట్ చేతుల్యపార్ట.

“ఎలాగెందెండీ వాతావయణెం..?” గోవిెందునడిగాడు యోగి.

“చాలా గొుగా ఉెందెండి. న్నఔయితే రెెండు ఔళ్తళ చాల్డెం లేదు” అన్నాడు గోవిెందు.

భరి ననాడఖరేెం అనాటు
ట చూస్ట్న చూస్ట్న చెందరా
ి వ్వని “మీక్వలాగెంది..?” అన్నాడు.

“మా రాజభెండిర దఖగయ ఔడిమెం రెైలేఴ టా
ర క్ ఔకన కూడా ఇలాగే చిగా ఉెంటది” అన్నాడు.

నల్బై అయిదు నిమిష్ణల్కి ఈఫన్ సేటషన్తల కొచాిగిెంది రెైలు. కబాయ్ స్ట్మిలో
ల రెైలేఴ సేటషన్న
ల గెందది. అెంతలో ఎదుర్టగా వస్త
ు నా
ఇెంకో రెైలు దీనిక్వదుర్టగా వచ్చి ఆగిెంది. వీళ్ళకికన ట్ైిన్ ఇెంజన్ ఈ సేటషన్ దాకా వెనకాల్ ఉెంది. దానిా డీల్సెంగ్ చేస్ట్ ముెందుకి
తగిల్సెంచార్ట.ట్ైిను ముెందుకి ఔదిల్సెంది.

మ్యవ్ రాక్ సేటషను రాగానే కూర్టినా ముసలామన్న, ప్పరమికుల్య దిగిపోయార్ట. టక్వట్ ఔలఔటర్తచ్చి టక్వకటు
ల చూస్ట్ నఔటష్ సేటషన్తల
దిగాల్స మీర్ట అని చెపు వెళ్ళళపోయాడు.

రెైలు భళ్ళళ ఔదిల్సెంది.

వెళ్త
ు నా రెైలుకి ఎడెం ఔకన రోడు
ు భైదాన్నలో
ల అఔకడఔకడా అెందభైన ఇళ్తళ. రెైలు ఇెంకొెంచెెం ముెందుక్వళ్ళగానే ఔళ్తళ
చెదిరిపోయేెంత అెందభైన లేక్. “ఆక్వనీషలేక్” అెంటే అదేనట. ఆ లేక్ లో ఔటటఫడి ఉనా కే ఔ అెందభైన ఇలు
ల . దాని మీద త్రవాగ్
(TIWAG) అని రాస్తెంది.

ఏెంటెంత చిగా ఉెంది ఎఔకడైన్న ఏ ఎెండిన చెటటన్నా ఉెంటే బాగడుా అనిపెంచేెంత చిదనెం, నీల్ెం ఆకాశెం, చల్లగా వీస్త
ు నా
గాల్స. మొతా
ు నికి అదుాతెం అనిపెంచే వాతాయణెం బాగెంది.

ఆ పా
ర చీనభైన సేటషన్తల ఫెంచీ మీద ెంటరిగా కూర్టిని వయోల్సన్ వాయిెంచ్చకుెంటునాటు
ట ఫ్టలై అటు ఔకకి ర్టగెడు
ు నా వాడలా
ల
రెైలు ఔదల్డెంతో వెనకొకచేిశాడు.

ట్ైిన్ ఇెంజన్ భళ్ళళ వెనకిక మారాిర్ట.

భధ్యూహాెం 2:35 అయిూెంది. అకరి సేటషన్ కి చేరాఔ వేణుకి ఫోన్ చేశార్ట. మీర్ట దిగిన సేటషనుాెంచ్చ మ్యడు కిలోమీటయల దూయెం
నడిచ్చ యెండి. ఈ లోగా అఔకడికి నేనొచేిసాు అన్నాడు వేణు.

భయిన్ రోడ్ లో కార్ట
ల ఔకనే కొెంచెెం కిెంద సెైకిళ్ళ దారి, ఔకనే కాల్స బాట. కుడి ఔక నీల్ెం నీళ్ళతో లేక్. దాని భధూలో డఫల్
డఔకర్, మొతుెం లేక్ అెంతా త్రప్పుతుెంది. ది యూరోల్ెంట.

నడుచ్చకుెంట్య ముెందుక్వళ్త
ు నా వీళ్ళకి ట్ల్సపోన్ బూత్ ఔనిపెంచే సరికి ఆగిపోయిన్ చెందరా
ి వ్వ ఔక నిమిషభెండి, ఊరికి ఫోను
మాటాడుకోవాల్ని వెళ్ళళ జేబులో ఉనా కార్ట
ు ఫోన్ కిెంద గేప్ లోకి తోస్ట్ నెంఫర్ డమల్ చేసేస్ట్ కాసేషయాూకా “హలో... హలో
ఏవెండీ హలో ఇెండియా అెండీ..? నేను... జయమనీ అవతల్ ఆస్ట్టియాలో ఈ ఊరి ప్పరేెంటా
ర గోవిెందూ, ఈడికి తెలీదెంటెండీ. హలో
ఇెండియా అెండీ...? ఇెండియా కాదు రాజభెండిర అెంటారా..., న్నఔదే కావాలా
ర యెంకు మొగడా... ఎవరూ రే అబిుగా రే ఎదవా
నేన్న
ర మీ న్ననాని ఫాయనిాెంచ్చరా... ఏెంటీ రాెంగ్ నెంఫరా..? భరిెందాఔటాెంచీ చెువేరా ఎదవా” అనేలోప్ప కాయుయిపోయిెంది.

“ఇెంత తొెందయగా అయిపోయిెందేెంట...? కయమ ఏెం ఫారిన్త ఏెం గోలో” అని త్రటు
ట కుెంటుెండగా నీల్ెం యెంగ కార్ట నడుప్పకుెంట్య
వచ్చిన వేణు వీళ్ళని ఎకికెంచ్చకుని లేక్ కి అవతల్ ఔకకి తీస్తక్వళ్ళళడు. షూటెంగ్ అఔకడ జర్టగతుెంది.

సాటెంపెంగ్ కోసమొచ్చిన వేణుగారి భనిషి రాజశేకరెిడిు భోజన్నలు టా
ట డు. ఆ రోజు శనివాయెం పాత్రకేళ్ళ నిెంచ్చ ఆ పూట వెజిటేరిమన్
త్రని రాత్రర ఉవాసెం ఉెంటునా జీవన్ ఆ రోజు న్నన్ వెజిటేరిమన్ త్రన్నల్సష వచ్చిెంది. వేరే ఏెం లేవ్వ వాళ్ళ దఖగయ.నీల్ెం యెంగ కార్ట
చెటు
ట కిెంద ఆప స్టు వెనకిక లాకుకనా వేణుగార్ట నిదరపోతున్నార్ట. జఴయెం వచ్చిెందట. అటు చూసేు హైదరాబాదు ఫోను
ల
మాటాడుకుెంటున్నాడు యోగి.ఒ ఖెంట తరాఴత లేచ్చన వేణు వీళ్ళని తీస్తకుని ఫమలుదేరాడు. దారో హాల్ అని ఔ ఏర్ట
తగిల్సెంది. అది హిసాటరిఔల్ ప్పలసట. దాని హిసటరీని తరాఴత చెప్పతానన్నాడు వేణు.

“ఏవెండీ వేణు గారూ, ఆ సెందీపూ, రణయ్ తో పాటు ఇెంకో ముగ
గ ర్తచాిర్ట భనతో వీళ్ళళవరూ స్ట్నిమా ఫ్టలు
ు కి సెంఫెంధిెంచ్చన
వాళ్తళ కాదు. మాతో పాటు ఎెందుకొచేిర్ట అనడిగితే సాటెంపెంగ్ కోసెం అనెంటున్నార్ట. ఏెంటది..?” అనడిగాడు యోగి.

“అదా... వాళ్ళెంతా ఎెంబిఏ చేస్ట్న భనుష్ణలు అభరికా వీసా ఈజీగా వస్త
ు ెంది. అెందుఔని వాళ్ళ సెంత కర్టిల్తో భనతో

పాటొస్త
ు ెంటార్ట..... ఇలాఖ టరప్పుకి కో బ్రచ్ వస్త
ు ెంటార్ట” అన్నాడు వేణు.

“మీక్వలా తెలుష వీళ్ళెంతా..?”

“మా పరెండష్ దాఴరాన్త, ఫెంధువ్వల్ దాఴరాన్త వస్త
ు ెంటార్ట.”

సామెంతరెం అయిదు ఖెంటల్ పా
ర ెంతెంలో ఏఖిభష్ వచాిెం.
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హైదరాబాదు నుెంచ్చ ఫోనొచ్చిెంది సలీెంకి. ఖఫఖబా దఖగయకొచ్చి ఇెండియాకి రెెండు టక్వకటు
ల ఏరాుటు చెమూెండి చాలా అయిెంటు
అని జారిి రసాద్ దఖగయక్వళ్ళళ “రసాదు భాయి నేనూ మా స్ట్సటరూ అయిెంటుగా వెళ్ళళల్సషన ని డిెంది. చాలా అయిెంటు, దమచేస్ట్
షూటెంగ్ పూరిత చేస్తకుని వచెిమూెండి” అనేస్ట్ హడావ్వడిగా ఫమలేురాడు.వెళ్ళళ ముెందు కూడా ఫోనేెం చెమూలేదు షహన్నజ్.
ఏవయుూెంటది అనా సెందిఖధెంలో డిపోయేడు జీవన్.

“ఉనాటు
ట ెండి ఫమలుదేరిపోతున్నారేెంటీ ఏవయి ఉెంటుెంది..?” అనడిగాడు జారిి రసాద్ ని.

“ఏమో సార్, ఇఔకడి కొచ్చినుటు
ర ెంచీ న్నతో కూడా ఏెం మాటాడుెం లేదు. మొనా నేనే న్తర్ట తెరిచ్చ అడిగితే మాట మారేిశాడు
సలీెం భాయ్” అన్నాడు జారిి రసాద్.

“ఆ డాఔటర్ అబూకి వజీర్ టటన ఖడువ్వ ఇెంకా రెెండు రోజులుెంది. ఏవన్నా జయకూకడనిది జరిగిెందెంటావా..?” అన్నాడు జీవన్.

“ఏమోనెండీ” అనళ్ళళపోయాడు. అెంతా ఫసెషకుకతున్నార్ట.

షూటెంగ్ లేెంగ్ విభల్ట్ మౌెంట్నష్ దఖగయట.ఆ కొెండల్ మీద ఎఔకడ చూస్ట్న్న భెంచ్చ ఔుఫడి ఉెంటుెంది. భెంచ్చ తు భరిెంకేెం
చూడలేెం. బలే లకేషను, అఔకడికి “ఇెంత లేటుగా వెళ్ళడెం ఏెంట..?” అన్నాడు జీవన్, డైరెఔటర్ వేగేష్ తో.

“షడ్యూల్ చ్చవరోల వెళ్దాెం అనుకున్నాెం, ఇఔ రెెండు రోజులేగా షూటుెంగ్” అన్నాడు వేగేష్.

యోగి, జీవన్ ఫసెషకాకర్ట.

“ఈరోజు ఎెండ విరీతెంగా ఉెంది ఖదా చెందరా
ి వ్వ గారూ..?” అన్నాడు జీవన్.

“భన ఎెండల్ ముెందు ఇదెెంతలదు
ు రూ..! ఏవెండీ భెంచ్చ కొెండల్ స్నరీలో భనిదుయెం ఫోట్లలు దిగదాెం ఏవెంటార్ట...? రాజభెండిర
వెళ్ళళకా ఈ టరప్పులో ఫోట్లల్నీా దు అల్ుమ్ చేయిసాును. మా వీధిలో వాళ్ళళ, మితు
ర ల్య, శతు
ర వ్వల్య వాటని చూస్ట్ తెఖ
మురిస్ట్పోవాల్స ఏవెంటార్ట..?” అన్నాడు.

కొెండ దిగిన ఫస్తష ఇెంతకు ముెందొచ్చినప్పుడు మేెం సేట చేస్ట్న “ఒఫర్ ర్ పూూస్” అనే ఊర్టని టచ్ చేస్ట్ అటుాెంచ్చ భళ్ళళ ఘాటీ
ఎకికెంది.చాలా దూయెం రయాణెం చేస్ట్న తరాఴత వచాియి లేెంగ్ విమౌల్ు్ మౌెంట్నష్. ైక్వళ్ళళల్ెంటే ఎల్కిటిఔల్ కారెలకాకల్స.ఆ
లోకేషన్ చూస్ట్న జీవన్ న్తట్ల
ల ెంచ్చ మాట రాఔ అలా ఉెండిపోయాడు.

ఇది వయకు మేెం చూస్ట్నవి ఇవేన్న..!? అనిపెంచ్చెంది. మొతుెం భెంచెంతా ఔరిగిపోయిెంది. కొెండల్నీా బోడి గళ్తళ
గ్లయిెంచ్చకునాటు
ట న్నాయి. వేణు దఖగయకొచ్చిన డైరెఔటర్ వేగేష్ “ఇదేెంట సార్, చాలా గొుగా అనుకునా ఈ లకేషనిలాగెంది..?”
అన్నాడు.

“నల్బై సెంవతరరాల్ నుెంచ్చ ఇెంత ఎెండ ఎప్పుడ్య కామలేదట. ఈ ఏడాది కాస్ట్న ఎెండకి మొతుెం భెంచ్చ ఔరిగిపోయిెంది”
అన్నాడు.అషటటయిపోయిన వేగేష్ “అెందరీా దిఖభనెండి మొదలడదాెం” అెంటున్నడు.

అెంతలో కొెందర్ట జనెం ఆ కొెండలో
ల ెంచ్చ ఔ డడ్ బాడీని మోస్తకుని వస్త
ు న్నార్ట. ఏెంటా అని జీవన్, వేణు, యోగి
అట్ళ్ళళర్ట.ముైు ఏళ్ళ కిితెం క్వనడా నిెంచ్చ భారాూ బయత దేళ్ళ కురా
ట ప్పలస్ కొచాియట. ఈ భెంచ్చ కొెండలో
ి డ్య ఈ ట్యరిస్త
ఆడుకుెంట్య లోల్సక్వళ్ళళన ఆ కురా
ి డు భెంచ్చలోల్సకి దిఖఫడిపోయి ఎెంత వెత్రకిన్న ఔనఫడలేదట. ఇనేాళ్ళ తరాఴత కాచ్చన
ఎెండకి భెంచ్చ మొతుెం ఔరిగిపోవడెంతో ఆ శవెం ఫమట డిెంది. దఖగయక్వళ్ళళ చూసేు ఇప్పుడే ది నిమిష్ణల్ కిితెం పా
ర ణెం
పోయినటు
ట ెంది.

ఆ భరాాడు క్వనడా నిెంచ్చ ముసలోళ్ళయిపోయి వచ్చిన ఆ కురా
ర లు ఆ శవానిా ఔ వేన్ లో ఎకికెంచ్చకు
ి డి తల్సలదెండు
తీస్తక్వళ్ళళయట.
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ఆరోజు ఈ ఆస్ట్టియా షడ్యూలుకి చ్చవరి రోజు.

పసటెంఖష్ అనే లకేషన్తల షూటెంగ్ చేస్త
ు ెండగా ఇనష్ బూ
ర క్ నిెంచ్చ స్ట్నీటరోల్ ఆస్ట్టిమన్ ఫిల్సెం ఔమీషన్ వాళ్ళళచాిర్ట. వాళ్ళెంతా కో
– ఆరిునేటర్ వేణుకి పరెండష్. వాళ్ళతో ఈ స్ట్నిమా కేసేట్ ఒన్ చేయిెంచార్ట.వయశెం మొదలైెంది.మ్యడు ఖెంటల్కి షూటెంగ్
పూయతవఴగానే అెందరూ ల్ెంచ్ చేసేశాకా ఫమలేురిన ఫస్తష కూఫ్ సటన్ మీదుగా ముెంచెన్ వెళ్ళళ అఔకడిాెంచ్చ మ్యూనిక్ ఎయిర్ పోయట్
కొచ్చిెంది.రాత్రర ఎనిమిది ఖెంటల్ఔట దుబాయ్ పైట్.

ఎయిర్ పోయట్ లో ఉనా యఔయకాల్ ష్ణష్ లో... చెక్ ఇన్ అని విత్రన్ బా
ర క్వటష్ లో “లాసట్ మినిట్ ష్ణపెంగ్” అనా ప్పర్ట ఖల్ ష్ణప్ప
ప్పర్ట చాలా నచ్చిెంది.

ఇెంకా చెక్ ఇన్ ట్ైెం అవఴలేదు గాఫటట ఎయిర్ పోయటెంతా త్రర్టగతున్నార్ట యూనిట్ల
ల జనెం. జీవన్ ని ఎఔకడిక్వళ్ళళన్న ఏెం చేస్త
ు న్నా
వెళ్ళళపోయిన షహన్నజ్ గర్ట
త కొస్త
ు ెంది. ఆభ నీల్స ఔళ్తళ గర్ట
త కొస్త
ు నే ఉన్నాయి. ఆ భరాాడు దాాలుగో రోజు ఏెం
జయఖబోతుెందా అనా ఉతకెంఠ. గిల్గిలా
ల డుతున్నాడు జీవ.

ఔ ఔక చెక్ ఇన్ ట్ైభవ్వతుెంది. ఇెంకా టక్వకటు
ల ఔన్ పయమ్ కాఔ చాలా ట్నశన్ తో త్రర్టగతునా వేణు ని గోవిెందెళ్ళళ ఏవో అడిగితే
లాగిటట కొటేటసేడు.

అెందరిఔెంటే ముెందు యోగికివాఴల్స. కానీ, ఆ కాలస్తలో జరిా ఎెంజాయ్ చేసాును అని చెందరా
ి వ్వ రిక్వఴసట్ చెమూడెంతో
అతనికిచాిర్ట.లోల్సక్వళ్ళళర్ట.

ఇెందాఔ ఔనిపెంచ్చన ష్ణప్ప ఇెంకోట చెఔవ్వట్ అని విత్రన్ బా
ర క్వటష్ లో “లాసట్ మినిట్ ష్ణపెంగ్” అని రాస్ట్ ఉెంది. ఇది భన ఇెండియాలో
ఏ ఎయిర్ పోయట్ లో అన్నా ఎవయన్నా కాపీ కొటట ఈ ష్ణప్ప ప్పర్ట డితే బాగెండును అనిపెంచ్చెంది. ఆ ష్ణప్పలోక్వళ్ళళన యోగి ఔ
ఉలన్ ట్లపీ రూయూమ్యష కొన్నాడు. చెక్ ఇన్ దఖగయ భటల్ డిట్ఔటర్ సేకనిెంగ్ లో గోవిెందు మోకాలు కిెంద కుయ్... కుయ్... భని
సెండు రావడెం, వాళ్తళ భభమల్ాెందరీా ఆమూడెం. వేణూ వాళ్ళని ఎెంత ఔనిఴనష్ చెమూడానికి ట్ైి చేస్ట్న్న వాళ్తళ
అవఴఔపోవడెం. ఎప్పుడ్య లేనెంత చ్చరాకు డిపోయాడు వేణు. చ్చవరికి ఎుటకో వదిలార్ట.పైట్ లోల్క్వళ్ళళకా జీవన్ ఔకనే
చేరాడు చెందరా
ల కూర్టిని ఉనా న్నలుగేళ్ళ పల్లకి ఆడుకొభమని బొభమనిచ్చిెంది ఏయిర్
ి వ్వ. వాళ్ళకి కాసు దూయెంగా ఉనా స్ట్ల
హోసెటస్.

“న్నకూ కావాల్స” అన్నాడు చెందరా
ి వ్వ.

“ఎెందుకూ..?” అన్నాడు జీవన్.

“మా భనవడికి ఆడుకోవడానికిసాును” అన్నాడు.

“భనెం ఎనిమిది ఖెంటల్ పాటు లాెంగ్ జరీా చేస్త
ు న్నాెం గాఫటట చ్చనా పల్లల్కి భటు
ట కే ఇసాుర్ట. అయిన్న పైట్ దిగాకా త్రరిగి
ఇచెియాూల్స అవి” అన్నాడు జీవన్.

“త్రరిగి ఇచేిసే దానికి తీస్తకోడెం ఎెందుకు లేదు
ు రూ” అని ఏదో గర్తతచ్చినటు
ట దుగా అరిచాడు.

ఏవయిెందన్నాడు జీవన్.

చెుడెం లేదు చెందరా
ి వ్వ.

ఇదుర్ట ముగ
గ ర్ట మా చ్చట్య
ట మ్యగి ఏవయిెందన్నార్ట.

అయిన్న చెుని చెందరా
ి వ్వ ఎుటకో న్తర్ట విపు అన్నాడు. “చాలా

తప్పు చేసేనెండీ” అని.

“ఏవయిెందెండీ..?” అన్నాడు జీవన్. “మీతో పాటు ఆ భెంచ్చ కొెండల్ స్నరీలో ఫోట్ల దిగదాెం అనుకున్నాన్న. దిఖఔెండానే
విమానెం ఎకేకసేెం”

“అెందుకా ఈ హడావ్వడెంతా...? దుబాయ్ లో తీస్తకుెందాెం” అన్నాడు జీవన్. “ఆ భెంచ్చ కొెండలు అఔకడుెంటాయా చెుెండి.
అఔకడెంతా వేడేనట ఖదా..?” “దుబాయ్ కూడా భన జరీాలో ఔ ఊరే ఖదా..! అయిన్న మీకు ఇెంత ఫోట్లల్ పచేిెంట చెందరా
ి వ్వ
గారూ...?”“ పచ్చిగాదెండీ, ఈ ఫోట్లలు మా ముెందు తరాల్ వాళ్ళెంతా చూస్ట్ మా తాతమూ గార్ట విదేశాలు యూటెంచేయని

మురిస్ట్పోవాల్స ఖదా..” చాలా తనమమతఴెంతో ఎట్ల చూస్త
ు అన్నాడు చెందరా
ి వ్వ.
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ఉదమెం ఆర్ట ఖెంటల్కి దుబాయ్ ఎయిర్ పోయట్ లో లాెండయిెంది పైట్. చెందరా
ి వ్వ దఖగయ కొచ్చిన జారిి రసాదు “భన న్నలుగ
పాస్ పోర్ట
ట ల్య ఎఔకడా..?” అన్నాడు. జేబులు తడుముకునా చెందరా
ల ెంచ్చ
ి వ్వ ముకెంలో ట్నశను రిగిపోతుెంది. ఔళ్ళలో
నీళ్ళళచేిసేషలాగన్నాయి. అతని వాల్ఔెం చూస్ట్న జారిి రసాదు “ఎఔకడా పాస్ పోర్ట
ట ల్య..?” అన్నాడు.

ఎఔకడో పారేసేనెంట్య గొళ్తళభన్నాడు చెందరా
ల చెందరా
ి వ్వ. చ్చవరిఔని పైట్ల
ి వ్వ కూర్టినా స్టు వెనఔ డున్నాయి. రాత్రర దీ
నల్బై అయిదుఔట ఇెండియా వెళ్ళళ పైటు. ఆ రోజు దాాలుగో రోజు, షహన్నజ్ బవిషూతు
ు తేలేి రోజు.ఫోన్ చేస్ట్
ఔనుకుకెందాభనుెంది జీవన్ కి.కానీ ఎలా...?

ఏభని..??

ఎప్పుడు హైదరాబాదులో దిగిపోదామా అనుెంది. కానీ, ఎలాగా..?

న్న దఖగర్టనా యూరోపమన్ ఔరెనీష తీస్తకుని దయభష్ లోకి మార్టికొచ్చిన జారిి రసాద్ అెందరి దఖగరిక్క వచ్చి ఎవరి కర్టిల్
మీద వాళ్ళళ వెళ్ళళ సామెంతరెం ఏడు ఖెంటల్ ఔలా
ల ఇఔకడుెండాల్స అని గోవిెందూ చెందరా
ి వ్వ ల్తో వెళ్ళళపోయాడు.

ఔకనే స్ట్టీలో కొనిా కొనిా హోటల్ష్ కి సెంఫెంధిెంచ్చన రిజరేఴషన్ కెంటర్టెంది. కేపటల్ హోటలో
ల యోగి, జీవన్, వేగేష్ ఉెండడానికి
ఔ రూమ్ బుక్ చేశాడు యోగి. మీర్ట ఎయిర్ పోర్ట
ట ఫమటకొసేు హోటలుకి సెంఫెంధిచ్చన మినీ ఫస్తష వస్త
ు ెంది. దాెంట్ల
ల
ఫమలేుర్తచ్చి అెంది కెంటరోల అమామయి.

ఎయిర్ పోయట్ కొచాిర్ట. తటు
ట కోలేని వేడి, ఇన్నాళ్ళళ చల్లని రదేశెంలో హాయిగా ఉనా వీళ్ళకి ఎప్పుడు ఏస్ రూములోకి
దూరిపోదామా అనిపెంచ్చెంది. యఔయకాల్ జనెం యఔయకాల్ హోటల్ష్ కి సెంఫెంధిెంచ్చన కో – ఆరిునేటరూష వస్త
ు న్నార్ట. పాస్ట్ెంజయలతో
త్రరిగి వెళ్త
ు న్నార్ట గానీ ఈ కేపటల్ హోటలు కి సెంఫెంధిెంచ్చన భనిషి భటు
ట కి ఔనఫడుెం లేదు. ఎయిర్ పోయట్ ఫమట కొకఔకళ్తళ

కో మ్యల్ కూల్ఫడిపోయేర్ట. హరిపరమ, అనిల్ నేల్ మీద టటన స్తట్ కేస్తని చెరి సఖెం ెంచ్చకుని కూర్టిన్నార్ట. ఎెండ వేడి
తటు
ట కోలేఔ పోతునా యోగి, తన ెంట మీదునా సెఴటటరూ, జరికను లాెంటవనీా విప్పుస్త
ు న్నాడు.

ఎుటకో దిగాడు ఆ కేపటల్ హోటలు భనిషి. అదీ వీళ్ళ కోసెం రాలేదట. ఔ అటట మీద రెెండు ప్పర్ట
ల రాస్తకుని త్రర్టగతుెంటే
టు
ట కుని వీళ్ళ గరిెంచ్చ చెప్పుర్ట. ఔ వేన్ లో అెందరీా కురి తీస్తక్వళ్ళళడు.

క్వపటల్ తీర సాటర్ హోటలు. సాాన్నలు చేస్ట్ కిెందకి దిగే సరికి జారిి రసాదూ తనతో తీస్తక్వళ్ళళన గోవిెందూ, చెందరా
ి వూ ఔనిపెంచలేదు.
అెంతా ఔల్సష దిగిన హోటలుకి ఎదుర్ట బిల్సుెంగ్ లో ఈట్ అెండ్ డిరెంక్ అనే భల్యాళ్ప్ప వాళ్ళ హోటలుెంది. అెందులో ఇడీలల్య
దోశల్య త్రని టీ తాగార్ట. అఔకడిాెంచ్చ ఎఔకడి క్వళ్ళళన్న ఏస్యే. ఆకరికి చ్చనా ష్ణప్పలో క్వళ్ళతే అఔకడ ట్య టన్ ఏస్ ఉెంది.

రెెండు టాక్కషలో
ల ష్ణపెంగ్ కి ఫమలేురార్ట.

చూడా
ు నికి అది అయబుుల్ ఊయయిన్న భళ్యాళ్ెం వాళ్ళళకుకవ. కార్ట డైివర్ట

భళ్యాళ్ెం వాడు. ఇెందాఔ కేపటల్ హోటలు డైివర్ట కూడా భళ్యాళ్ెం వాడే. ఔ ష్ణప్పలో యోగి, వేగేష్ క్వభరా సాటెండు
కొెంటుెంటే అఔకడికొచ్చి చాలా బ్రయమాడి కుదయఔ ఔకనే ఉనా ష్ణప్పలో క్వళ్ళళర్ట. వాచీలు, ఔ క్వభరా కొెంటుెంటే అఔకడికొచ్చి
చాలా బ్రయమాడి వెళ్ళళపోయిన చెందరా
ి వ్వ ప్పభెంటు మీద క్వళ్ళళ చెైన్న మేడ్ వి రెెండు దు దు తాళ్ెం ఔులు కొన్నాడు. ఆ
ష్ణప్పలోనే చాలా కొెంటున్నాడు. ఈలోగా ఔక ష్ణప్పనిెంచ్చ క్వభరా సాటెండు టు
ట క్వళ్ళభని ఔబుర్ట. చ్చవరికి తేల్సెందేెంటెంటే రెెండిెంటక్క
ఒనర్ట ఔడే. మ్యడునాయయిపోయిెంది.భదా
ర స్తలో ఫేభస్ వెజిటేరిమన్ హోటల్ శయవణా బవన్ తాల్యకు బా
ర ెంచ్చ ఇఔకడ ఉెంది.

ఆ హోటలో
ల క్వళ్ళళ తమిళ్ెం మాటాడు
ు ెంటే ని చేసే వాళ్ళెంతా వీళ్ళని చాలా ఆదయెంగా చూసేర్ట. వాళ్ళలో ఔతనిు కుటా
ర ళ్ెం అట.
ఇెంకో కురా
ి డిది భధురెై దఖగయ లలట్యర్ట. జీవన్ ఇళ్మరాజా గారి కూడా ఔెంపోజిెంఖష్ క్వళ్ళళనప్పుడు ఈ ఊళ్ళనీా త్రరిగాడు.
ఇదెంతా మాటాడు
ు ెంటే సెంత ఊళ్తళ వదిలచ్చి ఎన్తా ఏళ్ళవడెం వల్ల ఇదిగా మాటాడార్ట జీవన్ తో.

శయవణా బవన్ నిెంచ్చ ఫమటకొచ్చి ముెందుకి నడుస్త
ు ెంటే సముదరెంలో ఔ పామ ఊళ్ళళకొచేిస్ట్ ఉెంది. అవతల్ డు
ు న దిెండానికి
మోటర్ట బోటు
ల న్నాయి. ఆ పా
ర ెంతెం ప్పర్ట అబా
ర అెంటాయట. విరీతభైన ఎెండ తటు
ట కోలేఔ పోతున్నారీళ్తళ.

అవతల్ డు
ు న దిగి కొెంత దూయెం నడిచే సరికి గోలు
ు మారెకటు
ల కొనిా వెందల్ ష్ణప్పలు ఎన్తా టనుాల్ ఫెంగాయెం రాస్తలు పోస్ట్

అముమతున్నార్ట. అయితే అఔకడ గోలు
ు వాూపాయెం చేసే వాళ్ళెంతా ఇెండిమన్ గజరాతీస్.

అమామకుడు అనుకునా చెందరా
ి వ్వ మా అెందరి ఔెంటే ఎకుకవ ఫెంగాయెం కొెంటున్నాడు. నఖల్ రూెంలో అయితే రేప్ప
హైదరాబాద్ ఎయిర్ పోర్ట
ట లో ఔసటభష్ వాళ్తళ టాఔష్ వెమూర్ట. బిసెకటు
ల అయితే భటు
ట కి ఖటటగా డు
ు ెంది టాకుష. ఆ ముకేక
చెపు “వదుయాూ బాబూ” అెంటే వినకుెండా బిసెకటేల కొన్నాడు. ఎవరి దారిన వాళ్ళెం హోటలు కొచ్చి అనీా సర్ట
ు కున్నాెం.

రాత్రర ఎనిమిది ఖెంటల్ పా
ర ెంతెంలో హోటలు ఏస్ వేన్ వచ్చి వీళ్ళని ఎయిర్ పోయట్ లో దిెంపెంది.

లోలునా ట్ఴెంటీ ఫోర్ అవయష్ ష్ణపెంగ్ కాెంలఔష్ లో అయబిక్ మ్యూజిక్ కేసేట్య
ల స్డీల్య కొన్నాడు యోగి. జీవన్ సాటనీల కూబిరక్
డైరెఔట్ చేస్ట్న ఒల్ు్ కాలస్ట్క్ ఫుట్ భటల్ జూక్వట్ డి.వి.డి కొన్నాడు.

హరిపరమ, అనిల్య ఔల్సష అెందరి కాెంబినేషన్తల ఫోట్లలు తీయిెంచ్చకున్నార్ట.

హైదరాబాదులో లేెండ్ అయాూకా ఔసటభష్ వాళ్తళ భనిషికి మ్యడు బాటల్ష్ మిెంచ్చ ప్పుకోర్ట అెంటున్నా వినకుెండా మీరేదో
చెప్పతున్నార్ట గానీ భెందేదిరా ఎదవా..? అెంటే మా పరెండష్ కేెం సభధ్యనెం చెునూ అెంట్య ఇయవెై బా
ల క్ లేబిలు బాటలుష
కొనేశాడు చెందరా
ల హైదరాబాదు చేయబోతున్నాెం. దాాలుగో రోజు
ి వ్వ.రాత్రర దీ నల్బై అయిదుకి పైటు. ఇెంకొనిా ఖెంటలో
అయిపోయిెంది. ఆ షహన్నజ్ ఎలాగెందో..? అసలెం తేల్సెందో..? రేెంతా అదే ని మీదుెండాల్స. దారి పొడుక్కక అదే
ఆలోచ్చస్త
ు న్నాడు జీవన్.
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రెెండునాయకి హైదరాబాదులో లాెండయిెంది పైట్.

ఔసటభష్ వాళ్ళ చేతులో
ల చాలా దార్టణెంగా ఇర్టకుకపోయాడు చెందరా
ి వ్వ.

వాళ్ళని ఔనిఴనష్ చెమూడానికి తనకి తెలుషనా భాషల్నీా ఉయోగిస్త
ు న్నాడు. పలాన్న ఎఔష్ ఎభమలేూ గారికి క్కప్ పరెండ్
నెంటున్నాడు.దేనిక్క చల్సెంచెండెం లేదు వాళ్తళ.జీవన్ ల్గేజీ వచేిస్ట్ెంది.అెంతలో వచ్చిన మ్యడు కారూ
ల ఔ సఫారీ వేన్ లో
రధభెంగా రాయి దేశెం వెళ్ళళని యోగిని రిస్వ్ చేస్తకోవడెం కోసెం అతని తాల్యకు జనెం వచాిర్ట. భళ్ళళ దెండల్య స్ట్టల్
క్వభరాల్య మామ్యలే.యోగి దఖగయక్వళ్ళళన జీవన్ “ఈ ఔెంనీ వాళ్తళ ననుా పఔప్ చేస్తకునే సరికి చాలా ట్ైభవ్వదిు. నీ ఫెండిలో
వచేిసాును” అెంటే, “మేటజ్ లో వెళ్ళళపోెండి మా సాయిగార్ట దిెంప్పసుడు” అన్నాడు.

ఫమలేురాడు వాళ్ళ ఇెంట వేప్ప.

జారిి రసాదు నిెంచ్చ ఫోనొచ్చిెంది “షహన్నజ్ ఆతమహతూ చేస్తకుెంది సార్” అని.

“ఏమిటీ..???” అన్నాడు జీవన్.

“షహన్నజ్ ఆతమహతూ చేస్తకుెంది” అన్నాడు జారిి రసాద్.

అెంతే...

కొనిా క్షణాలు జీవన్ కి ఊపరాడుెం మానేస్ట్ెంది. యూయప్ వెళ్ళళ వచేిలోప్ప జీవన్ ఎకికన విమాన్నల్య, రెైళ్ళళ, టా
ర మ్ ఫళ్తళ తన
మీెంచ్చ ఔయకశెంగా వెళ్ళళపోయినటు
ట అనిపెంచ్చెంది.

షహన్నజ్ ఇెంటకి ఫమలుదేరాడు. ఎెందుకు చనిపోయిెంది షహన్నజ్..?

ఎెందుకు ఆతమహతూ చేస్తకుెంది షహన్నజ్..?షహన్నజ్ భనస్తకి గామెం చేస్ట్ెందెవర్ట..?ఎవర్ట చేశార్ట...?అసలెందుకు
చేశార్ట..? అనీా రశాలు.

సరే ఔనుకొకని స్తకమేెంట..?

షహన్నజ్ లేనప్పుడు ఇఔ ఆ వివరాలు తెలుషకుెందాభనా కుతూహల్ెం జీవన్ కి ఏ మాతరెం ఔల్ఖడెం లేదు. ఏదో కాయణెం తో
ఆభని శెంకిెంచ్చ ఉెంటార్ట. ఆభకి తెలుష అది నిజెం కాదని. న్న అనుకునా వాళ్ళళ అనుమానిెంచే సరికి ఇఔ బరిెంచలేఔ
చనిపోయిెంది. ఇది లేఔపోతే ఇలాెంటదే ఇెంకోట జరిగి ఉెంటుెంది.

ఇెంట ముెందు జనెం. ఆభ దయవనెం చేస్తకుని ఏడుస్త
ు వస్త
ు న్నార్ట. హాలో
ల డుకోఫటా
ట ర్ట.దఖగరిక్వళ్ళళడు జీవన్.రిభళ్ దరవాూలు
జలా
ల ర్ట. అఖయవతు
ు ల్య, గగిగల్ెం పొఖలు యఔయకాల్ పూలు. వాట భధూలో నల్లట బుయఖా వేస్తకుని ఉనా షహన్నజ్ శవెం.
ఎుటక్క తెయవని ఔళ్తళ రశాెంతెంగా నిదరపోతూ దయవనెం ఇచేి సరికి నభసాకయెం చేశాడు జీవన్.“అలా
ల ..... భహానుభావా ఏమిటీ
వెైరీతూెం....?”

.............అయిపోయిెంది.............

