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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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ఎవరి సమసయ్?

"పిలల్లకి పెళిళ్ళుళ్ చెయయ్వా? ఎందుకు ఉనన్ డబుబ్నంతా ఇలా ఊరల్నీ, టూరల్నీ తగలేసుత్నాన్వ? కొంచమైనా బాధయ్త లేకపోతే
ఇదద్రాడపిలల్లని ఎలా చూసుకుంటావ? మీవెనక ఉనన్ ‘పారెత్నాన’ అంటే ' పెళిళ్ కాని పిలల్ల అపారెట్మ్ంట' అని అరధ్ం ఉందిట కూడా!!” అని రాసి, పకక్నే
ఓ సైమ్లీ బొమమ్.
తనూ, పిలల్లూ కలిసి యూరోప టూర లో తీయించుకునన్ ఫోటో పంపిసేత్ దానికి వచిచ్న సమాధానం చెలెల్లి దగగ్రనించి. రాసిన చెలెల్లికి
అది ఓ జోక లా అనిపించి ఉండవచుచ్ కానీ..అది చూసి పదిమ్ని మనసు బాధగా మూలిగ్ంది.
" ఇట ఈజ ఓకే మా, పినిన్ సంగతి తెలియనిదేముంది?" అంది విషయం తెలుసుకునన్ పెదద్ పిలల్ దీపిక ఫోన చేతిలో పటుట్కుని
దిగులుగా కూరుచ్నన్ తలిల్తో.
" ఏమయింది అమమ్కి? మనం బయటకి భోజనానికి వెళాద్మనుకునాన్ం కదా అమామ్? ఇంకా అలాగే కూరుచ్నాన్వేం? తవ్రగా బటట్లు
మారుచ్కో, ఆకలి “ అంది రెండో కూతురు కీరిత్ గారంగా.
పదిమ్ని మాటాల్డలేదు. నెమమ్దిగా మంచమీమ్ంచి లేచి బాతూర్ం కివెళిళ్ంది. వేడినీళల్తో ముఖం కడుకుక్నేసరికి కొంత సేద
తీరినటట్నిపించింది. తవ్రగా తయారయియ్ రూములోకి వచేచ్సరికి కూతుళిళ్దద్రూ ఏదో గుసగుసలాడుకుంటునాన్రు. వాళిళ్దద్రినీ చూసి చిరునవువ్ నవివ్ంది.
" అమమ్యాయ్, గంటయింది నువువ్ నవివ్" అంది దీపిక నవువ్తూ.
" అమామ్, ఇంకా ఎనాన్ళుళ్ ఇలాంటివనీన్ పటిట్ంచుకుంటావు? మన జీవితం మనిషట్ం వచిచ్నటుట్ జీవిసాత్ం అనుకోక్, ఎంత హాయిగా
ఉంటుందో చూడు" అంది కీరిత్ కూడా నవువ్తూ..
“నినన్టి చినన్పిలల్లు ఈరోజు నాకే నీతులు చెపుత్నాన్రు” అనుకుంది కూతుళళ్ని చూసూత్.
“కమాన గాలస్, ఆకలి.. అకాక్, రెసాట్రెంట లో టేబిల ఉంటుంది ముందే బుక చేసావు కదా, అది నీ డూయ్టీయేగా? సెకండ ఫోల్ర టెరర్స
మీద కదా? జసట్ వాంట టూ కంఫరమ్..”
" చేశాను తలీల్, ఏకోర్పోలీస వూయ్ అని మరీ మరీ చెపాప్ను కూడా" అంది దీపిక చెలెల్లివైపు చూసూత్..
ముగుగ్రూ గీర్సుదేశంలోని ఏథెనస్ నగరంలో ఉనాన్రు. పొదుద్నేన్ ఏకోర్పోలీస అనే కొండలాంటి పర్దేశం మీదునన్ పారెథ్నాన అనే
పర్ఖాయ్త కటట్డానిన్ చూసి వచాచ్రు. అకక్డకి దగగ్రలో ఉనన్ సోట్ర్ఫీ అనే రెసాట్రెంట కి భోజనానికి వెళాళ్లని ముందే అనుకునాన్రు. అకక్డ మేడమీద కూరుచ్ని
భోజనం చేసూత్ ఉంటే ఏకోర్పలిస, పారెత్నాన అందాలనీన్ కనిపిసాత్యి. అకక్డ భోజనం చెయయ్డం నిజానికో గొపప్ అనుభవం. అనీన్ తవ్రగా నెట లో చూసి
పాల్న చేసే అలవాటునన్ పిలల్లిదద్రూ ఇవనీన్ ముందే ఆలోచించి పర్ణాళిక వేశారు.
వాళుళ్ టేబుల బుక చేసుకునన్ టైముకి కాసత్ ముందుగానే అకక్డకి చేరుకునాన్రు. వాతావరణం చాలా ఆహాల్దంగా ఉంది. నునన్గా
మెరుసుత్నన్ వెనెన్ల, చలల్గా వీసుత్నన్ గాలి. వెనెన్ల వెలుగులో మెరిసిపోతునన్ పరిసరాలు. కాసేపు పదమ్జ కూడా మనసులో సుళుళ్ తిరుగుతునన్
ఆలోచనలనిన్ంటినీ పకక్న పెటిట్ పిలల్లతో కలిసి సరదాగా ఉంది.
పొడుగాగ్ ఉనన్ ఎరర్టి పువువ్ల సక్రట్, దానిమీద తెలల్టి టాప వేసుకుంది ఆమె. పిలల్లిదద్రూ కూడా చకక్టి డెర్స లు వేసుకునాన్రు.
ముగుగ్రినీ కొతత్గా చూసినవారెవరైనా అకాక్ చెలెల్ళళ్నుకుంటారు తపప్ తలీల్ కూతుళళ్నుకోరు.
" అమామ్, నీకీ సక్రట్ చాలా బాగా సూట అయింది" అంది దీపిక
" కానీ కొంచం పొడుగైంది" అంది కీరిత్ నవువ్తూ.
పదిమ్ని కూడా నవేవ్సింది. " నాకరధ్ం ఐంది నీ ఉదేద్శయ్ం, నేను పొటిట్ సక్రట్ లు వేసుకోను నువెవ్ంత చెపిప్నా సరే" అంది నవువ్తూ.
" మా ఇదద్రికంటే నువువ్ బావుంటావమామ్,నిజానికి నీకే డెర్స అయినా భలే నపుప్తుంది. అయినా నువేవ్మో ఇలాంటివనీన్ చెపూత్
ఉంటావు. ఎందుకు ఇలాంటి పిచిచ్ రూలస్ అనీన్ పెటుట్కుంటావు నీకు నువేవ్?" అంది కీరత్న కోపంగా.
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" నువువ్ కూడా పిలల్లతో సమానంగా పాంటూల్, సక్రట్ లూ ఏవిటొదినా? అనన్యుయ్ండగా ఎపుప్డూ లేవు ఇవి" ఆడపడుచు అనే సనాన్యి
నొకుక్ల మాటలు మనసులో మెదిలాయి.
ఇపుప్డలాంటివనీన్ గురుత్ తెచుచ్కుని తన మూడ పాడు చేసుకుని పిలల్ల మూడ పాడు చెయయ్డం ఎందుకని ఏమీ అనలేదు ఆమె.
సరదా మాటలోల్ భోజం ముగించి కాసేపు వెనెన్లోల్ నడవడం మొదలు పెటాట్రు ముగుగ్రూ. వేసవి కాలం కావడాన హాయిగా ఉంది,
ఎపుప్డూ చలిగా ఉండే యూరోప దేశాలోల్ వేసవి బావుంటుంది. ఇరవైనాలుగు డిగీర్ల ఉషోణ్ గర్తలో మెలల్గా వీసుత్నన్ గాలి హాయిగా ఉంది. వెనెన్ల
పిండారబోసినటుట్ంది.
' అమామ్, నినొన్కటి అడగనా?" అంది దీపిక సడన గా, తలిల్కీ చెలెల్లికీ మధయ్లోకొసూత్..
" ఏడునన్రకి మూసేసాత్రు ఏకోర్పోలిస, తవ్రగా నడవండి మళీళ్ చూడాలంటే. ఇవనీన్ రూములో మాటాల్డుకోవచుచ్" అంది కీరిత్
హడావిడిపెడుతూ.
ముగుగ్రూ మౌనంగా, గబ గబా నడవసాగారు.
పదిమ్ని కి తెలుసు దీపిక అడగుదామనుకునన్దేమిటో. దీపికొకక్రేత్ కాదు, కీరిత్ కూడా ఎనోన్ సారుల్ అడిగింది.
'జీవితంలో ఆటుపోటల్ని ఎంతో ధైరయ్ంగా ఎదురొక్నన్ నువువ్ ఎవరో అనే చినన్ చినన్ మాటలకి ఇంతగా సప్ందించి
బాధపడతావెందుకు?" అని.
“ ఆ పర్శన్ తనని తనూ చాలా సారుల్ వేసుకుంది, కానీ సమాధానం లేదు తనదగగ్ర కూడా. నీళళ్లోల్ పడేసేత్ మునగడమో, మొండిగా
ఈదుకుంటూ పైకి తేలడమో రెండే మారాగ్లునన్లాంటి పరిసిథ్తి ఎదురైనపుప్డు రెండోది ఎంచుకుని నిలబడింది. పిలల్లకి కావలసినవనీన్ సమకూరిచ్
పెదద్వాళళ్ని చేసింది. అయినా మారద్వం కోలోప్ని మనసు ఇలాంటి విమరశ్లకి మరింత మెతత్పడుతూ, బాధపడుతూనే ఉంటుందా? అది కూడా తన వాళుళ్
అనుకునేవారే దానికి కారణమైతే మరీ “తనకే తెలీదు.
పిలల్లకి పెళిళ్ చెయాయ్లనన్ విషయం తనకి తెలీదా? ఆ మాతర్ం తెలియకుండానే యాభై ఏళుళ్దాటాయా తనకి? ఆ ముకక్ రాసేముందు
చెలెల్లొకక్ నిమిషం ఆలోచించలేకపోయిందా? అనుకుంటే బాధగా అనిపిసుత్ంది.
తనకి ఇరవై ఏళుళ్, సుదరశ్న తో పెళిళ్ జరిగేనాటికి. అపుప్డే డిగీర్ పూరత్యియ్, పై చదువులు చదవాలని అనుకుంటునన్ సమయం..
“నీవెనక ఇదద్రునాన్రు కదా, అమామ్, మంచి సంబంధం, పిలల్వాడు యూనివరిస్టీలో లెకచ్రర, అందరికీ ఇషట్మై, పరిసిథ్తులనుకూలిసేత్
నువువ్ చదువుకోవడానికడేడ్ముంది?” అనన్ నానన్ మాటలకి ఎదురుచెపప్లేకపోయింది.
అందరికీ ఇషట్మైతే?? అనన్ మాట దగగ్ర.’ చదువుకునేది నేను కదా, ఇషట్పడడానికి అందరూ ఎవరు? ‘అని అడగలేకపోయింది. అలా
అడగమని నేరిప్ంది సుదరశ్న.
" నువెవ్వవ్రితోనూ పోటాల్డి నీ అభిపార్యానిన్ సమరిధ్ంచుకోనకక్రలేదు పదిమ్నీ! చివరికి నాకు కూడా నువేవ్మీ చెపిప్ ఒపిప్ంచకక్రలేదు.
నువువ్ చేసేది రైటని నీ మనసుకనిపిసేత్ చాలు. నువువ్ చేసే పనిమీద శర్దాధ్, పూరిత్ చెయాయ్లనే పటుట్దలా ఉండడం, అనిన్ంటికంటే ముఖయ్ం” అనాన్డు.
వెంటనే పోసట్ గార్డుయ్యేషన లో చేరింది. ఆపైన సుదరశ్న పనిచేసే విభాగంలోనే అతనికనాన్ సీనియర పొర్ఫెసర దగగ్ర పీ.హెచ డీ.
కూడా పూరిత్ చేసింది. కొనాన్ళుళ్ కాలేజీలో లెకచ్రర గా పనిచేసింది. ఆపైన ఒక పెదద్ అమెరికన కంపెనీలో ఉదోయ్గం రావడంతో అకక్డ చేరింది. అపప్టికి
దీపిక, కీరత్న చినన్పిలల్లు.
సుదరశ్న పొర్ఫెసర అయాయ్డు. చింతలు లేని సంసారం, సంసాక్రవంతమైన జీవితం. హాయిగా ఉండేవారు. అంతలోనే అనుకోకుండా
యాకిస్డెంట లో సుదరశ్న మరణం ఆమె జీవితంలో కోలుకోలేనంత దెబబ్గా ఎదురయింది. పనెన్ండు, ఎనిమిది వయసునన్ పిలల్లు. తన ధైరయ్ం, తన బలం
అయిన అతను దూరమవడం అనేది ఆమెకి మామూలు దెబబ్ కాదు. కానీ తటుట్కొని నిలబడింది. “ఆడపిలల్లని పెటుట్కుని ఇంత పెదద్ సిటీలో ఒకక్దానివీ
ఏముంటావు? మన ఊరికొచెచ్యియ్” అని బంధువులనాన్ ఆమె పిలల్ల భవిషయ్తుత్కోసం అకక్డే ఉందామని నిరణ్యించుకుంది. కషట్మే, కానీ అసాధయ్ం కాదు
కదా అనుకుంది. కావాలంటే అతని ఉదోయ్గం ఆమెకిసాత్ననాన్ వదద్నుకుంది.
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" పొర్ఫెసర ఉదోయ్గం, హాయిగా ఉంటుంది కదా పైరవేట ఉదోయ్గం కనాన్' అనాన్రు బంధువులు. కానీ అతను రోజూ తిరిగి, మసలిన
జాఞ్పకాలని అకక్డే ఉంటే ఆమె మరిచిపోలేదు. అందువలేల్ తను చేసుత్నన్ ఉదోయ్గంలోనే ఉండిపోయింది. కుటుంబ సభుయ్లు, సేన్హితుల సహకారంతో
పరిసిథ్తులని చేతిలోకి తెచుచ్కుంది.
"వదినా ఇలా అనాన్నని ఏమీ అనుకోవుగా! డబుబ్లు అవీ బాగానే వసాత్యిగా, అయినా మనకునన్ది చాలదా! ఇపుప్డునువీవ్ ఉదోయ్గం
మానేసేత్ సరిపోతుంది కదా! ఇంటోల్ ఉండి హాయిగా పిలల్లిదద్రినీ చూసుకోవచుచ్గా" అంది ఆడపడుచు సుమన.
" నేను ఉదోయ్గంలో కొనసాగుదామనుకునన్ది కేవలం డబుబ్ కోసం కాదు సుమనా! ననున్ నేను బిజీగా ఉంచుకోవడం కోసం. పర్సుత్తం
నేనునన్ పరిసుథ్తులోల్ తీరిక అనేది నాకు వదద్నుకునాన్ను. రోజంతా పని ఉంటే బావుంటుంది. అంతే!" అంది సిథ్రంగా. ఆవిడ మాటాల్డలేదు, అయినా పదిమ్ని
పటిట్ంచుకోలేదు.
తన ఆఫీసుకు దగగ్రలో ఫాల్ట కొనుకుక్ంది బావగారి సహాయంతో పిలల్లిదద్రినీ దగగ్రలో ఉనన్ మంచి సూక్ల కి మారిచ్ంది. ఆఫీసుకి,
సూక్ళళ్కీ కూడా నడిచి వెళేళ్దూరం కావడానా ముగుగ్రూ కలిసి పొదుద్నేన్ వెళిళ్పోయేవారు. సాయంతర్ం వీలైనంత తవ్రగా రావడానికి పర్యతిన్ంచేది. పని
మిగిలితే ఇంటోల్నించి చేసుకునేది. పిలల్లతో వీలైనంత ఎకుక్వ సమయం గడపడం, వాళళ్తో కలిసి ఆటపాటలు, పండగలూ, పబాబ్లు, ఆరట్ వరుక్లూ
లాంటివాటితో ఎపుప్డు బిజీగా ఉండేది.
ఊరోల్ నే ఉనన్ అకాక్, చెలిల్ తనూ తరచూ కలుసుకునే వారు. చినన్ ఆడపడుచు సుమనని కూడా. నాలుగైదు రోజులు శలవొసేత్ పిలల్లని
తీసుకుని దగగ్రలోని టౌన లో ఉనన్ ఆడపడుచు, బావగారల్ ఇళళ్కి వెళేళ్ది.
" బావుందమామ్, నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది నినూన్, పిలల్లని చూసుత్ంటే. వాడు లేకపోయినా ఎంతో బాగా పెంచుతునాన్వు. మన
పలెల్టూరోల్ మంచి చదువులు లేవు, నేను రాను బావగారు అని నువువ్ ఆరోజు అనడం ఎంత కరకోట్ నాకిపుప్డరధ్ం అవుతోంది" అనేవాడు ఆయన.
తోడికోడలు కూడ " ఎపుప్డేది కావాలనాన్ మరో ఆలోచన లేకుండా అడుగు పదిమ్నీ " అనేది
ఊరోల్ ఉనన్ పెదద్ ఆడపచు తన కొడుకిక్ దీపిక ని చేసుకుంటానంటే సునిన్తంగా వదద్ని చెపిప్ంది. “అమామ్యి ఇంకా చదువుకుంటోంది,
దానికిషట్మైనంతవరకూ చదివిసాత్ను, పైగా దగగ్ర సంబంధాలు చెయయ్డం శాసత్ర రీతాయ్ మంచిది కూడా కాదు" అంది. ఆవిడకి చాలా కోపం వచిచ్ంది.
" పోనేల్ వాడు లేకపోయినా సంబంధం కలుపుకుందామని ఆశపడాడ్ను. నీసాథ్యికి మేము తగమనుకుంటే ఆ మాటే చెపెప్యియ్, ఈ
డొంకతిరుగుడెందుకు? అంది. తరావ్త కొనాన్ళుళ్ ఆవిడ పదిమ్నితోటీ, పిలల్లతోటీ మాటాల్డలేదు కూడా. ఆవిడకరధ్ం అయేయ్లా ఎలా చెపాప్లో పదిమ్నికి అరధ్ం
కాలేదు.తోడికోడలి దగగ్ర చెపిప్ బాధపడింది.
" పరవాలేదులే పదిమ్ని, ఆవిడ మాటలు మనకి తెలియనివా? కృషణ్ చాలా మంచివాడు. డిగీర్దాకా చదువుకునాన్డు, అలాగని నీకిషట్ం
లేకుండా పిలల్నెలా ఇసాత్ం?" అందావిడ.
" కషట్సుఖాలోల్ తోడుగా ఉండేదే కుటుంబం పదిమ్ని, అది కుటుంబ సభుయ్ల బాధయ్త, తదావ్రా వచేచ్ హకుక్లంటూ ఏమీ ఉండవమామ్,
నీకు, పిలల్లకీ సంబంధించినంతవరకూ అనిన్ నిరణ్యాలు మీవే" అనాన్రు బావగారు కూడా. ఆ మాటలని కానీ, వాటివెనక ఉనన్పరిణతిని అరధ్ం
చేసుకునాన్కా ఆయనంటే గౌరవం రెటిట్ంపయిందామెకి.
అలా చూసూత్ ఉండగానే సుదరశ్న లేకుండా పనెన్ండేళుళ్ గడిచిపోయాయి. పిలల్లు పెదద్వాళళ్యాయ్కా ముగుగ్రూ కలిసి సినిమాలకీ,
హోటళళ్కీ వెళేళ్వారు. మొదటినించీ టెర్కిక్ంగ, హైకింగ, కాంపింగ లాంటి అభిరుచులునన్ పదిమ్ని తరచుగా తన సేన్హితులతో కలిసి పిలల్లని తీసుకుని
వెళుతూ ఉండేది. అపుప్డపుప్డు ఒంటరిగా వెళేళ్ది.
ఎదిగిన ఆడపిలల్లని మించిన సేన్హితురాళుళ్ండరు తలిల్కి. అనీన్ పంచుకోవడం, అపుప్డపుప్డు అభిపార్యభేదాలతో తగవులు
పెటుట్కోవడం, మళీళ్ అంతలోనే కలిసిపోవడం, ముగుగ్రూ కలిసి కావలసినవి వండుకోవడం లేదా

ఆరడ్ర చేసి తెపిప్ంచుకోవడం.. ఇలా సరదాగా

గడిపేవారు.
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దీపిక మాసట్రస్ పూరిత్ చేసి యూరోప లో పిహెచ డీ చెయయ్డానికి వెళాత్నంది. తను సంతోషంగా సరేనంది. " యూరోప లో తొందరగా
అవుతుందమామ్ రిసెరచ్. నువువ్ కీరిత్ కూడా రావచుచ్ నా దగగ్రకి. ఎకుక్వ దూరం కూడా కాదూ” అంది.
అంతకుముందు ఆడపడుచులు మాతర్మే అనేవారు తరచుగా పిలల్లల్ పెళిళ్ళల్ గురించి, దీపిక వెళతాననన్పప్టినించీ చెలెల్లు కూడా "
ఎందుకకాక్, ఒకక్దానీన్ పంపడం, హాయిగా పెళిళ్ చేసేత్ వాళేళ్ చూసుకుంటారు కదా?" అనడం మొదలు పెటిట్ంది. పెళిళ్ చేసాకా దాని ఇషట్ం సాగకపోతే?
నాకు జరిగినటుట్ అందరికీ జరగాలని లేదు కదా. సేవ్చచ్గా దానికి కావలసినది చదువుకునాన్కే చేదాద్ం పెళిళ్ అంది చెలెల్లితో.
దానికి తోడు కీరిత్ తనకి పాప సింగర అవవ్లనన్ కోరిక అని చెపప్డం, దానిన్ కూడా తను పోర్తస్హించడం ఎవరికీ నచచ్లేదు. కీరిత్కి
మొదటినించి పాటలమీద ఆసకిత్ ఎకుక్వ, కరాన్టక సంగీతం కొనాన్ళుళ్ నేరుచ్కుంది కానీ కర్మ కర్మంగా ఆమెకి పాశాచ్య్తయ్ సంగీతం లో ఆసకిత్, అభినివేశం
ఎకుక్వయింది. దానితో అందులోనే శిక్షణ తీసుకొవడం మొదలుపెటిట్ంది. తవ్రలోనే తన సేన్హితులతో కలిసి ఒక బాండ మొదలుపెటిట్ంది. ఒక పకక్ డిగీర్
చదువుతూనే ఇవనీన్ చేసేది. మొదట పెదద్ షాపింగ మాలస్ లోనూ, రెసాట్రెంటస్ లోనూ పాడేవారు ఆమె, సేన్హితులూ కలిసి. అదెవరికీ నచచ్లేదు ఇంటోల్.
వారికీ సమాధానం చెపప్లేక,” అకక్ ఏదంటే దానికి సరే అనాన్వు, ననున్ మాతర్ం వదద్ంటావా? అనన్ కూతురికీ జవాబు చెపప్లేక
మధనపడింది కొనాన్ళుళ్. ఆ తరావ్త తాము అభిమానించే గాయనీ గాయకులందరూ తమ ఇళళ్లోల్ ఇలాంటి పరిసిథ్తులెదురై అడడ్ం పడితే ఇంత పర్సిదిధ్
చెందేవారా? అనుకుంది. ఆ మాటలోనే సమాధానం దొరికింది ఆమెకి. . నగరంలో జరిగే పోటీలనిన్ంటిలో దాదాపుగా బహుమతులు గెలుచ్కునే ఆమెని
మురిసిపోయే సమయాలో మరో ఆలోచనే రాలేదు పదిమ్నికి.
అలా పిలల్లిదద్రూ తమకిషట్మైన రంగాలోల్ రాణిసూత్ ఉండడం ఆమెకి సంతోషంగా ఉంది. తనకి యాభై రెండు సంవతస్రాలు రాగానే
రిటైర అవావ్లనన్ నిరణ్యం ఎపుప్డో తీసుకుంది, అందువలల్ పుటిట్నరోజయిన నెలరోజులకి రిజైన చేసింది.
అపుప్డు ఉదోయ్గం చెయాయ్లా? అనన్వాళేళ్ ఇపుప్డు అనిన్ లక్షలొచేచ్ ఉదోయ్గానిన్ వదిలేసుకోవడం ఎందుకు? అనాన్రు.
కీరిత్ వాళళ్ బేండ మొదటి విదేశీ పర్దరశ్న, దీపిక పి.హెచ డీపూరిత్ చేసుకుని అవారడ్ తీసుకునే సమయానికి దగగ్రలోనే కుదరడంతో
ముగుగ్రూ యూరోప లో కలిసి అకక్డనించి చుటుట్పకక్ల పర్దేశాలనీన్ చూసేలా పాల్న చేసుకునాన్రు. అదే ఈ పర్యాణం.
కూతుళళ్తో కలిసి ముందుకు నడుసూత్నే ఆమె వెనకిక్ వెళిళ్ అనీన్ గురుత్చేసుకుంది.
" అమామ్! ఇంకా అదే ఆలోచిసుత్నాన్వా?" అంది దీపిత్ నెమమ్దిగా తలిల్ చెయియ్ పటుట్కుంటూ.
మాటాల్డలేదు పదిమ్ని. చినన్దైనా ఇందాకా కీరిత్ చెపిప్ందిగా అమామ్, మన జీవితం ఇది, మనిషట్ం అని. ఒకక్సారి అనుకుని చూడు. మరో
పర్శన్ మిగలదు. నిజమేనా?" మళీళ్ దీపేత్ అంది అకక్డునన్ రాళళ్మీద కూరుచ్ంటూ.
ఇపుప్డునన్ సమసయ్ నా పెళేళ్ అయితే ఇపుప్డు నువెవ్వరిని చూపిసేత్ అతనిన్ పెళిళ్ చేసుకోవడానికి నేను రెడీ. చెపుప్, అది నీ సమసాయ్? లేక
ఇతరులదా? మరొకరిదైతే మనం పటిట్ంచుకోనకక్రలేదు. మేమెపుప్డూ ఏదీ అడగకుండానే మాకనీన్ అమరాచ్వు, నీ జీవితంలో ఎంతో భాగం మాకోసమే
జీవించావు. చదువు, హాబీలు, వయ్కిత్తవ్ం, సవ్తంతర్త అనీన్ ఉనన్ ఒక సంపూరణ్ మహిళ ఎలా ఉండాలో అలా ఉండి మాఇదద్రికీ రోల మోడల గా నిలిచావు.
అలాంటి నువువ్ ఇలాంటి చినన్విషయాలకి బాధ పడతావంటేనే నాకెంతో ఆశచ్రయ్ంగా ఉంటుంది తెలుసా? అది కూడా నేనడిగేవరకూ ఎవరితోనూ
చెపప్కుండా ఒంటరిగా కూరుచ్ని మరీ. చెపప్మామ్, నా పెళిళ్ అనేది నీ సమసాయ్? పినిన్ లేదా మన ఇతరబంధువుల సమసాయ్? దానిన్ బటిట్ మనం పరిషాక్రం
ఆలోచిదాద్ం" అంది దీపిక రవవ్ంత ఆవేశంతో.
"అవునమామ్, అకక్ చెపిప్ంది కరకేట్ కదా!" అంది కీరిత్ కూడ.
" మా మంచి చెడడ్లు నీకనాన్ ఎవరికీ ఎకుక్వ తెలీదనేది మా నమమ్కం, విశావ్సం. అందుకని నువువ్ మరో ఆలోచనలేమీ పెటుట్కోకు.
నువువ్ ఎపుప్డు ఏది ఎలా కోరుకుంటే అలాగే జరుగుతుంది. నువువ్ ఒకక్ మాట చెపుప్ చాలు, మేమిదద్రం సరే అంటాం. చాలా లేట అయింది, పదండి
హోటల కి వెళదాం, నిదొర్సోత్ంది" అంది దీపిత్ నవువ్తూ వాతావరణానిన్ తేలిక చేసూత్.
కూతుళిళ్దద్రి చేతులోల్ చేతులు కలిపి నడిచింది పదిమ్ని. PPP
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