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b¨Æ£÷, Kx¸Kctj, Kn¸$qj+kO|, rUÎÍO~KcÍj, Ó¸<F|, Jd¿}S, FLkõNqkO|Ú. sHOoEnÎFc, GSøEoQLMnjÎFc,
ÄEoQLMnjÎFc. °FLïÁ ²¥qÚ@nÎFc, À£Oqj, CnFLkï μ¥q=o.. −¥cQcFLï¸=o Moj<Ók. ®_jò¨ MLjjÃò¨$c rHOqj$qjCLjFLï
McÿFcÓk, ×.FcAKc, MLkOqjCLjFLï öGH×.Ók, CLOqj$qjCLjFLï MLFLOqjÓk MLkFLMLCc ÄÓjMLÓk, Oy¾Oy¾¥i ÔoOqjCLjFLï
±ÿ¥q¸ÍÂ MLkOqjðÓk, ²^jMnÎJw CnÆNqjÂ ½¡MLFL GHNqjFcÓj.MnOqfS. $q½Ã½ ö_CLjŠÓ °OqjŠÓ GHOqj$qjÓCy ..
MLjVFL$qO~ÓÂ¢ï ''NqjMLjV'' FL$qO~ÓMLlCLjFcïtj.
¥cÓjGRõMLjk, Nqk¸öÀ¥i¥qOqBc, Mnj=i¿NqjÆ×.MLjk, TdøOqíîMLjk, MLjFLjGRjõÓMLjbÍõ rHOqj$qjCLjFLï ÍkO~Ók,
−¿íî¥qGS¸_¸bEcPo ½¡ÄCL GS¸_¸bEcÓFLjŠFo Oy¾Ók ... ®MoFc FL$qO~ÓPy¥qÂfH¸ÔoÁ? ®¸CLŠ Äj¸¼ MLjOoÄ£j PoEc?
¥cÍj.. CLOq¼ ÔLksSë −MoQcÓk, −FL¸EcÓk, GHlOy$qMLjFcÓk, Kc¸bÍMcõÓk, Jw=i CLCcøÓk, $nÓjfHÔoá
GS¸CyadÓj. GH¸ÔLjŠ¸=o rH¿$o GSj#eÓk MLk^ ÄOqjÔLjŠ¸=o Äj$qÓÂ GS¸_¸bEcÓk, MnCLPo ¥cÍj.. ¥qCLÓk
¥qÂfHTdëtj..
¬CLõ¸CL GS¸GHFLjïÓk, ¬À ÂOqjsHÍÓk ¥qÆfS −¥cQLMLjFo ®¸=h¥qGHlð¥h¸Í ¥qÆfS ÔosS GSÿ½¡MLFcPo
MLjVFL$qO~Ój. ¶fHŠ¸¨ Ä¸=o TdÓAKL¸½¥qÓÂ Äj¸¼ ÔnsHð ¥qbEc Td$qO~Ój. ÂCLõ¸ MLkOqjCLjFLï MLjFL Oy¾Mc¿¢
½¡MLFL ¼öCcÓj.. ¯ MLjVFL$qOq¸ ¥qbÍÓj..!!
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అతను నాకు నచాచ్డు

" సూసన" ఈరోజు నీలో ఏదో పర్తేయ్కత ఉంది. యూ లుక మోర బూయ్టిఫుల దేన ఎవర. ఏమిటి విషయం?? " అంది
సాహితి తను వేసుకునన్ పొడవాటి ఉనిన్ కోటు తీసి సాట్ండ కి తగిలిసూత్. తలకి పెటుట్కునన్ టోపీ కూడా తీసి అకక్డే పెటిట్,చలి బూటుల్ విపిప్
హాసప్టల లో వేసుకోవలసిన చెపుప్లు వేసుకుంది.
" యా, ఐ యాం రియలీల్ హేపీ అండ వై నాట??" అంది సూసన నవువ్తూ. తెలల్ని పొడుగు చేతులునన్ టాప వేసుకుంది
ముదురు నీలం రంగు జీనస్ మీద. కుదురుగా దువువ్కునన్ బంగారు రంగు జుటుట్ భుజాలనంటుతోంది. ఎపుప్డూ నవువ్తునన్టుల్ండే విశాలమైన
ఆమె నీలి కళుళ్ ఈ రోజు మరింతగా నవువ్తునాన్యి. కొనతిరిగిన చినన్ ముకుక్, పలచ్టి చెకిక్ళూళ్,అందమైన పెదాలు. ఎంతో బావుంటుంది
సూసన అని సాహితి ఎపుప్డూ అనుకుంటూనే ఉంటుంది.అందమే కాదు చాలా పర్తిభావంతురాలైన డాకట్ర కూడా. అమెరికాలోని అతి
పర్ముఖమైన మెడికల సూక్ల నించి పటాట్ పుచుచ్కుంది
" ఓహో, అందానికి ఆనందం తోడయిందనన్మాట, అందుకేనా ఇంత కాంతి, కళ" అంది సాహితి తను కూడా నవువ్తూ.
అందంగా నవివ్ంది సూసన. "యా, యూ ఆర రైట" అంది. ఇదద్రూ కెఫెటీరియా వైపు నడిచారు.
ఇదద్రూసేన్హితురాళుళ్. సూసన చాలా నెమమ్దిగా ఉంటుంది. సాహితి లాంటివారికనాన్ ఎంతో అనుభవం ఉనన్ది అయినా
ఎపుప్డూ ఎలాంటి భేషజాలు చూపించదు, అందరితోనూ సేన్హంగా ఉంటుంది. వాళళ్కి తెలీని విషయాలెనోన్ చెపూత్ ఉంటుంది. లేకపోతే
పేషెంటల్పనితోనో, అది లేకపోతే ఏదో ఒకటి చదువుకుంటూనో ఉంటుంది తపప్ ఎపుప్డూ సమయానిన్ వృధాగా మాతర్ం గడపదు. పర్కృతి
అనాన్, పుసత్కాలనాన్ ఎంతో ఇషట్ం ఆమెకి.
సాహితిగలగలామాటాల్డుతూఉరకలేసే గోదారిలాఉంటుంది.
"ఇంతకీ అసలు విషయమేమిటో తెలుసుకోవచాచ్?" అంది చిలిపిగా. బేర్క ఫాసట్ పేల్ట తెచుచ్కుంటూ.
" నా పెళిళ్" సూసన చెపిప్ంది.
" వావ రియలీల్! నాకింతవరకూ తెలీదే! భలే దాచావుగా దొంగా! ఎవరు? ఎవరు? చెపుప్, చెపుప్తొందరగా! "
అందినోటోల్పెటుట్కోబోతునన్ బెర్డ టోసట్ ని పేల్టోల్నే పడేసి. ఆ సందడిలో అది నేలమీద పడిపోయింది..
ఆమెతీరుచూసిఫకుక్ననవివ్ందిసూసన. మళీళ్తలవంచుకుని కారన్ ఫేల్కస్ తినసాగింది.
"ఇకక్డ నేనేమో నా టోసట్ తాయ్గం చేసేసి మరీ సంతోషపడుతునాన్ను నా సేన్హితురాలి పెళిళ్ అని. నువువ్ మాతర్ం నీ కారన్
ఫేల్కస్ లోంచి తల అయినా తిపప్డం లేదు చూడు" అంది సాహితి చిరుకోపంగా.
మళీళ్ నవివ్ంది సూసన. " టేక ఏ గెస" అంది కళుళ్ చికిలించి భుజాలెగరేసూత్
" డాకట్ర విలస్న?? "అంది తాను చాలా కరెకట్ గా చెపాప్ను అనన్ భావన ఆమె గొంతులో సప్షట్ంగానే వినిపించింది.
విలస్న కి సూసన అంటే చాలా ఇషట్ం అని సాహితికి మాతర్మే కాదు, చాలా మందికి తెలుసు. అతను గతంలో ఒకసారి
పొర్పోజ చేసేత్ సూసన సునిన్తంగానే తిరసరించింది. ఇపుప్డైమైనా మనసు మారుచ్కుందేమో అనన్ అనుమానంతోనే అతని పేరు చెపిప్ంది
మొదట. విలస్న చాలా పేరునన్ కారిడ్యాలజిసట్. అతని అపాయింటెమ్ంట దొరకడమే కషట్ం. అందగాడు, ఆసిఠ్పరుడు, పేరునన్ డాకట్ర. కానీ
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ఎందుకో సూసన అవును అనలేదు, కనీసం తనకి టైము కావాలని కూడా అనలేదు. నో అంది, సాహితి ఎంతో ఆశచ్రయ్పోయింది ఆ మాట
వినన్పుప్డు.
"కాదు, కాదు" అంది సూసన కంగారుగా
"మరెవరబాబ్? " ఆలోచిసూత్నే "గౌతం? "అంది మళీళ్.
గౌతం ఈ మధయ్నే తమ హాసప్టల లో చేరిన సీనియర డాకట్ర. అమెరికన ఇండియన. అందరితోనూ సరదాగా ఉంటాడు.
పైకి చెపప్కపోయినా సూసన ని ఇషట్పడాడ్డు. ఆ మాట ఏమాతర్ం మొహమాటం లకుండా సూసన కి చెపాప్డు, నవివ్ంది తపప్ ఏమీ చెపప్లేదు.
"రాంగ" అందిసూసన.
" ఓకే! ఐ గివ అప. నువేవ్చెపుప్" అందిసాహితి.
" నేను డాకట్రేన్ పెళిళ్ చేసుకుంటానని ఎందుకనుకుంటునాన్వు?" అందిసూసన.
"సాధారణంగా అలా జరుగుతుంది కదా అని అనుకునాన్ను, ఓకే. హాలీవుడోల్ ఎలిజిబుల బేచులరస్ ఎవరునాన్రబాబ్?" అని
ఆలోచన నటిసుత్నన్ సాహితిని చూసి నవివ్ంది సూసన.
" చాలేల్ ఆపు జోకులు, నేనూ నేనూ, కిర్స వచేచ్నెలోల్ చరచ్ వెడిడ్ంగ చేసుకుంటునాన్ము" అంది సూసన నెమమ్దిగా.
"కిర్స?? కిర్సఅంటే?" అనుమానంగాఅడిగిందిసాహితి.
" కిర్స.. నువువ్ కలిశావు కదా, మనం కిర్ందటిసారి పారక్ కి వెళిళ్నపుప్డు. తనే కిర్స మిలల్ర" అంది. ఆ పేరు చెపుత్నన్పుప్డు
ఆమె ముఖంలో వచిచ్న వెలుగును సాహితి చితర్ంగా చూసింది.
పై చదువులు, ఉదోయ్గంవలల్ ఈ దేశంలో కొనేన్ళుళ్గా ఉండడంవలల్ ఇకక్డి పధధ్తులూ, ఇతరులతో మెలిగే తీరూ నేరుచ్కునన్
సాహితి వెంటనే " అతనా? ఆ కారెప్ంటరా?" అని అనలేదు. అదే కొనేన్ళళ్కిర్తమైతే తన పాత అలవాటల్ పర్కారం అనేసేదే.
" ఓ, కిర్స, యా, యాగురొత్చిచ్ంది. వెరీనైస, కంగార్చుయ్లేషనస్" అంది సూసన చేతిని తనచేతిలోకి తీసుకుంటూ.
"థాంకూయ్. అసలు నేను పర్పోజ చేసేత్ కిర్స ఒపుప్కుంటాడా? అని ఎంతో సందేహించాను. ఏదో ఒక వంక పెటిట్
తపుప్కుంటాడనుకునాన్ను. కానీ వెంటనే ఒపుప్కునాన్డు, తను కూడా నా పటల్ సీరియస గా ఉనాన్డని అరధ్ం అయింది. "ఐ యాం రియలీల్
లకీక్!" అంది సూసన సంతోషంగా.
" అవునా, నైస" " గేర్ట" లాంటి మాటలతో ఆమె చెపిప్ంది పూరిత్గా వింది. ఆ తరావ్త డూయ్టీ టైం అవడంతో ఇదద్రూ తమ
తమ రూముల వైపుకు కదిలారు.
మొదటి పేషెంట ని చూసి పంపించింది సాహితి. రెండో పేషెంట రాలేదుట అందుకని కొంచం టైముంది అని నరస్
చెపిప్ంది. దాంతో ఆలోచనలో పడింది.
" సూసన కిర్స ని చేసుకుంటోందా? ఎలా? దేవకనయ్లాంటి సూసన వెనక పడినవారి సంఖయ్ తనకే రెండంకెలోల్ తెలుసు.
అలాంటిది ఆమె కిర్స ని చేసుకోవడమేమిటి? అది కూడా తనే పర్పోజ చేసిందా? దానికింత సంబరమేమిటో? చాలా మంచివాడేమో అతను?
ఎంత మంచివాడయినా మాతర్ం ఎకక్డ హారవ్రడ్ మెడికల సూక్ల? ఎకక్డ కారెప్ంటర? ఏదో ఉదోయ్గం చేసాత్డుట, కారెప్ంటీర్ హాబీట. ఈ
నిరణ్యం వలల్ సూసన సంటోషంగా ఉంటుందా? తరావ్త విచారించదు కదా? ' సమాన వియయ్ం, సమాన కయయ్ం అనే మాటలు వీళళ్కి
వరిత్ంచవా? అమామ్, నానాన్ అదే మాట అంటూ ఉంటారు కదా తను తీసుకునన్ నిరణ్యం వలల్ సూసన ఎంతో ఆనందంగా ఉందనేది మాతర్ం
కాదనలేని నిజం. కానీ ఎలా? ఎవరినీ జడజ్ చెయయ్ని ఈ సమాజం వలాల్? ఇలాంటి నిరణ్యం తను తీసుకోగలదా?"
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ఇలా రక రకాల ఆలోచనలు సాహితి మనసు నిండా. తపుప్ చేసోత్ందేమో సూసన! ఎంత సేన్హితురాలైనా తన ఆంతరంగిక
విషయాలోల్ కలిప్ంచుకోవడం బావుండదు కదా! అయినా సూసన తన నిరణ్యం చెపిప్ంది తపప్ ఎవరి అభిపార్యాలు అడగలేదు కదా!' ఇలా
ఆలోచనలోల్ ఉండగానే తరావ్త పేషెంట వచేచ్యడంతో పనిలో పడింది ఆమె.
సాయంతర్ం పని ముగించుకుని బయలుదేరేముందు ఆతర్ంగా ఇండియాలో అకక్కి ఫోన చేసింది. అకక్ సర్వంతి ఫోన
ఎతత్గానే గబ గబా విషయం చెపేప్సింది.
" ఎలా అకాక్? సూసన గురించి నీకు ఎపుప్డూ చెపాత్ను కదా, షీ ఈజ ఏన ఎంజెల. విదయ్లోనూ, వినయంలోనూ, వయ్కిత్తవ్ం
లోనూ ఎందులో చూసినా వంక పెటట్లేని మనిషి. ఇనాన్ళూళ్ ఎంతమంది అడిగినా వదుద్ అంటూ ఉంటే నేను ఇంకా ఏదో అనుకునాన్ను కానీ
ఇపుప్డు అసలు విషయం చెపిప్ంది " అంటూ అనిన్ వివరాలు చెపిప్ంది.
వినాన్కా ఆమె అకక్ సర్వంతి కూడా ఆశచ్రయ్పోయింది. " అలాగా? ఎందుకే? సూసన కి పైకి చెపుప్కోలేని పోర్బల్ం ఏదైనా
ఉందేమో? లేకపోతే అలా ఎందుకు చేసుత్ంది? " అంటూ తనకి తోచిన వాయ్ఖయ్లు చేసింది. తనకి ఏ మాతర్ం సంబంధం లేని మూడో వయ్కిత్
గురించి అలా మాటాల్డేందుకు తనకేమీ హకుక్ లేదని కూడా ఆమెకి సుఫ్రించలేదు.
" వాళిళ్ంటోల్ ఒపుప్కుంటారుటే?" అనుమానంగా అడిగింది.
" ఒకరొపుప్కునేదేమిటకాక్? ఇకక్డ పెదద్వాళుళ్ ఒక వయసు దాటిన తమ పిలల్లని పూరిత్గా పెదద్వారుగానే చూసాత్రు. తపప్
వాళళ్ విషయాలోల్ అవసరం లేకుండా కలిప్ంచుకోరు కదా. వారి నిరణ్యాలనీన్ వాళేళ్ తీసుకుంటారు. అయినా సూసన చినన్పిలల్ కాదు కదా!
నీకంటే కూడా పెదద్దే! కనీసం ఇరవై ఎనిమిదైనా ఉంటాయి. అలాంటి అమామ్యికి ఒకరు చెపేప్దేమిటి? చెపుప్. నిజానికి ఇకక్డి వారైతే తన
గురించి ఇంటరేన్షనల కాల చేసి మరీ ఇలా డిసక్స చెయయ్రు కూడా! " అంది నవువ్తూ.
" ఆ మాట నిజమే! నీ సేన్హితురాలు కదా అని మనం మాటాల్డుకుంటునాన్ం అంతే" అని సమరిధ్ంచుకుంది సర్వంతి. ఆ
తరావ్త మాటాల్డుకోవడానికి మరేమీ లేనటుట్ ఆ విషయమే మరో పావుగంట మాటాల్డుకునాన్రు అకక్ చెలెల్ళిళ్దద్రూ. ఆ తరావ్త ఫోన పెటేట్సింది.
మరాన్డు సూసన తను రిజైన చేసిందనీ, కిర్స ఉండే చినన్ ఊరు కానస్స రాషట్రం లోని టొపెకా వెళిళ్పోతాననీ చెపప్డంతో
సాహితి కి మతి పోయింది. ఇంక ఆపుకోవడం ఆమె వలల్ కాలేదు.
" సూసన! నువేవ్మీ అనుకోనంటే ఒకక్ మాట అడగనా?" అంది నెమమ్దిగా.
" యా షూయ్ర! అడుగు, యూ ఆర మై ఫెర్ండ" అంది సూసన.
" థాంక యూ.. కానీ నువేవ్మీ అనుకోకూడదు" అంది సాహితి బెరుగాగ్.
" కమాన సాహితీ, గో ఎహెడ" అంది సూసన నవువ్తూ..
" మిసట్ర మిలల్ర, అదే కిర్స నీకు ఎలా పరిచయం? నువెవ్ంతో ఇషట్పడే ఈ నరిస్ంగ హోం నీ, ఇంత పెదద్ నగరంలో నీకెంతో
పేరు పర్ఖాయ్తులు తెచిచ్న ఈ ఉదోయ్గానీన్ వదిలేసి వెళుత్నాన్వంటే హీ మసట్ బీ సం థింగ" అంటూనే ఇంకా ఎకుక్వగా మాటాల్డితే
ఏమనుకుంటుందో అనన్టుట్గా ఆగిపోయింది.
నవివ్ంది సూసన. " నాకరధ్ం అయింది నువువ్ చెపేప్ది! నినన్ విలస్న కూడా అడిగాడు. ఐ.నో అతను అలా అడగకూడదు
ఎందుకంటే ఇది వయ్కిత్గత విషయం కానీ నీకు తెలుసు కదా !అతను ఎందుకు అడిగి ఉంటాడో! నేను కిర్స ని ఇషట్పడటానికి కారణం ఇదీ అని
ఒకటి పర్తేయ్కంగా చెపప్లేను. చాలా కారణాలు ఉనాన్యి. అయినా ఇలా లెకక్లు వేసుకుని పేర్మిసాత్రా? నువువ్ అడిగావు కనక చెపుత్నాన్ను.
అతని ఆలోచనా విధానం నచిచ్ంది. బెర్సట్ కేనస్ర ఉనన్ అమమ్ని చూసుకోవడానికి అతను పడే కషట్ం నచిచ్ంది. వృతిత్నీ, పర్వృతిత్నీ బాలెనస్
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చేసుకుంటూ ఎపుప్డూ సరదాగా ఉండగలిగే తీరు నచిచ్ంది. ఇలా ఎనోన్. అతనేమీ సంఘ సంసరత్ కాడు, సంపనున్డూ కాదు, కానీ నాకు
నచాచ్డు
మొదటిసారి మేము ఆరునెలల కిర్తం అనుకుంటా ఒక వాలంటరీంగ సమావేశంలో కలిశాము. కామన ఫెర్ండస్ దావ్రా
మాకు పరిచయం అయియ్ంది. మొదటిరోజు పని పూరిత్ చేశాకా రాతిర్ బోన ఫైర ఏరాప్టు చేశారు. అపుప్డు సరదాగా సాగిన సంభాషణలో "
జీవితం పటల్ మీ అభిపార్యం ఏమిటి? మీ లక్షయ్ం ఏమిటి?" అని కో ఆరిడ్నేటర అడిగిన పర్శన్కి అందరం తలో రకంగా సమాధానాలు
చెపాప్ము.
ఉదాహరణకి నేను అపుప్డునన్ మైడ సెట తో " అమెరికాలోనే గొపప్ డాకట్ర గా పేరు తెచుచ్కోవాలని ఉందని చెపాప్ను"
అలానే ఒకరు వాల సీట్ర్ట ని ఏలాలని ఉందనీ, మరొకరు పర్పంచమతా చుటిట్ రావాలని ఉందనీ, మరొకరు ఛానస్ దొరికితే వైట హౌస లో
ఉండాలని ఉందనీ ఇలా చాలా చెపాప్రు.
ఒకక్ కిర్స మాతర్ం " పర్తీ నిమిషం జీవించడం, జీవితానిన్ పేర్మించగలగడం " అనాన్డు.
"ఇంటరెసిట్ంగ. కొదిద్గా వివరించగలరా? అని అడిగాడు కో ఆరిడ్నేటర.
" మన దైనిక పరుగుపందెం లో రోజులిన్ గంటలాల్, గంటలని నిమిషాలాల్, నిమిషాలని సెకండుల్గా కరిగించి
పరిగెడుతునాన్ము. వెనకిక్ తిరిగి చూసుకుంటే దాటిన మైలు రాళుళ్ కనపడతాయి తపప్ మనసు పెటిట్ జీవించిన క్షణాలు కనపడకపోతే ఆ
పరుగుకి అరధ్ం లేదు. అందుకే నాకలాంటి పరుగు వదుద్, నేను నడిచి వచిచ్న దారిలో కనీసం నాకు రెండు మనసును సేద తీరేచ్ మజిలీలు
ఉంటే నేను జీవితానిన్ జీవించినటుట్ నాకు లెకక్. అలా పర్తీ క్షణం ఉండాలనేది నా కోరిక. అందుకనె జీవితానిన్ పర్తీ క్షణం జీవించడం
ముఖయ్ం.. అనాన్డు కుల్పత్ంగానే.
"ఆ మాటలు నాకెంత నచాచ్యో తెలుసా సాహితీ? నేను చినన్పప్టినించీ ఈ పెదద్ నగరం లో పెరిగాను, పెదద్ పెదద్
సూక్ళళ్లోల్ చదివాను. ఎందరో మేధావులని కలిశాను, కలిసి పని చేశాను. వారి సాంగతయ్ంలో చాలా నేరుచ్కునాన్ను. ఈ జీవితంలో ఎనోన్
విజయాలు, చాలా అరుదుగా చినన్ నిరాశలు. ఆలోమ్సట్ నన. కానీ ఎపుప్డూ ఏదో మిస అవుతునన్ భావన ననున్ తడిమేది, తరిమేది. ఈ మధయ్న
మరీ ఎకుక్వైంది. ఎందుకో తెలీదు కానీ కిర్స పరిచయం లో అది కొదిద్గా తగిగ్న భావన ఈ మధయ్న కలుగుతోంది. జీవితం పటల్ అతనికునన్
అభిపార్యం, సప్షట్తా ననెన్ంతో ఆకటుట్కోవడం మొదలుపెటాట్యి. అతను మాములుగా చదువుకునాన్డు, చినన్ ఉదోయ్గం చేసాత్డు, దానికి తోడు
కారెప్ంటరీ సూట్డియో ఉంది. తనకి నచిచ్న ఫరిన్చర చేసాత్డు, అముమ్తాడు. అంతేకానీ పెదద్ షాప గానీ, బిజినెస కానీ పెటాట్లని అతనికి లేదు.
నాకూ, నా ఫేమిలీ కి సరిపోయేంత సంపాదిసాత్ను. దానికంటే ఎకుక్వ అవసరం లేదు. అంటాడు. ఎందుకో తెలీదు కానీ అదే నాకు నచిచ్ంది.
సంపనున్లుగా బతకాలని అనుక్షణమూ కషట్పడే వారిని చూశాను, బర్తుకుని సుసంపనన్ంగా ఎలా చేసుకోవాలో కిర్స ని చూసే నేరుచ్కునాన్ను.
అతనికి ముగుగ్రు అకక్లూ, ఇదద్రు అనన్లూ ఉనాన్రు. అందరూ ఆ చుటుట్పకక్లే ఉంటారు. ఎంతో పేర్మగా ఉంటారు. తరచూ కలుసూత్
ఉంటారు. వాళేళ్ నా బలం, బలహీనతా కూడా అంటాడు.
ఇలా చినాన్ పెదాద్ విషయలోల్ అతను చేసే పనులూ, చెపేప్ మాటలూ అనీన్ నాకెంతో నచాచ్యి సాహితీ. నేను పర్పోజ
చేసినపుప్డు కూడా " నువవ్ంటే నాకెంతో ఇషట్ం సూసన, ననున్ ఇషట్పడడానికి నీకు తగిననిన్ కారణాలు కనిపించాయని అనుకుంటాను. నీకు
కావలసినవనీన్ నేను సమకూరచ్లేకపోయినా, మనం కలిసునన్ంతకాలమూ నినున్ సంతోషంగా ఉంచగలనని మాతర్ం పార్మిస చెయయ్గలను."
అనాన్డు
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మహానగరాలోల్ ధనవంతుల బిడడ్గా ఎనోన్ సౌకరాయ్లతో పెరిగాను నేను. నేను అకక్డ ఇమడగలనా? అని నేనూ
ఆలోచించాను కానీ ఎందుకో నా మనసు అతని వైపే మొగిగ్ంది సాహితీ. ఐ థింక ఐ విల బీ వెరీ హేపీ విత హిం అండ ఇపుప్డు నాకదే
కావాలి." అంది సూసన. ఆశచ్రయ్ంగా వింది సాహితి.
" ఇంత చినన్ చినన్ విషయాలకి అలాంటి సామానుయ్ణిణ్ పేర్మించిందా?? ఇదేదో సినిమాలోల్ చూపించినటుట్గా ఉంది. ఇలాంటి
పని తను చెయయ్గలదా? చేసినా అమామ్, నానాన్ ఒపుప్కుంటారా? "ఇలా సాగుతునాన్యి ఆమె ఆలోచనలు.
"హే ఏం ఆలోచిసుత్నాన్వు? నేను కూడా ఇలాగే ఆలోచించాను మెదడుతో కాకుండా మనసుతో నిరణ్యం తీసుకుంటునాన్నా?
అని. కానీ ఇపుప్డు ఐ యాం కిల్యర. నేను సంతోషంగా ఉంటాను" అంది నవువ్తూ.
మరొక నెల తరావ్త పెళిళ్లో ఉంగరాలు మారుచ్కునాన్రు ఇదద్రూ. అతిధులందరినీ పలకరిసుత్నాన్రు కిర్స, సూసన.
" నెలరోజులు మా కారోల్ అమెరికా లో ఎంత వీలైతే అంత వరకూ తిరుగుతునాన్ం" చెపిప్ంది సూసన నవువ్తూ హనీమూన కి
ఎకక్డకు వెళుత్నాన్రు? అనన్ సాహితి పర్శన్కి. అపుప్డపుప్డు సాట్ర హోటలోల్, మరొకక్పుప్డు సాట్రస్ కింద మా బస అవుతుంది తెలుసా? " అంది
నవువ్తూ.
" నా బిజీ డాకట్ర వైఫ ఇంటికి వచేచ్సరికి ఈ చిరుదోయ్గి ఇలుల్ నీట గా ఉంచి, పిలల్లని జాగర్తత్గా చూసుకుంటాడు. ఆమె
అలసిపోకుండా చూసుకోవాలి కదా!" అంటునాన్డు కిర్స అలల్రిగా నవువ్తూ ఎవరో అడిగిన పర్శన్కి.
" సూసన అంత అందమైన తెలివైన పిలల్లు కలగాలి మీకు" అంది కిర్స వాళళ్ అమమ్ తను తెచిచ్న పాల్టినం ఉంగరాలు
ఇదద్రికీ ఇసూత్.
" నీ కోరిక నిజమవావ్లని కోరుకుందాం అమామ్! అలా జరిగితే వాళుళ్ నీ కోడలంత పర్తిభావంతులవుతారు, మంచిదే.. కానీ
ఒకవేళ నీ కొడుకులాంటి పిలల్లు కలిగితేనో?" చిలిపిగా తలిల్ని ఆటపటిట్సూత్ అనాన్డు.
" వాళుళ్ జీవితానేన్ కాదు, అమామ్ నానన్లని కూడా పేర్మిసాత్రు" అంది సూసన అతనిన్ మెతత్గా హతుత్కుంటూ.. ఆమె కళళ్లోల్
సంతోషం, ముఖంలో ఉలాల్సం. సేన్హితురాలి సంతోషం చూసి సాహితి తృపిత్గా నిటూట్రిచ్ంది.
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