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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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రాకుమారి!!
"ముఖాన ముడతలొసుత్నాన్యొరే, నెతిత్మీదైతే అర ఎకరం పోయింది, ఇంకా నచిచ్న పిలల్ దొరకడంలేదురా? అని నినన్టివరకూ గొడవ
చేసేవాడివి. అదీ కాక పెళిళ్ చూపులోల్ కీరిత్ ని చూసూత్నే 'భలే ఉందకాక్! ' అనాన్వు, ఆ తరావ్త 'చాలా బాగా మాటాల్డిందకాక్! ' అంటూ కబురుల్
చెపాప్వు.అలాంటిది ఈ రోజు ఇలా మాటాల్డుతునాన్వంటే నాకు చాలా ఆశచ్రయ్ంగా ఉంది రాజూ! “ అంది సాధన.
" అనవమామ్ తలీల్! నువూవ్ ననేన్ అను!" అనాన్డు రాజు కోపంగా.
" అయాయ్ భూపతిరాజు గారు! మిమమ్లేన్మీ అనను, కానీ కాసేపు నిజాలు మాటాల్డుకుందామా?" అంది సాధన వయ్ంగయ్ంగా.
" నిజాలు కాక ఆవిడగారి గురించి అబధాధ్లు సృషిట్ంచి చెపాప్లిస్న అవసరం లేదు నాకు. నువవ్నన్టుట్ నిజాలే మాటాల్డుకుందాం.
అయినా ‘రాజావారు’ అంటూ నువేవ్మీ వెకిక్రించకక్రలేదు. ఎవరు అవుననాన్, కాదనాన్ మా ఊరికి నేను రాజానే!" అనాన్డు రాజు ఉకోర్షంగా.
" మా కాదు, మన, మనిదద్రిదీ ఒకే ఊరు" అంది సాధన నవువ్తూ. "ఐనా కాదనన్దెవరు? దానికి నీకునన్ సమసయ్కి సంబంధమేమిటి?
ననన్డిగితే సమసయ్నేదే లేదు, ఒకవేళ ఉందని నువవ్నుకునాన్, నువువ్ రాజావి అయితే ఈ విషయం నినన్సలు బాధ పెటట్కూడదుగా?" అంది తనే.
" అవునేల్! చినన్నాటి సేన్హితురాలివని, అకక్ లాంటిదానివనీ

నీతో చెపాప్ను చూడు! నాదే తపుప్! నువోవ్ అమామ్యివైయుండి

అమామ్యినే తపప్ ననున్ సమరిధ్సాత్వనుకోవడం నాదే బుదిధ్ తకుక్వ " అనాన్డు కోపంగా.
" కాదు రాజు! సాధన అనన్దాంటోల్ తపేప్ముంది? ఆ మాటకొసేత్ కీరిత్ అనన్దాంటోల్నూ తపేప్మీ లేదే! తలిల్తండుర్లకి కొడుకులెంతో,
కూతుళూళ్ అంతే కదా!" అనాన్డు అమర అపుప్డే చెయియ్ కడుకుక్ని టేబిల దగగ్రకి వసూత్.
ముగుగ్రూ భోజనం చేసూత్ ఉండగా చరచ్ కొనసాగింది.
" రాజూ, సాధన సరదాకనాన్ నిజమే అంది కదా! కారణాలేమైనా మీకు కావలసిన అమామ్యి దొరకలేదు చాలా రోజులు. మీ ఇంటోల్
పడే తొందరకీ మీరు కొరిన కోరికలకీ, ఇలా అంటునాన్నని తపుప్గా అనుకోకండి. నిజం మాటాల్డుకుందాం అనుకునాన్రు కదా! అని అంటునాన్ను.
మీ కోరికలకీ, మీ ఇంటోల్ వారి అంచనాలకీ సరిపడ అమామ్యైతే అసలు పుటిట్ందా? అనుకునాన్ం కదా ఆ మధయ్న. అదృషట్వశాతుత్
మీరు అనుకునన్ రీతిలో చకక్ని అమామ్యి, అది కూడా ఎంతో తెలివైనది, సవ్తహాగా తన తెలివితేటలతో మెరిట మీద చదువుకునన్ డాకట్ర ఆమె. చాల
ఆతామ్భిమానం, ఆతమ్ విశావ్సం ఉనన్ అమామ్యి కీరిత్. " అంటూ ఆగాడు అమర రాజు ముఖంలో మారుతునన్ భావాలని చూసూత్.
" పైకందరూ అలాగే కనిపిసాత్రండీ! ఇంటోల్ చూసేత్ తెలుసుత్ంది నా బాధేమిటో! " అనాన్డు రాజు ఆవేశంగా
" ఏం బాధ పడిపోతునాన్వో కాసత్ చెపుప్! " అంది సాధన.
" మా ఇదద్రికీ దేనోల్నూ కుదరడం లేదు, ఇంటోల్ ఉండే సమయంతో సహా. తను పొదుద్నాన్, సాయంతర్ం రెండు షిఫట్ లోల్ పని చేసుత్ంది
రెండు హాసప్టలస్ లో. మధాయ్హన్ం రెండు గంటలుంటుంది ఇంటోల్, అపుప్డు నేనాఫీసులో. పొదుద్నేన్ లేచి టిఫిన, వంటా చేసేసి వెళిళ్పోతుంది. నేను
నిదర్లేచేసరికి తను ఉండదు. సాయంతర్ం ఇదద్రిలో ఎవరు ముందొసాత్మో తెలీదు. పర్తీదీ పాల్న పర్కారం జరగాలంటుంది, అనిన్ంటికీ
లెకక్లుండాలంటుంది. ఇంటోల్ భోజనం

తపప్ నాకేమీ తేడా కనిపించడం లేదు జీవితంలో! ఎవరికైనా చెపేత్ 'డాకట్రల్ టైము వాళళ్ చేతిలోనే

ఉండదు,అనిన్టోల్నూ నీకు అనుగుణంగా ఉంటూ, ఎంతో అనోయ్నయ్ంగా ఉంటోంది కదా అని ననేన్ తపుప్పడుతునాన్రు.
అది కాక వాళళ్ చెలెల్లిని కాలేజీలో చేరిప్ంచింది ఇకక్డ, ఆ పిలల్ మధయ్ మధయ్లో వసుత్ంది. నాకు చికాకు. ఇవనీన్ రెండు షిఫోట్ల్ల్ంచి
ఒకదానిమీద వచేచ్ ఆదాయమంతా వాళళ్ అమామ్, నానన్లకిసుత్ందిట. అదెలా కుదురుతుంది?. నాకు పిచిచ్ కోపం వచిచ్ందామాట వింటూనే.” అంటునన్
రాజుని చూసూత్ శాంతంగా అడిగింది సాధన.
" తను సంపాదించే దాంటోల్ సగం వాళళ్ వాళళ్కి ఇసాత్నని పెళిళ్కి ముందే చెపిప్ందనాన్వు కదా! నువువ్ ఆ మాటకి ఒపుప్కునాన్వు కూడా
మరి ఇపుప్డిలా అంటే ఎలా?"

øöeTT~

www.koumudi.net

&çôd+ãsYY

2017

MLjVFL$qOq¸ ¥qDÍÓj

3

"ఇవవ్డమంటే ఏ ఆరునెలోల్ ఇసుత్ందనుకునాన్ను కానీ తన తముమ్డూ , చెలీల్ సెటిల అయేయ్వరకూ అని నాకేం తెలుసు? పెళిళ్ మొతత్ం
మా ఖరేచ్, అది కాక ఇది కూడానా ? పైగా నీలాగే ముందే చెపాప్ను కదా, మన మధయ్న ఆ ఒపప్ందం జరిగాకే మన పెళిళ్ అయింది కదా! ననెన్ంతో కషట్పడి
పేర్మగా పెంచారు, శకిత్కి మించి చదివించారు అంటుంది పెదద్ రాకుమారిలా.” వెటకారం రాజు గొంతునిండా.
నానన్కొచేచ్ జీతంతో ఇలుల్గడపడమే ఎకుక్వ, మీకు తెలుసుకదా, వాళిళ్దద్రికీ సహాయం చెయయ్డం నా ధరమ్ం! "మీరు , నేను
ఎనన్నుకునాన్ పరవాలేదు కానీ మా వాళళ్ని మాతర్ం అనవదుద్, మీకంతగా నేను చేసే పనులు నచచ్కపోతే మా ఇంటికెళిళ్పోతాను అంటోంది, ననున్
బెదిరిసుత్ందా?" అనాన్డు రాజు.
కోపంగా ఏదో అనబోతునన్ సాధన చేతిమీద చెయియ్ వేసి ఆగమనన్టుట్గా సైగ చేసూత్
" రాజూ! నిజానికి ఇవి మీ ఇదద్రూ కూరుచ్ని మాటాల్డుకోవలసినవి, మూడో మనిషి జోకయ్ం కలిగించుకోకూడని విషయాలు
చెపాప్లంటే. మీకు మా దగగ్రునన్ చనువుతో చెపాప్రు, మేము మీ పటల్ అభిమానంతోనే చెపుత్నాన్ము, ఆపైన మీ ఇషట్ం “అంటూ భోజనం ముగించి లేచాడు
అమర. అతను మొదటినించీ అంతే, తను చెపప్దలుచుకునన్దేదో చెపేప్సి వదిలేసాత్డు. ఊరికే తెగేదాక లాగడం, అనవసరపు వాదనలు చెయయ్డం అతని
పధధ్తి కాదు.
సాధనా, రాజూ మిగిలారు.
" అయితే ఏమంటావిపుప్డు? కీరిత్ తన వాళళ్కి ఏమీ ఇవవ్కుండా నీకిసేత్ నువువ్ బెంజ కార కొనుకుక్ంటావు, టైం షేర లో పెదద్ రిసారట్ లో
మెంబరిష్ప తీసుకుంటావు. వాళళ్వాళుళ్ ఎలా పోయినా నీకు పరవాలేదు. నీవాళళ్ందరినీ కీరిత్ తన వాళళ్నుకోవాలి. నీ చెలెల్లొసేత్ హాసప్టల కి లేట ఐనా సరే
ఆంలెటస్, కటెల్టస్ వేసి పెటాట్లి కానీ నువువ్ వాళళ్ గురించి ఏమీ పటిట్ంచుకోవు" అంతేనా!!” ఈసారి సాధన కంఠంలో ఆవేశం.
కాసేపు వాదోపవాదనల తరావ్త రాజు లేచాడు వెళాత్నంటూ
"ఉండు, కీరిత్కి కొదిద్గా భోజనం పెటిట్ ఇసాత్ను" అంటూ డబాబ్లు సరిద్ ఇచిచ్ంది సాధన. మౌనంగా తీసుకుని వెళాళ్డు.
మరో నాలుగు రోజులు ఏ కబురు లేదు రాజు దగగ్రనించి. ఫోన చేసేత్’ నాట రీచబుల’ అంటోంది, కీరిత్ ఫోన 'కాంట టాక నౌ"
అంటోంది. ఏం జరుగుతోందో సాధనకరధ్ం కాలేదు. కీరిత్ పనిచేసే హాసప్టల కి చేసేత్ వారం రోజులు శలవు పెటిట్ందని, వాళళ్ ఊరు వెళిళ్ందని తెలిసింది.
"ఈరోజైనా వీడింటికి వెళిళ్ చూసి రావాలి, సాయంతర్ం అమర వచాచ్క!’ అనుకుంది సాధన.
సాధనకి, ఆమె తముమ్డికీ సేన్హితుడు రాజు. చినన్పప్టినించీ ముగుగ్రూ ఒకదగగ్రే పెరిగారు. బాగా ఆసిథ్ పరులు, కావలసినంతమంది
మందీ మారబ్లమూ ఇంటోల్, యువరాజులాగే పెరిగాడు. రాజు పుటిట్న చాలా కాలానికి అతని చెలెల్లు శార్వయ్ పుటిట్ంది, ఆ పిలల్ని గారం చేసూత్ ఒకక్ నిమిషం
కిందకి దింపకుండా చూసుకునేవారు. వీటనిన్ంటివలల్ తెలియకుండానే ఇదద్రికీ మంకు పటేట్, మొండితనమే, తాపటిట్న కుందేలుకి మూడేకాళళ్నే వయ్వహారమే.
రాజు ఎపుప్డూ సాధనా, తముమ్డు సతీష లతోనే ఆడేవాడు. అలా తముమ్డికంటే ఎకుక్వ అయిపోయాడు ఆమెకి.
పడుతూ లేసూత్ ఇంజనీరింగ పూరిత్ చేశాడు. అకక్డొదుద్, ఇకక్డొదుద్ అసలొకరి కింద ఉదోయ్గమే వదుద్ అంటూ గునిసి, రెండు మూడేళుళ్
కాలయాపన చేసి ఆఖరికి తపప్ని పరిసిథ్తులోల్ ఉదోయ్గంలో చేరాడు. అపప్టికే వాళళ్ నానన్గారి ఖరుచ్లకి కరుగుతునన్ ఆసిథ్పాసుథ్లు, ఇంటోల్ కూరుచ్ంటే
చాటున వెకిక్రించే జనమూ దానికి కారణాలు.
అకక్డనించీ రోజూ ఆఫీసులో దేనికో దానికి గొడవే, ఒకొక్సారి మేనేజర తో, మరో సారి తోటి ఉదోయ్గులతోటి. పని ఎకుక్వయిందనో,
జీతం సరిగా పెంచలెదనో, లేదంటే కేంటీనోల్ తిండి బావులేదనో దేనికో దానికి సాధిసూత్నే ఉండేవాడు. "వీడికెపుప్డూ జీవితంలో తృపిత్ అనేది ఉండదకాక్,
వదిలెయ! " అనేవాడు సతీష రాజు గురించేదైనా చెపప్బోతే.
అలాగే వచిచ్న సంబంధానికలాల్ వంక పెడుతూ తన తోటివాళుళ్ పెళిళ్ళుళ్ చేసుకుని పిలల్ల తండుర్లవుతునాన్ కూడా జాపయ్ం చేసూత్ '
తనకి తగగ్ పిలల్ పుటట్నేలేదనన్ భర్మ లో గడిపేశాడు చాలా కాలం. కీరిత్ సంబంధం కూడా ఒక పటాట్న ఇషట్పడలేదు, అమామ్యిని చూసేవరకూ.
“వాళళ్కేమీ లేదకాక్! మనకెంత పరువు తకుక్వ, ఎకక్డా గతిలేక చేసుకునాన్మనుకుంటారందరూ?” అంటే తనే తిటిట్ంది.
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ఏకాలపు మాటలివి? ఎవరికోసమో చేసుకుంటావా పెళిళ్? అమామ్యినీ, చదువునీ, సంసాక్రానీన్ చూడు, కుటుంబ ఆరిధ్క పరిసిథ్తులు
కాదని కేకలేసేత్ పెళిళ్ చూపులకి ఒపుప్కునాన్డు.
అమామ్యి లక్షణంగా ఉంది, చాలా చకక్గా మాటాల్డింది, ఎంతో మరాయ్దగా పర్వరిత్ంచారు వాళుళ్. దానిగురించి మంచిగా చెపప్బోతే "
వాళళ్కేమీ లేదు, అలా ఉంటే మనతో పని అవుతుందనుకుని ఉంటారు" అనాన్డు. మళీళ్ కోపప్డింది.
అనాన్డే కానీ కీరిత్ బాగా నచిచ్ంది రాజుకి. అందుకే ఆ అమామ్యి, వాళళ్ నానన్గారు అడిగిన వాటికలాల్ కాదనలేకపోయాడు. తను తన
తలిల్తండుర్లనాదుకోవలసిన విషయం ఆమె ముందే చెపిప్ంది. అలాగే పెళిళ్ ఖరుచ్ల విషయంలో వాళళ్ సాథ్యి కూడా ఏమీ దాచకుండా చెపాప్రు.
వారిసాత్ననన్ది కొదిద్ మొతత్మే కనక అదీ వదద్ని, తమ సాథ్యికి తగగ్టుట్ తామే వివాహం చేసుకుంటామని రాజు నానన్గారే అనాన్రు. అయినా
వాళిళ్వవ్దలచినది ఇచాచ్రు.
"ఎలాగైతేనేం మొతాత్నికి రాజో ఇంటివాడయాయ్డు" అనుకునాన్రు సాధన, సతీష.
పెళిళ్ అయిన మూడో నెలనించీ ఏదో ఒక విషయం లో గొడవ పడుతూనే ఉనాన్రు. ఆతామ్భిమానం ఎకుక్వ గల పిలల్ కీరిత్, వెటకారానిన్
తటుట్కోలేకపోయేది. ఏదైనా ఉంటే సేన్హితులాల్ చెపుప్కుని పరిషక్రించుకోవచుచ్ కదా అనేది ఆమె వాదన. రాజుకేమో ఇవనీన్ పటట్దు, తన ధోరణేదో తనదే..
ఇవనీన్ ఆలోచిసూత్ కూరుచ్నన్ సాధన తన ఫోన మోత కి ఉలిల్కిక్పడింది.
రాజు ఫోన.. అధాటుట్న ఎతిత్ంది..
" ఏమైపోయారార్ వారం నించీ? నాలుగురోజులనించీ? కీరిత్నేమనాన్వు? ఊరు వెళిళ్ందిట?" అంటునన్ సాధనని ఆపి..
" అకాక్, శార్వయ్ సూయిసైడ ఎటెంపట్ చేసింది. ఇపుప్డు పరవాలేదనుకో, కానీ గత రెండురోజులు నరకమే! " ఏడుసుత్నాన్డు ఫోన లో.
" వాట! శార్వాయ్? ఎకక్డునాన్రిపుప్డు? నేను వసాత్నుండు? ఇంత జరిగితే ఇపుప్డా ఫోన చెయయ్డం? ఇంక మాటాల్డకు. వసుత్నాన్ నేను"
అంటూ చెపుప్లేసుకుని పరస్ తీసుకుని బయలుదేరింది..
"అకాక్, శార్వయ్! " అంటూ చేతులు పటుట్కుని ఏడేచ్శాడు సాధనచూడగానే.
" పరవాలేదండి, షీ ఈజ ఔట ఆఫ డేంజర! నినన్ తీసుకొచాచ్ం ఇకక్డకి.. "
“రాజూ, మీరు కంగారు పడి, అందరినీ కంగారు పెటట్కండి, నేను చూసుకుంటానుగా. “ అంటోంది కీరిత్ నెమమ్దిగా రాజు చెయియ్
నొకుక్తూ.. ఎంతో మారద్వంగా ఉనన్ సప్రశ్, మృదువుగా ఉనన్ మాట
" అమమ్యాయ్, అనుకుంది ఐసీయూ అదద్ంలోంచి శార్వయ్ని చూసూత్. తమ కళళ్ముందు పెరిగిన పిలల్, ఎందుకు జరిగిందిలా? "
అనుకుంది బాధగా.
“పరవాలేదంది కదా! అసలేమయింది? విషయం చెపుప్!" అంది సాధన కేఫిటీరియాలో అతని ఎదురుగా కూరుచ్ంటూ..
" వాడు, అదే సౌరభ, వాళళ్మామ్ కలిసి కొతత్కోడలనైనా చూడకుండా ఒకటే సాధింపులుట. మీరేదో జమీందారల్ని విని, మీ నానన్
ఇచిచ్నవాటికే ఒపుప్కుని చేసుకునాన్ం, అంత ఆసేథ్మైనా కటుట్కుపోతాడా? ఎపప్టికైనా నీకు, మీ అనన్కే కదా ఇవావ్లిస్ంది కదా ఇవావ్లిస్ంది, అ ఇచేచ్దేదో
ఇపుప్డే ఇసేత్ కాదా? పెదద్ కార కొనాలని ఆశ వాడికి. మీ నానన్నడిగితే మాకు మునుపటంత వైభవం లేదకక్గారు, ఉనన్ంతలో అనీన్ ఎకుక్వే ఇచాచ్ను
అంటాడా? పైగా మీ అనన్యయ్ పెళిల్కి కూడా ఖరుచ్ పెటాట్నంటాడా? మీ వదినేమో డాకట్ర, హాయిగా నాలుగు చేతులా సంపాదిసుత్ంది,నువేవ్మో ఇలుల్ దాటని
సుకుమారివి మరి! నీవలల్ మాకు రోజుకైదొందలు ఖరేచ్ కానీ దమిమ్డీ ఆదాయం లేదు. ఓ పనీ పాటా రాదు, ఏమైనా అంటే రాకుమారిలా పెంచామంటారు
ఇలా సాధించేవారట అకాక్.!
నీకు తెలుసుగా దాని మనసెంత సునిన్తమో! అనుకుంది ఐసీయూ అదద్ంలోంచి శార్వయ్ని చూసూత్. తమ కళళ్ముందు పెరిగిన పిలల్,
ఎందుకు జరిగిందిలా? అనుకుంది బాధగా. పసిది, ఇవనీన్ విని తటుట్కోలేకపోయిందిట. చేతికందిన మందేదో తాగేసి తెలివి లేక పడిపోయింది. ఫోన చేసేత్
పరిగెతుత్కుని వెళాళ్ం.
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ఈ కాలంలోనూ ఇలాంటివి ఉంటాయా? అనిపించిందకాక్ వింటూఉంటే!చదువుకునన్ మూరుఖ్డు సౌరభ! అంతకంటే ఏమనాలో
తెలియడం లేదు. పర్పంచానిన్ చూడక పోతే ఇలాగే ఉంటుంది, దగగ్రే బాంకుదోయ్గం, హాయిగా సవ్ంత ఊరోల్ ఉంటానని కూరుచ్నాన్డు కదా, అంతకంటే
ఆలోచనలెలా వసాత్య చెపుప్? కూపసథ్ మండూకం లా తనునన్ పర్పంచం, తను చెపిప్ందే వేదం అనుకుంటాడు లావుంది, లేకపోతే ఆ తలిల్కి అతనైనా
చెపప్కూడదా?"
ఆవేశంలో సరసరా శరాలాల్ వసుత్నాన్యి రాజు నోటోల్ంచి మాటలు.
“నగరజీవితం మన పరిధినేమాతర్ం విసత్ృత పరిచిందంటావ? “కాజువల గా అంది సాధన.
దెబబ్ తినన్ పకిష్లా చూశాడు సాధన వైపు.
"అలా అంటావేమిటకాక్? నీకు తెలీదు దానెన్లా పెంచామో? రాకుమారి కదూ! అలాంటి పిలల్ని అలా మాటలని బాధ పెడుతుంటే ఎలా
తటుట్కోవడం? రకత్ం మరిగిపోదూ, నీకెలా ఉందో కానీ నాకైతే ఇపుప్డే ఆ సౌరభ గాడిని కసితీరా తనాన్లని ఉంది. తలిల్ మాటలకి వతాత్సు పలికేవాడు ఓ
మగాడేనా?అమామ్, నానన్లకి చెపేత్ బాధపడతారని పినిన్కి చెపిప్ందిట రెండు మూడు సారుల్.. "
" నేననన్ది నీకరధ్ం కాలేదురా! ఆవేశంలో ఉనాన్వు. మంచినీళుళ్ తాగి ఆలోచించు. నగరజీవితం, మనమనుకుంటునన్ ఎకోస్ప్జర మన
పర్వరత్నేవిధంగా మారిచ్ంది? మనింటికొచిచ్న రాకుమారికి ఎలాంటి అనుభవాలనిచిచ్ంది? అదే నేనడిగేది" అంది శాంతంగా..
ఆవేశం కాసత్ తగిగ్ ఆమె చెపప్దలుచుకునన్దేమిటో తెలిసిన రాజు వెంటనే మాటాల్డలేదు.
" నువువ్ ఫోన చెయయ్నే లేదు శార్వయ్ పరిసిథ్తి గురించి. అయినా కీరిత్ తన ఇంటినించి పరిగెతుత్కుని వచిచ్ంది. "
" నువువ్ డాకట్ర వి కదమామ్, నువొవ్సేత్ ధైరయ్ం" అని పినిన్ ఫోన చేసేత్. "నువావ్ విషయం కూడా ఆలోచించలేదే? " ఆమె వచిచ్ వెంటనే
శార్వయ్ ని సిటీకి తీసుకొచిచ్ పరిసిథ్తిని తన కంటోల్ల లోకి తెచుచ్కుని ఎంత సంయమనంతో పర్వరిస్త్సోత్ందో చూశావుగా? మనిషి తతావ్నిన్ చెపేప్ పరిసిథ్తులంటే
ఇవే! పైగా నీకు ధైరయ్ం చెపిప్ందే! అది నేనునాన్ననన్ ధైరయ్ం రా! ఎపప్టికి తెలుసుకుంటావాపిలల్ని? ఇవేవీ తోచలేదు కదూ నీకు? నీ చెలెల్లాల్గే పర్తీ ఆడపిలాల్
మరొకరికి చెలెల్లో, అకోక్.. కానీ తన ఇంటికి రాకుమారే. దానికి డబుబ్తో పనిలేదు. నువువ్ పెదద్ రాకుమారి అని వెకిక్రించిన పిలల్ నిజానికి పెదద్ మనసునన్
మహరాణిరా., " అని ఒకక్ సెకను ఊపిరి తీసుకోవడానికి ఆగింది.
" వాళళ్ని పలెల్టూరివాళుళ్, అందుకే వాళళ్ ఆలోచనా పరిధి ఇదే అని గేలి చేసూత్ తేలిగాగ్ మాటాల్డుతునన్ నువువ్ వాళళ్కీ, నీకు ఉనన్ తేడా
ఏమిటి అనో, అసలుందా లేదా అనో ఒకక్నిమిషమైనా ఆలోచించావా? ఇపప్టికైనా అరధ్ం లేని ఆలోచనలు మానేసి కీరిత్ని క్షమించమని అడుగు" అని
చెపాప్లనుకునన్ మిగతా మాటలు చెపేప్ అవసరమే ఆమెకి రాలేదు. కీరిత్ కనస్లిట్ంగ రూం వైపుకి పరుగులాంటి నడకతో వెళుతునాన్డు రాజు అపప్టికే!
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