నిస్త్రళణగా భట్వమీద కూఱఫడిపోయింది భధుబాఱ. ఆభ నుదుటినుించి చెభట్లు
ధారాపాతింగా కారిపోళట్ిం మొదఱయమింది. షాక్ ళఱన కించెిం తఱతిరుగుతుననట్ట
ు
అనిపిస్
ర ిండగా, అదిరే దవుఱతో “ప్లవజ్, కించెిం భించినీళ్ళశ...” అింది నూతిలించి
ళచిినట్ట
ు నన గింతుతో ఎింతో నీయశింగా...
“అయ్యమ...క్క క్షణిం మేడమ్...” ఆభ ళింక్ జాలిగా చూస్త
ర రాభఱక్ష్హభ గా
వ స్తో అిందిించిన
భించినీళ్ళశ గట్గటా తాగేసింది, భధు.
“ఏ టైమ్ ల జరిగిందిది?”
“మూడు గింట్ఱప్పడు...నిందిని మేడమ్ గారు ఆ లెట్ర్ చూడగానే...”

“కానీ నాకు తెలిమకుిండా ఎలా ింపిించారు? క్నీశిం ఫోన్ అయనా చేస చెపాలి క్దా?”
“అయ్యమ, మీకు ఫోన్ చేస్త్యమ్మభ... క్ స్త్రి కాదు, యిండు మూడు స్త్రు
వ చేస్త్రు. చేసనింత సేపూ
ఆమన ఇక్కడే వెయట్ చేస్త్రు. శరే, ఉతరయింల మీ శింతక్మే ఉింది క్దాని...”
“ి్... నా ఫోన్ పాడయింది... ఆఫీస్ నుించి ళస్త
ర ఉింటే ఫైక్ కూడా బ్రరక్ డౌన్ అయింది... వేరే
ఆటో ట్ట
ు కుని ళచేిశరిక్ష్ ఈ టైమ్ అయింది... ఇప్పడు నేనేిం చేయాలి?‟ కింత ైకీ, కింత
శషగతింగా అనుకుింటూ మ్మటా
వ డుతునన భధుబాఱ ఉననట్ట
ు ిండి పానిక్ అయపొయింది.
“మీ „ఊమఱ‟ చాలా పిరస్టుజిమస్ కేర్ సింట్ర్ అని నాకు కించెిం దూయమే అయనా ఇక్కడ
చేరాిను, నా బాబుని. మీరేమో అయథిం లేకుిండా, ఎళడికో ఇచేిస్త్రు... మీ మీద కేస్
డతాను...” గటిుగా అరిచిింది. అింతలనే ఆభ గింతు రుదధభైింది.
“మేడమ్... ఏదైనా ఉింటే మీరు నిందిని గారితో మ్మటా
వ డాలి. నా మీద అరిసేర ఎలాగా?” కించెిం
స్టరిమస్ గా మొషిం గింట్ట ట్ట
ు కుింటూ అననది రాభఱక్ష్హభ.
“ఆ, నిందిని గారినే అడుగుతాను...ఏదీ, మీ లామిండ్ ఫోన్ ఉయ్యగించుకోళచాి?”
“నిందిని గారు బాింబ్ర వెళ్ళశరు... ఇప్పడు పైట్ ల ఉింటారు...”
“ఒ భైగాడ్... ఎప్పడు ళస్
ర ింది తను?”
“ఎలు
వ ిండి ళచేిస్త్రయమ్మభ...”
“నాకు... నాకు... క్ హఱ్ చేమగఱవా రాభఱకీహభ? క్ ఆటో పిఱళగఱవా?”
“మీ బాబును గురిించి ఫింగ డక్ిండమ్మభ...మీ బాధ అయథమౌతోింది... అలాగే, తకుిండా

పిలుస్త్రను...”
రాభఱక్ష్హభ పిలుచుకు ళచిిన ఆటోల కూఱఫడి, తనుిండే ఇింటి అడ్రరస్ చెపిింది, భధుబాఱ.
***
“ఏమిటోయ్, అనుకోని ఈ అదృవుిం?” పార్టు ఇస్త్రనింటూ వెింట్ఫడిన క్ననన్ ని నవుషతూ
అడిగాడు, శషరూప్.
“చెపా
ర గా... రా భర్ట...” ఫైక్ „అరా‟ బార్ మిందు పాయక్ చేస, మిందుకు నడిచాడు
క్ననన్.
“చాలా రోజులెైింది నేను డిరింక్్ తీస్కుని...ఇింతకీ వివమిం ఏమిటి?” భళ్ళశ కుతూషఱింగా
అడిగాడు, శషరూప్.
“చెపా
ర గా... వెయట్...” టేబుల్ మీద ఉనన వాజ్ లించి తాజా రోజాను చేతిలక్ష్ తీస్కుని
రేకులు లాగుతూ అనానడు క్ననన్. అతని క్నునఱల క్ విింత కాింతి...
వెయట్ర్ ని పిలిచి కాళఱసనవి అనీన ఆయడర్ ఇచాిడు. ఆయడర్ ళచేిళయకూ ఇదదరూ
మ్మటా
వ డుకోలేదు. శషరూప్ క్ష్ ఏదో ఫోన్ కాల్ రాళట్ింతో అక్కడ సగనల్ లేక్ ఫమట్కు
వెళ్ళశలి ళచిిింది.
తిరిగ ళచేిశరిక్ష్ యిండు మూడు సగయట్్ కాలేిస్త్డు, క్ననన్... అతని మఖిం కాశర నయషస్ గా
ఉననట్ట
ు అనిపిించిింది, శషరూప్ క్ష్. ఈలగా ఆయడర్ ళచిిింది.
అనీన క్లిపి, ఐస్ కూమబ్ వేస గా
వ స్ను శషరూప్ మిందుకు తోస్త్డు, క్ననన్.

ఐదు నిమిషాలు గడిచాయ... “చెప్ప...” అనానడు శషరూప్ క్ననన్ ళింక్ రశ్ననయథక్ింగా
చూస్త
ర ...
“చెబుతాను కాని, శషరూప్... నువుష నాకు తకుిండా శహామిం చేయాలిరా...”
“ఏ వివమింలనో చెబితే క్దా తెలిసేది?” కించెిం అశషనిం ధషనిించిింది శషరూప్ శషయింల.
“నాకు... భధుబాఱింటే చాలా ఇవుిం...అరే వాహ్! ఏిం శుళక్ిర్ రా ఆభది?”
“క్ననన్, ఏిం మ్మటా
వ డుతునానవు నువుష? రేపో ఎలు
వ ిండో ళ్లవ చేస్కోబోతూ, రాయ
ఆడదాని గురిించి అలా ఎలా మ్మటా
వ డ గలుగుతునానవు? నీకు మేరేజ్ ఫిక్్ అయింది, అది
గురు
ు ట్ట
ు కో...” వారిస్
ర ననట్ట
ు గా అనానడు శషరూప్.
“అయతే ఏమిటి? దానికీ దీనికీ ఏిం శింఫింధిం ఉింది? ఇింకా ఆయనఱవ ళయకూ ళ్లశక్ష్
మహూరా
ు లు లేళింట్... ఈలగా ఏదో కాఱకేహిం అయపోతుింది... భర్ట, భధుబాఱతో నీకు
భించి సేనషిం ఉింది క్దా... కాశర ననున రిక్భిండ్ చేయాలి గురూ...” ఫరతిమ్మలుతుననట్ట
ు
అనానడు క్ననన్.
అటిళయకూ తాగనదింతా దిగపోయనట్ుయింది శషరూప్ క్ష్...
“స్త్ర్ట బాస్. భధుబాఱ అలాింటిది కాదు... ప్లవజ్... నీకు శయదాలుింటే తీరుికోళటానిక్ష్ వేరే
మ్మరా
ా లు వెదుకోక... ఆ అమ్మభయని మ్మతఱిం అఱవరి ట్ుకు...ఇది క్యక్ు్ కాదు...” కోింగా
అనానడు.
“ఏిం, నువెైషతే పరాషలేదా?” వెక్ష్లిగా నవాషడు, క్ననన్.

“ఛీ! ఏిం మ్మటా
వ డుతునానవు? భధు నాకు సశుర్ లాింటిది...”
“లాింటిది - కాని కాదు క్దా?”
“క్ననన్... భనిషిక్ష్ ఏది ఉనాన లేక్పోయనా కేయక్ుర్ చాలా ఇింపాయుింట్. నీ దృక్థిం
మ్మరుికో... చాలా తప్పగా ఆలచిస్
ర నానవు. ళస్త్రను ఫై...” అశషనింగా లేచాడు శషరూప్.
“హు... నీ ఋణిం ఉించుకోను లేవోయ్... ఏదో సట్ చేస డతాళని అనుకుింటే ఏింటి తెగ
ఫట్ట
ు చేస్
ర నానవు?”
“జశు్ వట్ప్ భై డిమర్ క్ననన్... ఏదో భించివాడిళని పొయపాట్ట డి నీతో సేనషిం చేస్త్ను.
గుడ్ ఫై...” చయచరా నడుచుకుింటూ ఫమటిక్ష్ వెళ్లశపోయాడు, శషరూప్.
అతను వెళ్లశన వెైపే చూస్త
ర క్సగా ళ్ళశ కరికాడు క్ననన్. ఈ స్త్రి అతని మఖింల క్రయయమిం
శవుింగా రతిపలిస్రింది.
***
“డారివింగ్... ఆక్లి వేస్రింది...” ఫమటి నుించి ళస్త
ర నే బాగ్ స్ఫాల విసరేస, క్ింపూమట్ర్ దగాయ
కూరుిని నిచేస్కుింట్టనన కార్టుక్ భుజాఱమీద ళయామయింగా వాలిపోయింది డాలీ, తన
ఫరుళింతా అతని వీప్ప మీద వేస్త
ర ...
“హేయ్, ఆగు ఒ నిమివిం... కదిదగా బిజీగా ఉనానను...” దృషిు భయఱికుిండా చెపాడు, కార్టుక్.
“వా
 ట్ యార్, నీ ని నాక్నాన మఖమభైనదా?” ళింగ అతని చెింను గటిుగా మదా
ద డిింది
డాలీ... అింతే, ఆభ దవుఱ శయసతో విళశుడ్రైన కార్టుక్ ఆ ని ళదిలేస ఇట్ట తిరిగ డాలీని
మీదకు లాకుకనానడు.

కదిద నిమిషాఱ తరువాత అతనిన విడిపిించుకుింటూ, “కార్టు... అయాిం ఫీలిింగ్ షింగ్రయ !” అింది
గోమగా...
“షింగ్రయ అింటే జాింగ్రయలు పేవట్ లక్ష్ రావు బ్రబీ, ళిండుకుింటే ళస్త్రయ... ద క్ష్చెన్ లక్ష్... ఇదదయిం
క్లిస చేస్కుిందాిం...” అనానడు స్టట్ లించి లేస్త
ర .
“అబాఫ బోర్ బాబూ ళింట్ింటే...” గునిసింది, డాలీ.
“తినట్ిం బోర్ కాదిం? ద... నువుష క్బురు
వ చెబుతూ కూరోి, నేనే చేస్త్రలే...” ఆభ బుగా మీద
చిటికె వేస్త్డు.
ఇదదరూ ళింటిింటో
వ క్ష్ వెళ్ళశరు. ఆభ మ్మట్లు విింటూ తాను నిల డా
డ డు కార్టుక్.
“కార్టు, నాకు ఈరోజు అరిమయ్ ళచాియ... రేప్ప నీకు భింఛి గపు్ కనిస్త్రను...”
“ఒ, క్ింగా
య ట్్ డాళ్లింగ్... నువుష నాకు ఏిం కనాన శరే, నా అరిమయ్ డబుఫ రాగానే నీకు
మ్మతఱిం డ్రైభిండ్ నకెవస్ కనిస్త్ర... పా
ర మిస్”
“ఐ నో యుళర్ ఱవ్ డిమర్... ఆ అననటూ
ు , శిండే నాకు ఫింగుళూరుల కానపయన్ ఉింది...
ఴనివాయమే ఫమలుదరాలి నేను.”
“అయతే నేనూ ళస్త్రను...”
“ఉహు, ళదు
ద ... ళచిి ఏిం చేస్త్రవు? అయనా నేను మ్మ ఆఫీస్ వాలశతో పైట్ ల వెలతాను.
నువుష ళదు
ద లే...”
“నేనిక్కడ క్కడినీ ఉిండలేను, నాకు బోరు కడుతుింది డాలీ...”

“పరాషలేదు కార్టు... క్ఱయక్ తరువాత వియషిం, వియషిం తరువాత క్ఱయక్ బాగుింటాయ...
అయనా భనిం ఎప్పడూ క్లిస ఉిండట్ిం కుదయదు... క్రిని క్రు శ్నసించుకోళటానిక్ష్ వీలు
లేదు... భయచిపోయావా, భనిం మొగుడూ ళ్ళ
వ ఱిం కాదు క్దా?” నవిషింది డాలీ.
ఆభతో మ్మటా
వ డుతూనే యైస్ కుక్ర్ టేుస, గఫగబా ప్ప, కూయ చేస్త్డు.
“థింక్ యు డాళ్లింగ్, యు డిడ్ ఇట్...” భళ్ళశ భరో చుింఫనిం రస్త్దిించి, “నేను స్త్ననిం చేస
ళస్త్రను, ళ్ళశలు ట్ట
ు , ఇదదయిం తినేదా
ద ిం...” చెపేస, వాష్ రూమ్ లక్ష్ వెళ్లశింది డాలీ.
„క్ప్పడు ళింటిింటో
వ క్ష్ రావాఱింటేనే ఏడేి తనేనా ఈవేల ఈభకు ళింట్ చేస డుతునానడు?
డాలీ అింటే నాకెిందుకు ఇింత పిచిి?‟ తనను తానే రశ్నించుకునానడు కార్టుక్. అతనిక్ష్ జవాబు
దొయక్లేదు కాని క్నుయల
వ అయక్షణిం పాట్ట ఐఴషయమ మఖిం క్దిలిింది. దానిన ఫఱళింతింగా
క్కక్ష్ తోసేస్త
ర , ఆ రాతిఱ డాలీ అిందిించబోయే అప్పరూ శషయా స్ఖాఱను ఊహించుకుింటూ,
భధురోషఱతో భరో వాష్ రూమ్ లక్ష్ దారి తీస్త్డు, కార్టుక్.
***
దహారో స్త్రి భధుబాఱకు చేస్
ర నన ఫోన్ కాల్ ను క్ట్ చేసింది ఐఴషయమ. దాదాప్ప గింట్ నుించీ
రతీ ఐదు నిమిషాఱకూ రమతినస్రింది. కాల్ క్ఱళట్ిం లేదు. „సషచడ్ ఆఫ్‟ అనే ళస్రింది.
„భధూక్ష్ ఏభైింది? చాలా శభమిం దాటిింది, అయనా ఇింకా ఇింటికీ రాలేదు... ఫోన్
పోయిందా? లేక్ పాడ్రైిందా? లేదా భధూక్ష్ ఏదైనా యాక్ష్డ్రింట్... ఉహు, అలా జయగదు... ఐదు
నిమిషాల
వ భధూ ఇింటిక్ష్ ళచేిస్
ర ింది...‟ అఱవక్ల
వ ఱభైపోతునన తన భనస్కు శరిద
చెప్పకుింటూ, ఆదురా
ద ని అణచుకుింటూ క్ గా
వ స్ చఱవని నీటిని తాగింది ఐఴషయమ. ఆ
తరాషత హాల
వ నే అటూ ఇటూ చారు
వ చేమస్త్గింది. అలా అటూ ఇటూ క్ యాబై స్త్రు
వ
తిరిగాక్ డోర్ ఫల్ మో
ల గింది.

“ఏమిటిింత ఆఱశమిం? ఏభై పోయావ్?” తలుప్ప తెరిచీ తెయళగానే కోింగా అరిచిింది ఐఴషయమ,
భధుబాఱను చూడగానే...
ఆభ జవాబు చెపే లగానే, “ఆ డొకుక ఫోన్ మ్మయియ్. అశలు ని చేమట్ిం లేదు.
నాక్ష్క్కడ కాళూశ చేతులూ ఆడట్ిం లేదు... వినానవా? అవునూ...” చిననగా కేక్టిు,
“వాడేడే?” అింది.
“ఐశూ... ఐశూ... బాబు... బాబు...భన బాబి...” ఐఴషయమను క్రగలిించుకని ఆభ భుజిం మీద
తఱవాలిి వెక్ష్క వెక్ష్క ఏడళస్త్గింది, భధుబాఱ.
“ఆ? చెప్ప.... బాబు? బాబుకు ఏభైింది చెప్ప భధూ... టనహన్ గా ఉింది...”
“బాబును తీస్కు వెళ్లశపోయారు...” భధుకు దుుఃఖిం ళయదలు క్ట్ులుగా తెించుకుింది.
నేఱమీద కూఱఫడి వెక్ష్క వెక్ష్క ఏడుస్
ర నన భధూని చూస్త
ర ింటే అింతా అయ్యభమింగా
తోచిింది ఐఴషయమకు. తానూ క్కనే కూరుిని ఆభను డిలక్ష్ తీస్కుింది, ఏిం జరిగిందో అయథిం
చేస్కోళటానిక్ష్ రమతినస్త
ర ...
“భధూ... ప్లవజ్ కూల్ డౌన్ ...” ఆభ జుతు
ర లని వేళ్ళశ పోనిచిి రామస్త్గింది ఐఴషయమ. యిండు
నిమిషాఱ తరాషత దుుఃఖిం లించి తేరుకుింది భధు.
“చూస్త్వా ఐశూ... వేణు ఎింత ని చేస్త్డో?”
“వేణూనా? వేణు అని నీకెలా తెలుస్?”
“లేక్పోతే ఇింకెళరు? అతనికే ఆ అళకాఴిం ఉింది బాబును తనతో తీస్కు వెలశటానిక్ష్...”
నిరేషదింగా అింది భధుబాఱ.

“నీ యాఫన్ ల బాబునలా ఎలా ఇచేిస్త్రరు భధూ? వాలవక్ష్... ఆ నిందినిక్ష్ మ్మతఱిం బుదిధ
ఉిండక్కయలేదా?”
“అదింతా నా దుయదృవుిం ఐశూ... నా శింతకానిన ఫోయజ్ చేస నేను అతనితో బాబును
ింభననట్ట
ు లెట్ర్ రాసచిి తీస్కుపోయాడు. పాిం వాళ్ళశ నాకు చెటానిక్ష్
రమతినించారు. కాని నా ఫోన్ పాడ్రై... బగళింతుడా, నామీద కోింతో వేణూ వాణ్నన ఏిం
చేస్త్రడో?”
“ఏదీ, వేణూ ఫోన్ నింఫర్ ఇవుష... నా సల్ ల లేదు... ఒ స్త్రి మ్మటా
వ డతాను...”
“ఉహు ళదు
ద ఐశూ...” విమఖింగా మఖిం తిప్పకుింది భధుబాఱ.
“కాదులే, ఒ స్త్రి మ్మటా
వ డితే ఏమౌతుింది? ప్లవజ్... ఏదీ క్క స్త్రి... చెప్ప...”
ఫఱళింతింగా నింఫర్ చెపిింది భధుబాఱ.

“అమ్మభ, బాబును చూస్త్వా, ఎింత మదు
ద గా ఉనానడో...” ఊమఱల డుకుని నిదిరస్
ర నన,
ఆరు నఱఱ ళమస్నన బాబు మఖింలక్ష్ మరిింగా చూస్త
ర అనానడు, వేణు.
“అవునురా... వాడిళనీన మీ నాననగారి పోలిక్లే... నవిషనప్పడు ఆ బుగాఱ మీద సొట్ులు
చూడు!” తానూ మరిసపోయింది స్గుణభభ.
“ఇవిగోమ్మభ, నేప్లలు ట్ట
ు కు ళచాిను. ఇది బ్రబీ స్ప్, ఆయల్... ఇది పౌడరు. ఇదిగో బ్రబీ
ట్ళల్... ఈ పాకెట్ ల కాట్న్ జుబాఫలూ, డా
ర మరూ
వ ఉనానయ. ఇింకేభైనా కావాలా?” తన
చేతిలని శించీలించి ళస్
ర వుఱనీన ఫఱవమీద పేరుితూ అనానడు, వేణు.
“ఇింకేిం అక్కరేవదురా... దిషిు తగఱకుిండా ట్ుటానిక్ష్ నఱవ తిఱక్ిం కావాలి. ఆ చిలాయ్ నేను
బిమమిం వేయించి తయారు చేస్త్రనులే...”

“రేప్ప అక్కయామ, వినతా ళస్త్రనని అనానయమ్మభ వీడిని చూడటానిక్ష్...”
“ఊ... ప్పటిున తరాషత ఇద క్దా చూడట్ిం... రానీ... మేనలు
వ డిని క్ళ్ళశరా చూస్కుింటారు...”
“ఇక్ పరాషలేదమ్మభ... వీడిని తీస్కు ళచేిస్త్ను క్దా... దూడ వెనుక్ ఆవూ దిగుతుింది
చూడు...” క్సగా అనానడు, వేణు.
కాసేప్ప మౌనింగా ఉిండిపోయింది స్గుణభభ.
యిండు నిమిషాఱ తరాషత, భఱవగా అింది,

“ఏమోరా బాబూ, నువుష తప్ప చేస్త్ళని

అనిపిస్రింది నాకు... తలివనీ బిడడనూ విడదీమట్ిం పాిం...”
“ఆవిడక్ష్ అలాగే బుదిధ చెపాలేవమ్మభ నీకు తెలిమదు... ఫమట్ నా రువు తీసింది. అయనా
నా కడుకు నా దగాయ ఉిండక్ ఇింకెక్కడ ఉింటాడు?” గయషింగా అనానడు.

“తనకీ కడుకే

క్దరా... ఇటికీ నువుష ఇింటిక్ష్ రాళట్ిం లేటైతే నాకు క్ింగారుగా ఉింట్టింది. అలాింటిది
సగుడు
డ ను ళదిలి తలివ ఉిండగఱదా? తఱవడిలివ పోదూ?”
తలివ వెైప్ప అదోలా చూస తన గదిలక్ష్ వెళ్లశపోయాడు, వేణూ.„నేనే తప్ప చేసేనేమో...‟ దీయఘింగా
నిటూ
ు రిి, పిలా
వ డిక్ష్ పాలు క్లిపి, పాఱస్టస్త్ల పోమస్త్గింది, స్గుణభభ.
**
భరానడు స్త్మింతఱిం “ఎిందుకే అింతలా కుమిలిపోతావు? ఊరుకో...” దిిండుల మఖిం దూరిి విఱపిస్
ర నన
భధుబాఱ భుజిం తడుతూ అననది ఐఴషయమ.

ఆభ దగాయనుించి శషఱింగా ళస్
ర నన

వాశనకు మఖిం చిటివించి, “ఏింటి ఐశూ ఇది?” అింది బాధగా భధుబాఱ.

“యా... అయామ్ స్త్ర్ట... చాలా బాధ క్లిగింది, అిందుకే కదిదగా తాగాను... ప్లవజ్ ఎక్్
కూమజ్ మీ...” దూయింగా వెళ్లవ ఫడ్ మీద డుకుింది, ఐఴషయమ.
తానే లేచి ఐఴషయమ దగాయకు వెళ్లశ, ఆభను తన చేతుల
వ క్ష్ తీస్కుింది, భధుబాఱ.
“ఏభైింది?” అింది అనునమింగా...
“నీకూ తెలుస్గా, శరిగా
ా ఎనిమిది నఱలు అయింది కార్టుక్ ననున విడిచి వెళ్లవ...
భళ్ళశ, ఈరోజు క్నిపిించాడు నాకు... అమీర్ పేట్ చౌయస్త్ర దగాయ టా
ఱ ఫిక్ సగనఱ్ దగాయ
చూస్త్ను. అతని కారు, నా స్తకట్రూ క్క క్కనే ఆగాయ. ననున చూడలేదు. క్కనే
ఎళరో అమ్మభయ ఉింది. ఆభతోనే ఉింట్టనానడనుకుింటాను... ఎళరో చెపారు ఆ భధమ...
చాలా బాధగా ఉింది భధూ...బాబీని ఆడిస్త
ర ...కాస్ర కూస్ర నా భనస్ను భయలుికునే దానిన.
వాణ్ని నీ మొగుడు ఎతు
ర కుపోయాడు... నీకూ హింసే... నాకూ హింసే... ఈ ఆడజాతిక్ష్ టోట్ల్ గా
జనభింతా శ్కేహనా?” యిండు చేతుల
వ మఖిం క్ప్పకుని నిఴఫదింగా క్నీనరు కారిిింది ఐఴషయమ...
“ఛీ... ఇదమిటే... నా ఐశూ క్ింట్ తడి ట్ుట్మ్మ? నో.. నళర్! రాతేఱ క్దా భన బాబీ గాడిని
ఎలా అయనా తెచేిస్కుిందాభని నాకు ధైయమిం చెపావు? ప్లవజ్... ఊరుకో...”
“ఏవి నేశరిం, ఆనాటి భధుయభైన రోజులు? ఏవి నేశరిం, ఆనాటి దూస్కుపోయే యక్కలు? ఏది
నేశరిం, చుక్కఱ లక్ింలక్ష్ ఎగరిపోయే ఆ ఉతాషిం, ఉలా
వ శిం?”
“అవును...అయపోయన గతభప్పడూ భించిద... గడుస్
ర నన ళయుమ్మనమే... ళటిు ళమయథకాఱిం
అనిపిస్త
ర ఉింట్టింది...” భధూ క్నుఱ మిందు ఏవేవో దృశ్నమలు...
***

“ఏయ్ భధూ...ఇవాషల ఆదివాయమే క్ద, కాసేయనా ననున డుకోనీకుిండా ఆ స్రతా
ఱ లు
టిు నా నిదర చెడగట్ుక్పోతే, నువూష డుకోకూడదూ కాసేప్ప?” నిదర లేచి కూరుిని, చిరాకు
డిింది ఐఴషయమ.
“ష్!” భిందలిింప్పగా చూస, టేప్ ల ళస్
ర నన విష్ణ
ి శషశరనాభిం ప్పశరక్ింల చూస చదువుతూ
వినస్త్గింది, భధుబాఱ.
భుజాలు ఎగుయవేస, ట్ళల్ తీస్కని బాత్ రూమ్ వెైప్ప నడిచిింది ఐఴషయమ పరష్ అళటానిక్ష్.
ది నిమషాల
వ స్త్ననిం కూడా మగించి ళచిి, భధూ ఎదురుగా భించిం మీద భఠిం వేస్కుని
కూరుిింది. అటిక్ష్ స్రతఱిం మొతరిం పూరిు అయింది.
“ఊ, ఇింతకూ ఈరోజు భన భస్ ల ఏిం టిఫినో... ఆక్లేస్రింది బాగా...” పొట్ు తడుమకుింది
ఐఴషయమ...
“రా భరి, క్ష్ిందిక్ష్ వెళ్లవ తిని ళదా
ద ిం... ఆదివాయిం క్దా, ఏ పూర్టకూయనో, ఏ శయట్ ఉపాభనో చేస
ఉింటాడు భీమడు...” నవిషింది భధుబాఱ.
“ఊ, వెలదాిం కానీ, నీ పోరగా
య ిం ఏమిటో చెప్ప ఈ రోజు!” ఆరాట్ింగా అడిగింది, ఐఴషయమ...
“ఏమింది? టిఫిన్ తినేస, ఫట్ులు ఉతుకోకవాలి... ఆ ని అయామక్ ఱించ్... తరాషత కాసేప్ప
రిలాక్ష్ింగ్ గా పాట్లు విని, క్ష్ింద టీవీల ఏదైనా భించి మూవీ ళసేర చూస, ఆ తరాషత
చదువుకోవాలి. రేప్ప ర్టక్ష ఉింది క్దా భనక్ష్!”
“అబాఫ, ఆదివాయిం కూడా ఇింత స్తిర పోరగా
య మ్మ? అఱింకార్ ల భించి ఇింగ్రవష్ మూవీ ళచిిింది,
పశు్ షో క్ష్ పోదామే...”

“నినన వెళ్ళ
వ వు క్ద ఆ మూడో నింఫర్ రూమ్ మ్మగ్ర తో... చాఱలేదా?” చిననగా క్సరిింది భధు.
“అది నినన, ఇది ఈరోజు...ైగా అది హిందీ సనిమ్మ... ఈ సనిమ్మ నీతో చూడాఱని
అనుకునాననే...”
“అయతే ళచేి వాయిం వెలదాిం లే... భరి ద... బ్రరక్ ఫాశు్ చేస ళదా
ద ిం!” ఇదదరూ భట్ట
వ దిగ
డ్రైనిింగ్ హాల
వ క్ష్ ళచాిరు.
అటికే ఆ హాశుల
వ ని అమ్మభయఱింతా కుర్టిల
వ కూరుిని టిఫిన్ తిింటూ క్బురు
వ
చెప్పకుింట్టనానరు.
“హాయ్ జింట్ క్వులూ, గుడాభరినింగ్...” అింటూ ఱక్రిించారు.వాలశని నవుషతూ విష్
చేస, ఐఴషయమ, భధూ కూరోిగానే, భీమడి భాయమ భాగమిం పేవట్్ టిు, లలినుించి వేడి
వేడిగా శయట్, ఉపాభ ట్ట
ు కు ళచిి ళడిడించిింది. చటీన చినన గననల
వ వేస అిందిించిింది.
“భాగమిం, నాక్ష్ింకో శయట్ కావాలి... మింద చెబుతునాన...” నవుషతూ చెపి పేవట్ట మిందుకు
లాకుకింది ఐఴషయమ...
“మూడు మక్కఱ శయట్... అదిరిింది...” ఘుభఘుభలాడిపోతునన శయట్ ను తు
ఱ ించి,
అఱవిం చటీన తో తిింటూ అననది భధుబాఱ. “అవును, మూడు మక్కఱ శయట్ అని
ఎిందుక్ింటారు భధూ?”
“ఉలివ పామ, చిి మిరిి, అఱవిం- ఈ మూడు యకాఱ మక్కలీన శననగా తరిగ, ఇలా శయట్
మీద అదిద, వేస్త్రరు క్దా, అిందుక్ని...”
చేమదు...” దిగులుగా అింది ఐఴషయమ...

“అవునా, శయట్ట
ు మ్మ ఇింటో
వ మ్మ అభభ ఎప్పడూ

“ఏిం? ఎిందుక్ని?”
“మ్మది యైతు కుట్టింఫిం క్దా... ఇలాింటి టిఫిను
వ అఱవాట్టలేదు. రాగ శింగటి, జొనన రొటు,
ఎప్పడ్రైనా గోధుభ చపాతీలు! ఇద మ్మకు బ్రరక్ ఫాశు్... అిందుకే నాకు ఇలాింటి టిఫిన్
అింటే చాలా ఇవుిం భధూ...” అమ్మమక్ింగా చెపిింది ఐఴషయమ.
“భరి నీకూ తెలుస్క్ద, మీ ఇింటి రిసథతి, ఎింతో క్వుడి నినున చదివిస్
ర నానరు మీ
నాననగారు. నఱతిరిగే శరిక్ష్ నీకు డబుఫ ింటానిక్ష్ ఎింత ఇఫఫింది డతారో కూడా నువేష
చెపావు... భరి... నీ శయదాఱ కోశిం నువిషలా డబుఫ తగలేసేర ఎలా చెప్ప?”
“నా శయదాఱ కోశిం నేను నా అళశరాలు కనిన తామగిం చేస్త్రను తెలుస్త్? ఉదాషయణకు వీకెిండ్
క్ష్ మూవీక్ష్ వెళ్ళశలి అింటే, భన భస్ ల త భయక్కడా ఎింత అళశయభైనా తినను. గైడ్
కనుకోకకుిండా నోట్్ రాస్కుని చదువుతాను. భధమ భధమల ిండక్ష్క ఫట్ులు
కనుకోకభని నానన డబుఫలిచిినా వాటిని వాడకుిండా జాగయతర గా
దాచుకుింటాను. స్త్మింతా
ఱ లు ఇింకేదైనా చేయాఱని, పాయు్ టైిం జాబ్ లా అనన మ్మట్...
డబుఫ శింపాదిించాఱని ఉింట్టింది... కాని, రస్
ర తిం డిగ్రయ భించి మ్మరుకఱతో పాశళింద భనక్ష్
జాబ్ రాదు... అిందుక్ని చదువే భన రథభ క్యుళమిం!”
“అవును ఐశూ, భనిం బాగా క్వుడాలి... ఈ ఏడాది పూరిు అయపోతే, భనక్ష్ కాింస్ లనే
భించి సలెక్షన్ రాళచుి... అయ... ఇదమిటి?” క్ింగారు గా వెదుకోకస్త్గింది, భధుబాఱ.
“ఏభైింది?”
“రూమ్ తాలిం వేమట్ిం భయచిపోయాను...”

“పరేవదులే, ఇదదయిం ఇక్కడే ఉనానమ క్దా!” పకుకన నవిషింది ఐఴషయమ...
భధుక్ష్ కూడా నవ్వషచేిసింది. “యూ నాటీ!” అని భుజమీభద కటిుింది నవుషతూ...
ఇింకో శయట్ వేడి వేడిగా తెచిిింది భాగమిం. దానిన శగానిక్ష్ తుించి ళదదింట్టనాన భధూ
ళ్శింల డేసింది ఐఴషయమ.
టిఫిను తినానక్, రూమ్ కచిి, కాసేప్ప ప్పశరకాలు తెరిచారు సేనహతురాళ్ళశ ఇదదరూ.
***
భధుబాఱ తలివదిండు
ర లు ఏలూరు వాశరవుమలు. భధు వాలశది క్ప్పడు క్లిగన కుట్టింఫమే
అయనా ఇప్పడు మ్మతఱిం మ్మమూలు భధమతయగతి కుట్టింఫిం అనే చెపాలి. తిండిర రభుతష
పాఠశ్నఱల ఉపాధామయుడు. తలివ మ్మమూలు గృహణ్న. భధు ైన ఉనన ఇదదరాడపిఱవఱ
ళ్లశళ్ళశ చేసే శరిక్ష్ ఆభ తిండిర కుట్టింఫరావు గారిక్ష్ శగిం ఆసర షరిించుకుపోయింది. తరాషత
భగపిలా
వ డు భధు అననమమ గరి కూడా స్తకలు టీచరే. కతరగా రక్కనునన లెవలనే
ఉదోమగింల చేరాడు. ఆస్త్రభ తో బాధడే తలివ ఆమన దగారే ఉింట్టింది. ఱక్షలు ఖరుి టిు
ళ్లశళ్ళశ చేసనా ఇటికీ రతీ ిండకీక ఏదో క్టి కావాఱని అడుగుతూ భాయమలిన ప్పటిుింటిక్ష్
తరుమతారు అలు
వ ళ్ళశ. వాటి కోశిం డబుఫను శభకూరిి భళ్ళశ కూతులశతో ింపేశరిక్ష్
తఱపా
ర ణిం తోక్క్ష్ ళస్
ర ింది ఆమనక్ష్.
ఈ చికాకుఱ భధమ సఱవుఱక్ష్ ఇింటిక్ష్ వెలశటానిక్ష్ కూడా భధుబాఱకు ఇవుింగా అనిపిించదు.
నాననని చూసేర ఎింతో జాలి, పేరభ క్లుగుతాయ. అిందుకే తనక్ష్ భించి ఉదోమగిం ళసేర ఆమన
బాధమతలు ించుకుింటూ, వాలశను చక్కగా చూస్కోవాఱని క్ఱలు క్ింటూ, తన చదువు
ఴయ దధగా చదువుకుింటోింది భధుబాఱ.

ఐఴషయమ ఇింటి రిసథతి భరో విధింగా ఉింది. ఆభ తలివదిండు
ర లు అనింతప్పయింల
ఉింటారు.తిండిర క్ చిననకారు యైతు. ఆమనక్ష్ మగు
ా రు పిఱవలు. దదమ్మభయక్ష్ ళ్లవ చేస్త్రు.
కడుకును కూడా దద చదువులే చదివిించినా, అతడు చదువు పూరిు కాగానే క్ఱక్తా
ర ల
ఉదోమగిం శింపాదిించుకని వెళ్లశపోయ అక్కడే తన శహోదోమగ ఫింగాలీ భాభను ళ్లవ
చేస్కునానడు. అతడినుించి శహామిం అింతింత మ్మతఱమే. రామఱ స్టభింతా రాలశ
భమమే... ళరా
హ భాళిం ళఱన ింట్లు శరిగా
ా ిండక్ అళశథలు డుతునాన, చినన కూతురి
మీద ఆఴలు ట్ట
ు కని చదివిస్
ర నానడు ఆ తిండిర.
***
ఆఱశమింగా హాశుల్ క్ష్ ళచిి రూమ్ తలుప్ప తట్ుబోయ, అది తీసే ఉిండట్ింతో లలి తోసింది,
భధుబాఱ. గదింతా చీక్టిగా ఉిండి, వెక్ష్కళ్ళశ డుతూ ఏడుస్
ర నన ఴఫదిం వినిపిించిింది.
“ఐశూ...” అని పిలుస్త
ర సషచ్ వేమగానే లెైట్ వెలిగింది. షృదమ విదాయక్ింగా
ఏడుస్త
ర , భించిం మీద క్ మూట్లా డుింది ఐఴషయమ.భధు భనస్ చెరువెైపోయింది...
“ఏమిటే ఐశూ... ఏభైిందిరా?” తషయతషయగా వెళ్లవ ఆభ క్కనే కూరుిని వీప్ప ై చేయ
వేసింది. „భధూ,‟ క్క ఉదుట్టన లేచి ఆరిుతో, ఆభను చుటేుసింది ఐఴషయమ.

“ఐశూ... ఏభైింది? ఇింటి దగాయ అిందరూ బాగునానరా? చెవే...” గాఫరాగా ఆభ చేయ టిు
ఊప్పతూ అడిగింది.
తఱ అడడింగా ఊపిింది ఐఴషయమ. “మ్మ అక్కను బాళ ఫలితీస్కునానడు భధూ... నినన రాతిఱ
అక్క చనిపోయిందట్... ఈరోజు నానన ఫోన్ చేస్త్రు. అమ్మమకురాలెైన అక్క బాళ
అక్ృతామఱకు ఫలెైపోయింది భధూ...” భళ్ళశ వెక్ష్క వెక్ష్క ఏడళ స్త్గింది ఐఴషయమ.
“అయ్యమ...” షతాశురాలెైింది భధుబాఱ.
“అశలు మీ అక్కకు ఏభైింది?”
“ఆ తా
ఱ ష్ణ
ు డు మ్మ అక్కను ళ్లవ చేస్కుని మూడేళ్ళశ అయింది. దదనిమిది శింళతరాఱకే
అక్కక్ష్ ళ్లవ చేస్త్రు. అయవిరిసన ప్పవుషను క్ రాక్షస్డి చేతిల టా
ు రు. ఆ దరిదు
ర డిక్ష్ లేని

ళమశనిం లేదు. చేసేది చినన ఉదోమగభైనా ఊయింతా అప్పలే. తాగుడు, పేకాట్
మ్మతఱమే కాకుిండా ఎింతో భింది ఆడవాలశతో శింఫింధాలు. తతపలితింగా వాడిక్ష్ ళచిిన
ఎయడ్ వామధి అక్కకీ స్క్ష్ింది. నేను ఎనోన స్త్రు
వ నాననతో మొయ ట్ట
ు కునానను, అక్కని
మ్మ ఇింటిక్ష్ తీస్కు ళచేిదా
ద భని. కాని అతను మ్మయతాడనన ఆఴతో కింతా, కుట్టింఫిం
రువు పోయ నడి వీధిక్ష్ ఎకుకతుిందనన భధమ తయగతి బమింతో కింతా ఆమన అిందుకు
ప్పకోలేదు.
చిళరిక్ష్ అక్క రిసథతి వివమిించి, నినన ఆస్తిఱ లనే చనిపోయిందిట్. అట్ట వాడి రిసథతీ
ఏమీ బాగుిండలేదట్. నేడో రేపో వాడూ పోతాడు. అనళశయింగా మ్మ అక్క చిని ఫతుకు కాస్త్ర
బుగాపాలెై పోయింది... భధూ... అదృవు ళశ్నతూ
ర అక్కక్ష్ పిఱవలు ప్పట్ు లేదు. లేక్ పోతే ఈ
భషమ్మభరి వామధి వాలశకీ స్క్ష్ ఉిండేద...” భోరున విఱపిించిింది ఐఴషయమ.
“అయ్యమ ఎింత ని జరిగింది?” భధు బాఱ క్ళ్ళశ చెభభగలా
వ య. గింతు పూడుకు పోయింది.
ఎలాగో గలుికుింటూ, “బాధ డకు ఐశూ... ఆభక్ష్ భనక్ష్ ఋణిం తీరి పోయ వెళ్లశ
పోయింది. నిజింగా అలా జయగట్ిం బాధా క్యమే. అయతే ఊరిక్ష్ వెలతావా ఐశూ?” అననది.
“లేదు భధూ... జయగళఱసన అనయథిం జరిగ పోయింది. దషన శింస్త్కయమూ అయ పోయింది...
ఇప్పడు వెళ్లవ ఏిం చేయాలి?” భళ్ళశ ఐఴషయమ క్ళ్ళశ నీటితో నిిండి పోయాయ.
“ఐశూ... కూతురిగా నీకు క్ బాధమత ఉింది... అక్కడ తభ దద కూతురిన పోగట్ట
ు కునన
అమ్మభ నాననలు ఎింత ళమధ అనుబవిస్
ర నానరో తెలుస్త్? నువుష వెళ్లతే వాలవక్ష్ చాలా
ఉఴభనింగా ఉింట్టింది. నా మ్మట్ విని లేచి ఫట్ులు శరు
ద కో... నినున నేను ఫస్ ఎక్ష్కస్త్రను.
తెలా
వ రే శరిక్ష్ ఇలు
వ చేయతావు. లే...ద...”
అమ్మభనాననలు గురు
ు ళచిిన ఐఴషయమకు భరిింత దుఖిం ళచిిింది. నిజిం! ఈ ళమస్ల

అభభక్ష్ ఎింత గయబ శోక్ిం? అననమమ క్ఱక్తా
ర నుించి ఎలాగూ రాడు. తను వెళ్లతే కింతెైనా
వాలవక్ష్ ఒదారుగా ఉింట్టింది. అశలు ఎలా ఉనానరో, తినానరో లేదో... అభభక్ష్ అశలే
ఆయాశిం... ఆవిడక్ష్ ఈ దుుఃఖ భాయింతో ఏభైనా అయతే? నానన భగ వాడే కాని లఱ
భనస్ ళటిు బ్రఱ... దగారుిండి చూస్కోక్ పోతే ఏభై పోతారు వాళ్ళశ?
“అవునే... వెలతాను...” గఫ గబా బాగ్ ల ఫట్ులు శయదబోయ ఆగ పోయింది.
“ఏభైింది?”
“భధూ, నలాఖరు క్దా, నా దగాయ డబుఫ లేదు...” నిశహామింగా కూఱ ఫడిింది.
“నా దగారుిందిలే ఐశూ... ద వెలదాిం... దళ రోజు ళయకూ ఉిండి అమ్మభ నాననఱతో ఉింటే,
వాళ్ళశ దుుఃఖిం నుిండి కించెభైనా సేద దీరుతారు. వాలవక్ష్ నువుషనానళనన ధైయమిం చెపి,
ఫఱిం క్లిగించి రా...” తన య్ లించి యిండు వేలు తీస ఐఴషయమ బాగ్ ల టిుింది భధు
బాఱ.
“నీ ఋణిం ఈ జనభల తీరుికోలేను భధూ... నా ప్పణమ పఱిం నీవు నా సేనహతురాలివి
కాళట్ిం...” భనస్త్రా క్రగలిించుకుింది ఐఴషయమ... ఆభ క్ళ్ళశ తుడిచి, ఫమలుదయ దీసింది,
భధు.
***
రోజులు గడచి పోతునానయ.
భధు బాఱ, ఐఴషయమ పైనల్ ఇమర్ లక్ష్ ళచేిస్త్రు. వేరే ఇతయ వామకాలు ఏవీ ట్ట
ు కోకుిండా
భనశింతా చదువు మీదనే ఱగనిం చేస చదువుకోవాఱని అనుకునాన, ఐఴషయమకు రిసథతులు

శషక్రిించట్ిం లేదు. దద కూతురి మీద ఫింగతో తిండిర భించాన డా
డ డు. నఱ నలా ఆమన
ింపిించే డబుఫ బాగా తగా పోళట్ిం ళఱన స్త్మింతఱిం కాలేజీ అయామక్ పాయు్ టైిం గా టూమవన్
తీస్కుింది ఐఴషయమ.
రూ అనే క్ ననిండేలశ పాకు ఇింగ్రవష్, మ్మథ్ చెపాలి. జనుమ లిం ళఱన ఆ పా
నడళ గలిగే సథతిల లేదు... ైళవేట్టగా చదువుకుింటోింది. రూ అమ్మభ నాననలు భించి జీతిం
ఆపర్ చేమట్ింతో, దూయమే అయనా ఐఴషయమ, కాలేజీ అళగానే యిండు ఫస్లు మ్మరి భర్ట
వెళ్లశ ళస్రింది.
భధు బాఱ కూడా క్ ైళవేట్ జాబ్ ల చేరిింది. స్త్మింతఱిం ఆరు నుించి తొమిభది ళయకూ.
ఇదదరూ ఇించు మిించుగా అయ గింట్ తేడా లనే హాశుల్ క్ష్ ళచేిస్త్రరు. స్త్ననిం, భోజనిం మగించి
ప్పశరకాఱ మిందు కూరుిింటే భళ్ళశ ననిండుకే డుకోళట్ిం. భళ్ళశ ఉదమిం లేచి రుగులు,
ఉరుకులూ తవు... క్క ఆదివాయిం మ్మతఱిం ఎక్కడికీ వెలశకుిండా క్లిసే ఉిండేవాళ్ళశ
ఇదదరూ.
ఆ రోజు ఐఴషయమ మూడ్ చాలా చిరాకుగా ఉింది. కాలేజీ ఫీజు క్ట్ుటానిక్ష్ భరానడే ఆఖరు తేదీ.
చేతిల ఐదు ళిందఱ క్నాన లేవు. రూ వాలశ ఇింటిక్ష్ వెళ్ళశ శరికే స్త్మింతఱిం ఆరు దాటిింది.
రూ అమ్మభ, నానాన ఇదదరూ ఇింటో
వ లేరు. ఆయా పాను అటికే యడీ చేసింది.
“గుడీవినిింగ్ టీచర్...” విష్ చేసింది రూ ...
“గుడీవినిింగ్ బ్రబీ, నినన చెపిన లెక్కలు చేస్త్వా?” పా తఱ నిమిరి, కుర్టిల కూరుిింది
ఐఴషయమ.
“ఒ” తలూపి, లెక్కఱ నోట్ బుక్ ని ఆభక్ష్ అిందిించిింది రూ.
“ఒ, వెర్ట నైస్... ఎింత బాగా చేస్త్వో...” బాగ్ లించి చాకెవట్ తీస అిందిించిింది ఐఴషయమ. ఆయా

ళ్శింల వేడి వేడి దోసలు యిండు టిు, టిఫిన్ ట్ట
ు కు ళచిిింది.
“అయ్యమ రోజూ ఎిందుకు?” ఇఫఫిందిగా, మొషమ్మట్ింగా అింది ఐఴషయమ.
“తీస్కోిండి టీచర్... కాలేజీ నుించి ళస్త్రరు క్దా, ఆక్లేస్
ర ింది... ఇింటో
వ ఉనాన నాకూ
ఆక్లేస్
ర ింది. మ్మ భమీభ నాకు టిఫిన్, పాలు ఇచిి ఫమట్కు వెళ్లశింది... భరి మీరు మీ
హాశుల్ క్ష్ వెళ్ళశ శరిక్ష్ బాగా లేట్ అవుతుింది క్దా... తినిండి...” పేరభగా చెపిింది రూ.
టిఫిన్, కాఫీ అయామక్, ఇింగ్రవష్ గా
వ కతర అధామమిం తీస కతర పాఠిం చెపిింది
య భరు, లెక్కల
ఐఴషయమ. పాఠాల
వ డి శభమిం ఎింతయిందో కూడా తెలిమలేదు. ఈలగా ళచిిింది
అభఱ, రూ వాలశభభ.
“ఏమ్మభ ఐఴషరామ, బాగునానవా? ఎలా ఉింది చదువు?” తన గదిలక్ష్ వెళ్లవ డ్రరస్ మ్మరుికు
ళచిి ఱక్రిస్త
ర కూరుిింది అభఱ.
“రూ చక్కగా చదువుతోింది మేడమ్!” చెపిింది ఐఴషయమ.
“అవునా? థింక్్ అమ్మభ... క్క నఱ రోజుల
వ నే ఎింతో పిక్ప్ అయింది. ఇదిళయల నేనే
చెపేదానిన. కాని నాకు ఫమట్ బాధమతలు ఎకుకళ అయామయ ఈ భధమ... అిందుకే
రోజింతా ఇింటో
వ నే దాని క్కనే ఉనాన, స్త్మింతఱిం క్వబ్ యాక్ష్ువిటీస్ కోశిం ఫమట్కు వెలశక్
తట్ిం లేదు. రేప్ప ఆదివాయిం ఫవడ్ డొనేవన్ కాింప్ టా
ు ిం... ఆ షడావుడిల ఉనానను...”
చెపిింది అభఱ.
ఆభ వెైప్ప ఆరాధనగా చూసింది ఐఴషయమ.
“ళదినా...” కతర గింతు వినిపిించిింది గది ఫమట్ నుించి...
“కార్టుక్ బాబాయ్...హాయ్... ఎప్పడు ళచాివు? రా, నా రూమ్ లక్ష్...” గటిుగా పిలిచిింది

రూ.
“హాయ్ రూపా...” లలి ళచాిడు కార్టుక్.
ఇించు మిించు ఆయడుగుఱ పొడవుతో, అిందుకు తగా దష ధారుడమింతో... మ్మనీవ గా ఉనానడు.
క్లశల అదో యక్భైన నియవక్షమిం క్నఫడుతోింది.
“హాయ్ రా బ్రబీ, ఎలా ఉనానవ్?” దగాయగా ళచిి రూకు షేక్ హాిండ్ ఇచాిడు కార్టుక్.
“బాగునానను... ళచిిన వెింట్నే...ననున ఱక్రిించలేదుగా, పో, నీతో మ్మటా
వ డను...” బుింగ
మూతి టిుింది రూ.
“ఏదో ఫోన్ ళచిిిందిరా... మ్మటా
వ డుతూ ఉిండి పోయాను...ఈ రోజు ళయక్ బాగా ఉిందిరా...
అభభ దారోవ క్లిసింది. బాగా ఆక్లేస్రింది... ఏభైనా తినేస ళచిి కూరుిిందాభని... స్త్ర్ట రా...”
“ఊ...”
వాళ్ళశ మ్మటా
వ డుకుింట్టింటే కదిదగా ఇఫఫింది తోచి, లేచి నిఱఫడిింది ఐఴషయమ.
అది గభనిించిన అభఱ, “కార్టుక్, ఈభ ఐఴషయమ. భన రూక్ష్ టీచరు...” అని రిచమిం
చేసింది.
“ఇింత చిననమ్మభయ టీచరా? ఒ... వెర్ట గా
వ డ్ టూ మీట్ యు అిండీ...” చేయ చాచాడు...
మొష మ్మట్ింగా ఆ చేయ అిందుకుని ళదిలేసింది ఐఴషయమ.
“చదువుకుింటోింది... ఈ ఏడాది క్వు డితే డిగ్రయ చేతిక్ష్ ళస్
ర ింది...” చెపిింది అభఱ.

“నేను...నేనిక్ వెలతానిండీ...” చెపిింది ఐఴషయమ.
“ఫమట్ హోరున ళయహిం... ఎలా వెలతారు?” అడిగాడు కార్టుక్.
“ఒ ని చేయ ఐఴషరామ... ఎలాగూ ఈ రోజు బాగా లేట్ అయింది క్దా... నువూష కార్టుక్ తో
పాటే భోజనిం చేసేయ్. కార్టుక్, నువుష నీ కారోవ ఆ అమ్మభయని దిింపేస వెళ్ళశ...” చెపిింది
అభఱ.
“భోజనమ్మ...రాగానే ఆయా టిఫిన్ ఇచాిరు. ళదు
ద ... నేను ఫస్ ల వెళ్లశ పోతాను లెిండి...”
గాఫరాగా అింది ఐఴషయమ...
“అయ్యమ, మొషమ్మట్ డక్మ్మభ... రా... ళడిడించేస్
ర నాన... రూపా నీకు అననిం క్లిపి
తెస్త్రరా...” అని వెళ్లశ పోయింది అభఱ.
“టీచర్... పోనీ ఈరోజుకు నాతో ఉిండి పోకూడదూ?” అడిగింది రూ.
“ఉహు...నాకు వీలు కాదమ్మభ... చదువు కోళఱసన ని ఉింది... ఎప్పడ్రైనా ఉింటానులే...”
బుజజగింప్పగా చెపిింది ఐఴషయమ.
కార్టుక్ గది లించి వెళ్లశపోయాడు. అభఱ భోజనిం ళడిడించిన ళ్శింతో ళచిి, “ఐఴషరామ, అనీన
టేబుల్ మీద టా
ు ను. ఆయా ఉింది. కించెిం ఴయ భ అనుకోకుిండా మొషమ్మట్ డకుిండా వెళ్లవ
భోజనిం చేమమ్మభ.. నేను పాక్ష్ తినిపిించి ళస్త్రను...” అింది. చేసేది లేక్, గటిుగా ళదదని
చెలేక్ తలూపిింది ఐఴషయమ.
భోజనాఱ దగాయ దదగా మ్మట్లు స్త్గ లేదు. భోజనభింటే ఎింతో ఇవుడే ఴషయమకు, పేవట్
చుటూ
ు ఏవేవో తెలిమని ఆధరువులు క్నఫడుతునాన, తిిండి శయించలేదు.

ఐఴషయమను భధమ భధమల గభనిస్త
ర భోజనిం పూరిు చేస్త్డు కార్టుక్. చాభన చామగా ఉనాన,
చురుకెైన క్ళ్ళశ, ఉింగరాలు తిరిగన జుట్ట
ు తో, కీయమ్ క్ఱర్ శలాషర్ ైజమ్మఱల అిందింగానే
ఉింది ఐఴషయమ. గడడిం మీద ప్పట్ట
ు భచి అిందింగా బూమటీ స్త్ట్ లా అనిపిించిింది.
నవుషతుననట్ట
ు నన క్ళ్ళశ, రశననభైన మఖిం... ర్టక్షగా చూసేర మ్మతఱిం ఆ క్లశల
వ ఏదో
దిగులు గూడు క్ట్ట
ు కుననట్ట
ు తోచిిందతనిక్ష్.
కార్టుక్ తన తలివ దిండు
ర ఱతో వేరే చోట్ ఉింటాడు. క్ ైళవేట్ట క్ింనీల భించి జీతింతో, భించి
హోదాలనే ఉనానడు. అతని అననయామ, ళదినా వేరేగా ఇక్కడ ఉింటారు. బాధమతలు లేక్
పోళట్ింతో జీవితానిన ఆనిందింగా అనుబవిించట్మే తన ధ్యమమింగా ట్ట
ు కునానడు. అమ్మభ
నాననలు ళ్లవ చేస్త్రభింట్టనాన ఏదో క్ కాయణిం ళఱన దానిన వాయదా వేస్త
ర ఉనానడు.
“వెలదామ్మ?” నాప్ క్ష్న్ తో చేతులు తుడుచుకుింటూ అటికే భోజనిం మగించిన
ఐఴషయమతో అనానడు. ఇింకా జోరుగా డుతునన ళరా
హ నిన క్ష్టికీ లించి దిగులుగా చూస్త
ర
తలూపిింది, ఐఴషయమ.
అభఱకు చెపి అతనితో ఫమట్కు నడిచిింది ఐఴషయమ. పరింట్ డోర్ తెరిచి ట్ట
ు కునానడు
ఎక్కభననట్ట
ు గా చూస్త
ర . దిదక్గా ఎక్ష్క, మడుచుకుని కూరుిింది. ఆభకు ఎిందుకో నయషస్
గా అనిపిించస్త్గింది. పోనీ దిగ పోయ వెలదాభింటే ఆగని ళయహిం. నిశహామింగా కూరుిిండి
పోయింది. భతరగా స్త్గ పోతుింది కారు... చఱవగా ఉింది ఏస్ట ళఱన... క్భభని శింగ్రతిం భిందర
స్త్థయల వినిపిస్రింది.
“షల, నా పేరు కార్టుక్... రాళణాస్రుడు కాదు...” ఆభ మఖిం మిందు చిటికెలు వేస్త
ర
అనానడు కార్టుక్. అతని మఖింల నవుష. కదిదగా రిలాక్్ అయింది ఐఴషయమ.
“అబ్రఫ, అదిం లేదు... స్త్ర్ట...” అింది శరు
ద కుింటూ...
“కదిదగా ఫీరగా ఉిండిండి... ఇఫఫిందిగా ఫీల్ అళదు
ద ...” సేనషింగా చెపాడు.

ఐఴషయమ కూడా బావుిండదని నవిషింది. తన గురిించి చెపి అతని గురిించి అడిగింది. సేనషిం
అనాన, శయదాఱనాన చాలా ఇవుభనీ, అమ్మభ నానాన ళ్లశక్ష్ తొిందయ డుతునానయనీ, కానీ
తనక్ష్ ళ్లవ అింటే ఇవుిం లేదనీ చెపాడు. తన ఇషా
ు లు, అభిరుచులూ చెపాడు...
అతని ఫీర లెైఫ్ గురిించి అయథభైన ఐఴషయమ, వారాింతానిక్ష్ అతని అఱవాట్వకీ, శయదాఱకీ తగలేసే
డబుఫను తఱచు కని బాధగా నిటూ
ు రిిింది... డబుఫ లేకే క్దా, తన చదువు ఇఫఫిందిల
డేలా ఉిందిప్పడు...
అభఱ, అరుణ్ ఱ సేవా భావాఱకీ, కార్టుక్ శషభావానికీ ఏ మ్మతఱమూ పొింతన కుదిరినట్ట
ు
అనిపిించలేదు. శషింత అననదమభఱలనే శషభాళ వెైరుధామలు...
“నహూ
ల నగర్ ళచేిస్త్ిం. మీ హాశుల్ క్ష్ ఎలా వెళ్ళశల చెిండి...” అతని మ్మట్ఱతో
ఆలచనల
వ ించి ఫమట్కు ళచిి, గురు
ు లు చెస్త్గింది.
హాశుల్ గేట్ట మిందు కారాపాడు.
“థింక్ యు వెర్ట భచ్ అిండీ...” క్ృతజఞతగా చెపిింది ఐఴషయమ.
“స్, భళ్ళశ ఎప్పడు?” చిరునవుషతో అడిగాడు.
“భళ్ళశనా?” అయ్యభమింగా అడిగింది ఐఴషయమ...
“మీరు నాకు నచాిరు... భళ్ళశ క్ఱవాఱనిపిస్రింది...” చెపేస్త్డు దాచుకోకుిండా...
ఐఴషయమ మఖిం ఎయయ ఫడిింది.

“ఒకే ఒకే కోిం ళదు
ద ... ఫై...” నవేషస, కారును బాక్ చేస్కునానడు, కార్టుక్. వెను తిరిగ గేట్ట
తెయచు కని హాశుల్ లక్ష్ వెళ్లశ పోయింది, ఐఴషయమ.

“ఏమిటే ఐశూ, ఇింత లేట్ట? ఎటినుించి ఎదురు చూస్
ర నాననో తెలుస్త్? ఫమటేమో
కుిండపోత ళయహిం... ఎలా ళస్త్రవో ఏమిటో అని ఎింత బమమేసిందో...” క్ింగారుగా
అడుగుతునన భధుబాఱక్ష్ “అక్కడే లేట్ అయింద...అభఱ గారి భరిది దిింపాడు...” కు
వ రింగా
చెపి ఫట్ులు మ్మరుికుింది.
“ఇింతకీ నువెషలా ళచాివే?” ఐఴషయమ రఴనకు, నవేషసింది భధుబాఱ.
“అశలు వెలశలేదు. నా ఉదోమగిం నినననే ఊడిిందిలే...” అభాళింగా చెపిింది.
“ఎిందుకు భధూ?” ఆఴియమిం గా అడిగింది ఐఴషయమ.

“వాలశక్ష్ప్పడు భనిషి ళదు
ద ట్... అింతే చెపారు... రేటి నుిండీ భరోటి వెదుకోకవాలి...అయ,
డుకుింట్టనానవేమిటి? అననిం తినవా?”
“అక్కడే తినేస్త్నే, అభఱ గారు చాలా ఫఱళింతిం చేస్త్రు... నువుష తినానవా?”
“లేదు... కాని ఆక్లి కూడా లేదు... అయటి ళ్ళశ ఉనానయ తిింటానులే...”
“స్త్ర్ట భధూ... నువుష ఎదురు చూస్త్రళని తెలిస కూడా హాశుల్ క్ష్ ఫోన్ చేస, నీతో ఆఱశమిం
అవుతుిందని చెలేక్పోయాను... ప్లవజ్, నువుష కాశర తినేయ్... రా, నే తోడుింటాగా...” భస్
నుించి తెచిిన కారేజీ విపి క్ించిం ల అననిం ళడిడించిింది భధు ళదదని అింట్టనాన శరే...
శసేమిరా అనన సేనహతురాలిని బుజజగస్త
ర , అననిం క్లిపి తినిపిించస్త్గింది...
“అభభ ఱక్షణాఱనీన ప్పణ్నక్ష్ ప్పచుికునన ఒ ఐఴషయమమ్మభ, నా పిఱవలిన నువేష
ించాఱమ్మభ...” అింటూ నవిషింది భధుబాఱ.
తానూ నవేషస, “నువేష అభభవు నాకు... అనిన వివయాల
వ నూ...” అింది ఐఴషయమ.
క్బురు
వ చెబుతూ భధూ నిదరపోయనా ఐఴషయమకు ఎిందుకో తషయగా నిదర రాలేదు. కార్టుక్ రూిం,
అతని మ్మట్లూ గురు
ు రాస్త్గాయ...
***
ళదు
ద ళదదింట్టనాన తన దగాయ డబుఫ ఉననదింటూ కాలేజీ ఫీజు భధు క్టేుసింది... ఐఴషయమకు ఏిం
చేయాల కూడా తెలిమలేదు... అిందుకే నచెిలిని క్రగలిించుకుని క్నీనరు ట్ట
ు కుింది.
“అయామ్ స్త్ర్ట భధూ... నీ రిసథతీ అింతింత మ్మతఱమే అని తెలిస కూడా... రతీ స్త్ర్ట నినున
ఇఫఫింది డుతూనే ఉనానను. ననున క్షమిించు... నీ ఋణిం ఎలా అయనా తీరుికుింటానే...
ననున నమభ...” అింది గదాద శషయింతో.
వారానిక్ష్ మూడు స్త్రు
వ రూకు టూమవన్ చెబుతుననప్పడు ఏదో ళింక్తో ళస్
ర నానడు,
కార్టుక్. ళచిినప్పడలా
వ రూతో మ్మటా
వ డుతునాన అతని చూప్పలు మ్మతఱిం ఐఴషయమ చుటూ
ు నే
తిరిగేవి.
ఎింతో ఇఫఫిందిగా ఉనాన ఎిందుకో అతను అలా చూడట్ిం క్ యక్భైన గలిగింతగా తోచేది
ఐఴషయమకు. అయతే, కార్టుక్ జీళనవిధానిం అశలు నచిలేదు ఆభకు ... భించి జీతిం, భించి
హోదా... భించినీలశలా డబుఫను ఖరుి చేసే భనశరతషిం... వీకెిండ్ పార్టుఱకే బోలెడు డబుఫను

తగలేస్త్రడు. „లేని వాడు లేక్ ఏడుస్
ర ింటే, ఉననవాడు తినలేక్ చచాిడట్!‟ తన అభభభభ
చెపే స్త్భత గురు
ు ళచిిింది.
యిండు వారాలు గడిచిన తరువాత ఒ ఴనివాయిం నాడు టూమవన్ మగించుకుని ళస్
ర ింటే
ళయిండాల ఎదురు డా
డ డు కార్టుక్...
“అప్పడే వెళ్ళతునానరు? ఇింకా ఏడే అయింది...”
“అవునిండి... పాఠిం చెట్ిం అయపోయింది...”బిడిమింగా చెపిింది ఐఴషయమ.
“శరే యిండి, నేను నహూ
ల నగర్ వెళ్ళతునానను... మిభభలిన డా
ర ప్ చేస్త్రను...”
“నేను ఫస్ ల వెలతాను లెిండి...” మిందుకు క్దఱబోయింది.
“ప్లవజ్... నేనూ అటే వెళ్ళతునానను క్దా... యిండి...” కారు మిందు డోర్ తెరిచి ట్ట
ు కోళట్ింతో
ఇక్ శబమత కాదమోనని కాయక్ష్కింది ఐఴషయమ.
అట్టవెైప్పగా ళచిి డ్రైళవిింగ్ స్టట్ ల కూరుిని డోర్ వేస, కారు స్త్ుయు్ చేస్త్డు కార్టుక్.
భఱవగా కారును పోనిస్
ర నానడు.
ఎిందుకో తెలిమదు కానీ ఐఴషయమకు కదిదగా అనీజీగా తోచిింది. అతను తన కావస్ మేట్ కాదు,
కలీగ్ కాదు, సేనహతుడూ కాదు... తగుదునమ్మభ అని తాను అతని కారోవ రాళట్ిం ఏమిటి?
తన మీద తనకే చిరాగా
ా అనిపిించిింది.
“ఏమిటి, ఏభైింది?” ఆభ మఖింలకే ర్టక్షగా చూస్త
ర అనానడు, కార్టుక్...
“అబ్రఫ, ఏిం లేదు...”
“అిందభైన ఆడపిఱవలు అఫదా
ధ లు చెపినా అవి అిందింగానే ఉింటాయ...” ఐఴషయమ మఖిం
ఎయయఫడట్ింతో... “అని ఎక్కడో చదివాను...” అని మగించాడు...
ఐఴషయమ మ్మటా
వ డలేదు... మౌనింగా ఉిండిపోయింది...
“రేప్ప మీ పోరగా
య ిం ఏమిటి?” అనానడు.
“ఏమింది? ఫట్ుఱ ఉతుకుడు కాయమక్యభిం...” చెపిింది ఐఴషయమ...
గఱగలా నవేషస్త్డు కార్టుక్...
“ఎప్పడూ ఎక్కడికీ వెలశరా? ఆదివాయిం కూడా హాశుల్ లనే ఉింటారా?”

“అవునిండి... వాయింల ిండిింగ్ నుఱనీన అప్పడే చేస్కుింటాిం క్దా... ఫట్ుఱ నీ, చదువూ,
ఫజారు నులు లాింటివి...”
“ఒహ్... ఈ వాయిం నేను మ్మ పరిండ్ క్ష్ చినన టీఱట్ ఇస్
ర నానను... మీరూ రావాలి భరి...”
“టీఱటా? ఇళషిండి... మీ పార్టుక్ష్ రాళటానిక్ష్ నేను మీ పరిండ్ ని కాను క్దా...”
“ఎిందుకు కారు? నేను పరిండీవ గానే పిలుస్
ర నానను... మీరే ననున మీ పరిండ్ గా స్టషక్రిించట్ిం
లేదు...”
“చూడిండి, క్యామనికీ, వియామనికీ ఇింకా నయామనిక్ష్ కూడా శభ ఉజీజ కావాఱిండి... మేభక్కడ,
మీయక్కడ? సేనషిం చేమటానిక్ష్ భన భధమ ఎనననోన అింతరాలు...”
“బలేవారే, నాకు అలాింటి తేడాలు ఏమీ లేళిండి... భన భధమ సేనషిం యగాఱని
ఆశ్స్
ర నానను... అిందుకే రేప్ప పార్టుక్ష్ యిండి... ప్లవజ్... నాకోశిం...”
క్యగబోతునన భనస్ను చిక్కఫట్ట
ు కుింటూ, “వీలు కాదులెిండి రేప్ప... భయప్పడ్రైనా ళస్త్రను...
మ్మ హాశుల్ ళస్రింది... కారాిండి...” అింది ఐఴషయమ...
“ననున డిజపాయింట్ చేస్
ర నానరు...” క్ష్నుక్గా అనానడు కారాప్పతూ...
“థింక్్ పర్ ది లిపు్ అిండీ... జాగయతరగా వెలశిండి...” కారు దిగ చేయ ఊపి హాశుల్ లలి
వెళ్లశపోయింది ఐఴషయమ.
***
భోజనిం చేస్
ర ననప్పడు జరిగిందింతా చెపిింది ఐఴషయమ. విింట్టనన భధుబాఱ, “పాిం
పిలుస్
ర నానడుగా, వెలశరాదూ?” అింది నవుషతూ...
“ఛ, భనకెిందుకే అలాింటి పార్టులు? అిందులనూ భగవాలశతో... ఉహు...” తఱ అడడింగా
తిపిింది.
“శరే, సనిమ్మక్ష్ వెలదాిం భనిం...” అింది భధుబాఱ...
“భైగాడ్... నువుష సనిమ్మకా? నభభలేక్పోతునానను అభభమ్మభ.. ఇింతకీ ఏిం సనిమ్మ అది?”
“పాత సనిమ్మ... పాిండళ ళనవాశిం...చాలా బాగుింట్టింది...”
“ఒహో... నువిషలాింటి సనిమ్మలు త చూడవు క్దూ? అలాగేలే వెలదాిం...” చెపిింది
ఐఴషయమ.

అయతే భరానడు ఉదమమే భధుబాఱ ఊరిక్ష్ వెళ్ళశలి ళచిిింది. ఆభ తిండిరక్ష్ ఆరోగమిం
బాగాలేదని ఫోన్ కాల్ రాళట్ింతో షడావుడిగా ఊరిక్ష్ ఫమలుదరిింది, ఐఴషయమకు ఱక్ష
జాగయతరలు చెపి.
***
భధుబాఱ వెళ్ళశశరికే అనింతరాభమమను హాసట్ల్ ల జాయన్ చేస్త్రు. ఆమన స్తకలు
టీచరు. మిందురోజు కావస్ల పాఠిం చెబుతూ ఉిండగానే ఉధృతింగా గుిండ్రల
వ నొపి ళచిిింది.
ఉననపాట్టన కూఱఫడిపోయన ఆమనిన స్తకలు యాజమ్మనమమే హాసట్ల్ క్ష్ తీస్కువెళ్లవ
అక్కడినుించి ఆమన కడుకుకు ఫోన్ చేస వివమిం చెపారు.
శరిమ
ై న శభయానిక్ష్ హాసట్ల్ క్ష్ తీస్కురాళట్ిం ళఱన అనింతరాభమమకు పా
ర ణాపామిం
తపిింది. కాని నఱఫై ఎనిమిది గింట్లు గడిసేర కాని ఏమీ చెలేభని అనానరు.
భధు ఊరిలక్ష్ రాగానే ఎదురు ళచిిన క్ష్కింటి కురా
య డు, గరి శ్ష్ణమడూ అయన స్త్ఱభన్ ఆభ
చేతిలని బాగ్ ని అిందుకునానడు. “ఏరా స్త్ఱభన్, నాననగారిక్ష్ ఎలా ఉిందిరా?” ఆరాట్ింగా
రశ్నించిింది భధుబాఱ.
“ఇప్పడు పరాషలేదు అకాక... నినన చాలా స్టరిమస్ అనానరు డాక్ుర్ గారు...” చెపాడు
వాడు.
ఇింటో
వ క్ష్ అడుగు డుతూనే భధుని గటిుగా ట్ట
ు కుని ఏడళస్త్గింది పూయిభభ.
“ఊరుకో అమ్మభ, ఊరుకో... గిండిం తపిింది క్దా...” తన క్నీనళ్ళ
వ ఆప్పకుింటూ తలివని
ఒదారిిింది, భధుబాఱ.
దుుఃఖిం నుించి తేరుకునానక్, తనను తాను కాశర శింబాళ్లించుకని, కూతురిక్ష్ కాఫీ క్లిపి
ఇచిిింది పూయిభభ.
“అమ్మభ, అక్కఱక్ష్ క్బురు టా
ు రా?”
“వాళ్లశదదరికీ నినన అననమమ ఫోన్ చేస్త్డమ్మభ, స్త్మింతా
ఱ నిక్ష్ ళస్త్రరేమో...”
అక్కడే నీయశింగా డుకుని ఉనన నాననభభ దగారిక్ష్ వెళ్లవ కూరుిని ఆభ చేతిని భఱవగా
తాక్ష్ింది భధుబాఱ. ఆభ క్ళ్ళశ తెయచి, భధును గురిుించిింది.
“ఎప్పడొచాివే బుజీజ?” అింది నీయశింగా...

“ఇప్పడే నానీ... ఎలా ఉనానవు?”
“నాకేమే, చూస్త్వా మీ నాననక్ష్ గుిండ్రల
వ నట్... కాటిక్ష్ కాళ్ళశ చాచుకుని ఉనానను... ఆ
మ్మమదారి దవుడు ననున ఎతు
ర కుపోకూడదూ?” క్కస్త్రిగా దగు
ా తెయ ఆభను క్మేభసింది.
“అమమయ్యమ, అతా
ర ... ఏమిటిది?” పూయిభభ తషయతషయగా ళచిి ఆభకు భించి నీళ్ళశ
ఇచిి, డుకోఫటిుింది.
హాసట్ల్ క్ష్ వెళ్లవ తిండిరని చూడగానే భధు క్లశల క్నీనరు కాఱళలు క్టిుింది.
బాగా చిక్ష్కపోయాడు తన తిండిర... ళమస్ మీద డుతోింది... జింట్ దయామలా
వ బీప్ల, ష్ణగరూ
ఆమనున ప్లకుక తిింట్టనానయ. ళచేి ఏడాది రిటైర్ అవుతాడు. ఈలగా కడుక్ష్క ళ్లవ చేస
కోడలిన తెచుికోవాఱని శింఫింధిం కుదురుికునానరు కూడా... క్క ఊరిలనే స్తకలు హడ్
మ్మస్త్ురి అమ్మభయ నియభఱతో... నిశ్ితాయథిం కూడా అయింది... మహూయుిం ళచేి నఱల
అనుకుింట్టనానరు... ఈలగానే ఇలా అయింది...
దీనింగా భించిం మీద డుకుని ఉనానడు అనింత రాభమమ. అతని చేతిక్ష్ అభరిిన గట్ుిం
లించి సైలెైన్ బాటిల్ ల ఉనన దరవాలు ఴర్టయింలనిక్ష్ వెళ్ళతునానయ. నిదరకు భిందు
ఇచిినట్ట
ు నానరు...
తలివనీ చెలెవలీన చూస, కుర్టిల కూరుిని ఉనన గరి లేచాడు...
“ఎలా ఉనానళని” చెలెవలిన అడిగ, “ఇిందాకే డుకునానయమ్మభ...” అని తలివతో చెపాడు.
“బాగా ఫింగ ట్ట
ు కునానడమ్మభ... ఇటిక్ష్ గిండిం దాటినటేు... మూడు రోజుఱ తరాషత
డిశ్నియజ్ చేస్త్రరు. కాని చాలా జాగయతరగా చూస్కోవాలి... జాబ్ క్ష్ వాఱింట్ర్ట రిటైయభింట్ ట్ుట్మే
భించిదమో...” దిగులుగా అనానడు గరి.
గరి ఖాళ్ళ చేసన కుర్టిల కూరుిని, తిండిర చేతిని తన చేతిలక్ష్ తీస్కుింది, భధుబాఱ.
చిననతనిం నుిండీ తభ కోశిం ఎనోన క్షా
ు లు డడ చేతులు... దిగుళ భధమతయగతి
ఫరతుకులు... శరిగా
ా రాని ఫడి ింతులశ జీతాలు... అయనా ఏనాడూ తిిండిక్ష్ ఫట్ుకూ,
చదువుకూ లట్ట లేకుిండా చూస్కునానడు...
తన చిననప్పడు నాననతో షికారుకు వెళ్లవ కాలుళ గట్ట
ు మీదనుించి జారి నీలశల
వ డి కట్ట
ు కు
పోతూ ఉింటే ఈత రాక్పోయనా ఆమన కూడా నీలశల
వ దూక్ష్ తనను ట్ట
ు కుని గట్ట
ు మీద

కూరోిఫటిు తాను మనిగపోతూ ఉింటే అట్ట ళచిిన ఎళరో ఆమనిన యక్ష్హించారు... ఇింట్ర్
కాషలిఫికేవన్ తో ఏదైనా జాబ్ చేస్త్రనని ఆ తరాషత ైళవేట్ట గా చదువుకుింటానని తానింటే
అిందుకు ప్పకోకుిండా ట్నింల ఉించి డిగ్రయ చదివిస్
ర నానడు...
అక్కఱక్ష్ కూడా చాలా భించి శింఫింధాలే చూస చేస్త్డు దద దద క్టానలిచిి... అయనా
ఎప్పడూ డబుఫ కోశిం గడళలే బాళలిదదరూ.... తభను ించి దద చేసన తభ తిండిర ఈరోజు
ఇలా... భళ్ళశ భధుబాఱ క్నులు నిిండు కఱనులెైనాయ.
“చెలా
వ య్, ఎిందుకురా క్నీనళ్ళ
వ ? బాధ డకు... నానన భళ్ళశ భనక్ష్ దకాకరు అింతే
చాలు...నువుష భోజనిం చేమలేదట్ క్దా... నేను నానన దగారుింటాను... నువుష అభభతో
వెళ్లవ భోజనిం చేస కాసేప్ప డుకుని రా...” శమదాయస్త
ర అనానడు గరి.
“అననయామ... నాననక్ష్ ఏమీ రమ్మదిం లేదు క్దా... చూడు ఎింత చిక్ష్కపోయాడో... ఎలా
అయపోయాడో...” దిగులుగా అింది భధుబాఱ.
“లేదురా, ఆ రమ్మదిం తపిింది... అఫజరేషవన్ కోశిం హాసట్ల్ ల ఉించభనానరు డాక్ుర్
గారు. అింతే...డోింట్ ళర్టయ...”
“శరే అననయామ...” క్ళ్ళశ తుడుచుకుింది భధుబాఱ.
“నేను ఇక్కడ ఉింటానురా గర్ట, అదప్పడు తిిందో ఏమో, చెలా
వ యని తీస్కువెళ్లశ, మీరిదదరూ
అననిం తినేస యిండి...” అింది పూయిభభ.
“అదమిట్మ్మభ, నువూష తినలేదు క్దా...” అింది భధుబాఱ.
“పరాషలేదమ్మభ, అననమమ నాకు తీస్కుళస్త్రడులే...మీరు ఫమలుదయిండి...” అిందావిడ
కుర్టిల కూరుిింటూ... ఆభ క్లశల క్దలాడుతునన బాధను, బయానిన చూస్
ర ింటే
భధుబాఱ భనస్ నీయైపోయింది.
“అమ్మభ... నానన తకుిండా కోలుకుింటారు... నుళషలా అయపోకే... ఎింత చిక్ష్కపోయావో
తెలుస్త్? నువుష బాగుింటే నాననతో పాట్టగా అిందయిం బాగుింటామ...” తలివ చేయని
ట్ట
ు కుని చెబుతూ ఉింటే, ఆరిుతో భధుబాఱ గింతు పూడుకుపోయింది.

నీళ్ళశ నిిండిన క్లశతో తలూపిింది పూయిభభ

ఆ స్త్మింతఱిం భస్ ల టీ తాగ ళచేిశరిక్ష్ ఆగకుిండా మో
ల గుతునన మొఫైల్ ని ఆనర్ చేసింది
ఐఴషయమ „ఇదళరి నింఫరో‟ అనుకుింటూ...
“షల” అనగానే అళతఱనుించి...
“హాయ్ ఐఴషరామ, నేను కార్టుక్ ని...” అని వినిపిించిింది.
క్క క్షణిం ఉలిక్ష్క డి, వెింట్నే తేరుకుింటూ, “హా, చెిండి...” అింది భఱవగా.
“పార్టుక్ష్ తీస్కు వెలతాను... యడీ గా ఉింటారా?”
“నినననే చెపాను క్దిండీ, నాకు ఇింట్యశు్ లేదు...”
“ఐశూ... ప్లవజ్...”

అతను అలా చనువుగా „ఐశూ‟ అింట్టింటే ఐఴషయమకు ళ్ళశ జఱదరిించిింది... క్ యక్భైన
భైక్ిం ఆళహించిింది...
“ఏమిటీ చనువు?” అింది చిరుకోింతో..
“భరి మీరు నా అిందభైన పరిండ్ క్దా... అలా పిఱవాఱనిపిించిింది...”
“నేను... నేను ఫోన్ టేుస్
ర నానను....”
“ఒహ్, నో... టేుమకు ఐశూ... ననున మ్మటా
వ డనీ... ఆరోజు రూ గదిల నినున చూడగానే
ఫా
వ ట్ అయపోయా... ఇింతళయకూ నా జీవితింల ఎళరినీ చూస ఇింతగా ఇింరస్ అళలేదు
నేను... నా కావస్ మేట్్, కలీగ్... చాలా భింది ఆడపిఱవఱనే చూస్త్ను... కాని వాలశల
వ
ఎళరికీ లేని సనగధతషిం నీల ఉింది... అిందుకే... అిందుకే... నీతో సేనషిం ించుకోవాఱనే
ఇింతగా తాతఱమ డుతునానను... ఐ లెైక్ యు... గట్ యడీ... ఐ విల్ పిక్ యు అప్... ప్లవజ్...”
మ్మయదళింగా అతను చెబుతూ ఉింటే ఇదిళయకెననడూ ఎయగని క్ అప్పరూభైన భాళన
క్లిగింది ఐఴషయమకు...క్ ప్పరుష్ణడు క్ సిందయమ రాశ్గా తనను గురిుించి, తన అిందానిన
శ్నవఘిస్
ర నానడు... తన రమేమిం లేకుిండానే ఆభ బుగాలు ఎయయని గులాబీఱయామయ. క్నులు
అయమోడుఱయామయ.
“భరిిపోకు... క్క అయగింట్ల ళస్
ర నానను... భించి డ్రరస్ వేస్కు యడీ కావాలి... శరేనా?”
అతని కాల్ డిశకనక్ు్ అయింది... ఐఴషయమ భనస్ మ్మతఱిం క్నక్ు్ అయపోయింది.
***
తన ప్పటిునరోజుకు కనుకుకనన ఆకాఴనీఱిం మీద వెిండి జర్ట ళయక్ చేసన డ్రరస్ వేస్కుింది
ఐఴషయమ. తభ రూమ బాఱకనీలని కుిండీఱల ించుతునన గులాబీఱల స్ప్ప యింగు
గులాబీ ప్పవుష ను తు
ఱ ించి జడల ట్ట
ు కుింది. కాశర రతేమక్ింగా తయాయై, క్ష్యిందిక్ష్ ళచిి గేట్ట
దగాయ నిఱఫడిింది అతని కోశిం ఎదురు చూస్త
ర ...

„అతను యభభనగానే వెళ్లవపోళట్మేనా? నినననేగా భధూతో భగాలశతో సేనషమేమిటి
అనానవు?‟ బుదిధ భిందలిించట్ిం మొదలు టిుింది.
„చస్ సేనహతుడు ఇప్పడు అతను నాకు. సేనహతుడయామక్ అతడు భనవాడే...‟ భనస్
భతరగా బుదిధని భిందలిించిింది.
భరో ది నిమిషాల
వ కార్టుక్ కారు భతరగా ళచిి గేట్ట మిందు ఆగింది. అతను దిగ పరింట్ డోర్
తెరిచాడు ఎటిలాగే... అయతే ఎటిలా మడుచుకుపోకుిండా విరిసన దయహాశింతో ఠీవి
గా కాయక్ష్క కూరుిింది ఐఴషయమ.
“ఐశూ... యు ఆర్ లుక్ష్ింగ్ లెైక్ యాన్ యాింజిల్...” రఴింశగా చూస్త్డు కార్టుక్ డ్రైళవ్ చేస్త
ర నే ...
“థింక్్ అిండీ...” అింది శషఱింగా సగు
ా డుతూ...
“నిజింగా నువుష చాలా బావుింటావు తెలుస్త్? ఐ లెైక్ దిస్ గేయస్!” అనానడు క్నానయకుిండా
ఆభనే చూస్త
ర ...
“ప్లవజ్, కాశర రోడు
డ కూడా చూడిండి... అనళశయభైన రమ్మదాలు జరిగపోగఱవు!” చిరునవుషతో
హచిరిించిింది ఐఴషయమ.
“నిజింగా థింక్్, నా సేనహానిన, ఆహాషనానిన కూడా భనినించి నాతో ళస్
ర ననిందుకు...”
భనస్తపరిుగా చెపాడు కార్టుక్.
“నాకే ఆఴియమింగా ఉింది అశలు మీ సేనహానిన ఎలా అింగ్రక్రిించగలిగానా అని!” శషగతింగా
అననది ఐఴషయమ.
“అదమిటి ఐశూ? నేను అింత పాపిషిు వాడినా?” చిననబుచుికునానడు కార్టుక్.
“అష అదికాదు... అింతరాఱని చెరిపివేసేద అశలెైన సేనషిం అని నాకు తెలుస్... కాని... మీ

ఆహాషనమో, నా భనస్ చేసన చితఱమో కాని, నేను మీతో ళస్
ర నానను... అద నాకు
ఆఴియమింగా ఉింది అింట్టనానను... అింతే...”
ఈస్త్రి ఏమీ మ్మటా
వ డలేదు కార్టుక్. మౌనింగా డ్రైళవ్ చేస్త
ర ఉిండిపోయాడు.
“అయామ్ స్త్ర్ట, మిభభలిన నొపిించా?”
“నో..నో... నాటటాల్, ఇన్ ఫాక్ు్, భనస్ల అనిపిించిన భాళనను ఉననదుననట్ట
ు చెట్ిం
నాకు నచిిింది...కనిన భాళనఱకు లాజికుకలూ, కాయణాలు ఉిండవు క్దా?” చిరునవుషతో
అనానడు కార్టుక్.
కార్టుక్ ఎప్పడూ క్ క్కగా దవిని ళించి నవుషతాడు... ఆ ళింప్ప, నవిషనప్పడు గడడిం మీద
డిన చిరు సొట్ు మచిట్గా అనిపిించిింది ఐఴషయమక్ష్.
„హోట్ల్ వినోదిని‟ పోరిుకో ల కారు ఆగగానే, అక్కడి స్త్ుఫ్ కారును హాిండ్ ఒళర్ చేస్కునానరు.
“రా ఐశూ... భన వాళ్ళశ అింతా ళచేిస ఉింటారు...” కారు దిగ అట్టగా ళచిి పరింట్ డోర్
తెరిచాడు. యుళరాణీ లా దిగింది ఐఴషయమ... భనస్ల మ్మతఱిం „పాలెస్ లా ఉింది... ఇలాింటి
హోట్ల్ ని ఇింతళయకూ ఎప్పడూ చూడలేదు...‟ అనుకుింది.
గా
వ స్ డోయ్ తెయళగానే రిభల బరితభై చుటేుసింది శీతఱళనిం. సింట్ఱల్ ఎయర్ క్ిండివనడ్
వాతాళయణానిన ఫీల్ అవుతూ, కాయట్ మీద అడుగులు భతరగా డుతూ ఉిండగా, ఆ లాింజ్
లని భతరని స్ఫాఱను, రతీ కాయనర్ లనూ అిందింగా అభరిిన తాజా రోజాపూఱ
అఱింక్యణను, శననగా వినిపిస్
ర నన పాశ్నితమ శింగ్రతానిన గభనిస్త
ర , షాిండిలిమర్ దీపాఱ
వెలుగుల నళళధువులా భరిసపోతునన ఆ హోట్ల్ అిందాఱను రిక్ష్స్త
ర , అతనిన
అనుశరిించిింది, ఐఴషయమ.
„అభినమ‟ యస్త్ుయింట్ వెైప్ప నడిచాడు కార్టుక్. అటికే అక్కడ ఎదురు చూస్
ర నన కలీగ్,

మితఱ ఫృిందిం క్ దిభింది ళయకూ ఉనానరు.
“ఏమిటిది కార్టుక్ ఇింత ఆఱశమమ్మ? మ్మ క్ళ్ళశ కామలు కాస్
ర నానయ...” అననది ఒ
అమ్మభయ. చాభన చామకు క్ ఛామ తకుకళ ఉనాన చాలా యాక్ష్ువ్ గా ఉననది ఆభ.
“గింట్ నుించీ డిగాప్పలు డి ఉనానిం బాస్...” నవాషడు భరో అతను.
“హే, హూ ఈజ్ దిస్ డాల్?” శింబరభింగా ఐఴషయమను చూస్త
ర అడిగింది భరో తెఱవని
అమ్మభయ. మిగలిన అబాఫయఱింతా ఫహుశ్న కార్టుక్ టీిం మేట్్ కాబోలు, నవుషతూ
చూస్
ర నానరు.
“దిస్ ఈజ్ ఐఴషయమ భై పరిండ్... ఐఴషరామ, దీజ్ ఆర్ భై పరిండ్ అిండ్ కలీగ్... ఈభ పేరు
స్ఫియా. ఇదిగో ఈభ నేహా... ఇతను స్త్హల్... హ ఈజ్ ఱకీక... దిస్ గై ఈజ్ అభర్...”
రిచయాలు కావిించాడు కార్టుక్.
“ఇదిగో, ఈ స్త్హల్ క్ష్ క్ పా
ర జెక్ు్ నిమితరిం అభరికా ింపిస్రింది మ్మ క్ింనీ... ఆ శిందయబింగా
నేను వీలశిందరికీ డిననర్ ఏరాట్ట చేస్త్ను...” విళరిించాక్, అటికే రిజయష్ చేస్కునన దద
టేబుల్ చుటూ
ు అిందరూ కూరుినానరు.
అిందరినీ ఛాయస్ అడిగ ఎళరిక్ష్ కాళఱసనవి, వాలవక్ష్ ఆయడర్ చేమస్త్గాడు కార్టుక్... ఐఴషయమ
వెైప్ప తిరిగ, “నీకు ఏిం కావాలి ఐశూ?” అని అడిగాడు ఆపామమింగా.
“నీ ఛాయసే నా ఛాయస్ కార్టుక్...” మింద తన టీిం మేట్్ మిందు ఫహుళచనిం వాడళదు
ద
అనన కార్టుక్ మ్మట్ఱను గురు
ు తెచుికుింటూ చిరునవుషతో చెపిింది, ఐఴషయమ.
“దట్్ గుడ్...” అని చెబుతూ, తనకీ, ఐఴషయమక్ష్ రోటీలు, వెజ్ కోఫా
ర క్ర్టయ, నూడిఱ్ ఆయడర్
చేస్త్డు కార్టుక్. స్ఫియా, నేహా ఇదదరూ ఐఴషయమతో చాలా సేనషింగా మ్మటా
వ డస్త్గారు. క్బుయవ
భధమ డిననర్ చిళరి అింశ్ననిక్ష్ ళచాిరు. ఎళరిక్ష్ కావాలిన డ్రజయు్ వారిక్ష్ ఆయడర్ ఇచాిడు

కార్టుక్. తనకీ ఐఴషయమకీ మ్మతఱిం కాఫీ ఫ్లవళయడ్ ఐస్ కీయమ్ ఆయడర్ ఇచాిడు.
ఆ చఱవని వాతాళయణింల, రశ్నింతభైన ఆ రిశరాఱల కార్టుక్ క్కనే కూరుిని చఱవగా ఆ ఐస్
కీయమ్ తినట్ిం, ఆ ఫ్లవళర్... అలాగే ఐఴషయమ భనస్ల నిలిచిపోయాయ భధుయ క్షణాలెై...
ఎటికీ ఈ నిమిషానిన మ్మతఱిం భరుళలేను... అనుకుింది భనస్ల... క్ చినన
భభతాింకుయిం మొఱకెతిరింది షృదమ కేహతఱింల...
బిల్ చెలివించి, “స్, యు ఆర్ లీవిింగ్ ట్టమ్మరో... స్త్హల్.. మిసింగ్ యు... మూడునఱలు
ఎింతల గడుస్త్రయలే... హోమ్ సక్ నస్ ట్ట
ు కోక్, చక్కగా ఎింజాయ్ చేస రా... హావ్ అ వెర్ట
నైస్ టిఱప్...” అని స్త్హల్ ని షగ్ చేస్కునానడు కార్టుక్... మిగలిన వాలవక్ష్ చేయ ఊపి,
ఐఴషయమతో, “వెలదామ్మ?” అనానడు... తలూపి, మిగలిన వారిక్ష్ తానూ చేయూపి, అతనితో
ఫమలుదరిింది, ఐఴషయమ. తిరిగ ళస్
ర ననప్పడు కారుల ఇదదరూ ఏమీ మ్మటా
వ డుకోలేదు కాని,
మౌనమే భధుయ శింగ్రతభై ఇదదరి భనస్ఱనూ అఱరిించినట్ట
ు తోచిింది...హాశుల్ గేట్ట దగాయ
కారాపి, ఆభ దిగబోతుింటే, ఆభ చేతిని తన చేతిలక్ష్ తీస్కుని, క్ స్త్రి నొక్ష్క ళదిలేస్త్డు
కార్టుక్. ఆ శయస తనకెనోన చెపినటేు అనిపిించిింది ఐఴషయమక్ష్. చేయ ఊపి గేట్ట తెయచుకుని
లలిక్ష్ వెళ్లశపోయింది.
***
ఆ రాతిఱక్ష్ భధుబాఱ అక్కలు ఇదదరూ కూడా ళచాిరు. వాయిం రోజుఱ తరాషత, అనింత
రాభమమను డిశ్నియజ్ చేస్త్రు. మొదటి స్త్రి అటాక్ రాళట్ిం ళఱవ భరో స్త్రి రాకుిండా చాలా
జాగయతరలు తీస్కోవాఱని, మఖమింగా బీప్ల క్ింటో
ఱ ల్ ల ఉిండాఱని చెపారు డాక్ురు
వ .
“గర్ట, నీ ళ్లశతో పాట్టగా భధూక్ష్ కూడా చేసేసేర... నా బాధమత తీరుతుిందమో
అనిపిస్రిందిరా...” భాయమ స్తనుతో తాగస్
ర నన జాళను తాగుతూ అనానడు
అనింతరాభమమ.

“ళదు
ద నానాన, చెలా
వ యని చదువుకోనీిండి. ఉదోమగిం చేసేర దానిక్ష్ కాశర ఆరిధక్ స్త్షతింతఱమిం
ఉింట్టింది. లేక్పోతే మ్మ ఫతుకులా
వ గే తయాయవుతుింది...” చెపిింది భధూ దదక్క వెైజమింతి
మ్మఱ.
“అవునాననాన, అది చదువుఱ శయశషతి... దాని బవివమతు
ర ను పాడు చేమళదు
ద ...” చింటి
దానిన డిలక్ష్ తీస్కుింటూ తానూ అక్కను ఫఱయచిింది చారుశీఱ.
అటికే వాయిం రోజుఱ ైగా కాలేజీ మ్మనేమట్ింతో అక్కఱతో పాట్టగా తానూ సటీక్ష్
ఫమలుదరిింది భధుబాఱ, తలివకీ, అననకూ వెయమ జాగయతరలు చెపి. నానభభ కాలశకు
నభశకరిించి ఆశీయషచనాలు తీస్కుింది.
***
హాశుల్ రూమ్ క్ష్ రాగానే ఐఴషయమల ళచిిన మ్మరు భధుబాఱకు స్శవుింగా
గోచరిించిింది. గదిలక్ష్ రాగానే ఖర్టదైన సింట్ట వాశన నాసకాప్పటాఱకు స్క్ష్ింది. ఐఴషయమ ఫడ్
క్కన అయ నిిండా ఖర్టదైన కాసభటిక్్ ఉిండట్ిం గభనిించిింది. ఫట్ుఱ స్త్ుిండు మీద విపిన
కతర డ్రరస్ ఉింది. ఏిం జరిగ ఉింట్టిందో లీఱగా అయథమౌతుింటే, క్ష్ించిత్ బమిం క్లిగింది
భధుబాఱకు. ఆదభయచి నిదుయపోతునన ఐఴషయమ మఖింలని విింత కాింతిని చూస్
ర ింటే
మచిట్గా అనిపిించిింది.
అలిక్ష్డిక్ష్ క్నులు విపిన ఐఴషయమ “ఎప్పడు ళచాివే?” అింది, లేచి గటిుగా
క్రగలిించుకుింటూ. “ఇప్పడే కాని, ఇదింటే తలుప్పలు దగారిక్ష్ వేస భర్ట డుకునానవు? లఱ
గడిమ ట్ట
ు కోళదూ
ద ?” అింది భధు బాగ్ లని ళస్
ర వుఱనీన తీస శరు
ద తూ.
“ఉదమమే లేచానే. కాసేప్ప చదువుకని భళ్ళశ డుకునానను. ఈరోజు టశు్ ఉింది భనక్ష్.
నువుష రామక్కయలేదులే... ఆ ఇింతకీ మీ నాననగారిక్ష్ ఎలా ఉింద?”
“పరేవదు ఐశూ... గిండిం తపిింది రస్
ర తానిక్ష్. నా గురిించి దిగులు డుతునానరు...”

“ఊ...” నిటూ
ు రిిింది ఐఴషయమ, తన తలివదిండు
ర లు భనస్ల భదఱగా.
“ఏమిటే ఇళనీన? ఆ డ్రరస్ ఎప్పడు కనానవు? అశలు డబుఫలు ఎక్కడివీ?” అడిగింది
భధుబాఱ.
“అదింతా దద క్థ. నువుష పరష్ అయ రా... టిఫిన్ తిింటూ చెప్పకుిందాిం... నేను ఆలెరడీ
స్త్ననిం కూడా చేసేస్త్ను...” అింది ఐఴషయమ.
తఱింక్ష్ించి, ఫట్ులు తీస్కని, యశు్ రూమ్ వెైప్ప నడిచిింది భధుబాఱ.
***
“స్... కార్టుక్ ని పేరమిస్
ర నానవా? అతనే అళనీన నీకు రజెింట్ చేస్త్డా?”
“అవును భధూ... కార్టుక్ ల ఏదో ఆక్యహణ ఉింది... అది ననున అతడి వెైప్ప లాగేస్రింది... నేను
తట్ట
ు కోలేక్ అటే వెళ్లశపోతునానను...”
“కానీ... ఐశూ... నీ చదువు?”
“చదువుకేభైింద, చక్కగా చదువుకుింటాను...”
“వివాషిం విదమ నాశ్నమ - అనానరు దదలు... నీకు తెలిమదా?”
భధూ అనన మ్మట్లు భదడుకు అిందగానే పకుకన నవిషింది ఐఴషయమ.
“అింటే ఏమిటి? ఇప్పడు నేను కార్టుక్ ని ళ్లశ చేసేస్కుింటానని అనుకుింట్టనానవా?”
“ఇప్పడు కాక్పోతే ళచేి ఏడాదైనా చేస్కుింటావు క్దా... పేరభల డితే ఊబిల డినటేు అని
ఎక్కడో చదివానేవ... భనశింతా అతడి మీదనే ఉింటే, చదువు అట్కెక్ష్కించేస్త్రళని నా బమిం...
భన అింతస్
ర లు ఎలాింటివో, నీకూ తెలుస్ క్దా... ళ్లశ అనేది జీవితింల సథయడినాక్

చేస్కుింటేనే భించిది...”
“అమ్మభ భధుబాలా, నా పేరభకూ చదువుకూ ఎలాింటి శింఫింధమూ లేదు... నేను చక్కగా ఴయ దధ
టిు చదువుకుింటాను. నా గోఱ్ నేను భయచిపోను...భించి ఉదోమగిం
శింపాదిించుకుింటాను. శరేనా? తరాషత భరో వివమిం... అశలు నేను ళ్ళశ చేస్కోను!”
భధుబాఱ క్ళ్ళశ దదళయామయ.
“ఏమిటీ, ళ్లశ చేస్కోవా? అదమిటే?”

“ఈ భూ రించక్ింల ళ్లశ చేస్కుని ఎళడ్రైనా స్ఖ డా
డ డా చెప్ప గోవిిందూ!” నవుష
దాచుకుింటూ అింది ఐఴషయమ.
“ఏయ్...” నతిర మీద మొటిుింది భధు...
“మిశభభ నేనూ చాలా స్త్రు
వ చూస్త్ను కాని, నువుష చెపేది నిజమ్మ? ఊరికే జోక్ చేస్
ర నానవు
క్దా?” అింది నవేషస్త
ర .

ఐఴషయమ మఖిం గింభీయింగా మ్మరిింది.
“మొట్ు మొదటి స్త్రి నేను టనర్ చదివేట్ప్పడు నా కావస్ మేట్ట భింగ ళ్లశ పేరుతో ఒ
మోశగాడి కుట్ఱక్ష్ ఫలి అయ పోళట్ిం చూస్త్ను. మింఫై ల జాబ్ చేస్
ర నానడని వాడిక్ష్చిి
చేస్త్రు., ళ్ైశన మూడో నఱల అయబుఫ షేకుఱక్ష్ అమేభశ్నడు దానిన... ఎప్పడూ నవుషతూ
ఉిండే మ్మ భింగ ఎళషరికీ క్నఫడకుిండా మ్మమభైపోయింది. ఫరతికుిందో లేదో ఇటికీ
తెలిమదు.
ఇక్ మ్మ అక్కమమ శింగతి తెలుస్ క్దా... తన అరాధిం లేకుిండా ఎయడ్ క్ష్
ఆహాయభైపోయింది. వాడూ ఇప్పడు ఇవాళో రేపో అననట్ట
ు ఉనానట్ు... భన వాయడన్ దభఱత
గారిని బయు ళదిలి వెళ్లశపోయాడు. ఎిందుకు ఏిం తప్ప చేసిందని? భగవాలశ దౌషా
ు మనిక్ష్ భన
ఆడవాళ్ళశ ఫలి చేమఫడుతునానరు. అిందుకే నాకు ళ్లశ పేరుతో చేమఫడే ఈ దోపిడీ
అింటే చాలా అశషమిం వేస్రింది. ళ్లశ చేస్కోకూడదని ఏనాడో నియిమిం
చేస్కునానను నేను...ఒయ్ భధూ... నువుష విననది నిజమే...” అలాగే తనవెైప్ప చూస్
ర నన
భధూ చేయ టిు కుదిపిింది ఐఴషయమ.
“భరి... ఆ కార్టుక్ తో...”
“పిచిి భధూ... పేరభకీ ళ్లశకీ శింఫింధిం ఏమింది? నా చదువు అయామక్ అతనితో
శషజీళనిం చేయాఱని అనుకుింట్టనానను...”
“ఏమిటీ? శషజీళనమ్మ!?” కీచుగా అరిచిింది భధు.
అవునననట్ట
ు తలూపిింది ఐఴషయమ.
“ఐశూ, నీకేభైనా భతి పోయిందా? అది ఏ శింరదామిం చెప్ప? ఎిందుకు ఇలాింటి పిచిి
నియియాలు? శమ్మజిం ట్వ నీకు అళగాషన లేద, అశలు నీది శరిమ
ై న నియిమమే కాదు
ఐశూ... టూ భచ్ చేమకు...”
“కాదు భధూ... „శషజీళనిం‟ అనేది చక్కటి ఏరాట్ట. ఇదదరిల ఎళరికీ ఎళరి మీదా
షకుకలు, అధికారాలు ఉిండవు. ఆ జీవితిం బోర్ కటిునప్పడు వెళ్లశ పోయ వేరేగా
ఫరతక్ళచుి... నా ఆరిధక్ సేషచి కూడా నాకు ఉింట్టింది... కార్టుక్ అింటే నాకు పేరమే... కాని
అతడిని ఫింధిించే అధికాయిం నాకు లేదు. అతని ఐడియాలు కూడా ఇవే... అిందుకే ఈ రపోజల్

నాకు బాగా నచిిింది. ఇింకెింత? మూడు నఱలు... ర్టక్షలు అళగానే, మ్మ కోశిం ఫా
వ ట్
తీస్కుింటానని అనానడు...” మరిింగా చెపిింది ఐఴషయమ.
భధుబాఱ క్నుఱ మిందు „ఇదిగో, ఈ నిప్ప క్ణ్నక్తో ఆడుకుింటాను, ఎయయగా అిందింగా ఉింది
క్దా...‟ అని అింట్టనన అమ్మమక్ప్ప బాలిక్ క్దలాడిింది, ఐఴషయమ రూింల...
“ఐశూ... నీ ఆలచన చాలా దారుణింగా ఉింది... పాశ్నితమ నాగరిక్త నుించి భనిం దిగుభతి
చేస్కునేవి ఇవా? వాలశ క్వుడే తతరషిం, క్యభశ్క్షణ... ఇవి చూస నేరుికోవాలి. అింతే కాని
ఇలాింటివి ... ఉహు, నువుష బాగా ఆలచిించి నియిమిం తీస్కో ఐశూ... కావాఱింటే నేను కార్టుక్
తో మ్మటా
వ డతాను...” నచిజెబోయింది.
“భధూ... ఇట్ట చూడు, నేను ఆనిందింగా ఉిండట్మే క్దా నీకు కాళఱసింది?”
“అవును... నా నచెిలి ఎప్పడూ ఆనిందింగా ఉిండాలి...”
“ఇదిగో ఈ జీళన విధానమే నాకు ఆనిందిం క్లిగించేది అయథభైిందా? పిచిి మొదు
ద ... అలా
బమడిపోకే... అయనా ఇింకా శభమమింది క్ద... మిందు బాగా చదువుకోవాలి. అిందుకే
ర్టక్షలు అయేమ ళయకూ కార్టుక్ ని క్ఱళదఱచుకోలేదు...” గటిుగా చెపేసింది ఐఴషయమ.
అయ్యభమింగా చూస, దవుడిక్ష్ తన నేస్త్రనిన క్నిటిు ఉిండభని భనస్లనే గాఢింగా
వేడుకుింది భధుబాఱ.
***
అననట్ట
ు గానే ఎనినస్త్రు
వ ఫోన్ చేసనా కార్టుక్ ని క్ఱళలేదు ఐఴషయమ. ఆభ నిగయహానిక్ష్ అబుఫయ
డినది భధుబాఱ. కార్టుక్ అింటే ఎింతో పేరభ ఉనాన, తన బవివమతు
ర అింటే ఇింకా పేరభ క్లిగన
ఆ అమ్మభయని చూస శ్నవఘిించ లేకుిండా ఉిండలేక్పోయింది భధుబాఱ.
ఆఖరి ర్టక్ష అయన తరువాత కాలేజీ దగాయకు కారు తీస్కుని ళచాిడు కార్టుక్. భధుబాఱను
అతనిక్ష్ రిచమిం చేసింది, ఐఴషయమ.
“భధు గారూ, ప్లవజ్ జాయన్ అజ్ పర్ ఱించ్...” ఆహాషనిించాడు, కార్టుక్.
అతనితో మ్మటా
వ డే అళకాఴిం కోశిం ఎదురు చూస్
ర నన భధుబాఱ వెింట్నే అింగ్రక్రిించిింది.
కార్టుక్ చాభన చామల ఉనాన అిందగాడే అనుకుింది. ఐఴషయమను చూడగానే అతని క్లశల
భరిసన భరుప్పలు భధుబాఱకు శింతృపిరని క్లిగించాయ.

„ఐఴషయమ చేతిని ళదిలి ట్ుడు... వీరి ఫింధిం మూడు మలశ ఫింధిం అయేమలా చూడాలి‟ అని
గటిుగా అనుకుింది. భధు ఉననిందు ళఱన దదగా ఏమీ మ్మటా
వ డకుిండా డ్రైళవ్ చేమస్త్గాడు
కార్టుక్. అతనితోనూ, భధూతోనూ తానే గఱగలా మ్మటా
వ డస్త్గింది ఐఴషయమ.
హోట్ల్ దగాయ కారు ఆగగానే కార్టుక్ క్కనే మిందు స్టట్ ల కూరుినన ఐఴషయమ లేడి పిఱవలా
చక్ భని దిగింది. డోరు తెరిచి, భధు చేయ టిు దిింపి, నడిపిించిింది. ఆ స్త్ుర్ హోట్ల్ యొక్క
హొమలు చూస్త
ర అడుగుల అడుగు వేస్కుింటూ ఐఴషయమను అనుశరిించిింది భధు. వెనకాలే
కార్టుక్ కూడా ళచాిడు.
చఱవని ఆహావదక్యభైన వాతాళయణింల మగు
ా రూ క్ టేబుల్ దగాయ కూరుినానరు. రోటీ, నీర్
క్ర్టయ ఆయడర్ చేస్త్డు కార్టుక్ మగు
ా రికీ.
అతనేన రిశీఱనగా చూస్
ర నన భధుబాఱ ఉననట్ట
ు ిండి “కార్టుక్, నేను మీతో కించెిం
మ్మటా
వ డాలి...‟ అని అనట్ింతో ఉలిక్ష్క డిింది ఐఴషయమ. “ఏయ్...” అింటూ వారిస్
ర ననట్ట
ు గా
ఆభ చేయ నొక్ష్కింది.
“చెిండి భధూ! మ్మటా
వ డిండి...” పోరతాష పూయషక్ింగా నవాషడు కార్టుక్.
“మ్మ ఐఴషయమ మీద మీకు ఎలాింటి పేరభ?”
జవాబు చెలేనట్ట
ు చూస్త్డు కార్టుక్...
“మీకు ఎలా చెపాల తెలిమడిం లేదు. ఐఴషయమను చూడగానే „ఈభ నాది‟ అనిపిించిింది.
తను నాకు కావాలి... ఆభతో నా జీవితిం చాలా హాయగా ఉింట్టింది... తాను నవిషతే నీనటి
జలు
వ ... అలిగతే ఎడారిల ఎిండఱ సగలు...” ఇింకా ఏదో చెబోతునన అతనితో, “భయైతే,
ళ్ళశ చేస్కోళచుి క్దిండీ?” అింది భధుబాఱ.
“ళ్లశ! ఆ చట్ఱిం ల ఫింధిింఫడట్ిం నాకు ఇవుిం లేదు...” దృఢింగా అనానడు కార్టుక్.
“అింటే... ఎింత కాఱిం క్లిస ఉింటారు?” స్తటిగా అతనేన చూస్త
ర అననది భధుబాఱ,
వారిస్
ర నన ఐఴషయమను టిుించుకోకుిండా..
“రస్
ర తిం మ్మక్ష్దదరికీ క్రి ట్వ క్రిక్ష్ పేరభ, అనురాగిం ఉనానయ. అయతే అవి ఇప్పడే
కాదు, ఎఱవకాఱిం ఉింటామనే ఆశ్స్
ర నానను... ఇదదయిం సేషచాి జీవుఱమే... మ్మ ఇింటో
వ కూడా
నా ళ్లశక్ష్ తొిందయ చేస్త
ర నే ఉనానరు చాలా కాఱింగా... అయతే, నా జీళన విధానిం,

భనస్లని ఆలచనలు వేరేగా ఉనానయ. నేను ళ్లశక్ష్ యభ ళమతిరేక్ష్ని. ఫింధాలు,
బాధమతలు ఇవుిం లేదు. చాలా చిననదైన ఈ జీవితానిన పూరిుగా ఆనిందిించటానికే నేను
ఇవుడతాను. ఐఴషయమకు కూడా నా అభిపా
ర యాలు నచాియ. అిందుకే ఇదదయిం...”
అతని మ్మట్ పూరిు కాకుిండానే అింది భధుబాఱ... “కానీ రించిం మిభభలిన గౌయళింగానే
చూస్
ర ింది అనుకుింట్టనానరా?”
“చూడిండి భధూ, మ్మ జీవితాలు మ్మ ఇవుిం... ఈ రించింతో మ్మకు శింఫింధిం లేదు...”
తినట్ిం పూరిు చేస భించి నీళ్ళశ తాగుతూ అనానడు కార్టుక్.
“ఐఴషరామ, ఇది చాలా రిశక్ తో కూడుకునన ళమళహాయిం... అతను భగవాడు. క్ స్టరళగా
నువేష ఎకుకళ శభశమఱను ఎదురోకళఱస ఉింట్టింది...” నచి జెబుతుననట్ట
ు అననది
భధుబాఱ.
“అింతా నీ బరభ భధూ... ఈ రించిం నేను బాధల
వ ఉననప్పడు తోడు రాలేదు... నా
జీవితింతో దానిక్ష్ శింఫింధిం లేదు... మేమే దానిన వెలి వేస్త్రిం...”
స పాను చూసనట్ట
ు ఐఴషయమ ళింక్ చూసన భధుబాఱ, నిశహామింగా లేచిింది.
“అదమిటి, మీరు ఏమీ తినలేదు...” నొచుికునానడు, కార్టుక్.
“ఇట్్ ఆల్ యైట్... శయించట్ిం లేదు... నేను ళస్త్రను...”
“ఉిండు భధూ, నేనూ ళచేిస్
ర నానను... కార్టుక్, భళ్ళశ క్లుదా
ద ిం. ఫై...” భధుని అనుశరిించిింది
ఐఴషయమ.
“ఉిండిండి, నేను డా
ర ప్ చేస్త్రను...” అని కార్టుక్ పిలుస్
ర నాన వినకుిండా, వెను దిరిగ చూడకుిండా
ఫమట్కు ళచేిసింది భధుబాఱ.
నిశహామింగా ఆభతో ళచిిన ఐఴషయమ అటికే ఆటో ఎకేకసన భధు క్కన
చతిక్ష్ఱఫడిింది.
***
బీరువా తాళ్ళలు వేస వెనక్ష్క తిరిగన అభఱ గుభభింల నిఱఫడిన అమ్మభయని చూస,
“ఎళయమ్మభ?” అని అడిగింది ఆదయింగా... తభ క్వబ్ శహామిం కోరి ళచేి అనాధఱకు లట్ట
లేదు భరి.

“అభఱ గారు మీరే క్దిండీ? నేను మీతో మ్మటా
వ డటానిక్ష్ ళచాిను... లలిక్ష్ రాళచాి?”
భఱవగా అడిగింది.
యభభని తఱ ఊపి, కూరోిభననట్ట
ు ఎదురుగా ఉనన కుర్టి చూపిించిింది అభఱ. శననగా
పొడుగా
ా ఉనన ఆ అమ్మభయ మఖింల ఏదో వేదన క్దలాడుతోింది. ఆ వేదనల కూడా చాలా
అిందింగా ఉింది ఆ అమ్మభయ.
“ఎళయమ్మభ నీవు? నీ పేరు?” ఫల్ కటిుింది అభఱ అడుగుతూనే.
“నా పేరు భధుబాఱ అిండీ. ఇక్కడే డిగ్రయ చదువుతునానను. ఐ మీన్ పైనల్ ర్టక్షలు రాస్త్ను.
ఐఴషయమ నా సేనహతురాలు...”
“ఐఴషయమ? ఒహ్, తనా? మ్మ రూ టీచర్ క్దా... చెమ్మభ, ఏిం కావాలి నీకు?” బాయ్
తెచిిన చఱవని భించి నీటి గా
వ స్ను భధు మిందుకు జరుప్పతూ ఆపామమింగా అననది
అభఱ.
దాషింగా అనిపిించట్ింతో గా
వ స్ ఎతిర ఆ నీలశను గడగడా తాగేసింది భధుబాఱ. తరాషత
గింతు శళరిించుకుింది.
“మీకు తెలుస్త్? మీ భరిది కార్టుక్, ఐఴషయమ పేరమిించుకునానరు!” అింది ఆభ మఖ క్ళళ్లక్ఱను
గభనిస్త
ర .
“పేరమ్మ?” తేలిక్గా అననది అభఱ.
“కార్టుక్ ఈజీ గోయింగ్ టైప్ప భధుబాలా... అతనిది పేరభ కాదు... ఐఴషయమను డా
ర ప్ అళభని నా
మ్మట్గా చెప్ప...” అింది...
“నాకు అయథిం కాలేదు... అతనిన గురిించి మీరే ఇలా చెబుతునానరు?” ఆఴియమింగా అననది
భధుబాఱ.
నిటూ
ు రిిింది అభఱ. “ఊయిందరిదీ క్ దారి అయతే ఉలిపి క్టుది క్దారి అనన స్త్భత
వినానవు క్దా... మొదటి నుించీ కార్టుక్ ది అదో దారి. మ్మ వారికీ ఇతనికీ దాదాప్ప దిహేను
శింళతరాఱ తేడా ఉిండట్ిం ళఱన వాడు నాకు మ్మ రూ లాగే నా శింతానభని అనిపిస్త్రడు.
మ్మ అతరగారు, మ్మభ గారూ కార్టుక్ క్లిస విడిగా ఉింటారు. చాలా కాఱిం తరాషత క్లిగన
శింతానిం కాళట్ిం ళఱన మ్మ మ్మళగారు బాగా గారాఫింగా ించారు కార్టుక్ ని. దాింతో

వాడిక్ష్ చిననటి నుించీ ఆడిింది ఆట్, పాడిింది పాటా అయింది. చదువెైన వెింట్నే భించి జాబ్
ళచిిింది. శరికల్ రిగింది. దాింతో హైకావస్ అఱవాట్ట
వ కూడా అబిఫనాయ. మేమ ఎింత
వారిించినా, నివారిించాఱని రమతినించినా మ్మ మ్మట్ వినడు. తన జీవితిం తనదీ అింటాడు.
మ్మ అతరగారు వాడి కోశిం లిట్యల్ గా ఫింగ ట్ట
ు కునానరు. వాడిని ళ్లశక్ష్ పిించే బాధమత
నా మీద టా
ు రు కూడా. కాని కార్టుక్ ఎళరి మ్మటా వినడు... „లెైఫ్ ఈజ్ పర్ ఎింజాయ్ భింట్‟
అననది అతని నినాదిం. అింటే తినట్ిం, తాగట్ిం, తియగట్ిం... ఇద...”
“భరి... ఐఴషయమ...”
“నేను ఆభతో కూడా మ్మటా
వ డాను భధూ... వీలశ చనువును గయహించిన వెింట్నే ఆభకు వీడి
గురిించి విప్పఱింగా చెపాను కూడా... ఆభ వెనక్ష్క తగాట్ిం లేదు... ఆరు నఱఱ క్ష్యతిం ళయకూ
చినన గుళష పిఱవలా బిడిమింగా ఉిండేది... ఇప్పడు రాజషింశలా ఆతభ సైయమింతో
తిరుగుతోింది... ఇట్్ ఒకే... అది వాడిని చూస ళచిిన ధీమ్మ అని నాకూ తెలుస్. నిజిం
చెబుతునానను, ఐఴషయమ వాడిని ళ్ళ
వ డితే, వాళ్లశదదరూ క్లిస జీవితానిన ించుకుింటే నాక్నాన
శింతోవ డే వాళ్ళ
వ ఎళషరూ ఉిండరు. వాలశమ్మభ నాననఱక్ష్ కూడా నిశ్ిింత. కాని ఇదదరూ
వినట్ిం లేదు క్దా!” అింది అభఱ.
“ఆఖరి ఆఴ కూడా అడుగింటిింది అభఱ గారూ... మీరేదైనా రిషాకయిం చూపిస్త్రయని
అనుకునానను... కాని...” దిగులుగా ఒ నిటూ
ు రు విడిచిింది భధుబాఱ.
“నాకో ఆఴ ఉిందమ్మభ! ఇదదరి భధమనా ఉనన ఫింధిం ఫలీమభై అది ళ్లశక్ష్ దారి తీసనా
తీమళచుిను క్దా... అిందుకే ఇటిక్ష్ ఏమీ మ్మటా
వ డళదు
ద ... భనిం మ్మటా
వ డినా పలితిం
ఉిండదు... జరిగేది జయగనీ...” గింభీయింగా చెపిింది అభఱ.
“ఐఴషయమను ఎప్పడూ దషషిించక్ిండి, ప్లవజ్... దానిక్ష్ అజా
ఞ నప్ప పొయలు క్మేభశ్నయ...” నీళ్ళశ
నిిండిన క్నుఱతో వేడుకుింది భధుబాఱ.
“ఛ ఛ ఎింత మ్మట్! మ్మ ఫింగాయిం భించిదా ఏమిటి? ఐశూ చాలా భించి పిఱవ... కాక్ పోతే
శషతింతఱ భావాలు ఎకుకళ. మిందు మిందు వాళ్ళశ తెలుస్కుింటారు లేమ్మభ... నాకా
నభభక్ిం ఉింది... క్ళ్ళశ తుడుచుకో... ఇదిగో వేడిగా కాఫీ తాగమ్మభ...”
ఆవిడ ఆపామమతకు చలిించి పోయింది భధుబాఱ.

విస్త్పరిత నేతా
ఱ ఱతో మగు
ధ రాలెై ఆభనే చూస్త
ర కాఫీ తాగింది.
“ఐఴషయమ చాలా అదృవుళింతురాలు భధూ... ఎళరిక్ష్ వారే తభ తభ స్త్షయథిం
చూస్కుింట్టనన ఈ రోజుల
వ , సేనషిం పేరుతో అళశరాయథిం భనుష్ణలిన వాడుకుింట్టనన ఈ
రోజుల
వ ... తనక్ష్ నీలాింటి చెలిమి క్లిమిని ించే సేనహతురాలు ఉిండట్ిం ఆ పిఱవ చేస్కునన
ప్పణమమే... ఇదిగోమ్మభ నా కారు
డ ... నువుష ఎప్పడ్రైనా నా దగారిక్ష్ రాళచుి... శరేనా?” భధు
భుజిం తడుతూ అననది అభఱ.
“చా...చాలా చాలా ధనమవాదాఱకాక...” అరమతనింగా అననది భధుబాఱ.
“అక్క! ఎింత క్భభని పిలుప్ప ! ! థింక్్ రా... ఐశూ తో పాట్ట నువూష ఇప్పడు నా
చెలెవలివే... చీక్టి డుతోింది... వెళ్లవరా అమ్మభ...” గుభభిం ళయకూ ళచిి స్త్గనింపిింది అభఱ.

„శరగరి నిఱమిం‟ ల ఫా
వ ట్ నింఫర్ ళనానట్ ళన్.
స్ప్ప పూసన గడకు ఎయయని కుింకుభ బొటూ
వ , తెఱవని స్ననప్ప బొటూ
వ భరిసపోతునానయ.

ఆ మింగట్ చక్కగా తీరిిదిదిదన యింగుఱ యింగళలివ స్మగాలు చూడటానిక్ష్ యిండు క్ళూశ
శరిపోవు ఎళషరికీ...
“ఇదిగో అనూ... ఈరోజు ఉగాది ిండగ... ఈరోజు భనిం ఎలా ఉింటే ఈ శింళతయిం అింతా
కూడా అలాగే ఉింటామ. నీకు తెలిమనిదా? ఈరోజు ఏిం చేస్
ర నానవు సవఱ్ చెప్ప?”
గుమ్మభనిక్ష్ మ్మమిడి తోయణాలు క్డుతూ అనానడు, విఴషనాథిం. దిగులుగా చూసింది
అననపూయి.
“ఏమిటోయ్ నీ బాధ? ఊ??” దగాయగా ళచిి అనునయించాడు.
“ఇదదరు అబాఫయలూ చెరో దఴింలనూ ఉనానరు... ఎప్పడో కాని రారు... భనిదదయమే ఇక్కడ
బికుక బికుక భింటూ....” ఆవిడ క్లశల
వ నీళ్ళశ జఱపాతాలెై ఉరికాయ.
“పిచిి అనూ... ఎిందుక్ష్ింత బాధ? వాలశ బవివమతు
ర ను వాళ్ళశ వెదుకుకింటూ ళఱశ
పోయారు. కాదని అనటానిక్ష్ భనభళషయిం ? ఎటికెైనా నాకు నువూష, నీకు నేనూ...
అింతే...” తగు
ా శషయింతో చెబుతూ ఆభను దగాయకు తీస్కునానడు.
“కాని... కాని...”
“నాకు తెలుస్ అనూ... క్నన క్డుప్ప వాలశ కోశిం ఎింత క్ఱళరిస్
ర ిందో నాకు తెలుస్. యక్కలు
ళచిిన కు
హ ఱ కోశిం తలివ దిండు
ర లు బాధ డట్ిం అయథ యహతిం. వాళ్ళశ ఎక్కడునాన, కేహభింగా
శింతోవింగా ఉిండాఱని కోరుకోళట్ిం క్కటే భన క్యుళమిం. నాకు ఆక్లేస్రింది అమ్మభ,
అననపూయిమ్మభ!”
“అయ్యమ... ఉిండిండి... ఉగాది చిడిక్ష్ అనీన సదధిం చేసేస్త్ను, మీరు కదిదగా క్లిపేసేర,
నైవేదామనిక్ష్ పామశిం, ప్పలిహోయ తయారు చేస్త్ను. దవుడిక్ష్ కాశర నైవేదమిం టేుస మీకు
డతాను... శరేనా... యిండి...” అింటూ ళింటిింటో
వ క్ష్ దారి తీసింది అనన పూయి.

అటికే దూసన వే ప్పవుషఱ నుిండి యక్కలు వేరు చేస, తీస ఉించిన కతర చిింత ిండు
యశింల వేస్త్డు విఴషనాథిం. లేత కఫఫరి చిలించి కఫఫరిని తీస శననగా తరిగ ఆ
మక్కలు క్లిపాడు. అయటి ిండు చకాయలుగా చేస వాటినీ, చిి మ్మమిడి కామను చిననగా
మక్కలు కోస వాటినీ, కతర ఫలా
వ నిన తురిమి ఆ తురుమనూ క్లిపాడు. అయ స్తను ఉప్ప,
కాయిం వేస్త్డు. వాటిని చెించాతో క్లిపి వెిండి గననల యడీ చేస్త్డు.
ఈలగా వెిండి గననల
వ నైవేదమిం టిు, దవుడి దగాయ ఉించిింది అననపూయి. ఉగాది చిడిని
కూడా అక్కడ టిు ఇదదరూ క్లిస పూజ చేస్కునానరు.
ట్ట
ు చీయ క్ట్ట
ు కుని, మకుకకు మూడు రాలశ మకుక ప్పడక్తో, చిని మఖానిక్ష్ భరిింత
చిగా భరిసేలా స్ప్ప పూస్కుని, నొశట్ పాళలా కాశింత కుింకుభ బొట్ట
ు ట్ట
ు కునన తన
అననపూయి స్త్కాహతూ
ర ఆ కాశీ అననపూరేిఴషరి లాగానే అనిపిించిింది విఴషనాథిం క్లశక్ష్. ఆభ
క్నుఱల ఎప్పడూ ధాయలా కురిసే వాతఱమిం ఆ అపాయు్ భింట్్ ల అిందరికీ పినినని
చేసేసింది. తనూ ఆభతో పాట్టగా బాబాయ్ అయపోయాడు. ననిండు అపాయుభింట్ లునన ఆ
బళనింల అిందరికీ తఱల నాలుక్లా ఉింటారు దింతులు ఇదదరూ... ఇదదరు కడుకులూ
ఉదోమగాలు విదశ్నల
వ చేస్కుింటూ, దూయింగా ఉనానరు. ఎప్పడ్రైనా రాళట్మే... ఇదదరూ
కేస్త్రి రాళట్మూ అరుద... ఎింతగా వారానికోస్త్రి సైకప్ ల మ్మటా
వ డుతునాన, భనళఱను
చూపిించి వాలశ ఆట్ పాట్ఱను గురిించి విళరిించినా తభ ఇదదరికీ తృపిరగా అనిపిించదు.
క్ష్యిందటి ఏడాది తాను రిటైర్ అయన వెింట్నే పిఱవలు ఇదదరూ తభ దగాయకు ళచేిమభని
అడిగారు. యభనింట్ గా ఉిండట్ిం కోశిం కాదు కాని ఒ స్త్రి వెళ్ళ
వ ఱని అనిపిించి ఇదదరూ వెళ్లవ
యిండేస నఱలు అభరికాల దదబాఫయ దగారా, ఱిండన్ ల చిననబాఫయ దగారా
ఉిండి ళచాిరు. కాని వారివి బిజీ జీవితాలు. తలివ దిండు
ర ఱతో కూడా క్లిస గడలేనింత
ఉక్ష్కరి బిక్ష్కరి జీవితిం, ఉదోమగ బాధమతలూ... అదీ గాక్, అక్కడి శీతఱ వాతాళయణిం
డని అననపూయికు బాగా జబుఫ చేసింది. వెైదుమఱ శఱహా మేయకు తిరిగ భాయత దశ్ననిక్ష్
ళచేిస్త్రు.

“పినీన... నాకు పూయిిం బూయలు కుదయట్ిం లేదు... కదిదగా మ్మ ఇింటిక్ష్ ళచిి చూట్ురూ?”
ఎదురిింటో
వ ఉింట్టనన జమింతి ళచిిింది.
నవిష, “శరే, మీ బాబాయ్ క్ష్ టిఫిన్ టిు ళస్త్రను పావు గింట్ తరాషత...” అని చెపి ింపిింది
ఆభను. “నాకూ తినాఱని ఉిందోయ్ పూరా
ి లు!” ఆఴగా అనానడు విఴషనాథిం.
“చాలెవిండి, అయగవు. భళ్ళశ మీరే అళశథ డతారు... అయనా జమింతి మీకు ఎలాగూ
ింప్పతుింది క్దా, క్కటి డతాలెిండి...” అింది నవుషతూ.
“క్కటా? క్కటేనా? శరే... మిందు తషయగా నాకు చిడీ, రస్త్దిం టేుయ్...” అనానడు
విఴషనాథిం.
“అభభమ్మభ... నాకు జుట్ట
ు చికుక తీస, జడ గింట్ఱతో దద జడ వేమవూ?” చేతిల జడ
గింట్ఱతో ళచిిింది ై అపాయుభింట్ ల ఉింట్టనన దలశ అయి.
“శరేరా... ఇదిగో ఉగాది చిడి ట్ట
ు ... మీ తాత గారు చేస్త్రు... ఫహు క్భభగా ఉింట్టింది...”
అింటూ చెించాతో ఆ పా చేతిల కాశర వేసింది, అననపూయి.
తనూ రస్త్దిం తిని, ఆ పాకు జడేస ింపిించి, క్క ఫా
వ ట్ క్ష్ ఫమలు దరిింది.
“అక్కడే ఉిండి పోక్ తషయగా ళచేియ్... ఈలగా నేను క్వి శమేభలనిం చూస్త్రను...”
ఉతాషింగా టీవీ ఆన్ చేస్త్డు విఴషనాథిం.
***
“హాయ్ భధూ! ఎలా ఉనానవే?”
ఫోన్ ల ఐఴషయమ గింతు వినగానే భైభయచి పోయింది భధు బాఱ.

“ఐశూ, నేను బాగునానను. నువెషలా ఉనానవు? ఎక్కడునానరు మీరిప్పడు?” ఆరాట్ింగా
రశ్నించిింది.“జెైపూర్ ల ఉనానిం భధూ... నీ
ఉదోమగ రమతానలు ఎింత ళయకూ ళచాియ? ఇప్పడు మీ ఊరి లనే ఉనానవా?”
“అవును ఐశూ... అననమమ ళ్లవ అయింది. నాకూ శింఫింధాలు చూస్
ర నానరు నాననగారు.
కనిన ఉదోమగాఱకు అై చేస్త్ను హైదరాబాదు లనే... ళ్లశక్ష్ తొిందయ లేదని చెపినా నానన
గారు వినట్ిం లేదు...”
“పోనీ లేవే, చేసేస్కో, ఒ నై పోతుింది... హైదరాబాద్ శింఫింధిం అయతే ఫట్రు... నీ
ఉదోమగానిక్ష్ వీలుగా ఉింట్టింది క్దా... నాకూ క్ ఇింట్రూషమ ళచిిింది ళచేి వాయిం. అటిక్ష్
తిరిగ ళస్త్రను...”
“హాప్లగా ఉనానవా ఐశూ?” భధు గింతు ళణ్నక్ష్ింది.
“చాలా చాలా శింతోవింగా ఉనానను భధూ... కార్టుక్ నాకు శయైన భాగస్త్షమి. క్క ళ్లశ
అనన ఫింధిం లేదు అింతే, శభశర ఫింధాలు ఉనానయ మ్మ భధమ... చాలా పేరమిస్త్రడు ననున.
నిజింగా హాప్లగా ఉనానను...” యళఴింగా చెపిింది ఐఴషయమ.
“పోనేవ, అింతక్నాన కాళఱసింది ఏమింది? నువుష హైదరాబాద్ ళచాిక్ ఫోన్ చేయ. ళచిి
క్లుస్త్రను.”
“శరే భధూ... ఇక్ ఉింటాను...” ఫోన్ డిశకనక్ు్ చేసింది ఐఴషయమ...
“ఎలా ఉింది నీ పరిండ్?” ఐఴషయమను దగాయకు లాకుకింటూ అనానడు కార్టుక్.
“బాగుింది... ఊ., ఇప్పడు చెప్ప... హైదరాబాద్ తిరిగ వెళ్ళశక్ భన పోరగా
య ిం ఏమిటి?”

“ఏమిందీ? సఱవెైపోళచిిింది క్దా, తిరిగ నేను జాబ్ ల చేయట్ిం, నువుష ఉదోమగింల
చేయట్ిం...”
“అది కాదు కార్టు... భనిం ఎక్కడ ఉింటామ?”
“మ్మ పరిండ్ క్ష్ చెపాను క్దా, భించి ఫా
వ ట్ తీస్కుింటారు భన కోశిం... కాళఱసనవి అనీన
కనుకుకిందాిం...” ఆభ మింగురులు శళరిస్త
ర అనానడు కార్టుక్.
“నేనింటే నీకు ఇవుమ్మ?” జవాబు తెలిసనా మరిింగా భళ్ళశ అడిగింది ఐఴషయమ...
“చాలా...” తభక్ింగా అనానడతను చేతి వేలశతో శరాగాలు ఆడుతూ...
“థింక్ యు కార్టు... ఐ ఱవ్ యూ స్ భచ్... ఈ ఆనిందిం ఎప్పడూ ఉిండాలి... ఉింట్టింది
క్దూ?”
ఝింఝామ్మరుతింలా ఆభను క్మభకు పోతూ అనానడు, “ఐ ఱవ్ యు టూ డారివింగ్...
ఎప్పడూ ఉింట్టింది... నినున చూసన క్షణమే నీ ళఴభై పోయింది నా భనస్... భన
నియియానిక్ష్ భనిం బాధ డే రోజు రాకూడదు, రానిళషను...”
ఏదో చెబోతునన ఐఴషయమ దవుఱను తన దవుఱతో మూసేస, లెైట్ ఆరేస్త్డు.
***
ఇింట్ర్ వూమ కోశిం అని సటీక్ష్ ళచిి తన హాశుల్ కే ళచిిింది భధు బాఱ. క్టి యిండు రోజుఱ
కోశిం తభ వాయడన్ శషకాయింతో అక్కడ ఉిండట్ిం అమ్మభయఱకు రిపాటే.
ఆభను చూడగానే ఆనిందింగా ఆహాషనిించిింది దభఱత.
“భధామషనిం ఇింట్ర్ వూమ ఉింది మేడమ్. అయపోతే స్త్మింతఱిం వెళ్లశపోతాను. లేక్ పోతే రేటి

ళయకూ ఉింటాను. ఇవిగో మీ ఛాయజస్...” య్ తీమబోయింది.
“అయ్యమ, క్క రోజుకు ఎిందుకు తలీవ, ళదు
ద ...” వారిించి, గశు్ రూమ్ చూపిింది దభ ఱత.
“ఐశూ ఎలా ఉింది భధూ?” అని అడిగింది.
“బాగానే ఉింది మేడమ్... రస్
ర తిం జెైపూర్ ల ఉింది...” చెపిింది భధు బాఱ.
“అతనిన క్టి యిండు స్త్రు
వ చూస్త్ను. బావుింటాడు... దద పొజివన్ లనే ఉనానడు క్దూ?”
“అవును... కానీ....” భధు బాఱ గింతుల దిగులు చోట్ట చేస్కుింది.
“ఐఴషయమ తీస్కునన నియిమమే భించిదనిపిస్త
ర ఉింట్టింది నాకు...” అననది దభ
ఱత. ఆఴియమింగా చూసింది భధుబాఱ.“అవునమ్మభ... భన దఴింల ళ్లశ అనేది ఇప్పడు క్
వామపాయిం అయ పోయింది. భనిం ళయ క్ట్నిం ఇవాషలి, బానిశలుగా చాక్ష్ర్ట చేయాలి. వాలవక్ష్
పిఱవలిన క్నివాషలి. శమ్మనతషిం అనేది లేదు. ఉదోమగిం చేసేర జీతభింతా ప్పవుషలా
వ అతడి
దోసటో
వ పోయాలి. అతనిక్ష్ కాళఱసనప్పడలా
వ డక్ స్ఖానిన అిందివాషలి. భనక్ష్ మూడ్
ఉనాన లేకునాన, ఆరోగమిం శరిగా
ా ఉనాన లేకునాన ఫఱళింతింగా అదొక్ షకుక లాగా
దాింతమ స్ఖానిన అనుబవిించి తీయతాడు మొగుడు... క్ట్ట
ు బానిశలేవ అతనికీ, అతడి తయఫు
వారికీ ఊడిగిం చేయాలి. ఈ వివాష విధానిం క్నాన ఐఴషయమ ఎించుకునన జీళన విధానిం నాకు
నచిిింది. శష జీళనింల ఫింధాలు, క్ట్ట
ు బాట్ట
వ ఉిండవు క్దా... ఎళరి ళమక్ష్ుతాషనిన వాళ్ళశ
కాపాడుకోళచుి అనిపిస్రింది...” తన జీవితింల పొిందిన చేదు అనుబవాఱను నభరు
వేస్కుింటూ అననది దభ ఱత.
“మేడమ్ మీరు...”
“మీక్ిందరికీ తెలుస్ క్దా, నేను సింగల్ ఉభనిన. చాఱ కాఱిం అయిందమ్మభ నేను అతనునించి
విడి పోయ. నయక్ యాతన డి దానునించి విమక్ష్ుని పొిందాను. ఇదిగో ఈ ఉదోమగిం

చేస్కుింటూ హాయగా ఉనానను. అతను భరొక్ ళ్లశ చేస్కునానడు...” ఏ భాళమూ
లేకుిండా నిరివరింగా చెపిింది దభఱత.
“కానీ, మీయిందుకు శ్క్ష అనుబవిించాలి? అతడు హాయగా ఉనానడుగా?” కోింగా అననది
భధు బాఱ.
“ఇది జవాబు లేని రఴన భధూ... అతడు అదృవుళింతుడు అింతే... ఆ జీవితిం నాకు ళదదని
అనుకునానను క్నుక్ నేనూ అదృవుళింతురాలినే... దలశ క్ష్యతిం నాకూ క్ కార్టుక్ దొరిక్ష్ ఉింటే
నేనూ ఐఴషయమ మ్మయామే టిు ఉిండే దానేనమో... ఆ నయక్ పా
ర మభైన అనుబవాఱను
తఱచుకుింటే చాలు, జీవితిం మీదనే వియక్ష్ు ళస్
ర ింది తెలుస్త్? థింక్ గాడ్! అయామ్ రిలీళడ్ పరిం
దట్ హారిబుల్ యన్! క్ చినానరిని అడాు్ చేస్కోవాఱని ఉింది...అభభను అయ, క్
పాకు జీవితానిన ఇవాషఱని ఉిందమ్మభ...” కావాఱనే „అనాథ‟ అనన మ్మట్ వాడని దభ ఱత
ఉననత ళమక్ష్ుతాషనిక్ష్ భనస్ లనే ళిందనాలు అరిించిింది భధు.
“మేడమ్. మీకు ఉదోమగింల శభశమలు ఎదురు కాలేదా? ింట్రి జీవితిం గడుప్పతుననప్పడు
మీ సేనహతుఱనో, ఫింధువుఱనో చూసనప్పడు మీరేదో కోలతునానయనన భాళన క్ఱగదా?”
“లేదు, అలాింటి భాళనఱకు దూయభై చాలా కాఱభైింది భధూ... నాలని అభభ మ్మతఱిం
క్ఱళరిస్త
ర ఉింట్టింది బిడడ కోశిం. ఇక్ ఉదోమగింల శభశమలా? చాలానే
ఎదురొకనానను. ఉదోమగింలించి ఫదిలీ అళకుిండా ఇక్కడే ఉిండాఱింటే నా ఴర్టరానిన ఱించింగా
అడిగారు నా ై ఆఫీశరు
వ చాలా భింది. వాలశ శింగతి అింతా విప్పఱింగా నా
ఉననతాధికారుఱకు విళయణ ఇస్త
ర ఉతరరాలు రాస్త్రను. మ్మ డిపాయుభింట్ రూఱ్,
యగుమలేవన్, వాటిల
వ ని „లా‟ నాకు చాలా నేరిించాయ. నేను నేరుికునన ఆతభ యక్షణ
విదమలూ నాకు బాగా నిక్ష్ ళచాియ. ఎట్ లీశు్ ననున నేను ఎలా కాపాడుకోవాల
తెలుస్కునానను.”
“మిభభలిన చూస చాలా నేరుికోవాలి మేడమ్ !” ఆరాధనగా అననది భధుబాఱ.

“ఎళరి జీవితాలు వారికే పాఠశ్నఱఱమ్మభ! అనుబవాలు అనీన నేరుతాయ. ఆ, వెళ్లవ టిఫిన్
చేస, కాసేప్ప విశ్నయింతి తీస్కుని, ఇింట్ర్ వూమక్ష్ పిరపేర్ అళషమ్మభ...”
“థింక్ యు మేడమ్”
***
జెైపూర్ నుించి తిరిగ రాగానే హాశుల్ క్ష్ ళచిి తన కదిదపాటి స్త్మ్మను తీస్కుని కార్టుక్ తో
పాట్టగా అపాయుభింట్ క్ష్ ళచేిసింది ఐఴషయమ. అటిక్ష్ భళ్ళశ తభ ఊరిక్ష్ వెళ్లశింది భధుబాఱ.
ఇింటిక్ష్ కాళఱసన స్త్మ్మను
వ , ళింట్ పాతఱలు, శరుకులు అనీన కనుకుకనానరు ఐఴషయమ, కార్టుక్
క్లిస షాపిింగ్ చేస. ఇఱవింతా నీట్ గా శరు
ద కునానరు. క్ యిండు రోజుల
వ తన ఫట్ులు తీస్కుని
ళచేిస్త్రనని ఇింటిక్ష్ వెళ్ళశడు కార్టుక్.
తన ఇలు
వ చూస్కుింట్టింటే ఎింతో ఆహావదింగా, హాయగా అనిపిస్రింది ఐఴషయమక్ష్. ఎింత
బాగుిందీ జీవితిం? ఎింత చక్కని పేరమికుడు కార్టుక్? ఇనానలశక్ష్ తనక్ష్ క్ ఇలు
వ , తనదైన
ఇలు
వ ... హామ
ై న జీవితిం... రేటి ఇింట్రూషమ బాగా చేసేర ఉదోమగింల కూడా జాయన్
అయపోళచుి...
భధూ కూడా ఇింట్రూషమ బాగా చేస్త్నని చెపిింది. అదీ సటీక్ష్ ళచేిసేర అఫఫ... చక్కగా భళ్ళశ
క్లుస్త
ర ఉిండళచుి...
హుషారుగా స్త్ననిం చేస తేలిక్ పాటి నైట్ డ్రరస్ వేస్కుని, అననిం తిని రశ్నింతింగా నిదర పోయింది
ఐఴషయమ.

ఐఴషయమ నిదర లేచేశరిక్ష్ ఏడు దాటిపోయింది. లేచిన వెింట్నే భయల్ చెక్ చేస్కోళట్ిం
అఱవాట్ట. ఎదురుగా భయల్ క్నిపిించగానే ఆభ గుిండ్ర ఝలు
వ భింది... ఆనిందింతో డలు
ప్పఱక్రిించిింది. అనుకుననట్ట
ు గానే తాననుకునన ఉదోమగిం ళచేిసింది. భయల్ ింపిించారు
క్ింనీ వాళ్ళశ.
ఉతాషింగా ఈ క్బురు చెటానిక్ని కార్టుక్ సల్ క్ష్ ఫోన్ చేసింది ఐఴషయమ. రిింగ్ అవుతోింది కానీ
ఎతరట్ిం లేదు... సైలెింట్ మోడ్ ల టిు నిదరపోతునానడేమోనని అనుకుింటూ అశింతృపిరగానే
లేచి ఫరష్ చేస్కని హాల
వ క్ష్ ళచిి, టీవీ ఆన్ చేసింది.
కాఫీ తాగాఱనిపిించి, చూసేర ఫిరజ్ ల పాలు లేవు. కారిడార్ లక్ష్ ళచిి వాచ్ మ్మన్ కోశిం ఫల్
నొక్ష్కింది.
“ఏమ్మభ, ఈ ఫా
వ ట్ లక్ష్ కతరగా ళచిినట్ట
ు నానరు క్దూ? నారామణ ఇింటో
వ లేడమ్మభ. ఏిం
కావాలి?” అడిగింది అననపూయి. దింతులిదదరూ అప్పడే గుడిక్ష్ వెళ్లవ ళస్
ర నానరు.

“ఆ... అదీ... స్త్ర్ట ఆింటీ... ఏమీ ళదు
ద ...” లలిక్ష్ వెళ్లవ తలుప్ప మూస్కోబోయింది ఐఴషయమ.
“పినీన, ఒ బిిందడు భించి నీళ్ళశ ఇళషరూ? నినన నారామణ లేక్ నీళ్ళశ ట్ులేక్పోయాిం...”
మూడో ఫా
వ ట్ మేనక్ ళచిిింది.
“దాిందమింది మేనకా, బిింద తెచుికోమ్మభ, ఇస్త్రను. అమ్మభయ్, కాఫీ తాగావా?” ఐఴషయమను
ఉదదశ్ించి అననది అననపూయి.
“ఇిం...ఇింకా లేదిండీ... అద... పాఱ పేకెట్ కోశిం... నారామణ ఉనానడేమోనని...” నసగింది.
“అవునా, ఉిండమ్మభ పాఱ పేకెట్ నేనిస్త్రను... అవునూ అబాఫయ్ క్నిపిించట్ిం లేదు...”
“అవునిండీ, స్త్మింతఱిం ళస్త్రడు...”
అననపూయి తెచిిచిిన పాలు కాచుకుని కాఫీ క్లుప్పకుని తాగ హాయగా నిటూ
ు రిిింది ఐఴషయమ.
క్ష్కింటో
వ ఇదదరూ ళృదధ దింతులే ఉింట్టనానరు కాబోలు... ఎింత భించావిడ ఆింటీ!
స్త్ననిం చేస ఫట్ులు మ్మరుికుని ళచేిశరిక్ష్ తలుప్ప తటిున ఴఫదిం అయింది. తెరిచి చూసేర
ఉపాభ పేవట్ తో అననపూయి నిఱఫడి ఉింది.
“యిండి ఆింటీ... లలిక్ష్ యిండి... అయ్యమ ఎిందుకు తెచాిరు ఆింటీ? ళదు
ద ...” ఇఫఫిందిగా
మొషిం టిుింది.
“ఏమ్మభ, తలివలాింటి దానిన నా దగాయ మొషమ్మట్ిం ఏమిటి చెప్ప?”
“అది కాదు... నాకు... నాకు... ఉపాభ శయించదు...”
పకుకన నవిషింది అననపూయి.

“ఒ అదా? ఉపాభ శయించదు అని మీ బాబాయ్ దగాయ అనేవు... ప్పకోయశలు... నా చేతి
ఉపాభ అింటే ఆమనక్ష్ అింత ప్లరతి భరి! ఆ, అననట్ట
ు నువుష ఆ ఆింటీ పిలుప్ప అట్క్ మీద
డేస పినీన అని పిఱవాలి. ఈ బిలిడింగ్ హోలు మొతరిం మీద అిందరికీ నేను పినిననీ, ఆమన
బాబాయీ...”
“ఊ... అదికాదు ఆింటీ... స్త్ర్ట పినీన... మ్మ హాశుల్ ల భీమడు ఉపాభ చేసన రోజు ఫమటే
టిఫిన్ తినే వాలశిం...శయట్ ఎింత రుచిగా చేసేవాడో, ఉపాభని తగలెటేుసేవాడు. అబాఫ, ఏిం
ఉపాభ పినీన, ఉిండలు ఉిండలుగా ఉిండి, బమింక్యభైన రుచితో...”
“అలాగా? పాిం మీ భీమడు మిభభలిన ఫదయగటేుస ఉింటాడు. ఉపాభ యళషను దోయగా
వేయించుకుని, పోప్పల అనిన దినుస్ఱతో పాట్టగా జీడిప్ప ఎకుకళగా వేస, ఉలివ, మిరిి,
అఱవిం మక్కలు వేస వేయించి, నీళ్ళశ పోస భరిగాక్ యళష క్ చేతో
ర పోస్త
ర , భరో చేతో
ర
క్లిమఫడితే ఉిండలు క్ట్ుదు. ఉడుకు ట్ుగానే, ఆ ైన ఇింత నయమ వేస క్లిమఫడితే ఆ
రుచే వేరు...క్క స్తన్ తిని చూడు... ఇక్ ళదఱళింటే నమభ...”
అననపూయి ఫఱళింతిం మీద స్తనుతో నోటో
వ ట్ట
ు కునన ఐఴషయమ, ఐదు నిమిషాల
వ పేవట్ ఖాళ్ళ
చేసేసింది, „మమీభ పినీన, చాలా బాగుింది....‟ అింటూ.
“భించమ్మభయవి తలీవ! ఇింతకీ నీపేరు?”
“నా పేరు ఐఴషయమ పినీన!”
“కతరకాప్పయిం కాబోలు... అవునమ్మభయ్, కాప్పయిం టిుించడానిక్ష్ మీ దదవాళ్ళశ ఎళషరూ
రాలేదా?” ఐఴషయమ గింతుల ఏదో అడు
డ డడట్ట
ు అయింది.
“అదీ... అదీ... ళస్త్రరు పినీన...”

“ఊ... అబాఫయ ళచాిక్ మ్మ ఇింటిక్ష్ తీస్కురామ్మభ... శరే, నేను ళస్త్రను భరి...” ఖాళ్ళ పేవట్
చేతిలక్ష్ తీస్కుింది అననపూయి, ఐఴషయమ వారిస్
ర నాన వినకుిండా.
“చాలా థింక్్ పినీన... నాకు నమ్మభయనీ, పాఱబాఫయనీ మ్మటా
వ డి టా
ు లి మీరు...”
రికెషశు్ చేసింది.
“అింతగా చెపాలా? అలాగే... ఈరోజే కుదురుస్త్రను ఐఴషరామ...”
అననపూయి వెళ్లశపోగానే తలుప్ప మూస్కుని స్ఫాల కూఱఫడిింది ఐఴషయమ.
అమ్మభ, నానాన గురు
ు ళచాిరు. ఇలా కార్టుక్ తో క్లిస ఉింట్టననట్ట
ు ఇింటో
వ వాలవక్ష్ తెలిమదు.
కానీ ఎప్పడో క్ప్పడు తెలిమక్ మ్మనదు... ఎళరి దాషరానో తెలిమట్ిం క్నాన తానే
తెలిమజేమట్ిం భించిది.
రేటినుించీ, కతర ఉదోమగానిక్ష్, కతా
ర ఫీస్కు వెళ్ళశలి... ఉదమమే లేచి, ఇదదరూ క్లిస నులు,
ళింటా పూరిు చేస్కుని, బాకులు శరు
ద కుని, ఎళరి ఆఫీస్కు వాళ్ళశ...
అశలు కార్టుక్ తనాఫీస్ల ఉదోమగిం వేయస్త్రనని అనానడు, కానీ యక్యకాఱ రఴనలు
ఎదురోకళఱస ళస్
ర ిందని తానే వారిించిింది. తన రతిబతో ఉదోమగిం రాక్పోతే అప్పడు తపేది
కాదమో... ఏది ఏభైనా నేటి శమ్మజానిక్ష్ ఈ „లివిన్ ట్టగదర్‟ కతేర. „ళ్లశ‟ అనే ళమళశథకు
అఱవాట్ట డిపోయన వారు రిమలెైజ్ అళటానిక్ష్ ఇింకా ఎనేనళ్ళశ డుతుిందో ఏమో...
కార్టుక్ ఫోన్ చేస్త్డు. శింఫయింగా తన ఉదోమగిం వివమిం చెపిింది.
“హార్టు క్ింగా
వ వాతాళయణిం ఏమీ బాగాలేదు. అభభ
య ట్్ రా... నేను రాతిఱక్ష్ ళస్త్రను. ఇింటో
ఉదమిం నుించీ ఏడుప్ప మొదలుటిుింది... నాకూ మూడ్ శరిగా
ా లేదు, అయథిం చేస్కుింటావు
క్దూ?” అనానడు.

“ఒ, స్త్ర్ట కార్టు...”
“ఇట్ ఈజ్ ఒకే ఐశూ, భనిం ఊహించిింద క్దా... రాతిఱ అననమమ కూడా ళచాిడు.
ఇటిళయకూ వీలశని ళదిలి వెలశలేదు క్దా, ఇప్పడు ఫట్ులు శరు
ద కుని ళచేిస్త
ర ఉింటే
వాళ్ళశ తట్ట
ు కోలేక్ గడళ... ఏమిటో.. శరే... భళ్ళశ మ్మటా
వ డతాను...” క్ట్ చేసేస్త్డు
కార్టుక్. ఐఴషయమకు భనశింతా చేదు తిననట్ట
ు గా అయపోయింది. ఏడుప్ప ళచిిింది... భళ్ళశ
తన ఆఴయాలు, ఆదరాసలు, సదా
ధ ింతాలు గురు
ు ళచిి ధైయమిం తెచుికుింది. కతరగా క్
వివమిం మొదలెైనప్పడు ఆ నిక్ష్ మిందు అనీన అళరోధాలే ఉింటాయ. తరాషత అిందరికీ
అయథమౌతుింది, అఱవాటూ అవుతుింది... క్ష్కింటి పినిన గురు
ు ళచిి భనస్ ఆహావదింగా
అయింది.
భరో అయగింట్ తరాషత భళ్ళశ మొఫైల్ రిింగ్ అళట్ింతో ఉలిక్ష్కడి ఆనర్ చేసింది.
“హాయ్ భధూ! ఆ... బాగునాననే... కార్టుక్ వాలశ ఇింటిక్ష్ వెళ్ళశడు. ఈరోజు
స్త్మింతా
ఱ నిక్ష్ ళస్త్రడు. ఏమిటీ, నిజమ్మ? వావ్... వాటే ళిండర్? ఆ ఆఫీస్ మ్మ ఆఫీస్కు
దగాయలనే ఉింది... ళచేిమవే... ఎప్పడు జాయన్ అవుతావు? ళచేి వాయమ్మ? గుడ్... నా
దగాయ ఉిండకూడదూ? ఒహ్, ఒకే... భన హాశుల్ లనేనా? శరే నీ ఇవుిం! వేరే ఇలు
వ దొరికే దాకా
అక్కడ ఉిండు... నేను కూడా నీకు ఇలు
వ వెదుకుతానులే... ఒ తమ్మషా చెనా? ఈరోజు
మొదటిస్త్రి ఉపాభ ఇవుింగా తినానను... అదీ... మ్మ క్క ఫా
వ ట్ ల ఒ ఆింటీ... ఉహు, పినిన
ఉనానరు...” భైభయచిపోయ భధూతో క్బురు
వ చెస్త్గింది ఐఴషయమ.
***
“ఇప్పడు ింట్రిగా ఉదోమగానిక్ష్ ఎిందుక్మ్మభ? ళ్లశ చేస్కునానక్ చూడళచుి క్దా?”
వారిింప్పగా అనానడు అనింత రాభమమ. “భహలకు ఆరిధక్ స్త్షతింతఱమిం చాలా అళశయిం
నానాన... మీ బాధమతను కాదనీ అనట్ిం లేదు... రస్
ర తానిక్ష్ జాయన్ అళనీమిండి...”
భృదువుగా చెపిింది భధుబాఱ.

“తెలిసనవాలశక్ష్, ఫింధువుఱకీ చాలా భిందిక్ష్ చెపాను నానాన, చెలా
వ య గురిించి... తన
ళ్లశ గురిించి మీరేమీ ళర్టయ అళక్ిండి.” అనానడు గరి.“కాఫీ తీస్కోిండి...” గరి భాయమ నియభఱ టేఱ
ల అిందరికీ కాఫీలు, మ్మభగారిక్ష్ లశ యశిం తీస్కు ళచిిింది.“థింక్్ ళదినా... నేను రాతిఱ
ఫస్ క్ష్ ఫమలుదయతాను నానాన...” చెపిింది భధుబాఱ.
“జాగయతరమ్మభ... నేను ళచిి నీతో ఉిండే వీలు లేదు... నాననగారిని చూస్కోవాలి క్దా...”
నిశహామింగా అననది పూయిభభ. “ఇనానళూశ ింట్రిగానే ఉనానను క్దమ్మభ... అప్పడు
చదువూ, ఇప్పడు ఉదోమగిం అింతే క్దా? ఇలు
వ దొరికే ళయకూ హాశుల్ లనే ఉింటాను. ఏమీ
బమిం లేదు...” శమదాయించిింది భధుబాఱ.
“భధూ, నీ చీయలు ఉతిక్ష్ ఇస్టరళ చేస ఉించాను, శరు
ద కో...” చెపిింది నియభఱ. “అయ్యమ ళదినా,
నీకెిందుకు ఴయ భ? చాలా థింక్్...” క్ృతజఞతగా అననది భధుబాఱ.చిననగా నవిషింది నియభఱ,
పరాషలేదననట్ట
ు .“ఇదిగో భధూ, ఈ డబుఫ నీ దగాయ ఉించుకో...” ఐదు వేలు తీసచాిడు,
గరి.మౌనింగా అిందుకని బాగ్ ల ట్ట
ు కుింది భధుబాఱ.
***
“బుజీజ, నీ నిరాషక్భింతా తెలిసిందమ్మభ... నీ అక్క చనిపోయ బాధని క్లిగించిింది, నువేషమో
ఫరతికుిండి వేదన క్లిగస్
ర నానవు...ళ్లశ కాకుిండా ఒ భగవాడితో నువుష చేస్
ర ననది కాప్పయిం
కాదు, అదమిటో నా నోటితో క్ననతిండిరగా నేను చెలేను. కూటిక్ష్ పేదను కానీ గుణానిక్ష్ కాదు
ఇింతళయకూ... అశలు నినున క్నన పాపానిక్ష్ రిహాయింగా నాకు చచిిపోవాఱని ఉింది. అయతే
భించిం టిున నా భాయమను జాగయతరగా చూస్కోళఱసన బాధమత బయుగా నాకుింది క్నుక్ ఆ ని
చేమట్ిం లేదు.ఇక్ నువుష ఇింటిక్ష్ రాకు... నినున చూస నిజింగానే చచిిపోయే రిసథతిని
తీస్కురాకు.ఇట్ట
వ తిరుతమమ వా
ర లు.”
ఆరోజు పోశు్ ల ఆఫీస్కు ళచిిన ఉతరరానిన చూడగానే ఐఴషయమ మఖిం పాలిపోయింది.

అమ్మభ, నానాన అింటూ భనస్ ఆకోయశ్ించిింది. క్నీనటి యమింతభై, ఇక్ ని చేమలేక్ ళింటో
వ
బాగుిండలేదని ఇింటిక్ష్ ళచేిసింది.ఇక్ తనకు కార్టుక్, భధూ త ఎళషరూ లేనటేు... ఎింత
నియదమగా రాస్త్డు నానన? ఆమన తపేమీ లేదులే, ఈ క్రోకట్క్ప్ప శమ్మజానిక్ష్ రతినిధి
అతడు. నిజానిక్ష్ కార్టుక్ తో తానింత శింతోవింగా ఉననదో చూసేర తలివదిండు
ర లుగా ఎింతో
శింతోషిస్త్రరు వాళ్ళశ కూడా...ఈ ఆలచనఱతో భఱవగా తేరుకుని, శువ్ మీద టీ కోశిం నీళ్ళశ
టిుింది ఐఴషయమ. “ఒయ్ ఐశూ... తషయగా తలుప్ప తీయ...” పిలుప్పతో పాటే కాలిింగ్ ఫల్
మో
ల గించాడు కార్టుక్.తలుప్ప తీసన ఐఴషయమకు ఒ షగ్ ఇచిి, “క్భభని యాఱకుఱ టీ యభభని
పిలిచిింది, ళచేిస్త్ను...” అింటూనే మ్మ
వ నభైన ఆభ మఖిం చూస, “ఏభైింది?” అనానడు
అనుమ్మనింగా.మౌనింగా తన చేతిలని ఉతరరానిన అిందిించిింది.
చదివి, “ఒ, దీనిన గురిించేనా ఐశూ? ఇదిింకా పా
ర యింబమే... మిందు మిందు భరినిన
ఎదురోకవాలి. భనిం నమిభన సదా
ధ ింతిం కోశిం ఎదురోకవాలిింద... కాక్పోతే ఆమన నీ
క్ననతిండిర కాఫటిు నీకు అింత వేదన క్ఱగట్ిం శషజిం... ఏదీ భరి? టీ తాగుదామ్మ? వెళ్లవ
మఖిం క్డుకుక రా ఐశూ, టీ నేను చేస్త్రను...” అనానడు అనునమింగా.అతని మ్మట్ఱకు
క్రిగ నీయైింది ఐఴషయమ. ఇలాింటి భించివాడి గురిించి ఎిందుకో నాననక్ష్ బయాలూ,
అనుమ్మనాలు? అనుకుింటూ వాష్ రూమ్ లక్ష్ వెళ్లవ పరష్ అయ ళచిిింది. ఆభ ళచేిశరిక్ష్ పేవట్
ల బిశకట్్, టీ క్ప్పలు సదధిం చేస్త్డు కార్టుక్.“తషయగా టీ తాగేసేర ఫమటిక్ష్ వెలదాిం...” ఆభ
బుగా మీద చిటికె వేస, టీ క్ప్ప అిందిించాడు.
***
„డతి జానక్భభ పాణ్ననే గయహయిం
వియచినాడు శ్వుని విలు
వ నతడు
బింగమొింద ధనువు మింగవిించెనుస్టత
ళరుడు రామ చేరి ళధువు మరిస!‟
తాను వా
ర సన ఆట్వెఱదిని రాగయుక్ుింగా చదివి, ఆ దమమనన కాగతానిన పూజాభిందియింల

రామడి పాదాఱ మీద ఉించాడు విఴషనాథిం. ఆమనక్ష్ దమయచన చాలా ఇవుిం.
అప్పడప్పడూ ఇలా రామ్మమణింలని ఘటా
ు ఱను రాస రామడిక్ష్ అింక్ష్తిం ఇస్త
ర ఉింటాడు.
„గౌతమ భారామ పాలిటి కాభ ధ్యనువితడు
ఘాతఱ క్రశ్కు పాలి క్ఱ ళృక్షమూ...
స్టతాదవి పాలిటి చిింతాభణ్న యతడు...
ఈతడు దాస్ఱ పాలి ఇషయ దైళమ...
రాభ చిందు
ర డితడు యఘువీరుడు...
కామిత పఱమలీమ గలిగేనిిందరికీ...‟
ఆమన దమిం వినగానే అరమతనింగా పాడిింది అననపూయి. “దమిం విింటూ ఉింటే
అననభమమ కీయున గురు
ు ళచిిింది... ఎింత బాగా రాస్త్రు?” ఆమన మఖింలకే ఆరాధనగా
చూసింది, అననపూయి.
“చక్కగా పాడావు అనూ... స్త్మ్మనమ మ్మనవుడిగా భూమి మీద ళసించిన నారామణుడే
రామడు. ఆమన డిననిన క్షా
ు లు, స్త్ధిష స్టతభభ అనుబవిించినింత వేదన ఎళరూ డి
ఉిండరు. రతీ దింతుఱకూ ఆ ఆదిదింతులే ఆదయసిం అనూ... ఎింత వేదనల ఉనాన
ఆమనిన తఱచుకుింటే చాలు ఎింతో స్త్ింతషన!” బక్ష్ు పాయళఴమింతో చేతులు జోడిించాడు
విఴషనాథిం.
“పినీన...” పిలుప్పతో పాట్టగా లలి జొయఫడిింది ఐఴషయమ, భధుబాఱ చేయ ట్ట
ు కుని.
“ఐఴషరామ, రామ్మభ... ఏమిటీ ఉదమమే లేచేస్త్వా? ఆదివాయిం క్దా, ఇింకాసేప్ప డుకుింటావు
క్దా అనుకునానను!” నవుషతూ ఎదురు వెళ్లవ ఆభ చేయ ట్ట
ు కుింది అననపూయి.
“ఈ అమ్మభయ...?”

“పినీన, ఇదిగో, ఇద నా ఏకెైక్ ఫశు్ పరిండ్... భధుబాఱ... ఆదివాయిం క్దాని ఇింటిక్ష్
పిలిచేస్త్ను... భధూ, చెపాగా పినినగారు...” మరిింగా రిచయాలు చేసేసింది ఐఴషయమ.
“భధూ...నీ సేనహతురాలు నినున తఱచుకోని క్షణిం ఉిండదు అింటే నమభ... చాలా
శింతోవింగా ఉిందమ్మభ... రా.. ఇలా కూరోి... ఉిండిండి, మీ బాబాయ్ పూజ అయపోళచిిింది...
ఇప్పడే ఐదు నిమిషాల
వ ళచేిస్త్రను...” అింటూనే లలిక్ష్ వెళ్లశింది అననపూయి.
“ఈరోజు కార్టుక్ టూర్ వెళ్ళతునానడు క్లిస గడుప్పదాిం అనానవు., రాగానే, వీలశ ఇింటిక్ష్
తీస్కు ళచాివు... ఏమిటే ఇదీ? నాకు కతరగా ఉింది... భళ్ళశ కాసేపాగ ళదా
ద ిం...” చినన
గింతుతో మొషమ్మట్ింగా అననది భధుబాఱ.
“ఏిం కాదు... నాకు దొరిక్ష్న కతర ఆతీభయుఱని రిచమిం చేమళదూ
ద ? అశలు నువుష రాతేఱ
ళచేియాలిింద... చక్కగా క్బురు
వ చెప్పకనే వాలశిం క్దా!”
“నినన ఆఫీస్లనే బాగా ఆఱశమిం అయపోయింది ఐశూ, చెపాను క్దా... ఇింతకూ నువెషలా
ఉనానవు?”
“ఎలా ఉనానను? నువేష చెపాలి భరి!”
“అటిక్నాన బాగునానవు, శింతోవింగా ఉనానవు క్దా! అిందుకే కాశర నిిండుదనిం
ళచిిింది...” ర్టక్షగా చూస్త
ర చెపిింది భధుబాఱ.
“జీవితిం ఎింతో శింతృపిరగా ఉింది భధూ... క్కటే బాధ నాకు...అద, అమ్మభనాననఱక్ష్
దూయభయామనని. వాలవక్ష్ నేను చేసన ని నచిలేదు... కానీ ఏమీ చేమలేను. ఈ ఆనిందానిన
దూయిం చేస్కోలేను...” నిశహామింగా చెపిింది ఐఴషయమ.
“అమ్మభ నాననలే క్దా, తకుిండా వాళ్ళశ నినున దద భనస్తో క్షమిించే రోజు ళస్
ర ిందిలే,
బాధడకు...” ఐఴషయమ భుజాఱ మీద చేయ వేస ఆతీభమింగా నొక్ష్కింది భధుబాఱ.

“తీయథిం, రస్త్దిం తీస్కోిండి తలు
వ లూ!” విఴషనాథిం ళచాిడు.
చిని దఫఫిండు మేని ఛామ, గోధుభ యింగు ట్ట
ు ధోళతి క్ట్ట
ు కని ఉతరర్టమిం భుజాఱ
చుటూ
ు క్ప్పకునానడు. నుదుట్ విభూది రేఖఱ భధమల ఉదమ భాను బిింఫభలేవ
రకాశ్స్
ర నన ఎరఴని కుింకుభ బొట్ట
ు .
బక్ష్ుగా లేచి తీయథమూ, రస్త్దమూ తీస్కునానరు ఇదదరూ. తనను ఆమనకు ఐఴషయమ రిచమిం
చేమగానే అరమతనింగా ళింగ ఆమన పాదాఱకు నభస్త్కయిం చేసింది భధుబాఱ.
“ఇవు కామ్మమయథ సదిధ యస్
ర !” అని దీవిించి, కూరోిభని చెపి లలిక్ష్ వెళ్ళశరు.
“అమ్మభయ్, ప్పలిహోయ, చక్యపొింగలి చేస్త్ను. ఇక్కడే తిింటారా? లేక్ బాక్్ ల టిు ఇళషనా?”
ఆపామమింగా అడిగింది అననపూయి.
“అబ్రఫ, ళదు
ద పినీన, నేను టిఫిన్ క్ష్ దోసఱ పిిండి యడీ చేస్త్ను...” చెపిింది ఐఴషయమ.
“ఇది దవుడి రస్త్దిం క్దా, ళదదని అనకూడదు. శరే, బాక్్ ల టిు ఇస్త్ర తినిండి ఇదదరూ..
రస్
ర తానిక్ష్ భించి కాఫీ ఇస్త్రను... శరేనా?”
ఐద ఐదు నిమిషాల
వ ఘుభఘుభలాడే కాఫీ క్ప్పఱతో ళచిిింది అననపూయి. లొట్ులేస్త
ర
తాగేస, రస్త్దాఱ కారిమర్ తీస్కుని భళ్ళశ ళస్త్రభింటూ భధుబాఱతో శహా తన ఫా
వ ట్ లక్ష్
దూరిపోయింది ఐఴషయమ.

“ఇప్పడు చెప్ప ఎలా ఉింది జాబ్?” భతరటి స్ఫాల కూరుినన భధు క్కనే కూరుిని
ఆభను చుటేుస్కుింటూ అడిగింది ఐఴషయమ.
“బాగుింద... నేనూ చినన రూమ్ చూస్కోవాఱని అనుకుింట్టనానను. నువుష చెప్ప నీ లెైఫ్
ఎలా ఉింది? కార్టుక్ ఎలా ఉనానడు? నీతో ఎలా ఉింటాడు? నినున బాగా చూస్కుింటాడా?
పేరభగా ఉింటాడా?” రఴనఱ ళయహిం కురిపిించిింది భధుబాఱ.
“చాలా...” భరుస్
ర నన క్లశతో చెపిింది ఐఴషయమ.
“ఇదదయిం క్లిస నుఱనీన చేస్కుింటాిం. మ్మయకట్ నులు, ఇస్టరళ చేస్కోళట్ిం, కూయగామలు
కోమట్ిం లాింటివి. గననఱకీ, ఫట్ుఱకీ ని భనిషి ఉింది. ళింట్ మ్మతఱిం నేనే చేస్త్రను. కార్టుక్
కూడా అప్పడప్పడు రయ్యగాలు చేస్త
ర ఉింటాడు...”
“ఒ...” నవిషింది భధుబాఱ.
“హాయగా ఉింద భధూ, నాదైన క్ జీవితిం... ఈ హాయ నాకు మ్మతఱమే సొింతిం...”

“అవునవును... కానీ నీ అసరతాషనిన కోలకు భరి. నీక్ింటూ కదిదగా శభమిం వెచిిించుకో...
భించి ప్పశరకాలు చదువుకోళటానిక్ష్, భించి శింగ్రతిం వినటానిక్ష్... శరేనా?”
“అలాగే... కానీ ఇదదయిం ఉింటే శభమమే తెలిమదు. చాలా సేప్ప క్బుయవతో, టీవీ చూస్త
ర ,
నవుషకుింటూ గడిపేస్త్రిం... వీకెిండ్ క్ష్ ఫమటిక్ష్ వెలతాిం... అననట్ట
ు పినినచిిన రస్త్దాలు
తిిందామ్మ? పాిం నువుష ళచాిక్ ఏమీ ట్ులేదు...ఆక్లి వేస్
ర ింది క్దా...” అింది ఐఴషయమ.
“శరే, తినానక్ ఈరోజు నేను ళింట్ చేస్త్ర శయదాగా... శరేనా?” అింది నవుషతూ భధుబాఱ.
“అలాగేనే... మీ అమ్మభ నాననగారూ బాగునానరా? ఇప్పడు ఆమన ఆరోగమిం ఎలా ఉిందీ?”
“పరాషలేద... నాకు శింఫింధాలు చూస్
ర నానరు... తన బాధమతలు నయవేరుికోవాఱని...”
“అదుబత: అయతే నువుష ఒ ఇింటి దానివి అవుతాళనన మ్మట్... బలే బలే... సటీ
శింఫింధమే చూడభని చెప్ప... శరేనా? ఇదిగో పేవట్్ ల శరేదస్త్... రా తిిందాిం...”
తినానక్ ఇఱవింతా తిపి చూపిించిింది ఐఴషయమ. తన వాయడ్ రోబ్ ల ఫట్ులు, డ్రరసింగ్ టేబుల్
మీదునన యక్యకాఱ సిందయమ స్త్ధనాలు, కార్టుక్ రజెింట్ చేసన నకెవస్, తాను కనుకుకనన
ఫింగారు గాజులు అనీన చూపిించిింది. ఐఴషయమ క్లశల
వ భరుప్పలు చూస్
ర ింటే భధు బాఱకు
ఎింతో శింతృపిర క్లిగింది. „పోనీలే ఈ శష జీళనభనే జీవిత విధానిం తానూహించినింత ఫఱ
హీనభైనది కాదమో... మ్మరుతునన కాఱింల ఇదీ క్ జీళన విధానమే కాబోలు...‟ అనుకుింది.
ఆరోజింతా క్లిస ళింట్ చేస్కని, క్బురు
వ నించుకుింటూ ఆయగించి, ఆ తరాషత టీవీల
సనిమ్మలు చూస్త
ర హాయగా నవుషతూ గడిపేశ్నరు ఆ సేనహతురాళ్ళశ ఇదదరూ.
***
హాశుల్ క్ష్ దగాయలనే క్ సింగల్ ఫడ్ రూమ్ అపాయుభింట్ తీస్కుని అిందులక్ష్ షిపు్ అయింది
భధు బాఱ.
రోజూ ఉదమమే ళింట్ చేస్కుని, ఆఫీస్కు వెళ్లవ రాళట్ిం, భళ్ళశ రాతిఱ ళచిి కాసేప్ప
ప్పశరకాఱతో కాఱ కేహిం చేస అననిం తిని డుకోళట్ిం... ఇలా రొటీన్ క్ష్ అఱవాట్ట డిింది.
రోజుకో స్త్రి ఐఴషయమక్ష్ ఫోన్ కాల్, ఎప్పడ్రైనా క్ఱళట్ిం...ఇవి మ్మమూలే.
ఆరోజు ఆఫీస్కు వెలశగానే అక్కడ స్ఫాల కూరుిని ఉనన అమ్మభయని చూస ఆఴియమ
పోయింది భధు. ఆభ కూడా భధును ర్టక్షగా చూస వెింట్నే చిరునవుష నవిషింది.

“ఏయ్, నువుష భభతా దాస్ క్దూ? ఎనేనలశయింది నినున చూస?” భభత క్కనే
కూరుిని ఆభ చేయ ట్ట
ు కుింది భధుబాఱ.
“అవును. నేను భభతనే... బాగునానవా భధూ? టనర్ తరాషత విడిపోయాిం భనిం...”
తెఱవగా శననగా చెక్ష్కన దింతప్ప బొభభలా ఉింది భభత. నాయు్ ఇిండిమన్ అమ్మభయ
కాళట్ిం ళఱన యాశతో కూడిన తెలుగు మ్మటా
వ డుతుింది. భజెింటా క్ఱర్ చుడీ దార్ ల,
దవుఱకు గులాబీ యింగు లిప్ సుక్ తో ఎింతో అిందింగా అనిపిించిింది. పాపిట్ల సిందూయిం
ఆభ వివాహత అని తెలిమజేస్రింది.
“ఒ, ళ్లవ అయపోయిందా? మీ వారు...”
“ఇక్కడే ఫింజారా హఱ్ ల ఒ క్ింనీల ళయక్ చేస్
ర నానరు. నువిషక్కడ?” ఆింగవింల
చెపిింది భభత.
“ఇది నా ఆఫీసే భభతా... నఱ రోజుఱ క్ష్యతిం ఇక్కడ జాయన్ అయామను... నువుష...”
“ఇక్కడ జాయన్ అళటానిక్ష్ ళచాిను...” నవిషింది భభత.
“వావ్... వెర్ట గుడ్... రా... మ్మ బాస్ దగారిక్ష్ వెలదాిం...” అని భభత చేతిలని అపాయింట్
భింట్ ఆయడర్ అిందుకుింది భధుబాఱ.
“నేను ఆలెరడీ క్లిస్త్ను భభతా... కూరోిభని అనానరు...”
శింభావణ అింతా ఇింగ్రవష్ లనే జరుగుతోింది. భభతక్ష్ తెలుగు మ్మటా
వ డట్ిం క్వుింగా ఉిందని
తఱచి తనూ ఆింగా
వ నిక్ష్ షిపు్ అయింది భధు.
“ఒకే, నేను క్లిస ళస్త్రను...నేను ఆమనక్ష్ యనల్ సకెయట్ర్టనిలే” లలిక్ష్ వెళ్లవ స్త్గర్ లాల్ తో
భభత తన సేనహతురాఱని చెపిింది. వెింట్నే భభతను లలిక్ష్ పిలిపిించి, ఆభ ని
చేయాలిన సక్షన్ క్ష్ తీస్కువెళ్లశ, అక్కడి ఆఫీశర్ కు రిచమిం చేస్త్డు శషమింగా స్త్గర్
లాల్.
బాస్ కాబిన్ లనే తన స్టట్ట కాళట్ిం ళఱన జాగయతరగా ళయక్ నేరుికోభని చెపి తానూ లలిక్ష్
వెళ్లవ పోయింది భధుబాఱ.
***

శింధమ చీక్ట్ట
వ మస్రుకుింట్టనానయ. వాక్ష్టో
వ నూ, బాఱకనీలనూ దీపాలు వెలిగించి,
హాల
వ నూ లెైట్ వేసింది ఐఴషయమ.
“ఏమిటి అలా ఉనానవు?” ఏదో ఫోన్ కాల్ మ్మటా
వ డిన తరాషత దీరా
ఘ లచనల డిన కార్టుక్ ని
కుదుప్పతూ అడిగింది ఐఴషయమ.
“ఏమీ లేదు ఐశూ... ళచేి వాయిం మ్మ మేనతర కూతురి ళ్లవ ఉింది మ్మ ఊరిల... అద వివమిం
అననమమ గురు
ు చేస్త్డు... నేను వెళ్ళశలి!”
“భరి నేను?” అరమతనింగా, అమ్మమక్ింగా అడిగింది ఐఴషయమ.
“నానన గారి చెలెవలి కూతురు. వెలశక్ పోతే ఆమన చాలా బాధ డతారు... అదీ గాక్, మ్మ
అతరమమతో చిననటి నుిండీ నాకు చాలా అనుఫింధిం... నినున తీస్కు వెలశట్ిం
కుదయదు...” కదిదగా ఇఫఫింది డుతూ చెపాడు కార్టుక్.
“కార్టు... అదీ...మీ వాలవక్ష్ తెలుస్ క్దా, భనిం ఇదదయిం క్లిస ఉింట్టనానభని...” ఏదో చె
బోయన ఐఴషయమను వారిస్త
ర , “ఐశూ... భనిం క్లిస ఉనాన కానీ భనిదదరివీ శషతింతఱ జీవితాలు
క్దా... ఎళరూ ఎళరినీ ఇఫఫింది ట్ు కూడదు. మ్మ అతరమమ వాలవక్ష్ భన రిలేవన్ తెలిమదు
క్దా... నువుష నాతో ళసేర అనీన ఫమట్కు ళస్త్రయ. నాక్ది ఇవుిం లేదు...”
“అింటే... నువుష నమిభన శష జీళనిం మీద నీకే నభభక్ిం లేదా? ఎళరో ఆకేహపిస్త్రయని
మస్గేస్కుింటావా?” తీళరింగా అడిగింది ఐఴషయమ.
“ఇిందుల మస్గేమింది? మ్మింశిం తిింట్టనానిం క్దాని భడల ఎమక్లు వేస్కు
తియగలేమ క్దా... అమ్మభ నాననఱక్ష్, అననయామ ళదినఱక్ష్ భన శింగతి తెలుస్.
ఫింధువుల
వ ఎళరికీ తెలిమదు. తెలిసేర మ్మ వాళ్ళశ చినన తనింగా ఫీల్ అవుతారు. కనానలశ
తరాషత తెలిసనా పరాష లేదు...”
ఐఴషయమ భనశింతా పాడ్రై పోయింది. దుుఃఖిం స్డులు తిరిగ గింతు దగారే ఆగ పోయనట్ట
ు
అయింది. అళమ్మనింగా కూడా అనిపిించిింది. మౌనింగా లేచి వెళ్లవ దూయింగా బాఱకనీ లని
ఉయామఱల కూరుిింది.
అతను ఎళరి తోనూ శింఫింధాలు తెించుకో లేదు. తను మ్మతఱిం అమ్మభ నాననఱక్ష్ శ్నఴషతింగా
దూయభైింది. క్రిై భరొక్రిక్ష్ షకుకలు లేని మ్మట్ నిజమే... కానీ సేనషిం ఉింట్టింది క్దా...

స్త్ింతషన ఉిండ కూడదని లేదు క్దా... ఘనీబవిించిన భించు గడడ క్రిగనట్ట
ు ఆభ క్లశలించి
క్నీనరు జాలు వారిింది. తనకు తెలుస్ కార్టుక్ ఇింతే... అది స్త్షయథమో ఏమో తెలిమదు కానీ
అతను తన గురిించే త ఎళరి గురిించీ ఆలచిించని భనిషి... అఱవాట్ట చేస్కోవాలి కానీ
ఇలా బాధ డ కూడదు... భఱవగా క్ళ్ళశ తుడుచుకుింది ఐఴషయమ.
“ఐశూ... ఇదిగో జూమస్ తాగు...” గా
వ స్తో జూమస్ అిందిించాడు కార్టుక్.
“సింటిభింట్ల్ ఫూల్ అళకు ఐశూ... నాతో నువుష భఱవగా అఱవాట్ట డాలి. నేనేమిటో నీకు
తెలుస్ క్దా... అనీన తెలిసే క్దా భనిం ఈ జీవితిం మొదలు టిుింది? ఇప్పడు కతరగా ఇలా
ఇల్ ఫీలిింగ్ ళదు
ద . నినున నీ పేయింట్్ దగాయకు వెలశ ళదు
ద అని నేను ఎప్పడూ అనను...
అశలు అలా శ్నసించే షకుకలూ, అధికారాలు భన జీవితింల లేవు క్దా... ఇప్పడు నువుష
ఇలా బాధ డితే నేను ఏిం చేమగఱను చెప్ప?” అనునమింగా చెబుతూనే ఎదురుగా ఉనన
కుర్టిల కూరుినానడు.
తలూపి భఱవగా సప్ చేస్త
ర జూమస్ తాగింది ఐఴషయమ.
“ఎప్పడు ఫమలుదరుతునానవు?”
“ళచేి స్భవాయిం. మూడు రోజులు లీవ్ టా
ు ను. అిందయిం క్లిసే వెళ్ళతునానమ. వెళ్ళశకా
ఫోన్ చేమట్ిం కుదయక్ పోళచుి...”
„శరే‟ అననట్ట
ు తలూపిింది. చేదుగా, వికాయింగా అనిపిించిింది ఆభకు ఎిందుకో.
“ఇట్ట రా...” చేయ చాపి దగాయకు తీస్కునానడు.
“కార్టు... ఐ ఱవ్ యూ...” నిఴసఫదింగా అతని గుిండ్రల
వ దిగపోయింది.
“ఐ నో ...అిండ్ ఐ టూ!” అనానడు ఆభ చుటూ
ు చేతులు బిగస్త
ర ... “లలికెలదాిం...”
అతని దవులు గుశగుశలాడాయ.
క్షణాలు, నిమిషాలెై; నిమిషాలు గింట్గా మ్మరి, గడియాయిం ఎనిమిదైనట్ట
ు గింట్ కటిుింది.
మోహావేఴిం చలా
వ రి పోయాక్, గుిండ్రల పేరుకునన బాధింతా ఎళరో తీసేసనట్ట
ు అనిపిించిింది
ఐఴషయమకు. ఴర్టయిం, భనస్త కూడా చితఱభైన హాయతో నిిండి పోయాయ. ఎక్కడో చదివిింది
తాను „శింగ్రతమూ, ఴృింగాయమూ భనస్కెింతో స్త్ింతషన నిస్త్రయ‟ అని. ఎింత నిజిం!

తన ఎదై వాలి సేద దీరుతునన ఆభ వీప్పను శళరిస్త
ర , “ఐశూ, ఆక్లి వేస్రింది...” అనానడు
కార్టుక్.
“కూయలు ఉనానయ, భైకోయ ల వేడి చేస్త్రను. యైస్ కుక్కర్ టా
ు లి... లేస్త్రను...” స్గ క్లశతో
నవుషతూ లేచిింది.
నైటీ హుక్్ శరి చేస, “ఊ... ఇప్పడు వెళ్ళశ... ఏభైనా హఱ్ కావాఱింటే పిలువు. జుట్ట
ు
దువుషకో... క్ష్కింటి పినిన గారేభైనా ళసేర బాగుిండదు... నాకు కాశర ఆఫీస్ ళయక్ ఉింది...”
అింటూ లాప్ టాప్ తెరిచాడు.
శరిగా
ా ఇయవెై నిమిషాఱ తరాషత టేబుల్ మీద అనీన ళడిడించి అతనిన పిలిచిింది ఐఴషయమ.
***
„ఏమిటీ భనిషి? తన కోశమే ప్పటిునట్ట
ు రళరిుస్త్రడో స్త్రి... తనతో ఏమీ శింఫింధిం లేనటూ
ు
ఉింటాడు ఇింకో స్త్రి... అతను ళచేిశరిక్ష్ చాలా స్త్రు
వ ఆఱశమిం అవుతూ ఉింట్టింది. భోజనిం
చేమకుిండా తాను ఎదురు చూస్త
ర ింటే, అలా కాచుకుని ఉిండ ళదదని, ఎనిమిది క్లా
వ భోజనిం
చేసేమభని చెబుతాడు. ఆఱశమింగా ళచిిన రతీ స్త్ర్ట ఫమట్ తినే ళస్త్రడు. కోక స్త్రి డిరింక్
చేస కూడా...
లఱ బాధ క్లిగనా అదమీ ఫమట్ ట్ుకుిండా కాశర తిని డుకుింటూ ఉింట్టింది తను. ఈ
రోజుల
వ భించి నీలశ లాగే భదమిం సేవిించట్ిం హై సొసైటీ ల కాభన్. కార్టుక్ లాింటి
ఉదోమగస్
ర ఱకు పార్టులు, విిందులూ రిపాటే. అలాగే, తనకు తెలిసనింత ళయకూ తాగనప్పడు
క్రిదదరు ఇతయ స్టరళళఱతో అనుబవాలు కూడా కార్టుక్ క్ష్ ఉనానయ. ఆఫీస్ల అతని పేవస్ ను
ఫటిు అతని లేడీ శబారిడనేట్్ చాలా భింది అతనితో చనువుగా భలుగుతారు. కార్టుక్
దృషిుల అది తప్ప కాదు. అలాింటి సేషచఛ కోశమే తాను ళ్లశ అనే ఫింధింల ఇరుకోకనని
చెబుతాడు.
కానీ తనక్ష్ క్టే ఆఴియమిం... భనస్ లేకుిండా తనువుతో శరాగాలు ఆడట్ిం స్ఱబమ్మ?
భదిల పేరభనేది లేకుిండా శ్నర్టయక్ింగా ఆనిందిం క్లుగుతుిందా? ఎటిు రిసథతుఱ లనూ తన
భాగస్త్షమిగా కార్టుక్ ని త భయళషరినీ ఊహించద తను? భరి అతను? ళ్లశ అయన

భగవాళ్ళశ నీతిగా ఉింటాయని కాదు కాని, కనిన క్ట్ట
ు బాట్వ ళఱన కింతెైనా నీతిని పాటిస్త్రయని
తన భాళన.
తనకు కూడా అలాింటి రిమితులు ళదదనీ, ఎళరి మీద భనసైనా తన కోరిక్లు
తీరుికోళచినీ ఎప్పడో చెపాడు కార్టుక్. విననట్ట
ు ఊరుకుింది అయవుింగా... తాను ఎటూ
ఆ లేదు అతనిన... కానీ భనస్కు ళమతిరేక్ింగా తానిందుకుిండాలి? ళ్లవ అయన ఆడవాళ్ళశ
బయుఱ మీద అలుగుతాయట్. యిండేస రోజులు మ్మటా
వ డయట్. డక్ మీదిక్ష్ రానీమయట్. బయులు
వాలశని భించి చేస్కుింటాయట్... యక్ యకాఱ పా
ర మిస్ లు చేస్త్రయట్. చిళరిక్ష్ రశననిం చేస్కుని
దిదక్గా ఉింటాయట్... ఇది క్ కోణిం.
డబుఫ కోశిం చింపేమటాలు, మ్మట్ఱతో చితఱళధ చేమటాలు, శ్నర్టయక్ింగా హింశ ట్ుటాలు,
ఫఱళింతింగా అనుబవిించటాలు ఇది భరో యక్ిం, భరో కోణిం. అమోభ, ఆ నయక్ిం క్నాన, ఇద
నమిం అనిపిస్
ర ింది. తనక్ష్ ఆరోగమిం శరిగా
ా లేనప్పడు కానీ, మూడ్ బాగాలేనప్పడు కానీ తన
వాింఛ తీరుికోళట్ిం కోశిం తనని ఎప్పడూ ఫఱళింతిం చేమడు కార్టుక్. అిందుకు శింతోవ
డాలేమో... అతనింటే ఉనన అరిమితభైన పేరభ ళఱన కానీ, లేక్ పోతే అతనికునన
చాలామలు తెలిస్ట భళ్ళశ అతనితో క్ఱయక్ అస్త్ధమమే. అతని శయసకే ప్పఱక్ష్ించి పోయ
తనను తాను అరిించేస్కుింట్టింది భరి...
ఏదైనా ఊరు వెళ్లశనా, టూర్ వెళ్లశనా ఫోన్ చేమడు కార్టుక్. మొదటో
వ బాగా ఎదురు చూసేది.
తరాషత తరాషత ఎదురు చూడట్ిం మ్మనేసింది. అక్కడ నుఱ తరాషత రిలాకేవన్ కోశిం
పరిండ్ తో డిరింక్్ తీస్కుింటాడని తనక్ష్ తెలుస్. ఇక్ ఆైన ఆలచిించదు, అడగదు కూడా..
ఎిందుక్ింటే, తన షదు
ద లు తాను ఎప్పడూ అతిక్యమిించ కూడదు. తభ జీళన విధానింల
అళఱింబిించ ళఱసన మొదటి నిమభిం ఇది.
పినిన దగాయ అననభమమ కీయునలు నేరుికుింటోింది ఈ భధ్యమ... ఆ స్త్ధన తనకు కాశర స్త్ింతషన
నిస్రింది. తన గింతు చాలా బావుిందనీ, ట్ట
ు ళదఱక్ స్త్ధన చేమభనీ ఎింతో పోరతహించిింది
పినిన. పినీన, బాబాయ్ ఎింత భించి వాళ్ళశ? మొదటో
వ తభ బాింధళమిం గురిించి తెలిస,
తభది వివాష ఫింధిం కాదని అయథభై మౌనింగా ఉిండిపోయారు. కానీ తనను దూయిం చేమ

లేదు. పినిన గారు శఱహాగా ఏదో చెపాఱని రమతినించినట్ట
ు అనిపిించిింది. కానీ ఎిందుకో
మిననకుిండిపోయారు.
ఫా
వ ట్్ ల అిందరికీ తెలిస పోయింది, కార్టుక్ తన బయు కాదని. ఇక్కడ చేరి మూడు నఱలు
పూరిు అవుతునాన ఇింకా ఎళరితోనూ రిచమిం దాట్ లేదు. ఉదోమగానిక్ష్ వెళ్లశ రాళట్ిం,
వీకెిండ్ క్ష్ నులు, కార్టుక్ తోనో, భధూ తోనో ఫమటిక్ష్ వెళ్లవ రాళట్ింతో తనకీ శభమిం
చాఱట్ిం లేదు. అిందుకే క్క పినిన, బాబాయ్ గారివదదరూ త ఇింకెళరూ దగాయ కాలేదు.
క్లిస జీవితిం మొదలు ట్ుని రోజుల
వ తనక్ష్ ర్టక్షఱ శభమింల అతను ఎింత ఫరతిమ్మలినా
తన ఏకాగయత అింతా చదువు మీదనే ఉిండేది. ఎింతో నిగయషఴక్ష్ు తో ఉిండగలిగేది. అలాింటిది,
ఇప్పడ్రిందుక్ష్ింత ింట్రిగా అనిపిస్రింది?
కార్టుక్ కూడా ఆఫీస్ నుఱ మీద, చాలా స్త్రు
వ ఫమట్కు వెళ్ళశడు తనని ళదిలి. అయతే
ఈస్త్రి ఫామమిలీతో వెళ్ళశడు... అిందుకా ఇింత బాధగా ఉింది? కార్టు, ప్లవజ్ తషయగా ళచేిమవా?
నాకు దిగులుగా, ఫింగగా ఉింది డారివింగ్... ప్లవజ్...‟
ఆలచనల
వ నే నిదర లక్ష్ జారుకుింది, ఐఴషయమ.

భభతా, భధుబాలా తషయగానే దగాయయపోయారు. ఆఫీస్ల భరో ఇదదరు లేడీ కలీగ్
ఉనానరు. అిందరూ రతీ రోజూ క్లిస ఱించ్ చేస్త్రరు. మ్మట్ఱ భధమల తెలిసింది, భభత
తెలుగు అబాఫయనే పేరమిించి ళ్లశ చేస్కుిందని.
“అయతే మీ ఇింటో
వ భాయతీమత వెలివవిరుస్
ర ింది అనన మ్మట్! ఇించకాక
ఉతరయదఴప్ప ిండుగలూ, ళింట్లూ, దక్ష్హణ దఴప్ప ిండుగలూ ళింట్లూ... బలే బలే...”
చిననపిఱవలా కేరిింతలు కటిుింది భధుబాఱ. ఆభ శింతోవిం చూస తానూ నవేషసింది
భభత. భధుబాఱ ఉదోమగింల బాగా సథయడిపోయింది. చక్కని అింక్ష్తభాళింతో ని చేమట్ిం
ళఱన ఉననతాధికారుఱ భప్పనూ, భనననఱనూ పొిందిింది. భభత కూడా ని బాగా
నేరుికని తెలిమనివి కలీగ్ ని, భధుబాఱనూ అడుగుతూ బాగానే ని చేమస్త్గింది.
భధమల యిండు మూడు స్త్రు
వ ఇింటిక్ష్ వెళ్లశ ళచిిింది భధుబాఱ. అనింతరాభమమ బాగా

కోలుకుని తిరిగ ఉదోమగింల జాయన్ అయామడు. గరి భాయమ నియభఱకు నఱతపిింది. భళ్ళశ
ఇింటో
వ ఆనింద వాతాళయణిం నఱకింది. గరి భధుబాఱకు శింఫింధాలు చూస్త
ర నే ఉనానడు.
చదువుకునన చెలెవలిక్ష్ భించి ఉదోమగింల ఉనన ళరుడిని, అదీ ఆభ ని చేసే
ఊళో
వ నే చూడాఱని అతని తాతఱమిం.
క్స్త్రి భభత ఎిందుకో ళరుశగా యిండు రోజులు ఆఫీస్కు రాలేదు. ఎప్పడో గానీ సఱవు
తీస్కని భభత తనకు ఏమీ చెకుిండా మ్మనేమట్ింతో ఆభ మొఫైల్ క్ష్ ఫోన్ చేసింది
భధుబాఱ. యిండు మూడు స్త్రు
వ రిింగ్ అయనా ఎళరూ తీమలేదు. భభత ఇింటిక్ష్ ఎప్పడూ
వెళ్ళశ శిందయబిం రాలేదు. అిందుక్నే, ఆభ ఆరోగమిం బాగాలేదమో అని కింత క్ింగారు డినా,
అడరస్ వెదుకుకింటూ వెలశట్ిం క్వుభని ఊరుకుింది. ళరుశగా ఫోన్ కాఱ్ చేస్త
ర నే ఉింది. యిండో
రోజు ఫోన్ పూరిుగా సషచ్ ఆఫ్ అని ళచిిింది.
మూడో రోజు ఆఫీస్కు ళచిిింది భభత. చాలా నీయశింగా క్నఫడిింది.
“ఏయ్ భమూభ? ఏమిటిది చెపా ట్ుకుిండా మ్మనేస్త్వు? ళింటో
వ బాగాలేదా? అయ్యమ,
ఇదమిటి, ఇలా స్త్కయప్ క్ట్ట
ు కునానవు?” క్ింగారుగా అడిగింది భధుబాఱ.
“బాగా జషయిం ళచిి తగాింది భధూ...అింత క్నాన ఏిం లేదు. కదిదగా చలిగా, జలుబుగా ఉిందని
స్త్కయప్ క్ట్ట
ు కునానను...” చెపి నిల జొయఫడిింది భభత.
భధామషనిం ఱించ్ టైిం ల కూడా తాను తెచుికునన ఫరడ్ మక్కలే తిననది భభత.
స్త్గర్ లాల్ దగాయ సఱవు తీస్కుని బాగ్ తీస్కుని భధుబాఱ ఫమట్కు ళచేిశరికే
చిరుచీక్ట్ట
వ మస్రుకుింట్టనానయ. ఆఫీస్ ఫమట్ ఎళరికోశమో ఎదురు
చూస్
ర ననట్ట
ు గా నిఱఫడి ఉననది భభత.
“అయ్యమ, భభతా ఏమిటిింకా ఇింటిక్ష్ వెలశలేదా? మీ వారు రాలేదా?” క్ింగారుగా అడిగింది.

“నేను నీకోశిం ఎదురు చూస్
ర నానను... నేను... నేను... నీతో మీ ఇింటిక్ష్ రానా?”
మొషమ్మట్ింగా అడిగింది భభత.
“అయ్యమ, భహారాణీ లా... రా వెలదాిం...” తన స్తకట్రిన పారికింగ్ లించి ఫమట్కు తెచిి,
హలెభట్ శరు
ద కుింటూ „ఎకుక...‟ అింది వెనక్స్టట్ట చూపిించి. ఎక్ష్క శరు
ద కు కూరుిింది భభత.
యిండు క్ష్ల మీట్యవ దూయింల ఉనన భధు ఇింటిక్ష్ చేయటానిక్ష్ ది నిమషాఱ క్నాన ఎకుకళ
శభమిం ట్ులేదు. స్తకట్ర్ టేుస, లిపు్ ల తన ఫా
వ ట్ క్ష్ చేరుకుింది భధుబాఱ,
భభతతో శహా.తాలిం తీస లలిక్ష్ అడుగు టిు, “రా భమూభ, ఇదిగో ఇద భన చిటిు
స్త్మ్మ
ల జమిం!” అింది కుర్టి చూపిస్త
ర .సింప్పల్ గా ఉనాన అనీన అిందింగా అభరుికుింది
భధుబాఱ. గోడల అభరిిన అయల
వ బొభభలూ, అఱింక్యణ ళస్
ర వులూ, ప్పశరకాలూ
ఉనానయ.
“అమోభ, ఎనిన ప్పశరకాలు? నువుష బాగా చదువుతావు క్దూ?” అింది భభత.
“అవును భమభ, ప్పశరకాలుింటే ఇింక్ తిిండీ, నీళూశ అక్కయలేదు. మ్మ ఐశూ నేనూ చదివి బాగా
డిశకస్ చేస్కునే వాలశిం...” నవిష, “కూరోి భమూభ, భనిదదయిం తినటానిక్ష్ ఏభైనా
చేస్త్రను...” అని ళింట్గదిలక్ష్ నడిచిింది.
ది నిమిషాల
వ నే „అట్టకుఱ ఉపాభ‟ పేవట్్ తో ళచిిింది.
“వేడి వేడిగా తినయ్... ఇింకా చలేస్రిందా? ఆ స్త్కయప్ తీసయ్ భమూభ...” తనే లాగబోయ
అది క్కక్ష్ జరిగ ఆభ తెఱవని చెిం క్నఫడట్ింతో చిననగా అరిచిింది అరమతనింగా.
తెఱవని చెిం మీద గోలశతో యక్ష్కన యకుకళ్ళశ ఇింకా చిిగానే ఉనానయ. ఆభ చెక్ష్కలి ఎయయగా
క్ిందిపోయింది. అక్స్త్భతు
ర గా ఆ చిరుగాయాఱకు చఱవని గాలి తగఱట్ింతో నొపిగా అనిపిించి,
“అబాఫ...” అని మూలిగింది భభత.

“అయ్యమ, ఏమిటి? ఏమిటిది భభతా? ఎళరు చేస్త్రు ఈ గాయాలు?” తషయతషయగా వెళ్లవ
అయలించి ఆయింట్ భింట్ తీస్కు ళచిి భృదువుగా బుగా మీద రాసింది భధుబాఱ.
శువకింగా నవిషింది భభత.
“ఎళరేమిటి భధూ? నా తిదవుడే... ఈరోజు అిందుకే నీ దగాయకు ళచాిను. నా జీవితింలని
కనిన చేదు ప్పట్ఱను రిచమిం చేయాఱని...”
“నిజమ్మ? నేను నభభలేక్పోతునానను...” అరమతనింగా భధు క్లశల నీళ్ళశ నిిండాయ.
“ఛ! నాకోశిం నీవు బాధ డకు భధూ...”
“శరే భమూభ, తరాషత మ్మటా
వ డుకుిందాిం. బాగా నీయశింగా ఉనానవు, మిందు ఇది తీస్కో,
తరాషత వేడిగా కాఫీ తాగుదాిం...” తనను తాను శింబాళ్లించుకుింటూ చెపిింది
భధుబాఱ. మౌనింగా పఱహాయమ, కాఫీలు మగస్త్య.
“భభతా, ఇప్పడు చెవే... అశలు ఏిం జరిగింది?” దీయఘింగా నిటూ
ు రిి చెట్ిం
మొదలుటిుింది భభత.
“మీ ఊరిల టింత్ రాసేమగానే మ్మ నాననగారిక్ష్ ఫదిలీ అళట్ింతో హైదరాబాద్ ళచేిస్త్ిం.
ఇింట్ర్ మీడిమట్ భించి మ్మరుకఱతో పాసై, ఇింజినీరిింగ్ ల జాయన్ అయామను. అక్కడే
నాకు నరేిందర రిచమిం అయామడు. చక్కగా పాడే నరేిందర్ గానమ్మధురామనిక్ష్ నేను
ళశురాఱను అయపోయాను. రిచమిం సేనషింగా, సేనషిం రణమింగా రూప్ప దిదు
ద కోళటానిక్ష్
ఆటేు శభమిం ట్ులేదు. ఇదదయిం డిగ్రయ రాగానే వివాషిం చేస్కోవాఱని నియిమిం
చేస్కునానమ.
అయతే మ్మ కాలేజీ విదామరు
థ లు ఎళరో మ్మ నాననగారిక్ష్ మ్మ వివమిం తెలిమజేస్త్రు. మ్మ
నాననగారు ననున పిలిచి సభమింగానే నరేిందర గురిించి అడిగారు. నేనతనిన గాఢింగా

పేరమిస్
ర నాననని, ప్పకుింటే దదఱ ఆశీరాషదింతో లేకుింటే గుడిల దవుడి ఆశీరాషదింతో మ్మ
ళ్లశ జరుగుతుిందనీ చెపాను. అయతే అిందరు తిండు
ర లా
వ ఆమన కోిం తెచుికోలేదు.
నరేిందర గురిించి తాను వాక్బు చేస్త్ననీ, అతనింత య్యగుమడు కాదనీ, నేను డా
ర ప్ అళట్ిం
భించిదనీ చెపారు.
నీకు తెలుస్ క్దా, భనిం చిననప్పడు ించతింతఱింల చదువుకుననట్ట
ు „పోగాఱమ
దాప్పరిించిన వాడు మితు
ఱ ని మ్మట్ను, అరుింధతినీ, దీ నిరాషణ గింధమనూ వినడు, క్నడు,
మూరొకనడు‟ అని... నాననగారి హతోకు
ు లు నా చెవికెక్క లేదు. ఆమన మౌనింగా తన
అశభభతిని తెలిమజేస, నాకు కింత డబుఫ ఇచిి ఇింటో
వ ించి వెళ్లశపొభభని చెపారు. నేను ఆ
డబుఫ ళదదని అనలేదు. ఇింకా ఉదోమగాలు శింపాదిించుకోలేని మ్మకు ఆ డబుఫ ఎింత
ఉయ్యగమో నాకు తెలుస్. ఆయమశమ్మజ్ దధతిల, కింతభింది మితు
ఱ ఱ శషకాయింతో మ్మ
వివాషిం జరిగపోయింది. ఇదదయిం చినన ఇలు
వ తీస్కుని కాప్పయిం టా
ు ిం. నవుషలు ప్పవుషఱతో
కాప్పయిం మొదలెైింది.
భించి మ్మరుకఱతో డిగ్రయ పాస్ అయన మేమిదదయిం ఉదోమగానేషవణల డా
డ ిం. రతీ పోటీ ర్టక్షకూ
క్లిస చదువుకని, పిరపేర్ అయ వెళ్లశ బాగా రాయాఱని, పాసై, ఇింట్రూషమఱల కూడా జమిం
స్త్ధిించి భించి జాబ్ లు శింపాదిించాఱని ఎనననోన క్ఱలు క్నేదానిన. నేను జాగయతరగా
చదువుకుింటూ, తననీ యభభింటే ళచేి వాడు కాదు. పరిండ్ తో ఏదో పోరగా
య ిం ఉిందింటూ
వెళ్లశపోయేవాడు.
పోనీ నేను కూరుిని చదువుకుింటూ ఉింటే ళచిి శరాగాలు మొదలు టేువాడు, లేదా, సనిమ్మ
పోరగా
య ిం వేసేవాడు. జీవితానిక్ష్ కాళఱసనది ఏమిటో తెలిసన నాకు అతని జీళన విధానిం
నచిలేదు. రాతిఱ టీవీ ల అడడభైన సనిమ్మలూ చూడట్ిం, తెఱవవారి ఆఱశమింగా నిదర లేచి,
ఆదరా బాదరా తయాయై ఫమట్క్ష్ పోళట్ిం. అశలు జాబ్ క్ష్ వెళ్లశనట్ట
ు గా రోజూ ఎక్కడిక్ష్
వెళ్ళతునానడో కూడా తెలిసేది కాదు. అడిగతే ఉదోమగ రమతానలు అని చెపేవాడు. కాని
తరాషత తెలిసింది అతను క్వబ్ క్ష్ వెళ్లవ పేకాట్ ఆడతాడని, ఆ అఱవాట్టకు బానిశనీ... నా

క్ఱఱనీన క్ఱవలెై పోయాయ భధూ...
నానన గారు నాక్ష్చిిన ఐదు ఱక్షఱ రూపామఱకు కాళ్ళశ ళచాియ. జాయింట్ అక్రింట్ లించి
ఎప్పడో డా
ర చేసేస్త్డా మూరు
ు డు. అప్పడు నా క్ళ్ళశ తెరుచుకునానయ, కాని ఏిం లాబిం?
అటినుిండీ అతనిన క్ింటో
ఱ ల్ చేయాఱని ఎింతో రమతినించాను. నయానా బయానా చెపి
చూస్త్ను. క్ దగాయ నిఱఫటిు ఉదోమగాఱకు అపివకేవన్ టిుించాఱని టైళ చేస్త్ను.

ఉహు
వినలేదు. తనది చేయ తిరిగన హాిండ్ అనీ పోగట్ట
ు కునన డబుఫకు దిింతలు పేకాట్ లనే
స్త్ధిించగఱననీ అనానడు. నేను క్ చినన జాబ్ ల జాయన్ అయామను.
నాకు ళచేి జీతింలనే ఇింట్దద, పాలు, బిమమిం,శరుకులు అనీన నడవాలి. ైగా అతనిక్ష్ పాకెట్
భనీ ఇవాషలి. లేక్పోతే అరిచి గోఱ చేసేసేవాడు. ఇింటి నిల నాకు వీశభతు
ర శహామిం కూడా
చేసేవాడు కాదు. ళిండిడితే హాప్లగా తిని లేచేవాడు. గటిుగా గడళ ట్ట
ు కునానను.
ఏభనుకునానడో క్ రోజు ఎళరో సనిమ్మ శింగ్రత దయసకుడు తనక్ష్ గామకుడిగా అళకాఴిం
ఇస్త్రనని అనానడని, కానీ క్ ఱక్ష రూపామలు ఇవాషలి ళస్
ర ిందనీ, ఆ డబుఫ మ్మ

నాననగారిని అడిగ తీస్కుయభభని చెపాడు. భన రతిబను వెదుకుకింటూ అళకాశ్నలు
రావాలి కానీ ఇలా డబిఫచిి అళకాశ్నలు కనుకోకళట్ిం అింటే నాకు అశషమిం అని చెపాను.
ైగా నాననగారి మఖిం చూడటానికే నాకు అయత లేదని నా భాళన. అలాింట్ప్పడు ఆమన
దగాయక్ష్ వెళ్లవ అడిగ తెభభింటాడేమిటి అని చాలా దుుఃఖిం ళచిిింది. నేను వెళ్లశ డబుఫ
తీస్కురాలేదని అతనిక్ష్ కోిం ళచిి చెనైన వెళ్లశపోయాడు.
అలా రశ్నింతింగా క్ మూడు నఱలు గడిచాయ. నా పా
ర ణానిక్ష్ భళ్ళశ వెనక్ష్క ళచాిడు.
ఖర్టదైన ఫట్ుఱతో పాట్టగా యిండు ఱక్షఱ రూపామలు తెచిి నాక్ష్చాిడు. తమిళ్ సనిమ్మ
పాట్ఱకు టా
ఱ క్్ పాడుతునాననని చెపాడు. ఏది నిజమో ఏది అఫదధమో తెలిమని సథతి.
అభాళింగా తలూపాను. తన తప్పఱకు క్షమిించభనీ, ఇక్నుించి క్వుడి పాడుతూ
శింపాదిస్త్రననీ, చెనైన వెళ్లశపోదాభనీ గడళ చేస్త్డు. కానీ నేను ప్పకోలేదు. అటికే భన
క్ింనీల జాబ్ క్ష్ అై చేస్త్ను.
వాయిం రోజుఱ తరాషత జరిగన ఇింట్ర్ వూమ ల సలెక్ు్ కూడా అయామను. నేను జాయన్
అయన వెింట్నే భనిం క్లిస్త్ిం క్దా... అతను క్ వాయిం ఇక్కడా, క్ వాయిం చెనైన
లనూ ఉిండేవాడు. ఏిం చేస్త్రడని అడిగన వారిక్ష్ నీకు చెపినటేు చెపేదానిన. ఏిం చేమను
భరి? రువు కోశిం తపేది కాదు...
మొనన భళ్ళశ ళచాిడు. ఈస్త్రి నా ఫింగారు నగఱనీన ఇళషభని అడిగాడు. నేను ఇళషనని
గటిుగా చెపాను. నేను ఎింత రతిఘటిించినా వినకుిండా నాతో ఫఱళింతప్ప ఴృింగాయిం
జరిపాడు. ఇదిగో ైశ్నచిక్తషింతో నా చెిం మీద ఇలా గోలశతో గటిుగా గ్రరేస్త్డు. ఇక్ కనిన
చోట్వ అయన గాయాలు, నొప్పలూ చెలేనివి భధూ... ళ్లశ చేస్కుని యిండేళ్ళశ కాకుిండానే
యిండు జనభఱ బాధలు అనుబవిించాను. చాలా స్త్రు
వ అనిపిస్
ర ింది, ళ్లశక్ష్ మిందు నరేన్
కురిపిించిన పేరభ నట్నా? క్వేల అది నట్న కాకుింటే, నిజమే అయుింటే, భరిప్పడు ఆ పేరభ
ఏభై పోయింది? ఆవియై గాలిల క్లిసపోయిందా?

ఈ రోజు భళ్ళశ చెనైన వెళ్లశపోయాడు. ఇప్పడు నాకేిం చేయాల తోచట్ిం లేదు. క్షణిం క్షణిం
నయక్ిం అనుబవిస్త
ర అతనితో క్లిస ఫరతకాఱని లేదు. ఎిందుకో నా భనసరిగన
సేనహతురాలిళని నీతో ఇళనీన చెప్పకోవాఱని అనిపిించిింది...” చెట్ిం మగించి యిండు
చేతుఱల మఖిం దాచుకుని వెక్ష్క వెక్ష్క ఏడిిింది భభత.
“అయ్యమ, భమూభ... ఏమిటిది? ప్లవజ్ మ్మ తలివవి క్దూ, అలా ఏడళకు...” ఆభను అకుకన
చేరుికుని క్ళ్ళశ తుడిచిింది భధుబాఱ.
“మిందు విశ్నయింతి తీస్కో... తరాషత ఏిం చేయాల ఆలచిదా
ద ిం... శరేనా?” ఆభను
అనునయించి, తన భించిం మీదనే డుకోఫటిుింది భధుబాఱ.
భభత ఆదభయచి నిదరపోయింది. సపాలా క్నిపిస్
ర నన ఆభను చూస్
ర ింటే భధుబాఱక్ష్
ఎింతో బాధ, ఆవేదన క్లిగాయ... ళ్లశ అింటే క్క క్షణిం బమిం క్లిగింది. అింతక్నాన
మిందు, ఈ భభత శభశమను ఎలా తీరాిలి? జీవితానిన ఎలా చక్కదిదా
ద లి? ఈ
ఆలచనలు ఆభను చుట్ట
ు మటా
ు య.
***
టేబుల్ మీద తఱవాలిి డుకుింది ఐఴషయమ. ఏదో తెలిమని బాధ ఆభను కుదిపేస్రింది.
ఏమిటిది? ఎిందుకీ విళక్ష? తాను మ్మతఱిం ఆడపిఱవ కాదా?
ై ఫా
వ ట్ ల శిందడి క్ష్యింది ళయకూ వినిపిస్రింది... నవుషఱ క్ష్ఱక్ష్ఱలూ, క్బుయవ గఱగఱలూ అఱలా
వ
గాలిల తేలిళస్
ర నానయ. ైనునన వాటాలని రశననకు స్టభింతిం చేస్
ర నానరు, అపాయు్
భింట్ లని ఆడవాయింతా క్లిస. వివమిం తెలిసనటినుిండీ తానూ ఆ వేడుక్ చూడాఱని
ఆరాట్డిింది కానీ ఐఴషయమకు పిలుప్ప రాలేదు... ఎప్పడ్రైనా పినిన గారిింటో
వ క్లిసనప్పడు
బాగానే మ్మటా
వ డతారు అిందరూ... ఇలాింటి పేయింటాఱకు మ్మతఱిం పిఱళరా? భనస్ బాధతో
మూలిగింది.

“ఐశూ, ఎిందుక్ింతగా బాధ డతావ్? లే, లేచి ఫట్ులు మ్మరుికో, ఫమట్కు వెలదాిం...”
శమదాయించాడు కార్టుక్.
“లేదు కార్టు... నాకు రావాఱని లేదు...”
“ఇలా ఇింటో
వ నే కూరుిింటే బాధ డుతూనే ఉింటావు... పోనీ భధుబాఱ గారిని యభభని
చెనా?”
“ఉహు, ళదు
ద ...”
“అమ్మభయ్ ఐశూ, ఉనానవా?” అింటూ లలిక్ష్ దూస్కు ళచిిింది అననపూయి.
“యిండి ఆింటీ...కూరోిిండి. ఐశూ, రా పినిన ళచాిరు...”
గబుకుకన లేచి, జుట్ట
ు శరిచేస్కుని, మఖిం నీలశతో క్డుకుకని ఫమటిక్ష్ ళచిిింది ఐఴషయమ.
“ఏమిటి ఇింకా అలాగే ఉనానవు? ైన శిందడి వినఫడట్ిం లేదా? యడీ అళమ్మభ...”
మౌనింగా తఱదిించుకుని నిఱఫడిింది ఐఴషయమ.
“అదీ... అదీ... ఆింటీ... ఐఴషయమను వాళ్ళశ పిఱళలేదు... అిందుక్ని...”
“పిఱళలేదా? ఎిందుకుటా? ఇదిం తప్ప చేసిందని?” ఆవిడక్ష్ కోిం ళచేిసింది.
“ఆ రశనన వాలశభభక్ష్ లేక్పోతే దానికెైనా ఉిండక్కయలేదా? ఉిండు నేను గటిుగా అడిగేస్త్రను...”
అింటూ లేచిింది.
స్ప్ప యింగుకు కుింకుభ యింగు అించు ట్ట
ు చీయతో అచుి అభభవారిలా ఉననది
అననపూయి. ఆభ కింగును టిు ఆప్పతూ, “ళదు
ద పినీన... నాకు రావాఱని లేదు...” అింది

ఐఴషయమ.
“ఐఴషరామ... నేను కూడా వెలశట్ిం లేదమ్మభ... ఈ బిలిడింగ్ ల రతీ అమ్మభయీ నా క్నన
కూతురితో శమ్మనమే. ఎళరిక్ష్ నామమిం జయగక్పోయనా నేను శహించలేను...” అననది
అననపూయి.
“కాని, మీరు వెలశక్పోతే వాళ్ళశ చాలా బాధడతారు...”
“డనీ... బాధ అింటే వాలశకీ అయథిం కావాలి క్దమ్మభ?”

ళ్లశ దగాయ డుతునన కదీద భధుబాఱల ఆనిందింతో పాట్టగా ఏదో తెలిమని బమిం కూడా
చోట్ట చేస్కోస్త్గింది.
ఏ ఆట్ింకాలూ లేకుిండా అనీన కుదిరాయ అనుకుింటే వేణుగోపాల్ చెలెవలు వినత రళయున ట్వ
ఏదో జింకు క్లుగుతోింది. క్రోజు వేణు షాపిింగ్ కాయమక్యభిం టా
ు డు. తనను డ్రైయక్ు్ గా
మ్మయకట్ దగారునన షాపిింగ్ మ్మల్ క్ష్ ళచేిమభని చెపాడు. తాను వెళ్లశన ది నిమిషాఱ

తరువాత కారుల ళచాిరు వేణు, వినత. వినతను దిింపి కారు పారికింగ్ చేస్కోళటానిక్ష్
వెళ్ళశడు వేణు.
తానే యిండు అడుగులు మిందుకు వేస, వినత వెైప్ప చేయ చాపి “హాయ్!” అింది భధుబాఱ.
“హాయ్” అింటీ అింట్నట్ట
ు గా మనివేలశతో వేలశను శృశ్ించి ళదిలేసింది వినత. ఇక్ ఏిం
మ్మటా
వ డాల అయథిం కాక్ మౌనింగా నిలుచుని ఉిండిపోయింది భధుబాఱ. ఈలగా ళచాిడు వేణు.
“భధూ, అభభ నీకు దివేఱ రూపామలు ింపిించిింది. నీకు ఇవుభైన చీయలు సలెక్ు్
చేస్కోభని చెపిింది. ళ్లశక్ష్ క్ట్ట
ు కోబోయే దద ట్ట
ు చీయ, భరో యిండూ తీస్కో...
భధురాకలు వేరేగా కింటామ క్దా...” అనానడు.
“వినూన, నువుష కూడా నీకేిం కావాల కనుకోక... ఆ తరాషత
ననున ఆడిపోస్కోకు...”చెలెవలితో అనానడు నవుషతూ.
“అలాగే, మిందు మీ శీయభతిగారి షాపిింగ్ కానీ... ఆ తరాషత నేను...” అదోయక్ింగా నవిషింది
వినత.
చీయలు భడతలు విపి, యచి చూపిస్
ర నానడు సేఱ్ మ్మన్ కానీ భధుబాఱ దృషిు దానిమీద
నిఱళట్ిం లేదు.
“ఈ అరిటాకుచి యింగుక్ష్ ళింగప్పవుష యింగు అించు చూడిండి... వెర్ట రేర్ కాింబినేవన్...
ైట్కింగు చూడిండి ఱతఱతో ఎింత బాగా నేస్త్రో...” అతను ళరిిస్
ర నానడు... నిజింగానే ఆ
చీయ చాలా బాగుింది. అరమతనింగా వేలికశల
ర ైట్ించును తాక్ష్ింది భధుబాఱ.
“బాగుింది క్దూ, పాక్ చేయించనా?” అనానడు వేణు.
“అవును... అలాగే...” భఱవగా అింది భధుబాఱ.
ఈలగా క్కనే భరో క్వుభయ్ చూస్
ర నన చీయఱ మీద డిింది భధుబాఱ దృషిు. “ఆ
భజింటా యింగు చీయ ఒ స్త్రి ఇళషిండి...” అని అడిగ తీస్కుని దగాయగా చూడస్త్గింది...
“నేను కనిన చీయలు తీస్కుింటాను. వీటిక్ష్ నేనే పే చేస్త్రను...” అింది వేణుతో...
“ఎళరికీ? మీ వాలశకా?”
“అవును... మ్మ అభభకీ, ళదినకీ, నామనభభకీ, ఇింకా నా పరిండ్ ఐఴషయమకూ... ఇదిగో ఈ
భజింటా క్ఱర్ చీయ ఆభకు బాగా నప్పతుింది...”

“ఒహ్, దట్్ గుడ్...” అనానడు వేణు.
చీయఱ సఱక్షన్ ల వినత ఏమీ క్లిించుకోలేదు. తాను మ్మతఱిం దిహేను వేఱ రూపామఱ చీయ
క్టి కనిపిించుకుింది. భధుబాఱక్ష్ మూడు చీయలు తీస్కునానడు వేణు. భధు తాను కూడా
క్ నాలుగు చీయలు తీస్కుింది.
“మ్మ చీయలు అయాయ... ఇక్ మీ ఫట్ులు?” అింది భధుబాఱ.
“అవి, నాననగారూ, అమ్మభ, నేనూ క్లిస ళస్త్రమ...అప్పడు తీస్కుింటాిం. వినతా...
ఴనివాయిం నాడు బాళను కూడా తీస్కుని రా... ఆమనకీ డ్రరస్ కనాలి...” అనానడు వేణు.
షాపిింగ్ అయామక్, అక్కడే ఉనన యస్త్ుయింట్ క్ష్ కాఫీ తాగుదాభింటూ తీస్కువెళ్ళశడు
వేణు. భధుబాఱక్ష్ పా
ర ణ శింక్ట్ింగా ఉింది. వినతతో సేనషింగా మ్మటా
వ డదాభనాన ఆభ అింటీ
అింట్నట్ట
ు ఉింటోింది. ఏిం మ్మటా
వ డినా స్షతకయహ, వాలశ అతా
ర రిింటో
వ ఆభను ఎింతో రతేమక్ింగా
చూస్త్రయింటూ గలూ... కనిన స్త్రు
వ „ఏదో ప్పణమిం చేస్త్వు కాఫటిు మ్మ ఇింటి కోడలివి
అవుతునానవు‟ అనన శ్లవవ ఆభ మ్మట్ల
వ తెలిమజేస్త
ర ఉింట్టింది...
“ఇక్కడ ఉపాభ చాలా బాగుింట్టింది... తిిందామ్మ?” అనానడు వేణు...
“ఉహు.. నాకు కాఫీ చాలు...” అింది వినత.
“అదమిటే, ఇదదయిం ఈ క్కనే థియేట్ర్ ల సనిమ్మ చూస ఇక్కడిక్ష్ ళచిి ఉపాభ తినేవాలశిం
క్దూ? భయచిపోయావా? తిను... ఆయడర్ చేస్
ర నాన...” అని „మూడు ఉపాభ‟ అని ఆయడర్
చెపాడు.
“ళ్లశ అయాకా ఆ ఉదోమగిం మ్మనేస్త్రవా?” భధుబాఱ వెైప్ప చూస్త
ర అడిగింది వినత.
“మ్మనేమట్ిం ఎిందుకూ?” అయ్యభమింగా వేణుగోపాల్ వెైప్ప చూసింది భధుబాఱ.
“ఉహు, మ్మనదు...భించి ఉదోమగమే క్దా...” అనానడు వేణు.
“ఏమోలే., భనిింటి ఆడవాళ్ళశ ఉదోమగిం చేమట్ిం అభభకీ, నాననగారికీ ఇవుమో కాదో అని...”
“అది నేను చూస్కుింటాలే... డోింట్ ళర్టయ...ఊ... ఉపాభ ళచిిింది... తిని ఎలా ఉననదో
చెిండి...” అనానడు వేణు.
“నిజమే, ఉపాభ చాలా బాగుింది...” అింది భధుబాఱ.

“శుబలేఖ ఇళషటానిక్ష్ నువుష శషమింగా రా అననయామ... మ్మ అతరగారిక్ష్ టిుింప్ప
ఎకుకళ...” చెపిింది వినత.
“అలాగే వినూన... శరే కాఫీయే క్దా నీకు?”
“ఏదో క్టి చెప్ప...తషయగా తాగేస ఫమలుదయదాిం...”
మగు
ా రూ కాఫీ తాగట్ిం అయామక్ కారుల ఫమలుదరారు మగు
ా రూ. దారిల తన రూమ్
దగాయ దిగపోయింది భధుబాఱ.
***
“షల భధూ, భన ళ్లశ శుబలేఖలు ళచేిస్త్య. ఈరోజు స్త్మింతఱిం ఇింటిక్ష్ రా... ఇదదయిం
క్లిస వెళ్లవ మ్మ వినత ఇింటో
వ ఆభ అతర గారిక్ష్ శుబలేఖ ఇదా
ద మ. శరేనా?” ఫోన్ ల చెపాడు
వేణు.
“శరే” నని ఫోన్ టేుసింది భధుబాఱ.
భధుకు ళ్లశ కుదిరినటినుిండీ ఆభను ఆఫీస్ల అిందరూ చాలా అప్పరూింగా
చూస్కుింట్టనానరు. తన భించితనింతో, సేనషింతో, కాయమదీక్షతో అిందరికీ తఱల నాలుక్లా
భలిగే భధూ అింటే అిందరికీ ఎింతో ఇవుిం భరి.
ఆ స్త్మింతఱిం ఇింటిక్ష్ వెళ్లవ స్త్ననిం చేస లేత నీఱిం యింగు కాట్న్ చీయల ప్పవుషలా తయాయై వేణు
ఇింటిక్ష్ ఫమలుదరిింది భధుబాఱ.
ఆభను స్త్దయింగా ఆహాషనిించారు స్గుణభభ, గోళయధనరావూ. హాల
వ ని స్ఫాల బిడిమింగా
కూరుిింది భధు.
తానే శషమింగా చఱవని భించినీళ్ళశ తెచిి కాబోయే కోడలిక్ష్ అిందిించి, క్కనే కూరుిింది
స్గుణభభ.
“నినననే శుబలేఖలు ళచాియ్ భధూ... మీవి కూడా ళచేిస్త్యా?”
“ఈరోజు రస్ నుించి అననమమ తెస్త్రనని అనానడు అతరయామ..” భఱవగా చెపిింది భధు.
„అతరమమ‟ అని భధు పిఱళగానే స్గుణభభ మఖిం చిందరబిింఫిం అయింది. బయు వెైప్ప ఒ
చిరునవుష విసరిింది.
“ఇప్పడు నాననగారి ఆరోగమిం బాగుిందా అమ్మభ?” ఆపామమింగా అడిగాడు గోళయధనరావు.

“పరాషలేదిండి, ఇింటో
వ ఉిండలేక్నే భళ్ళశ జాబ్ ల జాయన్ అయామరు...”
“అబాఫయ ళచేిస్త్రడమ్మభ, ఉిండు నీకు కాఫీ తెస్త్ర...” అింటూ లేచిింది స్గుణభభ.
“అబ్రఫ, ఇప్పడు ఏమీ ళదు
ద ...” అని భధు చెపినా వినలేదు.
ఈలగానే లలినుించి ళచేిస్త్డు వేణుగోపాల్ టిఱమ్ గా తయాయై.
“అమ్మభ, మేమ వెడుతునానిం... కాఫీ ఫమట్ తాగేస్త్రిం...” అింటూ లలిక్ష్ ఒ కేక్ టిు, కారు
తీమటానిక్ష్ ఫమటిక్ష్ వెళ్ళశడు.
“శరేలేరా... వెళ్లశ యిండి... ళచేిట్ప్పడు అమ్మభయని ఇింటి దగాయ ళదిలేస రా...” అింటూ
ఇళతలిక్ష్ ళచిి, “వీడేడీ?” అింది భధుబాఱతో.
“కారు తీస్
ర నానరు అతరయామ...” అింటూ ళింగ ఆభకు, గోళయధనరావుకూ పాదాభిళిందనిం
చేసింది.
“వెళ్లవ ళస్త్రను...” అింటూ వారి దగాయ సఱవు తీస్కని కారుల అతని రక్కనే కూరుిింది
భధుబాఱ.
***
“వినత వాలశ ఇలు
వ నఱవకుింట్ల...” డ్రైళవ్ చేస్త
ర అనానడు వేణు.
“ఒ, అలాగా? ఎళయళరు ఉింటారు??”
“వినతా, దాని బయు ళన్, అతని తలివ స్ిందయభభ గారూ... ఆవిడ భించిం మీదనుించి
లేళలేరు. బయు పోయన తరువాత పూరిుగా జబుఫడా
డ రు. ఆవిడను చూస్కోళటానిక్ష్ క్
భనిషి పూరిుగా ఇింటో
వ నే ఉింట్టింది. దీనిక్ష్ దద బాధమత ఏమీ ఉిండదు. అయనా భూభాయిం
అింతా తానే మోసేస్
ర ననట్ట
ు ఫీల్ అవుతుింది. వాళ్ళశ ఆగయబ శీయభింతులు. అది కూడా దీని
గరాషనికీ, నోటి దురుస్తనానికీ క్ కాయణిం. భధూ, వినత రళయున నినున నొపిించినటైతే
భనస్ల ట్ట
ు కోకు ఎప్పడూ... దానిని ఇింటో
వ చాలా గారాఫిం చేస చెడగటేుస్త్మ అిందయిం...
మఖమింగా నేనూ...” కుడి చేతిని స్టురిింగ్ మీద ఉించి డ్రైళవ్ చేస్త
ర , ఎడభ చేతో
ర భధు చేతిని
స్నినతింగా తాకుతూ చెపాడు వేణు.
“అలాగేనిండి... ఎప్పడూ అలా అనుకోను. కానీ ఆభ కించెిం సభమింగా మ్మయటానిక్ష్ మీరూ
కాశర చెబుతూ ఉిండిండి...” అింది నవుషతూనే.

భరో ఐదు నిమిషాల
వ దద బళింతి మిందు కారు ఆగింది. గేట్ట దగాయ ఉనన గూరా
ు కారు
చూడగానే గేట్ట తెరిచాడు. లలిక్ష్ ళచిి పోరిుకో ల కారాపి, తాను దిగ భధుబాఱకు చేయ
అిందిించాడు.
“హాయ్ అననయామ, భధూ...” అింటూ రుగుతో ఉతాషింగా ఎదురు ళచిిింది, వినత.
“ఏయ్ వినూన, ళదినా అని పిఱవాలే...” మదు
ద గా వినత తఱ మీద చిననగా మొటా
ు డు
వేణుగోపాల్.
“నభసేర బాళగారూ, నభసేర చెలా
వ య్...” అింటూ ళన్ ఎదురు ళచాిడు.
భతరని స్ఫాల
వ కూరోిగానే లలినుించి జూమస్ గా
వ స్లు ళచాియ.
ఏవో లకాభిరామ్మమణిం క్బుయవ భధమన జూమస్ తాగట్ిం కనస్త్గింది. ఇఱవింతా ఎింతో రిచ్ గా
ఆధునిక్తనూ, పా
ర చీనతనూ క్ఱబోస్కునన అఱింక్యణతో ఎింతో బాగుింది. వాల్ టూ వాల్
కాయట్ట
వ భతరగా ఉనానయ. హాల
వ భధమగా వేళ్ళశడదీసన షాిండిలిమర్ పూఱ గుతిరలా ఉింది...
వెననఱ దీపాలా
వ తెఱవని వెలుగుఱను వెదజలు
వ తూ ళజా
ర బయణభలేవ వెలిగపోతోింది.
అడుగడుగునా సరి తాిండళమ్మడుతునన ఆ రిశరాఱల ఎిందుకో ఉక్ష్కరిబిక్ష్కరిగా
ఫీఱయింది భధుబాఱ.
“అతరమమ గారిని చూదా
ద మ్మ?” చేతిల శుబలేఖతో లేచాడు, వేణు.
“అలాగే, అభభ కూడా ఎదురు చూస్రింది...” అింటూ ళన్ తలివగదిలనిక్ష్ దారి తీస్త్డు.
లఱ గదిల స్ిందయభభ తెఱవని భలెవప్పవుష లాింటి క్క మీద దిలశకు ఆనుకని
కూరుినానరు. నడుమకు ఫఱు్ ఉింది. జుట్ట
ు బాబ్ క్ట్ చేమఫడి ఉింది. నుదుట్ విభూది
రేఖలు. తెఱవని నైటీ ల శ్నింతి దూతలా ఉననది. క్కనే ఆభ అటిండ్రింట్ యాబై శింళతరాఱ
విభఱభభ కుర్టిల కూరుిని భహాభాయతిం చదివి వినిపిస్రింది.
వీలశను చూడగానే ఆభ లేచి నిఱఫడి, భరి కనిన కుర్టిఱను తెచిి గదిల వేసింది.
“నభసేర అతరయామ...” ఆభ పాదాఱను తాక్ష్ క్లశక్ష్ అదు
ద కునానడు వేణుగోపాల్.
“చియింజీళ! ఏిం నామనా, ళ్లశ తేదీ కూడా ఖరారు అయిందట్ క్దా...” సభమింగా లిక్ష్ింది
ఆవిడ గింతు.
“అవును అతరయామ, ఇదిగో ఈభ భధుబాఱ, నాకు కాబోయే భాయమ...”

భధుబాఱ చట్టకుకన ఆభక్ష్ పాదాభిళిందనిం చేసింది.
“చక్కగా భహాఱక్ష్హభ లాగా ఉనానవు తలీవ...”
“మొట్ుమొదటి శుబలేఖ మీకే ఇస్
ర నాన అతరయామ...” స్ప్పరాసన శుబలేఖను వేణు, భధు
క్లిస ఆభ చేతుల
వ టా
ు రు. శింరదామసదధింగా దవులశ బొభభఱతో, „జానకామ:
క్భలాభలాింజలి ప్పటే యా: దభరాగాయతా:‟ శోవక్ింతో పా
ర యింభిిం ఫడిన ఆ శుబలేఖను
ఆనిందింగా రిక్ష్ించి చూసింది స్ిందయభభ.
“ళ్లశక్ష్ వినతా, అబాఫయ ళస్త్రరు నామనా...నేను రాలేను క్దా, నా దీవెనలు ఇప్పడే,
ఇక్కడే...” అింటూ స్త్భిపా
ర మింగా విభఱభభ వెైప్ప చూసింది. ఆవిడ గననల కనిన అక్ష్హింతలు,
క్ పాకెట్ తెచిి ఇచిిింది.
అక్ష్హింతలు ఇదదరి మీదా వేస, “అమ్మభయ్ వినతా, ఇదిగో ఈ చీయను స్ప్ప కుింకాఱతో
పాట్టగా మీ ళదినక్ష్ ఇళషమ్మభ...” అని చెపి ఇపిించిింది.
“చాలా థింక్్ అతరయామ... భరి మేమ వెళ్లవ ళస్త్రమ...” లేచాడు, వేణు.
“భోజనిం చేస వెలశిండి వేణూ... వినతా, ఏరాట్ట
వ చూడమ్మభ...”
ఆభ దగాయ సఱవు తీస్కుని ఇళతలిక్ష్ ళచేిస్త్రు వేణు, భధుబాఱ.
“చాలా లేట్ అయింది క్దా బావా, భోజనిం భరో స్త్రి చేస్త్రిం... వెలతాిం...” చెపాడు, వేణు
వాచ్ చూస్కుింటూ.
“అబ్రఫ, అనీన యడీ గానే ఉనానయ్ బావా... యిండి... అదిగో ఆ వాష్ రూమ్ ల పరష్ అళిండి...”
అని ళన్ చూపిించట్ిం తో ఇక్ తలేదు.
ఏభనుకుిందో ఏమో వినత ఆపామమింగానే అనీన ళడిడించిింది. నలుగురూ క్లిస భోజనిం
చేస్త్రు. “థింక్ యూ వినతా...” అింది భధుబాఱ భనస్తపరిుగా...
“అదృవుళింతురాలివి భధూ నువుష... భించి ట్ట
ు చీయ కటేుస్త్వ్...” తగు
ా శషయింల అింటూ
ళింక్యగా నవిషింది వినత.
భధుబాఱ బాణిం తగలిన క్ష్హలా విఱవిలాడిింది. ఏిం జవాబు చెపాల కూడా తోచలేదు. ఆ
బాధ చూసన వినత శింతృపిరగా నవుషకింది.

“వెలదామ్మ?” భధు వెైప్ప చూస్త్డు వేణు. శరేనననట్ట
ు తలాడిించి, ళన్ కూ, వినతకూ వెళ్లవ
ళస్త్రనననట్ట
ు చూస, వెళ్లవ కారుల కూరుిింది భధుబాఱ.
చేతిలని చీయ పాకెట్ పామఱ బుట్ులా అనిపిస్
ర ింటే, నిశహామింగా దానిన మోస్త
ర క్ళ్ళశ
మూస్కుింది. దారిల యిండు మూడు స్త్రు
వ వేణు ఱక్రిించినా ఱక్లేదు. „ఏభైిందో, ఏమో...‟
అయ్యభమింగా అనుకుింటూ ఆభను ఇింటి దగాయ దిింపేస వెళ్ళశడు వేణుగోపాల్.

తన సక్షన్ క్ష్ శింఫింధిించిన భయఱ్ అనీన పిరింట్ తీస, పైల్ చేస్కుింటోింది ఐఴషయమ. క్కనే
ఎళరో నిలుచుననట్ట
ు అనిపిించి తఱతిపి చూసింది. అదోలా చూస్త
ర , వెక్ష్లిగా నవుషతూ
భనోషర్. అతడింటే భించి అభిపా
ర మిం లేని ఐఴషయమ “మస్?” అింది భు
ర కుటి మడిచి.
“ఏింటి పాపా, లశళలేదు కానీ అనీన అయపోయాయట్ క్దా!” అనానడు మిందుకు ళింగ
మఖింల మఖిం డుతూ...
చప్పన కుర్టిని దూయింగా జరుప్పకుని, “చూడిండి మిశుర్, ఇట్ ఈజ్ నన్ ఆఫ్ యుళర్

బిజినస్...” అని తిరిగ తన నిల నిభగనభైింది.
“ఎళడో కార్టుక్ అనే వాడితో ఉింట్టనానళట్గా... భరి నాకూ క్ ఛాన్ ఇళషకూడదూ? ఊరికే
కాదులే, డబిఫస్త్ర...”
గబుకుకన లేచి బాస్ గింగాధయిం కేబిన్ లక్ష్ వెళ్లశింది ఐఴషయమ. “మస్, ఏిం కావాలి?”
అనానడు ఆమన ఆభను చూస్త
ర నే.
“శర్... భనోషర్ నాతో మిస్ బిహేవ్ చేస్
ర నానడు...” తఱ ళించుకుని చెపిింది దుుఃఖిం
గింతుల స్ళ్ళశ తిరుగుతుింటే.
“ఈజిట్?” ఫల్ కటిు వెింట్నే భనోషరిన లలిక్ష్ పిలిచాడు గింగాధయిం.
“మిస్ ఐఴషయమతో తేడాగా రళరిుస్
ర నానళట్? ఉదోమగిం ఊడిపోతుింది జాగయతర...” తీళరశషయింతో
అతనిన హచిరిించాడు.
“మిస్ అని మీరు అనుకుింట్టనానరు... ళ్లవ కాకుిండానే ఎళడికో మిసస్ గా ఉననది ఈవిడ...
ఇలాింటి వాలవకు ఉదోమగిం ఇచిినిందుకు మీ రువే పోతుింది...” యక్ లెస్ గా చూస్త
ర
శమ్మధానమిచాిడు భనోషర్.
“ఆభ ళమక్ష్ుగతజీవితిం ఆభది... ళమతిరేక్ష్ించటానిక్ష్ కానీ, ఆమోదిించటానిక్ష్ కానీ నువెషళడివి?
ఆఫీస్ నిల ఎట్టళింటి అింతరామిం క్లుగనింతళయకూ ఎళరి ళమక్ష్ుగత వివయాల
వ నూ
క్లిించుకోను నేను...”
“అయతే నేను ఆఫీస్ ని శక్యభింగా చేమట్ిం లేదా? ఆభ క్ింవయన్ చేమగానే ననున
లలిక్ష్ పిలిచి వాయన్ చేస్
ర నానరు?” పొగరుగా తలెగరేస్త్డు భనోషర్.
“నా ఆఫీస్లని క్ తోటి ఉదోమగనితో శరిగా
ా లేదు నీ రళయున... నా ఉదోమగుఱింతా నాకు
క్కటే... ఎళరికీ ఎళరిళలా
వ హాని క్ఱగకూడదు... అసక్యమిం జయగకూడదు... నీ ళఱన ఆభ

బాధడుతోింది... బిహేవ్ యుళర్ సఱప్... ఇట్ ష్ణడ్ నాట్ బీ రిప్లటడ్ ళన్ అగైన్... నౌ
యూ కెన్ గో...”
పొగరుగా తలెగరేస డోర్ విస్రుగా తీస, వెళ్లశపోయాడు భనోషర్.
భనోషర్ వెళ్లశపోగానే, “ఐఴషరామ, ఏమిట్మ్మభ అతను చెబుతుననది?” అని అడిగాడు
గింగాధయిం. “శర్... నేనూ, నా సేనహతుడు కార్టుక్ యశయిం క్రినొక్యిం కోరుకుని కే ఇింటో
వ
శషజీళనిం చేస్
ర నానభిండి. అింతక్నాన ఏమీ లేదు...” అింది ఐఴషయమ తేలిక్గా...
ఆమనక్ష్ ఏిం మ్మటా
వ డాల అయథిం కాలేదు. ఆభ క్లశలని సతనానిన గభనిస్త
ర , “శరేనమ్మభ,
ఈ వివమిం గురిించి ఎప్పడేనా తీరిక్గా చరిిదా
ద మ... నువెషళ్లశ నీ ని చేస్కో...” అని తన
నిల మనిగపోయాడు.
“అలాగే శర్, థింక్ యు వెర్ట భచ్...” అింటూ కేబిన్ లించి ఫమట్కు ళచేిసింది ఐఴషయమ.
***
ఇింటిక్ష్ ళచిిింది కానీ ఐఴషయమను యక్యకాఱ ఆలచనలు చుట్ట
ు మట్ు స్త్గాయ. ఆఫీస్ల క్క
భనోషర్ రళయునే కాదు., స్త్టి లేడీ కలీగ్ రళయున కూడా అదోలా ఉింటోింది. ఇదిళయల
క్లిసే ఱించ్ చేసేవారు తాభింతా... ఇప్పడు ఏదో తెలిమని దూరానిన వాళ్ళశ భయన్ టైన్
చేస్
ర నానరు. బాధగానే ఉనాన, తనేిం తప్ప చేమలేదనన ధీమ్మతో తన స్టట్ లనే ఱించ్
తీస్కుని, తన నేదో తాను చూస్కుని ళస్రింది. ఈ రోజు ఈ కతర శభశమ.
కార్టుక్ టూర్ వెళ్ళశడు భళ్ళశ. వారానిక్ష్ క్నీశిం క్టి యిండు రోజులు వెళ్లశపోతునానడు...
ింట్రిగా అనిపిస్
ర ింది తనకు. అక్కడికీ పినినగారి ఇింటిక్ష్ వెళ్లశ ఆవిడతో క్బురు
వ చెబుతూ,
ఆవిడ పాట్లు విింటూ, కతర పాట్లు నేరుికుింటూ గడుప్పతూనే ఉింది... పినిన గారు చెట్ిం
ళఱవనో ఏమో ఆవిడ శ్ష్ణమరాళ్ళశ అిందరూ, అింటే ఈ ఫా
వ ట్ లని అమ్మభయలు తనతో సేనషిం
క్లుప్పకునానరు. ై ఇింటి పాలూ, క్ష్యింది ఫా
వ ట్ అబాఫయలూ „అకాక, కించెిం పా
ర జెక్ు్ ళయక్

ల హఱ్ చెయమ,‟ „అకాక, వామశిం రాయాలి పాయింట్్ చెప్ప...‟ అింటూ ళస్త్రరు.
ై ఫా
వ ట్ లని రశననక్ష్ కడుకు ప్పటా
ు డు. వాడిని ఇయవెై క్టో రోజు ఉయామఱల వేస, పేరు
టిునప్పడు ఆ పింక్షన్ క్ష్ రశనన చెలెవలు ళచిి బొట్ట
ు టిు భర్ట పిలిచిింది. రశనన ఫోన్ చేస
ఐఴషయమను ఆహాషనిించిింది. ఆ పింక్షన్ షడావుడి, శింఫయిం ఎటికీ భరుళలేదు తాను.
ఆడపిఱవఱింతా క్లిస బోలెడు పాట్లు పాడారు. తాను నియషహించిన అింతామక్షరి కాయమక్యభింల
ఉతాషింగా పాలొ
ా ని, తనిచిిన ఫహుభతులు పొింది శింతోవింగా కేరిింతలు కటా
ు రు.
తరువాత రశనన బుజిజగాడిని తన డిల డుకోఫటిునప్పడు వాడి మఖింలక్ష్ అలాగే
చూస్త
ర ఉిండిపోయింది ఐఴషయమ. లేత గులాబీ యింగు జుబాఫ, డా
ర మర్ వేస్త్రు వాడిక్ష్. నఱవని
ఉింగరాఱ జుతు
ర ట్ట
ు లా భరిసపోతోింది... ఆ జుతు
ర లించి క్భభని స్త్ింబా
ర ణ్న రిభలిం...
ళింటినిిండా వేసన బ్రబీ పౌడరు వాశన, బుగాన టిున నఱవని దిషిు చుక్కతో, కాలశకు క్టిున
మళషఱ టీులు ఘలు
వ ఘలు
వ భని మో
ల గుతూ శళషడి చేస్త
ర ింటే, మదు
ద లొలిక్ష్ పోతూ ఉనన ఆ
చినన బాబును చూస్త
ర ఉింటే ఆభల మ్మతృతషిం లు
వ బిక్ష్నట్ట
ు అయింది. అరమతనింగా
వాడిని ైక్ష్ ఎతిర గుిండ్రకు షతు
ర కుని మరిసపోయింది. క్కస్త్రిగా ఆభ గుిండ్రలు
ఫరువెకాకయ. క్లశలక్ష్ నీళ్ళశ ళచాియ... తానూ తలివ అయతే... ఆహా... ఆ భాళనే ఎింత
అప్పరూింగా ఉింది?
మొతా
ర నిక్ష్ అననపూయి గారి నేతృతషింల, శరగరినిఱమింలని అమ్మభయఱింతా క్కటై ఆ
వేడుక్ను ఎింతో వెైబళింగా జరిపిించారు. ఐఴషయమ అిందరికీ దగాయయింది.
కార్టుక్ క్ష్ తనకూ ఎడిం రుగుతుననట్ట
ు అనిపిస్రింది. ఇింటిక్ష్ ళచిినా ఎప్పడూ లాప్ టాప్
ట్ట
ు కని ని చేస్కుింటూ ఉింటాడు త తన గురిించి టిుించుకోళట్ిం మ్మనేస్త్డు.
ఎక్కడికెైనా వెలదాభని అనిపిించి అడిగతే, తనకు టైిం లేదని అింటాడు. గింట్లు గింట్లు ఫోన్
ల మచిట్ట
వ ... అళతలి వాళ్ళశ ఆడ పరిండ్ అని తనకు తెలుస్త
ర నే ఉింట్టింది. ఆడదానిక్ష్
శషజింగా ఉిండే „అస్తమ‟, „పొససవ్ నస్‟ తనను బాధ డుతునానయ. కానీ అనీన మింద
తెలుస్. తాను విలాశ ప్పరుష్ణడనని, వెయైటీ కోరుకుింటానని, అిందుక్ని తన క్కదానికే

రిమితిం కాలేనని మింద చెపాడుగా... అతని కాింప్పల
వ బోలెడు అనుబవాలు... తిిండి,
తాగుడు, విలాశింగా క్కనే క్ యుళతి ఉింటే చాలు అతనిక్ష్ ఇింటో
వ ఉనన ఐఴషయమ
తఱప్పఱలక్ష్ కూడా రాదు.
ఐఴషయమ భనస్ భాయింగా మూలిాింది. అింతలనే భధుబాఱ ఊరినుించి భధామషనిం కరిమర్
ల ళచిిన శుబలేఖ గురు
ు కు ళచిిింది.
ఎింతో ఆనిందింగా తెరిచి చూసింది. భధుబాఱ రస్
ర తిం లీవ్ టిు ఇింటిక్ష్ వెళ్లశింది. శుబలేఖ
ైన అిందభైన ఆయు్. ధనురా
ధ రి అయన రామడి భడల తఱ ళించుకని ళయమ్మఱ వేస్
ర నన
మేలిమస్గుల స్టతాదవి. మగు
ధ రాలే అయింది ఐఴషయమ. లఱ విళరాలు చూసింది.
ఇదిళయకే ఊరిక్ష్ వెళ్ళవమిందు వేణుగోపాల్ ని తనకు రిచమిం చేసింది భధు. భించివాడు,
య్యగుమడులానే అనిపిించాడు. భధు జీవితిం ఆనిందింగా గడవాలి అనుకుింది భనస్తపరిుగా...
ళ్లశక్ష్ తక్ వెళ్ళశలి. ఇింకా మూడు వారాలుింది... అనుకుింది. భధుబాఱ గురిించి, తభ
సేనషిం గురిించీ, హాశుల
వ తామ గడిపిన చక్కని భధుయ జీవితిం గురిించీ, ించుకునన
క్వుస్ఖాఱ గురిించీ ఆలచిస్త
ర ింటే ఆభకు రశ్నింతింగా నిదర టిుింది.
***
“కార్టు... ళచేి శుక్యవాయమే భధు ళ్లశ వాలశ ఊరిల. భనిం తక్ ళ్లశక్ష్ వెళ్ళశలి...” ఆఫీస్
క్ష్ తయాయవుతూ చెపిింది ఐఴషయమ.
“శుక్యవాయమ్మ? నాకు వేరే నుింది ఐశూ... నువుష వెళ్లశ ళచేియ్...” అదదింల చూస్కుింటూ
కాజుళల్ గా చెపాడు కార్టుక్.
“అదమిటి కార్టు, భధూ నాకు బాగా కోవజ్ పరిండ్ అని నీకూ తెలుస్ క్దా... ఇదదయిం క్లిస
ళస్త్రభని మ్మటిచాిను నేను... ప్లవజ్ కార్టు...”
“ఏమిటి ఐశూ, నననడిగ ఇచాివా ఏమిటి నీ మ్మట్? మీ భధుబాఱ అింటే నాకు కోయు్ ల
జడజ్ గారు గురు
ు ళస్త్రరు. నేనేదో తప్ప చేసనట్ట
ు , ఆవిడ చూప్పఱతోనే నిఱదీస్
ర ననట్ట
ు
అనిపిస్
ర ింది నాకు...”

“ఛ! ఏదో నేనింటే ఉనన పేరభ కదీద, భనిం అళఱింబిించబోయే కతర జీవితిం ట్వ ఉనన
ళమతిరేక్త ళఱనా ఆరోజు అలా మ్మటా
వ డిింది కానీ, ఆభకు నుళషింటే చాలా గౌయళిం కార్టు...
అలాింటివేవీ భనస్ల ట్ట
ు కోకు. గురువాయిం ఫమలుదరి, శుక్యవాయిం స్త్మింతఱిం ళ్లశ
చూస్కుని, ఴనివాయిం ఉదమమే ఫమలుదరి ళచేిదా
ద ిం... ఈ క్కస్త్ర్ట నా మ్మట్ కాదనకు...”
వేడికోలు గా అింది ఐఴషయమ.
ఐఴషయమ మఖిం చూస్త
ర ింటే కార్టుక్ క్ష్ ఎింతో జాలి వేసింది. తన గురిించి శయషిం తెలిస్ట, తన
ఫఱహీనతఱను అయథిం చేస్కుింటూ, ఆభ మ్మతఱిం తనను పేరమిస్త
ర నే ఉింది... తనకే లటూ
లేకుిండా చూస్కుింటూనే ఉింది... అలాింటి ఐఴషయమ కోశిం ఈ క్కస్త్రి తనను ళ్లశక్ష్ తీస్కు
వెళ్లతే ఏిం? పిచిిపిఱవ! ఎింతో శింతోవడిపోతుింది. అతని షృదమిం భతరఫడిింది.
“శరే... బాగ్ శరు
ద కో... భించి చీయలు ట్ట
ు కో... శరేనా?” ఉపొింగన పేరభతో ఆభను దగాయకు
తీస్కుని గుిండ్రఱకు షతు
ర కునానడు.
“థింక్ యు కార్టు... థింక్్ అ లాట్! అిందుకే నుళషింటే నాక్ష్ింత ఇవుిం...” పేరభగా అతని బుగా
మీద మదు
ద ట్ట
ు కుింది ఐఴషయమ.
***
“అమ్మభయ్ ఐఴషరామ...” అింటూ ళచిిింది అననపూయి.
తలుప్ప తీసన కార్టుక్, “ఐశూ, పినిన ళచాిరు చూడు...” అింటూ ఫడ్ రూమ్ లక్ష్
వెళ్లశపోయాడు. ళ్లశక్ని భధుబాఱ వాళూశరు ఫమలుదయబోతునన ఐఴషయమ షడావుడి గా
లలినుించి ళచిిింది.
“పినీన... చెిండి... ఏభైనా కావాలా?” అింది అమ్మమక్ింగా.
“ఇదిగో ఈ పాకెట్ భధుబాఱక్ష్ ఇళషమ్మభ... ఇిందుల స్ప్ప, కుింకుభ, అక్ష్హింతలు, కతరచీరా
ఉనానయ... నావీ, బాబాయవీ ఆశీస్ఱతో పాట్ట అిందిించు...” అని క్ పాకెట్ అిందిించిింది.

ఐఴషయమ వెరియదానిలా అననపూయి వెైప్ప చూస్త
ర ఉిండిపోయింది. తనతో కింత అనుఫింధిం
ఉననది అననపూయికు, కానీ భధుబాఱను క్లిసింది యిండు మూడు స్త్రు
వ మ్మతఱమే... అయనా
ఎింత ఆపేక్ష దాని మీద? క్క క్షణిం ఆవిడల తన తలివ క్నిపిించిింది. అింతే కాదు, అభభకు
దూయింగా ఉనానననన భాళన క్లుగగా, క్లశలక్ష్ నీళ్ళశ ళచాియ.
“అయ, ఏమిటిరా, శుబమ్మ అని ళ్లశక్ష్ వెలశబోతూ, ఈ క్నీనళ్ళ
వ ? తుడుచుకో...”
భిందలిింప్పగా అింటూనే తన కింగుతో ఐఴషయమ క్ళ్ళశ తుడిచిింది అననపూయి.
“పినీన... మీరు నాకు మ్మ అమేభ అనిపిస్
ర నానరు...ఇింత భింది కూతులశ ట్వ మీకునన
పేరభను తఱచుకుింటే... ఏడుప్ప ళచేిస్రింది...” అననపూయి గుిండ్రల
వ గుళషలా దిగపోయింది
ఐఴషయమ.
“ఛ, చిననపిఱవవి అయపోతునానవు రోజురోజుకీ... శరే శరే... టైభవుతోింది... ఫమలుదయిండి...
జాగయతరమ్మభ, డ్రైళవిింగ్ చేసేట్ప్పడు... అబాఫయక్ష్ చెప్ప... అశలు డ్రైళళర్ ని
ట్ట
ు కోళఱసింది... రాతిఱపూట్ కారు నడట్ిం క్వుమే క్దా... భరి నేను ళస్త్రను, మీ బాబాయక్ష్
తషయగా అననిం ళడిడించేయాలి...తషయగా ళచేియ్... శరేనా?” అింటూ ఐఴషయమ తఱ నిమిరి,
వెళ్లశపోయింది అననపూయి.
“ఐశూ... యడీనా? ఐదు నిమిషాల
వ ఫమలుదరాలి...” లలినుించి కేక్ టా
ు డు కార్టుక్.
***
కనిన గింట్ఱ మిందు భధుబాఱ ఇింటిల...
పినునలూ, అతరమమలూ, అక్కమమలూ, ళదినా అింతా ళచిి భధుబాఱను ళ్లశకూతురిన
చేస్త్రు. ళింటిక్ష్, మఖానిక్ష్ స్ప్ప, నూన రాస, నలిచి, క్రి తరాషత భరొక్రు తఱ
మీదుగా నీళ్ళశ పోస, తఱింటారు. పాదాఱకు స్ప్ప పూస, పారాణ్న తో అఱింక్రిించారు.
నిడుపాటి జుతు
ర కు చికుక తీస అిందభైన జడ అలివ, దానిక్ష్ పూఱజడను కుటా
ు రు. చెవుఱ

నుించి చెింఱళయకూ ఊగుతునన జూకాఱతో, పాపిట్ల పాపిడి బిలశతో, నుదుట్ క్ళ్ళమణ
తిఱక్ింతో, బుగాన అభరిన చక్కని నఱవ చుక్కతో, భడకూ, చేతుఱకూ ఫింగారు నగఱతో,
ట్ట
ు చీయతో, పాదాఱకు భింజీరాఱతో ఱకీహభదవి ళ్లశకూతురు అయిందా అననట్ట
ు ింది
భధుబాఱ.
“అబాఫ, ఎింత అిందింగా ఉనానవే చెలా
వ య్... మ్మ దిషేు తగలేట్ట
ు ింది...” అని మరిసపోయారు
అక్కలిదదరూ. నామనభభ దగారిక్ష్ ళచిి క్లశ నిిండుగా భనళరాలిని చూస్కుింది.
“భధూ ళ్లశ అయపోతోింది.. ఇక్ నాకు ఏభైనా పరాషలేదు...” తృపిరగా అనుకునానడు ఆభ
తిండిర అనింత రాభమమ. ఆభ అనన గరి శింఫరానిక్ష్ అింతే లేదు.
ఫింధువులూ, చుట్ట
ు రక్కఱ ఇరుగుపొరుగు వారూ ళచిి అక్ష్హింతలు వేస్త్క్, భధుబాఱ,
నామనభభకూ అమ్మభ నాననఱకూ, అక్కలు, బాళఱకూ, అనాన ళదినఱకూ, పాదాఱింటి
నభశకరిించిింది. వారు వేసన చిని అక్షతఱతో ఆభ జుట్ట
ు అింతా నిిండిపోయింది.
“నీ పరిండ్ ఎళరో ళస్త్రయని చెపావు క్దా భధూ?” అడిగింది నియభఱ.
“అవును ళదినా, స్త్మింతఱిం ఫమలుదరి రేప్ప ఉదయానిక్ష్ ళస్త్రరు వాళ్లశదదరూ...” చెపిింది
భధుబాఱ.
***
“పిచిిపిఱవ! ఐఴషయమను చూస్త
ర ింటే చాలా బాధ క్లుగుతోిందిండీ...” విఴషనాథిం పేవట్ ల
చపాతీలూ కూరా ళడిడస్త
ర దిగులుగా అననది అననపూయి.
“నిజమే అనూ... కానీ భనమేిం చేమగఱిం... ఈ నాటి యుళతకు భనిం దిశ్న నిరేదఴిం
చేమలేమ... వాళ్ళశ ఎనునకునన జీళన విధానిం అది... అింతే...”
“కానీ... అతను చాలా భించి వాడిండీ... ఆ పిఱవింటే పేరభ కూడా...”

“కానీ సేషచాి ప్పరుష్ణడు... అలాింటి వారిక్ష్ తభ తరాషతే ఎళయైనా... అయనా ఈ దధతి
ఇప్పడిప్పడే ఇిండియా ల బాగా పా
ర చుయమమౌతోింది... ఇదదరికీ ఇవుభయేమ క్దా అలా క్లిస
ఉింట్టనానరు?”
“కాదిండీ, కార్టుక్ తో ఒ స్త్రి మ్మటా
వ డిండి... మీరు చెపిన మ్మట్ కాదని అనడు...”
“పిచిి అనూ... నువుష పాతకాఱిం దానివి... ఈ కాఱిం పిఱవలు తామ నమిభన దానిన
ఆచరిస్త్రరు త ఎళషరి మ్మటా వినరు...”
“ఐఴషయమ...ఆడపిఱవిండీ... అమ్మమకురాలు... ఉనననానళ్ళశ ఉిండి రేప్ప అతను ఆభను విడిచి
వెళ్లశపోతే...”
“వెలశనీ... ఐఴషయమ దానిక్ష్ సదధడే ఉింట్టిందిలే...”
“మీరు భగవాళ్ళశ... ఆడదాని భనస్ మీకేిం తెలుస్?” ఉకోయవింగా భజిజగ గా
వ స్ను ట్ప్ల భని
ఴఫదిం అయేమలా టేబుల్ మీద టిుింది అననపూయి.
గఱగలా నవేషస్త్డు విఴషనాథిం...
“ఎిందుకు తెలిమదు? నఱబై శింళతరాఱనుించీ నీతో కాప్పయిం చేస్త
ర ... ఇింకా
తెలుస్కోలేకుిండా ఉనాననా? పిచిి అనూ... పిచిి ఆలచనలు మ్మనేస, రశ్నింతింగా ఉిండు...
రస్
ర తిం వాళ్లశదదరూ ఆనిందింగానే ఉనానరుగా... తరాషత ఆలచిదా
ద ిం... శరేనా?” ఆభను
అనునయించాడు.
కోింగా ఆమన వెైప్ప చూస్త
ర , మడుచుకునన మఖింతో మూతిని మై ఆరు స్త్రు
వ
తిపిింది అననపూయి, ళజా
ర లు పొదిగన ఆభ బ్రశరి తళ్ళకు తళ్ళకుకన భరిసపోతుిండగా...

తెఱతెఱవారుతుిండగా భధు వాలశ ఊరి పొలిమేయఱలక్ష్ రవేశ్ించిింది, కార్టుక్ కారు. “ఐశూ, నిదర
లే... ళచేిస్త్ిం...” పరింట్ స్టట్ ల వెనక్ష్క తఱ వాలిి నిదరపోతునన ఐఴషయమ భుజమీభద తటిు
లేపాడు.
నిదరభాయింతో వాలిపోతునన క్నుయఱను ఒ స్త్రి తెయచి అతని వెైప్ప చూస భళ్ళశ
క్ళ్ళశ మూసేస్కుింది, ఐఴషయమ. కోరా యింగు కాట్న్ డ్రరస్ ల వాలు జడల స్లిపోయన
పూఱమ్మఱతో, రేగన జుట్ట
ు తో ఉనన ఐఴషయమను చూసేర ఎింతో ఇవుింగా అనిపిించిింది అతనిక్ష్.
కారు స్వ చేస క్ క్కగా ఆపాడు.
“ఐశూ... చూడు, లే... ఇదిగో ఈ నీలశతో క్ళ్ళశ క్డుకోక... ళచేిస్త్ిం భధూ వాలశ
ఊరిక్ష్...” అని వాట్ర్ బాటిల్ అిందిించాడు. తెలివిలక్ష్ ళచిిన ఐఴషయమ, నుదుటిై డుతునన
శ్రోజాఱనుైక్ష్ తోస్కుింటూ అతనిన చూస చిరునవుష నవిషింది. ఇదదరూ కారు దిగ ఫరష్
చేస్కునానరు.
“షభభమమ... హాయగా ఉింది క్దూ!” అింది పరష్ కాగానే...
“అవును...” నవాషడు కార్టుక్, ఆభను దగాయకు తీస్కుని చెక్ష్కలి మదా
ద డుతూ...
“ఎింత బాగుిందో క్దా ఇక్కడ? ఇింకా స్తరోమదమిం కాలేదు... ైరు పాలు చిరుగాలిక్ష్
తఱలూప్పతూ ఆడుకుింట్టనానయ... ఆహా... ఆ చెట్ట
ు నిిండా ఎయయటి ప్పవుషలు చూడు కార్టు...
అదుబతిం క్దా... అఱవదిగో అక్కడ చూడు ఆ తెలా
వ వు, దాని దూడా... చెట్ట
ు క్ష్ింద... ఎింత
బాగునానయ?”
“భనిం ఇలా ఇక్కడే రక్ృతిని చూస్త
ర మరిసపోతూింటే, అక్కడ భధూక్ష్ ళ్లశ
అయపోతుింది... భరి భనిం వెళ్ల
వ దూ
ద ?”
“అమోభ వెళ్ళశలి... ద ద! అవునూ... బాగా అలిసపోయావు క్దూ డ్రైళవిింగ్
ల?” అతని మీదిక్ష్ ళింగ, నుదుట్ మదు
ద టిుింది...
నవిష, కారు స్త్ుయు్ చేస్త్డు, కార్టుక్.
***

దద తాటాకు ిందిరి వేస ఉింది ఆ ఇింటి మిందు. ిందిరి రాట్ఱకు క్టిు ఉనన చిని
తోయణాలు అతిథుఱకు స్త్షగతిం లుకుతుననట్ట
ు గాలిక్ష్ తఱలూప్పతునానయ. ిందిరి క్ష్ింద
వేస ఉనన దద ఎయయని తివాచీ మీద కుర్టిలు ళయశగా వేస ఉనానయ.
కార్టుక్ కారు శరాశరి ళచిి ిందిరి క్కనే ఆగింది.
అటికే నిదరలేచి, మఖిం క్డుకుకని కాఫీ తాగుతూ కూరుిింది భధుబాఱ. గుభభిం
మిందు కారాగగానే, అరుగు మీదునన స్ఫాల కూరుిని ఉనన భధుబాఱ క్క ఉదుట్టన
అరుగు దిగ, కారులించి దిగన ఐఴషయమను యిండు చేతుఱతో చుటేుసింది... ఇదదరి క్ళూశ
చెభభగలా
వ య. చెలి క్రగలి విడిపిించుకని, కార్టుక్ వెైప్ప చూస్త
ర , “యిండి...రయాణిం బాగా
జరిగిందా?” అింది భధుబాఱ ఆహాషనిస్త
ర .
చిననగా నవిష, తఱింక్ష్ించి, లలి ళచాిడు కార్టుక్ తభ స్తట్ కేస్ఱతో. ఈలగా
ళచిిన గరి వారిని లలి తీస్కువెళ్లశ గదిల స్త్మ్మను
వ టిుించాడు.
“ఐశూ, రయాణిం బాగా జరిగిందా? మఖాలు క్డుకుకని పరష్ అళిండి లఱ...” అింది
భధుబాఱ.

“ఉహు, మిందు నినున బాగా చూస్కోనీ...” అింటూ క్కనే కూరుిని భధును
వాటేస్కుింది భళ్ళశ. ర్టక్షగా చూస్త
ర , “ఎింత బాగునానవే! ళ్లవ క్ల అింటే ఇద కాబోలు...”
అింది బుగాలు ప్పణుకుతూ.
శషఱింగా సగు
ా డిింది భధుబాఱ. “బుగాలు భర్ట ఎయయఫడుతునానయ... నేనే
అబాఫయని అయుింటేనా? వేణూక్ష్ దక్కనిచేి దానిన కాదు...” అింది మేఱమ్మడుతూ...
“ఐఴషరామ, క్బురు
వ తరాషత కానీ, మిందు లలిక్ష్ రామ్మభ... మీరు ఆ గదిల పరష్
అళిండి...” పూయిభభ నవుషతూ చెపిింది.
భరో అయగింట్ తరువాత చక్కగా యడీ అయ ళచిి కుర్టిల
వ కూరుినానరు, కార్టుక్,
ఐఴషయమ. పఱహాయిం వేడి వేడి పొింగల్, మినగాయలు వాలశ దగాయక్ష్ ళచేిస్త్య...
టిఫిను
వ అళగానే “అమ్మభ ఐఴషరామ, నేను భధూ చిననక్కను. నీకు కాఫీ యా, టీ యా?
మీ ఆమన ఏిం తాగుతారు?” అని అడిగింది చారుశీఱ.
„అబ్రఫ మ్మ ఆమన కాదు...‟ అని చెబోయ నవుషకుని మ్మనేసింది
ఐఴషయమ. “ఇదదయిం కాఫీయే తాగుతాిం చిననకాక...” అింది ళయశ క్లిపేస్త
ర ...
చిరునవుషతో కాఫీలు అిందజేసింది చారుశీఱ.
భధామషనిం ఖాళ్ళ దొరిక్ష్నప్పడు, అననపూయి అిందజేసన కానుక్ను భధుబాఱకు
ఇచిిింది ఐఴషయమ. ఆ చీయను క్లశకు అదు
ద కుని జాగయతరగా తన టుల దాచుకుింది భధుబాఱ.
“తలివ భనస్ అిందరికీ ఉిండదు ఐశూ... ఆవిడ అిందరినీ తన వాళ్ళ
వ గా పేరమిస్త్రరు.
దానిక్ష్ నోచుకునన భనిం అదృవుళింతుఱిం... మఖమింగా నీ గురిించి నాకు ఇదిళయల చాలా
బయాలు, ఫింగలూ ఉిండేవి... కానీ ఇప్పడు అవి లేవు... నీకు అిండగా పినినగారునానరు...
ఎటిు రిసథతుఱలనూ ఆవిడని దూయిం చేస్కోళదు
ద ఐశూ...” చెభభగలివన క్ళ్ళశ రుమ్మలుతో
అదు
ద కుింటూ చెపిింది భధుబాఱ.
“నిజిం భధూ... ఆవిడే లేక్పోతే నేను ఏభై పోయేదానోన!” తనల తాను
అనుకుింట్టననట్ట
ు గా చెపిింది ఐఴషయమ.
***

“ఏమిట్మ్మభ ఇది? ఇలాింటి చీయలు నేనైతే ఎప్పడూ క్ట్ులేదు..” విడిదిింటో
వ చీయను
భించిం మీదిక్ష్ విసరి కడుతూ అననది వినత, ఉకోయవింగా మకుక ఎగబీలుస్త
ర ...
“ష్! ఏమిటే ఈ అఱవరి? తప్ప క్దూ?? చక్కగా ఉనానయ చీయలు... ళింక్ టేుిందుకు
లేదు... ప్లవజ్ గడళ చేమకు...” శమదాయించిింది స్రేఖ.
“అమ్మభ, మదినా స్త్నీ... నీకు నచిితే నువుష క్ట్ట
ు కో... నాకు నచిలేదు...
దా
ద లశ చీయలా ఉింది... అమ్మభ, నాకు టిున ఈ ట్ట
ు చీయను తియగాటిు భించిది తెపిించవే!”
షఠిం చేస్త
ర , తలివతో అననది వినత.
“చిననపిఱవవా వినూన? భనిం ట్నిం వాలశభనీ, భనక్ష్ శింస్త్కయిం ఎకుకళనీ
అనుకుింట్టనానరు వాళ్ళశ. ఆపుర్ ఆల్ చీయ కోశిం పిచిి గోఱ చేసేర భనిం వాలవక్ష్ చుఱక్న
అయపోతాిం... నీకు ఎనిన చీయలు కావాల, ఎలాింటివి కావాల అనీన నేను కనిస్త్రనురా... నా
మ్మట్ వినురా ఫింగారు తలీవ...” బుజజగించిింది స్గుణభభ.
ఎలా అయనా గడళ చేయాఱని అనుకునన వినత ఆట్లు స్త్గలేదు.
“నేను అననిం తిననమ్మభ ఈ రోజు... భర్ట ఒళర్ చేస్
ర నానరు మీరు... ఏింటి ఆ ళ్లశ
వాలశని వెనకేస్కు ళస్త్రరు?” అింది కోింగా.
“పిచిి తలీవ... వాళ్ళశ రాయ వాళ్ళశ కాదమ్మభ... మీ అననమమక్ష్ అతా
ర రు... వాలశ
రువు తీయాఱని అనుకుింటే, భన రువే పోతుింది క్దమ్మభ? నా ఫింగారు తలివ క్దూ?
ఇదిగో నువుష అడిగాళని రతేమక్ింగా పూర్ట కూరా ింపిించారు... రా.. కాశర నోటో
వ
వేస్కుిందూ...” భళ్ళశ చెపిింది స్గుణభభ.
“ఏమిటి, మ్మ యుళరాణ్న వినతా దవిగారి ఆగయహానిక్ష్ కాయణాలు తెలుస్కోళచుినా?”
అప్పడే స్త్ననిం చేస ళచిిన వేణు అడిగాడు నవుషతూ.
మఖిం క్ిందగడడలా చేస్కుని కూరుినన వినత మ్మటా
వ డలేదు.
“ఏమిటి ఇింకా అలాగే కూరుినానరు? అిందరూ టిఫిను
వ కానిళషిండి... చాలా
నులునానయ...” అింతా గభనిస్
ర నన గోళయధనరావు ళయిండాలించి లలిక్ష్ ళస్త
ర గటిుగా
చెట్ింతో, ఏమీ చేమలేక్ టిఫిన్ పేవట్ చేతిలక్ష్ తీస్కుింది వినత.

“అదుబతింగా ఉనానయ టిఫిన్... అయ... ఇదమిటీ, నీకు సవలా?” క్కనే
కూరుిని అడిగాడు ళన్. “ఊ, చాలెవిండి... టిఫినవ మొషిం ఎయగనట్ట
ు ...” తగు
ా శషయింతో
ఈశడిింప్పగా అననది వినత.
„ఈ ఫరషభ జెమడు మొక్క లశయే ళయకూ ఏమీ గడళ చేమకుిండా ఉింటే
బాగుిండును...‟ భనస్లనే వేయ దవులశకు మొకుకకునానడు ళన్.
***
రాతిఱ భోజనాలు అయామక్, ళ్లశ ఏరాట్ట
వ కనస్త్గాయ. ఐఴషయమ, కార్టుక్
కుతూషఱింగా రతీ తింతునూ గభనిస్
ర నానరు.
భధుబాఱకు పూఱ జడవేస, నుదుట్ క్ళ్ళమణ తిఱక్ిం దిదిద, దానిైగా బాసక్ిం
అఱింక్రిించారు. కుింకుభ యింగు ట్ట
ు చీయల, జర్ట బుటాఱ భధమ మిఱమిలా భరిసపోతోింది
భధుబాఱ. బుగాన చుక్క ఆభ అిందానిక్ష్ దిషిు తీసే బాధమతను తాను స్టషక్రిించిింది. గోరిింట్
ిండిన అయచేతుఱల చిని కఫఫరి బొిండానిన ట్ట
ు కునన ఆభను, మేనమ్మభలు బుట్ుల
క్ళ్ళమణ వేదిక్ దగాయకు తీస్కుళచాిరు.
సగు
ా తెయఱ మేలిమస్గు చాట్టగా భధుబాఱ మఖాయవిిందిం, నీలి మేఘ మ్మఱఱ
భధమన భాసస్
ర నన చిందరబిింఫింలా అనిపిస్రింది...
ళధువు లని ఆ స్మగానిన క్నానయకుిండా తిఱక్ష్స్రింది ఐఴషయమ... „ఆడపిఱవకు
వివాషభననది క్ భధుయ ఘట్ుమే స్మీ...‟ అనుకోకుిండా ఉిండలేక్పోయింది ఆభలని క్నన
భనస్.
అనుకునన మహూరా
ు నిక్ష్ నిరిషఘనింగా ళ్లశ జరిగపోయింది. ఫింధుమితు
ఱ ఱ ఆశీయషచనాలు,
అక్ష్హింతఱ భధమ భధుబాఱ చిని భడల మూడు మళూశ వేస్త్డు, వేణుగోపాల్.

రాతిఱ ళ్లశ వేడుక్ఱనీన పూయుయే శరిక్ష్ ఇించుమిించుగా యిండు దాటిపోయింది. అప్పడు రూమ్
క్ష్ ళచిి నిదరపోయారు ఐఴషయమ, కార్టుక్. ఈలగానే కార్టుక్ క్ష్ ఆఫీస్నుించి ళరుశగా అయజింట్
కాఱ్ రాళట్ింతో భధామషనిం భోజనిం చేస ఫమలుదరాఱని అనుకుననవాళ్ళశ కాస్త్ర
ఉదమిం బ్రరక్ ఫాశు్ చేసేస ఫమలుదరిపోయారు. స్ప్ప నీలియింగు కాింబినేవన్ ల చినన
చినన గళ్ళశనన భింగలగరి జర్ట చీయ తన ళదిన చేత బొట్ట
ు టిుించి, ఐఴషయమకు ఇచిిింది
భధుబాఱ. భధుబాఱను క్రగలిించుకుని విడుళలేక్, విడుళలేక్ క్నీనలశతో కాయక్ష్కింది
ఐఴషయమ. భధు రిసథతి అిందుకు భిననింగా ఏమీ లేదు. క్నుయఱ మిందు యచుకునన
భించుతెయఱలించి దూయభైపోతునన కారును చూస్త
ర చేయ ఊపిింది.
స్త్మింతఱిం ఆరు గింట్లు దాట్టతూ ఉిండగా ఇింటిక్ష్ చేరుకునానరు. ఇింటిక్ష్ చేరిన వెింట్నే
స్త్ననిం చేస, ఆఫీస్కు వెళ్లశపోయాడు, కార్టుక్. అఱశట్గా క్క మీద వాలిింది ఐఴషయమ.
***
స్ప్ప ఫట్ుఱతో తిరుభఱ వెళ్లశ ఆ ఏడుకిండఱవాడిని దరిసించుకుని, ఆ నితమ

క్లామణచక్యళరిు క్ష్ క్ళ్ళమణిం చేయించారు నళదింతులు భధుబాఱ, వేణుగోపాల్. భరునాడు
ఫమలుదరి చెనైన, ఫింగుళూరు, భైస్తరు, ఊటీ చూస్కుని తిరిగ హైదరాబాదు రావాఱని
పా
వ న్... మొతరిం మూడువారాఱ షనీమూన్ కాయమక్యభిం. అిందుల ప్పననమి రోజు ఊటీల
ఉిండేలా పా
వ న్ చేస్త్డు వేణు.
ఈ రయాణిం ళఱన ళ్లశక్ష్ మిందు తామ అరిచితుఱభని ఇదదరూ భయచిపోయారు.
పా
ర ణసేనహతులుగా మ్మరిపోయారు. క్ించిల అతరగారిక్ష్, ఆడబిడడఱకూ, అక్కఱకూ, ళదినకూ
ట్ట
ు చీయలు కననది భధుబాఱ. ఫింగుళూరు లని లాల్ బాగ్, క్ఫఫన్ పాయక్, ఫననర్ ఘట్ు
దవాఱమిం, ఇస్త్కన్ దవాఱమిం శిందరిసించాక్, భరానడు విశ్లషఴషయమమ పారిశ్నయమిక్ భరియు
స్త్ింకేతిక్విజా
ఞ న ప్పరాళస్
ర శ్నఱను దరిసించారు. ఉదమిం నుించి భధామషనిం ళయకూ అనినటినీ
రిశీలిస్త
ర భైభయచి ఉిండిపోయారు. తిరిగ తిరిగ కాళ్ళశ నొప్పఱతో బాగా అలిసపోయ రూమ్
చేరి రాతిఱ ళయకూ నిదరపోయారు. ఆ రాతిఱ భోజనిం అయామక్, హోట్ల్ ఆళయణల ఉనన లాన్ ల
ఫించీ మీద కూరుిని ఏవేవో క్బురు
వ చెప్పకునానరు. డుకోబోయే మిందు తన గుిండ్రఱ
మీద తఱ ఆనిించి, అయమోడు క్నుఱతో చూస్
ర నన భధుబాఱ నుదుట్ మదా
ద డుతూ, “ఈ
హచెిింటీ కాయమక్యభిం ఎిందుకు టా
ు రో ఇప్పడు అయథభైింది...” అనానడు వేణు.
“హచెిింటీ? అింటే వాచీఱ క్ింనీ యా?”
“నో... కాదు... H M T – HONEY MOON TRIP...”
“ఒహ్... బలే ఉింది... తభరే కాయన్ చేస్త్రా ఈ దానిన?” అతని బుగాఱ మీద వేలశతో
స్నానలు చుడుతూ అడిగింది భధుబాఱ.
“కాదురా, భనక్నాన దదవాళూశ, అనుబళజుఞలూ చాలా భింది టిున పేరు అది. బాగుింది
క్దూ...”
“ఊ! అవును... చాలా... ఇింతకీ ఈ హచెిింటీ ఎిందుకు టా
ు యట్?”

“ఇలాళన్ వస్ ళన్ ఈక్షల్ టూ టూ కాదని, క్కటే అని నిరూపిించటానిక్ష్... అదుబతిం
క్దూ?”
ఇక్ వేణూని మ్మటా
వ డనీకుిండా అతని దవుఱను మూసేస్త్య భధు దవులు. భరానడు
ఉదమమే భైస్తరు ఫమలుదరిపోయారు. భహష్ణడిని అభభవారు భరిదించిన శథఱిం క్నుక్
భైస్తరు అని పేరు ళచిిిందని తెలుస్కుని, చామిండేఴషరి దవాఱయానిక్ష్ వెళ్లవ దయసనిం
చేస్కునానరు. అక్కడ దద నిందీఴషరుడి విగయహానిన చూస ఆఴియమచక్ష్తులే అయామరు. రాతిఱ
పూట్ అతమదుబతభైన విదుమదీదపాఱింక్యణతో భరిసపోతునన భహారాజా పాలెస్ దరిసించి,
ఫృిందాళన్ గాయడన్ క్ష్ ఫమలు దరిపోయారు. కాసేప్ప విశ్నయింతి తీస్కునన తరువాత
వామహామళ్లక్ష్ ఫమలుదరారు. ఎట్ట చూసనా నళ యుళ జింట్లే. చేయీ చేయ క్లుప్పకుని,
క్రి భుజమీభద తఱవాలిి భరొక్రు, అమ్మభయ నడుమ చుటూ
ు చేయ వేస అబాఫయ...
ఇలా యక్యకాలుగా క్లిస నడుస్
ర నానరు. ఈ స్విశ్నఱభైన తోట్ క్ృవిరాజస్త్గర్ డామ్ అనే
అిందభైన ఆనక్ట్ుకు క్వెైప్ప ఎింతో శోభానమ్మమింగా నిరిభించఫడిింది. ఫృిందాళన్ గాయడన్
నిిండా యక్యకాఱ యింగుయింగుఱ పూలు, ళృకాహలు, ఱతలు, మొక్కలూ... ఇింకా ఎనోన
ఫింటైన్... ఇప్పడింటే హైదరాబాద్ ల శయషస్త్మ్మనమిం అయపోయింది కానీ, క్ప్పడు
ఫృిందాళన్ గాయడన్ ల డానిింగ్ ఫింటైన్ అింటే ఎింతో కేయజ్... రాతిఱ క్ గింట్
సేప్ప యక్యకాఱ పాట్లు వేస్త
ర , వాటి ఱమకు అనుగుణింగా ఊగేలా, నీటి ధాయలు చిమేభలా
అభరిిన ళిందఱ శింఖమలని ఫింటన్ లు, యింగుయింగుఱ దీపాఱ వెలుతురుల, యక్యకాఱ
వేగాఱల, యక్యకాఱ ఎతు
ర ఱకు ఎగురుతూ, యింగుఱల నీళ్ళశ చిమభతూ క్నుఱవిిందు
చేస్త్రయ. ఇదదరూ చెట్ుటా
ు ల్ వేస్కుని ఆ వినామస్త్లు తిఱక్ష్ించి, శింతోవిం, శింతృపిర
నిిండిపోయన షృదయాఱతో రూమ్ చేరుకునానరు.
భరునాడే ఊటీ చేరుకునానరు. చేరిన రోజు ఆ వాతాళయణిం చూస థిరల్ గా ఫీల్ అయింది
అటిళయకూ అక్కడిక్ష్ రాని భధుబాఱ. ఆకాఴిం మేఘాళృతిం అయ ఉింది... శననగా

చినుకులు డుతూనే ఉనానయ. భిండువేశవిల సైతిం అక్కడ ఉషోిగయత ఇయవెైక్ష్ మిించదు.
“అఫఫ, చలేస్రింది వేణూ...” రూమ్ లక్ష్ చేయగానే స్త్మ్మను క్కన డేస, అతనిన
షతు
ర కుపోయింది భధుబాఱ.
“అవును... నిజిం... చాలా చఱవగా ఉింది భధూ...” అింటూ ఆభను తనల పొదువుకుని,
భించింమీద కూరోిఫటా
ు డు. అక్కడ నేఱ కూడా మ్మమూలు ఫోవరిింగ్ కాకుిండా చెక్కతో చేసన
ఫోవరిింగ్ ఉననది.
“టైఱ్ కానీ, మ్మమూలు ఫోవరిింగ్ కానీ అయతే ఆ చఱవదనానిక్ష్ తట్ట
ు కోలేయని ఇలా చెక్కఱతో
ఏరాట్ట చేస్త్రు... వేడి వేడిగా కాఫీ తాగుదాిం మిందు... శరేనా?” అని రూమ్ శర్టషస్ క్ష్ ఫోన్
చేస కాఫీ ఆయడర్ చేస్త్డు.
క్ దద ఫా
వ శక్, భరో చినన ఫా
వ శక్ ల ఫిఱుర్ డికాక్షన్, భరో ఫా
వ శక్ ల పాలు, ష్ణగర్
కూమఫ్ అనీన అభరిిన టా
ఱ లీ ని తో
ఱ స్కుింటూ ళచాిడు ఆ నడిళమస్కడు. టేఱ లనే
స్టులు గననలు, స్టులు గా
వ స్లు కూడా ఉనానయ.
“వల్ ఐ మేక్ ఇట్ స్త్రు?” తమిల యాశ క్లిసన ఇింగ్రవష్ ల అడిగాడు. అతని మఖిం మీద
దద గింధిం బొట్ట
ు , అడడింగా విభూదిరేఖతో అచిిం వారి స్త్ింరదాయానిక్ష్ అదదిం
డుతుననట్ట
ు గా ఉనానడు.
“మస్... ప్లవజ్...” నవుషతూ తలూపాడు వేణు...
“కతరగా క్లామణిం జరిగనాదాపా, పొనున రొింఫ నలా
వ ఇరికుక...” భధుబాఱ వెైప్ప
వాతఱమింగా చూస్త
ర , కదిదగా డికాక్షన్, కదిదగా పాలు క్లిపి వేడి వేడి కాఫీని గా
వ స్ల
వ పోస, వేణూ
స్తచన రకాయిం కోక దద ష్ణగర్ కూమబ్ వేస చెించాతో తిపి, గననల
వ టిు అిందిించాడు.
“ఇదిదా నభభ టఱడివన్ అపా... కాఫీ బాగుిండాదా తింబీ?” అని

అడిగాడు. ఘుభఘుభలాడిపోతునన ఊటీ కాఫీని ఆస్త్షదిస్త
ర ,
ఆనిందిస్త
ర సేవిించారు ఇదదరూ...
“చాలా బాగుిందిండి, థింక్్...” చెపిింది భధుబాఱ.
“యు ఆర్ వెఱకిం మేడమ్!” అని ఖాళ్ళ క్ప్పలిన టేఱ ల వేస్కుని వెలశబోయాడు అతను.
“వి నీడ్ శమ్ డిరింక్ష్ింగ్ వాట్ర్...” చెపాడు వేణు.
“థిస్ బిగ్ ఫా
వ శక్ క్ింటైన్ హాట్ వాట్ర్... నాయభల్ వాట్ర్ యు కాింట్ క్నూ
జ మిం...” చెపి, ఫఱవ
మీద టిున ఫా
వ స్క ను, క్కనే ఉనన గా
వ స్ఱను చూపిించాడతను.
అతను వెలశగానే తలుప్ప మూస ళచాిడు వేణు...
“ఈరోజు పోరగా
య ిం ఏమిటి వేణూ?” అడిగింది భధుబాఱ.
“బొటానిక్ల్ గాయడన్ క్ష్ వెలదాిం కాసేపాగ... తరాషత ఱించ్ చేస, లేక్ క్ష్ వెలదాిం... శరేనా?
మిందు.. కించెిం... పరష్ అవాషలి...” అింటూ ఆభను చుటేుస్త్డు.
***
ఆఫీస్ల ఱించ్ టైిం... ఇింటి దగాయనుించి ఱించ్ బాక్్ తెచుికోక్పోళట్ింతో ఆఫీస్ కాింటీన్ క్ష్
వెళ్లవ టిఫిన్ ఆయడర్ చేస, మొఫైల్ ల అపేడట్్ చూస్త
ర కూరుిింది ఐఴషయమ.
ఇింతల ఫోన్ మో
ల గింది.
“హాయ్ భధూ... ఎలా ఉనానవే? ఏమిటీ ఊటీల ఉనానవా? వావ్... చాలా బాగుిందా?
ఎక్లెింట్... వేణూ ఎలా ఉనానడే? ఇింకా ఎక్లెింటా? ఒహ్, వెర్ట గుడ్... ఫోటో లు ింపావా,
భయల్ చూస్కోలేద, చూస్త్రను. చాలా బాగుింది డిమర్... ఆహా, అదుబతిం... నేను... నేను

బాగానే ఉనాననే... కార్టుక్ రస్
ర తిం ఊళోశ లేడు... శరే... శరేనే... ఫై... హావ్ అ ళిండర్ ఫుల్ టైిం
డారివింగ్...” నవుషతూ ఫోన్ టేుస, టిఫిన్ తినట్ిం మొదలు టిుింది ఐఴషయమ.
తరువాత భయల్ ఒన్ చేస, క్రా
ి ట్క్ల భధుబాఱ, వేణు తీయించుకునన ఫోటోలు
చూసింది... భధు మఖింల రతిపలిస్
ర నన ఆనిందానిన చూస భనస్ ఉపొింగగా, ఎింతో
ఉతాషింగా ఆభకు భయల్ రామట్ిం మొదలుటిుింది.
***
“అబాఫ, ఎింత దద గాయడన్... ఎింత గ ళృకాహలు! ఏమి పూలు, ఎనిన యింగులు... చూడు,
లాన్ ఇనిన యకాలుగా క్తిరరిించి ఇింత అదుబతింగా ించట్ిం ఎప్పడ్రైనా చూస్త్మ్మ వేణూ?
అబాఫ... ఫింతి పూఱను చూడు ఎనిన డిజెైన్ ళచేిలా ించారో... ఆ హాింగింగ్ కీయయ్
చూడు, నిిండా పూలు పూచి, ఆ గోడింతా పూవుఱ భమిం..ఇనిన యింగుఱ పూఱను కే చోట్
చూడట్ిం నాక్ష్ద మొదటి స్త్రి. నిజింగా నేను తట్ట
ు కోలేక్పోతునానను, ఈ అనింతభైన సిందయమ
రాశ్ని చూస్త
ర ... రక్ృతి రస్త్దిించిన ళనశిందను, ఇింత భనోషయింగా భఱచి యాతిఱకుఱకు
అిందిించట్ిం వీరికే చెలివింది... వేణూ, నీకు చాలా థింక్్... ఇింత భించి టిఱప్ పా
వ న్
చేసనిందుకు...”
ఊటీ బొటానిక్ల్ గాయడన్ ల వేణూ చేయ ట్ట
ు కుని నడుస్త
ర చెపిింది భధుబాఱ.
“దిదక్గా క్ చక్కని ఫింధింల క్కటిగా మ్మరిన ఆలుభగఱకు ఇలాింటి పేరభయాతఱ
మ్మనసక్ింగా క్రికక్రు చేరుళయేమలా భరిింతగా దోషదిం చేస్
ర ిందనట్ింల శిందషమేమీ
లేదు భధూ...”
ఆ స్త్మింతఱిం లేక్ ల బోట్ షికారు చేస ళచిి, భోజనిం చేస విశ్నయింతిగా కూరుినానరు.
ప్పననమి చిందు
ర డు మేఘమ్మలిక్ఱతో దోబూచులాడుతునానడు. బాఱకనీ నిిండా వెననఱ
భయక్లు... భధుబాఱ జడనిిండా అయవిరిసన భలెవమొగాలు... చఱవని చలి... ఉిండీ ఉిండీ

శననని చిరుజలు
వ ... ఇదదరూ బాఱకనీ ల కూరుిని నిిండు చిందమ్మభను చూస్త
ర తభకు
ళచిిన వెననఱ పాట్ఱనీన పాడేస్కునానరు.
భనస్ అఱళకునాన ఴర్టయిం విశ్నయింతి కోయట్ింతో పాను చేరి క్రి చేతుఱల క్రు
సేదదీరుతూ నిదరపోయారు.
***
రోజులు గడిచే కదీద కార్టుక్, ఐఴషయమఱ భధమ తెలిమకుిండా దూయిం యగస్త్గింది. ఐఴషయమకు
ఎప్పడూ యగుమఱర్ షిపు్... ఉదమిం వెళ్లశ రాతిఱ ఏడు లప్పగా ఇింటిక్ష్ రాళట్మే. కార్టుక్ క్ష్ ఏదో
క్ షిపు్ లేదా టూయ్ ఉింటాయ. తాను ఇింటిక్ష్ ళచేిశరిక్ష్ కార్టుక్ ఉిండట్ిం లేదు. అతని
కోశిం ఎదురు చూస్త
ర గింట్లు గింట్లు కాఱిం గడిపే ఐఴషయమకు చాలా స్త్రు
వ తన రిసథతి మీద
తనకు జాలి క్లుగుతోింది. కోకస్త్రి డూమటీ నుించి డ్రైయక్ు్ గా ఇింటిక్ష్ ళస్త్రడు, లేదా తెఱవవారి
ఆరు ఏడు గింట్ఱ భధమ ళస్త్రడు. ఱక్రిించబోతే బాగా విస్కుకింటాడు. ఎప్పడూ ఏదో
ఆలచిస్
ర ననట్ట
ు గా ఉింటోింది అతని ధోయణ్న. అతనిక్ష్ ళచేి కాఱ్ ల చాలా భట్టకు „డాలీ‟
అనే అమ్మభయ నుించి ళస్
ర ననట్ట
ు గభనిించిింది ఐఴషయమ.
తను గాక్ కార్టుక్ జీవితింల భరో స్టరళ... ఆలచిసేర చాలా బాధగా అనిపిించినా, కార్టుక్ లాింటి
వారిక్ష్ సింటిభింట్్ ఉిండవేమో అని అనిపిస్రింది... పేరభను చెలివసేర యటిుింప్ప పేరభను
పొిందగఱభని అింటారు. కానీ... తానింత భనస్తపరిుగా అతనిన పేరమిించినా, క్ఱలనైనా తన
క్కన వేరే ప్పరుష్ణడిని ఊహించుకోలేక్పోయనా, ఎటికీ జీవితభింతా అతనితోనే క్లిస
ఉిండాఱని దృఢ నిఴిమిం చేస్కుని అిందరినీ విడచి టిు ళచేిసనా... అతను మ్మతఱిం తన
చేయ విడచిడుతుననటేు భాళన. ఆ భాళన ళఱన ఐఴషయమకు అబదరతా భావానిన, తెలిమని
బయానిన క్లుగుతునానయ.
ఇటికెైతే తనకుననది క్క కార్టుక్ మ్మతఱమే. అతనిన నమభకని జీవితానిన కనస్త్గస్రింది...
భరి బవివమతు
ర ఎలా ఉిండబోతోిందో తెలిమట్ిం లేదు... ఈభధమ తభ ఇదదరి భధామ

స్త్భయశమత తగాింది. డక్ శింఫింధాలు కూడా శననగలు
వ తునానయ.
బాధగా నిటూ
ు రిిింది. క్ క్నీనటి క్ణిం క్నుయఱను తో
ఱ స్కింటూ ఐఴషయమ బుగా మీదిక్ష్
జారిింది.
„అణుళింతగా ఆవియబవిించి, క్షణాఱల తిఱవిక్యభ రూిం దాలిిన
క్నీనటి క్ణానికే తెలుస్ నీ అింతయింగ యింగాన చెఱరేగే భథనిం...
అిందుకే జాలి డుతుననట్ట
ు గా రాలి డుతుింది...నీ చెక్ష్కలి ైక్ష్...‟
ఎప్పడో ఎక్కడో చదివిన మినీ క్విత భనస్ల భదిలిింది. ఆవేదనను ఫఱళింతింగా
అణచుకని, క్ గా
వ స్డు భించి నీళ్ళశ తాగ ళచిి భళ్ళశ డుకుింది ఐఴషయమ. ఇింతలనే ఏదో
అనుమ్మనిం...
లెైట్ వేస, కేలెిండర్ వెైప్ప చూసింది. ఎిందుకో ఈ స్త్రి లేట్ అయింద... అయతే... అయతే...
తను తలివకాబోతోిందా? ఏదో తెలిమని ఆనిందప్ప కెయట్ిం ఆభను చుటేుసింది. భనస్ల
శింతోవ తయింగాలు నృతమిం చేస్త్య. ై ఇింటి రశనన చేతిల బాబుతో శగయషింగా చూస్
ర నన
చూప్పలు గురు
ు ళచాియ...
„నేనూ అభభనౌతునాననా! అఫఫ, ఎింత బాగుింది ఈ ఊష? రేప్ప తకుిండా డాక్ుర్
దగాయకు వెళ్లవ క్నపిం చేస్కోవాలి...‟ అనుకుింటూ క్ళ్ళశ మూస్కుింది శింతృపిర గా.

“ఏమిటే ఇఱవింతా ఇింత నిఴసఫదింగా ఉిందీ? అననమమ ఈరోజు రావాలేమో, ఇింకా రాలేదా?”
స్డి గాలిలా ఇింటో
వ క్ష్ రవేశ్ించిన వినత తలివని రశ్నించిింది.
“ష్ ! ఇదదరూ భించి నిదరల ఉనానరు... టైళన్ నాలుగు గింట్లు లేట్ గా ళచిిింది. బాగా
అఱసపోయారు... రా, లలిక్ష్... అబాఫయ ళచాిడా?”
“ఊ... వాలశభభని ళదిలి ఆమన ళస్త్రడుటే నీ పిచిి గానీ... అయనా ఇదమిట్మ్మభ, తిరుతి
దయసనిం, షనీమూన్ అింటే భర్ట ఇనిన రోజులా? మీ భతరదనిం చూస్ట...” ళింట్గదిల
ఫైఠాయించిింది వినత.
“ఇది భర్ట బావుింద, నీ అననమమ మీద కూడానా అింత అస్తమ?”
“నా ళ్లశ అయన వెింట్నే ఆమనిన ఢిలీవ ింపిించేస్త్రే వాలశ ఆఫీస్ వాళ్ళశ... నా
షనీమూను మూడు నఱలు లేట్ గా అయింది... ఆ తరాషత ఆ భహాతలివ భించాన డిింది...
ఇక్ ఎక్కడికీ తీస్కువెలవటానికీ అతనిక్ష్ ఖాళ్ళయే లేదూ...” స్త్గదీసింది వినత...

“ఇదమిటి అమ్మభ, బలే ఘుభఘుభలాడిపోతోింది!” మూత టిున గనన తీస, “వావ్,
చకెకయపొింగలి! ఏమిటే ఈరోజు విశ్లవిం? బాగా జీడిప్పలు వేస్త్వుగా, చిక్రూయిం
దటిుించావు...ఏదీ, ఆ బౌల్ అిందుకో...” అింటూనే బౌల్ ల ఇింత ళడిడించుకుని, జీడిప్పలు
అనీన ఏరుకుని వేస్కుింది...
“ఇింటో
వ తలివ రిసథతి అలా ఉింటే శయదా ఎలా ఉింట్టింద? నువుష కూడా బాధమత లేకుిండా
నిభనిషి మీద ళదిలి ట్ుకే ఆవిడని... అది దధతి కాదు... ఇింతకీ ఎలా ఉననది ఆవిడ?”
అననది స్గుణభభ.
“అమ్మభ, ప్లవజ్... నా ళఱవ కాదమ్మభ ఆవిడక్ష్ సేళలు చేమట్ిం... ఆ మ్మట్ మ్మతఱిం చెదు
ద ...”
గటిుగా అననది వినత.
“బాగా కుదిరిిందా? అననమమక్ష్ ఇవుభని చేస్త్ను... వినతా... నీతో ఒ వివమిం చెపాఱని
అనుకుింట్టనాననే... ఏిం లేదు... రతీ నలా నువుష గుడ్ నూమస్ చెబుతావేమోనని ఎదురు
చూస్త్రను... ఆ మ్మటే లేదు... ఒ స్త్రి డాక్ుర్ దగారిక్ష్ వెలదామ్మ?” జింకుతూనే అననది
స్గుణభభ.
“ఏమిటే నీ పిచిి? అప్పడే పిఱవలా?? ప్పడతారేవ తొిందయ ఏమిందీ?” తేలిగా
ా చరిించేసింది
వినత.
“నీ ళ్ై మూడేళ్ళశ దాటిింద... భరి మ్మకు తొిందయగా ఉిండదా?”
“శరి శరేవ... ఇింతకీ అననమమ నాకేిం తెచాిడే ఊరినుించి చెపూ?”
“ఇింకా తెలిమద తలీవ, డుకునానరుగా, లేచాక్ ఇస్త్రరులే... భధామషనిం భోజనింలక్ష్
గోింగూయ చిడి, భజిజగప్పలుస్త, అయటికామ వేప్పడూ చేస్త్ను... ఇింకేదైనా కూయ చేమనా
నీకోశిం?”
“ఉహు...భధామహాననిక్ష్ మ్మతఱిం గాయలు ళిండు... తిని చాలా రోజులెైింది...అవునూ... అననమమ
గోింగూయ తినడు క్ద, ఎళరికోశిం ఆ సవలు?”
“భధుబాఱక్ష్ ఇవుభట్...”
“ఒహో... కోడలు గారు ళళ్లసేర అతరగారు ఆభక్ష్వుభైన సవఱ్ చేస్త
ర బిజీ... ఆహాహా,
నువేషిం అతరగారివే, ఆభగారిక్ష్ ళింట్భనిషివి కానీ...”

“ఛీ, ఏమిటే ఆ మ్మట్లు? కోడలిన కూడా కూతురిలా చూస్కోవాఱని అనానరు... నీకు
ఇవుభైనవి చేస ట్ునా? నువుష భర్టనే...”
“అవునమ్మభ, ఆవిడక్ష్ చుఱక్నైపోతే కానీ తెలిమదులే ఎిందుకు చెబుతునాననో...శరే, నేను
వెళ్లవ టీవీ చూస్త్ర... వీళ్ళశ తొిందయగా లేసేర బాగుిండును...” వినత మ్మట్ పూరిుకాకుిండానే
భధుబాఱ ళచిిింది అక్కడిక్ష్, తఱస్త్ననిం చేస, ఇస్టరళ చీయ క్ట్ట
ు కుని.
“హాయ్ వినతా, బాగునానవా? ఎింత సేైింది ళచిి?” అింది నవుషతూ...
“ఇప్పడే దినిమిషాలు... బాగా జరిగిందా మీ టిఱప్ ?”
“హా చాలా బాగా అయింది... ఎలా ఉనానరు మీ అతరగారు? మ్మ అననయామ??”
“బాగానే ఉనానరేవ... అననమమ ఇింకా లేళలేదా?”
“లేదు వినతా... కదిదగా జషయిం ళచిిింది ఆమనక్ష్... టాఫవట్ వేస్కుని డుకునానరు...
లేస్త్రరు, ఒ పావుగింట్ల... అతరయామ, ఆమనక్ష్ భధామషనిం అననిం ట్ుళదు
ద ... ఫరడ్, పాలు
ఇదా
ద మ...”
“అలాగే భధూ... ఫరడ్ తెపిస్త్రను... తియగట్ిం ళఱన, అఱశట్ ళఱన అయ ఉింట్టింది...
జలుబు కూడా ఉననట్ట
ు ింది క్దా...”
“అవును అతరయామ... విక్్ రాస్కునానరు... అయనా తగాలేదు...”
“ శరే, సొింఠీ మిరియాలూ క్లిపి క్షామిం కాచిస్త్ర...”
“భధూ, ఇింతకీ షాపిింగ్ బాగా చేస్త్వా?” ఉతుక్త తో అడిగింది వినత.
“అదమిటే పేరు టిు పిలుస్త్రవు? ళదినా అని పిఱవాలి...” శరిచేమబోయింది స్గుణభభ.
“ఇించుమిించుగా కే ళమస్ క్ద... ళదినా అని పిఱవాఱనిపిించదు...”
“పరాషలేదులే అతరయామ... దదగా షాపిింగ్ అింటూ ఏమీ చేమలేదు వినతా... క్ించిల చీయలు
కనానిం, భైస్తర్ ల అగరుళతు
ర లు, ఊటీల అిందరికీ సషట్ురూ
వ , షాఱ్ ఇవే...” నవిషింది
భధుబాఱ.
“అతరయామ, కూయలు తరిగళషనా?” అని అడిగింది.
“ళింట్ అయపోయింది భధూ... నీకు వీలుింటే నాలుగు గాయలు వేసస్త్రవా? ఇప్పడే కాదు,
భోజనాఱ టైమక్ష్ వేసేర చాలు... పిిండి ఫిరజ్ ల ఉింది...” చెపిింది స్గుణభభ...

“శరే అతరయామ...”
ఇింతల లేచి ళచాిడు వేణు...
“ఏింటిరా జషయమొచిిిందటా?” అతని నుదుటిమీద చేయవేస చూసింది వినత.
“అవును కదిదగా... వినూన, ఎలా ఉనానవే? బాళ బాగునానడా?” ఆపామమింగా అడిగాడు
వేణు.
“అరే వేణూ, ఈరోజు టీ, కాఫీ లేదు నీకు...ఒనీవ క్షామిం... తయారు చేస్
ర నాన...” క్ఱషింల
మిరియాలు నూరుతూ చెపిింది స్గుణభభ...
“కెవ్... ళదద అమ్మభ, అయబకుడిక్ష్ అింత శ్కాహ?” బమిం నటిించాడు వేణు.
భధుబాఱ లలినుించి చీయఱ పాకెట్ట
వ తీస్కుళచిి, వినత మిందు టిుింది.
“ఇదిగో ఈ ఆకుచి యింగు చీయ అతరమమగారిక్ష్... ఈ ఆయింజ్ క్ఱర్ చీయ ళదినగారిక్ష్... ఈ
నీఱింయింగు చీయ నీకు...” అనీన తెరిచి చూపిించిింది భధుబాఱ.
“ఒ... భరి ఈ పాకెట్?” తెయచి చూసింది వినత. నభలి క్ింఠిం యింగు చీయకు గోయించు జర్ట ఉనన
చీయ అది. చీయింతా చినన డిజెైన్ తో బుటా ఉింది...
“అది... అది... నా పరిండ్ కోశిం తీస్కునానను వినతా...” శింఴమింగా చెపిింది భధుబాఱ ఆ
చీయను పొయపాట్టగా ఈ చీయఱతో క్లిపి ఉించినిందుకూ, గదిలనే ళదిలి రానిందుకు చిింతిస్త
ర ...
“ఈ నీఱిం యింగు చీయ ఆవిడక్ష్ ఇచేియ్... ఈ చీయ నేను తీస్కుింటా...”
“స్త్ర్ట వినతా... ఈ చీయ తనకోశమే సలెక్ు్ చేస్త్ను... నీకోశిం భళ్ళశ వేరే చీయ ఈ యింగుల
తీస్కుింటాగా?” నచిజెబోయింది భధుబాఱ.
“ఒహో, ఆడడుచు క్నాన ఎకుకవెైన ఆ సేనహతురాలు ఎళయమ్మభ? ళ్లశ కాకుిండానే
కాప్పయిం చేస్
ర నన ఆ ఐఴషరేమనా?” ళమింగమింగా అింది వినత.
“వినతా...ప్లవజ్...” వారిించబోయింది భధుబాఱ.
“ఏమ్మభ, నిజమే క్దా నేనననది? అశలు అలాింటి సేనహాలేమిటి భధూ నీకు? ైగా
ఆవిడగారిక్ష్ ఫహుభతులు కూడానూ...” ఈశడిించినటేు అననది వినత.
భధుబాఱ మఖిం ఎయయఫడిపోయింది... ఒవెైప్ప దుుఃఖిం ళచేిస్రింది... నిశహామింగా బయు వెైప్ప
చూసింది.

“చీయ కోశిం ఇింత గడళ ఎిందుకూ? భధూ, వినతక్ష్ అదడిగన చీరిచేియ్...” కు
వ రింగా చెపి
అక్కడి నుించి వెళ్లశపోయాడు వేణుగోపాల్.
భధుబాఱ షృదమిం విఱవిఱలాడి పోయింది... అింటే ఐఴషయమను వినత ఏమీ అనకుిండా
ఉిండాఱింటే ఆ చీయను ఇచేిసేర ఇక్ గడళ చేమదు... లేక్పోతే ఇలు
వ ప్లక్ష్ ిందిరేస్
ర ింది... ఎింత
అళమ్మనిం ఇది తనకు?
“వినతా... ఐఴషయమ యనల్ వివమిం అది... అది భనిం మ్మటా
వ డుకోళట్ిం అింత
అళశయమ్మ?” వినత క్లశలక్ష్ స్తటిగా చూస్త
ర అననది భధుబాఱ.
“అింటే, అలాింటిదానిన నువుష శభరిథస్
ర నానళనన మ్మట్...”
“కాదు, అది ఆభ ళమక్ష్ుగతవివమిం అని చెబుతునానను. ఆభను భించి సేనహతురాలిగా
చూడాలి, ఆభ అభిపా
ర యాఱను గౌయవిించాలి... అింతే కాని... ఇింకో వివమిం వినతా... ళ్లశ
వివమింల మ్మ ఇదదరి అభిపా
ర యాలు వేరు కాఫటేు, నేను వివాషిం చేస్కునానను... ఆభక్ష్
కనిన కాయణాఱ ళఱన ఆ ఫింధిం ఇవుిం లేదు క్నుక్ ఆభ చేస్కోలేదు...”
“శరేలే అయిందదో అయింది... ఇక్ మిందు ఆభతో సేనషిం చేమట్ిం కానీ, ఆభను ఇక్కడిక్ష్
పిఱళట్ిం కానీ చేమకు... మ్మ రువు పోతుింది...” నభలి క్ింఠిం యింగు చీయను తీస క్ళరోవ
ట్ట
ు కని, “అమ్మభ, నేను వెళ్ళతునాన... గాయలు ళచేి వాయిం చేదు
ద వులే...” అింటూ
భధుబాఱ వెైప్ప క్ళ్శగరేస విజమగయషింతో చూస, ఫమట్కు నడిచిింది వినత.
అలా వెళ్లశపోతునన వినత వెైప్ప మ్మ
ల నడిపోయ చూస్త
ర ఉిండిపోయింది భధుబాఱ. ఆభ
భనశింతా విక్ఱభైపోయింది...
***
“ఏమిటి భోజనిం చేస ళస్త్రననానవుగా, అప్పడే ళచేిస్త్వా? మీ అననయామ వాళ్ళశ ళచాిరా
ఊరినుించి?” ఆఴియమింగా అడిగాడు ళన్.
“ఆహా, ళచేిస్త్ను... ఇదిగో ఇది చూడు!” చేతిలని చీయ పాకెట్ అతని చేతిల టిుింది వినత.
“చీరా, చాలా బాగుింది... మీ ళదిన గఫా
ు ?” అనానడు నవుషతూ...
“మ్మ ళదిన వేరే పరిండ్ క్ష్ ఇవాషఱనుకునన గపు్... నేను కటేుస్త్...” గయషింగా నవిషింది.

“ఛ! అదమిటి వినూన? నీకేిం తకుకళ, అలా తెచేిస్కోళటానిక్ష్? తప్ప క్దూ?”
భిందలిింప్పగా అనానడు ళన్.
“లేక్పోతే ఇింత అిందభైన చీయను అదళతో
ర తఱ మ్మసిందానిక్ష్ ఇస్త్రనింట్టిందా? ైగా అదో
కాయక్ుర్ లెస్ లేడీ ళన్...”
“ఛీ, ఏమ్మభటా
వ డుతునానవు వినతా... క్మ్మభయ గురిించి అిందులనూ మీ ళదిన
సేనహతురాలి గురిించి అలా మ్మటా
వ డటానిక్ష్ నీకు శబమత, శింస్త్కయిం లేవా?” తీక్షణింగా
చూస్త్డు ళన్.
“ఎిందుకూ? ఉతరమడిని ఉతరమడు అింటామ, బిచిగాడిని బిచిగాడు అింటామ...
చెడిపోయన వాలశను భించివాళ్ళశ అనమ క్దా... ఆ ఐఴషయమ గురిించి
మొనననే తెలిసింది... ఎళరితోనో ళ్లశ కాకుిండా శషజీళనిం చేస్రిందిట్. అతనిన ళ్లశక్ష్
కూడా తీస్కుళచిిింది క్దా దద గగా? అలాింటి వాలశతో మ్మ ళదినకు సేనషిం ఏమిటి
చెిండి? అిందుకే ఆ సేనషిం ళదిలేమభని కూడా గటిుగా చెపి ళచాిను...”
“క్ ఫింధానిన ళదిలేమభని చెటానిక్ష్ నువెషళరు వినతా? కించెభైనా బుదిధ లేదు నీకు...
ఆ అమ్మభయ ళమక్ష్ుగతానిక్ష్, వాళ్లశదదరి సేనహానికీ ఏమ్మతఱిం శింఫింధిం లేదు...”
“ఈవిడ గారూ అద చెపాయవిండి ! అయనా శరే, అలాింటి వాలశతో క్లిస తిరిగతే భన
రువేిం కావాలి చెిండి? అవును ళన్... భనిం కూడా టూర్ వెలదాిం, పా
వ న్ చేమిండి...
ప్లవజ్...”
“అభభను అలా విడచిటిు ఎలా వెలశగఱిం చెప్ప వినూన... ళచేి సుింఫర్ ల మ్మ అక్క
అభరికా నుించి ళస్
ర ింది క్దా, అప్పడు వెలదాిం లే...”
“నువెషప్పడూ ఇింతేగా... ఏదో ళింక్ చెబుతావు... మీ అభభను చూస్కోళటానిక్ష్ భనిషి ఉింది
క్దా... క్క దిరోజులు భనిం లేక్పోతే ఏమౌతుిందిం?” కోిం ళసేర ఏక్ళచనమే వినతకు.
“నువెషలాగూ బాధమతను ఫీల్ అళవు... కడుకుగా ననైననా ఫీఱళనీ... ఎలాగూ నీ ఎింజాయ్
భింట్ట
వ నీకునానయగా?”
“ఊ.. ఈ ట్ట
ు చీయకు డిజెైనర్ బౌ
వ జ్ వెింట్నే కుటిుించాలి... మ్మచిింగ్ సట్ కనుకోకవాలి...
ఆదివాయిం మ్మ పరిండ్ క్ష్టీు పార్టుక్ష్ క్టేుస్కుింటా...అింతే...”

“ఈ ఆదివాయిం మ్మ పరిండ్ ఇింటో
వ ఱించ్ ఉింది క్దా వినూన?”
“పరిండ్? ఒ ఆ బామింకు క్వయక్ రాఘళ ఇింటో
వ నా? అలాింటి వాళ్ళశ మీకు పరిండ్ ఏమిటి ళన్?
భన స్త్థయ వాళ్ైశతే ఱించ్ లెైనా డిననయైనా ఒకే కానీ... ఉహు, నేను రాను... మీరు వెళ్లశ
ళచేిమిండి... అయనా నా పోరగా
య మ నాకుింది. అది మ్మనే రశకేు లేదు...నేను అయజింట్ గా ఫోన్
చేస్కోవాలి...” అింటూ ఫడ్ రూమ్ లక్ష్ వెళ్లశపోయింది వినత.
నతిర కట్ట
ు కునానడు ళన్.
***
తెలా
వ యగానే ఐఴషయమ ఆఴ అడియాశ అయపోయింది... బాత్ రూమ్ క్ష్ వెళ్లశ ళచిి నిరాఴగా
కూరుిింది. ఈ నఱ కూడా ళచేిసింది, కాశర ఆఱశమింగా... ఇక్ „అమ్మభ‟ అని పిలిపిించుకునే
భాగమిం ఎటిక్ష్? దీయఘభైన నిటూ
ు రు వెలుళడిింది ఆభ క్ింఠింలనుించి...
ఇింతల హాల
వ ించి లాిండ్ లెైన్ ఫోన్ మో
ల గస్త్గింది.
ఎప్పడ్రైనా కార్టుక్ చేస్త
ర ఉింటాడు ఈ నింఫర్ క్ష్... అిందుకే గబుకుకన రుగు టిుింది...
ఫోన్ ఎతరగానే అళతలినుించి ఒ లేడీ వాయస్ షస్టకగా... “కార్టుక్ ఉనానడా?” అింటూ...
“టూర్ వెళ్ళశడు... మీరు?”
“ఎక్కడిక్ష్ వెళ్ళశడో, ఎళరితో వెళ్ళశడో కూడా తెలుస్ నాకు... అతని మొఫైల్ ఫోన్ సషచాఫ్
ళస్రింది... అిందుకే దీనిక్ష్ చేశ్న... అయామ్ మిస్ డాలీ... ఐ థిింక్ యు వార్ మిస్ ఐఴషయమ...
యాభై యైట్?” నవిషిందాభ.
“మస్... ఏ... ఏభైనా చెపాలా కార్టుక్ క్ష్?” భఱవగా అడిగింది ఐఴషయమ...
“నీ దగాయకు రాగానే మొఫైల్ ఛాయజ్ చేస్కోభను యార్...అది చాలు... ఫై...” డిశకనక్ు్
చేసింది...
రిస్టళర్ టేుస అలాగే కూరుిింది ఐఴషయమ.
***

“షల, ఎళరు?” చాలా బిజీగా ఉనన అభఱ ఫోన్ ఎతిర అడిగింది కాజుళల్ గా.
“నే...నేను... ఐఴషయమను...”
“ఒహ్... ఐశూ... నువేషనా? బాగునానవామ్మభ? ఏమిటి విశ్లషాలు?” ఆపామమింగా అభఱ
అడుగుతూ ఉింటే ఐఴషయమ భనస్ అళమక్ుభైన అనుభూతిక్ష్ లనయింది.
“బాగునానను... మీరు బాగునానరా మేమ్?”
“మేమ్? ఉహు, అకాక అని పిఱవాలి నువుష... అవునూ క్కస్త్రి కూడా ఇింటిక్ష్ రాలేదమ్మభ?
రూ చాలా స్త్రు
వ అడిగింది నినున... వేరే టూమట్ర్ ని టా
ు ిం, చదువు స్త్గుతోింది కానీ, నీతో
క్యక్భైన అనుఫింధిం ఏయడిపోయింది దానిక్ష్...”

“తకుిండా ళస్త్రను అకాక ఒ స్త్రి... భరి... క్ వివమిం... కార్టుక్ వాయిం రోజులుగా ఇక్కడిక్ష్
రాళట్ిం లేదు... అక్కడిక్ష్ ళచాిరా?” బిడిమింగా అడిగింది.
“కార్టు ఇక్కడికీ రాలేదమ్మభ... అతరమమ గారిక్ష్ ఫోన్ చేస అడుగుతాను... నీకేవివమిం
తెలిమజేస్త్రనులే... కించెిం బిజీగా ఉనానను... ఉింటాను...” టేుసింది అభఱ.
దీయఘింగా నిటూ
ు రిిింది ఐఴషయమ.
***
యిండు రోజుఱ తరాషత ళచాిడు కార్టుక్. మ్మట్ల
వ తెలిసింది ఏమిట్ింటే అతను అఫీషిమల్
టూర్ క్ష్ కాకుిండా పరిండ్ (?) తో వెళ్ళశడని... చిళరి యిండు రోజుల
వ నూ డాలీ కూడా అతనిన
జాయనైిందనీ... రాతీఱ గలూ తేడా లేక్ తాగేసనట్ట
ు అతని మఖిం చెబుతోింది. తినటానిక్ష్
కూడా ఒపిక్ లేనట్ట
ు రాగానే వాష్ రూమ్ లక్ష్ వెళ్లవ ళచిి ఫట్ులు మ్మరుికుని భించానిక్ష్
అడడింగా డిపోయాడు కార్టుక్.
అతనిన అట్టళింటి రిసథతిల చూసన ఐఴషయమకు ఏిం చేయాల కూడా తెలిమలేదు. దగాయకు
ళచిి ఱక్రిించబోయింది.
“డోింట్ డిశుయఫ్ మీ...అయామ్ ఇన్ హవెన్...” భగతగా క్ఱల
వ తేలిపోతుననట్ట
ు చెపేస
నిదరలక్ష్ జారుకునానడు. ఉవెషతు
ర న దుుఃఖిం పొింగుకు ళచిిింది ఐఴషయమకు. ఇదనా తామ
క్ఱలు క్నన జీవితిం? ళ్లవ ళదదని అనుకునానరు కానీ ఇలా విచిఱవిడి జీవితిం గడపాఱని
తాను ఎననడూ అనుకోలేదు... క్రిక్ష్ క్యై చిళరి ళయకూ కే బాట్ల స్త్గాఱని, అలా
స్త్గుతాభని అనుకుింది తాను. కానీ ళమశనాఱకు లనై, ఎింత భిందితో అనుబవాలెైతే అవి
అింత గ అనుబవాఱని అనుకుింట్టనన కార్టుక్ దిగజారుడు జీవితానిన చూస్
ర ింటే, చాలా
బాధగా అనిపిించిింది ఐఴషయమకు...
అతను ఇింటో
వ ఉననింత సేపూ అతనిక్ష్ ఏిం కావాల అభరుస్త
ర ఉింట్టింది...అతను చెపే

క్బుయవను భింతఱమగధమ
ై విింట్టింది... అతని శయసను ఎింతో ఆనిందిస్
ర ింది... అతనితో గడిపే
రతీ క్షణింలనూ అభరానిందానిన అనుబవిస్
ర ింది... భరి తనతో అతనిక్ష్ ఇలాింటి
అనుభూతులు క్ఱగవా? తనతోనూ, రోజీతోనూ, డాలీ తోనూ కేలా ఎింజాయ్
చేస్త్రడా? ఴృింగాయిం అనేది కేళఱిం యిండు ఴర్టరాఱ భధమనేనా? భనస్తో దానిక్ష్ ని లేదా?
ఎళరితో డితే వాలశతో తియగాటానికీ శ్నర్టయక్ స్ఖాలు అనుబవిించతానికీ భనిం
జింతువుఱిం కాదు క్దా... భనస్నన భనుష్ణఱిం... భనిషిని ఇవుడినప్పడే భనస్
శిందిించేది... శిందన క్లిగతేనే ఴృింగాయింల శ్ఖరారోషణ చేమగలిగేది... భరి ఈ భనిషిక్ష్
ఇవేవీ లేవా?
ఆలచనల
వ నే ళింట్ మగించి, కార్టుక్ ని లేపిింది ఐఴషయమ. ఫదధక్ింగా లేచి కూరుిని నాలుగు
భతుకులు తినానననిపిించి, ఆభ భోజనిం చేస్త
ర ింటే క్కన కూరుినానడు.
“ఏమిటోయ్ ఐశూ ఈ భధమన లావు అయనట్ట
ు నానవు...ఫిజిక్ భైింటైన్ చేమక్పోతే
ఎలాగా?” అనానడు ఆభ జఫఫను టిు చూస్త
ర ...
“ఏిం నీకు నచిట్ిం లేదా?”
“అబ్రఫ, నాకు నచిట్ిం కోశిం కాదు... నీకోశిం నీవు భయన్ టైన్ చేస్కోవాలి క్దా...”
“పోనీలే, నాజూకెైన ఆడవాళ్ళశ నీకు చాలా భింది ఉననట్ట
ు నానరుగా, ఇింకెిందుకూ ఫింగ?”
క్చిగా అింది ఐఴషయమ...
“ఒ, ఒ... క్ట్ట
ు కునన ళ్ళశింలా మ్మటా
వ డుతునానవు...” గఱగలా నవాషడు.
“షల మిశుర్.. క్ట్ట
ు కోక్పోయనా నేను ళ్ళశిం పాతఱనే పోషిస్
ర నానను...”
“అవునవును... నాకు ఆక్లి వేసనప్పడు తిిండి డుతునానవు... ఉదమమే టిఫిన్, కాఫీ
ఇస్
ర నానవు... ఇలు
వ తీరిి దిదు
ద తునానవు... నాకు కాళఱసనప్పడు స్ఖానిన కూడా

ఇస్
ర నానవు...కానీ నేనే నీకు తగన వాడిని కాదు క్దా ఐశూ... నేను నీకు ఏమీ ఇళషట్ిం లేదు,
నాకు తెలుస్...”
“నువేష అనీన ఇచాివు... ఎటికీ ఇస్త
ర నే ఉింటానని అనానవు... ఈ కతరజీవితానిక్ష్ నాింది
లికావు... ఇప్పడు నీ కతరజీవితానిక్ష్ దాషరాలు తెరిచావు... నీ సేషచిను షరిించటానిక్ని
కాదు కాని, నీ అఱవాట్వను కించెిం తగాించు కార్టు... ఆరోగామనిక్ష్ భించిది కాదు... చిననపిలా
వ డివి
కాదు క్దా, భించీ చెడా
డ తెలిసనవాడివి...”
“అబోఫ... ఐఴషయమ చాలా దదది అయపోయింద? శరే, నేను డుకుింటాను నాకు నిదర
ళస్రింది...”
“శరే కార్టు...”
ఆ రాతిఱ తన దగాయకు జరిగన కార్టుక్ ని దూయింగా తోసేయాఱని అనిపిించినా,
భనశకరిించక్ అతని కోయకను తీయిడానిక్ష్ ఉదుమకు
ు రాఱయింది ఐఴషయమ.
***
అతరవారిింటో
వ కతర జీవితానిక్ష్ అఱవాట్ట డిపోయింది భధుబాఱ. తిరిగ జాబ్ ల కూడా
జాయన్ అయింది.
ఉదమిం ఐదుననయ – ఆరు భధమ నిదర లేస్
ర ింది... మఖ రకాహలన తో పాట్టగానే స్త్ననాదికాలు
కూడా మగించుకుని ళింటిింటో
వ క్ష్ ళచిి, కాఫీ తాగేస, ళింట్ల అతరగారిక్ష్ స్త్మిం చేస్
ర ింది.
మ్మభగారి పూజకు తుఱస్ట దళ్ళలు, యటో
వ పూచిన పూఱతో శజజను సదధిం చేస్
ర ింది. ఏడు
గింట్ఱకు లేచిన వేణు ఏడుననయ ళయకూ వామయామ్మలు చేస, పాలు తాగ, పేర్ చదువుకుని,
ఎనిమిదిక్లా
వ యడీ అయ, టిఫిన్ తినేస, వెళ్లశపోతాడు. భధుబాఱ ఆఫీస్ వేరే వెైప్ప ఉిండట్ిం
ళఱన ఆభ ఆటోల వెళ్ళతుింది. తానూ టిఫిన్ తినేస, బాక్్ ల ఱించ్ శరు
ద కుని తొమిభదిక్లా
వ
ఫమలుదరిపోతుింది. స్త్మింతఱిం ఇదదరూ ఇింటిక్ష్ ళచేిశరిక్ష్ ఆరుననయ అవుతుింది. కాఫీ

తాగుతూ కాసేప్ప క్బురా
వ డుకుని, స్త్మింతఱిం ళింట్ రమతనిం ల డుతుింది భధుబాఱ.
స్త్ధాయణింగా అనానలు ఎళరూ తినరు రాతిఱ పూట్. అిందుక్ని అిందరికీ క్లిపి కే యక్ిం టిఫిన్
తయారు చేసేస్త్రరు అతా
ర కోడళ్ళశ క్లిస. టిఫిన్ తినానక్, టీవీ చూస ఎళరి డక్గదుల
వ క్ష్
వాళ్ళశ వెళ్లశపోతారు.
ఈ భధమకాఱింల భధుబాఱకు చాలా గలీుగా అనిపిస్రింది. ఐఴషయమను ఇింటిక్ష్ యభభని
పిఱళలేదు ఇటిళయకూ... తానూ ఆభను క్ఱళటానిక్ష్ వెలశలేదు... ఫోన్ చేస మ్మటా
వ డే
శభమమూ చిక్కట్ిం లేదు... ఒ స్త్రి వెళ్ళశలి అనుకుింది గటిుగా...
అలా అనుకునాన కాని, భరో నఱరోజుఱ ళయకూ కుదయనే లేదు ఆభకు.
***
వినత అింత స్త్షయథింగా స్రేఖ, వేణుగోపాల్ ఉిండక్పోయనా వేణు భర్ట అింత సమమడు కాదు.
కోిం చాలా తషయగా, తీళరింగా ళస్
ర ింది. చాలా స్త్రు
వ కోింల తిండిరతో కూడా ఘయహణ డుతూ
ఉింటాడు. తలివతో మ్మటా
వ డట్ిం మ్మనేస్త్రడు... ఇళనీన చూస భధుబాఱకు చాఱ సలీవగా,
చిరాగా
ా అనిపిించిింది బయు రళయున.
చిననపిఱవలా
వ మ్మటా
వ డుకోళట్ిం మ్మనేమడాలేమిటో అయథిం కాదు... అలాగే వినత మొిండిది,
స్త్షయథరురాలు అని అిందరికీ తెలిస భిందలిస్త
ర నే ఉింటారు కానీ ఆభ రభాళిం కూడా ఆ
ఇింటి శభుమఱ మీద చాలా ఉననట్ట
ు గభనిించిింది భధు. ఇింటో
వ ఏ ళస్
ర వు కనాఱనాన ఆభక్ష్
ఇవుభైన బా
ర ిండ్ మ్మతఱమే కనాలి. వినతక్ష్ ఇవుిం లేని ఫింధువుఱకు ఈ ఇింటో
వ తావు లేదు...
వాలశతో శరిమ
ై న శింఫింధ బాింధవామలు ఎళషరూ పాటిించరు.
ఐఴషయమ మీద వినతకునన ళమతిరేక్ భాళన తన బయుక్ష్ కూడా ఉననదనన వివమిం తెలిసన
భధుబాఱ బమింతో ళణ్నక్ష్పోయింది... వినతలా ఐఴషయమను తేలిక్ చేస మ్మటా
వ డక్పోయనా,
“చూడు భధూ... ళ్లశక్ష్ మిందు క్లిస చదువుకునానరు కాఫటిు, క్లిస హాశుల
వ ఉిండాలి

ళచిిింది కాఫటిు తనతో సేనషిం చేస్త్వు. అది కనస్త్గించాలిన అళశయిం ఏమింది?
అిందులనూ అలాింటి జీళన విధానానిన ఎనునకునన అమ్మభయఱ మీద ఆటేు శదభిపా
ర మిం
ఉిండదు ఎళరికీ... అించేత తనని ఇింటిక్ష్ పిఱళకూ, నువుష వెలశకూ...” అని చెపేస్త్డు.
“మీ సేనహతుఱ వివమింల నేను అలాింటి ఆింక్షలు ట్ులేదు క్దా...” అనన భధుబాఱ రోవ
పూరితభైన రఴనకు అతని శమ్మధానిం ఏమిట్ింటే, “ఈ ఇింటో
వ ఎళరికీ సేనహతులు ఉిండరు.
రిచమస్
ర లూ కలీగ్ మ్మతఱమే ఉింటారు... ఇింటి కోడలిగా ఆ వివమిం గురు
ు ట్ట
ు కుని
భశలుకోవాలి...:” అని భతరగా హచిరిించాడు.
ఈ శింభావణ జరిగన తరువాత తాను ఐఴషయమను క్కస్త్యైనా క్ఱళలేక్పోయనిందుకు ఎింతో
చిింతిించిన భధుబాఱ ఆ స్త్మింతఱమే ఆఫీస్ అయామక్ ఐఴషయమ దగాయకు వెళ్ళశలి అనుకుింది.
***
క్నాటి శుభోదయాన తన నియిమిం చెపేస్త్డు కార్టుక్.
ఇక్ తాను ఐఴషయమతో క్లిస ఉిండలేననీ, డాలీ ఇింటిక్ష్ వెళ్లశపోతునానననీ...
“నీ పిచిి గానీ కార్టు, నువుష నాతో క్లిస ఉననది కదిద కాఱిం మ్మతఱమే... ఇప్పడ్రైనా
భనమిదదయిం క్ ఇింటిక్ప్ప క్ష్ింద క్లిస ఉనానిం అింతే... నువుష నాతో క్లిస ఉిండట్ిం లేదు....
ఇప్పడు ఫిజిక్ల్ గా వేరు అవుతానింటావు. అలాగే కార్టు, నీ ఇవుిం... నేనేిం అనగఱను?”
నిరివరింగా చెపిింది ఐఴషయమ.
“పిచిిదానివీ అమ్మమకురాలివీ... నినున ఎళయైనా మోశిం చేస్త్రయని నా ఫింగ... జాగయతర ఐశూ...
నా జీవితిం ఇింతే ఇలాగే ఉింట్టింది... నేనేిం చేమలేను...”
“నా గురిించి నీవు ఆదురా
ద డట్ిం చితఱింగానే ఉనాన చినన శింతోవిం కూడా క్లుగుతోింది
కార్టు... ఒకే, నీ స్త్మ్మనింతా శరు
ద కో... వెళ్లవ రా...” చెపేసింది ఐఴషయమ.

“ఆరు నఱఱ అదద మిందుగానే క్టేుశ్నిం... అిందుళఱన నువుష దాని గురిించి ఆలచిించకు... నీ
ఆరోగమిం జాగయతర... ఎళయైనా భించివాడు దొరిక్ష్తే అింటే నాలాింటి వాడు కాక్ భనస్నన
వాడు... రపోజ్ చేసేర ప్పకో... శరేనా?” వెలశబోతూ చెపాడు కార్టుక్.
అతను వెలశగానే కుళ్లశ కుళ్లశ ఏడిిింది ఐఴషయమ. వెైవాహక్ ఫింధిం లేక్పోళచుి... మ్మనసక్
ఫింధిం కూడా లేదా తభ భధమ? ఇదనా పేరభింటే??
***
భధుబాఱ, ఐఴషయమ ఇింటిక్ష్ చేరుతుిండగానే చిరుచీక్ట్ట
వ మస్రుకోస్త్గాయ. ఐఴషయమ
అపాయుభింట్ తలుప్పలు దగారిక్ష్ వేస ఉనానయ. క్కనే పినిన గారిింటిక్ష్ తాలిం వేస ఉింది.
తలుప్ప తోస్త
ర „ఐశూ...‟ అని పిలిచిింది భధు.
హాల
వ చీక్టిగా ఉింది. ఫడ్ రూమ్ లించి మూలుగు వినిపిించిింది.
„అమ్మభ... అమ్మభ...నొపి అమ్మభ... బరిించలేక్పోతునానను... అమ్మభ...‟
చేతిలని బాగ్ ని స్ఫా లక్ష్ విసరేస, క్క ఉదుట్టన ఫడ్ రూమ్ లక్ష్ వెళ్లవ చూసేర అక్కడ నేఱ
మీద అశరళమశరింగా డుకుని ఉింది ఐఴషయమ.
“ఐశూ ఐశూ... ఏభైింది?” ఆభ తఱను డిలక్ష్ తీస్కుింది భధుబాఱ.
“అమ్మభ...విర్టతభైన క్డుప్ప నొపి... అమ్మభ...చాలా బీవడిింగ్ భధూ... నొపి
బరిించలేక్...అమ్మభ... ఇిందాక్ పాకుకింటూ ళచిి బోఱు్ తీస టా
ు ను. నీకు ఫోన్ చేదా
ద భని
అనుకుింట్టనానను... అబాఫ... భధూ... చచిిపోతానా? నాకేమీ తెలిమట్ిం లేద నొపి
త... అమ్మభ...”
“వెింట్నే డాక్ుర్ దగాయక్ష్ వెలదాిం... పినిన ఎక్కడిక్ష్ వెళ్ళశరు?”

“కాశీయాతఱ క్ష్ వెళ్ళశరు... అబాఫ... భధూ.. ప్లవజ్ బరిించలేక్ పోతునాన... ననున హాసట్ల్
క్ష్....”
“క్క నిమివిం ఉిండు ఐశూ...” అింటూ ైక్ష్ ళచిి రశనన వాలశ ఫా
వ ట్ క్ష్ వెళ్లశ వివమిం
చెపిింది వాలశభభతో. అటికే రశనన బాబుతో అతా
ర రిింటిక్ష్ వెళ్లశపోయింది.
“అయరే అవునా అమ్మభ? మ్మ కారును, డ్రైళళర్ ని ఇచిి ింప్పతాను... నువుష
తీస్కువెలవగఱవా?” అిందావిడ ఆదయింగా.
“అలాగే ఆింటీ, చాలా థింక్్ అిండీ... పినిన గారు కూడా లేరు క్దా శభయానిక్ష్... అిందుకే
మిభభలిన ఇఫఫింది టా
ు లి ళస్రింది...” అని, కావాలిన కనిన ళస్
ర వులు శరిద, ఆవిడ
శహామింతో ఐఴషయమను లేళదీసింది. నిజానిక్ష్ యక్ుప్ప భడుగుల ఉింది ఐఴషయమ.
„అబాయహన్!‟ అశవుింగా గణుకుకింది తనల తానే భధుబాఱ.

యిండళ రోజు భధామహాననిక్ష్ వాడిపోయన మఖింతో, నలిగపోయన ఫట్ుఱతో, రేగపోయన
జుట్ట
ు తో ఇింటో
వ క్ష్ అడుగుటిుింది భధుబాఱ.
స్గుణభభ మఖింల కోచాిమలు. వేణూ కూడా ఇింటో
వ నే ఉనానడు. భధుబాఱను
చూడగానే తియస్త్కయింగా మఖిం తిప్పకునానడు. మ్మభగారు ఇింటో
వ లేరు.
భధుబాఱ మౌనింగా తన ఫడ్ రూమ్ లని స్త్ననాఱ గదిలక్ష్ వెళ్లవ స్త్ననిం చేస, ఇస్టరళ చేసన
కాట్న్ చీయ క్ట్ట
ు కుని ఫమట్కు ళచిిింది.
టీవీ చూస్
ర నన వేణుగోపాల్ “భధూ, నీకు బుదిధ ఉిందా అశలు?” అని అడిగాడు కోింగా.
“అది... అశలు ఏిం జరిగింది అింటే... విళయింగా చెబుతాను వేణూ... ప్లవజ్, కోిం ళదు
ద ...”
అతని ఎదురుగా కూరుిని జరిగింది చెపిింది.

“ఆ రిసథతుఱల ఐశూని ళదిలి ఎలా రాగఱను? తన వాళ్ళశ ఎళషరూ లేరు అక్కడ...
హాసట్ల్ క్ష్ తీస్కువెళ్లతే ఇన్ పేషింట్ గా జాయన్ చేస్కునానరు. అటికే దానిక్ష్ చాలా
యక్ుిం పోయింది. అటిక్ప్పడు యక్ుిం ఎక్ష్కించాలి అనానరు. ఫవడ్ బామింకు ల దొయక్లేదు.
ఎళరికో ఫోన్ చేసేర డోనర్ ని ింపిించే శరికే ఆఱశమిం అయింది. తనతో పాట్టగా క్కనే ఉిండాలి
ళచిిింది... మీకు ఫోన్ చేస్త్ను యిండు స్త్రు
వ ... యిండు స్త్రూ
వ సషచ్ ఆఫ్ ళచిిింది... నా ఫోన్ ల
తరాషత ఛాయజ్ అయపోయింది. అదీ గాక్ అటూ ఇటూ తియగడిం... చాలా షడావుడి
రాతఱింతా... నిదదయ లేదు అశలు... మిడ్ నైట్ దాటాక్ దానిక్ష్ నిదర టిుింది. అప్పడే నేనూ కాశర
కునుకు తీశ్నను...ఉదమిం టీఱటభింట్... అనీన అయేశరిక్ష్ ఈ వేల అయింది... అయామ్ వెర్ట
స్త్ర్ట వేణూ...”
“ఆవిడని చూడటానిక్ష్ వెలశట్ిం ఒ తప్ప... అదీ నాకు చెకుిండా... రాతఱింతా ఎక్కడో
ఉిండిపోళట్ిం భరో తప్ప... అయనిింటి కోడలు అడడభైన వాలశ కోశిం ఇలా తియగట్ిం ఎళషరూ
శహించరు! అది గురు
ు ట్ట
ు కో భధూ...” తీక్షణింగా అనానడు వేణుగోపాల్.
“తను నాకు సేనహతురాలు... అడడభైన భనిషీ కాదు...” గింతు రుదధమౌతూ ఉిండగా
ఉకోయవింగా అింది భధుబాఱ.
“ఎిందుకు కాదు? రించభింతా ఒ తీరుగా ఉింటే, డిపయింట్ గా ఉిండి ఏదో స్త్ధిించేదా
ద భని కతర
జీళన విధానిం మొదలుటిుింది అడడగోలుగా... అలాింటి భనిషిని ఎళయైనా గౌయళింగా చూస్త్రరా
భధూ? ఒకే, తనక్ష్ క్వుిం ళచిిింది... భరి క్కనే ఉిండే ఆవిడగారి బాయ్ పరిండ్... లేదా
క్ింపానిమన్... ఆ కార్టుక్ గారు ఎక్కడ? క్నీశ సేనషధరాభనిన నియషరిుించాలి క్దా
ఆమనగారు?” ళమింగమింగా అనానడు వేణు.
“ఐఴషయమ చాలా దుయదృవుళింతురాలు వేణు... ఇింతక్నాన నేనేమీ చెలేను... నాకు కించెిం
విశ్నయింతి కావాలి... కాసేప్ప డుకోళచుినా?”
“భోజనిం చేస ళచిి డుకో... అభభక్ష్ విళయింగా వివయాఱనీన చెప్ప. అమ్మభ, నానన ఇదదరూ
కోింగానే ఉనానరు. రాతిఱ శరిద చెలేక్ చచాిను నేను...” భఱవగానే చెపాడు వేణు.

“చూడు, భనిం ఉభభడికుట్టింఫిం ల ఉనానిం... అిందరికీ అనుగుణింగా భశలుకోవాలి...
నినన జరిగింది రిప్లట్ కానీమకు... ప్లవజ్... నాకు కోిం రానీమకు... నేను కూడా క్ింటో
ఱ ల్
చేస్కోలేను... భన భధమ ఎడిం రాళట్ిం కూడా బరిించలేను భధూ... ఆలెరడీ నీ మీద వినతక్ష్
కోిం, అస్తమ అని తెలుస్ క్దా... దానిక్ష్ ఎిందుకు ఛాన్ ఇస్త్రవు? ళదు
ద రా... ఎళషరూ
ళదు
ద ... భనిం క్రికక్యిం మిగలాలి అింటే నువుష కనిన ఫింధాలు తెించుకోవాలి... మఖమింగా
ఐఴషయమతో అనుఫింధిం...”
తఱ ళించుకుని నిశహామింగా క్నీనళ్ళ
వ కారిిింది భధుబాఱ.
“వాశరవానిన చెపాను నేను... నీకు నచిినా నచికునాన శరే... వెళ్ళశ, భోజనిం చేస రా...”
క్ళ్ళశ తుడుచుకుని, ళింట్గదిలక్ష్ వెళ్లశ అతరగారిక్ష్ జరిగింది అింతా చెపిింది భధుబాఱ.
“స్త్ర్ట అతరయామ, ఎలాింటి శమ్మచాయిం లేకుిండా నేను అక్కడ ఉిండిపోళట్ిం తపే కానీ, రిసథతి
అలాింటిది...” అింది.
“శరేలేమ్మభ... ఆడపిఱవ, క్కన ఎళషరూ లేయని అనానవుగా... నీవు చేయాలిింద చేస్త్వులే...
కాక్పోతే మీ మ్మభగారిక్ష్ మ్మట్ రానీమకు... రా భోజనిం చేదు
ద వు... అననిం తినేస, హాయగా
డుకో... భనస్ కుదుట్డుతుింది...” భధుబాఱ తఱ నిమిరిింది స్గుణభభ.
***
క్లశమిందు తెఱవని దూది గుషలు... ఆ గుషఱల తాను ఎక్కడికో జారిపోతోింది... ఆధాయిం
లేదు... ఎళషరూ ట్ట
ు కోళట్ిం లేదు... రచిండ వేగింతో జారిపోతోింది...
“అమ్మభ అమ్మభ... ప్లవజ్ అమ్మభ... ననున ట్ట
ు కోవా... బమమేస్రింది... డిపోతునానను...
అమ్మభ... ననున గటిుగా ట్ట
ు కో...” ఱళరిస్త
ర చేయ ఎతిరింది ఐఴషయమ. ఆ చేతిని ఎళరో

ట్ట
ు కునానరు...
“శృష ళస్రింది... బమిం లేదు... ఆభక్ష్ ఏమీ కాదు...” ఎళరో ఫహుశ్న డాక్ుర్ కాబోలు
చెబుతునానరు... తనను ట్ట
ు కునన చేయని తానూ గటిుగా ట్ట
ు కుింది ఐఴషయమ...
“అమ్మభ బుజీజ...” తన తలివ గింతు లీఱగా వినిపిస్రింది...
“అమ్మభ, అమ్మభ... నువుష ళచాివా? నాకు దాషిం వేస్రింది... కించెిం నీళ్ళశ...”
“అయ్యమ ఆ అమ్మభయక్ష్ ఇప్పడు నీళ్ళశ ఇళషక్ిండి... వాింతులు అవుతాయ... డిర్
ఇస్
ర నానిం క్దా... లేక్పోతే క్క యిండు చెించాఱ భించి నీళ్ళశ పోమిండి...” నయ్ చెబుతోింది.
దాలు యిండు చుక్కఱ నీలశతో తడిస్త్య... నాలుక్తో వాటిని చరిస్త
ర ... క్నులు
తెయళబోయింది... భళ్ళశ భించు గుషలు... అగాధాలు... జారిపోతోింది... జారిపోతోింది.... ఆ...
భగత... నిదర...
భళ్ళశ ఐఴషయమకు భఱకుళ ళచేిశరిక్ష్ గదిల దీిం వెలుగుతోింది. అతి క్వుిం మీద క్నులు
విపి చూసింది. భించిం క్కనే కుర్టిల కూరుినన తలివ క్నిపిించిింది. ఐఴషయమ క్ళ్ళశ
తెయళగానే ఆ క్ననతలివ మఖిం విపారిింది.
“అమ్మభ... బుజీజ... లేచావా? ఎలా ఉిందిరా?? ఎలా ఉింది నీకు...” ఆ అమ్మమక్ప్ప తలివ
క్ళ్ళశ నీలశతో నిిండిపోయాయ...
“అమ్మభ, నువుష ఎప్పడు ళచాివు? అశలు నీకు ఎలా తెలిసింది?” చాలా కాఱిం తరాషత
క్నఫడిన తలివ చేతిని గటిుగా ట్ట
ు కుింది ఐఴషయమ.
“నీ పరిండు భధుబాఱ హాసట్ల్ వాలవక్ష్ మ్మ నింఫర్ ఇచిి ఫోన్ చేయించిింది రాతిఱ... వెింట్నే
ఫమలుదరి ఈరోజు భధామషనిం ళచేిస్త్ిం... భధు మేమ ళచాికే తన ఇింటిక్ష్ వెళ్లశింది

తలీవ....”
“అమ్మభ... నాకు నాకు...” పొట్ు తడుమకుని భోరున ఏడళస్త్గింది ఐఴషయమ...
“ఛ, ఊరుకోమ్మభ... పోనీలే...ఏమీ కాలేదుగా ఇప్పడు? నువుష మ్మకు దకాకవు అింతే
చాలు...” ఐఴషయమ క్ళ్ళశ తుడుస్త
ర అింది అలిమేఱభభ.
“కాదమ్మభ... ఎనననోన క్ఱలు క్నానను అభభను కావాఱని... ఇదిగో ఇలా అయపోయింది...”
“ఎిందుకురా బాధ? ఎింతో భించి జరుగుతుిందిలే మిందు మిందు... తీస్కునన దవుడే
తిరిగ భించి పలాలు ఇస్త్రడు...” దూయభైన కార్టుక్ ని తఱచుకుింటూ భాయింగా నిటూ
ు రిిింది
ఐఴషయమ.
“నానన ఎలా ఉనానరు?”
“ఆమన కూడా ళచాిడు. ఫమట్ కూరుినానడు... ింపిించనా నేను వెళ్లవ?”
“అమ్మభ... నువుష కాసేప్ప ఉిండు... తరాషత ఆమనిన పిలుదు
ద వు గానేవ... నీకు నా మీద
కోింగా లేదామ్మభ?”
“కోభిందుకు బుజీజ?”
“అదనే, నా ఇవుిం ళచిినట్ట
ు మీకు చెకుిండా... కార్టుక్ తో... నాననగారు కోింగా ఉతరయిం
కూడా రాస్త్రు...”
“క్ ళమస్ ళచాిక్ పిఱవఱ మీద దదలు తభ ఇషా
ు లు రుదదకూడదు... అలాని వాళ్ళశ తప్ప
మ్మయాిం ల వెళ్ళతూ ఉింటే చూస్త
ర కూడా ఊరుకోకూడదు... నీ వివమింల ఆమన ఉతరయిం
రాస ఊరుకునానరు కానీ తనల తానే ఎింతో భథన డట్ిం నాకు తెలుస్. నా పా
ర ణిం

కట్ట
ు కు పోయేది తలీవ... నేను నీ దగాయకు రావాఱని చాలా రమతినించాను... కానీ వీలు
కాలేదు... రిసథతులు...” చెపిింది అఱమేఱభభ.
“అమ్మభ... నువుష నాకాకవాఱమ్మభ... మూయుతషిం ఎకుకవెై నీ గురిించి టిుించుకోలేక్
పోయాను... శషచఛభైన పేరభకు ఇనానళూశ దూయభయామను. అమ్మభ, భధూ కూడా నీలాింటి
అభభ భనస్ననదనే... అది నినన రాకుింటే నా రిసథతి ఏమిటి అమ్మభ? దవుడు ింపినటేు
నా దగాయకు ళచిిింది భధు...” దుుఃఖిం స్ళ్ళశ తిరిగింది ఐఴషయమ క్ింఠింల.
“అవునమ్మభ, ఆ ఫింగారు తలివ నూరేళూశ స్ప్ప కుింకాఱతో, పిలా
వ పాఱతో ళరిథలా
వ లి...”
భనస్తపరిుగా దీవిించిింది అలిమేఱభభ.
తిరుతమమ లలిక్ష్ ళచిి కూతురి తఱ మీద చేయ వేస నిమిరాడు...
“బుజిజ తలీవ, ఎలా అయపోయాళమ్మభ...”
“నానాన... ననున క్షమిించు...” దీనింగా లిక్ష్ింది ఐఴషయమ.
“జరిగిందదో జరిగపోయింది... రేప్ప నినున డిశ్నియజ్ చేస్త్రయట్... భనిింటిక్ష్ వెలదాిం తలీవ...
కనానళ్ళశిండి భళ్ళశ జాబ్ ల జాయన్ అవుదువు లే...”
“శరే నానాన...” అఱశట్ గా క్ళ్ళశ మూస్కుింది ఐఴషయమ.
***
“డిమర్ భధూ...
నీకు ఎలా థింక్్ చెపాల కూడా తెలిమట్ిం లేదు భధూ... శరిమ
ై న శభమింల ళచిి,
ననున ఆశతిఱల చేరిించి, నా పా
ర ణానిన కాపాడావు. అింతే కాకుిండా అమ్మభ నాననఱకు
క్బురు చేస, భళ్ళశ వాలశ దగాయకు ననున చేరాివు. నీ పేరభ, సేనషిం దొయక్ట్ిం నా పూయష
జనభ స్క్ృతిం త భరేమీ కాద...

ఇక్కడ అభభ ననున చాలా జాగయతరగా చూస్కుింటోింది... శ్నర్టయక్ింగా క్నాన మ్మనసక్ింగా
భరిింత ఫఱహీనింగా ఉనానను భధూ... కోలుకోళటానిక్ష్ కదిదగా శభమిం డుతుింది. క్
యిండు వారాలు ఇక్కడే ఉిండి ళస్త్రను.
ఎిందుకు భధూ, ఇలా జరిగింది? శషజీళనిం అింటే ళ్లశ కాకుిండా ఎటికీ క్లిసే ఉింటాభని
అనుకునానను. మ్మ పేరభ అింత ఫఱభైనది అని భావిించాను. కానీ చూస్త్వా కార్టుక్ ఎింత
అమ్మనువింగా ననున ళదిలేస వెళ్లశపోయాడో... ఇద చాఱని అనుకునానడా? నేను అతనిక్ష్
శయైన ఆనిందానిన ఇళషలేక్పోయానా? ఏమీ అయథిం కాళట్ిం లేదు... పిచిి భనస్... ననున
విడచి వెళ్లశనా అతనేన పేరమిస్రింది చూడు... దానిక్శలు బుదిధ లేదు భరి...
భనస్ను రాయ చేస్కోవాలి... వేదనఱకు అతీతింగా ఉిండాలి... గటిుగానే అనుకుింట్టనానను
కానీ పా
ర క్ష్ుక్ల్ గా స్త్ధమిం కాళట్ిం లేదు. అయనా రమతినస్త్రను...
నువెషలా ఉనానవు? జాగయతర... రివయ్ ఇస్త్రవు క్దూ...
నీ ఐశూ...”
భయల్ చదివిన భధూ భనశింతా భాయింగా అయింది. పోనీలే, ఈ శభమింల
అమ్మభనాననఱ వాతఱమిం దానిక్ష్ చాలా అళశయిం... వాలవక్ష్ క్బురు చేస తాను భించి నే
చేసింది... అనుకుింది.
తన రిసథతి కూడా అింత బాగాలేదు. అతరగారిింటో
వ రొటీన్ గా గడచిపోతోింది. మొనన ఐఴషయమ
వెైదామనిక్ని తభ జాయింట్ అక్రింట్ లించి యాబై వేలు హాసట్ల్ వారిక్ష్ అడాషన్ గా
ఇచిిింది. అది దద ఇష్యమ అయ కూరుిింది. వేణు బాగా కేక్లు వేస్త్డు. తానింత ఖరుి
ట్ట
ు కునాన పరాషలేదట్... „అలాింటి‟ వారిక్ష్ ఖరుి ట్ుకూడదుట్. రతీ స్త్రి అలాింటి
వాళ్ళశ, అలాింటి వాళ్ళశ అింట్టింటే శబమ శమ్మజింల „అశృఴమత ఎక్కడిక్ష్ పోయింది?‟

అనిపిస్రింది తనకు. తాను నమిభన సదా
ధ ింతాఱకు లఫడి జీవిస్రింది ఐఴషయమ... ఎళరికీ హాని
చేమట్ిం లేద... వీలశక్ష్ ఎిందుక్ింత చుఱక్న?
కోక స్త్రి తనకీ అనిపిస్రింది ఈ యాళజీజళ కారాగాయ శ్క్ష లాింటి వివాష జీవితిం క్నాన అద
భించిదమో అని... ళ్ళశిం అింటే క్ట్ట
ు కునన బానిశ... వాళ్ళశ ఏిం చెపినా నో అనకూడదు...
వాలశ చట్ఱిం లించి ఫమట్కు రాకూడదు... తను క్వుడి శింపాదిించిన డబుఫను కూడా తన
ఇషా
ు నిక్ష్ ఖరుి ట్ట
ు కోకూడదు. తన భావాఱకు విలుళ లేదు... తనక్ష్ సేనహాలు
ఉిండకూడదు... ఇింటో
వ నే అటూ ఇటూ తిరుగుతూ, ఫమట్ నుించి ఉదోమగింల క్వుడి తెచిిన
డబుఫను మజమ్మని చేతుల
వ పోస్త
ర ... హాయగా కాఱిం గడిపివేయాలి... ఆడడుచులూ,
అతరమ్మభలు ఏభనాన శరు
ద కు పోవాలి... ఇలా ఉిండగలిగతే, భనస్ను చింపేస్కోగలిగతే
రతీ భాయమ జీవితమూ శషయా ధాభమే భరి!
“అమ్మభయ్ భధూ... తుఱస మొక్కక్ష్ నీళ్ళశ పోస్త్వా?” అతరగారి పిలుప్పకు ఫరువుగా
నిటూ
ు రిి భయల్ లించి లాగ్ అవుట్ అయ తన లాప్ టాప్ ను మూసేస, లేచిింది
భధుబాఱ.

రోజులు గడచిపోతునానయ. భధు ఇింటో
వ ని నులూ, ఆఫీస్లని నులూ ఈ యింటికీ
శభనషమమ చేస్కోళట్ిం అఱవాట్ట చేస్కుింది. కానీ ఇింటో
వ వాతాళయణిం చాలా తయచుగా
పాడవుతోింది. కతరల ఉనన తీమదనిం తగాపోయ వేణుకు తనకూ భధమ ఫింధిం యాింతిఱక్త
లక్ష్ దిగపోతుననట్ట
ు అనిపిస్రింది భధుబాఱకు.
నూటిక్ష్ తొింబై శ్నతిం భగవాలశలాగానే అతనూ ఇింటిని క్కటి కూడా చేమడు. ఫహుఴ:
ఉభభడికుట్టింఫింల ఉిండట్ిం ళఱన కూడా కాళచుి... ళింట్నిల, ఇింటినిల భధుబాఱ
ఎింతగా అతరగారిక్ష్ శహామిం చేస్
ర నాన, వినత ళచిిిందింటే మ్మతఱిం అిందరి మూడూ ఆభక్ష్
అనుగుణింగా మ్మరిపోతాయ. అటిళయకూ శయ్యధమగా ఉనన అతరగారు కూడా వినతకు
పా
ర ధామనమిం ఇచిి, తనను అింతగా టిుించుకోదనన భాళన క్టి యిండు స్త్రు
వ గభనిించిన

మీదట్ భధుబాఱను బాధిించస్త్గింది.
నిజానిక్ష్ స్గుణభభ భించిద... భధును క్నన కూతురిలాగానే చూస్కుింట్టింది. కానీ
క్ననకూతురు కాఫటిు వినత మ్మట్ఱకే పా
ర ధానమత... తానుననింత సేపూ భధు గురిించి
కాభింట్ చేస్త
ర నే ఉింట్టింది వినత. మొదటో
వ వినతను ఖిండిించి భిందలిించే కుట్టింఫ శభుమలు
ఇప్పడు ఆభతో క్ఱస భధును ఆట్ టిుస్
ర ననట్ట
ు నవుషతునానరు. మ్మభగారుననప్పడు
మ్మతఱమే, ఆమనింటే ఉనన బమబకు
ు ఱ ళఱన... వినత తనతో స్త్భయశమింగా ఉింట్టింది
అని గభనిించిింది భధుబాఱ. కోకస్త్రి నవుషతూనే భధుబాఱ కూడా వినతకు శరిమ
ై న
శమ్మధానిం ఇస్త
ర ఉింట్టింది. కోకస్త్రి గడళ ఎిందుక్ని నిశహామింగా ఊరుకుింట్టింది.
ఇది ఇలా ఉిండగా తన కలీగ్ అింతా చేరుతూ ఉింటే, హై టక్ సటీ లని క్ అపాయుభింట్
వెించర్ ల జాయన్ అయామడు వేణుగోపాల్. తన దగారునన డఫఫింతా అట్టవెైప్ప
తయలిించాడు. ఇింకాశర డబుఫ కాళఱస ళచిినప్పడు బామింకు కు వెళ్లశ చూసేర, ఐదు ఱక్షలు
ఉిండాలిన తభ జాయింట్ ఎక్రింట్ట ల కేళఱిం యాబై వేలు మ్మతఱమే ఉనానమని తెలిస
ఆగయహోదగు
య డయామడు.
భధుబాఱ ఆఫీస్నుించి ళచాిక్, భోజనాలెై గదిలక్ష్ రాగానే గడళ మొదఱయింది.
“ఎళరినడిగ తీస్కునానవు అింత డబుఫ? క్నీశిం నాకు మ్మట్ మ్మతఱింగానైనా చెపాలిన
అళశయిం లేదా?” తీళరింగా రశ్నించాడు భాయమను.
అయ్యభమింగా చూసింది భధుబాఱ.
“అటో
వ మ్మ నాననగారి వెైదమిం కోశిం కనిన అప్పలు చేయాలి ళచిిింది. మ్మ పొఱిం తనఖా
టా
ు డు మ్మ అననమమ. అది విడిపిించట్ిం కోశిం నేను స్త్మిం చేస్త్రనని అనానను. అిందుకే
అననమమక్ష్ ఆ డబుఫ ింపిించాను. నేను ళ్లశక్ష్ మింద చెపాను క్దిండీ, మ్మ వాలవకు చేదోడు
వాదోడు గా ఉిండాలి ళస్
ర ింది అని...మొనన నేను అననమమక్ష్ టా
ఱ నపర్ చేసేట్ప్పడు కూడా
మీతో చెపాను. మీరు నూమస్ పేర్ చదువుతూ అింతగా టిుించుకోలేదు. అదీ గాక్... భన

అక్రింట్ లని డబుఫ అింతా నా జీతిం ల సేవ్ చేసనద క్దా...”
“అింటే? నీ జీతభైతే మ్మతఱిం నువుష ఖరుి టేుస్కోళచాి? నాకో మ్మట్ మ్మతఱిం చెపాలిన
అళశయిం లేదా?”
“అయ ఖరుి ట్ట
ు కోలేదు భహానుభావా... మ్మ అననకు అళశరానిక్ష్ ఇచాిను... నేను
ళదదనాన యిండు శింళతరాఱల తిరిగ ఇస్త్రడు వాడు. ైగా మీకు మ్మట్ చెలేదని అనట్ిం
అనామమిం... మీరు వినక్పోతే నేనేిం చేమను? మీకు పేర్ శఖిమ క్లశమిందు ఉింటే చాలు
ఇింకెళరూ అక్కయలేదు, ఏ మ్మటా వినిపిించదూ... నేనేిం చేమను?” కించెిం విస్రుగానే
జవాబు చెపిింది భధుబాఱ.
“నాకేిం తెలుస్ నువుష మీ అననకే ఇచాివో, నీ సేనహతురాలికే ఇచాివో?” దునుగా
ళస్
ర నానయ వేణు మ్మట్లు.
“అింటే? ఐఴషయమక్ష్ ఇచాిననా? దానిక్ష్ అింత ఖయభమేమీ ట్ులేదు... వాలశమ్మభ నాననఱక్ష్
దానిక్ష్ వెైదమిం చేయించే తాషతు ఉింది లెిండి...అప్పడు ఎభయజని ళఱన హాసట్ల
వ నేను
డబుఫ క్టిునా, ది రోజుల
వ నే వాలశ నాననగారు ింపిించేస్త్రుగా.... నేను అఫదధిం ఆడాలిన
అళశయిం నాకు లేదు... అయనా ఎిందుకు మీక్ష్ప్పడు డబుఫ?”
“నీకు చెపాలా?” చిరాగా
ా అడిగాడు.
“చెపాలి... నేను మీకు చెలేదనే క్దా ఇప్పడు మీరు చిిందులు వేసేది?”
“అయజింట్ గా నేను బిఱడర్ క్ష్ డబుఫ క్టా
ు లి...” బిింక్ింగా చెపాడు వేణు.
“బిఱడర్ ఏమిటి?” అయ్యభమింగా చూసింది భధు.
“అద... హైటక్ సటీల ఫా
వ ట్ తీస్కుింట్టనానను. ఇన్ క్మ్ టాక్్ బాధలు డలేక్...
భనమిక్కడే ఉనాన, అది యింట్ క్ష్ ఇసేర నఱక్ష్ దిహేను ఇయవెై వేలు ఆదామిం గాయింటీ...

ఇప్పడు అతనిక్ష్ ఇవాషలిన డబుఫ తకుకళ డిింది... నువేషమో నాకు చెకుిండా సొింత
తరనాలు చేసేస్త్రవు...”
“ఴభాష్... కతర ఇలు
వ కింటూ భాయమక్ష్ చెక్పోళట్ింల తపేమీ లేదు... నేను క్వుడి
శింపాదిించిన డబుఫ మ్మ అననక్ష్ చేఫదులుగా ఇసేర అది అరాధిం... ఏమి నామమమో ఇది...”
ఉకోయవింగా అనన భధుబాఱ క్లశల
వ నీళ్ళశ నిిండాయ. గబుకుకన కింగుతో తుడుచుకుింటూ
తఱ తిప్పకుింది...
“చేసిందింతా చేస సగు
ా లేకుిండా ఏడుప్ప క్టి!” కోింల ఇవుిం ళచిినట్ట
ు మ్మటా
వ డతాడు
వేణుగోపాల్ చాలా భింది బయులా
వ నే.
బయు మ్మట్కు శమ్మధానిం ఇళషకుిండా అటికే రాతిఱ ది దాట్ట్ింతో మౌనింగా డుకుింది
భధుబాఱ.
***
భరానడు ఆఫీస్ నుించి రాగానే బయును నిఱదీసింది భధుబాఱ.
“మ్మ అననమమకు ఫోన్ చేస్త్రా?”
“ఊ.. అదీ...” తడఫడా
డ డు వేణుగోపాల్.
“అింటే నేను మీకు అఫదధిం చెపాననా? నిరా
ధ యణ చేస్కోళటానిక్ష్ మ్మ అననమమకు ఫోన్
చేస్త్రా? ైగా డబుఫ తిరిగ ఎప్పడు ఇస్త్రయని అడిగాయట్... ఇచిి ఇింకా వాయభైనా
కాలేదు...”దుుఃఖిం అడు
డ డగా భధుబాఱ గింతు పూడుకుపోయింది.
వేణు ఏమీ మ్మటా
వ డలేదు.
“వాడు పొఱిం అమేభస డబిఫచేిస్త్రనని అింట్టనానడు. ఉనన యిండ్రక్రాలు అమేభసేర వాడిక్ష్ ళచేి

జీతింతో గడళట్ిం క్వుిం... నాననక్ష్ శరిగా
ా జీతిం రాళట్ిం లేదు... ైగా రిటైర్ భింట్ దగాయ
డిింది... మీయిందుకు అయథిం చేస్కోరు?”
“ఏిం బాధమతింతా నీ క్కదానికేనా? మీ అక్కలూ ఉనానరు క్దా?”
“మ్మ అక్కలు నా అింత చదువుకోలేదు... ఉదోమగాలు చేస డబుఫ శింపాదిించేింత స్త్భయథమిం
వాలవక్ష్ లేదు. పిఱవఱతో, బయుఱతో వాలశ బాధలు వాలవక్ష్ ఉనానయ. మొదటినుించీ కుట్టింఫ
బాధమతలు నేనే ించుకునానను. మ్మ నానన ననున మొగపిలా
వ డిలా చదివిించారు. ఈరోజు
ఇలా ఉనాననింటే అది ఆమన చఱవే. అలాింట్ప్పడు వాలశ క్షా
ు లు ించుకోళట్ింల తప్ప
ఏమింది?”
“భధూ.. ననున విసగించకు... ఆడపిఱవ ఒ స్త్రి ళ్లవ అయామక్ అతిరింటి వారినే చూస్కోవాలి
కానీ ప్పటిుింటి వాలశింటూ పా
ర కులాడకూడదు...”
“అవును... మీ వినతలా అశరమ్మనూ ప్పటిుింటిక్ష్ ళచిి కానుక్లు తీస్కుపోవాలి. మొనన నేను
కతర మికీ కనుకుక ళసేర ఆవిడ మోజు డిిందని ననున క్క మ్మటైనా అడకుకిండా తనక్ష్
ఇచేిస్త్రు...”
“ప్పటిుింటో
వ ఆడపిఱవక్ష్ ఆ షకుక ఉింట్టింది భధూ... నినేన చూస్
ర నానను భర్ట ఇింత
ళమతిరేక్ింగా... ళ్లవ అయామక్ మీ అనన ఏిం టా
ు డు నీకు?”
“నేను వినతను కాను... అశరమ్మనూ ప్పటిుింటిక్ష్ రుగుతీస ళస్
ర వుఱనీన తెచేిస్కోళటానిక్ష్...
ప్పటిుింటిల షకేక కాదు, బాధమత కూడా ఉిండాలి ఆడపిఱవక్ష్... ఏది ఏభైనా మీరు
అననమమను అడగట్ిం నాకు నచిలేదు...”
“నీకు నచేి నులు మ్మతఱమే చేమలేను నేను... నా అళశరాలు నాకుింటాయ... అప్పగా
తీస్కుననప్పడు ఎప్పడు తిరిగస్త్రయని అడిగతే తప్ప ఏమిటి?”

“అళతలి వాళ్ళశ బాధ డతాయని మీరు క్షణభైనా ఆలచిించరా? ైగా నాకు తెలిమకుిండా
మీరు అడిగారు అననమమను... యిండేలశ తరాషతే ఇస్త్రడు... భరోస్త్రి మీరు అననమమకు ఫోన్
చేమక్ిండి...” ఖరాఖిండీ గా చెపిింది భధుబాఱ.
***
ఐఴషయమ తిరిగ ళచిి కతర ఉదోమగింల జాయన్ అయింది. రస్
ర తానిక్ష్ కార్టుక్ తో ఎలాింటి
శమ్మచాయమూ లేదు. ఆభ భనస్ చాలా గామడిింది. తలివకావాఱని తపిించినింత సేప్ప
కాలేదు... దుయదృవుిం అింటే తనద... చిక్ష్కపోయ, పాలిపోయన ఐఴషయమను చూస అననపూయి
భనస్ నీయైపోయింది. ఐఴషయమను చేతుల
వ క్ష్ తీస్కుని, గాఢింగా గుిండ్రకు షతు
ర కుని తఱై
మదు
ద ట్ట
ు కుింది.
“పినీన... అింతా అయపోయింది... నేను నమిభన సదా
ధ ింతాలు అనీన భటిుల
కట్ట
ు కుపోయాయ. పేరభింటే ఇలా క్షణింల ఆవిరి అయపోయే తేలికెైన వివమభని నేను
అనుకోలేదు పినీన... కార్టుక్ నేను అక్కయలేదని వెళ్లశపోయాడు... నా క్డుప్పలక్ష్ ళచిిన బుజిజ
బాబు కూడా నేను ళదదని వెళ్లశపోయాడు... నేను ింట్రినైపోయాను పినీన...” భోరుభని
ఏడిిింది ఐఴషయమ.
తన క్ననతలివ దగాయకూడా భనస్ రుళలేని ఐఴషయమ పినిన గారి దగాయ భనస్ తేలిక్ డేలా
ఏడిిింది.
“అవునమ్మభ, అప్పడు మేమ లేక్పోళట్ింతో నీకు చాలా క్వుిం, ఇఫఫింది ళచాియ...” తానూ
క్నులు తుడుచుకుింటూ అింది అననపూయి.
“అమ్మభ, ఐశూ, చిననపిఱవవి కావు క్దమ్మభ... చక్కగా చదువుకని ఉదోమగిం చేస్
ర నానవు...
విజఞతతో ళమళషరిించాలి. అయిందదో అయపోయింది. గతమొక్ క్ఱ అనుకుని భయచిపోయ,
కతర జీవితిం పా
ర యింభిించు తలీవ...” అనునమింగా చెపాడు విఴషనాథిం.

“అింత క్నాన చేసేది కూడా ఏమీ లేదు క్దా బాబాయ్, అలాగే చేస్త్రను...” పేఱళింగా నవిషింది
ఐఴషయమ.
“తలీవ, నువుష కోలుకునే ళయకూ బ్రరక్ ఫాశు్, డిననర్ ఇక్కడ చేసేయ్ అమ్మభ, ఱించ్ ఎలాగూ
కాింటీన్ లనే తిింటావు క్దా...” ఆపామమింగా అననది అననపూయి.
“ళదు
ద పినీన. ళింట్ ని కూడా లేక్పోతే నాకు పిచిి ఎకుకతుింది... నేనే
చేస్కుింటాను...”భృదువుగా తియశకరిించిింది ఐఴషయమ.
ఏమీ అనలేక్ ఊరుకునానరు విఴషనాథిం దింతులు. కానీ రతీరోజూ ఐఴషయమ దగాయకు వెళ్లశ
ఎలా ఉననదో, తిననదో లేదో విచారిించట్ిం మ్మనలేదు అననపూయి.

.
వేరే ఉదోమగింల చేరిింది ఐఴషయమ. పూరిుగా తన నిలనే నిభగనమౌతూ తనను రిషసస్
ర నన
రిసథతుఱనూ, విఱపిించే భనస్నూ నిమింతిఱించుకోళటానిక్ష్ రమతినస్రింది.
ఆఫీస్ల ఉననింత సేపూ పరాషలేదు కానీ ఇింటిక్ష్ ళచిిన తరువాత మ్మతఱిం ఆభ భనస్

ఆభ అధీనింల ఉిండట్ిం లేదు. అనుక్షణమూ ఆ ఇింటిల కార్టుక్ తో గడపిన భధుయభైన
జా
ఞ కాలు... రతీ నిల తోడుిండే వాడు. ళయహిం డినప్పడు ఉరుమఱ ఴబా
ద నిక్ష్ తను
బమడితే గుిండ్రల
వ దాచుకని, బమిం లేదింటూ ఊయడిించేవాడు. అలాింటి వాడు ఇప్పడు
ింట్రితనిం అనే చీక్టిల ళదిలేస నియదమగా వెళ్లశపోయాడు.
ఆలచిించే కదీద భనస్ భరిింత భాయభై, క్ళ్ళశ నదులు అవుతునానయ... ఎింత ఏడిినా
భనస్కు శ్నింతి క్ఱగట్ిం లేదు... ఒ రోజు అలాగే నిదర ట్ుక్, బాధతో కట్ట
ు కుింట్టనన
ఐఴషయమకు అయల క్నిపిించిింది కార్టుక్ శగిం తాగ ళదిలేసన విస్టక బాటిల్... „ఇది తాగతే కించెిం
నిదర డుతుిందమో... బాధ తగు
ా తుిందమో...‟ చినన స్టుల్ గా
వ స్ల కించెిం పోస్కుని కదిదగా
నీరు క్లుప్పకుని టానిక్ తాగనట్ట
ు తాగేసింది. కాసేటో
వ భతు
ర ... ఏదో తెలిమని స్ఖిం...
భనస్ ఏమీ ఆలచిించట్ిం లేదు... హాయగా అనిపిించిింది...
„ఒహో, ఇిందుకేనేమో ఆ దళదాస్ పాయషతిని కోలయన బాధల ఇలా దీనిక్ష్ అఱవాట్ట డి
బాధను తగాించుకునానడు... నేను దళదాస్నా, పాయషతినా? పాయషతి కూడా దళదాస్ను
కోలయింది క్దా... భరి తను ఎలా తగాించుకుింది బాధను? ఏమిటో ఆ ఴయత్ చిందర కూడా
దళదాస్ వెైపే రాస్త్డు కానీ పాయషతి వెైప్ప రామలేదు... ఆడదానిది పేరభ కాదా? ఆభక్ష్ ళఱప్ప
బాధ లేదా? పేరమిించిన పిరయుడు ళదిలిటిు వెళ్లశపోతే ఆ శభమింల వేరే ళ్లవ చేస్కోళఱస
ళచిిన పాయషతి భనస్ ఎింత మక్కలెై పోయ ఉిండాలి? పిరయుడి తియశకృతిక్ష్ గురి అళట్ిం
క్నాన వేరే నయక్ిం ఉింట్టిందా పేరమిించిన ఇింతిక్ష్?‟ ఇలా ఏవేవో ఆలచనఱతో నిదరలక్ష్
జారిపోయింది ఐఴషయమ.
ఉదమిం నిదర లేళగానే రాతిఱ జరిగింది తఱచుకని, చాలా సగు
ా డిపోయింది ఐఴషయమ. ఛ! తను
తాగట్ిం ఏమిటి? లెవటూరి వాడ్రైనా తన తిండేర తాగడు, ఆమన క్డుప్పన ప్పటిున తాను...
భదమపానభింటే అశహమించుకునే తను... ఇదమిటి ఇలా? తనమీద తనకే చిరాకు, కోిం
క్లిగాయ. గఫగబా బాత్ రూమ్ లక్ష్ వెళ్లవ తలారా స్త్ననిం చేస ళచిిింది. దవుడి ట్ిం
మిందు నిఱఫడి క్షమిించభింటూ చెింలు వేస్కుింది.

కానీ దిహేను రోజుఱ తరాషత భళ్ళశ భరోస్త్రి తాగింది. ఇలా అప్పడప్పడూ జరుగుతోింది.
***
భధుబాఱకు చాలా శింతోవింగా ఉింది. ళ్లశ అయ ఆరునఱలు అయింది... అనుమ్మనింగా
ఉిండి డాక్ుర్ దగాయకు వెళ్లతే తను తలివ కాబోతోింది అని నిరా
ధ యణ అయింది. ఎింతో శింతోవింగా,
కదిదగా బమింగా, క్ష్ించిత్ గయషింగా ఎనోన భావాలు క్ఱబోసన అనుభూతి క్లుగుతోింది.
గాలిల తేలిపోతుననట్ట
ు అనుభూతి చెిందుతూ ఇింటిక్ష్ ళచిిింది.
హాల
వ కూరుిని టీవీ ల స్టరిమల్ చూస్త
ర రాతిఱ టిఫిన్ చపాతీఱలక్ష్ కూయ తరుగుతోింది
స్గుణభభ. కోడలిని చూడగానే ఒ చిరునవుష నవిష భళ్ళశ టీవీ వెైప్ప దృషిు స్త్రిించిింది. క్కనే
స్ఫా ల మ్మభగారు కూరుిని ఉనానరు.
తనూ నవిష తభ రూమ్ లక్ష్ వెళ్లవ వేణు కోశిం వెదిక్ష్ింది. ఇింకా రాలేదులా ఉింది... అనుకుింటూ
తషయతషయగా స్త్ననిం చేస ఫట్ులు మ్మరుికుని ఇళతలిక్ష్ ళచిిింది. అటిక్ష్ ళచేిస్త్డు వేణు.
డ్రశక్ టాప్ ల నూమస్ పేర్ చదువుకుింటూ క్నిపిించాడు.
అింతులేని అనురాగిం మపిరిగనగా వెనకాలే వెళ్లశ అతని క్ళ్ళశ మూసింది. వీప్ప మీదుగా
ళింగ అతని చెింను తన దాఱతో శృశ్ించిింది.
“ఏయ్... ఏమిటోయ్ ఈ హుషారూ? రోజూ ఇలాగే ఉింటే ఎింత బావుింట్టింది నువూష?” ఆభ
ఴర్టయిం నుించి ళచేి స్యభిని ఆఘా
ల ణ్నస్త
ర , క్లశ మీదనుించి ఆభ చేతులు తీసేస తనవెైప్ప
లాకుకనానడు ఆభను.
“వేణూ... ఈరోజు చాలా శింతోవింగా ఉనానను నేను...” అతనిన అలు
వ కుపోతూ చెవిల
గుశగుశగా చెపిింది.
“అవునా, ఏమిటీ విశ్లవిం?”

అక్స్త్భతు
ర గా సగు
ా మించుకు ళచిిింది భధుబాఱకు. మఖిం రాగయింజితభైింది. దవులు
మసమసగా నవాషయ...
“ఏయ్, శసన్ నాకు నచిదు అని తెలుస్ క్దరా భధూ... ప్లవజ్ చెప్ప...” ఆభకు
క్ష్తక్ష్తలు టా
ు డు.
“అబాఫ... ఏయ్ ఆప్ప... నువుష పాశయామవోయ్...” అింది కింటగా...
“అవునా, ఏ ర్టక్షల నబాఫ?”
“క్ భట్ట
ు ఎకాకవులే... నీకు రమోవన్ ఇస్
ర నానను బకాు... తిండిరవి కాబోతునానవు...”
గబుకుకన చెపేస యిండు చేతుల
వ మఖిం దాచుకుింది భధు.
“హేయ్ నిజమ్మ?” వేణు భనస్, ఴర్టయిం యిండూ ప్పఱక్రిించిపోయాయ... భధుబాఱ మఖిం
నిిండా మదు
ద లు కురిపిించాడు. ఆపామమింగా దగాయకు తీస్కుని గుిండ్రఱకు షతు
ర కునానడు.
“థింక్్ భధూ... నిజింగా రమోవన్ ఇచాివు... థింక్్ అ లాట్...” అరమతనింగా అతని
క్ళ్ళశ చెభభగలా
వ య.
తనను తాను శింబాళ్లించుకని, “ఈ శుబ శిందయబింల నీకేిం కావాఱనాన ఇచేిస్త్రను... కోరుకో
భధూ...” అనానడు పేరభగా...
“భన భధమ ఎలాింటి అయభరిక్లు ఉిండకూడదు... ఈ శషచిభైన పేరభ ఇలాగే ఎప్పడూ
కనస్త్గాలి. అింతే... అింతక్నాన ఏమీ ళదు
ద వేణూ... ఇది క్కటీ చాలు...” అననది
భధుబాఱ.
“అలాగే భధూ... భరి అభభక్ష్ ఈ వివమిం చెపాలి క్దా...”

“అమోభ... నేను చెలేనిండి... నాకు సగు
ా ...”
“ఎిందుకూ నేనే చెపేస్త్ర... నాకు సగు
ా లేదుగా?” అింటూ పకుకన నవిష, “అమ్మభ!” అని
పిలిచాడు.
“ఏమిటా
ఱ ?” ఆవిడా గింతు ించి ఫదులిచిిింది.
“అయజింట్ గా రా, నీతో మ్మటా
వ డాలి...”
“వెళ్ళశ వెళ్ళశ, ఏదో ళస్
ర వు పోగట్ట
ు కుని ఉింటాడు, వెదిక్ష్ ట్ుటానిక్ష్ పిలుస్
ర నానడు అభభ
కూచి...” స్గుణభభను ఆట్ టిుస్త
ర అనానడు గోళయధన రావు.
“చాలెవిండి...” చిననగా నవుషకని లేచి గదిలక్ష్ ళచిిింది స్గుణభభ...
“అమ్మభ, రా... ఇలా కుర్టిల కూరోి...” అింటూ తలివని కూరోిఫటిు, భధుబాఱక్ష్ సైగ చేస్త్డు.
ఇదదరూ క్లిస స్గుణభభ క్ష్ పాదనభస్త్కయిం చేస్త్రు.
అయథిం కాక్ అయ్యభమింగా చూస్
ర నన తలివతో “మ్మ మగు
ా రినీ ఆశీయషదిించమ్మభ...” అనానడు
వేణు నవుష దాచుకుింటూ.
“మగు
ా రా? మగు
ా రేమిటీ?” ఉననట్ట
ు ిండి ఆవిడ తఱల ఫఱఫ్ వెలిగింది...
“అవునమ్మభ, నువుష బాభభవి కాబోతునానవే...” అనానడు చిననపిలా
వ డిలా తలివ డిల
తఱట్ట
ు కుని నవుషతూ... స్గుణభభ ఆనిందానిక్ష్ అళధులు లేవు...
“ఏభిండోయ్ తషయగా యిండి...” అింటూ బయును పిలిచిింది.
“హూ...నేనూ ళచిి వెదక్ట్ింల నీకు శహామిం చేయాలా ఏమిటే?” అింటూ ళచాిడు
గోళయథనరావు.

“యిండి తాతగారూ... యిండి యిండి...” గింభీయింగా లిక్ష్ింది స్గుణభభ.
“తాతగారూ...” వివమిం అయథభైపోయింది గోళయధనరావుకు.
“ఏరా వేణూ? నిజమ్మ! హార్టు క్ింగా
య ట్్ భై శన్...” వేణును క్రగలిించుకునానడు పేరభగా...
“థింక్్ నానాన...”
“క్ింగా
ు డు గోళయధన రావు.
య ట్్ అమ్మభ భధూ...” ఆపామమింగా ఆభ భుజిం తటా
ఆమన పాదాఱక్ష్ నభశకరిించిింది భధుబాఱ.
***
భధుబాఱ ఫోన్ చేస తలివకీ, అక్కఱక్ష్దదరికీ వివమిం చెపిింది. పూయిభభ ఎింతో
శింఫయడిపోయింది.
స్గుణభభ దదకూతురు స్రేఖకూ, చినన కూతురు వినతకూ ఫోన్ చేస శుబవాయును
చెపిింది. స్రేఖ ఎింతో శింతోవడిింది కానీ వినత భనస్ ఉడిక్ష్పోయింది.బయు ఫమట్నుించి
రాగానే తగువేస్కుింది.
“వినానరా? ఆ మ్మమలాడి నఱతపిింది!” అింది అక్కస్గా..
“మ్మమలాడి? నినునమిించిన ఆ ఱక్షణాలు గఱవారు ఎళరు చెపాభ?” అనానడు
ళన్ నవేషస్త
ర .
“అద... మ్మ అననమమ ళ్ళశిం భధుబాఱ...”
“భధు చెలా
వ యా? ఒ, శుబవాయు... ఎింతో శింతోవిం గా ఉిండాలిింది పోయ, ఈ అస్తమ

ఏమిటి వినతా?”
“హు... భనక్ష్ ళ్లశ అయ ఇింతకాఱిం అయింది... ననున తలివని చేమలేక్పోయావు...” అింది
ఈశడిస్త
ర ...
“నీకు నిలువెలా
వ అషింకాయమే త భించితనిం ఏ కోశ్ననా లేదు... నువుష తలివవి కాక్పోళట్మే
భించిది. లేక్పోతే ప్పట్ుబోయే పిఱవలూ నీలాింటి వాళ్ళశ ప్పడతారు...” అనానడు స్తటిగా ఆభ
మఖింలక్ష్ చూస్త
ర ...
“ళన్... కించెిం జాగయతరగా మ్మటా
వ డు!” తోక్ తొక్ష్కన తాచులా లేచిింది వినత.
“అవును వినతా... నీకు మొగుడితో ఎలా ఉిండాల తెలిమదు. అతరగారిని ఆదరిించట్ిం
తెలిమదు. అభరికాల ఉనన ఆడడుచు ఫోన్ చేసనప్పడు ఱక్రిించట్ిం ఇవుిం లేదు...
అశలు పేరభగా ఎప్పడ్రైనా నాకు అననిం టా
ు వా? అనురాగింతో నాదరిక్ష్ చేరావా? నీకు
మూడ్ ళసేర నా దగారిక్ష్ ళస్త్రవు, లేక్పోతే దూయింగా తోసేస్త్రవు... యశయిం భభతానురాగాలు,
స్త్నుకూఱభైన అళగాషన లేనప్పడు పిఱవలు కూడా భన డిలక్ష్ రారు వినతా... అది
గయహించు...”
“హు! లిం నీల ట్ట
ు కుని, అది క్ళర్ చేస్కోళటానిక్ష్ ఇనిన ఉనామస్త్లు దించుతునానవు
ళన్... నాకు తెలుస్లే... నీకు నాల లపాలు ఎించట్ిం త ఏిం ని లేదు... మీ అభభకు
సేళ చేస్త్రనని నీకు నేను అగయభింట్ రాసళషలేదు... అశలు ఈ జబుఫలు, రోగాలు అింటేనే నాకు
అలెర్టజ... నీకు ళింట్ చేస ట్ుటానిక్ష్ నేను ళింట్ఱక్కని కాదు... దవుడి దమళఱన
భనుష్ణలిన టిు చేయించుకునే స్రభత ఉింది. ననున వేలెతిర చూపిస్
ర నానవు... నువేష ఒ స్త్రి
డాక్ుర్ దగాయక్ష్ వెళ్లవ చూపిించుకో...” బుశలు కడుతూ అక్కడినుించి వెళ్లశపోయింది వినత.
ఆభ వెళ్లశన వెైపే చూస్త
ర దీయఘింగా నిటూ
ు రాిడు ళన్.

బాస్ తనను పిలిచాడని షడావుడి గా లేచి అతని కాబిన్ లక్ష్ వెళ్లశింది ఐఴషయమ.
ఫోన్ ల ఏదో మ్మటా
వ డుతునన వాడలా
వ అది హోఱడ్ చేస, “క్మ్మన్ ఐఴషరామ... టేక్ యుళర్
స్టట్...” కూరోిభని చెపి, తిరిగ కాల్ ని కనస్త్గించాడు భల్ హోతా
ఱ .
“మస్, చెిండి శర్...” వినమింగా అడిగింది అతని ఫోన్ కాల్ అయపోగానే...
“ఏమీ లేదు, ఊరికే నీతో కనిన వివయాలు మ్మటా
వ డాలి అని...”
ఇదదరి శింభావణ ఆింగవింల స్త్గుతోింది.
“నాతోనా?” అనుమ్మనింగా అడిగింది. ఎిందుకో అతని చూప్పల, మ్మట్ల తేడా గోచరిించిింది.
“ఐ హాయడ్ దట్ యు ఆర్ అలన్!” అశషనింగా క్దిలిింది ఐఴషయమ. అయనా శబమత కాదని

విింటూ ఉిండిపోయింది.
“నీకు శషజీళనిం అింటే ఇవుభని తెలిసింది. నీతో ఉననతను నినున విడిచి వెళ్లవపోయాడని
కూడా తెలిసింది. ింట్రిగా ఎలా ఉింటావు? అిందుక్ని, నాది క్ రపోజల్... నా భాయమ
అనారోగమిం మూఱింగా నాకు శింస్త్య స్ఖిం కయళడిింది. అిందుక్ని నీకో ఫింగా
వ చూస్త్రను.
అక్కడ ఇదదయిం క్లిస ఉిందామ... నీకు కాళఱసననిన నగలూ, డబూఫ ఇస్త్రను... నినున ఎింతో
అప్పరూింగా చూస్కుింటాను... శరేనా?”
ఐఴషయమ మఖిం జేవురిించిింది. యక్ుిం శఱశఱ భరిగపోళట్ిం మొదలెైింది. మకుకప్పటాలు
కోింతో ఆదయస్త్గాయ.
“అశలు మీరు నా గురిించి ఏభని అనుకుింట్టనానరు? నేను ఆ టైప్ప కాదిండి. పేరమిించిన
వాడితో క్లిస ఫరతకాఱని అనుకునానను.
దుయదృవుళశ్నతూ
ర మ్మ దారులు వేయైనాయ... అింతే కానీ, „పేరభ‟ అనేది లేకుిండా డబుఫ
కోశమో, నగఱ కోశమో ననున నేను అమభకునేింత నీచురాలిని కాను. నా చదువు నాకు
ఉదోమగిం ఇచిిింది. దానిళఱన నాకు తిిండిక్ష్, ఫట్ుకూ లట్ట లేదు... అయామ్ స్త్ర్ట... మీ
రపోజల్ క్ష్ నేను క్నుక్ కాదని ఇింత సభమింగా చెబుతునానను. వేరే ఎళయైనా అయతే చెప్ప
తీస ఉిండేవాళ్ళశ...”
“ఏయ్... ఎింత ధైయమిం నీకు? పోనీ పాిం అని నా అింతటి వాడు రపోజ్ చేసేర...”
అటిళయకూ భతరగా మ్మటా
వ డుతునన ఐఴషయమ అయ కాళ్లక్ అయపోయింది.
“ఛీ...సగు
ా ిందా నీకు? నీ భాయమ కూడా నువుష ళదదని వేరే దారి చూస్కుింటే నీ రిసథతి ఏమిటో
ఆలచిించుకో... మీ భగవాళ్ళశ అిందరూ ఇింతే... చఱ చితు
ర లు... మీక్శలు నీతీ జాతీ
లేదు... ఇింకో స్త్రి షదు
ద లు దాటితే వివమిం మీ నాననగారిక్ష్ చెపాలి ళస్
ర ింది... భైిండ్
ఇట్...” గబుకుకన లేచి తన స్టట్ క్ష్ ళచేిసింది.

ఆభక్ష్ ఉవెషతు
ర న ఏడుప్ప తనునకు ళచిిింది. అశలు...అశలు... అశలేభని
అనుకుింట్టనానడు తన గురిించి? మేనేజిింగ్ డ్రైయక్ుర్ అయన భల
 తా
ఱ తిండిర దృషిుక్ష్
తీస్కువెళ్లతే?
ఛ ! అటిక్ప్పడు రిజిగేనవన్ లెట్ర్ రాస యడీ చేసింది. లలిక్ష్ ింబోతూ, భధుబాఱక్ష్
ఫోన్ చేస వివమిం చెపిింది, క్నీనళ్ళ
వ జఱజఱ రాలుతూ ఉింటే...
కించెిం ఆగభనీ, శింమభనింతో ళమళషరిించభనీ, ఉనన ఉదోమగానిన షఠాతు
ర గా
ళదులుకోళదదనీ, భరో ఉదోమగిం చూస్కునేళయకూ ఆవేశ్ననిన ఆప్పకోభనీ భధుబాఱ గటిుగా
చెట్ింతో, రాజీనామ్మ కాగతానిన బాగ్ లక్ష్ తోసేస, ఎళరికీ చెకుిండా ఇింటిక్ష్
వెళ్లశపోయింది ఐఴషయమ.
ఆ రిసథతిల తాను అభభ కాబోతునానననన శుబవాయును ఐఴషయమతో ించుకోలేక్పోయింది
భధుబాఱ.
***
భరానడు ఆఫీస్కు రాగానే ఇింట్ర్ కామ్ ల „స్త్ర్ట‟ చెపాడు భల్ హోతా
ఱ . వివయానిన తన
తిండిరళయకూ తీస్కు వెలవళదదనీ, అలాగే ఉదోమగానిన కూడా ళదిలిటిు వెలశళదదనీ
ఫరతిమ్మలుకునానడు. అటిక్ష్ ఐఴషయమ ఆవేఴిం తగా, భనస్ శ్నింతిించిింది.
ఎళరితోనూ మ్మటా
వ డకుిండా మౌనింగా తన ని తాను శక్యభింగా చేస్కుని ఇింటిక్ష్
ళచేిమట్ిం అఱవాట్ట చేస్కుింది. ఆభ గాింభీరామనిన చూస అిందరూ బమడట్ిం
మొదలుటా
ు రు. లేట్ అళయ్ ఉిండట్ిం కానీ, సఱవు దినాల
వ ళచిి ని చేమట్ిం కానీ ఎళరు
చెపినా చేసేది కాదు ఐఴషయమ. ఎింత ని అయనా తన నిగింట్ఱలనే చేసేస్కునేది. ఎకుకళ
ని కానీ, లేట్ అళయ్ ఉిండి చేయాలిన నులు కానీ ఉింటే భరానడు ఉదమమే తషయగా
ళచిి చేస్కునేది.

హాిండ్ బాగ్ ల ఎప్పడూ క్ భడత టిున చుయక్తిర, కాయిం పొట్విం ఉించుకోళట్ిం అఱవాట్ట
చేస్కుింది. తన దగాయకు దువు ఴకు
ు లేవీ రాకుిండా మిందు జాగయతరఱనన మ్మట్.
క్యభింగా ఆభల అబదరతా భాళిం పోయ కాఠినమిం చోట్ట చేస్కోస్త్గింది.
ఇింటిక్ష్ వెళ్ళశక్ తనక్ష్ నిదా
ర శభమిం అయేళయకూ భించి ప్పశరకాలు చదళట్మో, పినీన
బాబాయఱతో గడట్మో చేమస్త్గింది. తాగట్ిం కూడా మ్మనేసింది.
***
„భనుజుడ్రై ప్పటిు భనుజుని సేవిించి
అనుదినమను దుుఃఖభిందనేలా?‟
అభోగ రాగింల మభభస్ గారి క్ింఠింలించి అభృతోమ్మనింగా జాలువారుతునన
అననభమమ పాట్ను యు టూమబ్ ఛానల్ ల ఎింతో తనభమతషింతో విింట్టనన ఐఴషయమకు
కాలిింగ్ ఫల్ ఴఫదిం చికాకును క్లిగించిింది.
లాప్ టాప్ ఆఫ్ చేస, లేచి వెళ్లవ తలుప్ప తీసింది విస్గా
ా ... ఎదురుగా నిలుచుని ఉనన
భధుబాఱను చూడగానే ఐఴషయమ మఖింల విస్గింతా మ్మమభైపోయ, ప్పననమి వెననఱ
నిిండిపోయింది...
“హేయ్ భధూ... రావే... వాటే శర్ ైళజ్? ఆదివాయిం మీ జెైఱరు బాబు ఎలా ళదిలాడే
బాబూ...” అింది భధుబాఱను ఆనిందింగా షగ్ చేస్కుింటూ... జెైఱర్ అని వేణుకు మదు
ద గా
పేరు ట్ట
ు కుింది ఐఴషయమ...
“ఈ రోజు కాశర నుిండి ఆఫీస్కు వెళ్ళ
వ నే... నై పోయిందని నినున చూదా
ద భని ళచాిను.
ఏమిటే ఇలా అయపోయావు? అశలు తిిండి తినట్ింలేదా?” బాధగా అింటూ, ఐఴషయమ

చెింలు నిమిరిింది భధు.
“నాకేమే నేను హాయగా ఉనానను... ింట్రితనిం త దద శభశమలు ఏమీ లేవు... ఈ భధమ
శింగ్రతిం విింటూ, పాడుకుింటూ దానీన అధిగమిించటానిక్ష్ రమతినస్
ర నానను. అలాగే నీ అింత
భించి నేస్త్రలు నా ప్పశరకాలు కూడా నాకు భించి తోడు...”
ఐఴషయమ మ్మట్ఱకు ఫరువుగా నిటూ
ు రిిింది భధుబాఱ.
“ింటిగింట్ అవుతోింది... ఱించ్ యడీ గా ఉింది, ఇదదయిం తిిందాిం... కాదనకు భధూ!”
“అయ్యమ, అలాగేనే... స్త్మింతఱిం ళయకూ ఉింటాను. తిిందాిం లే ఒ అయగింటాగ... ఇట్ట రా...
కించెిం సేప్ప క్బురు
వ చెప్పకుిందామే...” స్ఫాల కూరుిని ఐఴషయమ క్కనే కూరుిింది
భధుబాఱ.
భధుబాఱ భుజమీభద తఱవాలిి క్ళ్ళశమూస్కుింది ఐఴషయమ.
“ఈ రించింల అతమింత భాగమళింతుడు ఎళరూ అింటే, క్కడ్రైనా సేనహతుడు ఉననవాడని
అింటాను నేను... నేను చాలా అదృవుళింతురాలిని భధూ ఈ వివమింల... దవుడిక్ష్ ఎింతో
థింక్్...” భధు బుగా మీద మదు
ద ట్ట
ు కుింది ఐఴషయమ.
“పిచిి ఐశూ... ఆ వివమింల నేనూ అింతే క్ద... బగళింతుడు అభభను సేనహతుఱరూింల
శృషిుస్త్రడు... అభభ దగాయకు అశరమ్మనూ వెలశలేమ క్దా భరి?”
“నిజిం భధూ... ఆ ఇింతకూ ఏమిటి విశ్లషాలు? ఎలా ఉింది కాప్పయిం? మీ అతరగారు,
మ్మభగారూ బాగునానరా? మీ లేడీ విఱన్ వినత గారి విశ్లషాలు ఏమిటి? జెైఱర్ ఎలా
ఉనానడూ?” రఴనఱ ళయహిం కురిపిించిింది ఐఴషయమ.
అనినింటికీ జవాబుగా ఒ నవుష నవేషసింది భధుబాఱ. తరువాత ఐఴషయమ కుడిచేతిని తన పొట్ు
మీద ట్ట
ు కుని, “ఐశూ, నేను అభభను కాబోతునానను...” అని చెపిింది యళఴింగా...

ఐఴషయమ భనస్ ఆనింద స్త్గయభై ఉపొింగింది...
“అబాఫ, క్ింగా
ు క్ ననున
య ట్్ భధూ... ఎింత భించి వాయు చెపావు? భరి పాపాయ ప్పటా
ఆడుకోనిస్త్రవా?”
“బలే దానివేనే ఐశూ... పాపాయ భనిదదరికీ పాపాయే...”
“ఆరోగమిం జాగయతరగా చూస్కోవే భధూ... నఱనలా చెక్ప్ క్ష్ వెళ్ళశ. అఴయ దధ చేమకుిండా డాక్ుర్
ఇచిిన భిందులు వాడు... శరేనా?” ఆరిిందాలా జాగయతరలు చెపిింది ఐఴషయమ.
“శరే గానీ ళింట్ ఏిం చేస్త్వే?” ఆశక్ష్ుగా అడిగింది భధుబాఱ.
“స్త్ింబారు, ళింకామ కూయ... తిింటావ్ గా?”
“తిింటా కానీ, ప్పఱవగా ఏభైనా తినాఱని ఉింది ఐశూ... పిక్ష్ఱ్ ఏమీ లేవా?”
“ఎిందుకు లేవు? పినినగారు ఇచిిన చిింతకామ చిడి ఉింది... ఉిండు పరష్ గా ఇింగుళ పోప్ప
వేస తెస్త్ర... నువుష వెళ్లశ పరష్ అయ రావే... నేను క్ించాలు టేుస్త్ర...” హుషారుగా లేచిింది
ఐఴషయమ.
“పినీన, బాబాయ గారు
వ బాగునానరా?”
“ఒ, చక్కగా ఉనానరు... నువుష ళచిినట్ట
ు చూడలేదమో... లేక్పోతే పినిన ఈ పాటిక్ష్ ళచిి
ఉిండేవారు...” అింటూ ఉిండగానే తలుప్ప చప్పడు అయింది. తలుప్ప తెయళగానే నవుష
మఖింతో అననపూయి లలి ళచిిింది.

స్త్మింతఱిం ళయకూ తన పిరమ నేశరింతో, అననపూయితో గడిపి ఇింటిక్ష్ తిరిగ ళచిిన భధుబాఱ
ఇింటిక్ష్ ళచేిశరిక్ష్ అిందరూ హాల
వ కూరుిని టీవీ ల సనిమ్మ చూస్
ర నానరు. భధు రాగానే
ఆభ వెైప్ప ఎయయగా చూస్త్డు వేణు.
కించెిం క్ఱళయపాట్టకు గురి అయనా అదమీ టిుించుకోకుిండా లలిక్ష్ వెళ్లవ కాళూశ, చేతులూ
మఖమూ క్డుకుకని ళచిి కూరుిింది భధుబాఱ.
స్గుణభభ ళింటిింటో
వ ించి స్టులు గా
వ స్ల కాఫీ తెచిి ఇచిిింది. “అయ్యమ, మీరు తెచాియిందుకు
అతరయామ, నేను క్లుప్పకుిందును క్దా...” కదిదగా నొచుికుింటూ అిందుకుింది. వేణు స్టరిమస్
గా టీవీ చూస్
ర నానడు. భధుబాఱకు అయథభైింది, తాను ఐఴషయమ దగాయకు వెళ్లవనట్ట
ు తెలిస
ఉింట్టింది... అిందుకే ఈ కోిం అనుకుింటూ, భఱవగా కాఫీ సప్ చేస్త
ర , తాను కూడా టీవీ
చూడస్త్గింది.
“భధూ, క్స్త్రి డాక్ుర్ దగాయకు వెళ్లవ యిండి అమ్మభ...” చెపిింది స్గుణభభ.

“అలాగే అతరయామ, రేప్ప వెలతామ...”
“ రోజే వెళ్లశ ఉిండేవాలశిం నువుష ఊయింతా తరనాలు చేస ఆఱశమింగా ఇింటిక్ష్ రాక్పోతే...”
విస్రుగా అనానడు వేణు.
“వేణూ...” వారిింప్పగా అనానడు గోళయధన రావు.
“స్త్ర్ట, అనుకోకుిండా వెళ్ళశలి ళచిిింది...” కు
వ రింగా చెపిింది భధుబాఱ.
ఈలగా వేణు మొఫైల్ క్ష్ కాల్ రాళట్ింతో ళయిండాలక్ష్ వెళ్లవ మ్మటా
వ డస్త్గాడు.
“భధామషనిం మీ ఆఫీస్కు ళచాిడు... ని అయపోయ, నువుష వెళ్లశపోయాళని చెపాయట్...
నీ మొఫైల్ రిింగ్ అయనా నీవు తీమలేదట్... అట్టనించీ ఈ చిిందులు...” చెపిింది
నవుషతూ స్గుణభభ.
“బాగ్ ల ఉిండిపోయింది అతరయామ... చాలా రోజులు అయిందని ఐఴషయమ దగాయకు వెళ్ళ
వ ను...”
“ఐఴషయమ అింటే... ఒ ఆ అమ్మభయా?” స్గుణభభ మఖిం అరశననింగా అయింది.
“అవును అతరయామ, విధి ళించితురాలు... పాిం చాలా భించి అమ్మభయ...”
నచిజెబుతుననట్ట
ు అననది భధుబాఱ.
“క్ స్త్రి భనిింటిక్ష్ తీస్కురామ్మభ...” చెపాడు గోళయధన రావు.
“ి్... మీ అబాఫయ ఇవుడరు మ్మభమమ గారూ... ళదు
ద లెిండి...” అననది భధుబాఱ.
వేణు లలిక్ష్ ళచేిమట్ిం తో శింభావణ ఆగపోయింది.
“దమ్మభ, కించెిం కూయ తరిగ ఇదూ
ద గాని...” అింటూ లేచిింది స్గుణభభ...

ఆవిడ వెనకాలే ళింటిింటో
వ క్ష్ వెళ్లశింది భధుబాఱ.
***
“స్త్ర్ట వేణూ... చెకుిండా వెళ్లశనిందుకు...” ఎడమఖింతో ఉనన బయు గడడిం టిు
ఫరతిమిలాడిింది భధుబాఱ.
“నువెషప్పడూ ఇింతే భధూ... ఈరోజు నువుష తషయగా ళసేర డాక్ుర్ దగాయకు వెళ్లవ అట్టనుించి
సనిమ్మక్ష్ వెళ్ళశఱని అనుకునానను... నీకు నా క్నాన నీ సేనహతులే ఎకుకళలే...”
“లేదు వేణూ... అలా అనుకోకు. సేనహతుఱను వాలశ ఫఱహీనతఱతో శహా స్టషక్రిించాలి
అట్... జీవిత భాగస్త్షమిని వాలశ సేనహతుఱతో శహా స్టషక్రిించాలి భరి... క్ భించి మ్మట్,
నాతో కాసేప్ప క్లిస గడట్ిం రస్
ర తిం ఐఴషయమకు ఎింతో స్త్ింతషన క్లిగస్రింది... అయనా నేను
వెళ్లశింది ఎప్పడని? చాలా కాఱిం తరాషత ఇప్పడే క్దా... నువుష మఖిం మడుచుకోకు...
ప్లవజ్...”
“ఊ...”
“అయతే రేప్ప వెలదామ్మ డాక్ుర్ గారి దగాయకు?”
“శరే వెలదాిం లే... ఈ ఴనివాయిం నేను టూర్ క్ష్ వెళ్ళశలి రాళచుి...”
“అయ అవునా? ఎక్కడిక్ష్??”
“తిరుళనింతప్పయిం.”
“ఆహా, కేయళ్ళ! నేనూ రానా?”

“ళదు
ద లే భధూ... మిందు మిందు నీకు లీవు చాలా కాళఱస ళస్
ర ింది క్దా... నేను కూడా
ఆఫీస్ ని మీద మూడు రోజులే వెళ్లవ ళస్త్రను... తరాషత పా
వ న్ చేస్కుిందాిం...”
“శరే... నీ ఇవుిం...భించి పేరు
వ రాయ నీ టూర్ ల... అిందింగా, అయథళింతింగా, మోడయన్ గా
ఉిండాలి... భన బిడడ కోశిం...”
“అలాగే... రాస్త్రను... ఇింతకూ, పాని ఇస్
ర నానవా, బాబునా?” కించెిం రశననభైింది వేణు
మూడ్.
“నీకు ఎళరు కావాలేిం?”
“అభభకీ, నాననకీ అబాఫయ కావాఱని ఉింది... నాకు ఎళయైనా క్కటే భధూ... అచుి నీలాగే
ఉిండాలి...” భధుబాఱ తఱ నిమరుతూ దగాయకు తీస్కునానడు.
ఆ ఆపామమతకు ఆనింద బాషాఱతో, అతని గుిండ్రల
వ తఱదాచుకుింది భధుబాఱ.
***
గరి భాయమ నియభఱ కూడా నఱ తపిింది. పూయిభభ కోడలిని అప్పరూింగా చూస్కుింటూ కాలు
నేఱ మీద ట్ునీమడిం లేదు. క్ స్త్రి భధుబాఱను ఇింటిక్ష్ తీస్కుయభభని చెపాడు
కడుకుతో అనింతరాభమమ.
శరేననానడు గరి.
***
“అతరయామ, మ్మభయామ, బాగునానరా?” వారిక్ష్ ఎదురేగ పాదాభిళిందనిం చేసింది అభఱ.
“ఏదో ఇలా ఉనానమ తలీవ... అరుణ్ ఉనానడా?” స్ఫాల కూరుిింటూ అనానడు, యమేఴషయ
రావు.

“లేదిండి, ఫమట్ ఏదో ని ఉిండి వెళ్ళశరు. ఱించ్ క్ష్ ళచేిస్త్రరు. మీ ఆరోగమిం బాగుిందా
అతరయామ?”
“అవే కీలశ నొప్పలు, అభలా... ఈ చినానడితో అవే బాధలూనూ...” మూలిగింది
కాతామమని.
“ఏభైింది అతరయామ, చినాన బాగునానడా?”
“ఏమో ఎళరిక్ష్ తెలుస్?” నియశనగా అనానడు యమేఴషయ రావు.
“అదమిటి మ్మభయామ?”
“అవునమ్మభ, వాడు ఇింటిక్ష్ ళచిి ఈ స్త్రి దిహేను రోజులు దాటిింది. ఫోన్ చేసనా తీమడు...
మీ అతరమమ ఆరోగమిం వాడి మీద ఫింగ ళఱవనే ఇింకా దిగజారిపోతోింది. వాడిక్ష్ ళ్లశ చేస
కోడలిన ఇింటిక్ష్ తెచుికుిందాభని అనుకుింటే, ఏవేవో పిచిి జీళన విధానాలు వీడివి
శషజీళనాలు అింటూ... ఆ శషజీళనిం చేసే అమ్మభయనే చేస్కోళచుిను క్దా... మ్మకు
కుఱభత టిుింప్పలు ఏవీ లేవు... వాళ్లశదదరూ స్త్భయశమింగా ఉింటే అద చాలు... ి్... వీడు
వినడమ్మభయ్...” బాధగా నిటూ
ు రాిడు యమేఴషయ రావు.
అభఱ క్నుఱ మిందు ఐఴషయమ భదిలిింది... అయతే కార్టుక్ ఇింటిక్ష్ కూడా వెలశనింత బిజీగా
ఎక్కడో ఎళరితోనో ఉనానడనన మ్మట్... ఏ యక్ింగా చూసనా ఐఴషయమ మ్మతఱమే కార్టుక్ క్ష్ తగన
జోడీ... ఇదదరూ ళ్లశ చేస్కుని ఉింటే ఎింత బావుిండేది? ఏమిటో అయథిం లేని ఆదరాసలు...
ళ్లశ అనే ళమళశథ మీద నభభక్ిం కోలయ, విదశీ శింశకృతిల క్ భాగభైన లివిన్ ఫింధానిన
నమ్మభరు ఇదదరూ... అశలు ఇిందుల „పేరభ‟ అనే దానిక్ష్ స్త్థనిం ఎక్కడ ఉింది?
“అభలా, ఏమిట్మ్మభ ఆలచనల డా
డ వు? రూ ఎలా ఉింది? ఏదీ?” అడిగింది కాతామమని.

“యిండి అతరయామ, రూమ్ లనే డుకుని ఉింది, టీవీ చూస్త
ర ...” ఇదదరినీ రూ గదిలక్ష్
తీస్కుపోయింది అభఱ.
“నాననమ్మభ...” యిండు చేతులూ చాచిన భనళరాలిన చూడగానే కాతామమని క్ళ్ళశ శజలాలు
అయామయ.
“ఫింగారు తలీవ, బాగునానవా?” దగాయకు ళచిి భించిం మీద కూరుిని, ళింగ భనళరాలిని
గటిుగా షతు
ర కుింది కాతామమని.
“తాతయామ, బాగునానరా?” పేరభగా ఱక్రిించిింది.
“బాగునాననురా... బాగా చదువుకుింట్టనానవా తలీవ?” రూ తఱ నిమిరాడు.
“ఎప్పడూ ఇక్కడే ఉిండళచుి క్దా నాననమ్మభ... బాబాయ్ క్ష్ ఎప్పడూ టూరేవ క్దా... మీరు
ింట్రిగా అక్కడ ఎిందుకు? ఇక్కడిక్ష్ ళచేిమిండి...”
“అలాగే అమ్మభ... ళచేిస్త్రమ... మేమూ క్కలశిం ఉిండలేక్పోతునానమ...”
“అఫఫ, ఎింత భించి మ్మట్ చెపారు అతరయామ... మీరు ళచేిసేర నాకెింతో హాయ అిండీ...
మఖమింగా రూకు తోచక్ పిచెికుకతోింది పాిం...” ఇదదరికీ చెరో భజిజగ గా
వ స్త అిందిించిింది
అభఱ.
“అటికీ నేను ఇింటో
వ ఉననింత సేపూ తనతోనే ఉింటాను... స్త్మింతఱిం క్వబ్ నుఱ మీద
ఫమట్కు వెలతాను... టూమట్ర్ ళచిి వెళ్ళశింత ళయకూ చదువుకుింట్టింది... ఆ తరాషత
డిననర్ చేస డుకుింట్టింది... నేను లేనప్పడు మ్మతఱిం చాలా బోర్ ఫీల్ అవుతుింది...”
“డాక్ుర్ ఏభనానయమ్మభ?”
“ఇింకా టీఱటభింట్ అవుతోింది మ్మభయామ...” కు
వ రింగా చెపిింది అటిక్ష్ అభఱ.

“ఈరోజు ఇక్కడే ఉిండిపోిండి తాతయామ...” అడిగింది రూ.
“స్త్మింతఱిం ళయకూ ఉింటామ తలీవ... భళ్ళశ ళస్త్రమగా...”
“అయతే తషయగా ళింట్ చేసేస్త్రను. యిండి అతరయామ...” అభఱ కాతామమనిని ళింటిింటో
వ క్ష్
తీస్కువెళ్లశింది.
“రూ ఫడ్ రిడ్రన్ కాళటానిక్ష్ మ్మనసక్ింగా బాగా దఫఫ తినట్మే కాయణిం అని చెపారు
అతరయామ... యాక్ష్డ్రింట్ ల కాలిక్ష్ తగలిన దఫఫ క్నాన, తఱకు తగలిన దఫఫ ళఱన
మ్మనసక్ సైయమిం కోలయింది. ఎప్పడూ ఎళరో క్రు క్కన ఉిండాలి... అిందుకే
చదువులనూ దద చురుకుగా ఉిండట్ిం లేదు... ఐఴషయమ దగాయ పాఠాలు బాగా నేరుికునేది...
తరాషత ళచిిన టూమట్య్ నాభమ్మతఱమే... భిందులు ని చేస్
ర నానయ... ఇదిళయక్టి
క్నాన చురుగా
ా ఉిండగలుగుతోింది... తషయలనే వీల్ చెయర్ ల కూరోిఫటిు తిళచుి
అనానరు...”
“అవునా అమ్మభ... అయతే ళచేి నఱల మేమ ళచిి ఉింటామ కనిన రోజులు...”
“అింతక్నాననా అతరయామ? ళచేిమిండి...”
“అమ్మభయ్, ఆ ఐఴషయమ అింటే...”
“అవును అతరయామ, కార్టుక్ ఆభను పేరమిించి కనానళ్ళశ...”
“ఒహ్.. అవును... అనీన బాగుింటే నాకు చినన కోడలు అయ ఉిండేది అననమ్మట్...”
“అశలు మీ క్డుప్పన ప్పటిున ఈ కార్టుక్ క్ష్ ఇలాింటి ఆలచనలు ఎలా ళచాియ్య ఏమో
అతరయామ... మీ దదబాఫయకీ నాకూ అద ఆఴియమింగా, బాధగా ఉింట్టింది...”

“అవును అమ్మభ... భించినీళ్ళశ తాగనట్ట
ు త తాగుతునానడు... డ్రరస్లు మ్మరిినట్ట
ు
అమ్మభయలిన మ్మరుస్
ర నానడు... నా క్డుప్పన చెడబుటా
ు డు. ఆరోగమిం అింతా నాఴనిం
చేస్కుని... ఎప్పడో... ఎక్కడో...” దుుఃఖింతో ఆవిడ మ్మట్ పూరిు చేమలేక్పోయింది.
“అయ్యమ, అింత మ్మట్ అనక్ిండి అతరయామ... క్ననతలివ మీరు...”
“భరి అలాింటి తలివని ననున, ఆమనీన ఈ ిండు ళమస్ల కోహబ ట్ుళచుినా?” ఆవిడ
చిటి బుగాఱ మీదుగా క్నీనళ్ళ
వ జఱజలా రాలాయ.
“లేదులే అతరయామ, చినాన మ్మయతాడు... తన తప్ప తెలుస్కుని తిరిగ ళస్త్రడు...” అింది
ఒదారుగా అభఱ.
“అద జరిగతే బగళింతుడు భన మీద క్రుణ చూపినటేు తలీవ...” క్ళ్ళశ తుడుచుకుని,
“ఏభైనా ని చెమ్మభ చేస్త్రను...” అింది కాతామమని.
“ళదు
ద అతరయామ, అలా విశ్నయింతిగా కూరోిిండి... మీ అబాఫయ ళచేిస్త్రరు కాసేటో
వ ... క్బురు
వ
చెబుతూ ఉింటే ళింట్ చేసేస్త్రను...”

“ఏరా అబాఫయ్, భధూ క్ష్ ఫోన్ చేస్త్రా?” అచుమతరాభమమ దగాయగా ళచిి అడిగింది
అింజభభ.
“గరి చేస్త్రనని అనానడమ్మభ...”
“అది నఱ తపిిందని తెలిసనటి నుించీ చూడాఱని పా
ర ణిం కట్ట
ు కుింటోింది రా... క్ స్త్రి
యభభని చెిండి...”
“గరి వెళ్లవ తీస్కుళస్త్రడు అతా
ర ... రా నువుష అననిం తిిందూ గాని...”
“ఏిం కూయ చేశ్నవూ?”
“నీకు ఇవుభని ళింకామ కూయ చేస్త్ను... చలా
వ రిపోతోింది...రా...”

“శరే ళస్
ర నాన... అబాఫయ్ నువుష కూడా ఒ స్త్రి వియామఱ వారితో మ్మటా
వ డు... అది దధతి
గా ఉింట్టింది...” కడుకును హచిరిించి, భోజనానిక్ష్ వెళ్లశింది అింజభభ.
నియభఱక్ష్ కూడా వేవిళ్ళశ కాళట్ింతో, నీయశిం ళఱన ఏ నీ చేమలేక్పోతోింది... ని
భాయభింతా పూయిభభ మీదనే డిింది. ఈ భధమనే ఆభ తభ పాలేరు భాయమ ైడితలివని
ఇింటినుఱ కోశిం ట్ట
ు కుింది.
ఆ రాతిఱ గరి రాగానే దగాయకు పిలిచాడు అనింత రాభమమ. క్ నాలుగైదు రోజుల
వ ట్నిం వెళ్లవ
కూతురిన ఇింటిక్ష్ ఒ స్త్రి తీస్కుయభభని చెపాడు.
***
“ఐశూ, నేను అభఱను...” అట్టనుించి వినిపిించిన అభఱ శషయిం వినగానే చాలా శింతోవింగా
అనిపిించిింది ఐఴషయమకు.
“నభసేర అకాక, బాగునానరా?” అింది అరమతనింగా.
“బాగునానిం ఐశూ... క్ స్త్రి ఇింటిక్ష్ రాకూడదూ? రూ చాలా స్త్రు
వ అడుగుతోింది...” అింది
అభఱ.
“నేనా? మీ ఇింటికా...” మొషమ్మట్ింగా అననది ఐఴషయమ.
“అవును... తక్ రామ్మభ ఒ స్త్రి...” చెపిింది అభఱ.
“శరేనకాక...” అింది అయవుింగానే...
“శరే, ఉింటాను భరి... ళచేి మిందు నాకు ఫోన్ చేయ... ఆదివాయిం అయతే ఫట్ర్...భరి
ఉింటాను...” ఫోన్ కాల్ డిశకనక్ు్ అళగానే భనశింతా అదోలా అయపోయింది...

చదువుకునే రోజుల
వ రూక్ష్ టూమవన్ చెపినిందుకు వాళ్లశచేి జీతిం డబుఫ తనక్ష్ ఎింతో
ఉక్రిించేది... అభఱ చాలా పేరభగా ఉిండేది తనతో... ఆరోజులు గురు
ు రాగానే, కార్టుక్ తో తన
రిచమిం, సేనషిం, పేరభ అనీన అక్కడినుించే అయామమనన వివమిం గురు
ు ళచిి
భనశింతా విషాదింగా అయపోయింది ఐఴషయమకు.
రూ అమ్మమక్భైన మఖిం క్లశ మిందు క్దిలిింది. చక్కని పాకు ఆ వెైక్ఱమిం... ఎింత
మదు
ద గా ఉింట్టిందో రూ... చదువుల కూడా చురుకుగా ఉిండేది... ఇప్పడు ఎలా ఉననదో...
వెళ్లవ చూసేర ఎింతో శింతోవడుతుింది... వెళ్లతే బాగానే ఉింట్టింది... కానీ... వాలశింతా కార్టుక్
కుట్టింఫ శభుమలు... వాలశతో అనుఫింధిం ఎిందుకు? యక్యకాఱ ఆలచనలు భనస్ను
తేనటీగలా
వ కుడుతూ ఉింటే క్ళ్ళశ మూస్కుని నిదరకుక్యమిించిింది ఐఴషయమ.
***
“నేను రానింటే తీస్కుళచాివ్... నాక్ష్క్కడ ఎళరూ తెలిమదు క్దరా...” కలీగ్ యభణతో
అనానడు వేణుగోపాల్ కించెిం ఇఫఫిందిగా...
యభణ తన పరిండ్ ఫయు్ డే పార్టు క్ష్ వేణును కూడా ఆఫీస్ నుించి లాకకచాిడు ఫఱళింతింగా...
“అయ, రిచమిం అయతే తెలుస్త్రరుగా అిందరూ... వాళూశ భన లాగే స్త్పు్ వేర్ కు
హ లేరా...”
అని ఫయు్ డే జరుప్పకుింట్టనన తన సేనహతుడి దగాయకు తీస్కువెళ్ళశడు యభణ.
“మీట్ భై పరిండ్ వేణూ... వేణూ... వీడేరా అభిషేక్... నా ఫశు్ పరిండ్...” యశయ రిచయాలు
చేస్త్డు. ఆనిందింగా క్యచాఱనిం చేస్త్డు అభిషేక్... వేణు అతనిక్ష్ ఫయు్ డే విషస్ చెపి కాసేపాగ
అింతా డిరింక్్ సేవిస్త
ర ఉింటే, అక్కడ ఉిండలేక్ కించెిం దూయింగా ళచిి నిలుచునానడు. చేతిల
బొకేతో, క్కన అధునాతనింగా అఱింక్రిించుకునన ఒ స్ిందరాింగతో అప్పడే లలిక్ష్
ళస్
ర నన గడడిం యుళకుడిని చూస్త
ర ింటే ఎక్కడో చూసనట్ట
ు అనిపిించిింది వేణుకు.
కాసేటి తరాషత ఫఫ్ల డిననర్ ల అతనే ఱక్రిించాడు, “బాగునానరా?” అింటూ. తఱ

ఊపాడే కానీ అతనిన ఎక్కడ చూస్త్డో మ్మతఱిం ఎిందుకో గురు
ు రాళట్ిం లేదు వేణుక్ష్...
అశషనింగా తఱ విదిలాిడు.
“మీరు ననున గురు
ు ట్ులేదనిపిస్రింది...” అనానడు అతను భళ్ళశ దగాయగా
ళచిి. మొషమ్మట్ింగా నవాషడు వేణు.
“నా పేరు కార్టుక్... నేను మీ ళ్లశక్ష్ ళచాిను...” నవుషతూ చేయ చాచాడు.
“ఒహ్... అవును... ఇప్పడు మీరు గడడిం ించారు క్దా... అిందుకే వెింట్నే గురు
ు ట్ులేక్
పోయాను...” అనానడు వేణు నవుషతూ...
“భధుబాఱ గారు బాగునానరా?”
“యా, బావుింది...మీరు, ఐఴషయమ...” ఇింకేభని అనాల తెలిమక్ ఆపేస్త్డు వేణు...
“అవును... ఆ క్థ అయపోయింది... మేమ లివిన్ రిలేవన్ ల ఉిండేవాలశిం... ఇప్పడు భరో
అమ్మభయతో ఉింట్టనానను... తనే డాలీ...” అింటూ దూయింగా డిరింక్ సప్ చేస్
ర నన
అమ్మభయని చూపిించాడు కార్టుక్. అతని శషయింల ఎలాింటి భాళమూ లేదు. చాలా కాజుళల్ గా
చెపాడు.
వేణుకు ఐఴషయమ మీద బోలెడు జాలి క్లిగింది... ఆభ రిసథతుఱ గురిించి భధుబాఱ
చెపినళనీన గురు
ు ళచిి షృదమిం దరవిించిింది...
“కార్టుక్, మీరు భళ్ళశ ఐఴషయమను క్ఱళలేదా?”
“ఉహు... ఆభ కూడా ననున క్ఱళలేదు... ఇన్ ఫాక్ు్ ఆ అళశయమేమింది?”
“అదమిటి? బ్రసక్లీవ యు బోత్ ఆర్ గుడ్ పరిండ్...”

“అఫ్ కోయ్... ఫట్ అింత టైిం ఎక్కడ దొరుకుతుిందిండీ? భన పొరపవన్ ఎింత బిజీయ్య మీకూ
తెలుస్ క్దా...”
“కానీ ఆ అమ్మభయ...”
“కార్టు... క్మ్ హమర్...” అింటూ డాలీ పిఱళట్ింతో, “ఎక్్ కూమజ్ మీ... భళ్ళశ క్లుస్త్ర...”
అింటూ అట్టవెైప్ప వెళ్లశపోయాడు, కార్టుక్.
“ఈ దఴింల అతమింత చళక్యనది ఆడదాని ఴర్టయిం...” బాధగా అనుకునానడు వేణుగోపాల్.
విక్ఱభైన భనస్తో ఏమీ తినకుిండానే తన సేనహతుడు యభణక్ష్ చెపేస ఫమట్డా
డ డు.
పార్టుల కార్టుక్ ని క్లిసనట్ట
ు భధుబాఱతో మ్మతఱిం చెలేదు వేణు. ఐఴషయమ రిసథతి మీద తనక్ష్
ఎింత జాలి క్లిగనా ఆభతో సేనహానిన భధుబాఱ కనస్త్గించట్ిం అతనికెింత మ్మతఱమూ ఇవుిం
లేదు... ఎిందుక్ింటే శమ్మజింల ఐఴషయమ లాింటివారిని అిందరూ ఎలా టీఱట్ చేస్త్రరో
అతనిక్ష్ తెలుస్...
***
ఆఫీస్ నుించి ళచిిన వెింట్నే, తభ ఫడ్ రూమ్ లని వాష్ రూమ లక్ష్ అడుగుటిు, గోడకు
ఉనన లెైట్ట సషచ్ వేసేలప్పన భధుబాఱకు కాలు జరు
య న జారిపోయింది. “అమ్మభ!” అని
గటిుగా, బమింగా అరిచిింది...
గబుకుకన కళ్ళయ గటా
ు నిన ట్ట
ు కుింటూ క్ష్ిందిక్ష్ జారిపోయింది...
వాష్ రూమ్ అింతా క్టే జిడు
డ , చియరిచితభైన వాశన... అదమి వాశనో తెలిమట్ింలేదు...
క్ష్ిందిక్ష్ జారిపోగానే నడుమ క్లుకుకభింది... జాగయతరగా వెనక్ష్క ఆనుకుింటూ గోడక్ష్
జేయఫడిపోయింది భధుబాఱ. మోకాలు ళింక్య తిరిగపోయ గోడకు కట్ట
ు కుింది... అింతే పా
ర ణిం
పోయనింత ని అయింది...

గటిుగా “అతరయామ...” అని గావుకేక్ వేసింది భధుబాఱ.
స్గుణభభ రుగున ళచిిింది...
“అయ్యమ, అమ్మభయ్, ఏభైిందీ?” అింటూ...
“లలిక్ష్ రాక్ిండి... ఇక్కడింతా ఏదో లిక్ష్ింది... ఫమటినుించే సషచ్ అిందుకుని లెైట్
వేమిండి...” ళగరుస్త
ర అననది భధుబాఱ.
లెైట్ వేసన స్గుణభభ నిశ్లిష్ణ
ు రాలెై నిఱఫడిపోయింది. షాింపూ స్టస్త్, కఫఫరి నూన స్టస్త్
క్ష్ిందడి ఉనానయ. యిండిింటికీ మూతలు లేవు... యిండిింటో
వ ించీ ళయదలా రళహించి నేఱింతా
యచుకునానయ షాింపూ, నూన...
లఱ ఫట్ుఱ మూట్లా ఉిండ చుట్ట
ు కుపోయ డి ఉింది భధుబాఱ... లేళలేక్ పోతోింది...

“అమమయ్యమ ఇదమిటే అమ్మభయ్! ఇప్పడ్రలాగ?? శభయానిక్ష్ మీ మ్మభమమ గారు, వేణూ
కూడా ఇింటో
వ లేరు క్దా...” అిందావిడ ఆదురా
ద డుతూ.
“అవునతరయామ...” అింది భధుబాఱ, కాలి నొపి ళఱన ళచేి క్నీనటిని ఆప్పకుింటూ...
ఆభక్ింతా అయ్యభమింగా ఉింది... ఏదీ ఆలచిించనీమట్ిం లేదు నొపి.
ఆవిడే ఆస్పాలు డుతూ హాల
వ ఉనన బాత్ రూమ లించి ఫకెట్ ల శగానిక్ష్ నీళ్ళశ, పా
వ సుక్
చీప్పరు మోస్కు ళచిిింది. ఫమట్ నుించే నీళ్ళశ పోస్త
ర , జాగయతరగా కాశర మేయ క్డిగింది.
“అమ్మభ భధూ... నువుష భఱవగా పాకుకింటూ తలుప్ప దాకా ళచేియ అమ్మభ...”
ఆవిడ మ్మట్ పూరిు కాకుిండానే, “అమ్మభ... ఏమిటే హాఱింతా చీక్టి? లెైట్ వేమలేదూ?”
అింటూ ళచాిడు వేణు.
“వేణూ... ఇలా రా నామనా తషయగా...” క్క కేక్ టిుింది స్గుణభభ...
తలివ గింతుల ధషనిించిన ఆరాటానిన గభనిించి క్క ఉదుట్టన లలిక్ష్ ళచిిన వేణు ఆ
రిసథతిని చూస ఖింగారు డిపోయాడు.
“అయ్యమ... ఏమిటిది? ఏభైింది?? ఏయ్ భధూ... ఆరూమ ఆలెైళట్?” వాష్ రూమ్ లక్ష్
దూస్కుపోబోతునన కడుకును ఆపిింది స్గుణభభ లఱ జారుతోింది అని వివయానిన
విళరిస్త
ర .
ళింగ తన చేతిని భధుకు అిందిస్త
ర , “మిందుకు జరుగు భధూ... అభభ ఇక్కడిళయకూ
క్డిగింది క్దా... నా చేయ ట్ట
ు కో... నేను లేళదీస్త్రను...” అనానడు వేణు.
కాలినొపిని ఫఱళింతాన ఒరుికుింటూ, బాధతో మూలు
ా తూ, భఱభఱవగా జరుగుతూ గడ

దగాయకు ళచిిింది భధుబాఱ.
ఆభను లేళదీస నిఱఫటా
ు డు వేణు. పాదానిన నేఱమీద మోలేక్పోయింది భధుబాఱ. ఆభ
తడిసన చీయను తానే విపేస, నైటీని ఇచాిడు. అతరగారు ట్ట
ు కోగా ఎలాగో ఫట్ులు
మ్మరుికుింది భధు. ఆభను యిండు చేతుఱతో ఎతు
ర కుని భించిం మీద డుకోఫటిు, మోకాలు
ర్టక్ష్హించాడు. మోకాలి క్ష్ింది భాగిం కదిదగా వాచిింది.
స్గుణభభ కు ఫదురుగా ఉింది...
“అమ్మభయ్, క్డుప్పల నొపి ఏమీ లేదు క్దా...” అింది ఆతఱింగా...
“ఉహు... కాలు నొపి అతరయామ...” నీయశింగా జవాబు చెపిింది భధు.
వేణు వెళ్లవ తషయ తషయగా వీధి చిళయ ఉిండే తెలిసన డాక్ుర్ ను తీస్కుళచాిడు.
అతను భధును ర్టక్ష్హించి, కాలు ఫణుకు మ్మతఱమే అనీ, నొపి తగాటానిక్ష్, నిదర ట్ుటానిక్ష్
ఇింజెక్షన్ ఇచాిడు. వేడిగా ఇడీవ లాింటిది టిు, పాలు తాగించభని చెపాడు.
అదృవుిం కదీద క్డుప్పల బ్రబీ క్ష్ ఏమీ కాలేదని, భధు అనుకోకుిండా ట్ట
ు కోశిం కళ్ళయ
ట్ట
ు కోళట్ిం, క్ష్యిందిక్ష్ కూరుిిండిపోళట్ిం ళఱన అబాయహన్ రమ్మదిం తపిిందని డాక్ుర్ చెట్ింతో
తేలిక్గా నిటూ
ు రాిరు తలీవ కడుకులు ఇదదరూ.
టిఫిన్ తినేస, పాలు తాగేస ఆదభయచి నిదరపోయింది భధుబాఱ. వేణు, స్గుణభభ ఇదదరూ
భోజనిం చేమలేదు.
ఆ తరాషత తానే బాగా నీళ్ళశ పోస రుదు
ద తూ వాష్ రూమ్ నేఱింతా క్డిగేస్త్డు వేణు. ఖాళ్ళ
అయన స్టస్త్లు యిండూ చెతరబుట్ుల డా
డ య.
***

తెఱవవారిన తరువాత నిదర లేచిన భధుబాఱకు కాలునొపి కాశర నభభదిించి, భదడు
నిచేమట్ిం ఆయింబభైింది. అశలు ఎలా డిపోయింది తను? ఐశూక్ష్ జరిగనట్ట
ు తనకీ
గయబస్త్రళిం జరిగ ఉింటే? అమోభ... ఆ ఆలచనే తట్ట
ు కోలేని విధింగా ఉింది తనకు...
అశలు ఆ షాింపూ, కఫఫరినూన ఎలా వ్వలికాయ? మూతలు కూడా లేవు వాటిక్ష్... అింటే
ఎళయైనా కావాఱని చేస్త్రా? కా-వా-ఱ-ని...?
భధుబాఱ భదడుల స్త్యక్... వినత... వినత చేస ఉింట్టిందా? వినత అస్తయారురాలే
కానీ శషింత అనన భాయమ మీద ఇింత దారుణానిక్ష్ డిగడుతుిందా? బమింతో ళణ్నక్ష్పోయింది
భధుబాఱ. అతరగారి మీద కూడా పిచిి కోిం ళచేిసింది.
“అతరయామ...” గటిుగా పిలిచిింది భధు.
“ఏమ్మభ, లేచావా? ఫరష్ చేస్కుింటావా? ఫకెట్ తీస్కుళస్త్రను... ఇక్కడే ఉిండు... అిందుల
క్డుకుకిందువులే... బాత్ రూమ్ క్ష్ వెళ్ళశఱింటే చెప్ప, నేను తీస్కు వెలతాను...” అింది
స్గుణభభ ఆపామమింగా.
“నడళగలుగుతునానను లెిండి... వెళ్లవ ళచాిను వాష్ రూమ్ క్ష్... మిభభలిన క్టి
అడుగుతాను నిజిం చెిండి... నినన వినత ఇక్కడిక్ష్ ళచిిిందా?”
“అింటే? వినత అవి అక్కడ పోస ఉింట్టిందనా నీ అనుమ్మనిం?” కోింగా అడిగింది ఆవిడ.
“ళచిిిందా లేదా, అది చెిండి మిందు...” కోడలి శషయింల తీళరతక్ష్ జింక్ష్ింది స్గుణభభ.
“ళచిిింది... పరిండ్ తో షాపిింగ్ క్ష్ వెళ్ళతూ ళచిి ది నిమిషాలు ఉిండి వెళ్లశపోయింది...”
“యిండు నిమిషాలు చాలు లెిండి, తాను చేమదఱచుకునన ని చేస వెళ్లశపోళటానిక్ష్!”
విస్రుగా అింది భధుబాఱ.

“భధూ, నువుష అనళశయింగా దానిన అనుమ్మనిస్
ర నానవు. వినత అలాింటిది కాదు...
అయనా అది నా క్లశ మింద ఉింది... మీ రూమలక్ష్ రాలేదు...” గటిుగా చెపిింది
స్గుణభభ. నిజానిక్ష్ వినత హాల
వ పరిండ్ తోనే కూరుిిందో, భధు వాలశ రూమ్ లక్ష్ వెళ్లవిందో
స్గుణభభ చూడలేదు... కానీ క్నన కూతురి మీద నిింద డుతుింటే బరిించలేక్ అలా
చెపేసింది.
“మీరే శభరిథించాలి మీ అమ్మభయని...” ఈశడిింప్పగా అింది భధుబాఱ.
“భధూ... ఏమిటా మ్మట్లు? బుదిధ ఉిందా నీకు??” హాల
వ ించి ళచిిన వేణూ గటిుగా అనానడు.
“నేనేిం తప్పగా మ్మటా
వ డాను? నా క్డుప్పల బిడడనూ, వీలెైతే ననూన షతమ్మరాిఱని
చూసింది ఆ రాక్షస... ఆభక్ష్ ళతా
ర స్ మీ తలివగారు... నేనే క్దా మీకు రాయదానిన...”
ఆకోయఴింగా అింది భధుబాఱ.
“క్ష్టికీలించి కోతులు అప్పడప్పడూ ళచిి నానా క్ింగాళ్ళ చేస పోతూ ఉింటాయ క్దా భధూ,
నీకూ తెలిసింద... అలా జరిగ ఉిండళచుి క్దా... అనళశయింగా వినతను అింటావేిం?”
“కోతులు ళస్త్రయ, కాదని అనను... అవి జాగయతరగా నూన స్టస్త్ని, షాింపూ స్టస్త్ని మూతలు తీస,
దాషయిం తెయళగానే జారి డిపోయేలా ింవు వేణూ... వాటిక్ింత పా
వ నిింగ్ ఉిండదు... ఇది
ఖచిితింగా వినత నే...”
“ఎిందుకు? నీకు అబాయహన్ అయతే దానికేిం ళస్
ర ిందని? అనళశయభైన నిిందలు మ్మనేయ్...
పిచిి పిచిిగా ఆలచిించకు...
”“ఇదిగో అతరయామ, వేణూ... ఇదదరూ వినిండి... ఈరోజు మ్మ అననమమ ననున మ్మ ఇింటిక్ష్
తీస్కు వెలశటానిక్ష్ ళస్
ర నానడు. నేను వెళ్లశపోతాను, ింపిించేమిండి... ఇింకేమీ మ్మటా
వ డ ళదు
ద
దమచేస...” ఉధృతింగా దుుఃఖిం పొింగుకు ళచిిింది భధుబాఱకు. యిండు చేతుఱతో మఖిం

క్ప్పకుని భోరున ఏడళస్త్గింది.
“ఏయ్ భధూ? ఏమిటిది పిచీి! ఇటీజ్ జశు్ యాన్ యాక్ష్డ్రింట్...అింతే...ఇప్పడేమీ కాలేదు
క్దరా... చినన దఫఫ తగలిింది అింతే... తగాపోతుింది... ఱకీకగా భన బ్రబీక్ష్ ఏమీ కాలేదు...
ఇప్పడ్రిందుకు మీ ఇింటిక్ష్? మీ అననమమను రాళదదని ఫోన్ చేసేయ...
” అనునమింగా ఆభ భుజిం భృదువుగా నొకుకతూ ఆభను తన వెైప్పకు తిప్పకోవాఱని
రమతినించాడు వేణు.టిుగా విదిలిించుకుింది భధుబాఱ... “ప్లవజ్, ననున ింట్రిగా
ళదిలేమిండి...”.
తలివ వెైప్ప చూస భుజాలు ఎగరేస్త్డు వేణు...
“శరే... అయతే ఏమీ ఆలచిించకుిండా కాసేప్ప డుకో... టిఫిన్ తీస్కుళస్త్రను...
తిిందూగాని...” తలివతో ఫమట్కు వెళ్ళతూ తలుప్పలు చేయవేశ్నడు వేణు.
***
“ఏమిట్మ్మభ ఇది? నాననగారు కూడా ఊరోవ లేరు శభయానిక్ష్... ఫోన్ చేసేర నాట్ ర్టచబుల్
అని ళస్రింది... వాలశ అననమమ ళచాిడుగా, స్త్మింతఱిం టాకీ చేస్కుని అతనితో
వెళ్లశపోతానని అింటోింది అమ్మభ... ఎలాగ?” దిగులుగా అనానడు వేణు...
“అవునురా... ఎింత చెపినా వినట్ిం లేదు... వాలశ మ్మభభగారు చూడాఱని ఉిందని
తీస్కుయభభనానయని అింట్టనానడు గరి. ఈ పిఱవ ఇప్పడు వెళ్లతే ఎలా? అశలే కాలు
నొపితో ఉింది...” గింతు గలుికుింటూ అింది స్గుణభభ.
“అది కాదమ్మభ... వెళ్లవ నాలుగు రోజుల
వ ళచేిసేర బాధ్య లేదు... కానీ... కానీ... తను వినతను
అనుమ్మనిస్రింది అమ్మభ...” బాధగా క్ళ్ళశ మూస్కునానడు వేణు. “ఇక్కడుింటే తన పా
ర ణాఱకే
రమ్మదభని, వెళ్లశపోతానని అింటోింది... ఏిం చేమనమ్మభ?” తలివ గుిండ్రల
వ తఱ

దాచుకునానడు వేణు...
కడుకు తఱ నిమరుతూ, “అలా జయగదులే వేణూ... భధుక్ష్ నేను నచిజెబుతాను...”
అిందాభ.
***
కానీ, ఎళరు ఎనిన చెపినా వినకుిండా, అననతో పాట్టగా రయాణభై ప్పటిుింటిక్ష్
వెళ్లశపోయింది భధుబాఱ. బయును శరే, తనను కూడా లెక్క చేమకుిండా, క్ ఴతు
ఱ వును
చూసనట్ట
ు చూస, మ్మట్ వినిపిించుకోనిందుకు స్గుణభభకూ బాగా కోిం ళచిిింది.
గరిక్ష్ వివమిం తెలిమదు క్నుక్, కనానళ్ళశ విశ్నయింతిగా ఉింట్టిందని, వాయిం తరాషత తీస్కు
ళచేిస్త్రనని చెపి, భర్ట భర్ట అడగట్ింతో ఏమీ మ్మటా
వ డలేక్ ఊరుకునానడు వేణు.
ఊరినుించి ళచిిన గోళయధన రావు జరిగనదింతా తెలుస్కని మ్మ
ల నడిపోయాడు... జరిగన
వివమిం దనిక్ష్ దారి తీస్
ర ిందో అింతుట్ుట్ిం లేదు ఆ ఇింటో
వ ఎళషరికీ...

“స్గుణా, నువుష వినతతో మ్మటా
వ డావా?” రశ్నించాడు గోళయధనరావు. అవునననట్ట
ు
తలూపిింది స్గుణభభ.
“అయతే కోడలు అనుమ్మనిించిింది నిజమే క్దూ?” స్తటిగా రశ్నించాడు గోళయధనరావు.
జవాబుగా నిశహామింగా, మౌనింగా తఱ దిించుకుింది స్గుణభభ... ఆభ క్నుఱ వెింట్
క్నీనరు...
“అయథభైింది స్గుణా... అది చిననదీ, భింకుదీ అనుకునాననే కానీ ఇింత దురాభయాింగా
రళరిుస్
ర ిందని నేను ఎననడూ ఊహించలేదు... అయ... అక్కడ శయ్యధమగా కాప్పయిం చేస్కోళట్ిం
ఎప్పడూ లేదు... అింత ఉతరమడిక్ష్ దీనిన క్ట్ుఫటిు అనామమిం చేస్త్భనన బాధ ఎప్పడూ
తొలుస్త
ర నే ఉననది ననున... ఇప్పడీ శింఘట్న! తెలిస కానీ, తెలిమక్ కానీ చీభకెైనా
అకాయిం చేమకూడదు...
చూడు, దద దానీన, వేణు గాడినీ కూడా ఈ చేతుఱతోనే ించామ క్దా... వీళ్లశదదరిల లేని
విర్టత బుదిధ దానిల ఎలా ళచిిింది? ఎటిక్ప్పడు దాని తప్పఱనీన క్పేస్త
ర , దానిన

వెనకేస్కు ళస్త
ర దానిల బీజభతిరన ఆ స్త్షయథభనే వివళృకాహనిన ించి దద చేసన దానివి
నువేష క్దా...
ఇక్కడ ఉనననానళూశ దాని షోకుఱక్ష్, షికాయవక్ష్ ననున అడకుకిండానే డబుఫ ఇచేిదానివి. దాని
ఇవురకాయిం నువుషిండే దానివి... నేను ఉననప్పడు క్లాగ, లేనప్పడు క్లాగా ఉిండేది దాని
రళయున... అయనా కాఱమే దానిల మ్మరు తీస్కుళస్
ర ిందని, ఎదిగన పిఱవఱని సేనహతులుగా
భావిించి, భతరగా చెపే వాడిని... అది విననటేు విని నా మ్మట్ఱనీన గాల
వ క్లిపేసేది...
లశయామకెైనా మ్మరుతుిందని అనుకునానను... ఉహు...
దుయదృవుళశ్నతూ
ర భించిం టిున అతరగారు, ఆవిడని క్ింటిక్ష్ యలా చూస్కునే భనస్నన
బయు... దీనిక్ష్ మ్మతఱిం ఆవిడని, మొగుడిని లెక్కచేమని తఱబిరుస్తనిం. ఆ దా
ద విడని
చూస్కోళటానిక్ష్ క్ భనిషి, దీనిక్ష్ ఇదదరు నిభనుష్ణలు, క్ ళింట్ భనిషి... అయనా దానిక్ష్
ఇలు
వ శభరిథించుకోళట్ిం రాదు... అతరగారి దగాయ అయదు నిమిషాలు కూరుిని గడిపే
శింమభనిం, భించితనిం లేవు... బయుతో శయ్యధమ లేనే లేదు... ఎింతసేపూ క్వబుఫలూ,
సేనహతులూ, షికారు
వ , షాపిింగులూ... అయనా దానిక్ష్ తృపిర లేదు... పిచిి మ్మనవుడు ళన్
కాఫటిు దాింతో కాప్పయిం చేస్
ర నానడు... ఏడు శమదా
ర ఱ అళతఱ ఎక్కడో అభరికాల ఉనన
ఆడబిడడను అప్పడప్పడూ ఱక్రిించాఱనే ఇింగతిం అశలే లేదు... ఎప్పడూ అిందరినీ
దూషిస్త
ర , దషషిస్త
ర నే ఉింట్టింది... విర్టతభైన అషింకాయిం!
ఇప్పడు ఈ శింఘట్న... వినత తలివ కాలేక్పోళటానిక్ష్ కాయణిం దాని శషమింక్ృతమే త
అది రచాయిం చేస్
ర ననట్ట
ు ళన్ ల లిం మ్మతఱిం కాదు... భధుబాఱ తలివ కాబోతుింటే దీని
దషవిం డగ విపి, విచక్షణ పూరిుగా నశ్ించి... ఒ భై గాడ్! చెప్ప స్గుణా, దీనిక్ష్ ఏిం జవాబు
చెబుతావో చెప్ప... ఇప్పడు కూడా క్షమ్మణే లేని దాని తప్పలిన నీ కింగుతో క్పేస్త్రవా?
అిందరినీ భించి బుదు
ధ లూ, స్దు
ద లూ చెబుతూనే ించాను క్దా... దవుడా, నా ింక్ింల
తేడా ఉననదా?” స్ఫాల కూఱఫడిపోయాడు గోళయధనరావు. ఆమన ళలశింతా చెభట్లు

టేుస్త్య...
వేణు గఫగబా ఫాన్ స్టడు ించాడు... స్గుణభభ వెింట్నే చఱవని నీళ్ళశ తెచిిచిిింది...
“మీరు ఆలచనఱతో బుయయ పాడు చేస్కోక్ిండి ప్లవజ్... తప్ప నాదనిండి...దాని మ్మట్కు ళతా
ర స్
లుకుతూ, అది ఏదింటే దానిక్ష్ ళింత పాడుతూ దాని మొిండి తనానిన నాకు తెలిమకుిండానే
ించి పోషిించిన పాపిషిు దానిన... ననున క్షమిించిండి దమచేస...” తన చేతో
ర ఆమన పాదాలు
తాక్ష్ింది స్గుణభభ ఏడుస్త
ర ...
“ఇటీజ్ టూ లేట్ స్గుణా! శరే, జరిగిందదో జరిగింది... జయగబోయేది ఆలచిించిండి... నేను
రేప్ప ఉదమమే వినత ఇింటిక్ష్ వెళ్లశ ళస్త్రను... క్ స్త్రి మ్మటా
వ డి రావాలి...”
“నానాన... మీరు అక్కడ ఆవేఴడితే క్వుిం... మీకు బీప్ల యగకుిండా చూడభని డాక్ుర్ భర్ట
భర్ట చెపారు... భధు ళచేిస్
ర ింది లెిండి... మీరు రశ్నింతింగా ఉిండిండి...” నచిజెపాడు
వేణుగోపాల్.
“శరేలే వేణూ... ఇదదయమూ వెలదాిం వీలుింటే... అక్కమమ గారిని చూస కూడా చాలా రోజులు
అయింది క్దా... నేను కాసేప్ప డుకుింటాను...” అఱశట్గా తభ ఫడ్ రూమ్ వేప్ప నడిచాడు
గోళయధనరావు.
***
“నాననగారూ... నేను భనిింటిక్ష్ ళచిిన మ్మట్ నిజమే కానీ, ఆ ని నేను చేమలేదు...” గటిుగా
చెపిింది వినత.
“వినతా... నా శషనానిన ర్టక్ష్హించకు... అభభ దగాయ ప్పకునానవుగా? నేను అడుగుతుింటే
అలా ఫవఫ్ చేమటానిక్ష్ బుదిధ లేదూ?”

“నానాన, భధుబాఱ మీద నాకేిం కోిం ఉింట్టింది చెిండి? నేను చేమలేదు...” భరిింత
గటిుగా అననది వినత.
ఆభను చూస్త
ర ింటే, చిననప్పడు „నేను ట్ట
ు గా చాకెవట్ తినలేదు నానాన...‟ అని చాకెవట్
పాక్ింతో నిిండిన మఖింతో అమ్మమక్ింగా చెపే స వినత గురు
ు ళచిిింది.
నిశహామింగా నిటూ
ు రాిడు గోళయధనరావు... లశయన కూతురు తలివదిండు
ర ఱక్ష్ ఎటికీ
రాయద... క్భభరి ఇనుమను ళించినట్ట
ు ళించే అధికాయిం తనక్ష్ప్పడు లేదు... స్త్భిపా
ర మింగా
వేణు వెైప్ప చూస్త్డు.
“వినతా, నువుష లలిక్ష్ వెళ్ళశ...” చెలెవలిన లలిక్ష్ వెలశభని సైగ చేస, “ఏమిటిది
నానాన, ఇక్కడ దీని అతరవారిింటో
వ ించాయతీ?” అనానడు వేణు తగు
ా శషయింతో...
“నువుష కూడా దానిన చాలా చెడగటా
ు వురా... ఎింతగా అింటే, నీ బిడడని నాఴనిం చేయాఱని
అది అనుకునాన ఏమీ అనలేనింత, అననీమనింతా...” ఆవేదనగా అనానడు గోళయధనరావు.
“మ్మభయామ, నేను వినతకు నచిజెబుతాను. మీ దగాయ బమడి అలా మొిండిగా
మ్మటా
వ డుతోింది కానీ, తనల ఈ శింఘట్న తక్ మ్మరు తీస్కుళస్
ర ింది...” చెపాడు
ళన్. తఱింక్ష్ించాడు ఇక్ ఏమీ చేమలేక్ గోళయధనరావు.
“అభభ దగాయకు వెలదాిం ళన్...” అనానడు గోళయధనరావు.
“శరే మ్మభయామ, యిండి...” తలివ గదిలక్ష్ తీస్కువెళ్ళశడు ళన్.
అప్పడే జాళ తాగ, భిందులు వేస్కుని విశ్నయింతిగా భించిం మీదనే కూరుిని,
వాలీభక్ష్ రామ్మమణిం చదువుతోింది స్ిందయభభ. క్కనే విభఱభభ కుర్టిల కూరుిని,
ఆవిడ ైక్ష్ చదువుతూ ఉింటే తానూ విింటూ ఆనిందిస్రింది. ఇప్పడిప్పడే రతీ రోజూ
ఫిజియ్యతెయపిశు్ ళచిి చేయించే ఎక్ర్ సైజుఱ ళలా
వ , ళన్, విభఱమ్మభ తీస్కునే కేర్ ళలా
వ

స్ిందయభభ భించిం మీద లేచి కూరోిగలుగుతోింది.
“నభస్త్కయిం అక్కయామ... ఎలా ఉనానరు?” యిండు చేతులూ జోడిించి నభస్త్కయిం టా
ు డు
గోళయధనరావు.
“రా తమభడూ... అింతా కులాస్త్నా? నేను బాగునానను...” చిరునవుషతో చెపి, “ళన్,
నానాన, మ్మభమమ గారికీ, బాళగారికీ కుర్టిలు వేయించు...” అని కడుకుతో చెపిింది.
“స్త్ర్ట అక్కయామ... ఈ భధమన బాగా బిజీగా ఉిండి రాలేక్పోయాను...” క్షమ్మణగా చెపి,
“భిందులు అవీ శక్యభింగా వాడుతునానరు క్దా...” అనానడు గోళయథనరావు.
“వాడుతునానను తమభడూ... స్గుణ రాలేదా? నీ ఆరోగమిం ఎలా ఉింది?”
“పరాషలేదు అక్కయామ... అిందయిం బాగానే ఉనానమ. స్గుణ రాలేదు... చాలా రోజులెైిందని
మిభభలిన చూడాఱని ళచాిను...” అఫదధిం చెపినిందుకు క్ష్ించిత్ గలీుగా ఫీఱయామడు
గోళయథనరావు.
“కాఫీ తాగారా? ళన్...”
“చెపానమ్మభ, స్త్వితిఱ తయారు చేస్రింది...” వినభలింగా చెపాడు ళన్.
“అమ్మభయ ఎప్పడు ళస్
ర ింది అక్కయామ? చూస చాలా కాఱిం అయింది!”
“యిండు మూడు నఱల
వ ళస్త్రనని ఫోన్ చేసింది తమభడూ... పిచిి పిఱవ! దాని భనశింతా
ఎప్పడూ ఇక్కడే ఉింట్టింది...” కూతురిన తఱచుకుని తృపిరగా నిటూ
ు రిిింది స్ిందయభభ.
“అవును అక్కయామ, మీ పిఱవలిదదరూ భణ్న మ్మణ్నకామలు!”
ఈలగా స్త్వితిఱ టేఱ ల కాఫీలు ట్ట
ు కుని ళచిిింది.

“అమ్మభ, మీ ళింట్ పూరిు అయింది, భోజనిం ళడిడించభింటారా?”
“లేదు స్త్వితీఱ... ఇిందాకే టిఫిన్ అయింది క్దా... కాసేపాగ తిింటాను... చూడు తమభడూ,
అలు
వ డు గారూ ళచాిరు క్దా, భోజనిం లక్ష్ భించి కూయలు, స్టషట్ట చేయ...” చెపిింది
స్ిందయభభ.
“అబ్రఫ, లేదు అక్కయామ... అక్కడ స్గుణ క్కతే ఉింది క్దా, మేమ వెలతామ... భళ్ళశ
అిందయిం క్లిస ళచిినప్పడు భోజనిం చేస్త్రమ...” కాఫీ తాగ లేచాడు గోళయధనరావు.
“నువుష వెళ్ళశ వేణూ... ళన్, నేను అభభతో కాశర మ్మటా
వ డాలి... యసనల్...” అనానడు
గోళయథనరావు. వేణు తిండిరవెైప్ప క్ష్ించిత్ కోింగా చూశ, ళన్ తో ఫమట్కు వెళ్ళశడు.
స్త్వితిఱ, విభఱమ్మభ కూడా గదిలించి వెళ్లశపోయాక్, “అక్కయామ... వినత మీతో రళరిుించే
తీరు నాకు తెలుస్... ఎనినస్త్రు
వ ఎింతగా చెపినా అది మ్మయలేదు... ఇక్ మ్మరుతుింది అనన
ఆశ్న లేదు... అలాింటి దానిన క్నన ఈ నిక్ృష్ణ
ు డిని క్షమిించిండి...” ఆరిుగా స్ిందయభభ చేతులు
ట్ట
ు కునానడు గోళయధన రావు.
“తమభడూ... ఛ, ఇదమిటి? నాకు వినత యిండో కూతురు... దాని రళయున ననున ఎననడూ
బాధిించదు. పరాషలేదు... అయనా ననున చూస్కోళటానిక్ష్ ఇింత భింది ఉనానరు... అది
చిననపిఱవ... జీవితానిన ఎింజాయ్ చేమనీ... నువుష క్షమ్మణ అడిగేింత దద వివమమేమీ
కాదు...” భనస్తపరిుగా అింది స్ిందయభభ.
“మీయింతా చాలా దద భనస్నన వాళ్ళశ అక్కయామ... నేనే అలుడిలా క్నఫడుతునానను
మీ భించితనిం మిందు...” గలీు గా అనానడు గోళయథనరావు.
“శరే, నీ ఆరోగమిం జాగయతర తమభడూ... బీప్ల తగాించుకునే రమతనిం చేయ... అనళశయింగా
ఆదురా
ద డకు... అనీన శరు
ద కుింటాయ... వినత కూడా తన బాధమత తెలుస్కుని

భశలుకుింట్టింది... నువేషమీ హైరానా డుతూ ఆరోగమిం చెడగట్ట
ు కోళదు
ద ... శరేనా?”
“శరే అక్కయామ.. నేను ళస్త్రను భరి...” యిండు చేతులూ జోడిించి భరోస్త్రి నభశకరిించాడు
గోళయధనరావు.
వాయిం రోజుఱ తరువాత –
“భధూ, బాళ ఫోన్ చేస్త్డు... నువుష రయాణానిక్ష్ సదధింగా ఉిండు...ళచిి తీస్కు
వెలతాడు...” చెపాడు గరి.

“స్త్ర్ట అననయామ, నాకు అక్కడిక్ష్ వెళ్ళశ ఉదదఴమిం లేదు...” ఖరాఖిండీగా చెపిింది భధుబాఱ.
“భధూ, నీకేభైనా పిచెిక్ష్కిందా? కాప్పరానిన ళదులుకుని ఇక్కడ ఉిండట్ిం ఏమిట్శలు?
నానన విింటే ఎింత బాధ డతారు?” తగు
ా శషయింతో భిందలిింప్పగా అనానడు గరి.
“నానన కోశభని, మీ రువు రతివుఱ కోశభనీ నా క్డుప్పలని సపానీ, నా పా
ర ణానీన
ణింగా ట్ులేను అననయామ... ఇింకా ప్పట్ుకుిండానే నాలని బిడడ నాకు ఫింధాలు వేస్రింది...”
చెపిింది భధుబాఱ.

“చెలా
వ య్, నువిషక్కడ ఉిండట్ిం నాకు ఏమ్మతఱిం భాయిం కాద... కానీ, నువేష ఆలచిించు...
అక్కడ నీ బయు, అతరగారూ, మ్మభగారూ ఎింత బాధడతారు? శింఘింల ఉననత స్త్థయల
ఉనన వారి రువు ఏభవాషలి?”
“ఆ జా
ఞ నిం వాలవక్ష్ కూతురు అలా తయాయవుతుననప్పడు ఉిండాలి... కోడలిని భనిషిగా
చూడనప్పడు, తప్ప చేస దొరిక్ష్పోయనా ఇింకా తన కూతురు అలాింటిది కాదని వెనకేస్కు
ళచేి అతరగారి దగాయ నా బవివమతు
ర ఎలా ఉింట్టిందో నాకు తెలుస్... తరువాతి శింగతి
చెలేను... కానీ డ్రలిళర్ట అయేమ ళయకూ ఇక్కడే ఉింటాను నేను... “ సథయింగా చెపిింది.
“అశలు ఏమిటి నీ బమిం?”
“అననయామ, నీకు అయథిం కాళట్ిం లేదు... మ్మ అతరగారిక్ష్, వేణుకీ వినత అింతే పా
ర ణిం... ఇింటో
వ
ఎప్పడూ ఆభ ఆడిింది ఆటా, పాడిింది పాటా... ఆభ ఇింటిక్ష్ రాకుిండా ఉిండదు... వీళ్ళశ
రాళదదని కూడా చెరు. ఆభ ళసేర ఏ అఘాయతామనిక్ష్ డిగడుతుిందో నాకు తెలిమదు.
అనుక్షణిం పా
ర ణబమింతో ళణ్నక్ష్పోతూ నేను గడలేను... నీకూ తెలుస్ క్దా, గరిబణీ స్టరళక్ష్
బయాిందోలనలు నిక్ష్ రాళని... నేను ళ్ళశ దాచుకోకుిండా అభభక్ష్ శహామిం చేస్త్రను. నియభఱ
ళదినకు ఏ నీ చెను... ప్లవజ్, ననున ఇక్కడే ఉిండనీమిండి... కాను అయామక్
వెలతాను...” వేడికోలుగా చెపిింది భధుబాఱ.
“శరేరా... నువుష భర్ట అింత ఫరతిమ్మఱనక్కయ లేదు... ఈ ఇింటో
వ నాకెింత షకుకిందో నీకూ
అింతే... అయతే క్క స్త్రి బాళ ఫోన్ చేసేర ఆనర్ చేస మ్మటా
వ డు... అింత క్నాన నేనేమీ
చెలేను... ఏదో క్టి నీ వెైప్ప నుించి జవాబు కూడా వాలవక్ష్ వెళ్ళశలి క్దా... అలాగే, అమ్మభ
నాననఱక్ష్ నేను చెబుతాను... డ్రలిళర్ట అయామక్ చూదా
ద మ...” అనానడు గరి ఆభ తఱ
నిమిరి.
ఆ భధామషనిం వేణు ఫోన్ చేసనప్పడు అయవుింగానే ఆనర్ చేసింది భధుబాఱ.
“భధూ, గరి చెపాడు, నీవు రానని అింట్టనానళని... నిజింగానే మ్మ ళఱన తప్ప జరిగింది...
వినతను అతిగారాఫింగా ించి నేనూ, అమ్మభ చెడగటా
ు మ... అిందుకు రిమలీవ వెర్ట స్త్ర్ట...
నేను ళచిి నినున తీస్కుళస్త్రను... నువుష ళచేియ... నాననగారు కూడా చాలా
బాధడుతునానరు...”

“వేణూ... కాదననింట్టననిందుకు ననున క్షమిించు... బ్రబీ ప్పటా
ు క్ నేనే ళస్త్రను... అింతళయకూ
ఒపిక్ ట్ట
ు ...”
“ఇనిన ళశతులునన ఈ సటీల కాకుిండా ఆ లెవటూరిల ప్పరుడు పోస్కుింటావా? అింత
కాఱిం ఉదోమగిం ళదిలేస్త్రవా? ఇటీజ్ టూ భచ్ భధూ...”
“ఉదోమగానిక్ష్ లీవు టా
ు ను వేణూ... అదక్కడికీ పోదు... కాక్పోతే లెవ అని అింట్టనానవు కానీ
ఇక్కడా డ్రలిళర్టలు అవుతునానయ, పిఱవలూ ప్పడుతునానరు... అక్కడ క్షణిం క్షణిం బమింతో
ఛస్త
ర నే ఫరతక్లేను...”
“ననున ళదిలి నువెషక్కడో ఉిండట్ిం నీకు భాళమమ్మ?”
“ఎిందుకాకదు, అక్కడ నాకు యక్షణ లేనప్పడు? లశయన ఆడపిఱవకు అయతే అతరగారిలు
వ ,
లేదా అభభగారిలు
వ ఇవే క్దా ఉిండేవి? నిజిం చెప్ప, నువుష కానీ, మీ అభభగారు కానీ నా
డ్రలిళర్ట అయేమదాకా వినతను ఇింటిక్ష్ రానీమకుిండా ఉిండగఱరా?”
“అదలా కుదురుతుింది? వినత ఈ ఇింటి ఆడపిఱవ... దానిన రాళదదని చెట్ిం కుదయదు...”
నివకయహగా అనానడు వేణు.
“థింక్్... భళ్ళశ క్లుదా
ద ిం...” క్సగా ఫోన్ టేుసింది... అతను భళ్ళశ భళ్ళశ కాల్ చేస్
ర నాన
జవాబు ఇళషకుిండా ఏడుస్త
ర ఉిండిపోయింది భధుబాఱ.
***
“అమ్మభ!” వెనక్నుించి ళచిి వీప్ప మీదడి క్రగలిించుకుింది వినత.
స్గుణభభ చిరాగా
ా ఆ చేతులిన వెనక్ష్క నటిుింది.
“ఏమిటే, ఇింత కోింగా ఉనానవు?” ఆఴియమింగా చూస్త
ర డ్రైనిింగ్ చెైర్ లాకుకని కూరుిింది
వినత.
“అమ్మభ... నేనేదో బ్రరక్ అయ నీకు చెపేనే అనుకో... నాననక్ష్ ఎిందుక్మ్మభ చెపావు? ఆమన
అక్కడిక్ష్ ళచిి కావస్ ప్లకాడు...” కోింగా అింది వినత.
“అిందుకేగా నేనశలు ఆ ని చేమలేదని ఆమన దగాయ బొింకావు?” క్ట్టవుగా అింది
స్గుణభభ.

“అమ్మభ, ఇదమిటే నీల ఇింత మ్మరు? అశలు నేనేిం చేస్త్నని?? ఏదో కోింల...
ఉకోయవింగా...”
“వినతా, నువిషింక్ మ్మయవా? నినున క్ననిందుకు ఈ ళమస్ల ఆమన నాతో మ్మట్లే
మ్మనేస్త్రే... నీ ఆక్తాయ తనానిన, చిననపిఱవతనింగా చూస్త్ను... పోనీ నువేష ఎదిగన తరాషత
మ్మయతాళని ఆశ్ించాను... అలాింటిది భించీ మ్మనళతషిం లేకుిండా, ఆ పిఱవ డిపోవాఱని బాత్
రూమ్ నిిండా అవి పోయాఱని నీకెలా అనిపిించిింద? ఇింతళయకూ టీవీ స్టరిమఱ్ లనే
అలాింటి విఱను
వ ఉింటాయని అనుకునానను... నా క్డుప్పనే ప్పడతాయని నేను
అనుకోలేదమ్మభ...” భోరున ఏడిిింది స్గుణభభ.
“అమ్మభ ఈ ఇింటిక్ష్ నేనే భహారాణ్నలా ఉిండాఱని అనుకునానను... మీ అటనహన్ అింతా ఆవిడ
వెైప్ప తిరిగేశరిక్ష్ ననున భరిిపోయారు. తనక్ష్ పా
ర ధానమత... తనక్ష్ మీ అప్పరూపాలు...
కనానలశక్ష్ వెైబళింగా స్టభింతిం చేస్త్రరు... ఆ తరాషత ప్పటిున పిఱవకో పిలా
వ డికో బాయస్త్ఱ
వేడుక్లు... అనీన వాలశకే... భరి నేను వెనక్ఫడిపోతాగా, నాకు పిఱవలు ప్పట్ులేదు, ఎప్పడు
ప్పడతారో తెలిమదు... అిందుకే అలా చేస్త్ను... అశలు ఆ భధూ ఇింటిక్ష్ ళచిినటి నుించీ
అననమమ కూడా మ్మరిపోయాడు. ఎప్పడూ ఆవిడ కింగు ట్ట
ు కు తియగడమే... నాకు భధూ
అింటే అశలు ఇవుిం లేదమ్మభ... అయథిం చేస్కో...”
కూతురివెైప్ప బమింగా చూసింది స్గుణభభ. చేసన దానిక్ష్ ఎలాింటి శ్నితా
ర ిం లేదా పిఱవల.
ైగా అననతో కాప్పయిం చేస్
ర నన ళదినగారిన చూస అస్తమ డుతోింది... ఏమిటి దీని
మ్మనసక్ సథతి?
“చూడు వినూన, నువుష అక్కడ నీ ఇింటో
వ ఎలా అడుగు టా
ు వో, ఇక్కడ భధూ కూడా అలాగే
భన ఇింటో
వ అడుగు టిుింది... అక్కడ నీ మ్మటే చెలా
వ ఱని, నువుష హాయగా ఉిండాఱని ఎలా
అనుకుింటావో, ఇక్కడ భధు కూడా అింతే... అది ఈ ఇింటి కోడఱమ్మభ... నీ తలివ తరాషత
అింతటి స్త్థనిం తనక్ష్ ఇచిి తీరాలి... భన ళింశ్ననిక్ష్ అింకురానిన ఇళషబోయే అభభ తను...
అలాింటి దాని మీద ఇలాింటి అఘాయతమిం చేసింద కాకుిండా పిచిి పిచిిగా మ్మటా
వ డతావా?
ఎింత అషింకాయమే నీకు? అవునులే, ఆ పామపిఱవక్ష్ పాలుపోస ించిింది, నేనే క్దా...”
“అమ్మభ!” అశషనింగా అయచిింది వినత.

“మొనన ఆమన పాఠిం చెపాడు, ఇప్పడు ఇక్ నీ ళింతా? ఆక్లేస్రింది... ఏభైనా చెయమ...”
షఠింగా అింది వినత.
“మీ ఇింటిక్ష్ వెళ్లవ ళళ్ళశ ళించి ళిండుకో... నేను చేస ట్ులేను... మీ నానన ళసేర ఆమనతో
గడళ... వెళ్ళశ తలీవ...” విస్గా
ా అింది స్గుణభభ.
“అమ్మభ, నువేషనా ననున వెళ్లశపొభభని అింట్టనానవు?” నభభలేనట్ట
ు చూసింది వినత.
“నువేష ఆ రిసథతి తెచుికునానవు వినతా... ప్లవజ్... అభభ మీద ఏమ్మతఱిం గౌయళిం ఉనాన
కాశరయనా మ్మయటానిక్ష్ రమతనిం చెయమ...” బాధగా క్ళ్ళశ మూస్కుింది స్గుణభభ.
“అది మీక్ిందరికీ ఏదో భిందు టిు మ్మరేిసింద... అిందుకే నతిర మీద ట్ట
ు కునే ననున కాలి
క్ష్ిందస తొకుకతునానరు... శరే, వెళ్ళ
ర లే...” విశవిస్త్ నడుచుకుింటూ వెళ్లశపోయింది వినత.
„ఇింటి రిసథతి ఎటిక్ష్ మ్మరుతుిందో? ఆమన కోిం ఎటిక్ష్ చలా
వ రుతుిందో? కోడలు
డ్రలిళర్ట అయేమ ళయకూ రానని క్బురు చేసింది... ఆ తరాషతయనా ళస్
ర ిందా అశలు? దాని
ఆరోగమిం ఎలా ఉిందో ఏమిటో... అనీన రఴనలే...‟ ఫరువుగా అనుకుింది స్గుణభభ.
***
భధుబాఱక్ష్ ఐదళ నఱ ళచిిింది. ఆరోగమిం జాగయతరగా చూస్కుింటూ, టౌన్ హాసట్ల్ ల
యగుమఱర్ గా చెక్ప్ చేయించుకుింటోింది భధు. అళశయభైన భిందులు, విట్మిను
వ వాడుతూ,
భించి ఆహాయిం తీస్కుింటూ, దిగులుగా ఉిండకుిండా భించి ప్పశరకాలు చదువుతూ, ఇింటో
వ
అిందరితో క్ఱస భఱస ఉింటూ కాఱిం గడుప్పతోింది. పూయిభభ నుల
వ ళదదనాన
స్త్మడుతుింది.
నియభఱ కూడా చాలా భించి అమ్మభయ. ఆడడుచు ఎలాింటి రిసథతుల
వ ళచిిిందో తెలుస్...
అిందుక్నే, స్త్ధమభైనింత ళయకూ ఆభను బాగా చూస్కోళటానికే రమతనిం చేసేది. తానూ
ళటిు భనిషి కాకునాన భధూ చేతుల
వ నిని ఫఱళింతింగా లాకుకనేది.
“ళదినా, నీ శషకాయిం, సేనషిం లేక్పోతే నేను ఇింత శషతింతఱింగా ఇక్కడ ఉిండగలిగేదానిన
కాదు...” శజఱ నేతా
ఱ ఱతో చెపేది భధుబాఱ.
“ఇది మిందు నీ ఇలు
వ భధూ... నీ తరాషతే నాది... ఏ ఆలచనలూ లేకుిండా రశ్నింతింగా
ఉిండు...” చెపేది నవుషతూ నియభఱ.

అనింతరాభమమకు కూతురి కాప్పయిం గురిించి దిగులు ట్ట
ు కుింది...
క్ స్త్రి వేణుగోపాల్ ళచిి చూస వెళ్ళశడు. భరోస్త్రి తన తలివతో క్లిస ళచేిడు...
„కాను కాగానే ఇింటిక్ష్ ళచేియాఱని‟ భర్ట భర్ట చెపి వెళ్లశింది స్గుణభభ.
భధుబాఱను క్ఱళక్ మిందమో కానీ క్లిసన తరాషత ఆభకు తృపిరగా అనిపిించిింది... భధుక్ష్
ప్పటిుింటో
వ నే కాళఱసన నిశ్ిింత... ఆభ, ఆభ తలివ పూయిభభ తీస్కుింట్టనన కేర్, ఆరోగమిం ట్వ
జాగయతర, ప్పట్ుబోయే బిడడ మీద ఴయ దా
ధ తభ ఇింటో
వ ఉింటే నిజింగానే కుదిరేవి కాదు... ఎింతెైనా తలివ
తలేవ... విమమప్పరాలిక్ష్ వెయమ జాగయతరలూ, క్ృతజఞతలూ చెపి భర్ట ఫమలుదరిింది
స్గుణభభ.
భనళరాలితో ఎింతో అనుఫింధిం ఉనన అింజభభ కూడా భధుబాఱకు ఎళరి మీదా కోిం
ట్ట
ు కోకుిండా వెళ్లవ కాప్పయిం చేస్కోభని నచిజె స్త్గింది.
భధుక్ష్ కూడా భనస్ల ఏ మూల వెళ్లవపోవాఱనే అనిపిస్రింది కానీ, ళింటిక్ష్ బాగా నీరు టిు,
డాక్ుర్ ఫడ్ యశు్ అని చెట్ిం ళఱన తన ఆలచనను కాను అయేమ ళయకూ వాయదా
వేస్కుింది. వినత, ఆభ చేసన నులు జా
ఞ క్ిం ళసేర మ్మతఱిం యక్ుిం భరిగపోతూ ఉింట్టింది...

“చూస్త్వా అభలా, రూ ప్పటిున రోజని తెలిస కూడా వీడు రాలేదు...” బాధగా అనానడు
అరుణ్ తమభడు కార్టుక్ ని తఱచుకుింటూ...

“అవునిండి... ఫోన్ క్ష్ యస్త్న్ లేదు... ఎిందుక్ష్లా తయాయయామడో తెలిమట్ిం లేదు...”

“ఏమిందిలేమ్మభ, తిననది అయక్క... అశలు మ్మ ింక్ిం శరిగా
ా లేదులే, ఎళయననుకుని ఏిం
లాబిం?” యమేఴషయ రావు నిటూ
ు రాిడు.

కాతామమని క్ళ్ళశ తుడుచుకుింది.

“ఈ రోజు ఱించ్ క్ష్ ఒ రతేమక్భైన అతిథిని పిలిచాను అతరయామ...” అింది అభఱ మ్మట్
మ్మరుస్త
ర ...

“ఎళయమ్మభ? నీ క్వబ్ భింఫయ్ ల ఎళయైనానా?”

“కాదు, కాసేటో
వ ళస్త్రరు... రూ ను హాల
వ క్ష్ తీస్కు ళస్త్రను...” అని లలిక్ష్ వెళ్లశ, రూను
వీల్ చెైర్ ల కూరోి ఫటిు తీస్కు ళచిిింది అభఱ.

ఉదమమే రూకు తఱింటి స్త్ననిం చేయించి కతర ఫట్ులు ధరిిం జేసింది అభఱ. ఫింగారు
ళయిింల ఉిండే రూ ఆకు చిని డ్రరస్ ల విరిసన పూఱ కభభలా ఉింది. బాఱమిం దాటి క్రమ్మయ
పా
ర మిం లనిక్ష్ అడుగు ట్ు బోతునన రూకు నడళ లేదననది క్కటే లిం.

“నానన గారూ, ఇక్కడ మీకు శదుపామింగానే ఉింది క్దా...” అడిగాడు అరుణ్.

యమేఴషయ రావు, కాతామమని ఇక్కడిక్ష్ ళచేిస వాయిం రోజులు దాట్టతోింది.

“చాలా హాయగా ఉనానమరా అబాఫయ... కోడలు తీస్కునే ఴయ దధ ళఱన మ్మ ఆరోగామలు
కూడా బాగునానయ. రూతో భించి కాఱకేహిం అవుతోింది... దాింతో చెస్ ఆడుతూ ఉింటే
శభమమే తెలిమదు...” చెపాడు యమేఴషయ రావు.

“కానీ భన ఇింటో
వ ఉననట్ట
ు గా చిని చెట్ట
వ , గాలి తకుకళయామయ క్దా... అయనా
భనభిందయిం క్లిస ఉింటేనే భించిది నానాన...”

“నిజింరా... ఏమిందిలేరా... మీ అపాయు్ భింట్్ ఎదురు గానే చిని చెట్వతో నిిండిన ఆ
పాయక్ ఉింది క్దా... అిందుకే లిపు్ ల ఉదమమే వెళ్లవ కాసేప్ప అక్కడ తిరిగ ళస్
ర నానను...”
అనానడు యమేఴషయ రావు.

“అతరమమ గారు అనీన చూస్ కోళట్ిం ళఱన స్త్మింతా
ఱ లు క్వబ్ క్ష్ శింఫింధిించిన నులు ఈజీ
గా చేస్కో గలుగుతునాననిండి...” చెపిింది అభఱ.

“తాతయామ, బామ్మభ, మీరు ఎటికీ ఇక్కడే ఉిండాలి... మీరు ళచాిక్ నాకెింత బాగుిందో...”
అమ్మమక్ింగా చెపిింది రూ.

“తకుిండా ఫింగారు తలీవ... ఇక్ ఇక్కడే ఉింటాిం...”

కాలిింగ్ ఫల్ మో
ల గింది. అభఱ వెళ్లవ తలుప్ప తీసింది.

చేతిల గపు్ పామక్ తో, చిరునవుషతో అడుగు టిుింది ఐఴషయమ.

అిందరినీ విష్ చేస, శరా శరి రూ దగారిక్ష్ వెళ్లవ గపు్ చేతిల టిు, “హాప్ల ఫయు్ డే ఫింగారు తలివ
రూపా...” అని ళింగ,ఆభ తఱను గుిండ్రఱకు షతు
ర కుింది.

“థింక్్ టీచర్... మీరు ళస్త్రయని తెలిమ లేదు... బాగునానరా?” అింది ఆనిందింగా రూ.

“రూపా, తను ఇప్పడు టీచర్ కాదు... నీకు పినిన అవుతుింది... అలానే పిఱవాలి...” చెపిింది
అభఱ.

ఐఴషయమను అతా
ర మ్మభఱకు రిచమిం చేసింది. అరమతనింగా ఇదదరికీ పాదాభిళిందనిం
చేసింది ఐఴషయమ.

“నువేషనామ్మభ ఐఴషయమ?” ఆభ తఱ నిమిరి దగాయకు తీస్కుింది కాతామమని.

ఐఴషయమకు కాశర మొషమ్మట్ింగా అనిపిించిింది.

“ళస్త
ర ఉిండమ్మభ ఇక్ నుించి...” చెపాడు అరుణ్.

“శరేనిండి...”

“పినిన, నాకు జాగయఫీల కనిన లెశన్ అయథిం కాలేదు. కించెిం చె గఱరా?” అడిగింది రూ.

“తకుిండా చెబుతాను రూపా...”

“అయతే శరే, మీరిదదరూ నీ రూమల చదువుకోిండి... నా ళింట్ పూరిు కాగానే భోజనిం
చేదా
ద ిం...” అింటూ, వీల్ చెయర్ ని గది లక్ష్ తీస్కు వెళ్ళతూ, తనతో యభభననట్ట
ు ఐఴషయమకు
సైగ చేసింది అభఱ.

క్ యిండు గింట్ఱ సేప్ప రూతో పాట్టనన ఐఴషయమకు కాఱిం తెలిమ లేదు. తన కతర పిలుప్ప
మొదటో
వ ఇఫఫిందిగా తోచినా కాసేటిక్ష్ అఱవాటై పోయింది.

వాలశతో క్లిస భోజనిం చేస, ఆనిందింగా అిందరితో గడిపి, తిరిగ తన ఫా
వ ట్ క్ష్ ళచిిింది
ఐఴషయమ. ఆరోజు ఆభకు చాలా తృపిరగా అనిపిించిింది. అది మొదలు క్నీశిం ది రోజుఱకో స్త్రి
అభఱ ఇింటిక్ష్ వెలశట్ిం రిపాటి అయిందాభకు.

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

“నఱలు నిిండుతునన పిఱవ, దానికీ వివమిం చెక్ిండి...” చినన గింతుతో బయుతో అింటోింది
పూయిభభ.

అప్పడే నిదర లేచి తన గది లించి ఫమట్కు ళస్
ర నన భధు బాఱ చెవిల ఆ మ్మట్లు డనే
డా
డ య...

“ఏభైింది నానాన?” అింది ఖింగారుగా...

“అబ్రఫ ఏమీ లేదమ్మభ... నువుష గాఫరా డకు...” అనానడే కానీ ఆమన మఖింల
అఱమకునన విషాదిం ఏదో జయగ రాని శింఘట్న జరిగనట్ట
ు భధు బాఱకు చెక్నే
చెపినట్ట
ు అయింది.

మౌనింగా నిలుచునన పూయిభభతో, “అమ్మభ... ఏమిటి వివమిం? చెిండి పరాషలేదు...”
అింది భధు బాఱ.

“మీ మ్మభ గారిక్ష్ యాక్ష్డ్రింట్ అయిందిట్ భధూ...” చెపాడు అనింత రాభమమ.

“అయ... ఇప్పడు ఎలా ఉనానరు?”

“స్త్ర్ట అమ్మభ... వారు భనక్ష్క్ లేరు... ఇిందాకే అననమమకు ఫోన్ చేస చెపారు అలు
వ డు

గారు...” ై తువాషలుతో క్ళ్ళశ తుడుచు కునానడు అనింత రాభమమ.

భధు బాఱకు క్ళ్ళశ తిరిగనట్ట
ు అయింది. దాషయ ఫింధానిన ఆశరాగా చేస్కుింటూ నిఱ
ఫడిింది. పూయిభభ తషయ తషయగా ళచిి కూతురిన ట్ట
ు కుింది.

“కాసేప్ప రశ్నింతింగా డుకోమ్మభ... నువుష చూడటానిక్ష్ వెలశ కూడదు... నానన గారు,
అననమమ వెళ్లవ ళస్త్రరు...” అనునమింగా చెపిింది పూయిభభ.

“వెలశ కూడదా? నాకు ఆమనిన చూడాఱని ఉింది అమ్మభ... ఆమన వేణుకు కాదమ్మభ నాకు
నానన గారిలా నిఱ ఫడా
డ రు అనినింటో
వ ... ప్లవజ్ అమ్మభ...” గోళయధన రావును తఱచుకుని వెక్ష్క
వెక్ష్క ఏడళ స్త్గింది భధు బాఱ.

ఏభనాల తెలిమక్ అక్కడే ఉనన కడుకు వెైప్ప చూసింది పూయిభభ.

“నానమ్మభ, నియభలా ఇక్కడ ఉింటారు. అిందయిం వెలదామ... దాని కోరిక్ కూడా కాదన లేమ

అమ్మభ... టాకీ బుక్ చేస్త్రను...” అనానడు గరి.
*********************************

ఇింటిక్ష్ తిరిగ ళచిినటి నుించీ క్ింటికీ భింటికీ ఏక్ ధాయగా ఏడళ స్త్గింది భధు బాఱ.

అక్కడ చఱన యహతింగా డుకుని ఉనన మ్మభ గారిని చూసేర భనశింతా విక్ఱభై పోయింది...
ఎళయళరో చుటా
ు లు ళస్
ర నానరు. అిందరూ ఏడుస్
ర నానరు. అతర గారిని చూసేర చాలా బాధ
క్లిగింది. దగాయగా వెళ్లవ ఆభ భుజమీభద చేయ వేసింది తాను. ఈ లగా వినత ళచిి, తనను
లలి రూమ లక్ష్ లాకుకపోయ గడళ ట్ట
ు కుింది.

“ఎిందుకు ళచాివు? ఇింకా ఏిం మిగలిిందని చూడటానిక్ష్ ళచాివు?” అింది క్యకఴింగా...

“వినతా... అదమిటి? మ్మభమమ గారు...” తన మ్మట్ పూరిు కాకుిండానే, “నా మీద నిింద వేస
నువుష ఇలు
వ ళదిలి వెళ్లశ పోయావు... అది మొదలు మ్మ నానన ననేన దోషిగా ఎించి నానా
మ్మట్లు అనానరు. అింతే కాదు, మ్మ అభభను కూడా అనరాని మ్మట్లు అనానరు. ఆమన

మ్మనసక్ింగా చాలా దఫఫ తినానరు భధు బాలా... అిందుక్నే సథమితిం లేని భనస్తో ఫైక్
డ్రైళవ్ చేస్త
ర యాక్ష్డ్రింట్ క్ష్ గురి అయామరు... ఆమన చావుకు కాయణిం ఖచిితింగా నువేష...
ననున తిండిరలేని దానిగా చేసింది నువేష... నువేష...” తయజనితో నిఱదీస్త
ర క్ష్ింద కూఱ ఫడి ఏడళ
స్త్గింది వినత.

లలిక్ష్ ళచిిన వేణు కూడా వినతను ఒదాయిట్ింల మనిగ పోయాడే కాని
తననశలు టిుించుకో లేదు.

“వేణూ, అయామ్ స్త్ర్ట...” అింట్టనన తనతో, “చూస్త్వు క్దా? నీ కోశిం, నీ క్డుప్పలని బిడడ
కోశిం ఆలచిించి, ఆలచిించి ఆమన భయణిం పాఱయామడు... నువుష వెళ్లశ పోయాక్, ఆమన
క్క రోజు కూడా శరిగా
ా భోజనిం చేమ లేదు. బీప్ల బాగా హచియింది... ఫమట్కు వెలశ
ళదు
ద అని ఎింత చెపినా వినకుిండా నినన ఫైక్ తీస్కు వెళ్ళశరు... తిరిగ ఇలా ళచాిరు...
చాలా థింక్్ భధూ...” అనానడు కోింగా.

తనకేిం అయథిం కాలేదు. జరిగన దాింటో
వ తన తప్ప ఏమిందని అింతగా దూషిస్
ర నానరు? వినత
శరే, వివేక్ిం లేనిది... భరి వేణు బుదిధ ఏభైింది? తిండిర పోయన దుుఃఖిం అనుకుిందాభనాన, ఆ
రువప్ప వాకామలేమిటి? భనస్ను కోసేస్
ర నానయే! వేణుక్ష్ కోింల ళూశ ై తెలిమదు...
చెలెవలి ఏడుప్పనే చూస్
ర నానడు కానీ విఱపిించే తన భనస్ను అశలు గభనిించక్ పోగా ఇవుిం
ళచిినట్ట
ు మ్మటా
వ డుతునానడు.

అింతా గభనిస్
ర నన అననమమ తన దగాయకు ళచాిడు.

“వెలదాిం చెలా
వ య్... నువుష ఉిండలేవిక్కడ...” అనానడు భఱవగా.

“బావుిండదు అననయామ...” దీనింగా చూసింది అనన వెైప్ప.

“పరాషలేదు... నాకు నీ ఆరోగమిం మఖమిం... ఇింకా మ్మట్లు డి భనస్త్థిం చెిందట్ిం అళశయిం
లేదు... అశలు క్డుప్పతో ఉనన పిఱవవి నువుష రానక్కయ లేదు...అయనా చిళరి చూింటూ

ళచాివు, చూస్త్వు... ఇక్ చాలు... నినూన, అభభను టాకీ ఎక్ష్కించి ింపిస్త్రను... జాగయతరగా
వెలశిండి... నేనూ, నానన గారూ తరాషత ళస్త్రమ...”

“కానీ వేణు బాధ డతాడు...”

“బాధ డతాడు కూడా... వినత తూట్ట
వ పొడుస్
ర ింది... కావాలా అళనీన? నువేషిం
ఆలచిించకుిండా వెింట్నే ఫమలుదరు... ఇక్కడ నీకు కాఫీ చుక్క ఇచేి వాళ్ళశ కూడా
ఎళషరూ లేరు...”

ఆఘ మేఘాఱ మీద టాకీ బుక్ చేయించి తలివనీ తననూ ింపేస్త్డు గరి.

ఇదమిటి? వేణుక్ష్ తానింటే పేరభ లేదా? పోనీ తన క్డుప్పల రుగుతునన అతని బిడడ మీద
కూడా భభత లేదా? ఎింత క్ట్టవుగా మ్మటా
వ డుతునానరు వాళ్ళశ? అశలు వినత క్కనుింటే
అిందరూ అలాగే మ్మటా
వ డతారా?

భధు బాఱ భనస్ క్ృింగ పోస్త్గింది.

నియభఱకు భహాఱక్ష్హభలాింటి ఆడపిఱవ ప్పటిున దిహేను రోజుఱకే భధుబాఱకు నశ ిండింటి
భగపిఱవవాడు ప్పటా
ు డు. వెింట్నే వియామఱవారిక్ష్ క్బురుచేస్త్డు అనింతరాభమమ. కానీ తిండిర
ఆసర ళమళహారాఱల బాగా బిజీగా ఉనాననింటూ వేణుగోపాల్ సబిడడను చూడటానిక్ష్ రాలేదు.
స్గుణభభ ఫమలుదయబోయనా ఆభను వెలశనీమకుిండా ఆపేస్త్డు.
భధుబాఱకు చాలా వేదనగా అనిపిించిింది. అశలు ఈ అకాయణ కోిం ఏమిటో తెలిమట్ిం
లేదు. తనకూ బయుకూ క్నఫడని అగాధిం, తన రమేమమేమీ లేకుిండానే రిగపోయింది.
భనస్ చింప్పకని, తానే బయుకు ఫోన్ చేసింది భధుబాఱ.
“వేణూ... నా మీద కోిం ఎిందుకు మీకు? అనీన భయచిపోయ, బాబును చూడటానిక్ష్ యిండి...
మీకోశిం మేమిదదయిం ఎదురుచూస్
ర నానమ...”
“తీరిక్ లేదు భధూ... వాయిం రోజుల
వ ళస్త్రను... ఫై ద వే, మీ అననమమను అడిగ ఆ డబుఫ యడీ

చేయ... ళచిి తీస్కువెలతాను...” మక్ుశరిగా అనానడు వేణుగోపాల్.
“అది కాదు... శింళతయిం తరాషత తానే ఇచేిస్త్రడు... ఇప్పడు అడగట్ిం బావుిండదు...
వాడికీ కూతురు ప్పటిుింది... బాయస్త్ఱ ఖరుిలూ అవీ ఉింటాయ... మ్మ ళదిన ప్పటిుింటివాళ్ళశ
చాలా పేదవాళ్ళశ... ఇట్ట భన బాబుకూ, అట్ట వాడి పాకూ ఖరుిఱనీన వాడే
బరిస్
ర నానడు... అయథిం చేస్కోిండి...” దీనింగా అననది భధుబాఱ.
“అశలు చెలెవలి దగాయ డబుఫ తీస్కోళట్మే మీ అననమమ తప్ప... నీకేిం ఎకుకళ చేసేమట్ిం
లేదు మీ అనన... మొదటి ప్పరుడు ప్పటిుింటివారు పోమట్ిం ఆనవాయతీ... మీ అక్కఱకు
పోమలేదూ? డబుఫ సదధిం కాగానే ఫోన్ చేమభను... ళచిి తీస్కుింటాను... మూడో నఱల
నినూన, బాబునూ తీస్కువెలతాను...”
వేణుగోపాల్ మ్మట్లు భధుబాఱను చాలా బాధిించాయ. ఇదమిటి? తాను క్వుడి ఉదోమగిం
చేస శింపాదిించిన డబుఫ తన ప్పటిుింటివారిక్ష్ ఇళషకూడదా? అది అప్పగానే అననమమ
భావిించి తిరిగ ఇచేిస్త్రననే అనానడు... కానీ క్దానితరాషత భరొక్టి ఖరుిలు మించుకు
రాళట్ిం ళఱన కూరుకుపోతునానడు... ఎింత విళయింగా చెపినా తన బయు అయథిం చేస్కోళట్ిం
లేదు... ఛ! అింత పేరమ్మ గాలిల క్లిసపోయిందా? తన యక్ుింల యక్ుిం...తొలి శింతానిం...
క్డుప్పన ప్పటిున బిడడను చూడాఱని అతనిక్ష్ అనిపిించట్ిం లేదు... ఎనిన ళింక్లు
చెబుతునానడు?
చిి బాలిింత అయన భధుబాఱ తట్ట
ు కోలేక్ వెక్ష్క వెక్ష్క ఏడళస్త్గింది.
***
చిలిక్ష్ చిలిక్ష్ గాలివాన అయనట్ట
ు భధుబాఱ, వేణుగోపాల్ ఱ భధమ మొదలెైన అపారా
థ లు
ఇదదరి భధామ క్నిపిించని అగాధాఱను శృషిుించాయ. కడుకును చూడటానిక్ష్ తలివతో ళచిిన
వేణు, భధుబాఱతో చాలా మభాళింగా ళమళషరిించాడు. స్గుణభభ భనళడిని ఎతు
ర కని

శింఫయడిపోయింది. వేణుగోపాల్ కడుకును చూస ఊరుకునానడు. మమూభరు
ు లా తలివని పోలి
ఉనన సవాడిని చూసేర, అకాయణింగా కోిం ళచిిింది. భళ్ళశ తనను తాను తిట్ట
ు కుింటూ వాడి
బుగాఱను తాకాడు పేరభగా... వాడు చిరునవుషలు చిిందిించాడు... బుగాల
వ సొట్ులు డగానే, ఆ
బోస నవుషల
వ తిండిర పోలిక్లు క్నిపిించాయ. అప్పడు క్కస్త్రిగా పేరభ ఉపొింగనట్ట
ు
అయింది అతనిక్ష్.
మూడళ నఱల చలిమిడి చేస, కూతురిన, భనళడినీ దిగఫడతాభని చెపిింది పూయిభభ.
బాయస్త్ఱింటూ జయగలేదు కానీ బాబును „బాబి‟ అని పిలుస్
ర నానభని చెపారు. తభకు
ఫింధు ఫఱగిం ఎకుకళ కాఫటిు ఇింటిక్ష్ ళచాికే నాభక్యణ భహోతళిం చేస్త్రభని చెపిింది
స్గుణభభ.
అింజభభ పేరున ఉనన యిండ్రక్రాఱ చెఱక్ అభభకానిక్ష్ టా
ు డు గరి. వాయశతషింగా ళచేి ఆసర
కాఫటిు తా
ఱ ఱ మీద అిందరూ శింతకాలు టా
ు లి. పొఱిం అభభక్ిం వివమిం తెలిసన భధు
నిరా
ఘ ింతపోయింది. గటిుగా అడిగతే తెలిసన వివమిం ఏమిట్ింటే, వేణు తన అననతో డబుఫ
వివమింల చాలా అళమ్మనింగా మ్మటా
వ డాడు అని. భధుకు చాలా ఉకోయవింగా, అళమ్మనింగా
అనిపిించిింది.
డబుఫక్ష్ ఇింత పా
ర ధానమత ఇచేి వేణుగోపాల్, అనుఫింధాఱను, మ్మనళ
శింఫింధాఱను విశభరిించట్ిం శోచనీమిం. అశలు తభ ఇదదరి అభిపా
ర యాఱకు,
భనశరతాషఱకు ఎక్కడా పొింతన అననది లేనే లేదు... అింత ఆసరరుఱకు ఇప్పడు
ఈ డబుఫ అళశయిం ఏిం ళచిిిందని? కేళఱిం తన మీద ింతిం కదీద అనన మీద తిరడి
తీస్కుళచాిడు... తన బామింకు ఖాతాల క్క రూపాయ లేదు... జాయింట్ అక్రింట్ కాఫటిు
అతనే వాడేస్కునానడు. తనకీ ఆరునఱలుగా జీతిం లేదు... ఇప్పడు అననమమ చెపిన
చోట్వ శింతకాలు ట్ుట్ిం త గతమింతయిం లేదు తనకు... ఈరోజు వేణు మూయుతషిం ళఱవ, ధన
దాషిం ళఱవ అననిం టేు భూమ్మతను అమభకోళఱస ళస్రింది... ఎింతటి దౌరాబగమమిది?

ఆ రాతిఱ ఐఴషయమ ఫోన్ చేసేర మ్మట్ల
వ అనిన వివయాలూ ఆభతో చెపి బాధడిింది భధుబాఱ.
“అయ, యిండు ఱక్షఱ భాగామనిక్ష్ పొఱిం అమభకోళట్ిం ఎిందుకే? అమభక్ింటే భళ్ళశ
శింపాదిించుకోగఱమ్మ?” భిందలిింప్పగా అననది ఐఴషయమ.
“ఏిం చేయాలి ఐశూ? అయనవాళ్ళశ గవాళ్ై, అప్ప కాని అప్పను తీయిభింటూ ప్లక్ఱ మీద
కూరుిింట్టింటే ఏమి చేయాలి? డబుఫ చెలివించక్ పోతే మ్మ కుట్టింఫ రువు తీసేలా ఉనానడు
వేణు... మ్మ అననమమ క్డుప్ప నిిండా అననిం తిని ఎనానళ్ళశ అయిందో... తొలిచూలు
కూతురు ప్పటిుిందనన శింతోవిం లేదు... వెయమ ట్నునఱ భారానిన గుిండ్రఱ మీద మోస్
ర ననట్ట
ు
తిరుగుతునానడు... ఈ రిసథతుల
వ పొలానిన అమేభమభని మ్మ నాననమేభ చెపిింది...
అింతక్నాన గతమింతయిం లేదు కూడా...” దిగులుగా అింది భధు.
“రేప్ప నేను ఎక్కడ్రైనా రమతినించి, డబుఫ అరేింజ్ చేస మీ అననమమ అక్రింట్ క్ష్ ింపిస్త్రను...
తొిందయ డక్ిండి... భూమిని అభభట్ిం అింత భించిది కాదు... ప్లవజ్... నేను మీ అననమమతో
మ్మటా
వ డనా?” అింది ఐఴషయమ.
“ళదు
ద ఐశూ... అప్ప చేమట్భనేది నా నిఘింట్టవులనే లేదు... ఇలాగే కానిదా
ద ిం...”
అయవుింగా అననది భధుబాఱ.
“కాదులే, క్క యిండు రోజులు ఆగిండి... ఆ తరాషత ఏ మ్మయాిం లేక్పోతే ఇలాగే
చేదా
ద ిం... అననమమ ఫోన్ నింఫర్ భసేజ్ చేయ...” ఫోన్ డిశకనక్ు్ చేసింది ఐఴషయమ.
ఏిం చేయాల తెలిమక్ క్ింట్ నీరు నిింప్పకుింది భధుబాఱ.
“అయ్యమ, బాబు ఏడుస్
ర నానడు క్దమ్మభ భధూ... వాడిక్ష్ పాలివుష...” బాబీని తెచిి డిల
వేసింది పూయిభభ.
కూతురి షృదమింల చెఱరేగుతునన ను తుఫాను ఆభకు తెలుస్.

***
ఏిం చేసిందో, ఎలా చేసిందో కాని గరి బాింకు ఖాతాలక్ష్ భరానటిక్లా
వ యిండు ఱక్షఱ
రూపామలు జభ చేసింది ఐఴషయమ. ఆ డబుఫను వెింట్నే వేణుగోపాల్ క్ష్ ింపిించివేస్త్డు గరి.
ఐఴషయమకు ఎనననోన క్ృతజఞతలు కూడా చెపాడు భర్ట భర్ట.
భధుబాఱ భనస్ ఐఴషయమ ట్వ క్ృతజఞతను, పేరభను మిించిపోయన భాళింతో
నిిండిపోయింది... అళధులు లేని ఆనిందింతో, దుుఃఖింతో ఐఴషయమకు ఫోన్ చేస గటిుగా
ఏడేిసింది... రిసథతులు అనీన చక్కఫడతామని చెబుతూ, ఆభను శమదాయించిింది
ఐఴషయమ.
***
భధుబాఱ లీవ్ అయపోళచిిింది. బాబుకు మూడో నఱ ళచిిింది. స్గుణభభ ఫోన్ చేసింది,
భధుబాఱను, బాబునూ ింపిించభింటూ...
కానీ, భధుకు తిరిగ అతరవారిింటిక్ష్ వెలశడానిక్ష్, వేణుతో ఏమీ జయగనట్ట
ు గా ఇదిళయక్టిలా
మ్మటా
వ డుతూ, కాప్పయిం చేమటానిక్ష్ భనశకరిించట్ిం లేదు... అట్ట ఆఫీస్ నుించి ఫోన్ లు
ళస్
ర నానయ, ఎప్పడు జాయన్ అవుతాయింటూ...
చిళరిక్ష్ క్ నియియానిక్ష్ ళచిిిందాభ. తనను బయు ఇింటిక్ష్ ింపిించళదదనీ, కనానళ్ళశ విడిగా
ఉింటాననీ, తిండిరనీ, అనననూ కోరిింది. ఆభ కోరిక్ వినన ఇింటిలివపాదీ నిరా
ఘ ింతపోయారు.
కాప్పయిం చెడగట్ట
ు కోళదదని భర్ట భర్ట ఫరతిమిలాడి చెపిింది పూయిభభ.
భధు శమ్మధానిం క్కటే... ఇక్కడే ఉింటే ఉదోమగిం పోతుింది... అక్కడే అతరవారిింటో
వ ఉింటే
భనశ్నసింతి క్రువౌతుింది... అించేత కనానళ్ళశ విడిగా ఉిండి, భనస్ కుదురుకునానక్ తిరిగ
తానే అతరవారిింటిక్ష్ వెలతానని, రస్
ర తానిక్ష్ ఐఴషయమ ఫా
వ ట్ క్ష్ వెలతానని అిందరికీ నచిజెపిింది.

తనను ఫఱళింతిం చేమళదదనీ, భనస్లేని కాప్పయిం చేమలేననీ గటిుగా చెపిింది. ఏభనాల
తెలిమక్ ఊరుకునానరు అింతా... ఎిందుక్ింటే, గరి ఫోన్ చేసనా వేణు ఆ కాఱ్ క్ట్
చేసేస్
ర నానడు. భధుబాఱకీ అతనికీ మ్మట్లే లేవు... ఈ రిసథతుల
వ అక్కడిక్ష్ ింపాఱనాన
బమమే... ఆ వినత సక్ిందును ఏభైనా చేసేర ఎలాగననది భరో రఴన...
బాబును తన దగాయ ళదిలేస వెలశభని అడిగింది పూయిభభ.
“ళదద, సవాడు, తలివపాఱకు దూయిం చేమకు...” అని గటిుగా చెపిింది అింజభభ...
నిశహామింగా ఊరుకుింది పూయిభభ.
భధు కోరిక్ రకాయిం గరి ఆభను ఐఴషయమకు అగించి వెనుదిరిగాడు.
***
బాబును „ఊమఱ‟ అనే బ్రబీ కేర్ సింట్ర్ ల వేస, తాను ఉదోమగింల తిరిగ జాయన్ అయింది
భధుబాఱ. ఐఴషయమ ఎింత నచి జెపినా అతరవారిింటిక్ష్ వెలశలేదు.
ఆ యిండు ఱక్షఱ కోశిం ఐఴషయమ తన ఫింగాయిం అింతా టిు బామింకుల గోఱడ్ లన్ తీస్కుిందనన
వివమిం పినిన గారి దాషరా తెలిసింది. బాబాయ్ గారే ఆ అప్పను ఇపిించాయని కూడా
తెలిసింది.
భధుబాఱ గుిండ్ర ఐఴషయమకు పాదాకాయింతభై పోయింది... సేనహానిక్ష్ మ్మరు రూప్పగా నిలిచిన
ఐఴషయమ ఋణానిన తానటిక్ష్ తీరుికోగఱదు? ఇింత గ సేనహతురాలిన తనకు కానుక్గా
ఇచిిన ఆ దైవానిక్ష్ ద ద క్ృతజఞతలు తెలిమజేస్కుింది. ఇింత భించి అమ్మభయని ఎనిన
స్త్రు
వ దూషిించారు వినత, వేణు? అశలు వాలవక్ష్ ఐఴషయమ పేరు ఎతేర అయత కూడా లేదనుకుింది
క్సగా...
తనక్ష్ ఇదదరు పిఱవలు... అిందుల దదది ఐఴషయమ... దానిన బాగా చూస్కోవాలి... యిండోవాడు
బాబీ... తామిదదరూ ఉిండగా వాడిక్ష్ లట్ట లేదు... బాబీని ఆడిస్త
ర , వాడిక్ష్ పాలు డుతూ, నిదర

ప్పచుితూ... తాను కూడా వాడిక్ష్ భరో తలివగా మ్మరిపోయింది ఐఴషయమ...
అనీన ఇప్పడిప్పడే క్ దారిల డుతూ ఉిండగా... ఇదిగో ఇప్పడు ఇలా దొింగతనింగా
బాబీని తీస్కువెళ్ళశడు వేణు.
జరిగిందింతా నభరు వేస్కునన భధుబాఱ, బాబీ ఊస్లూ, కేరిింతలూ, నవుషలూ దద
గురు
ు ళస్త
ర ఉింటే వెక్ష్క వెక్ష్క ఏడళస్త్గింది.

రాతిఱ చీక్ట్యామక్ మొదలెైింది అగనర్టక్ష! బాబిగాడిక్ష్ స్టస్త్తో పాలు డుతూింటే దానిన
తోసేస్త
ర తలివకోశిం వెదుకుకింటూ ఏడళస్త్గాడు. వేణుకు ఏిం చేయాల తెలిమలేదు.
స్గుణభభ కూడా తఱవడిలివపోయింది... వాడిని భుజాన వేస్కుని అటూ ఇటూ తిరుగుతూ,
లాలిస్త
ర ఎలాగో గోరువెచిగా కాసని పాలు టిుింది... తలివకోశిం ఏడుస్త
ర నే నిదరలక్ష్ జారాడు
బాబి.
వాడిని ఉయామఱల వేస, కడుకు దగాయకు ళచిిింది స్గుణభభ.

“వేణూ... పాిం మూట్గట్ట
ు కోకురా... రేప్ప వీడిని తీస్కువెళ్లశ భధుకు ఇచేిస రా...” అింది
అనునమింగా.
అయవుింగా తఱ తిప్పకునానడు వేణు.
“ఆవిడే రుగు రుగున ళస్
ర ింది లేమ్మభ... ఇటికే యిండు నఱలుగా ింతిం టిు, భన
దగాయక్ష్ రాకుిండా ఆవిడగారి సేనహతురాలి దగాయ ఉింటోింది క్దా... ఇప్పడు పిలా
వ డి కోశిం
ళస్
ర ిందిలే...” నియవక్షమింగా అనానడు.
“ఎటిక్ష్ మ్మయతారా
ర నానరు? సవాడిని చూస్కోళట్ిం
య మీరు? ఎిందుక్ష్లా ననున శ్క్ష్హస్
చాలా క్వుిం నామనా... అది క్ననతలివక్ష్ త స్త్ధమిం కాదు...”
“అయతే నువుష చూస్కోలేనింటావా? ఆయాను డతానులే...” తేలిక్గా అనానడు వేణు.
నతిర కట్ట
ు కుింది స్గుణభభ.
***
“ఏమిటి సశుర్, అదోలా ఉనానరు?” శయషిం పోగట్ట
ు కునన దీనురాలిలా ఉనన భధుబాఱను
రిక్ష్స్త
ర అడిగాడు శషరూప్.
శమ్మధానిం చెబోయింది భధుబాఱ... ఈలగా అట్ట ళచిిన క్ననన్ వీలశను
ళింక్యగా చూస్త
ర , “చెపేవి శీయయింగనీతులు... చేసేవి తప్పడు నులూ...” అనానడు
జనాింతిక్ింగా...
“మిశుర్ క్ననన్, వాటారూమ టాక్ష్ింగ్?” తీళరభైన క్ింఠశషయింతో అననది భధుబాఱ.
ళింక్యగా నవుషతూ అక్కడినుించి వెళ్లశపోయాడు క్ననన్.
“స్త్ర్ట సశుర్... క్ననన్ మీ మీద దురుదదఴమింతో ఉనానడు... నినననే వాడి కుటిఱప్ప
ఆలచనఱనీన తెలిస్త్య... మీరు కించెిం జాగయతరగా ఉిండడిం భించిది... వీలుింటే మీరు మీ బయు
దగాయకు వెళ్లశపొిండి...అద భించిది...” క్నయన్ గా అనానడు శషరూప్.
“నా బరా
ు ? శషింత కడుకును క్ష్డానప్ చేస ఎతు
ర కుపోయనవాడు, నాకు అనుక్షణమ యింప్ప
కోతను క్లిగించిన వాడూ నా బయు... అట్టళింటి భనిషి దగాయకు ఎలా వెలశభింటారు
శషరూప్?” నిరేషదింగా అననది భధుబాఱ.
“సశుర్, రతి భనిషీ తప్పలు చేస్త్రడు... అవి తెలుస్కునే క్షణిం రాక్ మ్మనదు... ఇప్పడు

బాబును అతను తీస్కువెళ్ళశరా?”
“అవును శషరూప్ గారూ... ఊమఱ కేర్ సింట్ర్ నుించి నినన తీస్కువెళ్ళశడు... ఇప్పడు
నేను వెళ్లశ అడుకుకింటే, తనక్ష్ ఇవుభైతే ఇస్త్రడు... లేక్పోతే బాబు కోశిం నాకు ఇవుిం
లేక్పోయనా అక్కడ ఉిండాలి... అద అతని వూమషిం...”
“భరి...మీరు ఇప్పడు ఏిం చేమదఱచుకునానరు?”
“పోలీస్ రిపోయు్ ఇవాషఱని...”
“అయ్యమ... అదమిటి సశుర్? అలా చేమక్ిండి... మీ అతరగారు, మ్మభగారు... వారి రువు
రతివులు ఏిం కావాలి? వారి గురిించి ఆలచిించిండి...”
“నామమిం నా వెైప్ప ఉననదనీ, నేను గలుస్త్రననీ తెలిసనా నేను నామమస్త్థనానిక్ష్
వెలశకూడదు... వాలశ రువు కాపాడాలి... బగళింతుడా, ఎలాింటి శమ్మజింల శృషిుించావు
ననున క్ స్టరళగా, దగా డిన భాయమగా, అశహాయురాలెైన తలివగా...” ఉపొింగ ళస్
ర నన
దుుఃఖానిన మనిింట్ దవి నొక్ష్క ఆప్పకుింది భధుబాఱ.
“అయ్యమ, బాధడక్ిండి సశుర్... ఈరోజు స్త్మింతఱిం వెళ్లశ బాబును చూస యిండి... బాబును
మీకు దూయిం చేమయని అనుకుింట్టనాన...”
“శరే శషరూప్ గారూ...” తఱ ింక్ష్ించి నిల డిింది భధుబాఱ.
***
ఉదమమే ఊరినుించి ళచిిింది స్చితఱ. బాబును చూస ఎింతగానో మరిసపోయింది. ది
గింట్ఱక్లా
వ ళచేిసన వినత కూడా బాబిని చూస శింఫయింగా గింతులు వేసింది... తభ
నాననగారి పోలిక్ఱతో బాబి క్నిపిించట్మే అిందుకు కాయణిం.
వాడిని ఎతు
ర కుింటూ, ఆడిస్త
ర , పాలు డుతూ, జోఱ పాడుతూ, ఊమఱ ఊప్పతూ ఎింతో
ఆనిందానిన అనుబవిించారు అకాక చెలెవళ్ళశ ఇదదరూ... వేణూ శరే శరి...
“అయతే అననయామ, భధుబాఱ ఇక్ రానిందా?” ఆరా తీసింది వినత.
“ఎళరిక్ష్ తెలుస్? ఇక్కడిక్ష్ రాళట్ిం ఇవుిం లేక్నే క్దా తన పరిండ్ ఇింటో
వ చేరిింది? భధమల నేను,
అమ్మభ ఫోన్ చేసనా తీమలేదు... ఇప్పడు ళస్
ర ిందిలే... పిలా
వ డి కోశిం...” ఘనకాయమిం
చేసనవాడిలా నవాషడు వేణు.

“వేణూ... నీకు డబుఫకేిం తకుకళరా? వాలశ అననమమ తీస్కునన డబుఫకోశిం అింత గడళ
ఎిందుకు చేస్త్వు? అశలు అయన వాలశ భధమ అప్పలేమిటా
ఱ ? పాిం భధూ ఎింత బాధ డి
ఉింట్టిందో... అిందుకే దాని భనస్ విరిగపోయ ఉింట్టింది...” అింది స్చితఱ తమభడితో...
“అక్కయామ... నీకు తెలిమదా, తమభడు తమభడే, పేకాట్ పేకాటే... బాళ బావే, అప్ప
అపే... అప్ప తీయిభననింత మ్మతా
ఱ న ననున దషషిించేమనక్కయలేదు నీ భయదలు...
అయనా గటిుగా అడిగేశరిక్ష్ భరానడే నాకు డబుఫ ింపేశ్నడు మ్మ బాళభరిది... అతని దగాయ
లేక్పోతే క్దా... కాక్పోతే భధు భదదతు తీస్కుని, డబుఫ లేదింటూ ఎగవేమటానిక్ష్
రమతినించాడు...”
“భనకేిం తెలుస్, ఎక్కడ అప్ప తీస్కుళచిి క్టా
ు రో? మీ ఇదదరూ కేలా
తయాయయామరు...” మ్మరిి మ్మరిి తమభడినీ, చెలెవలినీ చూస్త
ర బాధగా అింది స్చితఱ.
“అలా గడిడ ట్ువే దదపాపా, నీ తమభడిక్ష్, చెలెవలికీ... కయక్రాని కమమలా
వ తయాయయామరు...
అశలు వీడిక్ష్ అనళశయింగా ళ్లవ చేస్త్ిం... అలా ఫరషభచారిగా ళదిలేస ఉింటే, ఈరోజు ఈ
బాధలు ఉిండేవి కావు...” కోింగా అననది స్గుణభభ.
“అమ్మభ, నువుష పిచిి దానివి... నాననగారిని భనక్ష్ దూయిం చేసింది భధుబాలే... ఆ వివమిం
నువుష భయచిపోతునానవు...” అింది వినత.
“కానీ నానన ఆరోగమిం దిగజారిపోళటానిక్ష్, అరాధభాళనతో ఆమన క్ృశ్ించి పోళటానిక్ష్
కాయణిం నీ విక్ృత చేవులే అనన శింగతి మ్మతఱిం నీవు భరిిపోతునానవు వినతా...” కోింగా
అింది స్గుణభభ.
“అశలు నువుష క్నన తలివవేనా?” తలివ మీద విస్పలిింగాలు కురిపిస్త
ర అననది వినత.
“దుయదృవుళశ్నతూ
ర అవునమ్మభ... నినున క్నన పాపిషిు తలివని నేనే...” క్ళ్ళశ ళతు
ర కుింది
స్గుణభభ.
“అబాఫ, నీ చాదశరిం ఏమిట్మ్మభ? అయన వాలవక్ష్ ఆకుల
వ నూ, కాని వాలవకు క్ించాల
వ నూ
ళడిడస్త్రవు! వినత నీ మదు
ద ఱ కూతురు... ఎప్పడూ దానిన తప్ప డతావేమిటి?” గుడిడగా
చెలెవలిని వెనకేస్కు ళస్
ర నన వేణును చూస మఖమఖాలు చూస్కునానరు స్చితఱ,
స్గుణభభ...

***
ఆ స్త్మింతఱిం తడఫడే అడుగుఱతో ఆ ఇింటో
వ క్ష్ ళచిిింది భధుబాఱ.
“ఒ... భధుబాఱ గారా? చాలా రోజుఱక్ష్ గురు
ు ళచిినట్ట
ు ింది మ్మ ఇలు
వ !” ళమింగమింగా అనానడు
వేణు.
“వేణూ, ప్లవజ్... బాబును ఇళషిండి...” తగు
ా శషయింతో తనలని ఆవేశ్ననిన నిమింతిఱించుకింటూ
అననది భధుబాఱ.
“బాబు నీకే కాదు, నాకూ కడుకే... వాడిని నాకు దూయింగా ించటానిక్ష్ నేను ప్పకోను...
నువుష ఇక్కడిక్ష్ ళచేియాలి...” శ్నసస్
ర ననట్ట
ు గా అనానడు వేణు.
“నేనింటే ఇవుిం లేని నీకు, నా కడుకు ఎలా ఇవుభయామడు?” క్సగా రశ్నించిింది.
“నుళషింటే కాదు... నీ దధతుఱింటే నాకు ఇవుిం ఉిండదు... నీ ఇవుిం ళచిినట్ట
ు డబుఫను
అిందరికీ ించట్ిం ఇవుిం ఉిండదు... నీ ఇవుిం ళచిిన వాలశతో పిచిి సేనహాలు నాక్ష్వుిం
ఉిండదు...”
“నాకూకడా... మీలని ధనదాషిం అింటే ఇవుిం ఉిండదు... అయన వాలశను డబుఫకోశిం
అళమ్మనిించట్ిం ఇవుిం ఉిండదు... సేనషింలని మ్మధురామనిన అయథిం చేస్కోక్పోగా,
దుయదృవుళింతుఱను అయథిం చేస్కునే భనస్ నీల లేక్పోళట్ిం నాకు ఇవుిం ఉిండదు...”
“అయతే ఇప్పడు ఏభింటావు?”
“మూమచుళల్ క్నింట్ మీద విడాకులు తీస్కుిందాిం... శషింత ఆలచనఱననవి లేకుిండా
మీకు లఫడి ఉిండే క్ అనుకూఱళతిని చేస్కుని స్ఖడిండి...”
“ఏిం, నువుష కూడా ఎళరినైనా చూస్కునానవా? అింత తేలిక్గా ననున ళదిలేమటానిక్ష్ సదధ
డుతునానవు?” వెట్కాయింగా అనానడు వేణు.
బాణిం దఫఫ తినన లేడిలా విఱవిఱలాడిింది భధుబాఱ.
“వేణూ... ఎిందుక్ష్ింత అమ్మనువింగా షయు్ చేస్
ర నానవు ననున? ఇట్ ఈజ్ బూ
ర ట్ల్ యు నో?”
ఆభ మ్మట్ పూరిు అవుతూ ఉిండగా యటో
వ ించి ళచిిన స్గుణభభ “అమ్మభ, భధూ, ఎలా
ఉనానవే?” అింటూ ఆభను దగాయకు తీస్కుింది.
“అతరయామ...” ఆభ నిశహామత ఆక్యిందనగా మ్మయగా తలివ లాింటి అతరగారి భుజమీభద తఱ

వాలిి రోదిించిింది.
“ఊరుకోమ్మభ... ఊరుకో...” వీప్ప నిమరుతూ ఒదారిిింది స్గుణభభ.
“ఆఫీస్ నుించే ళస్
ర నానవా తలీవ? బాబు డుకునానడు... చాలా సేైింది... ఇప్పడు
లేస్త్రడేమో.. వాడు లేచే లప్పగా నువుష వేడిగా కాశరింత కాఫీ తాగు...”
“ఉహు, ళదదతరయామ...” అయవుింగా అననది.
భధామనిం అననిం తిననట్ట
ు లేవు... రామ్మభ...” అింది చేయ టిు ళింటిింటో
వ క్ష్ తీస్కు
వెళ్ళతూ...
ఆభ మ్మట్ కాదనలేక్ వెింట్ వెళ్లశింది భధుబాఱ.
***

స్టులు పేవట్ ల మిక్ిర్ పోసచిి, వేడి వేడి చిక్కని కాఫీ స్టులు గా
వ స్నిిండా ఇచిిింది స్గుణభభ.
ఆక్లి మీద ఉిండట్ిం చేతనూ, అతరగారిని బాధ ట్ుకూడదనీ తషయతషయగా తినేస, కాఫీ

తాగేసింది భధుబాఱ. ఇింతల లలిక్ష్ ళచిిింది స్చితఱ, “ఏమ్మభ భధూ, ఎలా ఉనానవు?”
అింటూ...
“నేను బాగానే ఉనానను ళదినా, మీరు ఎలా ఉనానరు? ఎప్పడు ళచాిరు??” అడిగింది
భధు.
“ఉదమిం ళచాిను. రేప్ప వెళ్లశపోతాను... ఇక్కడ మ్మ దూయప్ప ఫింధువులుింటే అక్కడిక్ష్ వెళ్లశ
ళస్
ర నానను. బాబు చాలా బాగునానడు భధూ... హార్టు క్ింగా
య ట్్...” అభిమ్మనింగా భుజిం
చుటూ
ు చేయవేసింది స్చితఱ.
ఇింతల ఉయామల
వ ించి బాబు ఏడుప్ప వినడిింది... తషయతషయగా అక్కడిక్ష్ వెళ్లశింది
భధుబాఱ. బాబు క్క తడిచేస ఏడుస్
ర నానడు... తషయతషయగా వాడిని ఎతు
ర కుని పాడ్రైన
నేప్లని తీస క్కనే ఉనన పొడి ట్ళల్ తో తుడిచిింది భధుబాఱ.
ఉయామఱల తడిసన ఫట్ుఱను తీస బాతూ
ఱ మ్ ల ఫకెట్ ల వేస ళచిిింది. స్గుణభభ
అిందిించిన పొడి నేప్లని వాడి మొఱకు క్టిు, నేఱ మీదనే కూరుిని, వాడిని అడా
డ ఱల వేస్కుని
జాకెట్ హుక్్ విపి పాలిళషస్త్గింది భధుబాఱ. అఱవాటైన తలివ రివషింగిం, శయస వాడిక్ష్
బదరతను క్లిగస్
ర ననట్ట
ు ... ఉింగా ఉింగా ఴబా
ద లు చేస్త
ర , ఆనిందింగా పాలు తాగస్త్గాడు బాబి.
వాడిని భర్ట భర్ట ఎదకు షతు
ర కుింటూ, క్నీనటిని అదుప్పల ట్ట
ు కుింటూ... వాడి తఱ
నిమరుతూ, కాళూశ చేతులూ శళరిస్త
ర కూరుిింది భధుబాఱ. అయగింట్ తరువాత, వేణు
ళింట్గదిలక్ష్ వెళ్లశ తలివతో ఏదో గుశగుశగా చెపి ఫమట్కు వెళ్ళశడు. అతని ఫైక్ స్త్ుయు్
చేసన ఴఫదిం వినిపిించిింది.
“అమ్మభ, భధూ... ఇద భించి తరుణిం... వాడు ఏదో ఫోన్ కాల్ ళచిిిందనీ, అయజింట్ గా
వెళ్ళ
వ ఱని, గింట్ల ళస్త్రనని, నినున క్దఱనీమళదదనీ చెపి వెళ్ళశడు... వాడిక్ష్ప్పడు వెలశట్ిం
ఇవుిం లేదు కానీ తనిశరి అయిందట్. నువుష బాబును తీస్కుని, టాకీ ల వెళ్లశపో

అమ్మభ... భళ్ళశ నీ దగాయకు ళచిి గడళ చేసేర పోలీస్ క్ింైింట్ ఇస్త్రనని చెప్ప... తలివని, బిడడను
విడదీసే షకుక ఎళషరికీ, చిళరిక్ష్ ఆ బిడడ క్ననతిండిరక్ష్ కూడా లేదు. కనిన రోజులు సఱవు టిు
బిడడను క్నిట్ట
ు కో... వీలెైతే మీ అననగారిని పిలిపిించుకని ప్పటిుింటిక్ష్ వెళ్ళశ... గడళఱనీన
పోయ, మీ ఇదదరి భధామ స్త్భయశమభింటూ ఏయడితే అప్పడు ఇక్కడిక్ష్ రాళచుి...
ఇింతక్నాన నేనేమీ చెలేను... ఇదిగో వేడివేడిగా అననిం తినేస వెళ్ళశ...” అింటూ క్ించిం ల
అననిం టిు చారు పోస, కూయ టిు అిందిించిింది స్గుణభభ.
ఆభ సజనామనిక్ష్ భనస్లనే వేయ దిండాలు ట్ట
ు కని, యిండు నిమిషాల
వ అననిం తినేస, ఆభ
పాదాఱకు మొ
ల క్ష్కింది భధుబాఱ.
“వెళ్లశరా భధూ... బాబు, నువూష జాగయతర...” ఆపామమింగా భుజిం తటిుింది స్చితఱ...
“థింక్ యూ ళదినా...” అరమతనింగా ఆభ భుజమీభద తఱవాలిిింది.
కాబ్ బుక్ చేస్కోగానే ఐదు నిమిషాల
వ ళచేిసింది. అతా
ర , ఆడబిడడఱకు చెపేస, బాబుతో శహా
కాయక్ష్కింది భధుబాఱ.
***
“నేను చెపిిందమిటి, మీరు చేసిందమిటి అమ్మభ?” ఆగయషింగా అయళయ్యమ స్త్రి రశ్నించాడు
వేణుగోపాల్. అటిక్ష్ అయగింట్ అయింది అతను ఇింటిక్ష్ ళచిి. రాగానే ఉయామఱల బాబు,
ఇింటో
వ భధుబాఱ లేక్పోళట్ింతో ఏిం జరిగిందో అతనిక్ష్ అయథభై పోయింది. తలివని బశభిం చేసేలా
చూస్త్డు. ఆవిడ లెక్క చేమలేదు. నియవక్షమింగా తనను కానట్ట
ు ఊరుకుింది. అక్క మీద
అరిచాడు. అభాళింగా చూస మౌనింగా ఉిండిపోయింది స్చితఱ.
బిడడను అడడిం ట్ట
ు కుని భధుబాఱను అటిు ట్ట
ు కోళచుి అనన అతని ఆలచన ఇలా
బింగడేశరిక్ష్ తట్ట
ు కోలేక్ తలివని దూషిించట్ిం మొదలు టా
ు డు. క్డుప్పన ప్పటిున శింతు క్నాన
ఫమటి నుించి ళచిిన వాలశై చూపే పేరభ తన తలివక్ష్ తగదని చెపాడు. ఈ రోజు

తపిించుకునాన, భళ్ళశ వెళ్లవ బిడడను తీస్కుళచేిస్త్రనని చెపాడు. అనీన విింటూ ఊరుకుింది
స్గుణభభ.
గింట్ గడిచిింది. అఱసపోయ, కుర్టిల వెనకుక జాయగఱ ఫడి కూరుినానడు వేణుగోపాల్.
అనుక్షణమూ క్నుఱ మిందు సవాడి మదు
ద మఖిం, బోస నవుషలూ క్దలాడుతునానయ.
రాక్షస... తన బిడడను తన నుించి వేరు చేమటానిక్ష్ ఆభక్ష్ ఏిం షకుకిందని? ఎిందుకో
అక్స్త్భతు
ర గా తిండిర గురు
ు ళచిి ఏడుప్ప మించుకు ళచిిింది... యిండు చేతుల
వ మఖిం
దాచుకని క్నీనరు కాయిస్త్గాడు...
అనీన చూస్త
ర నే ఉనన స్గుణభభ భనస్ నీయైపోయింది... చట్టకుకన దగాయకు ళచిి, దగాయగా
నిఱఫడి, అతని మఖానిన తన పొట్ుల దాచుకుింది.
“అమ్మభ...” ఏదో తెలిమని దుుఃఖింతో రోదిించాడు వేణు.
“ఎిందుకు? ఎిందుక్మ్మభ ఇలా అయింది? నానన భనలిన విడిచి ఎిందుకు వెళ్లశపోయారు?
ఇప్పడు బుజిజగాడు కూడా భనక్ష్ దూయభై పోయాడా? భధూ ఎిందుక్మ్మభ వెళ్లశపోయింది?
బాబును ఇక్ నేను ఎటికీ చూడలేనా?” అింటూ ఏదదో అడుగుతూ ఉింటే, ఆ ఉధృతి తగేా
ళయకూ అతని కాయఫ్ ల చేతివేళ్ళ
వ దూరిి, రాస్త
ర ఉిండిపోయింది స్గుణభభ.
“వేణూ, ఏదైనా సేనషింతో స్త్ధిించాలి బాబూ... భధుబాఱ మీద గ ట్ట
ు కుని నువుష
చేసేదిం ఉిండదు. చూడు, మొనన బ్రబీ కేర్ సింట్ర్ నుించి బాబును తీస్కు ళచేిశ్నవు. అది
ఎింత నేయమో తెలుస్త్? నీ మీద క్ష్డానపిింగ్ నేయిం క్ష్యింద భధు కేస్ డితే? భించి అమ్మభయ
కాఫటిు చట్ుిం దాషరా కాకుిండా తనింతట్ తాను ఇక్కడిక్ష్ ళచిి బాబును తనతో
తీస్కుపోయింది. క్ననతిండిరవి అయనింత మ్మతా
ఱ న ఆ తలివని మ్మనసక్ కోహబకు గురి చేస
పిలా
వ డిని ఎతు
ర కురాళట్ిం శఫబు కాదు, గ కాదు...
చూడు, యిండు రోజుఱ శయసకు నువేష బాబును ళదిలి ఉిండలేక్పోతే, క్నన క్డుప్ప... పాలిచేి

తలివ... తనక్ష్ ఎింత బాధాక్యింరా ఆ వియ్యగిం? వినత మ్మట్లు వినకు... దానిక్ష్ ళింటి నిిండా
స్త్షయథిం నిిండిపోయింది... అది చెపిన పా
వ ను
వ అనీన అయథయహతాలు... వివేక్ింతో ఆలచిించు
నామనా... గతో స్త్ధిించలేనిది పేరభతో స్త్ధిించళచుి... అనళశయభైన ింతాఱకు పోయ
ఆపుర్ ఆల్ యిండు ఱక్షఱ రూపామఱ కోశిం భధుక్ష్ గవాడివి అయామవు... ఆ పిఱవ ఎింతో
ఉతరమరాలు... మీరిదదరూ విడిపోతే, నువేష దుయదృవుళింతుడివి అవుతావు కానీ ఆ పిఱవ
కాదు...
నేనూ నీకు శ్నఴషతిం కాదురా... మీ నాననగారి వెింటే నేనూ వెళ్లశపోళఱసన దానిన... తలివలా
నినున చూస్కునే నీ భాయమను దూయిం చేస్కోకురా బాబూ... తనకు దగాయళటానిక్ష్
రమతినించు... నీ తప్పలు ఎలా శరిదిదు
ద కోవాల, ఆభక్ష్ ఎలా చేరుళ కావాల నువేష
నియియించుకో... నీ తలివగా ఇింతక్నాన ఇింకేమీ చెలేను...” కింగుతో క్నీనరు తుడుచుకుింది
స్గుణభభ.
ఏమీ మ్మటా
వ డలేనట్ట
ు క్ళ్ళశ మూస్కుని అలాగే ఉిండిపోయాడు వేణు.
***
మూడు నఱఱ అనింతయిం ఆరోజు...
ఫమట్ బాగా ళయహిం డుతోింది.
డాలీ ఫా
వ ట్ ల కూరుిని తాగుతునానడు కార్టుక్. భనస్ను ఎళరో యింిం టిు కోసేస్
ర ననట్ట
ు గా
అనిపిస్రింది. చితఱిం ఏమిట్ింటే ఎింత తాగనా అతని భనస్లని బాధ తగాట్ిం లేదు.
డాలీ మీద ఉనన మోషిం కదీద, ఐఴషయమను ళదిలి ఇక్కడిక్ష్ ళచేిస్త్డు. డాలీక్ష్ ఉనన సేనహాలు,
అపైయ్ తనకు తెలుస్. తనకూ డాలీ కాకుిండా నిమీభ, సమీ ఱతో అపైయ్ ఉనానయ. కానీ
అవి కేళఱిం కాఱకేహిం మ్మతఱమే. డాలీ అిందిం, ఴర్టయిం మీదునన మోషిం తనక్ష్ ఇింక్ ఎళరి మీదా
క్ఱగలేదు... ఈ భధమ డాలీ రళయున భర్ట విఴృింఖఱింగా తయాయైింది. నినన బ్ క్ష్ తామిదదరూ

వెళ్ళశరు. అక్కడ డాన్ చేస్త
ర తన క్లశ మింద ఇదదరు కలీగ్ తో చాలా విచిఱవిడిగా
రళరిుించిింది డాలీ... అింతే కాక్, వాలశతో క్లిస కారుల ఎక్కడికో వెళ్లశపోయింది...
తన జీతిం, సేవిింగ్ అింతా డాలీ కోశమే ఖరుి టా
ు డు తను. ఆభ కోశిం రోజూ ళింట్లు చేస
టా
ు డు. ఇతయ స్టరళఱ ళింక్ చూడట్ిం మ్మనేస్త్డు కూడా. అయనా ఆభక్ష్ ఈ భధమ తనింటే
నియవక్షమ ధోయణ్న రఫఱభై పోయింది.
„నిజిం చెప్ప, డాలీని నువుష పేరమిించావా?‟ భనస్ అతనిన నిఱదీసింది.
„ఊ... ఏమో నాకు తెలిమదు...‟
„కాదులే, నిజిం చెప్ప... ఆభ బావుింట్టింది... ఎక్కడి అళమవాలు అక్కడ అభరిినట్ట
ు
సొింప్పగా ఉింటాయ... ఆభతో శ్నర్టయక్ అనుబళిం భరిింత బాగుింట్టింది... సగు
ా అనేది
డకుిండా, భగవాడిక్ష్ ఎలా ఇవుభైతే అలా రళరిుస్త
ర , ఴృింగాయ పూరితభైన మ్మట్ఱతో
యచిగడుతూ... నినున స్ఖాఱ అించున నిఱఫడుతుింది అని నీ భాళన... ఆ క్కటే నీవు
ఆభను ఇవుడటానిక్ష్ కాయణిం త, నీది పేరభ కానే కాదు... కేళఱిం వామమోషమే...‟
„ఏమో భరి... కాళచుి...‟
„మీయింతా లామన వాదులు... ళ్లశ అనే ఫింధింల చికుకకుింటే ఇలా ఇవుిం ళచిినట్ట
ు
ళమభిచరిించకూడదు... ఇవుిం ళచిినవాలశతో కోయకలు తీరుికోళటానిక్ష్ వీలు కాదు.
ఫింధాలు, బాధమతలు ఏయడతాయ... మదైనా, మచిటైనా భాయమ క్కరితోనే... పిలా
వ ,
పాపా ప్పట్ట
ు కు ళస్త్రరు... ఇలూ
వ , శింస్త్యిం, పిఱవఱ చదువులూ, తిిండీ తిలూ... ఇలా ఎనోన
నుల
వ యక్యకాఱ విధులు నియషరిుించాలి ళస్
ర ింది... అది తపిించుకోళటానికే మీ యుళత
„లివిన్‟ అింటూ పారిపోతునానరు... మీక్ింటూ శషింత అభిపా
ర యాలు లేవు... లేవు గాక్ లేవు...‟
భనస్ యచిిపోయ తనను నిఱదీస్
ర ింటే, ఆ ఆలచనఱను ఆప్పకోళటానిక్ష్ టీవీ ఆన్ చేస్త్డు
కార్టుక్. అతని తఱప్పల
వ ఐఴషయమ క్దలాడిింది.
ఐఴషయమ ఇలాగే ఉిండేదా? ఉహు... ఐశు తనను నిజింగా పేరమిించిింది. ఎప్పడూ తన డబుఫను

ఆశ్ించలేదు... ఎనోన యకాఱ ళింట్లు చేస, ఏ శభమింలనైనా శరే కశరి కశరి ళడిడించేది...
రతీ వాయిం తఱకు నూన రాస, నలుగు టిు, తఱ అింటి స్త్ననిం చేయించేది... తనకు
ఎప్పడేనా జషయిం ళసేర అలా
వ డి పోయేది. ఆభను ింట్రిని చేసేస తన దారి తాను చూస్కుని
ళచేిస్త్డు. తనశలు భనిషేనా? క్నీశిం సేనషధరాభనిన అయనా పాటిించలేద! ఆభ పేరు
తఱళటానిక్ష్ అయనా తనక్ష్ అయత లేదు గాక్ లేదు...

“ఏమిటా
ఱ భధూ, ఎనానలశని ఉదోమగానిక్ష్ లీవు డతావు?” టిఫిన్ పేవట్ చేతిక్ష్ అిందిస్త
ర
అడిగింది పూయిభభ.

బాబుతో ప్పటిుింటిక్ష్ భధూ ళచిి వాయిం దాట్టతోింది...

“ఏమిటోనమ్మభ, నాకేమీ అయథిం కాళట్ిం లేదు... వీడిని బ్రబీ కేర్ సింట్ర్ ల వేసేర, వేణు తీస్కు
వెలశకుిండా ఉిండడు. నాక్తనితో కాప్పయిం చేయాఱని లేదు... అట్ట ఉదోమగిం ళదులుకునే
రిసథతీ కాదు... ఏిం చేమనమ్మభ నేను?” నిశహామింగా చూసింది భధుబాఱ.

“పోనీ, కనానలశ పాట్ట నేను నీతో ళచిి ఉిండనా భధూ?” అడిగింది పూయిభభ.

“ళదదమ్మభ, నాననగారిని చూస్కోవాలి నువుష. నాననమ్మభ, ఇింకా చింటి పా... నీ అళశయిం
ఇక్కడే ఎకుకళ అమ్మభ... నేనే ఏదో క్ మ్మయాిం ఆలచిించుకుింటాను...” అింది భధుబాఱ.

“ళదినా, చూస్త్వా, వీళ్లశదదరికీ ఎనిన పోలిక్ల?” ఇదదరు పిఱవలీన డిల కూరోి ఫట్ట
ు కుని, బ్రబీ
ఫుడ్ తినిపిస్
ర నన నియభఱ అింది.

అవును... ఆరు నఱలు నిిండుతునన సవాళ్ళశ ఇదదరూ ఆరోగమింగా ఉనానరు. కీరిు, బాబి

ఇదదరూ క్రి జుట్ట
ు భరొక్రు ట్ట
ు కుని లాగుతూ బోస నవుషలు నవుషతూ, కేరిింతలు
కడుతూ ఫుడ్ తిింట్టనానరు. గరి, భధు కేలా ఉింటారు. చిననప్పడు గరిక్ష్ ఫా
ర క్ వేస,
క్ృష్ణ
ి డి జడ వేస తీసన ఫోటో, భధు చిననటి ఫోటోలు క్కరివే అనిపిించేలా ఉింటాయ
పోలిక్లు... అిందుకే తిండిర పోలిక్ ళచిిన కీరిు, తలివ పోలిక్ ళచిిన బాబి కేలా ఉనానరు, క్ళఱ
పిఱవలు అింటే నమేభలా...

“అవును ళదినా...” నవిషింది భధుబాఱ.

“నువేషమీ అనుకోక్పోతే...” శింఴమింగా ఆగింది నియభఱ.

“పరాషలేదు ళదినా, ఏమీ అనుకోను చెప్ప...” రశ్ననయథక్ింగా ళదిన గారివెైప్ప చూసింది
భధుబాఱ.

“నువుష వేణు అననమమ దగాయకు వెళ్లశపోళట్ిం భించిది... ఆహా, నువిషక్కడ ఉిండట్ిం నాకు

అబమింతయిం కాదు... ఎనానలశయనా ఉిండొచుి... కానీ చూడు... భన ఇరుగూ పొరుగూ
గుశగుశలాడుతునానరు... అతరమమ చాలా ఇఫఫింది డుతునానరు...” చెలేక్ చెపిింది
నియభఱ.

భధుబాఱకు ఉపాభ మిింగుడు డట్ిం లేదు... చెించాతో అటూ ఇటూ కెలుకుతూ
కూరుిింది...

“అయామ్ స్త్ర్ట ళదినా... మ్మభమమ గారి ఆరోగమ రిసథతి నీకు తెలిమింది కాదు క్దా... నీ
కాప్పయిం గురిించి చాలా ఫింగ డుతునానరు. బీప్ల క్ింటో
ఱ ల్ అళట్ిం లేదు. మొనన డాక్ుర్ గారు
కూడా ళచిి చాలా కోడా
డ రు... భళ్ళశ స్ుళక్ రాకుిండా జాగయతర డాలి భనిం... నువెషళ్లశ
కాప్పయిం చేస్కుింటే ఆమన క్నాన శింతోవడేవారు ఎళషరూ ఉిండరు... క్క స్త్రి
స్త్భయశమింగా ఆలచిించు...

మ్మ బాబాయ్ లాగా తాగుడూ, పేకాట్ ళమశనాలు లేవు వేణు అననమమకు... మ్మ మ్మళమమ

లాగా అనుమ్మనరోగిం లేదు. నినున పేరభగా చూస్కుింటారు. అతరగారి స్త్ధిింప్పలు కూడా
లేవు నీకు. వినతతోనే శభశమ. ఆభను రానీమకుిండా ఉింటే చాలు... ఆ వివమిం నేను
స్గుణ పినినగారితో మ్మటా
వ డతాను...

జీవితిం అింటే భన షకుకలూ, ళమక్ష్ుతాషలే కాదు క్దా ళదినా... కించెిం రాజీ, చాలా
శరు
ద బాట్ట కూడా... నువుష చదువుకుననదానివి... క్షమ్మగుణిం ఎింత మఖమమో నేను
చెపాలిన అళశయిం లేదమో... అదీగాక్...” ఆగింది నియభఱ...

“ఊ.. చెప్ప ళదినా...”

“బాబిక్ష్ తిండిర పేరభను దూయిం చేసే షకుక నీకు లేదు ళదినా...” కయడా దఫఫలా తగలిింది ఈ
మ్మట్ భధుబాఱక్ష్.

“అవునా
ర భధూ, నియభఱ చెపిింది నిజమే... నాననఱిందరూ కూతులశక్ష్ భించి వాళ్ళవనే...

వాలశతో ఎనిన బాధలు డా
డ రో అభభఱకే తెలుస్...” చెపిింది పూయిభభ కాఫీ గా
వ స్
అిందిస్త
ర ...

నిజమేనా? అభభక్ష్ నానన ళఱన క్షా
ు లు ళచాియా? ఇఫఫిందులు డిిందా? ఏమో తనకు
తెలిమదు... ఇది ఇింటిింటి రామ్మమణమ్మ? శరు
ద కుపోయ, ఫట్ులు శరు
ద కుని
వెళ్ళశలిిందనా? తఱ విదిలిించిింది భధుబాఱ.

నియభఱ కాఫటిు తన శ్లయమస్ను, కుట్టింఫ రిసథతిని ఆలచిించి ఇింత శవిళయింగా చెపిింది...
ఆభ స్త్థనింల వేరే ఎళరునాన తనకు నితమిం స్త్ధిింప్పలు తపి ఉిండేవి కావు... ఆలచనల
డిింది భధుబాఱ.

ఆ రాతిఱ బాబిని ఉయామఱల వేస, వాడు డుకునానక్, తాను నామనభభ క్కల డుకుింది
భధుబాఱ.

“నానమ్మభ, నాకేిం చేయాల తెలిమట్ిం లేదు...” అింది బ్రఱగా...

“అమీభ, నీకు మీ అతరగారితో ఏిం లేదు క్దా...” భనళరాలి వీప్ప రాస్త
ర అడిగింది అింజభభ.

“లేదు నానమ్మభ... అభభలాగే చూస్కుింట్టింది... ఇప్పడు వినత మీద తనకీ కోమే...
మ్మభమమ గారు పోయాక్ ఆవిడ ఆరోగమమూ అింత బాగుిండట్ిం లేదు... దానిక్ష్ తోడు ఈ
బాధ కూడా...”

“భధూ... మీ ఆమన నిఱఫటిు డబుఫలు అడిగాడనే క్దమ్మభ నీ బాధింతా? ఏ శభశమనైనా
అనిన వెైప్పఱ నుించీ ఆలచిించాలి క్దా... అతనిక్ష్ ఏిం అళశయిం ళచిి అడిగాడో భనకేిం
తెలుస్? అదీగాక్, గరి తీస్కు ళచిిింది అప్పగానే క్దా...దానిక్ష్ నువుష భనస్
పాడుచేస్కోకూడదు...”

“కానీ నానీ, అవి నేను క్వుడి శింపాదిించిన డబుఫలు క్దా... వాటి మీద అతనిక్ష్ ఏిం

షకుకింట్టింది?”

“ళ్లవ అయ, మీరిదదరూ ఏక్భయామక్ ఇింకా నీదీ, నాదీ ఏమిటే? ఇదదరికీ షకుకింట్టింది... నీ
డబుఫ, నా డబుఫ అనే తేడా ఉిండదు... ఇప్పడు నీ బాబు నీ శషింతభని ఎలా
అనుకుింట్టనానవో, అతనూ అలాగే అనుకుింటాడు క్దా...”

“ఎలా? క్వుడి, నళమ్మస్త్లు మోస, నొప్పలు డి క్ననది నేను... పాలిచిి
ించుకుింట్టననది నేను... ఇప్పడు ళచిి షకుక అనగానే ళస్
ర ిందా?” ఉకోయవింగా అననది
భధుబాఱ.

బోసనోటితో నవిషింది అింజభభ...

“ఎిందుకు రాదు? అతనే క్దా నీకీ బాబును ఇచిిింది? ింతాఱకు పోయ బాబుకు తిండిరని
దూయిం చేమకు భధూ... నువుష వెలశట్మే భించిది అమ్మభ...”

“కానీ, అతను చాలా కోపిషిు వాడు నానమ్మభ... చాలా రువింగా మ్మటా
వ డతాడు... ఎింత
బాధగా, అళమ్మనింగా అనిపిస్
ర ిందో తెలుస్త్?”

“పిచిి పిలా
వ ... నువుష ఉదోమగిం చేసే ఆఫీస్ల మజమ్మని నినున ఎప్పడూ కోడడా? నీ
తప్పనాన, లేక్పోయనా కూడా... అదిలిించట్ిం అతని ఱక్షణిం క్దా... భరి నువుష ఆఫీస్కు
వెలవనని, ఉదోమగానిక్ష్ రాజీనామ్మ ఇచేియాఱని అనుకునానవా ఎప్పడ్రైనా?”

“అదీ, ఇదీ క్కటేనా?”

“ఉహు, జీవితిం ఉదోమగిం క్నాన చాలా మఖమభైనది... జీతిం ఇచేి మజమ్మని కోడితే
టిుించుకోమ... జీవిత భాగస్త్షమి కోపానిక్ష్ భనస్ బాధ ట్ట
ు కుింటామ... దీనిన కూడా
తేలిక్గా తీస్కుింటే, నువుష అతనిన చాలా స్లువుగా జయించగఱవు భధూ... భనుష్ణఱ
ఫఱహీనతఱను క్షమిసేరనే వాలశని పేరమిించగఱిం...”

అింజభభ మ్మట్లు చేదుగా ఉనాన, వాటిల
వ ని నిజిం భధుబాఱకు అళగతిం అయింది.

“శరే, మీయింతా చెబుతునానరు కాఫటిు రేప్ప నేనోస్త్రి మ్మ అతరగారితో మ్మటా
వ డతాను...”
చెపిింది భధుబాఱ క్ళ్ళశమూస్కుింటూ...

ళ్లశ అయాక్ ప్పటిులు
వ రాయద అనన వివమిం భరోస్త్రి అయథభైింది భధుబాఱకు.
*******************************************

“ఏమ్మభ ఐశూ, భధూ ఎలా ఉింది?” కాలిిన ళింకామ చిడి గననల తీస్కు ళచిి డ్రైనిింగ్
టేబుల్ మీద డుతూ అడిగింది అననపూయి.

“భధు బావుింది పినీన... రేపో ఎలు
వ ిండో ళచేిస్
ర ింది... వాలశ అతరగారిింటికే వెళ్ళతుింది
ఫహుఴ:”

“ఒ, భించి వాయు చెపావు ఐశూ... చినన చినన వివయాఱకు ింతాఱకు పోళట్ిం అింత

భించిది కాదు... ఆ ఆడడుచును దూయింగా ఉించితే శరి...”

“అవును పినీన... భధు వాలశ అతరగారు దానిక్ష్ హామీ ఇచాియట్... ఇక్ వినతను రానీమను
అని...”

“పోనీలే పాిం... అవునూ, ది దాట్టతోింది, నువిషింకా తయారు కాలేదమ్మభ? ఆఫీస్కు
శభమిం కాళట్ింలా?”

“ఈరోజు స్త్మింతఱిం నాలుగింటిక్ష్ క్ ఇింట్రూషమ ఉింది పినీన... క్ింనీ మ్మరాఱని
అనుకుింట్టనానను. కతరగా టిున క్ క్ింనీల ఇింట్రూషమ... జీతిం బాగుింది... కింత చేింజ్
కావాఱనిపిస్రింది... ఇదిగో శఫజక్ు్ చదువుకుింట్టనానను...” చేతిల బుక్ చూపిస్త
ర అననది.

“బాగా చెయమ అయతే... నేను వెలతానులే... నువుష చదువుకో... వేడి వేడిగా అననిం తినేయ్
చిడి వేస్కుని...నయమ క్లుప్పకో... శరేనా?”

“శరే పినీన, థింక్ యు...” నవిషింది ఐఴషయమ.

స్త్మింతఱిం నాలుగైదు విడతలుగా స్త్గన ఇింట్ర్ వూమ ల, గూ
య ప్ డిశకవన్ ల ఐదుగురిని
సలెక్ు్ చేస్త్రు. ఐఴషయమ కూడా సలెక్ు్ అయింది. క్ నాలుగైదు రోజుల
వ జాయన్ అళభని
చెపారు.

ఆరాతిఱ అమ్మభనాననలిన చూస చాలా రోజులెైిందని ఊరిక్ష్ ఫమలుదరిింది ఐఴషయమ.

తన కోశమే ఫింగ ట్ట
ు కునన అమ్మభ నాననలిన ఒదారిి, మూడో రోజు వెనక్ష్క ళచేిసింది
ఐఴషయమ. ఆ భరానడే కతర ఆఫీస్కు వెళ్లశ జాయనిింగ్ రిపోయు్ ఇచిి ఉదోమగింల చేరిింది.

కతరగా టిున పయభ్ కాఫటిు అింతా కతర స్త్ుఫ్... ఇింకా ళయక్ పూరిుగా మొదఱళలేదు. అించేత
దదగా నులేవీ లేవు. ఆఫీస్ వాతాళయణిం కూల్ గా, రిలాక్డ్ గా అనిపిించిింది.

రాతిఱ ఇింటిక్ష్ ళచిిన తరువాత చాలా రశ్నింతింగా తఱ స్త్ననిం చేస, ప్పననమి వెననఱను

చూస్త
ర బాఱకనీల కూరుిింది. ఈరోజు ఎిందుకో తెలిమదు ద ద కార్టుక్
గురు
ు ళస్
ర నానడు. ఎడారి ఇస్క్తిననఱను, శయస్ అఱలుగా భావిించి రుగు తీసే
అమ్మమక్ప్ప పాింథుడిలా తోచాడు. ఎక్కడునానడో, ఎలా ఉనానడో...

రతీ వాయిం అభఱ ఇింటిక్ష్ వెలశట్ిం బాగా అఱవాట్ట అయింది తనకు... రూతో ఆడుకోళట్ిం,
చదువు చెట్ిం, కార్టుక్ అమ్మభనాననఱతో క్లిస గడట్ిం... ఇళనీన భనస్కు ఎింతో
స్త్ింతషన క్లిగస్
ర నానయ. అభఱ కూడా తోడబుటిున దానిలాగే తనను ఆదరిస్రింది...
కోకస్త్రి అనిపిస్
ర ింది, తనక్ష్ ఎిందుకీ ఫింధాలు అని... కానీ నివకఱభవభైన వారి పేరభను
కాదని అనటానిక్ష్ భనస్త ట్ిం లేదు...

అటో
వ ఇలా బాఱకనీల, ఉయామఱల కూరుిని వెననఱను చూస్త
ర పాట్లు పాడేది తను...
నైట్ కీషన్ గుబాళ్లింప్పఱను భనస్ నిిండా నిింప్పకుింటూ, తన జుట్ట
ు తో ఆడుకుింటూ, హాయగా
ఆనిందిించే వాడు కార్టుక్. ఉననట్ట
ు ిండి అక్స్త్భతు
ర గా ఆక్లేస్రింది అనేవాడు... ళింటిింటో
వ ించి వేడి
పాలు, బిశకట్ట
వ తెచిిచేిది తను. కార్టుక్ కోశభని ఎప్పడూ ఫిరజ్ ల పాలు యడీ గా ఉించేది.

అలాగే ళింటిింటి స్టులు డబాఫల
వ స్త్నక్్, బిశకట్్ కూడా... ఇప్పడు ఎలా ఉనానడో... ఆ
డాలీతో శింతోవింగా ఉనానడా?

అశలు నినున ళదిలేసన వాడి గురిించిన ఆలచనలు నీకెిందుకు? – అింతరాతభ నిఱదీసింది.
„కానీ వాడు నావాడు... భించీ చెడూ తేడా తెలిమని సవాడు... తనకేిం కావాల తనకే
తెలిమని అమ్మమకుడు...‟ అనుకుింది ఐఴషయమ... గుిండ్రలతుల
వ ించి వెలుళడిన నిటూ
ు రు
క్నుయఱను తోస్కుింటూ క్నీనటి మతమింగా మ్మరి బుగాై నిలిచిింది...

“అతరయామ, బాబుని మీ చేతుల
వ డుతునానను. తని శరి కాళట్ిం ళఱన, మీరు భర్ట భర్ట
యభభని చెట్ిం ళఱనా ఇక్కడిక్ష్ ళచాిను... నా భనస్ ఇింకా కుదుట్ డలేదు... అించేత...
అించేత...”
“చెమ్మభ భధూ... ఏమీ శింకోచ డకు...”
“కనానలశపాట్ట మీ గదిల డుకుింటాను... ఈ వివమింల ననున ఫఱళింత ట్ుక్ిండి...”
దీనింగా అననది భధుబాఱ.
అయథిం చేస్కుననట్ట
ు గా తఱ ింక్ష్ించిింది స్గుణభభ. కడుకు మీద యళింత జాలి వేసింది కానీ,
„కాఱమే అనిన శభశమఱకూ రిషాకయిం చూపిించగఱదు‟ అనుకింది.
భనళడు ఇింటిక్ష్ ళచిిన శుబ శిందయబింగా ఆరోజు భోజనింలక్ష్ పామశిం చేసింది.
వేణుక్ష్ కూడా, కడుకును ఎతు
ర కుని భధు ఇింటిక్ష్ ళచేిసనిందుకు ఎింతో శింతోవిం క్లిగింది.
భధు తనతో మ్మటా
వ డక్పోయనా దదగా బాధ అనిపిించలేదు... ఇదదరి భధామ అపారా
థ లు
పోళటానిక్ష్ కించెిం శభమిం డుతుింది. ఆభ ఇింటో
వ భళ్ళశ తిరుగుతూ ఉింటే హాయగా
అనిపిస్రింది. ఇక్ తాను బాబుక్ష్ దూయింగా ఉిండిపోనక్కయ లేదు... బాబిని ఎతు
ర కుింట్టింటే అతని
గుిండ్ర పితృ గయషింతో ఉపొింగుతుననది.
అతనిక్ష్ చాలా చికాగా
ా ఉింది. ఆ రోజు కూడా బిఱడర్ అయజింట్ గా డబుఫ తెచిి క్ట్ుభింటేనే
బాళభరిదిని డబుఫ కోశిం తొిందయ చేస తీస్కునానడు. ఇప్పడు శగిం శగిం అపాయుభింట్
క్టిు, డబుఫ తీస్కుని ఆ బిఱడర్ రార్ట అయపోయాడు. మొతరిం యాబై ఱక్షలు తానిచిినవి...
వాడు ఎప్పడు దొరుకుతాడో, అశలు తన డబుఫ వెనక్ష్క ళస్
ర ిందో లేదో తెలిమదు... డబుఫ
పోయనిందుకు చాలా బాధగా ఉింది కానీ, దానిన అధిగమిించేిందుకు, కోపానిన చిరాకును
అణచుకోళటానిక్ష్ ధామనిం చేమట్ిం అఱవాట్ట చేస్కుింట్టనానడు.

భధుబాఱను చూస్త
ర ింటే అతనిక్ష్ ళ్ైశన తొలిరోజులు గురు
ు ళస్
ర నానయ. తభ షనీమూన్
గురు
ు ళచిిింది. భధు కోడలిగా ఆ ఇింట్ అడుగుటిున రోజుల
వ , భహాఱక్ష్హభలా ఆభ ఇింటో
వ
తిరుగుతూ ఉింటే, ఆభ ద భింజీయ నాదాలు తన గుిండ్రల
వ మో
ల గుతూ ఉింటే... ఎింత
బావుిండేవో ఆ రోజులు... తనక్ష్ వేరే అమ్మభయలు తెలిమరు. నిజానిక్ష్ తాను అింత
రొమ్మింటిక్ యసన్ కాదు కూడా... అలాింటిది భధు శింఫింధిం ళచిిన వెింట్నే బిరా
వ భిందిర్ ల
ఆభను క్లిసన తొలి క్షణాలు ఏమిటో కానీ, భనస్ ఆభ ళఴిం అయపోయింది... కాక్పోతే
తన నతిర మీదనే తివు వేస్కునన „కోిం‟ అనే దళత ళఱన, వినత చెపిన మ్మట్లు విని, ఆ
గుడిడ పేరభ ళఱన భధును దూయిం చేస్కుననది తానే... వేణు భనస్ బాధగా మూలిాింది.
***
“ఏమిటిది బావా, కూయగామఱతో యుదధమ్మ?” రిహాశింగా అనానడు ళన్ ఎదుట్
కూయిింటూ వేణు. ఉలివపామలు చాకుతో కోస్
ర నన ళన్ క్లశ వెింఫడి నీళ్ళశ కారుతునానయ.
క్ళ్ళశ నులుమకుింటూ అవునననట్ట
ు నవాషడు.
“ఏభైింది, మీ ళింటాభ స్త్వితిఱ లేదా?”
“లేదు బావా... వాలశ తలివగారు చనిపోతే ఊరిక్ష్ వెళ్లశింది...”
“భరి వినత? వినతను తరిగ ఇభభనలేక్ పోయావా?”
“వినత ఎక్కడుింది బావా? నాలుగు రోజులు అయింది పరిండ్ తో 'అయకువేలీ టూర్ క్ష్ వెళ్లశ...
రేప్ప అక్కమమ ళస్రింది... నేను ఆఫీస్ క్ష్ లీవ్ టిు ళింట్ చేస్
ర నానను... వినతను టూర్ పోశు్
పోన్ చేస్కోభని ఎింత ఫరతిమిలాడినా వినలేదు...” శువకింగా నవాషడు ళన్.
మొట్ుమొదటి స్త్రిగా ళన్ వెైప్ప నుించి ఆలచిసేర వినత రళయున చాలా విరుదధింగానూ,
తనకు అళమ్మనక్యింగానూ అనిపిించిింది వేణుకు. తనూ, తలీవ క్లిస అతి గారాఫిం చేస
వినతకు ఆడిింది ఆటా, పాడిింది పాటా అయేమలా చేస్త్రు. దాింతో మొిండిగా తయాయైింది... తన

గురిించే త ఎదుటివారి గురిించి ఆలచిించట్ిం మ్మనేసింది.
“అయామ్ స్త్ర్ట బావా... అదిలా తయాయళటానిక్ష్ కాయణిం తొింబై శ్నతిం నేనే... ననున
క్షమిించు...” ళన్ యిండు చేతులూ టేుస్కునానడు శ్నితా
ర ింతో వేణు.
“ఇట్్ ఆలెైళట్ బావా... మ్మ ఖయభ ఇలా ఉింటే నువుష మ్మతఱిం ఏిం చేస్త్రవ్?” అని తరిగన
కూయఱతో పాట్టగా ళింటిింటో
వ క్ష్ నడిచాడు ళన్.
“అతరమమ ఎలా ఉనానరు?” గలీు గా ఫీల్ అవుతూనే అడిగాడు వేణు.
“పరాషలేదు... నిదరపోతుననట్ట
ు ింది...” మక్ుశరిగా చెపాడు ళన్.
వేణుక్ష్ మ్మతఱిం, „ఇింక్ నువుష వెళ్లశచుి‟ అని చెపినట్ట
ు అయింది. ఫరువుగా నిటూ
ు రుస్త
ర
లేచి వెళ్ళతునాననని చెపి, అక్కడనుిండి ఇింటిక్ష్ ళచేిస్త్డు.
ఇింటిక్ష్ ళచేిశరిక్ష్, స్ఫాల కూరుిని టీవీ ల రామ్మమణ రళచనిం విింట్టనన తలీవ, ళింటిింటో
వ
నిఱఫడి, శువ్ మీద గననల కూయ క్లుప్పతునన భారామ క్నిపిించారు. వినతకీ, భధుకీ ఉనన
ళమతామశిం బాగా అయథభైింది వేణుక్ష్.
***
ఆఫీస్కు రాగానే ఐఴషయమకు బాస్ నుించి క్బురు ళచిిింది.
“నినన రాతిఱ మీ కతర టీిం లీడర్ జాయన్ అయాడు... వెళ్లవ క్లిస రా ఐఴషరామ...”
“ష్యమర్ శర్...” చెపి టీిం లీడర్ డ్రశక్ దగారిక్ష్ ళచిి వెయట్ చేస్త
ర కూరుిింది. స్టట్ ఖాళ్ళగా
ఉింది...
“మస్... వాట్ కాన్ ఐ డూ?” చియరిచితభైన గింతు వినగానే చివుషన తలెతిర చూస

ఆఴియమపోయింది. అట్ట అతని రిసథతీ ఇింతే...
“ఐశూ... నువుష... నువిషక్కడ?”
“నేను వాయిం క్ష్యతిం ఇక్కడ జాయన్ అయామను... అయతే నువుష కూడా...”
“అవును... రాతిఱ జాయన్ అయామను...” నవాషడు కార్టుక్.
“పాత క్ింనీల బోర్ కటేుసింది... కతర పయభ్ ల చేరి, కతర జీవితిం పా
ర యింభిించాఱని...”
గింభీయింగా అనానడు.
“శరే... ఆల్ ది వెర్ట ఫశు్... మిభభలిన క్ఱళభని మిం డీ చెపారు...”
“అిందరూ రానీ... కనిన డిశకవన్ చేయాలి... అిందాకా నువుష నీ స్టట్ లనే కూరోి... నేను
పిలుస్త్రను...” చేతిలని పైల్ తీస శుడీ చేమస్త్గాడు కార్టుక్.
అతని వెైప్ప ఒ స్త్రి చూస తన స్టట్ క్ష్ ళచేిసింది ఐఴషయమ.
„ఇప్పడు ఈ పయభ్ ల క్ింటినూమ అళట్మ్మ? భరో జాబ్ చూస్కోళట్మ్మ?‟ డ్రైఱమ్మల
డిింది...
„ఎిందుకు భరో జాబ్ చూస్కోవాలి? క్వుడి, అనిన రిండ్ దాటి ళసేర, జాబ్ చేతిక్ష్ ళచిిింది.
అతనికోశిం దీననిందుకు ళదులుకోవాలి? అతని ని అతనిది, నీ ని నీది... నువుష
అనళశయభైన టింపేువన్ ట్ట
ు కోకుిండా నిగయషిం గా ని చేస్కో...‟ ఎళరో చెపినట్ట
ు
అనిపిించిింది... సశుిం ఆన్ చేస, ళయక్ మొదలు టిుింది ఐఴషయమ... యిండు నిమిషాల
వ నిల
లీనభై పోయింది.
***

డాలీ కార్టుక్ క్ష్ ఉదాషశన చెపేసింది. తాను భరొక్ పరిండ్ ఫా
వ ట్ క్ష్ షిపు్ అవుతునాననని,
నలాఖరు క్లా
వ ఇప్పడునన ఫా
వ ట్ ఖాళ్ళ చేయాలి కాఫటిు, „నీ దారి నీవు చూస్కో...‟ అని
చెపిింది. భన రిలేవనిహప్ బ్రరక్ అవుతుింది అని చెబుతుననప్పడు ఆభ మఖింల ఎలాింటి
భాళమూ లేదు... చాలా మ్మమూలుగా చెపిింది. అింత తేలిక్గా తీస్కోలేక్పోయాడు కార్టుక్.
“నిజింగా భనిం విడిపోవాఱింటే నీకేమీ బాధగా లేదా డాలీ?” అని అడిగాడు బాధగా...
“ఉహు... భనిం క్లిస ఉిండేది కదిదకాఱమే అని భనిం క్లిసనప్పడే ఇదదరికీ తెలుస్ క్దా
కార్టుక్? నేను అలాింటి సింటిభింట్్ ట్ట
ు కోను. నాకు నా ఆనిందమే మఖమిం... అయనా...
నువుష నా దగాయకు ళచిినప్పడు ఐఴషయమ ఎలా ఫీల్ అయిందో నువూష టిుించుకుని ఉిండవు
క్దా...” అింది తేలిక్గా తీసేస్త
ర ...
ఎళరో చెళ్ళశ భని చెిం మీద కటిునట్ట
ు అయింది కార్టుక్ క్ష్.
„నిజమే... ఎదుటి వారిని నొపిించకుిండా ఉిండలేని తనకు ఇప్పడు డాలీ తనను
నొపిించిిందనే అయత లేదు... ఎఱవప్పడూ ఫఱళింతుఱద రాజమిం... అప్పడు తనూ, ఇప్పడు
డాలీ మ్మనసక్ింగా ఫఱళింతులు...‟ తనల తానే అనుకునానడు.
ఆ రాతిఱ అరుణ్ క్ష్ ఫోన్ చేస, తాను కదిద రోజుఱ పాట్ట అమ్మభ నాననఱతో పాట్టగా అరుణ్
ఇింటో
వ నే ఉింటానని రికెషశు్ చేస్త్డు. శింతోవింగా ఆహాషనిించాడు అరుణ్. అభఱ కూడా కార్టుక్ క్ష్
ఫోన్ చేస, తషయగా ళచేిమభని కోరిింది. వాలశ భించితనిం మిందు తానింతో అలుడిలా
తోచాడు తనకు తానే కార్టుక్.
***
వినతా, ఆభ సేనహతురాళ్ళశ అయకువేలీ ళచిి యిండు రోజులు అయింది. హైదరాబాద్ నుించి
పైట్ ల విశ్నఖ ళచిి అక్కడి నుించి యిండు కారు
వ తీస్కుని అయకు ళచాిరు. ఘాట్ రోడ్ లక్ష్
రవేశ్ించ గానే యిండువెైప్పలా చిక్కని, చక్కని చిదనిం... నీలి యింగు ఆకాఴింల తేలియాడే

తెఱవని భబుఫలు... అనింతభైన రక్ృతి సిందయమిం. రతీ ది నిమిషాఱకీ ఆగ ఫోటోలు
తీస్కునానరు. దారిక్ష్ యిండు వెైప్పలా ఆకాశ్ననిన అింటే ను ళృకాహలు... వాటిని అలు
వ కునన
ఫఱభైన అడవి తీగలు... నిలువెలా
వ ఆకు లేకుిండా పూచిన యింగు యింగుఱ తరువులు...స్ప్ప
యింగుల కనిన, నారిింజ యింగుల కనిన... ఊదా యింగుల కనిన... వాటి అిందిం భనస్ను
దోచేస్త
ర ఉింటే, ఆ సొగస్ఱను కెభరాల ఫింధిించట్ింతో పాట్టగా, గుిండ్రల
వ నిింపేస్కోళట్ిం
మొదలు టా
ు రు వాలశింతా...
ఆగుతూ ఆగుతూ బొరా
య గుషలు చేరే శరిక్ష్ భధామషనిం అయపోయింది. రక్ృతి శషజింగా
ఏయడడ గుషలు బొరా
ు ఏయడడ
య గుషఱింటే...దట్ుభైన దిండాకాయణమిం ల కిండను తొలిచినట్ట
ఈ గుషఱల స్ననప్ప రాయ నుించి వెలుళడే కాలిహమిం కారొఫనేట్ దా
ర ళణిం గుష ైక్ప్ప
నుించి నేఱ ళయకూ యక్యకాఱ ఆక్ృతిల వామపిించి స్భనోషయభైన దృశ్నమఱను ఏయయచిింది.
ఇప్పడింటే యాతా
ఱ దయసన శ్నఖ వారు దీపాఱింక్యణను లఱ ఏరాట్ట చేస్త్రు కానీ, మై
నఱబై ఏలశ క్ష్యతిం చీక్టి గుయామయిం లా ఉిండేది లఱ...

వినతా, ఆభ మితఱ ఫృిందిం అిందరూ, గైడ్ లీడ్ చేస్త
ర ిండగా, క్రి చేయ భరొక్రు చేయ
ట్ట
ు కుని భట్వ మీదుగా క్ష్యిందిక్ష్ దిగారు. ఎనోన తెలుగు సనిమ్మల
వ అతమింత వెైబళింగా
చూఫడడ ఆ బొరా
య గుషఱ అిందాలిన తిఱక్ష్ించి ఆనిందింతో ప్పఱక్ష్ించిపోయారు...
ఫమటిక్ష్ ళచిి, ఱించ్ చేస, కాసేప్ప విశ్నయింతి తీస్కుని, మూడు గింట్ఱక్లా
వ భళ్ళశ
ఫమలుదరారు. అనింతగరి కాఫీ రిస్త్యు్ మీదుగా ఆ కాఫీ గింజఱ రిభళ్ళఱను
ప్లలుికుింటూ, చిక్కటి అడవి లించి వెళ్ళతూ ఉింటే కింత దూయిం పోయాక్ నశ లశ వాశన
గుప్పభింది. వినతకు తానప్పడో చదివిన „ళింశీ‟ క్థల
వ ని అరుకు రిభలిం గురు
ు
ళచిిింది... సేనహతుఱతో ళింశీ నళఱఱ గురిించీ, క్థఱ గురిించీ, సనిమ్మఱ గురిించీ చరిిస్త
ర
ఉిండగానే, స్ింక్రి భట్ు ళచేిసింది. క్ వెైప్ప దద దద కిండఱ ళరుశ, భరో వెైప్ప క్ష్యిందిక్ష్ దద
లమ... ఆ లమల చిిక్ భైదానిం... బగళింతుడి శృషిు చితా
ఱ నిక్ష్ ఇింతక్నాన వేరే భావమిం
ఉిండదు అనిపిించిింది.
వీళ్ళశ వెళ్ళశ శరిక్ష్ భయన్ రోడ్ మీద శింత జరుగుతోింది. గరిజనులు స్టరళలూ, ప్పరుష్ణలూ,

పిఱవలూ... రోడు
డ కు ఇరువెైప్పలా దుకాణాలు టిు అమభతునానరు. చిింతిండూ, కుింకుడు
కామలూ, అడా
డ కులూ, అడవి జాభ ళూశ లాింటివి. భరో వెైప్ప ట్నిం నుించి తెచిినవి
కాళచుి, కీయమలూ, పౌడరూ
వ , దువెషనూ
వ , చీయలూ, ఫట్ులూ భరో దుకాణింల అమభతునానరు.
వాటిని ఈ గరిజనులు కనుకుకింట్టనానరు.
గరిజన స్టరళఱ ఆహాయమిం అింతా క్క లాగే... చీయను ళింటిక్ష్ చుట్ట
ు కుని, ైక్ష్ తీస్కుళచి, దానిన
భుజమీభద జాకెట్ట
ు ైభాగిం ల మడి వేస్త్రు. ననిండు దమూడేలశ పిఱవనుిండీ అలాగే ఉింది
వేవధాయణ... జుట్ట
ు అడడకప్పగా మడిచి, రతీ కప్పలనూ అడవి పూవులు తురిమ్మరు.
అడవితలివ శషచఛభైన, స్ిందయభైన అమ్మమక్ప్ప బిడడలు వాలశింతా...
అక్కడ కాసేప్ప కారు
వ ఆపి వాలశతో ఫోటోలు తీస్కునానరు మితఱ ఫృిందభింతా... అక్కడ
రోడు
డ రక్కన చితుకుఱ భింట్ మీద కాచిన టీ కనుకుకని తాగ భళ్ళశ ఫమలుదరారు.
సేనహతుఱతో రాళట్ిం ళఱన కానీ అద భయళషరితోనైనా అయతే రోడు
డ రక్కన అమేభ
అలాింటి టీ ని చచిినా తాగ ఉిండేది కాదు వినత.
దారిల ఎింతో భింది గరిజన యుళతులు అడవి నుించి ఫరువెైన క్టుఱ మోప్పలు, నతిర మీద
ట్ట
ు కని చులాగా
ా మోస్కుపోతూ క్నిపిించారు. వీలశింతా అరుకు చేరే శరిక్ష్ స్త్మింతఱిం
ఐదుననయ అయింది. గశు్ హౌస్ ల చేరి హాయగా ఊపిరి ప్లలుికునానరు.
అటికే చిరుచలిగా ఉిండట్ింతో వేడి వేడి నీళ్ళశ స్త్ననాలు చేస, డిననర్ రూమ్ కే
తెపిించుకునానరు. కాసేప్ప క్బురు
వ చెప్పకుని, చుటూ
ు ఉనన అడవిలని అిందాలిన భశక్
వెననల
వ చూస ఆనిందిస్త
ర , నిదరఱకు ఉక్యమిించారు.
***
“ళచేి స్భవాయిం నుిండీ నేను బాింబ్ర టైళనిింగ్ క్ష్ వెళ్ళతునానను మూడు రోజులు... మీక్ష్చిిన
నుఱనీన చక్కగా శుడీ చేస, రిపోయు్ రాస ఉించిండి... శరేనా?” టీమ్ ల అిందరికీ స్తచనలు
ఇచాిడు కార్టుక్.
అిందరూ శరేనననట్ట
ు తఱలూపి, అతనిచిిన స్తచనలు సకళబివింగ్ పాడ్ ల నోట్
చేస్కునానరు. అళశయభైతే తనను కాింటాక్ు్ చేమభని చెబుతూ తన ఫోన్ నింఫర్ కూడా
ఇచాిడు కార్టుక్.

ఆ భరునాడు ఐఴషయమ, అభఱ ఇింటిక్ష్ వెళ్ళవశరిక్ష్ అక్కడ క్నిపిించాడు కార్టుక్. ఆఫీస్ల
ఎప్పడూ బిజీగా ఉింటాడు... మీటిింగ్ ల కూడా మ్మటా
వ డే అళకాఴిం అింతగా రాదు... కానీ
ఇక్కడ క్నిపిించే శరిక్ష్ ఎిందుకో తెలిమదు, అక్కడినుిండి వెళ్లశపోవాఱని అనిపిించిింది
ఐఴషయమకు. గుిండ్రల
వ కదిదగా గుబులు... అింతలనే, తానేిం తప్ప చేమనప్పడు ఎిందుకు
పారిపోవాలి? అనుకుింది.
తాను రూ కోశిం, ఆింటీ అింకుఱ్ కోశిం ఇక్కడిక్ష్ ళస్రింది... ఫదిరిపోనక్కయ లేదు...
అనుకుింటూ లలి ళచిిింది.
“హాయ్ ఐశూ, ళచాివా? నాకకించెిం హఱ్ చేస్త్రవా?” షడావుడిగా ఎదురు ళచిిింది
అభఱ.
“ఏమిట్కాక? తకుిండా చేస్త్రను, చెిండి...” అింది ఐఴషయమ.
“నేను చాలా అళశయింగా ఫమట్కు వెళ్ళశలి. ళింట్ మొదలు ట్ుబోతూిండగా ఫోన్ ళచిిింది.
నేను వెళ్ళశలి... నీకేిం అబమింతయిం లేక్పోతే కించెిం ళింట్ చేస ట్ువూ? నేను క్క యిండు
గింట్ల
వ ళచేిస్త్రను... ఇదిగో ఇప్పడు దకిండు అయింది క్దా, ింటిగింట్క్లా
వ
ఇక్కడుింటాను... ప్లవజ్...”
“అది కాదు అకాక... ళింట్ింటే... అదీ... నా చేతి ళింట్...దద వాళ్ళశ...” ఇఫఫిందిగా క్దిలిింది
ఐఴషయమ.
“అతరమమగారిక్ష్, మ్మభమమగారిక్ష్ అలాింటి టిుింప్పలు ఏమీ లేవు ఐశూ... నువుష మ్మ ఇింటో
వ
భనిషివే ఎప్పడూ... శరేనా? నీకు హఱ్ చేమటానిక్ష్ ఫింగారి ఉింది... ఏిం లేదు, క్ భింతిఱ
గారిని క్ఱవాలి... మ్మ క్వబ్ సక్యట్ర్ట ఫోన్ చేసింది... ననిండిింటిక్ష్ అపాయింటభింట్ ఇచాియట్...
నేను వెళ్ళతునాన...” జుట్ట
ు ైన ైన దువేషస్కుని, డ్రరస్ మ్మరుికుని, కారుల వెళ్లశపోయింది
అభఱ.
బమిం బమింగానే ళింట్ గదిలక్ష్ అడుగు టిుింది ఐఴషయమ. నమ్మభయ ఫింగారి
ఉలివపామలు, కూయగామలు కోస్రింది... ఐఴషయమను చూడగానే ఱక్రిింప్పగా నవిషింది.
తనూ నవిష, “ఏిం కూయలు చేమభనానరు అభఱభభ?” అని అడిగింది ఐఴషయమ.
“ఇదిగోిండి, అయటికామ వేప్పడు చేమభని చెపాయిండి... మక్కలు తరుగుతాను...

ఇింకానేమో స్త్ింబారు, ఏదైనా చిడి... ఇింకో కూయ ఏదైనా... ఆలుగడడలు, కాపిక్ిం
ఉనానమిండి... మీరు ఏిం చెబితే అది తరిగ డతా... మిందు నాకు కించెిం చాయ్
పోమిండి... అభభ మిభభలిన అడగభని అనానరు...” అిందాభ వినమింగా...
వెింట్నే తషయతషయగా పాలు వేడి చేస టీ తయారు చేసింది. ఫింగారి కోశిం విడిగా కింత తీస,
చకెకయ వేసచిి మిగలిన దాింటో
వ యిండు ఇలాచీలు దించి వేసింది. భరిగన తరాషత ించదాయ
వేమకుిండా టీ ళడగటిు యిండు క్ప్పల
వ పోస, హాల
వ కూరుినన కాతామమని, యమేఴషయ
రావుఱకు అిందిించిింది.
“అమ్మభయ్, నేను కూడా రానా ళింటిింటో
వ క్ష్? నిఱఫడి ఉిండలేను... కుర్టిల కూరుిని
చేస్త్రను...” అింది కాతామమని.
“అబ్రఫ, ళదు
ద ఆింటీ... దద నేమీ లేదు. ఫింగార్ట నేను చేస్త్రిం లెిండి...” అని మిగలి ఉనన టీల
ించదాయ వేస, క్ప్పల
వ పోస తెచిి అరుణ్ క్ష్, కార్టుక్ క్ష్ ఇచిిింది.
“ఒ, ఇలాచీ ఫా
వ ళర్... థింక్ యు ఐశూ...” అని కార్టుక్ అింట్టింటే చాలా ఇఫఫిందిగా తోచిింది
ఐఴషయమకు. తభ భధమ ఏమీ జయగనటేు కాజుళల్ గా మ్మటా
వ డేస్త
ర ఉింటాడు కార్టుక్.
తాను కూడా క్ క్ప్ప టీ తాగ, రూకు చదువుకుింటూ ఉిండభని చెపి, భళ్ళశ నిల
రవేశ్ించిింది.
అయటికామలిన ైన తొడిభలు క్ట్ చేస, యిండు భాగాలుగా చేస కుక్ర్ ల వేసింది ఐఴషయమ.
యిండు విజిఱ్ రాగానే తీస తొక్కలు తీస చకాయలా
వ కోస, పోప్పల వేస ఎయయగా
వేయించిింది. క్ిందిప్పను క్భభని వాశన ళచేిలా కదిద పాటి నూనల వేయించి,
ఎిండుమియకామఱతో క్ింది చిడి రుబిఫింది. భజిజగతో చిక్కగా ప్పలుస్ టిుింది. కాపిక్ిం,
ఆలూ మక్కలు కోయించి, గేయవీ క్ర్టయ చేసింది. ట్మ్మటాలు వేస, ఘుభఘుభలాడే చారు
టిుింది. చిళయగా అననిం యైస్ కుక్ర్ ల టిు సషచాన్ చేస హాల
వ క్ష్ ళచిిింది.
“అబాఫ, ఎింత జలీద చేసేస్త్యమ్మభ...” బుగాలు నొకుకకుింది ఫింగారి, తానుతిక్ష్న ఫట్ులిన
బాఱకనీల ఆరేస ళస్త
ర . చిననగా నవిషింది ఐఴషయమ.
ళిండిన ఐట్భ్ అనీన గననల
వ శరిద వాటిని డ్రైనిింగ్ టేబుల్ మీద టిుింది ఐఴషయమ.
“ఆింటీ, యైస్ కూడా భరో పావు గింట్ల యడీ అయపోతుింది...” చెపిింది కాతామమనితో.

“థింక్్ అమ్మభ... మీ అింకుల్ క్ష్ తషయగా టేుయాలి... ష్ణగర్ పేషింట్ క్దా,
ఆక్లికుిండలేరు...” అిందావిడ.
అననిం యడీ కాగానే మిందుగా యమేఴషయ రావు గారిక్ష్ ళడిడించేస్త్రు. తరాషత క్ించింల అననిం
ట్ట
ు కుని అనిన కూయలూ ళడిడించి రూ దగాయకు తీస్కు వెళ్లశ, స్తన్ తో తినిపిించిింది
ఐఴషయమ.
ఈలగా అభఱ ళచేిసింది. ళచిిన వెింట్నే కాళ్ళశ క్డుకుకని ళచిి, భోజనిం చేస్
ర నన
మ్మభగారినీ, లఱ రూమ్ ల తిింట్టనన రూనూ చూస శింఫయడిపోయ, ఐఴషయమను గటిుగా
క్రగలిించుకుింది ఆనిందింతో.
తరువాత అిందరూ క్లిస ఱించ్ చేస్త్రు. రతీ ఆధరువునూ చాలా భచుికుింది తిింటూ
అభఱ.
“అయటికామ వేప్పడు చాలా బాగుింది ఐశూ... నువిషలా చేస్త్రవా?”
“అవునకాక, భజిజగ ప్పలుస్ లక్ష్ ఇలా బాగుింట్టింది... మ్మ అభభ యసప్ల ఇది...” చెపిింది
ఐఴషయమ.
“ఇలా బావుింది అభలా... ఈ స్త్రి నువిషది టైళ చేయ... ఐశూ, అనీన బావునానమమ్మభ...
చారు కూడా... అభలా, నాకో బౌల్ ల పోసవుష, తాగుతాను... ఐశూ, నీ ళింట్ సింప్లవ
స్తయఫ్...” అనానడు అరుణ్.
చాలా రోజుఱ తరాషత ఐఴషయమ చేతి ళింట్ తిింట్టనన భరుప్ప క్నిపిించిింది కార్టుక్ క్లశల.
కాతామమని కూడా ఐఴషయమను చాలా భచుికుింది క్ింది చిడి బాగుిందింటూ...
స్త్మింతఱిం ళయకూ రూతో కేయభ్ ఆడి, అభఱ ఇచిిన టీ తాగ తన ఫా
వ ట్ క్ష్ ఫమలుదరిింది
ఐఴషయమ. కార్టుక్ అటికే ఫమట్కు వెళ్లశపోయాడు...
***
భరానడు ఉదమమే కాఫీ, టిఫిను
వ అయామక్ స్త్ననాలు చేస టిఱమ్ గా తయాయై సైట్ స్టయింగ్ క్ష్
వెళ్ళశరు వినతా వాళ్ళశ.
దాభప్పయిం నయర్ట, బొటానిక్ల్ గాయడన్ మొతరిం తిరిగ చూస్త్రు. ఎనోన పేరు
వ తెలిమని
ళృకాహలు, మొక్కఱ జాతులు ఉనానయ అక్కడ. ఫృిందింల క్రిదదరు బోట్నీ స్త
ు డ్రింట్్

ఉనానరు. వాలశిందరూ ఎింతో ఆనిందింగా ఆయా చెట్వ పేరు
వ డ్రైర్ట ల రాస్కుని, ఫోటోలు
తీస్కునానరు.
భధామషనిం హోట్ల్ ల ఱించ్ చేస, టైళఫల్ మూమజిమిం క్ష్ వెళ్ళశరు. అక్కడ శజీళింగా
క్నిపిస్
ర నన మూరు
ు ఱను చూస ఆఴియమపోయారు. ఆ మూమజిమిం దగారే „థిింస్త్‟ నృతామనిన
ఏరాట్ట చేస్త్రు టూరిజిం డ్రళఱప్ భింట్ వారు. యింగుయింగు చీయలు వారి దధతిల క్ట్ట
ు కునన
గరిజన యుళతుఱింతా, కే ళరుశల నిఱఫడి, క్రి చేతులు భరొక్రు ట్ట
ు కని,
ఱమఫదధింగా ఆడే నృతమమే థిింస్త్ అింటే. డప్పఱ ఴఫదిం, కమభ బూరా ఴఫదిం మో
ల గుతూ
ఉిండగా వాటిక్ష్ అనుగుణింగా అడుగులు వేస్త
ర , ళింగ, లేస్త
ర ఆడుతూ ఉింటే చూడటానిక్ష్
ఎింతో బావుింది.
వినతా, ఆభ పరిండ్ కోభఱ, రాజీ వీలశింతా ఆ నృతామనిన వీడియ్య తీస్కునానరు.
తరువాత శయదాగా వాలశతో అడుగులు క్లిపి ఱమఫదధింగా అడుగులు వేస
మరిసపోయారు.
ఆ భరానడు చుట్ట
ు రక్కఱ ఉనన యిండు మూడు జఱపాతాఱ దగాయకు వెళ్లవ చూస ళచాిరు.
రక్ృతిల భమేక్ిం అయపోయన వాయింతా, మౌనింగా, నిఴసఫదింగా ఉనన ఆ సఱయేలవ
అిందాఱను క్ింటి కెభరాల ఫింధిించి, షృదయాల
వ నిక్ష్హరిం చేస్కుని గశు్ హౌస్ క్ష్ తిరిగ
ళచాిరు. ఆ భధామషనిం అింతా భబుఫలు టిు చిరుజలు
వ లు కుయళస్త్గాయ.
ఆ చిరు జలు
వ ల
వ తడుస్త
ర , గింతులు వేసింది వినత.
“అప్పడప్పడు భన వాలశని ళదిలి ఇలా దూయింగా ళచేియాలి...” అింది.
“అవును నిజమే... భన ఈ టిఱప్ మ్మతఱిం ఎటికీ భరుళలేనిది...” అింది కోభఱ.
“నేను మ్మతఱిం నా ప్పటిునరోజుకు మ్మ ఆమనిన తీస్కుని ళస్త్రను... ఈ రదఴిం ఎింత నచిిిందో
నాకు...” అింది రాజీ...
ఆ రాతిఱ డిననర్ చేస్త
ర ఉింటే గురు
ు ళచిిింది భరానడు ఆడడుచు అళింతి,
పిఱవఱతో అభరికా నుించి ళస్
ర ిందనన వివమిం. „ళసేర ళచిిింది లే... తాను ఎలాగూ రేప్ప పైట్
ఎకేకస్రింది క్దా...‟ అనుకుింది చరిించేస...
డిననర్ అయామక్, పరిండ్ తో కాయడ్ ఆడుతూ ఉింటే ఫోన్ మో
ల గింది. చిరాగా
ా తీస చూసింది.

ళన్... ళన్ నింఫర్ నుించి ళస్రింది తనక్ష్ ఫోన్ కాల్... ఇప్పడు ఫోన్ ఆనర్ చేసేర కావస్
తీస్కుింటాడు...
చట్టకుకన సైలెింట్ మోడ్ లక్ష్ మ్మరేిస, మొఫైల్ ని దిిండు క్ష్యిందక్ష్ తోసేసింది. తరాషత ఆట్ల
మనిగపోయింది.
***

భరానడు భధామషనిం రాజీవ్ గాింధీ ఇింట్రేనవనల్ ఎయర్ పోయు్ ల, డొభసుక్ పవయట్ దిగ
టాకీ ల వినత ఇింటిక్ష్ ళచేి శరిక్ష్, శభమిం మూడ్రైింది. రాగానే, నౌక్యవ దాషరా ఆభక్ష్
తెలిసన వాయు ఏమిట్ింటే, స్ిందయభభ మిందురోజు స్త్మింతఱిం నుించీ హాసట్ల్ ల ఉిందని,
ఉదమిం ఆడడుచు అళింతి ఎయర్ పోయు్ నుించి రాగానే తాను కూడా హాసట్ల్ క్ష్ వెళ్లశ,
తమభడు ళన్ తో పాట్టగా అక్కడే ఉిందనీ...
వినతక్ష్ గుిండ్రల
వ ఫిండరాయ డిింది. అశలు ళన్ ళదు
ద ళదదింట్టనాన టూర్ ట్ట
ు కుని
వెళ్లశపోయింది తను. ైగా రాతిఱ అతను ఫోన్ చేసనా, తాను తీమనే లేదు... ఉదమమే ఛాయజ్
లేక్ మొఫైల్ కాస్త్ర సషచాఫ్ అయింది. దానిన ళర్ బాింక్ క్ష్ క్నక్ు్ చేస, బాగ్ ల

డేసింది. గబుకుకన ఫోన్ తీస కాల్ హశుర్ట చూసేర పాతిక్ మిశడ్ కాఱ్ ఉనానయ ళన్
ఇచిినవి. క్క క్షణిం చాలా గలీుగా అనిపిించిింది వినతకు. కదిదగా బమిం కూడా క్లిగింది.
ఇదమిటి? అశలు ఆవిడక్ష్ ఇప్పడు ఎలా ఉిందో... అనుకుింటూ ళన్ మొఫైల్ క్ష్ రిింగ్ చేసింది
కానీ జవాబు లేదు.
తషయతషయగా స్త్ననిం చేస, ఫట్ులు మ్మరుికుని, టాకీ ల అతరగారిని యగుమఱర్ గా
తీస్కువెళ్ళశ హాసట్ల్ క్ష్ వెళ్లశింది. అక్కడ రిసహన్ ల అడగా
ా నే మూడో ఫోవర్ అని చెపారు.
లిపు్ ల అక్కడిక్ష్ చేరుకని, అక్కడునన స్త్ుఫ్ ను వాక్బు చేస, అతరగారినుించిన సవల్ రూమ్
క్ష్ చేరుకుింది. ఫడ్ మీద క్దలిక్ లేకుిండా డుకుని ఉింది స్ిందయభభ. క్కనే ళన్ కూరుిని
ఉనానడు. అళింతి తలివ చేయ ట్ట
ు కుని నిఱఫడి ఉింది. మింజేతిక్ష్ అభరిిన టూమబ్
లించి డిర్ వెళ్ళతునానయ.
“రామ్మభ వినతా... బాగునానవా?” ఎటిలాగే ఆతీభమింగా ఱక్రిించిింది అళింతి.
బాగునననననట్ట
ు తలూపి, ళన్ ళింక్ ఱక్రిింప్పగా చూసింది... అతను కోింగా మఖిం
తిపేస్కునానడు. “మీరు... మీయప్పడు ళచాిరు?” అింది ఆడడుచుతో...
“ఉదమమే ళచాిను... ఆయాశిం ఎకుకవెై, అభభను రాతఱింతా ఐససయు ల ఉించాయట్...
ఇక్కడ వీడు క్కడే ఉనానడు పాిం... ఉదయానిక్ష్ రిసథతి కాశర భరుగళట్ింతో రూమ్ లక్ష్
మ్మరాిరు. ఇప్పడు అవుటాఫ్ డేింజర్... ఏమీ క్ింగారు డనక్కయ లేదు...” చెపిింది అళింతి.
దీయఘింగా క్ నిటూ
ు రు ళదిలిింది వినత. ఆభ భనస్ల మొట్ుమొదటిస్త్రిగా క్ అరాధ
భాళన క్దలాడిింది.
“నేనుింటాను... మీరు ఇింటిక్ష్ వెళ్లవ డుకోిండి... మీకు జెట్ లాగ్ క్దా ళదినా...” అింది
అళింతితో ప్లకుకపోయనట్ట
ు నన ఆభ మఖానిన, నిదరలేని క్లశను చూస్త
ర .
“పరాషలేదు అమ్మభ... నీ టూర్ అింతా బాగా జరిగిందా?”
తలూపిింది వినత. ళన్ లేచి ఫమట్కు వెళ్లశపోయాడు. వినత భనస్ల గుబులు
భరిింతగా రిగింది.
***

“షభభమమ, భన టీమల్ టైళనిింగ్ క్ష్ వెళ్లశపోయాడు... భనిం ఫీర...రా ఐశూ, కాఫీక్ష్
వెళ్ళ
ద ిం...” ఐఴషయమ కలీగ్ షామిలి అింది.
కార్టుక్ అజెపిన నిని క్ింటినుమళస్ గా చేస్
ర నన ఐఴషయమ, కాశర తఱనొపిగా ఉననట్ట
ు
అనిపిించట్ిం తో శరేనననట్ట
ు తలూపి లేచిింది. ఇదదరూ క్లిస కెఫ్లటేరియాక్ష్ వెళ్ళశరు.
కాఫీ తాగుతూ అింది షామిలి... “ఇద నాకు మొదటి జాబ్... బాగానే ఉింది... నీ
వివమిం ఏమిటి?”
“నేను ఇదిళయకు యిండు చోట్వ చేస్త్ను. ఇది మూడళ క్ింనీ...” చెపిింది ఐఴషయమ.
“ఒహ్ అవునా? అయతే నీకు ఎక్్ ప్లరిమన్ బాగానే ఉింది అనన మ్మట్... నిజానిక్ష్
నాకు జాబ్ చేయాలిన అళశయమేిం లేదు... ఊరికే కాఱకేహపానిక్ష్...” అింది షామిలి నవుషతూ...
చిననగా నవిషింది ఐఴషయమ...
“భన టీమ్ లీడర్ బాగుింటాడు క్దా?” షామిలి మ్మట్ఱకు ఉలిక్ష్కడిింది ఐఴషయమ.
“ఊ...” అింది మక్ుశరిగా...
“కించెిం రిచమిం ించుకని, ఆైన రపోజ్ చేదా
ద భని ఉింది... ఎలాగూ మ్మ వాళ్ళశ
శింఫింధాలు చూస్
ర నానరు... ఇలాింటి వాడ్రైతే బావుింట్టింది క్దా...”
“కానీ, కార్టుక్ నీక్నాన చాలా దదవాడు... క్నీశిం ఏడ్రనిమిది శింళతరాఱ తేడా
ఉింట్టింది...” చెపిింది ఐఴషయమ.
“అయతేనేిం? నాకేిం పరాషలేదు...”
“నీ ఇవుిం... మిందు ళయక్ బాగా నేరుికో... తరాషత మిగలిన వివయాలు
చూస్కో...” నవుషతూనే అింది ఐఴషయమ.
“నీ శింగతి ఏమిటి? నువిషింకా ఎిందుకు ళ్లశ చేస్కోలేదు?” ఐఴషయమ మఖింలక్ష్
చూస్త
ర అడిగింది షామిలి.
నవిషింది ఐఴషయమ.
“అననట్ట
ు భన బాచ్ ల ఆ నీరూ ఉింది క్దా... ఆ పిఱవక్ష్ బాయ్ పరిండ్ ఉనానడు...”
గుశగుశగా చెపిింది షామిలి...

“ఒహో, ఒకే...” తఱింక్ష్ించిింది ఐఴషయమ.
“ఫ్లస్ బుక్ రిచమిం అట్... ఇింకా క్రినొక్రు క్లుస్కోలేదట్... చూస్త
ర ఉిండు,
ఆకుిండా మొఫైల్ ల ఛాటిింగ్ చేస్త
ర నే ఉింట్టింది...”
“అది తన యసనల్ లే... ఇప్పడ్రైతే ఇింకా భనక్ష్ ని పూరిుగా మొదలు కాలేదు క్నుక్
పరాషలేదు కానీ తరాషత తరాషత ఆఫీస్ టైిం ల అలాింటివి చేసేర బాగుిండదు... ై వాళ్ళశ
చెబుతారు లే...అద మిశుర్ కార్టుక్...” అింది ఐఴషయమ.
“నీకూ అతనికీ పూయషరిచమిం ఉిందా?” అనుమ్మనింగా చూస్త
ర అడిగింది షామిలి.
“అఫ్ కోయ్... అతను నాకు సేనహతుడు...ఇక్ వెలదాిం, నాకు చాలా నుింది...”
చెపి లేచిింది ఐఴషయమ.
***
“మీకు థయడ్ ఫోవర్ ల తీఱ నాట్ ఫోర్ అలాట్ చేస్త్రు. మీతో భరొక్రు ఉింటారు...”
హోట్ల్ రిసహన్ ల, రిజివుర్ ల సైన్ చేయించుకుింటూ అనానడతను.
“ఒహ్, థింక్ యు... రేటి నుించే సవన్ పా
ర యింబిం క్దా...” సైన్ చేస, లిపు్ వెైప్ప
నడిచాడు కార్టుక్.
“రూమ్ ల అతనునానడు... మీరు వెలశిండి, ఫల్ బాయ్ స్త్మ్మను
వ తెస్త్రడు...”
రూమ్ మిందు నిఱఫడి మనివేలశతో తలుప్ప చిననగా తటా
ు డు కార్టుక్.
“ఇట్్ ఒన్... ప్లవజ్ క్మిన్...”
స్నినతింగా తలుప్ప తెయచుకని లలిక్ష్ ళచాిడు, కార్టుక్. ఏస్ట చఱవదనిం, క్భభని
రూమ్ పరవనర్ రిభలింతో పాట్టగా క్కస్త్రిగా క్మేభసింది.
అక్కడ నడుమ చుటూ
ు ట్ళల్ చుట్ట
ు కని స్త్ననానిక్ష్ వెలశబోతునన వేణు
క్నిపిించేశరిక్ష్ ఆఴిరామనిందాఱతో ఊగపోయాడు.
“హాయ్ వేణూ, మీరు... మీరిక్కడ... గేయట్ వజర్ పర్ మీ... నా రూమ్ మేట్ింటే ఎళరో
అనుకునానను...” నవుషతూ అనానడు క్యచాఱనిం కోశిం చేయ చాస్త
ర ...

“ఒహ్, కార్టుక్... మీకూ ఇక్కడే టైళనిింగ్ ఉిందా? నిజింగా ఎింతో శింతోవింగా ఉింది...
భనిం మూడురోజులు క్లిస ఇక్కడ ఉిండబోతునానిం... ఆహా, రించిం ఎింత చిననదో క్దా...”
ఆనిందింగా చేయ క్లుప్పతూ అనానడు వేణు.
“మీరు స్త్ననిం చేస యిండి... ళచాిక్ కాఫీ తాగుదాిం... ఈలగా నా స్త్మ్మను ళస్
ర ింది...”
ష్య విప్పకుింటూ అనానడు కార్టుక్.
“శరే, తషయగా ళచేిస్త్రను...” వేణు వాష్ రూమ్ లక్ష్ వెలశగానే కార్టుక్ స్త్మ్మను
ళచిిింది.
వేణు స్త్ననిం చేస రాగానే, కార్టుక్ తానూ స్త్ననిం చేస ళచాిడు.
“భనక్ష్ కాింపివభింట్ర్ట బ్రరక్ ఫాశు్ క్దా... తొమిభదిక్ష్ వెలదాిం... ఈలగా కాఫీ ఆయడర్
చేస్త్ను... ఈరోజింతా ఫీరనే క్దా భనిం?” అనానడు వేణు.
“అవును... మింఫై చాలా స్త్రు
వ ళచాిను, అిందుకే ఫమటిక్ష్ వెళ్ళశ ఇింటఱశు్ లేదు...
నేను రూమ్ లనే ఉింటాను. అదీగాక్ రేటిక్ష్ కాశర పిరరేవన్ అళశయిం నాకు... మీది ఏ పోరగా
య ిం?”
అడిగాడు కార్టుక్ ఆశక్ష్ుగా.
వేణు మ్మట్ల
వ తెలిసింది ఇదదరిదీ క్టే పోరగా
య ిం అని. మేనేజెభింట్ సకఱ్ టైళనిింగ్ పోరగా
య ిం
కోశిం ఇిండియా లని మభభనీఱ వాళ్ళశ క్ రఖామత మేనేజెభింట్ టైళనిింగ్ ఇనిుటూమట్
వారు నియషహించే టైళనిింగ్ పోరగా
య ిం కోశిం కిందరిని ఎింపిక్ చేస, మింఫయ ింపిించారు.
వాలశల వీళ్లశదదరూ ఉిండట్ిం విశ్లవిం, కాక్తాళ్ళమిం.
వేడిగా కాఫీ తాగుతూ రిలాక్్ అయామడు కార్టుక్. నూమస్ పేర్ తీస చదువుతూ
సగయట్ వెలిగించాడు. ఆ పొగ డక్ ఇఫఫిందిగా మఖిం టా
ు డు వేణు.
అది గభనిించిన కార్టుక్, “ఒహ్ స్త్ర్ట...” అింటూ సగయట్ ఆరేస యాష్ టేఱ ల వేసేస్త్డు.
“నాకోశిం మీరు ఇఫఫింది డక్ిండి... నేను రూమ్ మ్మయనా?” అడిగాడు వేణు
మొషమ్మట్ింగా...
“అబ్రఫ, ళదు
ద ... నేనే ఈ మూడురోజులూ రూమ్ ల ఉిండగా, స్భక్ చేమకుిండా
ఉింటాను...” నవాషడు కార్టుక్.
“థింక్్ అిండ్ స్త్ర్ట టూ...”

“నో... ఎళరో కతరవాలశతో ఉిండే ఫదులు మీతో ఉిండాఱని ఉింది నాకు... స్త్ధాయణింగా
నేను ఎళరినీ ఇఫఫింది ట్ును...” అని చెపిన కార్టుక్ ై ఎింతో శదభిపా
ర మిం క్లిగింది వేణుకు.
భరుక్షణమే, „భరి ఐఴషయమను?‟ అనిపిించిింది... దానిన క్పిప్పచుికుింటూ, “ఒకే
కార్టుక్, మీరు కాసేప్ప రిలాక్్ అళిండి... భరో అయగింట్ తరాషత బ్రరక్ ఫాశు్ చేమటానిక్ష్
వెలదాిం...” అని టీవీ ఆన్ చేస్త్డు వేణు.

స్ిందయభభను డిశ్నియజ్ చేస్త్రు. ఆభకు వేయాలిన భిందులు, తీస్కోళఱసన జాగయతరలు,
తినకూడని ఆహాయదారా
థ లు దద జాబితా ఇచాిరు డాక్ురు
వ . ఆయాశిం క్ింటో
ఱ ల్ అయింది కానీ
ఆవిడక్ష్ బాగా నీయశిం ళచేిసింది. ఇింటిక్ష్ ళచిిన తరువాత, స్త్ధమభైనింత ళయకూ భిందులు
వేస్కుని డుకుని ఉింటోింది.
క్బురు తెలిసన వెింట్నే స్గుణభభ విమమప్పరాలిని చూడటానిక్ష్ ళచిిింది. ఎప్పడూ ఎింతో

ఆపామమింగా మ్మటా
వ డే స్ిందయభభ అలా నీయశింగా డుకుని ఉిండట్ిం చూస ఎింతో
బాధడిింది. అళింతిని ఱక్రిించి, ఆభ పిఱవఱ దగాయ కూరుిింది స్గుణభభ.
అళింతిక్ష్ ఇదదరూ ఆడపిఱవలే. దిహేను, ననిండు శింళతరాఱ అమ్మభయలు అభరికాలనే
ప్పటిు యగట్ింతో వారిక్ష్ తెలుగు ళచిినా అభరిక్న్ యాకెింట్ తో చితఱింగా ఉింటాయ వాలశ
మ్మట్లు. పొడుగా
ా , దానిక్ష్ తగా లావుతో, చక్కని ఫా
ర క్ లు వేస్కుని, పోనీఱతో అభరికా
అమ్మభయలా
వ గానే ఉనానరు.
“నభసేు గా
ర నే. చిరునవుషతో వాలశను దగాయకు
య ణీ!” అనానరిదదరూ స్గుణభభను చూస్త
తీస్కుింది స్గుణభభ.
“అమ్మభ, ఎలా ఉనానవు?” దగాయకు రాబోయింది వినత. అింతలనే ళింట్మ్మభయ స్త్వితిఱ
పిఱళట్ింతో ళింట్గదిలక్ష్ వెళ్లశింది.
“కాఫీ తీస్కో భమీభ...” ఐదు నిమిషాఱ తరాషత భళ్ళశ కాఫీ క్ప్పతో ళచిిింది వినత.
“రిభళ్ళ, సయభా... మీకు మిఱక్ తీస్కురానా?” అడిగింది.
“ళదు
ద అటా
ు ! ఇక్కడ మిఱక్ ఈజ్ నాట్ దట్ భచ్ గూడ్...” నసగింది సయబ.
“ఫట్ పర్ ఎనర్టజ సేక్ యు హావ్ ట్ట డిరింక్ డిమర్...” ఇదదరికీ చెరో పాఱ గా
వ స్త తెచిి
అిందిించిింది వినత. వాళ్ళశ ఇఫఫిందిగానే తాగేశ్నరు.
“ళదినా, కూయలు ఏిం చేయించను? మీరేిం తిింటారు? అతరమమ గారిక్ష్ ఏిం ళిండిించాలి?”
అళింతిని అడిగింది వినత.
అళింతి విళయింగా చెబుతూ ఉింటే జాగయతరగా విని స్త్వితిఱక్ష్ చెపిింది వినత. విభఱభభ స్త్వితిఱక్ష్
స్త్మింగా ళింటిింటో
వ ని చేస్రింది.
వినతను చూస్త
ర ింటే ఆఴియమిం, ఆనిందిం యిండూ క్లుగుతునానయ స్గుణభభకు. ఎింతో

బాధమతగా భశలుకుింట్టనన వినతను చూస్త
ర ింటే అబుఫయింగా అనిపిించిింది... ఇది ఇలాగే
కనస్త్గతే ఎింత బావుింట్టిందో అనుకుింది భనస్ల...
ఇదిళయక్టా
వ తన దగాయ చేరి గారాబాలు పోళట్ిం లేదు... ఆడఫడుచు మీద ఈరా
హ మ దృకుకలు
లేవు... అతరగారిక్ష్ అలా అయనిందుకు ఎింతో బాధడుతూ, బాధమత గఱ ఇింటి కోడలుగా
అటూ ఇటూ తిరుగుతోింది...
కాసేటి తరాషత, తలివ దగాయకు ళచిి కూరుిింది వినత.
“నీ టిఱప్ అింతా బాగా జరిగిందా వినూన?” అడిగింది స్గుణభభ...
“పరాషలేదు అమ్మభ... కానీ ళన్ ళదదింట్టనాన అనళశయింగా వెళ్ళ
వ ను... వెలశగానే
అతరమమగారు సక్ అయామరు...” దిగులుగా అింది వినత.
“అననమమ బాగునానడా? బాబు ఎలా ఉనానడు? భధుబాఱ బాగుిందా?” అడిగింది
గఫగబా...
“అిందరూ బాగానే ఉనానరు వినూన... అననమమ మింఫై వెళ్ళశడు, ఏదో టైళనిింగ్ ఉిందని...”
“అమ్మభ... నీతో కాశర యసనల్ గా మ్మటా
వ డాలి... క్స్త్రి అలా నా గదిలక్ష్ రామ్మభ...”
యషశమింగా చెపి తాను మిందుగా గదిలక్ష్ వెళ్లశింది వినత.
„హు, దీనిల మ్మరు రాళట్ిం క్ఱవ! భళ్ళశ ఏవో నేరాలూ, చాడీలు చెబుతుింది కాబోలు...‟
దీయఘింగా నిటూ
ు రిి కూతురి వెనకాలే వెళ్లశింది స్గుణభభ.
తలివ రాగానే తలుప్పలు దగారిక్ష్ వేస, ఆవిడ భుజమీభద తఱ ట్ట
ు కుని, “నాకు చాలా బమిం
వేస్రింది అమ్మభ...” అింది వినత గదాద శషయింతో. స్గుణభభ భనస్ దరవిించిింది... కూతురిన
గుిండ్రఱక్ష్ షతు
ర కుింటూ, “ఎిందుకురా? ఎిందుకు బమిం?” అననది అనునమింగా...

“ళన్ క్ష్ చాలా కోింగా ఉిందమ్మభ... నాతో మ్మటా
వ డట్ిం లేదు... నేను కాఫీ తెచిిసేర తాగట్ిం
లేదు... నేను అతనిక్ష్ ఇవుిం లేకుిండా టూర్ క్ష్ వెలశట్ిం నిజింగా తపే... అప్పడు నాకు
తెలిమలేదు... హాసట్ల్ ల తన తలివ చావు ఫతుకుఱ భధమ ఉింటే క్కడూ... క్కడూ ఆ
నయకానిన అనుబవిించాడు అమ్మభ... నేను క్కనుింటే బాగుిండని అనుకుని ఉింటాడు క్దా...
అతను ఆ బాధల ఉింటే, నేను జాలీగా, హాయగా సేనహతుఱతో షికారు
వ చేస ళచాిను!
ఎిందుక్మ్మభ నేను ఇలా అయామను? నాకు... నాకు... మొట్ు మొదటి స్త్రిగా చాలా గలీు గా
అనిపిస్రింది అమ్మభ...” వినత క్లశనుిండి క్నీనరు కాఱళలు క్టిుింది.
“ఛ, ఊరుకో వినూన... నిజానిక్ష్ నువిషలా అళట్ింల నా పాతఱ కూడా చాలానే ఉిందిరా... చినన
పావి అని గారాఫిం చేస, నువుష అడిగిందీ, అడగిందీ కూడా ఇచేి దానిన... అక్కనీ,
అననమమనీ కూడా నినున బాగా చూస్కోవాఱని చెప్పతూ, నీ కోశిం కిండ మీది కోతిని కూడా
తెచిి ఇవాషఱని రమతినించే దానిన... మీ నానన నీ మూయుప్ప ట్ట
ు దఱక్ష్, మొిండితనానిక్ష్
విస్కుకింట్టనాన, నినున భిందలిించినా నేను వెనకేస్కు ళచేి దానిన... శరే, అయిందదో
అయపోయింది.. ఇప్పడు నీకే తెలుస్రింది క్దా వినూన... ళన్ భళ్ళశ మ్మమూలుగా
అవుతాడు లే... బమడకు...” అింది కూతురి వెనున రాస్త
ర ...
“వినతా...” అళింతి పిలుప్ప వినఫడట్ిం తో, “శరేనమ్మభ... నువుష నా వెనకాఱ రా...” అింటూ
గఫగబా మఖిం వాష్ చేస్కుని, తుడుచుకుింటూ, తలుప్పలు తెరుచుకుని ఫమట్కు
వెళ్లశపోయింది వినత... పూమపా దఴ నుించి స్టతాకోక్చిలుక్గా మ్మరుతునన కూతురిన చూస్త
ర
ఆనిందింగా నిటూ
ు రిిింది స్గుణభభ.
***
“అతరయామ, ఎలా ఉింది దదభభ గారిక్ష్?” అతరగారిక్ష్ ఎదురేగుతూ అడిగింది భధుబాఱ.
“పరాషలేదు భధూ... గిండిం గడిచిింది... బాబ్రడీ? డుకునానడా?”

“ఇటిళయకూ పాలుతాగ ఇప్పడే డుకునానడు అతరయామ... వినత ఎలా ఉింది? ళన్
అననమమ బాగునానరా? అళింతి అక్కమమ గారిన భనిింటిక్ష్ యభభని పిలిచారా?”
“లేదమ్మభ... ఇప్పడు వాళ్ళశ కాశర ఇదిగా ఉనానరు క్దా... అిందులించి ఫమట్కు రానీ...
అళింతి నలా దిహేను రోజులు ఉింట్టింది... పిలుదా
ద మలే... నా భోజనిం అయపోయింది
అక్కడే... నువుష తినానవా అమ్మభ?”
“లేదు అతరయామ, మీరు ళచాిక్ తిిందాభని తినలేదు ఇింకా...”
“అయ్యమ, బాగా ఆఱశమిం అయిందిగా? తినేమమ్మభ... నేను బాబు దగాయ కూరుిింటాను...”
కోడలితో చెపిింది స్గుణభభ.
***
ఆరోజు గఱింతా టైళనిింగ్ కావస్లు అయామక్, స్త్మింతఱిం ఆరు గింట్ఱక్ష్ రూమ్ క్ష్ తిరిగ
ళచాిరు కార్టుక్, వేణుగోపాల్.
“మీరు ఎక్కడికీ వెలశరుగా?” అడిగాడు కార్టుక్...
“ఉహు, ఈ టా
ఱ ఫిక్ ల ఎక్కడిక్ష్ వెలతాిం? అయనా రూమ్ లనే చాలా వజింట్ గా ఉింది... లెైక్
ట్ట హావ్ అ క్ప్ ఆఫ్ టీ!” అనానడు వేణుగోపాల్.
“అలాగే, ఆయడర్ చేస్త్రను... పరష్ అయ యిండి, నక్ు్ నేను వెలతాను...” అనానడు కార్టుక్ టీవీ ఆన్
చేస ఛానఱ్ తిప్పతూ...
ఇదదరూ పరష్ అయ టీ తాగ రిలాక్డ్ గా కూరుినానరు.
“భధుబాఱ గారు బాగునానరా? మీకు క్ బాబు అనుకుింటా క్దా? పేరేిం టా
ు రు?” ఆశక్ష్ు
గా అడిగాడు కార్టుక్. ఉననట్ట
ు ిండి వేణుకు గురు
ు ళచిిింది బాబును „బాబీ‟ అని

పిలుస్
ర నానభనీ, ఇింకా పేరేమీ ట్ులేదనీ... అింతే కాదు, భధుబాఱను దూయిం
చేస్కుననిందుకు క్లిగన బాధతో అతని మఖిం మ్మ
వ నభైింది...
“భధుబాఱ, బాబు బాగానే ఉనానరు కార్టుక్... చాలా రోజులు క్రికక్రు దూయింగా
ఉనానమ... ఈ భధ్యమ అింటే ఒ దిహేను రోజుఱ క్ష్యతిం తను భళ్ళశ ఇింటిక్ష్ ళచిిింది
బాబుతో...” చెపాడు వేణు.
“ఒహ్, ఏభైింది? ఏభైనా అపారా
థ లా? స్త్ర్ట, ఇది మీ యసనల్ అని తెలుస్ అనుకోిండి... మీ
ళ్లశక్ష్ మేమ ళచిినప్పడు ఇదదరిదీ „మేడ్ పర్ ఈచ్ అదర్‟ జింట్ అని మరిసపోయింది
ఐఴషయమ... నిజానిక్ష్ మీరిదదరూ అలాగే ఉింటారు...” బాధగా తఱింక్ష్ించాడు వేణు.
“ఏిం చెపాల, ఎలా చెపాల కూడా తెలిమట్ిం లేదు కార్టుక్... భనిం భాయమఱను చాలా
పేరమిస్త్రభని అనుకుింటామ కానీ, వాలశను క్నాన భనిం భన ఈగోఱను ఎకుకళగా
పేరమిస్త్రమ... భన స్త్షరా
థ నిన ఎకుకళగా పేరమిస్త్రమ... అక్కడే భన వాలశను దూయిం
చేస్కుింటామ...”
“ఊ...” స్త్లచనగా అనానడు కార్టుక్.
“ఇప్పడు తను భళ్ళశ ఇింటిక్ష్ ళచిిింది... కానీ కేళఱిం లక్ిం కోశమో, వాలశ నాననగారి
కోశమో, బాబు కోశమో... అింతే... నాకోశిం మ్మతఱిం కాదు... అశలు నాకోశిం తను
రావాఱననది నా దురాశ్ల... మ్మ ఇదదరి భధామ ఇప్పడు ఏ అనుఫింధిం లేదు కార్టుక్... ఆభ
భనస్ల కిండింత బాధ, అింతులేని ఆవేదన నేనే క్లిగించాను... ఇప్పడు నేను
ఎింత బాధడినా దానిని తొఱగించలేను... అిందుకే అింటారు, „పిరవెనహన్ ఈజ్ ఫట్ర్ దాన్
కూమర్‟ అని... క్క మ్మట్ల చెపాఱింటే, క్ క్ప్ప క్ష్ింద తఱదాచుకునన బాట్స్త్రుఱిం
మేమిప్పడు...”
“మీ భధమ ఉనన దూరానిన తొఱగించటానిక్ష్ మీ ళింతుగా మీరు క్ృషి చేమిండి వేణూ...

అపారా
థ లు నఱవభబుఫలా
వ ింటివి... కురిసే ళయకే వాటి రతాిం... తరువాత ఆకాఴిం నియభఱింగా
మ్మరిపోతుింది క్దా....”
“మీరు వాడిన పోలిక్ బాగుింది... కానీ నిజజీవితింల అది అింత తేలిక్ కాదు కార్టుక్... దానిక్ష్
కాఱమే అతుకులు వేయాలి!”
“ఇింతకూ మీ అబాఫయ పేరు చెలేదు...”
“బాబీ అని పిలుస్
ర నానమ... అశలు పేరు ఇింకా ట్ులేదు...
“షష, అదమిటి?” నవాషడు కార్టుక్.
“అదింతే భరి! ఆ ఘడిమ ఇింకా రాలేదు...” తనూ నవాషడు వేణు.

భనస్ ఉిండఫట్ు లేని స్గుణభభ ఆరోజు విమమప్పరాలిని చూడటానిక్ష్ వెళ్లశనప్పడు ఆ
ఇింటో
వ ఏిం జరిగిందో, వినత ఎలా రళరిుించిిందో విళయింగా కోడలితో చెపిింది.
విింట్టనన భధు భనస్ల ఎనోన భావాలు... వినతల మ్మరు రాళట్ిం ఆఴియమమే అయనా
భించి రిణాభమే... అయతే అది ఎటికీ ఆభల అలా నిఱచిపోతే అింతే చాలు...
అనుకుింది. ైక్ష్ మ్మతఱిం తన భావాఱను ళమక్ుయచలేదు.
“రేప్ప ఆదివాయిం నేనూ వెళ్లవ చూస ళస్త్రను అతరయామ...” అని మ్మతఱిం అింది.
“ఆ టైమక్ష్ అబాఫయ ళచేిస్త్రడు, ఇదదరూ క్లిస వెళ్లశయిండి అమ్మభ...” అింట్టనన
అతరగారివెైప్ప అదోలా చూసింది భధుబాఱ.
ఆ చూప్పఱను టిుించుకోలేదు స్గుణభభ...
***
ఆఫీస్ల కార్టుక్ లేక్పోళట్ిం ళఱన స్త్ుఫ్ భింఫయ్ క్ష్ క్ింటో
ఱ ల్ కాశర తపిింది. ైగా ఇింకా శరిగా
ా
నులు పా
ర యింబిం కాక్పోళట్ింతో జశు్ కాలేజీక్ష్ ళచిి వెళ్లవనట్ట
ు అనిపిస్రింది అిందరికీ... ఐఴషయమ
మ్మతఱిం కార్టుక్ అజెపిన నులు పూరిు చేమట్మే కాకుిండా, మిగలిన వారిని కూడా అలెయు్
చేస్త
ర , కార్టుక్ ళచేిశరిక్ష్ కనిన పా
వ న్ రాస ఉించట్ిం ల మనిగపోయింది.
నీయజ మ్మతఱిం ఎప్పడూ ఫ్లస్ బుక్ లనో, వాట్్ ఆప్ లనో మనిగ తేలుతూ ఉింట్టింది. క్
రోజు ఱించ్ టైమల అడిగింది ఐఴషయమ.
“నీరూ,ఆఫీస్ టైమల ఛాటిింగ్ ఏమిటి? భనక్ష్ వెైపై ఉిందని దానిన ఇలా దురిషనియ్యగిం
చేమకూడదు క్దా!”
నియవక్షమింగా చూసింది నీయజ.

“ఛాటిింగ్ ఎళరితోనేమిటి, ఫ్లస్ బుక్ పరిండ్ తోనా?” ఈ స్త్రి కాశర సభమింగా, సేనషింగా
నవుషతూ అడిగింది ఐఴషయమ.
“అవును ఐశూ... నాకు క్తనితో పరిండిహప్ అయింది. అతనికీ నేనింటే చాలా ఇవుిం... ననున
పేరమిస్
ర నాననని అనానడు...” క్లశల భరుప్పలు మఖానిన కాింతిళింతిం చేస్త
ర ఉిండగా
అననది నీయజ. ఈస్త్రి ఆభ శషయింల కోపానిక్ష్ ఫదులుగా ఉయక్లు వేసే ఆనిందిం.
“ఒ, ఎక్కడ ఉింటాడు అతను?”
“హైదరాబాద్ లనే... భనలాగే స్త్పు్ వేర్ ఇింజినీర్...”
“అవునా, పేరు?”
“శీయ చెైతనమ... అయతే మేమిింకా క్ఱళలేదు...”
“శీయ చెైతనామ? ఈ పేరు ఎక్కడో విననట్ట
ు ింద... భహేష్ బాబు పొరపైల్ పిక్ిర్ ఉింట్టింది క్దా
అతనిక్ష్?” స్త్లచనగా అింది ఐఴషయమ...
“అయ, నిజిం... నీకెలా తెలుస్?” ఆఴియమపోయింది నీయజ.
“నా పరిండ్ లిస్
ు ల ఉిండాలి... ఉిండు చూస్త్రను...” మొఫైల్ ల ఫ్లస్ బుక్ ఆన్ చేసింది ఐఴషయమ.
తన పరిండ్ లిస్
ు ల ఉనన అతనిన చూగానే నీయజ మఖిం వాడిపోయింది...
“అయతే నీతో కూడా పరిండ్ షిప్ ఉిందా అతనిక్ష్?”
“నీరూ, నాతోనే కాదు, ఇింకా నూటేబై అమ్మభయఱతో ఉింది... ైగా నాకు అతనిచిిన భసేజ్
లు చూస్త్రవా? నేను ఎిందుకులే అని ఇగోనర్ చేసేస్త్ను... అశబమింగా లేవు కానీ, కించెిం ఒళర్
గానే ఉింటాయ...” అింటూ భసింజర్ ఒన్ చేస చూపిించిింది.

ఐఴషయమ ఫోటోఱని చూస, ఆభ అిందానిన పొగుడుతూ ఇచిిన కాింపివభింట్్, ఆభ ఫోన్ నింఫర్
కావాఱింటూ రికెషశు్, వీలుింటే మఫీఫ సేనహానిన మిించి ఎక్కడ్రైనా క్లుదా
ద భింటూ
రపోజఱ్... చాలా ళయకూ ఐఴషయమ జవాబులు భరామద పూయషక్ింగానే ఉనానయ. మూడు
నఱఱ క్ష్యతిం ళయకూ భసేజ్ లు ఇచిి ఇక్ ఊరుకునానడు.
“ఇలాింటి అబాఫయ, నినున పేరమిస్
ర నానడని, ళ్లశ చేస్కుింటాడని అనుకోళట్ిం అశలు
క్యక్ు్ కాదు. అశలు అతని టైిం లెైన్ చూస్త్వా? ఎక్కడా అతని ఫోటోలు కానీ, అతనిన
గురిించిన శమ్మచాయిం కానీ లేదు. పరిండ్ ల కూడా చాలా భింది ఫ్లస్ బుక్ శభుమలే ఉనానరు.
క్ ని చేయ నీరూ... ఈ స్త్రి నీకు భసేజ్ చేసనప్పడు క్లుదా
ద భని రపోజ్ చెయమ. క్లిస్త్క్,
అనీన బాగుింటే మిందుకు అడుగు వేమళచుి. అతనిక్ష్ ఇవుిం లేక్పోయనా, క్ఱళడానిక్ష్
స్మఖత చూక్పోయనా ళదిలేదా
ద ిం... ఏభింటావు?” చెపిింది ఐఴషయమ.
ఐఴషయమతో అతను చేసన ఛాటిింగ్ చూసన తరాషత నీయజ క్ళ్ళశ గయగరా తిరిగాయ. ఆ
తరాషత వివేక్ింతో ఆలచిసేర ఐఴషయమ చెపినదింతా నిజభని అనిపిించిింది. కానీ తన ఆఴఱనీన
క్ఱవలెై పోయనిందుకు ఎింతో బాధతో ఆభ మఖిం క్మిలిపోయింది.
“ఇప్పడు ఏిం చేమభింటావు ఐశూ!” అడిగింది నీయశింగా క్ళ్ళశ నీలశతో నిిండిపోతూ
ఉిండగా...
“సింప్పల్... ఒ ఆదివాయిం నాడు క్లుదా
ద భని, పలానా చోటిక్ష్ యభభనీ భసేజ్ ఇవుష... నీతో
పాట్టగా నేను కూడా ళస్త్రను... అయ, ఇదమిటి? లెైట్ తీస్కో నీరూ... ఇళనీన భనస్కు
టిుించుకోకు నీరూ... నాకు నీ బాధ అయథమౌతోింది... ఇదింతా క్ ళరుిళల్ ళయఱడ్... ఫ్లస్
బుక్ పరిండ్ అింటే నిజింగా పరిండ్ అళరు అనిన వేలలా... ఎక్కడో నూటికీ కోటికీ ఒ
శిందయబింల, క్ వేవ్ లెింగు్ క్లిసన భనుష్ణలు సేనహతులు అయతే వాళ్ళశ క్ కుట్టింఫ
శభుమఱక్నాన ఎకుకళగా చేరుళ అవుతారు... అది చాలా అరుదు...

నుళషింటే భించి అమ్మభయవీ, సింటి భింట్ల్ గా భనస్తో ఆలచిించే దానివీ కాఫటిు కానీ,
ఇదిగో ఇలా భసింజర్ ల అబాఫయఱ భసేజ్ ఱకు వాలశని యచిగటేు విధింగా జవాబులు
ఇస్త
ర , పిచిి పిచిిగా పొరవోక్ చేసే ఫోటోలు డుతూ, వాలశ ఇరోటిక్ టాక్ ని ఇవుడుతూ,
తామూ అలాగే మ్మటా
వ డుతూ ఎింజాయ్ చేసే అమ్మభయలూ చాలా భింది ఉనానరు... వాలవక్ష్
అదొక్యక్ిం ఆట్...
అశలు స్వల్ మీడియా అింటే క్ క్తిర లాింటిది... క్తిరతో ిండు కోస్కోళచుి, ప్లక్లీన తెగ
నయక్ళచుి... ఇప్పడు ఇవి అలాగే తయారు అయామయ... నిజభైన సేనషింతో క్రికక్రు
ఆఱింఫన అవుతూ, శమ్మజసేళల పాలు ించుకుింటూ, స్త్హతీరస్త్థనింల క్లిస భలిస
అడుగులేస్
ర నన సేనహతులు కిందరు ఉనానయనుకో... అలాగే, ఫ్లస్ బుక్ ని వాలశ వాలశ కెర్టర్
క్ష్ ఒ స్పానింగా ఉయ్యగించుకని అతుమననత స్త్థనాఱకు చేరుకుననవారు కూడా ఎింతో
భింది నాకు తెలిసన వారునానరు...
నాణేనిక్ష్ భరో వెైప్పలా ఇలాింటి వికారాలు మ్మతఱిం ఎనోన... శరే, నేను చెపినట్ట
ు చేస నీ
బవివమతు
ర ను అిందింగా భఱచుకో...” నీయజ భుజిం తటిుింది ఐఴషయమ.
“శరే” నని తలూపి, అక్కడినుించి లేచి వెళ్లశపోయింది నీయజ.
***
ఆదివాయిం ఉదమిం ది గింట్లు...
రాతిఱ యు టూమబ్ ల ఏదో పాత సనిమ్మ చూస, ఆఱశమింగా నిదర లేచిింది ఐఴషయమ. స్త్ధాయణింగా
రతీ ఆదివాయిం ఉదమిం ఏడుక్లా
వ లేచి స్త్ననాదులు కావిించుకని, ఏదో క్ టిఫిన్ చేస్కుని
అప్పడు అభఱ వాళ్లశింటిక్ష్ వెలశట్ిం రివాజు అయింది ఆభకు. అభఱతో, రూతో
స్త్నినహతమిం బాగా అఱళడిింది. కార్టుక్ తో ఎకుకళగా మ్మటా
వ డక్పోయనా అతని ఉనిక్ష్నీ,
స్త్మీపామనిన, సేనహానిన ఆస్త్షదిస్త
ర ఉింట్టింది... ఆ వారానిక్ష్ కాళఱసనింత శింతోషానిన

గుిండ్రఱ నిిండా నిింప్పకని, స్త్మింతఱిం ఐదు ఆరు గింట్ఱ పా
ర ింతిం ల ఇింటిక్ష్ తిరిగ ళచేిస్త
ర
ఉింట్టింది.
ఈ వాయిం మ్మతఱిం ఎిందుకో అట్ట వెళ్ళ
వ ఱని అనిపిించలేదు... అక్కడ కార్టుక్ ఉిండడు క్నుక్
అభఱకు ఫోన్ చేస తనకు వేరే నుిందనీ, రాళట్ిం కుదయదనీ చెపేసింది.
భధుబాఱ దగాయకు వెళ్ళ
వ ఱని ఫఱింగా అనిపిించిింది. భధు అతరగారిింటిక్ష్ ళచేిసిందని తెలుస్,
కానీ క్ఱళట్ిం కుదయలేదు. బాబిగాడిని చూస కూడా చాలా రోజులు అయింది... ఉదమమే
వెలశట్ిం క్నాన భధామషనిం భోజనిం అయన తరాషత వెళ్లతే శరి... స్త్మింతఱిం ళయకూ ఉిండి
రాళచుి... కానీ... అక్కడ తనను ఆదరిస్త్రరా? వేణుక్ష్ తానింటే ఉనన భాళన
తనకు తెలుస్... భధుతో అతను గడళ డటానిక్ష్ ఆభ తనతో చేసన సేనషిం కూడా ఒ
కాయణభని గయహించిింది తను... అయనా వెళ్ళశఱనే ఉింది...
అవును... తాను భధు కోశిం వెళ్ళతోింది... క్ వేల అలాింటి రిసథతే ళసేర, ఎకుకళసేప్ప
ఉిండకుిండా భధుతో కాసేప్ప మ్మటా
వ డి, బాబీని చూస ళచేిస్
ర ింది... అింతే... వెళ్ళ
వ ఱని సథయ
నిఴిమిం చేసేస్కునన ఐఴషయమ తషయ తషయగా ళింట్ చేసేస్కుింది చక్చకా...
భధమల అననపూయి పినినగారు ళచిి, తాను చేసన కూయలు తెచిి ఇచిిింది. మ్మట్ఱ
శిందయబింల తభ పిఱవలు తషయల తభను చూడటానిక్ష్ ళస్
ర ననట్ట
ు చెపిింది. ఆ క్లశల
ఎింతటి శింతోవమో... క్ట్ట
ు కునన వాడి గురిించి మ్మటా
వ డినా, క్నన పిఱవఱ గురిించి
తఱచుకునాన అతిళకు ఎిందుకో అింత శింతోవిం... ఫహుఴుః ళ్లశ అనే ఫింధింల ఉనన
తీమదనిం ఇదనేమో భరి... తన ప్పరుష్ణడు, తన శింతానిం... హు... తనక్ష్ ఎటికీ ఆ
భాగమిం లేదా? తిింట్టనన భోజనిం శయించలేదు ఐఴషయమకు...
ఐఴషయమ చిరునామ్మ వెదుకుకింటూ భధుబాఱ ఇింటిక్ష్ వెళ్ళవశరిక్ష్ యిండుననయ అయింది. కావాఱనే
ఫోన్ చేమలేదు, శయైళజ్ ఇవాషఱని. కాలిింగ్ ఫల్ కట్ుగానే తలుప్ప తెరుచుకుింది...

“హాయ్ భధూ...” అింటూ ఆభను చుటేుమబోయ, తలుప్ప తెరిచిింది భధు కాదనన వివమిం
ఆఖరు క్షణింల గయహించి, తనను తాను శింబాళ్లించుకని, “అయ్యమ, స్త్ర్ట ఆింటీ!” అింది
నాలుక్ క్యచుకుింటూ...
“రామ్మభ! నువుష?” స్గుణభభ అడిగింది ఐఴషయమను ర్టక్షగా చూస్త
ర ...
“నా పేరు ఐఴషయమ ఆింటీ... భధు సేనహతురాలిని...” చేతులు జోడిించి నభశకరిించిింది.
ఆభ పేరు వినగానే లిరపాట్టల చిరుచేదు భాళిం క్దలాడిింది స్గుణభభ భనస్ల... దానిని
క్పిప్పచుికుింటూ, “ఒ, నువేషనా అమ్మభ... రా... కూరోి...” అింటూ స్ఫాల కూరోి ఫటిు
తాను ఎదురుగా కూరుిింది.
“భించి నీళ్ళశ తాగుతావా అమ్మభ?” అింటూనే లేచి, ఫిరజ్ లించి వాట్ర్ బాటిల్ తీస్కచిి,
గా
వ స్ల పోస అిందిించిింది.
“భధు మ్మ వియామఱవారిింటిక్ష్ వెళ్లశింది అమ్మభ... ఇిందాకే వెళ్లశింది... ఒ గింట్ల
ళచేిస్
ర ింది...” అని చెపిింది స్గుణభభ.
ఐఴషయమకు నిరాఴగా అనిపిించిింది... తన డిజపాయింట్ భింట్ మఖింల రతిపలిస్త
ర ఉిండగా,
“అయరే... దానిక్ష్ శయైళజ్ ఇవాషఱని మిందుగా ఫోన్ చేమకుిండా ళచాిను ఆింటీ... బాబు
బాగునానడా అిండీ?” అని ఆరాట్ింగా అడిగింది.

“బావునానడమ్మభ... ఇిందాకే లఱ డుకోఫటా
ు ను... లేళగానే తీస్కుళస్త్రను... భధు కూడా
కాసేటో
వ నే ళచేిస్
ర ింది... నువుష కూరోి...” అింది స్గుణభభ ఆపామమింగా.
శరేనింటూ కూరుిింది ఐఴషయమ. ఐఴషయమ కుట్టింఫ విళరాలు అడిగ తెలుస్కుింది
ఆశక్ష్ుగా స్గుణభభ.
“భధు ఎలా ఉింటోింది ఆింటీ? అద... స్త్ర్ట ఎలా అడగాల తెలిమట్ిం లేదు... వేణు గారూ,
తనూ...”
ఆవిడ దీయఘింగా నిటూ
ు రిిింది...
“అమ్మభ, ఐఴషరామ... మీరిదదరూ చాలా కాఱిం క్లిసే ఉనానరు క్నుక్ నీక్నిన వివయాలు
తెలుస్... నా కడుక్ష్క కోభకుకళ, కోడలిక్ష్ దూకుడ్రకుకళ... ఇదదరూ భించివాళ్ళశ, క్రి ట్వ

క్రిక్ష్ పేరభ, అళగాషన ఉననవాళ్ళశ... కానీ కనిన వివయాల
వ వేణూ తొిందయడట్ిం ళఱన
భధు చాలా బాధ డిింది... అదీగాక్, నా కూతురు అస్తమతో చేసన క్ చయమ ళఱన నా
కోడలిక్ష్ పా
ర ణాపామిం తపినా ఆభ భనస్ విరిగపోయింది... పలితింగా ఇింటో
వ ించి అలిగ
వెళ్లశపోయింది...
మీరిదదరూ పా
ర ణ సేనహతులు క్దా... నీకు తెలిసే ఉింట్టింది., కోడలు ఇలు
వ విడచి వెళ్లశపోయింది
అనన బాధతో మీ అింకుల్ ఫింగతో మ్మనసక్ింగా బాగా దఫఫతినానరు. పలితింగా
యాక్ష్డ్రింట్... మ్మకు శ్నఴషతింగా దూయభయామరు... చిళరిళయకూ ఆమన భధు కోశిం
తఱవడిలివపోయారు. భధమల నా కడుకూ కోడలి భధమ డబుఫ గడళలు... యక్యకాఱ
శభశమలు... కనానళ్ళశ దూయింగా వెళ్లశపోయింది. ఇప్పడు ఇింటిక్ష్ ళచిినా, పూయి
షృదమింతో మ్మతఱిం కాదు... వాలశ ఇింటి రువు రతివులు కాపాడటానిక్ష్ కింతా, ఆభ తిండిర
ఆరోగమ రిసథతిని ఫటీు, బాబీని మ్మకు దూయింగా ించట్ిం ఇవుిం లేక్...
మ్మ వాడు కూడా ఇప్పడు చాలా మ్మరాడు అమ్మభ... ఇదిళయక్టి కోిం, అశషనిం లేవు...
కాక్పోతే వాళ్లశదదరూ మ్మటా
వ డుకోరు, క్క గదిల డుకోరు... ఇద నా వేదన... దనికెైనా
శభమిం రావాలి అింటారు క్దా... అశలు వీళ్లశదదరి భధామ శయ్యధమ నేను చూస్త్రనో, లేదో...”
నిరేషదింగా అననది స్గుణభభ...
“అయ్యమ ఆింటీ... మీయలా అనుకోక్ిండి... వాళ్లశదదరూ తక్ క్లుస్త్రరు... ఆ నభభక్ిం
నాకుింది... నిజానిక్ష్ భధూక్ష్ వేణూ అింటే చాలా పేరభ... అలాగే మీయనాన, అింకుల్ అనాన
బక్ష్ుగౌయవాలు... ఆడఫడుచుఱింటే అభిమ్మనమే...” అనునయించిింది ఐఴషయమ..
“అవునమ్మభ... నిజానిక్ష్ నా క్డుప్పన ప్పటిున పిఱవల
వ నే లపాలునానయ... అిందుకే ఈ నయక్ిం...
ఏది ఏభైనా, నీవు చెపినట్ట
ు ఆ తరుణిం కోశిం ఎదురు చూడక్ తదు...”
“ఇింతకూ భధు వెళ్లశింది వినతా వాళ్లశింటికేనా ఆింటీ?”

“అవునమ్మభ, క్ష్యతిం వాయిం వినత అతరగారిక్ష్ బాగా ఆయాశిం ళసేర, హాసట్ల
వ చేరిించారు.
డిశ్నిరిజ అయ ఇింటిక్ష్ ళచేిస్త్రిప్పడు...ఈరోజు భధు చూస ళస్త్రనని వెళ్లశింది... మ్మ వాడు
ఇవాల ళస్త్రడని అనుకునానను., కానీ ఎిందుకో ఆఱశమిం అయింది... లేక్పోతే ఇదదరినీ క్లిస
వెలశభనే చెపాను...”
“ఒహో...”
“టీ చేస్కుని ళస్త్రను... కూరోిమ్మభ... నువుష తాగుతావు క్దా?
“అయ్యమ, మీరేమీ ఴయ భ డక్ిండి ఆింటీ... పరాషలేదు... భధూ ళచాిక్ డుతుింది లే...”
“ఇిందుల ఴయ భ ఏమీ లేదమ్మభ, నేను కూడా తాగుతాను క్దా...” అింటూనే ళింటిింటో
వ క్ష్ వెళ్లశ
ది నిమిషాల
వ బిశకట్ట
వ , టీ క్ప్పఱతో తిరిగ ళచిిింది స్గుణభభ.
“థింక్ యు ఆింటీ... మీ దగాయ నాకు ఇింత ఆదయణ దొరుకుతుింది అని నేను ఊహించలేదు...”
అరమతనింగా అనేసింది ఐఴషయమ...
స్గుణభభకు క్ ఆడపిఱవ నోట్ ఆ మ్మట్లు చాలా వేదనను క్లిగించాయ...
“ఎిందుక్మ్మభ, నువేషిం తప్ప చేస్త్ళని? నీవు ఎనునకునన మ్మయాింల నువుష రయాణ్నించావు.
అది తప్ప ఎలా అవుతుింది? కాక్పోతే యుగయుగాలుగా, తయతరాలుగా భన శమ్మజింల
కనిన గ్రతలూ, రేఖలూ ఉనానయ... వాటిని నీవు అతిక్యమిించావు అింతే... పరాషలేదు,
నమిభన సదా
ధ ింతిం కోశిం అలా చేమళచుి... కాక్పోతే...అతను నీ చేయ విడచి వెళ్లవపోళట్మే
బాధను క్లిగస్రింది...” అననది స్గుణభభ... ఆ మ్మట్లు అనన తరాషత తన ఆలచనా
ధోయణ్న తనకే విచితఱింగా అనిపిించిింది ఆవిడక్ష్... బయు ఉనన రోజుల
వ ఆమన ఆలచనలు ఎలా
ఉిండేవో అలా మ్మటా
వ డిింది ఇప్పడు తాను. అటో
వ ఆమన ఇలా మ్మటా
వ డితే తనకూ, వేణుకీ
నచేిది కాదు... మఖమింగా ఐఴషయమ వివమింల... ఆభతో, భధూ సేనషిం వివమింల...

ఇింత చక్కని అమ్మభయతో సేనషిం చేమకుిండా ఎళరుిండగఱరు?
స్గుణభభ మ్మట్లు ఐఴషయమ భనస్కు ఎింతో స్త్ింతషనగా అనిపిించాయ... తరాఱ అింతయిం
ఉనాన, అననపూయి పినిన తరాషత తనను అయథిం చేస్కునన భరో మ్మతృశమ్మనురాలు
క్నిపిించిింది ఆభకు. యిండు చేతులూ జోడిించిింది మౌనింగా...
“అయ్యమ, ళదదమ్మభ, నాక్ింత అయత ఉిందనుకోను... నీ యసనల్ మేట్ర్ అనుకోక్పోతే క్టి
అడగనా?”
“అడగిండి ఆింటీ...”
“నువుష ళ్లశ చేస్కోకూడదా? నీ ఆలచనలు సదా
ధ ింతయింగా గవి అవునో కాదో నాకు
తెలిమదు... కానీ భన శమ్మజింల ళ్లశ చేస్కోకుిండా కాప్పయిం చేసే ఆడదానిక్ష్ గౌయళిం
లేదమ్మభ... నీకు భించి వాడు బయుగా ఱభిస్త్రడు... శింఫింధిం చూడభని మ్మ వేణుకు
చెబుతాను...”
ఐఴషయమ భనశింతా క్ అళమక్ుభైన అనుభూతితో నిిండిపోయింది... ఇప్పడిప్పడే ళ్లశ మీద
స్మఖత క్లుగుతోింది... ళ్లశ కాని యుళతి క్ భగాడితో కాప్పయిం చేసింది, చేస్రింది అని
తెలిసన తరువాత ఆడవారు కానీ, భగవారు కానీ ఆభను గౌయళింతో చూడక్పోళట్ిం తాను
గభనిించిింది... కార్టుక్ వెళ్లశపోయన తరువాత ింట్రితనిం, మ్మనసక్ింగా శపోయు్ లేక్పోళట్ిం...
ఎింతో దిగులుతో కాఱిం గడుప్పతోింది ఇప్పడు... అనుకోకుిండా అభఱ కుట్టింబానిక్ష్ దగాయ
అళట్ిం ళఱన రతీ ఆదివాయిం బాగానే వాలశతో కాఱిం గడుస్రింది... మిగలిన రోజుల
వ ఆఫీస్
ని...ఇింటిక్ష్ ళచాిక్ పినినగారితో క్లిస శింగ్రత స్త్ధన, ప్పశరక్ ఠనిం తో శభమిం
తెలిమట్ిం లేదు...
ఏదో తాను దగాయగా చూసన జీవితాఱనుించి, క్లిగన అనుబవాఱ నుించి వెైవాహక్ జీవితిం ట్వ
క్ వియక్ష్ుని, విరుదధ భావానిన ించుకుననది. అలాింటి వాడే అయన కార్టుక్ తాయశడే శరిక్ష్,

ఇదదరి భధామ పేరభ అింకురిించఫటిు అతనిన తన భాగస్త్షమిగా అింగ్రక్రిించిింది... లేక్పోతే ళ్లశ
కానీ, శషజీళనిం కానీ లేకుిండా అలాగే ింట్రిగా మిగలిపోయ ఉిండేదమో...
“ఏమ్మభ? ఏభింటావు?” భళ్ళశ స్గుణభభ అడిగన రఴనకు ఉలిక్ష్క డి ఈ లక్ింలక్ష్
ళచిిింది ఐఴషయమ.
“ఆ...ఆింటీ, అదీ... కార్టుక్ ని కాకుిండా వేరే ఎళరినీ నా జీవితింలక్ష్ ఆహాషనిించ లేను ఆింటీ...
ఎిందుక్ింటే నేను అతనేన పేరమిించాను...భరి ఈ జనభకు నా భనస్, తనువూ యిండూ ఎళరినీ
అింగ్రక్రిించవు” భాయింగా చెపిింది ఐఴషయమ.
“నినున ళదులుకునన ఆ కార్టుక్ చాలా దుయదృవుళింతుడు తలీవ... క్ స్త్రి నాకు క్నిపిసేర...
గటిుగా చెపి ఉిండేదానిన...”
స్గుణభభ మ్మట్ఱకు గటిుగా నవేషసింది ఐఴషయమ.
“ఇనానళూశ మీ దగాయకు రాకుిండా తప్ప చేస్త్ను ఆింటీ...” అింది...
***
“వెళ్లశ ళస్త్రను దదభభ గారూ... జాగయతరగా శభయానిక్ష్ ఆహాయిం తీస్కుింటూ, భిందులు అవీ
జాగయతరగా వేస్కోిండి...” స్ిందయభభ చేయ నిమరుతూ చెపిింది భధుబాఱ.
“అబాఫయ ళచాిక్ ఇదదరూ క్లిస యిండమ్మభ...” నీయశింగా చెపిింది స్ిందయభభ.
“నినున చూడట్ిం మొదటిస్త్రే... అయనా ఎింత బాగా క్లిసపోయావు భధూ? చాలా
శింతోవింగా ఉింది...” అింది అళింతి ఆతీభమింగా.
నవుషతూ భధుబాఱక్ష్ బొట్ట
ు టిు, తాింబూఱిం, ిండవతో పాట్టగా చీరా జాకెట్ ఉనన క్ళర్
ఇచిిింది వినత. భధుబాఱక్ష్ ఎింతో శింతోవింగా అనిపిించిింది. వినతను దగాయగా తీస్కని

ఆభ నుదుట్ మదు
ద ట్ట
ు కుింది భనస్తపరిుగా...
అశలు ఆరోజు ఉదమిం లేస్త
ర నే చెపిింది భధు అతరగారితో...
“అతరయామ, నేను ఈరోజు ఒ స్త్రి దదభభ గారి దగాయకు వెళ్లశ ళస్త్రను. బాబును
చూస్కుింటారా?” అని.
“ఈ రోజా? నువుష క్కదానివీ వెలశట్ిం ఎిందుకు?”
“లేదులే అతరయామ, రేటి నుిండి భళ్ళశ బిజీ అవుతాను క్దా... మీరు ఇప్పడునాతో రాళట్ిం
క్వుిం... కాలు నొపి అనానరు క్దా, ఇింటిదగారే ఉిండి యశు్ తీస్కోిండి... దకిండుక్ష్ వెళ్లవ భళ్ళశ
ఱించ్ టైిం క్లా
వ ళచేిస్త్రను...” చెపిింది భధుబాఱ.
“శరేనమ్మభ...” అయవుింగానే అింగ్రక్రిించిింది స్గుణభభ. ఆవిడ బమభింతా కూతురు భళ్ళశ
ఏదైనా అని కోడలిని షయు్ చేస్
ర ిందమో అని...
తన టూ వీఱర్ మీదనే వెళ్లశింది భధుబాఱ. గేట్ట ఫమట్ వెహక్ల్ పాయక్ చేస, గేట్ట
తెరుచుకుని లలిక్ష్ అడుగు టిుింది. అలిక్ష్డి విని ఇింటో
వ ించి ఫమట్కు ళచిిన వినత
లలిక్ష్ నడిచి ళస్
ర నన ళదిన గారిన చూడగానే క్క క్షణిం ఉలిక్ష్కడిింది. అయనా
దవుఱైక్ష్ చిరునవుషను అరువు తెచుికుింటూ, భధుబాఱకు ఎదురేగ ఆభ చేయ
ట్ట
ు కుింది.
భధుబాఱకూ భనస్ల ఫదురుగా, ఫరుకుగానే ఉనాన, దానిన క్నఫడనీమకుిండా,
వినతతో, “బాగునానవా వినతా?” అననది.
“బావునానను ళదినా... రా, లలిక్ష్...” సభమింగా లిక్ష్ తనతో తీస్కువెళ్ళతునన వినతను
చూస ఆఴిరామనిన అణచుకోలేక్ పోయింది భధుబాఱ. తనతో డశయింగా కాకుిండా,
స్త్భయశమింగా మ్మటా
వ డట్ిం, పేరు టిు పిఱళకుిండా ళదినా అని పిఱళట్ిం... విచితఱింగా

అనిపిించిింది.
భధుబాఱను అళింతిక్ష్ రిచమిం చేస్త
ర , “మ్మ ళదిన భధుబాఱ ళదినా... తను మ్మ ళదిన
అళింతి. వీళ్లశదదరూ రిభల, సయబ...” అింటూ పిఱవఱను కూడా రిచమిం చేసింది వినత.
“నభసేర అక్కయామ, బాగునానరా?” యిండు చేతులూ జోడిించి అళింతిక్ష్ నభశకరిించి, పిఱవఱ
ఇదదరి తఱలూ నిమిరిింది భధుబాఱ. వాళ్లశదదరూ నోటితో నభసేర చెబుతూనే, చేతో
ర షేక్
హామిండ్ ఇచాిరు.
“దదభభ ఎలా ఉనానరు?”
“యిండి, చూదా
ద ిం...” తలివ గదిలక్ష్ తీస్కు వెళ్లశింది అళింతి.
అడుగుఱ శళషడిక్ష్ భఱకుళ ళచిిన స్ిందయభభ క్నులు తెరిచి భధుబాఱను చూస, గురు
ు
టిునట్ట
ు గా చిరునవుష నవిషింది. ఴక్ష్ుని తెచుికుింటూ, భఱవగా అిందరి కేహభ శమ్మచారాలు
అడిగింది.
కదిదకాఱిం తాను బయుతో లేదు... ఆ వివమిం తెలిసనా ఏమీ అడగని ఆవిడ శింస్త్కరానిక్ష్
భనస్లనే ధనమవాదాలు చెప్పకుింది భధుబాఱ.
కాసేప్ప అవీ ఇవీ మ్మటా
వ డి ళచేిదా
ద భని అనుకుింది కానీ, భోజనిం చేస వెలశభని స్ిందయభభ
చెపిింది. అళింతీ, పిఱవలూ కూడా ఫఱళింతిం చేమట్ిం తో ఉిండిపోక్ తలేదు. వినత
చిరునవుషతో ఱక్రిించినా, బమిం బమింగా భధుబాఱకు దూయింగానే ఉింటోింది... ఆభ
మ్మనసక్ సథతి అయథభైన భధుబాఱక్ష్ ఎింతో జాలిగా అనిపిించిింది. ఈరా
హ మస్తమలు ఎింత
వినాఴక్యభైనవో ఈభకు అయథభయేమ ఉింట్టిందని అనుకుింది భనస్ల. వినతల ళచిిన ఈ
స్త్నుకూఱ మ్మరు ఎింతో శింతోవిం క్లిగించిింది భధుబాఱకు.
ళన్ జాడ క్నఫడక్ అడిగతే, ఫింధువులిింటో
వ పింక్షన్ ఏదో ఉింటే వెళ్ళశడని తెలిసింది.

భోజనాలు అయామక్ వెింట్నే ళచేిసేర బాగుిండదని పిఱవఱతో క్బురు
వ చెబుతూ కూరుిని,
ఫమలుదరే మిందు స్ిందయభభ దగాయకు వెళ్లవ చెపిింది తను వెళ్ళతుననట్ట
ు గా...
వినత బొట్ట
ు టిు, చీయ డితే కాదనలేక్పోయింది... భధుబాఱ భనస్ల అటిళయకూ ఉనన
దిగులు మేఘాలు తొఱగపోయనట్ట
ు అయింది... తేలిక్ డిన భనస్తో ఇింటిక్ష్
ఫమలుదరిింది. ఫమలుదరే మిందు అిందరినీ తభ ఇింటిక్ష్ ఆహాషనిించట్ిం భయచిపోలేదు,
భధుబాఱ.

లలి నుించి వినిపిస్
ర నన నవుషలు విింటూ ఆఴియమింగా లలిక్ష్ అడుగు టిున భధుబాఱ,
చక్కగా నవుషతూ క్బురు
వ చెప్పకుింట్టనన అతరగారినీ, ఐఴషయమనూ చూస్త
ర నే భరిింత
ఆఴిరామనిక్ష్ లనైింది.
“భధూ!” ఆనిందింగా లేచి ళచిి ఆభను గాఢింగా క్రగలిించుకుింది ఐఴషయమ.

“ఐశూ! ఎనానలశక్ష్ చూస్త్నే నినున!” భధు క్ళ్ళశ చెభరిించాయ. ఐఴషయమ చెయమ టిు
స్ఫాల కూరోిఫటిుింది.
“ఎింత సేైింది ఐశూ ళచిి?”
“అయగింట్ దాటిింద... ఆింటీ టీ కూడా ఇచాిరు...” నవుషతూ చెపిింది ఐఴషయమ.
“భధూ, నీ పరిండ్ నాకూ పరిండ్ అయపోయింది...” నవిషింది స్గుణభభ. అతరగారిని భనస్ల
రఴింసించకుిండా ఉిండలేక్పోయింది భధుబాఱ. ఐఴషయమ గురిించి అిందరికీ తెలుస్. క్ప్పడు
తభ సేనహానిన ళమతిరేక్ష్ించిన వారే అిందరూ... అశలు వేణూ కూడా ఐఴషయమను యాకెు్
చేస ఉింటే ఎింత బాగుిండేది?
“ఏమిటే ఆలచిస్
ర నానవు?” అడిగింది ఐఴషయమ.
“ఉహు,” తఱ విదిలిించిింది భధుబాఱ.
“ఎలా ఉనానయమ్మభ ఆవిడ?” స్గుణభభ రఴనకు, “పరాషలేదు అతరయామ... బాగా నీయశింగా
క్నిపిస్
ర నానరు. కోలుకోళడానిక్ష్ ఇింకా శభమిం టేుట్ట
ు ింది...” అింది భధుబాఱ.
ఇింతల లలినుించి బాబీ ఏడుప్ప వినిపిించిింది. గఫగబా లలిక్ష్ రుగు టిు, వాణ్ని
ఎతు
ర కుని తీస్కుళచిిింది భధుబాఱ. తలివ ఎతు
ర కోగానే ఠకుకన ఏడుప్ప మ్మనేస్త్డు వాడు...
వాడిని తీస్కు ళచిి, “ఇదిగో నీ ఆింటీ ళచేిసింది... ఏడళకు రా బాబీ...” అింటూ ఐఴషయమ
డిల కూరోిఫటిుింది.
ఐఴషయమ కతరగా అనిపిించడింతో భళ్ళశ ఏడుప్ప మొషిం టా
ు డు వాడు... ఇింతల పాలు క్లిపి
తెచిిన స్గుణభభ వాడిని ఎతు
ర కుని పాలు డుతూ ఉింటే, సేనహతురాళ్ళశ ఇదదరూ క్బుయవల
డిపోయారు.

యిండు గింట్ఱ తరాషత, టిఫినూ, కాఫీ అయామక్ ఐఴషయమ వెళ్ళతూ ఉింటే, “ళస్త
ర ఉిండమ్మభ,
నేను చెపిింది భరిిపోకు...” అననది స్గుణభభ.
“అలాగే ఆింటీ...” అని స్గుణభభ పాదాఱకు నభశకరిించి, ఫమలుదరిింది ఐఴషయమ.
***
“అయపోయింది... మూడురోజులూ మూడు క్షణాలా
వ గడిచాయ క్దా... టైళనిింగ్ క్ష్ అశలు ఇవుిం
లేకుిండా ళచాిను... ఇప్పడు మీతో చక్కని అనుఫింధిం ఏయడి, భనిం విడిపోవాఱింటే కాశర
దిగులు వేస్రింది...” స్తట్ కేస్ శరు
ద కుింటూ అనానడు వేణు, కార్టుక్ తో.
“అశలు నేను భనుష్ణఱతో అనుఫింధిం ట్ట
ు కోనిండి, అళశరానిక్ష్ మ్మటా
వ డతాను
అింతే... ఐఴషయమతో క్లిస ఉననప్పడు కూడా, మీ భధుబాఱ గారు మ్మ అనుఫింధానిన అింత
షరిహించలేదని నాకు ఆభ అింటే కించెిం కోిం ఉిండేది. అయనా ఐఴషయమ కోశభని మీ ళ్లశక్ష్
ళచాిను. ఐశూక్ష్ ఉననింత పేరమ్మభిమ్మనాలు నాకు ఎళరి మీదా ఉిండవు... చిళరిక్ష్ మ్మ
అమ్మభనాననలు, అనాన ళదినలు, వాలశ పా రూ... ఉహు, ఎళరి మీదా... చిళరిక్ష్ ఐఴషయమ
మీద కూడా... మ్మనసక్ అనుఫింధిం ఎయగని క్ రోగ్ ని నేను... అలాింటిది, నేనూ నాలాింటి
వాలశ చేతుల
వ దఫఫ తినానక్, ఇప్పడిప్పడే భనుష్ణఱ విలుళ తెలుస్రింది వేణూ... ఈ
మూడురోజులూ నేను డిరింక్ చేమలేదు, క్నీశిం సగయట్ వెలిగించ లేదు... ఎలా ఉిండగలిగాను?
మీతో క్లిస ఉిండట్ిం కోశిం... మీకు ఇఫఫింది క్లిగించకుిండా ఉిండట్ిం కోశిం... ఇింత
బావుింట్టిందా భనిం ఎదుటి వారికోశిం శరు
ద కుింటే? ఒహ్... నాలనూ భనశనేది ఉిందనన
మ్మట్!” ఉదషగింగా అనానడు కార్టుక్.
“కార్టుక్... మీరు కదిదగా ఆవేఴడుతునానరు... క్ింటో
ఱ ల్ యుళర్ సఱప్ భై పరిండ్...” కార్టుక్
భుజమీభద చేయ వేస్త్డు వేణు.
ఆ చేతిని అలాగే అదిమి ట్ట
ు కుని కనిన క్షణాలు ఉిండిపోయాడు కార్టుక్.

“వేణూ... నాకూ భనిషిగా మ్మరాఱని ఉింది... ఐఴషయమతో క్లిస జీవిించాఱని ఉింది...
స్త్ధమమేనింటారా?” ఆరిుగా అడిగాడు కార్టుక్.
“నిజింగానా?” వేణు క్లశల ఆనిందిం...
“అవునిండీ, తను మ్మ ళదినకు బాగా దగయైింది. రతీ వాయిం వాళ్లశింటిక్ష్ ళచిి, మ్మ
అమ్మభనాననఱతో, రూతో క్లిస గడిపి వెళ్ళతోింది... మ్మ పేయింట్్ క్ష్ కూడా ఐశూ అింటే
చాలా ఇవుిం... నాతో నా భనిషిగా, పిరయురాలిగా జీవిించిన ఐశూ ఈరోజు నాకేమీ కానట్ట
ు ,ఒ
రాయ పిఱవలా నా మిందు తిరుగుతూ ఉింటే ఎింతో బాధ క్లుగుతోింది... ఆభ ననున
ఇగోనర్ చేస్
ర నన ఫీలిింగ్ ననున యింింలా కోసేస్రింది... సింటిభింట్్ అింటూ లేని నేనేనా ఇలా
ఆలచిస్
ర నానను? అనిపిస్రింది... కానీ నాకు అయథభైింది ఏమిట్ింటే, ఐశూని నేను పేరమిస్త
ర నే
ఉనానను... ఆభ రజెన్ ల ఎింతో హాయగా ఉింట్టింది... నాకేిం కావాల ఆభకు తెలుస్...
ఇనానళూశ గాలిక్ష్ తిరిగాను... ఇప్పడు... ఇప్పడు ఆభ ప్పకుింటే... ఆభను వివాషిం
చేస్కోవాఱని అనుకుింట్టనానను...”
“కార్టుక్, మీరేిం మ్మటా
వ డుతునానరు?” శింబరభింగా అడిగాడు వేణు. “మీరు వివాషిం...”
“మస్ వేణూ... మ్మ అనానళదినఱ ళ్లశ అయ దిహేను శింళతరాలు దాటిింది... పాకు
శభశమ... నడళలేదు... ఇదదరికీ ఆ వివమింల ఫింగే... ఆనిందిం లేదు... కానీ ఇదదరి భధామ
అళగాషన ఉింది... శయ్యధమ ఉింది... విజమళింతభైన వెైవాహక్ జీవితానిక్ష్ అదుబతభైన
ఉదాషయణ వాళ్ళశ... భరి నేనిందుకు ళ్లశని మ్మనుకని, ఇలా ఎిండమ్మవుఱ ళింక్ రుగు
తీశ్నను? కేళఱిం నా మూయుతషిం ళఱవ మ్మతఱమే... తప్ప చేస్త్ను నిజమే... కానీ దిదు
ద కోవాఱని
అనుకుింట్టనానను. ఎింతో తీళరింగా గామరిచాను నా ఐశూని... ఇప్పడు నేను అడగగానే
ఆభ ప్పకుింట్టిందనన నభభక్ిం నాకు లేదు... అశలు ఎిందుకు ప్పకోవాలి? అయనా
అడుగుతాను... ఏ మూఱనైనా ననున క్షమిించాఱని తనకు అనిపిసేర, నాక్నాన అదృవుళింతుడు
వేరే ఎళరూ ఉిండరు...” ఉదషగింగా చెపాడు కార్టుక్.

“తకుిండా మీ ఆఴ నయవేరుతుింది కార్టుక్... ఆల్ ది వెర్ట ఫశు్... మీరు ఐశూ గురిించి
చెబుతూ ఉింటే, భధూని నేను నా కోింతో, అశషనింతో, స్త్షయథింతో ఎింత బాధిించానో బాగా
అయథిం అవుతోింది... నాకూ భించిరోజులు రావాఱని దవుడిని పా
ర రిథస్త్రను...ఆ... పైట్ టైిం
అవుతోింది... టాకీ అరేింజ్ చేమభని రిసహన్ వాలశక్ష్ చెబుదామ్మ?” అనానడు వేణు.
శింజ చీక్ట్ట
వ మస్రుకుని, వినీలాకాఴింల వాళ్ళశ ఎక్ష్కన విమ్మనిం భబుఫఱ భధమనుించి
మనిస్త
ర ఉింటే, నిశీథిల వెలుగుతునన నక్షతా
ఱ లా
వ ఆ యుళకులిదదరి భనస్ల
వ నూ
భధురోషలు భరుస్
ర నానయ...
***
రాతిఱ దిననయక్ష్ కాలిింగ్ ఫల్ మో
ల గతే తలుప్ప తెరిచిింది భధుబాఱ. ఎదురుగా టా
ఱ లీ బాగ్ తో
నిలుచుని ఉనానడు వేణు... క్కకు తప్పకుని దారిచిిింది భధుబాఱ.
“హాయ్ భధూ... బాగునానవా?” చిరునవుషతో ఱక్రిించాడు... చాలా రోజుఱ తరాషత
మొట్ుమొదటిస్త్రిగా తానీ ఇింటిక్ష్ ళచిిన తరువాత మ్మటా
వ డాడు వేణు - అనుకుింటూ,
“ఊ...” అింది మక్ుశరిగా.
“అభభ డుకుిందా?” అనానడు ష్య విప్పకుింటూ...
“ఊ... ఆవిడక్ష్ కాళ్ళశ నొప్పలుగా ఉనానయ... ఇిందాకే డుకునానరు...”
“బాబిగాడు...”
“వాడు కూడా డుకునానడు... మీరు భోజనిం చేస్త్రరా? యడీగా ఉింది టేబుల్ మీద...”
“శరే, కాశర పరష్ అయ ళచిి, నేను ళడిడించుకుని తిింటాను, నువెషళ్లశ డుకో...” చెపాడు
వేణు. తలూపి, మౌనింగా లలిక్ష్ వెళ్లశపోయింది భధుబాఱ. „ఈ సభమత, రశననత అప్పడు

ఉిండి ఉింటే ఎింత బావుిండేది?” ఆభ భనస్ మూలిాింది...
***
స్గుణభభ మేనతరక్ష్ స్టరిమస్ గా ఉిందని లెవ నుించి ఫోన్ రాళట్ింతో, ఆవిడ వెళ్ళ
వ ఱని
షడావుడి డస్త్గింది. నిజానిక్ష్ బాగా దద ళమస్త్విడ... చిళరి రోజుల
వ మేనకోడలిని
చూడాఱని క్ఱళరిస్రింది అని ఆభ పిఱవలు చెట్ింతో భనస్త్గక్ ఫమలుదరిింది...
తలివదిండు
ర ఱను చిననప్పడే కోలయన చినానరి స్గుణను మేనతేర ించి దదజేసింది...
అిందుళఱన ఆవిడతో అనుఫింధిం ఎకుకళ.
వేణుకు సఱవు దొయక్లేదు. అిందుళఱన దూయప్ప ఫింధువుఱ అబాఫయని తోడిచిి టాకీ బుక్
చేస తలివని ఊరిక్ష్ ింక్ తలేదు.
***
అతరగారు ఊరిక్ష్ వెళ్లశన మొదటి రోజు బాబును చూస్కోళట్ిం కోశిం ఆఫీస్కు సఱవు టిుింది
భధుబాఱ. నిభనిషి శహామింతో ఆభ ఇింటినీ, ళింట్నీ చూస్కుింటూ ఉింటే తాను
ఆఫీస్ క్ష్ వెళ్ళశళయకూ బాబిని చూస్కునానడు వేణు. ఇదదరి భధామ దదగా మ్మట్లు లేకుిండానే
సభమింగా నులు జరిగపోతునానయ.
యిండళ రోజున స్ిందయభభను చూడటానిక్ష్, శరాశరి ఆఫీస్ నుించే వినత ఇింటిక్ష్ వెళ్ళశడు
వేణు. ఆవిడ భఱవగా కోలుకుింటోింది... వేణుతో చాలా ఆదయింగా మ్మటా
వ డిింది. అలాగే అళింతి,
పిఱవలూ కూడా వేణుతో చాలా అభిమ్మనింగా మ్మటా
వ డారు. వినత శరేశరి... ఆభల ళచిిన
మ్మరు వేణును కూడా ఆనిందిం ల మించిింది... „ఇటిక్ష్ బాధమత తెలిసింది...‟
అనుకునానడు. ళన్ మ్మతఱిం మొషిం మడుచుకునే ఉనానడు. వేణుతో చాలా మక్ుశరిగా
మ్మటా
వ డాడు...
వేణు ఇింటిక్ష్ ఫమలుదయబోతుింటే, “బావా నీతో మ్మటా
వ డాలి...” అనానడు ళన్ మఖాన
గింట్ట ట్ట
ు కునే... వేణుకు ఏమీ అయథిం కాలేదు... శరేనననట్ట
ు తలూపాడు... ళన్ తన శుడీ

రూమ్ వెైప్ప నడిచాడు.
ఇదదరూ టేబుల్ క్ష్ అటూ ఇటూ కుర్టిల
వ కూరుినానడు... టేబుల్ మీద ఉనన గాజు పేర్
వెయట్ ను చేతో
ర అటూ ఇటూ తిప్పతూ, దాని వెైపే దృషిు స్త్రిించిన ళన్ షఠాతు
ర గా,
“బావా, అయామ్ స్త్ర్ట... వినతతో నేను జీవిించలేను... నాకు సేషచఛ కావాలి... మీ చెలెవలిన
నీవు మీ ఇింటిక్ష్ తీస్కువెళ్ళశ...” అనానడు క్ట్టవుగా...
“ళన్ బావా... ఏమిటి? ఏిం మ్మటా
వ డుతునానవు నువుష? తాగ ఉనానవా??” క్షణాల
వ
రదా
ర కాయిం దాలాిడు వేణు.

“ధైయమింగా నిజిం మ్మటా
వ డటానిక్ష్ తాగనక్కయలేదు బావా...”
“నా చెలెవలు ఏిం తప్ప చేసిందని ప్పటిుింటిక్ష్ ింపేస్త్రవు?” కోింగా అనానడు వేణు.

“అశలు ఆభ ఎప్పడ్రైనా శళమింగా శింస్త్యిం చేసిందా బావా? అయాిం స్త్ర్ట, ఈ పిలుప్ప
బాింధళమిం కోశిం కాదు, నినున పేరు టిు పిఱళ లేక్... వినతక్ష్ ఇలా
వ లి ఱక్షణాలు ఏవీ లేవు...
ఎింత సేపూ శయదాలు, షికారు
వ ... సేనహాలు, విహారాలు... క్ బాధమత క్లిగన ఇింటి కోడలిగా
ఎప్పడూ రళరిుించ లేదు... ళ్లశక్ష్ మిందు నేను కూడా నా దాింతమ జీవితిం గురిించి చాలానే
క్ఱలు క్నానను బావా... బయుతో భాయమ ఉిండే విధింగా మీ చెలెవలు ఎప్పడూ నాతో లేదు... పోనీ
మ్మట్ తీరు ఏభైనా సేనష పూయషక్మ్మ అింటే ఈటఱ గాయాలే... ప్పఱవ విరుప్ప మ్మట్లూ,
స్త్ధిింప్పఱతో నా జీవితానిన అఱవక్ల
వ ఱిం చేసేసింది. కోక స్త్రి ఇింటిక్ష్ రావాఱింటే ఎింతో
బమిం వేసేది... అభభ క్నుక్ నాతో లేక్ పోతే, వియక్ష్ుతో నేను దశ్నలు టిు పోయే వాడినేమో...
ఏిం కావాఱనాన, ఏడుప్పలూ, అఱక్లూ... అడిగింది ఇచేియాలి... రతీ నలా ఆభ కోశిం
డబిఫవాషలి... యక్ యకాఱ రూపమమ్ లు, కాసభటిక్్, ఖర్టదైన చీయలు, నగలు, చెప్పలు...
లేటశు్ మోడల్ ఏది ళచిినా అది ఆభ అటి క్ప్పడు తెచేిస్కో ళఱసింద... ఇవి కాక్ క్ష్టీు
పార్టులు...వాయిం వాయిం సనిమ్మలు... పిక్ష్నక్ లు... మీ ఇింటో
వ ఎలా గడిచిిందో నాకు తెలిమదు
కానీ నా ఇింటో
వ మ్మతఱిం ఆభ అలాగే ఉింది, రాజశింగా కాళఱసనవి అనీన స్త్ధిించుకుింటూ
ఉింది.
పోనీ తోచట్ిం లేదమో అని, చదువుకోభని అనానను. ఇింటఱశు్ లేదని చెపిింది... నాతో పాట్ట
మ్మ ఆఫీస్కు యభభనీ, ని నేరుికోభనీ, చెపాను. నాది శషింత బిజినస్ కాఫటిు తానూ
శషక్రిసేర ఎింతో బాగుింట్టిందని ఆఴ డా
డ ను. రాను గాక్ రానని తెగేస చెపిింది... నేను
ఫఱళింతిం చేమ లేక్ ఊరుకునానను.
నా ఇింటి ళింటిింటో
వ శువుష ఎలా ఉింట్టిందో తనక్ష్ తెలిమదు... ఈ వాయిం రోజుఱ నుించీ
మ్మతఱమే ళింట్ చేస్రింది, చేయస్రింది కానీ, ఇది ళయకెప్పడూ ఆ గది లక్ష్ అడుగు ట్ు లేదు...
అతర గారిక్ష్ సేళలు చేమట్ిం మ్మన, క్నీశిం ఆపామమింగా ఒ ఱక్రిింప్ప లేదు... మీ నానన
గారు ఉననింత కాఱిం వినతను శరి చేయాఱని ఎింత గానో రమతినించారు. నేను కూడా

ఆమన మీద ఉనన గౌయళిం కదీద వివయానిన దదది చేమ లేదు. అనీన తెలిసన ఆమనతో
ఆభ మీద నేరాలూ చె లేదు.
నాకు శింస్త్య స్ఖిం ఎప్పడూ దక్క లేదు... ఇక్ పిఱవలెలా ప్పడతారు? అయనా నాలనే లిం
ఉిందని అిందరికీ చెపిింది... ఆ అళమ్మనానిన కూడా బరిించాను... ఇింకా చినన తనిం పోలేదు,
తానే మ్మరుతుిందని ఆశ్ించాను... నా సభమత ఆభకు అశభయథతలా క్న ఫడిింది. కాఱిం గడిచి
పోతోింది కానీ తనల మ్మరు రాలేదు...
మిందు రోజు నుించే అభభక్ష్ కదిదగా ఆయాశింగా ఉింది... మ్మ అక్క ళచేి రోజు దగాయ
అవుతోింది... అటికే వినత అయకు లమ టిఱప్ వేసేస్కుింది... నేను ఎింత గానో పా
ర ధ్యమ
డా
డ ను. అభభక్ష్ బాగా లేదని, ఈ క్క స్త్రిక్ష్ టూర్ మ్మనేమభని చెపాను. విన లేదు...
ననున ఒ ప్పరుగును చూసనట్ట
ు చూస తన మ్మనాన తాను వెళ్లశ పోయింది... అింతే కాదు...
అభభక్ష్ అటాక్ ళసేర, హాసట్ల్ ల జాయన్ చేస, అడాషన్ చెలివించటానిక్ష్ డ్రబిట్ కారు
డ ఇసేర
బాలెన్ లేదని రిజెక్ు్ అయింది... కాయణిం తెలుస్త్? నాకు చెకుిండా వినత ఱక్ష
రూపామలు విత్ డా
ర చేసేసింది... తెలిసన వాళ్ళశ క్నుక్, నా పయిం క్యింట్ ఎక్రింట్ట ల ఒళర్
డా
ర పు్ పసలిటీ ఉింది క్నుక్ భరానడు తెచిి క్టేుస్త్రనని వాలశతో చెపి పిించాను. అళశయిం
గటుక్ష్కింది... కానీ హాసట్ల్ స్త్ుఫ్ మిందు నా రువు పోయింది.
ఇక్ ఆ రాతిఱ అభభ ఆయాశింతో, దద ఴఫదింతో రొప్పతూ ఉింటే, బాధతో ఆభ గుిండ్రలు
ఎగస ఎగస డుతూ ఉింటే, నాకు పా
ర ణిం పోయనింత ని అయింది. అభభను ఐససయు ల
ఉించి ననున ఫమట్ కూరోిభని చెపారు. డాక్ుయ్ టీఱటభింట్ ఇస్త
ర నే ఉనానరు. నేను
ింట్రిగా ఫమట్ బికుక బికుకభింటూ క్కడినీ బాధగా, బమింగా, ఫరువుగా... తెలా
వ రి
రాబోయే అక్క కోశిం ఎదురు చూస్త
ర , అశలు „అక్క ళచేి శరిక్ష్ అభభ ఉింట్టిందా,‟ అని
భథన డుతూ... ఆ రాతిఱ ఎింత ఘోయ నయకానిన అనుబవిించానో నీకు తెలుస్త్ బావా? ఆ
శభమింల నా భాయమ క్కన ఉిండి, „ఏిం పరాష లేదిండి, అతరమమక్ష్ ఏమీ కాదు... దవుడు
క్రుణ్నస్త్రడు... డాక్ురు
వ చూస్
ర నానరు క్దా, తగాపోతుింది...‟ అని భుజమీభద చేయ వేసేర, క్
చినన భించి మ్మట్తో ఊయడిసేర ఆ క్షణిం నేను ఎింత గుిండ్ర ధైరామనిన తెచుికుని ఉిండే

వాడిని? అశలు ళ్లశ చేస్కునేది అలాింటి తోడు కోశిం కాదా బావా? భధు చెలా
వ య నీకు
అలాింటి తోడు కాదా?
ఈ రోజు లకానిక్ష్ బమ డో, మీరేభైనా అింటాయనో తాను దిదక్గా ఉింది... కానీ, అదింత సేప్ప?
లాగ ట్ట
ు కుననింత సేపే క్దా కుక్క తోక్ శరిగా
ా నిలిచేది... ళదిలామో వెింట్నే ళింక్య అయ
పోతుింది... ఇప్పడు మ్మ అకాక, పిఱవలూ అభరికాక్ష్ వెళ్లశ పోగానే, వినత పాత వినత అయ
పోతుింది... నాకు ఈ జీవితిం మీద వియక్ష్ుని క్లిగించిన ధీయ ళనిత మీ వినత... ళదు
ద బావా...
లామర్ గారిని తీస్కుని, మీ ఇింటిక్ష్ ళస్త్రను... అనినింటికీ సదధ డిండి... మూమచుళల్
క్నింట్ మీద విడాకులు తీస్కుింటే తషయగా ళచేిస్త్రయ... ఆభకీ సేషచేఛ, తన శయదాలు
తీరుికోళచుి... నాకూ హాయ... శ్లవ జీవితానిన రశ్నింతింగా గడ ళచుి... మీరూ
ఆలచిించిండి... ఇింత క్నాన గతమింతయిం లేదు నాకు...” చెట్ిం మగించి, బాధగా నుదురు
రాస్కునానడు ళన్.
ళన్ మ్మట్ఱనీన విింట్టింటే, వేణు కోభింతా ఏభైిందో ఏమో, జాళ గారినట్ట
ు అయపోయ,
పాలి పోయన మఖింతో, జీళిం లేని భనిషిలా అయ పోయాడు. అతనిక్ష్ లశింతా చెభట్లు
టేుస్త్య...ళన్ చెపినవి అనీన, కాదన లేని నిజాలే!
తలీవ, తనూ క్లిస అతి గారాఫింతో వినతను చాలా చెడడ దానిగా తయారు చేస్త్రు... స
వాళ్ళశగా ఉననప్పడు పిఱవలు అిందరూ భించి వాళ్ళశ... వాళ్ళశ రిగన వాతాళయణాలూ,
కుట్టింఫ శభుమలే వారి భనశరతాషఱను తీరిి దిదు
ద తాయ అనేది అక్షయ ఱక్షఱ విలువెైన
శతమిం...
అయతే ఇక్ వినతను ళదిలేస్త్రడు ళన్... తనకు అయథభై పోయింది... చాలా గటిుగా
నియియించుకునానడు. ఎళరు చెపినా వినేట్ట
ు లేడు... రించానికీ, ఫింధు ళరా
ా నికీ తెలుస్ వినత ఎలాింటిదో... ళన్ ని ఎళషరూ తప్ప ట్ురు కూడా... నిజానిక్ష్ అతను
అనుబవిించిన నయక్ిం క్నాన, వినతా, తామూ అనుబవిించ బోయేది చాలా చిననది...

తభక్ష్లా జయగాలిింద ... క్లశల ట్ట
ు కుని ించిన చెలెవలి ఫరతుకు ఇక్ై ప్పటిుింటో
వ నే... క్క
క్షణిం భధు మఖిం క్నుఱ మిందు భదిలిింది... ఆభను కోహబ టిునిందుకేనేమో తభ మఖాన
ఇింత నయక్ యాతన అనుబవిించభని రాస్త్డు ఆ దవుడు! ఇలాగే, ఆభకు తెలిమకుిండా
జాయింట్ అక్రింట్ లించి డబుఫ వాడేస్త్డు తను... అచుి వినత లాగానే... „చెలు
వ కు చెలు
వ ‟
అననట్ట
ు తభ అిందరి పాపాఱకూ, తప్పఱకూ చెలు
వ చీటీ రాయాలిన శభమిం ళచేిసింది...
శషపానళశ్ష్ణ
ు డిలా ఫమట్కు ళచాిడు వేణు... యాింతిఱక్ింగా ఫైక్ స్త్ుయు్ చేస్త్డు... ఇింటిక్ష్
ఫమలు దరాడు...
***
ఆఫీస్ల కార్టుక్ ని చూడగానే ఐఴషయమ క్లశల ఇిందర ధనుస్లు విరిశ్నయ. క్లశ నిిండుగా
అతనిన చూస్కుింటూ, భనస్ల ఆనిందానిన నిింప్పకుింటూ అలాగే ఉిండి పోయింది...
పైల్ ని శుడీ చేస్
ర నన కార్టుక్ ఏవో చూప్పఱ తూప్పలు తనను గుచుితుననట్ట
ు అనిపిస్త
ర ింటే
గబుకుకన తలెతిర చూస్త్డు. వెింట్నే తఱ దిించుకుింది ఐఴషయమ. ఆభను చూస్త
ర ింటే భనస్
ఝలు
వ భననట్ట
ు అయింది కార్టుక్ క్ష్... ఇది ళయల ఎప్పడూ లేనిది... క్లిస కాప్పయిం
చేసనప్పడు సైతిం క్ఱగనిది... తొలి చూప్పల పేరభ లాింటి క్ యక్భైన భధుయ భాళన! క్క
క్షణిం తనకు తానే కతరగా అనిపిించాడు కార్టుక్ క్ష్. తనను తాను శింబాళ్లించుకుింటూ, తిరిగ
పైల్ వెైప్ప దృషిు భయలాిడు.
భధామషనిం ఆభను తన టేబుల్ దగాయకు పిలిచాడు. ఐఴషయమ రాగానే స్టట్ ఆపర్ చేస, తనతో
పాట్ట తీస్కు ళచిిన క్ క్ళర్ అిందిస్త
ర , “ఐశూ... నీ కోశిం మింఫై నుించి తీస్కు
ళచాిను...” అని అిందిించాడు. లఱ చక్కని హాిండ్ బాగ్...
“మింఫై ల నేను సేు చేసన హోట్ల్ లనే షాప్ ఉింది... ఇది నీకు బాగుింట్టిందనిపిించిింది... నీకు
నచిిిందా?”

“బావుింది... థింక్ యు కార్టుక్...” భఱవగా చెపిింది ఐఴషయమ.
“అననట్ట
ు ... మీ పరిండ్ భధూ వాలశ ఆమన వేణు కూడా టైళనిింగ్ క్ష్ ళచాిడు... ఇదదయిం కే
రూమ్ ల ఉనానిం...”
“ఒహో...”
“ఏమిటి డల్ గా ఉనానవు? ింటో
వ బాగా లేదా?” ఆదురా
ద గా అడిగాడు...
కార్టుక్ ల ఎప్పడూ క్నఫడని కతర కోణాలు క్నఫడుతూ ఉింటే కదిదగా ఆఴియమిం గానే, “ఏిం
లేద, బాగానే ఉనానను...” అింది తడఫడుతూ...
“నేను అగించిన నులు...”
“పూరిు చేస్త్ను... ఉదమిం నుించీ బిజీగా ఉనానళని రాలేదు...”
“శరే, స్త్మింతఱిం రా... డిశకస్ చేదా
ద ిం... ” ఆభను అలాగే చూస్త
ర ఉిండి పోవాఱని,
మ్మటా
వ డుతూ ఉిండాఱని ఉింది అతనిక్ష్... „లేత గులాబీ యింగు శలాషర్ స్తట్ ఆభకు చక్కగా
అభరిింది...‟ అనుకునానడు ఆభ లేచి వెళ్ళతూ ఉింటే... క్ ఆడదాని ఴర్టరానిన గురిించి,
అిందులని ింప్ప సొింప్పఱ గురిించే త, ళశరళ ధాయణ గురిించీ, రూ లాళణమిం గురిించి, భనో
సిందయమిం గురిించీ ఏనాడూ ఆలచిించని కార్టుక్ భనస్ల ఏవేవో కతర భాళనలు చిక్కని అరుణ
రాగాలా
వ అఱరిస్
ర నానయ...
ఆభ కావాలి... మస్... ఐఴషయమ తనకు కావాలి! ఎటికీ అచిింగా తనకే కావాలి!! అింతే!!!
***
“ళదినా, బాగా తఱ నొపిగా ఉింది... కించెిం కాఫీ ఇస్త్రవా?” దీనింగా అడిగింది వినత.
“అమ్మభ వినతా, నువుష అడిగనప్పడలా
వ కాఫీలు, టీలు యడీ గా అిందిించటానిక్ష్ ఇది హోట్ల్

కాదు, నేను నీ ళింట్మ్మభయనీ కాదు... ని భనిషి రాళట్ిం లేదు, నితో నేను శతభతభై
పోతునానను... ఫట్ులు ఉతక్భని చెపాను... ఉతికావా?” అడిగింది భధు బాఱ.
“వాషిింగ్ భషిన్ వేస్త్ను ళదినా...”
“ఊ... బాబి గాడు లేచే వేలయింది... ఈ పాలు తీస్కెళ్లశ యడీగా ఉించుకో... ఏడిసేర వాడిక్ష్
ట్ట
ు ...” ఫీడర్ నిిండా పాలు నిింపి ఇచిిింది భధు బాఱ.
“ఫట్ుఱ ని చూడు... కాఫీ ఇస్త్రను...” మక్ు శరిగా చెపి నిల మనిగ పోయింది.
హాల
వ ఫట్ులు ఇస్టరళ చేస్
ర నన వేణుతో, “అభభ ఎప్పడు ళస్
ర ింది అననయామ?” అింది వినత.
“ఏమోనే... ఫోన్ చేసేర క్ఱళట్ిం లేదు... ఎప్పడొస్
ర ిందో ఏమో భరి...” తు
ఱ ించినటేు జవాబు
చెపాడు. ఫట్ుఱ ని అయ, డ్రైళమర్ లించి తీస, బాఱకనీల ఆరేస, క్ష్వప్పలు టిు లలిక్ష్
ళచేి శరికే బాబి గాడు నిదర లేచి, ఇింటి క్ప్ప ఎగరి పోయేలా ఏడుస్
ర నానడు... గబుకుకన
ళచిి ఎతు
ర కుింది వినత. అటికే క్క తడి చేస్త్డేమో, వాడి తడి ఫట్ులు వినతక్ష్
అింట్టకునానయ... వాడిని క్కన డుకో ఫటిు వాష్ చేస్కుని ళచేి లగా భరిింత గటిుగా
ఏడళట్ిం మొదలు టా
ు డు...
ఱఫఱఫలాడుతూ ళచేిసింది భధు బాఱ...
“వినతా, చెపాను క్దా పాలు ట్ుభని?” కోింగా అడిగింది వాడిని ఎతు
ర కుింటూ...
“అదీ... తడి ఫట్ులు అింట్టకునానయ ళదినా, క్డుకుకని ళస్
ర నానను...”
“వాడిక్ష్ డా
ర మర్ మ్మయికుిండా, ఆ చెభభ ఫట్ుఱతో ఉించేస, అయజింట్టగా క్డుకుకని
ళచేిమటానిక్ష్ వెళ్ళశవా? భర్ట అింత స్కుమ్మయమ్మ? అశలు... పిఱవలిన లాలిించట్ిం నీకేిం
తెలుస్లేమ్మభ, క్క బిడడను క్ని ఉింటే తెలిసేది...” బాబుక్ష్ పొడి చెడీడ వేస్త
ర అననది భధు

బాఱ స్త్ధిింప్పగా...
చివుషన క్నీనళ్ళ
వ చిమ్మభయ వినత క్లశ లించి...

దుుఃఖానిన ఫఱళింతింగా ఆప్పకుింటూ క్ళ్ళశ తుడుచుకోవాఱని చీయ కింగు మిందుకు
లాకోకబోయింది వినత. చీయ కింగు తగఱలేదు... భళ్ళశ తడుమకుింది... భతరని శ్నటిన్ నైటీ
తగలిింది...
గబుకుకన భఱకుళ ళచేిస, క్క ఉదుట్టన లేచి కూరుిింది వినత. ఆభ క్లశ నుిండి ఇింకా
క్నీనళ్ళ
వ జారుతూనే ఉనానయ... తాను క్ఱగనాననని అయథభైింది... కానీ దుుఃఖిం మ్మతఱిం
ఆగట్ిం లేదు. ఇది క్లా? క్లేనా? నిజిం కాదు క్దా? చుటూ
ు చూసింది. భశక్ వెలుతురుల తన
గది, గదిలని ళస్
ర వులూ క్నిపిించాయ. అబాఫ, ఎింత బమింక్యభైన క్ఱ! ఎింత రువభైన

మ్మట్లు!!
ళన్ తన అననమమతో మ్మటా
వ డిన మ్మట్లు విని చెదిరిపోయన భనస్తో, ఎింతో దుుఃఖింతో
గదిలక్ష్ ళచిి ఏడుస్త
ర డుకుింది తను. విడిపోళట్ిం అింటూ జరిగతే అననమమ ఇింటో
వ తన
రిసథతి ఇింతేగా? బవివమదాషణ్న క్ఱ దాషరా చెపేసింది...
భధు ళదిన ఎింత భించిది, స్త్తిషకురాలు అయనా తన మీద కోిం ఎలా పోతుింది? ఆ రోజు
ఆభ జారి డాఱని, ఆభ గరాబన ఉనన బిడడ ఆభక్ష్ దక్కకూడదని ఏ ఆడదీ చేమకూడని
ని తాను చేసింది... అదశలు ఎళయైనా క్షమిించగలిగే నేయమేనా? శ్నితా
ర ింతో వినత
క్లశల
వ ించి భళ్ళశ గింగామమనలు రళహించస్త్గాయ. భఱవగా క్ింటో
ఱ ల్ చేస్కుింటూ ఫఱవ
మీద ఉనన వాట్ర్ బాటిల్ ఎతిర నీలవనీన తాగేసింది.
ఇింతల హాల
వ ించి శననగా మ్మట్లు వినఫడస్త్గాయ. ళన్ ఫోన్ ల మ్మటా
వ డుతునానడు...
“అయ్యమ, భధూ, క్ింగారు డక్మ్మభ, నేను ఇప్పడే ఫమలుదరుతునానను...” మొఫైల్
మ్మటా
వ డుతూ లలిక్ష్ ళచిి, ఫట్ులు మ్మరుికునానడు.
“ఏభైింది?” గాఫరాగా అడిగింది వినత.
“ఏిం లేదు వినతా... నువుష డుకో...” రు తీస జేబుల ట్ట
ు కుింటూ చెపాడు ళన్.
“కాదు, నిజిం చెిండి ళన్, ఏభైింది?” దీయఘింగా నిటూ
ు రాిడు ళన్. “మీ అననమమక్ష్
యాక్ష్డ్రింట్ అయిందట్... హాసట్ల్ ల ఉనానడు... కానీ డోింట్ ళర్టయ... పా
ర ణానిక్ష్ ఏమీ బమిం
లేదు...కాలిక్ష్ దఫఫ తగలిింది అింతే... శరేనా, నేను వెళ్లవ ళస్త్రను... అిందరూ డుకునానరు...
ఎళరికీ చెకు, క్ింగారు డకు...”
“కాదు... నేనూ ళస్త్రను మీతో...”

“నో... ఎభయజనీ వాయడ్ ల ఉనానడు... ఎళరినీ ఇప్పడు రానీమరు... నేను చెబుతునానను
క్దా, ఏిం బమిం లేదు... నేను అక్కడినుించి ఫోన్ చేస్త్రను...లలి నుించి తలుప్ప వేస్కో...”
అతని వెనుక్నే ళచిి తలుప్ప వేమబోతూ, “ళన్, అయామ్ ఆ ఫులీవ స్త్ర్ట... నాకు... నాకు
ఇింకా చాలా మ్మటా
వ డాఱని ఉింది... అళకాఴిం ఇస్త్రరు క్దూ?” అింది పూడుకుపోయన గింతు
గులుికుింటూ...
“ఇది శభమిం కాదు... ననున వెలశనీ...” యిండు నిమిషాల
వ కారు స్త్ుయు్ చేసన ఴఫదిం
వినిపిించిింది... ఏిం చేయాల తోచక్, తనను తాను నిిందిించుకింటూ, క్క అళకాఴిం ఇళషభని
దవుడిని వేడుకుింటూ, అనన గారి కోశిం పా
ర రిథస్త
ర వీధి తలుప్ప మూస, లలిక్ష్ ళచిిింది వినత.
ఎఱవవేలలా విఴషవిజేతలా ఉిండే వినత ఇప్పడు శయషశషిం కోలయన దీనురాలిలా ఉింది.
***
ళన్ మ్మటా
వ డిన మ్మట్లు వినానక్ వేణు చాలా డిశుయఫ్ అయామడు. ళన్ తాను వినత
ళఱన డిన బాధలు, అనుబవిించిన మ్మనసక్ కోహబ చెబుతూ ఉింటే తనకు తానే క్ దోషిలా
ఫీఱయామడు...
ఇింటిక్ష్ ఫమలుదరాడే కానీ, భనస్ల ళన్ మ్మట్లు, అతను తీస్కునన నియిమిం మ్మరు
మో
ల గుతూ ఉిండగా, ఫైక్ క్ష్ అడడిం ళచిిన కుక్కపిఱవని తపిించబోయ, లెపు్ క్ష్ క్ట్ చేస, భరో
ఫైక్ క్ష్ ఢీ కటిు, క్ష్యింద డిపోయాడు.
ఆ ఫైక్ మీదునన అబాఫయక్ష్ దదగా దఫఫలు తగలేవదు... కానీ వేణుకు మ్మతఱిం చేతులూ,
కాళూశ చెకుకకుపోళట్ింతో పాట్టగా కుడి కాలిక్ష్ బాగా దఫఫ తగలిింది... కాలు క్దఱి
లేక్పోయాడు....వేరే ఫైక్ మీది అబాఫయ వెింట్నే శిందిించి దగాయల ఉనన హాసట్ల్ క్ష్
తీస్కని వెళ్లతే వెింట్నే జాయన్ చేసేస్కునానరు. అక్కడి నుించి భధూక్ష్ ఫోన్ చేస్త్డు వేణు.
ళన్ వెళ్ళవశరిక్ష్ రిసథతి ఏమిట్ింటే, పశు్ ఎయడ్ చేస, గాయాఱకు పా
వ శురు
వ వేస్త్రు.

క్దఱిలేక్పోతునన కుడి కాలిక్ష్ ఎక్్ రే తీస్త్రు. అనుమ్మనిించినటేు మేజర్ ఫా
ర క్ిర్ ఉింది...
భరానడు శయజర్ట చేయాఱని, శయజర్ట అయామక్ ఆరు వారాలు క్ింఱర్టగా ఫడ్ యశు్
తీస్కోవాఱనీ ళన్ తో చెపారు...
భధుబాఱక్ష్ ఫోన్ కాల్ ళచేిశరిక్ష్ క్ింగారు డిపోయింది. క్క ఉదుట్న ఇింటో
వ ఉనన డబుఫ
బాగ్ ల కుకుకకుని, కెయడిట్ కారు
డ , డ్రబిట్ కారు
డ లు ట్ట
ు కుని, బాబుతో ఫమలుదరిపోయ
ళచేిసింది. ింటి మీద గాయాఱతో, కాలు నొపితో మూలు
ా తునన బయును చూడగానే
ఆభకు దుుఃఖిం ఆగలేదు... బాధ డుతూనే, డాక్ుయ్ చెపిన రకాయిం హాసట్ల్ ల
అడాషన్ డబుఫ క్టిు, అతని దగాయ ఉిండి, వాలశకు శషక్రిస్త
ర , వాళ్ళశ చెపినట్ట
ు చేస్త
ర
నిఱఫడి ఉింది. బాబును ఎతు
ర కుని అలా చేమట్ిం ఆభకు క్వుమే అయనా తలేదు. ఆ
సథతిల కూడా వేణుకు, తన కోశిం ఎింతో తాతఱమ డుతునన భధుబాఱను చూస్
ర ింటే
ఎింతో బాధ, వేదన, అరాధ భాళన క్లిగాయ. ఇదనా వివాష ఫింధిం అింటే? క్ క్ప్ప క్ష్యింద
ఉనన ఇదదరి భనుష్ణఱ భనస్ఱ భధమ ఇింతగా అనుఫింధభనే తీగ అలు
వ కుింట్టిందా?
వేణును సవల్ రూమ్ క్ష్ తయలిించారు. “భధూ, బాబుతో నువిషక్కడ ఉిండట్ిం చాలా క్వుిం...
భనిింటిక్ష్ వెలదాిం... అక్కడ ఉిందువు గాని... బాళను నేను చూస్కుింటాను... హాసట్ల్
వాతాళయణిం ల బాబును ఉించట్ిం అింత భించిది కాదమ్మభ...” అనానడు ళన్.
ఏభనాల తెలిమలేదు భధుబాఱకు... కానీ ళన్ చెపిింది కూడా నిజమే...
“నువుషిండి చేసేదమింది భధూ? బాళకు నిదరక్ష్ భిందు ఇచాిరు... రేటి ళయకూ విశ్నయింతిగా
డుకుని ఉింటాడు. వెయామలిన భిందులూ, డిరప్ ట్ుట్ిం అనీన హాసట్ల్ స్త్ుఫ్
చూస్కుింటారు. నేను ఆమన క్కనే ఉింటాను... దమ్మభ...” అింటూ, అక్కడ నరిింగ్ స్త్ుఫ్
క్ష్ ఇయవెై నిమిషాల
వ ళస్త్రనని చెపి, భధును తనిింటిక్ష్ తీస్కు ళచేిస్త్డు, ళన్.
భధుబాఱను వినతకు అగించి, తాను భళ్ళశ హాసట్ల్ క్ష్ వెళ్ళతూ ఉింటే “అననయామ,
వేణుకు ఏిం పరాషలేదు క్దూ?” అని దీనింగా అడిగింది భధుబాఱ. ఆ శషయింల వినిపిించిన
దుుఃఖానిక్ష్ ళన్ షృదమిం క్దిలిపోయింది.

“పరాషలేదమ్మభ... నీ భించితనమే అతనిక్ష్ శీయరాభ యక్ష!” ఆభ తఱ నిమిరి వెళ్లశపోయాడు.
వినత నిదర పోతునన బాబును ఎతు
ర కుని తీస్కువెళ్లశ క్క మీద డుకోఫటిుింది. అలిక్ష్డిక్ష్
లేచి ళచిిన అళింతితో వివమిం చెపిింది వినత విచాయింగా... భధు నీయశింగా స్ఫా మీద
కూఱఫడిింది.
“భధూ, ఏమీ బాధ డక్మ్మభ, వేణు తషయగానే కోలుకుింటాడు... పా
ర ణానిక్ష్ ఏమీ బమిం
లేదని చెపారు క్దా... రేప్ప ఆరేవన్ శళమింగా జరిగపోతుింది... నువేషమీ క్ింగారు డకు...
అతరమమకు మ్మతఱిం వివమిం చెక్ిండి... క్ింగారు డి ళచేిస్త్రరు...” అింది అళింతి ధైయమిం
చెబుతూ... తలూపిింది భధు.
మేనతర చనిపోళట్ిం ళఱన స్గుణభభ లెవలనే ఉిండి పోయింది. దిరోజుఱ ళయకూ రానని
మిందు రోజునే ఫోన్ చేసింది... “మీరు వెళ్లశ డుకోిండి ళదినా... భధు ళదిన నా రూమ్ ల
డుకుింట్టింది...” చెపిింది వినత. “శరేనమ్మభ... జాగయతర... గుడ్ నైట్...” అని చెపి వెళ్లశింది
అళింతి. ళింట్గదిలక్ష్ వెళ్లవ పాలు వేడి చేస ఒ గా
వ స్ల పోస తీస్కుళచిి, భధుకు
ఇచిిింది వినత. ళదదనకుిండా తాగేసింది భధు...
“రా ళదినా... డుకో...”ఆదయింగా ఆభ చేయ ట్ట
ు కుని తన ఫడ్ రూమ్ వెైప్ప నడిపిించిింది
వినత. వాన వెఱసన తరువాత ఆకాఴింలా వినత షృదమిం నియభఱింగా ఉిందిప్పడు...
***
వేణుకు ఆరేవన్ జరిగింది. మోకాలి క్ష్ిందుగా స్టుల్ పేవట్ వేస ఆరేట్ చేస్త్రు. నొపిని
బరిించలేక్పోతునానడు వేణు... వినత ఇింటో
వ బాబును చూస్కుింటూ ఉింటే, భధు హాసట్ల్
లనే ఉిండిపోతోింది... వేణుకు కాళఱసనవి అనీన క్షణింల అభరుస్రింది...
అళింతి ళింట్ చేస, భధుబాఱకు ింపిస్రింది... వేణుకు కాళఱసన డ్రైట్ మ్మతఱిం హాసట్ల్
వాళ్ళశ ఇస్
ర నానరు.

ఆరేవన్ అయన యిండళరోజు ఉదమిం ఫడ్ మీద అనీజీగా క్దులుతుింటే, తనకు ఫడ్ పాన్
డుతునన భాయమ క్నిపిించి వేణుకు షృదమిం భలిటిునటేు అయింది...
దష బాధ తీరి, వాయడ్ బాయ్ ళచిి ఫడ్ పాన్ తీసేస వెలశగానే, “అయామ్ వెర్ట వెర్ట స్త్ర్ట
భధూ... నినున చాలా బాధటా
ు ను... నాకు నివకృతి లేదు...” అనానడు ఆభ చేతిని
దవుఱకు చేరుికుని... గడడిం దగాయ తగలిన గామిం నొపి ప్పడుతూ ఉింటే శరిగా
ా
మ్మటా
వ డలేక్పోతునానడతను...
“ష్... మ్మటా
వ డక్ిండి... నొపి ప్పడుతుింది...” గడడిం మీదునన గాయానిన చూపిస్త
ర అింది
భధుబాఱ... వాయడ్ బాయ్ శహామింతో అతనిక్ష్ ఫరష్ చేయించిింది. నయ్ ళచిి భిందులు
వేస వెళ్లశింది... బ్రరక్ ఫాశు్ అయామక్ డాక్ుర్ ళచిి చూస యిండురోజుల
వ డిశ్నియజ్ చేస్త్రభని చెపి
వెళ్ళశరు.
***
“ఐశూ...” ఆఫీశయామక్, ఇింటిక్ష్ వెలశటానిక్ని బాగ్ శరు
ద కుింట్టనన ఐఴషయమ దగాయకు ళచిిింది
నీయజ.
“ఆ... చెప్ప నీరూ...”
“ఈ ఆదివాయిం నీకేభైనా ని ఉిందా? నాతో రాగఱవా? శీయ చెైతనమ ను చటీనస్ యస్త్ుయింట్ ల
క్లుదా
ద భని రపోజ్ చేస్త్ను... నువూష నాతో ళసేర...”
“ఆదివాయిం కాదు కానీ, ఴనివాయిం కూడా భనక్ష్ సఱవే క్దా... వీలెైతే నీ పోరగా
య ిం మిందుకు
మ్మరుి... నేను తకుిండా ళస్త్రను. ఆదివాయిం మ్మ పరిండ్ ఇింటిక్ష్ వెళ్ళశలి... తనిశరి...”
చెపిింది ఐఴషయమ.
“శరే, ఏ శింగతీ నీకు రేప్ప చెపా
ర ను ఐఴషరామ...”

“ఒకే నీరూ... ఫట్ డోింట్ లూజ్ యుళర్ హాయు్... శరేనా? కదిదగా పా
ర క్ష్ుక్ల్ గా ఉిండట్ిం
అఱవాట్ట చేస్కోవాలి... తదు!” అింది ఐఴషయమ నీయజ భుజిం తడుతూ...
“అవును ఐశూ... అిండ్ థింక్ యు పర్ ది శపోయు్...” చేయ ఊపి వెళ్లశపోయింది నీయజ.
“ఐశూ, ఒ స్త్రి రాగఱవా?” ఇింట్ర్ కాిం ల పిలిచాడు కార్టుక్.
“యా, కార్టు, ఏభైనా నుిందా?” అతని స్టట్ దగాయకు వెళ్లవ ఎదురుగా కూరుిింది ఐఴషయమ.
“నేమీ లేదు కానీ, మీ భధు వాలశ షజెఫిండ్ వేణుక్ష్ యాక్ష్డ్రింట్ అయిందట్...” “అవును...”
విచాయింగా అింది ఐఴషయమ.

“పాిం క్దా.. చాలా భించి వాడు వేణూ...”

“అవును కార్టు... హాసట్ల్ నుించి డిశ్నియజ్ అయామడు... కుడి కాలు ఫా
ర క్ిర్ అయింది...
ఆరువారాలు ఫడ్ యశు్ అనానరు... ఇింకా ఇింటిక్ష్ రాలేదు, వాలశ ఆడడుచు వినత ఇింటో
వ
ఉనానరు వాళ్ళశ... ఆదివాయిం నాడు వెళ్లశ చూస ళస్త్రను...” చెపిింది ఐఴషయమ.
“నేను కూడా ళస్త్రను ఐశూ...”
“కానీ నేను ఉదమమే వెలదాభని అనుకుింట్టనానను...”
“శరే... నేను దకిండు గింట్ఱక్ష్ ళచిి చూస వెలతాను... టైళనిింగ్ ల చాలా ఆతీభయుడు
అయామడు వేణు నాకు... చెపాను క్దా...”
“ఊ... అవును...”
“ఇింటిక్ష్ వెళ్ళతునానవా?”
“అవును...”
“నా ళయక్ కూడా అయింది... అటే ళస్
ర నానను... నినున డా
ర ప్ చేస్త్రను...”
“ఉహు, ళదు
ద లే కార్టు... నేను వెలతాను...”
“ఐశూ... అయతే ననున నీ సేనహతుడిలా కూడా చూడలేక్ పోతునానవా? శరే, నీ ఇవుిం...”
కార్టుక్ మఖిం బాధతో ఎయయఫడిింది... ఇదిళయల అతనిక్ష్లాింటి భాళనలు క్లిగేవి కావు...
(నిజానిక్ష్ ఐఴషయమ నుించి ఎలాింటి ళమతిరేక్తలు ళమక్ుిం అయేమవి కావు) కానీ, ఇప్పడు...
“అయ్యమ, అదమీ కాదు...” ఇఫఫిందిగా క్దిలిింది ఐఴషయమ...
“శరే ఐఴషరామ, నువుష వెళ్ళశ...”తలూపి లేచి నిఱఫడిింది ఐఴషయమ... ఆశ్నబింగిం చెిందిన
వాడిలా, పైఱ్ ఉనన బీరువా లాక్ చేస, డా
ర సొరుగుఱనీన మూస, లాక్ చేస, బీరఫ్ కేస్

తీస్కుని లేచాడు కార్టుక్. ఆఫీస్ ఫమట్కు ళచిి చూసేర ఆటో కోశిం ఎదురు చూస్త
ర నిఱఫడి
ఉింది ఐఴషయమ. లేత నీఱిం యింగు చీయల స్త్గయ క్నమలా ఉింది... అతనిన చూస ఫై
చెప్పతుననట్ట
ు గా చిరునవుష నవిషింది. ఉకోయవింగా తఱ తిప్పకుని, కార్ పారికింగ్ వెైప్ప
వెళ్ళశడు కార్టుక్.
తనల తానే నవుషకుింది ఐఴషయమ.
***
ఴనివాయిం స్త్మింకాఱిం ఏడుగింట్ఱ శభమిం. చటీనస్ – హమ్మమత్ నగర్ బా
ర ించ్ చాలా యష్
గా ఉింది.
“హాయ్, అయామ్ నీయజ... నీరూ...” అతనిక్ష్ షేక్ హాిండ్ ఇస్త
ర చెపిింది చిరునవుషతో నీయజ.
“ఒహ్, నీరూ... యు ఆర్ మ్మయషలెస్... టూ రటీు...” షేక్ హామిండ్ ఇస్త
ర ఆభ చేయని గటిుగా
నలిపేస్త్డు మొయట్టగా ఆ ళమక్ష్ు.
చేయ ళదిలిించుకుని, నవుషతూనే అతని ఎదురుగా కూరుిింది నీయజ. నీయజ తో పాట్టగా
ళచిిన ఐఴషయమ వాలశ టేబుల్ క్కనే భరో చినన టేబుల్ దగాయ కూరుిింది.
నీయజ తన ఎదురుగా ఉనన శీయచెైతనమను రిశీఱనగా చూసింది... మై ఐదలశ ళమస్
ఉింట్టింది అతనిక్ష్. ఫట్ుతఱ కూడా ళస్రింది... భర్ట పొడుగా
ా కాకుిండా భధమశరింగా ఉనానడు...
గుబురు మీస్త్లు... అతని క్లశల విర్టతభైన కాింక్ష క్నిపిస్రింది... నీయజను చూప్పఱతోనే
తినేస్
ర నానడు...
అటికే ఐఴషయమ మ్మట్ఱ ళఱన పిరపేర్ అయపోయన నీయజకు దదగా ఆశ్నబింగింలాింటిదదీ
క్ఱగలేదు... కానీ భగవాడు ఎలా ఆడదాని ఫఱహీనతతో ఆడుకుింటాడో మ్మతఱిం అయథభై,
బాగా జా
ఞ నోదమిం క్లిగనట్ట
ు అయింది...

“నీరూ... ఎటి నుించి ఊరిస్
ర నానవు... క్లుదా
ద భని ఎనిన స్త్రు
వ చెపినా నీకు దమ
క్ఱగలేదు... ఇనానలశక్ష్ కుదిరిింది...” శగిం నిష్య
ు యిం, శగిం శింతోవిం క్ఱగలిపి మ్మటా
వ డుతూ,
“ఏిం తిింటావు?” అని అడిగాడు భనూని అటూ ఇటూ తియగేస్త
ర ...
“లెైట్ గా టిఫిన్ ఏదైనా...”
“శరే... నీర్ దోస చెబుదాిం... బావుింట్టింది... ఇింతకూ... నువుష హాశుల్ ల ఉింట్టనానవు
క్దా...”
“ఊ...”
“నువుష చాలా అిందింగా ఉనానవు నీరూ...”
“థింక్్!” నవిషింది నీయజ...
“నినున చూస్
ర ింటే నాల చాలా ఉదరక్ిం క్లుగుతోింది... యు ఆర్ టూ...”
“న్ సక్ిండ్...” అతని మ్మట్ను క్ట్ చేస్త
ర , ఆభక్ష్ ళచిిన ఫోన్ కాల్ అటిండ్ అయింది నీయజ.
“అఫఫ, నీ చెయమ ఎింత భతరగా ఉిందో...” ఆభ చేతిని తన చేతిలనిక్ష్ తీస్కుని తా
ర డు...
“ప్లవజ్...” చేయ లాకుకింది నీయజ. టిఫిన్ ళచాియ... మౌనింగా దోశె తుించుకుని ఐదు యకాఱ
చటీనఱతో క్లిపి తిింటూ భధమ భధమల స్తన్ తో స్త్ింబార్ చరిస్త
ర , ఆ రుచిని
ఆస్త్షదిించ స్త్గింది నీయజ.
“అననట్ట
ు మీకు ఇింకా ళ్లశ కాలేదా?” ఉననట్ట
ు ిండి అడిగన రఴనకు అతనిక్ష్ పొఱమ్మరిింది...
గబుకుకన భించి నీళ్ళశ తాగ సథమితడా
డ డు...
“ఊ, అయిందింటే అయింది... కాలేదింటే కాలేదు...”

“అదమిటి? అప్పడ్రప్పడో ళ్లశ కాలేదని చెపినట్ట
ు గురు
ు ?”
“అింటే, ఈ ళ్లశ అయనా కాలేదననట్ట
ు అయథిం అనన మ్మట్... నా భాయమ యభ గయామళ్ల...
ఆరోగమిం బాగోదు, శింస్త్రానిక్ష్ నిక్ష్ రాదు...”
“అయ్యమ... భరి భరో ళ్లశ చేస్కోక్పోయారా?”
“చేస్కుిందాభనే అనుకునానను... కానీ నీకు తెలుస్గా నీరూ, భన శమ్మజింల యిండో
ళ్ళశనిక్ష్ ఎింత మ్మతఱిం విలువుిందో... కోరిక్లు తేనటీగలెై ననున కుటిు చింపేస్
ర నానయ... నిదర
ట్ుదింటే నమభ... రాతిఱ నిదరపోయేట్ప్పడు నువేష గురు
ు ళస్త్రవు... ప్లవజ్ నీరూ... భనిదదయిం....”
“ఛీ... మీక్ష్దమి బుదధిండీ? మీ ఆవిడా మీలాగే అనుకుింటే?”
“చాలేవ, అనామమిం అయపోయింది నేను... నీరూ, నువుష ప్పకుింటే, భనిదదయిం వీకెిండ్
క్లిస గడుప్పదాిం... కనానళ్ళశ ఎింజాయ్ చేయ... తరాషత ళ్లశ చేస్కో...”
“ఎళరినీ? మిభభలాన?” నవాషప్పకుింటూ అింది నీయజ. పూర్ట స్త్గ్ తిింట్టనన ఐఴషయమ రిసథతీ
అద...క్ర్టిఫ్ తో క్ళర్ చేస్కుింట్టనాన ఆగట్ిం లేదు.
“ననున కాదులే, ఇింకెళరినైనా... ఈలగా ఎింతకాఱిం ింట్రిగా ఉింటావు?”
“ఇింతకూ, మీ పేరు నిజింగా శీయ చెైతనేమనా?”
“అింటే, దదవాళ్ళశ టిున పేరు చినానరావు అనుకో... నేనే మోడయన్ గా మ్మరుికునానను...”
వెక్ష్లిగా నవాషడు...
నీయజక్ష్ తన మీద తనకే వియక్ష్ు క్లిగింది... ఈ ళమక్ష్ునా తాను అింతగా ఆరాధిించిింది? ఆ
రాతఱను, క్వితఱను చూస డిపోయిందా? అశఱవి ఇతని శషింతమేనా? ఇలా ఎింత భిందిని

మోశిం చేస్
ర నానడో...
కాఫీ తాగాక్, తానే బిలు
వ చెలివించిింది నీయజ. మ్మట్ళయశకీ, మొషమ్మటానికెైనా తాను ఇస్త్రనని
అనలేదు శీయ చెైతనమ ఉయఫ్ చినానరావు. ైగా రిలీఫ్ గా నిటూ
ు రిినట్ట
ు అనిపిించిింది నీయజక్ష్.
“శరేనిండి చినానరావు గారూ... భళ్ళశ క్లుదా
ద ిం...”
“అయ్యమ అదమిటి, నేను చెపిన దానిక్ష్ నువేషమీ అనలేదు... రేప్ప ఫీర యేనా? భధామషనిం
నుించి క్లుదా
ద మ్మ?”
“అబ్రఫ, రేప్ప మ్మ పినిన ళస్రింది ఊరినుించి... బిజీ అిండీ... భళ్ళశ వీలుననప్పడు క్లుదా
ద ిం
లెిండి...”
“శరే, భనిదదయిం ఇలా ఫమట్ క్లుస్కుననట్ట
ు ఎళరితోనూ అనకే, ఫ్లస్ బుక్ ల అిందరూ నీకు
నాతో పరిండ్ షిప్ అయిందని కుళ్లశ చచిిపోతునానరు... అిందుక్ని...”
“అబ్రఫ, నేను ఎళరితో అింటాను? ైగా అింటే పోయేది నా రువేగా?”
“ఒహో... బలే! ఆ శింగతి గురు
ు ింది క్దా... శరే నీరూ... భళ్ళశ క్లుదా
ద మ... భళ్ళశ క్లుస్కునే
దాకా నా ఆతభ... నీ చుటూ
ు నే... భనశింతా నీ వెైప్ప రుగు తీస్త
ర నే... ళస్త్రను భరి...” నీయజ
బుగా మీద చిటికె వేస ఫమట్కు నడిచాడు. క్నీశిం „నువెషలా వెలతావు?‟ అని కూడా
అడగలేదు.
అతను ఫమట్కు వెలశగానే ఐఴషయమ ళచిి నీయజ క్కనే కూరుిింది... క్కస్త్రిగా గఱఫడి
నవుషకునానరిదదరూ... నీయజ నవుషతూనే ఐఴషయమ భుజమీభద తఱ ట్ట
ు కుని క్నీనళ్ళ
వ
ట్ట
ు కుింది...
“థింక్ యు ఐశూ... థింక్ యు... ఎింత పిచిిదానిన అయామను, నువుష చెక్పోయ

ఉింటే...” ఆభ గింతు రుదధభైింది...
“శరేలే, వాడి రాతలూ, క్వితలూ అింత గగానే ఉింటాయ్... ఎళయైనా మోశపోతారు... శరే,
ఏిం చేమదఱచుకునానవు?”
“ఏిం చేసనా కాశర స్త్ుళింగ్ గానే చేస్త్రను... శరే, వెలదామ్మ?”
“వెలదాిం... ఛీయప్... అతని నిజశషరూిం తెలిసనిందుకు భనిం హామప్లగా ఫీఱవాలి...”
“అవును... నిజిం... నాతో ళచిినిందుకు థింక్్ ఐశూ...”
“ఇట్్ ఒకే... పరిండ్ భధమన థింక్్ లు ఏమిటీ? ద... నినున డా
ర ప్ చేస నేను
వెలతాను...” అింటూ ఫమట్క్ష్ ళచిి ఆటోని పిలిచిింది ఐఴషయమ.

“ఐశూ, అప్పడే నువుష లేళట్ిం, యడీ అళట్ిం కూడా అయ పోయిందా తలీవ?” డిష్ నిిండా వేడి
వేడి ఇడీవలు, గననఱల యిండు యకాఱ చటీనలు కాయపొడి ట్ట
ు కు ళచిిింది అననపూయి.
“అవును పినీన, భధూ బయుకు యాక్ష్డ్రింట్ అయిందని చెపాను క్దా... అతనిన చూడ టానిక్ష్
వెళ్ళతునానను...” అదదింల చూస్కుని బొట్ట
ు ట్ట
ు కుింటూ చెపిింది ఐఴషయమ.
“ఊ... పాిం చాలా బాధా క్యింరా అలా జయగట్ిం... భధూని ధైయమింగా ఉిండభని చెప్ప...రా,
తషయగా... వేడి వేడిగా తినేమమ్మభ!” టేబుల్ మీద పేవట్ ల టిు పిలిచిింది అననపూయి.
“అయ్యమ పినీన ఎిందుకు ఈ హైరానా? నేను ఏ బిశకటో
వ తిని, పాలు తాగ వెలతాను క్దా...
చూడు ఇటికే మీరు టిున టిఫినవకీ, కూయఱకీ, పిిండి ళింట్ఱకీ ఎింత లావెై పోతునాననో...”
అింది ఐఴషయమ...
“కావాఱింటే బాగా ఎక్ర్ సైజులు చేస్కో కానీ తిిండి మ్మన కూడదు... శరే గానీ, నీతో కనిన
వివయాలు చెపాలి... రామ్మభ, టిఫిన్ తిింటూ ఉిండు... మ్మటా
వ డుకుిందాిం...”
“శరే పినీన...” బుదిధగా ళచిి కూరుిింది ఐఴషయమ.“ఐశూ, మీ అననమమలు ఇదదరూ భభభలిన
అభరికా ళచేిమభని అింట్టనానరు...”
“అవునా, హాయగా వెళ్లశ పొిండి...”
“యభనింట్ గానా, ఉహు, ఆ ఉదదఴమిం మ్మకు లేదు తలీవ...”
“ఎిందుకు పినీన, అక్కడ చక్కగా భనళఱతో ఆడుకుింటూ శ్లవ జీవితానిన రశ్నింతింగా
గడళచుి క్దా...”
“లేదురా... మీ బాబాయక్ష్ అక్కడి వాతాళయణిం డదు... వెళ్లశన వెింట్నే నమభ చేసేస్
ర ింది...
తరాషత అిందరూ ఫమటిక్ష్ వెళ్లశ పోతే, గింట్లు గింట్లు ఇింటో
వ జింట్ ఖైదీలా
వ గడపాలి...
అదీ నాకు నచిదు...”

తినట్ిం పూరిు చేస చేతులు క్డుకుకని ళచిి అననపూయి క్కనే కూరుిింది ఐఴషయమ.
“పినీన, మీ ఇదదరినీ చూస్త
ర ఉింటే చాలా ఆఴియమింగా ఉింట్టింది... క్రి కోశిం క్రు ఎింతో
ఆరాట్ డి పోతూ ఉింటారు. నినన బాబాయ్ కూడా ఇద వివమిం చెపారు... అక్కడిక్ష్ వెళ్లతే
మీకు అక్కడి ఫుడ్ డదని, చాలా ఇఫఫింది డతాయని, ఏమీ తోచదని చెపి, అననమమఱకు
రామ అని చెపేస్త్మ అనానరు...”
“అవును... వాళ్ళశ అక్కడ సథయ డి పోయారు... ఇక్ ఇక్కడిక్ష్ ళచేిది చుట్ుప్ప చూపే... మేమ
అక్కడ ఉిండ లేమ...ఫరతిక్ష్ ఉననింత కాఱిం క్రికక్రుగా...ఇక్కడే...”
“పినీన, ఎలా? భారామ బయుఱ భధమ ఎలా క్లుగుతుింది అింతటి అనుఫింధిం?”
“అద క్దమ్మభ విచితఱిం? ళ్లశక్ష్ మిందు క్రిక్ష్ క్రు రిచమిం లేదు... అయనా ఆ మూడు
మలశ ఫింధిం ఇలా మడి వేస్
ర ింది... అయనా, నీకు మ్మతఱిం కార్టుక్ అింటే పేరభ లేదా?”
ఐఴషయమ మఖిం వాడి పోయింది... “నాది పేరమో కాదో తెలిమదు పినీన... కానీ జీవితభింతా
అతనితోనే ఫరతకాఱని అనుకునానను... అతను అనుకోలేదు... అిందుకే నా జీవితిం ఇలా
అయింది...”
“వివాషిం అింటే బాధాక్యభైన ఫిందిఖానా కాదమ్మభ... కనిన జీవితాలు అలాింటివి నీవు
చూస ఉిండళచుి... కాదని అనను... కానీ భనువుతో క్స్త్రి క్టి అయామక్, యిండు
భనస్లూ ఏక్భై క్ దృఢభైన ఫింధింగా మ్మరి పోతుింది... ఆ ఫింధమే క్ క్మిట్ భింట్ ని
ఇస్
ర ింది...క్ బాధమతగా మ్మరుతుింది... క్రికక్రిని అిందభైన ఫిందీలుగా మ్మరుస్
ర ింది...
క్రి అభిపా
ర యాఱను భరొక్రు గౌయవిించుకునే శింస్త్కయిం ఉింటే చాఱమ్మభ... జీవితాింతిం
క్కటిగా ఫరతికేమళచుి...ఇది అిందభైన అప్పరూభైన ఫింధిం... దీనిక్ష్ కఱమ్మనిం లేదు...
ఏ ఫింధమూ దీనిక్ష్ స్త్టిరాదు... నేటి యుళతకు నచిక్ పోయనా, నా అనుబళిం రకాయిం, ఇద

చక్కని పేరమ్మనుఫింధిం, భారామ bhaయులే అప్పరూభైన పేరమికులు...”
“మీరు చెబుతూ ఉింటే అనిపిస్రింది... కార్టుక్ ని నేను ళ్లశ చేస్కుని ఉింటే, అతను వెళ్లశ పోయే
వాడు కాదమో క్దా పినీన...” ఐఴషయమ నమనాలు శజలాలు అయామయ...
“అయ్యమ, బాధ డకు... ఇప్పడు మీ ఇదదరూ క్టే ఆఫీస్ క్దా... నీతో బాగానే
ఉింట్టనానడని అింట్టనానవు క్దా... ఒ స్త్రి ఇింటిక్ష్ తీస్కు రామ్మభ, బాబాయ
మ్మటా
వ డతారు... మ్మకు క్నామ దాన పఱిం దకుకతుింది కూడా...” దీయఘింగా నిటూ
ు రు విడిచిింది
ఐఴషయమ...“అతనిక్ష్ ళ్లవ అింటే అశషమిం పినీన... భళ్ళశ శష జీళనానిక్ష్ నేను సదధింగా లేను...”
“ఊ...కానీ ఎింత కాఱిం ఇలా ింట్రిగా ఉింటావు తలీవ?”
“ఏమో పినీన... నాకేమీ తెలిమట్ిం లేదు...”
“శరే, భధూ దగారిక్ష్ వెలతానని అనానవు క్దా... టైమ అవుతుిందమో చూడు...”
“ఆ, అవును పినీన, నేను ఫమలు దయతాను...” లేచిింది ఐఴషయమ.
***
ఉదమిం దిననయ అవుతూ ఉిండగా, భధు బాఱ ఫోన్ ల ఇచిిన స్తచనఱ రకాయిం, వినత
ఇలు
వ చేరుకుింది ఐఴషయమ. ఐఴషయమ వెళ్ళశ శరిక్ష్ ఎదురు ళచిిింది వినత.“నభసేర, మీరు ళదిన
పరిండ్ క్దా... యిండి... కూరోిిండి... అననమమకు ఫిజియ్య థెయప్ల జరుగు తోింది లఱ... ళదిన
అక్కడే ఉింది...”
“అవును... భనిం భధు ళ్లశల క్లిస్త్మ క్దా... బాగునానరా?” చిరు నవుషతో అడుగుతూ
కూరుిింది ఐఴషయమ. ఆ ళ్లశల తను రళరిుించిన తీరు, చేసన షఠిం గురు
ు ళచిి భనస్ల
చినన తనింగా అనిపిించిింది వినతకు. అింతే కాకుిండా, ఐఴషయమ మీదా, ఆభ జీళన విధానిం

మీద తాను చేసన విభయసలు, ఆభ కోశభని భధు క్ించి నుించి తీస్కుళచిిన ట్ట
ు చీయను
తాను ింతింగా తీసేస్కోళట్ిం భదిల భదిలాయ... అరాధ భాళనతో క్ళ్ళశ
చెభభగలా
వ య...
“క్క నిమివిం...” అింటూ లలిక్ష్ వెళ్లశ, టేఱ ల భించి నీలశ గా
వ స్ఱతో ళచిిింది.
అళింతి, పిఱవలు ళచిి కూరుిని ఐఴషయమ తో క్బురు
వ చె స్త్గారు. వినత కూడా వాలశతో
నవుషతూ మ్మటా
వ డుతూ ఉింటే, ఆభ భనశరతషిం గురిించి తెలిసన ఐఴషయమకు ఆభలని
మ్మరును గభనిించాక్ చాలా ఆఴియమింగా అనిపిించిింది... ఈలగా గునగునా పాకుతూ
ళచాిడు బాబి గాడు...
“హా... వీడు క్క క్షణిం కుదురుగా ఒ చోట్ ఉిండడుగా?” మరిింగా అింటూ, వాడిని
ఎతు
ర కుింది వినత. ఐఴషయమ చేతులు చా గానే ఆభ మీదిక్ష్ ఉరికాడు...
“నా దగారిక్ష్ రాడమ్మభ... నీ దగాయకు చక్కగా ళచాిడు...” అింది అళింతి నవుషతూ...
“తను వాలశభభ పరిండ్ క్దా, వీడికీ పరిండే భరి!” నవిష, “కాఫీ తెస్త్రను... ళదినా మీరు
తాగుతారు క్దా?” అింది లలిక్ష్ వెళ్ళతూ వినత.
“హాయ్ ఐశూ...” ళచిి, ఐఴషయమ క్కనే కూరుిని ఆభ భుజమీభద తఱ వాలిిింది
భధుబాఱ.
“భధూ... ఎలా ఉింది వేణుక్ష్?” ఆభ జుట్ట
ు నిమరుతూ అననది ఐఴషయమ.
“దవుడి దమ ళఱన దద రమ్మదమే తపిింది ఐశూ... కానీ ఇటో
వ నడళ లేరు... ఫిజియ్య
థెయప్ల చేయస్
ర నానమ. నాకు చాలా బమిం వేసింద... అతరమమ కూడా లేరు క్దా... కానీ
ళన్ అననమమ ఎింతో ధైయమిం చెపి తనే అనీన చూస్కునానరు... ఇింటో
వ బాబుతో చాలా
క్వుిం అని చెపి, దదభభ గారు ఇక్కడికే తీస్కు యభభని చెపాయట్... అిందుకే ఇక్కడే

ఉనానమ... మూడు నాలుగు రోజుల
వ అతరమమ రాగానే మ్మ ఇింటిక్ష్ వెలతాిం...” గఫగబా
చెపిింది భధు బాఱ.
“పోనీ లేవే, దవుడు నిజింగా దయా భయుడే... మీ దదభభ గారిని కూడా ఈరోజు చూడాలి...”
నవుషతూ అననది ఐఴషయమ...
“తకుిండా... ఆవిడతో మ్మటా
వ డితే భనస్కు ఎింత స్త్ింతషన గా ఉింట్టిందో తెలుస్త్?”
“మీ ఇదదరినీ చూస్త
ర ింటే నాకు అస్తమగా ఉింది భధూ...” అననది అళింతి.
“ఎిందుకు అకాక?”
“ఎిందుకేమిటి? నాక్శలు నా భనస్కు నచిిన సేనహతులే లేరు... నేను ఇింటా
ఱ ళయు్ ని... నేనే
కాదులే, నా తమభడు కూడా అింతే...” భఱవగా చెపిింది అళింతి.

“అిందుకు కాయణిం మ్మ నాననగారు... అభభను, భభభలిన నియింకుఴింగా పాలిించారు... అభభ
ళఱన శషజింగానే సభమ శషభాళిం అఱళడిింది మ్మ ఇదదరికీ... విర్టతభైన క్యభశ్క్షణతో
భభభలిన ఇింటో
వ ించి ఫమట్కు వెలశనిచేి వారు కాదు మ్మ నానన... అిందుకే ప్పశరకాలే మ్మకు
సేనహతుఱయామయ... కానీ నాననగారి భయణిం తరువాత, అభభ మ్మకు భించి
సేనహతురాలు అయింది... ఆవిడ ళఱన ఎింతో రించ జా
ఞ నిం అబిఫింది...మ్మకు
అిందరినీ పేరమిించే గుణానిన నేరిింది మ్మ అమేభ... ఐఴషరామ... మీరు మ్మ అభభను తక్
క్ఱవాలి...” అళింతి చెబుతూ ఉింటే ఎప్పడూ అడిగన దానిక్ష్ త జవాబు చెని ఆభ
మ్మట్ఱను ఆఴియమింగా విననది వినత. ఫిజియ్య థెయపిశు్ ఫమట్కు ళచిి, “ళన్ గారు లేరా
మేడమ్? ఈరోజు వాక్ర్ కని తీస్కు రావాలి వేణు గారిక్ష్...” అని చెపాడు.
“అలాగే నిండి, నేను చెబుతాను... ఇప్పడే ఫమట్కు వెళ్ళశరు...” చెపిింది వినత.
“వేణు గారిక్ష్ కాసేపాగ, జూమస్ ఇళషిండి... అఱస పోయారు... భళ్ళశ స్త్మింతఱిం ళస్త్రను...”
అతను వెళ్లశ పోయాడు. అిందరికీ కాఫీలు తీస్కు ళచిి ఇచిిింది వినత. స్త్వితిఱని పిలిచి
ఫతా
ర య యశిం తీస ఇళష భని చెపిింది.
వినతల ళచిిన ఆ మ్మరును, చూస్త
ర ఉింటే అిందరికీ ఆఴియమిం గానూ, ఆనిందిం గానూ
ఉింది... ఆభ లని ఈ మ్మరు ఎటికీ ఇలాగే ఉిండి పోవాలి అనుకునానరు భనస్ల...
***
“ి్... బాగా చిక్ష్క పోయారు...” బాధగా అింది ఐఴషయమ, వేణూ మఖిం చూస్త
ర నే. పేఱళింగా
నవాషడు వేణు... “మీ పరిండుని బాధ టిునిందుకు బగళింతుడు నాకు వేసన శ్క్ష ఇది...” భధు
వెైప్ప చూస్త
ర , ఐఴషయమతో అనానడు...
“అయ్యమ, ఎింత మ్మట్! క్ఱతలు, బాధలు, కోపాలు, అపారా
థ లు ళస్త్రయ... అయన వాలశ
భధమ అళనీన క్షణ్నకాలే... తేలి పోయే భబుఫలా
వ ింటివి... మీకు తషయగానే తగా పోతుింది... దద

గిండిం తపినిందుకు శింతోవ డాలి...” చెపిింది ఐఴషయమ.
“మీరు చాలా దద వాళ్ళశ అయ పోయారు... బాగా భచూమరిటీ ళచిిింది మీ మ్మట్ల
వ ...”
అభిమ్మన పూయషక్ింగా ఆభ వెైప్ప చూస్త్డు వేణు.
“అనుబవాలు నేరే పాఠాలు ఎనననోన...” నవిషింది ఐఴషయమ...
“కార్టుక్, మీరూ కే చోట్ నిచేస్
ర నానయని తెలిసింది!”
“అవునిండి...”
“భరి...” ఏదో అడగ బోయ, ళన్ లలిక్ష్ రాళట్ింతో ఆగ పోయాడు వేణు.
“బావా, ఆమన ఇచిిన భజయభింట్్ రకాయిం వాక్ర్ తీస్కు ళచాిను... స్త్మింతఱిం నుించి
నడిపిస్త్రనని అింట్టనానడు...” చేతిల ఉనన వాక్ర్ ని ఫోఱడ్ చేస, గోడక్ష్ ఆనిించాడు
ళన్.తలూపి, “ఈభ భధు పరిండ్ ఐఴషయమ...” రిచమిం చేస్త్డు. జూమస్ గా
వ స్తో లలిక్ష్
ళచిిింది భధు బాఱ.
“అబాఫ, నాకు ళదు
ద భధూ... నోయింతా చాలా చేదుగా ఉింది...” మఖిం వికాయింగా టా
ు డు
వేణు.
“అననయామ, ప్లవజ్... అలా అింటే నీయశిం ఎలా తగు
ా తుిందిరా? ఇటివుష ళదినా...”
కోడుతూ, వినత వేణుతో జూమస్ తాగించేసింది.
“మీరు ఱించ్ చేస వెళ్ళశలి...” ఐఴషయమతో చెపాడు ళన్...
“అబ్రఫ, ళదదిండీ... కాసేప్ప కూరుిని వెళ్లశ పోతాను...”
“అదమీ కుదయదు... ఈరోజు అిందయిం క్లిస భోజనిం చేస్
ర నానిం అింతే... మీక్ష్వుభైన స్టషట్

ఏమిటో చెిండి, స్త్వితిఱ చేస్
ర ింది...” నవుషతూ అననది వినత. మొష మ్మట్ింగా నవిషింది
ఐఴషయమ.
“కాలు చాలా నొపిగా ఉింది...” బాధగా మఖిం టా
ు డు వేణు...
“ఉదమమే టాఫవట్్ వేస్కునానరు క్దా, తగా పోతుింది... కాసేప్ప డుకోిండి...” భృదువుగా
చెపిింది భధు బాఱ...కాసేప్ప స్ిందయభభ దగాయ కూడా కూరుిని క్బురు
వ చెపిింది ఐఴషయమ.
“ఏభైింది ఆ అమ్మభయక్ష్? నా వెైప్ప అదోలా చూస్రింది...” ఇింట్ర్ కామ్ ల ఐఴషయమను
అడిగాడు కార్టుక్.
“ఎళరు?”
“అద... ఆ అమ్మభయ... షామిలి...”
“ఏమో భరి? నాకేిం తెలుస్?” భనస్లనే నవుషకుింటూ అననది ఐఴషయమ.
“శరే...” ఫోన్ డిశకనక్ు్ చేస తలెతిర ఉలిక్ష్క డా
డ డు కార్టుక్. ఎదురుగా షామిలి. ఈరోజు ఫాయభల్
డ్రరస్ కాకుిండా ఱింగా, వోణీ వేస్కుని ళచిిింది. స్టషట్ బాక్్ మిందుకు చాప్పతూ, “కార్టుక్,
స్టషట్ తీస్కోిండి... ఈరోజు నా ప్పటిునరోజు...” అని చెపిింది సగు
ా గా నవుషతూ...
“ఒ, విష్ యు భనీ భనీ హాప్ల రిట్యన్ షామిలి...” అింటూ క్ స్టషట్ ప్లస్ తీస్కునానడు...
“నేను మీతో కించెిం మ్మటా
వ డాలి... యనల్...”
“యనలా? ఏమిటి?” అయ్యభమింగా అడిగాడు కార్టుక్.
“అదీ... అదీ... ఐ ఱవ్ యూ...” గబుకుకన వెనక్ష్క తిరిగ పారిపోయింది
షామిలి. తఱతిరిగనట్ుయింది కార్టుక్ క్ష్. భధామషనిం చిరుజలు
వ గా మొదలెైన ళయహిం కాస్త్ర,

స్త్మింతఱిం అయేమశరిక్ష్ జడివానగా మ్మరిపోయింది. దాింతో అిందరూ తషయతషయగా రిభవన్
తీస్కుని వెళ్లశపోయారు. ఐఴషయమ మ్మతఱిం చేస్
ర నన నిని భధమల ళదఱట్ిం ఇవుిం లేక్
ఆగపోయింది. అది పూరిు అయ, బాస్ చేత శింతకాలు టిుించి, మింఫై క్ష్ ఫాక్్ చేయాలి
ళచిిింది. అదింతా కార్టుక్ క్ింప్లవట్ చేస్త్డు. ఈ లగా బాస్ క్ష్ ఫోన్ కాల్ రాళట్ిం, ఆమన తనిింటిక్ష్
కారోవ వెళ్లశపోళట్ిం కూడా జరిగపోయాయ.
“అిందరూ వెళ్లశపోయారు... భనిం మ్మతఱమే మిగలామ...” డ్రశక్ శరిద తాలిం వేస్త
ర చెపాడు
కార్టుక్.
“శరే, నేను వెలతాను...”
“ఎలా వెలతావు, ఇింత ళయహిం డుతూ ఉింటే? నా కారుల దిింప్పతాను ఐశూ...”
“ఉహు... ఎలాగో అలా వెలతాను... కాబ్ బుక్ చేస్త్రను...”
“శరే, చెయమ, నీకు కాబ్ బుక్ అయేమ ళయకూ ఉింటాను...” ఆభ ఎదురుగా కుర్టి లాకుకని
కూరుినానడు కార్టుక్. మొఫైల్ చేతిలక్ష్ తీస్కుని రమతినించస్త్గింది... దరిదాప్పల
వ ఎక్కడా
కాఫ్ లేవు... అయనా భళ్ళశ భళ్ళశ రమతినించస్త్గింది... విస్రుగా ఆభ చేతిలించి
మొఫైల్ లాకుకనానడు కార్టుక్... “ఇక్ చాలేవ ద!” అనానడు కోింగా.
మ్మరు మ్మటాడకుిండా హాిండ్ బాగ్ తీస్కుని, అతని వెింట్ నడిచిింది ఐఴషయమ.
కారిడార్ లించి కార్ పారికింగ్ ళయకూ వెళ్ళశ శరికే మదదగా తడిసపోయారు. కుిండఱతో
కుభభరిించినట్ట
ు క్టే ళయహిం... గబుకుకన తలుప్ప తెరిచి కూరుిని, అట్టవెైప్ప తలుప్ప
తెరిచాడు కార్టుక్. ఐఴషయమ కూరోిగానే, డాష్ బోయడ్ లించి నాప్ క్ష్న్ తీస తుడుచుకోళడానిక్ష్
ఇచాిడు... ఐఴషయమ తన మఖిం, జుటూ
ు తుడుచుకునాన ఇింకా నీళ్ళశ కాయస్త్గాయ... ఆభ
దగాయనుించి తీస్కుని తాను కూడా మఖిం తుడుచుకని కార్ స్త్ుయు్ చేస్త్డు.

స్త్మింకాఱిం ఆరుననయకే చిభభచీక్టి క్మేభసింది. పిచిిటిునట్ట
ు చెట్వనీన గాలిక్ష్
ఊగపోతునానయ. గుిండరటి రాలశలాింటి చినుకులు కారు టాప్ మీదా, అదా
ద ఱ
మీదా భృదింగిం వాయస్
ర నానయ. రోడ్ మీద నీలశ రవాషిం... కారు టైయ్ కూడా యిండు
అడుగుఱ లతుల మనిగపోతునానయ... “భై గాడ్... ఇట్్ హారిబుల్...” గణుకుకనానడు
కార్టుక్. జాగయతరగా డ్రైళవ్ చేస్త
ర ఐఴషయమ ఉిండే „శరగరి నిఱమిం‟ చేరే శరిక్ష్ అయథగింట్ ైగా టిుింది.
అఱవాట్టగా తభ పారికింగ్ స్త్వట్ వెైప్ప పోనిచిి అక్కడే పాయక్ చేస్త్డు కార్టుక్. వారిించబోయ
ఆగపోయింది ఐఴషయమ.
ఐఴషయమ యభభని అనక్పోయనా ఆభతో పాట్టగా లిపు్ ల ైక్ష్ ళచాిడు కార్టుక్. తలుప్ప తాలిం
తెయళగానే లలికీ ళచాిడు. కూరోిభని అనకుిండానే కూరుినానడు.
“తషయగా కాఫీయ్య, టీ నో చెయమ... తాగుదాిం...ఏదీ మిందు ట్ళల్ క్టి తెచిివుష...”
అనానడు తడిసపోయన వరు
ు తీస వాష్ రూమ్ దగాయ స్త్ుిండ్ క్ష్ వేస ళస్త
ర ...

ఏమీ మ్మటా
వ డకుిండానే టీ తయారు చేస అతనిక్ష్ బిశకట్్ తో పాట్టగా శయష్ చేసింది
ఐఴషయమ.
“ఇవాల ఒ తమ్మషా జరిగింది... షామిలి నాకు „ఐ ఱవ్ యూ‟ చెపిింది...” అనానడు ఆభ
మఖిం లక్ష్ ర్టక్ష గా చూస్త
ర ...
“అిందుల ఆఴియమిం ఏమింది? నినున పేరమిస్
ర నాననని, రపోజ్ చేస్త్రనని నాకు మింద
చెపిింది...” అింది ఐఴషయమ.
“అయతే నీకు మింద తెలుస్త్? భరి ననున హచిరిించాలి క్దా... శరే, నేను ఇిందాకే
చెపేస్త్నులే!
“ఏభని?”
“అద, నాకు ఆలెరడీ ళ్లశ అయపోయింది అని... నా భాయమవు నువేషనని...”
“వాట్ ఎ జోక్ కార్టు!”
“జోకా? ఏభింట్టనానవ్ ఐశూ? ఇది జోకా?” కోింగా అడిగాడు కార్టుక్.
“భరి? ళ్లశ మీద నీకూ, నాకూ ఇదదరికీ నభభక్ిం లేని శభమింల క్టి అయామమ.
కనానళ్ళశ కాప్పయిం చేస్త్మ, విడిపోయామ... ఇప్పడు కతరగా నువుష ళ్లశ గురిించి
మ్మటా
వ డుతూ ఉింటే, నాకు నిజింగా చితఱింగా ఉింది...”
“ఐశూ... ప్లవజ్... ళ్లశ అనే ఫింధిం లని తీమదనానిన తెలుస్కోకుిండా ఇనానళ్ళశ
అజా
ఞ నాింధకాయిం ల ఉనానను... ఇప్పడిప్పడే క్లశకు ఆళరిించిన పొయలు క్రిగపోతునానయ...
భనస్త్, వాచా, క్యభణా ననున ళఱచి, ళఱపిించుకునన నా పేరమసవి... నువేష నా

శషధయభచారిణ్నవి... నీవు అింగ్రక్రిసేర, భనిం అగనస్త్క్ష్హగా ళ్లశ చేస్కుిందామ... ననున
కాదనకు ఐశూ...” ఆభ చేయని భృదువుగా ట్ట
ు కునానడు కార్టుక్. స్నినతింగా ఆ చేతిని
విడిపిించుకుింది ఐఴషయమ.
“కార్టుక్, వివాష ఫింధమే అనినటిక్నాన ఉననతభైన విలుళలు క్ఱదని, అది క్ అతులిత
ఫింధభని నేను కూడా చాలా ఆఱశమింగానే తెలుస్కునానను... ఇవాల నువుష ళ్లశ
చేస్కుిందాభని అింట్టనానవు... నీకు తెలుస్త్, ళ్లశ చేస్కుింటే, ఈ చేతిని ఎననడూ
విడిచిటిు వెలశకూడదు... నీ సేషచికు అది బింగమే అవుతుింది...”
“నాకు తెలుస్ ఐశూ... అశలు నినున విడచిటిు వెళ్ళశ రశకేు లేదు... నాకు విలుళలు లేని
సేషచి ళదు
ద , అది విఴృింఖఱత అవుతుిందని తెలుస్కునానను...”
“కానీ, కానీ... నాకు నినున అింగ్రక్రిించాఱింటే చాలా బమింగా ఉింది... ననున పేరమిించిన కార్టుక్
ఎింతగా మ్మరిపోయాడు? నేను తలివని కాబోతునాననని తెలిసన క్షణాన ఎింత శింతోవడా
డ నో,
ఆ అరుదైన పఱిం నా చేతిక్ష్ రాకుిండానే దూయభైపోయన క్షణాన, పా
ర ణాపామ సథతిల ఇదిగో
ఇక్కడే క్ మూట్లా యక్ుప్ప భడుగుల డి క్షణాలు లెక్కట్ట
ు కుింటూ కూడా నీ కోశమే
క్ఱళరిించాను... కానీ... కానీ... నాకు అిందరానింత దూయింల నువుష ఎళరితోనో... అబాఫ, ఆ
అశహామ సథతి గ వారిక్ష్ కూడా ళదు
ద ... అప్పడు, ఆ క్షణింల భధూ రాక్పోయ ఉింటే నేను
ఏభైపోయ ఉిండేదానిన?
నాకు నీ పేరభ కావాలి... నా పేరమికుడ్రైన కార్టుక్ బయుగా కావాలి... ననున ఎననడూ వీడని నీ చేయ
కావాలి... చెప్ప... నాకు ఎటికీ తోడుగా ఉింటావా? భధమల విడిచిటిు వెళ్లశపోతావా?
అలా నాతో జీవితాింతమూ క్లిస ఉిండేట్ట
ు అయతేనే ఈ చేయని ట్ట
ు కో... లేక్పోతే...
ఇక్కడినుిండి వెళ్లశపో... ళ్లశ అింటే స్ఖమే కాదు, శింఘింల క్ స్త్థనానిన క్లిించే స్త్ధనమే
కాదు, జీవితానిక్ష్ రిపూయిత మ్మతఱమే కాదు... ళ్లశ అింటే క్ బాధమత, ళ్లవ అింటే క్
తోడు, ళ్లశ అింటే క్ ఆఱింఫన... అది శ్నర్టయక్ింగా క్ఱళటానిక్ష్ ఒ జింట్ పొింద లెైసన్

మ్మతఱిం కాదు... క్రిక్ష్ క్యై జీవితభింతా క్లిస ఫరతక్టానిక్ష్ క్ట్ట
ు కునన జీళన సధిం...
అలాింటి సధింలనిక్ష్ నాతో అడుగుడతానని అింటావా? బాగా ఆలచిించుకునానవా? ఇది
అగయభింట్ కాదు, భధమల చిింపేస్కుని విడిపోళటానిక్ష్... ఆలచిించి నియిమిం తీస్కో
కార్టు...” ఆవేదనతో కూడిన ఆభ మ్మట్లు కార్టుక్ ని నిలువెలా
వ దహించివేస్త్య...ఏిం
మ్మటా
వ డాల అయథిం కాలేదు...

ింట్రిగా, అశహామతతో అలా
వ డి పోయన తన అమ్మమక్ పేరమస నిశహామ సథతి క్నుఱ
మిందు భదిలిింది... దానిక్ష్ తోడు, చిధరభైన తభ పేరభపఱిం వివమిం తెలిస అరాధ

భాళనతో కుమిలిపోస్త్గాడు కార్టుక్... బాధగా, వేదనగా ఐఴషయమ వెైప్ప చూస, క్కస్త్రిగా ళింగ
ఆభ పాదానిన శృశ్ించాడు.
“క్షభకు అరు
 డిని కాను... కానీ...దమచేస ననున క్షమిించి ననున నీ వాడిగా అింగ్రక్రిించు
ఐశూ... రమ్మణిం చేస చెబుతునానను... ఇక్ నీ క్ింట్ ఆనింద బాషాలే త దుుఃఖాశుయవులు
రానీమను... ట్ట
ు !” ఆభ తఱ మీద చేయ వేస దగాయకు తీస్కుని, క్నీనటితో, ఆభ నుదుట్
మదు
ద టా
ు డు కార్టుక్.
అతని గుిండ్రల
వ తఱ దాచుకుని, దిగ పోయ అలాగే ఉిండి పోయింది ఐఴషయమ... ఆ క్రగలిల
కోరిక్ లేదు... ఆ దగాయ తనింల కాభిం లేదు... క్రి నొక్రు కోరుకుింట్టనన అభిలావ,
అనురాగిం మ్మతఱమే ఉనానయ.
అతని చేతుఱ నుిండి విడిపిించుకుింటూ, “ఫడ్ రూమ్ ల నీ డ్రరసస్ కనిన ఉనానయ...
మ్మరుికుని రా కార్టు... ఈ లగా భనక్ష్ డిననర్ పిరపేర్ చేస్త్రను...” అింది ఐఴషయమ.
“థింక్్ రా ఐశూ... థింక్్ అ లాట్...” ఆభ చేతిని అిందుకుని దవుఱకు ఆనిించుకుని
ళదిలి ఫడ్ రూమ్ లక్ష్ వెళ్లవ చూసన కార్టుక్ తన క్లశను తనే నభభ లేక్ పోయాడు. తాను ఇలు
వ
విడిచి వెళ్లశనప్పడు ఎలా ఉననదో అలాగే శరిద ఉింది రూమ్ అింతా... వాయడ్ రోబ్ ల తన డ్రరస్
లు కనిన, ఇింటో
వ వేస్కునేవి, ఫమట్కు వేస్కు వెళ్ళశవి ఉనానయ. తన ళస్
ర వులు, ప్పశరకాలు
కనిన ఇింకా అలాగే ఉనానయ... డ్రరసింగ్ టేబుల్ దగాయ తాను వాడే రూపమమ్, ఆపుర్ షేవ్
లవన్, తనక్ష్వుభైన క్ఱర్ దువెషన, వాష్ రూమ్ ల తనక్ష్వుభైన బా
ర ిండ్ స్ప్, షాింపూ అనీన
అలాగే అభయి ఫడి ఉనానయ ... అళనీన తన చెలి తన కోశిం ఎింతగా ఎదురు
చూస్
ర నానయ్య చెబుతునానయ...
“ఈ రించింల ఐశూ క్నాన మినన అయన పిరయురాలు ఎళరికీ దొయక్దమో... ఈభ తన
పిరమ శఖి... ఉహు కాదు, పిరమ శతి...” అనుకునానడు గయషింగా.
స్త్ననిం చేస ఫట్ులు మ్మరుికుని ళచాిడు ఫమట్క్ష్.

“ఐశూ... బాబాయ గారునానరా? క్లిస మ్మటా
వ డి ళస్త్రను...”
“ఒ, ఏిం మ్మటా
వ డతావు కార్టు?” చిలిపిగా అడిగింది ఐఴషయమ.
“నీ తయఫున వాళ్లశదదరూ ఇక్కడ లక్ల్ గారిడమన్ క్దా, నినున నాక్ష్భభని అడిగ ళస్త్రను...
శరేనా?” నవుషకుింటూ ఫమట్కు నడిచాడు కార్టుక్. అతని భనస్ పూఱ మేఘాఱల తేలి
పోతోింది.
***
“షభభమమ, భనిింటిక్ష్ ళచేిస్త్క్ హాయగా ఉింది నాకు...” అనానడు వేణు భధు ఇచిిన
మ్మతఱలు వేస్కుింటూ.
“ళన్ అననమమ వాళ్ళశ అింత బాగా చూస్కుింటే, అదమిటి అలా అింటారు?” అింది భధు.
“అవునమ్మభ, అలు
వ డ్రైనా కడుకు లాగే చూస్కునానడు... కానీ... భన ఇింటో
వ ఉనన సేషచి,
స్త్షతింతఱమిం ఎక్కడ ఉింటాయ...” అననది స్గుణభభ.
“నిజమే అతరయామ... నాకూ అక్కడ చాలా బాగా అనిపిించిింది... దదభభ గారూ, అళింతి
అక్కయామ, ళన్ అననయామ అిందరూ ఎింతో బాగా చూస్కునానరు భభభలిన... వినత
కూడా ఎింతో ఆతీభయురాలు అయ పోయింది ...”
“అవునమ్మభ, అతను అింత గటిుగా, క్ఠినింగా చెపి ఉిండక్ పోతే ఎటికీ మ్మరు ళచిి
ఉిండేది కాదమో దానిల... ఏిం జరిగనా భన భించికే...” అింటూ బాబి ఏడుస్త
ర ఉింటే
అళతలిక్ష్ తీస్కు వెళ్లశింది స్గుణభభ.
“భధూ, నా ళఱన, వినత ళఱన నీ భనస్ చాలా స్త్రు
వ చాలా గామ డిింది... స్త్ర్ట చెబితే
శరి పోదు... అయనా అయామ్ స్ స్త్ర్ట డిమర్...” ఆభ చేతిని నిమిరాడు వేణు.

“ఇట్్ ఆల్ యైట్ వేణు... భన జీవితింలించి చెడడ రోజులు వెళ్లశ పోయామని ఆశ్దా
ద ిం... భనిం
పేరమిించి ళ్లశ చేస్కోక్ పోయనా, ళ్లశ చేస్కుని క్రి నొక్రు పేరమిించు కునానమ... భధమల
అపారా
థ లు, అనుకోని శింఘట్నలు జరిగాయ... చినన ఎడిం ళచిిింది... కానీ అింత మ్మతఱిం
చేత విడి పోళట్ిం శరిమ
ై న ని కాదని భనిదదరికీ తెలుస్... ఏ ఇదదరూ కేలా ఉిండరు... పా
ర ణ
సేనహతులు కూడా క్కలా ఆలచిించరు. అయనా వారిని యాకెు్ చేస్త్రమ... భారామ
బయుఱ భధమ మ్మటా మ్మటా ళసేరనో, అభిపా
ర మ భేదాలు ళసేరనో మ్మతఱిం „ఈగో‟ఱకు పోయ,
నా మ్మటే నగా
ా ఱని ఎళరికీ వారే అనుకుింటామ... అిందు ళఱన ళచిిన „గామప్‟ భరిింత
ఎకుకళ అవుతుింది... నిజానిక్ష్ మీ తప్ప ఎింత ఉిందో, దానిక్ష్ రతి చయమగా నా ళింతూ
తప్పలు జరిగాయ... అించేత జరిగనది భయచి పోయ, ఇక్ అవి భళ్ళశ భళ్ళశ జయగకుిండా
జాగయతర డదాిం... కతర జీవితానిన పా
ర యింభిదా
ద ిం...” నవుషతూ చెపిింది భధుబాఱ.
“నేను నడళట్ిం మొదలు ట్ుగానే అయజింట్ గా భన బాబుకు నాభక్యణిం జరిపిించాలి...”
అనానడు వేణు గోపాల్.
పకుకన నవిషింది భధుబాఱ... “ఇింకో యిండు నఱల
వ వాడిక్ష్ మొదటి ప్పటిున రోజు ళస్రింది...
అప్పడు పేరు టేుదా
ద ిం లెిండి... ఐఴషయమ, కార్టుక్ కూడా అప్పడే ళ్లశ చేస్కుింటాయట్!”
“అవునా, ఎిందుక్ింత ఆఱశమిం?”
“మీరు కోలుకునానకే, భనమిదదయిం వెళ్లశ ళ్లశ జరిపిించాఱని కోరిక్ ఇదదరికీ... అఫ్ కోయ్
రిజిశుర్ మేరేజే అనుకోిండి... అయనా, భనిం క్కన ఉిండాలి వాలశక్ష్...”
“ఏమిటి భధూ? ఐఴషయమ ళ్ళశ? అఫఫ, ఎింత క్భభని క్బురు చెపావు అమ్మభ? ఆ
అబాఫయ తోనేగా?” అింది స్గుణభభ లలిక్ష్ ళస్త
ర . “అవును అతరయామ, కార్టుక్ తోనే...”
చెపిింది భధు.

“షభభమమ... పోనీలే, ఆ అమ్మభయ జీవితిం సథయ డుతోింది...” తృపిరగా నిటూ
ు రిిింది
స్గుణభభ...“అననట్ట
ు భభత గురు
ు ింది క్దా... అతరయామ, ఒ స్త్రి మీకు చెపాను క్దా, నా
కావస్ మేట్ అని... ఆభ ళ్లశ కూడా కుదిరిింది... ఢిలీవ లనే ళ్లశ...” ఆనిందింగా చెపిింది భధు
బాఱ.
“పోనీలేమ్మభ, ఆ అమ్మభయ కూడా, ఆ మొగుడితో చాలా బాధలు డిింది పాిం... అలాింటి
ఆదుకునే తలివదిండు
ర లు ఉిండాలి... లేక్ పోతే ఆడ పిఱవలు ఏభై పోతారు?”
“నిజమే అతరయామ...”
***
హోట్ల్ తాయ – ఐదు నక్షతా
ఱ ఱ హోట్ల్ ల ళ్లశ రిసహన్ జరుగుతోింది.
వేదిక్ మీద స్తట్ ల కార్టుక్, ట్ట
ు చీయల ఐఴషయమ కూరుిని ఉనానరు. వేదిక్క్ష్ ఎదురుగా ఉనన
కుర్టిఱల ఐఴషయమ తలివదిండు
ర లు, కార్టుక్ తలివదిండు
ర లు, అనాన ళదినలు, రూ, అననపూయి,
విఴషనాథింలు, వేణు, భధు, స్గుణభభ, వినత, ళన్ అిందరూ ఉనానరు. అిందరి భనస్ఱ
లని శింతోవ తయింగాలు మఖాల
వ ఆనింద జోమతులెై వెలిగ పోతునానయ.
క్రి భడల క్రు పూఱ దిండలు వేస్కునానరు. క్రి వేలిక్ష్ భరొక్రు ళ్లశ ఉింగరాలు
మ్మరుికునానరు. ఉదమమే గుడిల దైళిం మిందు కార్టుక్ క్టిున చిని స్ప్ప తాడు
ఐఴషయమ భడల భరిింత చిగా భరిసపోతోింది. నుదుట్ గుిండరని బొట్ట
ు క్ష్ింద ఎయయగా భరిస
పోతునన కుింకుభ బొట్ట
ు ఆభ మఖానిక్ష్ శరికతర వెలుగునిస్రింది.
నిిండు మతరయదుళగా తభ కూతురిని చూస్కుింట్టనన తిరుతమమకు, అలిమేఱభభకూ
ఆనిందింతో క్ళ్ళశ, భనస్ నిిండి పోయాయ...
ఇక్ కాతామమని, యమేఴషయ రావుఱ ఆనిందానిక్ష్ షదు
ద లేదు... తభ చిననకడుకు
జీవితింల అటూ ఇటూ ఆక్తాయ రుగులు మ్మని క్ చక్కని అమ్మభయక్ష్ బయు

అవుతునానడింటే, సథయభైన జీవితానిక్ష్ నాింది లుకుతునానడు అింటే అింతక్నాన
శింతోవక్యభైన వివమిం భరేమింట్టింది?
కార్టుక్ క్ష్ ఐఴషయమను చూస్
ర ింటే, అింతులేని ఆభ షృదమిం లని పేరభ అనే ఐఴషరామనిక్ష్
అధితి అయనిందుకు, విఴషవిజేతను అనే భాళన క్లుగుతోింది... „నినున నినునగా
పేరమిించుట్కు... నీకోశమే క్నీనరు నిించుట్కు, నేనునాననని నిిండుగా లికే తోడొక్రుిండిన అద
భాగమమూ, అద శషయామ....‟ అనే ింకు
ు లు భదిల భదిలాయ. ఆ క్షణిం తనక్నాన
భాగమళింతుడు ఎళరునానయని అనిపిించిింది.
ఐఴషయమకు తన తలివదిండు
ర ఱ ఆనిందానిన చూస్త
ర ింటే, తన శ్లయయ్యభిలాష్ణఱ శింతోషానిన,
తృపిరని చూస్త
ర ింటే, „వివాషిం‟ చేస్కోళట్ింల తనకు శషమింగానే కాక్,
తనవారిక్ష్ ఇింతభిందిక్ష్ తృపిర ఉననదా -అనిపిించిింది. తనక్ష్వుభైన వాడితో జీవితాింతిం
క్కటిగా ఫరతక్ట్ిం... ఈ ఆలచనే ఎింతో ఫలానీన, ఴక్ష్ునీ ఇస్రింది... ఇక్ „శషజీళనిం‟ అనే
జీళన విధానింల క్ అబదరతా భాళింతో అనానళ్ళశ తానలా ఫరతిక్ష్ిందో ఆలచిసేరనే క్క క్షణిం
ళ్ళశ జఱదరిించినట్ుయింది.
ఫింధు మితు
ఱ ఱింతా క్రి వెనుక్ క్రు ళచిి ళధూళరుఱను అభినిందిస్త
ర , అక్షతలు వేస
ఆశీయషదిించస్త్గారు.
భధు, వేణు బాబుతో శహా వేదిక్ మీదకు ళచిి ఇదదరినీ అభినిందిించారు. భధు ఐఴషయమను
గాఢింగా ఆలిింగనిం చేస్కోగానే, “భధూ, నాకు చాలా గటిుగా ఏడవాఱని ఉింద...” అింది
ఐఴషయమ జీయవోయన గింతుతో...
“ఛ, ఆ రోజులు వెళ్లశ పోయాయ... ఇక్ అనీన నవుషలే వినిపిించాలి నీ మింగటో
వ ... హార్టు
క్ింగా
య ట్్ ఐశూ... నీ ఱక్షమిం నీవు చేరుకునానవు...” భనస్త్రా అభినిందిించిింది భధుబాఱ.
వేణు కూడా కార్టుక్ ని షగ్ చేస్కుని అభినిందిించాడు... “కార్టుక్, మీ నాళ తీయిం చేరిింది...

క్ింగా
య ట్్...” అనానడు భనస్త్రా...
ఉపొింగే శింతోవప్ప ఉన నిిండిన మఖాఱతో క్రి క్లశలక్ష్ క్రు
ఆనిందింగా చూస్కునానరు కార్టుక్, ఐఴషయమ... ఆ చూప్పఱల ఎనిన బాశల, భావమిం లేని
ఊస్ల!

