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ఐ మాకస్ లో రెసాట్రెంటోల్ నేను కాఫీ తాగుతునాన్. నాకు కొంచెం దూరంలో ఒక జంట కూరుచ్నాన్రు. మధయ్ వయసుస్
వుండచుచ్. నాకంటే ఓ పదేళుళ్ చినేన్మో కూడా…. పకక్నే వాళళ్ అమామ్యి అనుకుంటా పదెద్నిమిది ఇరవై వయసు వుంటుంది. ఇంకో పకక్న అబాబ్యి
కూరుచ్నాన్డు, పదిహేనేళుళ్ వుండచుచ్. టేబుల మధయ్లో పెదద్ ఐసీర్క్ం కప అందులో తెరలు తెరలుగా రంగు రంగుల ఐసీర్క్ం.
ఆయన సూప్నుతో

ఐసీర్క్ం పెదిమల ఎడజ్ లో చపప్రించి " బాగుందనన్టుట్ " వాళాళ్విడ నోటోల్ పెటాట్డు కొంచెం. ఆవిడ

పెదిమలతో ఐసీర్క్ం ని టేసట్ చేసూత్ " ఐసీర్క్ం బాగుంది" అనన్టుట్ పెదిమలను అటూ ఇటూ నాలుకతో ఆ చివరనుంచి ఈ చివర వరకూ తడుముకుంది.
నా కళళ్లో అనుకోకుండా గిరుర్న కనీన్రు. ఏవో ఙాఞ్పకాలు.

నాకు పెళైళ్న కొతత్లో నేను కూడా ఇలాగే చేశా. అపప్టికీ

నాకు పిలల్లు లేరు. జాఙ్పకాల పర్వాహంలో యేదో యింకేదో కళళ్ముందు.... కంటి నీటి తెరలచాటున రంగుల గతం గురుత్కు వసూత్ంటే కంటి ఎడజ్ పలల్ం
చూసుకుని గిరుర్న కంటోల్ంచి జారబోతుంటే , నా చేతి రుమాలుతో బయట పర్పంచానికి కనిపించకుండా అదేద్శాను. మొబైల లో టైం చూశా. ఇంకా
సినిమాకి ఇరవై నిమిషాల టైం వుంది. ఈ మధయ్ చేతికి వాచీలు పెటుట్కోవటం మానేశారు చాలమంది. వుదయం లేవగానే మొబైల కి మోకరిలిల్ మెసెస్జస్
,మిసుస్డ కాలస్ , టైం ఇలా అనీన్.... ఆఖరికి నుయ్స పేపర కుడా మనకి జీ తీర్ జీ అంటూ అంతరాజ్లపు కనెన్క్షనస్ తో .
విచితర్ం కదా రోజు రోజుకి పర్పంచం ఎలా ముందుకు వెళోత్ందో ......
నా ఎదురుగా అయిస కీర్ం తినే జంట పిలల్లతో మూవ అయాయ్రు అకక్డున్ంచి.
నా మొబైల ఇంతలో మోగింది
" హలోల్ అహలాయ్"
" కాక..!? ఎలావునాన్వు? మీ అమామ్యిని ఎఫ బీ లో యాడ చేసుకోవటం కుదరలేదు " అంది అటు నుంచి అయిషూ
" యెందుకని? "
" తను ఆపష్న బంద చేసింది"
" హుమమ్ మమ్ మమ్ " అనాన్నేన్ను
" బట ఇంకో విషయం తెలిసింది కాకా "
" యేంటది?" కూయ్రియాసిటీతో అడిగాను
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" కాకా! మాటిర్మోనియల సైటోల్ మీ అమామ్యి డిటైలస్ చూశా. షీ ఈస నియరలీ థరీట్ ఫోర నవ

నా వయసేస్

రి

"

" అవును నాకే అరవై దాటాయి కదా!" అనాన్ను.
" కాకా యెంచేసుత్నాన్వ? "
" యేం లేదు అయిషూ బొర కొడితే మూవీకి వచాచ్ను "
" ఓ ఫఫ్ ఫ ఫ ఫ ఫ ఫ మలీల్ ఐమాకస్ కి పోయావా .... ఆ.... డబుబ్లనీన్ యిలా తగలెయియ్ సినిమాలకి " నవువ్తూ తిడుతునన్టుట్గా అంది
. నేను సినిమాలకి వెళిళ్నపుప్డలాల్ తను ఇలా మందలించటం మామూలే !
" తరావ్త మాటలాడుతాను కాకా.. వుంటా కాసత్ పని వుంది " అంటూ ఫొన డిసక్నెన్కట్ చేసింది అటు నుంచి
అహలయ్ నాకు చాట ఫెర్ండు , వయసు ముపైప్య దాటి వుండచుచ్. మా అమామ్యి వయసేస్ తనది కూడా. చాల తెలివైనది, లాజికల
థింకింగ యెకుక్వ. ఒక చాట ఫెర్ండ దావ్రా తను పరిచయం అయియ్ంది. నేను అయిషూ ...అయిషూ అని పిలుసాత్ను తనని. సెంటర్ల గవరన్మెంట జాబ .
మంచి పొజీషన, సవ్తహాగ మంచి తెలివితేటలు వునన్ మనిషి. అమమ్ వుంది నానన్ చినన్పుప్డే చనిపోయారు. కషట్పడి పైకి వచిచ్న మనిషి.
మూకుక్సూటితనం , కాసత్ జాలి , కొంచెం పెంకి....కొంచెం కాదు బాగానే పెంకి. సెలవలోల్ బాగా లేజీ. పరిచయం అయిన కొదిద్రోజులోల్నే నాకు బాగ కోల్స
అయియ్ంది. అపప్టినుంచి కాకా కాకా అని పిలుసూత్ంది తను. పుటిట్ంది బందరు అయినా వుదోయ్గ రీతాయ్ హైదరాబాద లో వుండటం తను. హైదరాబాద భాష
అలవాటు అవవ్టం వలల్ " కాకా కాకా" అని ఫోన చేసినపుప్డలాల్ కావ కావ మంటూ సందడి చేసూత్ వసపిటట్లా నాతో మాటాడటం తనకి అలవాటు
అయియ్ంది. వారానికి ఒకసారైనా తనతో మాటాడకపోతే నాకు తోచదు. కానీ ఆచీ తూచీ చాలా మెచూయ్రడ్ గా మాటాడుతుంది. తనకీ నాకూ పరిచయం
అయియ్ రెండేళుళ్ దాటింది.
తను మాటలోల్ చెపిప్ంది చాల కాలం కిర్తం తను ఒకళళ్ని పెళిళ్ చేసుకుందామని అనుకుని, అతనితో దాదాపు కోల్జ గా
తిరిగిందిట. పెళిళ్ వరకూ వచేచ్సరికి అతనికి ఆలెర్డీ మారేజ అయియ్ందని తెలిసి కంగు తింది పాపం. ఆ విరకిత్లో సీల్పింగ పిలస్ తిని సూయిసైడ అటెంపట్
చేసిందిట. డోస ఎకుక్వై చావు తపిప్ బయటపడింది. దాని ఎఫెకట్ కి ఒక వారం వరకు కడుపు మంట. ఆ తరావ్త చాలా కాలం వరకూ నారమ్ల
కాలేకపోయింది. అపప్టి నుంచీ కొంచెం దిగులు , దిగులు వెంబడి గిలీట్.
ఇంటోల్ తలిల్కి తెలిసి యేడుప్లూ, యేడుపుల వెకిక్ళళ్లోల్ ఓదారుప్లు అనీన్ అయిపోయాయి. ఇపుప్డు కొంచెం పెళిళ్
గురించి కాసత్ తటపటాయిసోత్ంది... ఆ దెబబ్కు మగవాళళ్ంటే చిరాకు వచేచ్సింది కాసత్.
ఇంత జరిగాక అతను పెళిళ్చేసుకోలేను కాని వుంచుకుంటా అని ఇండికేషన ఇచేచ్టపప్టికికి అహలయ్కి ఇంకా చిరెర్తుత్
కొచిచ్ంది. వాడి ఆఫీసుకెళిళ్ ఒక రోజు చెపుప్ తీసుకుని యెడా పెడా వాయించేసింది. ఇది జరిగి కుడా చాల రెండేళుళ్ పైనే అయియ్ంది. ఇంక తను
మామూలు మనిషి కావటానికి చాలా రోజులే పటిట్ంది. మధయ్ మధయ్ లో వేదాంత ధోరణి. ఇంకో పకక్ పెళిళ్ గురించి వాళళ్ అమమ్ తొందర పెడుతూ
వుండటం, వీటిని తటుట్కుంటూ వుదోయ్గం చెయయ్టం కొనిన్ రోజులు ఇబబ్ందే పడింది. ఒకోక్మనసు కి ఒకోక్ చరితర్... పర్తి మనిషి చరితర్ వికిపీడియా
వాడు ఇంకా పెటట్లేదు ...సోషల సేట్సస వునన్ వాళళ్వే ఇపుప్డు పెడుతునాన్రు. కొనిన్ సంవతస్రాలు తరువాత అందరి చరితర్లు వికిపీడియా లో వుండవని
గాయ్రంటీ కూడా లేదు. అభివృదిద్ని అలోచిసూత్ వుంటే ఎటువైపుకు పోతోందో అని ఒకోక్సారి అందోళన కలగక మానదు.
సినిమా హాలోల్కి ఎపుప్డు వచాచ్నో..

సినిమా ఇంటరవ్ల ఎపుప్డు అయియ్ందో తెలియలేదు. నా ఆలోచనలతో సినిమా కూడా

అలాగే అయిపోయింది. సినిమాని మనసు పెటిట్ చూడలేదు. ననున్ నేను మరిచ్పోవటానికి నేను సినిమాలకి వసాత్ను. ఇకక్డకి వచిచ్నా ఏవేవో అలోచనలు
వెంటాడుతూనే వునాన్యి.....ఏవేవో మనసుని తాకుతూ అలజడి చేసూత్నేవునాన్యి. హాలోల్ంచి పారిక్ంగ వైపుకు నడిచాను మెలిల్గా...
*

*

*

అలా అహలయ్ తో మాటాడి వారం రోజులు గడిచిపోయింది. మళీళ్ ఆదివారం వచేచ్సింది. ఈ మధయ్లో అహలయ్కి రెండు సారుల్
ఫోన చేసాను కానీ తను చుటాట్లు అనీ ఆఫీస వరక్ లో బిజీ తో మాటలాడటానికి కుదరలేదు. నా లంచ అయియ్ంది.. ఆదివారం తను ఫీర్ గా వుంటుందని
ఫోన చేసాను.
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రి

" హలో కాకా.. చెపుప్ " అటునుంచి అహలయ్
" నువేవ్ చెపాప్లి ఆ రోజు ఫోన చేసావు ....నేనేమో సినిమా కి వెళాళ్ను....నువువ్ మళీళ్ ఫోన చెయయ్లేదు, యేంచెపప్లేదు " అనాన్నేన్ను
"హుమమ్ మమ్" అంటూ "యేంలేదు కాకా మీ అమామ్యిని ఎఫ బి లో యాడ చేసుకోవటం కాలేదు ... ఇంకో విషయం యేమిటంటే
నేను గూగుల చేసూత్ంటే మారేజ బూయ్రో సైట లో మీ అమామ్యి డిటైలస్ చూసాను"
"ఓకే" అనాన్నేన్ను వింటూనన్టుట్గా
" ఆ డిటైలస్ లో ఫాదర పేల్స లో నీ నేం లేదు కాకా ... షీ మెంక్షనస్ సం ఎవరో అంకులస్ గోతర్ం"
" ఓకే"
"ఒకటి చెపాప్లా కాకా యెకుక్వ బాధపడకు జరిగిన నషట్ం జరిగిపోయింది .... దాని గురించి యెకుక్వ అలోచించి హెలత్
పాడుచేసుకోకు... ఆలెర్డీ నీకు సోట్ర్క కుడా వచిచ్ంది"
" అహలాయ్ ఒకటి చెపుప్ నేను నిజం చెపిప్ తపుప్ చేశానా"
"అబదద్ం చెపిప్ సరైవ్వ అవుతే లాభం ఏమిటీ? " అటు నుంచి అహలయ్ పర్శన్
" కలిసి వుండేవాడినేమో కదా" అనాన్ను
" హ హ హ ... " చినన్గా నవివ్ అహలయ్ అంది " మనిషి ఒక అబదద్ం చెపిప్ సరైవ్వ అయాయ్క మళీళ్ సరైవ్వల కోసం ఇంకోసారి
ఇంకోసారి అబదాద్నిన్ ఆసారా చేసుకోవచుచ్. అపుప్డు అబదద్మే అలవాటుగా మారుతుంది. నువువ్ నిజం చెపేప్ కరెకట్ చేసావు కాకా.. బట
నషట్పొయావుయేమో అది వేరే విషయం. నువువ్ నిజం చెపిప్ మంచిపనే చేశావు." అంది
" కానీ.... " అంటూ ఆగిపోయాను.
" కాకా! ఒక మాట చెపప్నా యేం అనుకోకు మనం చేసిన తపుప్లకు మనం పదే పదే వరీర్ అవవ్టం వేసట్. తపుప్ జరిగింది. తపుప్కి
ఇంకోతపుప్ చెయయ్టం ఒపుప్ అనిపించుకోదు. నేను చెపిప్ంది కరకేట్ నా? " అంటూ పర్శిన్ంచింది.
"అయిషూ తెలిసి తపుప్చేయటం బాధపడటం ఒకోక్సారి వింతగా అనిపిసుత్ంది. అదీ చదువుకునన్ నా లాంటి వాళుళ్ తపుప్ చేయటం.
తపుప్లు చేసేటపుప్డు చాల మంది విచక్షణ కోలోప్తారేమో దానికి నేను కూడా అతీతుడిన్ కాదేమో. ఇంకో విషయం ఏమంటే తను అనీన్ మరిచిపోయి
సెకండ ఇనిన్ంగస్ సాట్రట్ చేదాద్ం అని అనటం, ఇంతలో నేను వుదోయ్గ రీతాయ్ వేరే చోట కి రావటం, తన మనసు మారటం, నాకు లీగల నోటిస ఇవవ్టం అనీన్
జరిగిపోయాయి.. డైవోరస్ కూడా అయిపోయింది "
" హుమమ్ "
" మా కొలీగ అండ మా ఫామిలీ ఫెర్ండ ఒకసారి మా వూరికి వెళిళ్ మా పిలల్లిన్ చూసిరమమ్నాన్.. చూసింది నా పిలల్లిన్ కాదు ఇంకో
అతనిన్. అతనిన్ మారేజ చేసుకుందా లేక రిలేషనా అని అలోచించటం లేదు. పిలల్లు నా నుంచి దూరం అయాయ్రే అనన్దే నా బాధ"
"కాకా ఒకోక్సారి మనిషికి సరుద్కుపోదాం అని అనిపించచుచ్ , ఇంకోసారి ఎందుకు సరుద్కుపోవాలి అని తనని తాను పర్శిన్ంచుకోవచుచ్.
మీ అవిడ ఎవరోన్ పెళిళ్ చేసుకుందో లేక రిలేషనిష్ప కంటినూయ్ చేసోత్ందో నీకూ నాకూ తెలియదు. మోర ఓవర నమమ్కం మిస అవవ్కూడదు కాకా, అది మిస
అవుతే ఎపుప్డూ అనుమానాలూ , అబదాద్లు దోసుత్లు అవుతాయి మనిషికి. ఇది నిజం. కాకా.. వుండు ఇపుప్డే వసాత్. లైన లోనే వుండు " అంటూ ఆగింది
" అలాగే అయిషూ"
కరకేట్ నమమ్కం మిస అయియ్ంది నేనే మిస చేసుకునాన్. ఇపుప్డు అనుకుని లాభం లేదు. లేకపోతే పెళిళ్ అయియ్ బుదిద్లేక
పకిక్ంటి ఆవిడతో ఫోనోల్

ఫిల్రట్ చేయటం యేమిటీ, అవిడ వచిచ్ ఇంటోల్ చెపప్టం, ఇరవై ఏళుళ్ సవయ్ం గా వునన్ మారీడ లైఫ తిరగబడడం,

చెలాల్చెదురుకావటం... పకిక్ంటి ఆవిడ ఇంటోల్ చెపిప్నపుప్డు నేను ఫిల్రట్ చెయయ్లేదు అని అబదద్ం చెపాప్లనిపించింది. కానీ ఎందుకో మనసు ఒపుప్కోలేదు .
అంతా ఏదో సినిమా చూసుత్నన్ంత ఫాసట్ గా జరిగిపోయింది. తను డైవోరస్ తీసుకుని ఇపప్టికి పది ఏళుళ్ డాటింది. తను మొదటిసారి కోరట్ కి వెళిళ్నపుప్డు
అమామ్యిని కలవటం తను "నాతో మాటాడను " అని అనటం, అబాబ్యిని కలవటానికి సూక్ల కి వెళేత్ వాడు "మీరంటే నాకు ఇషట్ం లేదు" అంటూ
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మొహం మీద చెపప్టం వూహించని విధంగా అనీన్ జరిగిపోయాయి. తను పిలల్లకి యేం చెపిప్ వాళళ్ని తనవైపుకు తిపుప్కుందో నాకు తెలియదు, కానీ వాళళ్
ముందు కూడా దోషిలా వుండాలిస్ వచిచ్ంది. ఆ రోజు తను వెకిక్ వెకిక్ ఏడాచ్డు . మమ్ ..... కారణం ఎవరూ తనే కదా! ఇపుప్డూ మారేజ బూయ్రో లో ఫాదర
నేంకి బదులు అంకుల నేం అని వుండటం. కొనిన్ తపుప్లను తపిప్ంచుకుని వొపుప్లవైపు వెళేళ్ కర్మంలో ఇంకో తపుప్ చకా చకా జరిగిపోతుందేమో?....
"కాకా! వునాన్వా" అయిషూ గొంతు అటునుంచి
"హా వునాన్"
" కాకా! మీ పిలల్ల గురించి యెకుక్వ అలోచించకు. తనకికూడా దాదాపు నా వయసేస్. బాగా మెచూయ్రడ్ అయిన అమామ్యి. ఆ
అమామ్యి గురించో మీ అబాబ్యి గురించో ఎకుక్వ టెనస్ పడకు. యెలా అయేయ్ది అలా అవుతుంది. నువువ్ తపుప్ చేశావ.. రెపెంట అయాయ్వ అనన్ది వాళళ్కి
అనవసరం. మీ పిళళ్లిన్ వాళళ్ మాం అలా పిర్పేర చేసింది. నువువ్ తపుప్ చేశావ ... అటు ఆవిడ మారేజ ఆర రిలేషనిష్ప తో అవిడ తపుప్ చేసింది. బట
పిలల్లు తలిల్ వైపుకు మొగాగ్రు. ఇంకో విషయం చెపాప్లా కాకా?"
" చెపుప్" వింటునాన్ను అని అనాన్.
“పిలల్లు అటువైపు మొగగ్టమే కరెకట్.. యెందుకంటావా ? నువువ్ తపుప్ చేసి ఒక గీత గీసుకునాన్వు. ఆవిడ ఇంకో తపుప్ చేసిందో
ఒపుప్చేసిందో ఇంకో గీత అవిడ గీసుకుంది. కాని పిలల్లు అవిడ దగగ్ర వుండటం వలల్ సొసైటీ అవిడని రిసీవ చేసుకుంటుంది. చేసింది ఇదద్రూ తపుప్ అయినా
నినున్ అందరూ తపుప్ గా చూడచుచ్, లేదా అవిడని తపుప్ పటట్చుచ్. పిలల్లు నీ దగగ్రకు వసేత్ అవిడ మానసికంగా అలోన అవవ్చుచ్, సో అవిడ చేసిందే కరెకట్
.....రిలేషనిష్ప మైంటైన చెయయ్కుండా లేదా మారేజ చేసుకోకుండా పిలల్లిన్ పెంచచుచ్ కదా అని నువువ్ అడగచుచ్. ఎందుకు పెంచాలి అని నినున్ నేను
అడుగుతాను .... నీ దగగ్ర సమాధానం వుందా చెపుప్ కాకా? "
" హుమమ్"
" చెపప్లేవు! ఎందుకంటే నువువ్ ఏదో తపుప్ మాతర్మే చేశావు. నీలో అలోచనా శకిత్ వుంది. ఐ నో దట . ఇంకో విషయం ఏమంటే
అవిడకి ఆరిధ్క కారణాలు కావచూచ్, లేదా బయోలాజికల నీడస్ కావచూచ్.. లేదా పిలల్లిన్ వొపిప్ంచి నీ మీద కసితో ముందుకు వెళళ్లేనా అని కూడా చేసి
వుండచుచ్. యేది యేమైనా వాళుళ్ హాపీప్గా వునాన్రు అని అనుకుని గడిపెయియ్ కాకా! అసలే నీ హెలత్ అంతంత మాతర్ం.." అని ఆగింది.
" అంతేలే .. అంతకంటే యేం చెయయ్లేను .... ఇంతకీ నీ మారేజ ఎపుప్డు అయిషూ? " అడిగాను
" హ హ హ " అంటూ నవేవ్సి " అడిగావా కాకా.. ఇంకా అడగలేదూ అని ఎదురు చూసుత్నాన్. ఇకక్డ ఇంటోల్ రోజూ అమమ్తో ఆ
విషయంలో యుధాధ్లే జరుగుతునాన్యి"
" మరి చేసుకోవచుచ్ కదా"
" లేదు కాకా! చేసుకుంటాను.. నాకు కొంచెం టైం కావాలి. అదే అమమ్తో కూడా చెపాప్ను. కాకా నువువ్ తెలిసి తపుప్ చేశావ , నేను ఒక
వయ్కిత్ ని మనసూప్రిత్ గా పేర్మించాను, పెళిళ్ వరకూ వచేచ్సరికి నాకు తెలిసింది తనకు ఆలెర్డీ మారేజ అయియ్ంది అనీ"
" ఇదివరకే అంతా చెపాప్వు కదా అయిషూ! తెలుసు" అనాన్నేన్ను
" అదీ కాకుండా నా దగగ్ర అనీన్ దాచి ననున్ దోచుకునాన్క ఇంకా ఆశ చావక ననున్ అనఫీషియల గా వుంచుకుంటాననే పర్పోజల
చేసిన వాడిని యేం చెయాయ్లి చెపుప్"
" నేను యేం చెపప్లేను అయిషూ! నేను కుడా తపుప్ చేసిన బోనులోనే వునాన్"
" లేదు కాకా నువువ్ చేసిన తపుప్ మనసుకి సబంధించినదీ, ఒక బంధానికి సంబంధించినదీ, బట నా దగగ్ర రెండేళుళ్ అనీన్ దాచి
అనుభవించి చేసింది మోసం కాదా? "
" అలాగంటే నేను కుడా తనని మోసం చేసినటేట్ కదా అయిషూ!?"
" లేదు కాకా! నీకు మారేజ అయియ్ కొనిన్ యేళుళ్ గడిచిపోయాయి. నువువ్ ఫోనోల్ ఫిల్రట్ చేసావు ఇంకొకళళ్ని ... నీ విషయంలో బార్డ
మైండోత్ ఎకూష్క్య్స చెయయ్చూచ్, చెయయ్కపోవచుచ్ మీ అవిడలా, అది వేరే విషయం. బట నా విషయంలో అతను కావాలని మోసం చెయయ్టమే కాకుండా ....
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ఎలాగూ చెడాడ్ను కాబటిట్ చచిచ్నటుట్ వాడి పర్పోజల వొపుప్కుని వుంపుడు కతెత్గా వుంటానని అనుకునాన్డు. వాడి ఆఫీస కెళేళ్ చెపుప్తో కొటాట్ను. నీకు
చెపాప్ను కదా ఇది వరకు ఈ విషయం "
" హా అయిషూ.. చెపాప్వు "
" మా మేనమామే వునాన్డు, కాకా ఇంకా పెళిళ్ చేసుకోకుండా బార్డ మైండెడ ఈ విషయాలు అనీన్ తెలుసు. అతనేన్ చేసుకుంటా!
అతనికి కూడా ఒకే. పుటేట్ పిలల్లకి హెలత్ పార్బెల్ంస వసాత్యి అని అలోచిసుత్నాన్ ఇనాన్ళూళ్. బట దానికి కుడా సొలూయ్షన దొరికింది. ఇపుప్డు అటు వైపే
మొగుగ్ చూపుతునాన్."
" మరి పిలల్లు పుటాట్క హెలట్ పార్బస్ అంటునాన్వ "
" అందరి విషయాలోల్ పార్బల్మస్ రావ కాకా , కొందరి పిలల్ల విషయంలో హెలత్ పార్బస్ రావచుచ్. అమమ్ ఒకక్తేత్ వుంది అవిడ
రెసాప్నిస్బిలిటీ నాదే. చుటాట్లు వునాన్ ఎవరూ రారు. కషాట్లు చెపుప్కోవటానికో కలిసి ఎడవటానికో ఒకరు కావాలీ కదా "
" హా కరెకేట్ "
" సొసైటీలో మళీళ్ నేను ఒంటరి గా వునాన్నని తెలిసి నా వెంటబడకుండా వుండటానికి, ఇంకా పచిచ్గా చెపేత్ అపుప్డపుప్డు కావాలని
అనిపించే ఫిజికల నీడస్ కి, ఖచిచ్తంగా పెళిళ్ చేసుకుంటాను. కానీ పిలల్ల కోసం మాతర్ం కాదు. రేపు వాళళ్కి జీనస్ ఒకటే మూలాన ఎదైనా పార్బస్ వసేత్
వాళళ్తో కషట్ం కాకా…… అందుకనే ఎవరినైనా పెంచుకుంటాను. పెంచుకునన్ వాళళ్ని నాకంటే సాట్ర్ంగ గా తయారు చేసాత్ను కాకా! అదైతే డాం షూయ్ర "
" ఒకే అయిషూ నీకు పెర్సెంట పరిసిత్తులు తెలుసు. నీకేం కావాలో తెలుసు. యేది తపుప్ యేది ఒపూప్ కూడా తెలుసు. ఒకరికి తపుప్
అయినదీ ఇంకోరికి ఒపుప్ కావచుచ్ . నా వరకూ నీ నిరణ్యం బాగానే వుంది. మీ మేనమామ కి కూడా నీ సంగతి తెలుసు కాబటిట్ ఇదద్రూ ఒకరినొకరు అరథ్ం
చేసుకోగలరు " అనాన్ను.
" అదే అనుకుంటునాన్ను కాకా ఇంకా మమీమ్ తో మాటడలేదు. ఇంకో వన ఇయర అయాయ్క చేసుకుంటాను ... సరే కాకా! వుంటాను
నేను నెకస్ట్ వీక కాల చేసాత్ను.. ఒకే నా!? మరి బై నవ "
" ఒకే.. బై "
అటు వైపు కాల కట చేసిన శబద్ం.
అయిషూ తో మాటాడుతూ వుంటే ఎకక్డికో తీసుకుని వెళిళ్పోతుంది. చాల బోలడ్ థింకింగ. ఈ కాలపు ఆడ పిలల్లకి అది అవసరమేమో.
తనకి అనాయ్యం జరిగినా ఎదిరించి నిలిచి వెనకిక్ తగగ్కుండా మళీళ్ లైఫ లో నిలబడాలనే ధృకప్థం చాలా గొపప్ది. ఓ కొతత్ తరానిన్ ఇరవై సంవతస్రాలు
ముందుకు వెళిళ్ చూసినటుట్ వుంది అయిషూ ని చూసుత్ంటే.
***
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